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Çoğunluk sağlanamadığı takdirde
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Toplantı Saati :10
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1.- II.GÜN
1- Yoklama ve Birlik Başkanı'nın toplantıyı açışı,
2- Bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden olu şan Genel
Kurul Başkanlık Divanı Seçimi,
3- Saygı duruşu ve istiklal Marşı,
4- Adana Baro Başkanı'nın konuşması,
5- Konuklarm konu şması,
6- Birlik Başkanı'nm konuşması,
7- Türkiye Barolar Birliği organlarmda önceki dönemde görev
alan meslektaşlanmıza plaket verilmesi töreni,
8- Birlik Yönetim Kurulunun 2009-2011 y ılları çalışma raporu,
bilanço, gelir-giderleri ve denetleme kurulu raporunun
okunması ve görüşülmesi,

9

9- Geçmiş dönem çal ışmalarmdan dolay ı Birlik Yönetim
GENEL KURUL
Kurulunun aklanmas ı,
GÜNDEMI
10- Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanlık Divanı mensuplarına,
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine
Avukatlık Kanununun 112/1. maddesi gere ğince ödenecek
ücretlerle huzur haklarm ın miktarının ve ödenme şeklinin
belirlenmesi,
11- Türkiye Barolar Birli ği Yönetim, Disiplin ve Denetleme
Kurulu Üyelerinden Ankara'dan ba şka illerden seçilenlere
Avukatlık Kanununun 112/2. maddesi gere ğince ödenecek
yolculuk, ikamet giderleri ve di ğer zaruri giderleri miktar ının
belirlenmesi,
12- Gelecek dönem bütçesi ile bütçe yönetmeli ğinin görü şülmesi
ve kabulü,
i keseneği ve
ıacak Türkiye Barolar Birli ğ
13- Barolardan al n
ölüm yard ımının saptanması,
14- Yerli ve yabanc ı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi
veya bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
nın ve mesle ğin di ğer sorunlan ile ilgili
15- Hukukun, yargı
me
ve
dilekler,
görüş
16- Birlik Ba şkanı'nın kapanış konuşması.
31.OLAĞAN
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Av. Berra BESLER
Av. Talay ŞENOL
Av. Cengiz TUĞRAL
Av. Sitare SAĞSEN
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Av. Asude ŞENOL
Av. Ahmet GÜREL
Av. Serhan ÖZBEK
Av. M. Turgay BILGE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
DİSİPLİN KURULU
Av. Erdoğan SARUHANOĞLU
Av. Ünal ÇANKAYA
Av. Hüseyin Ünsal BiLDİRGEN
Av. Kayhan EVREN
Av. Mehmet Nuri KARAHAN
Av. M. Oktay YALÇIN
Av. İlter YILMAZ
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DENETLEME KURULU
Av. İrf an AKYÜREK
Av. Mahmut KARATEKIN
Av. M. Mevlüt ÜNLÜ
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31. OLA ĞAN
GENEL KURULU

7-8 MAYIS 2011, Adana

BİRİNCİ GÜN
BIRINCI OTURUM

Divan Başkanı
Av. Aziz Erbek

GUNDEM MADDESİ 1,2,3
Açılış
Başkanlık Divanı Seçimi,
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

Av. Vedat Ahsen CO ŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)Saym Vali, Saym Belediye Baş kan Vekili, Saym Cumhuriyet Ba şsavcısı, değerli baro başkanları, Saym Emniyet Müdürü, sevgili
delege meslektaşlanm, barolarımızm değerli yöneticileri, bas ımmızm değerli temsilcileri, değerli konuklar hoş geldiniz. Sizleri
Türkiye Barolar Birliği adma yönetim kurulu arkada şlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Toplantı için, genel kurulumuz için gerekli ço ğunluk sağlanmış olmakla, toplantıyı açıyoruz. Toplantımızm verimli geçmesi,
bizlerin önünü aydmlatması, bizlere yeni açılar, yeni açılımlar
getirmesi, biz avukatlara yakışır bir ağırlık ve olgunluk içerisinde geçmesi en büyük dileğimizdir, öyle geçeceğine de ben şahsen bütün kalbimle inanıyorum.
Şimdi gündenıimizin 2. maddesi gereğ
i, bir başkan, bir başkan vekili ve iki üyeden oluşan genel kurul başkanlı k divanını
oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda önergesi olan arkada şlarımızm, önergelerini hazırlayıp veya hazırladılar ise lütfen bitirmelerini rica ediyorum.
Türkiye Barolar Birliğ
i 31. Genel Kuruluna Divan Ba şkanlığına Adana Barosu Başkanı Saym Aziz Erbek, Ba şkan Yardımcılığına Istanbul Barosu Delegesi Saym Tamer Şahin, Katip Üyelik49

VEDAT AHSEN

ASI
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leri Tunceli Barosu Ba şkanı Saym Fatma Kalsen ve Kocaeli Baro
Başkanı Saym Tamer Solako ğlu'nu öneriyoruz, sayg ılarmiizla.
KO ŞMAS İ
Zafer Köten Antalya Barosu Ba şkanı, Faruk Bostanc ı Tokat Barosu Başkanı, Osman Çimen Ni ğde Barosu Ba şkanı, Semahat
Pektaş İzmir Barosu Ba şkanı, İzzet Baran Artvin Barosu Ba şkanı,
Murat Şilvanlı Kayseri Barosu Ba şkanı, Ateş Hatipoğlu Rize Baı,
rosu Başkanı, İbrahim Kerem Ertem Zonguldak Barosu Ba şkan
Gültekin Uzunalio ğlu Giresun Barosu Ba şkanı, Ahmet Uluda ğ
Edirne Barosu Başkanı, Ümit Kocasakal İstanbul Barosu Ba şkaı, Mehmet Şentürk Trabzon Barosu Ba şkanı, Metin Feyzio ğlu
n
Ankara Barosu Başkanı, Gökmen Gökmeno ğlu Isparta Barosu
Başkanı, Emin Aktar Diyarbakır Barosu Ba şkanı, Gazanfer Günler, Bolu Barosu Ba şkanı, arz ettim, oylarmıza sunuyorum, kabul
ı görevlerini yapmak üzere
edilmiştir, te şekkür ediyorum. Divan
ışlar)
buraya ça ğırıyor ve kendilerine ba şarılar diliyorum. (Alk
AZlZ ERBEK'lN
ı)- Beni ve meslekta şlarımı
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
KONU ŞMASI
ına uygun gördü ğünüz, bu görevi bize tevdi etBaşkanlık Divan
tiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.
Saym Valim, Saym Büyük ş ehir Belediye Başkanım, Saym
Milletvekilim, Bölge Ba şsavcım, Bölge Adalet Komisyonu Ba şkanım, Emniyet Müdürüm, önceki dönem baro ba şkanlarım,
değerli delegeler; sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve
bütün şehitlerimiz için ayr ıca dün aranıızdan ayrılan hukukun,
savunmanm usta savunucusu Halil Çelenk için sayg ı duruşuna
davet ediyorum.

VEDAT AHSEN

(Saygı duruşu, IstikMl Marşı)

Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Gündemin 3. maddesini tamamlad ıktan sonra, şimdi ev sahibi sıfatıyla Adana Barosu Ba şkanı olarak zahlim konu şma yapacağım.
50

GÜNDEM MADDES İ 4
Adana Baro Başkanını n Konuşması

Saym Türkiye Barolar Birliği Başkanım, Saym Valim, BU- AZIZ ERBEK' İ N
yükşehir Belediye Başkan
ım, Saym Milletvekilim Fato ş Çırkan, KONU ŞMASI
Saym Bölge Başsavcım, Adalet Komisyonu Başkan
ım, Emniyet
Müdürüm, baro ba şkanlarım, genel kurulumuzun de ğerli üyeleri, basınımızm özverili temsilcileri, buraya gelerek bizi onurlandıran, 31'inci Genel Kurulumuzun seçkin konukları, değerli
meslektaşlarım; Çukurova'ya bereketli topraklara ho ş geldiniz.
(Alkışlar)
31. Genel Kurulumuzun Adana'da yap ılmasmı kabul eden,
30'ncu Genel Kurulumuzun seçkin üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Ocak 1971 yılmda Türkiye Barolar Birliğinin 4'ncü Olağan Genel Kurulu Adana'da yap ılmış ve meslek kuralları burada
kabul edilmiş idi. 40 yıl sonra bugün Türkiye Barolar Birliğinin
31. Genel Kurulunun yine Adana'da yap ılıyor olmasmdan dolayı duyduğum onuru ifade etmek istiyorum.
Ülkemizin yetiştirdiği büyük ozan, umudun, inceliğin, korkusuzluğun şairi Ahmet Arif bir şiirinde diyor ki: "Çukurova'm,
kundağimız, kefen bezimiz, kan ı esmer yüzü ak, s ıcağından sabır taşları
çatlar, çatmaz ırgatın yüreği" der. Bu ova binlerce yıldır, milyonca

insanı besliyor, büyütüyor, sıcağı kadar, burada yaşayan insanlarmda yüreğinin sıcaklığı yla hepinizi kucaklıyoruz. (Alkışlar)
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AZIZ ERBEK'İ N
KONU ŞMASI

Portakal çiçe ğinin mis kokularm ı yayıldığı bu güzel bahar gününde, Çukurova'nm gönlü cömert, yüre ği sıcak insanları sizleri
konuk etmekten duydu ğu mutlulukla, sevgi ve sayg ıyla selamlıyorum.
Geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan, çağdaş Türkiye'nin ve hukuk devletinin y ılmaz savunucusu, dost ve güzel insan, örnek
hukuk adama, birli ğimizin önceki ba şkanı Saym Av. Özdemir
Özok başta olmak üzere, savunma mesle ğinin bugüne gelmei geçen tüm meslektaşlarıma Allahtan rahmet, aziz
sinde emeğ
ıyla e ğiliyorum. Bugün burada
hatıraları önünde sevgi ve sayg
ülmekle
birlikte,
ülkemizin ve hukukun temali konular görü ş
mel konuları, savunmanın sorunları ele almacaktır.
Gerek ülkemiz, gerekse mesle ğimiz bak ımından önem taşıyan
bu toplantının, kentimizde yap ılıyor olmasmdan dolay ı, Adana
Barosu üyeleri olarak mutluluk duymaktay ız, sizlere şükranımızı sumaktayız. Bu toplantıyı bir onur anısı olarak bütün ya şamımız boyunca hatırlayacak, tarihe geçen, dü şülen büyük bir i şaret
olarak göreceğiz.
Genel Kurulumuzun ülkemize, ulusumuza ve mesle ğimize
faydalı sonuçlar do ğurmasmı, başarılı geçmesini diler, ülkemizin dört bir yanından gelen saym delegelerimize Adana Barosu
olarak özel saygılarımızı sunarım. (Alkışlar)
n
Genel Kurulumuzun seçkin üyesi meslekta şlarım, insanı
temel haklarının en önemlisi olan dü şünce ve ifade özgürlüğü,
savunma hakk ıyla birlikte kullan ıldığında de ğer taşır. Bu bakımdan savunma hakkmm geli şim süreci, ülkemizdeki demokrasinin geliş im tarihinin de bir iz dü şümünü yans ıtır. Hukuki
i yönetimler, demokratik geli şmişlik
savunma hakkmın geliştiğ
açısmdan yüksek standard ı ifade eder. ileri demokrasinin turnusolü, savunma hakk ının kullanımında hiçbir engelin olmamasıdır. Oysa bugün ülkemizdeki savunma hakkının kullanımı,
ndadır. Yok aslmda demeye dilim
çağdaş standartlarm çok altı
söylemek yanlış olmayacaktır.
nı
ıldığı
varmıyor ama yok say
52
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2004 yılmda kabul edilerek, 1 Haziran 2005 tarihinde uygulamaya başlanan yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, bir yönden
savunma hakkının kullanımında çağdaş bir aşamayı kabul ederndan bu haklarm geri almmasma ili şkin özel
ken, hemen arkası
bir ceza yargılama sistemi oluşturmuştur.
Avrupa Birliği reform süreci çerçevesinde çıkarılan 5271 sayılı
ın temel
Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesi; savunman
inceleme
veya
belgelerden
örnek
bir hakkı olan dosya içeriğini
almasmı engellemektedir. Tutuklama nedenlerinin öğrenilememesi, savunma görevinin yerine getirilmesini engellemektedir.
Savunmanın öğrenemediği bu belgelerin bazı basm yaym organlarmda yer alması ise bir garabettir.
Ceza Muhakemesi Kanununun bu hükmü, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin açık bir ihlalini oluşturmaktadır. Sözleşmenin 6. maddesine göre; herkes kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda davasmın makul bir süre içinde
hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini isteme hakkma
sahiptir. Bu maddenin bir iç hukuk hükmü oldu ğu düşünülünce, bununla çelişen yeni Ceza Muhakemesi Kanununun 153.
maddesinin acilen kaldırılması bir zorunluluktur. Bu hüküm evi
rensel ceza hukukunun temel bir kavram
ı olan silahlarm e şitliğ
ilkesine açıkça aykırıdır.
nda mutiddia makamı ile savunma makamı, hakim karşısı
lak bir eşitliğ
i sahip olmalıdır. Savcmın elinde hangi delil varsa,
tutuklamanın gerekçesi olan hangi delil ise, avukatta aynı delilna yüklendiği görev ne
leri öğrenebilmelidir. Savcmın kamu adı
kadar gerekliyse, yurttaşm hukuki savunmasmın yapılabilmesi
de en az onun kadar büyük gerekliliktir. Delillerin savunmadan
n etkili şekilde itiraz ve savunma
saklanması, sanık ve avukatı
yapabilmesini engellemektedir.
Adil yargılama ilkesinin uygulanabilmesi için Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesi kald ırılarak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlar ıyla uyumlu bir düzenleme gecikmeden
yapılmalıdır. Geçtiğimiz Mart ayı içinde İstanbul 13. Ağır Ceza
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Başkanmın "Avukat ve savcı aynı konumda değildir,

hdkimler hiçbir zaman uyuş turucu avukatlarıyla oturup yemek yemez"

nda yer almıştır, bu sözler münferit
sözleri yazılı ve görsel bası
bir vakıa değildir. Türkiye'de görev yapan yargıcm, yargıçlarm
in
birçoğunun yargı erkinden anladıklarmın, otoriter bir gelene ğ
devamı olduğunu gösteriyor.
Yargı lama yetkisini iddia ve hükümden ibaret kabul eden,
yurttaşı ve bireyi yok sayan, ça ğdışı, otoriter yargı anlayışını
ifade ediyor. Oysa örnek al ınan Avrupa yargılama sisteminde
savcılar, yargıçlarm girdiği kapıdan girmiyor, tamamen ayr ı ve
bağımsız binalarda çalışma yapıyor. Bizde olanın tersine, savcıyla birlikte dosyayı görüşmüyor, baş başa mütalaa oluşturmuyor.
Böyle olduğu için de iddia makamı yüzlerce sayfadan ibaret idu halde bu iddianadianameler düzenliyor, yargıç yetkisi olduğ
rlık dosmeleri reddedemiyor, on binlerce sayfadan olu şan hazı
kabul
ederek,
tutuklamalarm
hukuka
ve
hakkaniyete
yalarmı
uygunluğunu denetleyemiyor. Tutuklamadan aylar, hatta y ıllar
sonra düzenlenen iddianamelerin, açı lan davalarm, görevi köunu
tüye kullanmak, en iyimser yakla şımla görevi ihmal olduğ
tespit dahi edemiyor.
Bu ve benzeri birçok uygulamalar ıyla, özel yetkili mahkemelerdeki hukuk ihlalleri, haks ız tutuklamalar, gözalt ına almalar
devam ediyor. Bugün ülkemizde ya şayan kimsenin hukuk güvenliği kalmamıştır. Herkes yasadışı iletişim tutanaklarıyla tun beşinde evi, işyeri aratuklanabilir, gözaltma almabilir, sabah ı
i iddialara
nabilir, DVD-CD bırakılarak, hayal dahi edemeyece ğ
maruz kalabilir. Siyasal ve yargısal yaşamın hep bir hesaplaşma
olarak sürmesini istemiyoruz, bunu ça ğdaş demokrasiyle ba ğdaştıramıyoruz. Böyle olmamasmı diliyor, herkes bugün yapt ıkn neyle karşılaşacağını bilsin istiyoruz.
larıyla, yarı
Hukuk devleti ilkeleri; bütün kurumlar ıyla yerleşsin, siyaset
kurumu yargı dan elini çeksin, devam eden davalar hakkmda
ne elinde silah olan Genel Kurmay Ba şkanlığı, ne Başbakan, ne
n,
de Cumhurbaşkanı yorumda bulunsun. Yargıç siyasal iktidarı
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yasama gücünün ve silahın korkusunu duymaksızm ulusumuz AZIZ ERBEK'İ N
KONU ŞMASI
adma bağımsizca hükmünü verebilsin, bunun ac ısmı en iyi biz
biliriz. Kin olmasm, düşmanlıklar olmasm, kardeşlik, dostluk,
vefalılik gibi duygularımız her daim yaşasm, yaşatılsm.
Bu noktada; dün aranuzdan aynian, savunmanın seçkin temsilcisi, demokrasinin yılmaz savunucusu, üstad ım, üstadınuz
Halit Çelenk'i saygı, sevgi, şükranla anıyorum. (Alkışlar)
Halit Çelenk, ülkemiz demokrasinin önemli dönüş noktalanndan olan 12 Mart muhtırasmın önemli davasının avukatı olarak en çok ortaya çıktı, en çok ismini duyduk. Bende dahil birçok
meslektaşımız, avukatlığm saygmhğını, onun ve bazı meslektaşlarınıızm, üstatlarımızm ismiyle sevdik. Tarihin, kaderin cilvesi
mi yoksa başka bir şey mi ama o davanm idam edilenlerinin ayn ı
günü, o davanın yılmaz avukatının ölmesi beni ve inanıyorum ki
bütün delegelerimizi bir başka şekilde üzdü, düşündürdü.
Evet, bu ülkede herkes barış içinde, en ileri demokrasi ko şullannda, çağdaş standartlarda yaşayalım. Ne 60 ihtilali olaydı ve
-saygılar sunuyorum- Adnan Menderes ve arkada şları idam edileydi, ne Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edileydi ne de 80
ihtilali olaydı da, 80'den sonra sağ dan soldan fark etmiyor, gençlerimiz asılmayaydı. (Alkışlar)
Deniz Gezmiş bizim gibi hukuk fakültesini okuyordu, bitirı. Bunun için düşseydi bugün belki o da bizim aramızda olacakt
manlık olmasm diyoruz. Karde şlik, dostluk, vefalılık, bu topraklarm vazgeçilmez duygusudur, bunu ya şatalım.
Bu duygu ve düşüncelerle bugün burada yaptığımız Mali
Genel Kurulumuzun, ulusumuzun daha ileriye ta şmmasma bir
ı bağımsızlığı
ı, hukukun üstünlüğü ve yarg
adım daha olmasın
konularmda tüm barolar ile birlikte Türkiye Barolar Birli ği çana inanıyorum. Bu toplantmın yalışmalarma yardımcı olacağı
pılmasmı sağlayan, hazırlayan, Türkiye Barolar Birliği çalışanı
meslektaşlarım ile diğer bütün personele ayrıca teşekkür ediyorum, bu güzel salonu bu şekilde hazırlamış oldukları için. Bu
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genel kurulun hazırlanmasmda Türkiye Barolar yönetimine ve
katkı sunan delege ve konuklara esenlikler diler, sevgi ve sayg ılarımı sunarım.
Gündemin 5.maddesi; konuklarm konu şması, konuklarımızdan şu ana kadar konuşmayla ilgili Saym Valim bir diyece ğiniz
var mı? Bir şey olmadığı için bunu yapmış oluyoruz.
6'mcı maddeye, Saym Birlik Başkanımız Vedat Ahsen Co şar'ı
konuşma yapmak üzere arz ediyorum.
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Birlik Başkanı'nı n Konuşması

Av. Vedat AHSEN CO ŞAR (Barolar Birliği Başkanı)- Saym
Divan, Sayın Vali, Saym Belediye Baş kan Vekili, Saym Cumhuriyet Başsavcısı, Değerli Baro Başkanları, Saym Emniyet Müdürü,
Sevgili Delege Meslekta şlarım, Barolarımızm Değerli Yöneticileri, Basınımızm Değerli Temsilcileri, Değerli Konuklar, sizleri bir
kez daha Türkiye Barolar Birliği adma, Yönetim Kurulu Üyesi
arkadaşlarım adına, kendi adıma sevgi ve saygı ile selamhyorum. (Alkışlar)
Başkan olarak Türkiye Barolar Birli ği'ne, avukat olarak
mesleğin-ize, hukukçu olarak ülkemiz hukukuna çok de ğerli hizmetler yapan Faruk Erem'in, Teoman Evren'in ve Özdemir
Özok'un, yine iki gün önce vefat eden avukatl ık mesleğinin anıt
isimlerinden Halit Çelenk ile ebediyete intikal etmi ş olan diğer
değerli meslektaşlarımızm aziz hatıraları önünde sayg
ı ve minnetle eğildiğimi hem kurumsal, hem de ki şisel vefa duygum
adma özellikle ifade etmek isterim.
Sevgili Meslektaşlarım,
Pamuğu, portakalı, şalgamı,
Adı ile anılır kebabı.
Özeldir, güzeldir Adana'n ın insanları,
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Çukurova güne ş i ile esmer yüzlerde,
Fabrikalarda nas ırla şan ellerde,
Sevgi doludur yüreklerde,
İçtenlik vardı r Adana kentinde
"Adana" isimli şiirinde, şair Ömer Fethi Gürer böyle yazıyor.

Doğru da yazıyor. Zira Adana ve Adanal ı tam da ş airin ifade ettiği gibidir. Bunu Adana'ya geldi ğimiz andan itibaren gördük, görüyoruz. İçtenlikleri, sevgileri, güler yüzleri, misafir severlikleri,
kebaplan, şalgamları için Adana Baromuzun de ğerli Ba şkanı'na,
Yönetim Kurulu Üyelerine, Adanal ı avukat meslekta şlarınuza
Yönetim Kurulu Üyesi arkada şlarım adma, kendi ad ıma, izntniz
ile sizlerin adma en içten te ş ekkürlerimi sunar ım.
Şimdi yeri gelmiş iken kırk yıl önce Adana'da söylennii ş bir
sözü tekrar etmek isterim. Tarih 09 Ocak 1970. Türkiye Barolar
Birliği'nin 4.Genel Kurulu. Son derece düzeyli geçen, tam da
avukatlara yakış an bir olgunluk ve a ğırbaşlılık içinde geçen Genel Kurulun kapan ışmda söz alan Birli ğimizin ilk ba şkanı, değerli üstadınuz, rahmetli Faruk Erem şöyle diyor: "Biz Adana'yı
çok severdik. Ama bundan sonra galiba daha çok sevece ğiz." (Alkışlar)
Evet! Sevgili Adanal ılar, biz Adana'yı, Adanalıları çok severdik. Bundan sonra daha da çok sevece ğiz.
Değerli Meslektaşlarım,
Insan hayal eden bir varl ıktır. Di ğer canhlardan farkl ı olarak
ıl, insanın hayal etme özelli ğinin en önemli araçsahip olduğu ak
n kendi dışma
larmdan birisidir. Gerçekte hayal etmek, insan ı
, kendisini
şması
a
ırlarmı
çıkması, çevrede dola şması, kendi sm
yeniden yaratmas ıyla mümkündür.
Hayal etmek, bilmek ve yapmak, burılarm hepsi geleneksel
fiillerdir. Ku şkusuz her bilen yapmaz, yapamaz. Ama her yapan,
i ve biriktirdiği için yapar.
hayal ettiği, fikir sahibi oldu ğu, bildiğ
Daha da güzelle ş tirmek için, yapt ıklarının içerisine duygularm ı,
estetik duyarlıklarmı katar. Onun için hayaller fikirleri, fikirler
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ise eylemleri başlatır. Yapmak, yani işlevsellik; hayallere, bilgiye, duyguya, hevese, heyecana, birikime ve deneyime gereksinim duyduğu kadar, iradeye, adı
na proje denilen somut fikirlere, pozitif hedeflere ve zamana gereksinim duyar.
İnsana, mesleğe ve topluma özgü sorunlarda önemli olan i şin
eylemsel yönüdür. Tasar ımlar, eylemli olarak yapıp ettiklerimizin dürtüsü olan tasavvuru, tasavvur ise görgü, bilgi ve deneyim
sahibi bir insanın içerisinde yaşabileceği bir geleceği hayal etmeyi kapsar. Hedefler ise, tasarı m, bilgi, fikir ve deneyim rehberliginde belirlediğimiz seçimler ve tercihlerdir. Tasarımlarımız
uzak, henüz belirsiz de olsa, hedefler ula şılabilir uzaklıktadır.
Harekete geçirici bir tasarımın; belli bir insan, meslek, örgüt
ve toplum doğası tasavvuruna, yani nelerin insan, meslek, örgüt
ve toplum için iyi oldu ğ
una dayanması, gereksinimlere ve hakları yanıt vermesi gerekir.
Hedefler, insani, mesleki, örgütsel ve toplumsal yönden
önemli sonuçlar do ğ
uracak zor tercihleri içerir. Kuşkusuz bunları mükemmel olmayan verilerimiz ve sı
nırlı kavrayışımız temelinde benimseriz. Tasar ımlarımız yol gösterici olsa da veya
böyle olması gerekse de, bize ancak bir ölçüde rehber olabilirler. Zira tasarımlar, eylemlerinin sonuçlarını umursayanlar için
ne tam nettirler, ne de dura ğandırlar. Onun için mantıklı insanlar, kendilerini motive eden tasarımlarm daha net bir ifadesi
ile bunların akıl ve deneyim ışığı
nda eleştirel yönden değerlendirilmesini mutlaka bekleyecekler ve bunları aramaya devam
edeceklerdir.
O nedenle sunulan tasarım ve hedeflerin bu çerçevede kabul
edilmesi, düşüncenin eylemin provas ı olduğunun ve her gerçeğin bir hayale dayandığmın bilinmesi gerekir.
Bu aşamada tasarladıklarmuz ve hedeflediklerimiz, ilk yüz
gün içerisinde gerçekleştirilemez, ilk üç yüz altmış beş gün içerisinde gerçekleştirilemez, ilk yedi yüz gün içerisinde gerçekleş tirilemez, bizim görev süremiz içerisinde gerçekle ştirilemez
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VEDAT AHSEN demeyelim, bir kez ba şlayalım diyelim. Tereddüde dü şmeden,
COŞARIN
kuşkuya kapılmadan, duraklamadan, kararl ılıkla ve tarihin bize
KONUŞMASI

biçtiği kaderi yerine getirmek üzere hep birlikte yola ç ıkalım. Geleceği inş a etmek için hep birlikte yola ç ıkarsak mutlaka ba şanrız.
Zira gelecek değiş tirilebilir. Ancak, neyin ne oldu ğ unu anlamadığımız ve neyi nası l yapmaya karar vermediğimiz, veremediğimiz sürece
hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Llnutmamam ı z gerekir ki, gelecek, her zaman azınlık taraJlndan temsil edilmi ş, ama gelecek mutlaka kazanm ıştır. Çoğunluğ u elde edeceği için değil, gelecek olduğu için. Onun için
geleceğin yenilmesi olanaksızdır.

Değerli Meslektaşlarım,
i Başkanlığma aday olduğum süBunları Türkiye Barolar Birli ğ
reçte kendimi tanıtmak, dü şüncelerimi ve seçildi ğim takdirde arkadaşlarımla birlikte yapmayı planladıklarımı açıklamak için hazırladığım broşürün " Tasarım ve Hedefler" başlıklı bölümünde ifade
ıve hedef koymuştum.
etmiş ve hemen arkasma da 72 adet tasar m
Hazırladığımı z ve sizlere ulaştırdığımız çalışma raporu
içerisinde yer alan bilgilerden de anla şılacağı üzere, Yönetim
m ve hedeflerden 40 adedini bugün
Kurulu olarak bu tasar ı
itibariyle 329 günde gerçekle ştirmiş durumdayız. Ki buna
Karanfil Sokaktaki eski Birlik binasmda günü birlik konukevinin hizmete sunulması, elektronik imza üretimine geçilmesi,
bu suretle Barolarımıza kaynak yaratılması, elektronik imza
için ISO 27001 Bilgi i şlem Güvenlik Belgesi aimmas ı, Kalem
Yönetmeliği'nin 45.maddesinin de ğiş tirilmesi, KDV'si ile ilgili sorunun çözümlenmesi, avukat stajyerlerinin genel sa ğlık
sigortası kapsamına alınması, çalış amaz durumdaki avukat
meslektaşlarınuza munzam emeklilik yard ımı yapılması, Kat
Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan sorunun çözümlenmesi,
belediyelerden iş yeri açma ruhsatı alma zorurıluluğunun kaldı
rılması, staj kredisi ve aidat borçlar ınm yeniden yapılandırilmasının sağlanması, 29 baromuza ücretsiz olarak güvenli ği
r, baro personeli tarafından kullanılasağlamnış, altyapısı hazı

60

rürkiye Barolar Birliği 31. Genel Kurul Tutana ğı

bilecek basitlikte ama i şlevsel WEB sayfası tasarlanması gibi
kazanımlar dahil değildir.
Yönetim olarak görev süremizm sona ermesine daha iki y ıl
zaman var. Bu iki yıllık süre içersinde ilk 329 günde gerçekle ştirmediğimiz bakiye 32 adet tasarım ve hedefin, tüm barolarınuzm destek vermesi ve sorumluluk üstlenmesi, sisteme dahil olacak avukatlarm dayanışma aidatı ödemesi koşuluyla munzam
emeklilik sistemini, avukat stajyerlerine şimdilerde kredi olarak
ödenen miktarm artırılarak burs haline dönü ştürülmesini, yeni
avukatlık yasasmm yürürlüğe konulmasın
ı, meslek kurallarınm
güncelleştirilmesini, ülkemizin de ğ
işik bölge ve barolarmda e ğitim, konaklama ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak nitelikte avukat evleri kurulmasmı, çok yakm bir tarihte tapu, trafik, SGK,
nüfus bilgileri, adres sorgulama i şlemleriııin UYAP Avukat Portalı üzerinden açılmasını, harç, bilirkişi ücreti pul gideri gibi parasal iş lemlerin modernize edilen avukatl ık kimlik kartı ile Birliğimiz tarafından kurulan elektronik ödeme sistemi üzerinden
gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
Değerli Meslektaşlarım,
Hepimizin bildiğ
i üzere Barolar sadece Avukatlık mesleğini
geliştirmek, meslek mensuplarm ın birbirleri ve iş sahipleri ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakmı, saygmlığını korumak, avukatlarm ortak ihtiyaçlarmı karşılamakla değ
il, ayn
ı zamanda hukukun üstünlü ğünü,
insan hakları başta olmak üzere siyasi, medeni ve bireysel hak
ve özgürlükleri savunmakla, korumakla, bunlarm alanlar ın
ı genişletmekle, hemen her gün ve her ko şulda demokrasiye katkı
yapmakla görevli ve yükümlü olan kurulu şlardır.
Bu bağlamda ifade ve iş aret etmek gerekir ki, tüm insanlarm
dünyevi güçlerden ve ülkelerden özgürlük ve adalet konusunda
doğru dürüst davranış standartları beklemeye, insan haklarma
saygılı olmaların
ı istemeye hakları vardır. Bu standartlarm, demokrasinin, hukukun ve insan haklarının kasti veya gayri ihtiyarI ihlallerine tanıklık etmek ve cesaretle kar şı koymak, insan
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ndaki ileti şimi kıskacı altına alan
ve insanlar aras ı
kliş eleri ve indirgeyici kategorileri kırmak, hangi partiye, ya da
KONUŞMA
siyasi görüş e yakınlık duyarsak duyalım, hangi ülkeye ait olursak olalım, kendimizi nereye ait ve ba ğlı hissedersek hissedelim,
n çektikleri acılar ve yaşad ığı baskılar konusunda belli
insanları
n ve Barolarm
standartlardan şaşmamak, en ba şta biz Avukatları
görevidir.

VEDAT AHSEN düş üncesini

Büyük Atatürk'ün "Dünyan ı n herhangi bir yerinde bir rahatsızlık
varsa, bana ne, dememeliyiz. Böyle bir rahats ızlık varsa, tıpkı kendi
aramızda olmuş gibi onunla ilgilenmeliyiz. Hadise ne kadar uzak olursa olsun bu esastan şaşmamak gerekir. Beş eriyetin hepsini bir vücut ve
her milleti, bunun bir uzvu saymak gerekir. Bir vücudun parma ğının
ucundaki acı dan, bütün vücut müteessir olur" derken ifade ve işaret

etmek istedikleri de bu olsa gerekir.
Onun için Avukatlar ve Barolar, kamu için ve kamu adma
mesajı, görüşü, tavrı, felsefeyi ya da tan ıyı temsil etme, cisimlendirme, ifade etme yetisine sahip bireyler ve kurulu şlar olmak
zorundadırlar.
Mesleğin-izin bize yüklediği bu sorumluluk; kamunun günnıt veren soru ve sorunları taşı mak, slogan, ortodoksi
demine sıkı
n ya da
ve doğma üretmektense bunlara kar şı çıkmak, iktidarı
imizin
ve
meslek
örgütümüzün
adamı
muhalefetin de ğil, mesleğ
ve sözcüsü olmak, yol de ğil, yollar olduğunu bilmek, unutulan
ya da unutturulmak istenilen sorunları kamunun gündemine
getirmek, topluma ait maddi de ğerlerin soyulmasma, manevi
na izin vermemek, özgül, bireysel ve
değerlerin yozlaştırılması
ulda
yükseltmek ve varl ığımızı hissetmesleki sesimizi her ko ş
tirmek görevlerini de yükler.
Sevgili Meslektaşlarım,
Sizlere ulaştırılan çalışma raporumuz içerisinde yer alan
"Çeşitli Toplantılarda Yap ılan Başkan ve Baş kan Yardımcılarının
ı ve Basın Açıklamaları" başlıkKonuşmaları ", "Basın Toplantılar

ndan
lı bölümlerde listesi sunulan, Birli ğimize ait WEB sayfas ı
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ise ulaşılması mümkün olan konuşmalardan, basm toplantıları
ve basm açıklamalarmdan anlaşılacağı üzere, ülkemizdeki kimi
hukuksuzluklara, basm özgürlüğü konusunda olsun, savunma
özgürlüğünün sıkmtıları konusunda olsun, yargı bağımsızlığı ve
tarafsızlığı hususundaki olumsuzluklar konusunda olsun, kimi
davalardaki adil yargılanma hakkı
na aykırı uygulamalar konusunda olsun, insan hakları ihlalleri konusunda olsun, özel soru şturma ve yarg
ılama usulleriyle, savunma hakkmın kısıtlanması
niteliğindeki gizlilik kararlarıyla, siyasi tehdit arac ı gibi işleyen
tarzlarıyla demokratik düzenlerin normal zamanlarmın normal
mahkemeleri olmayan özel yetkili! görevli ağır ceza mahkemelerinin, bu mahkemeler için öngörülen özel usul hükümlerinin kaldırılması konusunda olsun, hukuka aykırı, başta Anayasa olmak
üzere uluslararası sözleşmelerle güvence altmda olan özel hayabn gizliliğine yönelik uygulamalar konusunda olsun, hemen her
konuda ve zamanında refleks göstermek suretiyle görüşlerimizi,
düşüncelerin-izi, eleştirilerimizi, meslek örgütümüzün ve hukukçu kimliğimizin ağı
rlığı
na ve tarafsızlığma yakışı
r biçimde
ve her platformda ifade ettik. Bütün bu konularda hiç kimse ile
yarışmadık, sadece ve sadece görevimizi yapmaya çal ıştık. Sizlere ulaştırılan çalışma raporumuzun "Basında Yansımalar" başlıklı
bölümünde yer alan gazete haberlerinden de anlaşılacağı üzere,
sanırım bunda da başarılı olduk.
Sevgili Meslektaşlarım,
Yönetim olarak hedefimiz güçlü bir Barolar Birli ği değil, güçlü l3arolardır. Zira inanıyoruz ki Barolar güçlü olursa, Barolar
Birliği de güçlü olur. Bu düşüncede olduğumuz için geride kalan
süre i ersinde Barolarımıza kaynak yarattık, kaynak aktardık.
Dona. ım, tefriş, araç, taşınmaz alımı gibi konularda destek olduk. Bu desteğimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Bundan emin olabilirsiniz.
Barolar Birliğ
i olarak biz her Baromuza aynı mesafedeyiz. Her
bir Baromuzun duyarlılıklarma, farklilıklarma, görüşlerine saygılıyız. Birliğimizi, beraberli.ğimizi muhafaza ettiğimiz, el ele ver-
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takdirde çok şeyler yapaca ğımıza, mesleğimizi çok daha
ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Siyasi görü şlerimiz de farkl ıKONU ŞMA
lıklar olabilir, bu do ğaldır. Demokrasi farkl ılıklara tahammül etmek değil, farklılıkları kurucu unsur olarak kabul etmektir ki, biz
böyle kabul ediyoruz. Ama ortak paydamız, paydalarımız var.
Bunlardan en ba ş ta gelenler; hukuktur, hukukun üstünlü ğüdür,
insan haklarıdır, demokrasidir, hak ve özgürlüklerdir, bar ıştır,
hoş görüdür. Bu paydalardan hareketle demokrasi aç ığımızm giderilmesinde, demokrasimizin en önemli eksi iğolan demokratik ve hukuki me şruiyete sahip denge ve fren mekanizmalar ının
n genişletilmesinde,
nda, haklar ve özgürlükler alan ını
kurulması
hukukun üstünlü ğünün eksiksiz işlemesinde, yarg ı bağımsızlığı nın ve taraf sızlığmın kurumsallaşmasmda, mesle ğimizin yüksek
değer yaratan bir konuma ta şmmasmda, ülke barışınm sürdürülmesinde ve daha pek çok konuda topluma hem fikren, hem
de eylemli olarak öncülük yapabiliriz ve esasen yapmal ıyız da.
Birey olarak, avukat olarak, ülke olarak elbette sorunlar ımız ve
sıkmtılarımız var. Ama umudumuz da var. Önemli olan bu umudu yitirmemek. Karl Popper'ir ı özlü deyişiyle "iyimserlik ödevimizdir." 0 halde hep birlikte bu ödevimizi yapal ım.

VEDAT AHSEN diğimiz

Değerli Meslektaşlarım,
Düşünme özgürlüğü her şeyden önce başka türlü düşünenlerin özgiirlüğüdür. Dü şünce ve dü ş ündüklerini ifade etme özgürlüğü ile eleştiri hakkı demokratik her toplumda ve kurulu şta
yaşamsal değerdedir.
Zira düşünce ve dü ş ündüklerini ifade etme özgürlü ğü, hem
yeni ve farklı düşüncelerin ortaya ç ıkmasma olanak sağlar, hem
ra
de bireylere farklı düş ünceler arasmda seçim yapma ve yanı sı
smama
olaolduğunu
kendi dü şüncelerinin doğru veya yanlış
nağmı verir.
Düşünce ve ifade özgürlüğünün doğal uzantısı olan eleştiri
hakkı, demokratik hukuk devletinde, yönetilen konumundaki
her bireyin sahip olduğu temel bir haktır.
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Esasen eleş tiri, hangi konumda olursa olsun ele ştirilen kişi
veya kişilerin kişilik haklarma karşı bir saldırı olmayıp, o kişi ya
da kişileri düzelmeye davet, eleştiriye açık olmak ise, düzelmeyi
kabul etmektir.
0 nedenle, her düzeyde kamusal yetki kullanan ki şilerin, yasanın ve kamuoyunun denetimine tabi ve sivil ele ştirilere açık
olması gerekir.
Esasen modern siyasi demokrasi, yönetenlerin, yapt ıklarmdan
dolayı seçilmiş temsilcilerinin rekabet ve işbirliği yoluyla dolaylı
olarak hareket eden vatanda şlar taraf
ından, kamusal alanda sorumlu tutulduklan ve eleş tirildikleri bir yönetim biçimidir.
Ülke olarak, meslek olarak, meslek örgütü olarak sorunlar ımız
var. Bu sorunları aşabilmenin başlangıç noktası, çoğu kez kendimizin ve başkalarının gerçekliğini görmemizi engelleyen birer perde işlevi gören, yetiştiğimiz ortamın, sahip olduğumuz
ideolojinin, tuttuğumuz siyasal partinin, kendimizi ait hissettiğimiz kimliklerin sağladığı kesirıliklerin ötesine geçebilme riskini göze alabilmenuz, "kendini bil"-memiz, bunun için de 'o bunu
dedi, o bunu yaptı, benim düşüncemde ise doğru yaptı, değil ise yanlış
yaptı, benden değil ise, benim çıkarlarıma uygun davranm ıyor ise, ona
karşı çıkayım, onu yıpratayım' vs. gibi sağlıksız ve yararsız düşün-

celerden, kimi çocukça almganhklardan ve k ırılganlıklardan sıyrılıp kendimizi eleştirmemiz, bize yönelik ele ştirilere karşı açık
olmamız, eleştiriyi demokrasinin kurucu bir unsuru olarak benimsememiz gerekir.
Voltaire'den Marquez'e, Sartre'dan Russell'a, Chomsky'e kadar
uygar dünyanın örnek aldığı, hayranlık duyduğ
u yazarlar, kendi ülkelerinin, kurumlarmın sorunlarmı, yöneticilerini, üstelik
bağırarak eleştirdikleri, dünya ve kamu önünde aç ıkça tartıştıkları için, hem kendi kültürlerini taşra kültürü olmaktan kurtardılar ve hem de ulusal kültürlerini dünya sahnesine taşıdılar.

Çek düşünür ve siyaset adam
ı Vaclav Havel, 'Times Literary
Supplement' deki bir görüşmesinde; 'Bu resmi yorum sonuç olarak
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gerçeklikle birle şir. Genel ve her ş eyi kapsayan bir yalan egemen olmaya
baş lar, insanlar ona adapte olmaya ba şlarlar ve herkes ya şamını n bazı
kısımları nda yalanla uzlaşı r ya da onunla birlikte ya şar. Bu koşullar
altında, insanı n bütün dünyayı karşısında bulması riski de dahil olmak üzere her şeye rağmen, her şeyi saran yalanlar a ğını parçalayarak
doğ ruyu öne sürmesi, içten bir ş ekilde davranmas ı olağanüstü politik
öneme sahip bir edimdir.' diyor.

Uzun bir tarihsel kesiti ele ald ığımızda, Vaclev Havel'irı işaret
ettiği çerçevede, aç ık politik muhalefetin, hem nadir ve hem de
yeni bir şey olduğunu görebiliriz. Aç ık politik muhalefet eylemi
ile eş anlamlı olan 'iktidara doğruyu söylemek' ediminin, modem
demokrasilerde bile hala ütopyac ı bir çağrışımı varsa, bunun nedeni çok ender uygulanm ış olmasıdır. iktidar karşı smda güçsüzün ikiyüzlülük etmesi şaşırtıcı bir durum değildir. Dahası iki
yüzlülük her yerde haz ır ve nazırdır. Oysa iktidarm, ikiyüzlülük
eden riyakarlara, gerçe ği görmesini engelleyen dalkavuklara,
motivasyonu intikam almak olan yeminli dü şmanlara de ğil, her
koşulda doğruyu söyleyen, bu amaçla iktidar ı eleş tiren muhaliflere gereksinimi vardır. Bunu en iyi yapacak olan da sizlersiniz,
avukatlardır.
İş te bütün bu referanslardan hareket eden, demokratik bir sisunun,
temde, her türlü ele ştirinin yurtta şların temel hakkı olduğ
hiçbir kiş i ve kurumun ele ştiri dışı olmadığının ve esasen yerleşik kurumlarm ve uygulamalarm ele ştirilmediği bir toplumda,
demokrasiden söz etmenin mümkün olmad ığmm bilincinde
olan yönetimimiz sizlerin de ğerli fikilerine, önerilerine, icraatlarımıza yönelik ele ştirilerine ihtiyac ı olmakla, geride kalan iki
yıllık icraatımızı siz değerli meslektaşlarımızm ele ştirilerine sunuyoruz.
Düş üncemz kendisini hngi siyasal kategoriye koyarsa koysun, bizim için fark etmez; ötekini ve öteki dü şünceyi reddetmeyen, tezvirat değil, eleş tiri yapan, bo ş sözle zaman geçirmeyen,
ortalama akla, duyguya ve vicdana ters dü ş meyen, sorun çözen,
kendine ve baş kalarma masal anlatmayan, kimi zaman bizi ezen
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ideolojik tabakayı delip geçen ve adete maddesel bir temas kurar
gibi gerçeği yakalayan her düş ünce, her eleştiri bizim için önemli
ve değerlidir.
Son bir söz.

Yüzde ısrar etme, doksan da olur,
İnsan dediğin de, noksan da olur,
Sakın büyüklenme, elde neler var?
Bir ben varım deme, yoksan da olur.
Böyle diyor Büyük Mevlana. Biz de O'ndan esinlenerek, yapt ıklarımızm yüz olduğunu iddia etmiyoruz. Doksan da olur, seksen
de olur, daha az da olur. insanız nihayetirıde noksan, çok noksan
da olur, noksanlarımızı hoşgörün diyoruz. Takdir sizlerin.
Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sevgi ve
saygılar sunarım. (Alkışlar)
Divan Üyesi - Değerli arkadaşlarım lütfen dağılmayalım,
biraz sonra gündemin 7. maddesi gereğince, daha önce Barolar
Birliği organlannda görev alan meslekta şlarımıza plaket verilmesi törenimiz oluş acak. Ancak Barolar Birli ğ
i Başkanımızla,
Mali Baro Başkanımız aynı zamanda Divan Başkanımız konukları uğurlamak için aramızdan ayrıldılar, birkaç dakika haz ırlık
yapılmak üzere sizlerden izin rica edeceğ
im ama lütfen da ğılmayalım efendim, hemen gündemle devam ediyoruz.
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TBB Organlarında Önceki Dönemde
Görev Alan Meslekta şlarımıza
Onur Plaketlerinin Sunulmas ı Töreni

AZIZ ERBEK' İ N
KONU ŞMASI

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Genel Kurula devam edeceğiz, dışarı daki arkadaşlar lütfen içeri gelsinler.
Değerli delege arkada şlarım, Baro Başkanlan; şimdi gündemin 7.maddesine, önceki dönemde görev alan meslekta şlarmuza
plaket verilmesi törenine geçiyoruz.
Değerli delegelerimiz, Baro Ba şkanlanm; gündemin 7.maddesinti ifa etmek üzere, plaket alacak arkada şlarımızı çağıracağız. İlk plaketi almak üzere önceki dönem Baro Ba şkanı Saym
Özdemir Özok'un kızları, Ayşe Özok ve Ayça Özok'u davet ediyorum. (Alkışlar)
Divan Üyesi - Efendim ikinci plketimiz önceki Ba şkan Yardımcımız Av. Ünsal Toker (Alk ışlar)
Ünsal Bey yoklar mı ? Peki devam edelim, di ğer Başkan Yardımcımız Av. Sani Y ıldınm (Alkışlar)
Efendim, bundan sonraki plaketleri vermek üzere Birlik Ba şkan Yardımcmıı z Saym Berra Besler'i davet ediyorum. Plketini
almak üzere yine önceki Birlik Ba şkan Yardımcılanmızdan Saışlar)
yin Ali Şen (Alk
Bir başka Başkan Yardımcımız efendim, Saym Av. Alpay
ışlar)
Sungurtekin (Alk
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Efendim, bundan sonraki plaketi vermek üzere Birlik Ba şkan
Yardımcınuz Saym Talay Şenol'u rica ediyorum efendim. (Alkışlar)
Yine plaketini almak üzere önceki dönem Genel Sekreterimiz
Saym Güneş Gürseler (Alkışlar)
Efendim, önceki dönem Saymanımı.z Saym Soner Kocabey'i
rica ediyorum. (Alkışlar)
Efendim, Saym Ünsal Toker aram ıza katılmış, Saym Ünsal
Toker (Alk
ışlar)
Çok teşekkür ediyorum efendim, bundan sonraki plaketi takdim etmek üzere de Genel Sekreterimiz Saym Cengiz Tu ğral'ı
rica edeceğim. (Alk
ışlar)
Bir başka aramızdan ayrılan meslektaşımız, önceki dönem
Yönetim Kurulu Üyemiz Saym Muhsin Ergazi adma, e şi Tinur
Ergazi Hanımefendi. (Alkışlar)
Efendim, eski Yönetim Kurulu Üyemiz Saym Canan Şener,
plaketini vermek üzere Birlik Sayman ımız Saym Sitare Sağsen'i
davet ediyorum. (Alkışlar)
Efendim, Saym Halit Ökçesiz (Alk
ışlar)
Efendim, teşekkür ediyorum.
Disiplin Kuruluna geçiyoruz efendim, önce plaketleri vermek üzere Disiplin Kurulu Ba şkanımız Saym Av. Erdoğan
Saruhanoğlu'nu davet ediyorum efendim. (Alk
ışlar)
Plaketini almak üzere de, Saym Okan Selek (Alk
ışlar)
Sayın Hüseyin Erkenci (Alkışlar)
Efendim, yine plaket vermek üzere Disiplin Kurulu Üyemiz
Saym İlter Yılmaz. (Alk
ışlar)
Saym Daham Keleş,
Plaket vermek üzere Disiplin Kurulu Üyemiz Saym Kayhan
Evren. Kayhan burada mı efendim? Kayhan Bey yok galiba?
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Saym Oktay Yalçm, Saym Ha şim Mısır (Alkışlar)
Efendim, tekrar pl.ket vermek üzere Disiplin Kurulu Üyemiz
Saym Mehmet Nuri Karahan ve yine plketini almak üzere Saym Başar Yaltı. (Alkışlar)
Efendim, Denetleme Kurulu Üyelerine geçiyoruz, p1ket vermek üzere Saym İrfan Akyürek'i davet ediyorum efendim. (Alkışlar)
Önceki dönem Denetleme Kurulu Üyemiz Saym Ertan Diler.
(Alk
ışlar)
Saym Mevlüt Ünlü, yok mu? Hastaym ış efendim.
Saym Mahmut Karatekin, p1ketini almak üzere Saym Seyfettin Civelekoğlu.
Saym Sabri Erik (Alkışlar)
Bu onurlu görevi ifa eden ve onurla teslim eden meslekta şlarımızı biz de kutluyoruz ve gündeme devam ediyoruz efendim.

70

GÜNDEM MADDESİ 8,9

Birlik Yönetim Kurulunun 2009-2011 Yılları Çalışma
Raporu, Bilanço, Gelir-Giderleri ve Denetleme
Kurulu Raporunun Okunmas ı ve Görüşülmesi,
Geçmiş Dönem Çalışmalarından Dolayı Birlik
Yönetim Kurulunun Aklanmas ı

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Değerli delegeler, gündemin 8. maddesi; Birlik Yönetim Kurulunun 2009-2011 y ılları çalışma raporu, bilanço, gelir-giderleri ve Denetleme Kurulunun
rapor okunması ve görüşülmesi. Gündemin 8. maddesiyle ilgili
malum olduğu gibi herkese kalın bir kitap halinde çalışma raporu gönderilmişti, bil.nçoyu ve tahmini bütçeyi içeren kitaplar
gönderilmişti. Bunlarm okunması, çokça zaman alacak, okunup
okurımaması konusunda Genel Kurulumuzun takdirine sunuyorum. Okuıımasm diyen arkadaşlarımız? Evet oybirliğiyle bu
raporun okunmamas ı yönünde karar alınmış oldu.
Cengiz Bey söylemek istediğiniz bir şey var mı bu giindenıle
ilgili? Buyurun lütfen.
Peki, 8. madde gere ğince çalışma raporu hakkında görüş bildirmek isteyen delege ve başkanlarımız başvuruda bulundular
yazılı olarak. Şimdi bu baş vuruda bulunan meslekta şlarımı konuşmaya davet edeceğim. İlk sırada Tekirdağ Barosu delegesi
Saym Güneş Gürseler Beyi davet ediyoruz.
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GÜNEŞ GÜRSELER' İ N
KONU ŞMASI

Av. Güneş GÜRSELER (Tekirdağ Barosu)- Saym Divan, Türkiye Barolar Birliğinin Değerli Başkanı, Yönetim Kurulumuzun
Değerli Üyeleri, De ğerli Baro Başkanlarım, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun değerli delegeleri, Ankara Adliyesinden
sanıyorum Sayın Cumhuriyet Başsavcımız burada, parlamenterlerimiz var, onları da saygıyla selamlıyorum, Genel Kurulumuza
başarılar diliyorum.
Değerli arkadaşlarım, Avukatlık Yasasının 114.maddesi gereğince biliyorsunuz, Genel Kurulumuz en yüksek organ ve Mali
Genel Kurulumuzun daha da bir önemi var; çünkü seçimsiz bu
ı yaşamadan sorunlarımızı, önerigenel kurul ve seçim heyecan
lerimizi, mesleğimiz hakkmdaki düşünceleri rahatlıkla söyleyecek, konuşabilecek durumdayız. Çünkü değerli meslektaşiarım,
seçimli genel kurullarımızda hatta barolarımızm genel kurullarmda, biz sorunlarımızı konuşamıyoruz ve alman kararlar da
ı çizmek ve hatam anlamıyla uygulayamıyoruz. Bir şeyin altın
tırlatmak istiyorum; yaşadığınuz sayısal baskı nedeniyle, baronı, yasada öngörülen birinci ço ğunlukla
larımızm genel kurulları
unlukla
yapabilir haldeyiz. Yani genel kurulladeğil, ikinci çoğ
rırmz ilan edilen toplantı gününün ikincisinde, yüzde 10'la toplanıyor ama bir ilginçlik daha ya şıyoruz, seçime, oy kullanmaya
aşağı-yukarı yüzde 70'i, yüzde 80'i geliyor meslekta şlarımızın.
Yani genel kurullarda sorunları tartışıp, karar üretmiyoruz ama
siyasi -ne derseniz deyin- bir süre etkenle oy vermeye gelip, seçim
yarışmda oy kullanıyoruz. 0 nedenle Mali Genel Kurulumuzu
çok önemsiyorum, mesleğimize karşı sorumluluklarımız var, o
sorumlulukları burada dile getirip anlatmak ve yerine getirmek
durumundayız.
Ayrıca, Türkiye Barolarmın, Barolar Birliğinin ve avukatnda bir önemi var; çünkü İstanbul Baromuz
n dünya çapı
ları
dünyanın en büyük barosu. Kendi avukatlanmıza yönelik sorumluluğumuz olduğu gibi dünyaya yönelik de sorumluluklarımız var. Bunlarm bu genel kurulda dile getirilip, önerilecek
n da uygulanmas ını diliyorum.
nacak kararları
çözümlerin, alı
Bir özelliğimiz var; sorunları halırun altına süpürüyoruz. So-
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runları hep görüyoruz ama çözüm için bir katk ı koyup, çözüm
için yapmamız gerekenleri erteliyoruz, bu asimda ulus olarak
da böyle bir özelli ğimiz.
Değerli arkadaşlarım, avukatlar olarak çözümü ba şka yerde
aramak durumunda de ğiliz, çözüm avukatlarda, barolarda ve
Barolar Birliğinde. Çözümü biz istemeli ve hayata geçirmeliyiz.
Değerli meslektaşlarım, çok büyük bir baskı altındayız, siyasi
bask
ıları, diğerlerini söylemeyece ğim ama biz meslek olarak do ğrudan bir baskı altındayız, o da şu, çalışma raporunda var: Barolar Birliğ
i Yönetimimizin seçildi ği seçim tarihinden, 21 Mart 2011
tarihine kadar verdiğ
i ruhsat sayısı 8 772, bugüne kadar bu 9000
oldu. Yani iki yılda bir Ankara Barosu yaklaşık, Izmir Barosu araıza katıldı ve biz bunun bask
m
ısı altındayız. Bütün kararlarımız,
aldığımız ve almadığınuz kararlar bu baskıyla almıyor. Onun için
bu baskıyı yönlendirmek, yönetmek, engellemek durumundayı
z,
azaltmak durumundayız ama biz bu baskmın altında eziiyoruz.
Biraz önce değerli yönetimimiz plaket sundu, çok te şekkür
ediyorum ve yönetimde görev alm
ış bir arkadaşınız olarak, yönetimde çalışmanın sorumluluğunu, ağırlığı
nı, zorluğunu biliyorum, arkadaşlarımızı
n özverisine teşekkür ediyorum. Burada
uzun uzun te şekkür etmiyorsam, ele ştirdiğim bazı hususlar dışmdakilerin hepsine teşekkür ettiğimi kabul etmelerini rica ediyorum arkadaşlarımdan.
Şimdi görmezden geldiğimiz sorunlardan bir tanesi de, biraz
önce çalışma raporumuz okundu. Saym Saymanımız eğer oylarmızla okumasm deseydik, mali raporu okuyacakt ı ama değerli
arkadaşlarım, yasamızdan kaynaklanan görmezden geldi ğ
imiz
bir çelişkiyi yaşıyoruz. Barolar Birliğ
i Kongresi dört yılda bir yapılıyor, barolarımızm kongreleri iki yılda bir yapılıyor. Delegeler iki yıllığına seçiliyor, Barolar Birli ğ
i Yönetimine seçilmek için
Disiplin Kuruluna, denetime seçilmek için delege olmak laz ı
m
ama aradaki dönemde delegeli ğe aday olan arkadaşlarım
ız oluyor, olmayan arkadaşlarım
ız oluyor, delege seçilemiyor ama görevler devam ediyor. Yasa olanak veriyor buna, bir şey dediğim
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yok. Ben bir tespit için ve görmezden geldi ğimiz en önce gelen
sorunlardan biri oldu ğu için bunu söylüyorum. Ne zarar ı var diyeceksiniz? Öyle durumlar olabiliyor ki, yönetimde, disiplinde,
denetimde, ço ğunluk delege olmayanlara geçebiliyor hatta yedekten göreve çağrılma, delege olmayanm ça ğrılması durumuna
gelebiliyor, bunu hep birlikte dü şünmemiz ve gelecek yasa çal ışi beklemeden,
i şikliğ
malarmda dikkate almamız ya da yasa de ğ
üzerimize düş enleri yapabilmemiz gerekir diye dü şünüyorum.
Bir de değerli arkadaşlarım, çok kı saca geçmek istiyorum bütün başlıkları . Ben bunlarm çoğunu yazdım, söyleyeceklerimin,
başta yeni yaklaşımlar olmak üzere barolar ımızm baz ılarmın sitelerinde, dergilerinde yay ınlandı, tekrar gibi olacak ama ne kadar söylesek, tekrar etsek yeri var diye dü şünüyorum.
Bu genel kurulda kararlar alaca ğız, yalnız burada alman kararlarm uygulanması lazım. Değerli yönetim kurulumuz; bu son
iki yılda, geçen genel kurulda alman bir karar ı uygulamama kararı verdi, diğer kararı da fiilen uygulamad ı, bu yanlış bir başlangıç oldu. Karar neydi? Hatırlayacaksmız, 30. Genel Kurula
katılanlar; Yönetim Kurulu Ba şkanlık Divanına yasa geri olarak
ücret belirledi genel kurulumuz. Yönetim Kurulumuz rahmetli
Özdemir Özok'un başkanlığı döneminde hatta üyelere gönderdiğ
i teşekkür mektubunda ba şkanımız "biz bu kararı uygulamayacağız" dedi. Ben o kararm içeri ğiyle ilgili bir şey söylemeyei
im; yönetim Kurulunun Barolar Birli ğ
im, sadece eleştirdiğ
ceğ
uygulamama
yönünde
karar
alma
ı
Genel Kurulunun Kararın
yetkisi yoktur. Eğer bunu açarsak, bu kap ıyı, bundan sonrası,
genel kurullarda alan kararlar havada kalacak demektir, bunun
altını çiziyorum.
Bir de, geçen genel kurulda İstanbul Baromuzun öncülü ğüniyle, Türkiye Barolar Birli ğine
de, diğer barolarınuzm da desteğ
talimat olarak 10 maddelik bir önerge kabul edilmi şti. Bu 10
maddelik önerge -yani hepsini okumayacağım- dört başlığı özellikle söylemek istiyorum. Bir tanesi; Avukatlık Kanunu noktasında hazırlanan taslaklarm kitap haline getirilip, barolara da74
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ğıtılması ve bu dönemde son şeklinin verilmesiydi; bir tanesi,
son bölümünü okuyayım cümlenin, hukuk fakülteleriyle ilgili
olarak "yetersiz olanların eksiklerinin giderilmesi için girişimlerde
bulunulması, verilecek önel içinde eksiklerin giderilmemesi durumunda, bu hukuk fakültelerinden mezun olacaklar ın avukatlık stajına kabul
edilmeyeceklerinin, ilgili birimlere ve kamuoyuna duyurulmas ı " idi.
Diğer karar, mesleğe girişin düzenlenmesinde -onu da uzun boylu
okumayayım kararı- "Serbest Mali Mü şavirl er Odasında gördüğümüz
ve Danıştay'ın da onayından geçen, staj değerlendirme adı verilen bir
ölçme ve değerleme sistemine yönelinmesi" kararını vermişti genel

kurul. Son söyleyeceğim de, bundan sonraki genel kurulda, yani
31.Genel Kurulda; "meslek ilke ve kurallarının güncelleştirme çalışmaları sonu çlandırılarak, takip eden genel kurulda konunun görü şülmek üzere gündem maddesi yap ılması " idi. Bunlar yapılmadı, işte

süre yetmedi, her türlü mazeret var, birçok ac ı kaybımız oldu,
ondan da kaynaklanan bir zaman kayb ı söz konusu ama bunları
yapmak durumundayız; fakat benim başlangıçta söylediğim şu
baskmın, bu kararları alamamada da etkin olduğuna inanıyorum. Yani biz, yönetemediğimiz, yönlendiremedi ğimiz bir 9000
kişinin baskısı altındayız.
Değerli meslektaşlarım, bir diğer söyleyeceğ
im husus; bu döiçinde
miyiz
yoksa
sivil
toplum kurulu şu
nemde yüksek yargı
muyuz gibi bir ikilemi yaşadık ve giderek sivil toplum kuruluşuna doğru gidiyoruz. Bakm, Anayasa önerisi hazırladık ve biz
Anayasa önerimizde; savunmanın Anayasada yargı bölümünde
yer almasını istiyoruz ve bunu her yerde de dillendiriyoruz ama
n
il. Ne oldu? Hatırlayacaksmız, Sayı
uygulamamamız böyle değ
Cumhurbaşkanı geçen dönem iki kez yüksek yargı başkanlarıyla
ı yapt
nı görüşmek üzere toplant
yargı sorunları
ı, bizi çağırmadı.
Tabii çok acıdır, biz ne kadar kendilerine sahip ç ıksak, yüksek
yarg
ı başkanları, üyeleri hiçbir zaman savunmaya sahip çıkmadılar. En son Sayı
n Yarg
ıtay Başkanının konuşması dışı
nda, son
n Cumhurbaşkan
ı bizi
günlerde yaptığı konuşma dışmda. Sayı
çağırmadı, biz de bir tepki göstermedik. Diyeceksiniz, ev sahibi
istediğini davet eder, doğru ama başka bir şey yaptı; Saym Cum75
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hurbaşkam terörü görüşmek üzere önce gelen sivil toplum kuruluşlarını davet etti -burada tarihleri de var- Istanbul'da Huber
Köşküne, oraya önde gelen sivil toplumlar ı arasmda gitti. Yani
buna bir karar vermemiz lazım, nerdeyiz? Sivil toplum örgütleri,
kuruluşları içinde olmamalıyız bence, onlarm öncüsü olmal ıyız,
bir şey yapacaksak, onlar ı biz harekete geçirerek yapmal ıyız, Sayin Cumhurbaşkanına da bizim yerimiz burasıdır diyebilmeliyiz.
Peki, ne olur biz böyle yaparsak? Geçen i şte herhalde 21 Niınma Vakfı ve Türkiye Avsan'daydı, Istanbul'da iktisadi Kalk
rupa Vakfı önceliğinde yine sivil toplum kurulu şlarıyla, Avrupa
Birliğiyle ilgili bir toplantı yapıldı, Türkiye Odalar Birliği ve bu
vakıflarm öncülüğünde, biz de çağrıldık gittik, bakm ne oldu; -gazetede burada- Hürriyet Gazetesi bu haberi verdi, platformda hangi
kuruluşlar var diye liste var, MÜSİAD var, TÜSIAD var, KADER
var, biz yokuz. Yani şunu söylemek istiyorum; yerimizi korumak
durumundayız, geri gitmemek durumunday ız. Sivil toplum kuruluşları, demokrasinin en önce gelen kuruluşlarıdır, gelişmeleri gerekir, desteklememiz gerekir ama bence biz hala kendimizi
Anayasanm yargı bölümünde görmeye devam etmeliyiz.
Şu 9 binlik yeni avukat baskısmın neden olduğu bir başka
olayı da söylemek istiyorum. Barolar Birli ği yönetimimiz, Saym
Başkammızm imzasıyla 28 Mart 2011'de Bankalar Birli ğine bir
yazı gönderdi. 0 yazıda; bankalarm meslekta şlarımızla, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine uygun sözle şme yapmaları, buna aykırı biçimde yapılmış olan sözleşmeleri, tarife hükümlerine uygun hale getirmeleri hususlarmda uyar ılmalarmı ve bu
konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica etti, diledi, istedi.
Değerli arkadaşlarım, biraz önce de söyledim; çözüm bizde, başkalarmdan hassasiyet beklemeye gerek yok. Bu i şi uzun
ık.
boylu anlatmayaca ğım, yazdım ama biz bu işe çözümü yapt
ı
içeren
yök
hizmetlerine
uygulanacak
esaslar
Sürekli avukatlı
netmelik değişikliğini 6 Eylül 2008'de yaptık ve başvurduğumuz
ılar, seBankalar Birliğinin üyesi bankalar, Danıştay'da dava açt
kiz tane dava açıldı, yürütmeyi durdurma talepleri reddedildi
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ve Danıştay sadece uyuşmazlığm hakemde çözümünü iptal etti, GÜNEŞ GÜRSELER' İ N
onun dışmda bu yönetmelik yürürlükte. Bankalar Birliğinden KONU ŞMASI
çözüm bekleyeceğimize, yönetmeliği uygulamamız gerekiyor.
Yönetmelikte neler var: Sözleşmelerin baroya ibrazmdan tutun,
serbest meslek makbuzlarının baroya ibrazma kadar her şey var,
bunu yapmamız lazım, çözüm bizde, çözümü sağlamalıyız ama
9 binlik baskı, bize bunlan yaptırmıyor.
Bir diğer husus; çok önemli, çok önemsiyorum, destekliyorum, stajyerlere, mesle ğe yeni başlayan arkadaşlara her türlü
desteğ
i yapmamız lazım ama kime? Hukuk Fakültesi mezunlarma değil, stajyerlere destek yapmak zorundayız. Barolar Birliğimiz, bazı baro başkanlarımızın desteğ
iyle, bazı milletvekillerinin
desteğiyle, torba yasaya bu konuda hüküm konulmasın
ı sağladı
ve stajyerlere sigorta, sosyal güvenlik deste ğ
i sağlandı ve bu pul
paralarmdan ödenecek ve Saym Birlik Ba şkanımız Muğla'daki
konuşmasmda; bunun giderek ücrete de dönü şeceğini söyledi.
Çok destekliyorum, yapan ülkeler var ama hukuk fakültesi mezunlarma bunu yapmayalım, yani elini kolunu sallayarak stajyer
alıp, kapımıza dayanan, hiçbir şekilde "arkadaş git, şu koşulların
eksik" diyemediğimiz herkese bunu yaparsak, biraz önce söyledim, 9 bin hukuk fakültelerinin ortalama mezun say ısı, bundan
önceki dönemde bir istatistik vardı, 4 bin her yıl ve bu "koş vatandaş gel, staj yap" çağrısma hepsi gelecek ve gelecek y ıl tahmini
bütçeye saym yönetimimiz bu konuda, 4 milyon 400 bin liral ık
biri bütçe koymuş, yani stajyerlere 4 Trilyon eski parayla ödeyeceğiz. Hiç itirazım yok ama stajyerin kim olaca ğma ben karar
vermeliyim, bunu uygun bulmad ığımı izninizle belirtmek istiyorum.
CMUK, bu baskı 9 000'lik baskı CMUK'ta devam ediyor. Maalesef, barolarımızda bunu yapıyor. CMUK uygulamasmdan,
yani CMK avukatlığmdan kaynaklanan sorunları; ne yazık ki
görev alan arkadaşlarımızm sadece ücret sorunu olarak görüyoruz, ücretlerinin alınması olarak görüyoruz. Değerli arkadaşlarım, her biriniz kendi bölgenizin a ğır ceza mahkemelerinde bir
araştırma yapm; göreceksiniz, görevlendirme say ısı geçen yılm
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dava say ısırun dörtte üçünü buldu. Yani sorun görevlendirme değil sadece, görevlendirme ücretlerinin ödenmesi de ğil,
sorun: Gerçekten ceza avukatl ığı yapılması sorunu, bunu yüksek
dikkatlerinize sunmak istiyorum ve birli ğimizin bu noktada sahiplenmesini diliyorum.

GÜNEŞ GÜRSELER'İ N derdest
KONUŞMASI

Değ erli arkadaşlarım, bu dönem siyaset yapmama, siyasette
bundan önceki dönemlerde oldu ğu gibi önde olmama, toplumda öncülük etmeme gibi bir anlay ışı var yönetimimizin, Saym
Başkammızm, kendi tercihleridir. Biraz önce de bildirilerle bu
konuyu aştıklarmı söylediler, takdir kendilerinin ve sizlerin ama
siyaset yapmıyorum görüntüsü altmda siyaset oluyor. Bakm,
Anayasa Mahkemesine baro ba şkanlarımız üye seçti. Şimdi birliğimiz bu seçimi kendisinin sadece seçim ortam ı hazırlayacağı
bir seçim olarak gördü. Yani yasa diyor ki, baro ba şkanları seçim
yapar, ben de iş te seçim ortamını hazırlarım, yani boks maçmda hakem der ya "boks" baro başkanları çağırıldı, seçim yapıldı.
Bence düzgün olmad ı ve genel olarak içe sindi ğini söyleyemem,
benim içime sinmedi.
ın önü açıldı,
Bir kere, baro ba şkanlarımızın aday olmaların
olabilirler tabii olmamal ılar mı ? Olurlar ama kamuoyunda adaylık noktasmda bir desteklenme sa ğlanmadı, ne oldu? Dokuz
baro başkanımız aday oldu, sonra dört tanesi çekildi, sonuçta ne
oldu? Altı baro başkammız, biri eski baro başkanı olmak üzere
ilk altıya girildi. Aday olan 12 arkada şın ıza hiç oy çıkmadı, diğer 7 arkadaşa 1 oy çıktı, 3 arkadaşa 2 oy çıktı . HMbuki bu nas ıl
yapılabilirdi? Oylaman ın ne zaman yapılacağı belli halk oylai belli, daha
masının, bu seçimin ne zaman gündemimize gelece ğ
ve parlaıkarılması
herkesin içine sinebilece ği adaylarm ortaya ç
mentonun önüne gelen üç ki şi içinden birini seçti ğinde, tamam
n, 70 bin avukatm benimseyece ği
Türkiye'deki bütün avukatlar ı
bir sonuç oldu diye içinize sinmesi gerekiyor. Bu do ğrultuda
bunun da bir gelenek olmamasını diliyorum, bundan sonraki
seçimlerde daha uygun, daha düzgün davramimas ı gerektiğine
inanıyorum.

78

Türkiye Barolar Birli ği 31. Genel Kurul Tutana ğı

Sözlerimi bağlarken; geçen genel kurulda ya şadığımız ve
eleştirdiğimiz bir yönetmelik maddemiz var, onun de ğiştirilmesi gerektiğini Saym Yönetim Kurulumuzun takdirlerine ve sizlere sunmak istiyorum, o da Avukatl ık Kanunu Yönetmeli ğinin
53.maddesi. Biliyorsunuz, Asude Hanım hatta yönetime aday olmuştu, onun adaylığı genel kurulda aç ıklanamadı, neden? Çünkü bizdeki yönetime adaylık sistemi, başkan adayının liste vermesiyle sürdürülüyor. Halbuki insanlarm özgürce aday olmalar ı
ve bu adaylıklarının, bizim barolarımızda yaptığımız gibi i1n
edilmesi ve delegenin ona göre oy kullanmas ı lazım. Bu uygulamanın önüne geçmek üzere yönetmelik de ğişikliği yapılması
önerisini, yönetim kurulumuzun takdirlerine sunmak istiyorum.
Daha söylenecek çok şey var, ancak 20 dakika oldu. Ben tekrar başta başkanımız ve yönetim kurulumuzun değerli üyelerine
çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çal ışmalarda elbirliğiyle daha başarılı olacağımıza inanıyorum, divan
ımızı saygıyla selamlıyorum, sizlere de başarılar diliyorum ve
Adana'ya ayrıca teşekkür ediyorum, sağ olun.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Güneş Gürseler'e çok te- Aziz ERBEK'İ N
şekkür ediyoruz. Saym delegelerimiz; şu ana kadar başvuran KONUŞMASI
25-26 kadar arkadaşım
ız var konuşma yapmak üzere. Uygun
görürseniz 10'ar dakikayla smırlayalım, esasen gönlümüz herkesin burada söylemek istediklerini rahat koşullarda söylemesi
ama hep genel kurulun nihai süresi dikkate almarak, hem de sabırlarm taşmasmı dikkate alarak 10'ar dakikayla sm ırlamak istiyoruz. Şöyle yapalım; baro başkanlarımız 20 dakika konu şsun,
delege arkadaşlarım
ız 10 dakika konuşsun. Şu ana kadar baro
başkanlarmdan konuşmak isteyen kaç kişi var? Beş, altı, yedi kişi
falan var arkadaşlar. Evet, çoğunluk şu şekilde arkadaşlar, gelen
tepkikrden çıkartıyoruz, 10'ar dakikayla smırlıyoruz.
Program akışıımz hakkmda bilgi vermek istiyorum; şu anda
saat 12.00, 12.30'da yemek yenmek üzere bu salonu terk etmemiz
lazım ve 13.20'de tekrar gelece ğ
iz, toplantıyı yeniden açacağız değerli delegelerimiz. Bu bakımdan şimdi konuşacak arkadaşımız 10
dakikayla sın
ırlı olarak Sayın Filiz Saraç, Istanbul Barosu Delegesi.
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AZIZ FRBEK'İN
KONU ŞMASI

Salondan- Divan bunu teklif edemez. Buras ı kürsüdür, buradan konuş mak istiyorum Saym Ba şkan. Şimdi bu önergeyi
Genel Kurula sundunuz, aleyhinde ve lehinde konu şmaya izin
vermediniz.
ı)- Buyurun kı saca konuşun
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
o zaman, buyurun. Biz genel k ııruldaki yakla şımları biliyoruz,
onun için, buyurun söyleyin o zaman.
Salondan- Değ erli meslektaşlarım, bu tablo her Barolar Birliği Genel Kurulunda tekrarlanıyor. Buras ı avukatlarm en üst kurulu, burada faaliyet raporunun 8.maddesinde belirtildi ği gibi
gündemin görü ş ülmesi söz konusu, daha do ğrusu faaliyet raporu üzerinde görüşmeler yap ılması söz konusu; görü şülüyormuş
n Baro Başkanlarının en üst kugibi yapılması değil. Ayrıca Sayı
rulun, en yüksek iradesi olan delegelerden bir ad ım öne çıkarak,
20 dakika konuş ma hakkı verilmesini ben, e ş itlik ilkesine ve demokrasiye aykırı buluyorum, art ı ayrıca saym divanın böyle bir
önerge vermesi, talihsiz bir durum olmu ştur. Defacto bir durum
yaratılmaya ve kendi önergesini oylatmadan, üzerinde herhanı tanımadan bunu geçirmiş tir, bu yanlıştır, ben
gi bir söz hakk
r
u
bulmuyorum.
0 nedenle, bu önergenin kellem yekun sadoğ
yılmasmı ve bundan sonra yap ılacak konu şmalarda, eğer genel
kurulun sabrmı taşıran bir durum söz konusuysa, Saym Divan
Başkanının önerisiyle ya da meslekta şlarımızın birinin yeterlilik
önergesiyle bu konu halledilir, bu konu bu şekilde çözülmez,
maruzatım budur. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teş ekkür ederim. Konuşmadan da anlaşıldığı gibi az önce alman kararm bir tekrar ı
aslmda, bütün konu şmacı larm 10 dakikayla sınırlı olarak konuşiz.
ması şeklinde devam edece ğ
Peki, 10 dakika ile smırlı olsun diyen arkadaş lar? Evet, arkadaşlar oy çokluğuyla kabul edilmi ştir. Şimdi İstanbul Barosu
Delegesi Saym Av. Filiz Saraç' ı davet ediyorum, buyurun. (Alkışlar)
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Av. Filiz SARAÇ (Istanbul Barosu Delegesi)- Saym Divan,
Saym Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyelerim, Saym
Türkiye Barolar Birliği Delegelerim ve meslekta şlarım; hepinizi
saygı ve sevgiyle selaml ıyorum.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Raporunun ilk bölümünde; Saym Başkan, antik Yunan şairinden bahsederek "işini
yarına veya ertesi güne bırakma" demiş bizlere. 2004 yılmda yürürlüğe giren Sağlık Sosyal Yardımlaş ma Fonuyla ilgili olarak
yapılanlar ve yap ılması gerekenlerle ilgili birtakım görüşlerimizi
sizlerle paylaş mak istiyorum.
Sağlık Sosyal Yardımlaş ma Fonu 27/a maddesi dedi ğimiz
Avukatlık Yasasma, baro pullarmdan elde edilen gelirle olu şturulmuş bir Fon'du. Bugüne kadar işleyiş ine baktığınıız zaman,
daha çok yapılan giderlerin sağlık gideri yapan avukata ödenmesi şeklinde bir işleyiş gündeme geldi. Önümüzdeki süreçte,
bu hizmetin sadece ödemelerin yapilmas ı değ
il, aynı zamanda
merkezilikten kurtarı larak, yerindele ştirilmeye do ğru götürülmesi, büyük hastanelerle anla şmalar yapı larak, daha farklı boyut kazanması ve bu yönde yap ılmakta olan çalışmalarm hızlandırılmasma ilişkin temennide bulunmaktayım ve hatta öyle bir
noktaya gelmeli ki bu çalış malar, bugün ülke gündeminde olan
aile hekimliklerinin eksik kalan yönleri, biz barolarca bu fonla
telafi edilerek, baro hekimli ği adını verebileceğimiz, sekretaryası
dahi olan hastanelerde avukatının takibini yapan ve fon tarafmdan doğ
rudan ödemeleri yap ılan bir sisteme doğ
ru geliştirilmesinde fayda olacaktır.
Yine Sağlık Sosyal ve Yardımlaş ma Fonu getirildiğinde,
buna bağlı yönergeler, yönetmelik ç ıkarıldığmda; sağlık öncelikli bir konu olmakla birlikte, ayn ı zamanda emeklilik konusu
da gündemdeydi, yani bu fonun amaçlarmdan biri de meslektaşlarımıza ek emeklilik geliri sağlamaktır. Bugün, bir 30 yılını
tamamlamış meslektaşımıza sordum, yüksek prim ödediğini de
söylüyor, ortalama elde ettiğ
i emeklilik geliri 850 lira, 30 yıl çalışan bir Mkinıin ise 4 bin lira civarmda. E ğer eşitlik diyorsak,
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savunma karar üçlüsünde, biz avukatlarm emeklilik durumlandan asgari aynı sene ve emekli olmu ş hakimlerin
rmm en azı
seviyesine getirilmesi en yakm hedefimiz olmas ı ve fonda da bu
yönde çal ışmalar yap ılmalıdır.
Elbette ki, bu çal ışmalarm kayna ğı olmak zorunda, evet çok
güzel bir giriş imle 27. maddeye getirilen ekle; stajyer avukat
arkadaşlarınıız sa ğlık güvencesine kavu şturulmaktalar, bu takdire ş ayan; ancak vekalet pullarmda yap ılacak olan artış, bu
nmaddeye konuldu ğu için 27/a maddesindeki; baro pullar ı
daki emeklilik ve sa ğlıkla ilgili artışların sa ğlanabilmesi ve bu
hizmetlerin geli ş tirilebilmesi için baro pullarmda yap ılması gereken artış la ilgili yepyeni bir yasal düzenleme ihtiyac ı bulunr. Yani 27'deki madde, bu i ş için yeterli değildir, yeni
maktadı
yasama döneminde bu konuyla ilgili çal ış malar yapmak üzere
bir komisyonun, bu genel kurulda olu şturulmasma ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca, tamamlayıcı nitelikteki sağlık ve emeklilik gelirlerinin, hizmetlerinin verilebilmesi için aktüerya hesaplar ının yapıln kotarılacak olunması
masına, ola ki sigorta firmalarmca bunlar ı
noktasma gelinmesi halinde; ya ş , cinsiyet, fizibilite çal ışmalarının bir an önce tüm barolar taraf mdan tamamlanmasma ihtiyaç
bulunmaktadır. Ölüm yardımıyla ilgili olarak da yap ılan yardımlarm, yıllarca bu mesleğe hizmet vermiş ve bir nedenle belki
emekli olarak belki ba şka nedenlerle levhadan silinmi ş arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı da kapsayacak şekilde geni şletilmesine de ihtiyaç bulunmaktad ır.
Bu arada stajyer kesintileri hakkmda, bamba şka bir konuyla
ilgili bir-iki ş ey daha söylemek istiyorum. 0 da; giri ş keseneklerinin stajyer avukatlar nezdinde kanaatimce son derece yüksek
olduğu, bugün 1 300 lira mesleğe girerken stajyer avukatlarımız
ödemede bulunmaktalar. Yeni mesle ğe ba ş layan meslektaşlarımıza destek olmak yerine, bu bedelleri, yüksek bedelleri al ıyor
olmak, baronun gelir ihtiyac ıyla arada bir dengenin gözetilmesi
ı doğurmakta. Peki, ne yapmak gerekiyor? Bu keseneihtiyacın
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ğin içeriğine baktığımız zaman; bir kısnuııın yerel barolara ait FILIZ SARAÇIN
olduğu, bir kısmmm ise, önemli bir kısmının, mesele İstanbul KONU ŞMASI
Barosu açısından 700 bine yakm bir k ısmının tamamen Türkiye
Barolar Birliği keseneği olarak alındığı gözüküyor ama bu bedel
düşürülmesi gereken bir bedeldir. Çünkü kan ımızca, Türkiye
Barolar Birliğinin zaten gelirleri vardır, en azından stajyerden
bu gelirin, bu derece yüksek almmaması gerekiyor ve genellikle
de bu konuda yerel barolar niçin yüksek al ıyorsunuz diye kendi
barosundan şikayetçi duruma gelmektedir.
Değerli meslektaşlarım, yarm Anneler Günü. Anne bizlere
neyi anımsatır ve neden özeldir? Çünkü bizlere kol kanat germiştir, şefkat göstermiştir. İşte 1938 yılma kadar biz avukatlarm adı da "muhami"ydi yani kol kanat geren, şefkat gösteren
demekti muhami. Işte bu düşüncelerle, insan odaklı anlayışla,
ömrünü bu mesleğe adayan ve yüreği kol kanat germe, şefkat
duygusuyla dolmuş tüm meslektaşlarımıza saygılarnnı sunarak
sözlerimi tamamlıyorum, sevgiler sunuyorum.
ı)- Şimdi saat 12.10, bir ko(Divan Başkan
nuşmacı daha alabiliriz, ondan sonra yemek aras ı vereceğiz.
Şimdi Av. Kazım Kolcuoğlu, İstanbul Barosu Delegesi, Kazım
Ağabey nerdesiniz?
Av. Aziz ERBEK

Av. Kazım KOLCUOĞLU (Istanbul Barosu Delegesi)- Evet KAZIM K0LcU0ĞLU'NUN
yemeğe kadar konuşacağıma göre biraz daha zamanı iyi kulla- KONU ŞMASI
nacağımı zannediyorum, onun için te şekkür ediyorum.

Saym Barolar Birli ği Başkanımız, Değerli Barolar Birliğ
i Yönetim Kurulu Üyeleri, Saym Divan, De ğerli Baro Başkanlarım,
Saym Delegeler, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Alkışlar)
Yine çok değerli Güneş Gürseler arkadaşımızm ifade ettiği
gibi; mali genel kurullarda seçim telaşı olmadığı için bu sorunlarımıza ve ayn
ı zamanda sorunlara daha fazla e ğilme ve bu konularda görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla payla şma hatta
bu görüş ve düşüncelerimizi Barolar Birliği odaklı bir güç odağı
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dönüş türüp ve siyasiler üzerinde etkili hale getirmeye ve
kamuoyunu bu konuda aydmlatmaya ve onlarm da do ğrularm
bulunması, hukukun üstün k ılınması ve uygulamalarm aksaklıklarının giderilmesi konusundaki taleplerimizi bir ölçüde ula ştırma olanağmı buluyoruz.

KAZIM KOLCUOĞLU'NUN haline
KONUŞMASI

Ben daha çok dilekler bölümümde birçok şeyi söylemek gerektiğini dü ş ünüyorum. Onun için bu genel kuruldan hukukun
üstünlüğüyle ilgili olmak üzere; dü ş ünceyi ifade etme, basm öznın sorunları konusungürlüğü ve mesle ğin-izin sorunlar ı, yargı
da görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla payla şacak bir sonuç
bildirisinin, kamuoyuna ula ştırılması gerektiğine de inanıyorum.
Onun için bu genel kurul, böyle bir komisyon kurmak suretiyle
ana noktaları tespit edip, kamuoyuyla bunlar payla şmak, do ğruları onlara ula ştırabilmek, hukukun üstünlü ğünün ne olduğunu
anlatabilmek, bu üstünlü ğü ortadan kaldıracak giri şimler ve uygulamaların neler olduğunu açık ve net olarak söylemek bizim
öncelikli görev ve sorumlulu ğumuzu olu şturuyor.
i yönetiminde,
Ben aşağı yukarı 15 yıldır, hem Barolar Birliğ
hem baro başkanı olarak görev yapan, hepinizi çok yakmdan taıyan, her zaman beraber oldu ğum değerli arkadaşlarımla gurur
n
duyduğum ve bu mücadeleyi beraber yürüten arkada şlarım olduğunu görüyorum. 0 nedenle, şunu çok iyi hesaplamak zorundayız; Türkiye'de hukukun üstünlü ğünün kurulabilmesi, anayasal değiş ikliklerle gerçek anlamda özgür ve demokratik ortamın
tam olarak yaratılmas ı, düş ünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte
ı ve demokrasiünün çok büyük önem ta şıdığın
basm özgürlüğ
unu bilen insanlar olanin olmazsa olmazları arasmda bulundu ğ
mesi, demokrasinin en
ş
zamanda
adaletin
gerçekle
rak ve aynı
önemli unsurlarmdan birisi oldu ğu için o adaletin gerçekle şmesi
ayağının içerisinde görev alan savunmalar olarak, bize hem ki şi
ı zamanda o
olarak, hukukçu olarak hem de barolar olarak, ayn
i olarak önemli görev ve sobarolarm oluşturduğu Barolar Birliğ
rumluluklarımız var.
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Ben tabii talihsizlikler oldu ğunu biliyorum. Bir dönem geçildi, çok değerli başkanımızı seçimden bir süre sonra kaybettik,
yeniden yönetim kurulu aynen kalmak üzere ba şkan seçmek
zorunda kaldık, bir aksama dönemimiz oldu ğunu hepimiz biliyoruz ama şunu da açık ve net söyleyeyim; Barolar Birli ği, bu
çok önemli dönemde, çok sıkmtılarm yaşandığı, hem özgürlükna, hem
ler adı
n özgürlüğü adı
na hem yargı adı
na, hem bası
cezaevleri adma ve birçok hukuksuzlu ğun yaşandığı ve nelerin
yapılması gerektiği konusunda kamuoyunu aydmlatacak ve
güç odağı oluşturup, etki yapacak bir çalışma düzeni kuramadı. (Alkışlar)
nda bütün
Bu çok önemlidir, ben 15 senelik baro çal ışmaları
başkanları tanırım. Barolar birbirlerine kar şılıklı bildiri bugüne
kadar hiç yaymiamadı. Barolar kendi hukuki görüşlerini sayısal
olarak bu olur, 20 olur, 50 olur, açıklar; onlara katılmayan arkadaşlarımız olabilir veyahut da o konuda de ğ
işik düşünceleri savunan arkadaşlarımız olabilir ama o hukuki savunmanın kamuoyunda karşı savunması gibi bildiri karşılıklı yaymlamak, bana
i olarak görüyorum. Bu
göre Barolar Birliğinin büyük bir eksikliğ
koordinasyonları Barolar Birliğinin en iyi şekilde, zaten görevi
ve sorumlulu ğu gereği kurması gerekirdi.
Bir de hepimiz bu kavganın içinden gelen insanlar ız. Ben bütün Barolar Birliğ
i çalışma dönemini hepimiz takip ediyoruz.
Üzerinde en fazla durdu ğumuz konulardan birisi; Anayasa de ğişikliğ
i konusundaki hem düşüncelerimiz, hem taleplerimiz hem
de sonuç olarak nelerin daha do ğru yapılması gerektiği konusundaki görüşlerimizin kamuoyuyla payla şılmasıydı. 0 da neydi?
En fazla üzerinde durulacak olan, Anayasa Mahkemesinin olu şturulması, Hakimler ve Savcılar Kurulunun yeni düzen içerisinde oluşturulmasıydı. Biz hukukçular olarak, barolar olarak, her
şeyini doğrusunu ve hangisi daha demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insanın hak ve özgürlüklerinin, adil yargılama hakkmırı kullamimasma uygun olduğunu saptayıp, sonuna kadar o
doğrularm kavgasmı vermek zorundayız. Bizim böyle çok liberaller gibi "yetmez ama evet" demeye hakkımız yoktur. (Alkışlar)
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Biz yetmiyorsa, yeterinin kavgas ını vereceğiz. Yeterinm kavgasmı bulduğumuz zaman ona ula ştığımız zaman evet demeye
hakkımız var; yoksa "eskisi daha kötüydü, bu biraz daha iyidir" böyle bir anlayışla hareket etme hakkımı z yok. Doğru neyse, Yüksek Hkim1er ve Savcılar Kurulunda büyük bir meslek mensubu
arkadaşlarımız, barolarımız bu konuda açık ve net eleştirilerini
ortaya koydular. Geleceğ e yönelik olmak üzere, mevcuttan daha
iyidir anlayışma göre değil, iyisini yapmanın yolunu, yönteminin ne olduğunu açık ve net olarak ortaya koyduk ve bunun en
tipik örneği, Fransa'da son yapı lan Yüksek H.kimler ve Savc ılar
Kurulu değişikliği, yani düzenlemesi oldu. Orada; Hkimier Kurulu ayrı, Savcılar Kurulu ayrı olarak düzenlendi, bu büyük bir
çalışmanın ve çabanın sonucuydu. Savcılar Kurulu Başkanlığına
na da Yargıtay Başkanı göBaşsavcı, Hakimler Kurulu Ba şkanlığı
revlendirilmek suretiyle bu sorunu en adil, en demokratik düzen
içerisinde, yargıya idarenin hiçbir şekilde etki etmesini önleyecek şekilde düzenledi.
Biz bunları savunduk hatta 2007'de yap ılan Anayasa taslağını olarak zaman zaman katilda, ben de o dönemde Baro Başkan
dım, orada bile bu konuda gerekli titizliği, hassasiyeti göstererek
düzenleme yapıldı. Orada sadece bu kurullar ın ikiye ayrılması
ama Savcılar Kurulu Başkanlığına Adalet Bakanı olabilir dendi,
Cumhurbaşkan
ı olabilir dendi ama di ğer taraftan Anayasa Mahkemesinin veyahut da iş te Yüksek Hakimler Kurulunun ba şkanı şeyler söylendi ama bunlar tart ışmalı
lığı konusunda da yine ayn
zaman
zaman
hep ikilime dü şüldü. Çok De ğerli
konulardı, şimdi
n açılış konuşi Başkanımız, 2010-2011 Adalet y ılını
Barolar Birliğ
ndan
takip
ettim,
bütün
bunlara
en iyi şekilmasında, ben de yakı
de izah etti, Yüksek Hkim1er ve Savc ılar Kurulunun bu haliyle
imiz bir kurulun olu şmadığmı açık ve net olarak söyledi
istediğ
hatta şimdi yine elimde, kuruluş yıldönümünde basma verdiiğbeyanatta üç madde olarak, bütün bu söylediklerinizi ortaya
koydu ama aradan bir süre geçti, 04.03 tarihli Star Gazetesi açt ık,
orada bir röportaj verildi. Orada bu "yetmez ama evet" çilerin dei gibi bu öbüründen daha iyidir, bunu ele ştirip de "yargının
diğ
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siyasal/aştığını söyleyenler faşisttir" diye bir başlıkla karşı karşıya

kaldım ve gerçekten bunu ben Ba şkanımız söylemez dedim; çünkü savundukları söyledikleriyle bu çok örtü şmüyor, belki bize bir
haksızlık yaptı ama en büyük haksızlığı bu beyanatıyla kendisine
yaptı diye düşündüm; çünkü aynı şeyleri kendisi savunmuyordu ve bizimle beraber zaten doğrusu da oydu ve o zaman birçok hukukçu arkadaşım dedi ki; "Barolar Birliği Başkanı sizin gibi,
böyle yargının bu haliyle siyasallaştığı konusunda beyan veren veyahut
da en azından açıklama yapanları faşistlikle suçladı, ne diyorsunuz?"

diye sordular. Dedim ki; o anlamda belki söylememi ştir, belki o
duyguları taşıyan bütün yargıyı siyasallaşmış bir halde görmek
isteyenlerin faşistler olduğu konusunda dü şüncesi olabilir diye
söylemiş olabilir dedim ama bugüne kadar da bu konuyu kendisiyle hiç konuşmadım. Çünkü kendisine de büyük haks ızlık yam.
pıldığmı bildiğim için ayrıca ona söylemeye gerek duymadı
Önemli olan şudur: Bizim barolar olarak gücümüzü Barolar
Birliğinde odaklayarak, doğruları savunarak, hukukun üstünlüğünü, insan haklarmı, yargıyı, bağımsız yargıyı, adaleti ve onun
içerisindeki yerimizi ve görevimizi, hep birlikte savunarak kamuoyunda en büyük güç odağı olarak Barolar Birliği aracılığıyla
taşımak zorundayız. Aksi halde, o gücü olu şturup bu etkiyi yapamazsak, kamuoyu önünde de çok fazla ciddiye aimmaz gibi
görünürüz ve o ciddiye aimmaman ın en önemli noktalarmdan
birisi bu yanlışlarm içerisine dü şmeden, doğruları savunarak ve
i odaklı büyük güç olu şturmak.
Barolar Birliğ
i şik siyasi partilerde olabiliriz, de ğişik
Biz siyaset olarak, değ
siyasi görüşlerimiz olabilir ama hukuki görü şlerimizde hiçbir
zaman çok büyük farklılıklar olduğunu ben bugüne kadar görmedim ve bundan sonra da olaca ğını zannetmiyorum. Hukukun
üstünlüğü; adil yargılanma, adaletin gerçekleştirilmesi, demokrasinin tam olarak kural ve kurumlar ıyla yürürlüğe konulması
ızın olacağıkonusunda çok büyük bir görüş ayrılığımız, kavgam
ve
net
olarak
birbirimize
anbunu
açık
ğer
zannetmiyorum.
E
ı
n
latarak ve güç odağı oluş turmak suretiyle bunu yerine getirmeyi
becerebilirsek.
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Bir ikinci konu da; savunmanın silahlarm eşitliği konusundaki kavgayı-ki, vatandaş -dün akşam başkanımızla da konuştuk-

silahlar konusunda biraz ürküyor, bu terimi kullanmaym, silah
mı kullanıyorsunuz, niçin eş itlik diye istiyorsunuz ama batıdan
oluşturulması, bize tercümesi maalesef silahlarm e şitliği şeklinde tercüme edildiği için söylüyoruz, yetkilerin kullanılması anlamında söylüyorum, artık yargının kurucu unsuru olan avukatlarm, yargıdaki yerini kesin bir şekilde tespite yönelik kavgayı
sonuna kadar verip bitirmek zorundayız. Hiçbir yargıç, hiçbir
savcı bizim "yahu olsa da olur, olmasa da olur, sen nas ıl olsa aşağıda5m, çok fazla ileri gitme, seni duru şmadan atarım" anlayışmdan artık
insanlarm kurtarılması gerekiyor. (Alkışlar)
Ben başkan olduğum zaman bu konuda çok titiz davrand ığımızı, o zamanın Adalet Bakanına dedim ki; savc ılarla avukatları ayn
ı seviyeye getirmek zorundasmız, eğer para gücünüz
yetmiyorsa, barolar olarak o küsurlar ı düzeltip, o seviyeleri biz
yaparız dedim. Bana dedi ki, başsavcılarla toplandık, bu konuyu
görüştük, bir oylama yaptık, oybirliğiyle savcıların yerlerinden
memnun olduğu konusunda karar çıktı dedi. Tabii o karar çikinca yapacak bir şey yok, o kararı bozmak için zaten u ğraşıyoruz
ama onlar oradan karar çıkararak yürütmeye çalışıyor. Bu konu
ı,
üzerinde bana göre; mesleğimizin en iyi şekilde yapılmasın
savunma
hakkmm
sonuna
kadar
kulyarg
ı ve adil yargılama,
lanılmasmı sağlayacak bu kavganın, en kısa zamanda, hiç taviz
vermeden gerçekleşmesini sağlayacak kavgaya Barolar Birliğiyle, bütün baroların vermesini bekliyorum.
ılar sunuyorum.
Hepinize teşekkür ediyorum, sayg
ı)- Saym Kazım Kolcuoğlu'na
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
çok teşekkür ediyoruz. Yemek aras ı 13.30'da devam edeceğiz,
Baro Başkanlarımız lütfen dışarı çıkmasm, burada kalsmlar,
Baro Başkanları 10 dakika burada kalsmlar.
(Yemek arası)
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Divan Başkanı
Av. Aziz Erbek

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Saym delegelerimiz, Genel
Kurulun öğleden sonraki bölümünü açıyorum, yeterli ço ğunluk
sağlannuştır. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ankara Barosu
delegesi Sayı
n Av. Güldal Düzen. (Alkışlar)
Bir sonraki konuşmacı Av. Erdal Merdol, buyurun.
Av. Güldal DÜZEN (Ankara Barosu Delegesi)- Saym Divan
Başkan
ı, Saym Üyeler, Sayı
n Türkiye Barolar Birliği Başkanı,
Sayı
n Yönetim Kurulu Üyeleri, Saym Baro Ba şkanları, saym üstatlarım, sayın meslektaşlarm, baroların akil insanları; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Tecrübeden bahsedece ğim, bir tecrübe ediniyorum, cübbeyle
konuşacağım. (Alkışlar)
Bu da bana bir ders oldu, ilk defa aranıza katılıyorum çünkü.
Sizlerle olmaktan onur ve kıvanç duyuyorum. Burada hemen
söz almak istememin sebebi, demin ya şadım; bugün konuşacak üstatlarımın, onları
n değerli tecrübelerinden nasibini almış
ifadelerinin, güzel konuşmaları
nın, üstüne söz söyleyerek ağzımzm tadı
nı kaçırmamaktadır. Tecrübe dedim, yaşamın her safhası
nda -elbette böyle- ama bilhassa meslek hayatında üstatları
n
tecrübelerinden feyiz almak benim için ve herkes için samyorum
çok çok önemli ve onlardan feyiz aldığımı hissettiğimde de içim
rahat eder mutlu olurum.
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Paraıun satm alamayacağı tek şey tecrübe, onu kazanmak
çok pahalıya mal oluyor, en pahal ı şey olan zamanı istiyor. Burada siz üstatlarınun tecrübe ve dü şüncelerinden yararlanmak,
benim için karşı olacak; çünkü ucuza gelecek. 18 y ıllık meslek
yaşamımda sorumlarım sizin de sorunlarmız, bildiklerim sizin
de bildikleriniz, gördüklerim sizin de gördükleriniz, sizin bildiklerinizden, sizin gördüklerinizden farklı ne söyleyebilirim? Hiçbir şey. Söyleyeceklerimizde fark nerede olabilir? Fark bildiklerimizde değil, fark seçtiklerimizde. Güçlük çekti ğimiz noktalar
işte galiba bu seçtiklerinıiz, tercih sahalarımız. Bunları neden mi
söylüyorum? Benim şahsen çok önemsediğim, baro ve onun işna söylüyorum.
levleri meselesine özü taşıyabilmek adı
Türkiye Barolar Birliği ve onun çatısı altmda, muntazaman
örgütlenmiş 78 baronun, onlarm i şlevlerinin, sorunlarının düğümü sanıyorum burada yatıyor. Barolarm kuruluş amaçları,
ı, ekonomik ve meslek
her şeyden önce üyeleri olan avukatlar n
sorunlarıyla mücadele etmesidir, bu kendili ğinden ortaya çı kan tabii bir görevdir; ancak bu tabi görevin yeterli görülmesi,
Avukatlık Yasasının bize yüklediği görev ve sorumluluklar çerçevesinde eksik kalmaktadır. Evet, her türlü ekonomik ve mesleki sorunları önleyici çözümlerin ve dayan ışmanın kurumsallaşması, mesleki faaliyet sahamıza önce sahip ç ıkmak, sonrada
genişletmek mücadelesi zaruridir, şarttır, tüm barolarm birincil
görevidir.
Bu görev birincil görevdir; ancak yetmez, eksiktir. Avukatl ık
n 76. maddesindeki düzenlemeyle öngörülen demokraYasasını
siyi ve hukukun üstiinlü ğünü korumak yükümlülü ğü, toplumu
doğru bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme görevi bu ekı lmaz.
sikliği tamamlamaktadır, bu kı smm siyasi tezahürü kaç ın
Görev ve sorumlulukların ızı yerine getirirken, siyaset ve etkileşim de kaçınılmaz. Evet, barolar demokrasi ve hukukun üstünlüğünün evrensel normiarma göre hareket etmeli ve toplumun
yine bu ilkelere göre toplumla etkile şim kurmalıdır. Barolar: Hukuk devleti ve insan hakları noktasmdaki herhangi bir ödüne, en
ufak tahammülü olmayan, olmamas ı gereken kuruluşlardır. Bu
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yüzden barolar siyasetle ilgili ve siyasi süreçlere çe şitli ölçekler- GÜLDAL DÜZEN İ N
de katkılar sunan orgariizmalard ır; ama öte yandan siyasette son KONU ŞMASI
tahlilde tercihtir.
Ayni ilkelerden yola çıkarak ya da aym ilkelerden yola çıkıldığı söylenerek, hukukçular arasmda farkl ı sonuçlara varan
ıyor ve
tercihlerin, siyasetlerin varlığma tanık olmak, beni şaşırt
üzüyor. Hukukçular arasmda hukuki nitelendirmelerin ba şkalığmı, haksıza haksız, yanlışa yanlış demekte ki bunca farklılığı kavramakta zorlamyorum. Siyaset hukuka muhtaçtır, siyaset
kurumu yasalarm tebaas ıdır, hukuk siyaseti ba ğlar. Diğer bir
ifadeyle; yani yine hukukun siyasetle etkileşimi kaçmılmaz. Hukuki nitelendirmelerin siyasi görünümü ku şkusuz ki olacaktır;
ama bu farklı bir hukuksal iradede bulunmamızı da gerektirmemelidir. Sanırım bizim odaklanmamız gereken temel sorunsal bu. Bu sorunun çözümünde ortak akla, barolara ve tabii ki
Türkiye Barolar Birliğine büyük rol ve görev dü şmektedir. Ortak
akıl, doğru akıl ile söylem birliğinin etkiyi arttırdığı, çözümü kolaylaştırdığı bilinmektedir. Bizler görev ve sorumluluk tanr ımızı olması gereken şekilde doğru algılıyor ve üzerimize düşeni
hakkıyla yerine getirmemiz gerektiğini düşünüyor ve çalışıyor
isek, bunda en büyük fayda; Avukatl ık Kanununun 110. madde
gereğini yaparak işlerini kolaylaştıracağımız meslek birliğimize,
yani Türkiye Barolar Birliğine olacaktır.
i bizim sesimiz, söylemlerimiz ve taTürkiye Barolar Birliğ
i 78
leplerimiz için var oldu ğu gerçeği ile Türkiye Barolar Birli ğ
baronun sesi olmas ı için çalışmalıdır ve tüm baroların sesi olmalıdır.
Gelelim son bir not olarak şunu da unutmayal ım, hukuki yollarla yapılan haksızlıkları. Bu bizim son yıllarda ürettiğimiz bir
sorun değil, bu neredeyse on yıllarm sorunu. Karşımızda emektar ve miadmı doldurmuş bir sorun var. Öyle ki; sorun yaşamyor, arada binleri bizler gibi böyle konu şmalar yapıyor, tebliğler
sunuyor, derken pişmanlıkiar duyuluyor, sonra da günah keçileriyle pişmanlıklar temizlenip, yeni pişmanlıklara yelken açı93
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Ayni kısır döngünürt mirasç ısı ve şahitleriyiz. Kinci, intikamcı, bedel ödetici duygular ile tarihte hukuki yollarla yap ılan
haksızlıklardan, neden sonra bir gün üzüntü duyuyor, duyulan
pişmanlıklar ile haksızlık ettiklerimizden özür dilemek için üniversitelere, caddelere, parklara isimleri vererek, mezarlarm ı taşıyarak veya taşımak isteyerek, bir şekilde sadece vicdanlar ımızı
rahatlatmış oluyoruz. Zavall ı çocuklarımıza ise, bu sürecin hesap verme, özür dileme k ısımları ancak miras olarak kalabiliyor;
ancak yaşanmışiarı yok edemiyor, yok ettiklerimizi ise geri getiremiyorum. Dikkat ettim, bugün de oldu ğu gibi tarihteki hukuki
yollarla, yani siyasi davalarda, haks ızlığı tescilleyen, verilen hiçbir kararda, bir kadının imzası yoktur, olmaması da önemlidir.
Bundan buruk da olsa mutluluk duyuyorum.

GÜLDAL DÜZENIN lıyor.
KONU ŞMASI

Bugün yapı lan hukuki aykırılıklar, temel hak ve özgürlükleri
yapılan saldırıları, ileride telafi etmek için çocuklar ımızı, bizim
adımıza özür dilemek zorunda b ırakmamiz gerekmiyor. Bugün
yapılan haksızlıklar, hukuka aykırılıklar için ileride telafi etmek
zorunda kalmasm diye çocuklar ımız tek yol, hukukun üstünlünı savunmak ve korumakt ır.
ğünü, demokrasiyi, insan haklar ı
Hala hak ve özgürlükler mücadelesi vermekteyiz, ancak bazen
isteyerek bazı özgürlüklerden vazgeçer veya vazgeçmi ş sayılırız. Bizler hukukçulu ğu, illa ki avukatlığı seçerek, hukuksuzlukları anlamamazlıktan, görmemezlikten, duymamazl ıktan gelme
özgürlüğümüzden veya gelmeyi seçme özgürlü ğümüzden vazgeçmiş bulunmaktayız, bizlerin böyle bir lüksü yok.
Çocuklarımızı, yüksek görev ve sorumluluk anlay ışımız ile
üretebileceğimiz ortak akıl ve cesaret ile engel olamad ığımız,
düzeltemediğimiz hatalar yüzünden, özür dileme, telafi etme
unda bırakmamak dileğiyle, hepinizi tekrar
çabası ve zorunluluğ
ışlar)
(Alk
selamlıyorum.
saygıyla
n Erdal Merdol, geliAv. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Sayı
yor. (Alkışlar)
ERDAL MERDOL'UN
Av. Erdal MERDOL (Ankara Barosu)- Saym Baş kan, değerli
KONUŞMASI
meslektaşları m; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türki-
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ye Barolar Birliğinin 31. Olağan Mali Genel Kuruluna sunulan
760 sayfalık yönetim kurulu çalış ma raporunda yer verilen faaliyetlerin tümü üzerinde süre itibariyle görü ş bildirme olanağı yoktur. Öncelikle belirtmeliyim ki, Barolar Birli ğinin fiziki ve
.26.42 büyümesinde, katkıları bulunan, şu anda aramızdan
ayrılmış, hayata gözlerini yummu ş olan eski yöneticilerimiz ve
bugünkü yönetimin katkılarmı hıktr etmek mümkün olmadığı
gibi bu çalışmalarmdan dolayı da kendilerine destek vermemiz
gerektiğini belirtmek istiyorum.
Genel Kurulunuza yapmaya çalışacağım sunu, bu çerçevenin
dışmda Türkiye Barolar Birliği adma yapılan açıklamalar, bildirilen görüşler ve genel duruş ile anlayış üzerine olacaktır. Çalışma raporunda sadece, adli y ıl açılışı vesilesiyle iki Birlik Başkanının ve Danıştay kuruluş yıldönümü sebebiyle Birlik Başkan
Vekilinin yapm
ış olduğu konuşmalara yer verilmiş, her nedense
diğer bütün açıklamalar ve konuşmalar sadece listelenerek rapora dahil edilmiştir. Bu nedenledir ki, Birli ğin internet sitesinde
okuyabileceğiniz bu metinlerin bir bölümüne ili şkin değerlendirmelerimin ilgisini, faaliyet raporundan izlemeniz mümkün
değ
ildir.
Son yıllarda ülkemizde yaşanan travmalarm, sarsıcı ve kaygı verici gelişmelerin; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, temel
hak ve özgürlüklerle do ğrudan yakm bir ili şkisi bulunduğunu
görmek ve söyleyebilmek için arif insan olmaya gerek yoktur.
Tüm muhalefete yöneltilen aç ık ve örtülü tehditler, her geçen
gün daha da koyulaşmakta, giderek patolojik hale dönüşen
ı altüst
korkular, toplumun huzurunu ve bireylerin ruh sa ğlığın
etmektedir. Ülkemiz gündeminde, önemini ve etkinli ğini hiç
yitirmeyen özel yetkili savcılık soruşturmaları ve özel yetkili
ağır ceza mahkemeleri bu sonuca yol açan etmenler arasmda bir
numarada klasedir. Üzerinde yoğunlaşan ilgi, bizatihi bir soru şram
ış olmaktan ya da böyle bir riskin varlığmdan besturma uğ
lenmemektedir. Bu ilgi; insanlarm gelecekte ülkemizin ne yönde
ilerleyeceği ve kendisini nasıl bir hayatm beklediğine ilişkin sorulara tekabiil etmektedir.
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Demem o ki, bu mahkemeler devletin ideolojik ayg ıtı değil,
bizatihi devlet ayg ıtıdır. Bu ayrım ve ayrış ma bugün içinde bulunduğumuz toplumsal, politik ve hukuksal tabloyla, devlet
aygıtlarmın kullanımı arasmdaki organik ili şkiyi de kavramaya
yardımcı olmaktadır. Devletin ideolojik ayg ıtlarmm iktidarm
tam güdümünde ve kontrolünde olması mutlak bir şart değildir;
çünkü bu aygı tlar ve araçlar, devlet d ışı örgütlenmeler taraf mdan
da kullanılabilir ve onlar iktidarlara üstü örtülü biçimde destek
verebilirler. Ancak iktidarlarm, bireyi ve toplumu yeniden yoğurma ve ş ekillendirmeyi kapsayan stratejik pinlamas ının başarı şansı, devlet aygıtını kullanmaktaki kararl ılığı ve becerisine
bağlıdı
r.
Bir siyasi iktidarm, belirledi ği hedeflere ula şmak istemesi
r. Devleti ve toplumu kendi ideolojisi do ğrultusunda
doğaldı
i ş tirmeye yönelmesi, demokratik bir
biçimlendirmeye ve de ğ
seçimle elde edilen iktidarın sahiplerinin hakkı kabul edilebilir;
ancak bunun ön şartı bu hedeflerin ve niyetlerin, iktidarm elde
edilmesinden önce aç ıklanmış olması ve özel bir ajandada sakl ı
tutulmamasıdır.
ildir.
ır tanımaz bir güç de ğ
iktidar her istedi ğini yapabilen, s ın
Uzaktan hukuk, yak ından da insan haklar ıyla s ırurlandırılır ve
çevrelenir. İktidarlarm bu s ınırları bertaraf etmek, parlamento
dışı muhalefeti susturmak, üniversiteleri sindirmek, medyay ı
paralize etmek için kullanabilece ği en etkili ve güçlü devlet aygıtı yargıdır. Di ğer aygıtlar ve iktidarın yönlendirebildiği ideolojik aygıtlar da bu güce yo ğun destek sağlarlar. Bu bask ı aracmın
işletilmesinin önüne ç ıkabilecek hukuksal engellerin a şılması ve
amaca hizmet edecek yeni düzenlemelerin yasala ştırılması ise
sadece Meclis aritmeti ğini ilgilendiren bir konudur.
İşte, Birliğin bildirisinde yer alan ifadeye sad ık kalarak, şu sorunun yanıtını arıyorum. Kim ve neden, adalet örgütünü, yani
bir devlet aygıtını siyasi tehdit arac ı gibi ihtilal mahkemeleri gibi
çalıştırmaktadır? Olağ anüstü mahkemelerin tüm dünyada ikı aygıtı gibi çalıştığı açık ve
tidarm iradesi do ğrultusunda, bask
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seçik bir gerçeklikken, bu gerçek Birlik Ba şkanınca pas geçiliyor. ERDAL MERDOL'UN
KONU ŞMASI
(Alkışlar)
Başınuza iş açmayalım tedirginliği midir? Yoksa bir başka etki
midir bilmiyorum ama sözün etrafmda dola şılarak, ortadaki bu
problemin iktidara aidiyetini vurgulamaktan uzak durulmaktadır. Bu mahkemeler bu denli ola ğanüstü güç ve özverilerirıi
nereden almaktadırlar? İktidarm desteğini arkalarmda hissetmeden, bugünkü işleyiş lerini, kendi karar ve öz güçlerini yürüttüklerine inanmamız mümkün müdür? Yargıdan sinyal aldım
diyebilen bir iktidarm, yargıya sinyal gönderebilece ğine neden
iman etmeyelim ki? Ya da İzmir Belediyesine yapılan büyük baskınm altmdan, yine iktidarm "zamanlaması iyi olmadı " sözlerini,
sefihane bir beyan olarak mı kabul edeceğiz?
Değerli arkadaşlar, Birlik Başkanı 5 Şubat 2011 tarihinde
Mersin'de yaptığı konuşmada, Perikles'in bir sözüne atıf yaparak "Yönetimle yani siyasetle ilgilenmenin gerekliğine vurgu yapmış tır. Ancak aynı konuşmada "ama Türkiye'nin içine sürüklendiği
kutuplaşmaya ve hesaplaşmaya entelektüel cephane taşıyan taraf konumunda olmayalım." demiştir. Günlük siyasi çekişmelerin ve

kutuplaşmalarm dışında kalmak, güne dair şeyleri değil, ilkeleri
konuşmakta bu konu şmanm içinde bir tavsiye olarak yer almıştır. Böylece ilk mesajm de ğeri kökünden ortadan kaldırılmıştır.
Peki hem insan hakların
ı savunmayı ve ilerletmeyi görev bileceğiz, hem siyasetle ilgileneceğiz; ama güne dair şeyleri konuşmayacağız. Olsun, yine de siyasetle me şgul olacağız ama siyasetle ilgilenirken taraf olmayaca ğız. Türkiye'nin kutuplaşmaya
ve hesaplaşmaya sürüklenmesini sadece seyredeceğiz, kimseye
cephane taşımayacağız, donuk gözlerle ortamı izleyeceğiz, nasıl
olacak bu iş?
Bir yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun sorumlularından birisi olarak bu mahkemelerin, siyasi tehdit arac ı gibi
kullanıldığmı ve tehlike arz ettiğini, insan haklarma, adil yarılama masumlyet karinesini ve savunmay ı inkIr -sayın başkan
g
bütün insicamım kayboldu, toparlayacağım- (Alkışlar)
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Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- De ğerli delegeler, 35 ki şi
ı istediği için Saym Ba şkavar konuş acak, herkesin konu şmasın
şkanım.
mm, buyurun toparlaym Saym Ba
Av. Erdal MERDOL (Ankara Barosu)- Bu mahkemelerin siyasi tehdit aracı gibi kullanıldığını ve tehlike arz ettiğini, insan
hakları
nı, adil yargılamayla masumiyet karinesini ve savunmay ı
inkar ve ihhll ettiğini aç ıklayacağız, di ğer yandan da bu mahkemeler önünde masumiyetlerini kan ıtlamak için ç ırpman, iktidar
beslemesi basının her gün linç etti ği insanları, bir daha dönüp bu
konuya girmeyeceğim, onun için ş unu söylemek istiyorum; entelektüel cephane ta şımamak, taraflara böyle bir destek vermemek, Birlik Ba şkanının ağzma yakış an bir söz değildir. Fransa'da
i zaman bir Emile Zola ç ıktı ve "itham
yargının hükmünü verdi ğ
ediyorum" dedi, hukuk mücadelesini sonuna kadar destekledi ve
kazandı.
ı ihlal edenlere kimi zaTabii ki zayıf olana, ezilene, hakların
man cephane, kimi zaman mühimmat ta şıyarak yard ımcı olacağız. Iddiayı kutsayan anlayışa de ğil, savunmayı yükselten anlayışa cephane taşımasak da hiç olmazsa gönülde şlik yapaca ğız.
Yok eğer hadi ilkeleri tartışalım, ilkeleri yeniden tart ışalım; sen,
ışmaları levhalar
ben, biz aramızda tartışalım diyorsanız, bu tart
haline getir ve alm, etkili, inand ırıcı, saygm Barolar Birli ğinin girişine dekor diye asm.
n Başkanın bana göstermiş olduğu
n meslektaşlarım, Sayı
Sayı
sabra huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Kendisinden bir
15 saniye kadar daha süre talep ediyorum ve bitiriyorum. Aslmda konuş mam gereken sayın yüksek kurulunuza, saym meslektaşlarıma sunacağım görüşler vardır; ancak bitiriyorum.
i de
n, Barolar Birliğ
Değerli arkadaşlar, barolar avukatları
ildir. Onlar nicesel ve fiziksel
ı değ
barolarm aritmetik toplam
ı görmezler,
büyüklükleriyle an ılmazlar, salt bu sebeple sayg
i hukuk
ildir. Türkiye Barolar Birli ğ
onlar bir enstitü de de ğ
devletine, temel hak ve özgürlüklere, demokrasiye yönelik salna dikilen bir direni ş odağı olmadırıları göğıısleyen ve kar şısı
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lıdır. 0 mağdurlarm ve mazlumlarm sırtlarmı dayayacakları
bir dağ, cesur ve savaşçı bir yürek, bir kutup yıldızı olmalıdır.
Umarım bu dileklerimin gerçek oldu ğu günleri de görürüz, bu
vesileyle hepinizi bir kez daha sevgi ve sayg ıyla selamlıyorum.
(Alkışlar)

ERDAL MERDOL'UN
KONU ŞMASI

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teşekkür ediyoruz
Saym Merdol, çok sağ olun. Diğer konuşmacı Saym Av. Metin
ı
Feyzioğlu, Ankara Baro Başkanı Metin Feyzioğlu konuşmasın
yapmak üzere davet ediyorum.
Teşekkür ederiz Saym Merdol. Metin Bey buyurun. (Alkışlar)
Av. Metin FEYZİOĞLU (Ankara Barosu Ba şkanı)- Saym Di- METIN FEYZİ0GLu'NuN
van Başkamm, Saym Divan, Türkiye Barolar Birli ğinin Saym KONU ŞMASI
Başkanı, Saym Yönetim Kurulu Üyeleri, çok kıymetli delegeler,
Saym Baro Başkanları; hepinizi ayrı ayrı şahsım ve Ankara Barosu adma sayg
ıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Adana Barosuna kusursuz ev sahipli ği için yürekten teşekkürlerimi sunmay ı bir borç biliyorum ve yine konuşmaya başlarken, Türkiye Barolar Birliğine, bugüne kadar mesleğimize
yaptığı hizmetlerden dolayı -bu son dönemde- baromuz adma teşekkürlerimizi sunuyorum.
Çok ıymetli
k
hazirün; Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, malum bizlerde eczac ı, hekim veya mimar de ğiliz, bizler
hukukçuyuz. Dolayısıyla hukukun üstünlüğünü korumak, bir
tabipler odasından, eczacılar birliğinden, mimarlar odasmdan
çok ama çok daha önce ve çok ama çok daha etkili bir şekilde
biz avukatlara, biz avukatlarm meslek örgütü barolara ve elbette
Türkiye Barolar Birliğine düşer.
ı ve hukukun
Barolar, Türkiye Barolar Birli ğ
i: İnsan hakların
üstünlüğünü korumakla yükümlüdür. Evet, Türkiye'de veya
dünyada, hukukun üstünlü ğüne, hukuk devletine, demokrasiye
dair bütün gelişmeler, bütün ilerlemeler, bütün gerilemeler, bütün ihlJler; biz hukukçu olduğumuz için bizim mesleğimizle il101
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Meslek sorunlarıyla ilgilenmeliyiz derken, meslek sorunlarımızm içine bunlar ın girdiğini daima hatırlamak zorundayız,
aksi takdirde hukukun üstünlü ğünü koruma görevini, eczac ılar
odalarına kaptırıveririz. Evet, bu siyaset ise, kabul ediyorum
siyaset ama partiler üzeri evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde
şekillenniiş, hukukun üstünlüğüne taraf olan bir siyaset. Hukuk
devletini korumak bizim görevimiz, i şte bu yüzden biz bu siyaseti yapmak zorundayız.

METIN FEYZİOĞLU'NUN gilidir.
KONU ŞMASI

Duverger'niri dediği gibi "Bireyler siyasetle ilgilenmek zorundadır; çünkü siyasetle uğraş mayan insanlarla, gün gelir siyaset uğraşır."

(Alkışlar)
Sayın delegeler, haks ızlık, zulüm, usulsüzlük kimden gelirse
gelsin, kime yapılırsa yapılsm, bizim görevimiz bunu dile getirmek ve buna dur demektir. Bu bir hukuksal refleks veya gerçeklerin ifadesi olarak dile getirilebilir, bu haks ızlıkları söylemek ve
n Başkanımız buna refleks dedi, ho şuma
buna karşı durmak. Sayı
da gitti güzel bir terim. Ancak gerçeklerin ifadesi, zaman ında yapılırsa etkilidir, geç kalmış sözler sadece söylenmiş olmak için
söylenir ve amaca hizmet etmez. (Alk ışlar)
Davaların esasına girmeden, Silivri davalarmda, KCK davasında veya dosya numarasıyla bilinen binlerce davadaki usulsüzlüğü dile getirmek bizim görevimizdir. Soruyorum size, bizim görevimiz olmayacak da kimin görevi olacak? Çünkü usul
kuralları, özgürlüğün teminatıdır. Buradan açıkça bir şeyi ifade
etmek istiyorum: Darbeler kötüdür, darbeler topluma kar şı işlenmiş en büyük suçtur. Bugün ne çekiyorsak, ba şımıza ne geı darbeler yüzündendir; çünkü darbeler sivil
liyorsa, tamam
toplumu yok etmiş tir. Ancak darbe soruşturma yap ıyoruz diye,
darbelerin gerçek faillerini bulup ç ıkaramayacak karma şıklıkta
birleştirmelere, çok sanıklı davalara yönelmek, usulsüz uygulamalarla bir toplumu korkuya, pani ğe, geleceğinden güvensizliğe
sevk etmek, özel hayatm gizlii ğini ortadan kald ırmak ve sonuçta yargıya güveni yok etmek, en az darbeler kadar büyük bir suçtur. (Alkışlar)
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Çünkü bu da, topluma yönelik bir darbedir, çocuklar ımıza
yönelik bir darbedir. Çocuklanmız geleceğinden güven duymayan büyümek zorunda bırakılmaktadır.
Saym delegeler, gerçek ad ıyla DGM'ler, kompozisyon ismi
kurmuyorum gerçek adıyla DGM'ler oldu ğu gibi yürürlüktedir,
hiçbir değiş iklik yoktur. Terörle Mücadele Kanunu aynen yürürlüktedir, hiçbir de ğişiklik yoktur. Basm özgürlüğü, evet çok
büyük değişiklik vardır; dünyanın sekiz uluslararas ı basm kuruluşu ilk defa belki tarihte bir ülke için birle şmiş ve "bu ülkede
basın özgürlüğü yoktur" demiştir, bu ülke Türkiye'dir. Avukatl ık
giderek daha da büyük bir hı zla irtifa kaybetmektedir.
Ankara Barosu olarak, Türkiye Barolar Birli ğiyle birlikte
omuz omuza, yan yana, hukukun üstünlü ğü, demokrasi ve meslek sorunlarmın halli konusunda mücadele yürütmeye daima
n da böyle olahazırız, dünde böyleydik, bugünde böyleyiz, yar ı
ışlar)
huzurunuzda
buna
söz
veriyorum.
(Alk
cağız,
Aslmda bütün barolarla omuz omuza bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Kimseyle ama hiç kimseyle kurumsal bir
ihtilafımız olmamıştır ve olmayacaktır. İlkemiz; kişisel bütün
meseleleri elimizin tersiyle bir kenara atmak ve geçici olarak i şgal ettiğimiz makamlarda her türlü duygunun veya ki şiselliğin
ötesinde görevimizin gere ği neyse onu birlikte yapmak için elimizden gelen bütün gayreti göstermektir, bundan hiç kimsenin
kuşkusu olmasm.
n Birlik Başkanımızm, sabah yaptığı o çok güBu noktada Sayı
ına, eğer kendileri müsaade ederlerse ben de
zel konuşmanın alt
burada imza atmak istiyorum. Evet, hiç kimseyi ötekile ştirmek,
meseleleri kişiselleş tirerek birbirimizi itmek hakkma sahip de ğin Birlik Başkanıliz. Yalnız şöyle bir haklı beklentimiz var. Sayı
mızın, Saym Birlik Yönetimimizin bu güzel, eksiksiz, mükemmel
konuşmanın gereğini hayata geçirmesi. Yine bu noktada, barolanda olmadığım da bir
rm, Türkiye Barolar Birliğinin vesayeti altı
kez daha bilgilerinize sunmak istiyorum. Barolar ister kendi ba şlarma, ister birden çok sayı da baroyla birlikte veya Barolar Birli103
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çatısı altında, güncel bir konuda de ğerlendirmelerini etkili bir
şekilde kamuoyuna duyurabilirler ve duyurmak zorundad ırlar.
KONUŞMASI
Bundan herhangi bir başka mana çıkartmak, son derece yanlıştır.
TBB ği

METIN FEYZ İ OĞ LU'NUN

Evet, Sayı
n Başkanımın zaten sabahki o çok güzel konu şmasında ifade ettiği gibi ve hak verdiği gibi tabii ki eleştiriyoruz ve
eleştireceğiz. Referandum sürecinde Türkiye Barolar Birli ğinin
hareketsiz kalmasmı, sessiz kalmasmı, yargı bağımsızlığı, bir düşünceye göre yok edilirken, adeta Türkiye'de herhangi bir önemli düzenleme sürecinde de ğilmişiz gibi bu süreci görmezden
gelmesini tabii ki ele ştireceğiz, kabul etmiyoruz bunu. Asimda
Türkiye Barolar Birliği, bu düzenlemeler iyi evet denmesi laz ım
ı duyardım.
deseydi, bir düşünce açıklamasıydı ve daha çok sayg
(Alkışlar)
na giderMaalesef Türk halkının ezici çoğunluğu sandık başı
ken, neye evet neye hay ır dediğini bilmeden gitti. Şimdi size
soruyorum, Türk Halkını hukuki düzenlemeler konusunda bilgilendirmek, kuşkusuz üniversitelerin, ku şkusuz barolarm ve
il miydi? Maalesef bukuşkusuz Barolar Birli ğinin görevi değ
gün yapılan çıkışlar, geç kalmış çıkışlardır; çünkü Türkiye'nin
i şiklikler, hiçbir uzgelecek 100-150 senesini etkileyecek de ğ
laşma ortamı yaratılmaksızm, diyalog arayış ma girişilmeksizin, alelacele yap ılmıştır ve bu süreçte ilgili kurumlar üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmekten imtina etmi ştir. Refeı bağımsızlığının ya da bağımlılığmın ne
randum sonrası, yarg
uygulamalarda neredeyse her gün
yapılan
noktaya geldiğini,
tekrar tekrar yaşıyoruz. Maalesef her gün referandum öncesiniimiz kaygılarm gerçek olduğunu, gerçekle ştiğ
de dile getirdiğ
ni görüyoruz.
Evet, sabah Güneş üstadım söyledi "meslek irtıfa kaybediyor"
avukatlık stajma kabul ve stajm bitmesinde avukatl ık sınavı için
çok aktif bir çaba içine acilen girilmesi zorunludur. Bunu burada Barolar Birliğinden beklediğimizi ifade ediyorum ve Barolar
Birliğinin bu konuda bize hangi görevi verirse versin, yerine getirmeye hazır olduğumuzu da ifade ediyorum.
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Avukatlarm çok hakl ı talebi olan, mademki yargmın eşit üç METIN FEYZ İOĞ LU'NUN
bacağmdan biriyiz, çok haklı talebi olan yeşil pasaport talebinin KONU ŞMASI
de Barolar Birliği tarafmdan etkili bir şekilde gündeme getirilmesini, yine istiyoruz, talep ediyoruz. Bu liste uzatılır, kısaltılır,
önemli değil boş verin. Gündemin 9. maddesindeki bir yanlışlığa dikkatinizi çekmek istiyorum, bakarsan ız görürsünüz, kanun maddesiyle kar şılaştırabilirsiniz. Gündemin 9. maddesi:
Kanunun 117. maddesine göre yazılması gerekirken, yanlış bir
ifade içermektedir. Do ğrusu "yönetim kurulunun faaliyetlerinin ve
hesaplarının aklanması " şeklinde olmalıdır, bu iki ifade arasmda
fark vardır. Bunu sadece bir hukukçu titizli ği içerisinde, delegasyonumun bana verdi ği görev çerçevesinde dile getiriyorum.
Bundan sonraki genel kurullarda gündemin do ğru bir ifadeyle
yazılmasmı temin için dile getiriyorum.
Biraz önce Türkiye Barolar Birliğini eleştirdim, yapıcı olduğunu san
ıyorum bu eleştirilerin ve bu eleştiri hakkmın da bir hak
olduğunu, zaten sabah teyit etmi ştik. Amacımız Türkiye Barolar
Birliğinin, demokrasinin gereği fren mekanizmasını sağlamasıdır, bunun için uğraşıyoruz. Biz kimseyle yarışmıyoruz, bizim
kimseyle bir mücadelemiz yok, bir tek mücadelemiz var. Hukuk
devleti, demokrasi ve mesleğin sorunlarmm çözümü ve bunun
için de bir ve birlik olmak zorundayız, aksi düşünülemez.
Bu çerçevede saym delegeler, günlerdir devam etmekte olan
birtakım tevatürleri önlemek amacıyla şu hususu da dile getirmekte zorunluluk görüyorum. Ankara Barosu Ba şkanı olarak
ben, sahip olduğ
um tek oyumu Türkiye Barolar Birli ğ
i yönetiminin aklanması yönünde kullanacağım. Aksine hiçbir yerde,
hiçbir düşünceyi ifade etmedim, ettiğini söyleyen varsa burada
yüzleşmeye hazı
rım ve delegasyonumun mensuplar ıyla yapm
ış
olduğum, ayrı ayrı ve toplu görüşmelerde de Ankara Barosu delegasyonunun bildiğ
im kadarıyla delegelerinin, ibra yönünde
oy kullanacağın
ı sanıyorum, aksine bir kararımız, düşüncemiz,
değerlendirmemiz, toplu davranışımız söz konusu olmamıştır.
Bu tevatürleri, bu dedikodularm, bu mesnetsiz iddialarm önüne
geçilmesi zorunluluk halini almıştı
r. Bugünden sonra arzum şu105
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dur: Birbirimizi çok daha iyi anlamak, birbirimize kulak vermek,
ilişki kanallarmı doğrudan açmak ve omuz omuza, yan yana,
Türkiye Barolar Birli ği ve bütün barolarla birlikte demokrasi ve
hukuk devleti mücadelesini yürütmek.
Hepinize varlığmız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum; çünkü
bu üst kurul Türkiye Cumhuriyetinin teminat ıdır, bu üst kurul
hukuk devletinin ve demokrasinin teminat ıdır, varlığmız bu kadar önemlidir, bu kadar de ğerlidir, bu dü şüncelerle tüm heyeti
en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alk ışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teş ekkür ediyorum
Saym Feyzioğlu, dilinize sa ğlık. Bir sonraki konuşmacı Gaziantep Baro Başkanı Saym Zafer Okur. Buyurun Zafer Bey.
ı Saym Ümit KoBir sonraki konu şmacı, Istanbul Baro Ba şkan
casakal. (Alkışlar)
ZAFER OKUR'UN
Av. Zafer OKUR (Gaziantep Baro Ba şkanı)- Saym Divan,
KONUŞMASI Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı , Saym Türkiye Barolar Birli ği
k ymetli yönetim kurulu üyeleri, De ğerli Baro BaşBaşkanımız, ı
kanlarımız ve muhterem delegeler; yüce toplulu ğunuzu Gazianışlar)
tep Barosu adma sayg ıyla selamlıyorum. (Alk
iÇok ısa
k ve güncel avukatl ık mesleğinin sorunlarma değ
nerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Avukatlarm ve avukatl ık
mesleğinin problemleri her geçen gün artarak devam etmektedir. Bizi hem bir avukat hem de baro ba şkanı olarak çok rahatsız
eden bazı sorunlarımızı, kı sa ve öz olarak takdirlerinize sunmak
istiyorum.
Bir, 14.04.2011 tarihinden beri 40 lira temyiz harc ı alınması
yasalaşmış ve bu harcm CMK dosyalarmdan da talep edilmesi,
müdafilik görevi yapan meslekta şlarımızı, Mkimlerle, yazı işleri müdürleriyle ve hatta baro ba ş kan ve yönetim kurulu üyeleriyle karşı karşıya getirmiş bulunmaktadır. Kanun koyucunun
çok basiretsiz davranarak yaptığı bu fahiş hatanın cezasını bizler
çekmekteyiz. Sanki ortal ığı karıştırmak için gizli bir el uzanm ış
ve amacma da ula şmıştır. Biz Gaziantep'te i şi gücü bırakmış , her

METIN FEYZİOĞLU'NUN
KONUŞMASI
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gün sayısız kereler bu sorunla u ğraşmaktayız. Adil yargılanma ZAFER OKUR'UN
gereği, bu harcm aimmasmın insan haklarma aykırılığı bir yana, KONUŞMASI
CMK görevi yapan meslektaşlarımız ve buna bağlı olarak da
baro yöneticileri, gerçekten i şi gücü bırakmış, 40 liralık temyiz
harcıyla uğraşmaktayız. Bu sorunun kanun koyucu tarafmdan
kökten çözülmesi zaman alacaktır, bizim ise o zamana kadar dayanacak halimiz kalmamıştır. Bu sebeple bu toplantıda pratik bir
çözüm yolu bulunmasmı ve bunun da tavsiye karar ı niteliğinde
olmasmı, yüce heyetten istirham ediyorum.
İkinci biri sorun; adeta kangren olan ve art ık zahmet olmazsa
çözülmesini istediğimiz bir sorun da CMK ücretlerinin, asgari
ücretler seviyesine çıkarılması meselesidir. CMK için ödenen ücretler, bir avukatm o dosya için eskitti ği ayakkabı parası
nı karşılamaktan uzaktır. Böylesine vahim şartlarla çalışan bir avukat,
randıman verememekte, bu durumdan da avukatlık mesleği zarar görmektedir. Bu sorun çözümü için de Türkiye Barolar Birlii ortak bir eylem
ğ
i önderliğinde, tüm barolarm da kabul edeceğ
pMrıı için bu toplantıda bir karar alınmasmı talep ediyorum, Gaziantep Barosu Başkanı olarak da alınacak kararı sonuna kadar
uygulamaya da söz veriyorum.
Muhterem meslekta şlarım, çok önemli ve güncel bir sorumumuz da: Adli yardım ödeneklerinin ihtiyac ı karşılamaması
meselesidir. Bu sebeple adli yard ım taleplerini değerlendirirken
çok dikkat etmemize ra ğmen, maalesef 70 meslekta şımız 2010
yılmda tahakkuk eden ücretini ve 200'den fazla meslekta şımız
rlar.
da 2011'de tahakkuk eden ücretlerini alamam
ış durumdadı
Her gün avukat arkadaşlarımızm haklı sorularma cevap yetiştirmeye çalışıyoruz.
Ayrıca reddettiğimiz adli yardım taleplerinin muhataplarınm
da kapımızı aşmdırmasmdan bıkmış, bezmiş bir durumdayız.
Bu konuda da avukatlarm en büyük karar mercii olan bu genel
kurulda ortak bir hareket planı yapılmasım önemle diliyorum.
Muhterem meslekta şlarım, gerek bazı konuşmalarda ve gerekse bazı internet sitelerinde, meslek kurallarmın kaldı
rılması
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ık olmaktayız. Savesaire gibi sohbetlere ve fikir beyanlarma tan
yımızm çok arttıgı ve süratle arttıgı bır donemde, meslek kurallarının kaldırılması değil de, yeni yeni meslek kurallar ı konulması gerektiği kanaatindeyim.
Yüce heyetinizi Gaziantep Barosu adma sayg ıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Efendim çok teşekkür ediyorum. Saym Ümit Kocasakal, buyurun efendim. (Alk ışlar)
Av. Ümit KOCASAKAL (İstanbul Barosu Ba şkanı)- Efendim
ÜMIT KOCASAKAL'IN
KONU ŞMASI başta Barolar Birliğ
i Saym Başkanımız ve Yönetim Kurulu ve Sayin Divan Üyeleri olmak üzere bütün ba şkanların ı ve değerli
delegelerimizi; İstanbul Barosu ve şahsım adma sevgi ve saygıyızda olmaktan dolayı da büyük bir mutlula selamlıyorum, aran
luk duyuyorum.
Yani işin ilginci, bu baro başkanlığı şu kadarcık kafam-in kıyısmdan geçmeyen bir şeyken, nasıl olduğunu anlayamadığım
ı olarak buldum. Şimdi ben
bir şekilde de kendimi baro başkan
burayı bir aile meclisi olarak görüyorum, biz bir aile toplantısı
yapıyoruz şu anda. Aile içinde bir şeyler konuşacağız, bir şeyiz, dertleşeceleri dile getirece ğiz, bazı sitemlerimizi söyleyece ğ
ğiz. 0 yüzden ben bunu böyle bir sunum vesaire gibi dü şünmüyorum, bir sohbet olarak görüyorum, ben sizlerle dertle şmeye
geldim, ben sizlere içimi dökmeye geldim, dolay ısıyla bu çerçevede konuşacağı m. Tabii bütün söyleyeceklerimin de lütfen
bir aile içinde olduğumuz çerçevesinde algılanmasinı istirham
ildir, burası bir dertleşme
ediyorum. Burası bir kavga yeri de ğ
yeridir. (Alkışlar)
Tabii çok başlık var ama ben öncelikle, önceki Birlik Ba şkanıı ve özlemle anıyorum.
mı z rahmetli Özdemir Özok'u sevgi, sayg
i
na misafirperverliğ
erli
başkanı
Adana
Baromuzun
değ
İkincisi,
için çok teş ekkür ediyorum. Gerçi ben de burada kendimi misafir
olarak değil, ev sahibi olarak görüyorum. E şim Adanalı olduğu
için ben de diyorum ki "Adanalıyık, Allah'ın Adamıyık" ben o yüzZAFER OKUR'UN
KONUŞMASI
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den ev sahibi gibiyim burada ve nihayet yitirdi ğimiz simge ve ÜMIT KO(ASAKAL'IN
büyük hukukçu, dün cenazesine katıldığım Halit Çelenk'i bende KONU ŞMASI
büyük bir sevgiyle ve saygıyla anıyorum. Onunla ilgili olarak
benim söyleyeceklerimin bir kısmında sözü kendisine bırakmak
istiyorum, bizzat Halit Çelenk'e bırakmak istiyorum. Bir buçuk
ay önce kendisini yönetim kurulumuzla birlikte ziyaret ederek,
Mahmut Esat Bozkurt ödülünü verme onuruna eri şmiştik, kendisi bizzat kendi imzasıyla bize hitaben bir yazı verdi, sözlerimin
bir kısm
ında sözü kendisine bırakıyorum. Çok uzun de ğil ama
yaşadığımız günleri ve süreci sanıyorum çok iyi özetliyor, o her
zamanki tecrübesiyle ve bilgisiyle.
"İstanbul Barosu Başkanlığına; yaşamım boyunca, savunman, hukukçu ve yazar olarak bağımsız yargı, tabii hdkim ilkesi, 141-142.maddelerin
kaldırılması, devlet güvenlik mahkemeleri gibi olağanüstü mahkemelerin
kaldırılması için mücadele ettim. Özellikle olağanüstü dönemlerde; 12
Mart, 12 Eylül darbe dönemlerinde yapılan tüm hukuksuzluklara karşı, aydınların, öğrencilerin, öğretmenlerin, işçilerin, köylülerin ve tüm
halkın örgütlü ve bireysel mücadelelerinin yan ında, onlar
ı savunarak
savaştım ve bu güzel insanlara ve insancıl hukuka, hukuk mücadelesine
bir ömür adadım. Yargının siyasallaştırıldığı, yargı bağımsızlığının yok
edildiği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünün çiğnendiği, her kurumun ve demokratik kitle örgütünün üzerindeki baskının git gide arttığı günümüzde, Türkiye'nin en büyük barosu
olan ve günümüzün koşullarında her türlü hukuksuzluğa karşı durarak,
cesaretle mücadele veren İstanbul Barosunun beni ödüle lay ık görmesi
bana büyük onur vermiştir; bu bağlamda değerli hukukçularımız İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ça ğdaş hukuk mücadelesini kararlılıkla ve yılmadan sürdüreceğiniz inancı ve güveniyle
sizlere yürekten teşekkür ederim. Avukat Halit Çelenk."

Anısı önünde bir kez daha sayg
ıyla eğiliyorum.
Söyleyeceklerimin büyük bir k ısmını Halit Çelenk söylemi ş
durumda ama bunu sadece bize söylemiyor, ben bunu asla tstanbul Barosu Başkanlığına diye algılamıyorum. Şu an Türkiye'de
hukuka karşı yapılan saldırılara karşı, bütün mücadele eden ba-
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ve hukukçulara diye alg ılıyorum ve bunu bir vasiyet kabul ediyorum. (Alk ışlar)
Değerli delegeler, bir süredir bir ş eyi dile getiriyoruz. Bize
göre bir süredir Türkiye'de hukuk çe şitli şekillerde ku şatılmıştı. Artık gelinen noktada; hukuk tutsak edilmi ştir, şu an hukuk
esirdir. Bize düş en ilk şey, hukuku özgür k ılmaktır, bu esareti
bitirmektir, mücadelemiz de bu yöndedir. Şimdi bununla ilgili
olarak, ben birtakım tekrarlara da girmek istemiyorum ama bu
dönemdeki gibi bende birtak ım barolarm belli hassasiyetlerle ortaya koyduğu birtakım düşüncelere karşı ki, bütün barolar ımız
katılmayabilirler, buna saygı duymamak mümkün mü? Ama bir
karşıt bildiri şeklinde ortaya ç ıkılmamıştı; ama bu kimse kusura
bakmasm, burada görev Barolar Birli ğine düşüyordu, bu görev
yerine getirilmediyse de, bu Barolar Birli ğinin bir eksikliğidir.
Bundan sonra bu eksikliklerin olmamas ı gerekir. (Alkışlar)

ÜMİT KOCASAKAL'IN rolara
KONUŞMASI

Çünkü adı üstünde Barolar Birliği; çünkü bu girişimleri Barolar Birliğinin yapması gerekir, yaptığı zamanda hepimiz katılırız. Bana soruyorlar bazen, Barolar Birli ği nerede diyorlar, ben
ıt veriyorum "Balgat'ta" demek ki yurttaşımız daha
de tek bir yan
aktif bir Barolar Birliği istiyor. Bakm, bunu yap ıcı bir eleştiri olarak alm. Barolar Birliği önde olsun, biz nefer olarak arkada gidelim, bütün barolarımızla beraber. Bunu yapmay ıp, birde -ben
çok şükür açık söyleyeyim- okuduğunu anlayabilen bir insan ım,
yani dahi sayı lmam ama okuduğunu anlayabilen bir insan ım.
i Başkanımızm -gazeteye göre de bu beyanatlar
Saym Barolar Birliğ
mu
bilmiyorum
ama- hem Star Gazetesinde, arkasmdan
değişiyor
Vatan Gazetesinde bizlere aç ık, faş ist ve cahil nitelemelerini yapmış olması beni üzdü. Yani bizi herhalde reva ve lay ık görülen
bu olmamalıydı . Buna mukabil -o yüzden dedim gazeteye göre mi
i
değişiyor- Evrensel Gazetesine Saym Birlik Ba şkanımızın verdiğ

i bir beyanat var.
bir beyanat var, yine Milliyet Gazetesine verdiğ
Bizim söylediklerimizle neredeyse ayn ı, bakm diyor ki "Değişiklik yargıyı zedeler, kurul bu haliyle yargı bağımsızlığına tehdittir." Biz
de bunu söyledik, ne oldu da bir anda bu yap ı çok iyi oldu, biraz
zaman tanınmalı, buna siyasallaştı demek şu veya bu şekilde ni-
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teleniyor? 0 yüzden ben bundan dolayı gücendim ve alındım,
sadece onu söylüyorum, herhalde en azmdan aimmaya da hakkim var ama ben bunlar ın üzerinde durmamın sebebi; bundan
sonra daha iyisini yapmakt ır, tek derdim bu.
Birkaç şey daha söyleyeceğim -tam 10 kala başladım üç-dört dakikam daha var, ben neyse süre onda bitirmeye çal ışacağım, bir kısmını
Halit Çelenk üstadımız kullandı sayıyorum ama- tabii şeylere falan
artık girmeye gerek görmüyorum. DGM'lerin ne olduğu belli,
uygulamaları belli, HSYK'ııın uygulamaları belli, bıraktım niyet
okumayı falan, niyet okuma falan de ğ
il, keşke zaman olsa da burada tek tek açıklasak, bugüne kadar yapt ığı tasarrufları ya da
hangi kurul üyesinin yakmın nerelere geldiğini açıklasak, hangi
hakimlerin görevden açığa alı
ndığı açıklasak, hiçbir siyasi saikle söylemiyorum bunları, buna emin olabilirsiniz. Zaten hukuka
karşı ihlaller eşyanm tabiatı gereğ
i, iktidardan gelir, muhalefetten gelmez. 0 yüzden bu mücadele de görüntüde siyasi iktidara
karşı olur, parti de ğ
il, siyasi iktidar. Hangi siyasi iktidar olursa
olsun, hepsiyle mücadele ederiz.
Bunun dışında bakın, bir-iki şey daha söyleyeceğim; zorunlu müdafihik sorunlu müdafihik haline geldi ama bu ücretlere
filan indirgenemez ve hapsedilemez, bu işin felsefesinde bozukluk baş gösterdi ve bakın, bunu elimizden almaya, bu savunma
hakkını yok etmeye çalışıyorlar, hepimizi bu anlamda uyamk ve
zinde olmaya davet ediyorum. Bir di ğer şey: Istanbul 12. Ağır
Ceza Mahkemesinde -sabah konu şuldu, o bilgiyi size vermek zorundayım- işte "biz uyuş turucu avukatlarıyla yemek yemeyiz" diyen bir

ı Destekleme Derneğinin davasmda aleni
üye var, Çağdaş Yaşam
ıştı
r, kendisine aynen -şahitleri
bir ortamda, benden cevab ı
nı alm
var- "siz uyuşturucu davalarına bakmıyor musunuz? Bakıyorsunuz,
o zaman size uyuş turucu hdkimi mi diyelim?" dedikten sonra "liste
oluşturacağız, sizin gibi hdkimleri, savc ıları -hukuka uygun davrananları tenzih ediyorum- ama bu şekilde savunmaya, avukata hor bakan,
aşağı gören kişileri bu baroya almayacağız" dedim ve bunu gerçek-

ten yapmak lazım, hatta ben onlara ben hep ruhsat törenlerinde
söylediğim bir özdeyiş var, almamak lazım. (Alk
ışlar)
iİ'
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Belki zihinlerinizden ş u geçebilir; Hoca sende hocas ın, hani
ne avukatlık şey yap ıyorsun bize, benim bir fark ım var. Ben bu
mesleğe, 90'da mezun olduktan sonra avukat olarak ba şladım,
dört sene biifiul avukatlık yaptım, sonra üniversiteye iltihak ettim, benim meslek ba şlangıcım avukatlıktır, bundan da gurur ve
onur duyuyorum. Şöyle bir özdeyiş şey yapıyorum, esinlenerek

söylüyorum "Her akademis yen, hdkim, savc ı bir gün avukatlığı tadacaktır" bunu unutmadan hareket etsinler diyorum.
İki ş ey söyleyip bitiriyorum, tam zaten 10 dakika olmu ş. Buradan, bu heyetten mutlaka bir sonuç bildiisinin ç ıkması lazım,
hepimizin üzerinde uzla şabileceğimiz şeyler var. Koruma tedbirleri ölçüsüz uygulanmas ınm altma kim imza atmayacak? Bu
ucube mahkemeler -heykele ucube diyorsunuz- bu ucube hukuk
düzeni kaldırılsmın altma kim imza atmayacak. (Alk ışlar)
Dolayısıyla bunları bence bir komisyon oluş turarak, buradan
n, siyaset, siyasi algıyumruk gibi bir mesaj ç ıkması lazım. Bakı
lama bunlar çok fazla ayr ım noktası bulabiliriz ama o kadar çok
ortak noktamız var ki, bunlardan hareket etsek, bütün barolarıı güzellikte.
mızla beraber, bütün barolar ımız aynı değerde, ayn
Ben puzzle gibi görüyorum, puzzle hepimiz biliyoruz, bir parçası eksik olursa, tabloda da bir eksiklik oluyor, bütün parçalar
takılırsa, bütün barolarımız o fotoğrafta yer alırsa harikulade bir
fotoğraf yer alır. Ortaklıklarımız üzerinde durmamız gerekir,

bunlardan bir tanesi şu; -biz nedense buna taktık İstanbul Barosu
olarak- arabuluculuk, bu arabuluculuk filan de ğil, bu arabozuculuk. (Alkışlar)

Bakm, sakin ha böyle "efendim avukatlar olursa kabul edebiliriz"
gibi ölümü gösterip, s ıtmaya razı ettirmesinler, kimse kimseyi de
aptal yerine koymasm. -siyasi iktidardan bahsediyorum. Italya'da
rf avukatlar olmasma ra ğnasıl greve gittiklerini gördünüz, s ı
udur:
Arabuluculukla
birlikte mafya ve tarimen. Olacak olan ş
kat adaleti devreye girer, hele ki Türkiye'de, yani kad ı geleneğinin güçlü olduğu, tarihsel köklerinin oldu ğu bir ülkede, Şeyh'in,
i bir
Şıh'm veya bilmem ne babas ının belirleyeceği, işaret edeceğ
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grup hukukçu veya avukat kast oluşturabilir ve böyle olacaktır.
0 yüzden zaten Avukatlık Kanunu 35/a yok mu? Var, buna i şlerlik kazandıralım. Bizo yüzden, bakm, biz lafma bile tahammül
edemiyoruz, bunun görüşüldüğü yerlere gitmiyoruz ama gitmediğimiz ahvalde de bütün barolara olan elbette ki sayg ımızdan
ve Barolar Birliğine olan saygımızdan ötürü, önceden dört sayfalık görüşümüzü gönderdik ve ona göre de bilgilendirdik. 0
yüzden önümüzdeki dönem, mesleğe karşı yöneltilebilecek en
büyük saldırılardan bir tanesi budur. Muhasebecilerin, noterlerin, marka patent vekillerinin, zaten işgali altındaki bu mesleğe
bir de bu arabozuculuğu sokmaym, sizden istirham ediyorum.
Avukatlık smavı, öyle böyle gelecek. 60 hukuk fakültesi var,
ben size rakam vereyim: Bizim 27 700'e ula şmışt
ı en son ben gelmeden önce arada arttı mı bilmiyorum -gerçi ruhsatı biz veriyoruz,
artmamıştır- haftada ortalama 120 tane ruhsat veriyoruz, haftada,
şimdi böyle bir aşamaya ulaşmışız, bunun mutlaka gelmesi gerekiyor. Hukuku savunmak, tehlikeli olmaya ba şladı ülkede. Ben
diyorum ki, o zaman biz bir dizi var ya onu oynamaya devam
edelim "Görevimiz tehlike" biz bunu yapmak zorundayız.
Son söyleyeceğim şey şu; az önce bir de ğerli konuşmacı, işte
"korkuyorum" dedi bir üstadımız Erdal Merdol üstadırnızdı yan-

lış hatırlarmyorsam, do ğru çünkü bir ülkede savcılar özellikle,
savcılığı bırakım avcılığa soyunursa öyle ama hiçbir biçimde de
korkmuyoruz, yapabilecekleri hiçbir şey yok. (Alkışlar)
Son sözüm şudur: Çünkü o deliller, o dosyalara sehven filan
değil, zevken ve şehven konuluyor, onu da söyleyeyim, zevken
ve şehven konuluyor. 0 yüzden bir de önerim olacak "fantezi"
bakm önceden söylüyorum "fantezi" ama nedense böyle bir düşüncemiz var, şu kurulda karar almsm demiyorum ama zibni
olarak düşünsek, ben ruhsat verirken söylüyorum. Ben bu cübbeleri sevmiyorum, şimdi ben bununla çıksam, kaf ama da o imamlarm giydiği şeyi taksam, kesinlikle Cuma hutbesi verebilirim. 0
yüzden diyorum ki, Barolar Birli ğimizin elindedir, Avrupa'dan
çeşitli ülkelerden örnekler getirtelim, yeni dizayniar yaptıralım,
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bakın yeni yeni adliyeler aç ılıyor, yeni bir soluk, yeni bir şevk
belki, yeni bir heyecan olur, şu cübbeleri ne olursunuz de ğiştirelim. Şu önü mönü kapalı, şöyle şık filan bir şeyler olsun diye
öneriyorum.
Son sözüm ş udur; bütün barolarımızla beraber, ortaklıkları
ön plana çıkararak, elbette her baronun farkl ı hassasiyetleri vardır, o hassasiyetleri zaman zaman dile getirmesinden daha do ğal
bir ş ey olamaz ya da bazen birileriyle yürümek istersiniz, o ki şi
yürümek istemez. 0 zaman şairin dediği gibi "bazen giden değil,
kalandır terk eden" ama öncelikle Barolar Birli ği çatımızm altında,
bakm 70 bin avukatm gücünü bir kere olsun ortaya koyduk mu?
Önümüzdeki yasama döneminde benim önerim: Meclise girecek
hukukçu milletvekilleriyle bir araya gelelim, temennilerimizi düşüncelerimizi söyleyelim ama bir fark var -bazen maalesef sözden
anlamıyor binleri- eğ er söz yetmiyorsa 70 bin avukatm gücünü,
soluğunu enselerinde hissetmeliler. Daha mücadeleci bir baro ve
i istiyorum, biz buradayız yanınızdayız ve şununla
Barolar Birliğ
sözümü bitiriyorum, tarih hepimizi yarg ılayacak. Biz şimdi kendimizle ilgili ne düşünürsek düş ünelim, hani Molierac'm sözü
n siyavar ya: "Avukatların efendileri olmadı." Hele ki avukatları
si iktidar, hiçbir zaman efendisi olamaz, olamayacak. 0 yüzden
bizi tarih yargılayacak, ona göre davranmak laz ım ve şairin o
sözüyle bitiriyorum, sabrını z için teş ekkür ediyorum ve süreyi
aştığım için çok özür diliyorum. "Tarihin en son yerinde, son sözü
hep direnenler söyler." Sevgiler, saygılar.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Teş ekkür ederiz. Diğer
konuşmacımız Saym Sabri Çepik, Şanlıurfa delegesi Saym Sabri
Çepik geliyor mu efendim?
SABRİ ÇEP İK'İ N
Av. Sabri ÇEPİK (Şanlıurfa Delegesi)- Saym Divan, Değerli
KONUŞMASI
Birlik Başkanım, Saym Meslektaş lar; çok talihsiz bir adam olduğumu düşünüyorum. İstanbul Baro Başkanmdan sonra konuşmak, gerçekten talihsiz bir şey olsa gerek, ba ğışlaym o zaman.
Değerli delegeler, ben gündemin 8. maddesinde çal ışma raporu üzerinde söz aldım, bazı önerilerimi iletme ihtiyac ı duy-
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duğum için söz almıştım. Mufassal çalışma raporunu satır satır
okudum, Birlik Başkanının dediği gibi 329 günlük süre içerisinde çok şeyler yapıldı, katılıyoruz, emeği geçenlere de şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Birlik merkezinde, çe şitli kurullar ve merkezler olu şturulmaya başlandı. Örneğin, eğitim merkezi, meslek içi eğitim ve staj
eğitimini içeren bir e ğitim merkezi, alternatif çözüm merkezi,
etik kurullar, bunun gibi kurullar olu şturulmaya başlandı. Önerim; ilk bakışta, hele hele eğitim merkeziyle ilgili Birlik Başkan
Yardımcısı Berra Besler'in o muhte şem çalışma raporundan söz
etmeden ve çalıştığımız çalışma raporundan söz etmeden geçmeyeceğ
im burada, katıldığımız bir çalışma raporudur çünkü.
Eğ
itim Merkezi oluşturulurken önce Berra Besler başkanhığmda
dört barodan oluşan bir merkez oluşturuldu, bu bilahare dokuza çıkarıldı. Sizden pozitif ayrımcılık isteme hakkın ı kendimde
bulmuyorum ama niye bölge barolarmdan bir kat ılımcı alma ihtiyacı duymadı ya da bu seçimler yapılı
rken hangi kriterler esas
almdı bunu bilemiyorum.
Birlik yöneticilerimize önerimdir; biz Saym Besler'iri dediğ
i
gibi bölgelerin yöresel özellikleri de göz önüne almarak, haz ırlanacak bölge eğitim merkezlerinde ya da birlik merkezlerinde
oluşturulacak kurullarda, bölgeden de katılımcı meslektaşlarm
alınmasmı öneriyorum.
Değerli arkadaşlar, bir şeyi söylemek istiyorum; ülke bir seçim ortamında, demokrasi yeni bir smavdan geçiyor, dikkatinize sunmak istediğ
im bir konu var zannediyorum. Yüksek Seçim
Kurulunun, hâlâ anlamakta zorlandığımız kararmdan sonra
ülkede ve özellikle bizim bölgemizde tansiyon birden bire yükseldi. Son üç-beş gündür de, dikkat ederseniz ülkede tehlikeli
eylem ve söylemler söz konusu olmaya ba şladı.
Değerli arkadaşlar, özellikle bölgemiz üzerinde, genelde bütün Türkiye'de ama özellikle de bölgemiz üzerinde, o toplama
kaygısı içerisinde bulunan siyasal aktörler, bölgede gerilimi, bölgede çok sert bir iklim oluşmasın
ı meydana çıkardılar, doğurdu 7
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lar. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun, eğer sonuç bildirgesi yaymiayacaksa, bu sonuç bildirgesine oy avc ılığı nedeniyle
ülkenin ve bölgenin böyle sıkıntılı bir ortam içerisine sokulmasının doğru olmadığını açıklar ve tansiyonu düş ürür bir cümleyi
ı amaçlıyorum veya düşünüyorum,
de bu bildirgeye koymasın
öneriyorum.
Değerli arkadaşlar, İstanbul Baro Başkammızı dikkatle dinledim. Onunla bir konuda benim beynimi açmak ve aydmlatma
konusunda da konuşmaya, diyaloga her zaman haz ırım. Ben
Mahmut Esat Bozkurt'tan her zaman korktum, şimdi de korkuyorum. Değerli arkadaşlar, Mahmut Esat Bozkurt konusunda
benim beynimi açmak istiyorlarsa, bu konuda beni ikna etmek
istiyorlarsa ben hazırım. Mahmut Esat Bozkurt mant ığı bu ülkede bana köleliği öngören bir mantıktır, o mantıkla yürüme olanağı yok şu anda, eğer var diyorlarsa, biz bölge barolar ı hepimiz
rız.
bu konuda diyaloga ve aydmlatmaya haz ı
Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür
ediyorum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teşekkür ediyoruz konuştuğunuz için. Beş dakika sigara molası, ondan sonra burada
buluşuyoruz arkadaşlar. Saym Diyarbakır Baro Başkanı Emin
Aktar konuşacak.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Değ erli delegeler, oturuma
AZIZ ERBEK' İN
ınıı zdan bir öneri geldi, der
KONUŞMASI devam ediyoruz. Düzce Baro Ba şkan
i gereğin öncelikle mali huki yapılan bu mali genel kurul niteli ğ
suslarm konuşulması, daha sonra biz bu salonu beşte boşaltmak
durumundayız, o saatten önce gündemin dokuzuncu maddesini
tamamlamamız gerekiyor, bu nedenle mali konularla ilgili konuşmak isteyen arkadaşlarm öncelikle konu şması konusunda
takdirlerinize sunuyorum. Bu konuda kabul etmeyenler var m ı
arkadaşlar? Şimdi konuşacak, baro başkanlarımız ve delegelerlanan
rimiz konuş acaklar ama öncelikle mali hususla ilgili haz ı
rapor konusunda, kitapçıkla ilgili söylemek isteyen arkada şlar
konuş ursa, saat 16.30'la 17.00 arasmda 9. maddeyi tamamlama-
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mız daha kolay olur ve konu şmaya devam ederiz, bütün konuşmak isteyen arkadaşlarm konuşmasmı sağlayacağız. Saym
meslektaşm saat 17.00'den önce 9. maddeyi tamamlayal ım, yann kimse kalmıyor burada, az kalıyor veya birçok meslektaşimız
bitecek, 17.00'den önce o 9. maddeyi tamamlayal ım. Şimdi mali
konularla ilgili öncelikle konu şmak isteyen arkada ş yoksa zaten
konuşma sırası Diyarbakır Baro Başkanımız Saym Emin Aktar.

SUNUŞ

Av. Emin AKTAR (Diyarbakır Baro Başkanı)- (Kürtçe konuşma)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ı)- Emin Başkanım lütfen bu
genel kurul, resmi nitelikte bir toplantı olduğu için lütfen.
Av. Emin AKTAR (Diyarbakır Baro Başkanı)- (Kürtçe konuşma) Saym Başkan, değerli delegasyon; sabahtan beri hukukun
üstünlüğü, hak eşitliği, bu toplumda yaşayan bütün fertlerin temel insani haklara sahip olması gereğinden dem vuruyor. Ben
de işin doğrusu bu konudaki tahammülünüzü ve refleksiriizi
test etmek istedim, sizi kendi anadilimle selamlamak istedim
ama ne yazık ki siz birlikte yaşadınız, asker arkadaşım dediniz,
okul arkadaşım dediniz, bacanağım dediğiniz, geliııimiz vardı,
damadımız vardı dediğiniz kişilerin, insarılarm bu toplumda,
kaderde kıvançta birlikte yaşamayı düşündüğünüz, bu toplumdaki, bu ülkedeki yakla şık 25 milyon insanın diline tahammül
etmiyorsunuz.
Onun için de sizin özel yetkili mahkemelerde bilinmeyen dil
ifadesine de karşı çıkmaya hakkınız yok diye düşünüyorum. 0
konuda içtenliğiniz sorgulanır hale gelir. Eğer biz içtenlikliysek,
her halükarda bu topraklar üzerinde ya şayan her bireyin hakkıni savunuyorsak, bu refleksi göstermemiz gerekiyor.
Peki neyin sonucu bu? Çünkü Cumhuriyet ideolojisi, bu ülkede tek dili, tek milleti hakim kılmaya çalışıyor. Çünkü Cumhuriyet ideolojisi ulus-devlet ve modern toplum yaratma adma
kanun ve ideolojiyi aygıt olarak kullanmış, araç olarak kullanış ve bu ideoloji, kuşaklar boyu toplumda bir anlayışı egemen
m
kılmış. Az önce bazı konuşmacılar, özel yetkili mahkemelerden
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söz ederken devlet aygıtından söz ettiler. Hayır arkadaşlar, onlar
egemen ideolojinin aygıtlarıdır ve bizlere karşı hep böyle uygulana geldi.
Siz bu ülkede haksızlığa karşı çıkarken, onlarca yıldır irıim
mim inleyen bir coğrafyaya neden kulaklarmız tıkalı kaldı?
Neden görmedmiz, sustunuz? Üç hafta önce İzmir'de sempozyumda söylediğim gibi ne zaman bu ülkede egemen ideolojinin
savunucuları, onun sürükleyicileri suç işlediler iddiasıyla yargı
önüne çıkarıldı , o zaman toplum feryat etmeye başladı . Daha
dün, şöyle bir kağıt parçası, hiç kırışmamış şekilde, örgütsel bildiri diye Jandarma ve Polis taraf ından tutanakla düzenlenerek
dosya arasına konulduğunda, Diyarbakır'da, Van'da Devlet Güvenlik Mahkemeleri mahkümiyet karar ı oluşturdular, binlercesi
var. Daha neler yaptılar: Bir tutanakla patlayıcı bulunduğuna
ilişkin bir tutanak tuttular arkadaş lar ama bir tutanakla da imha
edildiğini gösterdiler dosyanın ama ne patlayıcı vardı, ne fotoğrafı bulunuyordu ve bu tutanaklarla mahkümiyet kararlar ı oluştu. 0 gün masumiyet karinesini biz ba ğırdığımızda ve seslendirdiğimizde ne yazık ki feryadımıza koşan olmadı. Bu şu demek
değildir; bugün yaşanılanlara karşı çıkmayacağımı z anlamında
değil, bugün hangi dava olursa olsun, hangi soru şturma ve yargılama olursa olsun, biz tutumsarlığımı zdan ödün vermeksizin,
nı, tutuklamanın bir
masumiyet kaririesini, lekelenmeme hakk ı
cezaya dönü şmemesi için mücadeleye hazırız. Bizimle birlikte
olacak bütün barolarımı zla, bütün hukukçularla da birlikte yürümeye, yol almaya, tutum belirlemeye de haz ırız: ama onun
için siz bu ülkede demokrasiyi içselle ştirmeliyiz, ço ğulculuğu,
birbirimizden farklı olduğumuzu, bana tahammül etmeyin beni
kabul edin artık, bizleri kabul edin, farkl ılığımızı kabul edin;
çünkü bu toplumda birbirimizin farkl ılığını kabul etmediğimiz
ız yok ne yazık ki. Peki, şunu söysürece birlikte yaşama şansım
ledik mi arkadaşlar? Bütün toplum eleştirdi, kimi hukukçuları mız dedi ki, bir YSK kararı evet ucubeyse, ucube; çünkü kararm
iiçeriğini okuyanlar gerçekten YSK'nm bir ucube karar verdi ğ
ni görecekler. Ne dedi? Önündeki yasa maddesini okumaks ı118
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adaylıklarmın reddedılmesme dedi. Oysa Anayasa nın 76. maddesine dayanmış olsaydı, orada baş ka bir gerekçeye dayannıış
olsaydı, YSK'nın elini bağlayan bir Anayasal hüküm olduğunu
belki söyleyecek, birço ğumuz da itiraz etmeyecektik. Ne oldu?
Bir yargı orgam olan YSK eliyle toplumun içine pimi çekilmi ş bir
bomba atıldı.
Siz bugün tepki gösteriyorsamz benim iki Kürtçe cümleme,
bu toplumda sorunların ama şuna emin olabilirdiniz, size hakaret etmediğime, size saygısızlık yapmadığıma emin olabilirdiniz.
Üstelik sizi selamladım kendi dilimde, baş ka dil bilsem o dilde
de selamlayacaktım. İngilizce söylemi ş olsaydım, günaydm demiş olsaydım tepki göstermeyecektiniz, çünkü anlayacaktm ız
ama bu toplumda her gün birlikte davrandm ız. Ben çoğunuzla
tanışıp, çoğunuzla tokalaşmışımdır, çoğunuzla konuşmuşumdur ama siz benim kendi dilimde söylediğim iki cümleyi bilmiyor ve tepki gösteriyorsunuz. Mesele burada gösterdi ğiniz reflekstir arkadaş lar, yoksa elbette sizin içinizde benim dilimi çok
iyi bilen başka arkadaşlar var, biri çıkar burada tercüme ederdi.
Şimdi bugün herkesin sayg ıyla ve rahmetle and ığı üstadımız Halit Çelenk, 1990 yılında İnsan Hakları Derneği Genel Kurulunda divan ba şkanıydı, ben de Diyarbakır Şube delegesiydim. Yine rahmetle anacağım bir faili meçhul cinayete kurban
giden Vedat Aydm kürsüde Kürtçe konu şmaya baş ladı. Sevgili
Halit Çelenk, sizler gibi Vedat Bey anlad ığımız dilde konuşsamz da biz de anlasak dedi, o da Kürtçe dedi ki, içinizde benim
dilimi bilen çok arkadaşımız var, bir arkadaşımız tercüme eder.
Benim buradaki asil amac ım 2932 sayılı yasayla yasaklanan dilimin yasaklanmasma kar şı çıkmaktır, bu tepkiyi koymaktır,
i Genel Kurulunda. Eğer buna tahammül
İnsan Hakları Derneğ
etmeyecekseniz, başka yerde tahammüle yer yok ama ne oldu,
divan o anda karar verdi sevgili arkada şlar. Evet, büyük huış benim de böyle
kukçu, büyük avukat ama geçmiş te de kalm
bir anım.var.
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Şimdi deminden beri söyledim, sevgili İstanbul Baro Başkanımız, Ankara Baro Başkarumız, diğer delegasyon sözlerinde şunu
söyledi; evet biz burada her alanda hukuku konu şacağız, her
alanda, böyle bir smır yok. Burada sadece mesleki sorunlanm ızı tartışmayacağız, çünkü inamyoruz ki bu ülkede hukuk üstün
olmadığı sürece, bu ülkede hukuk devleti i şler olmadığı sürece,
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmadığı sürece hiçbirimizin güvenliği yoktur. Bunu biliyoruz, onun için bunlarm tümünü tartışacağız, bunlarm tümünü konuşacağız.
Evet, biliyorum geçmiş yıllarda konuşmuş olsaydım çok daha
yoğun tepkiyle, belki bazı ajandalarm ve kalemlerin kürsüye f ırlatılmasıyla karşılaşabilirdim, bu bir aşama, bu önemli de bir
aşama. Bu şunu gösterir; biz birbirimizi dinlemeye ba şladık, bu
ülke için iyi bir şeydir. Çünkü demokrasilerde birbirinizi dinlemezseniz, diyalog da geliştiremez, birlikte de yaşayamazsınız.
Onun için ne olur biz kürsüye ç ıktığımızda bu tepkiler yerine
bizi dinlemeye çalışm.
Türkiye Barolar Birli ği yönetimi mali raporunu ben de aklayacağım. Belki aklama ifadesi yanlış oldu, ibra etmektir; çünkü
Türkiye Barolar Birliği yönetimi herhangi bir suçla suçlanmıyor,
aklama kararı verelim, ibra edilecektir. Geçmiş dönem iki yıllık
faaliyetleri ibra edilecektir. 0 aç ıdan, yani ibrayı gerektirmeyen
bir durum raporda yok, eksikler, hatalar, yapılmayanlar, yapılması gerekenler olabilir, bunlar ı da tartışacağız. Baro Başkanları
toplantılarında yoğunlukla da tartışıyoruz, birçok konuyu tartıi Türkiye seçime giderken ve
şıyoruz ama Türkiye Barolar Birli ğ
Türkiye seçim sonrası yeni bir Anayasayı tartışacağı kesinken,
Türkiye Barolar Birliğinin, Türkiye'de bu ülkenin farkl ılıklarıyla
birlikte daha Özgür ko şullarda, kuvvetler ayrılığmın egemen olduğ
u, yargmın bağımsız ve tarafsız olduğu, Anayasada ideolojik
ve etnik referanslarm bulunmad ığı, toplumun bütün kesimlerinin kendini içinde gördü ğü bir Anayasa için çali şma başlatmalıdır diye düşünüyorum. Evet, 2001 ve 2007 çalışmaları var ama
ne yazık ki 2007 deki çalışmanın, bu ülkede korkulardan kaynaklandığmı ve bu ülkede vesayet kurumlarm ı yeniden inşa ettiğini
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görüyoruz. Bu nedenle de 2007 tasla ğmın belki Barolar Birliği
tarafmdan rafa kaldırılarak, yeniden bir Anayasa tasla ğmın hazırlanması ve onun çalışmalarmın başlatılması gerekiyor. Diğer
bugün en çok konu şulan konu özel yetkili mahkemeler meselesi.
Özel yetkili mahkemeler meselesi, bence Türkiye Barolar
Birliğinin ve barolanmızm acil biçimde gündeminde olmal ıdır.
Peki ne yapmalıyız? 17 Nisan'da İzmir'de bir bildiri yaymiadık,
57 ve 58 baro başkanlanmı imzaladı, bazı arkadaşlarımız imzalamadı. inanıyorum ki, imzalamayan arkadaşlarımız da bu ülkede ayr
ı yargılama usullerinin ve özel yetkili mahkemelerin adil
yargılama hakkını ihlal ettiği konusunda hem fikirler. 0 zaman
ne yapacağız? Bu arkadaşlarımızı da ikna edeceğ
iz. Bizim bu çabamızm bazı davaları, soruşturma veya kovuşturmaları sulandırma amacı
m taşımadığma inandıracağız. Böyle bir kaygımız
olmadığı
nı söyleyeceğiz, bu ülkede darbe yapmak isteyenler
yargılanacak elbette, bu ülkede devlet içinde örgüt kuranlar, suç
işleyenler yargılanacak elbette hiç tartışmasız. Hiçbir hukukçunun, hiçbir avukatın buna karşı durmayacağmdan eminim. 0
zaman ne yapmak gerekiyor? Biz orada dedik ki, savunmadan
kaynaldı meşru ve demokratik gücümüzü kullanacağız. 0 zaman ne yapacağız? CMK'nm 150. maddesinde zorunlu müdafiilk düzenlenmiş.
Değerli baro başkanı arkadaşlarım, yönetim kurulu üyeleri
var, delegasyon, Türkiye Barolar Birli ğ
i Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri; böyle bir karar almaya hazı
r mısın
ız? Özel yetkili
mahkemelere CMK kapsam ında müdafi görevlendirmemeye
hazı
r mısmız? Biz Diyarbakır Barosu olarak hazı
rız buna, buradan açıklıyorum. Diyarbakır Barosu olarak, bu böyle sürürse
bundan sonra barolanmızla birlikte bir ortak karar geliştirerek,
özel yetkili mahkemelere müdafi vermemek, dava alan meslektaşlarımızm da bu mahkemelerde dava takip etmemelerini tavsiye etmeye hazı
rım. (Alkışlar)
Çünkü dün Devlet Güvenlik Mahkemelerinde, öncesinde
Sıluyönetim Mahkemelerinde savunma kürsüsünde bulunan
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avukatlar, yargılamayı meşrulaştırmanın aracı konumundaydılar, bugün de aynı konumdayız. Biz yargılamayı meşrulaştıran
nın bir ayağıysak ve
araçlar olmaktan ç ıkmalıyız. Eğer biz yargı
yargının ulaşması gereken sonuçta adaleti gerçekle ştirmekse,
biz adaleti gerçekle ştirmek amac ım önümüze koymal ıyız ama
ne yazık ki özel yetkili mahkemeler, kimi meslekta şlarımız devlet aygıtı olarak devleti koruyan, kollayan mahkemeler, ben aym
zamanda da egemen ideolojinin de ayg ıtları olduğunu dü şünün gerçek anlamda adaleti gerçekle ştirmekten
yorum ve bunları
öte, egemen ideolojiyi, devleti ya da iktidar ı kollayan aygıtlara
dönüştüğünü ve böylece de geçmi ş te de böyle oldu ğuna maniyor, bunlarm bir an önce kald ırılması için de biz savunmadan
kaynaklı gücümüzü kullanmam ız gerektiğini dü şünüyoruz.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alk ışlar)
ı)- Saym Baş kan çok teş ekkür
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ı yapmak üzere İzmir Baro
ederiz, çok sağ olun. Şimdi konu şmasın
n Av. Sema Pekdaş'ı kürsüye davet ediyorum.
Başkanımız Sayı
ı)- Değerli divan, DeAv. Sema PEKDAŞ (İzmir Baro Başkan
.
. . .
..
. m Kurulu Üyeleri, De ğerli
ğerlı Barolar Bırlıgı Başkanı ve Yonetı
ız; ben bir koBaro Ba şkanlarımız, de ğerli delege arkada şlarım
nuşma metni haz ırlamıştım, fakat Diyarbakır Baro Ba şkanımızı
dinledikten sonra 1990 y ı lma geri gittim. Onun anlatt ığı o toplantıda bende yardım, İHD İzmir delegesi olarak. Evet, Vedat
Aydın o gün Kürtçe konuş tu, salonda büyük bir karga şa oldu,
rakıldı ve sonra
n gözaltına aimdı, sonra bı
ara verildi. Vedat Ayd ı
bir faili meçhule gitti. Biz o gün, o soruna çözüm bulabilseydik,
bugün Güneydoğu'da toplu mezarlar aç ılıyor olabilir miydi? Biz
r'da
m verebiliyor olsayd ık, bugün Diyarbak ı
o gün bunun cevabı
mydı? Ben 26
KCK dosyasmda savunma hakk ı hâlâ kısıtlanır ı
Nisan' daki Diyarbakır duruşmasına gittim, ultra lüks bir duru şma salonu, 144 sam ğm oturabileceği koltuk, önlerinde mikrofonış yerler, çok güzel bir salon.
lar, savunma avukatlarma ayrılm
104 tutuklu sanığı var, toplam 154 san ık, 104 tutuklu sanık toplu
halde duruş maya getirilmiyor, 6 ki şi, 6 kiş i getiriyorlar. Savun122
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mak haklarmı kullanmak durumundalar.
Adil yargılanma hakkı baştan ihlal ediliyor ve avukat arkadaşlarımız biz böyle savunma görevini yerine getiremiyoruz diyorlar. Onlarm bir de böyle savunma görevlerini yerine getirememeleri söz konusu. Biz buraya geldiğimizde iki gün uykusuz geldik.
Izmir Büyükşehir Belediyesinde bir operasyon vard ı, biz orada
da savunma avukatları delilleri ulaşamadık, müvekkillerimizin
sorguları yapılıyor, hangi delillerle suçlandıklarmı bilmiyoruz,
dosyada kısıtlama kararı var. Kısıtlama kararım veren Mkim,
tutuklama konusunda da karar verecek, ona sorguya ç ıkarılıyor
sanıklar. Sen ihaleye fesat karıştırdm deniyor, hangi ihaleye fesat
karıştırdı, ne zaman karıştırnıış belli değil, deliller gizli.
Ortam dinlemeleri yap ılmış, telefon konuşmaları yapılmış,
bu ortam dinlemeleri, telefon konu şmaları hangi mahkeme kararıyla yapılmış, gizli söylemeyiz. Mahkeme kararlarma ulaşamıyoruz arkadaşlar, tedbir kararı verilen mahkeme kararlarma
ulaşamıyoruz. Özel yetkili mahkemeler gerçekten ucubeye döndü. Biz avukat olarak itibars ızlaştırılıyoruz. Belediyeden bütün
bilgisayarlar götürülüyor, sabahleyin apar topar evlerine gittikleri, şüphelilerin evlerindeki bilgisayarlarm hepsini al ıp götürüyorlar, kanunda böyle bir şey yok, mahkeme kararmda da yok.
Arama kararı veren mahkeme kararında da yok. Diyor ki, e ğer
şifre varsa ve giremiyorsan o zaman al, buna ra ğmen bilgisayarı
götürüyor. Avukat arkadaşlarım
ız direndiğinde de arama uzun
sürer, ben bunun imajmı üç günde alamam, beş günde alamam
böylece beklersiniz. Şüphelilerin avukatlar ının lüzumsuz insanlar oldukları konusunda iknaya çalışıyorlar, avukata görev yaptırtmıyorlar, senin avukatın yüzünden gözaltı süren uzuyor, sen
onun yüzünden daha da şüpheli konumdasm diyorlar.
Biz bu zor şartlarda avukatlık mesleğimizi yaparken itibarsızlaştırılmayla da karşı karşıyayız. Avukatlığm ne etkinliği kaldı,
ne de etkisi. Biz bu toplantıdan bir sonuç bildirisi ç ıkaralım, mes123
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leğimiz adma çıkartalım, hukuk devleti ad ına çıkartalım. Evet, bu
ülkede avukatlar var, avukatlar varsa ancak hukuk devleti olabilir diyelim ve bugünün, bu gündemin en yak ıcı sorunu olan özel
yetkili mahkemelerdeki, özel soru ş turma usullerinin, özel sorgulama yöntemlerinin, delil toplama yöntemlerinin hukuka ayk ırılığı konusunda bir arada bir şey yapalım. Avukatlık mesleğinin
de itibarmı korumak için yapacağımız şeyler var. Pek çok hukuk
fakültesi açıldı, kı saca bir de o konuya de ğinmek istiyorum. Mesleğe ilişkin dönüm noktası olan bir toplantı olsun istiyorum.
Pek çok hukuk fakültesi aç ıldı, ohukuk fakültelerinde gerekli
akademik personel yok ve her yıl, önümüzdeki yıldan sonra sanıyorum 12 bin hukuk fakültesi mezunu. Elbet herkesin okuma
hakkı olmalıdır, herkes üniversite e ğitimi almalıdır, ancak mesleğe giriş başka bir şeydir, üniversite eğitimi, yüksek öğrenim
başka bir şeydir, mesleğe kabulde bir de ğerlendirmenin yap ılması da şart. Bu anlamla Avukatlık Yasasmın yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Avukatlık Yasası için de Barolar Birliğinin bir çalışma komisyonu var, haz rılanan tasarilar var ama
daha etkin biçimde bunu da gündemimize alal ım diye düşünüyorum. CMK, temyiz harçiarı, CMK müdafilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar, meslek olarak çok sorunlar ımız var. CMK
sorununun çözülmesine yönelik olarak da, çünkü savunman ın
olmadığı hiçbir yerde, savunmanın etkin olmadığı konumlarda, savunmamn etkin görev yapamad ığı yerlerde hukuk devleti
yoktur, adil yargılanma hakkı yoktur. CMK'larm yeniden barolara verilmesi konusunda da çal ışma yapmak zorundayız diye
düşünüyorum.
Şimdilik ben bu kadar konu şuyorum, çok konu şacak arkadaşlanmız var, bir sonuç bildiisiyle bitirmenin, etkin bir genel
kurul yaptığımızı göstermenin önemli oldu ğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
n Başkan çok teşekkür
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Sayı
yapmak
üzere
Konya Barosu Ba şkaı
ediyoruz. Şimdi konuşmasın
ışlar)
nmıız Saym Fevzi Kayacan'ı kürsüye davet ediyorum. (Alk
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Av. Fevzi KAYACAN (Konya Baro Başkanı)- Saygıdeğer
divan, Türkiye Barolar Birli ğinin Saygıdeğer Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer baro başkanları ve ülkemin
dört bir yanından buraya teşrif eden değerli delegeler, değerli
hukukçu meslektaşlarım; hepinizi şahsım ve temsil etmekte
olduğum Konya Barosu adı
na içtenlikle selamlıyor, saygılar
sunuyorum.
Adana'da bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk, büyük
bir onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Aziz Başkanımın
hoşgörüsüyle de sanki kendimi birazc ık ev sahibi gibi hissettim,
çünkü liseyi Adana'da bitirmiş tim, övünmek gibi olmasm Adana Erkek Lisesi mezunuyum ve hayatımda Adana çok önemli
bir yer tutar. Kendimden çok, özelimden bahsetmeyi sevmem
ama gurbetlikle ilk tanıştığım, yoklukla ilk tanıştığım ve burada çokça 42 plkalarmı saydığımı bilirim, onun için Adana'da
bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Adana deyince; Çukurova, Çukurova'nm esintisi, Toros'lar ve Ya şar Kemal
aklıma gelir. Yaş ar Kemal'in de çokça kitaplannı okudum, bu
vesileyle kendisini sayg
ıyla selamlıyorum, Adana'da bulunmaktan dolayı ayrıca Yaşar Kemal'i de anmak istedim ve y ıllar sonra o büyük üstatla İzmir'de toplandığımızda, bundan üç
hafta öncesinde tanışma olanağına kavuştum ve benim için çok
özel bir konuşma yaptım büyük üstatla, ömrüm boyunca da
unutmayacağım.
Türkiye Cumhuriyeti kurulu şuyla birlikte demokrasiyi, hukuk devletini amaçlamış, bu uğurda çok önemli adımlar atmıştır. En önemli adımı olarak da, biz 5 Mayıs 1949 yılmda kurulan
Avrupa Konseyine Türkiye Cumhuriyetinin ayn ı yıl üye olmasıyla görebiliyoruz. Bununla Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Konseyinin amaçlarmı, ideallerini, hedeflerini paylaşmıştır. Nedir
amaçları ? Hukuk devleti, demokrasi, temel hak ve özgürlükler,
bunlar amaçlanmıştır. Bugün 47 konseyin üye ülkesi var, bunlardan bir tanesi de ülkemiz ve ülkemizin bir ayncal ığı var, ilk
kurulduğ
u yıl ülkemiz üye olmuştur.
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Ne var ki, ülkemizin demokrasiye geçme niyeti d ış güçlerle
engellenmiş , günümüzde de engellenmeye devam etmektedir.
Avrupa Konseyine üye olan ülkemiz 11 y ıl sonra 27 May ıs 1960
askeri darbesiyle tan ışacaktı ve bu darbe aynı zamanda ülkemizde yapılan ilk askeri darbedir ve enteresand ır, emir komuta
zinciri içerisinde yapılmış bir darbe de de ğildir, o dönemi yaşan darbe akabinyanlar daha iyi bilirler. 37 dü şük rütbeli subay ı
emekliye
ay ırmış,
ı
de yüzlerce general ve yüksek rütbeli subay
yüzlerce öğretim görevlisini üniversiteden ili şiğini kesmiş, yüzlerce Mkim ve savcının görevden almmasm ı sağlamış, kitaplara
el konulmuş ve hukuk devleti idealine böylelikle ilk darbe gerçekleştirilmiş olmaktadır.
27 Mayı s 1960 darbesini akabinde, Türkiye Cumhuriyetinin
seçilmiş başbakan ve bakanları Yassı Ada Mahkemelerinde hukuk dışı yargılanmış, asılarak idam edilmi ştir. Darbeden yine 11
yıl sonra, 12 Mart 1971 tarihinde bir muht ıra ile Türkiye Cumhuriyetinin seçilmiş hükümeti yine istifaya zorlanm ıştır ve bu
nda -sabahleyin de gündeme geldi- Deniz Gezmiş
muhtıra sonrası
ve arkadaşları asılarak idam ediliyordu, kamu vicdan ım sızlatmıştır. Bu ölümlerin sadece süslü ifadelerle an ılmamasım, her
yönleriyle, soru şturulmasmı, üstelik esaslı bir soruşturmaya tabi
tutulmasmı ben temenni ediyorum, diliyorum.
Yine muhtıradan 9 yıl sonra, 12 Eylül 1980 askeri darbesini
i bir darbedir, an ımsadığımız
görüyoruz. Bizim ku şağın bildiğ
bir darbedir. Türkiye Cumhuriyetinin seçilmi ş hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi lav edilmi ş, askeri yönetimin ülkeyi
idare ettiği günler başlamıştır. Az öncede ifade ettim, ben 1982
nda Adana'ya gelmi ştim, 82-85 yılı arasmda da hayat ımda
yılı
sıkıyönetimli günlerle, o dönemde de tan ışmıştım. Bu darbenin, 1980 darbesinin de bilançosu şöyledir; 650 bin kiş i gözaltına almdı, 1 milyon 683 bin ki şi fişlendi, açılan 210 bin davada
230 bin kiş i yargılandı, 7 bin kiş i için idam cezas ı istenildi, 517
kişiye idam cezası verildi, 50 kişinin idanıı infaz edildi, 14 bin
kişi yurttaşlıktan ç ıkartıldı, 300 kişi kuşkulu bir şekilde öldü, 171
kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. Cezaevlerinde toplam 299
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kişi yaşamını yitirdi, 43 kişinin intihar ederek öldüğü açıklandı,
16 kişi kaçarken vuruldu, 14 kişi açlık grevinden öldü, 73 kişiye
de doğal ölümden dolayı rapor verildi.
Darbeden 17 yıl sonra, 28 Şubat 1997 tarihinde ülkemiz ilk
defa bir postmodern darbeyle tanışmıştı . Bu arada şunu ifade edeyim; 1982 Anayasas ı, 1980 darbesi emir komuta zinciri
dahilinde gerçekleştirilmiş bir darbeydi, 28 Şubat sürecinde de
ilk defa post modern bir darbeyle yine ülke halk ımız tanışmış
oluyordu. Bu darbe de yine ordu ve bürokrasinin yönetimi el
koymasıyla anılmıştır. Yapay alanlarla, özel yaş am alanlarınuzm, insanımıza nasıl daraltıldığını, adeta ülke insammızm kendi
ülkesinde, nasıl bir hapse mahküm edildiğini bu süreçle birlikte
tanık olduk. Yine post modern darbesinden 10 y ıl sonra, 27 Nisan
2007 tarihinde ise, ülkemiz ilk defa yine bir e-muhtıra ile tanıştı,
ancak e-muhtıra yine mahkes bulmad ı, çok şükür ki bulmadı.
Tüm bu yaşananlar, kuruluş temellerini demokrasi, hukuk,
insan hak ve özgürlükleri üzerine kurulmu ş olan ülkemizde, yanaşık düzen sevdalılarmca, toplum mühendisli ğine soyundukları vaziyetten vazife ç ıkarttıklarmı görebilmekteyiz. Gerekçeleri hep aynı, gerekçeleri; bugün demokrasimizin içine dü ştüğü
buhran ve son müessif hadiseler dolay ısıyla ve kardeş kavgasma
meydan vermemek maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini eline almıştır, gerekçeleri hep bu olmuştur. Gerçekten de her darbe öncesinde, önünde ülkemizde şiddet, terör,
faili meçhul cinayetler, karde ş kavgası, siyasi kargaşa, toplumsal
gerginlik ortam
ı yaşanmış, yaşattırılmıştır.
ilk askeri darbe olan 1960 yı lmdan bu yana, askeri kişi ve kişilikler her zaman demokrasimizin, hukukumuzun, Meclisimi zin, yargımızm ve yürütmemizin hamisi olmu şlardır. Bu amaçla
Milli Güvenlik Konseyince kanunlar ihdas edilmi ş, bu amaçla
hakim lojmanları yanında bombalar atılm
ıştır. Bu amaçla Anayasa Mahkemesi Baş kan ve Üyeleri, Danıştay Başkan ve Üyeleri, Yargıtay Baş kan ve Üyelerine Genel Kurmay'da brifingler
verilmiştir. 1-ler askeri darbe, muhtıra ve post modern girişimler,
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siyasetinde, hukukunda, ekonomisinde, sanat ve kültüründe, eğitim yaşantısmda ciddi tahribatlar do ğurmuştur. Darbelerle tek tip insan amaçlanmıştır, düşünemeyen, üretemeyen,
konuşamayan insan tipi. Birçok ülkenin Kurtulu ş Savaşmı gerçekleştiren avukatlarm, darbe giri şimlerine sessiz kalması, cevaz
göstermesi asla kabul edilemez. Yana şık düzen demokrasisiyle
ülkemizin geldiği nokta ortadadır. 17500 faili meçhul cinayet, 17
bin kayıp insan ki, bu insanlardan bir tanesi hepiniz arumsayacaksmız, Berfo Nine'dir ve 100 yaşmı deviren Berfo Nine 30 küsur yıldır çocuğunu aramakla yaşamını geçirmiştir. Evet, yarm
anneler günü, Berfo Nine'nin de anneler günü ve bu kadmlar,
anneler şunu söylediler hep televizyonlarda "Ne olursunuz, sadece kemiklerini görebilelim" bu ülkedeki bazı güçler Berfo Nine
ve onun gibilerine kemilderini bile göstermeyi reva görmediler.

Geldiğimiz nokta ortadadır; köyleri yakılmış insanlar, dışkı
yediilen insanlar, Diyarbakır, Mamak, Metris Cezaevlerinde
yaşananlar, Insan Hakları Mahkemesine aleyhine en fazla müracaat edilen Rusya'dan sonra ikinci ülke ve yine aleyhine en fazla
ihlal kararı verilen birinci ülke. Asit kuyularma atılan insanlar.
Değerli meslektaşlarım bunlar teferruat değildir, teferruat olarak
göremezsiniz, bunlar ya şanan gerçeklerdir.
Gelinen bu noktanm sorumluluğu, bize yanaşık düzen demokrasisini reva görenlere aittir. Ne yazık ki, toplum mühendisliğine soyunan bazı örgütler, geçmişte yaptıkları, ya5attiklari
acıları yenilemek, ütopik amaçlarma ulaşmak amacıyla en acımasız pinlarmı sahneye koymaktan çekirımemişlerdir. Hukuk
devletinin üstünlüğü, savunınarun bağımsızlığı çerçevesinde bu
oyun, senaryo ve aktörlerinin yargılanmaları, hak ettikleri cezayı
almaları için gereken çabayı göstermek, duyarlı her vatandaşm
hakkı ve ödevidir. Hukukçularm ve hele hele barolarm bu konuda duyarlılığm ötesinde -evet ben de katılıyorum- tarihi yükümlülükleri bulunmaktadır.
Barolar, yargıya intikal eden darbe girişimlerine ilişkin davaları etkisiz kılacak davranışlardan özenle kaçınmalıdırlar. Türk
hukuk tarihi bu konuda gereken yargısmı mutlaka verecektir.
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Değerli baro başkanları, değerli delegeler, değerli hukukçu- FEVZİ KAYACAN'IN
lar; bugünler tarihi fırsatlardır. İlk defa ülkemizde Meclisin hür KONUŞMASI
iradesiyle sivil bir Anayasa yapılacaktır. Bu konuda toplumsal
bir mutabakatm olduğu anlaşılmaktadır. Ülkemizde sayısı 70'i
bulan hukuk fakülteleri vard ır. Anayasa çalışmalarmda, hukuk
fakültelerinin sorumluluğu vardır. Ülkemizde 78 baro ve Türkiye Barolar Birliği vardır, binlerce avukat, binlerce hakim, savcı
ve hukukçu vardır, tarihi sorumluluk ortadadır. Şimdiden vakit
geçirilmeksizin bu konuda tüm barolar ın ve Türkiye Barolar Birliğinin çalışma yapması zorunludur. Normlar hiyerarşisinin en
tepesinde yer alan yeni bir Anayasa barolarm ve Türkiye Barolar
Birliğinin kayıtsız kalması düşünülemez. TÜSİAD konuyla ilgili
bir çalışma yapmıştır, Birliğimizin de bu nevi bir çalışma yapacağını Izmir'deki toplantıda Değerli Birlik Başkanımız belirttiler,
en kısa sürede böyle bir çalışmanın yapılmasını temenni ediyorum.
Bu çalışmalara katkı vermek hepimizin görevidir. Temel insan hak ve özgürlüklerini güvence altma alan, birey odaklı, hukukun üstünlüğünü gözeten, demokratik gereklere uygun, her
türlü önyargı dan uzak, milli iradeden tezahür eden bir Anayasa,
öteden beri özlemimizdir.
Değerli meslektaşları m, savunma gücünü temsil eden avukatlık mesleğinin geliş mesi isteniyorsa, derhal yeni bir Avukatlık Yasasma gereksinim vardır. Avukatları
n temel hak ve özgürlüklerirıi açık ifadelerle belirten, bu özgürlüklerin yönetmelik
veya idari düzenleyici i şlemlerle almmasını engelleyecek kararlılıktaki ifadelerle hazı
rlanan bir kuruluş yasasma ihtiyaç vardı
r.
Ayrıca, 70'li yıllarda ihdas edilen, ancak uygulama kabiliyeti her
geçen gün iyice zayıflayan meslek kurallarının da çağdaş bir düzenlemeye tabi tutulması gereğ
ine ben de Gaziantep Baro Ba şkanımız gibi katılıyorum. Uygulama kabiliyeti olmadığı halde,
onlarca avukat bu kurallara göre disiplin cezas ı alabilmektedir.
Yeni dönemde, Türkiye Barolar Birliğ
i ve barolarda beklenen
yeni bir Avukatlık Kanunu ve yeni bir meslek kuralları manzumesini ihdas etmesidir.
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Sözlerime son olarak, Güne ş Beyin burada Anayasa Mahkemesine seçilen değerli baro bakanıyla ilgili olarak "hazmedemiyorum"
şeklindeki sözlerine katılmadığımı ve bu sözleri kmadığımı ifade
etmek isterim ve yine silahlarm eşitliği ilkesiyle ilgili bir tespitte
bulunuldu, bunun tercümeden kaynakl ı olduğu ifade edildi. Değerli Istanbul Baro Ba şkanımız burada, ceza hukuku kendi alanı,
onun alanına benim dahil olmam mümkün değ
il, ancak bunun
özü düellodan gelir. Ortaçağ hukukunda bir kurumdur düello ve
düello yapacak kişiler belirli bir alana gelirler, bu alan içerisinde
bir htkim vardır, bu, sıradan herkesin yaptığı bir dövüş değ
ildir,
bu onur mücadelesidir, onur için yapılan bir dövü ştür. Hakim
orada kalır, bakar, silahlar e şit mi? Eşit şekildeki silahlarla mı bu
mücadeleyi yapıyor.
Av. Aziz ERBEK

(Divan Başkam)- Saym Ba şkan süresi 7 da-

kika aştık, lütfen.
(Konya Baro Başkanı)- Değerli meslektaşlarım, ben burada bütün konuşmaları özenle dinledim ve hiçbir şekilde de müdahale etmedim, uzadığı kanaatinde değilim.
Evet, bağlıyorum, silahlarm e şitliğ
i ilkesi buradan gelir. Onun
için bu silahta neyin nesi falan demeyesiniz. Bir hukukçunun
hele hele bunu dememesi laz ım, bunun tecrübeden falan gelen
bir tarafı yoktur, bu tarihi bir kurumdur, ancak ülkemizde hiçbir
zaman düello kurumu olmamıştır. Siz Avrupa hukukunu alırsamz, elbette silahlarm e şitliği ilkesini de almak zorundasm ız, Türk
hukukunun en büyük eksikli ğ
i de, silahlarm eşitliğ
i ilkesinin tam
anlamıyla sağlanamamış olmasıdır. Savcılarm oybirliğ
iyle kürsüdeki yerlerinin rahatlığına ilişkin olarak da, haksız bir eleştiri
yapıyorsunuz. Bu konu ilk gündeme geldiğinde, dinleyin ama
sözümün sonunu dinlemenizi beklerim. (Protesto yuhalamaları)
Dirıleyin, ondan sonra yuhalayacaksanız, taş atacaksan
ız yine
atm, sözümün sonunu dinleyin. Bu konu ilk gündeme geldi ğinde buna ilk karşı çıkan Türkiye Barolar Birliğ
i adma bu görüşmelere katılan emekli bir savc ıdır, Türkiye Barolar Birli ğ
i adına,
bende yuhalıyorum sizinle birlikte.
Av. Fevzi KAYACAN

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı lar sunuyorum.
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Av. Aziz ERBEK (Divan Başkam)- Saym Başkan çok teşekkür
ediyorum, çok sa ğ olun. Şimdi konuşmasmı yapmak üzere Av.
Nazan Moroğlu delegemiz, buyurun Saym Moro ğlu.
Sonraki konu şmacı Muğla Baro Başkanımız Mustafa İlker
Gürkan.
Av. Nazan MORO ĞLU- Sayın divan, Barolar Birliğinin De- NAZAN
ğerli Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, de ğerli baro başkanları MOROGLU'NUN
ve yönetim kurulu üyeleri ve saym delegeler, çok de ğerli mes- KONU ŞMASI
lektaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Sabahki oturumdan itibaren burada ortak olarak söylenilen
bir şey var ki o da; Türkiye'de hukuk devletinin i şlemediği, hukukun üstünlüğünün ne yazık ki gerçekleşmediği ve tabii buna
bağlı olarak da gerçek demokrasinin işlemediği. İnsan hakları
ihlalleri, tabii ki bu ortamlarda ye şerir ve ne yazık ki insanlarm
hakları
nı ihlal etmeye de devam eder. Burada çok yönlü olarak
konuşuldu, çok farklı alanlarda insan hakları dile getirildi ve
hukuk devletinin işlemediği zaman hangi acılarm çekildiği dile
getirildi.
Bende değerli meslektaşlarım, çalışma alanım olarak gerek
akademik alanda, kadını
n insan hakları hukuku konusu ve gerekse alan çalışmalarmda ve barolarda kadm haklar ı çalışmalarmda, kadının insan haklarının da ne denli ihlal edildi ğini ve acilen çözüm bulunması gerektiğini sizlerle payla şmak istiyorum.
Gerçekten ülkemizde eğer Anayasamızın 41. maddesinde yazan hükmü "aile toplumun temelidir" hükmünü dikkate alırsak,
ailenin içinde çok say ıda insan hakları ihlali yaşanıyor ve üzücüdür ki, bu ihlallerin bir kısmı ve büyük çoğunluğu diyebilirim
kadınlara yönelik. İşte gerek aile içindeki şiddet, kadınlara ve
çocuklara yönelik olan şiddet, aslmda toplumun temelini zorluyor ve sarsıyor. Eğer bir ailede bu yaşamyorsa, kadma yönelik,
ardmdan çocu ğa yönelik, bu bir denize atılan taşm etrafmdaki
halkalar gibi büyüyor ve hukuk devletinin de işlemediğ
i bir ortamda haklı hakkma kavuşamıyor ve bir şiddet toplumu olarak
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MOROGLU'NUN

çıkıyor. Buna dur demek gerekiyor. Özellikle biz hukukçuyuz, hukuk devletini savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz, o zaman eğer yasalarda yer almıyorsa, yasalarda yerleştirilmesi için tabii ki bu mücadeleyi yapaca ğız. Eğer yasalarda
varsa, bunun ya şama geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu çok iyi yapabiliriz, barolar olarak çok iyi yapabiliriz,
evet barolar gerçekten bu konuda duyarl ı ve kararlı. Ancak bir
koordinasyon halinde bunu yaşama geçirmezsek, ne yaz ık ki biz
uzun yıllar hhi aile içinde kadmlarm insan haklar ının ihlal edildiğinden söz etmeye devam ederiz.

Değerli arkadaş lar, sadece biz görmüyoruz bu ihlalleri, bildiğiniz gibi raporlar yaymianıyor, listeler açıklanıyor, kadınm
insan haklarının ihlal edildiği ülkeler sıralaması yapılıyor. Bu sıralamada Türkiye çok üzücüdür 126. s ırada, bunu dikkatlerden
kaçırdığımız zaman bir hukuk devletinde herkesin eşit haklardan yararlanmasmdan söz edebilir miyiz? Tabii ki bu mümkün
değil. Ayn
ı zamanda Birleşmiş Milletlerde kadmlara kar şı her
türlü ayrımcılığm kaldırılması komitesinde, Türkiye'de yaşanan,
özellikle son dönemlerde yaşanan muhafazakrlaşma sürecinin
de, kadının insan haklarmı zedelediğinden endişe edildiğine yer
veriliyor.
Değerli meslektaşlarım, aile içi şiddet konusunda, kadma yönelik şiddet konusunda çok önemli adımlar atılıyor. Bunlardan
biri de, 11 Mayıs'ta Avrupa Konseyinin hazı
rladığı kadı
na ve aile
içi şiddete son verilmesine ilişkin sözleşme. Bu sözleşme belki de
çok tarihi bir gün olacak Türkiye aç ısmdan, İstanbul'da imzaya
açılıyor, üye ülkelerin imzasına. Bu açıdan sanıyorum ülkemizde bir duyarlılığı da yükseltecek bu sözleşme. Bu sözleşmenin
içinde büyük görevler veriliyor, işte biz de Barolar Birli ğ
i olarak doğru bir başlangıçla sözleşmenin hemen imzalanması
ndan
sonra böyle bir merkezin kurulması ile sanırım aileden başlayan
ama toplumun her alanına yayılan bu şiddeti önleme kararlılığıı gösterebiliiz. Çünkü Barolar Birli ğ
n
i ve barolar, mağdurların
sırtını güvenlikle yaslayacağı kurumlar ama ne yazık ki bizler
hukukçular olarak, başvuranlara tam anlamıyla çare üretemiyo-
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ruz, çünkü sabahtan beri sözü edildi, yargı işlemiyor, adalet ge- NAZAN
OROGLU'NIJN
cikiyor ve gerçekten haklarma ulaşamıyor
ıyor insanlar.
KONUŞMASI
Benim bir somut önerim var bu konuda ve bildiğiniz gibi ya da
belki ilk defa duyacaksmız ama 2000 yılmda Barolar Birli ği çatısı
altmda, Türkiye Barolar ı Kadın Hakları Komisyonu kurulmu ştu.
Bu komisyon Barolar Birli ğinin biraz göz ardı ettiği demeyeyim,
içinde mi dışı
nda mı hissettiğini anlayamadığımız bir yapılanmayla sürdürüyor çalışmaları
nı. Bütün barolardaki arkadaşlarım
gerçekten duyarl ılıkla ve özveriyle sürdürüyorlar ama benim
burada bir somut önerim var. Özellikle bu sözleşmenin, Avrupa
Konseyi sözleşmesinin imzalanması
ndan sonra, Barolar Birliğ
i
bünyesindeki bu komisyonun bir merkez haline dönü ştürülmesi
ve belli bir bütçe aynimas ı bu konuda, Barolar Birliğ
i Başkanının
da açış konuşmasmda bildirdiğ
i gibi, açıkladığı gibi "kararlılıkla başlayalım" demişti, evet bu konuda kararlılıkla başlayabiliriz,
örnek bir çalışma yapabiliriz. Ülkemizde hukuktan, adaletten, insan hakları
ndan söz edemediğ
imiz durumlara geldi ğ
imizi hepimiz üzülerek seyrediyoruz. Ancak toplumun di ğer yarısını da ne
kadar acılar çektiğini herhalde görmezden de gelemeyiz. Adalet
Bakanlığın
ın son yayınladığı bir yazıda diyor ki; Türkiye'de son
yedi yıldı kadı
n cinayetlerinde yüzde 1400 artış var.
Değerli arkadaşlar hukukçular olarak bunu göz ard ı edemeyiz, bu çalışmaları kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bu bir kadm sorunu değ
ildir, bu toplumun temelinin sorunudur. Aile toplumun
temeliyse eğer, Anayasadaki maddesine dayanarak bunu içselleştiriyorsak e ğer, sadece kadın sorunu olarak bakılamaz. Gerçek demokrasiyi, hukuk devletini yaşama geçirmek için el ele
vermeliyiz ve Atatürk'ün şu sözünü bizler çalışmalarımızda her
zaman rehber edindik "kad ınlarını geri bırakan milletler, geri kalmaya mahkı2mdurlar" bu sözler bizim yol haritam ız oldu, hukuk

devleti için, gerçek demokrasi için, kadın erkek eşitliğinin, demokrasi için olmazsa olmaz bir ko şul olduğunu burada bir kere
daha vurgulamak istiyorum. Barolar Birli ğinin de bu önerimi
dikkate alması
nı diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
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Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı )- Çok teşekkür ederiz Saym
Moroğlu. Değerli delegeler iki konu şmacıya daha izin verece ğiz,
saat 16.50 olur, iki konu şmacı 10'ar dakika konuştuğunda. Saym
Muğla Baro Başkan
ı Mustafa İlker Gürkan Beyi davet ediyoruz.
(Alkışlar)
Av. Mustafa İlker GÜRKAN (Muğla Baro Başkan
ı)- Saym divan,
Saym
Başkan,
sevgili
meslektaşları
m; Türk hukukunun anıt
KONU ŞMA
ismi, vatanımızm en karanlı k günlerinde ulusumuzun yüz ak ı
olmuş, gerçeğe ve adalete aşık evladı, kendisi tarafmdan savunulmak onurunu taşıdığım Saym Halit Çelenk'i saygıyla anarak
başlıyorum konuşmama. (Alkışlar)

MUSTAFA LKER

Arkadaşların ı dinledim, bazen bir ba şka açıdan, bazen başka
bir açı dan "sana selam olsun kırbacı n, demirin, zincirin kdr etmediği
büyük tahammül dedim kendi kendime, sana selam olsun" Sorunlar,

çözümler ve sonuç bildirgelerinden söz edildi, de ğerli arkadaşlarım ş u gök kubbenin altmda avukatlarm sorunlar ı hakkmda
söylenmemiş söz kalmış mıdır? Yasal düzlemde Sayın Başbakan
Dolmabahçe'de Türkiye Barolar Birliğ
i Başkan
ı ve baro başkanlarmı kabul edip onlara söz, bürokratlara talimat vermedi mi?
Saym Adalet Bakanı Sadullah Ergin, baro başkanlarının ellerini
avuçlarının içine alıp bende avukatım, hepsini tek tek halledeceğiz demedi mı ? Bir milim ilerleme sağlandı mı?
Avukat arkadaşlarım, siz dünyan
ın en zor işini yapmaya karar vermiş insanlarsmız, hakkın kurtarıcıları sizsiniz; erdem toplumdan kovulduğunda son sığmağı avukatm yanı olurdu demiş
bir filozof, erdemin sahibi sizsiniz, en çaresiz insanlarm ya da
insanın en çaresiz ve yaln
ız kaldığı durumda umudun sahibi
sizsiniz. Hatırlaym, öyle şeyler olur, öyle bir suçlan
ır ki insan,
bütün dünyanı
n nefreti üzerine yönelir, devlet bütün azametiyle tepesine çöker, medya i şkence altında linç eder, hapishaneye atarlar, mahkümlar suçun uzmanlar ıdırlar. Akla hayale gelmedik zulüm yaparlar, bütün çevresi terk eder onu, akrabalar ı,
kardeşleri hatta babası bile, bir annesi, anneler çocuklar ı
nı terk
etmezler bir de avukatı kalır yanında. Tüm dünyanın karşısma
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dikilen, tek başma dikilen insan sizsiniz. Özgür ve ba ğımsız savunmanın temsilcisi sizsiniz, yani avukatlar.
Şimdi sizin bu statünüzü elinizden almak istiyorlar. Savunma
mesleğini tasfiye etmek istiyorlar. Arabuluculuk yasa tasar ısı adı
altında, torba yasa adı altında, avukatlık mesleğinin faaliyet alam daraltılıyor, zorlaştırılıyor. Yönetmeliklerle, yasalar ın sağladığı olanaklar kısıtlanıyor, yargı faaliyeti kapsamındaki işler, yargı
süjesi olmayan7kimselere devrediliyor, bu savunmanın ekmeğine el atmaktır. Amerikan emperyalizmi 9.11 hukukunu, ikiz
kuleler 11 Eylül hukukunu bütün dünyaya dayatmış durumda.
Bunun anlamı; hukuk devletinin tasfiyesidir. Ele geçirilemeyen,
terbiye de edilemeyen savunman ın tasfiyesidir. Sizi, yani avukaı, avukat olmaktan çıkarmak, hukuk teknisyeni yapmak yoluyla
t
yok etmek istiyorlar. Avukatlar ın ve avukatlık mesleğinin haklaı konuşuyoruz. Oysa avukatlık, yani bağımsız ve
rı ve sorunların
Özgür savunma var olursa bu konu şmalar bir değer taşır. Avukatlık mesleğini yok ediyorlar, mücadele etmeliyiz. Avukatl ık
kültüründe bir ad ve itaat yoktur derler, hay ır vardır. (Alkışlar)
Yoktur derler, hayır vardır; biz gerçeği biat eder, hakka ve
adalete itaat ederiz. (Alk ışlar)
Mücadele etmeliyiz, mesele 70 bin avukatta dü ğümlüdür.
Avukatları harekete geçirmek, bütün mesele budur, çal ışmalıyız, çok çalışmalıyız. Değerli arkadaşlarım Türkiye Barolar Birliğinden bize gönderilen raporu dikkatle inceledim. Gördüm ki,
ış, hatta bazen
Saym Ahsen Co şar'm söylenmemiş sözü olmam
rahmetli Özdemir Özok'tan da çok sert sözler söylenmi ş. Baro
Birlik yöneticilerine baktı m; diplomatik, teknik bütün çal ışmaları yapm
ışlar ama ne basmda yer alıyor ne de mercilerde yankı
buluyor. Eğer avukatları harekete geçirmezsek, yani kitle çizgisini yakalayamazsak, yani mücadele edemezsek, ate ş olsak cürümümüz kadar yer yakarız. Mesele cürümümüzü büyütmektir,
r. Son derece
avukatları harekete geçirmektir, eylem yapmaktı
vahşi, değerlerin değil, güçlerin etkili olduğu bir dönemden geçiyoruz. Güç olmanın biricik yolu da eylemimize dayand ığımız

İ ii

MUSTAFA ILKER
GURKAN'IN
KONUŞMASI
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kitlenin katılımını sağlamaktır, o zaman iktidarda kim olursa
.
....
.
olsun fark etmez deriz, ded ıgımı z gibi ederiz. Hareket stratejisi
KONU ŞMASI
oluşturmalıyız, gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgardan fayda gelmez, hedeflerimizi saptamal ıyız önce, bir hedefler
bildirgemiz olmal ı, o metne uygun eylem planlar ı yapmalıyız,
kampanyalar düzenlemeliyiz, lobi faaliyetleri de olsun, hükümetle iliş kiler de olsun, medyayla ili ş kiler de olsun ama temel
olarak avukatlarm harekete geçmesi nas ıl sağlanır? Mesele budur. ... alışverişi yapalım, küçük küçük tatbikatlar yapal ım, gerekirse bilimsel ara ştırmalar yapt ıralım. Bu işe zaman, emek ama
mutlaka fon da ay ıralım. Bunun sosyopsikolojik, sosyokültürel,
sosyopolitik gerekleri nelerdir ö ğrenelim ve gereğini yapalım.
Bilgimizi bilince, bilincimizi dirence dönü ştürmeliyiz, hukuk
devletini ve mesle ğimizi savunmalıyız.

MUSTAFA ILKER
GURKANIN

Dostları m, birlik, avukatlarm ve barolarm birli ği için bugün
yaş amsal bir noktadan geçiyoruz. Bu aç ıdan İzmir mutabakatı
olağanüstü önemlidir, bu mutabakata imza atmayan baro ba şkanı arkadaşlarım
ız var, onlarda bizim arkada şlarimızdır, onlar
da baro başkanlarımızdır, hepsinin tutumlarma saygı gösteriyoruz ama saygı gösterdiğimiz bu tutumun yanlış olduğunu da
söylemekten geri durmuyoruz. Denir ki; hukukçularm anla şması şart değ
ildir, birbirlerini anlamalar ı şarttır ama avukatlarm
temel hukuksal değerler konusunda anlaşmaları şarttır. Güncel,
politik, mesleki ya da toplumsal kayg ılar ya da etkenler; kararlarımızı, tutumumuzu de ğiştirmemelidir. Avukatl ık mesleğinin
doğası muhaliftir, biz itiraz ederiz, kamu otoritelerini rahats ız
ederiz, itekleriz, dürtükleriz, çimdikleriz, bizim i şimiz budur.
Demos'la, yani kamuoyuyla bizim alakamız yoktur, iktidarlarla
bizim alakamız yoktur. Demos'la, iktidarlarla birlikte uyumlu
davranacak olanlar avukatl ık, hele hele baroculuk yapmamal ıdırlar. (Alkışlar)
Aykı
rı olmayacaksanız, bunu beceremeyecekseniz gidin siyaset yapın. En ayıp olan, en bize hiç yak ışmayan şey; hukuk bilgimızi ve yeteneklerimizi karşı çıkmamız gerekirken, o şeylere kılıf hazırlamaya, onları meşrulaş maya yöneltmemizdir. (Alkışlar)
136

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Genel Kurul Tutana ğı

Değerli arkadaşlarım, bu doğrudan siyaset yapmaktır. Ayıbm
katmerlisi, yavuz hırsız misali, yapanlarm siyaset yap ıyorsunuz
diye suçlanarak bunun yap ılmasıdır. Bize düş en hukuku savunmaktır, elbette bu tavrm siyasi sonuçlar ı olacaktır, olabilir ama
hiç tavır almamanm da siyasi sonuçlar ı yok mu?
Değerli arkadaşlarım size konuşman ın sonuna gelirken bir
ş ey sormak istiyorum. Bundan önceydi, baro ba şkanları toplandık, genel kurul danış ma toplantıları yaptık. İsrail Gazze'ye
saldırmıştı, hep beraber isyan ettik, denebilecek her şeyi söyledik, yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. Bugün Libya
bombalanıyor, susacak mıyı z? Bu emperyalist saldı
rıya, üstelik
karargahı İzmir'de olan bu haçlı seferine karşı susacak mıyız?
(Alkışlar)
Biz avukatlar susmayız, susturulamayı z; çünkü ses avukatlarmsa nefes hakkmdır. Biz karanlık gecelerde kandil olduk, kandilin içinde fitil olduk, hakkı göstermeye delil olduk, aklı gönlü
kör olanlar görmez bu hali. Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Saym Muğla Başkanımıza bu güzel konu şmasmdan dolayı teş ekkür ediyoruz, sağ olun
Başkanım. Son konuşmacı olarak Hatay eski Baro Ba şkanı, şimdi
delegesi, üstadımız Nabi tnal'ı davet ediyorum.
Av. Nabi MAL (Hatay Barosu Eski Ba şkanı)- Saym Başkan,
saym divan, Türkiye Barolar Birli ğinin Değerli Başkan
ı ve Yö- NABl İ NAL'IN
netim Kurulu Üyeleri, de ğerli meslektaşlarım; meş hur söz var KONUŞMASI
"sona kalan dona kalır" biz bugünün en son konu şmacısı olduğumuz için dona kaldık demiyorum ama bak ıyorum maşallah
kalabalık bir dinleyici toplulu ğumuz var. Çok uzun konuşmayacağım her zamanki gibi ben k ısa konuşurum ve öz konuşmaya
çalışı
rım.
1969 yılmdan bu yana Türkiye Barolar Birli ğinin tek seçilmiş delegesi olarak genel kurulumuzu takip ediyorum. Şimdi
69 yı lmdaki ilk genel kurul gözümün önünde, Barolar Birliği Başkanlığı için İstanbul İl Başkanımız Ferruh Beyle, Faruk
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NABİ INAL'IN
KONUŞMASI

Erem yarışıyor. Faruk Hoca ele ştiriliyor cevap vermiyor, seçim
sonucu açıklandıktan ve Faruk Hoca Barolar Birliğinin ilk başkam olduktan sonra kürsüye ç ıkıp, eleştirilere verdiği tek bir
cevap verdi "Ben şu andan itibaren sadece Barolar Birliği Başkanı
olarak görev yapacağım, başka hiçbir görev kabul etmiyorum." de-

mişti. işte o günkü toplantı dan itibaren Türkiye Barolar Birlii ve avukatlarımız büyük bir saygmlığa adım adım erişmeye
ğ
başlamışlardı.
nlığı, sonraki başkanFaruk Erem'le başlayan barolarm saygı
larımızla beraber giderek artarken, etkinlik de artmaya ba şlamıştı. Artık barolarımız, avukatlarımız, Barolar Birliği etkin birer
n sözleri dinlenikuruluş ve birer savunman olmu şlardı, onları
yor, şikayetleri yerine getiriliyor, istekleri gerçekle ştiiliyordu.
Bu bir süre böyle devam etti ama sonunda yava ş yavaş tekrar
iniş başladı. Etkinliğimiz hemen hemen hiç kalmad ı diyeceğim
üzülerek ama şu anda çok şükür saygmlığımız devam ediyor.
Tabii çoğunuz hatırlamazsnıız ama ben çok iyi hatırlıyorum,
Faruk Hocayla birlikte hukukun üstünlüğü ilkesi Türkiye'nin
gündemine oturdu, yasalarda Anayasa da yerini ald ı, yemin
metinlerine girdi. Hukukun üstünlüğü, savunmanın yargının
ayrılmaz bir parçası olması mücadelesi Faruk Hocayla başladı ve
bugünlere gelindi. Biz say, savunma, karar üçlüsü olarak; yargıine göre ayrıca yargının tarafn dediğ
nı
n bağımsızlığı, bazılarını
sızlığı için her türlü mücadeleyi yapmakla yükümlüyüz ve görevliyiz. Türkiye bugün büyük bir yol ayr ımındadır, büyük bir
ı geçirmektedir.
sıkı
ntı içerisindedir ve büyük bir hukuk bunalım
Eğer bizler 12 Eylül referandumu öncesinde, o referandumun
amacım iyice anlayabilsek ve anlatabilseydik, o referandumdan
beklenenin Anayasa Mahkemesiyle, Hakimler Savc ılar Yüksek
Kurulunun yeniden yap ılandırılması olduğu idrakine varabilsek
ve bunu çekinmeden aç ık açık dile getirseydik, sanıyorum ki bugün yargı
nın içinde yaşadığı ve hepimizin yadırgadığı, hepimin
ne
zin yarı olacak sorusunu sormamıza neden olan durumlarla
karşı karşıya kalmazdık. (Alkışlar)
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Değerli arkadaşlarım geç kaimdı demeyelim, zararı
n neresin- NABİ NAL'IN
den dönersek krdır. Bugün yargı bir ölüm-kalım mücadelesi KONUŞMASI
içerisindedir. Yargının tarafsızlığı artık tartışma konusu olmuştur, yargının bağımsızlığırun varlığından söz eden kişiler artık
azdır. Bu durumları korkmadan dile getirmek, bu durumlar ı
söylemek ve bunları vatandaşa anlatarak, bunları etkin bir şekilde dile getirmek suretiyle tehlikeleri gözler önüne sererek
Türkiye'yi gelecekte nelerin beklediğini açıklamak, söylemek
avukatlarm, Barolar Birli ğinin, barolarm görevi değil de kimin
görevidir? Bunu soruyorum ve anlamak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım ben fazla bir şey söylemeyece ğim,
uzatmayacağım. Yarm bu görevleri yerine getiremezsek, gelecek kuşaklara karşı hesap veremeyeceğiz, utanç duygusu içerisinde kalacağız; çünkü dönülmez bir yolun içerisine girmek
üzereyiz. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum; e ğer etkinliğimizi yeniden kazanmak istiyorsak, saygml ığımızı sürdürmek
istiyorsak, şu kuralı hiçbir zaman unutmamarmz laz ımdır. Sayıyı kazanacak davramş içerisinde
ı verilmez, kazamlır, sayg
g
olalım. (Alkışlar)
Korkmayalı m, çekinmeyelim; çünkü bu görev Barolar Birli ğ
ine, barolara ve biz avukatlara düşmektedir. Bu görevi yerine getirmek için kendimize düşeni yapalım, 1969 yılmdan beri genel
kurulun toplantılarmı kesintisiz olarak izleyen ve sizlerle beraber
olan bir meslektaşmız olarak, bu hususları sizlere hatırlatmak istedim. Lütfen bu sözlerime kulak veriniz, lütfen bu uyar ıları ciddiye almız ve lütfen gerekeni yapmak için kendimize düşen her
şeyi yapalım efendim. Teş ekkür ediyorum. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı )- Nami Beye çok teşekkür
ediyorum. Değeri hazirin, saat 17.00'de salonu teslim etmemiz
gerekiyor. Şu anda konu şmak isteyen 25 tane de ğerli meslektaşımız var, hepsinin söyleyeceği sözlerin bu genel kurul için çok
önemli olduğuna inanıyorum, hepsi çok de ğerli meslektaşlarımız ama maalesef zaman konusundaki k ısıtlamamızı anlamamzı rica ediyorum.
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KEMAL AKALIN'IN
KONUŞMASI

Şimdi Birlik Başkanımız ş u ana kadar ki konu şmalarla ilgiii kısa bir konu ş ma yapacak. Ancak öncelikle son oturumu aç ış
konuşmasmda söyledi ğimiz gibi gündemin 9. maddesini oylar ımza sunmak istiyorum.
Av. Kemal AKALIN (Ankara Barosu)- Ben hakk ımı vermem,
ben hakkımın mücadelesini tek ba şıma yürütürüm, ben tek ba şıma bir orduyum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- İbrayı yapalım sonra Kemal Bey
Av. Kemal AKALIN (Ankara Barosu)- Hay ır ben ibrayı bekleyemem, kusura bakmay ın, ben sıramı kaptırmam, beni zorla
atm, hayır,
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Peki değerli hazirun, konuş mak isteyen Kemal Bey var, mutlaka bugün konu şmak istiyorum diyen? Meslekta şım siz cübbeyi verin tamam. Son konuşmacı Kemal Bey buyurun. Kemal Beyden sonra 9. maddenin
oylanmasma geçeceğiz.
Peki, değerli arkadaşlar bugün 17.00'de teslim etmemiz laz ım,
ona göre yarm ibrayı yapacağız, 9.maddenin oylamasm ı yarm
yapacağı z. Bütün konuş mak isteyenler konuşsun. Şimdi Kemal
Bey lütfen buyurun, son konu şmacı olarak dinlemek istiyoruz.
Av. Kemal AKALIN - (Ankara Barosu)- Te şekkür ederim.
Saygıdeğer Baş kan ve saym meslekta şlarım; e ğer ba şlangıçtan
itibaren bir konu şmayı dinlediysemz, ba şöğretmenimiz bize konuşma adabmı öğretti. Bize hiç kimse, hiçbir avukata, hiçbir delegeye konuş ma adabını öğretme hakkı da değildir, yükümlülüğü
ildir.
ildir, ondan hiç kimse ders alacak durumda da de ğ
de değ
İkinci olarak, belirtmekle yükümlüyüm ki, bütün askeri darbelerin muhatabı devrimci demokratlar, sosyalistler ve Kürtlerdir. Ölülerimize hiç kimse a ğlamasın, biz ölümlerimizi anmasmı
da biliriz, yd etmesini de biliriz, a ğlamasını da biliriz. Edebiyatla hiçbir şey yürümez. Divan Ba şkanımıza te şekkür edecektim,
i için ama tekrar
ı vermediğ
moralim bozuldu, konu ş ma hakkın
it insan, örnek insan, yurttan arkada şım
teşekkür ediyorum. Yi ğ

140

Türkiye Barolar Birli ği 31. Genel Kurul Tutana ğı

Deniz Gezmiş'in adım, Deniz'in adı
m burada geçirdiği için bir KEMAL AKALIN'IN
hukuk camiasmda zapta geçirdi ği için ve aynı zamanda bizlere KONUŞMASI
avukatlığm ilkelerini, dürüstlü ğünü ve önderliğini yapan -siyasi
görüşlerine katı lma yabilirim- Halit Çelenk'i andığı için de ayrıca
teş ekkür ediyorum ve bu ülkede devrimci demokrat mücadelede, sosyalist mücadelede ve özgürlük mücadelesinde ölen
bütün yoldaşlarımı, bütün insanınun hatırası önünde saygıyla
eğiliyorum.
Hepinizin bildiğ
i gibi avukatlık, hak ve hukuktur ve adalettir.
Avukatlık barışçıl yöntemleri temsil eder ve yargının başat birinci unsurudur. Gelişmiş dünyada, gelişmiş liberal, o çok övülen
liberal demokrasilerde önce avukat gelir. Daha sonra yarg ıç, savcı literatürde bile yoktur ama biz kendi mesle ğimize saygı duymasak, bizim barolar ımız sayg
ı duymasa elbette ki hiç kimse de
sayg
ı duymaz.
Ben konuşmamı şuraya dayandıracağım: Bay Başkanımız
var, yüzlerce gaf taşı yan yazıları var. Ben bunlardan sadece iki
tanesine dayanaca ğım, kusura bakmaym, çok önemli. Birinci konuşması şu, bakm aynen okuyorum; ben zaten bugün burada
yapılan konuşmalarda sanal bir dünyada ya şadığımı zannettim,
yemin ediyorum, onurum üzerine yemin ediyorum. Buyurun
okuyorum "Liberal Anayasal demokrasilerde, hukukun, yarg ının,
siyasetin üzerinde olmas ı -ben bunun neresini ele ştireyim- hukuk
yargı ile siyaset kurumları arasında mutlak bir ayrılığı n bu bağlamda kuvvetler ayrılığını n kurulmas ını zorunlu kılar. Esasen yargı çların
siyasetin üzerinde olmaları doğal olarak hukuk ve siyaset kurumlar ı
arsındaki ayrılığı n yaşamsal güvencesidir. -bunlarm cevabı sırası
gelince verilecektir- Devletin bekas ı ve ulusal çıkarları n korunması,
en baş ta iktidar mevkiinde olanlar olmak üzere muhalefet konumunda
bulunanları n da asker ve sivil memurları yla yurttaşların da asli görevidir" Ben burayı okuduğum zaman çok yıldızlı Evren'i hatırlı-

yorum, liberal demokratlar ı değil.
Şimdi esas konuş mama geçeceğim, kı sa sürece üzülmeyin. Bu
almtılar üzerine şunu söylemek zorundayım; burjuva ideolojisine göre hukuk, gerek fertlerin birbirleriyle, insanlar ı
n birbir-
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KEMAL AKALIN'IN leriyle ili ş kileri, gerek devletle ili ş kilerini, hak ve menfaatlerini
KONU ŞMASI düzenleyen kurallar manzumesidir ama bir de dünyaya ba şka

açı dan bakan, Marksist ideolojiye göre bir hukuk tarifi vard ır,
onu da açıklamak durumundayız. Hukuk, egemen sm ıfm, güçlünün düzeni ve menfaatlerini, ç ıkarlarım önceleyen ve koruyan
kurallar manzumesidir. Çünkü kapitalist sistemin özü burjuva
diktatörlüğüdür. İster adma geli şmiş ülke demokrasisi deyin,
ister liberal demokrasi deyin, ister hegomanik, ister otoriter kapitalist burjuva sistemi deyin, s ınıfların ç ıkarlarınm korunması,
smıfsal ç ıkarlarm korunmas ı, kullanılması değişmez ve vazgeçilmez kuraldır.
Ülkemizde elbette ki geli şmiş burjuva demokrasisinden bahsedemeyiz. İş te bu durumda, meslek örgütü barolara dü şen
nda kendisine yüklenen meslek sorunlar ı dışmAvukatlık Yasası
da, hukukun üstünlü ğü ve hukuk, adalet için mücadele etmek,
nı savunmaktır. Ya şamın her alanı da -demin bizim
insan hakları
baro başkanımı zda bahsetti- yasalarla, yönetmelikle, tüzüklerle düzenlendiğine göre, avukat ve avukat meslek örgütleri, bu tüm
alanlarda mücadele etmek durumundad ır ve hakkıdır. İkinci bir
yalan uydurulmuş , onu da dikkatlerinize sunmak isterim. Efendim, hukuk siyaset üstüymüş ; hukuk siyasetin özüdür, siyasetin
kendisidir. Kürtleri seçime sokmamak bir siyasi tav ırdır, yüzde
10 barajı bir siyasi tav ırdır, bunlara siyaset de ğildir demek ikiyüzlülüktür. Ben bir Türk olarak, Kürtlerin yasalardan do ğan,
insan haklarmdan do ğan tüm hakları için bütün benhi ğimle mür ım. (Alkışlar)
cadele ederim, etmeye de haz ı
Bunlara göre, demokratik kitle örgütleri sadece meslek sorunlarıyla ilgilenmesi gerekirmi ş . Peki, vergiler nasıl toplanacak, dolaylı mı dolaysız mı ? Ulaşım hangi yöntemle sa ğlanacak? Bunun
gibi hayatın her alanındaki filler ve eylemler siyasidir ve bütün
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ve sendikalar öncelikle bu konularda görü ş belirtmek, kitleleri örgütlemek, mücadele etmek durumundad ır ama yapamayacaklar ı tek bir şey
r. 0 da, bu gibi örgütler asl ı siyasi iktidara talip olamazlar,
vardı
parti görevidir bu, asla siyasi iktidara talip olamazlar ve iktidar
mücadelesi veremezler.
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Bugüne kadar özellikle 2010 yılı
nda yapılan seçimlerden son- KEMAL AKALIN'IN
ra, barolardaki değiş imler üzerine birçok baroda hukukun, insan KONU ŞMASI
nın, demokrasinin bayra ğı yükseltildi, sadece meslek sohakları
runlarıyla, inşaatla, tefrişatla uğraş an barolar gitti, yerine insan
haklarını savunan, hukukun üstünlüğünü savunan barolar geldi. Bundan sonra da daha da çok gelecektir, hiç kimsenin endi şesi olmasm. Bunlardan baz ı başlıklara değinmek istiyorum. İnsan
hakları, eğer bizim başak ilkemizse, anadilde e ğitim ve anadilde
savunma hakkı insanlığı
n temel hakkıdır, vazgeçilmez hakkıdır,
buna hepimiz saygı göstermek zorundayız. İkinci olarak, gerçeklerin araştırılması ve faili meçhullerin ayd ınlatılması, sorumlularının yargı önüne çıkarılması; bir üçüncü, başta yeni DGM'ler,
CMK ve ceza yasasmdaki anti demokratik düzenlemelerin ay ıklanarak kaldırılmasını, diğerlerinin de yeniden düzenlenerek
demokratikleştirilmesi; bir dördüncüsü, kadm haklar ı, insan
hakları baş ta olmak üzere bu konularda gerekirse barolar tarafmdan adli destek sağlanması; beşincisi olarak, giadyo, kontrgerilla, faşist askeri darbecilerin 2007 muhtırası dahil yargılanması
ve soruşturıılması ve ortaya çıkarılması ve bir önemli bir kuralı
hatı
rlatmak istiyorum. Her şey de öz biçimi belirler, öz hatal ıysa
biçim de hatalı olur. Sorgulama da yanlış yapılır, tutuklamalar
da uzun sürer, KCK operasyonundaki gibi bilmem ne bantlanyla insanlar sürü halinde sıraya diziip sorgulamaya götürülmez,
çünkü öz hatalı, öz doğ
ru olsa bunlar asla yapılmaz, demokratik
bir ülkede bunlara tevessül edilmez.
Ben bilimsel bir, bilinen bir aforizmay ı değ
i ştirerek söylüyorum "Cahiller ve papağanlar -ki, papağanları ben ilave ettim- her
gün aynı şeyi söylüyorlar ve tekrar ederler, her gün ayn ı şeyi söylüyorlar." Bakm ben buraya geldim, insan haklar ın
ı savunan, demok-

rasiden dem vuran bir Barolar Birliği Başkanıyla karşılaştım.
Şimdi gösteriyorum; yargı ele geçiriliyor demek faşizmdir, ben
bunun neresini düzelteyim.
Barolar Birliğ
i başkan
ı "yargı ele geçiriliyor demek faşizmdir diyor" akabinde de "saik sorgulamasıdır" diyerek tevile çalışıyor. Faşizm bir sistenıin adıdır, yargı ele geçiriliyor demenin doğ
ru cümlesi faşizmdir değ
ildir "faşistçe yönelimlerdir" olabilirdi. Gelelim
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KEMAL AKALIN'IN
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saike, saik konusuna gelelim; saik, kimsenin açıklamak zorunda
olmadığı bir güdüdür, yönelmedir. işkence olmadan, zora başvurmadan insaıılarm saikini nasıl açığa çıkaracaksmız ve bu nasıl faşizm olacak veya faşistlik olacak, bunu öğrenmek istiyorum,
takdirlerinize de sunuyorum, siz biliyorsanız bana anlatın lütfen.
Hayır gerçekten garabet yahu, bir hukuk fakültesi mezunu bile
bunları söylemez ben utanıyorum. Ondan sonra bugün de veya
Diyarbakır'a gittiğinde, demin İstanbul Barosu Başkanı konuya
değindi, Diyarbakır'a gittiği zaman köşe bucakta Kürtleri savunmaya meyil ediyor ama kamuoyunda hiçbir açıklaması yok.
Ne iktidarm, ne devletin smıfsal yapısı değişmeden, statüko ortadan kaikmaz. Askeri harcamalar denetlenmeden, silah almıları
kontrol altına alınmadıkça, bütçeden ayrılan pay düşürülmedikçe
aslı statüko sona ermez. Carıla, başka, kanla verilen demokratik
ve özgürlük mücadelelerin sonucunda elde edilen kazanımlarm,
anayasal ve yasal güvenceye kavu şturulması acil bir sorumluluktur. 12 Mart, 12 Eylül düzenlemeleri, yüzde 10 baraj ı, siyasi parti ve seçim yasaları, YÖK ve HSYK dahil özerk yargıçlar kurulu,
yüksek yargıçlar kurulu oluşmadığı sürece bu ülkede ne yargı bağımsızlığı gelir, ne demokrasi gelir. Teşekkür ederim.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Kemal Beye çok te şekkür
ediyoruz. Genel Kurulumuz bugün oturumu burada kapat ıyoruz, yarm saat 10.00'da aynı salonda, ayni şekilde devam edeceğ
iz. Bugün söz alamayan arkada şlarımız, yarm hepsine söz
hakkmı vereceğiz.
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İKİNCİ GÜN
BIRINCI OTURUM

Divan Başkanı
Av. Aziz Erbek

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Genel Kurulumuzun değerli üyeleri, bugünkü oturumu aç ıyorum. Baş ta bütün annelerin "Anneler Günü"nü kutluyorum. Onlara gerçekten layık oldukları yeri hepimiz zaten veriyoruz, ancak anneler gününün
bugün Adana'da yapılan genel kurulda kutlanmasını divan başkan
ı olarak ifade ediyorum, kutluyorum, iyi ki varlar, onlar ı çok
seviyorum. (Alkışlar)
Dün kaldığı yerden devam edeceğiz genel kurulumuza. Şimdi konuşma sırası gelen
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Baş kan Yardımcısı)- Efendim ge- TAMER ŞAHININ
len önerge var önce onları bilgilerinize sunalım. "Türkiye Barolar KONU ŞMASI
Birliği Genel Kurulu Divan Ba şkanlığına. 31. Genel Kurul sonucunda ülke ve hukuku sorunları içeren genel kurulun sonuç bildirgesinin
hazırlanması ve sonuç bildirgesinin hazı rlanmak üzere Antalya Barosundan Zafer Köker, Muğ la Barosu Başkanı Mustafa Gürkan, Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu, İstanbul Barosu Başkanı Ümit
Kocasakal, Diyarbakı r Barosu Başkanı Emin Aktar, Zonguldak Baro
Başkanı Kerem Ertem, İzmir Barosu Başkanı Sema Pekdaş 'ın komisyon
üyesi olarak seçilmesi hususunun genel kurulun oylar ına sunulmas ı
hususunu arz ederiz." demişler. Artvin Barosu Ba şkanı, Trabzon

Barosu, Niğde Barosu, Eskişehir Barosu ve Uşak Barosundan delege arkadaşlarımız.
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Şimdi bu önergeyi oylamak durumunday ız zaman açısmdan,
çünkü hazırlanması gerekiyor. Lehinde ve aleyhinde konu şmak
isteyen var mı arkadaşlar? Lehte var mı efendim? Önce lehte vereyim, sonra aleyhte vereyim efendim. Lehte konu şmak isteyen,
buyurun.
GÜRKUT ACAR'IN
Av. Gürkut ACAR- Saym Baş kan, saym divan, de ğerli mesKONU ŞMASI
lektaşları m; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu önerge do ğrudur, kabul edilmesi gerekir; çünkü her kongrenin bir ana fikri, bir
ruhu vardır, varmak istediği bir sonuç vardır. Türkiye'nin bugün
halkm itibar ettiği en değ erli kurumlarmdan bir tanesi ve en üst
kurul Türkiye Barolar Birli ğidir. Barolar Birliği Adana'da bir genel kurul yapıyor ve Adana'dan bütün Türkiye'ye, Türkiye'nin
hukuksal sistemi ve gidi ş iyle ilgili sesinin duyurulması gerekir.
Eğer bu duyurulmazsa, burada yap ılmış iş eksik demektir. Bu
rmak için böyle bir komisyonun kurulmaeksikliği ortadan kaldı
ve
bu
genel
kurulun
ana fikrinin bütün Türkiye'ye anlat ılması
sı
gerekir. 0 nedenle önergenin kabulünü diliyorum, sayg ılar sunuyorum efendim. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Teş ekkür ediyorum, buyurun efendim.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Efendim özür
diliyorum, zapta geçece ğim isminizi almam laz ım.
MUSTAFA ATILGAN'IN
Av. Mustafa ATILGAN (Konya Barosu)- Saym divan, de ğerli
KONUŞMASI
delege meslektaşlarım; bu önerge, bu sonuç bildirgesi öncelikle
teknik açı dan zamanında ve yerinde olmad ığını düşünüyorum.
Çünkü divan oluş tuktan ve gündem görü şülmeye ba şlandıktan
i ş iklik önergesi, teknik anlamda da mümkün
sonra böyle bir de ğ
değ
ildir. İşin özünde de İzmir'de yayınlanan deklarasyonun burada genel kurula onaylatılması gibi bir niyet olduğunu dü şünüyorum, iyi niyetli bir yaklaşım gibi gelmiyor bana. Zira 400 tane
delegenin olduğu bir yerde, ortak biri konsensüsün olu şup, bir
deklarasyonun yay ınlanması günlerce çalışmayı gerektiren bir
konudur. Kald ı ki, maalesef teklif edilen arkada şlar hep aynı şekilde, belli düşünceden olduğunu, o deklarasyonun altma imza
148

Türkiye Barolar Birliğ i 31. Genel Kurul Tutana ğı

attığmı gördüğümüz arkadaşlardır, bu nedenle önergenin yerinde olmadığını ve reddini talep ediyorum. Teşekkür ederim.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Lütfen efendim çok rica ediyorum. Şimdi efendim Avukatlık Yasasının 107.
maddesinin 7. fıkrasma göre, genel kurulumuza verilen yetkilerden bir tanesi şöyle; adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkmda teklifte bulunmak, uyulması zorunlu meslek kurallarmı
14.10 Bu 1. fıkradaki ilk cümle içerisinde arkada şlarımızm
böyle bir teklifleri oldu, gündemde bir de ğişiklik yapmadık,
kaldı ki 15. maddede buna ili şkin bir özel husus da var. Bu nedenle biz oylamaya geçmek durumunday ız. Kabul edenler? Kabul etmeyenler? Ço ğunlukla kabul edilmi ştir efendim, teşekkür
ederim.
Efendim komisyon lütfen çalışması
na başlasın, genel kurulumuz kapanmadan önce biidirgeyi de sayı
n meslektaşlarımızın
bilgilerine sunacağız. Peki, efendim 11.30'da hazır olsun.
Peki, efendim şimdi gündeme geçiyoruz. Dünden devam
edecek konuşmalar vardı, bazı arkadaşlarımız bize sitem de ettiler. Ancak bugün yola çıkacak delege arkadaşlarımız da var,
belli bir süre içerisinde bu sözlerin tamamlanmasm ı umuyoruz.
İlk söz Edirne Barosundan Sayın Rıfat Çulha'ya ait efendim. Saym Çulha. (Alkışlar)
Av. Rıfat ÇULHA (Edirne Barosu)- Hanımefendiler, beyefen- RIFAT ÇULHA'NIN
diler; hepinize aydmlık günler diliyorum ve bu ulusun evlatları- KONU ŞMASI
nı yetiştiren, geleceğin evlatlarmı yetiştirecek olan tüm annelere
de sevgi ve saygılarım
ı sunuyorum, bu dünyadan ayr ılm
ış olanlara da Tanrıdan rahmet diliyorum.
iki noktayı belirtmek gerekiyor; kongrelerimizi iki günle s ınırlıyoruz. Bir acele var, bir şeyi bitirip gitmek var, niye bu acele?
Biz Türkiye'nin bir ucundan geldik, Kars'tan gelen arkada şlarım
ız var, her yerden geldik, buraya gelen horona kat ılacak ve
terleyecek. Hem düşünce özgürlüğü, söz özgürlüğ
ü deyip duruyoruz, kendi konumumuzda bunu engelliyoruz. Ben bunun
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anlayamıyorum, kusura bakmaym, bu bir; iki, bu
kongre bir mali kongre de ğil, bu kongre belki de Türkiye Barolar
Birliğinin yaptığı en önemli kongre. Neden? Önümüzde bir seçim var, demokrasinin yansıması ama o seçimden sonra bu ülkede bir Anayasa değişikliği olacak. Siz bu Anayasa de ğişikliğine
ilişkin görüşlerinizi, katkılarmızı , tek tek sunmak durumundayken, bu zamanla kısıtlı niçin vazgeçesiniz ki?

RIFAT ÇULHA'NIN marıtığmı
KONU ŞMASI

Şimdi benim burada bir önerim var Saym Birlik Yönetimine;
seçimlerden sonra bir ola ğanüstü genel kurul yaparak -geçmişi konusunda çalış te de bunun örneği var- bir Anayasa değişikliğ
ma yapılması ve bunun tüm delegasyon vas ıtasıyla da taslağın
onaylanmasmı sağlamak gerekiyor. Herkes yeni bir Anayasa
ız var,
yapmaktan bahsediyor, burada de ğerli bilim insanlarım
il, yapılabilecek olan
hocalarımız var. Yeni Anayasa yapmak de ğ
i şikliği. Bunu Anayasa hukuku dersinde,
tek şey Anayasa de ğ
Anayasa yapmak derseniz s ınıfta kalmanız Allah'm emri. Anai şikliğini yapacak olan kurul Türkiye Büyük Millet
yasa değ
Meclisi olarak, tali kurucu iktidar olarak gözüküyor. Tali kurucu
iktidarın, asli kurucu iktidarm koydu ğu ta baş tan beri, anayasal
i şmez birtakım maddelerinin yeni Anayahareketlerden beri de ğ
sa değişikliği adı altmda, bazılarmın makaslanması biçiminde de
bir çalış ma var, buna çok dikkat etmek laz ım. Özgürlük tamam
ama özgürlüğün demokrasi adı altında olası ... karşı karşıya kalabiliriz, onun için özenli olmak gerekiyor.
Bu ülkenin, şu veya bu şekilde üniter birliğini bozmaya kimsenin hakkı yok. İ leri demokrasi, ne demek ileri demokrasi? Demokrasinin ilerisi gerisi mi olur, demokrasi demokrasidir, ya
ışlar)
vardır ya yoktur. (Alk
Eğer bir Anayasa de ğişikliği söz konusu idiyse, o zaman tüm
Barolar Birliğinin, kanun hazırlama tekni iğiçerisinde öncelikle
bir seçim kanunu taslağmı hazırlayıp, parlamentoya göndermesi
ve bu konuda bir baskı yapması lazım. Şu andaki demokrasimiz
un azlığı , deyim yerindeyse yuttuğu bir sistem. Azlık
çoğunluğ
nerede? 0 zaman azlığı da ortaya koyacak, onlarm temsil edile-
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bilmelerini sağlayacak. Herkes milli irade deyip duruyor, neyin
milli iradesi? Yasama Meciisinin Türkiye'de egemenli ği kullanma, tek başma yetkisi yok, bunu asla ve asla ak ıldan çıkartmamak lazım. Beğensek de, beğenmesek de Anayasanın maddesi
var. Egemenlik üç şekilde kullanılır, üç organa yetki vermiş; yasama, yürütme ve yargı eliyle kullanılabilir. Yoksa sadece Yasama Meclisintn iradesi egemenli ğin yansıması demek değildir.
Gelelim bizim halimize; biz Anayasa çalışmalarmda yargının
içine girmek için uğraşıyoruz. Türkiye'de son yıllarda bir moda
çıktı, kanun yapma tekniği içerisinde "Torba" denilen bir şey çıktı, alışığız biz torbaya. Sigaray ı oradan almaya, tombalayı oran
dan çekmeye, bu torba bize biraz tehlikeli geliyor, savunman ı
başma geçti bu torba, son çıkan torba yasada. Kimse bahsetmedi,
kusura bakmaym; kazanılmış olan meslek tekeline ilişkin haklar
da elden gidiyor. Siz veraset belgesi ç ıkartamayacaksmız, sevgili
noterlerimize bu i ş geçti, ne olacak? Yavaş yavaş, birer madde,
birer madde zaten savunma olsa da olur, olmasa da olur. Buna
ne gibi bir tepki koydunuz? Bu genel kurul buna ne gibi tepki
koyacak? Bunu da tartışm, bunu da tartışm lütfen.
Yasal düzenlemelerde biliğimizin değerli mensupları, mutlaka bilimsel kurumlardan da destek alarak kanun hazırlamnasmda çalışma yapıyordur ama bu çal ışmalar tutar, tutmaz. Yine
Birlik yönetiminden bir dile ğimiz var -kişisel en azından- yapılan
bu çalışmalar saydamlık ilkesi gereğince ki, güzel bir yöntem
i, kararları açık, seçik
yapıyor şu anda Türkiye Barolar Birli ğ
hepimiz teknolojinin geli şmişliğinden yararlanıyoruz. Ben pek
anlamıyorum o teknolojiden de genç arkadaşlarım bana öğretiyorlar, yine de ulaşıyorum. Bu çalışmaları kim, ne söylemiş, ne
söylememiş onu da lütfen dökümante etsinler, diyelim ki biz de
göğsümüzü gere gere, Türkiye Barolar Birli ği gitti komisyonlarda aslanlar gibi şu maddeyi şu şekilde savundu, şunu söyledi,
bunu söyledi ama kabul edilmedi, o ayr ı bir şey ama neyin söylendiğini, neyin söylenmedi ğini de, bu konuda yapılacak olan
geleceğe yönelik çalışmalarda lütfen bilelim.
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Sonuç; savunma mesleği, deyim yerindeyse torbadan, torbadan da çuvala gidiyor, bu hiç yadsmmaz bir gerçek olarak karşımızda. Hukuk savunma aç ı smdan yok, bütün arkadaşlarımız,
o veya bu şekilde ilettiler. Sadece ünlü davalarda de ğil, sıradan
davalarda bile hukukun i şlemediğini görüyoruz. Dün bir meslektaşımız, insan haklarıyla ilgili bir söylemde bulundu. 2010
raporu yayımlandı İnsan Hakları Mahkemesinden, bakm bir
şerefli bir bimncili ğimiz var hak ihlalinde. Bir de bir bronz madalya aldık, o da gelir dağılımındaki eş itsizlikte, iki tane Afrika
ülkesinden sonra üçüncüyüz, gurur duyal ım, duyanlar için tabii.
Sevgili arkadaş lar, sevgili dostlar; bu kurul tarihi bir kurul,
i yapılacak. Şimi şikliğ
31.01ağan Genel Kurul, bir Anayasa değ
di bir komisyon kuruldu, komisyonda arkada şlarımız takdir etmişler bazı arkadaşlarımızı, içinde iki tane de bilim insan ımız
var, onları da koymuşlar. Yalnı z bu biraz önce Divan Ba şkan
Yardımcısı Şahin söyledi; bu çıkacak olan sonuç bildirgesinin
olası rahatsızlıkları önlemesi açısmdan, kurulun bilgisine sunulmasında da yarar var. Çünkü yeni bir i ş çıktı, Türkiye Baroları
oturuyorlar, bir yerde ortak karar al ıyorlar, 10 dakika sonra bir
başka grup demokratik hakk ım kullanıyor, saygı duymak lazım.
o da diyor ki hayır ben bu görü şe katılmıyorum.
itimle ilgili çalışin çalışmaları güzel, özellikle eğ
Şimdi Birliğ
güzel,
teknolojiden
yararlanmak
güzel,
saydaml ık güzel,
maları
yaln
ız Türk Halkı bir şey istiyor. Bizim sesimiz çıkıyor ama çıkartmıyorlar, medya yazıyor yazmıyor, ses istiyoruz biraz daha
Sevgili Başkanım yumruğu -deyim yerindeyse- masaya vurmak
yolunda çaba gösteriniz lütfen. (Alk ışlar)
Konuşmamı bitiriyorum, yalnız dün hahi benim böyle içime yumruk gibi oturan bir şey var. Ulu Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün anıtmm önünde çelenk sunma töreni oldu. Bunu günahı, kusuru kime aittir bir yorum yapmıyorum. Biz ne diyoruz?
Vesayetten kurtulalı m diyoruz, Belediye Bando Şefi bizi vesayet
altına aldı, çelenk konulacak "koy" dedi, biz de koyduk. Say ın
Başkan büyük bir kibarlık gösterdi, bir yapılması gerekeni yaptı
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ama bunun ayıbı - ben buna ayıp diyorum- kime aittir? Soru işaretini size bırakıyorum.

RIFAT ÇULHA'NIN
KONUŞMASI

Bir de Sevgili Başkanımıza ev sahipliğini yapan başkanımıza
bir sözüm var. Yöresel yemeklerden de olu şan bir menüyü bir
daha ki seferde genel kurul karar alsm, davetli olarak gitti ğimiz
yerlerde onlardan bulalım. Şimdi Edirne'ye geleceksiniz, sizi ciğer yemeden gönderece ğiz, böyle bir şey olmaz. Ben Edirne'den
kalkıp, buraya geleceğim, bana Adana Kebap yedirmeyeceksin,
tavuğu bastıracaksm, kusura bakma bunu eleştiri olarak, ne
dayanarak söylüyorum? Dün Ümit Başkanı m dedi ki biz bir aileyiz, o aile oldu ğ
umuz için söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
(Alkışlar)
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Efendim biliyoruz ki, bazı arkadaşlarımızm seyahat programları nedeniyle
öğleden sonra kalmak istemiyorlar ama dünkü gibi olmasm lütfen, arkadaşlarımız eğer süreye uyarlarsa, daha çok saym delegemizi burada kendini ifade etme şansmı bulacağız. Söz sırası
Çanakkale Baro Başkan
ı Sayın Tülay Ömercioğlu'nda efendim.

Av. Tülay ÖMERCİOĞLU (Çanakkale Baro Ba şkanı)- Saym TÜLAY
Divan, Değerli Birlik Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, ÖMERCiOGLU'NUN
başkanlarım ve çok değerli delegeler; öncelikle bu mesleğe öm- KONU ŞMASI
rünü verip, hukuka hizmet etmiş olan, bugün aramızda olmayan tüm meslektaşlarımızı, birliğe hizmet etmiş bulunan tüm
yönetim kurulu üyelerini ve de birlik ba şkanlarımızı saygı ve
rahmetle anarken, Adana Baromuzun gerçekle ştirmiş olduğu bu
mali genel kuruldaki misafirperverli ğinden dolayı kendilerine
Çanakkale adma ho ş bulduk diyorum.
Çok değerli hazirLin, bir genel kurul geçiriyoruz bütçeyle ilgili,
bütçeyle ilgili önümüzdeki çal ışma raporunu izleyip izlemediğimizi bu zamana kadar pek tartışmadık. Biz olağanüstü genel kuruldan sonra gerçekle şen bir mali genel kurulday ız. Olağanüstü
genel kurula kadar 9 yıllık bir süreçte, her zaman için sayg
ı ve
rahmetle andığmıız ve bundan sonrada sayg
ı ve rahmetle anacağıınız Değerli Başkanmıı Özdemir Özok yönetiminde 9 senelik bir
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[AY
ÜMERCIOGLU'NUN

dönem geçirdik. Bu dönemin ilk seçildi ği y ılmda, ilk döneminde,
birinci yarıyılı yani iki yıla kadar birlik ba şkanımızm ne yapacağını, nasıl yapacağım hiçbirimiz tam anlam ıyla göremiyorduk. Fakat birinci dönemin birinci yans ı, yani ilk iki yılı bittikten sonra
birlik ba şkanımız ne zaman ne diyecek, nerede ne hareket edecek,
ondan önce bizler tahmin etmeye ba şladık. Birliğimizin bugünkü
yerine gelmesinde çok önemli katk ısı bulunan Özdemir Özok'un
vefatmdan sonra, demokrasiye inanc ımızla seçimi gerçekle ştirdik, bu bayrağı arkasmda tecrübeli bir yönetimle Ba şkanımız Saym Ahsen Vedat Ço şar beyefendi devraldı ve işte hazırlanan bütçe raporundan izledi ğiniz kadarıyla geçen 9 aylık süre içerisinde
başarılı bir çizgi çizdiğini hep beraber gözlemleyebiliyoruz.
Sosyal sigortalarla ilgili benden k ı demli meslektaşlarım, staj
evrelerini üzerlerine ücret de ödeseler, hizmet sürelerinden saydıramazlar. Ben ve benden sonraki 1 Ocak 2011 tarihine kadar
olan meslektaşlarım, ancak kendi staj evreleriyle ilgili hizmet
bedellerini ödeyerek, bunlar ı hizmet sürelerine sayd ırabildiler.
Ancak ş u anda stajyerlerimiz, staja ba şladıkları anda doğrudan
doğruya sosyal hizmetler kavran ımda, kendi ceplerinden bir
kuruş dahi ücret ödemeden sigortalı oluyorlar. Bu meslek adma
yapılmış çok önde bir hizmet.
Şehirlerinde üniversitenin olmad ığı barolar, meslek içi eğitinılerinde ve de staj e ğitimlerinde gerçekten çok zorlan ıyorlardı . Benim de baromda, Çanakkale'de bir üniversitesi de hukuk
fakültesi yok, bununla ilgili çok büyük masraflara girerek, tüm
hizmetleri vermeye çal ışırken, bu dönemde gerek staj e ğitimi,
gerekse meslek içi e ğitimdeki baroya katkılarından dolayı da
ben kendi barom adma şükranlarımı sunuyorum.
Sosyal yardımlaş ma fonundaki ivedili ği bilmiyorum ya şaı biz istemeyiz,
dmız mı ? Tabii bunu hiçbir baronun ya şamasın
çünkü mağdur olan avukata gelen veyahut da vefat eden bir
avukata gelen bir yardımdır ki, bunlarm hepsi ölümün oldu ğu
gün anında baroya aktarılır duruma geldi. Bunlarm hepsi meslek ve meslektaş adma getirilmiş olan çok büyük hizmetler.
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Hukuk adına konuşmak istiyorum, çünkü baroların, Barolar TÜLAY
Birliğinin sadece vazifesi meslek ve meslektaşları ifa değil, bu- ÜMERCIOGLUSUN
nun yam sıra hukuk adma da görüşmelerdir. Saydım bizim bütçe raporumuzda, Birlik Başkanımızm 49 tane bildirgesi var. Bunun yanı sıra Türkiye'de bugüne kadar hiçbir şekilde, ciddi bir
şekilde ele alınmayan tutuklama raporu yaymiand ı hatırlarsanız, Temmuz aymdaydı hatırladığım kadarıyla, tüm verileriyle
birlikte Avrupa Birli ğine uyumlu bir şekilde tutuklama raporu,
gerek bizlere gönderildi gerekse gerekli birimlere teslim edildi.
Özel yetkili mahkemelerle ilgili KCK's ı, Dev-Sol'u, Balyoz'u
hiçbirisi ayırt edilmeden, doğrudan doğruya özel yetkili mahkemelerde ne gibi sorun varsa ama hukuk adma sorun, şahsi
sorun değil, bunlarla ilgili ne sorun varsa bunlarm hepsi çok
olumlu bir şekilde, hiçbir siyasi imgeye dayanmadan Birlik Ba şkammız tarafmdan u da yay ınlandı yine, elimizdeki kitaplarm
içinde mevcut. Genel Kurulda da bir konu şma yapmıştım, bu
konuşmada; benim Birlik Başkanımın 79 baroya hizmet edecek,
70 bin avukatı kucaklayacak bir baro birlik başkanı olmasın
ı temenni etmiştim. Birçok konu şmada, bazı konuşmalarda belirli
siyasi imgelere değinilmediği, bazı partilerin arka bahçesi olunmadığmdan dolayı, gerekli vurgular ın vurulmadığı hususunda
görüşler mevcut ama e ğer sadece hukuk adına konuşmazsak,
belirli siyasi imgeleri kendimize ideal edinirsek, bu sefer di ğer
taraftaki arkada şlarım
ız bize ne diyebilir. Hele hele bir konu şmada dendi ki; Anayasa referandumunda benim ba şkanım çıkıp, evet veya hayır demesi gerekirdi dedi. Hani bizler ne dedik;
bizler zamanında bir taraf olan, bertaraf olan sözüne hepimiz
karşı çıktık. Onun için bir birlik başkan
ı, 70 bin avukatı kisvesi
altma sokacak, ayn
ı görüşü paylaşıp paylaşmadığın
ı bilmediği
kişilerin adma konuşma hakkına sahip olmadığı inancmdayım.
Benim temermilerim bundan sonraki, şu anda hepimizin kabul ettiğ
i bir seçim sürecine geçmi ş durumdayız, seçim sürecinde, bütün partilerin programında Anayasayla ilgili bir program
mevcut. Anayasa programında hukukçulara ve bizlere bu konumda çok fazla vazife dü ştüğü inancmdayım. Öncelikle hepi155
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miz hukukçu olduğumuzu unutmamalıyız, ideolojilerimizi bir
kenara bırakmalıyız, hukuku kendımıze referans alarak, dogru
KONUŞMASI
olanı topluma ışık tutarak vermeliyiz ve bu Anayasa programmn bir yere gelebilmesi için yarda hepimizin istedi ği, avukatları
n yer alması için gerek
gı bölümünde mutlak ve mutlak avukat ı
Türkiye Barolar Birliği tarafmdan, gerekse bizim tarafımızdan
ı talep etmekteyiz.
gerekli baskılarm uygulanmasın
TÜLAY

ÖMER(İ OĞLU'NUN

Türkiye'de bir ilk gerçekle şti, Yargıtay'm 143. y ıldönümü, ilk
defa Barolar Birliğiyle beraber kutlandı. İşte bunu başaran Barolar Birliğinin, biz Avukatlı k Kanununu da ivedilikle ç ıkartacağmı ve Avukatlık Kanununda artık yılda 9 600 hukukçunun
avukat olarak göreve at ıldığı bir düzenin ortadan kald ırılacağı,
smav sisteminin yeniden ortamının oluşturulacağı bir Avukatlık
Yasasının da gerçekleş tirilmesini kendilerinden bekledi ğimizi
diliyorum.
Hepimize bugün burada oldu ğunuz için ben te şekkür ediyorum. Bunun yanı sıra bu mali genel kurulun gerek bizlere, gerek
ülkemize ve tüm hukuk camiasma hay ırlar getirmesini temerıııi
ediyorum. (Alkışlar)
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Te şekkür eden
n Ömercioğlu. Efendim Bitlis Barosu Ba şkanımız Sayı
rim Sayı
İstanbul
Enis Gül, buradalar mı efendim? Yoklar galiba, o zaman
delegesi Saym Süreyya Turan.
n Divan, Saym
Av. Süreyya TURAN (İstanbul Barosu)- Say ı
SÜREYYATURAN'IN
KONU Ş MASI Barolar Birliğ
ı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Barolar Biri Başkan
liğinin çok değerli delegesi olan üstatlar ım, meslektaşlarım ve
na sayg
ıyla selambaro başkanları; hepinizi kamu avukatlar ı adı
lıyorum.
Evet, ben bir kamu avukat ıyım. Burada sizlere kamu avukatlarmın sorunlarını anlatmaya çalışacağım, ancak ben öncelikle
bir avukatım, bir memur ya da i şçi değilim. Buraya gelmeden
birkaç gün önce kurumdan baz ı arkadaşlarımı arayıp, bir sendika olduğunu ve benim o sendikaya kay ıt yaptırıp, yaptıramaya-
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cağımı sordular. Ben de kesinlikle böyle bir şey düşünmeyeceği- SÜREYYATURAN'IN
mi, çünkü avukat olduğumu, benim meslek örgütümün barom KONUŞMASI
olduğunu ve korunması gereken haklarım varsa, baromun ve
Barolar Birliğinin bunu yapacağım söyledim.
Evet, burada en önemli sorun değerli meslektaşlarım, kamu
avukatlarmm barolarından uzak kalmasıdır. Sormak istiyorum
burada acaba kaç tane kamu avukatı var, elini kaldırabiir mi?
Evet, iki, üç, dört bir de ben be ş. Evet, sorunun özü burada arkadaşlar. Kamu avukatları ne yazık ki barolarma uzaklar, barolar ı
da onlara uzaklar herhalde ki, birbirlerinin deste ğinden yoksun
kalıyorlar. Emekli olanlarla birlikte 5 bine yakm kamu avukat ı
var ve bu kamu avukatlarmın birçoğ
u barolarma kayıt yaptırmamış durumda.
Evet, değerli meslektaşlarım, biliyorsunuz Avukatlık Kanununun 1. maddesine göre; avukatl ık bir kamu görevidir. Kamu
avukatlığı da, kamu görevinin ikinci kez üstlenilmesi anlamına
gelir. Hukuk Mü şavirleri ve kamu avukatları, Cumhuriyet Sav
cıları gibi kamu gücünü temsil ederek, kamu ad ına görevleri yerine getirirler ve her türlü davada
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Saym Turan bir
dakika, delege arkada şlarımın dışarıya çıktığmı görüyorum, biraz
sonra oylamaya geçebiliriz, arkada şlarım lütfen ayrılmaymız.
Av. Süreyya TURAN (İstanbul Barosu)- Evet, her türlü davada devletin yararmı korumaya çalışırlar. Yargı, iddia, savunma,
karar mekanizmalarmdan oluşan bir bütün olup, bu mekanizmalarm bağımsız ve birbirine eş değer olması gerekir. Yargı gücünü oluşturan iddia ve karar unsurunu gerçekle ştiren hakim ve
savcılarm bağımsızlığı
nın kabul edilip, buna karşm savunmanın
kamu kurum ve kuruluşlarmda işlevini yerine getiren hukuk müşavirleriyle, kamu avukatlar ı için ayrı düzenlemenin benimsenmemesi, ayni düzenleme içinde yer almaması, kendi içinde bir
çelişki oluşturmaktadır. Devletin şeffaf olması ve yolsuzluklarm
önlenmesi gerçekten isteniyorsa, bunun için kamu avukatlarının
bağımsız olması ve mesleki güvencelerinin sağlanması gerekir.
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SÜREYYA TURAN'IN
KONUŞMASI

Hukuk ö ğrenimini aynı fakültede, ayn ı şartlarda yapan ve
daha sonra yargı erkinin üçlü sacayağmı oluşturan iddia, savunma, karar unsurlarmdan iddia ve karar unsurunu yerine getiren savcı ve Mkimler, savunma unsur ıınu gerçekleştiren kamu
avukatlarından ayrı bir statü ve ayrı bir ücrete tabi tutulmu şlardır. Oysaki hukuk mü ş avirleri ve kamu avukatları da Cumhuriyet savcıları gibi görevleri gere ği, kamu gücünü temsil etmeye,
kamu adma görevlerini yerine getirmeye ve her türlü davada
devleti savunup, devlet yararmı korumaya çal ışmaktadırlar.
Buna karşm; Danıştay, Sayıştay, İdare ve Vergi Mahkemelerinde hukuk fakültesi mezunu olmayan ki şilerin hakim statüsünde sayılarak, Mkim ve savcılarm her türlü özlük ve mali
haklardan yararland ırılmalarma kar şın, avukatlar bu haklardan
yoksun bırakılmaktadır. Sorunlarımız çok, şu kısa sürede sizi çok
fazla detaya boğmak istemiyorum ama en önemli sorunlar ımız
kısaca; statü sorunu, yani kamu avukatlar ı, hakim ve savcılara
yakm hatta bazen aşan şekilde yük ve sorumluluk ta şımalarına
rağmen, hakim ve savcılarm sahip oldukları hiçbir hakka sahip
değillerdir. Mali ve özlük haklara ili şkin birçok sorunumuz var.
En önemlisi bir ek gösterge sorunumuz vard ır ki, yıllardan 3 binin üzerine bir türlü ç ıkamamaktayız. En son belki bu torbanın
içine bizde girebiliriz diye umduk ama oraya da sokmad ılar bizi
ve örnek verecek olursam, müfetti şlerin ş u anda 3 600 ve kamu
avukatları hâlâ 3 000'de kalmaktadır. Yan ödeme ve özel hizmet
tazminatında hkimlere ve savcılara göre k ıyaslanamayacak derecede çok geriyiz. Görev ve makam tazminat ı alamamaktayız.
Birçok meslekte üniversite mezunu meslekta ş lara ek dereceler
verilirken, örneğini doktor, jeolog gibi meslek mensuplar ı 8.dereceden, son iyile ş tirmelerle hakim ve savc ılar 7. dereceden ba şlarken, kamu avukatlar ı 9. dereceden ba şlamaktadırlar. Vekalet
ücreti bir kanayan yaram ızdır ve devlete hiçbir artı yük getirmeyen, karşı taraftan aldığı rmz vekalet ücretlerine astronomik
smırlamalar getirilmekte, vekalet ücretleri kesilmektedir.
Bu konuda hatta Barolar Birli ğimizin bir görüş ü vardır, bunun hukuka aykırı olduğuna dair, bunu size okumayaca ğım
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vaktinizi almamak için ve belki maddi sorunlardan çok daha SÜREYYA TURAN'IN
fazla bizi rencide eden bir sorun; tefti ş ve denetleme sorunudur. KONU ŞMASI
Kamu avukatları statü olarak klasik devlet memuru statüsünde
değerlendirildikleri için teftiş ve denetleme yönünden de aynen
diğer devlet memurları gibi hukukçu olmayan kişiler taraf mdan
denetlenmektedirler. Bunun nedeni, kamu avukatlarm ın bağlı
bulunduğu bir üst örgütlenmenin olmayışıdır. Kamu avukatlarının klasik devlet memuru olmad ıkları, özel kanunlara tabi
meslek memuru olduklarmı dikkate alı
narak, iş ve işlemlerinin
denetiminin de bağımsız hareket eden avukat mesle ği sahibi kişilerce denetlenmesi gerekir. Hukuki mevzuat konusunda k ısıtlı
bilgi sahibi kişilerin, bir avukatı denetlemesi, hukuka ve yargının bağımsızlığma müdahale olacağı gibi avukatlık mesleğinin
onuruna da yakışmamaktadır.
Çözüm önerisi olarak; HSYK gibi avukatları
n da bağımsız
veya en azından Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan
bir kurul tarafı
ndan denetlenmesini öneriyoruz. Sonuç olarak;
başlıklar halinde sunmaya çalıştığım kamu avukatlarının sorunları gördüğünüz gibi çok ağır ve çeşitlidir. Bu sorunlarm büyük
bölümünün çözümlenmesi ancak yasa değişikliğiyle söz konusu
olabilecektir. Ancak bu sorunlara dikkat çekilmesi ve sorunlarm
yasama ve yürütme organlarma iletilmesi noktasmda barolara
ve Türkiye Barolar Birliğine büyük görevler düşmektedir.
Sorunlarm bu kadar ağırlaşmasmın en önemli nedeni, sorunlar üzerinde yıllardı
r bir çalışma yapılmaması ve kamu avukatlarmm da kendilerini ifade etmekte oldukça eksik kalmalar ıdır.
Burada en fazla aidat sorunu gündeme gelmektedir, buradan
talebim kamu avukatlarınm aidatlarmın kurumlarından almmasma dair bir çalışma yapılmasıdır. Tüm bu nedenlerle Türkiye
Barolar Birli ğinin ve barolarm kamu avukatları konusunu gıindemlerine alıp, sorunlarımızm çözümünde bizlere destek olmalarmı ve mümkünse sonuç bildirgesine kamu avukatlar ıyla ilgili
taleplerimizin de eklenmesini, tüm kamu avukatları meslektaşlarım adma talep ediyorum ve hepinizi sayg
ıyla selamlıyorum.
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ENİS GÜUÜN
KONUŞMASI

Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yard ımcısı)- Efendim anlayışmız için çok te ş ekkür ediyorum, dakik bir konu şma oldu.
n Enis Gül aramıza katılmışlar, buyurun efendim. Bir sonraSayı
n Rıza Öztekin
ki konuşmacımız Eskişehir Baro Ba şkanımız Sayı
n Divan, Saym Birlik
Av. Enis GÜL (Bitlis Baro Ba şkanı)- Sayı
n başBaş kamm, saym birlik yönetimi, saym delegeler ve say ı
n
konuşması
nda
kanlar; öncelikle dün Diyarbak ır Baro Ba şkanını
Kürtçe sizleri selamlamas ı nedeniyle gösterilen tepkiyi anl ıyorum, çünkü sizler Kürtçe bilmiyorsunuz. Ancak 70 y ıldır annelerimiz ve babalar ımız da sizleri anlamıyor. Belki sizlerin bu kısa
selamlamayla Kürtçeden ba şka bir dil bilmeyen annelerimiz ve
babalarımızın neler hissetti ğini anlamış olduğunuzu umut ediyorum.
Avukatlık Kanununun biz barolara ve Türkiye Barolar Birli ğiı koruma ve savunne, hukukun üstiinlü ğünü ve insan hakların
ini
hepimiz
biliyoruz.
Ben Türkiye
ünü
yüklediğ
ma yükümlülüğ
Barolar Birliğine faili meçhul cinayetleri ara ştırmak için ve toplu
n da açılması için Türkiye Barolar Birli ği bünyesinde
mezarları
nı öneriyorum.
iki komisyon, ayr ı ayrı iki komisyon kurulmas ı
Mutki ilçesinde yap ılan kazı dan bahsetmek istiyorum de ğerli
meslektaşlarımıza; Mutki ilçesinde yap ılan kazıda 18 kişiye ait
insan kemikleri ç ıkmış ve üzerlerinde elbiseleriyle bulunmu ştur.
ırCeplerinde not defterleri, k ırmızı şort -denizde giyilen şort- t
nak makası ve birkaçının da ellerinden ayaklarma do ğru domuz
nda gözlemci
r şekilde bağlı olduğunu, kaz ı esnası
ı andırı
bağın
olarak kahldığım için gözlemledim.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sitesinde, Genel Kurmay Ba şkanlığmın yaptığı araştırma ve tespitlerde, basma ve kamuoyuna ad ı
altmda bilgi notu, bilgilendirme notu altmda birtak ım açıklamalar oldu, bu aç ıklamaları sizlerle paylaşmak istiyorum; soru şturmayla örtü ş meyen bilgiler vererek adeta bir soru şturma makamı
gibi davranıp, yetki gaspı yapmıştır. Özellikle otopsi yap ıldığmı,
nm olnda 15 kiş inin defin ruhsatı
bu 15 kiş iye ait, kendi kay ıtları
,
ancak
hepimiz
biliyoruz
ı söylemiş
duğunu ve otopsi yapıld ığın
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ki, otopsi yapılanlar domuz bağıyla getirilip, domuz ba ğı olduğu
halde gömülmez ya da üzerinde, eğer bu örgüt üyesiyle, teröristse üzerinde istihbari anlamda büyük önem arz eden not defteri
olmaz ya da elbiseli olmaz, tırnak makası olmaz. Bu şekilde yapılan açıklama yargıya müdahale değil midir arkadaşlar?
Maalesef hiç kimse bu hususa de ğinmiyor. Yargı kuşatılıyor,
yargı kuşatılıyor, evet bizim orada da yargı bu şekilde kuşatılıyor, gerçekler açığa çıksm arkadaş lar. Çok özür diliyorum hepinizden, hassas oldu ğ
umuz için, herkesten özür diliyorum ama
içime sindiremiyorum.
Eğer biz bu açıklamaları ve bu benzeri aç ıklamaları yarg
ıya
müdahale olarak görmezsek, bunlar ı da yargıyı kuşatma çabası
olarak görmezsek, kendimizle çeli şiriz arkadaşlar. Kendimizle çeliştiğimiz an da inanırlığımızı , söylediğimizle kaybederiz.
Dolayısıyla ondan sonra niyetler sorgularımaya başlar. Efendim
ben ülkemizdeki çoğ
u sorunun, ço ğ
u meslektaşımın söylediği
hususlara katılmakla beraber, anadilde konu şma, anadilde eğitime değinmek istiyorum.
Anadilde savunma hakkı doğ
u ştan var olan bir haktır. Biz
insaniarm seçme hakk
ımız olmadığı gibi doğ
u ştan gelen insani
haklardandır. Anayasal güvence altına almması gerektiğini düşünüyorum. Yine özellikle Say ın Başkanın dün yapmış olduğ
u
konuşmada belirttiği gibi yeniden bir Anayasa çal ışmasmm yapılması gerektiğini düş ünüyorum. 12 Eylül cümlesi olan, hepimizi rahatsız eden Milli Güvenlik Kurulunun, YÖK'ün kald ırılması gerektiğini düş ünüyorum. Zorunlu din dersinin kald ırılması
gerektiğini düşünüyorum. Alevilerin ve diğer dinlerin mensubu
arkadaş larm insan gibi kendi ibadetleri için de devlet kanalıyla onlara da para verilmesini istiyorum. Nas ıl imam varsa, nasıl
cami varsa, yine bu şekilde Alevilerin de ve diğer dinlere mensup arkadaşların da bütçeden pay almalar ı en doğal hakkıdır.
Diyanet İşleri özerk yapıya kavuşturulmalıdır. Vatandaşlık bağı
bence yeniden tanımlanmalıdır. Kılık kıyafet de Anayasamızda
tanımlanmamalıdır, ancak kimsenin de kılık kıyafetiyle uğra5ıl-
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mamalıdır. Türkiye'de yeni bir Anayasa'nın ço ğulcu ve katılımcı
bir yöntemle oluş turulabilmesi için, temsilde adaletin sa ğlanabilmesi için seçim baraj ı düşiirülmelidir.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
R1ZAÖZTEKN
Av. Rıza ÖZTEKİN (Eskiş ehir Baro Ba şkanı)- Saym Divan,
Saym Barolar Birliği Ba şkanım, Saym Barolar Birliği Yönetim
Kurulu Üyelerim, Saym Baro Ba şkanlanm, Saym Birlik delegelerinıiz, çok saygıde ğer misafirler; sizleri şahsım ve Eskişehir Baıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
rosu adma sayg
Tabii bugün önemli bir gün, anneler günü, ben annelerimizin,
tüm annelerin bu vesileyle Anneler Gününü kutluyorum. Şimdi
dünkü konu şmalarda baktığım faaliyet raporu d ışmda genelde
konuşmalar yapıldı, bugünde öyle. Bende izin verirseniz Saym
Divan, biraz faaliyet raporu d ışmda konu şmak istiyorum. Çünkü ola ğanüstü genel kurullar da yap ılamadığma göre öyle bir
düş ünce de var galiba. Mali genel kurulda da hakim görü ş faaliyet raporu üzerinde de ğil de, mesle ğin genel sorunları ve hukuka aykırılıklar üzerinde yo ğunlaştığma göre ben de bu hakkımı
kullanmak istiyorum, bu konuda çok fazla vaktinizi almayacağım, çünkü oylamaya geçilecek galiba.
Ben farklı bir bakış açısıyla ba ş lamak istiyorum. Dün de baktım, bugün de, hepimizin ya ş ortalaması yaklaşım 15-20 belki çok
daha yıllar önce üniversite smavma giren meslekta şlanmızdan
oluşuyor. Bazen şanslı olmak, nedense istenmez. Bizler şanslıyız,
neden? Şiftesiz, ş aibesiz smavlarla buralara gelebildi ğimiz için
ışlar)
bizler şanslıyız ama buruk olarak şansliyız. (Alk
Ben sonuç bildirgesi hazırlayan meslektaşlarıma, bilemiyorum bu konuda gündeme alacaklar m ı ama bu hukuk skandaliyla, bu hukuk garabetiyle, dü şünebiiyor musunuz bir smav
k m kişilere ayrı smav yapılıyor ve
ısmen iptal ediliyor ve bir ısı
k
maalesef barolardan ki, belki de benim de eksi ğim, biz de bu konuda açıklama yapmad ık, ben en azmdan burada şaibesiz, şifresiz smavlarla kazanan çok de ğerli meslektaş lanmm bu konuda
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duyarlı olmasmı istiyorum, sonuç bildirgesiııe bu hukuk garabe- RIZA ÖZFEKİ N'İ N
ti, hukuk skandaimın aimmasmı istiyorum. Çünkü yeterli, doyu- KONUŞMASI
rucu bir açıklama yapılmadı. Biz artık şifreli, şifre iddiaları olan,
şaibe olan smavlar istemiyoruz. 0 yüzden şanslı olmaktan bugün
ben üzülüyorum, şanslı olmayı keşke o geleceklerinin çal ıştığım
düşünen gençlerimizde bu kadar, bizim kadar şanslı olabilseydi.
Tabii Saym Birlik Başkanımıza dün de eleştiriler getirildi, tepkisiz ve sessiz kaimdığma dair ama bu eleştiriler sadece Birlik
Başkanımızm şahsma ait olmamalı, yönetim kurulu da bana göre
bunu üstlenmeli, tek ba şma Birlik Başkanımıza ben faturanın
kesilmesini do ğru bulmuyorum. Ben de birkaç eleştiri yapacağım; bizler sivil toplum kurulu şları değiliz. Bunu maalesef baro
başkanlarımız bile, hukukçular bile bizlerin sivil toplum kuruluşu olduğuna dair görüş var, bunu kesinlikle reddediyorum.
Bizler evet, Anayasanın yargı bölümünde değiliz, yürütmede
de ismimiz de geçmiyor, maalesef RTÜK, di ğer birçok kurumun
yanında baroları saymak zahmetine katlanmamışlar, umarım
yargı bölümünde düzenleniriz ileride ama bizlere meslek örgütü olarak çok önemli görevler verilmiş, bu görevleri yapmad ığımız takdirde belki de görevimizi ihmal edece ğiz. Hukukun
üstünlüğimü savunmak ve korumak yetmiyor, bu kavramlara
işlerlik kazandırmak. Tabii nerede bir hak ihlali varsa, hukukun
üstitulüğünü korumak ve savunmak görevi olan barolar devreye girmek zorundadır ama birçok hukuka aykırılık burada dile
getirildi, birçok meslektaşım, ben ayrmtıya girmek istemiyorum
ama en büyük hak ihlali herhalde Anayasanın ihlalidir.
Maalesef bir yıldır, belki de iki yıldır Anayasanıızm değ
i şmez, değ
i ştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleriyle ilgili çok
ciddi Anayasa ihlalleri yapılmaktadı
r ve bu konuda tepkisiz kalmdığmı düşünüyorum. Anayasanın değ
i şmez, değ
i ştirilmesi
teklif dahi edilemez maddelerini önemsiz görenler, Türkiye'nin
bölünmesini önemsiz görenlere karşı, maalesef yeterli tepkilerin
verilmediğini düşünüyorum. Belki de eleştiriler bu düzeydedir,
hiç kimsenin Türkiye'nin bölünmesinin önem kalmas ın
ı söyleme hakkı yoktur, hele hele bunu söyleyen ilgili kuruluşun ba5m-
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da, Bakanlar Kurulu izniyle Türk kelimesi varsa, herhalde Türk
milleti tabirini söylemekten çekinmesi gerekmemektedir. Bu
kurumun kendine de dikkat etmesi gerekti ğini düş ünüyorum.
Biz barolar olarak, Barolar Birli ği olarak ke şke bu konularda çok
daha ciddi tepkiler verebilseydik.
Başka eksiklerde var ama ben ayrmt ıya girmek istemiyorum.
Fakat Saym Birlik Ba şkanımızm tepkisiz kalmas ı, sessiz kalması
konusunda yap ılan aç ık ihlallere karşı sessiz ve tepkisiz kalmasmı maalesef yerel olarak baz ı barolara bu konuda farkl ı davrandığmı düş ünüyorum ben. En azmdan bizlere kar şı bazı konularda sessiz kalmad ığmı söylemek istiyorum. Ben bunu Baro
Başkanları Toplantı smda söylemiş tim, Saym Birlik Ba şkanımız
birçok konuda evet sessiz kal ıyor ama bakın bize Saym Birlik
Başkanımı zm bize yazdığı bir yazı var, imza kampanyas ı düi eksik
zenlemiş tik CMK'yla ilgili, bu konuda belki Barolar Birli ğ
al
hakkımızda,
biz
ğ
kaldığı için bu kampanya düzenlendi, en do
iliz, tüzel ki şiliğimiz var, imza kampanyas ı
vesayet altmda değ
düzenlemek de en do ğal hakkımız. Bu kampanyayı düzenlediğimiz için herhalde Adalet Bakan ıyla, barodan mutabakat metnini
i
Sayın Birlik Ba şkammız mutlaka bu metnin ç ıkmasmı istediğ
için ve bizim de bu metne kar şı durduğumuz için herhalde, beğenmemiş olabilir bilemiyorum, bakm bize yazd ığı yazı.
Yazmm tarihi 6 Aral ık 2010 "Henüz daha yeni göreve gelmi ş olan
sayı n yönetiminizin bilmesini isteriz ki" evet, gördü ğünüz gibi San Birlik Başkanınuzm "ben tüm barolara eş it mesafedeyim" şekyı

n ben doğru olmadığım burada aç ıklamak
lindeki aç ıklamasını
istiyorum. Evet, sessiz kalıyorsunuz ama bize kar şı sessiz kalmıyorsunuz. Ben tabii ki bu aç ıklamayı neden yaph ğmı, nasıl yaptığmı bilemem ama çok do ğru bulmadığımı, biz evet henüz yeni
n Başkanı m, 17 adet etkinlik
göreve geldik ama biz altı ayda Sayı
yaptık ve 5 Mart'ta bir etkinlik yapt ık, biz 1200 kiş ilik bir salonu
doldurduk, çok da güzel bir etkinlikti. Henüz yeni göreve gelmi ş
tabimnin hiçbir baro ba şkanına kar şı, baroya karşı kullanmamamzı istiyorum, bundan sonra bu tip aç ıklamalarınıza kar şı asla
asla olumlu olmayaca ğım. (Alkışlar)
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Barolar sizlerin vesayet organı olmayacaktır, barolar şube RIZA ÖZTEK İ N'İ N
haline dönüştürülmeyecektir. Bilemiyorum, ben yargmın diğer KONUŞMASI
kurucu unsurları halledildi, say ve yargı unsurlarının ben artık
belli bir noktadan sonra hukukun üstünlüğüne katkıda bulunamayacaklarmı düşünüyorum, tek biz kald ık, yargmın diğer kurucu unsuru kaldı, barolar kaldı. Barolarm da herhalde şubeler
haline dönüştürülmesiyle ilgili projeler olabilir, lütfen bu projeye Saym Birliğin katkısı olmasm. Bizler bu konuda vesayet altmda asla olmak istemiyoruz.
Şimdi arabuluculukla ilgili bir toplantı yapıldı ve sonuç bildirgesi ve oradaki hakim görü ş, bugün bazı konularda ayrıştık ama
inan
ıyorum ki o gün birçok baro, birçok baro başkanı, özellikle
gelen konuşmacılarm "avukatlar bu işi yapamaz" şeklindeki itici
açıklamaları dolayısıyla, arabuluculuğa topyekün karşı çıktılar,
genel fikriyat buydu. Fakat size biterken bir sonuç bildirgesi, arabuluculuğa topyekün karşı çıkalım şeklinde bir sonuç bildirgesi
istememize rağmen böyle bir bildirge, daha sonra yay ınlayacağınızı düşündüğümüz ve bugüne kadar arabuluculu ğa topyekin
karşı çıktığınıza dair bir açıklamanızı ben görmedim. Arabuluculuğa, ben buradaki tüm meslektaşlarımm da topyekün karşı
çıkacağına eminim. (Alkışlar)
Saym Başkan, böyle bir sistemi asla istemiyoruz, hiçbir kuruluşun avukatları yarg
ı dışına itmesine müsaade etmeyeceğiz
kesinlikle. Bu konuda gerekirse İtalya'daki gibi sokaklara ç ıkıp
en yasal haklarımızı kullanacağız, bir arabuluculuğu asla istemiı istemiyoruz. (Alyoruz. Sizlerin de bu konuya katk ısı olmasın
kışlar)
Ben çok fazla vaktinizi almak istemiyorum ama baro ba şkanları özelinde yaptığımız bir toplantıda bir söz vardı, çok üzülmüştüm o söze açıkça. Yüce Önderimizin "Söz konusu Vatansa,
gerisi teferruattır" sözünü maalesef bazı meslektaşlarımız çok
farklı yorumladılar. Teferruattır, yani hukukta teferruattır şeklinde, Yüce Önderimizin bu sözünü "Söz konusu Vatansa, gerisi
teferruattır" o halde hukukta teferruatt ır, hukukun üstünlü ğü de
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teferruattır ş eklinde yorumlamaya çal ıştılar ama ben size bir şey
..
.
Bakın, 1920 , de yanı. bu sozden çok daha once Yüce
soyleyeyım.
Önderimiz "Adalet gücü bağımsı z olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz" dedikten sonra zaten meclisi açm ıştır.

(Alkışlar)
n değiş mez ilkelerine giren huDolayısıyla bugün Anayasanı
kuk devletinin temelini 1920'de Yüce Önderimiz atmıştır. Bu sebeple Yüce Önderinüzle ilgili teferruat kelimesinin farkl ı yorumlanmasmı da doğru bulmuyorum.
Bu arada ev sahipli ği yapan Adana Barosuna şahsımda başkanımıza çok çok teş ekkür ediyorum. Tabii ki ben Barolar Birliğimizin yaptığı çalışmaları da yadsıyacak değilim. Evet, faaliyet raporunu okudum, gerçekten çok çok önemli çal ışmaları var
meslekte ilgili, bunlara te şekkür etmemek iınk.ns ız, bunlara da
r, ileride bu bir bayteşekkür etmek zorundayız. Bu fedakr1ıktı
rak yarışıdır, bir başkaları bayrağı devralır, hizmetleri daha ileriye götürur, yapılamayanları yapar. 0 yüzden ben çok ac ımasızru bulmuyorum ama Saym
ca eleştiriler yapmayı da çok çok do ğ
im gibi barolara eş it mesafede olBaşkandan biraz daha, dedi ğ
istiyorum.
En
azmdan
bu tip yaz ıları bir daha yazmasmı
masmı
ı siz bizden daha iyi biliristemiyorum, çünkü meslek kurallar ın
ma,
hareketlerine dikkat etsiniz; avukat konuştuğuna, yazdığ
mek zorundadır. Sizin de bu yazdığmız maalesef bu konuda dikkatli davranmadığınızı göstermektedir. Şahsımza karşı en ufak
bir problemimiz yoktur. Biz birliğimizin yaptığı fedakrlıklara
çok çok teş ekkür ediyoruz, bunlara te şekkür etmemek imkans ız.
Ben eğer biraz konu dışma çıktıysam özür diliyorum. Şahsım
ve Eskiş ehir Barosu adma tekrar sizlere sayg ı ve selamlarımızı
sunuyorum. (Alkışlar)
ı)- Çok teş ekkür ediyoruz SaAv. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ym Başkan.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Değerli meslektaşlarım, aslında gündem içerisinde de ğerlendirmeye alacaİr'
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ğımız bir hayli yeterlilik önergesi var, süreyi de dikkate alarak
mümkün olduğunca arkadaşlanmızı konuşturmaya çalıştık. Aslinda çok da konuşmalar gündem maddesine ilişkin olmadı. Arnı burada kullankadaşlanm nedense 15. maddedeki söz haklar ı
dilar, yine de oylamadan sonra e ğer önerge kabul edilirse, söz
haklan baki kalacak.

RIZA ÖİJEKİ N'IN
KONUŞMASI

Yaklaşık 30 imzalı yeterlilik önergesi var, lehinde ve aleyhinde konuşmak isteyen var mı efendim? Lehinde konu şmak isteyen? Yok, aleyhte? Buyurun efendim.
Av. İsmail BIRDANE (Afyon Barosu)- Dünden itibaren yapılan konuşmalarda bir mahalle baskısı uygulandı. Nedir bu mahalle baskısı? Delegesı çok olan iller ıstedıgını yaptı, ıstedığını
konuştu ve biz hukuk adma burada, adaletten, e şitlikten ve demokrasiden bahsettik. Ben konu şmak üzere müracaat ettim ve
konuşma hakkımı kullanmak istiyorum. Sizin ba şka bir baroda
ız, delegeden daha üstün oldu ğumuolmanız, başkanlık yapman
zu göstermez. Hukuk nosyonu bakımından da üstün olduğumuzu göstermez. Burada yönetim kurulunu, divan ı baskı altma
alacaksmız, kürsüyü işgal edeceksiniz, istedi ğiniz gibi konuşma
yapacaksınız
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Efendim
lütfen müdahale etmeyiniz, biz uyarırız. Saym delegeler lütfen
efendim, çok rica ediyorum.
Av. İsmail BİRDANE (Afyon Barosu)- Mahalle baskısı dedim, devam ediyor. Değerli arkadaşlanm, en az sizin kadar koız var. Yeterlilik deyip, diğer arkadaşlarm konuşnuşma hakkım
ma hakkım engellemekte hukuka ayk ırı, en azmdan avukatlığa
aykırı. Bu nedenle, vermiş olduğumuz dilekçelerle, konuşmak
isteyen arkadaşlarm tamamı konuştuktan sonra oylama yapılmasmı ben talep ediyorum. Efendim teşekkür ediyorum.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Karşilıklı olmasm ama saym meslektaşım 21 değerli delegemize şu ana kaıyı devam ettiredar söz vermiş bulunuyoruz. Gerekirse toplant
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ceğiz, 15. madde üzerinde söze devam edece ğiz. Lehte konuşan
olmadı, aleyhte konuşmayı da tamamladığımıza göre, önergeyi
KONUŞMASI
oylarmıza sunuyorum efendim, yeterliliği kabul edenler? Etmeyenler? Kabul edilmiş tir efendim, teş ekkür ediyorum, oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
Böyle olduğuna göre Sayın Birlik Başkanımız eleştirilere cevap verecek mi, oylamaya geçelim mi efendim?
Efendim şimdi 9. maddeye geçtik, efendim oylamay ı yapmak
durumundayız, önergeyi oyladık, önerge kabul edildi. Bu maddedeki çalışmamızı tamamladık, bir sonraki maddeye geçiyoruz.
Efendim bakm, saym delegem, saym meslekta şım lütfen bize de
yardım edin, biz burada hepinizin hakk ım korumak adına varız
ama önümüzde de tamamlamak üzere olduğumuz bir gündem
maddesi var. Ben mümkün olduğu kadar her arkada şımın konuşmasmdan yana oldu ğumu baş tan beri söyledim, 15.maddede konuşuruz efendim, gündemin bu maddesi tamamlanmıştır.
TAMER

Efendim söz verece ğimizi söyledik, 15.maddede sözlerine devam edecek arkadaşlar. Şimdi gündeme göre Birlik Yönetim Kurulunun 2009-1011 yılları çalışma raporu, bilanço, gelir-giderleri
konusunu tasviplerinize sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler?
2 muhalif olmak üzere oyçoklu ğuyla kabul edilmiştir efendim.
Şimdi efendim bir de denetçi raporunu ve denetçilerimizi oylamamız lazı m. 2009-2010 dönemine ilişkin denetçi raporlarmı
da oylarmıza sunuyorum, tasvip edenler, etmeyenler? 2 oy muhalefetle kabul edilmi ştir efendim. Teşekkür ederim.
Saym Birlik Ba şkanımız Ahsen Coş ar bu konuda size söyleyecekleri olacak, buyurun Saym Co şar.
Av. Vedat Ahsen COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)VEDAT AHSEN
COŞAR'IN Saym Divan, de ğerli meslektaşlarım; önce bütün annelerin AnneKONU ŞMASI
ler Gününü kutluyorum. Eleştiriler oldu, bu eleştirilerin her birisine elbette benim bir yamtım var, yönetim olarak yan ıtımız var
ama bunlarm hiçbirisine ben şahsen yanıt vermeyeceğim. Burada referans olarak kullanıldı Louis Althusser. Louis Althusser'in
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"Marksı Masum Okumak Gerekir" diye bir kitabı var, onun için beni

VEDATAHSEN

eleştiren kimi a ğabeylerimize, kimi üstatlar ımıza, kimi meslektaşlarımıza beni birazcık masum okumalarmı tavsiye ediyorum. KONUŞMASI
Yapılan ele ştirilerden elbette yararlanaca ğız, bundan emin
olabilirsiniz. Son derece düzeyli, a ğırbaşlı bir genel kurul oldu.
Bu genel kuruldan 78 baro ve Türkiye Barolar Birli ği olarak hep
birlikte güçlü ç ıktık, bunun için ben hem kendi ad ıma, hem de
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adma hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
Bu genel kuruldan aldığımız feyiz ile bu genel kuruldan ald ığımı z destek ile yarmdan itibaren yeni bir heyecanla, yeni bir solukla yola devam edece ğ
iz, görevimizi yapmaya devam edeceğ
iz, hizmetlerimizi sürdürmeye devam edece ğ
iz. Önümüzde iki
yıl var, iki yıl sonra tekrar yönetim olarak sizlerin huzurunuza
geleceğ
iz. Sizlerin huzuruna iki y ıl sonra geldiğimizde, bugün
sorun olan pek çok şeyin çözümlenmiş olacağmdan emin olabilirsiniz, ben buna inanıyorum, lütfen sizlerde inanm, bize olan
desteğinizi sürdürün. (Alkışlar)
Dün gündemimiz gereğ
i Türkiye Barolar Birliği organlarmda,
önceki dönemlerde görev alan meslekta şlarımıza phiket verdik.
Verdiğimiz bu phiket, bizim kendilerine olan şükranlarımızm,
bizim kendilerine olan minnetimizin bir ifadesidir, huzurunuzda bunu ayrıca ifade etmeyi bir borç bilirim, kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı, başta rahmetli Özdemir Özok olmak
üzere kendilerine yaptıkları hizmetlerden dolayı, hem yönetim
kurulu arkadaşlarım adma, hem kendi ad ıma ve izninizle sizlerin adma teş ekkür ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgi ve
saygılar sunar, teşekkürlerimi bildiririm.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Baş kan Yardımcısı)- Efendim teş ekkür ediyorum, gündemin bir sonraki maddesine geçiyoruz.
Türkiye Barolar Birliğ
i Başkanlık Divanı mensuplarma, yönetim,
disiplin ve denetleme kurulu üyelerine Avukatl ık Kanununun
112/1 maddesi gereğince ödenecek ücretlerle huzur haklarınm
miktarının ve ödeme ş eklinin belirlenmesi hususu var. Bu konuda önerge var mı efendim?

Mi

GÜNDEM MADDES İ 10
Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık Divanı mensuplarına,
Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine
Avukatlık Kanununun 112/1. maddesi gere ğince
ödenecek ücretlerle huzur haklar ının miktarının ve
ödenme ş eklinin belirlenmesi,

CENGİZ TUGRAL'IN
KONUŞMASI

Av. Cengiz TU ĞRAL - Değerli arkadaşlar, gündemin 10.
maddesiyle ilgili olarak Türkiye Barolar Birli ğinin 30. Genel
Kurulunda alman, aynı maddeye yönelik de ğerlendirmede ibra
sonrası salonda büyük bir bo ş alma ve neredeyse nisabm olmad ığı bir sayı olduğu anda, salondan birkaç arkada şımın imzalayıp
verdiği bir önergeyle, yönetim kurulu üyelerinin huzur haklam-un 300 lira olarak belirlenmesi ve divanda görev alacak olan
arkadaşlarımız için de ayl ık 6 bin lira net ücret ödenmesi gibi
bir öneri, yeterli tartışma yap ılmadan oylandı ve hızlı bir şekilde
kabul edilmiş metin ç ıktı.
Yönetim Kurulumuzun bu kararm ç ıkmış olmasmdan sonışma
ra toplantı sonunda, bu sonuçlar ö ğrendiğinde, yeterli tart
k
duydu,
bu
bir
rahatsızlı
olmadan verilen bir karardan dolay ı
ısmda,
rahatsızlığm sonucu olarak da ilk yönetim kurulu toplant
aldığı ilk kararla Yönetim Kurulu Üyeleri içinden, divanda görev yapacak arkada şlanmız için de, divan toplant ılannda huzur
hakkı almak suretiyle geçmi ş yıllardaki uygulamaya paralel bir
uygulamayla, bu konuda genel kurulca yeni bir karar verilinceye kadar uygulamasmın sürdürülmesini-n uygun olaca ğı değer-
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lendirmesirıi yaparak, iki yıllık süreç içerisinde divan aylik ücret CENGİZ TUGRAL'IN
almadı, yaptığı toplantılarda genel kurulca belirlenmiş olan, top- KONUŞMASI
lantı başma 300 liralık huzur hakkı almak suretiyle çalışmalarını
sürdürdü ve aylık ücret ödenmedi.
Bu çerçevede yap ılmış olan süreçteki aylık genel ortalamada,
yönetim kurulu üyelerimizin divanda görev almayan mensuplan için toplantı başı
na günlük 300 lira huzur hakkı ödendi, divanda görev almış olan arkadaşlarımız için de, aylık ortalama huzur
hakkı olarak, divan ve yönetim kurulu üyesi s ıfatıyla katılınmış
toplantılardan alınmış huzur haklan için de, 3 395 lira ortalama
ödeme yapılmış oldu. Bu genel bilgiyi size aktanyoruz. Yönetim
kurulumuzun huzur hakları ve divanın ücretine ilişkin herhangi
bir önerisi yok, bu takdir saym genel kurulun takdirine b ırakıldı,
teşekkür ediyorum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ı)- Saym delegeler şu ana
kadar bu konuda bir teklif gelmi ş değil, bu durumuyla mevcut
durumun devam etmesini isteyenler lütfen ellerini kald ırsmlar.
Teşekkür ederiz, oybirli ğiyle kabul edilmiştir.
Siz buyurun gelin, buyurun. Oybirli ğiyle kabul edilmiştir,
geçmiş uygulama aynen devam edecektir bu konuda.
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GÜNDEM MADDES İ 11
Türkiye Barolar Birli ği Yönetim, Disiplin ve Denetleme
Kurulu Üyelerinden Ankara'dan baş ka illerden
seçilenlere Avukatl ık Kanununun 112/2. maddesi
gereğince ödenecek yolculuk, ikamet giderleri ve di ğer
zaruri giderleri miktar ının belirlenmesi

Av. Aziz ERBEK (Divan Ba şkanı)- Şimdi gündemin 11. madKONU ŞMASI
desi; Türkiye Barolar Birli ği yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinden, Ankara'dan ba şka illerden seçilenlere, Avukatlık Kanununun 112/3. maddesi gere ğince ödenecek yolculuk,
ikamet giderleri ve di ğer zorunlu giderlerin miktarm ın belirlenmesi, bu konuda önerisi olan var m ı ? Cengiz Bey lütfen bilgi verebilir misiniz mevcut durumla ilgili.
Salondan- Saym delegeler, şimdi geçen yıl 2010 yılı denetlemesi neticesi, Adalet Bakanl ığı tarafından yapılan denetleme neticesi,
ndan gelen yönetim, disiplin
112/2. maddemize göre; Ankara d ışı
ve denetleme üyeleri için belli bir gider belirlememiz gerekiyor,
biz bunu atlamışız geçen genel kurulda, bu eksikli ği gidermemiz
gerekiyor. Biz de şöyle bir araş tırma yaptık; Litai Oteldeki değerleri aldık, gelen arkada şlarımızm bir ay içerisinde ve d ışarıda
Ankara'da Litai, di ğer toplantı başı giderleri ald ığımız takdirde,
Litai Otelde bir üyemizin gideri 1 088 lira, d ışarı da 1356, ortalama
1 250'yi takdirlerinize sunuyoruz. Ayl ık değil, bir sefer, bir geli ş.

AZIZ ERBEK' İ N
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Şimdi Ankara dış mdan görevini yapmak üzere gelen yönetim
kurulu üyesi arkadaşlarımız, denetleme ve disiplin kurulu arkadaşlarınıızm giderlerinin, Barolar Birli ği bütçesinden ödenece ği
yasa gereği, aynı zamanda bunun her geliş teki bir limitinin ayarlanması gerekiyor. Biz bunu genel kurulumuzun verece ği limit
içerisinde harcamak durumundayız, bunu takdirlerirıize sunuyoruz, toplantı başı.
Av. Cengiz TUĞRAL - Değerli arkadaşlar, şimdi konu daha
net anlaşı lsm diye söylüyorum. Mesela ben Çanakkale'den geliyorum, Çanakkale'den ula şım giderleri, karayolu, havayolu,
havayoluyla gidip gelenlerin transfer masrafları, konaklama ve
diğer zorunlu giderleri için yap ılan harcama, her toplantı başı
itibariyle Litai Otel açılmcaya kadar başka otellerde kalmmış
olması sebebiyle, yapılan sözleş meler çerçevesinde ödemelerle,
Ankara dış mdan gelen kurul mensubu arkadaşırnızm yıllık ortalama gideri 1 356 lira olmuş. Pardon toplantı başı
na, iki günlük toplantı bu, iki gece konaklama, gidiş-geliş uçak ve transfer
ücretleri, havaalan
ı ulaşımından kaynaklanan şeyler ve yemek
giderleri bunun içine dahil. Divan Otelde kalmdığı zaman ortalama olarak bir arkadaşımı zm, bir toplantı için, bir toplantı
derken iki gün süren bir toplantı için ortalama yıllık gider içerisindeki toplantı başma düşen gideri 1 356 lira olmuş. Litai Otel
açıldıktan sonra buradaki konaklama giderleriyle, d ışarıdaki
konaklama giderleri arasmda büyük fark olu ştuğu için bu rakam ortalama 1 088 liraya düşmüş ama önümüzdeki iki yıllık
süreç içerisindeki artış larda nazar itibara almarak bu rakam ın
belirlenmesi söz konusu olursa, 1 250 liral ık, iki günlük toplantı
başma yapılacak giderin yeterli olacağı tarafımızdan hesaplandı. Geçmiş yıllarda bunlarla ilgili uygulamada maalesef Adalet
Bakanlığı müfettişlerinin hiçbir eleştirisi olmam
ış, yıllarca belgesi karşılığmda, eğer harcama do ğrudan Birlik tarafından yapılmışsa, faturaları Birlik ödemiş , arkadaşlarım
ız cebinden ödemişse uçak biletini veya taşı t biletini, konaklama için aldığı otel
faturasını birliğe vermek suretiyle bedellerini alm
ış, bu şekilde
bir uygulama söz konusu olmuş.
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Fakat Adalet Bakanlığı müfettişlerinin bunu yaz ılı tekide
almış olması ve genel kurulda bu konuda bir karar almmasm ı
özellikle rapora alm ış olması sebebiyle huzurunuza bu gündem
maddesi geldi, genel aç ıklama bu. Ba şka bir açıklama iste ğiniz
varsa, onu da aç ıklayalım. Te şekkür ederim.
Av. Aziz ERBEK (Divan Ba şkanı)- Konuş mak isteyen bir ki şi.
VEDAT AHSEN
Av. Vedat Ahsen CO ŞAR (Türkiye Barolar Birliği Ba şkanı)Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Bilmiyorum tabi buradan alKO ŞMI
gılanıp algılanmadığmı, bu arkadaş larınııza 1 300 lira verece ğiz,
bunlar harcayacaklar de ğil. Bunlarm yaptıkları harcamanın limiti olarak dü şünülüyor. Dolay ısıyla belge kar şılığı harcama yapılacak, fatura karşılığı harcama yap ılacak, bunun için de yasada
bu belirtilmesi lazım geldiği için bir limit, rakam burada tespit
edilecek. Te ş ekkür ederim.
Av. Aziz ERBEK (Divan Ba şkanı)- Saym delegeler her toplantı için 1 250 lira olmas ı yönünde teklif var, teklifi kabul edenler?
Teşekkür ederim, kabul etmeyenler? Yok, oybirli ğiyle, itiraz mı
ediyorsunuz beyefendi? Evet, bir muhalefet oyuyla kabul edilmiştir, 1 250 lira olarak.
Gündemin 12. maddesi gere ğince; gelecek dönem bütçesiyle,
bütçe yönetmeli ğinin görü ş ülmesi ve kabulü. Bu konu hakk ında
yönetim kurulumuz bilgi verebilecek mi?
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi- Değerli delegeler, 1
Nisan 2011 -31 Mart 2013 dönemi bütçe gelirleri tasar ımız bildireceğim gibi, takdirlerinize sunuyorum.
Birlik gelirleri 23.780.000, bunun faiz gelirleri 500.000, alacak tahsiltları 393.000, alacak tahsiltlan 1.790, öngörülemeyen
gelirler 1.000, toplam 26.464.000 Lira. Giderlerimiz, genel yönetim giderleri 23.960.000, ta şıt alımlan 300.000, deniirbaş alımları 600.000, yatırımlar 1.000.000, iktisadi i şletme sermaye artırımı 600.000, öngörülemeyen giderlerimiz 4.000, toplam olarak
26.464.000 lira, takdirlerinize sunuyorum.

CENGIZTUĞRALİN
KONUŞMASI
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GUNDEM MADDESİ 12,13

Gelecek Dönem Bütçesi ile
Bütçe Yönetmeliğinin Görüşülmesi ve Kabulü
Barolardan Alı nacak Türkiye Barolar Birliği Keseneği ve
Ölüm Yardımını n Saptanması

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ı)- Teşekkür ederim. Gündemin 12. maddesi; gelecek dönem bütçesiyle, yönetmeli ğinin kabulünü destekleyenler, kabul eden arkada şlar? Kabul etmeyenler? Oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Delege misiniz? İki muhalefet oyuyla kabul edilmi ştir. Gündemin 13. maddesine geçiyoruz. Barolardan almacak Türkiye
Barolar Birliği keseneği ve ölüm yardımının saptanması.
Av. Cengiz TUĞRAL - Değerli arkadaşlar, 30. Olağan Genel
Kurulda avukat başma Birlik keseneği olarak 2,80 kuruş karara
bağlannııştı, yeni bütçe tasansmda bu rakam 20 kuru ş arttırilmak suretiyle 3 lira olarak tasar ı bütçeye almdı. Ölüm yardımını
ise 1,40 kuruş olarak toplamaktaydık, bunu 1,50 kuruşa çıkarttık,
bütçe tasansmı buna göre hazırlandı, genel hazırlığınuz bu şekilde. İki yıllik sürenin içerisindeki aıtş oranı yüzde 7'ye tekabül
ediyor. Birlik keseneği olarak avukat başma aylık 3 lira, ölüm
yardımı olarak da 1,50 kuru ş, yönetim kurulunun tasarı bütçesindeki önerisidir. Tasarı bütçe kabul edildi, bunda bir değişiklik
şansmın da ne olduğunu bilmiyorum. Teş ekkür ederim.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Evet saym delegeler, okunan tasarı bütçeyi kabul edenler? Te şekkür ederim, kabul etmeyenler? Bir kişinin muhalefetiyle kabul edilmi ştir.
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GÜNDEM MADDES İ 14,15
Yerli ve Yabanc ı Kongrelere Gidecek Delegelerin
Seçilmesi veya Bu Konuda Yönetim Kuruluna
Yetki Verilmesi
Hukukun, Yarg ının ve Mesle ğin Di ğer Sorunları ile
ilgili Görüş me ve Dilekler

Gündemin 14. maddesine geçiyoruz saym delegeler, yerli ve
yabancı kongrelere gidecek delegelerin seçilmesi veya bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi. Yönetim kuruluna yetki
verilmesini kabul edenler? Buyurun
Av. Hüseyin Cüneyt AYATA (Gaziantep Barosu)- Saym
HÜSEY İ N CÜNEYT
AYATNNIN Divan, Saym Birlik Ba şkanı m ve yönetim kurulu üyeleri, saym
KONU ŞMASI
n delegeler, hanımefendiler, beyefendiler;
meslektaşlarım, say ı
öncelikle bayanlar ın Anneler Gününü kutluyorum, kendi anneminkini de, burada olmad ığı için ona selamlarımı yolluyorum.
Şimdi biz avukatlar olarak hep yetki devrindeyiz.
Biz maalesef yıllardan beri bir yetki devri içine girmi ş bir
meslek grubu haline geldik, her türlü yetkimiz devrediiyor.
Dikkat ederseniz öncelikle di ğer meslektaşlarım bahsetti, ben
derinlemesine girmeyece ğim hakim ve savc ılar açı smdan, idari
mahkemelerde ve vergi mahkemelerinde hukukçular yetkilerini
kı smen devretti, sonra bu arabuluculuk sisteminde yetki devri
söz konusu ve en son olarak da 12 Eylül'de referandumla değiş tirilen Anayasada da genel kurulun yetkisi olmas ı gereken
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Hakim ve Savcılar Yüksek Kuluna avukat üye seçilmesi, hu- HÜSEYİN CÜNEYT
kukçu üye seçilmesi hususundaki şey, baro başkanlarma devredilmiştir. Bunun sebebi anla şılamamıştır ve bu konuda asimda
meslektaşlarım çok bilgisi oldu ğunu da düşüıunüyorum. Benim
konuştuğ
um meslektaşlarım, hepsi bu konuda şunu dedi; ne güzel Anayasada değiş iklik oldu, biz avukatlar söz sahibi olduk,
HSYK'ya delegeler gidip üye seçeceksiniz dedi, Anayasa Mahkemesi dahil, kimse bunun baro ba şkanları tarafmdan seçildiğini
inanın bana, kimse demeyeyim ama ço ğu bilmiyor, belki aramızda bilmeyenler dahi vard ır.
Bu anlamda genel kurulun yetkisinin hiçbir şekilde başka bir
kurulu devredilmemesi gerekti ğini söylüyorum. Bu nedenle 14.
maddedeki yönetim kuruluna bu konuda yetki verilmesi noktasmdaki öneriye karşı çıkıyorum, desteklerinizi bekliyorum.
Genel kurul olarak 14. maddeye uygun olarak yabanc ı ülkelere
gidecek delegasyonları burada biz seçelim, yönetim kuruluna bu
yetkiyi lütfen vermeyelim. Saygılar sunuyorum, hepinizi hürmetle selamlıyorum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı )- Sayı
n delegeler, yönetim
kuruluna yetki verilmesini kabul edenler? Te şekkür ederim. Kabul etmeyenler? 20 muhalefetle, oy çoklu ğuyla kabul edilmiştir.
Huzurdaki toplam delege sayısının 20 tanesi muhalefet etmiş
oluyor, diğerleri kabul etmiş oluyor böylece. Çok teşekkür ederim saym delegeler, gündemin 15. maddesine geçiyoruz. Gündemin 15. maddesinde konu edilecek hususlar zaten 8. maddede
konuşulmuş idi, ancak bir hususta hata oldu ğunu ifade ettiği
için Konya Baro Başkanımızm bir dakikalık, yanlışı düzeltme
konusunda söz almak istiyor. Onu bu maddeye b ırakmıştık, buyurun Sayı
n Konya Baro Başkanımız.
Av. Fevzi KAYACAN (Konya Baro Başkan
ı)- Değerli meslek- FEVZİ KAYACAN'IN
taşlarım, ben keşke söz alıp, düzeltme yapma gereğini duyma- KONU ŞMASI
saydım. Dün cümlem bittikten sonra hemen tepki gelmemi ş olsaydı, aslmda ben değerli haziründan çok farkl ı düşünmediğimi
anlayabileceklerdi. Belki bende de şöyle bir kusur vard ı, sondan
IrÉÀ
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FEVZİ KAYACAN'IN
KONU ŞMASI

başladım, o zaman ş imdi düzelteyim. Sene 2005, baro ba şkan
yardımcısıyım, CMK görü ş meleri esnasmda, burada da o dönemirı baro başkanı değerli Malatya Baro Ba şkanı Mehmet Görgeç
Bey de var. Meclise gitti ğimizde, o dönemin Konya Baro Ba şkanı Av. Hasip Şenalp komisyonda bulunan Prof. Adem Sözüer'e

şunu söylemişti. Dedi ki "siz neden savc ıları n fiziksel konumuna
dokunmadınız" o da şöyle yanıtlamıştı, bir diğer tanık da döne-

min Mersin Baro Ba şkanı, şu anda milletvekili İ sa Gök' tür ve her
genel kurulda, 2007-2009'da da ben bunu gündeme getirmi ştim.
ıtı *uydu Adem Sözüer'in "Bunu nası l söyleyebilirsiniz siz. SiYan
zin adını za, Türkiye Barolar Birli ği adı na gelen temsilci ilk buna kar şı
çıkmış tı " döndük biz dönemin Birlik Ba şkanına -ben de saygıyla
anı yorum Özdemir Beyi- ne diyor ba şkanımız bu? Dedi ği şuydu;
"ben nereden bileyim Türkiye Barolar Birli ği adı na gönderdiğimiz ki şinin emekli bir savcı olduğunu" dolayısıyla, Türkiye Barolar Birli ği

nda bulunan kiş i emekli
adma gönderilen komisyon çal ışmaları
bir savcıydı.
Ben şunu anlatmak istemi ştim Güne ş Beye; ne bekliyordunuz, Bakan ba şsavcılarla birlikte toplantı yapmış, oy birliğiyle
kürsüden inmeyiz demi şler ve haklılar. Siz e ğer böyle kendi kazanımlarımızı biz bu ş ekliyle elimizin tersiyle itersek ve hakl ılar
demeye getirmi ştim.
Son bir nokta, değerli meslektaşları m, ben birazcık ceza davalarıyla ilgiliyim, her ceza davasmda savc ılarm fiziksel konumuna itiraz eden bir meslekta şmızım -biraz daha ileriye gideyim- bu
nedenlerle hem şif abi hem de yaz ılı olarak bunu gündeme getirim için de eski Türk Ceza Yasasmdan dolay ı 159, adliyenin
diğ
manevi ş ahsiyetini tahkir ve tezhip etmekten dolay ı soruşturma
geçiren bir meslekta şmızım. Bir son nokta, Aziz Ba şkanıma söz
verdim kı sa kesiyorum. Pazartesi günü lütfen Konya Barosunun
nda HSYK'ya, Bakanl ığa
ı ziyaret edin, Aralık ayı
web sayfasın
göndermiş olduğumuz rapor vardır, 13 sayfadan ibaret rapor
vardır, bizzat ben kaleme ald ım, savcılarm fiziksel konumuyla
ilgili özel yetkili a ğır ceza mahkemeleriyle ilgili hiç gündeme
gelmedi. Bir de il güvenlik kurullar ı var, il güvenlik kurullarma
178

Türkiye Barolar Birli ğ i 31. Genel Kurul rutanağı

başsavcmın, komisyon başkanlarının katılmasmın, hukuk devleti tabi hakim ilkesi ve ki şi hak ve özgürlükleriyle ilgili sakıncalarmdan dolayı bunu da raporumuza ben derç etmi ştim. Sizi
saygıyla selamlıyorum.

FEVZİ KAYACAN'IN
KONUŞMASI

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teşekkür ediyorum,
Saym Başkamm. Saym delegeler, 15. maddede konu şma yapmak
istediğini bildiren meslektaşlarımızm konuşmasma olanak sağlayacağız. 15. maddede konuşmak istediklerini söyledikleri için
bu çerçevede İstanbul delegemiz Saym Av. Şeref Kısacık konuşacak, buyurun Saym Kısacık.
Zamanımı z yettikçe, bütün talep edenlerin konuşmasın
ı istiyoruz. Onu divanda görü ştük, konuşacak arkadaşımızm zaman
uygun oldukça konu şmasmı sağlayacağız.
Av. Şeref KISACIK (İstanbul Barosu)- Saym Divan, Barolar ŞEREF KISACIK'IN
Birliğinin değerli başkan ve yöneticileri, saygıdeğer meslektaşla- KONU ŞMASI
rım; divandaki konuşma bittikten sonra devam edeyim.
Değerli arkadaşlar, İstanbul Barosu delegesi olarak ayn
ı zamanda bir Adanalı olarak hepinizi sayg
ıyla selamlıyorum. Antalya ve Nevşehir'deki toplantılarda tekrarladığım bir görüşümü paylaşmak istiyorum.
Önerimin özü şu; Türkiye Barolar Birli ği delegasyonunun
bilgisinden, birikiminden, gücünden, enerjisinden, Barolar Birliğinin sürekli ve düzenli olarak yararlanacak bir sistemi kurmas ı
gerekir. Sadece iki yılda bir kısıtlı konuşmayla, sadece konuşarak, bizim enerjimizden birikimimizden yararlanılmıyor. Eski
zabıtlar okunursa İstanbul Baro meciisinin örgütlenme biçimini
de bahsederek, böyle bir örgütlenme ve bizim Barolar Birli ğinin
gücünden yararlanma sistemini önerdim ama hayata geçmedi.
İki yılda bir yaptığımız toplantıda -birazdan bende somut bir örnek
anlatacağım- herkes her konuda, yargının, ülkenin mesleğin sorunlarmı söylüyor ama bu konuda bir sonuç yok, sadece sonuç
bildirgesi var. Ne yapmal ıyız? Bu genel kurullarda kararlaştırılan
somut konularda, Barolar Birli ğinin belirlediği somut konularda,
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ŞEREF KISACIK'IN
KONUŞMASI

barolarm önerdi ği somut konularda; örne ğin, staj ve smav konusu, CMK konusu, meslek kurallar ı konusu, Avukatl ık Yasasmdaki değişiklik konusu, Anayasa de ğişikliği konusu gibi çok somut
konularda, 6 ay sonrasma genel kurul yapaca ğımız bildirilmeli,
bu konudaki Türkiye'deki barolardaki, Barolar Birli ğindeki ve
dünyadaki örnekler, dokümanlar toplanmal ı, barolara iletilmeii -delegelere iletilmeli daha do ğrusu- bizim de çalış ma yapmamız,
önerilerimizi sunmam ıza olanak verilmeli. Sonra bunlar baroda
birleş meli, bu öneriler tekrar genel kuruldan 15 gün önce bize
iletilmeli ve bu genel kurullarda ilgi duyanlar, o konuda çalışanlar öncelikle ve özellikle gelecekleri için çal ış ma toplantısı olmalı.
Yoksa burada her konudan biraz biraz anlat anlat git.
Staj konusu tartışılıyor, bu konuda deneyimi olan barolar var,
Barolar Birliğinin merkezi iyileş tirme diye bir görüşü var, bunu
enine boyuna tart ışmalıyız. Daha önce bunu dile getirdi ğimde
rahmetli ba şkanımız, barolarm ba şkanlarmı topluyoruz ya demişti. Arkadaş lar küçük bir baroda, baro ba şkanı gelip, sonra ilgili avukatlara bilgi verebilir ama 27 bin avukatı olan bir İstanbul
Barosunda, baro ba şkanının toplantıya katıldığından bile haberimiz olmuyor bizim, altı yedi ay sonra bir kitap gelince okursak ancak haberimiz oluyor. Dolay ısıyla bu konudaki önerimin
ciddiye almmasmı istiyorum ve değerlendiilmesini istiyorum
arkadaşlar.
Son bir ş ey; buna benzer bir çal ışmayı dediğim gibi biz İstanbul Barosu olarak yapmıştık. 1995'te Antalya'da "Avukatlık mesleği ve staj" konulu Türkiye'deki bütün hukukçularm, Anayasa
Mahkemesi Başkarımdan -bu da baş ka bir model, Barolar Birliği delegasyonunun d ışı nda da faydalanabileceğimiz bir model- Hatay Baro
Başkanı Nabi Beye kadar, Antalya'daki ba şsavcı dan, 30 hukuk
ntıfakültesi vardı o günlerde, tümünün dekan ına kadar çok ayrı
nda da şimdilı bir çalıştay yapıldı, üç gün sürdü ve onun sonras ı
lazım, yokız
yapmam
ışmalar
ki staj eğitimleri do ğru. Bu tür çal
sa burada konuş up, konuşup, herkes ayrı bir konudan konu şup,
bir konuyu derinlemesine tartışmamız lazım. Buna genel kurul
demeyebilirsiniz, ba şka bir şey de olabilir.
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Arkadaşlar son kez bir şey söylemek istiyorum, bunu kayda Ş EREF KISA(IK'IN
geçmesi için söylüyorum. Demin veya bir meslekta şımız korku- KONU ŞMASI
yorum dedi. Evet, Türkiye'de hak aramak da cesaret işi oldu. Bilindiği gibi şimdi "Kanal İstanbul" var, bir de "üçüncü köprü" var.
2009 yılı
nda polis ve jandarmanm görev ve sorumluluk alan ını
belirleyen yönetmelikte sessizce bir de ğişiklik yapılıyor. Valiye
yetki veriliyor ve dört ay kadar önce, İstanbul'da üçüncü köprünün geçeceği bütün köyler -dikkat edin, köyler, orman köyleri-

jandarmanm görev ve sorumluluk alan ından çıkartılarak, polise
veriliyor. Bu yapılabilir ama özellikle üçüncü köprünün geçece ği
güzergahtaki köylerin yap ılması anlamlı. Bunun üzerine bir köy
örpıtleniyor, biz gerçekten orman köyüyüz, yüzde 80'i orman,
jandarmanın donammı, birikimi daha elveri şlidir diye bu valilik
kararın
ın iptali için dava aç ıyor.
Bu dava açıldıktan sonra arkadaşlar, önce kaymakam, sonra
maalesef Hrant Dink olaymdaki gibi vali yardımcısı bizzat o davayı açanları makamına çağırarak tehdit ediyor. Bu davayı size
kim açtırdı, arkarıızda hangi örgüt var ve müvekkillerim büyük
bir korku ve panik içindeler. Ben daha bunu kendi baromla da
paylaşmadım. inan
ın bu demokratik ve hukuk devletinde nas ıl
olur? Kaymakam bizzat makamına çağırıyor, önce bir müvekkilimi, sonra ikinci müvekkilimi, yetmiyor kaymakam korkutam ıyor, vali yardımcısın
ı çağırıyor. Gerçi vali yardımcısı biraz daha
nazik konuşuyor ama dikkat edin bir davayı açmak bile artık
Türkiye'de cesaret i şi oldu, bizlere çok görev dü şüyor. 0 nedenle de barolanmızın, Barolar Birliğimizin, İstanbul Baromuz yaptı, bizi bir organ gibi görüyor artık, periyodik olarak topluyor Barolar Birliğ
i delegelerini, İstanbul Baromuzun yaptığım Barolar
Biliğimizin de yapmasın
ı ve bizim örgütlü gücümüzden, bütün
arkadaşlanmızm, Anadolu'nun her yerinden gelen, bilgi biikimimizden ve enerjimizden sürekli ve düzenli yararlanacak bir
sistemi kurmasmı öneriyorum. Saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- İzmir Baro-

sundan Arif Ali Cangı.
İMİ
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Av. Arif Ali CANGI (İzmir Barosu)- De ğerli meslektaşlarım,
sevgili arkadaşlar; ben 8. madde için söz istemi ştim ve sözüme
KONU ŞMA
Saym Divan diye ba şlayacaktım, şu anda divan yok. Saym Barolar Birliği Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri diye selamlayarak
başlayacaktım, ş u anda Barolar Birli ği Başkanı yok, yönetim kurulu yerinde de ğil. Şimdi 8. maddedeki sözümü burada kullanmam uygun olmuş mudur?
ARİ F ALİ

Sevgili dostlar, dünden beri kesintisiz izliyorum bütün konuşmaları. Üstelik kimi konu ş malar verilen 10 dakikanm çok
çok üzerinde, 20 dakikaya 30 dakikaya ta ştığmı görerek sabırla dinliyorum. Önce ş una karar verelim; bu kürsüden söylenilen sözlerin değerini kim ölçecek, hangi konu şmacmın sözünün
daha değerli olduğuna kim karar verecek, 8. maddeye ili şkin söz
almak isteyenler dendi ği zaman ilk baş vuranlardan binisiydim,
dün gördünüz 21. sıradaydım. Bir kısım arkadaşlar daha divan
oluşur oluşmaz başvuru yapmış lar, ben bilmiyorum ilk kez genel kurula katılıyorum. Şimdi önce başvuru yapan söz hakkım
kullan
ır, daha sonrakiler söz hakk ını kullanamaz mı ? Divanm
il
görevi verilen 10 dakikalık süreye uyulmasmı sağlamak değ
midir? Yetmiyorsa onun hesabmı yapıp, 5 dakikaya indirilmesi
il midir?
konusunda önerge vermek de ğ
Sevgili arkadaş lar, siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama
bu ülkede sözün değeri kalmıyor, söz duyulmuyor artık, burada
da öyle. Şu anda ülkemin her yerinde çatışma var, ölümler var.
o ölümleri, o çatışmayı durduracak olan bizlerin sözleridir. Bu
sözleri değerli kılamadığı mız sürece, sözlerimizi, duygular ımızı, düş üncelerimizi birbirimize iletemedigimiz sürece, silahlar ı
ık biz birbirimizi
susturma şansımız yok. Ancak bakıyorum, art
ıyoruz ki, o
kavramlar
kullan
anlayamaz olmu şuz, o kadar farklı
kavramlara o kadar farklı anlamlar yüklüyoruz ki, bunu a şmai, barolar,
mız gerekir. Gerçekten burası, Türkiye Barolar Birliğ
avukatlar, hukukçular bu ülkenin sorunlar ına iliş kin etkili olmak istiyorlarsa, bar ışçıl, demokratik bir düzenin kurulmasmda
etkili olmak istiyorlarsa söz bo ğulmaması gerekir. Söz bir haktır,
bir taraftan düş ünce özgürlüğünü savunacaksmız, ifade özgür-
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lüğünü savunacaksınız, diğer taraftan delegelerinizin sözünü
oylamayla keseceksiniz, var m ıdır böyle bir şey?
Lütfen herkes şapkasmı önüne koyup düşünsün, zaman aleyhe işliyor, sözü değerli kılmamız gerekiyor. Söz nasıl ifade edilir, insan en güzel kendisini nas ıl ifade eder? Tabii ki kendi ana
dilinde ifade eder, benim anadilim Türkçe, ben en iyi bu dilde
ifade ediyorum kendimi. Diyarbakır Barosu Başkanı anadilde
savunma hakkının sınırlandırılmış olması, eğitim ve yaşama, dinı dikkatinize
nırlandırılm
ış olması
n sı
ğer alanlara ilişkin hakları
sunmak için kendi anadiliyle sizi selamlamaya kalktı . Homurdanmalar oldu, neden homurdanıyoruz arkadaşlar? 0 zaman
öyle homurdanılmaz, Saym Başkan bunu bir Türkçe söyler misin
denir, oysa oradaki amaç Diyarbakır'da yürütülen o davadaki
savunma hakkının smırlandırılmasıydı değil mi? Peki, Diyarbar Barosu Başkanın
ın buna dile getirmesi gerekmiyor mudur,
kı
bizi ilgilendirmiyor mu bu? (Alkışlar)
Sevgili arkadaşlar, gerçekten bu ülkede tüm topluluklar, tüm
ı
nı istiyor isek, birlikte yaşam
halklar, eğer barış içinde yaşaması
savunuyor isek, o zaman bu değerleri önemsememiz gerekiyor.
Diğer türlü bu çatışmalar artacak, hani bölünürüz kayg ısı, korkusu var ya, asıl bölünme o zaman ortaya ç ıkacak.
Sevgili dostlar, ben 8. maddede buna çok k ısa değinecektim
konuşmamın bu kısmına, başka konulara değinecektim ama
kendi sözüm kesilince, sesim de bo ğulunca, hele hele oylamayla,
im halde söz verilmeyip de kesilince
üstelik aleyhe söz istediğ
durumunda
kaldım.
böyle başlamak
n olmadığı yerde hukukçunun sözü dinlenArkadaşlar, barışı
mez. Demokrasinin olmad ığı yerde hukukun sözü duyulmaz, 0
zaman biz barışı ve demokrasiyi tesis etmek zorundayız, o zaman yapacağımız başka şeyler var. Dünkü gazetenin ba şlığı "12
Eylül'e ilk balyoz" daha önce bir başlık "12 Eylül'e ilk kazma" topi
i şikliğ
ndan beri izliyorum, 12 Eylül Anayasası değ
lantmın başı
eleştirel bir şekilde "yetmez ama evet" sözleriyle yaklaşıldı, ancak
i oldu.
ortada bir anayasa de ğ
i şikliğ
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ARIF ALİ
KONU5MASI

Evet demiş olabiirsiniz, hayır demiş olabilirsiniz, yetmez ama
evet de demiş olabilirsiniz, AKP'ye ra ğmen evet de demiş olabilirsiniz ama geçiniz bunları artık. Bizim 30 yıldan bu yana, bu
ülkede barışı, demokrasiyi, haklarm güvence altına aimmasını
savunan bizlerin söylediği bir söz vardır; bu 12 Eylül'le hesapla şmalıyız, yüzleşmeliyiz, bunun önündeki engel de geçici 15. madrılması gerekir demişiz. Şimdi kalktı, ne oldu? Siz
de, onun kaldı
böyle davranırsanız bir ş ey olmaz zaten, ben de onu demeye çalışıyorum. Siz sahip çikmazsanız bir şey olmaz zaten onu demeye
rla dinlerseniz, derdimi anlatacağım.
çalişıyorum. Sabı
Sevgili arkadaşlar, 30 yıldan beri mücadele ettiğimiz bir şey
ortadan kalktı. Geçiniz referandumdaki o ayrışmaları, duygu
bölümlerini falan geçiniz onları. Şu anda 12 Eylül'le yüzleşme
zamanı, 12 Eylül'ü yargılama zamanı. Barolar Birliğinin Diyarr vahşetini gündemine aldığı için teşekbakır zindanı, Diyarbakı
kür ediyorum ama yetmez, onun takipçisi olmak gerekiyor.
Arkadaşlar, bakmız Ankara Cumhuriyet Savc ılığmın 2011/1
sayılı bir dosyası var, şimdi görevsizlik kararı gidip geliyor. Bai, barolar, sizler, bizler, hepimiz buna sahip ç ıkarsak
rolar Birliğ
yargılamr, yargılanırlar ve bir daha bir 12 Eylül'ün ya şanmasmı
i Yöneengelleriz. Buradan 15. madde kapsam ında Barolar Birliğ
tim Kuruluna bunu önermek istemi ştim huzurunuzda, lütfen bu
konuyu gündeminize almız, takip ediniz, kamuoyunu bilgilendiriniz demek niyetindeydim.
Sevgili arkadaşlar, zaten söylemeye çalıştığım bu. 0 kadar
duygu kopukluğu var ki, arkadaşlarım itiraz ediyor, herhalde 12
Eylül'ün yargılanmasmı istemiyorlar diye düşünüyorum, duyamıyorum çünkü neye itiraz olduğunu.
Sevgili arkadaşlar, sömürü çok boyutlu, bir taraftan da doğanı
n sömürüsü var, ekolojik yıkım yaşanıyor. Karadenizliler derelerinin bekçiliğine soyunmuş durumda. Ege'de, Marmara'da,
Güneydoğu'da, Iç Anadolu'da ülkenin her yerinde insanlar ya şan savunulması, ekoloji mücademırıı savunma peşindeler, yaşamı
lesinin en önemli araçlarmdan bir tanesi hukuksal mücadeledir,
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davadır, ba şvurudur. Uzunca süreden beri bu arac ı yok etmek, ARİ F ALI
etkisiz hale getirmek için sürekli yasa de ğişikliği ve idari işlem
KONU5MASI
değişiklikleri yapılıyor. Mesele herkesi kaps ıyorsa, tüm insanlahatta tüm canlıları kapsıyorsa ve hukuksal bir boyutu varsa,
bunun da bizlerin ilgi alanına girdiğini düş ünüyorum, girmeli,
barolarm ilgi alanına girmeli. Bu kapsamda somut olarak Türkiye
Barolar Birliğine kurumsallaşmış bir çevre hukuku komisyonunu
bir an önce oluş turmasını öneriyorum. Gerçi o komisyon olmadan da çevreye ilişkin çalış ma yapan avukat arkada şlar bir araya
geliyorlar, önümüzdeki hafta sonu 15-16 May ıs'ta İzmir'deler, bir
şeyler yapılıyor. Ancak, kurumsal olarak burada Barolar Birli ğine
iş ve görev düştüğünü düşünüyorum, diğer türlü gelecekte çocuklarmııza yaş anabilir bir dünya, ya şanabilir ülke b ırakamayacağız, buna hepimizin dikkat etmesi gerekir diye dü şünüyorum.
Sorunlar çok Anayasa konusunda önerilere kat ılıyorum, Türkiye Barolar Birliğinin yeni Anayasa çal ışması konusunda hemen gündemine alması gerekiyor ama bu çal ışma hani katılımcı Anayasa istiyoruz ya, Türkiye Barolar Birli ği de, barolar da
bizleri katması gerekiyor. Biz kat ılmadığımız takdirde, katılımcı
Anayasa isteğimizin bir inandırıcılığı kalmayacak. Bu kapsamda benim önerim; bu ülkede toplumsal bar ışm sağlanması, demokratik bir düzenin kurulması için bu Anayasanın, kökeni ne
olursa olsun, inancı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun e şit
hak ve sorumluluk temeline dayanan Anayasal yurtta şlığı esas
alması, eş itiikçi, özgürlükçü, sosyal adaleti sa ğlayan, insan hak
ve özgürlüklerini güvence altma alan, ekolojiyi ve ya şama koruyan bir Anayasa olması gerekir diye dü şünüyorum. Bunun gündemimize aimmasmı öneriyorum, teşekkürlerimi sunuyorum.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Efendim biz

teşekkür ederiz. Şimdi bu madde kapsamında gelen bazı öneriler var. Bunlardan bir tanesi Saym İrfan Akyürek'le birlikte be ş
imza taşıyan bir önerge, okuyorum önce.
"Bizler aşağı da isimleri bulunan baro ba şkanları ve Türkiye Barolar
Birliği delegeleri olarak, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulunca
belirlenecek yaş ve hizmet sınırı ndan sönra, mesleği fiilen bıraktığımız-
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sosyal yard ımlaş ma ve dayan ış ma fonu kaynaklar ını n gelir artırımına katkı da bulunmak ko şuluyla, isteğe bağlılı k yöntemine göre ek
emeklilik hakk ımızı n olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yak ış an, insanca bir ya ş am sürdürmemize
olanak sağlayacak olan ek emeklilik hakk ımızı n olduğunu dü şünüyoruz. Hem çalış an meslektaşlara iş alanının aç ılması na, hem de emeklilerimizin mutlu bir ya ş am sürdürmelerine katk ı da bulunmuş olacağına
da inanıyoruz. Bu konuda çal ışmaları olan Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.

TAMER ŞAHİN'İN da,
KONUŞMASI

Hukuksal ko şullarının ve sağlayacağı sosyal yard ı m olanaklarının
aylı k miktarının, en kı sa zamanda Türkiye Barolar Birli ği yönetimince
belirlenip, gerçekle ş tirilmesinin umudunu ta şıyoruz. Bu konuya ili şkin
yeniliklerin ve değişikliklerin ya ş ama geçirilmesi için genel kurulumuzun oluş acak iradesinin Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kuruluna bildirilmesine karar verilmesini dileriz" demiş ler arkadaşlarımız.

Aslmda bunu bence nas ıl oylayacağı z onu bilemiyorum, çünkü bütçemiz geçti. Bu bir dilektir, asimda Irfan Beyin önerisiyle,
pek çok arkada şmuzm dile ği olduğunu biliyorum. izin verirseniz
bunu zapta geçelim, Barolar Birli ğinin bütçe aktarmas ı var ise bu
dönemde, yoksa bir daha ki dönemde hayata geçirilmesi için bizim toplu önerimiz olsun diye dü şünüyorum, e ğer katılırsanız.
Evet, dilek-temenni olarak tutana ğa geçiyoruz. Efendim çok
özür dilerim, bakm sürçülisan ettiysem affola, saat 12.10, gidecek arkada şlarımız var, birkaç tane daha önerge var, bunlar ı
ayarlamak istiyorum, çok özür diliyorum, hiç kimseye sayg ısızlık yapmak akl ımızdan geçmez. Bunu tutana ğ a geçiyoruz efendim öneri olarak.
Bir baş ka öneri şeklinde, daha do ğrusu sonuç şeklinde bir
metin daha geldi efendim. Kurulan komisyonumuz bildiri metnini haz ırlamışlar, şöyle verdiler;
"Türkiye Barolar Birliği 31. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi" denmiş , okumak üzere ben önerge sahiplerinden, efendim

Zafer Bey burada m ı ? Buyurun efendim.
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Av. Zafer OKUR (Gaziantep Baro Ba şkam)- Sayın Başkanım, ZAFER OKUR'UN
Saym Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyem, de ğerli de- KONUŞMASI
legeler, değerli baro başkanları; bize verilen görev üzerine "Türkiye Barolar Birliğinin 31. Olağan Genel Kurul Sonuç Bildirgesi" ol-

mak üzere bu metni hazırlamış bulunuyoruz.
"7-8 Mayı s 2011'de Adana'da toplanan Türkiye Barolar Birliğ
i Genel Kurulu, aşağı daki hususlarm kamuoyuna duyurulmasma karar vermiştir.
1- Kapatı lan devlet güvenlik mahkemelerinin devam ı niteliğinde
olan CMK madde 250 kapsam ındaki, özel yetkili ve görevli ağı r ceza
mahkemeleri; demokrasi, hukuk devleti ve adil yarg ılanma hakkının zorunlu koş ulu olarak ivedilikle kapatılmalıdı r. Türkiye Barolar Birliği,
barolar, demokrasi ve yarg ını n kurucu unsuru avukatlar bu istemi kararlılıkla takip edecekler ve gerekti ğinde hukuktan gelen güçlerini kullanmakta tereddüt etmeyeceklerdir.
2- Baroları n ve savunman ın statüsü Anayasanı n yargı bölümünde
yer almalı ve Anayasal güvence sa ğlanmalıdır.
3- Savunma hakkını kısı tlayan, dolayısıyla bireyleri hukuki güvenceden yoksun kılan yargı lama usulsüzlüklerine derhal son verilmelidir.
Bütün kiş i ve kurumlar bunun sağlanması için cesaretli ve aktif bir
duruş sergilemek zorundadırlar.
4- Tarafsız ve bağımsız yargının olmazsa olmaz koş ulu, özgür ve
bağımsız savunmadır. Yargı reformu tartışmaları nda, savunmanın
temsilcilerinin muhatap al ınmamasını ve savunmayla ilgili hiçbir proje sunulmamış olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Savunmanın
hak ve olanaklarını evrensel ölçü tlerde yaş ama geçirmeyen bir yarg
ı
reformu projesi, gerçek anlamda bir reform olamaz.
5-Avukatlık stajını ve mesleğe girişten başlanarak, mesleğin düzenlenmesi ve mesleğe kalite kazandı rmak için Türkiye Barolar Birliği ve
baroların yıllardır gösterilen çabaları n, gerek siyasal iktidarlar, gerekse
yüksek yargı ve organlarınca engellenmesini kınıyoruz. Örgü tlerimiz
üzerinde vesayet kurma, gayret ve giri şimlerinden sonuç al ınamayacağını kararlılı kla ilan ediyoruz.
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ZAFEROKUR'UN
KONU ŞMASI

6-Avukatlı k mesleğinin faaliyet alanını daraltan, etkisizle ş tiren yasalaş tı rma faaliyetlerinin hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmadığını kamuoyunun ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin dikkatine sunuyoruz.
7- Demokrasi, hukuk devleti ve adil yarg ılanma hakkı için avukatların hakim ve savcılarla aynı statüde ve önemli oldu ğunun, ba şta bütün
uygulamacı lar olmak üzere herkes taraJlndan içselle ştirilmesinin bir
zorunluluk oldu ğunu tekrar ifade ediyoruz.
8- Anayasada güvencesini bulan kanun önünde e şitlik ilkesinin geı m gözetilmekreği, adalete eriş im hakkını n tüm yurtta şlara, hiçbir ayr
sizin uygulanması gerektiği ku şkusuzdur.
9-Devletin me ş ruiyet temelinin yarg ı, yargını n yargıç ve savcıların
meşruiyet temelinin savunma hakk ı olduğunu kuvvetle vurguluyoruz.
Bütün avukatlar, üstlendikleri savunma görevini hukukun üstünlüğüne, evrensel hukuk değerlerine, temel insan hak ve özgürlüklerine
bağlılı kla yerine getirmekte kararl ıdırlar.
Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu yukar ı daki hususları Türkiye Barolar Birliği 31. Genel Kurul sonuç bildirgesi olarak kamuoyuna
saygıyla duyurur."

Saygılarımla.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı)- Efendim
aslmda ş u sonuca göre olay belli ama konu hakkmda lehte ve
aleyhte görüş isteyen birer arkadaş , peki konu şmak isteyen olmadığma göre, oylarmıza sunuyorum efendim bildirgeyi. Peki,
buyurun efendim.
n YöneAv. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Saym Divan, Say ı
ORHAN DÜR'ÜN
KONU ŞMASI tim Kurulu üyeleri; usule ili şkin birkaç ş ey söyleyece ğim, bir de
dilek ve temenriilere ş amil olmak üzere bir-iki hususta vaktinizi
alacağım.
Efendim komisyonun kurulmasma dair karar, bu sabal ıki
toplantıdan sonra al ınmıştır. Komisyon demek, bir meseleyi, bir
problemi ele alıp, enine boyuna tart ış mak ve hukuki ve teknik
açı dan tüm verileri de ğerlendirerek, bir sonuç bildirgesine var-
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mak demektir. Şimdi sabahleyin verilen bu önergeyle, kurulmu ş ORHAN DÜR'ÜN
olan komisyonumuz, yani şurada dışarı da bu komisyon mudur KONU ŞMASI
yani, bu mudur yani, çal ışma bu mudur?
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Baş kan Yardımcısı)- Saym delegeler çok rica ediyorum, lütfen efendim, bize imkan tan ıyınız, biz
gereğini yaparız efendim, çok rica ediyorum, efendim çok rica
ediyorum. Bakı
n iki dakikada geçirece ğimiz bazı şeylere müdahale ediyorsunuz, 10 dakikada geçiremiyoruz, lütfen efendim.
Av. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Efendim özür diliyorum,
burada açı klanan sonuç bildirgesinin, belki aç ıklanan kısımlarının büyük bir kısmı
nı ben de kabul ediyorum. Fakat biz dünden
beri genel kurulda yapılan tüm konuş malarda, niçin Türkiye Barolar Birliğinin etkisiz olduğundan söz ediyoruz. Biz burada bu
açıklamaları yaparken, saym değerli baro başkanlarımız konuştular, değerli delegelerimiz konu ştular. Biz burada bu aç ıklamaları yaparken, mesela hukuk tekni ği açısmdan şöyle diyebiliriz,
diyebiliriz ki; özel yetkili mahkemeler, devlet güvenlik mahkemeleri, 1970 yılında, 61 Anayasasını
n eseri olarak kurulmuş, 75
yılmda Anayasa Mahkemesinin karar ıyla kaldırılmış, 82 Anayasasıyla tekrar ihdas edilmiş ve 2004 yılmda DGM'ler özel yetkili
ağır ceza mahkemelerine dönü ştürülmüş, Avrupa Birliğ
i müktesebatma uyum yasaları çerçevesinde.
Müdahale etmeyin, ben konu şayım, varsa bir itirazmız, gelin
burada konuşun.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Baş kan Yardımcısı)- Efendim, herkesin söz hakkı
na saygı gösterelim. Katılırsmız, katılmazsmız
başka bir şey, burası genel kurul bırakm arkadaşlarımız kendilerini ifade etsinler ama bizim çal ışmalarımızı zorlaştırmaymız.
Av. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Özel yetkili a ğır ceza mahkemeleriyle ilgili olarak, değerli hocalarımızdan devlet güvenlik
mahkemeleri kuruldu ğ
u zaman bunun tartışması geniş bir şekilde yapılmıştır. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer Hocam ız, yine hakeza
Kadri Keskin Hocamız, bu mahkemelerin niçin gerekli oldu ğ
u
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görüş lerini sarf etmiş ler, bildirmişlerdir. Aym şekilde
aksine görüş leri, Yurtcan Hocamız gibi değerli hukukçu, akademisyen hocalarımız da görüş lerini bildirmişlerdir, bu bir hukuk
tekniğidir. Biz burada sanki bir siyasi partinin bir temsilcisiymi ş
gibi alelacele seçimlerden önce bir şey yetiştirmek çabas ı içerisine girmemiz yanlıştır.
Netice itibariyle, Barolar Birli ği Başkanımız, divan müsaade
eder misiniz?

ORHAN DÜWÜN yönünde

Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı )- Bir dakika
müsaade eder misiniz efendim. Şimdi arkadaşlarımızın sözü
bitsin, size de söz hakk ı gerekirse veririz efendim ama bakm 5
dakikayı geçtiniz, neticede toparlanmış bir olay hakkında veriyorsunuz, metinde de mutab ık olduğunuzu, şekil yönünden
katılmadığınızı söylemiş olmanıza rağmen konu şmanızı sürdürüyorsunuz, yine de sözünüzü kesmek istemiyorum ama lütfen
toparlaymız.
Av. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Efendim, özel yetkili a ğır
ceza mahkemelerinin, uluslararas ı platformda da örnekleri vardır. Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlarıyla ilgili olarak
ve işkenceyle ilgili olarak Nürnberg Mahkemeleri, Tokyo Mahkemeleri ve Sırp Mahkemeleri bunun örneklerini te şkil etmektedir. Müsaade buyurun efendim, konu şturmuyorsunuz, iki dakika konuşacağım.
Kravatmı ver de takayım, bugün Pazar, genel kurulday ız, bir
avukat meslektaşımızm giyimiyle alakalı olarak şu konuştuklarmız, ne kadar demokratik bir yap ıya sahip olduğunuzu gösteriyor.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Başkan Yardımcısı )- Saym Tuna
lütfen, bu tartışmayı böyle sürdüremeyiz efendim, lütfen size de
n ben konuşturuson bir dakika efendim, son bir dakika. Bak ı
yorum, cevap vermeyin, önergeyle ilgili söyleyece ğiriizi lütfen
söyleyin, son bir dakika.
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Av. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Efendim Saym İzmir Baro ORHAN DÜR'ÜN
Başkanımızm dünkü konuşması
ndaki, 200 ki şiden fazla sanık- KONU ŞMASI
ii davalarda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumuzun 394.
maddesinin d) bendindeki, 200 sanıklı, fazla sanıldı davalardaki sanıklarm bir k ısmının kı smen mahkemeye almınası hususu,
elbette ki Anayasamızm 36. maddesine ve İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine aykırılık teşkil etmektedir. Bizim konu şmalarımızm hukuki ve teknik olarak böyle olmas ı gerekmektedir. Yoksa sabahki konu ş ulan komisyonla eğer siz dışarıda, daha
önceden hazırlanmış bir metni getirir, burada hiç komisyon çalışmadan bu ş ekilde sonuç bildirisi hazirlarsan ız, bizim etkinliğimiz tartışılır.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Evet, saym konuşmacımızm mikrofonunu kesiyoruz, söylenecekler söylenmi ştir. Son
cümleyi peki, toparlaym lütfen.
Av. Orhan DÜR (Konya Barosu)- Efendim, e ğer usul açısmdan ve hukuk tekni ği açısmdart yapılacaklar yapılıp, tartışılsm,
belki sonuç itibariyle şuradaki açıklanan sonuç bildirgesinin
ufak tefek değiş ikliklerle, sonuç bildirgesinin tüm maddelerine
belki biz de burada kabul oyu verebiliriz, problem de ğil.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Peki saym konuşmacı çok
teşekkür ediyorum.
Av. Tamer ŞAHİN (Divan Baş kan Yardımcısı)- Efendim zaten
önerge oylandı, komisyon da çekildi, onun için lehte oy vermeyeceğim, gelen komisyon raporunu bu şekilde oylarmıza sunuyorum efendim, kabul edenler, kabul etmeyenler? 12 oy muhalefetle ve oy çokluğuyla kabul edilmiş tir efendim. (Alkışlar)
Lütfen, çok te şekkür ediyorum efendim, e ğer yanlış anlama
varsa, yanlış bir ifade varsa, söyleyene aittir, art ık bunu burada
tartışmak noktasmda de ğiliz, hepimiz yorulduk, çok te şekkür
ediyorum. Lütfen efendim, çok rica ediyorum.
Beyefendi sözünüzü kesiyorum, lütfen. Bak ı
n sevgili arkadaşlarım, değerli meslektaşları m; burada kürsü düzeni şeklinde her
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birimiz meydanı boş bulup, birtakım şeyler söyleme kalkarsak,
bu avukat kimliğimize evvela uymaz. Saym meslekta şlarımı bu
konuda biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Gündeme
devam ediyoruz efendim.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı )- 15. maddeyle ilgili konu şmak isteyen, Afyonkarahisar Barosu delegesi İsmail Birdane.
ISMAİ L B İ RDANE'N İ N
KONU ŞMASI

Av. İsmail BİRDANE (Afyonkarahisar Barosu)- Sayg ıdeğer
Divan, değerli yönetim kurulu üyeleri ve delege arkada şlarım;
burada iki gündür bütün delege arkada şlarımız görüşlerini belirttiler. Bir delege arkadaşımız, Anayasa Mahkemesine seçilen
üyenin seçim ş ekliyle ilgili olmamakla beraber, seçilen ki şiyle ilgili bir görüş belirttiği kanaatine vardığınıızdan, bu seçilen kişi
de Afyon Barosu Ba şkanı Saym Mümtaz Akıncı olduğundan dolayı, bu noktada görüş bildirmeyi Afyonkarahisarlılar adma ve
avukatlar adma bir zorunluluk hissettim.
Anayasa oylanmış, Anayasa Mahkemesine nasıl üye seçileceği belirlenmiş, bu belirlemeye göre i şlem yürütülmüş,
en yüksek oyu alan Saym Mümtaz Akmc ı üç kişi içerisinden
ı tarafmdan
na sunulmuş, Cumhurbaşkan
Cumhurbaşkanlığı
atanmak suretiyle yemin etmi ş ve Anayasa Mahkemesi üyesi
olmuştur. Hukuk nosyonu bak ımından hiçbirimizden a şağı olız göreve başlar başlamaz, Çankaya
mayan, değerli arkadaşım
ış, önüne gelen davayı didik didik etmiş ve muNoteri olmam
halefet şerhleri koymaya başlamıştır. Yani Av. Mümtaz Ak ıncı
arkadaşımız, hiçbir siyasi güçten destek almadan, kendi gayret,
kendi becerisiyle orada görev alm ıştır, Afyon'un ve avukatlarm
yüz akıdır.
Değerli arkadaşlarım, biz burada şekil olarak konuşuyoruz,
biz de, hakim de savcı da mevcut mevzuata göre görev yapmak
zorundadır. Ben daha önceki toplantılarda belirttim; avukatlar
ı korumak istiyorlarsa, mutlaka komisyoneğer kendi hakların
lara, kanun yapan komisyonlara var ıp derdini anlatmak durumunda olmalıdır. Ben bu yönetimle çalış mam demek doğru
değildir. Varacak, kanun nas ıl olması gerekiyorsa, Türkiye'nin
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menfaatine nasıl olması gerekiyorsa, bunlar ı elbette bir taslak ISMAlL BlRDANE'NIN
halinde verecek. Bunu yapmad ığımız sürece, yine o zaman söy- KONUŞMASI
ledim, noterler bizden daha baskm, daha yetkin oluyor; çünkü
diyalog kurmasmı biliyorlar.
Değerli arkadaşlarım, ben falan siyasi görü şte olabilirim, ancak baronun yürütme kurulu oldu ğum zaman siyasi dü şüncemi
bir tarafa bırakarak, ülkenin ve avukatlarm menfaatini dü şünmek mecburiyetinde oldu ğumu bilmeliyim. Bu nedenle ben yine
tekrarlıyorum teklifimi, mutlaka Millet Meclisindeki hukukçu
arkadaşlarımızla temas kurarak, kanunlarm yap ımında avukatlarm ve Türkiye'nin menfaatine bir kanun ç ıkmasmı sağlamanın
yollarını aramalıyız.
Diğer bir husus; ülkede cehalet var diyoruz, e ğitim-öğretim
yetersiz diyoruz, çocuklarımız okuyamıyor diyoruz. Ben buradan bir teklif daha götürece ğim yönetim kuruluna. ATO'nun bir
üniversitesi var, biz de baro olarak bir ilkö ğretim, ortaö ğretim,
yüksek öğretim, gücümüz yeterse fakülte ve üniversiteye do ğru
yönelen bir okullaşma noktasma gitmemiz gerektiği kanaatindeyim ve bunun da dü şünülmesini teklif ediyorum.
Kızilcahamam'da bir tesisiniz var, bunun devri için u ğraştığın yönetim kurulu raporunda belirtmiş . Derhal Kızılcahamam'm
ı
elden çıkartılarak, bu söylediğim okullaş mada kullanılabilmesi
iınknını sağlaması gerektiğine inanıyorum. Ayaş evet. Değerli
arkadaşlarım çalış ma raporunu inceledi ğimizde, Birlik Ba şkanımızm vermiş olduğu sözün yüzde 80'ni yerine getirdi ğini görmekten memnunuz. Yönetim Kuruluna ve kendisine huzurunuzda bir teş ekkürü borç biliyoruz.
0 zaman Adana'ya te şekkürle bu bir dakikamı kullanayım.
Değerli arkadaş lar, Adana Barosu misafirperverli ğini göstermiştir
ve bizi gerçekten memnun etmi ştir, kendilerine teş ekkür ederiz.
Yalnız ben diyorum ki; ne olur şu Afyonkarahisar'da da bir topı yapsak da, Afyon'un kaymakl ı tatlısını yedirsek size. Orada
lant
Afyon'un yöresel yemeklerini sunsak, orada bizim otellerimiz var,
büyük kaplıca otellerimiz, 1000 ki şilik, 1500 kiş ilik, orada aileleri-
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nizle beraber sizi misafir etsek, bu noktada da yine kendilerinden
rica ve istirham ediyorum, hepinizi sayg ıyla selamlıyorum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Ismail Beye çok teşekkür
ediyoruz, sağ olun. İzmir delegesi, Av. Hilal Küey, buyurun lütfen.
HLALKÜEY' İ N
KONUŞMASI

Av. Hilal KÜEY (İzmir Barosu)- Teşekkür ediyorum, 8. maddede söz almıştım ama kısmet 15. maddede konuşmakmış. Saym Divan, Saym Yönetim Kurulu Üyeleri, sevgili delege arkadaşlarım; benim 7 yıl aradan sonra katıldığım ilk genel kurul
bu, Barolar Birliği genel kurulu. 7 yıl gelmemek kendi tercihim
değildi, grubum 7 yıldır, 6 yıldır seçim kaybettiği için 7 yıl ara
vermiştim bu genel kurullara. Ne fark gördüm diye dü şündüm
kendi kendime dünden beri; ilk fark Özdemir Beyin yokluğuydu, hüzünlendim. Özdemir Beye ben oy vermedim, asla desteklemedim, karşısmda çalıştım, yani kendi grubumun kazanması
için çalıştım Diyarbakır'da ama onun yoklu ğu, onun insanlığı,
onun farklı düşüncede de olsa, size de ğer vermesini özlediğimi
fark ettim.
Çalışma raporuna gelince; tabii ki çok emek verilmiş bir rapor, tabii ki iki yıllık çok çok önemli şeyler yapılmış. Kendim ve
kuşağım ve grubum emeğe değer veren, emeği baş tacı eden bir
grup olduğuna göre, böylesine yoğun bir çalışmaya hayı
r demek
zaten mümkün değil, elbette çok güzel şeyler olmuş ama bir baro
da bunları yapabilirdi ve yapıyor da zaten birçok baro. Barolar,
Birliğinin, barolardan bir farkı var, farklı bir -divan dağılıyorum,
lütfen bari divan dinlesin, dağılıyorum, evet kalan arkada şlarım dinliyor, çok teşekkür ederim- şunu söylemeye çalışıyorum, çok güzel

şeyler yapılm
ış ama bir baro da bunu yapabiliyor ve yap ıyor da
zaten birçok baro ayn
ı şeyleri yapıyor. Barolar Birliğ
i farklı biz
tüzelkişilik, barolarm toplam
ı değil, böyle bir şey değ
il.
Tabii ki barolarm koordine, organizasyon falan görevi ama
ayrı tüzelkişilik, ayrı bir kurum. Türkiye'nin en büyük ve ba ğımsız -hki daha ba ğımsız diyebilirim- en büyük hukuk kurumu.
Çünkü yargmın, savcının, her ne kadar bağımsız olduğu söylense de yargıcın, savcının her zaman için, sadece bu iktidarda
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değil, bütün benim bildiğim tanıdığım iktidarlarda mutlaka HİLALKÜEY'İ N
yüksek yargı üzerine bir iktidarm gölgesi olmu ştur, vardı, bu KONU ŞMASI
bitmemiş ti. Bunu bitirebilirsek, zaten o zaman gerçek bir hukuk
devleti olacağız ama barolar savunma mesle ğinden de gelen bir
özgürlük dediğim, her zaman için ba ğımsız olmuşlardır. Dolayısıyla Barolar Birliğinin yapmış olduğu her türlü çalış ma, ülkede
farklı algılanıyor. Böyle bir çalış ma yapılmalı, niçin yapılmalı?
Haktan söz ediyoruz, yaş am hakkmdan daha fazla ne vard ır?
Yaşam hakkı yoksa yaşam hakkınm bittiğ
i noktada geri kalan
hakların bir anlamı kalıyor mu Allah aşkına, kalıyor mu?
Dünden beri dinliyorum, ate şin düştüğü, savaşm yoğ
un olarak
sürdüğü Diyarbakı
r Baro Başkanından baş ka neden kimse bariş in dilinden söz etmedi? Neden kimse ban ş üzerine bir şey söylemedi? Bu barış m dili, her konuş macı şiddetle savunuyor kendini,
şiddetle konuşuyor, aman Allah'ım, anneler gününü kutluyor, ne
güzel, çok sağ olun, çok teş ekkür ederiz ama bu ülkede 30 y ıldı
r asker anneleri de, da ğlarda ölenlerin anneleri de a ğlıyor, bu
acı için, bu iş için ne yapabiliyoruz Allah a şkma, ne yapabiliyoruz? Barolar Birliği'ne yapabilir noktasma gelirse, şunu yapabilir;
kuşkusuz elbette ben hayatım boyunca şiddeti reddettim, silahı
reddettim, yaptığım her şeyi barış üzerine yaptım, şiddet karşıtı
da bir insan
ım. Elbette eline silah alsm demiyorum, böyle komik
bir ş ey söylemiyorum ama bir ülke düzeni, Anayasa tart ışmaları
yapılıyor. Bu Anayasada barışı n dilini kurgulamak için bir şey
yapamaz mı Barolar Birliğ
i? Seçim barajı aykı
rı her şeye, bu seçim
barajıyla barış dili kurulamaz denemez mi? Bu Anayasayla yerel
yönetimlerin güçlendiilmemiş olan Anayasasıyla barış dili falan
olmaz diyemez mi, bütün bunlar yap ılamaz mı? Bütün bunları
da Barolar Birli ğ
i sağlamak için o garip arabuluculuk yasas ıyla
uğraşacağma, acayip ne olduğu belli olmayan yasayla u ğraşacağına, gerçekten toplumsal bar ışı kurgulamak için bir arabulucu
öncü kuruluş olamaz mı ? Yapabilir bütün bunları, mümkün.
Dünkü Ahsen Beyin konu şmasmda çok hoş uma giden bir
bölüm oldu, dedi ki; birbirimize tahammül de ğ
il, -belki tam ayn ı
cümleleri konu şamamış olabilirim ama- birbirimize, farklılıklara
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tahammül üzerinden de ğil, tahammül kelimesini bir tarafa itti,
farklılıklarımızla birlikte bir şey yapmak, farklılıklarımızla eşitlenmek, bunun için bu sözün arkasmda durarak, Barolar Birli ği
bir şey yapmalı diye düşünüyorum, geri kalan her şey gerçekten
boş olacak sonra, çok kötü bir noktaya gidiyoruz. Çok teşekkür
ediyorum diıılediğiniz için.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teşekkür ediyoruz saı yapmak üzere Av. Gürkut
yin konuşmacı. Şimdi konuşmasın
Acar, buyurun.
GÜRKUT ACAR'IN
Av. Gürkut ACAR- Saym Başkan, Saym Divan, Barolar BirliKONU ŞMASI
ğinin Saym Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, de ğerli delegeler,
değerli meslektaşlarım; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Öncelikle Anneler Gününü kutluyorum, bütün annelerin bugünü kutlu olsun. Sonra da, yeti şmemde büyük katkısı olan
Kozan Lisesini bitirmiş olmaktan duyduğum sevinci ve şükran hislerimi Adana'ya arz ediyorum. Ya şar Kemal'i ve Yılmaz
Güney'in memleketi Adana'da bereketli topraklar üzerinde olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlar, dünden beri görü şmeler yapılıyor, konuşmalar yapılıyor, fakat işin uluslararası boyutuna kimse dokunması, o noktada söylenecek birkaç sözümüz var. Ben onlar ı
öncelikle size söylemek istiyorum buradan.
Değerli arkadaş lar, yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Yenidünya düzeni ad ı altmda bütün dünyadaki toplumlara bu düzen kabul ettirmeye çalışılıyor. Hukuk sistemleri aynı şekilde
değ
iştiriliyor ve bu yenidünya düzeni dayatmalarm ı silahla ve
kanla bütün dünyadaki toplumlara kabul ettirmeye çal ışıyor.
Dünya artık efendiler ve köleler diye ikiye ayrılıyor, bir Atina
demokrasisi getiriliyor değerli arkadaşlarım, Atina demokrasisi.
Yani bir tarafta yüksek medeniyet, yüksek uygarl ık, yüksek sanat, yüksek felsefe ama di ğer yanda da köleler. Bugün insanlığm
büyük kanla ve yüzyıllar boyu yanarak, can vererek özgürlük
uğruna verdiği mücadeleler sonunda kabul edilmiş olan yüksek
Ir
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değerleri var. Bunlar; laiklik, hukukun üstünlü ğü, yargı bağımsızlığı, insan hakları ve ulus-devlettir.
Değerli arkadaşlarım üzülerek söylüyorum ki, bütün bu yüksek insani değerler, hukuksal değerlerin hepsi sadece ve sadece
gelişmiş ülkelerin hakkı olarak görülüyor, bu yenidünya düzeninde. Bizim hakkımız ne? Bizim hakkımız köleler smıfmdaki
devletlerin arasma girmektir ve üzülerek söylüyorum ki, bugün
dünyayı yönetenler Amerika Birleş ik Devletleri ve Avrupa Birliği bizi üçüncü dünyaya do ğru, daha doğrusu köleler smıfma
doğru sürekli itmektedir. Bunun en somut örne ğini referandum
olayı
nda yaşadık. Değerli arkadaşlarım, referanduma kadar
Avrupa Birliği değil mi, müktesebatımı kabul et ve bu Yüksek
Hakimler ve Savcılar Kurulundan Adalet Bakanını ve müsteşarmı çek, yoksa yarg
ı bağımsız olmaz diyen Avrupa Birli ği, bu
iktidarm getirmiş olduğu referandum oylamas ı
nda iktidarı destekledi, Amerika Birle şik Devletleri destekledi.
Değerli arkadaşlarım, bu halk oylamasıyla aslmda oylanan,
tam anlam
ıyla yargmın tamam
ıyla iktidarm denetimi altma girmesidir ve girdiği için daha dün değil evvelsi gün girdiğim İzmir'deki 10. Özel Yetkili A ğır Ceza Mahkemesinin bir üyesi ve
başkanı duruşmadan 24 saat önce alınmıştır görevinden, başka
bir heyet gelmiştir ve o baş ka heyet birçok belediye ba şkanın
ın
yargılandığı, Antalya'da belediye çal ışanların
ın tutuklu olduğ
u
o davada, tutukluluklarınm devamına karar vermiştir.
Değerli arkadaşları m, Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki, artık yargı tamamıyla iktidarm denetimine girmi ştir ve bu denetim
öylesine sürmektedir ki, artık Türkiye böyle giderse büyük bir
hapishane haline gelecektir. De ğerli arkadaşlarım, Türkiye'de
demokrasi bilerek tahrip edilmektedir. Ergenekon'lar yeni ve çeşitli şekillerde patlatılmaktadır. Izmir'deki dava bir yeni Ergenekon olayıdır, Antalya' da Ergenekon vardır ve art
ık Ergenekon'lar
bölgesel, bölgesel her yerde 80 samkl ı, 100 samklı, 150 samklı, iktidara karşı olan herkesin içine atıldığı bir gayya kuyusu haline
dönüşmüş tür. Türkiye'de demokrasi yok ediliyor.
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GÜRKUT ACARİN
KONU ŞMASI

Değerli arkadaşlarım medya susturulmuştur, Türkiye'de hiç
kimsenin sesi çıkmamaktadır, Barolar Birliğinin de sesi çıkmıyor.
iktidar kendisine karşı gelen, hukuku savunan herkesi susturmanın yolunu bulmuştur. Bugün bu merkezi ulusal anlamda yay ı
n
yapan kanallar, televizyon kanalları, radyolar, gazeteler tümü
susturulmuştur, sadece yerel gazeteler kald ı, yerel gazeteleri de
baskı altına almak için ilan ve reklam yönetmeli ğinde değişiklik
yapılmak üzere çalışmalar yapılıyor. Değerli arkadaşlarım ayrıca, son çalışmada herkesin dünyaya aç ılan penceresi olan internetin denetim altına aimması için yeni bir tasarı hazırlanmaktadır. Barolar Birliğinin de, bütün meslektaşlarımızm da dikkatini
çekiyorum; bu internetteki e ğer kısıtlamalarda gelirse Türkiye'de
artık konuşacak insan ve konuşacak kurum kalmayacaktır.
Değerli arkadaşlarım, Barolar Birliğimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz, Saym Başkanm ve yönetimin fedakrlıklarmı
görüyoruz, özellikle Özdemir Özok dinlenme evi, Karanfil Son günükaktaki eski binanın, 40 yıllık özlemimiz olan, avukatlar ı
ı göbirlik geldiği, duruşmaya geldiği zaman içinde ihtiyaçların
rebileceği, dinlenebilece ği, duruşma saatine kadar sığmabileceği
bir ev haline getirilmesi, bir çal ışma merkezi haline getirilmesi
40 yıllık özlememizi gidermiştir, o konuda çok teşekkür ediyorum. 0 bir hayaldi ama o hayal gerçekle ştirilmiştir. Litai Otel ve
konuk evi için de kutluyorum, gerçekten be ş yıldızlı bir otel hizmeti veriyor, bir konuk evi kadar s ıcak, orada çalışan personelin
n nezaketini de burada söylemek istiyorum, bu
seçimi ve onları
konuda yönetime teşekkür ediyorum.
Yalnız tabii bunun yanında referandum konusunda Türkiye
ıBarolar Birliğinin koymuş olduğu tavrın geçerli olmadığı kan
sı
ndayım. Referandumda, halk oylamasmda Barolar Birli ğinin
ın tamamıyla iktidarın
kıyameti kopartması gerekirdi, yargın
denetimine verildiği bir halk oylamasında, ben Barolar Birli ğinin çarşaf çarşaf ilanlar vererek "farkında mısınız" diye
halkı ikaz ederek, aylar süren bir kampanya götürmesini beklerdim ama bunu yapamad ılar, olmadı. Bu konudaki üzüntülerimi
bildirmek istiyorum.
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Şimdi Barolar Birli ğinin bu geldiğimiz aşamada, iktidara
karşı onlardan bir şey beklemeden, en sert tavrı koymasını talep ediyorum. Değerli arkadaşlarım, sanmayalım ki bu iktidar
bize karşı, avukatlara karşı bir uygun davranış içine girecektir.
Noterlere verilmiş olan veraset belgesi çıkartma yetkisi, biliniz
ki avukatlara verilmesi gereken bir yetkiydi. Noterlere verilmiştir, bilerek verilmiştir, kasten verilmiştir, elimizdeki birçok
hakkm da elimizden, e ğer gerekli mücadeleyi göstermezsek
almacağı kanısmdayım. Çünkü iktidar kendisinden yana olmayan herkese karşı düşmanca bir tavır içindedir. Bu konuda da
Türkiye Barolar Birliğini düşman olarak ilan etmiştir, düşman
olarak görmektedir. 0 zaman Türkiye Barolar Birliğinin de buna
karşı sığmacağı tek yer halkm bilincidir. Onun için ben Türkiye
Barolar Birliğinin halkı aydmlatmada, halkı hukuk konusunda,
gerektiğ
i gibi uyarmada daha etkin davranmas ını diliyorum, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.

GüRKUrAcAR'N
KONU ŞMASI

Av. Aziz ERBEK (Divan Başkan
ı)- Çok teşekkür ediyorum
Saym konuşmacı. Şimdi Karabük Baro Ba şkanı Saym Rıdvan Erdoğan, buyurun lütfen.
Av. Rıdvan ERDOĞAN (Karabük Baro Başkan
ı)- Saym Di- RIDVAN ERDOAN' İN
van, çok Değerli Birlik Başkamm, çok Değerli Birlik Yönetim Ku- KONU ŞMASI
rulu Üyelerimiz, değerli baro başkanlarım, Türkiye Barolar Birliğinin çok değerli üst kurul delegeleri, de ğerli meslektaşlarım;
sözlerime başlarken hepinizi sayg
ıyla selamlıyorum.

Değerli arkadaşlarım, Karabük Barosu olarak bizim temel
düşüncemiz, temel yakla şınıımız; Türkiye Barolar Birli ğinin ve
bütün barolarımızm hizmeti esas alan, mesle ğin sorunların
ı esas
alan, tarafsız, objektif bir tutum ile yönetilmesi. Biz Karabük'te,
Karabük Barosu olarak bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ve Türkiye Barolar Birli ğimizin de çalışmaların
ı bu
çerçeve içerisinde takip etmekte ve değerlendirmekteyiz de ğerli
arkadaşlarım. Bugüne kadar gelinen süreçte, Saym Birlik Ba şkanımızın ve Sayın Yönetim Kurulu Üyelerimizin bu çerçevede
tarafsız, objektif, yansız bir tutum için Barolar Birli ğini yönet-
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RIDVAN ERDOAN'IN tiklerini,
KONUŞMASI

Anadolu Barolarmın haklarmı koruyan ve gözeten bir
anlayış içinde çalıştıkları
nı görmekteyiz, bundan dolay ı kendilerine müteşekkiriz, bu çizgide çalışmaların
ı sürdürdükleri sürece Karabük Barosu olarak biz de kendilerine destek vermeye
devam edeceğiz değerli arkadaşlarım.

Bunun yanında, mesleğimizin sorunlarıyla ilgili olarak Karabük Barosunun görüş lerini ifade etmek gerekirse; bugün gelinen süreçte mesleğimizi, meslektaşlarımızı tehdit eden en büyük tehlikenin, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde
bulunan arabuluculuk kanun tasarısı olduğunu düşünmekteyiz.
Getirilen bu tasarıyla maalesef mesleğimizi, meslektaşlarımızı
olumsuz yönde etkileyen değerli arkadaşlarım, pek çok yeni hüküm getirilmektedir. Getirilen bu hükümler ile dört y ıllık üniın tamamına, 100 saatlik temel hukuk eğ
versite mezunların
itimi
almaları kaydıyla arabulucu olmak üzere sınava girme hakkı
tamnmaktadır, bunun kabulü mümkün de ğildir değerli arkadaşlarım. Biz bu konuda bütün barolar ımızın ve Türkiye Barolar
Birliğinin geniş kapsamlı bir çalışma yapmasın
ı savunmaktayız.
Bu konuda Karabük Barosu olarak elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Geçtiğ
imiz günlerde bizzat Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Merkezine giderek, Say ı
n Başkanla bu konuyu görüştük, bu konudaki endişelerimizi kendilerine aktard ık. Sayın
Başkan da bu tür ele ştirilere her zaman açık olduklarını, Türkiye
Barolar Birliğimizle de bu konuyu müzakere ettiklerini ve bu tür
eleştirilerden yararlanacaklarm ı ifade ettiler. Bu konudaki baro
olarak gayretlerimiz devam etmektedir de ğerli arkadaşlarım.
Bu konuda biz Karabük Barosu olarak, arabuluculuk olayı
nın
tamamı
na karşıyız. Daha önceki konuşmalarda Sayı
n İstanbul ve
Eskişehir Başkanlarımızm da bildirdiği üzere bu olaym tamam
ına karşı çıkmamız gerekmektedir, bu müesseseye kar şı çıkmamız
gerekmektedir. Şayet bu konuda başarılı olamazsa, yani burada
İstanbul Başkanımız bir tabirde bulunmuştu, o tabire bende hak
vermiyor değilim, ancak bu konuda ba şarılı olamazsak Avukatl ık
Kanunu çerçevesinde bu düzenlemenin yapılması için hükümete baskı yapmalıyız. Zaten 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35.
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maddesinde bu konuda bir düzenleme getirilmi ştir. Bu maddenin RIDVAN ERDOĞAN'İ N
genişletilmesi suretiyle ya da Avukatl ık Yasasma ilave maddeler KONU ŞMASI
getirilmesi suretiyle bu olaym tamamen avukatlarm tekelinde kalmasmı sağlayacak bir düzenleme için çaba sarf etmeliyiz de ğerli
arkadaşlarım. Bu konudaki görü şlerimiz özetle bu şekilde.
Bunun yanında değerli arkadaşlarım, burada dün yapılan konuşmalarda, görü şmelerde; konuşmacı arkadaşlarımız rahmetli
Deniz Gezmiş 'i andılar ve onun ölüm yıldönümü dolayısıyla taziyelerini ifade ettiler. Bundan dolayı değerli arkadaşlarım, bizim hiçbir şikyetimiz yok. Biz de Türkiye tarihinin önemli bir
şahsiyeti olduğuna inandığımız rahmetli Deniz Gezmi ş'i rahmetle anıyoruz. Ancak burada salondaki hassasiyeti ve farkl ı siyasi eğilimleri dikkate alarak, konu şmacı arkadaşlarımızm farklı
kesimlerin mağdurları için de bir şeyler söylemelerini beklerdik,
maalesef bu yapılmadı . Biz bunu bir eksiklik olarak görüyoruz,
kimsede art niyet aramıyoruz ve bu eksikliği gidermek üzere
değerli arkadaşları m, 1980 öncesi olaylarda şehit olan milliyetçi camiaya mensup olan rahmetli Gün Sazak ve rahmetli Recep
Haşatlı başta olmak üzere bütün şehitlerimizi burada rahmetle
anıyorum. Ayrıca Güneydoğ
u bölgemizde ve Türkiye'nin de ğ
iş ik bölgelerinde meydana gelen terör olaylarmda şehit olan, emniyet güçlerimizi, kahraman askerlerimizi ve bütün şehitlerimizi
de burada rahmetle anıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle konuş mama son veriyorum. Türkiye Barolar Birliğ
ine ve bütün barolarımıza çalışmalarmda başarılar diliyorum. Genel Kurulumuzun hay ırlı olmasın
ı diliyorum,
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teş ekkür ediyoruz Sayin konuşmacı. Şimdi Afyon Baro Ba şkan
ı Turgay Şahin, buyurun lütfen.
Av. Turgay ŞAHİN (Afyon Baro Başkanı)- Saym Divan, Sayin Birlik Başkanım, Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli baro başkanları ve delegeler; Tekirdağ Barosu delegesi ve önceki dönem Türkiye Barolar Birli ğ
i Yönetim Kurulu Üyesi Av. Güneş
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TURGAY ŞAHİ N'İN Gürseler'in Anayasa Mahkemesine üye seçimiyle ilgili yapt ığı
KONUŞMASI
maya cevap vermek ihtiyac ı doğmuştu, ancak bunu dün

konuş
yapmak istemiş tim, bugüne sarktı.
Bilindiği gibi 12 Eylül referandumu sonundaki yeni düzenleme, baro ba şkanlarının kullanacağı oy ile Anayasa Mahkemesine bir üye seçilmesi esasmı getirdi. Yüksek yargı da avukat ve
savunma bakış açısının temsili için öteden beri süren feryad ımız
ı bulmuş oldu. HSYK'ya seçilen bir baro ba şkanımız ile
karşılığın
birlikte, bir de Anayasa Mahkemesine üye seçmemiz bizim için,
savunma için, meslek örgütümüz için son derece önemliydi, bir
dönüm noktas ıydı . Sürece hepiniz biliyorsunuz; önceki dönem
Afyonkarahisar Baro Ba şkanınıız, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, önce dönem Kayseri Baro Ba şkanı da HSYK üyeli ğine seçildi.
i için yapılan seçimin haz ımsızlık yaAnayasa Mahkemesi üyeli ğ
rattığını biliyorum. Delege sayısma bak ılmaksızm, her baro baş nda son derece demokratikti
kanı
nın bir oy kulland ığı seçim aslı
n müstakil kabul edili,
baroları
ve barolarm as ıl kabul edildiğ
ndan da bu seçim yöntemi
i anlayış a da uygun olması açısı
diğ
gayet
olumluydu.
Biz
bunu
hazmettik ve neticeden
ve sonuçları
n bitirdiği okullar
de memnun kaldık. Ancak nedense insanları
hazımsızlık yaratıyor, mensup olduğu düş ünce dünyası hazımsızlık yaratıyor, tercihlerimiz haz ımsızlık yaratıyor. İkilem içinde olmamamız gerekiyor, şayet barolar ası l ise, barolar ba ğımsız
ve tam yetkiliyse, Türkiye Barolar Birli ği Başkanlık seçiminde,
nda, ibra konusunda,
nması
n al ı
önemli ya da nitelikli kararlar ı
mevcut delegasyon sistemini ve bunun yaratt ığı adaletsiz durumun sorgulanması gerekiyor.
Evet, bu husus da haz ımsızlık yaratacak, ancak gerçekten as ıl
olan tek tek barolar ise, barolar gerçekten ba ğımsız ise, birliğin
adeta bir konfederasyon olarak kabulü ve her bir baronun temel
meselelerde eş it oya sahip olacağı bir yapıyı düş ünmek gerekiyor. İlk başta aykırı ve olmayacak bir dü şünce olarak dış lamadan önce, federatif yapılarda ba şkanlık seçimi nasıl yapılıyor, bir
hatırlayalı m. Bu çerçevede her bir baro ba şkanmın sadece bir oy
i Anayasa Mahkemesi üye seçimlerinin sonuçlar ıkullanabildiğ
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nı hazmedemeyenler, bu söylediklerimi de hazmedemeyecek ve
kabul edilemez bulacaklardır.

TURGAY ŞAH İ N'İ N
KONU ŞMASI

Mevcut baro başkanlarının salt çoğunluğunun üzerinde tam
41 oy alarak, ilk sıradan Meclise giden ve orada üye olarak seçilen üstadım Celal Mümtaz Akıncı'nı
n yeni dönemde ne ifade
ettiğini çok iyi biliyorum. Savunma bak ış açısın
ı, Anayasa Mahkemesinde temsil ederek, nas ıl fark yaratacağı
nı hep birlikte göreceğiz. Öncekinden iyi olması yetmez, ideal boyutta iyi olmadıkça hiçbir değ
i şikliğ
i desteklemeyiz, desteklemediğimiz gibi
bu değ
i şikliklere en sert biçimde direniriz anlay ışı, bugüne kadar yaln
ızca eski halin devamına yaradı. Yapılan değişikliklere
de en küçük bir katkımız olamadı. Biliyorum 31. Ola ğan Genel
Kurul toplantısmda, çalışma raporunu konuşmalıydık. Bu konuda Türkiye Barolar Birli ği Başkan ve Yönetim Kurulunun övgüye değer çok sayıda çalışması var.
22 Ocak 2010 tarihli Baro Ba şkanları toplantısmda, Birlik Başkanımızın özetledigi faaliyetleri dinlerken, son derece sevinmi ş
ve yıllar sonra faaliyetlerin konuşulduğu, havanda su dövülmeyen, somut adımlarm paylaşıldığı bir toplantıda bulunmaktan
onur duymuştum. Aslmda avukatları
n sorunlarma odaklanarak
çözümler üreten bir Barolar Birliğ
i anlayışı bize uzak ve yabancıydı bu tarihe kadar. Al ışılmamış her şey hazımsızlık yaratacaktır, bu son derece normaldir ama sindirilebilir olsa da, eski hali
ve alışılagelmiş yöntemleri de biz hazmetmiyoruz. Al ışılmadık
biçimde faaliyetler gösteren, faaliyetlere odaklanan Birliğ
imize
ve Değerli Başkanımıza buradan teşekkür ediyor ve başarılarının
devamın
ı diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
(Divan Başkanı)- Evet, Sayı
n konuşmacı teşekkür ediyoruz. Bursa Barosu delegesi Say ı
n Av. Yahya Şimşek
buradalar mı efendim? Yahya Bey buyurun.
Av. Aziz ERBEK

Birlik Baş- YAHYA Şİ MŞEK'İ N
KONU ŞMASI
kanı başta olmak üzere tüm değerli meslektaşlarım; sözlerime
başlarken sizleri sevgi ve sayg ılarımla selamlıyorum.
Av. Yahya ŞİMŞEK (Bursa Barosu)- Say ı
n Divan,
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Değerli arkadaşlar, öncelikle sonuç bildirgesi üzerindeki görüşlerimi bir cümleyle ifade etmek istiyorum. İki günden beri yapılan çalış malarda, öylesine dağınık ve adeta kendimizi de biraz
deşarj eden konuşmalarm üzerine böylesine güzel bir bildirgenin
nı son derece başarılı buluyorum. (Alk ışlar)
oturtulmuş olması
Değerli arkadaşlar, tartıştığımız konular hep aynı, bildiğimiz
konular. Belki kendi yörelerimizde ya şadığımız örnekleri kathk
ama netice itibariyle ülkemizde Cumhuriyet tarihinde ya şanılan
en önemli hukuki krize yaşıyor olmamı zm nedenleridir bunlar.
Hukuk ayaklar altma almıyor bu süreçte. Her ne kadar böyle
güzel şeyler çizilse de, bazı pembe gözlüklerle bakılsa da, hep
o pembe gözlüklerin arkasmda farkl ı görüntüler olduğu ortaya
çıkıyor. 82 Anayasasmda "yetmez ama evet" savunuluyor
yetmez ama evet. Peki, neydi bu i şin aslı, bu kadar detaylı anlatmaya, tartışmaya gerek var mı? İki tane temel madde vard ı, 24
tane vitrin maddesi vard ı . 0 iki maddeyi 24 vitrin maddesinin
arasında kaynaştırdılar.
Şimdi bunlar nedense, bu siyasi iktidar bunu al ışkanlık haline
getirdi. Daha evvelde gençlerin önü aç ılsm diye milletvekili yai
işikliğ
i şiklikle, 2 B'yle ilgili de ğ
nı gerektiren değ
şının 25 olması
,
dedi
ki
bu
2
B'yle
ilşı
çıktı
lerdi.
Muhalefet
kar
birlikte getirmiş
gili değişiklikle orman arazilerirıi, vasfmı kaybetmiş olanları, bu
arazilerin dışma çıkartarak, eşe dosta, yandaşa peşkeş çekeceksiniz. Onun üzerine siyasi iktidarm yan ıtı; ya bunlar gençlerin
milletvekili olmasma kar şı çıkıyorlar. Şimdi yetmez ama eveti
savunmak da bir noktada bu ş ekilde cevap vermek gibi algılıyorum ben.
Değerli arkadaşlar, söylüyoruz 12 Eylül'cüler yargılansm, işkenceciler yargılansın, iş te faili meçhuller aydınlatı lsm, tekrar
ülkede darbe olmasm. Hem de öyle söylüyoruz ki, Türkiye Bai oluş tursun, destek versin de bunlar
rolar Birliği bir güç birliğ
yargı lanabilsin. Yahu hukuku zorlayarak, yarg ılatmanın ne yarası var, o ayrı bir konu. Kaldı ki çözümü farklı şekilde bulmaya
çalışalım. Türkiye'de eğer yargı bağımsız olursa, halk güvene-
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ceği, benim sorunum olduğu zaman, benim sorunumu mutlaka
yargı çözecektir anlayışını egemen kılabilirsek, halk kendi sorunımu çözecek ne askeri arar, ne ba şka bir şeyi arar. Önemli olan
o umudu vermektir o insanlara. (Alk ışlar)
Bir sürü yasalar çıkıyor peş peşe, şu özel yetkili savcılarla, özel
yetkili mahkemelerle ilgili düzenleme hukukun DNA'sm ı bozdu
bence, hakikaten bozuldu. Öyle hale geldi ki, kendi yörelerin ıizde yaşadığımız olaylar var, mutlaka sizlerde ya şıyorsunuz, özel
yetkili savcılarımız üç kiş i gördü mü tamam diyor, örgütsel suçtur, damgayı basıyor. Soruşturmayı hangi mecraya çekiyor; bir,
önce gizlilik, dosyanın gizliliği, sonra dinlenme, telefon dinlemelen, sonra bunlar katalog suça giriyor tutuklanma. Yarg
ılama
yapılıyor, yapılıyor sonunda duruşma savcısı mütalaa veriyor,
diyor ki her ne kadar sanıklar hakkmda örgüt kurmaktan dava
açılmış ise de, yapılan işin gereği zaten en az üç kişiye ihtiyaç
duyulduğundan, örgüt suçlamasıyla ilgili iddiadan suçlamadan
beraatma.
Av. Aziz ERBEK

(Divan Başkanı)- Saym konuşmacı son bir

dakika.
Av. Yahya ŞİMŞEK (Bursa Barosu)- Saym Başkan, aslmda hiç
konuş masam da olurdu, çünkü ben buradaki de ğerli arkadaşlarıma saygısızlık olmasm diye konuşuyorum. Çünkü bir eleştiri
olarak kabul edebilirsiniz, divanı
n düzgün tuttu ğu bir liste yok,
yani her önüne gelen s ıraları atlanarak konuş turuldu. Ben kendi
sıramı takip ettim, defalarca uyardım, lütfen o uyarılar sonunda
da şimdi konuşma imkanı buldum. Yani lütfedin, e ğer ben kendi
hakkın ı arayamayacaksam niye konu şuyorum ki zaten bunları.
Yani o olmadı, düzgün olmadı, bir eleştiri olarak lütfen kabul
edin.

Şimdi başlang
ıçta soruşturmayı yürüten savcı o işin en az üç
kişiyle yapılacağın
ı bilmiyor mu ki kalkip örgüt suçudur diyor?
Biliyor, bayağı biliyor ama ne yapıyor? Hukuku dolanıyor, yani
gizliliği, tutuklamayı, telefon dinlemeleri kararım aldırabilsin
diye. Böylesine hukuksuzluk ya şanıyor, biz burada gelmişiz ne205
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leri tartışıyoruz. Kald ı ki, Cumhuriyet tarihinde en a ğır tahribat
bu dönemde oluyor. Dü ş ünebiliyor musunuz ki arkada şlar, oturduğumuz evimizde, i şyerimizde dinleniyoruz, yani Türkiye'de
nırlar içerisinde adeta
herkes dinleniyor, yani Türkiye ulusal s ı
açık cezaevi durumunda. Böyle bir noktaya gelinmi ş, hâlâ kalkı yoruz tatmin edici laflar söylemeye çal ışıyoruz.
Yapmayalım arkadaş lar, hukuk üstünse hukukun üstünlü ğünü egemen kılalım, yargıyı bağımsız hale getirelim ama bunu
yapabilmek için de meseleye ideolojik perspektiften yakla şmayalım. Konuş anlar ideolojik perspektiften, yahu bir an için hukukçu kimliğimizi ön phina ç ıkartalı m, bu yok, laf olsun diye
söylüyoruz.
Değerli arkadaş lar hukukçuluk öyle kazan ılan bir olay değil,
fakülteyi bitirmekle, avukat olmakla, hakim savc ı olmakla hatta
üniversitede o iş in profesörü olmakla hukukçu olunmak. Hukukndığı zaman dimdik durarak, ayakta
çu, hukuk ayaklara altına alı
kalarak, her türlü riski gö ğüsleyerek, hukuku savunmaktır. Onun
için hukukçuluk kolay de ğildir. İş te gelin, bugün hukuk ayaklar
altına almmaya çal ışılıyor, gelin hukuka sahip ç ıkalım. Sahip çıkmanın yolu biz hukukçular için hukukun üstünlü ğünü ve yargının bağımsızlığını namusumuz gibi görmekle e şdeğerdir.
Değerli arkadaşlar bir fıkrayla sözümü bitiriyorum; rüzgrla
namus arkadaş olmuş lar, birlikte yürüyorlarmış . Rüzgar özelliklerini anlatıyor namusa, diyor ki ben can ım sıkılır bir eserim
Amerika'ya giderim, orada can ım sıkılır eserim Asya'ya giderim vesaire. Bakmış ki namus, rüzgrm özellikleri anlatmakla
bitmeyecek, demi ş ki araya girerek; rüzgar karde ş görüyorum
ki senin birçok özelliklerin var ama benim bir tek özelli ğim var,
izin verirsen onu söyleyeyim, sonra yine seni dinleyeyim. Söyle
demiş " ben demiş bir gidersem bir daha gelmem" Onun için değerli
arkadaş lar, namus gibi görürsek biz bu i ş in üstesinden geliriz,
gerisi teferruat. Saygı lar sunuyorum. (Alk ışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı )- Çok teş ekkür ederiz Saym
Başkanım. Şimdi Kocaeli Barosu delegesi Mustafa Okçu

Türkiye Barolar Birli ği 31, Genel Kurul Tutana ğı

Av. Mustafa OKÇU (Kocaeli Barosu)- Sayın Divan, Değerli
Birlik Baş karum, Kurulu Üyelerimiz, de ğerli delegeler; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Bu saatte burada bulundu ğunuz, tahammül smırmızı zorladığmız için ayrıca bundan dolayı teşekkür
ediyorum.
Öncelikle salon ne kadar az olursa olsun, katıldığı m bu kongrenin, bu çalış ma toplantısmın dinamizminden ben memnunum.
Dünden beri yap ılan çalışmalarla ilgili görebildiğim; çalışmalara katılan arkadaşlarımın mesajlarımdan öğrendiklerimle ilgili
okuduklarımı bir sonuç olarak söylemek istiyorum.
Barolar Birliğinin bize ulaştırdığı raporlar, bütünü kapsamında incelendiğinde gerçekten farklılık ortaya çıkıyor, buna biraz
sonra değineceğim. Ancak, sanki toplantı organizasyonunda bu
çalışmalarm hayata geçmesini sa ğlayacak şekilde ayrı bir talep
yaratmaya yönelik bir organizasyonda farkl ılık gibi bir şeyler
görmeye çalıştım. Fakat dün öğlen itibariyle o aşılmış oldu, yani
buraya katılan bütün delegeler, baro başkanları arkadaşlarım
ız,
art
ık bu anlamıyla Barolar Birliğinin en üst seviyedeki yapaca ğı
toplantılarm bu şekilde olamayacağmı ortaya koydular. Verdikleri mesaj şu, benim anladığım şu, diyorlar ki; Barolar Birli ğinin
bütün avukatların iradesini temsil eden bu çalışma, bu organizasyon gelir, çalışmalarına başlar ve otel hizmetlerinin sunduğu aralıklara tabi değildir. Bu çalışma 10.00'da başlar, bildirir,
hizmetler ona göre ayarlan ır, çalışma verimliliğini sürdürmekle ilgili ne zaman talep ederse, diğ er hizmetler ona tabi olabilir,
bu onu gösteriyor. Ayrıca bütün anladığım anlamıyla örgütsel
anlamda da artık daha önce darbe anayasal düzenin avukatları,
korparasit, hiyerarş ik ve tecrit anlamda konumlandırılması süreci aşılmış, ben onu gördüm, onu tespit ettim.
Arkadaşlarım
ız bütün avukatlarm iradesinin yapabilirli ği anlammda yeni organizasyonlar, yeni çal ışmalar bekliyorlar, bunu
ortaya koydular. Bunun anlam ı şudur; bundan sonraki toplantıları bu şekilde yapamayız. Bundan sonraki toplant ıları ne kadar
hukukla ilgili, adaletle ilgili, ya şamın sürdürülebilmesiyle ilgili,
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hukukun üstünlü ğüyle ilgili, anayasal demokratik düzenle ilgiii taleplerimiz varsa, toplumun talepleri varsa biz bunlar ı kabul
ederiz. Buna ili şkin çal ışmalarımızı, tüm Türkiye haikmırı kazanımları olarak, tüm Türkiye halk ının yapabilirlikleri ba ğlamında
birlikte yansıtırız, bunu istiyor, arkada şlarımız bunu istiyor, benim okuyabildiğim bu.
Şimdi daha önce yapt ığımız bir çalışmaya ili şkin de, birkaç
kısa değerlendirmeyi sunmak istiyorum. Raporun sunu ş kısmında vurgulandığı, ayrıca çal ışmalarma yans ıtıldığı gibi, yeniliği
ve değiş imi temsil eden yönetim kurulu kadrosu, sorunlar ımızı
çözmek, ihtiyaçlarımızı karşılamak için önemli çal ışmalar ba şarış , barolarımıza da bu alanda> önemli katkılar ve açılımlar sunm
muştur. Başta Barolar Birliği Ba şkanımız olmak üzere yönetim
kurulu üyelerine, katk ı da bulunan di ğer kurul üyelerine, çal ış anlara takdirlerimizi, te şekkürlerimizi sunarız,
Yapılan çalış malar içerisinde en önemli bulduldar ımın ba şmda, Barolar Birliğinin kendi iç i şleyiş ini, harcamalarmı görünür
kılarak, çalışma süreçlerini hesap verebilirlik kriterleriyle i şletip,
şeffaflığı kurumlaştırmayı başarabilmesidir. Şeffaflık önemli ölçüde başarıldığı için, ulaştırılan yönetim kurulu çal ış ma raporunda
ve diğer raporlarda, bütün çal ışmalarm maliyetleriyle, i şlevsellikleriyle, yerindelikleriyle, hem süreçler içerisinde, hem de sonuçlarıyla izlemek ve de ğerlendirebilmek mümkün olabilmi ştir.
Gerçekleş tirilen ve önemli ölçüde kurumla ştırılan bu çalış malar, barolar için de yönlendirici etki yapm ış , barolarımız da
benzer çal ışmalar içerisine girmi ş tir. Temel yaklaşım özelliği
gösteren ba şka bir önemli çalışma ise, Türkiye Barolar Birli ğinin yeniden yap ılandırılması konusunda, Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsüyle yap ılan çalışmadır. Sürdürülen
hizmetlere yans ıyan bu çalış ma ile de, yürütülen hizmetlerin
standartlaştırılması sağlanarak, kurumla ştırılmaları gerçekleştirilebilmiştir. Yap ılan çalış malarm izleri sürüldüğünde; yenili ği,
değiş imi, yeniden yap ılanmayı sağlayacak, kurumla şmayı gerçekleştirecek altyap ının önemli ölçüde ba şarıldığmı görebilmek208
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teyiz. Kı sa zamanda baş arılan çok önemli çal ışmalara rağmen,
31. Olağan Genel Kurul kapsam ında de ğerlendirilmeye sunulan
yönetim kurulu çalış ma raporunu, yönetim kurulu hesap raporunu, denetleme kurulunu raporunu ve 01.04.2011 ile 31.03.2013
dönemi tahmini bütçesini bir bütün olarak de ğerlendirdiğimizde; karşılaştığmuz ortak gerçek, gösterilen ola ğanüstü çabariin
yapısal dönüşüm ihtiyacımızı karşı lamaya yetmediğidir.
Bütün avukatlarla, kitlesel olarak, halk ı
n katılımını ve desteğini alarak, halkm kazanımlarmı, halkla birlikte gerçekle ştirecek, başarı lar kazanmaya zorunluyuz. Gösterilen performansm
ortaya çıkardığı gerçek, sorunlarımı zm yapısal olduğudur. Yapılan çalışmalarm en önemli faydası ise, Türkiye avukatlar ının
konumlarmı, işleyişleririi, iş levlerini görebilmesini sa ğlamasıdır.
Değerli meslektaşlarım, avukatları
n iki temel alanda i şlevsel yükümlülükleri üstlendikleri bilinen gerçektir; bir, kamusal
alanda hukukun ve yargın
ın işleyiş inde halkm kazanımlarmın
temsilcisi olarak hukuksal ve yarg ısal meşruiyetin sağlanmasını
gerçekleştiren süje olarak sürdürülen i şlevi; iki, günlük hayatm
içerisinde halkm çalış mak, üretmek, yar ışmak, başarmakla ilgili
taleplerini en verimli, en özgür, en demokratik çat ışmasiz uzlaşma içinde sürdürmesine katk ı sunmak işlevi.
Bilindiği gibi, avukatlarm her iki işlevinin bile şkesindeki belirleyici olan, olmazsa olmaz unsur halktır. Yani bu durumda
halkı
n kazanımlarıyla bütünleş mek, halkm iradesinin yapabilirliğini, özgürlükçü, çoğulcu demokratik kurumları
n ve kurallarla gerçekleştirmeye çalış mak, avukatlarm kişisel algılamalarma
bağlı bir durum değildir. Bu konumları ve sorumlulukları gereğidir. Barolar Birliği ve barolar; yenileşmeyi, değişmeyi, yeniden
yapılanmayı tartışırken mevcut konumumuzu de ğerlendirerek,
yapısal dönüş ümümüzü gerçekleş tirecek, kurum, kural ve işleyişleri hedeflemeyi ba şarabilmelidir.
Son olarak belirtmek istedi ğ
im şu durum var; yapısal dönüşümümüze iliş kin olarak her iki alanda Kocaeli Barosu bünyesinde
bedelli bir çalışmayı başlatm
ış olmakla birlikte, çalışmalarımızı
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taslak halindedir, buna katk ılarımzı, eleştirilerinizi bekliyoruz.
Bu dü ş üncelerle hepinizi sayg ılarla selaml ıyorum. (Alk ışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Ba şkanı)- Çok te ş ekkür ediyorum
Saym konu şmacı. De ğerli delegeler, hem salonu terk etmek bakımından, hem de birçok konu şmacıya söz verdik, az say ıda bir
konuşmacı kaldı ama bu genel kurulu saat 13.30'da kapatmak zorundayız. Saym Baro Birlik Ba şkanımızın da konu şma yapması
gerekiyor, son gündem olarak, obak ımdan 2 dakika demi şti, Batman Baro Ba şkanımı za söz verip, daha sonra Birlik Ba şkanımızı
davet edece ğiz. Buyurun Yusuf Tanr ı seven, Batman Baro Ba şkanı.
YUSUF TANRISEVEN' İ N
Av. Yusuf TANRISEVEN (Batman Baro Ba şkanı)- Ben fazla
KONU ŞMASI
vaktinizi almayaca ğım. Saym Divan, Saym Birlik Ba şkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri, sayg ıdeğer bayanlar ve baylar, de ğerli
na sevgi ve
meslektaşlarım; sizleri Batman Barosu ve şahsım adı
saygıyla selamlıyorum. (Alk ış lar) (Kürtçe konu şma)
Yani hepiniz baş göz üstüne geldiniz. Dün Diyarbakır Baro
Başkanmın Kürtçe selamının ardmdan salondan yükselen tepkilerin bugün gelmemesi, birbirimizi anlamaya çal ıştığımızm en
güzel göstergesi olsa gerek. Sayg ıdeğer meslektaşlarım, buradaki en genç karde şlerinizden biri olarak bana kar şı daha sabırlı
ızı düşünüyorum ve ş imdiden bir kusurum olursa aff ıolacagın
nıza s ığmıyorum.
Değerli arkadaş lar, dün İzmir Baro Ba şkanımız çok güzel bir
konuş ma yaptı . 1990'da söylenilen laflara kulak verebilseydik,
o toplu mezarlar, faili meçhuller olmazd ı belki dedi, gerçekten
çok doğru bir söz. 0 tarihte bir milletvekili Meclisi yasakl ı bir
dille selamladığı için yaka paça kürsüden indirilip, cezaevine
i
atılmasaydı, bir başka milletvekili ba ş örtüsüyle Meclise geldi ğ
olsaydı,
için hem Meclisten, hem de vatanda şlıktan ç ıkarılmamış
bugün çok daha demokratik bir ülke olurduk. Bunlar ı niye anlattım? Ben ve ya şıtlarım Batman'da doğ duğumuz günden beri
ya s ıkıyönetim ya da ola ğanüstü hal şartları içerisinde ya şadık,
kısaca gençliğimizi çocukluğumuzu ya şayamadık. 90'11 yıllarda
bir rek1m vard ı, şimdi sokaklar bombo ş çünkü atari var diye,
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bizde de sokaklar bomboş oluyordu hava karard ığında ama ata- YUSUF TANRISEVEN'!N
ri oynamak için de ğil, insanlar sokaklarda kan kokusu egemen KONUŞMASI
olduğu için evlerine çekiliyorlard ı. 0 yıllarda Güneydoğ
u'da
yükselen çığlıklar yeterince duyulsaydı, yangın görülebilseydi
benim gibi pek çok kiş i gençliğini yaşayabilecekti. 0 faii meçhuller, toplu mezarlar olmayacaktı.
Değerli meslektaşlarım, bana dokunmayan yılan bin yaşasin
dersek, gün gelir o y ı lan size de dokunur. Bizler y ıllarca hukuksuzluğun en âlâsuu yaşadık, halen de yaş amaya devam ediyoruz. Üstelik bu hukuksuzlu ğu eski adıyla sadece DGM'ler veya
özel yetkili ağır ceza mahkemeleri de ğil, birçok mahkeme yapıyor. Bu yüzden Silivri'den veya ba şka yerlerden yükselen ç ığlıkları sizlerden daha iyi anlıyoruz.
Değerli meslektaşlarım, iki gündün sıkıntıları, dertleri dinliyoruz. Açık yüreklilikle söyleyelim ki, sizin s ıkmtılarmız bizimkilerin yanında çok hafif kalıyor. Siz sadece devletin ya şattığı sıkı
ntılarla karşı karşıyasmız, biz devletin yanında illegal
örgütlerin sıkmtılarıyla da karşı karşıya kalıyoruz. Dü şmanım
dostumdur mantığmı bir tarafa bırakıp, şu duvarda yazdığı gibi
"Herkes için adalet" sözünü laftan ibaret olmaktan ç ıkarıp, uygulamaya sokabilirsek, özgürlükleri sadece kendimiz için de ğ
il,
hem Türklere, hem Kürtlere, hem de di ğer etnik gruplara, hem
başörtülülere, hem ba şörtüsüzlere, kı saca herkes için isteyebilirsek o zaman bakı
n sorunlar nasıl kendi kendine çözümleniyor.
Biri çıkıp benim teröristim iyidir, di ğeri çıkıp benim teröristim
şereflidir, bir diğeri benim darbecim kahramand ı
r derse, bir diğeri daha düne kadar kendisine kar şı silah olarak doğrultulan
yargıyı ele geçirdin diye bugün ba şkası
na doğrultursa, bu sorunları uzun süre tartış maya devam edece ğ
iz diye düşünüyorum.
Sözlerime son vermeden evvel, bugün anneler günü olmas ı
dolayısıyla tüm annelerin de Anneler Gününü kutluyorum ve
beni sabı
rla dinlediğiniz için saygılar sunuyorum. (Alk
ışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teşekkür ediyorum Sayı
n Başkan. Sayı
n delegeler, konuşmalar bu şekilde bitmiş oldu,
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birçok özel bir durum var, o da Sivas Baro Ba şkanımız üç gün
önce mazbata aldım der, bir selam vereyim genel kurula, bu şekilde kapansm der, bir selam verecek, buyurun Sivas Ba şkanım.
SINAN ATA'NIN

Av. Sinan ATA (Sivas Barosu Ba şkanı) - Saym Divan, Saym
Birlik Ba şkamm, Saym Yönetim Kurulu, k ıymetli delegeler; üç gün önce mazbatasını alan bir arkada şmız, kardeşiniz olarak merhaba demek için asl ı da bir söz alma talebimiz
olmuş tu, bir merhaba deyip meseleyi geçi ştirecektim, merhaba
diyorum. Hukukun üstünlü ğü kaygısı olan herkesi sayg ıyla selamlıyorum. Sonuç bildirgesine muhalefet şerhi koydum, 13 arkadaş tan bir tanesiyim, bunun da gerekçesini bir cümleyle ifade
etmek istiyorum.
Sonuç bildirgesinin haz ırlanış usulü ve içeriğine kısmen katılmıyorum, zira Avukatl ık hukukunun, avukatlarm temel meselelerini değerlendirmeyen, ifade etmeyen ve dünden beri özellikle
Güneş Bey üstadım taraf mdan arz edilen o 9600 ki şilik baskıdan,
ifade etmeyen sonuç bildirgesinin yeterli olmad ığı kanaatindeılar sunarım.
yim, bu durumu arz etmek istedim. Sayg
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Çok teş ekkür ederim Saym
konuşmacı . Saym Türkiye Barolar Birli ği Başkanı, De ğerli Başkanımız Ahsen Çoş ar'ı gündemin 16. maddesini ikmal etmek üzere
kürsüye arz ediyorum, buyurun Saym Ba şkamm.
Daha sonraki genel kurulda bu hususu Birli ğe bildireceğiz.

KONUŞMASI Başkanı m,

BAKIRCI (Gaziantep Barosu)- Çok ay ıp. Daha
kurula ç ıkacağımızdan emin misiniz? Saym Ba şkanım size söylüyorum.
ı)- Değerli delegemiz, kuşkuAv. Aziz ERBEK (Divan Ba şkan
rla delegelerimiz de dinledi herkesi, Saym
suz biz de onu sab ı
Birlik Ba şkanımız konuş sunlar, buyurun Sayı Başkanım.
i Başkanı)Av. Vedat Ahsen CO ŞAR (Türkiye Barolar Birli ğ
Sevgili üstad ım, ben sıramı size veriyorum, buyurun lütfen.

ENVER BAKIRCI'NIN
Av. Enver
KONU ŞMASI sonraki genel

Av. Enver BAKIRCI (Gaziantep Barosu)- Evet, sürem ne kadar
ı
efendim. De ğerli meslektaşları, kıymetli hazirCın; hepinizi sayg
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ver hürmetle selamlıyorum, bu toplantının hayırlara vesile olma- ENVER BAKIRO'NIN
smı Cenabı Allah'tan temenni ederim, bu toplantının gerçekleşti- KONU ŞMASI
rilmesinde emeği geçen başta yönetim kurulu, değerli hemşerim
Berra Sultan'a öncelikle te şekkür ediyorum, o benim hem şerim.
Yunus'a sormuşlar, demiş ler ki Yunus çok dertlisin, çok konuşuyorsun, yeter konu şma demişler, sus. E demiş, susayım
da öleyim mi? Susmak ölmekle e ş değerdir. Bunu niçin söyledim? Barikdyı hakikat, müsademeyi ejkdrdan doğar, eskilerin Ziya
Paşa'nın çok güzel bir ifadesidir bu. Burada hepimiz birbirimizi
saygıyla, özenle ve dikkatle dinlemek zorunday ız, aksi halde hakikate ulaşamayız, aksi halde niye Türkiye Barolar Birliğinin 70
bin avukatma rağmen Türk kamuoyunda etkinli ğinin olmadığım tartışmak durumunda kal ırız. Fikir birliğ
i yapamadığımız bir
konuda, söylem birliğ
i geliştiremeyiz. Fikir ve eğer söylem biniğiniz yoksa eylem birliğ
i hiç gerçekleşmez. Hadi sonuç bildirisi
yaymladık, kaç arkadaşı bu işin arkasmdan götürebiliiz, kendi
kendimizi aldatmayalım.
Efendim, Amerikalılarm tarihi yoktur, onun için kahramanlar ı
da yoktur Sayın Başkan, onlar kahraman yaratmayı çok severlermiş. Adamın biri, bi gün bir yangı
nda birisini kurtarmış, bir kazazedeyi kurtarmış, Amerikan basım başlamış, şöyle kahraman
böyle kahraman, şöyle iş yapıyor, böyle iş yaptı. Gel zaman, git
zaman adam hakkın rahmetine kavu şmuş, öbür tarafa geçmi ş.
Orada da her geleni toplarlarmış, oradakilerle beraber, gel bakalım dünyada ne yaptın diye dinlerlermiş. Buna da demişler ki
gel bakalım arkadaş, konuşmacı sensin, buyur ne söyleyeceksen
söyle. Adam kürsüye geçmiş, kahramanlıklarmı anlatacak, meleğin biri kulağına yaklaşmış ve fısıldamış, bak arkadaş demiş,
seni dinleyenlerin arasmda Hazreti Nuh'ta var demi ş. Şimdi ben
Hazreti Nuh'lara konuşuyorum. Belki konumuzda bizden çok
yukarıda, çok üstün olan değerli meslektaşlarım da var, bunun
böyle olduğunu biliyorum.
Gelelim bir diğer konuya; işte telaş böyle, efendim Adana te şkilatma teş ekkür ediyorum, kusurlu bir ifa, bize akşam o Siyo-
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ENVER BAKIRCI'NIN
KONU ŞMASI

nist tavukları zorla yedirttiniz, Gaziantep'e gelirsemz, buradaki
hazirün için gerekli olan bu, ne yapar ız? Baklavanız, fıstığmız,
her türlü kebabm en güzelini gelir o beldede yersiniz ama Adanalılar bize dediğim gibi tavuğu yedirdi, sağ olsun, onlar herkes
şanına göre verdi ne yapal ım. Efendim herkes görürmü ş ama
i kadar görürmüş, öyle ya, Kanuni öyle diyor:
bildiğ
Kadd-i yare kimisi ar'ar dedi, kimi elif
Cümlenin maksı2du bir amma rivdyet muhtelif.

şimdi burada her arkadaş geldi, hayatı nasıl görüyor veya
i şen bir
biliyorsa öyle izah etti ve anlattı . Uzatmayacağım, de ğ
her
an deşeyi
dünyada ya şıyoruz, zaman geçer ve içindeki her
i şime ayak uydurursunuz veya tasfiye olur giderğiştirir. Ya değ
im bu cümleden?
siniz, baş ka çareniz yok. Peki, ne söyleyece ğ
Bu cümleden şunu söyleyeceğim efendim; uzun süre disiplin
i yaptım,
kurullarmda çalıştım, Türkiye Barolar Birliği üyeliğ
hocalık yaptım Avukatlık Kanunu ve meslek kurallar ı üzerinde,
uzun süre Gaziantep'te Ha şim Bey sağ olsun, Zafer Bey onlarm
başkanlığında, onlar yine hocalığını yapıyor, gördü ğüm bir şeyi
anlatmak istiyorum.
Bugün hukukçu, istisnalarm d ış mda maalesef kaliteli yeti şmiyor. Hele genç hukukçular okumay ı hiç sevmiyor, hele hele bu
bir garabettir, Osmanl ı 'da bile var, siz liselerden felsefe ve mantık dersini kaldırırsanız, insanlarm tenakuza dü şmeden mant ıklıca konuşmalarmı bekleyemezsiniz, bu da mümkün de ğil. Genç
meslektaşları m, mesleğe atıldığında ilk iş para, ev, güzel bir e ş,
para yığmanm derdine düş üyor. Karde ş im okumazsan, anlamazsan, bilmediğin, anlamadığın, yorunılayamadığm bir düni ştirirsin, nas ıl etkin olabilirsin. Uluslararas ı bana
yayı nasıl değ
bir tek hukukçu gösterin aramızdan ç ıkan. Geçen gün bir şeye
rastladım, çok dikkatimi çekti. E ğer metnin tan ı varsa lütfen
bulun beraber inceleyelim. Birle şmiş Milletlerin bir örgütü, diyor ki; dünyada her yıl 1 Trilyon 530 Milyar dolar silahlanmaya
para gidiyormuş. Bir şeyi tespit etmiş , bütün dünya ülkelerinde
adaletsizlik en had safhada. Diyor ki, bundan böyle dünyadaki
PUI
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adaletsizliği ve karmaşayı giderebilmek için mutlaka adalet hiz- ENVER BAKİ R(I'NIN
metlerine çok yoğun bir paranın ayrılması lazım. İşte Türkiye KONUŞMASI
bütçesi, işte adalete ayrılan para ve pay.
Yani neyse halin, ona sen müşteri oldun. Yani bu bizim çok
tabii bir şeyimiz, sokaktaki insanın büyük bir ekseriyeti Türkiye Barolar Birliğinin ne olduğunu bilmiyor. Benim genç avukat
kardeşim, barolar nasıl çalıştığından biliaber. Biz şu hukuk progranıları var ya hani, basıyoruz düğmeye, veriyoruz, giriyoruz
donelerini şey istiyoruz; düşünebilen, içtihat üretebilen, hukuku yargıyı etkileyebilen hukukçu yetiştiremiyoruz, sebep biraz
evvel söylediğim. Eğer siz yakm hukuk tarihini bilmiyorsan ız,
dünya tarihini bilmiyorsanız; hukuk felsefesinden, hukuk mantığmdan bihaberseniz, tavsiye ederim bir Ernest E. Hirsch'i bir
okuyun bakalım. Ondan sonra, işte onu anlataca ğım, efendim şu
andaki bu genel kurulun görevi buraya gelen arkadaşlar seçilmiş
olarak geldiler, bu görevi yerine getirmi ş olmak için geldiler, niye
ayrıldı gittiler? Görevlerini suiistimal ettiler, yerine getirmediler.
Yaptıklarımızdan sorumluyuz, yapmamız gerekirken yapmad ıklarımızdan da sorumluyuz, söylediklerimizden sorumluyuz ama
söylememiz gerekirken söylemediklerimizden de sorumluyuz.
Bu sorumluluğu eğer yüklenmezsek burayı tatil gibi görürsünüz.
Eleştirim olacaktı, ben vicdani kanaatimi söylüyorum, kimse
için bir şey söylemiyorum. Bugün bir otelde kaldık, otelin tarifesine baktım bir gecelik 150 Euro, Türk paras ıyla ne yapar? 300
küsur bin lira yapar, vallahi ben zengin bir adam ım, o parayı
60 sene geçse vermem. Bir yattım, bir sabah kahvaltısı yaptım,
şimdi düşündüm, bu para kimin kesesinden ç ıktı? Bizim kesemizden çıktı, bu para milletin parası. Hani diyorlar ya, tüyü yetmemiş yetimin hakkı var, bu hakkı koruyamazsak olmaz.
i için de bir şey söyleyece ğim, ifade edeTürkiye Barolar Birliğ
cektim. Bize kargoyla mektup gönderiyorsunuz, gelen bir sayfal ık
mektup. Kargo ücreti ne kadar biliyor musunuz? 7-8 lira, bu para
nereden çıkıyor? Halbuki bu PTT'yle de gelebilir 1 liraya öyle mi?
Bütçeyi inceledim, Bütçe Pkin ve Komisyonunda da bulundum
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bütçenin en büyük harcamalara tören harcamalar ı, karşılama harcamaları, bunlar çok yüksek harcamalar, oturup bunn bu
lan tek tek tartış abiliriz. Bu para bize emanet edilmi ştir, yarı
nı milim milim sorarlar, bu bir mesuliyettir.
paranın hesabı

ENVER BAKIRCI'NIN geçmiş te,
KONU ŞMASI

Evet, sözümü bitirece ğim, söyleyecek çok şey var ama ne yapalım bununla kifayet edelim. Evet, bir Anayasa de ğişikliği var,
bu konuda temel ölçü belli. Biz Türkiye Barolar Birli ği olarak
bu topluma çok şey anlatabiliriz ama etkin olmak şartıyla ama
söz ve eylem birliği yaparak anlatabiliriz. Birbirimizin farklılıklarmı kabul edeceğiz, bu ülkenin şiddetle ihtiyaç duyduğu tek
şey, en önemli ş ey siyasi anlamda fikir ve inanç özgt ırlüğüdür,
buna inarun. Bir ülkede fikir ve inanç özgürlü ğü yoksa o ülkede
demokrasi de olmaz, o ülkede yolsuzluklar da, falan da, dalan
da başını alır gider. Önce bunu kamil manada, olgun manada
sağlamakla mükellef olan da bizleriz, bunu sa ğlamak mecburiyetindeyiz. 0 bakımdan kifayeti müzakere diyelim, te şekkür
ediyorum, kırdıysam özür diliyorum.
n Başkanım, YöBir hususu da lütfen arz edeyim, lütfen Say ı
n çok
netim Kurulu; ş u asgari ücreti yükseltmeyin. Biz avukatlar ı
,
büyük
para
kazanan
canım yakıyorsunuz, taşradaki avukatları
avukatları bilmiyorum. Şimdi asgari ücret konusu, maliyeciler bizi
ndaki maliyecinin, 35 y ıllık avukaçok sıkıştırıyor. Çocuğum yaşı
tım ilk defa usulsüzlük yedim, gün geldi kar ımın kolıındaki bileziği sattım maliye borcumu ödedim ve bir yeknesaklık bir bütünlük
n İstanbul, Ankara'ya başlarsa çok
yok maliye denetimlerinde, yar ı
canmız yanar ve itibarl ı bir avukatı o uyuşmazlık komisyonuna
ve uzlaşma komisyonuna ç ıkartmak çok çirkin oluyor, benim çok
ağrıma gitti. Bu konuda lütfen asgari ücret konusunda ve vergilendirme konusunda lütfen bir komisyon mu kurulur, ciddi bir çan ve bu mesele de halledilsin. Vücut ikliminin sultan ı
lışma yapılsı
sensin, efendim derdimin derman ı sensin, bu cismi naturanın cam
sensin, dert efendim, derdimin derman ı sensin. (Alkışlar)
ı)- Enver Beye çok te şekkür
(Divan Başkan
ediyoruz, bu güzel konuşması için. Sayın Başkanım buyurun.
Av. Aziz ERBEK
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Av. Vedat Ahsen COŞAR (Türkiye Barolar Birli ği Başkanı)Saym Divan, değerli meslektaşlarım, sevgili meslektaşlarım;
şişman kadm çıkmadan opera bitmezmiş, Birlik Başkanının kapanış konuşması, 16. sırada gündemin, onun için ba şkan konuşmadan genel kurul bitmez diye.
Biz yönetim kurulu olarak, çok fazla konu şma odaklı değil,
hizmet odaklıyız. 0 nedenle bugün genel kurul bitti, yarmdan
itibaren biz yeniden hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize
çok teşekkür ediyorum, verdi ğiniz destek için, iyi günler diliyorum, sağ olun. (Alkışlar)
Av. Aziz ERBEK (Divan Başkanı)- Saym Birlik Başkammıza
çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Değerli delegeler,
Cuma akşamı asimda Hilton Otelinin arkasmda, Seyhan Nehrine bakan yerde Adana Kebab ı ikram edecektik, ya ğmurun çok
yağması nedeniyle bunu yapamad ık. Adana Kebabı sıcak yeniur, soğuduğunda kebabın tadı ve lezzeti kalmaz. Onun için şimdi saat 14.30'da otobüs kalkacak otelin önünden, herkese, bütün
meslektaşlarımızı, bütün misafirlerinıizi Adana Kebabmın hasıı, dürüm vaziyetinde sunacağız, gitmeyen arkadaşlar, 14.30'da
n
otelde buluşalım, Adana Barosu'nun tesislerinde şalgam da var.
Genel Kurulumuz bu şekilde kapanmış oluyor. Genel Kurulumuza katı lan bütün delegelere şükranlarmu, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve Genel Kurulumuzun avukatl ık mesleğ
ine, Türk yargısma, hukukuna hayırlı olmasın
ı diliyor, saygılar
sunuyorum. (Alkışlar)
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Sayı n Diyen,
Değerli Barolar Birliği Başkanım,
Değerli Barolar Birliği Yörıetim,Derıetim,Disiplin Kurulu Uyeler ımiz,
Değerli Baro Başkanlarımız,
Değerli Delege Arkadaşlarım,
Değerli Konuklar,
TBB.31. Olağan Genel Kurulunda de ğerlendirilmek üzere ula ştırılan,Yönetim Kurulu
Çalışma raporuna ilişkin, önemli buldu ğum baz ı düşüncelerimi payla şmak isterim.
Raporun sunu ş kısmanda vurguland ığı ayrıca çalışmalara da yans ıtıld ığı gibi
YENILIĞI VE DEĞIŞ IMI "temsil eden yönetim kadrosu Sorunlar ımızı
çözmek,ihtiyaçlarım ızı karşılamak için önemli çal ışmalar başarmış,Barolarım ıza da
bu alanda önemli katkı lar ve açılımlar sunmu ştur.
Başta Barolar Birliği Başkan ım ı z olmak üzere, Yönetim Kuwlu Üyelerine, Katk ıda
bulunan diğer kurul üyelerine, çal ışanlara taktirlerimizi ve teşekkürlerim ı zi sunarız.
Yap ılan çal ışmalar içerisinde en önemli bulduklar ı mın başı nda TBB. kendi iç
işleyişini ve harcamaların ı görünür kılarak, çal ışma süreçlerinı• "hesap verebilirl ık
kriterleriyle işletip "şeffaflığı" kurumlaştırmay ı başarabilmesidir.
"Şeffafl ı k" önemli ölçüde ba şarıld ığı için ulaştırı lan "YÖNETIM KURULU ÇALI ŞMA
RAPORUNDA' ve diğer raporlarda Bütün çal ışmaları ,maliyetlerıyle,
iş levsellikleriyle, yerindelikleriyle hem süreçler içerisinde, hem de sonuçlar ıyla
izlemek ve değerlendirebilmek mümkün olabilmi ştir.
Gerçekleştirilen ve önemli ölçüde kurumla ştırılan bu çal ışmalar Barolar için de
yönlendirici etki yapm ış, barolanmız da benzer çalış malar içerisine girmi ştir.
Temel yaklaşım özelliği yansıtan baş ka bir önemli çal ış ma Türkiye Barolar Birli ğinin
Yeniden Yap ıland ırılmas ı konusunda, Türkiye ve Orta Do ğu Amme idaresi Enstitüsü
ile yap ılan çal ışmad ı r.Sürdürülen hizmetlere yans ıyan bu çal ışma ıle yürütülen
hizmetlerin standartlaşmas ı sağlanarak, kurumla şmaları gerçekleştırilebılmiştir.
Yap ılan çal ışmaları n izleri sürüldü ğürıde:Yeniliği,değiŞimi, yeniden yap ılanmayi
sağlayacak, kurumlaşmayı gerçekleştirecek alt yap ını n önemli ölçüde ba şarıld ığı nı
görmekteyiz.
Kısa zamanda ba şarı lan çok önemli çal ışmalara rağ men "31,Olağan Genel Kurul"
kapsamı nda değ erlendirmeye sunulan: Yönetim Kurulu Çal ışma Raporunu, Yönetim
Kurulu Hesap Raporunu, Denetleme Kurulu Raporunu ve 01.04.2011 -31 .03.2013
Dönemi Tahmini Bütçesini bir bütün olarak de ğertendirdiğimizde karşı laştığım ız
ortak gerçek; Gösterilen ola ğanüstü çaban ın YAPISAL DÖNÜ ŞÜM IHTIYACIMIZI
KARŞILAYAMAYA YETMEDI ĞIDIR.
Bütün Avukatlarla,kitlesel olarak, halk ı n katılımını ve desteğ ini alarak, halkın
kazan ımlarını halkla birlikte gerçekleştirerek başarı lar kazanmaya zorunlu oldu ğumuz
açıktır.
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Gösterilen performans ın ortaya çıkardığı gerçek: SORUNLARIMIZIN YAPISAL
OLDUGUDUR. Yapılan çal ışmaların en önemli faydas ı ise Türkiye Avukatlar ının
konumları nı, iş levlerini ve yerini daha iyi görmesini sa ğlamas ıdır.
Yap ı lan çal ışmaların yansıması olarak bugün için mevcut konumumUZla daha iyi
yüzleşebilecek duruma gelmiş bulunmaktay ıZ.
Değerli Meslektaşlarım.
Avukatları n iki temel alanda iş tevsel yükümlülükler üslendikleri bilinen gerçektir.
1-Kamusal alanda: Hukukun ve Yarg ını n işleyişinde halkı n kazanımları n ı n temsilcisi
olarak Hukuksal ve Yarg ısal meşruiyetin sa ğlanması nı gerçekleştiren süje olarak
sürdürülen işlevi.
2- Günlük hayatı n içerisinde: Halkı n,çalışmak,üretmek, Yar ış makbaşarm' la ilgili
taleplerinin en verimli, en özgür,en demokratik, çat ışmasız,uzlaŞ ma içinde
sürdürmesifle katkı sunmak işlevi.
Bilindiğ i gibi Avukatların her iki işlevinin bile şkesindeki belirleyici olan ,olmazsa
olmaz unsur HALKTIR.
ğini
Bu durumda; Halkı n kazanımları yla bütünleşmek.halkı fl iradesinin yapabilirli
çal ışmak
.özgürtükçü ço ğ ulcu demokratik kurum ve kurallarla gerçekle ştirmeye
Avukatların kişisel alg ılamalarına bağlı bir durum değ il konumları ve sorumlulukları
gereğidir.
Barolar Birliğ i ve Barolar, yenileşmeyi. de ğiş meyi, yeniden yap ılanmayı tartışırken
Mevcut konumumuzu de ğerlendirerek, YAPISAL DONU ŞÜMÜMÜZÜ
GERÇEKLEŞTIRECEK kurum, kural ve i şleyiş leri ortaya koyabilmeyi hedeflemeleri
bu temel nedenlerle zorunluluktur.
Bilgi toplumu ve ileti şim devrimi dinamiklerinin belirleyic ılik kazand ığı günümüzde
halkın iradesinin yapabilirli ğini göz ard ı eden,halkı n kazanımlanyla bütünle şmeyen,
yaşanan dinamik hayat ın içinde işlevsel özelliklerine uygun çal ışamayan Avukatl ık
konumunun kabul edilebilir olmad ığı açıktır.
Bazı iyileştirmelere rağ men Türkiye Avukatları njn mevcut konumlanma durumu:
Hukuka ve Yarg ıya yard ımcı hizmet sunma düzeyindedir.
Türkiye Avukatlarının halen ;Yarg ı nın içinde halkı n kazanımları yla bütünleşmiŞ
temsili durumları yoktur. Yarg ısal ve Hukuksal me şruiyet sağ layan süje konumları
ise görecelidir.
Türkiye Avukatlar ını n günlük hayatı n içindeki yeri ise halk ı n,çalışmaküretmek,
yarışmak,baş armak la ilgili taleplerini en verimli, en özgüren demokratik.ğu yenne
çatışmasızuzlaş ma içinde sürdürmesifle katk ı sunacak ,yetki ve sorumlu
getirecek yeterliliğ e kavuşturulamam ıŞtı r.
Denilebilir ki, Türkiye Avukatlar ını n Konumu ; Türkiye'nin yap ısal dönu şümü
paraletinde halk ın kazan ımları yla bütünleş en konumlanmaya kavu şmadan
ğildir.
sorunlarını çözmesi, ihtiyaçlar ını karşılaması mümkün de
ia
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Yönetim Kurulu Çal ışma Raporunun açtığı pencere kapsam ında somut olarak ifade
etmek gerekirse ;Baroları n ve Barolar Biriliğinin iki temel alanda YAPISAL
DÖNÜŞÜMÜNÜ hedefleyen çal ışmalara yoğunlaşmas ı gerekmektedir.
BIRINCI ALAN Barolann ve Barolar birli ğinin Türk Hukuk sistemindeki ve Yarg ı
sistemindeki konumlandırma durumuna ilişkin,YAPISAL dönüşüm.
IKINCI ALAN Baroların ve Barolar birliğinin Avukatlığın serbest meslek yan ıyla ilgili
günlük hayatın içindeki işlevine ilişkin YAPISAL dönüşüm.
Birinci alana ilişkin yap ısal dönüşüm, DEMOKRATIK ANAYASAL DÜZEN 'sistemimiz
bütünlüğünde değerlendirileceği için temeldir ve belirleyicidir.
Ikinci alana ilişkin YAPISAL dönü şüm Günlük hayata ilişkin olmas ı ve yaşanan
hayatın dinmizminin zorlamas ı sebebi ile her an gündemde olup halk ın çalışmak,
üretmek, yan şmak, başarn,ak talepleriyle bütünle şme özelliğine sahiptir. Bu alan
yaşad ığım ız hayatın içerisinde halk ın iradesinin yapabilirli ği temelinde değerlendirilip
aktif mücadele içinde olunmasını zorunlu kılmaktad ır.
Avukatlığı n, halkın kazan ımlanyla ve ya şanan dinamizmle bütünleşmesini
sağlayacak temel kurumlar çok belirgindir. Bunlardan hemen akla gelenlerini bir
çırpıda sı ralayıvermek mümkündür.
ÖRNE ĞIN;
1-Veraset ilamları nın Avukatlar tarafından da düzenlenebilmesi.
2-Uzlaşma/Arabuluculuk kurumunun işleyişinin Avukatların belirleyiciliğinde
gerçekleşmesi.
3-Avukatlar tarafından düzenlenen ve onaylanan Sözle şme, anlaşma, protokol ve
benzeri düzenlemelerin belge hükmü taşıması .
4— İhtamame, protesto,uyan.çağn,tebliğ vb. düzenlemelerin Avukatlar taraf ı ndan
yapılabilmesi.
5- Belge ve bilgi toplama yetkisinin, asl ına uygun olarak onanmas ı yetkisiyle
güçlendirilmesi.
6 - Yargı sürecinin ve adli yard ım kurumunun Avukatlarla yürütülmesi ve adli yard ım
için oluşturulan fonun yönetiminin Avukatlarla sağlanması .
7-Adalet Komisyonlarında Avukat temsilcilerin de yer almas ı .
8- Caza yargılamalarında, iddia makam ıyla karar makam ının ayrılması Iddia
makam ının karar kürsüsünden ayrı larak yarg ını n tarafı konumuyla yeniden
düzenlenmesi.
Vb. bir çok kurum ve çal ışma alanları bütün Avukatlarca sıralanabilir.
YAPISAL DÖNÜŞÜMÜMÜZE İLİŞKİ N OLARAK Her iki alanda: KOCAELİ BAROSU
bünyesinde belirli bir çal ışma başlatılmış olmakla birlikte, çal ışmalanm ız taslak
halinde olup eleştirilerinize, katkılannıza muhtaçtı r.
KOCAEL İ BAROSU BÜLTENI kapsam ında tartışmaya açıp geliştirmeye
çalışacağımız YAPISAL DÖNÜŞÜM PROJEMİZİ değeılendirmenizi, beklemekteyiz.
Türkiye Avukatlarının Demokratik Anayasal Dönü şüm temelinde, Avukatlık
mesleğinin yapısal dönüşümürıü de gerçekleştireceğine olan inanc ımla hepinizi
sayg ılarımla selamlarım.
KOCAELİ BAROSU DELEGES İ : Av. Mustafa OKCU
la
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Adana 07/05/2011
TBB 31.OLAĞ AJ'J GENEL KURULU D İVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet s ınınndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklarını n gelir artırımı na katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılı k yöntemi ııe göre ek emeklilik hakkımızııı
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yak ışan, insanca bir yaş am sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızı n olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de enıeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkı da bulunmuş olacağım ıza inanıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarını n ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, aylık
miktarının, en ı
k sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklerin ve de ğişikliklerin yaş ama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla
>k1¼.

TBB.Den.'Kur.Üyesi
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Adana 07/05/2011
TBB 31.OLAĞAN GENEL KURULU DIVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ilişkindir.

Bizler aşağıda isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri
olarak,
TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek yaş ve hizmet sınır
ından sonra,
mesleği fiilen bıraktığı mı zda, SYDF kaynaklarm ın gelir artırı mına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlıl ık yöntemine göre ek emeklilik hakkı m ızı n
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yakışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkı m ızı n olduğunu dü şünüyoruz. Hem
çal ışan meslektaşlara iş slam açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
ya
şam sürdürmelerine katkı da bulunmuş olacağımıza inamyoruz. Bu konuda
çal ışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullar
ının ve sağlayacağı sosyal yard ım olanakların ın, aylık
miktar
ının, en ısa
k zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ili şkin yeniliklerin ve değişikliklerin ya
şama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun olu şacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
g ı 1 ar ı m ı z la
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Adana 07/05/2011
TBB 31.OLAĞ AN GENEL KURULU DIVAN BA ŞKANLIĞINA

KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet s ınınndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaldannın gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılı k yöntemine göre ek emeklilik hakkımizın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yak ışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakk ımızın Olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara i ş alanı açılması na, hem de emeklilerimizin mutlu bir
ya
şam sürdürmelerine katkıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarınm ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarınm, aylık
miktannın, en kı sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklenn ve de ğişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun olu ş
acak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla

k£YoREK
TBB.Den.Kur.Uyeai
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Adana 07/05/2011
TBB 31.OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BA ŞKANLIĞINA

KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek yaş ve hizmet sınırından sonra,
mesleği fiilen bıraktığımızda, SYDF kaynaklar ının gelir artırımına katkida
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasın ı istiyoruz.
insan ve avukat onuruna yak ışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızı n oldu ğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmuş olacağım ıza inanıyoruz. Bu konuda
çal ışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarının ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, aylık
miktarının, en kı sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklerin ve değişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla
Av. İrfan(EK
TBB.Den.Kur.Üyesi
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ilişkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sınınndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklarının gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasın
ı istiyoruz.
insan ve avukat onuruna yakışan, insanca bir ya
şam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik haklum ızın olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılması na, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarmı n ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, ayl ık
miktarının, en ı
k sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilinesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ili şkin yeniliklerin ve değişikliklerin yaş ama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla
'->V. İrfan AKYUREK
TBB.Den.Kur.Üyesi
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sınınndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklarını n gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yakış an, insanca bir yaşam sfırdürınemize olanak
Sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızı n olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
ya
şam sürdiirmelerine katkıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çal ışmalar
ı olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarının ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, ayl ık
miktar
ının, en ı
k sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklerin ve değişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla4,1
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ilişkindir.
Bizler aşağıda isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri
olarak,
TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sınırından sonra,
mesleği fiilen b ıraktığımızda, SYDF kaynaklarının gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yakışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katk ıda bulunmuş olacağımıza inan ıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de hazırız.
Hukuksal koşullarının ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, ayl ık
miktarının, en kısa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ili şkin yeniliklerin ve de ğişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Say ı lar ı m ı zla
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ilişkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet s ınırından sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklarını n gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkı mızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yakışan, insanca bir yaşam stirdtirmemize olanak
Sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızı n olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katk ıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çal ışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarmı n ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, aylık
miktarının, en ı
k sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklerin ve değişikliklerin ya
şama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB YönetimKurulun
karar vermesini dileriz.
£>i ilmesine

Sayg ı lar ı m ı zla
İrfan AKYÜREK
- TBB.Den.Kur.Üyesi
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KONU Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sınırı ndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklann ın gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlı lık yöntemine göre ek emeklilik lıakkim ızın
olmasını istiyoruz.
Insan ve avukat onuruna yak ışan, insanca bir yaşam sürdünnemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakk,m ızın Olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alam açılması na, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam stirdünı1elerine katkı da bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarımn ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarımn, ayl ık
miktarının, en kı sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ili şkin yeniliklerin ve değişiklikierin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun olu şacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.

ı

.

-

4.2y İ

f>Q-

Sayg ı lar ı m ı zla

Av. Irfan AKYÜREK ).J .
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemim ize ili şkindir.
Bizler aşağıda isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri
olarak,
TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek yaş ve hizmet s ınınndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımızda, SYDF kaynaklarının gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yak
ışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
ı olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de hazırız.
çalışmalar
Hukuksal koşullannın ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarının, aylık
miktarının, en ısa
k zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ili şkin yeniliklerin ve değişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla
flREK
TBB.Den.Kur.Üyesi
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KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.

olarak,

Bizler aşağı da isimleri bulunan Baro Ba şkanları ve TBB Delegeleri

TBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sınırı ndan sonra,
mesleği fiilen bıraktığımı zda, SYDF kaynaklarını n gelir artırımı na katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılı k yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yak ışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakk ımızın olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara iş alanı açılması na, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkı da bulunmu ş olacağımıza inan ıyoruz. Bu konuda
çalışmaları olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de haz ırız.
Hukuksal koşullarını n ve sağlayacağı sosyal yardı m olanaklarının, aylık
miktarı nın, en kı sa zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekie ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya iliş kin yeniliklerin ve de ğişikliklerin yaş
ama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun oluşacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sa
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TBB 31.OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

KONU: Avukat olarak Ek Emeklilik istemimize ili şkindir.
Bizler aşağıda isimleri bulunan Baro Başkanları ve TBB Delegeleri
olarak,
IBB Yönetim Kurulunca belirlenecek ya ş ve hizmet sı
n ır
ından sonra,
mesleği fiilen bıraktığımızda, SYDF kaynaklarının gelir artırımına katkıda
bulunmak koşulu ile isteğe bağlılık yöntemine göre ek emeklilik hakkımızın
olmasını istiyoruz.
İnsan ve avukat onuruna yakışan, insanca bir yaşam sürdürmemize olanak
sağlayacak olan Ek Emeklilik hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Hem
çalışan meslektaşlara i ş alan ı açılmasına, hem de emeklilerimizin mutlu bir
yaşam sürdürmelerine katkıda bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda
çalışmalar
ı olan TBB Yönetim Kuruluna destek vermeye de hazır
ı z.
Hukuksal ko şullarının ve sağlayacağı sosyal yardım olanaklarımn, aylık
miktarının, en ısa
k zamanda TBB Yönetimince belirlenip gerçekle ştirilmesinin
umudunu taşıyoruz.
Bu konuya ilişkin yeniliklerin ve de ğişikliklerin yaşama geçirilmesi için
Genel Kurulumuzun olu şacak iradesinin, TBB Yönetim Kuruluna bildirilmesine
karar vermesini dileriz.
Sayg ı lar ı m ı zla
Av. İrfan AKYÜREK
TBB.Den.Kur.Üyesi
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