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TURKIYE BAROLAR BIRLRI

29. OLAAN GENEL KURUL CUNDEMJ

Toplanti Tarihi 26-27 Mayis 2007

çogun!uk saglanamadigi takdirde 02-03 Haziran 2007 tarih-
lerinde ayni yerde yapilacaktir

Toplanti Saati : 10:00

Toplanti Yen	 Dedeman Kapadokya Convention Centre
Otel Urgüp Yolu 2. km 50200 Nevehir

I. II. GUN

1.Yoklama ye Birlik Bakani'nin top!antiyi açi',

2. Bir bakan, bir bakan vekili ye iki uyeden o!uan Gene!
Kuru! Bakan!ik Divani Seçimi,

3.Saygi duruu ye Istikia! Mari,

4. Nevehir Baro Bakani'nin konumasi,

5. Konuk!arin Konumasi,

6.Bir!ik Baflani'nin konumasi,

7.Turkiye Baro!ar Birligi organlarinda onceki donemde go-
rev a!an mes!ektaç.Jarimiza p!aket veri!mesi tOreni,

8. Birlik YOnetim Kurulunun 2005-2007 yil!ari calima ra-
poru, bi!anço, gelir-gider!eri He denetleme kuru!u raporunun
okunmasi ye goruu!mesi,

9. Geçmi dOnem ça1ima1arindan do!ayi Bir!ik Yanetim
Kuru!u'nun ak!anmasi,

Ix



10.Bakanhk Divani, Yonetim, Disiplin ye Denetleme Kuru-
lu Uyelerine Avukatlik Yasasi'nin 112. maddesi geregince yapi-
lacak odemelerin miktar ye odenme ek1inin belirlenmesi,

11.Gelecek donem butçesi ile butçe yonetmeliginin goruuI-
mesi ye kabulu,

12. Barolardan alinacak Turkiye Barolar Birligi kesenegi ye
bIum yardrnirnin saptanmasi,

13.Yerli ye yabanci kongrelere gidecek delegelerin secilmesi
veya bu konuda Yonetim Kuruluna yetki verilmesi,

14.Hukukun, yarginin ye meslegin diger sorunlarl ile ilgili
görüme ye dilekier,

15.Birlik Bakani'nin kapani konumasi,
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Oturum Bakani
Av. Ramazan IcucuK

(Nevçehir Barosu Ônceki Dänem Bakani)



GUNDEM MADDESI 1

AILI

Av. GUne GURSELER (Turkiye Barolar Birligi Genel GONE
Sekreteri): Degerli konuklarimiz, saym meslektaslarim; Turki- GURSEIER1N
ye Barolar Birligi'nin 29. Olagan Genel Kurulu'na ho geldiriiz. KONUMASI
Sizleri Turkiye Barolar Birligi adma saygiyla selamliyoruz.

Barolar Birligi Balcani Saym (Dzdemir Ozok'u açth ko-
numasini yapmak Uzere kUrsUye davet etmeden once, bugun
aramizda bulunan degerli konukiarinuzi ytice genel kurula
sunmak istiyorum: Oncelikie Nevehir ilimizin Sayin Vail Veki-
ii Huseyin Ergi Bey aranuzda, kendisine ho geldiniz diyoruz.
Anayasa Mahkemesi'nin lid degerli üyesi konugumuz olarak
aramizda; Saym Serruh Kaleli ye Sayin Serdar Ozgul aramizda;
ho geldiniz. Adalet Bakanhgi'ndan cok degerli Mustear Yar-
dlmcimLz Saym Mustafa Kokçam ye Adalet Bakanhgi Hukuk
t1eri Genel Muduru Sayin Ayhan Tosun aranuzda, onlara da
ho4 geldiniz diyorum.

Ayrica bu toplantida yurtdiindan çok onemli uc konugu-
muz var: Strasbourg'dan Avrupa tnsan Hakiari Mahkemesi
Oyesi Sayin Bayan Francoise Tuilcens; yine Strasbourg'dan Av-
rupa "an Hakiari Mahkemesi Uyesi Saym Mark Viiliger; ho
geldiniz. Ayrica komumuz burada, Bulgaristan Barolar Birilgi
Temsilcisi ye CCB, yani bizim de üyesi oldugumuz Avrupa
Barolar Birligi PECO Koniitesi Bakan Peter Petrov aranuzda;
ho geldiniz. Aynca Avrupa'dan. Avrupa'da bizi baany1a tern-
sil eden degerli mes1ektaimiz, Avrupa Kornisyonu nezdinde
daimi temsild, hukuk muaviriiniz Saym Abmet Munci Ozmen



TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tufanoi

GUNES aranuzda; ho geldirtiz. Onceki bakanIarimizdan Sayin Ahhla
GURSELER'IN Sav'a cia saygilarimizi sunuyoruz.
KONllMASI

Tabii bir laf vardir; misafirin akini, ev sahibini ev sahibine
taniflirirmi. Ama bize guç katan deerli Nevehir1i dostla-
rnmz, yoneticilerimiz var, degerli ev sahiplerimizi takdim
etmek istiyorum: Nevehir Cumhuriyet Basavcimiz Sayin
Necmettin Saygm, Adalet Komisyonu Baskanmiiz Sayin Turgut
Emiroglu, Agir Ceza Mahicemesi Baskanin-uz aramizda, ayrica
Belediye Bakan Vekilimiz YUcel Bey aramxzda; ho5 geldiniz
ye Ii Emniyet Muduru Ismail Guzel Demirci aramizda. Degerli
konukianmiza, hepsine tek tek bize destekieri için teekkur
ediyoruz. Degerli basin mensuplarina da teekkur1erirnizi
simuyoruz. Tabii, Nevehir Barosu'na olan teekkur1erimizi
Saym Bakanimiz sunacak.

Açihi yapmak üzere Barolar Birligi Bakam Sayirt Avukat
Ozdemir Ozok'u kursUye davet ediyorum.



GUNDEM MADDESI 2.3

BAHANLIJ( DIVANININ OLU$TURULMASI VE
SAYGI DURU$LJ

Av. Ozdemir OZOK (Turlciye Barolar Birligi Bakarn): OZDEMiR

Tflrkiye Barolar Birligi'nin 29. Olagan Genel Kurulu'nun OZOK1JN

saygideger delegeleri, degerli baskanlarim, biraz once degerli KONUSMASI

arkadaim Gune GURSELER'irt saydigi birbirinden degerli,
kiymetli, saygideger konuklarimiz; bu anlamli toplantimizi
onurlandirdigmiz icm hepinize ahsim ye OrgUtUm adma çok
teekkur ediyorum, eksik olmaym. Ho geldiniz.

Saygideger konukiar; daha Eke degerli delegelere yol-
Iadigimiz program dogrultusunda bugun Turkiye Barolar
Birligi'it 1969 yilindan bu yana 2 yilda bir yaptigi olagan
genel kuruflarindan bir tanesini gercekleflirecegiz. Elimdeki
programa gOre, oncelikie yokiama ye Birlik Bakanmin açth
konumasmdan sonra ilcinci gundem maddemiz, I bakan, I
bakan vekili ye iki uyeden oIuan Genel Kurul Bakanhk Di-
van seçimine gececegiz. Su anda gundemin ikinci maddesini
olufluracagiz, yard bir baflcan, bir bakan yardimcisi, ilci tane de
dye arkadaimizi bu anlamli ye Onemli toplantimizi yurutmek
üzere Divana davet edecegiz.

Degerli konukiar, saygideger üyeler; bana u aria kadar
bir Onerge iletildi. Demin soyledigim gorevieri ustlenecek ye
yurutmek isteyecek baka bir arkada grubumuz ya da Onerge
varsa, onu da almak isteriz. Anladig-ini kadariyla seçim olma-
dig-i içiri, herhalde oybirligiyle bu arkadaflarmuzin Divan
yurutmesi konusunda genel bir kam var. Bana gelen bu Oner-



TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tutanai

OZD[MIR geyi okuyorum: "Divan Bakanhj'na önceki donern Nevehir Baro
OZOK'IJN Bakanzmzz Av. Rarnazan Kuçuk, Divan Bakan Vekilligi'ne Istanbul

KONUSMASI delegeiniz Sayin Av. Berra Besler, Divan Kâtipliklerine Yozgat Barosu
Ba5kanzFnzz Av. Seyit Mehmet Ekinci Re Erzincan Baro Bakannn,z
Sayin Av. Harnit Sekinan', oneriyoruz" diyor.

Oneri sahipleri: Av. Necmi Oncul, Nevehir Baro Bakani
ye arkadalari.

Deerli delegeler; bu önergeyi oylarmiza sunuyorum...

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... cok tesekkur edi-
yorum, Divan oybirligiyle seçildi, kendilerini kutluyorum,
baarilar diiyorum ye bafla Sayin Bakarumiz Av. Ramazan
Kuçuk, Saym Berra Besler, Saym Seyit Mehmet Ekirici ye Saym
Hamit Sekman'i kursUye davet ediyorum.

• Sayin bakamm, Sayin divan; baarilar diliyor ye turn
konuklara saygilar sunuyorurn.

Av. Ramazan KUçCK (Bakan): Efendim, sagi duruu
icin, hepinizi saygi duruuna davet ediyorum.

(Saygi Dump)

Bakan: Teekkur ederi±.



GUNDEM MADDESI 4
NEV$EHIR BAROSU BAKANI'NIN

KONUMASI

Bakan: Gundemimizin 4. maddesi geregirice Nevehir
Barosu Bakani Saym Mustafa Necmi Oncul Beyi konumaya
davet ediyorum.

Mustafa Necmi ONCUL (Nevehir Barosu Bakani): Sayin MUSTAFA
Valim, Sayin Anayasa Mahkemesi uyelerim, Sayin Adalet Ba- NECMI
kanhgi Mustear Yardimcisi ye Saym Genel Mudurum, Saym ONCUL'UN

Belediye Bakanim, Sayiri Cumhuriyet Basavcun, Saym Divan KONUSMASI

Bakanim ye uyelerim, Saym Birlik Bakanim, Birlik Yonetim
Kurulu, Disiplin Kurulu ye Denetleme Kurulu uyelerim, saym
baro bakan1arim ye Barolarm degerli temsilcileri, saygide-
ger misafirler; Turkiye Barolar Birligi'nin 29. Olagan Genel
Kurulu'na ho geldiniz. Hepinizi saygiyla selamhyorum.

Nevehir Barosu olarak seçkin bir misafir toplulugunu agir-
Iamaktan buyuk onur duydugumuzu phsim ye tUrn Nevehir
Barosu Uyeleri adma ifade etmek istiyorum. Gene! kurulun
Nevehir'de yapilmasma destek veren siz sayrn delegeleriinize
ye bugune kadar destegini bizden esirgemeyen bakanimiz
Sayin Ozdemir Ozok ye Yonetim Kuru!u'na huzurlannizda
teekkur ediyorum.

Kapadokya bolgesi olarak da bilinen Nevehir ilimiz, ku 1-
tur, tarih ye tabiat guzellikierinin bir arada bu!undugu dunya-
mn sayili turizm merkezierindendir. Bolgemizin özelliklerini
toplantrnuza yansitmak ye siz saym misafirlerirnizi ilimizde
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MUSTAFA

NEW
U NCU ['U N

KONUSSI

en iyi eki1dc agirlamaic gayreti icerisindeyiz. Hatalarmnzin ye
eksikliklerimizin de mazur gOrulmesini temenril etmekteyiz.

Ulkemizde sorunlarm ye belirsizliklerin arthgi bir do-
nemden gecmekteyiz. Mesleki sorunlanmizin da çOzUmsUz
kaldigi, zaten biinen bir gercektir. Ulkemizirt bir an Once bu
belirsizliklerden ye sorunardan kurtularak, daha aydmlik gUn-
lere uIamasmi ye mesleki sorunlarin da bir an Once çOzUme
kavumasu-u temenni etmekteyim.

Gelecegin hepimiz için iyi olmasi dilegiyle, toplantinuzin
baarih ye faydali oln-iasn-u diler ye saygilar sunanm.

Teekkur ederim.
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GUNDEM MADDESI 5

KONUK I(ONUMALAItI

Berra BESLER (Bakan Yarchmcisi): Sayin bakanIar,
baro baskanlarimiz, Turkiye Barolar Birligi'riin cok degerli
uyeleri meslektaflarinuz; giindemimiz geregirice konukiarm
konumaIarma geldi sira. Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi
TJyesi Sayin Françoise Tuilcens'i konuma1arini yapmak flzere
kursuyu onurlandirmasim rica ediyoruz. çevfrmenlik bakinim-
dan yamnda da çok degerli Hocamiz Prof. Dr. Rona Aybay'i
rica edecegiz.

Buyurun efendim.

Françoise TULKENS (Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi FRANOISE

Uyesi): Sbzlèrime balarken Yargic Mark Villiger'nin ye benim TULKENSIN

buyuleyici guzellikteki ulkenizde bulunmaktan çok buyuk KONUSMASI

bir onur ye mutluluk duydugumuzu belirtmek istiyorum.
Kuzeyle güney, doguyla bati arasmda bir buluma noktasi
alan, farkli uygarhklar ye kulturler bakimindan çok zengin
ullcenizden ogrenecegimiz çok ey olduuna inaniyorum. Bu
nedenle Turkiye Barolar Birligi Bakan1igi'na kurumunuzun
bu cok onemli toplantisma bizi davet etmi olmasmdan dolayi
ükran1armuzi sunuyoruz. Bu davetiniz, ayrica Avrupa insan

Hakiari Mahkemesi için de bir onurdur. Bu konumant, Avru-
pa Insan Hakian Mahkemesi adma ye mabkememizin Bakam
Jean-Paul Costa adina yapiyorum.

4 Kasim 1950 tarihli Avrupa Insan Hakiari Sozlemesi,
bugun her zamankinden daha fazla olarak hepimiz in ortak

11



TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tutanai

FRANçOISE mirasidir. Bu nedenle gerek ulusal, gerek uluslararasi du-
TUIKENS'IN zeyde hepimizin ortak bir sorumlulugu vardir. Ikinci Dunya
KONUSM.ASI Savai'ndan sonra, 1949'da kurulmu olan Avrupa Konseyi'ne

flye olabilmek için Avrupa Insan Hakiari SOzlemesi kabul
etmek, katilmak bugun bir onkouldur. 11 Mayis 2007'de
Karadag'in da katthmiyla üye sayisi 47'ye ulamiflir. Kapila-
rim geni*lemi5 bir Avrupa'ya açmi olan Avrupa Konseyi'nde
çogulculuk, tolerans, hogoru ye genis g6ru1u1uk ilkelerine
baglihgin guclendirilmesi gereklidir, bunlar olmadan de-
mokratik toplumdan bahsedilemez. Renne Case'nin 1950'de
belirttigi gibi, "Avrupa Insan Hakiar: Sozleniesi'nde kabul edilen
haklar barz,n tohunilandir." Onceki bakanm-uz Luzius Wildha-
ber, bu hakiarm gelecegirt inasi için esas kopruler oldugunu
belirtmitir.

Bugun belki de gercek sorun udur: Hakiar ye ozellikle
de insan haklarimn ciddiye ahnmasi nasil saglanmandir?
Insan hakiari bir ideoloji olmadigi gibi, Mr duflnce sistem.i
de degildir. Insan hakiarmin bireyler ye topluluklarin yasami
Uzerinden anlanth Hr etkisi olacaksa, bunlarm eyleme donu-
turUlmesi gerekir. cunku insan hakiari sadece logos degil,
aym zamanda praksisth, yani uygularnadir. Bunun anlami
udur: Insan haklarirun taninmasi, bu haklarm saygi gbrmesi

ye korunmasi mekariizmalaru-tdan ayrilamaz. Ifle bu gercek
karismda, Avrupa Insan Haklari Soz1emesi metni iki dii-
zeyde ilemektedir: Bir yanda giivence altina alinmis hakiar,
Ote yanda haklann guvence altina almmasi. Sozleme, medeni
ye siyasi hakiarm bir katalogunu vermesinin yarn sin, taraf
devletlerin yukumluluklerinin yerine getirilmesini saglayan
bir mekanizma da kurmuflur.

Haklarm guvence altina ahnmasinda en bata unu be-
lirtmemiz gerekir: Uluslararasi koruma mekanizmalaru-un bu
konuda oynadig-i yaamsal onemdeki role karin, insan hakla-
rinm etkili bicimde korunmasi gercekte ulusal duzeyde balar,
ulusal duzeyde biter. Bu nedenledir ki, Avrupa Insan Haklari
SozIernesj'it normiarini somut davalarda anlamlandirmak
ye etkili kilmak görevi, en bafla ulusal mahkemeierindir.

12



TUrkiye Border BirliUi 29. Genel Kurul Tutonai

Ulusal mahkemeler, kendi hukukiarini bu normiarla uyumlu FRANUISE

hale getirmelidir. Ulusal duzeyde de uluslararasi duzeyde de IULKENS'IN

avukatlarm ye genel olarak barolarm insan hakiarmin konm- KONUSSI

masmda ye ge1ithiImesindeki rolü ye gorevleri çok esaslidir
ye onemlidir. Sizler, yard avukatlar, kendi ulkenizde de cep-
henin en on saflanndasmiz. Ustlenmeyi kabul ettiginiz çeitIi
davalarda insan haklariyla ilgili konulari siz denetliyorsunuz.
Avrupa Insan 1-lakian Mahkemesi anundeki davalarda Avrupa
Insan Hakiari Mahkemesi'nin, yard bizim en iyi mftttefikimiz
sizlersiniz. Sizier ohnazsaniz, mahkeme gorevini yerine geti-
remez; mahkemenin Onüne bavurulari siz getiriyorsunuz ye
doru ye adil kararlarm verilebilmesi icin mahlcemeyle sizier
i*irligi yapiyorsunuz.

Butun bu nedenlerle yurttalarm hizmetinde, insan hak-
lannm hizmetinde, adaletin hizmetinde hepinize mukemmel
ye veriinli bir genel kurul çalimasi diliyorum.

Ben de teekkurlerimi sunuyorum.

Bakan: Saym konugumuza teekkur ediyoruz.

GUndemimizin 6. maddesine gecmeden once bir TBBhiz-
met binasi ye sosyal tesislerin yapimi ile ilgili slayt gOsterimiz
olacak.

(Slayt gosterisi)

13



GUNDEM MADDESI 6

BIRLIK BAKANI'NIN I(ONUMASI

Bakan: Gundemimizin 6. maddesi gereince Birlik Ba-
kamnm konumasina sira geImitir.

Saym Ozdemir Ozok buyrun.

OLDEMiR	 Av. Ozdemir OZOK (Turkiye Barolar Birligi Bakani): Sa-
0zox'UN ym divan bakarum, saym bakanIanm, genel kurulun degerli

KONUSMASI Uyeleri, 29. Gene! Kurul'umuzu onurlandiran seçkin konukiar;
ho geldiniz diyor, saygi ye sevgi!erimi sunuyorum.

Deer1i konukiar; 22-23 Mayis 2005 tarihinde Antalya' da
yaptigimiz Turkiye Barolar Birligi Genel Kurulu'nda, 29.
O1aan Mali Genel Kurulu'nun Kayseri-Nevehir barolari
tarafmdan duzenlenmesi konusunda yüce genel kuru!unuz
karat verdi. Kayseri ye Nevehir baro bakan!arinuzIa yaptigi-
niiz surekli gorumeIer sonunda, siz degerli delegeleri ye çok
saygideger konukiari, ancak bu guzel yurdumuzun, bu guzel
ulkemizin cennet koesi Kapadokya'da ye Nevebir'deki mev-
cut olanakiarla agirlayabilecegin-dz sonucuna vararak, kongre
merkezini Nevehir'de yapmaya karar verdik. Eksik olmasin,
Kayseri Barosu Bakannmz ye Yonetim Kurulu üyesi arkada-
larrnuz, bu konuda buyuk bit içtenlik!e, buyuk bit duyarlihk!a
hiçbir destekierini esirgen-ieden yardimci oldu!ar. An-ta biraz
once Degerli Nevehir Barosu Bakanmuzin da ifa ettigi gibi,
kendisine gonul borcum var, cok teekkur ediyorum.
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Turkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul 1utonai

Yaklaik son iki aydir Barolar Birligi'nin Degerli Genel OLDEMIR

Sekreteri ye sayman Uyesiyle birlikte buyuk bit mesai sarf OLOKUN

ederek, siz saygideger delegelerin ye çok degerli konukiarm KONUMASI

burada en fyi eki1de agirlarimasi konusunda bUyuk emek sarf
ettiler. Bafla Nevehir Barosu degerli Bakam Necmi OncUl'e
ye degerli bir onceki Nevsehir Baro Bakani Ramazan KUçuk'e
ye de Kayseri Baro Bakani ye yonetim kurulu uyelerine, bu
organizasyonu yapmak icin emegi gecen tUrn arkadaslarima
sonsuz teekkürlerimi ye saygilarmn sunuyorum, eksilc ol-
masinlar.

Degerli konukiar; bugun kongre yaptigimiz bu toprakiar,
sadece ulkemizin onuru degil. Gerçekten UNESCO'nun korun-
masi gerekli kultur miraslarmdan birisi olarak kabul edilen Ka-
padokya ye bu çevre iler, çaglar boyunca çeitli uygarbklarin
yerlefligi, yet aldigi ye kulturlerin birbiriyie kesifligi gercekten
çok aheser bit cografya, çok aheser bir alan. UNESCO, ozel-
likie bu bolgenin bit tarthi miras olmasi anlaminda, korunma
aitma aimmasi konusunda karar almiflir. Baylesi gazel bir
cografyada kuruidugu ganden bu yana, 1969'dan bu yana Ui-
kemizde eksiksiz demokrasi, insan haklan, hukukun UstunlUgu
ye hukuk devietinin butiln kururn ye kurallariyla ilemesi için
duraksamadan macadele veren ye çok saygm duru sergileyen
TUrkiye Barolar Birligi'nin inamyorum ki 29. Olagan Genel
Kurulu da bu degerlere yeni katkilar katarak sonuçlanacaktir,
bundan hicbir kukum yok.

Saygideger delegeler, degerli bakaniarirn, degerli ko-
nukiar; bugunku konumamamda asia detaya ye aynnhya
girrneyecegirn. Aksine, bu iki guniuk toplanti süresince yö-
netim kurulu olarak siz degerli Baroiar Birligi ust delegelerini
ye degerh bakan1armuzi dinlemek ye çikan sornut sonuçiara
gore gelecek iki yth kurgulamak ye buna gOre bir yol haritasi
çizmek istiyoruz. Gecen donern içinde tam sorunlari, azeflikle
degerli baro baskanlanmizia birlikte çok sikça yaptigirmz baro
bakan1an toplantilariyla biriikte yaadik, birçok sorunu bir-
likte gogilslemeye çaliflik; kiminiçO zduk, knmru ..zemedik.
Bunlardan birçoguna çozumler buiabildigirniz haide, siyasai
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Turkiye Barolor BirIii 29. Genel Kurul TulanaOi

OZOEMIR iktidarin ozellilcie tasarrufu olan ye karimiza çikan kind ya-
QZOK'UN sal duzenlemeler, bizim elimizi kolumuzu ba1adi ye çaresiz

XONU$MASI birakti.

Hepirtiz biliyorsunuz, oncelikie gectigimiz donemde unu-
tamadigirmz ye her zaman her yerde savunma orgutü adina
dillendirecegimiz iki olumsuziuk, maalesef bu siyasal iktidar
tarafindan gercekletiriimiflir. Nedir buniar; savunma örgUtd
olarak barolarimiz ye Turkiye Barolar Biriigi'nin yam sin turn
mesIektaIarinuzi dogrudan ilgilendiren ye olumsuziukiarla
kari kariya birakan iki dUzenlemedir.

Barolar ye rneslektasiarimiz acisindan olumsuz huku-
met tasarruflarinrn birincisi, hepinizin bildigi gibi, yillardir
mUcadeie verdigimiz, O zel genel kurullar yaptigin-uz, 15-20
yil emek sarf ettigimiz ye sonunda "2001 Avukatlik Yasasi"
degiflkliginde yasaya aldirabildigimiz avukathk smavi, kimi
sorumsuz stajyerlerin giriim1eri sonucu tarnamen populist bir
yakIairnla, barolar ye TUrkiye Barolar Biri%i'nin kari gOrUsu
ye duflinceleri hicbir biçimde dikkate ahnmadan, karizrnatilc
liderimizin buyrug-uyia bir cirpida kaldirilmiflir. Oysa sizierin
de yakmdan izlediginiz gibi, 23 Aralik 2006 gunu ilk sinavunzi
yapacaktik ye bununla ilgii butun altyapiyi hazirlamiflik.

Degerli meslektasiarim, degerli Uyeler, degerh bakanla-
rim; avukatlik sinavmm yasadan çikanlmasindan su andaki
Genel Kurul tarihine kadar tam 2.179 arkadaimizi avukat
olarak aramiza aldik. Biz bundan asia rahatsiz olmuyoruz, ama
o arkadaflarimizin cok kisa gelecekte nasil rahatsiz oldukiarim
gorecekler.

Bugun hukuk fakultesini bitiren, bilgi ye birikim olarak
hicbir ey olarnayan bir kii, istedigi takdirde bicimsel bir
stajdan sorira avukat olabiliyor ye hep savundug-urnuz, hep
arkasinda durdugumuz, yargi bagimsizligmin bir unsuru ye
parcasi clan savunmanm elamm ciarak elinde çantasi avukath-
ga baIiyor. Hepinizin bildigi gibi, bizim Avukatlik Yasamizin
cok ozel bir durumu var: Avukatlik Yasasi'njn 9. maddesirie
gore, yonetim kurulunun Onunde ant icen bir arkadaimizia
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TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul tutanat

u huzurdaki salonu dolduran degerli, kidemli ustatlarmtzm OZDEMI R

hiçbir farki yok, sulh hukuk mahkemesinden "Yuce Divan"a OLQK'UN

kadar dava alabiliyorlar. 	 KONUSMAS

Deer1i arkadaIar; bunlari iyi duflinmemiz, iyi etüt etme-
miz ye mes1eimizin geIecei konusunda, bizier geldilc gidi-
yoruz, ama meslegimizin gelecegi için çok dikkatli ye duyarh
olmamiz gerektigi kanismdayim.

Degerli arkadaflar; bu durum, meslegimizin giderek
maalesef ye maalesef çozulmesine ye toplumda saygmligini
kaybetmesine neden olmaktadir. Buna siddetle kari durmak
mecburiyetindeyiz.

Deer1i konukiar; oysa çagda bati ulicelerinde en zor elde
edilen meslek, avukathk mesletidir. Ozel nedeniyle yegenim
yak1aik 10 yil Japonya'da, Kavasaki'de çahfli; avukathk için
2.000 kii bavuruyor, 250 kii avukat oIabi1iyormu. Bu neden-
le, kisaca kapismda bekletildigimiz, zaman zaman orselendigi-
miz, ote1endiimiz Avrupa Birligi ullcelerinde; izriinizle hepiriiz
biliyorsunuz; ama kasica bilgilerinizi tazeleyecegim.

Degerli konukiar, degerli mes1ekta1arim, degerli uyeler;
bu sinavm kaldirilmasi, çok net ye çok somut sUyluyorum,
benim yuregimde ayri bir yara açti, hiçbir ey beth bu kadar
uzmedi, ama anlatamadik. Her eyi kapi araliginda, her eyi
geliiguze1 yapan bu siyasal iktidar, bizim gelecegimiz olan
smavi ayakustu kaldirdi.

Bakmiz, ttalya'da avukat için iki yol Oneriliyor: Bunlardan
bir tanesi, bit avukatin yaninda iki yil sureyle pratilc yapacak-
siniz... Bundan sonra sinava gireceksiniz.

isvicre'de avukathic staji 18 ay, bunun 9 ayi bit buroda;
tipki bit mahkeme katibi gibi butun dosyalari stajyerler yapa-
cak, butun bavuru1ari stajyer yapacak, bütiln davalari stajyer
açacak. Bu pratikten sonra 3 ay mutlaka bit mahkemede staj
yapacaksimz ye arkasmdan her stajyer 3 konuda; adli tip,
yargisal psikoloji, psikiyatri, kriminoloji ye avukathk hukuku
alanlarmda mutlaka, ama mutlaka bir doktora tezi hazirlayip
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TUrkiye Burolar BirIi 29. Genel Kurul TuIanai

0/Of MIR smav komitesine verecek ye bir yazili, bir sozlu sinavdan sonra
0?OK'UN avukatlik ruhsatmi alabilecek.

K0NUMASI

Degerli konukiar, degerli mes1ekta1anm; Fransa'da avu-
katliga baslayabilmek için kosullar diger Avrupa ulkelerinden
daha da agir; bu konuda staja baIamadan once ye ba1adiktan
sorira 2 yazth ye 3 sozlU smavi mutlaka baarmak durumun-
dasmiz.

Lisani iyi kullamyor musunuz, meranunizi iyi anlatiyor
musunuz, dili iyi kullamyor musunuz; bu avukathgin temel
kouI1armdan birisi.

Avusturya'da 4 yilik ogrenim sonunda hukuk bilgisini
derinleflirmek ye ge1itirmek içth mutlaka bir avukatlik staji
yapthyor ye bu stajm sonucunda, yine yargic, yuksek yargic-
lar, 15 yilini do1durmu avukatlardan o1uan bir komisyon
tarafindan sinav yapiliyor. Bu sinavi genellikie yuksek eyalet
mahkemesi bakaninrn bakanhg-mda yapiyorlar ye bu baa-
nithktan sonra, ancak baroya yazilabiliyorsunuz.

Belçika'da 5 yillik kideinli bir avukatm yaninda mutlaka,
ama mutlaka birisi 3yiI avukathk yapmak durumundadir. 03
yil sure içerisinde bu arkadamuza, sadece gecinebiecegi kadar
bit ekonomik yardmi yapilmaktadir. Daha sonra o1uturu1acak
bit komisyonda si.nav yapilacaktir.

Degerli mes1ektaIarim, degerli konukiar; sadece tspan-
ya'da, hukuk fakultesini bitirenler otomatikman baroya kay-
doluyor. Kaydoluyor da, baroya kaydolan bit arkadaimiz, 2
yil mutlaka, ama mutlaka bir deneyin-ili ye üstat bir avukatin
yanmda ca1iiyor. 0 deneyimli Ustat, "arkada 1w buro açabilir"
dedigi an, bagimsiz ye Ozgür buro acabiliyor.

Degerli arkadaIar; en Onemlisi Isveç'te. tsveç'te bir defa
hukuk tahsili, tahsilerin en zoru, tiptan da, matematikten de
hepsinden zor, hukuk tahsilidir. Hukuk tahsili 5 yil; 5yil, ama
istisnadir 5 yilda bitiren, buradaki istatistikier onu gOsteriyor,
6 ya da 7 yilda bitirebiliyorlar ye hukuk fakultesitie giren ta-
Iebelerin 1/3'i ancak hukuk fakultesini bitirebiliyor. Avukat
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Turkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tutanai

staji, 2,5 yilhk stajdan sonra bit sinav yapthyor, sinavdan sonra, OLDEMIR

ancak avukat olabiliyorsunuz. 	 OLOK'UN

KONUSMASI

Degerli meslektalanm, degerli konukiar; ulkemizin, ozel-
likie mesleginñzin gelecegi için bu denli onemli olan hukuk ye
bizi dogrudan ilgilendiren, avukatlar icin bunl.an soylemek
geregini hissettim. çunku masallah bizi yoneten ye toplum
lideri olarak ortaya çikan herkes, buradaki en mütevazi hu-
kukcu arkadaimiz kadar, bit cirpida hukukun ustunlugunden,
hukuk devietmnden, insanhakiarindan, eksiksiz demokrasiden,
bizierden daha canli, daha or ye daha hatip bit biçimde bunlari
ifade ediyor. Hep soyluyoruz, bunlari soylemek degil, bunlari
içselleflirmek için mutlaka bunlarin anlaimm ye manasmi çok
iyi ozumsemek Iazimdir. 0 nedenle, uygar ye çagda ulkelerin
avukatlikia ilgili kimi duzenlemeleri boyleyken, bUyuk müca-
delelerle elde ettigimiz sinav olanagimn bir cirpida kaldirilma-
situ, siz degerli meslektaflanntn takdir ye degerlendirmelerine
birakiyorum.

Saygideger konukiar, degerli mes1ektalarim; bizi üzen,
bizi sikmtiya sokan ye gercekten savunma meslegi olarak son
derece rahatsizlik duydugumuz ikinci konu da hepinizin bil-
digi gibi, barolarimiz ye meslekta1arimxz açisindan olumsuz
hukumet tasarruflanrtm, yine CMK'da mudafi goreviendiril-
mesinin gerii1efflmesi yam sira, yakinici ye davaya katilana
da vekil atanmas' sonucu CMK giderleriride buyuk arti ol-
masina karin, CMK giderlerirte ayrilan odenegmn aym kalmasi
sonucu yakinmalara ye gercekten çok asil, çok degerli avukat
arkada1arimizin, genc kardeslerimizin uzun sure alacakiariru,
alamayacaklari bit olayla kari kariya kalmamiz.

Yaanacak olumsuziukian, yillar once Ceza Multakemeleri
Yasasi goruflhlurken, Ceza Yasasi goruuIurken, Adalet Ba-
kanligi yetkililerine ye Maliye Bakanligi yetkililerine bildirdik.
Aldigimiz yank yarut, "durun bakalini, bir uygularnayz görün,
ondan sonra." Haul balk dilmnde bit laf vardir "dereyi gorineden
niçin pacayz szznyorsunuz?" dediler. Ama dere geldi seldi oldu,
hepiniizionune katti goturdu. Gerçekten çok olumsuzlukiar
yaathk.
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O7OEMIR	 2006 yihna iikin CMK odenegi, 2005 yilinm 6. ayindan
OL0K'UN sonraki giderleri dahi karsiIayamami, CMK gorevlisi mes-

KONUSMASI lektaslarijraz hâla birçogu birikmi paralarini aIamami1ardir.
Yapilan uzun ye sikintth gorusmelere, Saym Basbakammizm
verdigi soziere karm, siyasal iktidar ye Ozellikle Adalet Bakan-
hgi, sorunu çozmek yerine, Turkiye Barolar Birligi ye barolarm
yetkilerini daraltmaya yonelik giriflmlerde bulunmulardir.
Bu an1ayi ye yaklaumn tespit edildigi gunden itibaren Ada-
let Bakanligi'nm sayin yetkililerine ye Sayin Bakana, Maliye
Bakanhgfnm saym yetkililerine ye Sayin Bakana bu konuda
ortak çalimalara destek veremeyecegimizi, kendileriyle bir
araya gelemeyecegimizi, ama sorumlulugumuz geregi duygu
ye duflinceleriniiz i, gOrulerin-tizi yazili olarak bildirecegin-iizi
ilettilc. Bu aamadan sonra hepinizin bildigi, hepinizin yaadigi,
tamamen Adalet Bakanligi burokratlannm hazirladigi 5560
sayih Yasa cikarilarak cumhuriyet savcilari, Turk savunma ta-
rthinde ilk defa avukatlarin ita anfiri durumuna getirilmiflir.

Hayirli olsun!

Yasanm uygulanmasi için çikanlmasi duünulen yOnet-
melik, Turkiye Barolar Birligi ye barolarm kari gorus ye ser-
giledikieri duru nedeniyle, bu sorunlari açacak bir biçimde
hala çikari1amamitir. çikarilmhr biz buraya gelirken, yazum
yazmadan Once, ama eksikler hala mevcuttur. SOzu edilen
olumsuzluklar gideri1ememi, bunun dogal sonucu olarak
ciddi olumsuzluklar suregelmiflir.

Degerli meslekta1arun; kukusuz biraz sonra sOz alacak
Sayin baro bakanlarumz, yasanan bu olumsuzluklar nede-
niyle kukusuz bize duen, payimiza duen konularda da bizi
eIetirecek1erdir. Simdiden onu bekliyorum. 59. Hftkumet'in
bu tasarruflari, Turk savunma tarihine duen iki leke ola-
rak belleklerimizde canliligmi koruyacagi gibi, yeni yasama
doneminde bu olumsuzluklarin giderilmesi iqin en Onemli
mucadeleyi verecegiz, bundan hic kimseriii-t kuskusu olmasin.
Hem Avukatlik Yasasi'na smav girecek, hem CMK savunmaya
yarair bir elciIde yeniden duzenlenecektir, bunu herkes boyle
bilsin, bu gücumUzu ortaya koyacagiz.
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Saygideer konukiar, degerli mesIektalarun; konu yasama OLDEMIR

donemine geImiken, Ulkemizi kurgulayan, Ulkemizin politika- OlOK'UN
lanni gelitiren, ülkentin iç-di siyasetini olufluran, ulkemizin KONUSMASI

hukuk, ekonomi, siyaset, mali bfltUn ge1ime1erini duzenleyen
yasamayla ilgili birkaç söz soylemek istiyorum.

Genel kurulun saym uyeleri, degerli konuklar; 2002-2003
Yargi Yth Açi1ii nedeniyle yaptiim konumamm bir bolu-
mUnde (6 EyIul 2002), o gun için yaklaan ye bugun Turkiye'yi
kimilerine gore ucuran, kimilerine gore uçurumun kenarma
getiren 3 Kasim 2002 secimleriyle ilgili un1ari soy1emiim:

"22. donem milletvekili seçinilerinin 3 Kasim 2002 günü yap:!-
niasina karar verilniiflir, ha!k:nnz ye demokrasimiz için Iiayzrh olsun.
4 Kasini 2002 sabalunda Türkiye'ye istikrar ye oven veren bir siyasal
ortanun olumasznz umut etniek istemekteyiz. Bu konudaki endie-
lerimizin en Onemli nedeni, siyasetteki alabildiine bolünmül ilk ye
mevcut siyasi partiler ye seçini ijasalanndaki antidemokratik hiikiim-
lerdir. Son 3-4 donenidir Parlanwnto, seçini donemini taniamlama-
dan erken secim karan alniak durumda kaltyor. Bu daM balz bazna
mevcut siyasi partiler ye seçim yasalannin ulke siyase tine yeterli
katk: vermediäinin bir. gostergesidir. Dun yanin en asi!, en uysal, en
sabtrh ha/k: 0/an Turk halki ye Anadolu insan:, yaad:: hunca cue
ye du k:nkl:g:na karzn, demokrasiye olan inanczni yitirmemeye
ça1zmaktad:r. Halkimzzzn bu ozellii ye duyar1z!:: siyasetcilerinuz
taraJlndan çok iyi algilanmalidir. Kronikleen iç ye d: sorunlarla
karz karzya olan ill kemizde, siyasete ye yOneti;ne adaij olinak 1cm
çok iyi di4ünulnwli ondan sonra karar verilmesi gerektii kanisin-
dayiz. çunku içte yaanan siyasal, sosyal ye ekonomik sorunlarla
d:ta yaanan siyasal ye ekononnkgelitneler, deiinzler ivedi olarak
kontrol altina alinniadigi takdirde, ulkemiz belki tie tarihinin en ka-
ranlikgiunlerini yaayabuir. Bu nedenle hi/gui, birikinili, donanimi:,
deneyiinle, etik ye moral deer1eri yuksek parlanienterlerden oluan
bir Mccl is yapisina iddetle ihtiyac:m:z vardir.

Hiçbir ekonomik sistem, maalesef ulkemizde geçerli ye yayg:n
olan, üretnieden tilketen sihirli ekononnformulunii bulanianuflir.
Kendi Oz kaynaklar:n: harekete geciremeyen, üretimi artt:raniayan,
tarnamen spekulatzfye sermaye, par on/em leriyle ye th borc ('atm/is:
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OLDEMIR lUke ekonomisinin silkinip ayaga kalkmasz asia nzumkun deiidir.
OZOK'UN Tünz bunlan yaania gecirecek, halka güven verecek, gercekci, sarnirni,

KONU$MASI açzk yurekii ye dli rust siyasi kadrolara iddetie ihtiyacwnz vardir.
Lhnudurnuz, dilegimiz ye beklentinziz, seçime girecek siyasi parti
yoneticilerinin, mifletvekili adaijiarin: siyasi çzkar ye yanda aniayi-
zyia kendilerine bath kiiEerden deii, liikeye ye haikimiza hizineti

one çikaran bir aniayzz sergilenieleridir." 2002'de buñu demisiz.

8 Eylul 2003 günü 2003-3004 Adli Yil açi1i konumamda da
bugunkU siyasal iktidara soyledigim bazi sözleri bilgilerinize
sunmak istiyorum:

"3 Kasnn 2002 günü yapilan ,nilietvekili genel seçimlerin-
den sonra yeni bir siyasi tablo olunxu ye Turkiye Bid yuk Millet
Meciisi'ne iki parti girebiinntir. Denwkrasiye, Ozgurluk ye insan
liaklarzna inançlz balk, mzz, yaadzz bunca çile ye d14 kzrzkh:na
karin, bu degeriere olan inancini hiçbirzarnan yitirmenui, herza man
kendine duen Ozveriyi ye duyarhhz fazlaszyla gostermitir. Ancak
halkimizin bu Ozverisi ye ozellii siyasetciierinnz taraJindan hiçbir
zainan iyi algzlanamann, iyi okunaniarni ye çogu kez politikacilar,
haikin degil, yandaiannin ye dar ideolojik duçuncelerinin hizniet-
k/in ohnulardir. Uziilerek iflide etniek isterirn ki, bir yzla yaklaan
deniokrasi tarihimizin en buyuk oianazni elde etnn olan ;nevcut
iktidar dii ;naaiesef aynz tarÜzi hatayz yapnia yoluncThdir."

Sene 2003. Turkiye Barolar Birligi olarak, geismelere ye
degisimizi ulke demokrasinin bir UrUnü olarak algiladigrniizi,
ulkenin kalkinmasi, halkimizin mutlulugu için yapilacak her
dogru ie destek verecegimizi, hem kamuoyuna, hem de go-
ruflugumuz hukumet yetkifflerine duraksamadan aktardik.
Bu goritme1erimizde, ozellikie hukumet yetkililerine, laik
Cumhuriyete ye onun kazanimlarma olan baglthgirmzi ye
duyarhligimizi acik ye net bir biçimde vurguladik, bunlara
dokunursamz karmizdayiz dedilc. 2003'te, bugun degil.

Bu sOzleri soylemekie yeni TBMM ye yeni siyasal iktidar-
dan hekientilerimizi o gun ifade ettik, bugun degil. 114 Nisan
Tandogan, 27 Nisan caglayan, 29 Nisan tzmir, o zaman yoktu
bu mitingler. Barolar Birligi o gun bunu sOyledi, o gun sOyle-
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di. Geçen süreç maalesef bizi hakh çikardi ye çarpik poiitilc O1DEMR
yak1aimIan eleflirerek iktidar olan, Turkiye'de sistemi ye OLOK'UN

rejimi eleflirerek Mc kimseye nasip oimayan bir gucü eline KONU$MASI

geciren AKP, Cumhuriyet tarihinin beilci de en buyuk siyaset
yanh1arini ardi ardina yapmaya devam etti. Diyalogdan uzák,
benmerkezh tutum ye davraniIariyIa sabip oldugu bulunmasi
olanaksiz oy gucune ragmen, ullceyi ciddi bit siyasi kriz ei-

gitie getirmiflir. Hiç duymadigimiz "dindar Cumhurbakanz",

hiç duymadigimiz "ulema bilir", Mc duymadigimiz "demokrasi

kurun yedi" laflari bu donemde ifade edihnitir.

Degerli konukiar, degerli meslektaslarim; çagda, çoguicu
ye katilinci demokrasi asia ye asia oya, sandiga, sayisal ustun-
luge iridirgenemez. Biiyoruz, kukusuz bunlar demokrasinin
temel unsurlari ye araçlaridir. Gunumuz demokrasilerinde
bunlardan çok daha onemli, demokrasi uygulayicilarmm bu
kavranu içseileflirmeleri yaninda, cagda, uygar ye uziaici bir
yakiaim sergilemeleri gereklidir. Demokrasi sadece sandik
degil; bask' gruplari, sivil topium orgutu, kamuoyu, buñlarm
hepsi demokrasinin unsurlan ye elamanlandir. Bunlan ciddiye
aimayan siyasi iktidarlar, ulkemizdeki krizleri yaratan ilctidar-
lar gibi surekli baIari dertten kurtulamaz.

Degerli konukiar; biiindigi gibi tarihteki antidemokratik
rejimlerde egemen oian dayatma ye baski politikalan, erkierin
yoguniaarak tekel yaratinasi sonucu keyfulige donuebiiir.
Ama bu durumun sadece baskici kral ye diktatorlere ozgii
olabilecegini asia duunmeyelim. Unutmayahm, Turkiye'yi
ye dunyayi kana buiayan antidemokratik yonetimler cogu
kez demokrasiyle geimiIerdir. GUnumuz dernokratik duzen-
lerinde de bit veya birkac elde toplanan ye kabi.na sigamayan
sinirsiz gilc, her kouida insan hak ye ozgurlüklerinin yarn sira,
demokrasinin de en buyuk dumani haiine donüebilinekte-
dir. Baka bit anlatnnla demokrasilerde de cogunluk rakipsiz,
seçeneksiz ye denetinisiz bit kuvvet durumuna gelince, ayni
sonuca gelebilmekte, tipki antidemokratik rejinilerde oidugu
gibi keyfililc ye bask' pohtilcaiari egemen olabilmektedir, yard
sandik bu sonucu engelleyememektedir. Bu durumlarda ikti-
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OZOEMIR darlar, temsil ettikierini iddia ettikieri ulusal iradenin gucüne,
OZOK'UN destegine ye kutsalligma guvenerek diktatorleri aratmayacak

KONU$MASI davrani ye uygulamalar içine girebilmektedirler. Bu tür yO-
netimlerde cogunlugu elinde bulunduranlar uyguladiklari
zorbaligi, baskiyi ye hukuk diihgi yasalaflirmak için, mull
iradeye dayandiklarini once kendilerini inandirmakta ye bu
sonuçta kendilerini sinirlandiracak bata hukuk olmaz Uzere,
biçbir engel tanimama yolunu secmektedirler.

GunUmUz dunyasinin yonetim biçimi olan demokrasilerin
yapisinda sakh olan bu tehlikeyi onlemek, hukukun ustunlugu
bata olmak Uzere vatanda hak ye ozgurlUklerini guvenceye
baglamak ye gereken Onlemleri almak amactyla demokratik
teminat kurumlarma gereksinim duyulmuflur. YUzyillar sU-
ren cetin mucadeleler sonunda, egemenligi olufluran yasama,
yUrütme ye yargi erkierini birbiririden ayirarak ye kurumsal-
laflirarak demokratik yonetirni g erceklestirmeye calimi1ar-
dir. BUyuk ugra1ar sonucu gelinen bu noktada, parlamenter
sistemlerde bile zaman zaman yasama ye yürUtme, siyasetin
kendine Uzgü yapisi ye baskisi altinda tek güc haline donue-
bilmekte ye tek elde toplanabilmektedir. Sistemin geregi iki
gucu elinde tutanlar, yargiyi da etkileri aitma alabilecek yollar
aramakta, cogu kez de yargiyi etkilemektedirler. Boylece erkie-
rin siyasal iktidar bunyesindeki bir araya gelmesi, gorunurdeki
ayrthgi biçimsel kilmakta ye kari konulmasi olanaksiz, Ozellikli
iki gücun, yasama ye yurtitmenin tek elde toplanmasma neden
olabilmektedir. Goruldugu gibi, demokratik sistem için asil
gilvence, kamu gucUnun, yani erkierin butunuyle bir kiinin,
bir partinin ya da bir kurulun eline gecmeinesidir, gecirilme-
mesidir. Demokratik duzenin bir zaafi olarak ortaya cikan bu
olumsuziugun çaresi, hukukun ust-unlugu ilkesinin egemen
oldugu hukuk devleti ye hukuk devietinin olmazsa olmaz
koulu olan yargi bagimsizligi ye dolayisiyla yargi denetimiyle
iktidari hukuk icine cekmekten gecmektedir.

Parlamenter demokratik sistemin en belirgin ozelligi olan
kuvvetler ayriligi ilkesinin uygulanmasi halinde, yurUtmerün
hukuka bagIiliini saalamada en etkili yol, kukusuz tam
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bagimsiz yargidir. Baka bir anlatimla, duzenieme yetkisi OZOEMIR

ye guc kullarima tekelini elinde bulunduran, yasama ye yü- OZOK'UN

rütme erkierinin eylem ye iiemierine karsi bireyin yarunda KONU$ASI

anayasal rejimin en buyuk tentati, mifiet adma, hallc adma
yargilama yapan bagimsiz yargidir. Bu ba1amda, Anayasa
Mahkemesi'nin bir kanunu, Daniflay'in bir hukumet tasar-
rufunu iptal etmesi, bazilarinm yakiaiminin aksine, yasama
ye yUrütmeye mudahale degil ya da ustunliik olarak degil,
boyle aigilanmayip, kuvvetier ayrthgmin amacladigi dengenin
ye hukuk devietinin dogal sonucu olarak kabul edilmelidir.
Yoksa bizde oldugu gibi, yargilamanin her aamasmda yo-
rum ye degeriendirme yapmak yarunda, Daniflay'm verdigi
iptal kararindan sonra, "bit konuyu ularna bilir" ya da Anayasa
Mahkemesi'nin verdigi bit iptal kararindan sonra "demokrasiye

kurun szkzlnn fir" yak1aimi, demokratik Onderlerin asia, ama
asia agiziarina aimamalari gereken beyan ye soylemierdir.

Saygideger konukiar, degerli meslektalarim, degerh
uyeler; cumhurbakanhgi seçimi Oncesi ye sonrasi yaanan
olumsuziukiarin yarn sira, Turk parlamento tarihinde ilk kez
bir cunThurbakan1igi seçiminin yargiya tainmasi, Siiahh
Kuvvetlerin muhtira niteligindeki bildirisi, toplumun buyuk
bir kesiminin meydanlari doidurarak siyasal iktidardan kuku-
lariru dile getirmesi, turn bunlara tepki olarak onceikie genel
seçimlerin One ahnmasi; sosyal, hukuksai ye tarthsel hoyutlari
duflinuimeden, ofke ile cumhurbakaninin haik tarafmdan
seçilmesinin Onerilmesi ye bu yonde alelacele yapilan anayasa
degiiklik1eri, demokratik rejimimizin i1eyifl ye istikran baki-
ntndan son derece, ama son derece yanh yaklaimiardir. Bu
konularda uzun sure tartiilarak, siyasal ye toplumsal uz1ama
sagiandiktan sonra ele aimmasi gereken ye asia ayakustu, kapi
arahgmda karariarla yonlendiriiemeyecek çok Onemli konuiar
boyle bu ekilde yapilmasi, Turk hallcma, Turk demokrasisine
reva gOrfllur davramlar degildir.

Deneyimsiz ye birilcimsiz siyasai iktidariar, buyuk sandal-
ye gucune karin demokratik gelenekiere uymayan, anlamsiz
dayatmalaria ulkeyi maaiesef pe pee siyasi krizlere yonlen-
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OZUEMI R dirmektedirler. Dileginiiz, bu yaananIariri oncelikie siyasal
OZOK'UN iktidar ten-isildileri basta olmak Uzere tUrn siyasi partilerirni-

KUNUSMASI ze ders olmasi ye 22 Temmuz 2007 gun1U genel seçimlerin
ulkemizde siyasal iktidar bafla olrnak Uzere, toplumsal ye
ekonomik istikrarin gercek1emesi yani sira, huzur, barw ye
guvenligin gUvencesi olan dernokratik, laik hukuk devietinin
guclenrnesine katki veren bir seçim sonucu olmasidir.

Genel kurulun degerli temsilcileri, sayin rnesIekta1arim;
konurnaimm bainda da sayledigirn gibi, bugun burada siz-
lere yaptigirn çaIirnaIari siralayarak cok degerli vakitlerinizi
almak istem.iyorum. OWe bir yangin yerinden geciyor, kisaca
ben bir iki konuya degindim. 0 kadar doluyuz, o kadar dert-
liyiz ki, inarnyorurn ki bu salonu dolduran demokrat ye yigit
insanlar, burada duygu ye dUUnceIeririi due gelirecekierdir.
Bize Antalya Genel Kurulu'nda da ernanet ettigiriiz Turkiye
Barolar Birligi Yonetimi' Mn sizden aldigin-uz yetkilere dayana-
rak, en onemji bir ernanet, kutsal bir emanet olarak bugunlere
getirdik. Eksigimiz olabilir, fazlamiz olabilir, eleflirilebiliriz,
övgfi alabiliriz. Ancak bihneniz gereken bir ey var: Gercekten
ben ye arkada1anrn, kendileriyle birlikte çalirnaktan buyUk
onur duydug-um, buyUk keyif aldigirn degerli arkada1arirn1a
beraber, bu verdiginiz emaneti en bUyuk onururnuz ye haysi-
yetiniiz olarakbugUnlere getirdik. Bu sure içerisinde kukusuz
cok iyi ey1ere imza attigiimz gibi, ban nederilerle eksiklerirniz
de olmuflur, ban yanhflanmiz da olrnuflur. Kukusuz bunu
en iyi degerlendirecek olan sizier ye degerli delegelerdir.
Biraz sonra bu arkada1arinnz görü ye duunce1erini ortaya
koyacakiardir. Aktif-pasif, olumdu-olumsuz, baari1i-ba-
arisiz degerlendirmeler sonunda mutlaka bize bir karne notu

verilecektir. Hangi karne notu veriirse, bizirn için ba taciclir,
çok teekkur ediyoruz.

Sonuç ne olursa olsun, biraz once riftelikierinisoyledigim
ye yaarnda gercekten birlikte çaIirnaktan buyuk onur duy-
dugum arkada1arim1a birlikte ustlendigirniz bu onurlu ye
Oneinli gOrevi en iyi ekilde yerine getirmek icin cahflik, tek
arnacimiz bu oldu. Sizierin Oneri ye g6ru1eri dogrultusunda
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olufluracagumz yerii çaIma yol ye yontemleriyle gorevimizin OLDEMIR
ikinci periyodunda da çok daha iyi eyIer yapacagnmz inancini OLOK'UN
taunaktaynm	 KONIJSMASI

Bu duygu ye duunce1erIe beni sabirla dinlediginiz ye
bizim bu onemli genel kurulumuzu onurlandirdigimz 1cm,
29. Genel Kurul'umuzu onurlandirdiginiz icm hepinize;
Avrupa'dan gelen, yurtdimdan gelen, yurticinden gelen,
Nevebir'de gorevini birakip gelen, Ankara'dan gelen butün
degerli konuklarmnza ye de her zaman her yerde, yUregimiz
daraldigi zaman sizieri görtince nefes aldigimiz siz degerli
mes1ekta1arima en derin saygilarimi, sevgilerirni,ukram1arimi
ye baghliklarrnu sunuyorum.

Hoça kahn, sag ohm.

Bakan: Turkiye Barolar Birligi Bakam'na konuma1arm-
dan dolayi teekkUr ederiz.

Gundemimiz in 7. maddesine gecmeden once, genel kuru-
lumuzu kutlamak için teigraf gonderen degerli kiiIerin isim
siralamasini arz ediyorum: Recep Tayyip Erdogan, Babakan.
Deniz Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Bakam. Erkan
Mumcu, Anavatan Partisi Genel Bakani. Mebmet Agar, Dogru
Yol Partisi Gene! Bakam. Zeki Sezer, Demokratik Sol Parti
Genel Bakam. Muhsin Yazicioglu, Buyuk Birlilc Partisi Genel
Baskani. Murat Karayalcin, Sosyal Demokrat Hallcçi Patti Genel
Bakam. Cern Uzan, Genç Parti Genel Bakani. Kemal Unakitan,
Maliye Bakani. Fabri Kasirga, Adalet Bakam. Atilla Koc, Kul-
tür ye Turizm Bakani. Hilini GUler, Enerji ye Tabii Kaynakiar
Bakam. Abdullatif Sener, Deviet Bakam ye Babakan Yardim-
cisi. Mehdi Eker, Tarim Bakaru. Faruk Nafiz Ozak, Baymdirhk
ye tskan Bakarn. Nimet çubukçu, Deviet Bakam. Salih Kthç,
TURK IS Gene! Bakam. Rifat Hisarciklioglu, Turkiye Odalar ye
Borsalar Birligi Bakam. Dervi Gunday, TESK Genel Bakani.
Sait Akman, Radyo Televizyon Ust Kurulu Bakani. Mustafa
Parlak, Rekabet Kurumu Bakaru. Gonderdikleri teigraflardan
dolayi teekkur ediyoruz.

RA



GUNDEM MADDESI 7
TBB ORGANLARINDA ÔNCEKI DÔNEM
GÔREV ALAN UYELERE
ONUR PL.AKETLERINiN SUNULMASI TÔRENI

Bakan: Cundemimizin 7. maddesi, Turkiye Barolar Birligi
organlarinda onceki donemde görev alan meslekta1arimiza
plaket verilme toreni.

GUNE5	
Av. Gune CURSELER: Degerli konuklarrnuz, degerli

GURSEIER'IN delegeler; 2001-2005 donemi Turkiye Barolar Birligi organla-
K0NUMASI rmda gOrev alan degerli meslektaslarimiza onur plaketlerinin

sunulmasi torenine bahyoruz. Yonetim Kurulunda, Disiplin
Kurulunda, Denetleme Kurulunda gorev alan arkadalarumza
bu plaketleri takdim edecegiz. Ben hepsinin ismini okuyacagmt
buraya davet edecegim, burada Saym Bakannmz plaketlerini
takdim edecek. Yalniz özel bir durumu nedeniyle Disiplin
Kurul Uyesi Mustafa çavu'a Sayin Nevehir Cumhuriyet
Basavcisi plaketini tevdi edecek.

Ben imdi degerli ustatlarimizin isimlerini okuyor ye
hepsini sabneye davet ediyorum, birlilcte fotograf olanagini
da yaratmak için.

Once Yonetim Kurulu uyelenmi... 1997-2005 Barolar Birligi
Bakan Yardimcisi garevini yUrUten degerli ustadimiz Av. Zeki
Ekmen. 2001-2005 Sayman Uyelik gbrevini yUruten degerli
ustadmuz Ay. Erkin Kaya. 2001-2005 TUrkiye Barolar Birligi
Yonetim Kurulu Uyeliginiyu rUten degerli Ustadimtz Av. Hur-
rem $ahinci. 2001-2005 Barolar Birligi Yonetim Kurulu Uyeligi
gorevini yUruten degerli Ustadmuz A y. Osman Guven. 1997-
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2005 Barolar Birligi Yonetim Kurulu uyeligini yurUten degerli GUNE
ustadimiz Av. Ayenur Bahçekapth. 2002-2005 donemi Turkiye GURSELERIN
Barolar Birligi Yonetim Kurulu uyeligi gorevini yurUten degerli KONUMASI
mesIektaintz, degerli üstadimiz Av. Esin Eren.

Disiplin Kurulu uyelerinu ... 1982-2005, degerli Ustathrmz
Sayiri Av. Ayhan Erol, Disiplin Kurulu Bakammiz. 1997-2005
Disiplin Kurulu uyeligi gorevirti yUruten degerli üstathrmz
Av. Tuncer Yilmaz. 1997-2005 Disiplin Kurulu uyeligi gore-
viniyurUten degerli Ustaduxuz Av. Mustafa çavu. 2001-2005
Disiplin Kurulu uyeligi gOrevini yurUten degerli ustadirmz
Av. cetin Kural. 2001-2005 Disipliri Kurulu uyeligi gorevini
yUruten degerli ustadrnuz Av. Huseyin Erseven.

Denetlerne Kurulu'nda gOrev alan arkadalanmizi arz
ediyorum: 2001-2005 doneminde gOrev yapan arkadaIarumz;
Sayin Av. Metin Unsal, degerli Ustadirmz, u an Anayasa Mah-
kemesinde gOrev yapan, bu goreviyle aynca onur duydugumuz
Sayin Av. Serruh Kaleli ye Av. Serafettin Gokaip. 5erafettin
Gokaip aramizda yok, onun plaketini degerli Yonetim Ku-
rulu flyemiz Canan 5ener hanimefendi alacak, onu da davet
ediyorum.

Saym bakan izin verirseniz; Once Sayin Basavci Saym
Mustafa çavu takdim edilsin, ondan sonra sizden rica edelirn.
Nevehir Cumhuriyet Basavcirmz Necmettin Saygm, Disiplin
Kurulu uyemiz, 1997-2005 donemi Disiplin Kurulu Uyemiz
Saym Mustafa çavu'a plaketini takdim ediyor.

(Av. Mustafa çavu'a plaketi takdirn edildi)

Av. GUne GURSELER: Barolar Birligi Degerli Bakanimiz,
Anayasa Mahicemesi degerli Uyesi, 2001-2005 Denetleme Kuru-
lu uyemiz Sayin Serruh Kaleli'ye plaketini takdim ediyor.

(Av. Serruh Kaleli'ye plaketi takdinz edildi)

Av. GUne GURSELER: 5imdi 1997-2005 donemi Bakan
Yardimcimiz, degerli Ustadmuz Av. Zeki Ekmen'e plaketirii
sunuyor bakaninuz.
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(Av. Zeki Ekmen 'e plaketi takdim edildi)

Av. Cune CURSELER: 2001-2005 Sayman uyemiz Sayin
Erkin Kaya'ya plaketini sunuyor bakammtz.

(1w. Erkin Kaya'ya plaket-i takdim edildi)

Av. GUne CURSELER: 2001-2005 yOnetim kurulu Uyemiz
Hurrem Sahinci. 2001-2005 Yonetim Kurulu Uyemiz Saym Os-
man Guven. 97-2005 Yonetim Kurulu Uyemiz Saym Ayenur
Bahcekapih. 2002-2005 YOnetim Kurulu Uyemiz Saym Esin
Eren.

(önceki donem Y(5netim Kurulu uyelerine plaketleri takdin,
edildi)

Au. Gune GURSELER: Disiplin Kurulu'na geciyoruz:
1982-2005,23 pI. Disiplin Kurulu Bakannmz Saym Av. Ayhan
Erol.

Av. Ozdemir OZOK: Degerli mes1ekta1arim, degerli
konukiar; gercekten Ayhan Erol, yard burada tabii butun arka-
daflarimizin emegi, göz nuru, desteg-i bizim için cok onemli ye
cok degerli, ama Ayhan Erol denildigi zaman, Turkiye Barolar
Birligi tarihinde bizden sonraki gelecek genc kardeIerimiz,
mes1ekta1annuz da birazcik durup bir ayaga kalkmalari ge-
rekli.

Gercekten 23 yildir bir Anayasa Mahkemesi bakann-un
duyarhhgi kadar duyarh, meslegine bu kadar saygih, bu kadar
bagh, bu kadar efendi, bu kadar ornek bir Bakan1a gercekten
aym donemde birlikte ça1imaktan anlatamayacagim, bazen
bu tarumlamalarda kelimeler gercekten zayif kahyor. Ayhan
Agabey gercekten çok saygideger bir ustathmiz. Kendisini o
degil, bu plaketi ben vermekie buyuk onur duyuyorum; çunku
o zaten bunu yaadi, yaadi, cok saygideger bit agabeyimiz.
Kendisine yeni yaaminda saglilcli uzun bmUrler diliyor, uk-
ranlarum, baghliklarmu, saygilarum sunuyorum.

Ayhan agabey, helal olsun sana.
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Mr. Ayhan EROL: Sayin bakana hakkimdaki çok glizel
sozierinden dolayi içtenlikle teekkur ediyorum, çok mutlu
oldum, çok onur duydum. Yalniz, bu arada bir ey belirtmek
istiyorum: Gerçekten kendilerinin soyledigi gibi bir baari söz
konusuysa, bu baarida bir zamanda kendisinin de bir donem
görev aldigi Disiplin Kurulu üyesi arkada1arimin çok buyuk
katkisi oImutur, Yonetim Kurulu uyeleriniizin çok buyuk
katkisi olmuflur. Hepsine huzurunuzda teekkur ediyorum.
Siz de buraya geldiginiz için ye bunu takip ettiginiz icin teek-
kUrlerimi, saygilarimi ye sevgilerimi sunarim.

(Av. Ayhan Erol'a plaketi takdini edildi)

Av. Gune GURSELER: 1997-2005 donemi Disiplin Ku-
rulu uyeligi yapan degerli mes1ektaimiz, ustadumz Tuncer
Yilmaz. 2001-2005 donemi Disiplin Kurulu uyeligi gorevini
yapan degerli ustadimiz Av. cetin Kural.2001-2005 Disiplin
Kurulu uyeligi gOreviniyUrUten degerli Ustadimiz Saym Hu-
seyin Erseven.

(Onceki donem Disiplin Kurulu uyelerine plaketleri takdim
edildi)

Av. Cune GURSELER: Denetleme Kurulu'na geciyorum.
Biraz once Sayin Serruh Kaleli'ye plaketini sunduk. Simdi 2001-
2005 donemi Denetleme Kurulu Uyesi Saym Metin Unsal. Son
olarak da inazereti nedeniyle aramizda bulunamayan degerli
mes1ektaimiz, ustadimiz Serafettin Gokalp'in plaketini almak
üzere Yonetim Kurulu Uyemiz ye hemehrisi Sayrn Canan
5ener.

(Onceki doneni Denetleine Kurul uyelerine plaketleri takdirn
edildi)

Av. CUne CURSELER: Mikrofonu 1997-2005 donemi
Barolar Birligi Bakan Yardimcisi Sayin Av. Zeki Ekmen'e
birakiyorum.

Av. Zeki EKMEN: Saym konukiar, genel kurulumuzun
saygideger delegeleri; 2 donem bize emanet ettiginiz gUrevi
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onurla taidi1c ye onurumuzia size teslim ettiginüze inaniyo-
rum.

Hepinize teekkUr ediyor, saygilar sunuyorum. Sag dun,
var olun.

Ba'kan: Biz de degerli Ustatlarimiza teekkUr ediyoruz.
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GUNDEM MADDESI 8-9

2005-2007 YILLARI AL1MA RAI'ORU,
BiIsNco, GELIR GIDERLERIYLE

DENETLEME I(URULLJ RAPORU'NUN
OKUNMASI VE GÔRUULMESI,

BIRLII( YONETIM KURULU'NUN AKLANMASI

Bakan: Efendim, gundemimizin 8. maddesi geregince Ba-
rolar Birligi Yonetim Kurulu'rwn 2005-2007 yillari çalima Ra-
porn, bilanço, gelir-giderleriyle Denetleme Kurulu Raporu'nun
okunmasi ye goruflhlmesi. Uzun surecegini duünen degerli
arkadaflarimizdan birisi önerge vermiflir. Bu konuda oylama
talep ediyoruz. Ozetlemeic üzere de genel sekreterimiz ye say-
marmnlzi davet edecegiz. Ancak bu konunun oylanmasi 1cm
bilgilerinize stmuyoruz. Faaliyet raporu, bilanco, gelir giderler
hepinize gonderildi, biliyorsunuz. Bunlarin ozetlenmesini
oylarmiza sunuyorum:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmiflir. Teekkur ederim.

Kisa ozetlemeden sonra oglen yemegi için ara verecegiz,
onu da bilgilerinize arz ederim.

Av. Cune GURSELER (Turkiye Barolar Birligi Genel
Sekreteri): Sayin Bakan, sayin delegeler, degerli konuldanmiz;
Divan Bakani'nin da belirttigi gibi, yak1aik 20 gUn ancesinde
Faaliyet Raporumuzu ye Hesap Raporu'nu sizlere sunduk.
Bakanimiz da açi konumasmda en veciz ozeti yapti. Baka-
nirnizin ozetirti ye siziere dagithgimiz Faaliyet Raporu'nun ilk
sayfalarinda da yaptigimiz açiklainayi tekrarla Faaliyet Rapo-
rumuzu yuksek takdirlerinize saygilarimla arz ediyorum.
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Av. Soner KOCABEY (Turkiye Barolar Birligi Sayman
Uyesi): Saym uyelerimi; az Once Saym Genel Sekreterimizin
de ifade ettigi gibi, gelir ye butçe durumumuzia ilgili olan ra-
porumuzu ye o raporumuzun ilk sayfalarmda yer alan kiise1
açiklamalarim yer aliyordu ye bunlari sizierin bilgilerinize
surimufluk. Tekrarlayarak, onlan okuyarak zaman doldurul-
mamasi yolunda da karar alindigi 1cm, ben sadece bu raporu
bilgi ye takdirlerinize, eleflirilerinize sayglyla sunuyorum.

Teekkur ederim.

Bakan: Teekkur ederim.
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Ba'kan Yardimcisi: Degerli konukiar; gorumelere ba-
hyoruz.

8. maddeyle ilgili olarak 15 degerli mesIektainuz sOz iste-
diler. Simdi sirayla divana gelen onerilerin geli sirasina gore
konuma1ara baflayacagiz. Divamn aldigi karar geregince,
daha fazia sayida meslektaimizin daha sonraki n-taddelerdeki
konumalarma yer vermek amactyla, surelerin 5'er dakikayla
kisith olmasi duunulmUflur. Bunu oylariniza sunuyorum
efendint Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm$tir.
Ama gerektigi takdirde tabii ki 1-2 dakikahlc musamahalari
hepimiz yapiyoruz, bu da âdettendir.

GundemimEin 8. maddesindeki Faaliyet Raporu'nun go-
ruflimesi ye e1etirilmesi bolumUnde sOz almak isteyen deerli
meslektalarmuzdan tstanbul Barosu Sayin Bakani Av. Kazim
Kolcuoglu meslektaimizi kUrsUye davet ediyoruz.

Buyurun efendim.

Av. Kazint KOLCUOCLU (Istanbul Barosu Bakani): Sa- KAflM

yin Bakan, Saym Yanetim Kurulu ye Saym Divan Bakani ye KOLCUUGIU'NUN

kurul uyeleri, Genel Kurulu'nun çok degerli baro bakanlari KONUStSI

ye delegeleri, çok degerli konukiar; hepinizi Istanbul Barosu
adma saygi ye sevgiyle selamhyorum.
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KAZIM	 Tabii biraz acele clavrandik gibi geldi bana, hemen kisit-
KOLCUOGLU'NUN lamayla kari kariya kaldik, konumaIarin süresi olarak 5

KONIJMASI dakika konuma süresi verildi. Tabii bu kadar kisa bir surede
ban konulari açilclamak, ban görü ye duunce1erimizi siz-
lerle paylasma olanagi olmadigmi da biliyorum. 0mm için
biraz evvel yine açiklandi, bize u1atinIan çok degerli Barolar
Birligi'nin ca1ima Raporu tarafin-uzdan incelendi, degerlen-
dirildi. Ancak bu rapor konusunda aciklamaya ba1amadan
Once, genel ye kisa bir degerlendirme yaptiktan sonra o bolume
gecmek istiyorunt

çok degerli mes1ektaIarim; gercekten Sayin Barolar Birligi
Bakam Ozdemir Ozok'un da açih konumasinda ifade ettigi
gibi, ulkemizde gercekten demokrasi ye hukukun ustunlugii,
ayni zamanda demokrasinin içerisinde oIuturu1mu olan
yasama, yurütme ye yargi organlanmn durumlan ye bugune
kadar ge1ime1er içerisindeki bu karilikIi etkileimin onemini
vurgulamifli. Ulkemizde hukukun üstün kilmmasmi, hukuka
bagh bir devietin o1umasi, anayasal kurallar içerisinde gOre-
yin yerine getirilip Turkiye'nin çagda, demokratik gelecege
tainmasi bakinundan yonetimlere cok buyuk gUrev ye so-
rumlulukiar dunugunu hepimiz biliyoruz. Bu konuda gOrü
ye duUnceIerimizi barolar olarak zaman zaman kamuyla
pay1aan açilclamalar ye bu konuda yaptignmz sempozyum
veyahut da toplantilarla sonuclandirdigumz bilgileri ye belge-
leri yine basarak hem mes1ekta1aninuza, hem de kamuoyuyia
payIaiyoruz.

Ullcemizde Barolar Birligi'nin kongre sonrasi, yani bundan
2 yfi Once Antalya'da yapilan genel kurulda bugune kadarki
sürece baktigimiz zaman, giderek kurumlanin ye demokra Lik
kurumlarm hukumetle, hukumetin demokratik kurumianla
olan ilikiIerine bir gbz attigimiz zaman, gercekten buyuk bir
çatimanin, hatta bir anlamda etki altmda birakmanm ye siyasi
gbri4 ye duunceIere bagh kilmanin buyuk bir kavgasu-tm ye-
rildigini maalesef Uzulerek izledik. 0 nedenle, yargmin onemli,
unsurlarmi ye unsurunu olufluran "sav-savunma-kurar" UçIu-
sunun o1uflurmu oldugu bagimsiz yargiya dahi cok Oneinli
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ye zaman zaman gercekten yasalarnmzda da uygun olmayan KAZIM

bir baski, hatta siyasailaflirma konusundaki tavir ye goru1e- KOLCIJOGLU'NUN

rin zorlandigi, zaman zaman yerine getirilmeye çaIiildigi ye KONU$MAS

yargnmzm bagimsizhgi konusundaki tutarsizhklarin devam
ettirildiginigarduk.

Bu yargi bagimsizligmm içerisinde elbette ki savunmanm
da bagimsizhgi buyuk önem tasimaktadir, yer almaktadir. Biz
gOreve geldigimiz donemlerde bile savunmanin yargimn bir
unsuru olmasi, yarginin da bagimsiz olmasi ye savunmaniri
oluturmu oldugu kurumlar olarak barolarm artik vesayet
altindan kurtarilmasi ye kendi özgür duUnce ye g6rü1eri-
ni hayata gecirmesi ye bunlari kanitlamasi, ortaya koymasi
bakmtndan Avukatlik Yasasfnda çok onemli degiikliklerin
yapilmasi; bunun yaninda, savunmarun gercek arilamda yargi
içerisinde görev ye yerini tam olarak alabilmesi bakinundan,
meslek yasantz olan Avukathk Yasasi'nda önemli degiik1ikle-
tin yapilmasi için butun barolar olarak bir ça1ima baflattik. Bu
çahma1arumzda taslak halinde anerilerimizi Barolar Birligfne
ilett-ik ye Barolar Birligi de bu konuda bu ilettigimiz taslakiari
bir degerlendirme altina alarak tek bit taslak haline donflflur-
mek üzere çahma1ar yaptigini da hem iziedik, hem gorduk.

Ancak; Avukathk Yasasi, dunyadaki gelismeler, savun-
maxim yargi içindeki yen, toplum içindeki yeri bakunindan
cok kisa zamanda geciflirilip, hatta mes1ektalarnmzm bazi
konularda adeta görev degil de, sorumluluk duygusuyla
hareket edebilecek, uyelik sifatmi bile taima konusunda te-
reddutler yasatabilecek bazi taslak onerilerinin Barolar Birligi
tarafmdan yapildigmi da iziedik. Ama sonra ogrendik ki, bu
taslak Barolar Birligi Yonetimi tarafmdan kabul ediip bizienle
pay1ailan bin taslak degil, fakat uzerinde çahihp oluflurulan
bir taslak oldugu soylendi.

Ancak yine hepinizin dikkatini çekmiflir, ça1ima Ra-
poru'na konmu olan bu taslagi yine ben inceledim. Bu tasla-
gin yonetimden gecip, -yanetimin birlikte o1uflurmu oldugu
veyahut da en azindan o konuda bit gOrü birligine ulafligi
bir taslak olmadigi halde-, niçin bu rapora konuldugunu
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KAZIM aniayamathm. Rapora konuldugu zaman, Yonetimin bir ça-
KOLCUOGLU'NUN Iimasi, bir faaliyeti olarak ortaya çikar. Barolar olarak hizim

KONUM4SI duUncemiz, Barolar Birligi'nin oIuuracagi bu taslagi tekrar
barolara iletmek suretiyle bu konuda taslak uzerinde onemli
goru1erin oluflurulmasmm saglanmasi gerektigirii de hepimiz
kabul etmek durunmndayiz.

Biz sadece kendi yasamiz degiikligiy1e ilgili degil, barolar
olarak, Barolar Birligi olarak Ttirkiye'de son zamarilarda çok
suratli yasal degiik1ik1erin gundeme getirilmesi ye bu degiilc-
likieri maalesef bizim hukuk koruma, bizierhi ye ayni zamanda
bilimsel odakiarm tartimasma, degerlendirmesine acn-iadan,
hatta zaman zaman kon-tisyona gittigimizde, komisyonda bu
gorun-ieIeri uyelerle yaparken, adeta komisyonuri da haberi
yokmu gibi aym tasarinin TBMM'de goruuIup kanun1auri1-
digiru yaadi ye bunlari her zaman barolar olarak, meslekta1ar
olarak ileri sUrduk.

Kamuoyunda ciddi bir tartima açilmadan, bu konularda
onemli degerlendirmeler yapilmadan ye fikirler oIuturuIma-
dan sadece belli odaklar tarafmdan hazirlanip, alelacele mec-
lislerden gecirilen yasalarm sonradan cok btiyuk sorunlar ci-
kardigmi ye geriye donUun de cok zor oldugunu temel nitelik
taiyan, temel nitelilcteki yasalarm bu degiikliklerinin çok kisa
zamanda degiime ugradikiariru ye boylece halkunizm da bu
temel yasalara kari olan guveniriin sarsildigini her zaman biz
savunduk, soyledik. Bu eleflirilerimizi ortaya koyduk ye bunda
da hakli oldugumuzu zaman açik olarak bize gosterdi.

Ceza ye Ceza Muhakemeleri Yasasi'nda cok kisa zamanda
Tye yakm degiikIik tasansiyla yeni degisikilkier yapildi. Hâla
bu yasalar maalesef yerine oturamadi. Son olarak yapilan 5560
sayih yasal degiiklik1e CMK dedigimiz zorunlu savunmanlik
konusunda, adeta savunmarthgi devietin kendine gore ayi-
racagi parayla edeger görmeye ça1ian, insanlarin savunma
haklarmin adil yargilama hakkmin kullanilmasi konusunda,
adeta parannz yolc bu para çerçevesinde adil yargilannia ye aynz
zamanda zorunlu avukatlti tayin edebiliriz. Onun için cok fazia
verdik, par cia yetitireinedik bunu kisalim" an1ayiiyIa yeni bir
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duzenleme yapilth. Bu duzenleme bir eyi getirdi: Hepiniz bi- VAZIM

liyorsunuz, tstanbul'da 5.000 avukatirmz CMK'da gOrev yapar KOLCUOGIU'NUN

ye sadece yeni yasa yururluge girdikten sorira gorevlendirme KONUSMASI

sayisi 172.000 oldu.

Bu çerçeve içerisine baktigiruz zaman, son degisiklilcten
sonra karakollarimiza sorgularda fena muamele yapildigi
konusunda AAyetler, eskiye nazaran çok daha fazia artmaya
basladi. Neden; cünlcU zorunlu savunmanlik olmadiai yerde,
baktigiruz zaman, vatandaimiza adeta evvelden "avukat is-

tiyor nzusunuz, savunrnan istiyor rnusunuz" sozünft soyleyip,
"istemitjorum" diyerek gecifliren ye sonunda o gecitirme nede-
niyle avukatin bulunmadigi yerlerde yapilan sorgulamalarda,
gercekten insanlarm ikayet1eri yavas yava katlamah olarak
bize u1amaya baIadi. 0 için çok Onemsiyoruz; insanlarin
haklarinm savunulmasinda, hakiarinin kullanilmasinda ye
flipheli sifatiyla gotUffildugti yerde ona adeta suclu muamelesi
yapilarak veyahut da oyIe kamuoyuna yansitilarak yapilan
ça1ima1ann ye giriim1erin ne kadar buyuk bir tehlikeyle bizi
kari kariya birakacagiru hepinüz biliyoruz.

Bunn yanmda, yine adeta bu yetmemi gibi, hem avukat-
lar, hem de barolarin yine belli olçüler içerisinde hep bamdan
beri soyledigimiz gibi, vesayet altindan barolarin çikarilmasi,
barolarin özgür olmasi konusundaki taleplerimizin aksine,
hadi Bakanligi bir taraf birakin, savcilarin, yargiclarm adeta ita
amiri gibi gostermeye ye donuflilrmeye ça1ian uygulamalar
yapildi. Bunhra kari sonuna kadar çok degerli baro bakan1a-
rin-uza yaptiguniz zaman zamanki toplantilarda kari koyduk.
Bu kari koymalariimz, zaman zaman yonetidiler tarafmdan
dogru kariIandi, duzeltilmesi konusunda çaba sarf edilecegi
soylendi, ama maalesef 5560 sayth yasanin icerigi, bazi yeni
dUzenlemelerin yapthnasi istegimizi ayni sekilde uygulamaya
konulmasma engel oldugunu gorduk.

Onun için, onumuzdeki donemde en buyUk mucadele-
Ierimizden birisi, barolarin *zgur ye ozerk olmasi, vesayet
altindan kurtarilmasi, mesIekta1armuzin yargi içinde görev
yaparken hiçbir ekiIde bakaIarl tarafmdan o görevin ya-
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KALIM pilmasi sirasmda mudahaleyi gerektirecek, hangi nedenle ye
KOLCUOGLU'NUN niyette olursa olsun, yapilacak olan butun bu müdahalelerin

KONUSMASI ortadan kaldinimasi yonUnde, barolarmuza ye Barolar Birligine
buyuk gOrevler ye sorumlulukiar duuyor ye bunlan yerine
getirmek zorundayiz.

Aksi halde, Turkiye'de bir taraf tan yargmin kendi içerisin-
de bagimsiz olup olmadigi konusundaki kuskular, tartimalar
devam ederken, onun onemli unsunmu o1uturan savunmanm
da ayni ekilde etki albnda degil de, kendisine mudahale edile-
bilecek ban olçuler icerisinde, onun gorevirii yerine getirmesini
orileyecek tedbirlerin aimmasi da bunu tamamlayici nitelik
haline donutu. 0 nedenle bizier insan hakiarmi savunucusu-
yuz, adil yargilanmanin yapilmasmda en onemli unsurlariz.
Savunmarun olmadigi hiçbir yerde adil yargilamanm, hatta
yargilamanin yapilmasi mun-ikun degildir. 0 nedenle bizier,
bize bu gOrevi yerine getirirken hiçbir engelle, hiçbir rnudaha-
leyle kari kariya kalmak istemiyoruz ye boyle bir müdahale
oldugu zaman da bunu yargiya ye bagimsizhga yapilmi bir
mudahale olarak kabul ediyoruz.

çok degerli mes1ekta1arm-t; kendi sorunlannuz da var,
bu sorunlari en fazia barolar yaiyor. cunku barolar her gUn
kendi uyeleriyle, bu sorunlariyla kari kariya oldugu için ya-
iyorIar. Siziere birkaç ey vermek istiyorum Zaman zaman

meslektalarnmzm cok onemle üzerine durdugu ye bizim
de cok onemsedigin-iiz, meslekta1arii-mzin saglikh yaama,
gorevini saghk icerisinde yerine getirme konusundaki titiz
davrann-iamjz. Saghkli gorev yapamayacak halde olan, kendi
sagligmi koruma konusunda onemli maddi giiçluklerle kari
kariya kalan meslekta1arinuzin, savunma yapmakta da ne
kadar zorlanacagmi hepiniz cok yakmdan biliyorsunuz ye
zaman zaman yaayanIan da gOrüyorsunuz. Onun icin bizim
cok onemli sorunlarimizdan birisi, saglilc sorunlarini bir çOzü-
me ulaflirmak. Bu konuda onemli çahmalar yapildi ye bizim
Avukatlik Yasasi'nm 27. maddesindeki pul paralariyla topla-
thginuz fonla bu sorunlarm çözüme ulaflirilmasi konusunda
onemli adirniarm atilmasmi hep birlikte kararIahrdik ye karar
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altina aldik. Ama maalesef Turkiye'cle saghgm vatandalara KAZIM

dahil olmak üzere sahkli bir sonuca ulaflirilmadigi, zaman KOLCUOGLUNUN

zaman çikanlan yasalarm veto edilmesiyle ertelenmesi kari- KONUSMASJ

sirida, insanlari saglik sorunlanyla, çok onenili sorunlarla kari
kariya kaldikiarmi biliyoruz.

Ancak biz bit eyi çok daha iyi bilmek zorundayiz: Bu
fondan toplanan paralari, mesIektalarimizin saghk sorunla-
rmm çOzümü için en iyi sekilde kullanmak durumundayiz.
Bu paralari toplayip bir yere biriktirmenin bir anlami yok, bu
paralar mesIektaIanmizm sagligi sorunlarinin çozUmUnde
kullanilabiirse bir anlami var. Yoksa onlari biriktirmiiniz, çok
paramiz var demekie hiçbir meslektasimizin saglik sorununu
çOzmü oldugunuzu soylemeniz mumkun degil.

Onun için burada Uzerine durmak istedigim bir konu var:
Bu saglik sorununun çOzüme u1atiri1masi 1cm, derhal baro
bakanlari veyahut da onlarin temsilcilerinden o1uan bir ko-
misyonun o1uturulmasi. Gecici de olsa elimizdeki parayla bu
sorunun çOzümUne neler yapabilecegimizmn karar altina aim-
masi. Sayin yOnetim bit care aramaya çahjm, ama cok palyatif
bir çere bu. Siziere anlatayim ben, yani hasta olmu, tedaviye
muhtaç, mudahaleye maruz kairms olan meslektaflanmiza bell
olçuler içerisinde yardim yapma gibi. Ama baktigim zaman, o
parayla hiçbir ey yapmak mUmkUn olmadigi gibi, çok meslek-
taimiz da bunu bilmiyor zaten, kendi sorunuyla kari kariya
kaliyor. Istanbul Barosu olarak, bizim baro saghk forwndan
odedigimiz para kadar, Barolar Birligi de para Odem$. Demek
ki biz, Barolar Birligi kadar da saglik sorununa Istanbul Barosu
olarak Onem verdigimizi gO ruyoruz.

o toplanan paralar, pullarm imdi hesabini gelmeden Once
yap tirdim. 2003 yilmdan bugune kadar tstanbul'da, o fon için
satilan pul bedeli 19 trilyon oldugunu go• rdm. Yani aagi yu-
kari yUzde 70'e yakini o fonun Istanbul'da tabii, sayisal olarak
ye kurumsal olarak da çok fazia hem avukat, hem de kurum
bulundugu için, bu fonun olumasinda, bu pullarm kullanil-
masinda Istanbul Barosu çok bUyUk bit katki sagladigini da
görüyoruz. 0 zaman bu katkiyi saglayan meslektalarimiza
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sizin saghk sorunlannizi gidermeye yonelik bu fonlan o1u-
turuyoruz dedigimiz zaman, "tie yapnjorsunuz?" diye sorduk-
larinda, onlara saglikli hiçbir yarut veremiyoruz. 0 nedenle
bu konunun Uzerinde ciddiyetle durmak zorundayiz, birlikte
Oneri ye çOzUm getirmek zorundayiz. Barolar Birligi Yonetimi
beilci kendine gore bir çOzüm oldugunu, gecici olarak da kabul
etbgi o çOzümün, çbzUm olarak kabul edilmesi ye boylece so-
nuca uIailmasmin mUmkün olmadigmi gordum. Tabii, sure
cok kisith oldugu için daha konuulacak, soylenecek cok ey
var, ama bunlan tabii boyle daha sOze baIamadan kisith bir
konuma suresiyle kari kariya kaldignmz 14;m, ben biraz da
afligim için OzUr diliyorum.

Hepiriize saygi ye sevgilerimi sunuyorum.

Bakan: tstanbul Barosu ba1cammiz Kazim beye teekkur
ediyoruz.

Ogleden Once son konumaci olarak tzmir Baro Bakannniz
Saym Nevzat Beyi davet ediyorum.

Av. Nevzat ERDEMiR (Izmir Barosu Bakani): Sayin
NEVZAT divan, degerli birlik bakan ye yOnetim kurulu üyeleri, degerli

ERDEMIRIN meslektaIarim, degeril konukiar; tzmir Barosu adina hepinizi
sevgiyle ye saygiyla selamhyorum.

Degeril arkada1arim; sozlerime baslarken, 22 Mayis 2007
taril-tinde Anlcara'da yapilan terOr eylemini tzmir Barosu adi-
na iddetle ye nefretle kimyorum. Saldinda yaamirn yitiren
yurttalarnmzin acilarim paylaiyor, ailelerine ye ulusumuza
basaghgi diliyor, yaralanan yurtta1ara da acil ifalar diliyo-
rum.

Degerli arkadaIarim; Turkiye Cumhuriyeti, tarihinin
en buyuk kuatma ye kiskaci altmdadir. Ulkenin butunlugu,
ulusun birligi Amerika BirIeik Devletleri'nin ye maalesef Av-
rupa Birligi emperyalizminin tehdidi altmdadir. Bundan daha
vahim olani da, jUice icinde iktidar erkini elinde tutanlarm bu
emperyal odakiarm ebakanhgi gOreviniUsflenmeleri, Mus-
tafa Kemal Atatiirk'un deyiiy1e ahsi emellerini emperyalist-
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lerin amac ye niyetleriyle birlehrmi olmalaridir. Dunyanm NEVZAT
hiçbir ulkesinde bir babakan, kendi ulkesini parcalayacak ERDEMIR'PN
bir projenin ebakaru oldugunu soyleyemez, boyle bir gbrev xowuMAsJ
ustlenemez degerli meslektalarint

Degerli arkadaflarim; Amerika Bir1eik Devletleri'nin
baim cektigi, Avrupa devietlerinin de destek verdigi emper-
yal odakiar, "Buijuk Ortadou" ya da "Geniletilini Ortadou

Projesi" adi altmda, aralarnda TUrkiye'nin de bulundugu 24
ulkenin simrlarini ye rejimlerini degiflirmek istemektedirler.
Bu odakiarm nthai amaç ye hedeflerininbUyuk Ermenistan'i ye
BuyUk tsrail'i kurmak oldugu biinmelidir. Irak'm kuzeyinde
ye Turkiye'de kimi unsurlar, bu emperyal odakiara destek ye
maalesef dayanak olmaktadirlar.

Etnik kokeni ne olursa olsun, TUrkiye'de yaayan tUrn
insanlar bu ulkenirt birinci sinif yurttalaridir. Turkiye Cum-
huriyeti sinriari içinde yaayan insanlarin dun birbiriyle so-
runlan yoktu, bugtin de yok, yarn da olmayacak. Ancak kesin
olan udur ki, emperyal odaklarm dun bu cografya Uzerinde
amaçlari vardi, hevesleri vardi, projeleri vardi, bugUn de var.
Eger onlem alrnayi beceremezsek, bundan sonra da varolrnaya
devarn edecektir. Cyle oldugn içindir ki, rnazlum milletlere
kari kendi deyirnleriyle haqli savai yaptigini bildirenier,
haçh savasi ba1attigini açiklayanhar, Anadolu'nun Anadolu'da
yaayan insanlara birakilmayacak kadar onemli bir ulke oldu-
gunu soyleyenler, bu milletin, bu cografyada yaayan butun
halkiarm ortak durnan1aridir. Onlar, Anadolu'da yaayan
mazium Muslurnan halkiari, Orta Asya stepleririe stirme hayali
ye projesi peiridedir1er. Emperyalizme payandahk yapanlar
bunu boylece bilmeli, kendi bindikieri dali kesmemelidirler.

"Büyük Ortadogu Projesi" ye haritasi, Arnerilcan askeri der-
gisinde yaymlanmi bu harita, hepiriizin bildigi gibi, ttalya'da
Napoli'de yapilan NATO toplantisi sirasinda da rnasaya
konulnrnflur. Uzun zarnandan bu yana Turkiye, bir yandan
ABD'nin, obUr yandan da uyurn adi altinda Avrupa Birligi
ulkelerinin, yani Batinin kuatma ye kiskaci altmdadir. çok
açik eki1de soylUyorum, bu ulkelerin Turk'e, Turkiye'ye da-
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NEVZAT yattikiari ey, Sevr'in yeni versiyonudur, yeni Sevr'dir degerli
ERDEMIR'IN arkada1arim.
KONU$MASI

Degerli arkadaslarim; Turkiye'nin teror sorununu çöz-
mesi, Batinin ye ABD'nin ayrthkci terörün arkasmda oldugu
gerceginigormesine ye buna kari onlem almasma baglidir.
Ankara'da gercek1een terorist eylemin sorumlusu, BUyuk Or-
tadogu Projesinin miman ye Turkiye Cumhuriyeti'nin meru
mudafaa hakkina engel olmaya kalluan ABD ye Avrupa Birligi
emperyalizmidir. Yillardir ABD ye Avrupa ulkeleri maalesef
bu ullcede terorizme açikça destek olmaktadir. Biz aydin bir
meslek tesekkulunun mensuplari olarak, bu olayi daha fazia
gormezden gelme hakkina sahip degiliz.

Salthnnm gercek1emesinden sorira basin açilclanmasi ya-
pan ye dehete kapildigmi sOyleyen ABD'nin Ankara Buyukel-
cisinin acilclamalanyla Avrupa Birligi sOmUrge mufettiIerinin
açiklamalari samimi ye inandirici degildir. Bunlar gayri ciddi,
timsahin gözya1ari denilebilecek beyanlardan ibarettir. Peki,
bu saldirinm sorumlusu kimlerdjr? Bu saldirmin sorumlusu,
TUrkiye'yi IMF ye Dunya Bankasi receteleriyle bugune kadar
diz cokturen, Turkiye'nin ekonomik bagimsizligmi elinden
alanlardir. Saldirmm sorumlusu, TUrkiye'nin Kibris'a yaptigi
meru mudafaa hakkma kari yillarca TUrkiye'ye ambargo
uygulayanlardir. Bu saldirmrn sorumlusu, Irak'm kuzeyinde
12 Turk askerinin kafastha cuval gecirenlerdir. Bu saldirmin so-
run-ilusu, Irak'i kan golune cevirip orada insanlik disi vahetin
altina, insan hakiari iblallerjnjn altina insan hakiari adina imza
atanlardir. Bu saldjrmrn sorumlusu, tncirlik'te Turk subayn-un
koluna, bilegine kelepce vurma cesaretirii gosterenlerdir. Bu
saldirinin sorumlusu, Jandarma Gene! Komutaru Eref Biths
Paayi havada bertaraf edenlerdir. Bu saldirimn sorun-ilusu,
tatbikat sirasmda sozde kaza görUntusu adi altinda Muavenet
mubribini torpilleyerilerdir. Bu saldinnm sorumlusu, yillardir
bu ulkede tam bagimsiz Turkiye'yi savunmaktan baka hiçbir
kasti, kusuru bulunmayan yurtsever vatan eviatlariru sUrek avi
gibi avlayanlardir. Bu saldiruim sorumlusu, din ye dindarlik
adi altinda binbir kiliga giren, din gibi kutsal bir degeri politi-

46



Turkiye Borolor BirIii 29. Genel Kurul Tufanai

kaya alet eden ye dince kutsal sayilan eyIer uzerinden politika NEVLAT
uretenler, dini misyonerlik faaliyetlerine "dinler arasx diyalog" ERDEMIR'IN

adi altmda alet edenlerdir.	 KOHU$MASt

Degerli arkada1arim; bir ay once Ankara'daydim. Hur-

riyet Gazetesi'nin Ankara Ekinde cankaya Belediye Bakaru
Muzaffer Eryilmaz'in bir açiklamasi vardi. Muzaffer Eryilmaz
diyor ki, "be,i gOreve geldigini tarihte, Ankara'da çank,n'da 2 time
kilise varth, u anda kilise sayis: 7." Yine Muzaffer Eryilmaz'in
açiklamasina gore, hafta sonlan Pazar ayinine katilan yurtta-
lara, 250 dolar irnza karih' para verild%ini ifade ediyor. Bu
misyonerlilc faaliyetleri, din ozgurluguyle izah edilebilecek
olaylar degil. Bunlar, Papa 2. Jean Paul'ith"A nadolu, Anadolu'da
yaayan insanlara birakzlrnayacak kadar onernli bir ulkedir... Takdir
edersiniz ki, 934 sayfa tutan iki yillik maliyet raporu hakkrnda
5 dakikalik sure içinde, genel kurula g6ru1erimizi aktarmamiz
mumkun degil. 0 nedenle ben affiniza sigmarak, sabrinizi da
daha fazia tairmamak için konuyu baglayacagim.

Degerli arkada1arim; Barolar Birligi yonetiminin hizmet
binasiyla ilgili giriinii nedeniyle yurekten kutluyorum. An-
cak Kâzim Kolcuoglu, (Istanbul Barosu Baskam) arkadaim
da soyledi, Barolar Birligi'nin Internet sitesinde yayinlanan,
avukatlikta kolelik duzenine benzer duzen yaratmaya donuk
o tasari nedeniyle deriri uzuntft duydugumu huzurlarirnza
bir kez daha yineliyorum. Yonetim Kurulunu faaliyeti olma-
yan, Yonetim Kurulu çahmasi olmayan bir husus, Turkiye
barolarmm gundemine getirilmemeliydi. Ben bundan sonraki
çahma doneminde Birlik Yonetiminin daha dikkatli, daha
duyarh olmasmi Oneriyorum. I1eri çok, farkmdayiz, ama bu
i, ciddiye alinmasi gereken eydir. Eger TBB yonetimi, o yasa
tasarisi Onerisi niteligindeki o cahmaya katilmiyor idiyse,
bunun Turkiye'nin gundemine taimamasi gerekirdi.

Degerli arkadaslarim; Avukathk Yasasi'nda yapilan duzen-
lemeyle, CMK' da yapilan duzenlemeyle avukatlik meslegine
darbe vuruImutur. Saym Bakanini da, Istanbul Barosu Baka-
ni da yargi bagimsizligmdan sOz ettiler. Turkiye, yasamasma,
yurutmesine yargi organina di odakiarin mudahale effigi yari
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NEVZAT bagm-th bir ulke konumuna geImitir. Barolarm her eyden
ERDEMIR'IN evvel kendi Ulkelerinin bagimsizligma sahip çikmalari gere-
KONUMASI kir. Ulke bagimsizhgi elden gitmise, nasil yargi bagimsizligi

olacak? Yasalar Avrupa'da hazirlarnyor, çogn duzenlemenin
iceriginden sayin vekillerimizin haberi yok, eller kalkip iniyor.
Yasama yetkisirii Avrupa Birligi'ne devrettilc, yargi yetkisini
de yine Avrupa tnsan Hakiari Mahkemesi gibi uluslararasi,
çogu kere konu TUrkiye olunca hukuki kararlar yerine politik
kararlar vermeyi yegleyen, siyaset yapan kurumlara devret-
5k arkadaIar. Cumhuriyet devrimcilerinin son verdigi adli,
idari, siyasi kapitulasyorilar daha iddet1isiy1e yurUrluktedir.
Bu ulkede Anayasa Mahkemesi, toprak satiiyIa ilgili karari
iptal ediyor, diyor ki, "Toprak, bir devieti deviet ijapan kurticu
unsurdur." Ondan sonra yasama organi ayru yasayi, Anayasa
Mahkemesi'nin iptal ettigi yasayi ihial ediyor.

Ar1cada1ar; Avrupa Birligi'ne uyum bahanesiyle,
TUrkiye'deki tekil deviet yapisi, Uniter deviet yapisi aama
aama federatif deviet yapisina danuflurtilmektedir. Yerel yo-
netim, kamu yönetimi, Belediye Yasasi, Yargitay Yasasi, Balge
Adliye Mahkemesi yasalarmi tUmUyle incelediginiz zaman,
Anayasanin 126 ye 127 nci maddelerine aykiri olarak yerel
yönetimlerin yerel ye mUsterek ihtiyaclar için ihdas edilme-
sine ragmen, merkezi idarenin butun yetkilerinin merkezden
almarak yerele devredildigini, bu anlamda, bu dUzenlemenin
Anayasa'nin 126 ye 127. maddelerine aykiri oldugunu ifade
ediyorum. Herhalde "BuyUk Ortadogu Projesi" kapsaminda
TUrkiye'nin belli bir bolUmunu di odakiara peke cekmek
isteyenler, ilk once Turkiye'de TUrkiye'nin gUndemine bu
federatif yapiyi getirmek istiyorlar. Bunlar, çok ciddi ye Va-
him hukuk ihialleridir. Umuyorum yerii yasama doneminde,
yasama dokunulmazligm zirhma burunerek her istedikierini
yapabileceklerini sanan kii1er, bagimsiz yargi onunde hesap
vermek zorunda kahrlar.

Burada unu sOylUyorum: Barolara ye avukatlara yonelik
husumet yasalarmi dUzenleyeriler, barolar ye avukatlik mes-
legini vesayet aitma alanlar, OyIe inarnyorum ki, YUce Divan
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onunde kendilerini savunacak avukatlar arayacaklardir, yine NEVZAT

onlan da savunacak avukatlar olacakhr. Bunun boyle bilinmesi ERDEMIR'IN

lazim. Avukatlara ye barolara husumet beslemek, hiçbir kii ye KONUMASI

kuruIua bugune kadar onur kazandirmanuflir, iktidar erkini
elinde tutanlara da kazandirmayacaktir. Biz avukatlar olarak,
boyun egmedik bu vesayet yasalarma, yeni donemde de bunlar
için var gucumuzle caIiacagiz.

Hepinize saygi ye sevgiler sunuyorum.

Bakan: Degerli konukiar, kiymetli delege arkadaslarim;
yemek molasi için ara verilmiflir.

Teekkur ederim.
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Bakan: Degerli arkada1arimiz, kiymetli konukiar; ogle-
den sonraki oturumu aciyorum.

Gundemimize sadik kalarak konuma sirasina bize yapilan
talebe gOre, Sayin Av. Erdener Yurtcan Beyi davet ediyorum.

Buyurun.

Av. JErdener YIJRTCAN (Istanbul Barosu Delegesi): Te- FROENER

ekkur eclerim Saym Bakan. 	 YURTCAN'IN

KONUMASI

Butiln meslekta&arimi hasretle kucakliyorum. çonu-
zu okuldan sonra gormedim, ama bu Turkiye Barolar Birligi
Genel Kurulu benim için Oyle bir karilama firsati da oluyor.
Sizieri gormekten son derece mutlu oldugumu bir kere daha
ifade ediyorum.

Bundan iki yil Once Antalya'da yapilan genel kurulda
yeni Mr yOnetim oIuturmufluk ye de avukatlarm çati orgütti
Turkiye Barolar Birligi'nin yOnetintii seçmiflik. Aradan iki
yil gecti, imdi "bu iki ij:l içinde, Turkiye Bare/ar Birligi'nin görevi
devralnn elan yonetiini neler yaptz"yi gorUmek igin burada bir
araya geldik. Genel kurullar topluluk hukuklarmda, aslmda
gOrev yapan yonetimlerin hizmetlerinin gozden gecirilmesi
ye "bir çatz örgüt içinde daha ne/er, yapilmalidir, ne/cnn yapilniasini
ihtiyac vardzr"i degerlendirme toplantisidir. Bir açidan bunu
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ERDENER baari-baansizlik olcegine de vurabilirsiniz. Baanh olma,
YURTCAN'IN baan1i olmama, aslinda kendi içinde bir dinamizm de tair,
XONU$MASI zaman içinde degiflklikler de gosterir.

Ben imdi size spordan kuçuk bir ornek vermek istiyorum:
Taribler 1960'lari gosterdiginde, olimpiyatlar yapihrken, o
zamanin Sovyetler Biriliginden genc bir adam bir anda yildiz
oldu. Bu adambir yuksek atlamaciydi, yari1ar baladigmda o
gilne kadar g6rulmem4 bicimde 2.27 atlaymca, ortalik birhirine
girdi, "ne oluyoruz, nereije gidigor bu yuksek atlaina" diye. Aradart
cok uzun sUre gecmedi, o 2.27'ler tarihte kaldi, imdi artik o
2.27, 2.30'lara geldigi zaman, yari baIarken bazilan es geci-
yorlar, bo geciyorlar o yUkseklikleri; çUnkti i artik 2.40'lara
gidiyor, 2.42'ye gidiyor. 2.42 dediginizi azimsamayacaksiiuz,
bu futbolda kalenin iistunden anlamina gelir.

Bunlari niye anlatiyorum?

Ne kadar baari1di, ne kadar baari1acak, tabii ki avukatlik
mesleginde ye avukathk bizmetinde bu çita giderek yuksele-
cektir.

DUnya guzeli Kapadokya'da bundan belki de 10 yil, 20 yil,
30 pl sonra TUrkiye Barolar Birligi yeniden toplanti yaptiga
zaman, buraya gelen daha sonraki meslektaflar ye avukatlar,
"bizden Onceki rnes1ektalar puzIan unlari burada konunulur"
dedikieri zaman, samyorum onlarm çitalari cok daha yuksek
olacak ye cok daha gUzel, cok daha degerli ey1er konuacak-
lar ye meslegi ileri got-Urecekier. GonlUmden gecen tabii ki
budur.

Konuacak çok ey var. Tabii benim bir sevgilim var,
biliyorsunuz, o benim aym zamanda cocugumdur; onun eski
ismi CMUK'dir, yeni ismi CMK'dir. Turkiye Cumhuriyeti
Devleti'nde bana Hr eref nasip olmuflur; 3842 sayih yasa 1992
yilmda yururluge girmitir, onun taslak çahma1arim yapmak
erefi bana nail olmuflur. Uzun ugra1ar ye çaIima1ar sonucu

3.842, Turkiye'de pinl piril ceza yargilamasi sisteminde bin yasa
olarak vatanda1igini kazanmiflir.
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Siz sevgili mes1ektalanmiza hemen unu hatirlatmak ERDENER

istiyorum: Bu, Ulkemizde cagda ceza yargilamasinin ye de YURT(AN'JN

adil yargilanma hakkinin, ceza adaletinin dagitilmasinda, KONUMASI

savunmanin guçlendirilmesinde ye de insanlann jandarma
karakoluna, polis karakoluna, bir firma, bir pastaneye, ge-
rektigi zaman, tedavi olmak için bit hastaneye gitmesi kadar
dogal yerler olmasi amaci gtiden bir çaIimanin ürUnudur.
Polis karakollari ye jandarma karakollari da artik insanlar
için korkulmadan, korkmadan gidilecek yerler durumuna
gelmelidir amaci çerçevesinde, o zamanin yargilama yasasinda
birtakim degiiklik1er yapilmiflir. Burada tabii ki avukatlar
gOreve çariInuflir ye bu gOrev, cok açik olarak soyluyorum,
TUrkiye Barolar Birligiyle Turkiye'nin turn barolarirun yasaya
sahip çikarak Ustün, ozverii çalimasi ile ayagini yere basim
ye Onemli adimlarm atilrnasini saglarmflir. Bu aslmda teorik
bakila belki de bit baIangictir. "Mudafisiz sanik olniaz" pren-
sibine 1992 yihnda henuz AB Yasalari, uyum yasalari Iafmm
gtindemde olmadigi bir donernde gerceklefliri1mi bir sonuç
olarak Turkiye'ye damgasini vurmuflur.

Sular bu ekilde akarken, uyum yasalari çerçevesinde, aym
platformda bir sevindirici sonuç daha gelniiflir. Baktiimiz
zaman, "nilldafisiz sank ohnaz"da ikinci istasyona ulaiyoruz
demiflzdir ye u1amiizdir. Cezayla ugraan1arm cok iyi bildigi
gibi, adres o zamanm CMUK'nin 150'sidir. Mudafi goreviendir-
me maddesinde, "list siniri 5 ytla kadar hurriyeti baglayici cezayt
gerektiren suçlanialarda avukat gorevlendirilir" hukmu, bu ii
daha istenilen, amaçlanan bir cizgiye getirniiflir. Bunun boyle
surecegi ye de daha basarili sonuçlar almacagi bekienirken,
gOkten bir ta durnuflur: "Ceza Yargilanuisi Yasasi" yeniden
yapthmflir bu ulkede. tsrninde kuçucuk degiik1ik1e CMK
denilip, yeni bir 150. madde yazilmiflir, bardak tersine çevril-
miflir. "Alt sinin 5 yildan fazla hapsi gerektiren olaylarda inudafi
atanir" dediginiz zaman caga uygun, insan hakiarma dayah,
adil yargilarmia hakki temeline dayanacak bit yargilamada, bu
bir geriye atiImi adimdir.

55



1Urkiye Barolar BirIii 29. Gene  Kurul Tutanai

ERDENER	 cok uzulerek ifade ediyorum, bu ara çok kitap yaymla-
YURTCAN'IN dim, bir tanesirtin OnsOzüne yazdim; "6 kadar üzgOnlitn ki, bu
KONUMASI ülke tie her eye ragmen, batun ukralara ragmen, adalet hiznzeti inn

ye ozgurluklerin online yine par gecti ye ozgurliikleri ye adalet liiz-
rnetini ikinci plana atti" dedim. Bu son derece an bir sonuçtur.
"Az pam verelini, butçeden az pam çiks:n" diye siz, vazgecilmez
olan ceza adaleti hizmetine bunu kesinlikie yapamazsmiz. 0
zaman TUrkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devieti ol-
dugunu anayasaya yazmak yetrnez, siz getireceginiz yasalarla
ye normiarla bunu pekiflirmeniz gerekir. Ite avukatlar olarak,
bu konuda mucadele edilmesi gereken satirba1armdan birisi
budur. cok mucadele edilecek alan var, cok mucadele edilecek
konu var, bu konuyu temel ta1armdan biri saylyorum. Turkiye
Barolar Birligi'nin, bu yOnetin-thth-i 2yil icinde yaptikiari bence
kesinlikie azimsanamaz.

Sunu kesinlikie bilmek gerekin: Siyasal iktidarlarla mUcacle-
le etmek, onlarm istemedikierini kabul ettirmek cok kolay i1er
degildir. Birtakim çabalara ragmen, ortaya yine de istenmeyen
sonuçlar çikar.

Avukatliga ba1amak için sinav gecirmenin, bugiin
Turkiye'de hayata gecinilememesi bir acidir. O0000, o cocuk-
lara verilen bir ulufe degildir. Bu i daha Once de Turkiye Ba-
rolar Birligi çatisi altinda hazirlanirken ye yonetimin bana da
verdigi gOrev cerçevesiride bu isle ugrairken, genc insanlara
soyledigim uydu: Tanihte siz, "bit lilkede avukathk nies1einj ye
sertiJikas;ni s;navhi kazandik, ne nut/u bize" diye Ovunecek ilk
nesillersiniz, sUrekli soyledigim buydu. Simdi CMK'yla tabii
ki ugra11acak gelecekte, cok yakin gelecekte, bu sinavla cok
ugrai1acak.

Vazgecemedigim bir baka sonucu daha sOyleyecegim,
konumacilar da tabii ki cok Onemli eyler sOyleyecekler:
Avukat sifatiyla içime sindfremedigim bir temel sonuç, Adalet
Bakanligi'nm vesayetidir. Ben, TUrkiye Barolar Birligi'nin yap-
ugi bir yonetmeligin Adalet Bakanhgi tarafmdan tasdik edil-
mesini, onay makan-n olmasiru kabul edemem, boyle bir eyi
kimse bana kabul ettiremez. Verilen disiplin cezalarmin, Adalet
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ERDENER

YU RT CA N 'I N

KO N U SMAS I

Bakanhgi'nm suzgecinden gecmesini hiçbir ekilde kabul ede-
mem. Avukatlik mesleginin ye orgutttnun bagimsizligi için de
bu sonuclarirt mutlaka baarilmasi gerekir, bunlarirt çok buyuk
çaba gerektirecegini biliyorum. Avukatlik meslegini pay1aan
bizier için de bu cabayi gosterecek tabii ki çok buyuk güc var
ye çok buyuk bir ekip oldugumuzun da bilincindeyim.

Son sözüm udur: Turkiye Barolar Birligi'nin bu yoneti-
ml 2 yll içinde yaptigi eylem ye ilem1er çerçevesinde, bence

basanhidir.

Hepinizi kucakliyorum Saym meslekta1arim.

Bakan: Saym Erdener Yurtcan hocamiza teekkur ede-

Sayin Nabi Inal, buyurun.

Av. NaN INAL (Hatay Barosu Onceki Baskam): Sayin
divan, Saym Turkiye Barolar Birligi yonetim kurulu uyeleri,
degerli mes1ektalarim; tabii avukat sayisi az olan baronun bir
mensubu olmak bazen dezavantaj oluyor. Konuma için daha
onceden bavursaniz bile, avukat sayisi çok olan barolar oncelilc
ahyor. 0 nedenle divana teekkUr ediyorum.

Degerli meslektalarim; 2003 yilinda Trabzon'da yapilan
genel kurul toplantismda sOz aldigimda su elefliride bulun-
muflum. Degerli bakaniimz Ozok, donemin adalet bakanmin
sorunlarimiza sahip çilctigmi, yasalarirmzdaki, yasamizdaki
eksikliklerin biran evvel duzeltilmesi için çaba sarf edecegine
söz verdigini ye bundan buyuk bir mutluluk duydugunu bu
nederile de kendisine teekktir ettigini soylemi$i. Onun uzerine
ben de unIari soylemiflim: "Bu an1ayi, Sayin Bakanzni bilesiniz

ki, Iuçbir zanian yasannzzn iijiletirilmesine çaba sarfetrneyecektir.

Savunniaya taliammul ederneyenler, ijargi bazmsiz1zginz içlerine
sindirenwyenler, hiçbir zarnan yasanuzi iyiletirniezIer. Bunlar ta-
k;yedir, inanniayzn, inanmayalnn. Eerbuna inanlyorsarnz, ben eski
yasainizin aynen geri d6ndi1rulsnesini, geri getirilmesini istiyorurn"

ye bu ekilde elefliride bulunmuflum. Aradan 4yil gecti, imdi
hakhhgim ortaya çikti.

NABi

IN Al' IN

KONUMASI
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NAB I	 Bakircilar derneginin, elektrikçiler odalarirun, sayamaya-
INAL'IN cagim birçok dernegin, odanin mensubu olabilmek için, iyeri

KONU$MASI açabilmek içirt smavi uygun gören zihniyet, savunma maka-
mimn bu gUrevi ustlenebilmesi için bir smav yapmasini cok
görmuflur. cunku savurimaya tahammul yoktur, savunmaya
saygi yoktur, savunmaya sadece saygisizlik vardir.

Degerli mesIekta1arim; bu zi}iniyetin savunmaya saygi
göstermeyii, savunmayi bizieri hiçbir zaman kucultmeyecek,
bizieri yUceltecektir, yukseltecektir. Bizi kuçUk gordukieri sU-
rece, biz yucelecegiz, ama bizi kUçuk gorenler herhalde hiçbfr
zaman yukselemeyeceklerdir.

Degerli mes1ekta1arim; p1 1969, samyorum agustos, 1.
Olagan Genel Kurul'umuzu yapiyoruz. Genel kurul top!anti-
miza hiçbir siyasi, ada!et bakam dahil onur vermemiU veya
kati1mamiti. 0 vakit e1eflirn-iitik, niye katilmadilar, niye
gehnedi!er diye ye bu e!efliri sirasmda da donemin adalet
bakani Iutfedip bir sozlU mesaj gondermiti. Donem gecti,
cumhurbakanJari toplantimiza katdmaya baIadi.1ar, bakanlar
hiçbir toplant-in-uzi eksik etmediler ge!diler, siyasiler toplanti-
larimiza katildilar. Ama gOrtiyorum ki, iki dOnemdir yine ayni
geri donu ba1an-uflir.

0 halde demek ki bizim sayginhigimiz ye etkthligimiz
cogaldikca, savunmaya kari tahammulsuziuk de giderek
artiyor ye bize kari boylece ilgisiz durulmak isteniyor. Bu
i!gisizlik bilesiniz ki, bizier sesimizi cikartmadigimiz sUrece,
biz!er suskun kalthgrn-uz sUrece devam edecektir. Onun için
sesin-iizi cikartimaniiz lazimdir, onun için bu kotu gidie dur
dememiz lazimdir. Savunmaya saygi göstermeyen!ere, biz
de hiçbir zaman saygi gostermeyecegimizi burada açikça
soylemeliyiz. Savunmaya tahammul gästermeyen!ere de yine
bit gun cok kisa bit zaman sonra bize muhtaç olacakiarini ye
onlari mudafaa etmek için de biz bir hukukçu olarak elimiz-
den geleni yapacaginuzi burada söylemeliyiz ye ilan etmeliyiz
arkada1ar.
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Arkada1ar; TUrkiye bugun bir varoIu mucadelesindedir. NAHI

Sadece savunmanm sayginligi meselesi degildir, Turkiye bir INAL'IN

yol aynmmdadir; ya Ataturk ilke ye devrim.leri sonsuza kadar KONUMASI

yasayacak ya ulus deviet, Uniter deviet yapimiz sonsuza kadar
devam edecek ya Turklye'riin tapusu olan Lozan sonsuza kadar
bu ulkede varhgini, etkinligini surdurecek veyahut bazilarinin
istedigi gibi BOB Projesi dogrultusunda Sevr Turkiye uygula-
nacak ye bazilarinin istedigi gibi, Turkiye ABD'nin, AB'nin ye
IMF'nin boyuridurugu alfina girecektir.

Biz hukukçular olarak, bunlara hiçbir 5ekilde musaade
etmeyecegimizi, Ataturk ilke ye devrimlerini sonsuza kadar
yaatacagimizi burada bir kez daha belirtmeliyiz, haykirmahyiz
bunu, soylemeliyiz arkadaIar. Eger bunu yapmazsak, yarm
gelecek çocuklarimiza, gelecek kuakIara hesap veremeyecegiz,
hesap veremeyeceksiniz. TUrkiye'nin bagimsizhgmi sonlandir-
mak için, her tuElU tezgah kurulmaktadir. Amerikanm, Avrupa
Birliginin kurmu oldugu bu tezgaha dUmememiz lazimdir. 12
EylUlUn Turkiye flzerine serpmi oldugu olu topraginin arfik
kalkmasi lazim, artik silkinmemiz lazimdir ye bu nedenle de
hepimiz kendimize dueni yapahm.

Degerli Bakanim, raporunu sundugunda dedi ki, "eIe-
tireceksiniz, eleflirdikten sonra not vereceksiniz." Notu kaç
uzerine verecegimizi soylemediniz, sormadiniz Bakanim;
10 uzerinden, 5 Uzerinden nil, 100 Uzerinden ml? Ama ben,
ça1ima1armizdan dolayi size gecer not veriyorum ye hepinize
teekkur ediyor, saygilar sunuyorum efendim.

Bakan: Saym Nabi tnal'a Hz teekkUr ediyoruz.

Av. Nuran Atagan'i davet ediyorum. 0

Av. Nuran ATAHAN (tstanbul Barosu Delegesi): Saym NURAN

bakan1ar, saym delegeler, Turkiye Barolar Birligi'nin çok sayin
Uyeleri, saym konukiar; sizieri saygiyla selamliyorum.

Saym Bakan, konumasmda gelecek 2 yilm kurgulanmasi
amaclyla hep beraber burada oldugumuzu belirttiler. Ben de
aym duuncey1e gecmiin degerlendirilmesi, gelecegin kurgu-
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NURAN larunasi amaclyla burada oldugumuzu duunuyorurn. Ancak
ATAHAN'IN bu amaçla burada oldugumuzda, cok onemli konular da 5

KONUMAS dakikayla neyi ifade edebilecegimizi bilemiyoruñt Dogrusu,
bunun dogrulugunu da takdirlerinize suriuyorum, her ne kadar
kabul edilmise de, 5 dakikayla sirnrlanmasi konuma1arin.
Ganul isterdi ki, geregi gibi bu konuda konuabi1elim, ama ne
yazik ki konusaimyoruz.

Yapilan yararli çahmaIara teekkUr etmek istiyorum.

YOnetim kurulu yaptigi pek cok guzel ça1ima var, ama
onlari teker teker sayarak bu kisacik 5 dakikaim daha fazia
harcamak istemiyorum. Daha çok yapici biçimde olmaya
gayret edecegim; çunku kimi çahma1arda ne yank ki benim
ilkem, igneyi karimizdaki1ere, çuvaldizi kendiniize batirmak.
Yapilan, gelinen yan1i noktalarda kendi yanh1anmizi ortaya
cok iyi koyabilmek ki, gelecegi iyi kurgulayabilelim ilkesi. Bu
bakimdan Ozellikle Saym Erdener hocamin "benini bir sevgili;n
var" dedigi CMK benim de sevgiim aym zamanda.

Ozellikie bu noktadaki geldiginiiz nokta, geri gidi, ben di-
yorum ki, duvara carphk sayin ustatlar, duvara carptik. Sadece
CMK olarak degil, savunma olarak, savunma makami olarak,
savunma makamimn temsilcileri olarak, halkin hak arama
ozgurlugunun kullanimi anlammda. Bunu geni1etebi1iriz, cok
genisletiriz, duvara carptik, yok, yokuz. Mahkeme, ceza mah-
kemesi içinde hukuk biraz daha farkh, orada da sorgulamaimz
gerekiyor da, benim alanimdan sadece konuacagim; çunku
Aire cok sinirli. Ne yank ki, cok kotu bir noktadayiz. Statuko-
yu koruyamadik, birakrniz ileriye dogru cekmeyi, statukoyu
koruyamadik. Onun için hocamm dedigi gibi, bir uygulayici
olarak en az onun kadar tizgünüm, cok UzgUnüm.

YaInLLZ, CMK'ya gecmeden sirayla gitmek istiyorum. Diger
sorunlara cia Mc girmek istemiyorum, sadece somut birkaç
elefliri yapmak istiyorum. Ovguden cok eIetiri yapmayi tercih
ediyorum. Kimse almmasm, gocunmasin, herkesi cok seviyo-
rum, ozellikle Yonetim Kurulumuzun kiymetli uyelerini cok
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seviyorum, ama eleflirilerden iyi sonuclar çikmasi gerektigi NURAN

duuncesindeyim.	 ATAHANIN

KONUMASI

Srnav konusunda çokca eleflirildi yoneitildi, elefliri de
sadece iktidara yoneltildi. Ben diyorum ki, igneyi onlara,
çuvaldizi kendimize batirahm. Kendi hataimzi da goreIim ki,
gelecekte bu konuda bir düzenIeme yapacaksak, duzgan, iyi
olmasi gerekeni yakalayabilelim. Boyle son dakilcada bakamm
zannediyorum bir dii sürçmesiyle, "sorurnsuz stajyerlerin çalz-

malan" dedi yanii aniamadiysam, katilmam mumkun degil.
Tam tersi, sorurniuluk duyan, kendilerini de çok i1giiendirdii
için bir konuda sessi.z kalmak yerine, gayret edeñlerin çahma-
lanyla ye son dakikada çaresizlilderle olmasi gereken bir kanu-
nun, pat diye, ifle savunma hakkmm kullanthnasi, avukatlari
gercekten olmasi gereken konuma uIaabilme1erinin Onünü
açacak bir duzeniemenin tekrar iptaiine neden olmayahm.

Efendim, eger sinav duzeniemesi geregi gibi yapi1m1
olsaydi, acaba son dakika direkten doner miydi? Bu soruyu
kendimize bir sorahm. Sinav konusunun yasaya girmesinden
sonraki ciOnemde, sinava bes kalaya kadar ne yaip ne yapma-
digmtzi da çok iyi sorgulayahm lutfen, ondan sonra baka1arini
suclayahm. Nasil yapiidig-i hepimizin maiumu olan, ne kadar
stajyeri avukathga hazirladigi, hazirlamadigi hepimizin cok
malumu olan -TUriciye'de pek çok ey "nn" gibi yapihyor ne
yazilc ki- "m;" gibi yapilan bir yilhk ucretsiz stajm sonunda,
smav yapilarak ye smavm da çoktan seçmeli bit sinav 5ekhnde
yapilmasiyla kazanamayanlarm konumunun tamamen ortada
kaldigi bir biçimde duzen1enmi olmasmin butiinuyle dogru
buluyor muyuz? Saym bakan burada diger Ullcelerdeki duzen-
lemeleri saydilar. çok dogru, çok guzel, evet, bu kadar yildir
neredeyiz biz? Gerçekten avukat oiabilmenin koui1arinin
çok daha farkli biçimde... En azindan hakim-savcmm smavia
hakim-savcthk stajma ba1adigi bir yerde avukatin hic smavsiz
sisteme girmesi, girer girmez her davayi alabilmesininOnunun
açik olmasi korkunc bir duzenleme. Tabli ki sayginiik kalmaz,
hizmette kalite kalmaz. 0 halde, bu sinav mutlaka olmali, bu
staj mutlaka duzeltilmeli, ama bu ekilde degil. Sinavi One
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NURAN çekme, yard staj Onüne cekme çaIimasi dahi hiç yapilmayip,
ATAHAN'IN coktan seçmeli bir smavia staj sonrasi smavin yapilmasi dogru

KONU$ASI degildi.

Biz de smav istiyoruz, sinavin en ba taraftarlarindayim,
olmasi gerektig-ini sOyleyenlerdenim, haifa daba da duzenleme-
ler yapilmasi gerektigini clu ünüyorum, ifade ediyorum, ama
boyle smavia olmaz, boyle "nn" gibi olmaz. coktan seçmeli,
"eve t-lirnjzr"h bilgi bile Olcmeyen bir sinavia staj sonrasi, bu
istedigimizi yapamazthk zaten. 0 zaman ne olacakti? Sorum-
luluk duyan stajyerler mucadele edecekti, ettiler. Son dakilcada
iktidar da kabul etti, smav kalkti. Bainuz sag olsun o arilamda,
ama kimseye bu gunahi yuklemeyelim.

tkinci vurgulamak istedigim konu, Avukatlik Yasa Ta-
sarisi noktasmda. Detaya girmeyecegim, sadece bir noktayla
yetinecegim; cUnku sürem cok az. Ben CMK'dan bahsetmek
istiyordum, ama rapor eletirisi oldugu için mecburen degin-
mek geregini duydum. Sadece Internet sitesinde yayinlanma-
di, raporda var. Dikkat ederseniz, raporda avukatlilc kanun
degiiklilcleri baglamindaki bOlumde, "licretli avukat" bahgi
altinda, Ucret!i avukathga iikin bir taslak duzénleme, gOruler
iceriyor, bu konu da tartimaya açi1nu oluyor.

Yani siteden çekilmemi, zaten burada var. Baktigimiz
zaman, içi avukata kari cikiliyor, ama oyle bir Ucretle avu-
kathk duzenlemesi getiriliyor hi, bunun kabul edilebilirligini
ben gOremiyorum degerli meslekta1arim, degerli ustatlarim.
Genç avukaflari, buro sahibi olmayan avukatlari biz baro 1ev-
hasindan silecegiz. Ayn bir levhada, ayri bir kast olusturacagiz,
Ucretli avukat diye bir statfi olufluracagiz ye genel kurullarda
oy hakkmi elinden alacagiz, "avukathk yapacakiar onlar." Bunun
tasvip edilmesi, kabul edilebilmesi duUnulebj!jr ml? Takdir-
lerinize sunuyorum: tartiaIim, di$unelim. Ben bu eki1deki
Onerinin, bu raporda yer almasindan Uzüntu duydug-umuz
ayrica belirtmek istiyorum.

Gercekten eger insan haklarina dayali, hukuka uygun bir
ceza muhakemesi faaliyeti, bu anlamda bir maddi gercege
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uIama faaliyeti istiyorsak, gercekten yargida reform istiyorsak, N U RAN

gercekten Avukatlik Yasasi 1. maddesinin hayata gecirilme- ATAUAN'IN

sini istiyorsak, çok onemli olan birinci madde degiflkliginim KONU$MASJ

yani avukatm, yargmin kurucu unsurlarmdan olan bagimsiz
savunmayl serbestce temsil ettigi ilkesi olmazsa olmaz iflce,
yillardir soyluyorduk, ama yardimciydik yasaya gore, norma
gOre. Geldi tamam, Saym ustatlanm, soruyorum size; u anda
biz kurucu unsur olan, bamsiz savunmayl serbestce temsil mi
ediyoruz, edebiliyor muyuz? Ben UzUntu duyuyorum, hen staj
egitimdeki derslerimde ya da CMK seminerlerinde mes1ekta-
larima bu konuda kararhlilc Oneriyorum, bu konuda birtakim
dogru duru1ar Oneriyorum. Ama çok Uzuntü duyuyorum,
gittikieri zaman neler cekecegirii biliyorum. Sonra geliyor
yanima ye "siz bizi çok yanzlttinzz, uygulan;a hiç oyle dei1nn,

avukatin adz yokmu" diyorlar.

Biz Once Mr kere kurucu unsur olmanm mucadelesini bir
verelim bakalim, girelim sisteme, ondan sonra digerlerird ya-
palim. Bu kongrelerinin amacinm bir kere, avulcatm olmazsa
olmaz oldugu yerde -bakiniz, Havana Kurallari var orada- ge-
regirii bir saglayahm, bunun adimlarini atalim. Hep beraber
burada karar alalim ye sistem içinde avukat olsun, ben bunu
istlyorum. Bunun olmasi içiri, olmazsa olmaziardan bir tanesirti
bit Onceki genel kurulda -Antalya' daydi yanilnuyorsam- genel
kurul karari alalim diye konumamda be1irtmi ye Onermiflim.

Sisteme steno ye teknik kaydm girmesi, olmazsa olmaz bir
gerekliliktir. Dogrudan soru, capraz sorgunun olmazsa olmaz
kou1udur, onun bunun hot zot yapmasmln, onun bunun so-
züniln kesilmesinin, saygi dii muamelelere maruz kalniasinm
engellenmesinin yolu da buradan gecer, adil yargilamanm yolu
da buradan gecer, insan haklarmm geregi de, demokrasinin
geregi de, yargi bagimsLzhmm geregi de buradan gecer.

Ben gecen genel kuruldaki bu konumamdan sorira birli-
gimizin bu konuda birtakim çahma1ar yapmasini bekiedim
açikcasi; çunku sadece orada konumadim, 1992'den ben
surekli due geturiyoruz bu konuyu. Ancak bu raporda, bu ko-
nuda hicbir ça1imaya i1ikin bilgi goremedim. UzuntUlerimi
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NURAN sunuyorüm ye diliyorum, bundan sonraki iki yili kurgulamaya
AIAHAN'IN cahtiginuza gore, bugun burada bu konuda bir karar aliriz ye

KONU$MASI bu kararlihk da butun barolanrmzi ye Barolar Birligi bu güce
sahibiz, Turkiye Cumhuriyeti de bu gUce sahip, bu olmazsa
oimaz gerekliligi yerine getirme adimiárini atar ye getirir
gerceklefliririz.

Gelelim CMK'ya; hemen iki dakilcada, bu iki dakikaya siga-
cák bir mesele degil, can ahci meselelerden bir tanesi. Baki açisi
çok Onemli degerli mes1ekta1arim. Ben Uzgünüm, ama yine
Uzgün oldugumu belirtiyorum; çUnkU"bedava cern avukat!zz
in:?" mentalitesini acarsak, bakarsako zaman dutugumüz hata
nerede, daha cok artlayabiliriz. Sayin hocam belirtti, "zorunlu
avukatl,k sistenu getirildi" dedi. Raporda zorunlu avukatlik
degil, istege bagli avukatlik yorumu var. tike zaten Oncelik
acisindan istege bagli avukatlik tabii. Avrupa Insan Hakiari
SozIemesi'nin, Medeni-Siyasi Hakiar SOz1emesi'nin, bUtun
uluslararasi sozIemenin, insan hakiari belgelerinin temelinde
bu var; olmazsa olmaz, hak savunma hakki, savunma hakkinin
önemi, savunma hakkinin vazgeciimeziigi ye kullanilmasi.
Savunmak hakki baglammda, Oncelik kiinin kendi kendini
savunrnasi, arti toplum adina, suçun toplumsal olgusu, top-
lumsal nedenieri itibariyle, mudafiligin toplumsal konumu
itibariyle kiinin kendi seçtigi müdafiden faydalanma hakki,
eger kii kendine bir mudafi secemiyor ise, o taktirde ücretsiz
mudafiden faydalarima hakkidir. Esash hak budur.

Sayin mes1ektaiarim; kendi kendini savunma hakkmi
kullanjr, kullanacak, zoruriiu mUdafi varken de kullaniyor
zaten, kullanacak. tstege bagli mudafi secemeyecegirii beyan
etti. Bakimz, burada kriter maddi durumunun müsait olma-
masi degil, asia. Sozlesmeye de bakarsamz, aniam itibariyle de
bakarsaruz, bazi haide kiinin maddi durumu musaittir, ama
mudafi secebilecek duruinda olmadigun beyan edebilir, degiik
kou11ari olabihr. 0 takdirde de ücretsiz mudafi hakki vardir,
ama eger sonra belirlenirse ekonomik durumunun mUsait
oldugu, geri odeme sOz konusu olur, i1eme gehr.
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Degerli meslektaIarim; zorunlu avukathg-i, olmazsa olmaz NURAN

olarak... Belki sistemdeki amaci kastediyor orada, uygulama- ATAHAN'IN

daki amaci, ama aym zamanda baki açisi da bana gore -yanlis KONU$MASf

algiladigimiz zannetmiyorum- farkh bit noktaya gidiyor. Di-
yor ki, "92'de bit sistern, ikence iddialarznzn kalthrilniasi nzaksath
getirildi."

Degerli meslektaIarim; ikence iddialarinin kaldinimasi
maksath getirilenbir ey degil bu. Bir kere bu olrnazsa olmaz bit
ey, iskencenin, baskmm, fena muamelenin bunun her boyutu-

mm olmamasinin onkou1u zaten mudafiin var olmasi. Sadece
bu da degil, hukuki yardimin olmazsa olmazhgmin gerektirdigi
bir ey aym zamanda. Eger biz olaya, hizmetin kalitesi ye zo-
runlulugu, iyi hizmetin, iyi, kaliteli hukuki yardim bizmetinin
zorunlulugu olarak bakarsak, o zaman 92' den bu yana aslinda
bu hizmetin nasil verildigine, karthkli kolluk, hâkim, savci ye
avukattaki ye barolardaki hizmet kalitesi konusundaki anlayi-
in ne oldugunu sorgulamamiza thtiyac var. Aslmda bunlariri

hepsini sorgulayip, sonuca gitmemiz gerekiyor.

Ne yazilc ki kesmek zorundayim, kotuye kullanmak iste-
miyorum hakkimi. Zorunlu mudafilik noktasmda, 5560 sayili
yasayla getirilen degiik1ik, kabul edilemez bir degiikliktir.
Ancak bu degiilcIik noktasmda da birilerinin yanli bazi algi-
lamalarinin, degerlendirmelerinirt rolu olmuflur. Bunu kabul
edelim ki, bundan sonra ayni mentaliteyle devam etmeyelim.
Bu yasanm degiflurilmesi için gereken mUcadeleyi verelim ye
bundan sonra CMK hizmetinde olmasi gereken hukuki hizmet
kalitesini hedefleyelim, saglayahm.

Amac, ekli avukathgi, yani iddia karisinda savunma-
p, ikence iddiasi yapan sanigm bu iddiasmin yok edilmesi
bazmda laf ola bir imza atan avukatm sistemde varolmasinin
saglanmasi degil, gercekten savunmarim ilk andan son ana
varolmasinm saglanmasi. Tabii onun için ucretiri geregi gibi
ucret olmasi, ama yillardir niçin ucret ayri bit tarifede ye bu
kadar düuk kalmiflir, niçin Ucretin gerektigi noktaya yuksel-
tilmesinin mUcadelesi verilmemiflir.
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Tekrar inalla}i söz alir, daha detay g6ru1erimi arz ederim,
hepinize saygilar sunuyorum.

Teekkjir ederim.

Bakan: Teekkur ederiz.

Divan Baskan Yarthmcirmz Berra Besler; buyurun.

BESLERIN

BERRA	 Av. Berra BESLER (Istanbul Barosu Delegesi): Sayin Ba-

KONu! kan, degerli Yonetim Kurulu Uyeleri, Barolar Birliginin cok
delegeleri, saym mes1ektalarim; ancelikie her birinizi ayri ayri
Oven gösterip, Divanda bana görev vererek beni onurlandir-
digmiz için cok teekkur ederim ye saygilarin-u bit defa daha
tekraren sunarim.

Degerli meslekta1arim; ben dogrusu dun akam gec saat-
lere kadar Divanda görev alacagimi bilmedigim için, çok kisa
olmak üzere staj ye egitin-ile ilgili olarak g6rU1erimi siziere
arz etmek iqin bir duunce icerisindeydim. Tabii km, divanda
da görev almca, bu konumami biraz daha kisaltmayi dUu-
nilyorum. HogbrUnuzden dolayi da tekrar sizlere teekkur
ediyorum.

Oncelilcie Turkiye Barolar Birligi Yonetim Kurulu'nun u
son iki yillik guncel olaylara zamaninda tavrmi koymasindan
ye yaptilclan olumlu cahmaIarmdan dolayi tebrik ye teek-
kurlerjnile ba1amak isterim.

Degerli mes1ekta1arim; Istanbul Barosu Yonetim Kuru-
lu'nun bana vermi oldug-u bir gUrevle son 5yd içerisinde once
ogrethn gOrevlisi olarak, imdi de "Staj Egitin; Merkezinin I'll-
rütn;e Kurulu" bakan1ig-i gOrevini yapmakta olmam nedeniyle,
stajyerlerimizin hukuk bilgilerini yakmdan iziemek olanagmi
buldum. cok ceit1i fakultelerden gelen stajyerlerimiziri, hukuk
egitimlerinin maalesef bizlerin ogrenim donemindeki gibi çok
koklu olmadigmi tespit ettim. Dolayisiyla egitim merkezle-
rimizde bUtfin boralaruniza stajyerleri yetiflirmek gbrevleri
biziere kaliyor.

Bir sinav konusu vardi, bu sinav konusu dogru mu prog-
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ramlanrmfli, yoksa baka turlu olabilir miydi, bunun tarti- BERRA
masim yapmayi anlamli gormüyorum; cunku u anda boyle BESLER'IN
bir ey yok. Ama gelecege yonelik olarak, elbette meslegimiz KONUSMASI
bakimindan bir sinav yapilmasinm gerekli oldugunu ben
de duunuyorum ye israrla savunuyorum. Ancak bir sinavi
yapabilmek için de dogru durust bir egitimin verilmesinden
yanayim. Eger biz iyi bir egitim vermezsek, ogretemezsek,
neyin smavini yapacagiz arkada1ar? Ama burada vurgulamak
istedigim sinavin ek1ine yonelik bir husus var ki, bundan
sonra yoneticilerimizden bu konuya herhalde daha dikkatli
davranmalan gerektigi yolundaki dUUncelerimi sunmamda
onlan kirmam zannediyorum.

Degerli meslektaflar; hukukta test olmaz, tipta test olmaz.
Bizier, insanlarm hayatma, insanlarm sorunlarma birebir hiz-
met veren insanlariz. Matematik kafasi olmayan, muhakeme
ye yorum niteligi olmayan bir hukukçunun, ne kendisine, ne
topluma, ne meslege, ne de hukuk devletine yarari olmaz.
Bu itibarla, iyi bir egitimin gerekliligini nasil yapariz, oturup
bunlari duOne1im.

Stajyerlerimizin pek cok sorunlan var. Bunlann en çok one
çikan sorunu, para sorunu degerli arkada1ar. Hepimiz staj
doneminde belli sikmtilardan gectilc, ama giinumUzün art1ari
stajyerlerintin para bakmimdan, hele de buyuk ehir1erde ma-
nilmaz derecede zorlandikiarini gOzUmüzUn önUne getiriyor.
Duunebiiyor musunuz ki, bir mesIektaimiz i gorebilmek
için, yol giderini kazanabilmek için, bizierin onlara verecek-
len 3-5 kuru harcliga boyun egmek ye içi statQsune girmek
durumunda kahyonlar.

Avukatin içisi olmaz arkada1ar, ne demek bir içi avukat,
ne demektir efendim bahi1e, yol parasiyla yarin meslekta-
iimz diyecegimiz stajyerlerimizi kollayabilmek? Onun için,

onümuzde mutlaka Avukathk Yasasi'nda koklu degisiklikler
arasmda stajm da yer almasi gerektiginiduaunüyorum. Ama
bu egitimth nasil olmasi lazim geldigini de, hepimizin ayri ayri
düunmesi lazim geldigine inamyorum.
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BERRA	 Ben kendi düuncemi soyleyeyim: Artik dunyada oldugu
BESLER'IN gibi, Turkiye'de de stajin akademik yonlerde olmasi lazim. Bir

KONUSMASI staj avukathgi, efendim avukatlik staj okulu mu deriz, avukatlik
staj akademisi mi deriz, adiru ne koyarsak koyalim, bunun çok
ciddi ye kurumsal bir ekilde olmasi gerekiiige inaniyorum. Bu
arada stajyerlerimiz icin mutlaka kaynagini yasadan alan ye az
olabilir, önemli degil, bir Ucretin yasal olarak onlara verilmesi
ye bunun kaynaginin yasaya dayanmasi gerektigini de ifade
etmek istiyorum.

Degerli meslektaslar; egitim sbjyer için gerekli ye bizim
gerekli degil mi, kendisiru yenilemeyen, dUnyayi takip etmeyen
bir doktor nasil ki, hastasini iyi tedavi edemezse, biz de kendi-
mizi egitmezsek, bize gelen sorunlari çozmede geride kaliriz.
Staj egitiminin yanmda, meslek egitiminin de yer almasini
anemic vurgulamak istiyorum.

Degerli arkada1ar; ortada yasal sorunlar var. Bu yasal
sorunlarin önericisi biziz hayata gecireni parlamento. cok
yakindan biliyorum ki, gerek Baro Bakamimz, gerek Birlik
Bakaniimz ye kiisel dostlugum olan ye itibarla haberdar
oldugum degerli baro bakan1arnmz Meclis'e gidip geliyor-
lar, "ainan bu yasa oyle çzkszn, anian bu yasa boyle çzkszn." tigi
de goruyorlar, itibar da goruyorlar, iltifat da goruyorlar, ama
sonuç alanMyorlar. Simdi bu sonucu almanin yollarmrn zamani
arkadalar. Parlamentoda hukuk devieti adma mutlaka hu-
kukçularin cogunlukla yer almasi geregine inaniyorum. Simdi
onUmuzde bir firsat var; hem bizim meselelerimizin çözümU
ye parlamentoda kollamp kovalanmasi açismdan, hem hukuk
devietinin i1er1igi baknmndan parlamentodaki uygulamaci
hukukçu, yani avukat sayismi arttirmaliyiz. Bunun için de
elimizden geleni yapmaliyiz.

Degerli mes1ekta1arim; bizier hukukun ustilniugunu vaz-
geçilmez en yuksek deger olarak kabul eden ye devietimizin
kurucusu buyuk Ataturk'un ilkelerinden, lailclik prensibinden,
uniter devlet yapisindan, cumhuriyetimizin kazanimlarindan
Mc odun vermeyen, ulkemizde demokrasinin tam da eksiksiz
uygulanmasini hedef bilen, insan haklarina saygili hukuk
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devietinin emekçileri ye en iyi bekcileriyiz, biz avukatlari BERRA
bu riitelikte görüyorum. Yargi bagimsizliginin ye savunma BESLER'IN
ozgurlugunun olmazsa olmaz kou1uy1a fevkalade onemli oh KONUSMASI
dugunun bilincindeyiz ye yillardir bunun mucadelesini veren
yarginin kurucu urisuru, savunmanm da etkin gücuyüz. Ite bu
etkin gucün sesini duyurmasini diliyorum ye sizieri saygiyla
selamhyorum arkada1ar.

Teekkur ederim.

Bakan: Avukat Berra Besler'e teekkUr ediyoruz.

Sirada Kadri Malkoç arkadairmz var, ondan sonra Ankara
Barosu Delegesi Aydm Erdogan.

Av. Kadri MARKO (Istanbul Barosu Delegesi): Saym KAOR
divan, Saym Barolar Birligi Yonetim Kurulu uyeleri ye saym MARKOç'UN

meslektafl	 marim; hepinizi sevgi ye saygiyla selahyorum.	
KONUSMASI

Sevgii mes1ekta1arim; Faaliyet Raporu'nda, "avukathirin
egitinu projesi" diye bir bolUm var. Buradan açikca anlatilma-
makla beraber, bize gonderilen mektuplardan acikca ifade
edilen husus su: Avrupa Komisyonunu partner alarak "beraber
hareket edelini" diye bir proje hazirlayan Turkiye Barolar Birligi
Yonetimi, Avrupa Birligi'nden, yani Avrupa'daki devietlerin
orgutIu birlikteliginden hibe talebinde bu1unmu. DemiIer ki,
"Kanun bizi gorevlendirdi; Izukukun ustuniugunu, insan haklarini
korurnak, savunrnak bunlan içselletirnzek gOrevi verdi. Avukatlari
eitece,iz, biz bu ici yapahnz, ama parasmi siz verin. " Avrupa Birligi
hukumeti konumunda olan komisyon da "kabul" den-is. tim
zalari atnu1ar, anladigim kadanyla paralar gelmeye balami.
Simdi 100 kadar arkadamuz, Ankara'da 99 Euro alacaklar,
bit gun içinde egitilecekier, Avrupa tnsan Hakiari Soz1emesi
için 7 gun, mahkeme kararlariiçin 2 gunde egitilecekier. Sonra
bunlar, kararIatiriIan bolgelerde bizieri egitecekier. Egitirken
de yolluk olarak 99 Euro, ders gilnti itibariyle de 250 Euro
alacakiar.

Sevgili mes1e1cta1arim; ben bunu utanç verici buluyorum.
Barolar Birligi eger Avrupa Komisyonu'nu degil de, hukuk
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KADRI fakulteleririin yogun oldugu Istanbul, Ankara, Izmir barolarini
MARK0ç'uN proje ortagi kabul etse idi, onlar esas itibariyle bu bolüm.lerden
KONIJ$MASI 100 kiinin, en azu-idan iddiali soyluyorum, bilniiyorum, ama

60-70 tanesi zaten Istanbul, Ankara, tzmir'den be1irlerin,i bu-
Iunuyor. tstanbul, Ankara, Izmir'de 7 On sureyle biz oradaki
fakultelerle ibirligi yapmak suretiyle bedava 7 ganluk egitim
alirdik. Bu bolgelerin dimda olanlan da, zaten ya 30 kii1erdir
ya 40 kiiIerdir, onlari da Barolar Birligi finanse ederdi. Ede-
miyorsa, giicu yoksa yani "ben Ankara'da buyuk inaata giritiin,
bunu yapaniam" diyorsa, Ankara tstanbul, tzmir'deki barolar
10'a kiflyi bolümek suretiyle bu egitimi beraber yapardik
ye kendi bolgelerimizle bu manada da ücretsiz bu egitimi
yapabilirdik. Dolayisiyla kanunun vermi oldugu bu görevi
hibe alarak ye ustelik emperyalizmin bir güc olduguna ilikin
olmak üzere, Izmir Barosu Bakam'nm soylediklerinin tama-
nina katildigim bir yapi icerisiride olan Avrupa Birligi'nden bu
hibeyi almak hiç kimseyi onurlandirmaz. Bu parayl alacakiar
içerisinde delege arkadaIanmin da tstanbul'dan oluyor olma-
smrn beni ayrica uzdugUnu de ifade etmek isterim.

Meslekta1anm; CMK'yla ilgili olmak Uzere benim uzman-
uk alamm degil, soylenenlerin tUmune katthyorum. Ancak bit
hatirlatma yaplyorum; CMK'yla mucadeleye 100 sayfa ayriInu
vaziyette. 100 sayfalik, olay itibariyle anladigimi ifade ediyo-
rum, once 2005 yilmda demi1er ki, "Arkada1ar; par hUb, yok."
"Harçlar Kanunu'nda % 15 veriyomsunuz, % 30'a ç:kartin" demi-
ler, 2005 yilmda, yazin-uIar, çizimiler, oImam. Bakmilar
ki olmuyor, eylem karari almi1ar. Eylem kararmi aldilclarim
takip eden hemen yakm gUnlerde 20 milyon hemen hesaba
gecmi. Bu defa, "inadeni 20 nulyon gecti, bu bizim yarannz: irn-
dilik sarar" demi barolar...

I Agustos 2006 yihnda eylem baIatilmi arkadalar. I
Agustos'ta eylem ba1iyor, 3 Agustos'ta hesaba hemen "baba-
kandan mandevu talebiniz kabul edi1mitir" diyor. Yirtiruyorlardi,
emek, güc harciyorlardi, bu randevuyu alamiyorlardi. Eylem
baladigmin üçUncü gUnu Dolmabahçe Sarayi'nda 10 Agus-
tosta toplantiya "evet" deniliyor. 4 Agustosta 10 milyon hesaba
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yatlyor. 10 Agustosta lcarizmatik oldugu ifade edilen, ama KADRI

sonradan anayasa uygulamasi sirasinda biraz cizildigi kesin MARKOç'UN

olan Babakari1a birlikte Dolmabahçe Sarayi'nda toplanlyor- K0NU$SI

lar, 45 baro bakarnyla birlikte. Neler anlatihyorsa anlatthyor,
Andersen'den masallar. Bizimkiler masah dinilyorlar, "inandik
bunlara" diyorlar, eylemi erteliyorlar. Eylemi erteliyor da ne
oluyor, ne oluyor sonrasinda? Babakan, bakanlar hepsi soz
vermi a kanun degiecek, o ite kanunsuziuk olayi kalkacak
falan diye, 2 ay geciyor bir ey yak. Barolar Birligi yazi yaz-
maya bashyor Babakanhk Ozel Kalem MUduril'ne, "2 ay evvel
unIar un1ar soylendi, olmadi, dogru olnruyor, biraz da ayip olnyor.

Babakandan randevu talep ediyoruz" diyor. 4 kez tekrarliyorlar
1 ay içerisinde ye tabii ki randevu vermiyorlar.

Sevgili meslektalarim; size soruyorlar yonetim kurulu
olarak, "Avukathk Kanununu niye egitinnek için bir taslak ha-
zzrlayzp vermiyorsunuz bit hukürnete ? " diye. Hukumetin säzcusu
çikti, dedi ki, "getirin bir taslak, ça1iahni, en iyisini yapalim."
Açiklamamz u: "Bunlara guvenilrnez, bunlar taktyecidir, bunlar
elirnizdekini de geri alirlar, o nedenle güvenrniyoruz" dediniz, ka-
nun taslagiru parlamentoya sunulacak hale getirtmediniz. tyi
ho da, bu lusimda billyorsunuz da bu insanlarin sizi aldata-
cagmi, 100 milyonun Uzerine oturacakiarmi, hiçbir talebirtizi
yerine getirmeyeceklerini bilmiyor musunuz, eylemi niye
kaldiriyorsunuz?

Eskiden olsaydi, buna biz sendikal hukuk tatbikatinda
eylem kinciligi derdik. Bu yapilmiflir ye ne o1mutur, biliyor
musunuz arkadalar? Diger barolari bilmiyorum, Istanbul
Barosuna hizmet götUren 5.000 CMK avukati, bugun Istanbul
Barosu Yonetimine ye Barolar Birligi'ne lanet etmektedir. Bunu
telafi etmek için cok ça1iacagiz, çok çalimak durumundayiz.
Bu nedenledir ki, bu CMK'nm açmi oIduu yarayl kapatmakta
hepimizbtiyUk zorlukiar çekeceiz.

Sevgili meslektaslarim; soyleniyor, ben de kendinil alama-
yacagim. Bu Avukatlik Kanunu diye bir öneri ge1mi, Yonetim
Kurulunun açiklama yapmasini bekliyorum. Korsan girmitir
bu faaliyet raporuna, yok saym diye burada açiklama yapma-
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KADRI si lazim gelir. tstanbul delegasyonuna soruyorum, boyle bir
RKOUN Onerge var im?" "Yok." Diger barolara soruyoruz, "boyle bir

KONUPAASI Oneren var rn:, yani avukatlar:, çalzan avukati hizrnet akdiyle bir
baroya bag!; olarak çahan; avukat sayniayan, onlan baro levha-
sindan silen, baro genel kuruluna kabul etnieyen, oy vermeijen bir
Oneri gonderdiniz mi, bir taslak çahrnasi yapt;nzz nil?" diyorum,
bir tek kii "yaptik" demiyor. Barolar Birligi Yonetim Kurulu,
kendi organlariyla Uludag' da toplamyor, komisyon kuruyor,
ondari sonra komisyon hic calirmyor. Ama faaliyet raporunda
çahan avukatlari, yani ekonomik durumu iyi olmayanlari avu-
kat saymayan bir yapi oIuturuyorsunuz. Bunu kabul etmek
mumkUn degil arkadaIar. 0 nedenledir ki, bu konuda ciddi
bir açiklama gerekmektedir.

Sevgili meslektalarim; bir de pul ye staj kredisi denilen
balum var mali raporda. Avukathk Kanunu'nun 27. maddesini
okuyan, hukuk tahsil etmi olan herkes unu anlar: Stajyerler
guç durumdadir. 0 nedenledir ki, bunlara mesleki dayanma
getirmek lazim. Harçlar Kanunu'na uygun bir paralellikle pul
yapifliralim, bu paralari stajyerlere verelim demiflir. Bu mad-
denin bakaca bir amaci yoktur. Ancak bir cumle, "stajyerlere
odenen kredilerden arta kalan rniktar, ineslegin ye meslektalarin
geliinii icin kullanthr" deniliyor. Hepinize soruyorum arkada-
lar; 100 uzerinden sOyleyin, artan miktar nedir? 100 Uzerinden
artan milctar 3'tur, 5'tir, bilemediniz 10'dur.

Arkadaslar; Barolar Birligi, 31 Mart 2007 tarthi itibariyle
sOyluyorum, 13.007 stajyer avukata toplam 26 milyon kusur
YTL dagitn-uhr. Kendisine ye barolara verdigi para 25 milyon
kusurdur, % 96' dir. Toplanan paralarm yuzde 96'sini kendileri
ahmlardir. Bu ne demektir, biliyor musunuz? Stajyerlere 250
lira verdikleri her stajyer 1cm 240 liraya el koymulardir. Ben
Staj Egitim Merkezi'nde stajyerlerle sOylei yapiyorum, "250
niilyonla nasil yapilir?" diye.

Arkadalar; sagduyulu olun. 240 Bra alacagmiza 40 alsay-
diruz, bugun stajyerlere 250 degil, 450 verirdiniz. Ocak aymda
toplamyor Barolar Birligi Yonetim Kurulu, "ne kudar para top-
lannz,, stajyer sayisi ne kadar, ne dagitn;annz lazun", stajyerlere
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verilecek krediyi belirliyor. Uc yildir 250 YTL. Uc yildir 350 VADRI
YTL verirsen... ilk gun ilk sene bavuran butfin stajyerlere MARKOç'UN
verdiler, 2.500'un tamainina.	

KONUMASI

Simdi vermiyorlar da, u veya bu nedenle, dagitilacak Para
çoaliyor. Nitekim bize gOndermi oldukiari onUmUzdeki Iki
yila ilikin olmak üzere projede sirf buradan dolayi Barolar
Birligi 5,3 nülyar YTL gelir bekliyor. Stajyerlere dagitilacak
paraya vaziyet edecek, o binanirt 1/4'unu stajyerlerden topla-
nan paralardan olacak.

Onerim u: Bell ki bu inaati yapacaksiniz, aksirte bir ey
soylemek zaten mümkun degil. Iki yil kadar bunu da yapm,
ne yapsin, bu stajyerler katlaniyor. Umanm ocak aymdaki
vereceginiz parayi arthrirsmiz. Ama liitfen Mc olmazsa iki yil
sonra toplanacak Barolar Birligi Genel Kurulu karar versin, staj-
yerlere daitilacak kredinin ne kadar olacagma. çunku onlar
muhatap oluyorlar stajyerlerle, onlar billyorlar, "toplanan para

bu kadarsa u kadarin: dagitalun" derler. Bir onergeyle, ki önerge
verecegiz, arta kalan miktar hicbir zaman % 15'i gecmez diyen
bir hukumle stajyerleri içinde bulunduklari magduriyetten
çilcarahm arkadalar.

Sayin Bakan, burada konuflu, dedi ki, "tm hukurnetten,

bu hukuk tanzniaz, bu deinokrasiyi vasita belle yen, bit dinle resinen
takiye yaparak hukutnet eden ler, bit tale plerirnizi yerine getinnedi."
Ben butUn YOnetim Kurulu ye bafla Sayin Bakan olmak flzere
soyluyorum; yarin gelecek hukumetler de bagimsiz yargiyi
istemeyeceklerdir.

Fransiz ihtilalirii yapanlarin basinda avukatlar gelmektedir;
ilk yaptikiari i Paris Barosu'nu kapatmak olmuflur. Hangi
hUkumet gelecekse bilmiyorum, ama bilin ki, onlara da guve-
nerek bfr ey yapmaym, onlar da bilin ki bagimsiz savunmayi
istemeyeceklerdllr. Size söz verecekierdir, ahsuuza verecekler-
dir, yapmayacaklardir. Orgutlu gucUnflze guvenin, avukatlari
orgutleyin, avukatlan birlik yapm, avukatlari beraber hale
getirin. Siyasilermn karisma ricaci dei1, guc olarak çikm.
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Saygilar sunuyorum.

Oturum Bakarn: Teekkur ederiz.

Efenclim, III tfen bundan sonraki konuma1arda uyariya ge-
rek kalmadan, sahsiyete girmeden ye kelimelerin-tize ozellikle
dikkat edeljm, birbirinijzj kirmadan.

Buyurun.

AYDIN Air. Aydin ERDO(AN (Ankara Barosu Delegesi): Sayin
ERDOAN'IN Bakan, degerli mesIe1cta1arim; konumama ba1amadan once
KONUSMASI sizieri sayglyla selamliyorum.

Az once salondan yapilan uyanda oldug-u gibi, ben de
benden Once konuanIar gibi konuacagim.

Degerli arkada1ar; seçimli genel kuru!!arda hiçbir ey
konuu1maz. Ben ilk kez bir Barolar Birligi delegesi o!arak kati-
hyorum, ama buturi seçimli kurullay!arda, kongrelerde oldugu
gibi, sorunlar konuu1maz, orada seçim kulisi olur. Simdi 11<1
senede bir sorunlari konumak için bir araya ge!iyoruz, ama
konumamak için ye birbirimizi dinlememek için kokteyle,
yemege, caya ayirdigimiz zamaru aylrn-uyoruz ye din!emeyelim
diye hemen pein kararlar aliyoruz.

Degerli arkadaIar; ben inamyorum ki, hukuk sorunlari,
(like sorunjan da dahil olntak üzere, bu sa!onlarda konuuI-
ma!idir. Biz hem mes!egimize kari sorumluluk taiyoruz, hem
bize, barolarimiza oy veren arkada!ariniaza kari sorumluluk
taiyoruz, hem de bu U!kenin bir yurttai olarak sorumluluk
taiyoruz. Dolayisiyla sOz nasil basladiysa öyle gidecek.

Degerli arkadaIar; gectiginiiz son iki ay icerisinde Tur-
kiye çok ciddi ca!kantili bir donem yaadi, ge!gitler yaadi,
gerginlikier yaadi. Bunun icinde iktidarm sorumluluk!an
vardi ye bununia i!gili pek cok elefliri yapildi. Bu e1etiriIerin
pek çoguna katthyorum, bir kisnm-ia da katilmiyorum. Burada
ifade edilmedigi halde, kamuoyunda konuu!dugu icm bilinen
eyieri de tekrar etmeye gerek yok. Bu sUreç icerisinde, bir soru-
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nun altirn çizmek istiyorum: 27 Nisan günU akarm ffiternet'te AYDIH

bir bildiri yayinlandi. Askerler tarafindan yaymlanan bildiri- EROOGAN'IN

den sOz ediyorum. Bu muhtirayth, dogrudur, muhtiranin son KONUSMASI

kisrmnda soyle diyordu: "Ne Mutlu Turk'uin diyene derneyen
dü,nandir ye duman kalacaktzr"

Degerli arkadalar; duman tanimi yasalarda vardir... Ne
mutlu Turk'um diyene" sOzUnü soylemeyenlerin duman ilan
edilecegine dair bit hukuk kurali yoktur. Bu sOzU soylemek,
Anayasa'yla belirlenmi bir mulletvekili yemini degildir; bu
avukatlik yemini, yargichk yemini de degildir, yasayla geti-
rilmi bit yukumluluk de degildir. Bu, cumhuriyetin kurulu
doneniinde birlik saglamak amaciyla getiri1mi, soylenmis bir
sozdur ye ritueldir.

Degerli arkadalar; bu noktada, bunu soylemeyenlerin
duman ilan edilthesi, yurtta1arin bir kisminm duman ilan
edilmesidir, kimsertin boyle bir hakki yoktur. Hiç kimse yurt-
talarm bir kismmi, bir hukuk devietinde duman ilan edemez.
Sonra bazi iyi cocuklar cikar ye bu durumdan vazife çikarir.

Bakan: Bir dakilca degerli arkadaslar, hatibe satama-
yalim, her birimiz ayri ayri konuacagiz lutfen. Guzel giden
toplantimizi elektriklendirmeyelim.

Av. Aydin ERDOAN: Lutfen dinleyin, burasi savunma-
nm kursusudur, savunmayi dinlemeyi bileceksiniz. Avukatsi-
niz, burada avukatlar var, avukatlar dinlemeyi bilecek. Bu mu-
dahaleyi benden Once hiç kimseye yapmadimz. Begenilmeyen
dusuncelere saygi duyacaksiniz, dinleyeceksiniz.

Bakan: Müsaade eder misiniz? Genel kurul boyle giderse
devam edemez. Arkadaimiz, bu genel kuru!un havasina uy-
gun olarak konuacaktir. Sakin olalim, oturalim ye biz avukatiz,
her flkre acigiz, ama belli bir uslupla birbirimizi dinleyecegiz
efendim. Lutfen degerli meslektaim, siz de konumamzi sizi
diriletecek uslupta konuun. Sonra duyarmyoruz, anlayanu-
yoruz.
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MUIN	 Av. Aydin E11D06AN: Hanimefendi, haksiz mudahale-
ERUOGAN'IN lere hakhhk kazandiriyor bu sozleriniz.
KONUSMASI

Bakan: Hayir efendim, burada buffin mes1ektaiarimiz
kongrenin geregi, gundeniirt geregi olan konularda ozgurce ko-
nuacak1ardir. Ama bu çerçeve içerisinde, hepinfiz mesiektaiz,
hepimiz esitiz, hepimiz birbirimizi dinleyecegiz, ama dinlete-
cek sekilde konuahm, sakin ye guzel konuaIim efendim.

Buyurun, devam edin.

Av. Aydin ERDOOAN: Degerli arkadaiarim; Ullcemiz bir
seçime gidiyor, siyaset alarn yeniden belirienecek. Hukukun
siyasa1iamasi tehlikeli bir eydir, siyaset alaninin hukuksuz
yUrUtUlmesi de katu bir eydir, o da tehlikeli bir eydir. Siya-
set alarunin effaf, denetlenebilir, hukuka uygun Mr duzeye
getirilmesi Turkiye'nin anundelci temel gorevierden birisidir.
Secime giderken bunu bir kez daita behrtmek istiyorum.

Degerh arkadaflarim; ben de biraz igneyi batirarak ko-
numaktan yanayim. Burada CMK konusunda hakli e1etiriier
siyasai iktidara yapiimtir. Ancak CMK konusunda bizim
sorun-iluluklanmiz da vardir. Nediro sorumlulukiar? Ankara
Barosu'nda, Baro Genel Kurulu sirasmda dagthlan bir seçim
bildirgesinde 6y1e soyiuyordu mes1ektaiarjmiz: "Ban barolar
belgesiz, yani belgesi oln:ayan harcanjalar icin yüksek paralar odQyor.
Ankara Barosu bunu 40 YTL'yle sznir1arn,t,r. Biz baro yonetirnine
gelirsek, en az diger barolann duzeyine getirecegiz."

Degerh arkadaiar; bu para, meslek orgutumuz aracih-
giyla, birlik araciligiyla barolarimiza aktanian belirli amaçia
kullanilmasi gereken bir paradir. Bu paranm harcamalari,
beigelendirilmesi gereken harcamalardir. Biz avukatlar nasil
ki, muvekkiierimize kari hesap verirken beige gostermek
zorundaysak, CMK paralari harcarurken de beige duzenine
bagh olarak, giderleri gercek gider olarak beyan etmek duru-
munda idilc. Ben saymanin-uza sordum, "gelen odeneklerin ne
kadan goreviere gitmitir?" "Takriben yuzde 40 cfrmitir" degerli
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arkadaslar. Azirnsadigimiz odenekierin yuzde 40'1 görev yapan AYDIN

arkadaflarintza gitrniflir, gOreve gitmitir.	 FRDOGAN'IN

KONU$MASI

Degerli arkada1ar; bakalarmi eIetirirken, bu dUzensiz-
ligi de eleflirmemiz gerekiyor. Bunun onlemi almamarmflir.
Birnunla neyi yapmi oluyoruz, biliyor musunuz? Genc mes-
1ektalanmiz, ozellikie CMK gorevierine ekonomik nederilerle
gidiyorlar. Her yata arkadamnz gidebilir, her kidemde ar-
kadasntiz gidebilir, ama Ozellikle bir grubun altirn ciziyorum.
Biz onlara sunu s6y1emi oluyoruz: "ArkadaIar; siz beige göster-
nieden biz size pam oderiz." Sonra ne oldu? E1etirdigimiz say

-cilar, yargiclar ita amiri durumuna geldi. Bizim sormadigimiz
belgeyi imdi onlar belgeli olani da odemez duruma geldiler.
Simdi yonetmelikte yeniden odeme duzeninirt barolara aktanl-
masi gibi bir durum sOz konusu ediliyor ki, meslektalarirmzi
rahatlatacagini duunebiliriz. Dolayisiyla biz aslmda meslegi
erozyona ugratmi oluyoruz bu davranila.

Baka bir konu, eleflirilere katiliyorum, staj ye sinav me-
selesidir.

Degerli arkada1ar; birinci smav ertelendigi zaman, Turkiye
Buyuk Millet Meclisi'nin salornmda gecenin yarisi 30 civarmda
milletvekili vardi. 0 erteleme yasasinin gerekcesi, o tarthte
fakulteye kaydolanlarin smavsiz avukat olma bekientisi icinde
olduklariydi. Kazanilmi hak degil, bakm, bekienti. Boyle bir
hukuki gerekce olamazdi, biz ona seyirci kaldilc. Smav, stajdan
Once olmandir, hâkimlerle savcilar kac puanla staja bahyorsa,
avukatlar da o duzeyde bir puanla staja ba1amalidir.

Degerli arkada1ar; bir baka konu da, pullarla ilgilidir.
Yasa, vekaletnamelere pul yapiflirmayl getirerek boralara ye
birlige onemli bir kaynak saglantflir. Bu pulun bedeli yurtta-
lardan ahnmaktadir, ama yurttatan bir hizmet karthgi alinan
bir para degildir, yurttaa verilen bir hizmetin karihgi degildir.
Ban belediyeler iyeri açma izin harci adi altinda avukatlardan
para talep etmektedir. Bizim onlara kari savunmamiz udur:
"Siz bize bir i yaptnnjorsunuz ki, biz buroniuzu açarken bizden iijeri
açina izin barn ahyorsunuz."
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AYDIN	 Sunu soylemek istiyorum: Bu parayl biz yurttalardan
ERDOGAN'IN haksiz olarak aliyoruz degerli arkada1ar ye haksiz olarak al-
KONLJSMASI dignmz o para kanuna uygun, ama haksiz, stajyerlerimize de

dagitmadan onemli bir kaynak haline getiriyoruz. Bu kaynagin
gelirler içerisinde onent bir yeri var degerli ankada1ar. Bakin,
3 kalem geliri aldim, kesenek 3 milyon 827, ruhsat 1968 pul
-bunlan milyon olarak soylUyorum- 3 milyon 792. Ash gelinin
aidat geliri olmasi gerek. Bu meslekten yaamim surdtirenler,
bu meslegin orgutlerinin de yaamasi için ash geliri, onlarm
ash gelirlerini temin etmekte yukUmlU olmalidirlar.

Bizim aidat sistemimiz adil degildir; vergi relcortmeni olan
arkadaimiz1a asgani ucretle çahan, haifa sigortasiz ça1ian,
asgari Ucretle sigortasiz çahan meslektainuz ayni aidab ode-
mektedir. Bunun mali muavir1er, yeminhi mali muavir1erde
oldugu gibi, Ozellikle serbest çaIianhrm aleyhine agir1atin1-
masi gerekir. Herkesten maktu bir aidat, anti gelir vergisi mat-
rahi uzeninden bir nispi aidat almarak, çok para kazananla az
para kazanan arasmdaki adaletsizlig-in giderilmesi ye gelirin de
saglam bir kaynaga baglanmasi gerekir. Zorlama kurallar degil.
Ayni ey ruhsat için de, ruhsat gelirleri için de yeterlidir.

Teekkur ediyorum.

Bakan Yardimcisi: Saym Avukat Aydm Erdogan'a çok
teekkur ediyoruz.

5imdi Oy1e bir ey van: Divan olarak bir 10 dakika konus-
ma tahebimiz olmutu, ama degerli genel kurulumuz 5 dakika
onerdi ye bir oylamaya koyduk. Dolayisiyla konuma1ani-
imzm suresini genel kunlumuz 5 dakilca olarak karanlaflirdi.
Tabii ki bu konuma1arm 5 dakikayla sigmayacagini hepimiz
yaadigumz tecrubelerle biliyoruz ye fiilen zaten bu 5 dakika
sure geciyor, ama daha fazla da gecmemesi lazim ki hepimiz
konuabile1im.

Degerli mes1ektalarim; sadece gundemin 8. maddesiyle
ilgili 23 kii sOz aldi, daha 8 inciyi bitinmek uzereyiz.
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Saym Rifat culha, Edirne Delegesi'ni buraya davet edi- RIFAT
yoruz.	 çUIHA'NIN

KONUSMASF
Av. Rifat ULHA (Edirne Barosu Delegesi): Sayin bakani,

Sayin Birlik Bakamm, yonetim kurulu, degerleri bakanlanm,
degerli delegeler, hanimefendiler, beyefendiler; hen konu-
maim raporlar üzerine duunmUfliim, ama benden onceki
konusmaci arkadasimm sozleriyle ilgili bir iki dakika ayinp,
oMan sonra iin esasma girecegim.

Simdi "Ne Mutlu Turkun," sozcugunu degerlendirmek,
anlamak bir bilinç meselesidir, bir egifim meselesidir; Ulke-
nm, cumhuriyetin felsefesidir. Onu ister kabul edersiniz, ister
etmezsiniz, sizin demokratik ozgurlügunuzdur. Buna saygim
sonsuz, bunu boyle bilelim. Bugün bu salonda bu toplantiyi
yapabiliyorsaniz, bu yüce insamn Cumhuriyet an1ayiiy1a
yapiyorsunuz.

Turk hukuk devriminin temelinde yatan ana ilke bagim-
sizhktir ye laik duzendir. Bagimsizhk ye laik duzenin bugUn-
ku hali icier acisidir. Bunu, benden onceki film konumaciIar
çeit1i bicimde due getfrdiler. Bugun biz list birligi, çalian1ari
eleflirirken, daha Onceki konumaci1arm soylemlerinde, satir
aralarinda belirttigi gibi, hangi kou1larda çalifligmi da du-
Unmemiz gerekmektedir. Bugun üst kurulu birlik sadece

hukuksal sorunlarla degil, ullceniri genel sorunlariyla da, far-
kinda olmadan, farkinda olarak ugra vermektedir. Biz sadece
savunma baglaiTunda sirurli kisitlamalar, davranmlar alfinda
ezulirken, yarginin bagimsizhgmdan sOz ederken, yarginm
Him unsurlari acaba bizim yanmnuzda mm, bunu da irdelemek
gerekir.

262006 tarih, Hakkari Agir Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa
Mahkemesi'niri Anayasa'ya aykirthk savmdaki 5u gerekceleri
Iutfen gOz ardi etmeyin: "Avukatlar sadece bir dilekçe yazarlar,
ijaptiklan i sadece hir dilekçe ijazrnaktan iharettir, butun ii kursu
halleder ye bu i için onlara verilen asgari tarife ücreti, anayasadaki
eit ie eit ücret i?kesine nykiridir. Bir içi u kadar ücret ahnaktadzr,
bir avukat 900 Urn ahnaktathr, bit Anayasa'ya aykrrithr" diyor üç
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RIFAT tarie degerli yargicimiz. Bu biririci madde. Siki durun, ikincisi
çuLHA'NIN var. Bir haksiz tutukiama nedeniyle bir yapi1m bir tazminat

KONU$MASI davasmda, "eger bu ijol clevam eder ise, suç/uluu itiyat haline
getirnu birtakini kii!er, kendilerini haks,z yere tutukiatir/ar ye akil-
lannin köesinden gecmedii halde, avukatlar on/an taznjinat daz'asz
acnmaya yonlendirir/er, (yaprnaktadzrlar da)" diyor ye anayasaya
aykirihk savmda bulunuyor.

Ben imdi soruyorum: 23 Mart 2006 tarihinde bu karari
gOren avukat arkadalanrnz, o yorede ne yaptilar? Bu karar,
Yargi Dunyasi'nin aralik ayi sayisinda yaymlandi. Ben bir yurt-
ta olarak, bir avukat olarak bunu ilettim Yuksek Hâkiniler ye
Savcilar Kuruluna... Bakin, yargmm bize baki açisi da, boyle
yargiclar da var. Digerlerini tenzih ediyorum, benim amcam
yargicti, agabeyim cumhuriyet savcisiydi, dedem de deniz
mahkemesi uyesiydi, ama boyleleri de var. Demek ki sistemde
eitimden kaynakianan bir yanIihk var, bu da dUzeltilmelj.

Birlik faaliyetleri icerisinde degerlendirme yaparken, cok
zor kouI1ar altmda gOrev yaptikiarim bilmemiz lazim. Blefliri
yaparken, konular hakkmda gOru ileri surerken, ben faaliyet
raporuna Oyle bir baktim, gOru istenihuii, kac tane baro yanit
vermi; 3, 2, 4, 6, 11... $u anda kac baromuz var; 78. Nerede
70'i? 0 zaman biraz durmak lazim. Ban yakinmalar da var;
denillyor ki, "efendim, bizden gOru isteniyor, 3 gun kala görü
isteniyor." Peki, acaba Barolar o gOrtis isteme yazilari
ne zaman geliyor, bunlara da bakmak lazm-t. Eleflirirken daha
Ozenli, daha dikkatli olmahyiz. Evet, kazaxumlanmizda buyuk
kayiplarnmz var, aldiklarin-uz tek tek gidiyor. Tek tek giderken,
Mecliste el kaldiranlann icinde avukatlarm-az da var.

Ben bir ey sOyluyorum ye birakiyorum: Bu salonda en
az 10'un Uzerinde TBMM'ye aday avukatumz var, daha fazia.
Sevgili suuf arkadasim Berra'nm dedigi gibi, parlamenterlerin
icerisinde avukat sayismin artmasinda honutluk duyariz, gu-
rur duyanz, hangi partiden olursa olsun. Ama gidenler, hafiza
kaybina ugramamak kouluy1a, avukathklarmizi unutmaya-
caksimz; Oyle yemin edeceksiniz ye Oyle gideceksiniz.
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Teekkur ederim.

Bakan: Efendim, Edirne Delegesi Saym Rifat çulha, benim
de liseden smif arkadaim, gurur duydum konumasiy1a, cok
tesekkUr ediyoruz kendisine.

Sirada Istanbul Delegesi Sayin Av. Seref Kisacik vat.

Buyurun.

Av. 5eref KISACIK (Istanbul Barosu Delegesi): Saym EREF

divan, degerli konukiar, Barolar Birliginin organlarinda gbrev KISACIIK N
alan degerli bakardar ye yoneticiler, degerli arkadaflarim; KONUSMASI
hepinizi saygiiyla selamliyorum. Ulkeniizin bu guzel koesin-
de bizi agirlayan Nevehir Barosu'na ye saniyorum Kayseri
Barosu'nun da katkilan oldu, Kayseri Barosuna, ba1can ye
yoneticilerine de teekkur ediyorum. Turkiye Barolar Birligi'nin
organlannda gorev alan bakan ye uyelere gecrrds iki yilda gos-
terdikieri çahma1ar ye çabalar için teekkur ediyorum. Bundan
sonraki iki yilda da daha baarili olmalarmi diliyorum.

Ben, Barolar Birligi'nin daha etkin, daha uretken, daha
katthmci olmasi için neler yapmasi gerektigine ilikin çok kisa
onerilerimi sunacaim. Ancak ondan once, UYAP'la ilgili bit
hususa dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben adresimi degiflir-
dim, yani herkesin sorunudur diye bireyselden yola çikarak
soyluyorum. Ancak Barolar Birligi'nde adresimin birkac ay
sonra baktiimda, hala degimedigith gOrdum. 5u anda orada
da duzeldi.

Ancak UYAP'ta UYAP sistemiyle açtigim dava ye icra
takiplerinde benim bildirdigim adresimi kabul etmiyor, ayrica
orada bir islem yapmamiz gerekiyor. Bunu duzeltmezsek, teb-
ligat çok onenili biliyorsunuz bizde, birçok sakincalari dogar. 0
nedenle, eski adresimize tebligat gonderiir, tebligat zamaninda
elimize ulasmaz, bir sUrU sorun dogar. Baromuzdaki adresi-
miz deiince, teknik altyapi yeterli oluyorsa, aym anda veya
birkac gun içinde anmda Turkiye Barolar Birligi'nde ye UYAP
sistemindeki adresimiz de degimelidir, bunun saglanmasut
diliyorum.
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$EREF	 Turkiye Barolar Birligi'nin çaIimaIarmm daha etkin, daha
KISACIK'IN uretken, daha katilimci olabilmesi için onerilerimi sunacagi-

KONU$MASI nu soy1emitint Daha dogrusu ben bu onerileri iki yil once
Aritalya'da da sundum, ama maalesef hayata gecirilemedi. Onu
kisaca, biraz daha geliflirerek anlatmak istiyorum. Avukatlik
Yasasi'nm 114. maddesine gore, Turkiye Barolar Birligi'nin
en yuksek organ genel kuruldur. Bu Gene! Kuru!, diger go-
revierinin yaninda, yOnetim kuruluna talimat verir, adaleti ye
meslegi ilgilendiren i!er hakkinda tek!ifte bulunur, uyulmasi
zorunlu meslek kurullarmi tespit eder, bu Onenili gOrev!eri
arasmdadir.

Deminden beri yakmiyoruz, Trabzon'da da aynsi oldu.
Dart yilda bir seçimli yapilan genel kuru!Iarda zaten hukukun,
mes!egin ye yargmm, Ulkeriin sorun!ari tarhilan-uyor. Simdi
seçimsiz olanda kismen tarhma ansumz var, onda da savun-
manm sesi hep kisiliyor diyoruz, biz kendi kendimizin sesini
kisarak be dakikaya indirdik. Yani iki yilda bir yapilan genel
kurullarm yeter!i o!madigi açik. Barolarin ye Turkiye Barolar
Birligi'nin yeni aray1!ara girmesi gerekir.

Ornegin Istanbul Barosu, bunu gorerek baro mecisi diye
bin model buldu. Bu meclis, ortalama 3 ayda bir genel ku-
rul yaplyor. 25 Ekim 2003'ten bu yana 14 genel kurul yapti.
Yasada Ongorulmese de, Turkiye Barolar Binligi de, ka!di ki
TUrkiye Barolar Birligi'nin Yasasinda var, boyle bir mode!i
uygulayabi!ir. Turkiye Baro!ar Birligi de gOrdugumuz kada-
riyla bakanlar toplantismi buna benzer bir an1ayi!a yaplyor.
Bu top!anti elbette onemji, ama Ozel!ik!e buyuk kent!erde cok
sayida delegesi olan, cok sayida avukati olan bolgelerde Ba-
rolar Birligi'nin neler yaptigmm sadece bakardar aracthgiyla
iletilmesi, sadece on!ardan katki istenmesi yeter!i o!muyor. Bu
ça!ima1ar yapilmali, ama imdi onerecegim tipte cahsmalar
da yapilmalidir.

Ankara'da 6 ayda bir Turkiye Barolar Birlig-i de!egeleri top-
lanmali. 3 ayda bir de bOlgelerde toplanmali. Bu, Baro!ar Birligi
delegesi fazla o!an illerde ii bazinda yapilabilir, az olan illerde
bolgeler bazinda yapilabilir. Ayrica olaganustu koullarda,
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olaganustU durumlarda olaganustu genel kurullar yapilmah. 5EREF
Bir de Ozel giindernli toplantilar yapilmali. Bugun bu sorun KISAOK'IH
ortaya çikti. Ornegin CMK ye zorunlu mudafilik, avukatlarm KONIJ$MASI
saglik ye sosyal guvenlik sorunu, stajyerlerin sorunlari ayri
bit gundem maddesiyle, sadece o konunun derinlemesine
tartiildigi toplantilar ek1inde yapilmali. Eger bu toplantilarda
ayni zamanda karar aimmasi da isteniyorsa, demin dedigim
gibi, Avukatlik Yasasi'nm 115/2 maddesi uyarmca bu toplanti
olaganustu genel kurul ek!inde yapilmah.

Eger bu top!antilar yapihrsa ne olur, illere nasil yansir?
Eger Onerimiz bu kez dikkate almir ye bu toplantilar yapthr-
sa, biz Turkiye Barolar Birligi delegeleri, Barolar Bir!igimizin
yap tigi çahmaIardan sadece gonderdigi mektup ye kitaplar!a
haberdar olmaz, bizzat yUz yUze bunlari gOrüür, onerileri-
mizi, e!etiri1erimizi, destegimizi, katkunizi dogrudan veririz.
Hatta boyle bir top!anh var diye, biz delegeler Onceden kendi
ararmzda toplaniriz, beilci sekreterya olustururuz, On hazirlikh
ça1imalarirmzi, On çahma1arunizi onceden yapariz boylece
daha hazirlikh geliriz. Bir onceki genel kurulda ahnan karar-
larm ne kadan hayata gecti, ne kadari neden hayata gecmedi,
bunlan takip ederiz. Bay!ece Barolar Birligi de bizi dogrudan
bilgilendirme ansina kavuur. Dogrudan bilgilenen insan,
daha çok ilgileriir, daha cok katkida bulunur.

Bu Onerinin hayata gecmesi de çok zor degil arkada1ar,
umarim kisa surede sosyal tesisimiz Ankara'da hayata gecer,
Ankara'da sosyal tesisimiz bittigi zaman maliyet sorunu bir
o!cude giderilir, biz kendi cebiniizden de kari1arrz. BO!ge!erde
ye illerde yapilanlan o bolgeler karsilar. BOy!ece daha Orgutlu,
daha katthmci, daha uretken ye daha baari1i bir Turkiye Baro-
lar Birligi olur. Bu Onerimizin hayata gecmesini istiyorum.

Son olarak da, benden Onceki konumaci arkadaim,
konumasinm bainda degindi, ben den sonunda deginmeyi
uygun gordum. 1938' den beri yokiuguna bir turlu a14amadigi-
miz, her gun her olayda, daha cok ozledigimiz, andigimiz aziz
Ataturk'Umuzun u!us bilincirii o!uflurmak için, Turk milletinin
birlik ye beraberligini saglayarak, isgalci emperyalist guçlere
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SEREF kari bagimsizlik savami kazanmak ye kurdugti cumhuriyet-i
KISAOK'IH sonsuza dek yaamasini saglamak icin kullandigi en guzel

KONIJ$MASI sozlerden bin, "ne mu tin Turkum diyene." tcten ye diflan ulke
butunlugune yonelik bunca tehdit varken, gUnumuzde bu söz,
bence daha da anlam kazanmaktadir. Bu sazden gocunan bir
mesiektaumizm çikmasmdan kiiseI olarak Uzuldum.

Hic kimsenin kukusu olmasm, sevgili AtatQnk'umuzun
cizdigi aydinhk yolda yurümeye devam edecegiz, onun sozie-
rini her zamari tekrarlayacagiz: Ne mutlu turkum diyene.

Saygilanmia.

Bakan: Sayin Seref Kisacik'a çok teekkur ediyonuz.

Sirayla konumaciiarimizi davet etmeye devam edecegiz.
Ancak bu arada Divana bin açiklama yapma talebi geldi ye bir
beige geidi. Bunu okuyacak degerli mesiektain-uz Av. Vedat
Ozturk, tzmir Barosu Deiegesi.

Buyurun efendim.

VEDAT Av. Vedat OZTURK (tzmin Barosu Delegesi): Sevgili
OZTURK'UH ar1cada1arm-i; soiumdaki heyeti ye onumde oturan tUrn anka-
XONUMASI daslaninu seiamliyorum.

Az onceki "ne inutlu Türk'üm diyene" sozunden gocunan
bir arkadaimizin sözU uzenine Internet'ten Genelkunmay Ba-
kanligi acikiamasini aynen aldim, 27 Nisan 2007. Bu söz aynen
oyIe: "Cunihuriyetimizin kurucusu Lilu Onder Ataturk'un 'ne

mutlu Turk'ani diyene' diye anlayszna kari ciican herkes, Turkiye
Cumhuriyeti'nin dii n;nnzdzr ye Oyle kaiacakt,r." Bu ister adma
basin açiklamasi, isterseniz rnuhtira deyin, bu yazi butiin basin
kuru1uIarinda, butiin yazar-çizenlerin kaleminden, dikka-
tinden ye eieflinisinden geçti. Az onceki aciklamayi hicbirisi
yapmadi. Nedenyapmadi? Bunada soylenen, "bu an1ayza kar:
çzkan bizim dii nrnnunizd,r" diyon, line niutlu Tiirk'um diijene de-
rneyen bizin, dii nuinznnzd,r" diye bir ey yok burada. Siz, "ben
Kiirt'iin, ben Laz'zni, ben göcmenini" faian dediginiz zaman kim
size kari cikiyon? Ama bu basin acilciamasmin tamaminda ye
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tumunde "Turkiye Cuinhuriyeti'nin birligine, batunlugune, laik/ik

ilkesine karz çikan ye Turkiye'nin parcalannzaszna 'evet' diijen herkes
biziin durnanzmizdzr" diyor. Biz de oyle kabul ediyoruz ye bu
sözün arkasmdayiz. Açiklamam bundan ibarettir.

Teekkur1er.

Bakan: TeekkUr ederiz Vedat hey.

Av. Okyar Soydan; buyurun efendim.

Av. Okyar SOYDAN (Van Barosu Delegesi): Saym ba- OKYAR

kanlilc divani, Sayin Barolar Birligi Bakani ye yonetim kurulu SOYDAN'IN

uyeleri, mubterem meslektaflarim, sevgili konukiar; hepirtizi 
KONUSMASI

Van Barosu adina saygi ye sevgiyle selamliyorunt Ozellikie
Insan Hakiari Malikemesinin degerleri uyelerine ho geldiniz
diyorum ye iyi ki burada varsimz diyorunt

Degerli arkadalarim; TUrkiye Barolar Birligi'nin rapor-
laririda due getirilen ye stajyerlerle ilgili konulara tamamen
katildigimiz hususlarda birkac konuyu clue getirmek istiyo-
rum. Gerçekten stajyerlere kari bir surçülisan ek1inde bir laf
eduldiyse de, herhalde o anlamla soylenmedi. Biz stajyerlerde
selam duran degul, selam duran hukukçular degul...

$imdi hakimlik, savcililc ye avukatlik staji mutlalca Turki-
ye'de birleflirilmelidir. Bir staj hukuk akademisi kurulmali,
iki yilhlc süresi olmah. Hakimlik icin aday olarak muracaat
edecekier, savcthk için mUracaat edecekier ye avukat olarak
muracaat edecekier aday olarak o akademiye kabul edilme-
111cr. Avukat stajyerleri de aynen hakim ye savci adaylarma
verilecek ucret kadar ücret almalidirlar. Bunlar staj akademi
doriemini bitirdilcten sonra, almacakian smavdan sonra her-
halde 3-4 hak verilmek kaydiyla avukatlilc sinavnn baaran1ar
avukat olarak avukatlar ordusuna katilmathrlar, bir yerlerde
hakim ye savci olarak. Haifa savci olarak muracaat eden kii,
meslegin emekil o1unuu zamanma kadar savci olarak görev
yapmandir. Hakimlik adayhgmi bitirip hakim olanlar, hukuk
muhakemesindeki hakim emekil olunca Yargitay'a da gitse,
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OKYAR hukuk mahkemesinde ye hukuk dairelerinde görev yapmali-
SOYDAN'IN dir. Ceza hâkimi, Yargftay aamasmda ceza dairelerinde görev

KONU$MASI almalidir. Boylece bit ihtisas1ama olmalidir. Benim duuncem
budur.

Degerli arkadaIarim; içeri girerken sayin bizim vasimiz
olan Adalet Bakanurnzin lutfedip gelmedigini gOrduk, hiç
olmazsa vesayeti altinda olan avukatlar ne yapiyorlar diye
merak ederlerdi. Ancak bir celenk gonderdikierini gorduk,
ben olsaydim o celengi de buraya sokmazdim.

lkinci olarak, bir arkadanmz dedi ki, "yalniz iktidar sa-
vuninaya kar: degil, yargedan ban kurunilarda kar,," Dogrudur.
Cumhurbakan1igi kurumunun, yuksek yargi kurumlaru-un bit
celenlclerine burada rastlayamadik. Ama her adli yihn açi1im-
da Barolar Birligi Baskani mutlaka adli sorunlari dile getirir,
onlirin sorunJarnia due getirirler.

Onceki dOnemlerde Diyarbakir'da yapilan bir kongrede
ani.attigim bir husus var, dinlemeyeriler var, cunku fotograflar
degimi. Bizim savunmaya verilen ehemniiyetin fotografi da
benim anlatacagim eyde var. Bizde bir Agir Ceza Bakannmz
vardi, Ekrem celenk, cogu arkada1ar tanriar, bizden sonra
Ankara'ya geldi, DGM'de görev yaptilar, imdi herhalde
emekliler, yaiyor1arsa uzun omürler diliyoruz. Ag-n cezada
durumadayiz, use Og-rencileri de durumayi takibe geImiIer.
Agir ceza bakammjz Karadenizli, cok tath bir Karadeniz ive-
siyle konusuyor. "(;ocuklar, ha bit önün:deki yaznzandur, kfltupdur,
ben denieden nokta dahi atanzaz. Ha bu salondaki kiidenili üyedur." 0
zaman Rahmi Mollaoglu vardi, bu kidemli üyedir, bu devamli
muhalefet atar. Turkan hanm diye bir Uye vardi, bu solumdaki
genc kizimiz kidemsiz Uyedir, bu sadece gun atar, duruma
gUnünu. Ha bu savcidir, siz onun orada oturduguna bakmaym,
dava acihncaya kadar söz sahibidir, acildiktan sonra hiçbir kiy-
meti harbiyesi yoktur. Ben bakarum cocuklar, ben ne dersem
burada, o olur. An1ai1di in cocuklar? Oradan og-rencilerden
bin, orada cüppeliler biz oturmuuz, "efendim, orada dllppeli
omit/ar var on/an anlat,n,z" dedi. "Ha onlar flu; on/ar avukattir,
ben geregi dii ini/du dedigini zarnan ayaga kalkarlar."
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Ifle bizim fotografmnz budur maalesef, bunu kurtarmamiz OKYAR

lazim. Yani bizden soma gelen mes1ektalarim'zin her "geregi SOYDAN'IN

duunu1dü" dedigi zaman ayaga kalkarak omurilik kaymasina 
KONUMAS

neden olunmamasi lazim.

Degerli meslektaIarim; burada bir konu da due geldi.
Evet, Buyuk Mustafa Kemal Ataturk, dorudur Misaki Milli
hudutlari içerisinde bulunan Kurt, Turk, çerkez, Laz, Gurcu,
hangi etnik kokenden olursa olsun savafla beraber çatimi,
beraber yatm.i kallcmi her insanm Turk oldugunun kabulu ye
o nedenle "ne inutlu Turk'um diyene" lafini etmilerdir. Bundan
hic kimse gocunmuyor. Ancak tehlikeli olan bir husus var:
Simdi oyle bir duruma getiriyoruz ki, Dogu ye Guneydogu
Artadolu'da yaayan insanlarimiza, artik Kurt sorunu bit taraf a
birakildi, "Kürt'tür" diye bakt açumz baladi. Bu çok tehlikeli
bir gidiflir.

Kurt kimligi diyoruz; size bir misal vereceim: 80 yildan,
90 yildan beri yargi Kurt kimligini kabul etmiiz. Agir ceza
mahkemeleninde, hukuk mahkemelerinde tanik, ceza mahke-
melerinde sanik ye tanikiar ifade vermeye geliyorlar, çogun-
Iugunuz biiyorsunuz.

Adam diyor ki, "ben Turkçe bilrniijorum." Bakan ayn' u
ekilde: "Sanigin Turkçe bilmedigi, Kurtçe budigi an1aildz, kendi-

sine Kurtçe hi/en bir tercihnan tayin edildi." Ifle kimligin kabuki

budur ye Kurtce yen-Lin ettiriyoruz biz insana. Bugilne kadar
hiçbir savci, hakim kari çikip, "luiyzr, sen Kurtce yemin edeniez-

sin" diyememiflir, denilmez, yani bu bir sorun degildir, bunu
anlamak mumkun degil.

Biz bir arada yasamak zorundayiz, bunu mutlaka kabul
etmemiz lazim. Tasada, kivancta, savafla beraber yaami
insanlarm bu ulicenin bolunmesine tahammulu yoktur, hic
kimse istememektedir.

Bugun bit niisal verecegim: Van'i ele alalim. Van'da AK
Parti'ye rey verenlenin yuzde 98'i Kurt'tur, CHP'ye rey veren-
lerin yuzde 98'i Kurt'tur, Dogru Yola, diger butun partilere rey
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XYAR verenleriri yuzde 98'i Kurt'tur. Bunlara o zaman o ekilde bir
SOYDAN'IN bakilan-u bakarsak, cok tehlikeli bir gidi olur. Bunu onlemek

KONU$MASI de, biz aydin hukukçularin gorevidir.

Degerli arkadaIanm; mesela bir misal vereceim: Hava-
yollariyla seyahat ediyoruz; Batman'a, Siirt'e, Van'a, Agn'ya
gidiyoruz. Soyle bir anons yapthyor, cok onemli, saglikia ilgili
tehlikeli arilarda uygulanacak kurallan acilchyor, Ingilizce ye
Turkçe aciklanyor. Orada uçakta olanlarin yansi Turkçe bilmi-
yor. Bu kadar Onemli saglik bilgilerini bir de KUrtçe anons else
ne zarari var? 0 dam o zaman diyecek ki, "ha kin, bana da önem
veri/iyor." Bunu biraz bu ekiIde almak lazim, biz bir arada ya-
samak zorundayiz, bunun koullarmi saglamak zorundayiz.

Degerli arkada1arim; Sayin Barolar Birligi Bakanmuz ye
boyle devasa kurumiar haline gelen Istanbul Barosu Bakani-
Irnz, Izmir Barosu Bakanin-uz...

Bakan: Sayrn Bakarunuz süremiz geciyor, hahrlata-
yim.

Av. Okyar SOYDAN: Ben Van'dan geldim, biraz idare
edin.

5hndi ilk mUdafaaya cilctigim zaman da Ankara'da 1. Ceza
Dairesi'nde, hazirlan-miz tabii, ilk defa cikiyorum. Bakana
baladim anlatmaya. "Efendin,, yazth teinyiz dilekcenizde var,
ilitfen..... Dedim ki, "Bakanznj, ben 1.200 kiloinetreden gelnziini,
dilekçenn tekrar etniek icin ge1nierniini." GUldUler, "buyurun"
dediler. Onun için sizin müsamahamza sigmiyorum.

Sayin Birlik Bakanjmiz olsun, tstanbul ye Izmir Baro
Bakanligi olsun, insan haklari iJalallerinden bahsettiler; hu-
kukun Onunde bir set olmasi gerektigini, mUcadele verilmesj
gereictigini due getirdiler. Hakimler ye Savcilar Kurulu'nun
kararlarimn aleyhine yargi yoluna gidilmemesi bir hukuk
ayibidir, bundan bahsedilmeliydi. Yine bir idare mahkemesi
hakimjerinin hukuk muzunu olmayanlardan da teekkuI et-
mesi bir hukuk ayibidir, biz hukukcularm ayibidir. Bunlarin
hepsi 12 Eylul dOrteminin eserleridir. Yine gOnul arzu ederdi H,
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Sayin Birlik Bakanimiz, baro bakanIarnmz YUksek Hakimler 0KW

ye Savcilar Kurulu himina ugrayan bir Ferhat Sarikaya'dan SOYDAN'IN

bahsetmeliydiler. 	
KONUSMASI

Degerli arkadalarim; Semdinli davasmdan bahsedilmeliy-
di. Size yemin ediyorum, 10 yd sonra bizden sonra gelecekier,
Ferhat Sarikaya'nin hukuk hayatinda bir adim attigini due ge-
tireceklerdir. Bir Semdinli davasi belki onemli davalar arasinda
yer alacaktir, hukuk kitaplarinda yer alacakur.

Degerli arkadalarim; Anayasa Mahkemesi üyeleri, ayni
zamanda Yuce Divan uyeleridir, hukukcu olmayanlardan da
teekkul ediliyor, yani bunlarm ayiklanmasi laznn. Barolar
Birliginin Mecliste yer alan avukatlarin Avukatlar Kanunu'na
kari, avukathk hakiarma kari olan tavirlarmdan dolayi men-
sup oldukian barolar, bunlann barodan kayitlaruu silsinler. En
guzel mueyyidesi budur.

Hepinize sevgiler, saygilar sunuyorum, dinlediginiz için
teekkUr ediyorum.

Bakan: Konumaci balamadan once bir hatirlatmada
bulunmak istiyorum: Adalet Bakanhgi Mustear Yardimcisi ye
Hukuk Ileri Genel Muduru, toplantimizi sabahtan beri takip
etmektedirler. Hatta Nevehir Adliyesiyle onemli bir konu-
yu Cumhuniyet Basavcmtz adliyeye gitmek için davet etti.
"Hayzr, biz bu toplantnj: takip edecegiz" dediler. Bu hatirlatmaya
yapmak zorunlulugu hissettim.

Teekkur ederim.

Bakan Yardimcisi: Buyurun Saym Filiz Sarac.

Av. Filiz SARA (Istanbul Barosu Delegesi): Degerli divan, FiLIZ
degerli meslektalanm; hepinizi saygi ye sevgiyle selamlayarak SARAç'IN

sozlerime bahyorum.	 KONIJSMASI

Bugun Turkiye Barolar Binligi "Sosyal Yardzm ye Dan,nm

Fonu" ye fonun getiriliindeki ana sorun olan avukatlarin saghic
sorununa i1ikin faaliyet raporunda yer alan 4;alima1ara dair
goruflerimizi surimak üzere geldim.
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F 1LIZ	 Bilindigi Uzere, Bag-Kur'un gecmi yillarda kurulma-
sARAç'IN sindan Once, Bag-Kur'un oImayii nedeniyle biz avukatlar,

KONUSMASI SSK nezdinde oluflurulan avukat topluluk sigortasina dahil
edildik. Ancak avukat topluluk sigortasi içerisinde yer alan
saglilc primiriden o donemde avukatm lehine olduu duunu-
lerek bize muafiyet getirildi. Ama uygulama ne oldu? Saglik
sigortasindan yoksun kalan, sUrekli olarak maddi ye bedeni,
manevi risk icerisinde yaayan bit meslek grubuna donUfluk.
Uzun yillar cozUlemeyen bu sorunla ilgili gectigimiz yillarda
biliyorsunuz, cahmalar yapildi, Istanbul Barosu olarak da bit
rapor oluflurmutuk.

Oncelilcie saglik hizmetinin saglanabilecegi bir kaynagm
olumasi gerektigini bildirm4tik. TBB'nin de yapnu oldugu
caIimaIarla Avukatlik Kanunu'nun 27/A maddesi getiri1mi-
ti. Ancak 27/A maddesi gefirildikten sonra beklenilen hizli
çOzümün, yani 2004'ten sonra saglik için gerekli cahmalann
ye çOzumlerin cok da istenilen noktaya gelememis oldugunu
gOrüyoruz.

Oncelikie bunun birinci nedeninin, cogu hukukçu olma-
yan ye tek merkezli bit fon yUrutme kurulu eliyle yapihyor
olmasma caIiiImasmdan kaynakiandig-mi dtiUnmekteyim.
Istanbul'un yaklaik 23.000 tane avukati var. Saghk hizmet-
led genellikie yerel bazda hizli ye suratli çOzuniler gerektir-
mektedjr. Bu konu zamarunda tartiildi, turn baro bakanlari
nezdinde yapilan toplantilarda, bit kisnnm da hen dinlernek
ansina sahip olmuflum.

Ancak gelinen noktada gOrüyoruz ki, boyle merkezi bir
sistemle saglik çahmasi yapmaya cahmak, hem zarnan kay-
hi, hem de her yere, hangi hastanelenin daha iler oldug-unu,
onlarm anJ.amalarmi yapmakta daha rahat bir noktadayiz. Bu
ça1imalardan, yani belli bir sayiya ulanu barolarm kendi
talepleniyle yapacak olduklari çalimalara ye sOzIemeIere him
barolarin da dahil edilecegi muhakkaktir. Ancak bu ekilde,
bakaca "biz yapanuiyzz, bizirn sayirniz hu i1er için yeterli" diyenler
noktasmda da Turkiye Barolar Birligi bu calimalara destek ye
katkiyi merkezi olarak vermek istiyorsa bu ekilde vermelidir.
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Bu nedenle ilk yapilacak i, oncelikle yerel bazda çahma1arin FIL1Z
kaydirilmasi, Turkiye Barolar Bitligi YonetimiYonetmeliginin SARAç'IN

bu sekilde duzeltilmesidir.	 KONUSMAS!

tkincisi de, sUrekli bit bekieme ahkanhmiz var. Simdi de
2008 yihndaki ite tek çatii getirecek, o yuzden sosyal guvenlik
reformunu beklemekteyiz diyoruz. Oysa ki sosyal guvenlik
reformu bekienene kadar, oncelikle bUtun barolarin istatistiki
bilgileri elimizde var ml? Bundan soriraki çahmalarm ya1ara,
yillara, cinsiyetlere gOre tamamlayici pirim riiteliginde olacagi
faaliyet raporunda yaziyor. Onun için Once istatistik lazim,
Istanbul olarak bu istatistigi yapiyorsunuz, genel olarak yapil-
mami olusu butun sistemi batan sona etkiliyor. Aym eki1de
sadece bu yeterli degil, hangi sosyal gUvenlik kurumJ.arina
bagh, bunlarin bilgilerinin bit yandan bit an Once cilcarilip
sonlandinimasi gérekiyor. Kaldi ki, guclu durumda olan ye çok
ciddi bir portfOy olufluran avukat portfOyunUn yapacak oldu-
gti, verilecek hizmetin artIarim kendi belirlemelidir. Teklifler
alinmamali, teklffin dayanagi maddeler hazirlandiktan sonra
bu tekiffler ahrimandir. Bu nedenle bu ça1ima1arm bu 5ekilde
revize ediinesi gerektigini duunmekteyim.

Aynca gercekten az once CMK konusundan babsettiler,
biraz o konuya egilmek istiyorum. Ben de iki sene sUreyle gec-
tigimiz donemThrde CMK dan sorumlu Yonetim Kurulu uyesi
olarak en fazia CMK'nm kapsaminin genifletildigi doneme
denk gelen sureçte gOrev a1mitim. Bu donemde ilginc bit ey
olmuflu: Odenekierin yetersizligiyle ilgili bir kere yuzde 40
arthnilmasi yonunde binlerce def a yazima yapthmflir belki
bakanhklarla, bit turlu anhmadilar ya da dinlemek istemediler.
Fakat en sonunda eylem karari duyuldugu zaman, her nedense
birden bite Adalet Bakam, "gelin buraya, konunuik istiyorurn"
ekhnde bit çagrida bulunmuflu. Bizzat oraya ben de gittim.

Bit kere barolarin kendileri arasinda bit ibirligi yok orada.
Yani nicin yok? Birisi "hen eylern yaprnain" diyor, "obiirü "belgesiz

harciyor bunlar" diyor, oburu bilmem ne diyor. tktidar, kari-
smda bir kere orgutlu bit gUc gorecek, bir eyi yapmak için.
lkiricisi, orada Istanbul'un Barosunun bu eylem kararim Yone-
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Fl LIZ tim Kuruluntm almi oldugunu ye uygulayacagim soyleyerek
sARAç'IN çikimtim ye ertesi gun de bizi bunu baro olarak uyguladik.

KONUMASI Eylemden sonra; çunku 5.000 tane üye gOrev yapiyor bizde,
bu sorunla ilgili Dolmabahçe Sarayfnda bir toplanti duzen-
lendi. Ne olduysa, den-tin sOyledi arkadalardan bin, daha
sonra eylem kaldinidi. Eylemin kaldirildigini o donemde de
pek cok meslektaim anlamadi ye algilayamadi, "niçin yaptik,
niye kaldirdik?" Yasa degiilcligi eylul bamda yapilacak idi bu
durumda, eylem devam etseydi. Ama gercekten de iktidar
verdigi sOz nedeniyle bo durmami, bugunlere kadar da
oturup birtakim yanetmelikier çikartarak, avukatin savcidan
onay alan, sarf belgeleni falan duzenleyip onaylar alan bir
sisteme dOnUflurmUflur. Kisacasi buradaki eylul bamda bu
yasa degiilcliginin cikmasi lazim idi.

Sunu da soylemek istiyorum: CMUK'taki bizmet kalitesi
sonu, dunya bu tür adli yardim hizmetlerinin genel sorunu
olarak gOze carpmaktadir. Burada yapilmasi gereken, once!ikle
evet biz bu gOrevi para için yapimyor olabiliriz, ama tarife bir
kere asgari ücret tarifesinden aagi olmamalidir, adli yardm-tda-
U Ucret tarifeleriyle arasindaki çeliki gideri!melidir. Ana sorun
da, bugun yaananIar da bu iktidarin yasa yapma sorunudur;
cunku Once sormaz "yaptun oldu, pardon" der, iki sene sonra
degiflirmeye kalkan. 5imdi daha ne olduguna, ne yapacagi-
nizi orta istatistilderini koymadan bir yapar bir bozar ekiIde
ciddiyetsiz olan yasa yapma anlayilarmm sonucu oldugunu
cok acik eki!de bit kere hepimizin soylemesi gerekir.

Bir de bir arkadaimiz dedi ki, "efendim, odenek belgesiz liar-
camalar varnn, onun için." Sunu aciklayaymm: Bes sene agin Ce-
zada gOrev yapan arkadain-uza fotokopi giderini karsilamayan
75 YTL gibi, sabit rakamlari venmek suretiyle avukat a!eyhine
olarak getiniImi bir limit olan bu tür belge!enin konusunu bizier
yapacaginuza, mesela istatistiki niçin sUrek!i elektnilc hirsizh-
gina surekli avukat atiyoruz gibi çahmaIar yapsaydik, cok
daha verimli sonuç!ar alirdik diye dusunuyorum. Gençekten
de arkadaslariimz bence gercek harcamalaru-u gastermeliler,
gercek belgeli evrak!armi getirmeliler; cunku getirdik!eri za-



Türkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tutanoi

man degil Adalet Bakanhgi'nrn odenegith, turn bakanlikiarin
odenegini toplarsarnz yetmeyeceginigorsunler.

Teekkur ediyorurn.

Bakan: Saym Saraç'a teekkUr ediyoruz.

Diyarbakir'dan Avukat Sezgin Tannkulu; buyurun den-
dim. Sizden sonra tstanbul Delegesi Muammer Demirta ye
takiben Kirklareli'nden Av. Mehrnet ciler.

Buyurun Sezgin Bey.

Av. Sezgin TANRIKULU (Diyarbakir Barosu Bakani): SEZGIN
Degerli mes1ekta1arun, saym divan, degerli konukiar; hepinizi III RI KU
Diyarbakir Barosu adina saygiyla selamliyorurn. 	 S ASI

Kongremizin TUrkiye'de hukukun ustunlugunde, Turki-
ye'de demokrasinin yeniden inasma hizmet edecegi nokta-
smdaki inancimi da batan ortaya koymak istiyorum.

Degerli meslektaflarim; TUrkiye Mayis 2005 tarihinden
bugUne cok onemli bit süreçten gecti, halen bana gore o süreç
de devam ediyor. Bu nedenk, bu geçtigirniz iki pl içerisinde
TUrkiye Barolar Birligi'nin Turlciye'nin sorunlari ye meslegin
sorunlan noktasinda aldigi tutum ye yaptigi çahma1ar, get-
çekten burada konuu1masi, tartii1rnasi gereken tutum ye
davram1ardir.

Ben ancelikie Turkiye Barolar Birligi'nin bu Yonetiniiriin,
sayin bakanrn da konumasinin bainda belirttigi eki1de, ki
bu kisa konumasi saym bakamn 40 dakika surdu ye konu-
masmda ozellikie sunim alhni cizdi: "Yapilacak elefliriyi imdiden
biliyorurn" dedi.

Gerçekten TUrkiye Barolar Birligi, ozellikie meslegimizin
sorunlari konusunda da, Turkiye'de bana gore demokrasinin
korurimasi noktasmda bu 2y1hik donern içerisinde baariIi bir
tutum ortaya koyamadi. Turkiye Barolar Birligi, Turkiye' de
50 bin kusur avukatin sorunlarma gercekci çözüm olabilecek
Onerileri ortaya koyamadi ye Turkiye Barolar Birligi 78 baroyu
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SE/GIN iyi bir bicimde koordine edemedi. Benim goruslerim, ba1an-
IANRIKULU'NUN giçtaki gOru1erim bu eki1de.

KONUSWLASI
Degerli meslektalarim; burada biraz Once butun bakan1ar,

Turkiye Barolar Birligi Bakam Turkiye'nin icthde bulundu-
gu donemle ilgili olarak siyasi degerlendirmeler de yaptilar.
Turkiye gercekten biraz Once de ifade ettigim gibi, bit mes-
1ektaimin konumasinda gectigi gibi, ozellikie 12 Nisandan
bu yana seçim sUreciyle birlikte bana gore sadece Babakanm
karizmasi cizilmedi, Turkiye demokrasisine cizik ahidi degerli
mes1ektaIarim.

TUrkiye'deki barolar, Turkiye Barolar Birligi, demokrasinin
bu cizilmesine, 12 Nisanda ye 27 Nisanda demokrasiye yapilan
bu cizige etkili bir kari duru ortaya koyamadilar. TUrkiye'de
belki bugunden sonra 22 Temmuz bile olmayacak, belki 22
Temmuzda OzgUr ye adil bit seçim yapamayacagiz, bunun
iaretIeri var. TUrkiye baka bir noktaya gOturulmek isteni-
yor, TUrkiye'de kinima derinleflirilmek isteniyor, Turkiye'de
halkiar karsi kariya getirilmek isteniyor. TUrkiye' de barolar,
TUrkiye'de Barolar Birligi bu tehlikeye bana gore yeterince dik-
kat cekmemekteler. Turkiye maalesef baka bir noktaya gidiyor.
Bu tehlikelere mes1ekta1arim hatirlarlar, yapilan bakan1ar
toplantismda da dikkat cekmitim. Nitekimo konuma1arim-
da da, Turkiye'de bir kirilma yaandigin ifadeetmitim, bit
duygusal kinlmamn yaandigmi ifade etmitim ye Turkiye'nin
gelecegi noktamn da iyi olmadig-im ifade etmitim.

Bugun burada biz duman1igi degil, karde1igi konuma-
liyiz. Turkiye'de bugiin burada savai degil, barisi konuma-
hyiz. Turkiye'de biz bugun burada demokrasiyi nasil yeriiden
ina edebiliriz, onu konusmahyiz. Bugun Turkiye'de 12 Eylul
darbesinden sonra 25. yilrnda bir anayasayla idare ediliyoruz.
Turkiye Barolar Birligi, iki yildir ara verdigi ye Turkiye'nin
sorunlarma çOzüm bulamayan bu anayasa disinda nasil bir
anayasayla idare eclilebiliriz, bunu tartiiyor olmahydik. Fakat
bugun burada biz, Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin u anda
darbe anayasasmi tartima konusu bile yapaniiyoruz.
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Degerli mes1ekta1arim; Turkiye bana gore iyi bir nokta- SEZGiH
da degil, Turkiye iyi bir noktada degil ye Turkiye, maalesef TANRKULU'NUN

üzulerek soyluyorum, buyuk kinima ye buyuk bir çatima KONUSMASI

ortaimyla da kari karsiya.

Deerli meslektaflarim; Turkiye Barolar BirIii, gonderdigi
heyetlerle eer gercekten $emdinli surecini ortaya çikarabil-
seydi, Semdinli süreci noktasinda etkin bir tutum a1abi1mi
olsaydi, belki bugun Turkiye demokrasisi daha gticlu bir
noktada olacakti, Turkiye' de yargi baglmsLzllgl cok daha farkh
bir noktada olacakti. Bakm, çok eleflirdigimiz, çok eleflirilen
$ endinli savcismm hazirladigi, Van Cumhuriyet Savcisi'nin
hazirladigi iddianamede ne vardi degerli mes1ekta1arim;
izninizle bir cum.leyi okumak istiyorum. Aynen oy1e diyor
iddianamede:

"Turkiije'nin teniel politik ijonelinilerinin akarnete ugratzlmasi

ye nzerkezdeki siyasi burokratik yönetirn elitinin güc ye yerlerini

inuluifaza etniesi, devietin bekasini korurnak ye tenisil etmekie gorevle
olan burokratik aygzt içerisinde s,zmalar olmasi Jialinde burokrasinin
bizzat kendisi devietin bekasin: teyit eder noktaya gelebilir."

Bu tespiti iddianamesiyle Van Cumhuriyet Basavcisi yap-
miflk. Simdi bu savci yok. TUrkiye'de nasil biz hukuka, nash
adalete, nasil hukukun ustUn1uune, yargi bagimsizhgma sahip
cikacagiz? 5emdinli Savcisi eger bugun yerinde olsaydi, belki
Turkiye bugun bu noktada olmayacakti, art arda ge1ien diger
eylethler de olmayacakti. Maalesef Turkiye' de 6rgut1ennil bu
çeteler, deviet içerisinde orgutIenmi bu çeteler, Turkiye'de de-
mokrasiyi akamete ugratmaic icin daha sonra Damtay'da, daha
sonra baka yerde ayni eylemleri yaptilar; Trabzon'da yaptilar,
Hrant Dth'i oldurduler sevgili mes1ekta1arim. Demokrasiyi
ye bir arada yaamayi savunan, bunun için caruni ortaya ko-
yan ye Turkiye'den ayrilmayan Hrant Dink'i vurdular sevgii
mesIekta1arim, Malatya'da baka bir katliam gerceklefli.

Degerli mes1ekta1arim; bu nedenle, butun bu tehlikeleri,
butun bu tehlikeyi bir arada gormeliyiz ye sevgili mes1ekta1-
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SEZGIN mm dedigi gibi, dümanhgi degil, bit arada yaamayi savunma-
TANRIKULU'NUN liyiz, beraber, birllkte kardeçe ye Uzgürce bit arada yaamayi

KONU$MASI savurirnahyiz. Turkiye'de Kurtler duman degil, karde olmak
istiyor. Turkiye'de Kurtler, kendilerine kendi kimlilcleriyle eit
ye özgür bit biçimde saygi gosterilmesini istiyor, Turkiye'de
Kurtler bunlari istiyor. Turkiye'de Kurtler savai istemiyor,
Turkiye'de Kurtler catimayi istemiyor. TUrkiye'de Kurtler
alum cizerek soyluyorum terörizme ye terörist yontemlere
kari cikiyorlar sevgili mes1ekta1arim. Biz aym 23'unde, daha
hiçbir yerde olmadan Diyarbakir Barosu'ndaki mes1ekta-
lariimzla birlikte, Diyarbakir Adliyesi'nin onunde daha hiç
kimse kinamamiken, Ulus'taki saldiriyi kinadik. Kaç baro
bunu kinadi?

Sevgili mes1ekta1anm; bu nederile, burada gelip bizdeki
yaratilan duygu kirilmalarma degil, bu duygu kirilmalarma
kari cikmayi degil, nasil beraber yaariz, nasil TUrkiye'de
beraber yaanz, nasil, özgur, eit vatanda olarak bir arada
yaariz, bunlari savunmaliyiz, bunlari konumaIiyiz.

Sevgili mes1ekta1arjm; meslegirnizie ilgili sorunlara butun
meslektaIarim degindiler, stajia ilgili, CMK He ugh, onlari
bir tarafa birakiyorum. Aym dusuncelerdeyim, eksilc yaptik,
TUrkiye Barolar Birligi olarak eksik yaptik, onlari bit tarafa
birakiyorum. Daha sonra genel kurul tutanakianna gecmesi
açisindan yazdigim metnimi de gonderirim.

Degerli mes1ekta1arim; TUrkiye'de son 2 aylik süreç ice-
risinde yapilan yasal degisiklikler var. Butun siyasi partilerin
birlikteligiyle TUrkiye'de anayasa degisikligi yapildi. TUrkiye,
özgur olmayan, eit olmayan, barajli bit sistemiyle önUmUz-
deki gunlerde seçime gidecek. Ancak, geçtigimiz ay, bu ay
içerisinde yine Mecliste elenirdigimiz, burada eleflirdigimiz
sadece iktidar partisi degil, ana muhalefetin ye diger partile-
tin destegiyle, 430 oyla Anayasa degiikligi yapildi, seçimlere
bagimsiz adaylar girmesin diye. Bu anayasa degiik1igi, ana-
yasada hukUm olmasina ragmen, hemen yururluge girmesi
için anayasa degitirildi ye hukukun ustuniugune sahip çikan,
hukukun ustunlügunu koruyan cumhurbakani, bu anayasa
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SEZGiN

IAN RIK U LU 'N U N

KONUSMASI

degiik1igiyIe ilgili olarak hemen, ama hemen onay verdi.

Degerli mes1ektalarim; meseleyc sadece tzmir' den degil,
meseleye sadece Edirne'den degil, meseleye Diyarbakir'dan da
bakalim, meseleye Sirnak' tan da bakalim, her eyin arkasmda
dis guçleri aramayahm. Turkiye'nin bu sorununu birlikte go-
relim, birlilcte tanimlayalim, birlikte çOzüm bulahm. Bana gore,
bu iradeyi ortaya güclii bir 5ekilde koyarsak, TUrkiye'nin Onu
açiktir, TUrkiye'nin Onü demokrasidir.

Ben bu kongrenin baarili gecmesini diliyorum. Saygilar
sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Teekkur ederim.

Muammer Demirta; buyurun.

Av. Muammer DEM!RTA5 (Istanbul Barosu Delegesi): MUMMER

Sayin Bakan, degerli bakanlarim, saygideger meslektaflarim, DEMIRTA$'I N

degerli misafirler; hepinizi saygiyla selamliyorum. 	 KONUSMASI

"Her eyin altinda di gucleri aranuirnak Iazinn" dedi degerli
meslektasim, dogrudur, her eyin altinda derin devieti de
aramamak lazim.

Meslek sorunlarma iliskin olarak burada çok yetkin bir bi-
çimde arkadaslarim gorufleririi aktardilar. Bizim zamanimizda
stajyere para vermek, CMUK'tan para almak, bunlari dagitmak
falan olmuyordu, bu sorunlara biraz arkailc kalthk. Nasil oldu-
gunu bilmiyorum, ama butun toplantilarda stajyerlere verilen
paralar ye CMUK paralari gundeme geliyor ye konuu1uyor.
Bunlari da arkada1arim, yetkin bir biçimde konuuyorlar ye
çOzüm onerileri getirmeye cahiyor1ar. Onun için, ben baka
bir ey soylemek istiyorunt

Turkiye bir seçim satin mailine giriyor. Ben iddia ediyo-
rum ki, Turkiye'de yillardan beri bir seçim yapilmamaktadir.
Turkiye'de yapilanlar seçim degil, bir plebisittir, bir tasdiktir.
Turkiye'de siyasi partilerin baIarirtda bulunan bir kisim oh-
garklar, bir kisim siyaset baronlari, kendilerine yakin insanlari
kole-efendi diyalektigi içerisinde aday olarak saptamakta ye
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MUMMER seçmenlerin tasdikine sunmaktadir. Bu bit seçim degildir, bu
DEMIRTA$'IN bit plebisittir, tasdiktir. Bilindigi gibi plebisit, diktatorlerin
KONUMASI diktatorlUklerini meru1atirma aracidir. Gercekten bagimsiz

adaylarm çikmasiru anlemek 1cm muhalif 450 milletvekilinin
bit araya gelerek anayasayi degiflirmesi, demokrasiye kari
silcilnu gercek bir kurundur. Biraz evvel bu gOrUU due ge-
tiren arkadainnzin gOrüüne yurekten katthyorum. Bagimsiz
adaylarin cikmasini onlemek, kendilerine mull, kale duzeyinde,
temiz kudretini yitirmi milletvekileri cikarmak için partinin
baindaki oligarkiar ye siyaset barorilari bagin-isiz adaylarin
çikmasim da enge11en-iilerdir.

Dolayisiyla TUrkiye'nin sorunu, bana gOre bit temsil soru-
nudur. TUrkiye parlamentoda temsil edilmemektedir, temsil
edilmediginden dolayi surekli kriz cikmaktadir. Gecen seçim-
lerde kriz çikmitir; fakat krizden her defasmda, krizin museb-
bipieri gUclenerek çilcmaktadir. Krize neden olniaktadirlar ye
fakat sonradan bu krizi çikaranlar, "seçini ijapalzrn" diyerek eski
kadrolarim tekrar sandiga taiyip, tekrar milletvekffi yaparak
yeni krizlermn kuluçkasmi kurmaktadirlar. Bu seçimde de krize
neden oImulardir; çunkü Turkiye'de % 45 oy cope gitmiflir,
% 65'i temsil eden zevat parlamentoda, onlarin temsil niteligi
de yoktur. Halen parlamento meru deguldir, gayri merudur,
a1mi oldugu butun kararlar keenlemyekundur; çunkU temsil
niteligi yoktur. Bundan sonraki secimde oluacak parlamento
da keenlemyekundur, gayri merudur, temsil niteligi yolct-ur;
çUnkü iki tane siyaset baronunun, parti oligarkmm, patti ba-
kani denen diktatorun secimiyle, atamasiyla oraya gelecek
kolelerdir.

Siyasetle hukukun nereden ayrildigmi bana biri anlatsin.
Hukukun siyasallamasi ya da siyasetin hukuksallamasi diye
bir sorun yoktur, siyasetle hukuk iç içedir. Anayasa Mahke-
mesi, bakkal Ahmet efendinin kira tespit davasma bakmaz.
DUnyanm her yerinde, anayasa mahkemeleri siyasi karat verir.
Anayasa Mahkemesi, hukuk doktrini açismdan, hukuk teknigTi
acismdan yuz kizartici bit karat vermitir; ancak siyaset baki-
mindan parlak bit karar vermitir.
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Bunhn saylememin sebebi udur: Turkiye'de dogru duz-
gun bir temsil sistemi olmadari, vatanda1ar kendi temsildilerini
seçmeden, uilce krizden krize suruklenmeye mecburdur. Gecen
seçime sebep alan ekonomik kriz henuz at1ati1mi degiklir.
Aitmi çizerek soyluyonim; TUrkiye'de her hafta 1 milyar dolar
emperyal kanallara borç ye faiz odemesi olarak aktarilmakta,
Tiirkiye kaynakiari emperyal kasalara kanamaya devam et-
mektedir, krizin temel nederil budur. Bu defa da temsil krizi
vardir, ekonomilc kriz devam etmektedir.

Bu ekonomik krize neden olanlar, Turkiye' de vitrin susie-
me adina halkm karisina çikarmi1ardir. "GOreviniiz Tehlike"
ajanlari, gorevini ikmal ederek eski gorevierinin basina gitini-
lerdir. Bu nedenie altini çizerek soyltiyorum; Turkiye'de ciddi
bir temsil krizi vardir, bu sorun çozunmelidir. Meru seçimler
yapilmandir, halk temsildilerini seçmelidir, parlamentoya onlar
gitmelidir.

Saygilar sunuyorum.

Bakan: Teekkurler.

Kirkiareli Barosu'ndan Saym Mehmet Hilmi çiler; Futfen
buyu run.

Av. Mehmet Hilmi çILER (Kirkiareli Barosu Delegesi):
Saym Bakanim; teekkur ederim.

Karaman' dan Rumeli'ye, Rumeli'den tekrar geriye, Trak-
ya'ya donen ye bugiin de atalarinun yerine gelmenin heyeca-
nut yaayan bir mes1ektamiz olarak hepinize Kirkiareli ye
Trakya'dan sevgi ye saygilarimi sunarim.

Ben de sadece mesieki konuiarda konuma yapacak-
tim, ama burada konuu1an1ar, bizim gibi merkezde olan,
Ataturk'ten baka kimseyi tanimayan kiiIeri burada konu-
maya mecbur ettigi için, ben de üç be kelime soylemeden
duramayacagim.

Avukathk meslegini çok seven bir arkadainizim; yüz defa
dunyaya gelsem, yüz defa avukat olurum. çunku irsanhga en

MUMMER
OEMiR1A'IN

KONUMASI

ME HM [1
HRMi

çaEw'iN
KONUMASI
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MEHMEJ buyuk hizmetin avukatlar tarafindan verilecegine inamyorum
HJLMI ye gercekten ayIe yapiyoruz. Biz meslegimizde aynca en titiz

ILER IN caIian insanlariz. Ben bir dava dilekçesini 10 defa okumadan
KONUSMASI 

-bereket bilgisayar çikti, eskiden boyuna yirtar atardim- vet-
digimi hatirlamiyorum. 0 fotokopisini aldigimiz dosyalari en
az üç defa incelerim; hakimin, savcinin yan1iim birçok defa
buImu ye bununla gurur duyan, yani hukuka bir katkim
oldugu için cok sevinen bir insamm. Ama yaadigimiz yerde
görüyorsunuz bircok fikirler var. Bu kadar titiz çaIian insan-
lam-i, bu kadar bilgili insanlarm siyasetin içerisine girmesini
de istiyorum. Burada eger milletvekili adayi arkada1arimiz
varsa, hepsini cam yUrektert tebrik ediyorum; cunlcu buralarda
konuarak, lokantalarda, sagda solda konuarak, af edersiniz
ahkam keserek, u anda cok biiyUk tehlikede olan Turkiye'yi
kurtarmanuzm imkâru yoktur.

Su anda siyaset birebir yapilmaktadir; evierde yapil-
maktadir, kahvelerde yapilmaktadir, bilgisayar ortammda
yapilmaktadir. Sikayetci oldugumuz kariimzdaki guc, bana
gore ayiplanmamali veyahut da horlanmamalidir, insanlar
kaidesine gOre oyununu oynuyor. Bizim de siyasetin kaidesi-
ne gOre bu oyunu oynayip tedbir almanuz lazim. Hepimizin
partTiye -gOnlunde hangi parti yatiyorsa yatsm- Uye olarak,
aday olarak cikip, koy kay, mahalle mahalle do1aip burada
anlatilanlari orada arilatmasi lazim. Yoksa beklemeyin ki bir
dahaki secimde cok rahat bir ortamin içerisine kavuacagiz
arkada1ar. 0 bakm-tdan, benim boffin meslektaslanmdan is-
tedigim, bu konuya cok yakindan egilmeleri ye siyasi partilere
girerek cahma1andir.

Teknik olarak da Barolar Birligi Bakan "çok canini ijandi"
dedigi avukathk imtthamm iptal edildigi gun, en az onun
kadar benim de camm yandi. Bu gercekten bizim meslegimize
yapilmi cok buyuk bir darbedir. Ben Barolar Birligi'nin hazirla-
im oldugu kitaplardan, cok guzel hazir1ann-u kitaplardan cok
guzel notlar aldim. 2001 yilmda 44.421 mesIektaimiz varm.
2006 yilmda sonu itibariyle 57.550 kii oImuuz ye ortalama
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arti hiznmz % 5. Bertim yaptigim hesaba gore, 2010'lu yillarda MEHMET

75.000 civannda meslektaimiz olacak. Ben pasta kuculuyor HIM

diye bunun kavgasmi verenlerden degilim, sizier gibi dufli- 	
MASI

nüyorum, ama meslegimiz çok kOtiiye gidiyor.

Her hukuk fakultesini bitiren avukat olmak mecburiyetinde
degildir, boyle bir mecburiyet yok, bir kaide var tin bakamm?
Boyle bir kaide yok. Tip fakultesini bilirip de baka meslek ya-
panlar bile var. Ulkemizde bu kanunun, bu yapilanmanin mu-
hakkak ye muhakkak Barolar Birligi tarafindan takip edilmesi
ye bit arkadaimiz soyledi, muhasebedilerin yaptigi usulde,
yani staj Oncesi bit imtihan, staj sonrasi bit imtthan... Stajdaki
kii1eri de yine Istanbul' dan bit arkadainuz soyledi, "stajyerler

çok niagaur durumda" dedi, gercekten magdurdurlar, ona da bir
ey demlyorum. Daha az stajyeri daha iyi eiterek, çok kaliteli

bit meslegin bizden sonrakilere kalmasim istiyorum.

Son soyleyecegim de, biz Kjrklareli olarak kuçuk bit ba-
royuz, meslekta sayimiz zannediyorum 141 civarinda. 90.
maddemizde, 100 kiiden az olan barolarda yOnetim kuruluna
seçilme yai, yani be yilhik tecrube aranmlyor. Ama bizim
baromuz, Yonetim Kurulu seçerken, ekseriye de bu Yonetim
Kurulunu merkez ilçeden seçmek gerektigi için, bakan1arnmz
liste olustururken cok zorlaniyorlar. Bircok arkadai yalvara
yakara Yonetim Kuruluna aliyoruz ye o Yonetim Kurulunda
da ondan devanTh eksik olarak çaliiyor. Ben saydim, 24 tane
100'ur altinda baromuz var, 24 tane de 100'le 250 arasmda
üyesi olan baro var. Yani 48 tane baro, benim kanaatime gore
bu konuda magdur durumda. Ya bu tecrube smin tamamen
kaldirilsin yahut da 250'ye kadar arttirilarak en uye sayisi 200
olan, üye sayisi en az 250 olan barolarda da be senelik kidem
arti aranmasm.

Hepinize sevgi ye saygilanm sunarim.

Bakan: TeekkUr ederiz efendim.

Kayseri Barosu'ndan Ali Bekarlar; buyurun.
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Ad	 Av. Ali BEKARLAR (Kayseri Barosu Delegesi): Sayin
BEKARLAR'IN Divan, Sayin Birlik Bakani, yonetim kurulu uyelerim, cok
KONUSMASI saygideger bekleyerek tahammul gösteren misafirlerimiz,

degerli Onceki donem birlik baskanim ye birlikte görev a1mi
degerli meslektaIanm, saygideger baro bakan1anm, saygide-
ger birlik delegeleri mes1ektaIarim; hepinizi saygi ye sevgiyle
selamliyorum.

Divan, faaliyet raporu hakkmda konumaIar ye degerlen-
dirmelerle ilgili teklifi de aldigimda ye açiklama yaphgimda,
Nabi Agabey, "Barn sayisina gore mi oldu?" dedi, ama oyIe
degil galiba. Zaten burada sohbet ediyoruz, dert1eiyoruz,
ha11eiyoruz çok onemli bir ey degil gec kalmak. divan dedi
ki, "çu ana kadar 15 talep var." Bendeniz de cok erken vermiflim,
baktim, benden evvel 16 kii konuflu, ina1lah bundan sonra
da konuacak1ar, bize sira flmdi geldi, gelsin.

Siramn erken gelmesini unun için istiyordum: 2005 genel
kuru!unda siz saygideger genel kurul Uye!erimiz, baro ba-
kan!arin-uz, yeni donemde yerti intikal eden arkada1anmiz!a
birlikte Kayseri ye Nevebir'de bir genel kurul karari almiflik.
Ben o genel kurulda cok saygideger, degerli mesIektaim be-
riimle birlikte, benden sonra baro bakan!igi yapan, daha sonra
da siz!erin teveccithayle Anadolu'daki baro mensuplanmizm,
mes1ekta mese!elerini gottirup orada inceleyecegine inandigi
Halit kardeinii en yuksek oy vererek seçtiniz. 0 bakimdan, o
gunku haziruna ye daha sonra o gunlerde buhmmayan, ama
bugun ayn barolardan ge!en sayin baro bakanlarima ye bU-
ttin haziruna tee1ckuru Kayseri Barosu ye kendi adima borç
biliyorum, teekkur ederim.

Ancak bir yanilnia o!du gerek ya da bir dil sUrçmesi oldugu
gerek. Ben 92 yilmdan ben, 1978'de yonetim kurullarmda görev
almaya ba!adim, 1969-70 mezunuyum. 92 yihndan beri de Ba-
rolar Birligi ilk genel kurulumuzu Erzurum'da yaptigrnuzda,
gonulden sevgi ye saygiy!a bu hazirunu Kayseni'ye davet ettim
ye onun heyecanmx yasadim. Gecen yi! 97'de de bu heyecani
bize bahetmek istediler. Saym Antep Baro Bakani, okul arka-
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daim Haim Misir'm istegi Uzerine, Aritep'te yapmak için biz All

feragat ettik Sayin Eraip bakariimin rahmetle bir kere daha BEKARLAR'IN

amyorum, orada seçimli bir genel kurul yapmtik. 2005 yihrda KONUSMASI

bizi çok iyi misafir eden Antalya Barosunda, yine burada da
çok iyi misafir edilen, burada olmasi bizi gocundurmuyor, ama
bir karar almdi, genel kurul karari alinth. Kayseri derken, biz
dedik ki, yamm.izda Kapadokya, tabli dunya harikasi, boyle bir
yeri de gOrmemiz lazim, Kayseni-Nevehir diyelim. Kayseni'de
yapacagimiz eyi birtakim elenimizi, cocuklarimizi bugunu
vesile bilerek cevreyi gezmesine firsat veniniz dedim.

Ulkemizde sinifta kalma yok, ama her eletiri kendimize
olmasi gerekir. Ben ahsen kendimi Barolar Birligi yOneti-
minden ayri dusunemiyorum, bir yanhIik, bir eksiklik varsa,
hepimizin sorunudur.

Sizieni bir kere daha Kayseri Barosu adma ye ahsim adi-
na saygiyla selamliyor, o yan1ihgin duzeltilmesi gerektigine
iriamyorum; cunkU bizim katkuniz biraz Once de dedim ma-
alesef Nevehir Barosu'na sadece bu Antalya'daki kayittan
kaynakiandi.

Hepinize tekrar teekkur ediyorum, saygilar sunuyo-
rum.

Bakan: Biz teekkür ederiz All Bey.

Agri Barosundan Sayin Timur Demir; buyunm efendim.

Av. Timur DEM1R (Agri Barosu Bakani): Saym divan, 
JIMUR

degerli yOnetim kurulumuz ye u anda burada bulunan gerek DEMIR'IN

baro bakari1animiz olsun, gerek diaridan delegelerimiz ye KONUSI

tabii ki diaridan da konuklarnnz var; hepinize ho geldiniz
diyor ye saygilarimi sunuyonm

Ben tabii yonetim kuruluna ilk kez katthyorum, boyle bir
toplantiya ye bir genc olarak çok farkli bir tarz bekllyordum,
çok farkh, daha ciddi bir ortam bekliyordum, cok Ozür diliyo-
rum. Soyle gordum: Burada ornek almamiz gereken insanlar,
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tIMUR birisi burada konutug-u durumda, ifle acik bir eki1de satama-
DEMIR'IN hr, hatta farkli tepkiler dogabiliyor. Bu bir kere ho deil, yani

KON!JMASI eger boyle bir kUrsu kuru1musa, lutfen herkes dUünce1erini
soylesin burada. Katilmir veya kati]nimaz, herkes ayni eyi
soylemek ye duunmek zorunda degildir, farkhhklarmtzi bir
arada kabul etmek zorundayiz.

Bu anlamda, unlu Ustadin bir sozUyle ba1amak istiyorum:
"Yaanzak, Hr aaç gibi tek ye hur ye bir orman gibi kardeçesine"
diyor. Biz kardeçesine yaamak zorundayiz ye baka hiçbir
çareniiz yok. Neden boyle bir konuya girme gereksinimi duy-
dum? Acikçasi ben sadece meslekle ilgili bir eyler sOylemek
istedim, ama ifle konu buraya kadar geldi ye bir eyler soylen-
di, farkli tepkiler oldu, biz bir eyIer demek zorunda kaldik.

tzmir Barosu Bakani, bir genc olarak berdm tUrn idealle-
rind biraz zora soktu. cunku ben çok iyimser dUunuyorun-i.
Olabilir, bir ulkenin aabilecegi birtakim sikmtilar dogabilir,
ama amak zorundayiz. Ben Ulkemiz olarak boyle bir yapiya
sahip oldugurnuza, boyle bir gelenege, bir demokrasiye sahip
oldugumuza inaruyorum. Ama maalesef yine dedigimi gibi, bu
salonda bile biz bu demokrasiyi oturtamiyoruz ye farkli sOziere
farkli tepkiler, hatta ho olmayan tepkiler soyleyebiliyoruz.
Eger burada farkh duUnebi1iyorsak, ne mutlu bize diyorum ye
bu kursude cok guzel eyler de soylendi. Bunlari bir genc olarak
Ornek aldim ye almak istiyorum. Bundan soriraki umarim daha
ciddi bir ortam olur, daha guzel bir ortam olur.

Bakin, bir tepki daha, ben bunu soylemek istedim. Ciddi
derken, Ozür diliyorum, herhalde yanli an1ai1dim. Ben gayet
açik sOylemek istiyorum: Burada birbirimize saygidan bahset-
tim. Ozellikle tabii ki benim daha cok saygi gOstermem lazim,
her eye ragmen saygihyim, sayginu da koruyorum. Yanh
anlama oldu, gayri ciddi bir ortam oldugunu sOylemiyorum.
OzUr dilerim.

Bakan: 0 anlama gelir laf sarf ettiniz...
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Av. Timur DEMiR: Ben öyle bit yanhs an1ai1maya sebe- TIMIJR

biyet vermisem özür dilerim. 0 eki1 demek istemedim, ama DEMIR'IN

burada konuan birisine diaridan mudahale etmenin dogru KONUSMASI

bir ey olmadigim soyledim, hala da soyluyotum, dogru bir
ey de degil.

Biz okadar çok seyin içine girdik ki, meslekie ilgili cok ey
soyleme imkanimiz olmadi. Ben çok kisa kesmek istiyorum;
çunku ben konusmayi duunmedigim icin hiçbir hazirhk
yapmadim, sadece buradaki birtakim geIimeIerden dolayi
konuma geregi duydum.

Hepinize saygilarimi sunuyorum. Biz bu ulkede kardeligi
tesis edecegimize inarnyorum.

Bakan: Efendim, imdi herkes kendi fikrini soylerken,
diger fikri yererken, Iütfen burada katilimcilari uzmemeli.
Burada nezih bit ortam var ye ciddi bir toplantidir, bunun
aksirti iddia etmek yanhflir. Konuma1ar biraz daha mesleki
konulara yonelik olursa çok daha iyi olur.

Sirada on konumacinuz var. Eger bu on konumaci ba-
langiçtan bed devam eden eki1de konuu1ursa yeti.tiremeyiz.
Eger bu ttirde devam ederse toplantiya son vermek zorunda
kalacagiz, yarm devam edecegiz, ama yetiflirebiirsek bugun
toplantiyi bitirmek istiyoruz. Konusmak istemeyen varsa, tabii
not ahnz.

Rentzi Bey; buyurun.

Av. Remzi DEMIRKOL (Manisa Barosu Bakani): Saym REMZI

divan, degeril bakan, degerli yanetim kurulu üyeleri, çok de- DEMIRI(OL'UN

gerli delegeler, degeril konukiar, yigit mesIekta1arnn; hepinizi 
KONU$MASI

Manisa Barosu adma saygi ye sevgiyle selamhyorum.

Degerli arkada1ar; bugun burada yaptignmz toplantinm
baflangicmda alinan bir karar, oy1e duunu1dugunde 20
veya 25 kii S'er dakikada, yani 1,5 saat veya 2 saati amamas1
gerekir. Su anda 5 saati akm, 300 dakikayi gecen ye yak1aik
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REM/I 50 kisinin konusmasi gerekirken, durum kendi koydugumuz
DEMIRKOL'UN kurallara uymadigimizin belirgin bit somut sonucunu birlikte

KON U$MASI 
yaslyoruz.

Arkada1arnnz cok yoruldu, fazia uzatmadan, sureye de
hemen uyacagirm belirterek, Buyuk Hun Imparatoru Atilla'mn
bir sözUnü hatirlatarak bu sorunu kokUnden çozmek istiyorum,
eger cozebilirsek: Atilla, Romalilarla yaptigi çok onemli bir
savasm oncesinde, 90'a yakin komutann-n toplayip onemli ka-
rarlar alacak. Ancak daha onceki yaphgi toplantilarda görUyor
ki, her sOzü alan ite kendisini çok becerikli ye her eyi en iyi
onun yaptigim, her 5eyi onun yön gosterdigini, akil verdigini
anlatmaya ba1iyor ye sözü bit turlil bitirmiyor. Bu 90 kiiye
bu 5ekilde söz verse, Romahlarla savama yerine o sözlerin
bitmesi gerekecek, gunler surecek. Diyor ki:

"Derin bir nefes clip verinceye kadar ne soyleyecekseniz soyle yin,
yoksa geregini ben yapacazm."

Arkada1ar; buS dakilca ashnda az bir ey degil, Kazim bey
bana biraz oradan bakiyor, yani bu satirba1anyIa eger bir 5ey
daha soylenecekse, bu 5 dalcikada epeyce ey soylenir. Hele
avukat arkada1arin-in biliyorsunuz, Manisa'ya ge1miti Turgut
Kazan, "5 dakika içinde hdkirne en iyi anlataca,n,z eyi çarpzci bir
ekÜde anlatmanin çözüinünü bulmak zorundasznzz" demifli, onu

hiç unutmuyorum. Yani biz de burada birbirimizi en iyi anla-
yacak bizleriz. Ben bunu kayda gecsin diye soyledim. Ina1lah
ilerideki toplantilarda demokrasinin içinde bu ie -Atilla gibi
degil, ama- bir ekilde bir çözUm bulman-uz gerektigirii de
belirtmek istiyorum.

Degerli arkada1anm; bit konuda yetkili olanlar, ayni za-
manda sorumlu olmalidirlar. Biz 2005 yihnda u andaki Bakan
ye Yonetim Kurulunu, Disiplin ye Denetleme kurullarini seç-
tik, dolayisiyla onlar bizim adimiza bu yetkiyi kullandilar. 0
zaman bizim gorevimiz, 2005'ten bugune kadar olari donemde
yapilanlarm ne oldugunu, ne oln-tadigmi, yapilamadigmi sorup
acik yureklilikle konumamiz gerekmektedir.
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Saym bakaninuz, 2 Temmuz'da baro bakan1ari toplan- REMZI

tismda aynen bunlari, sizierirt baro genel kurullarmda ozenle DEMIRKOL'UN

seçerek Turkiye Barolar Birligi genel kuruluna yollathginiz KONUSMASI

seçkin ye UzgUn temsilcilerinizden aldigiruz oylarin gucuyle
cozecegimize inanarak, yapacaklarumzi onumUzdeki iki yilda
yapacaklanimzi sirahyorum. Sayin Bakan, kendisi kitaptan
okumayi çok ozenle uzerinde durdugu için, ben de bir baktim,
o gun Sayin Bakan ne soy1emi diye. Hiçbir yorum yapmaya-
cagim, bitirecegim ye suremi de o eki1de tamamlayacagim:

"Iki yd içinde yapacak oiduklartnnz: 1. Avukathk Yasasi dei-
ikiigi. Avukatlik Yasasz'nrn iptal edilen maddelerinin yeniden dii-

zenienmesi, yani Hakem Kurulu, yargzchk ye savcthkgorevierinden
ayriianiann avukathkyaprnaszyia iigih çahmaiar. 2. Meslek kuralia-
nnin yeniiennwsiyie ilgili çnizmaiar, yonetnwiikierin yeniienrnesiyie
ilgili çaiinzalar. 3. Avukatiik Yasa'nin 2. inaddesinin ye avukatlik
kirnhk beigesiriin uijguiaina soruniarinin gideriimesini saglayncak
çaizmaiar. 4. Turkiye BaroinT Biriii ye baro bakaninnna, yasada
gosteriien protokol hukmine uygun davraniinzasinz sniayacak çaiz-
nialar. 5. Yargzciar, sa ycilar, adiiye personeli ye.Adaiet Bakanhgi'nzn
avukatlar: yarginin korucu unsuru olarak gorineierini saginyacak
çaiznmiar. Avukatlarin mesieRi, barolari ye Barolar Birii,i'ni daiza
da sahipiennielerini sagiayacak çahrnalar. Turkiye Buyiik Millet
Meclisiyie i1Lkiler, yasalarin çzkardma surecinde etkin mudahale
yolian yin iigih çahniaiar." CMK ye Noterlik Kanunu tasarilarmi
hatirlatirim. 0 noterlik meselesi Uzerinde de hic durulmadi-
gin da bu arada belirteyim. "Sosyal guvenhkie i/gui çniinialar,
a'oukathk swam hazzrhklanyia iigih çaii;nalar. Stajyerierin hukuki
durumiannin iyuietiriiniesi ye staj egitinthjie iigih çah;nalar. Ba-
roiann stajyer ye avukat saytsin: sinirinyabilnie, hukukfakiiiteierini
degeriendirrne yet kilerinin tartztlrnaszyia iigih çahmaiar. Gundemh
baro bakaniari ye boige topiantilar: yapthnasz." Bu oldukça yapil-
n-uflir, bunu belirteyim. "Kainu avukatiannrn sorunlartyla iigih
çalimaiar. Avukatlann vergi sorunlari yin i/gui çaizrnaiar; giderlerin
vergiden diiiiriiimesi, avukatlik ortakhginin kurumiar vergisine tabi

olmasi ye Turkiye Barolar Birhgi hizn;et binasi, sosyal tesisler." Bu
da baflamitir, digerlerini sizin takdirlerirdze sunuyorum.
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REMZI	 "Turn bu sorunlarin cözüniü ijanznda, sizierden gelecek öneri ye
DEMIRKOVUN yakinmalarla belirlenecek hedeflere niutlaka, ama niutlaka u1athna-

XONUMASI ya ça1zilacakt:r. Hedefe ula5zlniada, oncelikle hukukçu kinili&i;nize
uygun davranilar sergilenecek, en üst kamu gorevlisinden, en sade
kamu gorevlisine kadar yasal bavuru1ar yapthicak, sonuçlar: titizlikle
incelenecek ye olumlu sonuç ahnrnadigi takdirde, 75 baro, 52.000
avuka tin gücü neynn5, turn ilgililere net bir biçinide gosterilecektir."
Simdi Sayin bakamn iki yil için verdii OngOrüleri bunlarthr.
Bu OngOrulerin ye gelecege bakiin, tasar1ayiin no kadar dogru
ye baari1i o1duunu sizin takdirlerinize sunuyorum.

Saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Teekkur ederiz.

Simdi gundemin 8. maddesiyle ilgili olan konularda sOz
almak isteyen arkadalarintz tamam.landi. Ancak 14. mad-
doyle ilgili konular da hepinizin dikkatinden kaçmadlgl gibi,
8. madde bunyesi icerisinde gecb. Divana gelen ban Oneriler
var, onlan okuyacagiz ye 14. maddeyle ilgili olarak sOz almak
isteyen arkada1arin bize u1aan isimlerini de burada bilgileri-
nize sunacagim. Av. Ali Riza Dizclar, Av. Aydeniz Tuskan, Av.
Omer Yasa, Av. Ufuk Yilmaz, Av. Ali Bekarlar, ama o konutu
mu diyorsunuz ye tekrar sOz istemi. Av. Nuran Atahan, Av.
Timur Demir, Av. Remzi Demirkol, Av. Tiilay Omerci, Ismail
Birdarie, Gokhan Mara.

Arkada1arimizdan, yonetim kurulundan oy1e bir teklif
var: Arkada1arimiz, 14. madde bunyesinde konumayi tercih
ederlerse, 14. madde bunyesinde konuu1sun. Bu isimleririi
okudugum arkada1arin, 14. madde kapsaminda konuma
yapmalarmda bir sakmca var mi? Teklifleririi iletiyorum, ge-
nel kurul kabul eder, etmez o ayri konu. Her teklifi iletinek
zorunclayiz.

Buyurun.

Av. Ali Riza DIZDAR (Istanbul Barosu Delegesi): Akian-
madan boyle bir Oneride bulunulmaz, usulen hata. Ikincisi,
10, 11 ye 12. inaddelerde konumaciIarm olup olmamasi hiç
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konuulmuyor. Onlarla da ilgili bit bnerge verdik, onlan yok
sayamazSltUz.

Bakan: Kimse yok saythmyor.

At'. Ali Riza DIZDAR (Istanbul Barosu Delegesi): Ben 14.
maddede konuacagim; çunku 14. madde, 5 dakika içinde çok
onemli ey1er soyleyecegim, engeileyemezsiniz.

Ba%kan Yardimcisi: Saym Ali Riza Dizdar, imdi bir kere
bu kadar asabiyete kapilmanizm hiçbir anlam.i yok. Sizth ko-
numa1armiz diger mes1ekta1armuzm konumasi kadar da
onemlidir, bunun da bilincindeyiz.

Efendim, iki arkadairmz 8. madde de israr ediyorlar nu?
Tamara.

Buyurun.

Av. Omer YASA (Istanbul Barosu Delegesi): Hammefen-
diler, beyefendiler; hepinize saygilar sunuyorum.

Konumak istegirni §ey, mali konuda tasarruf saglamak
içindir; hem zamandan, hem paradan tasarruf saglamak içindir.
Bu arada Emlak Komisyonculari Odasi'm hepinizin huzururi-
da kutluyorum. Dikkat edin, Emlak Komisyonculan Odasi'm
kutluyorum; cunku -biraz da ans1ari var- tek konulari var:
Bir kira sozlemesinin intzalarimasi ye o tek konuda baariya
u1ami1ardir. Kira kontratlari onlar tarafmdan onaylanmadan
gecerli olmayacaktir. Bizi kutlayarmyorum; çunkü bizim çok
konumuz var. Bu çok konumuzu onlar gibi daha yeni kurulmu
bir oda, onlar gibi kisa zamanda biz çozemeyiz, cozemiyoruz.
0 zaman bazi ey1erde tasarruf yapmaimz geriyor.

Tasarrui sadece kisitlama degildir; tasarruf bir yerde icra-
athr. Sistemin degTismesi gerekiyor, zorunlulukiar altmda bir-
takim icraaflar olur, zorunluluklar altinda birtakim yenilikier
olur. Bizier yenilik yapamayacak kadar eski insanlar degiliz.
Eger Ataturkcuysek, her zaman bit ey1erle devrim yapmanuz
gerekir. Bir sava yapiyoruz, hukuk savai; ordumuz elimizde
bir tane. Duflthun, bit kurtu1u savai yapihyordu, bir ordu yet-

ALl RIZA
DIZDAR'IN

KONU$MASI

OMER
YASA'NIH

KONU$SI
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OMER miyordu, ilcinci ordu, Uçüncü ordu, ordular kuruldu. Diyelim
YASA'NIN ki ordular kuranuyorsunuz, o zaman bir muharebe taktigi, bit

KONUWSI sey kazannia taktigi birkac cephe yaparsiniz, çeitli cephelerden
götürUrsUnUz ii ye sonuca ula5lrslnLz.

Biz tek bir ekilde, Barolar Biriligi'nin bu çaIima ekliy1e u
sorunlarintzi cozemiyoruz, be dakikayla sinirlamak zorunda
kahyoruz ye be dakikayla ancak Beikta'a ulaihyor, ama
sonuca ulasilamiyor. Ne yapilacak? Antalya Kongresi'nde bir
öneri gelmifli, Diyarbakir Barosu Bakam, "biz daha O'nceden
ijonetim kuruluna onermitik, kongreyi iki günle sinirlarnayin, daha
uzun birzan,an ayrnn denzitik" dediler ye o unutuldu. Ben birkaç
gundur arkada1anma da iletiyorum, bunun Uzerinde durma-
rniz lazim. Bu kongreler iki gUn igin yapilmaz ye daha geni
tutulur toplanti, komisyonlar oIuur. Bakin, dikkat edin, bugUn
kaç konuya dokunduk, ama hep dokunarak kahyoruz.

Halbuki komisyorilarda bunlar goruU1ecek olsa idi, 20'er
kii1ilc komisyonlarda buradan sonuç bildirgeleri cikacakti, one-
riler çikacakti ye burada oylamaya sunulacak idi. Genel konular
burada gOruu1Urken, komisyonlar ca1iacak bir yandan ye bu
ekilde biz çeitIi cephelerde yapacagimiz savam-i1arIa sonuca

uIamada genel karargahi guclendirecektik. Askeri terimjer
kuliaruyorsam kusura bakmaym, militarist bir Oneri yapmak
için yapmlyorum bu öneriyi, bir Ornekieme için yapiyorum
bu Oneriyi.

Anlatmak istedikierim bu idi ye biz ne yapmamiz gerekti-
gun, iki elimizi baimiza alip dUunmemiz lazim. Yoksa emlak
komisyonculannin yap tigi ii biz baja dava dilekçelerini onayla
konusuna bile getiremedik. Bir arkadaimizm dedigi gibi, ulke
bagimsiz olmadan biz bagimsizliguniza kavusamayiz, ama
bir yandan da birtakim iIeri de yapmak için sadece ulkeriin
bag-imsizhgini bekiemek zorunda degiliz, ala alan Uskudar'i
geciyor.

Teekkur ederim, saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisj: Teekkur ederiz Omer Yasa.
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Antalya dèlegemiz Sayin Gurkut Acar; buyurun.

Av. Gtirkut ACAR (Antalya Barosu Delegesi): Sayin divan, GUNKUT
degerli meslekta1arim; hepinizi sayglyla selamiiyorum. 	 ACAR9N

KU N U $MAS I
Degerli meslektalarim; oncelikle 22 Mayis 2007'te

Anlcara'da Ulus'ta meydana gelnii olan terOr hareketini kiria-
yarak sOze ba1amak istiyorum. Bu terOr hareketini Sayin tzmir
Barosu Bakam tahlil etti, nereden geldigini. Turkiye yeniden
kana bulanmak isteniyor, biz 12 Eylul oncesini de boyle yasa-
dik, 12 EylUl oncesinde de boyle bomlar patladi, terOr ba1adi.
Once polisler, memurlar, arkasrndan isadamlan, arkasmdan
politilcacilar vuruldu ye en sonunda 12 Eylul darbesiyle kari
kariya kaldik. Ama o Amerikanci bir darbeydi. Simdi yine aym
guçler, ayni emperyalistler, Turkiye'de yeni bit oyun ortaya
koymaya ca1iiyor1ar.

Degerli arkadalarim; Turkiye'de TUrkiye Barolar Biri1ii
bir demokratik kitle Orgutudur ye onun gOrevi sadece mesleki
sorunlari savunmak degildir. Ulicenin bagimsizhgi, Ulkenin
gelecegi tehlikedeyken Turkiye Barolar Birligi gozlerini kapatip
sadece meslek sorunlariyla ilgilenemez. 0 nederde, buradaki
tartimaIari ben dogru tartwmalar olarak gOrüyorum.

Degerli arkadaflarim; bakiniz, Barolar Birligi yOnetimi
bazi konularda eleflirildi. Size ilci tane konuma gOsteriyorum,
bunlari satir satir okudum. Bir tanesi, Sayin Barolar Birligi
Bakani'nin 10 Mayis 2007 Anlcara'da yapihm olan konuma-
sidir. Bir tanesi de, 31 Mart 2007 Ankara konumasidir. tkisinde
de, soylediklerinin hepsinin altina imza atiyorum, fevkalade
gtizel konusmalardir, teshisler dogrudur. Peki, bazi eyler
neden yapilamamiflir?

Degerli arkadaIarim; bildiginiz gibi, bir ulkede eger o
iilkeyi yonetenler totaliter bir rejime dogru gitmek istiyorlarsa,
bit bash rejimi kurmak istiyorlarsa, Once hukukun ye yargmin
sesini kesmek zortmdadirlar. Bugun Turkiye'deki yonetimin ye
iktidarin nereye gittigine hep beraber bit bakalim. Oncelikle Da-
mtay saldirisma bakuuz, Darutay'a saldin oluyor ye avukat
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GUNKUT sifati taiyan maalesef bir kii, Danstay 2. Dairesi'rii kuruna
ACAR'IN diziyor ye dizdikten sonra da yUksek yargiclardan biri Oluyor.

KONUMASI Ertesi gUn sababtan itibaren butun dinci basin ye medya, hep
beraber koro halinde bu olaym hUkUmeti duurmek için Ordu
tarafmdan yapilmi bir darbe oldugunu ima eder veya sOyieyen
bir biçimde yayina bahyor1ar.

Boyle bir olayda yapilacak ilk ey, demokratik bir UI-
kede Once Icisieri Bakanin istifa etmesiydi. Kendi yargismi
koruyamayan, kendi yuksek yargismi korumayan bir IçiIeri
Bakanmin kalmamasi iazimdi. Ben bunu her yerde yazdim ye
sOyledim, hatta Babakamn istifasi iazimdi dedim. Ama 25 yii
Once, 12 Eyiul Ihtilalinden sonra babamdan hatira olarak kalmi
olan bir tabancanin teslint aldikian halde yeniden ruhsatini
almam, aksi takdirde hakkrnuzda ilem yapilacagina i1ikin
emniyet mudUrlugUnden bundan 15 gUn Once bir yazi aldim
bunun karihginda.

Degerli arkada1arim; bu iktidar baskici bir uretime dogru
gitmektedir. Nereden bellidir? tte bakiniz, Sabah Grubu'na ha-
kmiz. Sabah grubu be yil Once sati1mi TMSF tarafindan, 5yil
sonra zamanaimi sUreieri, her ey gecmi ye ildidar ci koyuyor.
Niye? tktidar karida oldugu için. Gozcu Gazetesi kapatihyor,
sahipieri diyor ki, "biz kendiligitnizden kapattik efendint."

Degerli arkada1ar; GOzcu Gazetesi gibi hastalari okuma
hastasi olan bir gazetenin, o kadar tiraji olan bir gazetenin dur-
dugu yerde kapatilmasi sOz konusu olabiir mi? Bu ya iktidara
yaranmak icindir, Id o da bir baski altinda kalmak demektir
ya da iktidarm baskisiyla kapatthmflir. Kanalturk hakkmda
yapilanlar, Ankara, tstanbul, Izmir, Antalya mitinglerini ver-
digi için KanaitUrk hakkmda yapilan ilem1er, arastirmalar,
soruflurmalar, baskilar...

Degenli arkadalar; bu iktidar, kendisine kari çilcan tUrn
dernokratilc kitle OrgUtlerini baski aitma almak için her eyi
yaprniflir. Turk Tabipler Birligi kari cikmistir, TUrkiye'ye ithal
doktor getirmek için yasa tasansi haziriamp, derhal Buyuk Mil-
let Meclisi'ne sunuirnutur. TUrkiye Barolar Birligi kalkrmtir,
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gerekenleri soylemiflir, onun kari1iginda da CMUK ucretleri GUNKUT

derhal kesilmiflir. Niye; çunku binlerce genc avukat, Turkiye ACAR'IN

Barolar Birligi'ne kufretsin diye yapilmiflir, zor duruma dii- KONUSMASI

uriiIsun diye yapilmiflir.

Degerli arkada1arim; bu iktidarm bai olan kiinin kuv-
vetier ayrihgi sistemini bilmedigi inancmdayim. Kuvvetler
ayrthginin ne oldugunu bilniiyor, bir cahil cesaretiyle gidiyor
bu iiere, yargrnin ne oldugunu bilmiyor.

Degerli arkadaiarim; bakjmz, bu ulkede yuksek yargiya,
29 tane Yargitay!a, 9 tane Darustay'a seçilecek üyeyi 15 yil
Adalet Bakam bizzat tahmatiyla seçtirmiyor. Yargidaki insan-
lar 1,5 yil sabrediyor, onlarin sahte raporlar almalarina da her
eyde 1,5 yil katianiyor ye ondan sonra bir bakiyorsunuz ki,

carilara tak etmi, tutartak tutuyoriar artEk, yargi tutanak tu-
tuyor. Kim hakki.nda; Adalet Bakam veya musteari hakkmda
ye ancak ondan sonra 1,5 yil sonra Yargitay'a seçim yapilmasi
gundeme geliyor. Niye 15 yil yaptirilmiyor; yuksek yargiya
kendi adanilarini, daha açik soyleyeyim, patentli o1mu olan
kendi tarikatlarmin adamJarmi sokmak 1cm.

Sunu unutmasmiar: Biz korkmuyoruz ye Turk hukukqu-
larl olarak asia korkmayacagiz. Burada daha Once konumu
arkada1anima soyluyorum; kimse emperyahzmin kayigina
binerek Turkiye'ye bolunup parcaianim, Kemalist ilkeleri
koeye atiimi bir (like haline getiremeyecektir. Biz buradayiz,
hesapiamaya haziriz.

Degerli arkadaiarmt yazik ki, kavram kargaasi oluyor.
Bugun Turkiye'de yeni bir yonetim getirmek isteyen, Turkiye
Cumhuriyeti'ni yikarak Amenika Bir1eik Devletleri'nin ye
Avrupa Birhgi'nin dogrultusunda Turkiye'de bin din devieti,
bir eniat devieti kurmak isteyenler ilenici oiuyor, Tunkiye'de
bizim gibi 12 Eylul darbelenini yen-d5,12 Eyiul'de sürUnmii
ye hala baski altirida olan solcu olan irtsanianin hepsi stattikocu
oluyor. Biz statukocu, onlar devnimci. Bunu nereden buldunuz
siz, boyle bir aldatmacayi?
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GUNKUT	 Degerli arkadalarim; bakmiz, bizim 4667 sayili yasayla
ACAR'IN althgimiz butun avukatlik hakiari, bu iktidar doneminde yok

KONUMASI edilniitir, geri almniiflir, ilemez hale getirilmiflir. Ben iddia
ediyorum; bu iktidar hukuk devieti dUmamdir, bu iktidar
avukat dumanidir.

Ne yapmak gerekiyor? Yapilacak ey udur: Bu seçimler-
de Turkiye Barolar Birligi tavrrni koymalidir, Turk avukatlan
seferber olmalidir. Arkadalarimizdan birisi dedi ki, "efeiuiiin,
bu onüniuzde yapilacak seçiniler de hiç tie demokratik olniayacakttr"
Size unu soylUyorum arkadalar: Bundan onceki secimlerde
Arikara'da, tstanbul'da, tzmir'de copluklerden ban eyler çik ti,
kullanthm oy pusulalari cikti, eytanin aklina bile gelmeye-
cek ey yapildi. Bakiniz, bir sandikta gorevlisiniz; sandiktaki
sonucu aliyorsunuz, imzalatiyorsunuz, siz dagitiyorsunuz ye
sandik seçmen listesindeki sonucu cebinize koyuyorsunuz.
Oradan ayrthrken raha tsmiz; çunku sonuçlarmi yazdiniz, artik
degiflirme imkaru yok, ama sandik bakani eger AKP'liyse,
yolda giderken o sandik torbanin içerisiride, baska bir sandik-
Ia degitiriliyor, baka bir torba gidiyor oraya. Gidip kontrol
ediyor musunuz? Artilc burada Turkiye'de bu oylarm sandiga
girmesi yetmiyor, sandiga bu oylarin gidecegi belli. Ankara,
tstanbul, Izmir mitinglerinde Turkiye ayaga kalkimflir, Turk
hailci iradesini koymuflur; demokratik, laik cumhuriyetten
yana Turk halki iradesini koymuflur. Simdi sandikiara sahip
cikmak lazimdir ye ben tzmir Baro Bakani'mn soyledigi gibi
bitiriyorum: Kendisi bagimsiz olm .ayan ulkenin, bagimsiz
yargisi olmaz.

Hepinize saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Teekkjjr ederiz.

Serhan bey; buyurun.

Av. Serhan OZBEK (Manisa Barosu Delegesi): Genel ku-
rulumuza saygilar sunuyorum.

Genel kurulumuz icerisirtde sOz alan kimi konumacilarm,
konumaIarmda Semdinli davasi konusu gectigi için söz alma
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ihtiyaci hissettim. çunku Av. Zeki Ekmen, Av. Oktay Yalçm SERHAN

ye ben Turkiye Barolar Birligi yonetimi tarafrndan, Semdinli OZBEK'IN

davasim izlemekte gozlemci kurul olarak gorevlendirilmifli. KONUMASI

Barolar Birligine çeitli aama1arda ilgili raporlar verildi. Su
anda biliyorsunuz, 5emdinli davasi Yargitay 9. Ceza Dairesi
tarafmdan oybirligiyle bozuldu ye onemli bir kavak olmasi
nedenlyle, biz yine bir kapsamli bir ara degerlendirme rapo-
runu Turkiye Barolar Birligi Yonetimi'ne sunacagiz.

Burada vurgulamak istedigim konu, hazir Barolar
Birligi'nin en Ust heyeti top1ammken, aslinda yargi bagim-
sizilyla ilgili, adil ye guvenhi yargilamayla ilgili son derece
hayati bir model olusturan 5emdinli davasinda, belki ytizierce
kareden oluan fotografinm yalmzca bir karesini saygideger
goru1erinize sunmak istiyorum.

Degerhi arkadaslar; adil ye guvenhi bir yargilama, ancak
bir davanin kendi mecrasinda bagimsiz olarak akmasiyla
mumkUn. Ancak 5emdinhi davasi, içinde yargilananlari,
içinde yer alan yargilama unsurlari, gecirdigi aamalar gOz
bnUne alindiginda, son derece carpici sonuçlar vermektedir.
Ne yazik ki, yargi bagimsizhigi açismdan 5emdhuhi davasi,
kusurlu ye ayipli bir dava durumundadir. Aslinda 9. Ceza
Dairesi, bu kusur ye ayibi da ortaya koymutur. Gonul isterdi
ki, yargi kendi dinamizmi içerisinde sorurilan ayiklayarak ye
adil yargilama dogrultusunda, bu usul anlaminda olsun, esas
anlaminda olsun, kendi dinamizmiyle bu sonuca varabilmesini
gonul arzu ederdi.

Ne yank ki 5emdinll davasmda klasilc mudahale yontem-
lerinin diinda, anayasanin kuvvetler ayrihgi ilkesi çerçevesin-
deki yürütme ye yasamaxun -ashnda sistemimiz içerisinde ya-
sama derken, burnm yuriitme anlamina geldigini biiyoruz- bir
davaya el attigi gozukmektedir arkadalar, haifa el ath demek
biraz kibar kaciyor, koluyla bacagiyla davaya girmi dunimda-
dir. Bir dava surecine yasama organi, evrensel degerleri savun-
masi gereken, ancak kuvvetler ayriliginm, yargi erkinin gOrev
alanina girmeksizin yilrtitmesi gereken faahiyetleri ne yazik

115



TUrkiye Barolar Birlii 29. Genel Kurul Tutanai

SERHAN ki Semdinli davasi içerisinde, davanin esasim yonlendirerek,
OZBEK'IN usulunu yonlendirerek etkileyerek yUrUtmus bulunmaktadir.

KONUM4SI Bu, batan Insan Hakian Komisyonu'nun, daha davamn ertesi
gUnu mudahaleleriyle ba1amiflir.

tki hafta sonra yasama organi araflirma komisyonu kur-
muflur. Bu araflirma komisyonu, gercekte yargmin gOrevi
olmasi gereken, savci tarafmdan yurutulmesi gereken soruflur-
maya, paralel bir soruflurma yurUtmUflUr. Bu ceit1i aamalar,
hukukçular tarafindan Semdinli davasi için e1etiri konusu
yapildi. Ancak daha da trajik bir olay vardir: Aslmda yUrut-
menin kendisi de davanin ertesi gunü, mulkiye basmufettisleri
vasitaslyla yine paralel bir soruturmayIa, paralel soruturma
derken, ben bir idari soruflurmadan bahsetmiyorum. Yargi
konusunu kapsayan, olay tamklarini dinlemek dahil, keif
yapmak dahil, hatta tarukiar için capraz sorgulama daffil turn
yOntemleri kullanan ye gerek tarukiariri, gerek sarukiarm yasal
güvenceye sahip olmadan kullandikiari yOntemlerle, elde ettii
verilerle raporlar duzetheimtitir.

Ne yazik ki, bu raporlar, gerek mulkiye bamufetti1erinin
raporlari, gerekse aratirma komisyonu raporlari, bugihi tar-
tima konusu yapilan bir mesIektain-i tarafindan da ovguyle
sOz edilen Saym Van Savcisi tarafmdan iddianame konusu
haline getiri1miti arkadaIar. Eger siyasi bir yonlendirmeyle,
bu Ulkede iddianame duzenleniyorsa ye biz buna susuyor-
sak, burada bir ayip var demektir. Eger mudahil vekiliyken,
boyle bir politik yonlendirme hounuza gidebilir. Ancak bit
Ferhat Sarikaya sanik vekili oldugunuz bir davada, bairuza
buyuk dertler açacaktir. Bu nedenle eger hukuki bir gozlem
yapmak istiyorsak, hukuki degerlendirme yapmak istiyorsak
Semdinli davasim yalnizca bir iyi cocuk soylerni noktasrndan
elefliri konusu degil, tUm yonleriyle elefliri konusu yapmak
zorundayiz.

Ben bu hususu bilgilerinize sunmak için sOz aldim. Saygilar
sunuyorum.

Bakan Yardimcjsi: Teekkur ederiz.
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Hep son dedik, Ozür dileyerek çanakkale Barosu Bakam
burada dilekçesi at1anmi. Simdi ben tespit ediyorum kendisin-
den OzUr dileyerek, Sayin Tulay Omercioglu'nu konuma1armi
yapmak üzere davet ediyorum.

Buyurun efendim.

Av. Tulay OMERCtOLU (canakkale Barosu Bakam): TULAY
çok Degerli Divan Bakanim, Divan, Birlik Bakanim, Birlik DEMIRCIOGW'NUN
yoneticileri, çok degerli meslektaslarim, buraya gelen tUrn ko- KONUSMASI
nukiar; hepinize çanakkale Barosu adma merhaba diyorum.

Konurna1arima oncelikie 22 Mayista Ulus Meydam'nda,
Turkiye'nin kalbine atilan bombay' kinamak ye 23 Mayista
hemen hemen her gun tekrar edilen, Turkiye'nin her dakika
kalbine birer yara sokulan ehitlerimize yapilan saldiriyi ki-
namakia ba1iyorurn.

Ben 80 yiilarmin gencligirii yaayan bir kiiyint 80'den
Once, lise çalarmda, bit odada ban ogretmenlerirniz giderlerdi
Tuna Nehri'ne, bit odada bazi ogretmenlerimiz enternasyonal
marsiari okuturlar. Televizyonu açariz, "kadayijin alti mi kizar-
ini, ustü mu kizarmi; anayasada u degitiri1niesi gerekir, bu dei-
tirilinesigerekir; cunihurbaØcam seçilir, seçüernez; u turatlamr, bit
tur atlamr" boyle bit donem yaadim. Anayasa oIuturulurken
universitedeydim, yard bir darbe gOrmU kii1igim, bunun ya-
ralariru haM saramadik, ama hani" tarth tekerrurden ibarettir"
sOzü inaUah olmaz ki, Turkiye Uzerinde cok degiik oyunlar
oynamyor. Hard o zarnanlar televizyonlari actiginiizda, "orada

molotofkokteyli patladi, burada bilnieni tie patladi, u yaralandi, bit
yaralandi" derken, u anda yine Ulus Meydam'nda, bilmem
ne meydarunda devamli TUrkiye'nin içini karifliran olaylar
meydana geliyor.

Bakm, Turkiye Cumhuriyeti kurucusu Yuce Onder Ataturk
dart ilke be1irIemi. Bunlar ne? Laiklik, demokrasi, sosyal,
hukuk devieti demi. Laiklige halkimiz oyle bit siki sarildi ki,
12 Nisanda ayak seslerini Turkiye degil, dUnya duydu. Daha
sonra Ankara, daha sonra çanakkale, Manisa, tzmir, Samsun.
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TO LAY TUrkiye'nin laiklige bagh oldugunu turn Turkiye degil, dUnya
DEMIRCIOGLU'NUN bunu duydu. Turkiye'de laiklikten kimse odun vermez, bundan

K0NUMASI hiçbirimizin kuskusu yok.

Sirndi demokrasiye gelelirn. Ataturk'un ilicelerinden Iaikli-
gi bir yerden birakmayahrn derken, demokrasiden de kesirilikie
odun vermeyelirn. Bu konuda bizier, hukukçular bu konuda
en cok itiga1 edecek ye gerekli oldugu noktalarda, gerekli
seslerini duyuracak.

Sosyallik dersek, sosyallik için biz hukukçular elimizden
geleni yapiyoruz oyle degil mi? CMK, zorunlu mudafilik
sistemi, aylardir pararnizi alamiyoruz. Paralarini alamayan
birçok mes1ektaim, Ozellikle de genc mes1ektaIarim rnevcut
ki, bunlar yine de rnesleklerini yerine getiriyorlar, sosyal deviet
ugruna. Bu meslegi yerine getirirken, yard urada bagimsiz
savunma diyoruz ki, bagirnsiz savunmaya burada uyabiliyor
muyuz, onu bilemiyorum. CMK bizim cocugurnuz, CMK
sosyal deviethu gerekliligi, ama CMK'yi savunurken, acaba
avukatlari savunulacak konuma mi getiriyoruz, bunu da du-
Unmemiz gerektigi inmxindayim.

Avukatlik meslegi nedir; Ucretli olarak yapthr oyle degil
mi. Anayasaya gore, ucrsiz olarak yapilan i angarya yasagma
girer. Hiçbir kii, istemedigi bit ifle califlirilamaz, öyle degil
ml? Bizim bir arkadainuza, canakkale'ye bir talimat geliyor
bit ifade icinyajandarmaya ya da karakola, arkadaumz ifade-
ye gidiyor. ifadeden geldikten sonra, bu ister deviet guvenlilc
mahkemesinden olsun, isterse biz canakkale'de oturuyoruz,
alandan olsun, bunun kari1igim arkadaimiz da ancak ye
ancak Van'dan veyahut da deviet guvenlik rnahkemesinden
istenmesi isteniyor. Benim arkadaim alacagi 50-60 milyon para
için Van'a in gidecek, deviet gUvenlik mahkemesine mi? Bu
nedenle, bu CMK'yla ilgili hususlann daha iyi bir ekilde du-
zenlerimesi gerekir. Sosyal deviete hizmet edelim, tamarn. Tek
tek bireysel olarak verdigimi2 bu hizrnet, deviete belki faziaca
bit kulfet getiriyor. 0 zaman barolarinuz bunyesinde, kendi
bunyemizde avukat arkadaslarm-uzi oluflursak ye bu avukat
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arkada1arimiz gerekli sosyal hakiarma sahip olarak, aylikla hi TO LAY

islerini soz1emeIi olarak yapsa daha iyi olmayacak ml?	 DEMIRCIOGLU'NUN

XONUMASI

Biraz once birçok arkadanmz çikti, "sagcinin vesayeti altina

girmedik" diyor. Nerede girmedik? Ben neredeyse canakkale
Basavcisiy1a kanki durumuna girdim; her dakika bir sorun,
her dakika bir sorun. En son duzenleme lie bir 6 ayda üç tane
yonetmelik gorduk. En son duzenlemeyle barolara yeniden
angarya yukunU getiriyorlar, fakat paraya geldi ml, barolara
kari hiçbir guven yok. Bu nedenle bu hususlann bir an Once
düzeltilmesird, ben birligimizden rica ediyorum.

Simdi aramizda bugun birçok aday adayi arkadaimiz
var. Ben, aday aday' arkada1arimizm hepsinin hangi gOrü-
ten olurlarsa olsunlar Meclis'e girmelerini temenni ediyorum.
çunku Meclis'e girecek her hukukcu, Meclis'in kalitesini
arttiracaktir, Turkiye'nin hukuk devieti oldugu gOrUünü, bir
hukuk devietiniri temellerini guclendirecektir. Ancak oraya
girecek arkadaflarima da un1ari soylemek istiyorum: Nen
olursunuz, bundan Onceki gidenler gibi, burada dinledikieri-
nizi unutmayin.

çok degerli arkadaslanm; bugun bizi burada agirlayan
Nevebir Barosuna çok teekkur ediyorum. Hepinize iyi guriler
diliyorum.

Bakan Yardimcisi: Tesekkur ediyoruz.

Bakan: Kiymefli arkadaflar; dilekce verip de dilekceleri
arka sayfada olan arkada1armnzm itirazian var. Simdi Ozel
Beyin konumasi icin Zonguldak Baro Bakanimiz israrla ta-
lepte bulunuyor.

Ozer Bey, buyurun.

Av. Ozel EROLU (Zonguldak Barosu Delegesi): Saym OZEL
Divan, Turkiye Barolar Birligi'nin degerli yoneticileri, degerli 

ERO&U'NON

konukiar, sevgili mes1ekta1arim; hepinizi saygiyla selamli- 
KONUYSI

yorum.
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OLEL	 Az evvelki tartimalar pek ho olmadi. "Jnannn insandan
EROGLU'HUN dahaguçlu silah olanzaz" diye bir sOz vardir. Biz adalete inanmi
KONUSMASI avukatlar olarak, boyle bir haksizliga neden olmamahydik,

esasen 8. maddeyle 14. madde tartimasim yaamami olma-
liydik.

Ben daha ziyade benden Once konuan degerli meslek-
ta1arimm degindikieri genel sorunlara degil, daha ziyade
avukathk mesleginin Ozellerine deginmek istiyorum. Soyle ki:
Napolyon'un bir bikayesi vardir. Kale komutarilarni toplanu,
her gittigi kalede 20 pare top atiiyla karilaniyormu. Gittigi
kalenin birinde top atilmam. Kornutani cagffni, demi ki,
"Niye top atnnyorsunuz? Her gittigin, kalede top atiiy1a karilan-
dint." "Koniutanun, yüz time sebebi VaT, hangini sayalzni ?" demi.
"Say" demis. "Bir, barutyok" den-i. Simdi geldiginuz noktada
esasen barut yok. Ifln dogrusu, bizint bu barutumuzu da azal-
tan, gercekten avukatlarm siyaset icinden yava yava giderek
gUnluk sorunlardan Otürü armn-u olmalari, hakim, savcilarla
ilgili yaadiklari sorunlar, meslegiinizi giderek son derece guc
icra edilir hale getirmiflir.

Ben, Mater Kaban'dan bu yana olan Yargitay bakan1armin
konumalanm taradim. Hepsi konumalarmda yargi bagim-
sizligi, sanki avukatlarm savunmasi gereken, sadece avukat-
larin sorunu olan bir sorunmu gibi israrla konumalaruida,
"hdkimlerjn savcl/arin ye yardemcz personelin sorunlart varthr"
bicin-iinde sorurilari dile getirmektedirler. Yine Darutay'daki
merhum saldirida Olen yargiclarin ugradiklari saldiriyi telin
amaciyla Ataturk Aniti'nda bir Wren düzenledik. TOrenin-dze
bir tek savci ye yargic katilamadi. Tasavvur edin yargrnm ba-
gnnsizligna yargiclarin ye savcilarin bakis açilarmi. Mutlaka
kendileri için bir parantez açilmali ye bunlarm tavir ye tutum-
Ian Barolar Birligi tarafmdan dikkatle degerlendirilip, bunlar
sert bir bicimde kendilerjne ifade edilmeli.

Israrla üzerinde durdugumuz konulardan bir tanesi, ita
amiri konumuna savcilarm geldigi konusu. Evet, ita an-iirimiz
konumuna gelirler. Ceza Muhakemeleri Kanununun 231.
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macidesi, "hukurn, Jierkes tarafindan aijakta dinlenir" diyor. Ge- OZEL
rekçesinde savcilar, guya sanikiarin lehine clan delilleri de top- EROGIU'NUN

ladigi için, oturmalan uygun olurmu. Mustafa Bun-tin, Sayin KONUSMASI

Anayasa Mahkemesi Baskani Nun Ok'u ayaa kaldirdilar. Biz
avukatlar olarak, bir eylem gUcu sergileyemedik kesinlikie.

Avukathga baladigim yillarda, -ben Zonguldak Barosu
mensubuyum- Zonguldak' taki butun partilenin milletvekilleni
avukatti. Belki bizim Zonguldak'a gelmemizde, yenlesme-
mizde avukatligin Mi siyasi gucU de etken olmuflur. Bugun
gunlUk yaamdan, siyasa yaama vakit ayiramama gibi bir
durum herhalde sbz konusu ki, panlamentoda guclu bin temsil
konumumuz yok maalesef avukatlar olarak. GuçlU bir temsil
yaratamacligitnuza gore, sorunlanimizi da guclu bit ekilde dile
getirme imkânindan yoksunuz bit anlamda.

Yine adalet akademisinde eitim gOren hakim ye savcilarm
acilc açik -avukat meslekta1anmjn ifade ettikieni vardir, bunlar
gunluk j aanan problemlerdir- "avukatlara inesafeb davranin."
Avukatlar hakkmda çizdilderi profit avu.katlar hakkinda iyi iz-
lenimler kendilerine aktarilmadigini; davrani ye tutumlarinin
aslinda -adalet akadeinisinde birlikte egitim gOrmemiz halinde,
bu tarzdan, tavirdan uzak1aacagirn esasen duunuyorum.
Ama akademide kesinlikie avukatlar aleyhine oluflurulan,
soylenen boyle bir egitim vardir. MesIektalanmizla, yargirun,
savciniin baglari halbuki bit butUnun parcasi olmamiza ragmen
bit hayli açilini ye uzaklamiflir.

Parlamentoda guclu bir temsil olmadigi sürece, hakim ye
savcilann bu davramlan dirençli bit ekilde kirilmathgi sürece
mesIektalannuzin sorunlarmin çok guclu bit ekilde due ge-
tirilebulecegine ben inanmlyorum. Az evvel ifade ettigim gibi,
231. maddenin uygulanmasini bile saglayamadik, savcilara
saygimizdan. Boyle bir ey olamaz, savcilari once ayaga kal-
diracagiz. "Kuçuk i, buyük itir" clii Atasozu. "Buyuk ç:nar!arz

kuçük kurtlar y:kar". Bizi de bu kurtlar yilcti, bu kurtlar yikar
bizi. Neden savcilani ayaga kaldirarmyoruz; kaldiramiyoruz.
Maddenin gerekcesi uygulamyor, maddenin metni uygulan-
nuyor bugun.
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OZEI Ben Barolar Birligi Yonetimi'ne bugune kadar gostermi
EROGLU'NUN oldugu çabalardan öttirü baariIar diliyorum, kutluyorum

KON U SMASI kendilerini. Bu meslekta1ariimzm birebir yakm sorunlanyla
ilgili olarak daha etkin bir ça1ima yapmalanrii temenni edi-
yorum.

Hepinize saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Teekkur ediyoruz.

Ali Riza DIZDAR (tstanbul Barosu Delegesi): Degerli
mesIekta1ar; imdi faaliyet raporuyla ilgili goruleri, genel
kurulda beliren gdruIeri cevaplamak Uzere, Yonetim Kurulu
Bakammiz, Barolar Birligi Bakam Saym Ozdemir Ozok'u
rica ediyorum.

Buradaki butun konumaciIara 5 dakika verdilc, her konu-
maciya kari1ik 5 dakilca eger Sayin Bakana tarursak, o zaman
22 meslektamnz konuflu, 22 carpi 5'i mi demek istiyorsunuz?
0 halde bir makul sure tanimantz gerekecek Sayin Bakana

	

0/DEMiR	 Av. Ozdemir OZOK (TUrkiye Barolar Birligi Bakam): All
OZOK'UN Riza bey, Mc merak etmeyin, sizi sikmadan kursude konuabi-

KONUSMASI lecegim. Sen 14. maddeyi yakalayacaksin, yani onda hiç endien
olmasm. Yard genel kurulun sabrmi zorlamayacagim.

Degerli meslektalarm-i, genel kurulun saygideger uyeleri;
degerli delegelerin sabah erken saatlerden bu saate kadar son
derece duyarh ye içtenlikli eleflirilerini ye ovgulerini althk.
Kendilerine, hem elestiren arkadaflarimiz 1cm, hem övgU
yapan, kutlayan arkadalarimiz iqin oncelikle tesekkur edi-
yorum.

Genel Kurulun saygideger Uyeleri, degerli mes1ekta1arim;
ilk konumamdaki iki eksigi gidererek sozlerime ba1amak
istiyorum. Bunlardan bir tanesi, tzmir Barosu Bakani'nin
da ifade etligi gibi, birkaç gun once Ulus'ta yaanan bombah
saldiri. Turkiye Barolar Birligi bu konuda bir basm aciklamasi
yapmi ye bu tUir flddet eylemleri, bu tUr teror olaylari nereden
gelirse gelsin kinayacagmi ifade etmi ye her zaman demok-
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rasiriin, hukukun usturilugunun ye insan hakiarinin egemen OLDEMIR

olmasi gerektigi konusundaki duUnce1erini kamuoyuyla OZOK'UN

paylasmmtir.	 KONUMASI

tkinci hatam ye atlathgim konuma notlanmda ye met-
nimde olmasina ragmen, iki onemli Birlik Bakamm; birisi
35 yil aym buroyu pay1aigim çok degerli Birlik Bakanimiz
Teoman Evren, ikincisi de kendisiyle birlikte 4 yd Barolar Bir-
ligi Genel Sekreteri olarak çalimak1a buyUk onur duydugum
Turkiye Barolar Birligi Bakam Sayin Eraip Ozgen. Masamda
notlarimda, aldigim notlarda her iki degerli ustadumn da, bu
konudaki kendilerine olan baglthgim, saygilarim ye o anlatil-
maz hatiralan onundeki duyarliligimi ifade etmek iqin sozie-
rim vardi. Ama burada saruyorum genel kurulun karisinda
konuurken bunu at1amiim. Bu iki yigit insanin, bu lid degerli
hukukçunun Turkiye Barolar Birhgi Genel Kurulu'nda ismini
anmadan gecmem, bana asia yakimayacak bir davraniti.
Onlarm aziz hatirasi onünde sayglyla egiliyor, bana bugiine
degin yaptikiari için niirinet borcumu bir kez daha huzuriari-
nizda yineliyorum.

Saygideger konukiar, degerh meslekta$iarim, heyecanh,
duyarli konumacilar; yaklaik 5 dakika denildi, ama 5 dakika-
ya uyan arkadalarimiz çok az oldu. Aslinda bizim en buyUk
hatamiz, -buradaki yaadigimiz oiayda da gorunüyor- kural
koyuyoruz, o kurala uymuyoruz, bu bizim ahkanhk haline
gelen davramimiz. Bunu isterseriiz, konuyu biraz daha rahat-
latmak, günUn ilk saatlerthden itibaren cok ciddi tartwmalari
da biraz farkh konuya çekmek dilegiyie agabeyimle yaadigim
bir olayi sizierie payiamak istiyorum: Ben Ankara Barosu
Bakani'yim, agabeyim Adalet Bakanligi Ceza hieri Genel
Muduriugu'nde tetkilc hakimi. Beth cagirdi, ogleyin birlilcte
oturduk, bana yemek ismariadi ye Kizilay'da oyIe bir gezehm
dedik. Ankara'yibilen arkadalar cok iyi hatirlayacaklar, orada
Guven Park'tan Gima'run oraya gecerken çok onemli bir iik
var, orada çok kalabalik oiur. Yani yakIaik ogle saatlerinde
100-150 kii, kirmizi iiktan kariya gecmek ya da o iiklardan
kariya gecmek, yeil iiktan kariya gecmek durumunda kahr-
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OZOEMIR lar. Biz tam geldik, kirmizi iik yanlyor, buyUkce bit kalabalik
OLOK'UN yak1aik yammizda bir 50-60 kii yola kendirti atti, agabeyim

KONUM4SI de onlarla birlikte yUrudu. Dedim ki, "aabey, sen Hr saw ye
yargzc olarak, hen de Ankara Barosu Bakan: olarak, kirnuzi zxktan
gecerken bizi bir gdren olursa, hadi o arkadaiar, o insanlar ijaptyor,
siz ikiniz her yerde norm ye kurallari, hukuku savunan insanlar
olarak niye buradan gectiniz?" diye bizi e1etirir1er. Kolumdan
tuttu, "gel karde, gel, kamuoyu olutu" dedi.

Maalesef TUrkiye'de kamuoyu hep kirmtziya kari oIuu-
yor. Artik bundan sonra kamuoyu, demokrasi, insan hakiari,
hukukun ustUnlug-u ye gercekten bu tUn kurum ye kurallariyla
ça1ian hukuk devieti için o1uma1i ye o yOnde çaba sarf edil-
melidir. Nitekim, 14 Nisan Tandogan, caglayan, tzmir ye sü-
regelen bu mitingler samyorum bunun Mr gOstergesi olacaktir.
Once koydugumuz kurala uyalim, Once kendimizi elestirelim,
Once kendi yanh1arnmzi gOrelim, ondari sonra kari kiiye
birtakim elefliriler gOtUrelim ye yerti deyimiyle Oncelikle bir
empati yapalim; "acaba ben onunla birlikte aynz koullarda yaasanz,
hangi noktada hareket ederini?" diye, bunu gorelim.

Degerli arkada1ar; bizi gonderdigimiz çaIima raporun-
dan dolayi elefliren arkada1arirm ye birçok arkadaimizin da
kutlama ye tesekkurlerini birlikte degerlendirdigimde, bu iki
yilhk süreci dogrusu bo gecirmedigimizi añladim. Eleflirilerin
hemen hemen yoguniugu, tamami bize ceit1i toplantilarda ye
platformiarda getirilen elefliriler, onlardan farkli bir elefliri
getirilmedi. Bunlari da toplayacak olursak, bunlara genellikie
grup grup baktigimda, tabii ban detay gOru1er oldu, firsat
bulursam onlara da deginecegim, ama ana ba1ikta topladigi-
miz zaman, bizim Avukatlik Yasasi'yla ilgili cok dikkatsiz, çok
geIiiguze1 ye belki de yeterince dilckat etmeden ortaya koy-
dugumuz birtakim gOrU1eri cok ar sekilde arkada1arimiz
e1etirdi. Bu elefliriler çeit1i platformiarda oldu, biliyorsunuz
bu daha Once bizim web sayfaimza konuldu. Once genc arka-
da1anrmz, arkasmdan baro bakanIarimiz cok yogun elefliri
getirdiler.
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Ancak bu konuyla ilgili daha Once de soyledim, ama OZDEMIR

imdi siziere bu konuda u bilgiyi vereceim degerli dostlar: OLOK'UN

Ozellikie Istanbul Barosu agirlikh arkada1arintz ye çeit1i KONUSMASI

ii barosu temsilcisi arkada1arimiz, bu Avukatlik Yasasi'nda
Turkiye Barolar Birligi'nin yeni bir anlayi getirdigini,ozellikle
avukatlar arasinda bir siruf farki yarattigmi iddia ettiler ye bu
konuda kendilerince hakli elefliriler getirdiler. Bunun çahma
raporuna da girmi olmasi, tamamen çahilan, uzerinde kafa
yorulan bit çalima oldugu için konulmu, ama asia ye asia
hiçbir baglayiciligi olmadigmz bit kez bu kursude tekrar etmek
durumunda kahyorum. Bu durup dururken ortaya çikmadi.

Biz 25.12.2006 tarihinde btitun barolara yazi yazdik.
Hemen hemen butun barolara yazmamiza ragmen, yani 78
baroya yazdik, ama 78 barodan sadece 15 barodan yanit geldi.
Ozellikie Istanbul Barosu temsilcisi arkadaflanmizin agir bir
eki1de elestirdilderi, belki de hakhdirlar, o konuda da Istanbul

Barosu'nun Avukatlik Yasasi'ndaki bagimii çahan avukatlarla
ilgili eksilclik ye "aytp giderüinelidir" baligiyia verdigi bolUmde,
bu bir bicimde duzenlenmesi, bimun bir biçimde ele alinmasi
konusunda da onerileri var. Burada vakthilzi alip, bunu tekrar
etmek istemiyorum. Dolayisiyla bu Avukatlik Yasasi'yla geti-
rilen elefliriler, ortada henuz oIumu, Yonetim Kurulu uyesi
arkadalarmuz hepsi burada, arkasinda duruyoruz, bu bizim
metnimizdir, asla buna dokundurmayiz diyebilecegimiz bir
metni yok Tflrkiye Barolar Birligi'nin. 0 nedenle, bu konudaki
eleflirilerin sadece bundan sonraki yapacagnniz çahmalarda,
bizi yonlendirmesi bakimmdan onemli oldugunu kabul ediyor
ye bu eleflirileri kabul ediyorum.

Degerli meslektalarim, degerli delegeler; en can alici
elefliriler CMK. Ozur dileyerek ifade etmek istiyorum ki,
inanin sizin yaptigmiz eleflirilerin bin kati biz bu olaydan
istirap çektik. Herhalde arkadalarimizin hepsi bu konuda,
yaptikiarimizi kendilerine ilettik, ulaflirdik. Bakm, oyle iki
tane kitapcik haline geldi. Ben imdi burada unu yaptik, bunu
yaptik demiyorum, bu kitapciklar sizlere geidi, bu kitapcikla-
rm butun belgeleri sizlere geldi. Bakin, bununla ilgili alti tane
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OZOEMIR baro bakanlari toplanhsi yapuk. Ben bizzat ana muhalefet
OLOK'UN partisi genel bakani basta olmak üzere, parlamentodaki Mi-

KONUSMASI t-ün grubu olan siyasi partileri, tUrn kamu niteligindeki mes-
lek kuruluu bakan1arma ye butun sivil toplum orgutlerine,
CMK'da karsi kariya kaldigimiz olumsuziukiari belirten
dosyalar yolladim. Yine tstanbul Barornuzun degerli delege-
lerinden birisinin, saygideger hukukçu arkadasirrnzm ifade
ettigi gibi, baro bakan1arrnrn aldigi karaflar dogrultusunda
Sayin Cumhurbakani'ndan, Meclis Bakani'ndan, Adalet
Bakanligi'ndan ye Babakan'dan randevu istedilc ye bu ran-
devularm bir kismmi gercekleflirdik. Ancak bir tanesi, Sayin
Babakan 5-6 ay sonra, 10 Agustos 2006'da tstanbul'da bir ran-
devu verdi. 0 randevuya 48 baro bakanimiz katildi ye bu 48
baro bakammiz, orada yaanan1ari, benim Sayin Babakan'a
neler soyled%imi bizzat gorduler. Oradan cikhgim.iz zaman,
2005 Antalya Turkiye Barolar Birligi Genel Kurulu'nda bana
oy vermeyip, kari olan birçok arkadairniz, Turkiye Barolar
Birligi'nin Saym Babakan ye hUkumet temsilcilerinin karisrn-
daki bu saygm duruunu yurekten kutladikiarmi, "oy vermedik,
anui sizi kutluyoruz Deter/i Bakan,ni" dedikierini ifade etmek is-
tiyorum. Oradan çiktik, daha kapiya cikar cilcmaz, burada alan
bakan arkada1anrniz var, hemen etrafimizi sardilar. "Sayin
Bakanzm; bir Babakan, Ma/lye Bakanini, Adalet Bakanini, Deviet
Ba/cam ye Babakan Yardirncjs:'nz a/zr ye gelir, bizim soylediginnz bit
aälr e/etirüere rarnen donup Ada/et Bakanz'na, Ma/lye Bakanz'na
'Bu sorunu niye cözmuyorsunuz? Gerçekten Barolar Birligi Baka-
ninuzin soyledigi bu sozler dogru mu?' diye donup sordugunda ye
Ada/et Bakanlzgi'nzn 'efendini inaa/esef Sayin Barolar Bakan 'inuzin
soyledigi doärudur' soziinden ye arkasindan Sayin Babakantn "bu
sorunu lutfen en kisa zamanda cözün" sözU Uzerine... Oradaki
butun baro bakan arkadaflanmiz, "Lutfrn Sayin Bakan, kapzya
çzlcacagzz, kapida size gazeteciler soracak/ar. Biz de Sayin Bahakanzn
bu jestine bir jest yapa/un barn/ar olarak ye Barn/ar BirIii olarak"
dediler. "Ne yapalini?", "Bu eylemi durdura/zin" dediler.

Bakirt, orada olan arkadalarrniiz var burada, baro bakan-
lan, isimlerini saymayayim, onlar billyorlar. "Bakin arkada1ar,
yarin bu konuda bize bir e/etiri ge/irse, ben bu e/etiriyigogUs/ezneni,
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benim günahnn yok, karar sizin, taniarn nit arkadalar?" dedim. OZDEMR

"Tamam Bakannn" dediler. Ben arkada1arnnm sözcüsu olarak OLOK'UN
kapiya çikar çikmaz basin niensuplanna "sayin babakantnnz, kONUSSI

uygar, çagda Turkiye Cu;nhuriyeti Babakanzna yarn zr bir sz ver-
jnitir. Biz ulkeniize, devietintize ye ha ka met yetkililerinnzin sozüne
innmnz. Bu soze daynli olarnk biz eyle;nikaldtriijoruz" dedim. Simdi

kaikip, "neden inanthnzz, liani siz inanm:yordunuz?" derseniz, biz
neye inanmadigimizi her yerde ifade ediyoruz.

Degerli bakan1ar; Avrupa Birligi, Amerika Bir1eilc Dev-
letleri. Avrupa Birligi-Turkiye iiki1eri konusunda yillarthr
soylediginiiziTurkiye Barolar Birligi olarak bugun hi kursude
yineleyecegim.

Degerli arkadaiar; size tarthi bir beige okuyacagim ye
Avrupa Birligiyle ilgili kursulerde cikip bizi itham eden arka-
da1arm lutfen, ama lutfen bu okuyacagim belgeye iyi kulak
vermelerini istiyorum. Nedir bu? Turkiye'de Cumhuriyet Hallc
Partisi Gene! Sekreteri olarak, Cumhuriyet Haik Partisi Genel
Sekreterligi'nde yaptigi çalima1ar1a efsane genei sekreter olan
ye yedi dil bildigi iddia edilen, o donemin Avrupa Parlamenter
Meclisi Temsilcisi Kasim Gulek'in 17 Agustos 1949 tarthinde
Strasbourg'da yaptigi konumayi izninizie okuyacagim. Bizi
yerli yersiz Avrupa Birligi'yle ibir1igi yapti diye elefliren
arkada1ara, 49 yil once o on yonetimde oian ye Turkiye
Cumhuriyetini Ataturk'le birlikte kuran anlayisi temsil eden
insanlarm neler soylediginilutfen dinleyin. Dinieyin de, zaman
zaman Turkiye Barolar Birligi'nin aythn, cagda, uygar bir
anIayi1a Avrupa Birligi'yle, batiyla, uygarlikla birlikteligini
lutfen ulusal degerlere aykiri bir davrani içerisine girdigi
biçiminde itham etmeyin. Vaktiriizi aiacagim, ama okumak
mecburiyetindeyim.

Degerli arkada1ar; 17 Agustos 1949 tarihiride Kasim Gulek,
Strasbourg'da u konumayi yapmiflir parlamentoda: "Uze-

ritnize aldzgznnz sorumluluklann bilincinde olarak soz nit yoruni.
Avrupa haikiann:n ye ashnda tUni dunya haiklannm gozieri u anda
bizint uzerinuze çevriimi durunida. Oniarin butun uniidi bizieriz,
üzerimize nlditlnnz görevin önenii ye derecesi buyuktür. Baarisz,
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UZDEMiR yeni bir clevrin hauangwz oiacaktir. cau;nuauarnn,z, nziiyonlarca
OZOK'IJN kathn ye erkegin guvenligini ye iktisadi konuniunu etkileyebilecek-

KUNUSMASI tir. Biz bunada uiusai grupuar lia/inde bulunmuyoruz, hizier çeit/i
Avrupa haikianinin tenisilcisi ouanak buiunuyoruz. Biz ulusiararas,
nieclisienin yeni bin nyanuaniasina ahit oiuyoruz. Bizi,n bunada nra-
diznuz, Avrupa'nzn hir hOiiiniiinun bin! ii deii, turn Avrupa'nzn
birhgidir. 5urasz gercek ki, bugun burada Avrupa'nzn ban bolgeleni
teinsil ediirneniektedir. Ancak kuvvetie uniut ediyoruz ki, bin gun 11Am
Avrupa ulkeleri ye balk/ant 1,11 niechsin çatisi a/linda tophanacaktzr.
Bizim 5ng6rd1i1ini1iz birlikte dii, din veya baka henliangi bir dli 1ince
inlihahazasina yen yoktur. Bunada teinel kaynak insandir. Bizini oi-
çliieniniiz, kniterlerirniz insanin ozg1inllili ye ni1iterekesere katk,da
hulunniak isteidir. Bizint kapuniz, bit dorultuda cahniaya hazir
alan veya gelecekte liazin ohacak tI/rn Avnipa insanlanina açiktzr.

Avrupa, tanihinde haiz oldugu oncehikh yeri kaybetntitir, u
anda zor donen,den gecmektedin. Iki baylik sava, ekono,nisini yen/c
biretiniflir, bakanui,n, ye seckincihgini yitinnntir. Maliyesi, tica-
reti ye dtq yatimnuani yak ohm Avnupa, dun yanin nierkezi oirnaktan
artik çiknnt:r. Eger Aurupa, yaaniak, hayat seviyesini helirh bin
daze ye koruinak istiyorsa, yapacai tek bin ey varthr, a det Avnupa
binlernesidir. Avrupa icin binlik, bir öiIinz kahm sorunudun, Degiik
u/us/arm boianmu bin Avnupa kendi kendine yetebilecek, yetenhi
bin haynt standardini koruyabilecek glicte degildir. Avrupa, ancak
bir bmnlik oluturunsa gerek ekonoinik, genek pohitik, gerek siyasi
anuanida Anierika Bin/eik Devletleri ye henluingi kuvvethi bin baka
ideolojik devlete kar5i durabi/ir. Kabul etrnen:iz gerekir ki, buglE nkU
Avrupa ekonoinik açidan Ainenika Binleik Devletieni'nin cöment
yarthnivani yin ayakta dunabiiniektedir. Bit as/inc/a bir zulunidur,
bu asia sonsuza kadar slirernez. Avrupa ubusuannin bir maya gelip,
Ainenika yardzinina son erdindii zainan ayakta kahabilniesi için
genekli onienz/eni be/inie,nesi ye bu koulianz koyinasz genek/idin.
As/inc/a Atnenika Binleik Deviet/er4 ulusiararas, birlejnesine bir
ornek oluturnuaktad,r, uiushanarasi c/evict binlerne!enine bir ornek
oiufurnuaktad,n. Balangicta hag:rnszz kuçuk c/evict/er hahmndeyken,
birle5enek dllnyanin en bliyük super glicu Jim/inc ge/initir.

Avrupa'nin birliäini oiuturrnak için veni/ecek ugna, bir vi-
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mania Ainerika'nzn kari kar;ya kaidiz dunwidan çok daixa zor ye OLDEMIR

karnxaxkttr. Avrupa ulusiarinin arkalannda yazyilhik kenthierine OZOK'UN

ait orj adet, gorenek ye On yargihart vardir. Ancak enuniz ki, birlik KONUMASI

mumkundiir ye biz burnt gercekletirmeye kendimizi zoriamak inec-

buriyetindeyiz. Bizirn xs anda anuxcxnnz olan ye ilericle de aniacxnzxz
oimaijt duunmemizi gerektiren ey, bir Avrupa birieik devietieri

yaratmaktzr. Bum ulatnak iCin kat edeceimiz yol uzun ye vere-

cegimiz u,ra çok zor olabilir, ama iyi niyet ye karthikhx gQven, bit

amacuniza uiamada en buyuk etken oiacaktir.

Memieketimize düun en buyuk görev, birleik Avrupa dcv-
letierinin bir kurucu xneclisini oluturn:a konusunda gayrettir. Bu
nieclis, birgün pariamenterierin aynen kendi u!usal par/amen terlerde
yaptzklan gibi, serhestçe tartzabilecekieri bir Avrupa parlamento-
sunun olumasindan gecer. 5urast ,nuhakkak ki, Avrupa birieik
devietlerinin kuruiniasi, bize sadece kazanç sa , 1aninayacak, çok Ozveri
gerektirecek, karxnuza zorlukhar çikacaktir. Kabul ediin,esi bekiene-
cek ozveriier batnda, uiusai egenienlik ye egenienliimizdenferagat
yer alabihir. Ancak bu feragat, zanian içerisinde uiuslararasz Orgüt
tarafindan kuilanxiacaktzr. Ashxnda dunya titus/art bazi problemlerini
birhikte çOzmek zorunda ye artnuladzr. Asixnda içinde birlenxek du-

runxundathrlar, hu da zorunlu ye gerek/idir. Zaten inutiakegeineniik
fikri, artxk devrini kapatmak aanxas,ndadzr. Amerika'nzn Mars/wil
yardunt ekhinde getirdii cömert yardim, Avrupa ye bizint ekononu-

nxizi çokertmek içindir. Mutlu bir halangxc olarak kabul etniek as/a
mumkiin deildir. Bu yardini, Avrupa'nxn çeitli uluslart arasinda bir
ekonontik koordinasyonu ekilde yapxhxrsa daha yararix olur" diyor ye
devam ediyor. Arkadaianm sikildi, ben izninizle bitirecegim.
Isterseniz bitireyim.

Bakin beyler, sene 1949, en az sizin kadar ulusaici Kasim
Gülek Avrupa Parlamentosu'na bunu okuyor. Dirileyeceksiriiz,
oyle dinieyeceksiniz, dinlemek mecburiyetindesiniz. Siz boyle

kalkacaksiniz, "Avrupa Bir1iifonundan yarthm aixyor, bun/ar ditha
az ulusaict. Biz Avrupa Birliinden yardun alan insanlart kxnayaca-

gtz, bu rezalettir" diyeceksiniz, bu cevaplari aldigimz zaman da
tepki gostereceksiniz. Asia, kimse kimsenin yurtseveriigini test
edemez, asia haddi degildir. Kimse kimsenin yurtseverhgini
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O1DEMiR asia test edemez. Eleflirebilirsiniz, saygi duyuyorum, ama
KONU$M49 yurtseverlik gOrev dustugu zaman yapihr, gorecegiz onu.

Degerli arkada1ar; burasi Turkiye Barolar Birligi Genel
Kurulu'nun salonu. Burada ulusal degerleri en az sizin kadar
terennum ediyoruz, ama boyle her kalkan ulusal degerler
diinda baka bir deger olmadigiru; her kaikan, insan hakiari,
demokrasi, hukukun ustuniugu gibi evrensel olmayan, evren-
sellikten gecmeyen degerleri terennum etmiyorsa, ulusalhkla
hiçbir yere varainazsiniz, varmamza imkan yok, mumkun
degil. Benim dedig-im cok açik, çok net. Atilla Bey, beth iyi
dinleyin.

Baku-uz, bir ey soyleyecegim: Kimse benim ulusal baglili-
gin-u, ulusal degerlerin-ü test edemez. Bundan üç yil Once ya da
alb yll Once o donen-tin Istanbul Barosu Bakam Yucel Sayman,
isim vererek sOylQyorum, Adana'da bir arkadaimiz vefat etti,
cenazesine gittik. Turkiye Barolar Birligi BakanligYna secileli
bit ay olmu. Adana Barosu bizi davet etmi, Adana Belediye
Balcam bize yemek vermi yiyoruz. Oraya bir degerli gazeteci
geldi, ismirü sOyleyebilirim, Cengiz candar.

Degerli arkadalar; Izmir Barosu Bakam Noyan (Dzkan,
stanbu1 Barosu Bakani Yucel Sayman ye benim o donem

Basin MUavirim olan Recep Guvelioglu, tanidiklari 1cm de-
gerli gazeteciye "merl,aba" demeye gitmi1er. Degerli gazeteci
donmu,o donemin Istanbul Barosu Bakam Yucel Sayman'a.
"Ey YQccI Saynian, yine TIE rkiye Barolar Bir/igi'nin Bakani olara/c,
geçmi donen,de AN/la Sav'lar giN, Onder Sav'lar gibE, Teonian
Evren'!er gibE, Eraip Ozgen'ler gibi bir Kenialist mE getirdiniz?"
demi. Aym soruya YUcel Sayman "dalea beteri, dalia beteri, do/rn
beteri" demi. Simdi o Istanbul Barosu Kemal istligimizden
yakiniyor, bu Istanbul Barosu bizi Avrupa Birligi ibirli1cçisi
olarak yakiniyor. Bunu anlamak mumkun degil. Lutfen karar
verin, lutfen karar verin...

Ba'kan Yardjmcisi; Arkadalar; iutfen sakin olun. $imdi
Sayin Baflan da bu konuda fazla alinganhk etmesin. Ali Riza
bey, siz de sakin dun.
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Av. Ozdemir OZOK: Degerli arkada1ar; sene 1949, ifle OLDEMIR

Kasim GUlek'in konuma metni, okuyun. Samyorum Kasim OIOK'UW

Gulek en az bizim kadar ulusalciydi. 0 nedenle ben bir ey KDNUMAS[

soylemiyorum, sizin ulusalcthginiza da saygi duyuyorum,
ama ne olur, bir .eyler anlatirken baka1armi diarida kabul
etmeyin, rica ediyorum.

Bakan Yardimcisi: Sayin Bakan; siz de fazia almganhk
yapiyorsunuz, Istanbul Barosuna kari alinganlik etmeyin,
lutfen.

Av. Ozdemir OZOK: Degerli arkada1ar; burada çikti,
bit tstanbul Barosu Baro Meclisi Bakani dedi ki, "lutfen her 3
ayda bir toplanti yapin" Bakin, ben size burada yedi tane baro
bakan1ari toplantisi kitabi veriyorum. Biz 2001'de Turkiye
Barolar Birligini yonetmek için geldigimizde, oksurdugumuz
dalii eger kitap haline gelmise, bildirimizi, basm açiklamamizi,
her turlu yazuluzi, çizimizi butun delegelere yollachgumz gibi,
1969'danbu yana Turkiye Barolar Birligi'nde yonetim, disiplin,
denetimde ça1ian herkese yolluyoruz.

Degerli arkadalar; bakiniz, Sayin Kisacik burada, "lutfen
toplanti yapalun" dedi. Ben kendisine buradan soruyorum:
Kendisine en az 100 tane kitap yolladik, ne olur o kitaplardan
bir tanesi iyi ya da kotu diye bit mail at, bir faks at, bit mek-
tup yaz, ben sizden özür dileyeyim. Bakm, burada yedi tane
toplanti yapmisiz, yediyi 24 aya bolun, matematilc yapm, üç
ayda bir toplanti yapmiiz.

Bakin arkadalar, burada çikti Sezgin Tannkulu, kalkh
dedi ki, "Turkiye'de en onenili hukuk kuruluu o/an Turkiye Ba-
rolar Birligi, Gnneydou'da, Dogu'da insan link/an ihialleri oluyor,
hukuk thialleri oluyor ye Turkiye'de Turkiye Barolar Bir1ii yeni
bir denjokrasi an1ayzz getirniedi." Benim demokrasi an1ayiim
Sezgirt Tanrilculu'yla örtUmez. Benim demokrasi anlayiim,
Uniter, bagimsiz ye gercekten demokratik, laik bit Turkiye
Cumhuriyeti bagimsizhk an1ayiidir.
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OZOEMIR	 Degerli arkadalar; o arkadaim cikti orada soyledi, ben
OZOK'IJN hepinize yolladim. Bakin, u kitabin ilgili sayfasinda var,

KONUSMASI cikan butun Guneydogu ye Dogulu arkada1arim, Turkiye
Barolar Birligi'nin kendilerine el uzatmadigini soyledi. Ayni
eyi Diyarbakir Belediye Bakam 32 tane Guneydogu ye Dogu

belediye bakaniyla, lice veil, herd ziyarete geldiler. Dediler ki,
"Fy Ozden:ir Ow/c, sen kalktzzn zan,an kursude eksiksiz densokrasi,
insan hakian, hukukun ustu,thu...Biz oluyoruz, anannz ahyor,
;nye gelip bizi,n yanznuzda oiinuyorsunuz?" Beriim ona soyledigim
sOz bu kitapta da yaziyor: "Bir koulia gehyorurn; asia ye asia
In,rah'dan tahinat alniayacakszniz, asia ye asia Jrnrah'dan ta/mint
ainiadan bizirn yannnizageieceksiniz. Ge/in konuahni, demokrasiyie
konua/in,, insan hakiarinda konuah,n, hukukun üstüniuiinu dc"
Ben hiçbir yerden talimat almiyorum arkada1ar. Ben, OzgUr
birey olarak duundugumu bu kursuden haykinyorum, o ar-
kada1anm da gelsin haykirsmlar. Ordarla birlikte guneydogu
ye doguyu adim adim gezecegirn arkadalar. Dolayisiyla Sen
birileririden talimat alacaksin, Turk bayragim genel kurulunda
asmayacaksm, Istikial Mari'ni okumayacaksin, "karde oiaca-
;z." Bu nasil bir kardelik? Sorarim size, bu nasil bir bari?

Hepimiz, u salonda oturan arkadalarimiz, u salonda
oUtran butun uyeler, kokumuzu arafliralim, hepimizin koku
bir yere gider. Hiçbirimiz Altaylardan gelen saf Turk oglu Turk
degiliz, ama biz Turkiye Cumhuriyeti'nin bayragma kurbamz,
topragina kurbaniz, vataruna da kurbamz. Ama bunlari 24
saat de soylemek anlamsiz bir ey. Bizi ortak yapan degerle-
rim.ize biz her zaman sahip çiktik, ama siz geleceksiniz baro
politilcasi için, siz geleceksiniz kendi bolge politikaniz için bizi
hancerleyeceksiniz, bize e1etiriler getireceksiniz; bunu kabul
etmeyc imlcan yok.

0 nedenle degerli uyeler, saygideger konukiar; Turkiye'de
gercekten insanlar arilatirken, soylerken karidaki insam nasil
eleflirdigi, nereye vardigmi, hangi nedenlerle itham etligini
cok iyi duunmesi gereklidir. Ayni degerleri savundugumuz
halde, haksiz yere elefliri almak insanlari isyan etliriyor, boyle
bit ey olamaz. Ama biz ulkemizde Oncelikie insan odakli bir
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yonetim istiyoruz. Biz ulkemizde asia ye asia etriik kimligi OZDEMIR
reddediyoruz. Bize atalarumz an1atm, soy1emi, biz oniarin OZQK'UN
izindeyiz... 	 KONUSMASI

Degerli arkadasiar; Darntay konumamda unu soyledim:
"Pik demokrasisi, Turk lialkinin çok sa ygi dnydugu ye halz oIduu
Turk Silahh Kuvvetleri'nin koruinasindan ye ... ca,ninin golgesinden
inn tiaka ku rtarzl n andsr. Bunu sivil inisiijatzfijapnialidir, bunu sivil
den,okrasi yapniahthr." Bunu soyledik arkada1ar, arkasinda du-
ruyoruz; ne derin devietin yanmdayiz, ne herhangi bir eki1de
bir partinin arka bahcesiyiz. Biz, özgtir, bagimsiz kendi kendini
yoneten... Bunu çiksm degerli arkada1arumz soylesin, ayni
eki1de onlara da saygi duyacaim.

Degerli arkada1ar; benim her sözümü manet yapan
Cunthuriyet Gazetesi, bu llademden dolayi Damtay'da yapti-
gim konumayi Cunthuriyet Gazetesi'riin içine almadi. Cam sag
olsun almasm.

Saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Barolar Birligi Bakani'nin konu-
masindan sonra istanbul Barosu Bakam Sayin Kolcuoglu bir
açi.klama yapmaya thtiyac duydu.

Bakan: Divanin bit karari var, bu karari soruyor.

Arkada1ar; divanin aldigi bit karar var, havayi daha
fazia elektriklendirmek yanIi olur. Bunun musebbibi kii1er
veya ahisIar, o ayri mesele. Ancak bu konuma1ari dilek ye
temenniler balisinde yarm dUe getirebilirsiniz. Kâzim baka-
nimiza söz verecegiz, Sezginbakarumiza söz verecegiz, Nev-
zat bakansmiza sOz verecegiz, arkasiridan onun cevaplanna
kari cevaplar olacak. Bu bize yakimaz, Barolar Birligi Genel
Kurulu'dur bu.

Dolayisiyla hepinizi sukfinete davet ediyorum. Buna divan
karar verdi, lutfen divanin kararma saygi duyun, siz seçtiniz.
Kazim bakanimdan özür diiyorum, hakli oldugu konular
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var. Ancak sizin cevabmiz veya bakalarinm cevabi, cevap
hakkmi doguracak.

Lutfen, Divan bir karar verdi, o karardan donmuyoruz.
Yarm dilek ye temennilerde... All Riza bey, lutfen...

Zannederim bir yanh anlama var arkadalar, onu duzelt-
mek istlyorum. Bu cevap hakiarmi daha sonra, yarmki toplanti-
da arkadaIarimiz dile getirecekier. Bunn zannederim All Riza
Bey yan1i anladi, diger maddelerde dile getirecekier.

Bakan Yardimcisi: Gundemimizin 9. maddesine geci-
yoruz. Geçmi donem çalmalarindan dolayi Barolar Birligi
Yonetim Kurulu'nun aklanmasmi oylarmiza sunuyoruz:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Oybirligiyle aklanmitir.
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GUNDEM MADDESI 10

BAKANLII( DIVANI, YÔNETIM, DISIPLIN
VE DENETLEME KLJRULU UVELERINE

AVUI(ATLII( YASASI'NIN 112. MADDESI
GEREGINCE YAPILACAI(

ÔDEMELERIN MiIcrAR VE $EKLININ
BELIRLENMESI

Bakan Yardimcisi: Giindemimizin 10. maddesi, Baskanhk
Divan, Yonetim, Disiplinve Denetleme Kurulu uyelerine Avu-
katlik Yasasi'run 112. maddesi geregince yapilacak odemelerin
miktar ye odeme eklinin belirlenmesi maddesine gectik. Bu
konuda yonetim kurulundan bir açiklama yapmak isteyen
uyemiz var nu?

Buyurun efendim.

Av. Soner KOCABEY (Turkiye Barolar Birligi Yonetim SONER

Kurulu Sayman Uyesi): Sayin delegeler; 10. maddeyle ilgili KOCABEY'IN

kisa bir açiklama yapmak istiyorum. Gundemimizin 10. mad- KONUSMASI

desinde yer alan duzenlemeyle ilgili Yonetim Kurulumuzun
göruflerine iIikin kisa bir açiklama yapacagim. Avukatlik
Kanunu'nun 112. maddesi, biliyorsunuz yonetim kurulunun,
divan uyelerinin ücretli olmasmi, divan dimda kalanlarm ye
disiplin, deneileme kurulu uyelerine ise huzur hakki ahnalarini
sagliyor.

Yonetime geldigimiz 2005 yilinda, o tarthteki genel kuru-
lumuz, huzur hakki ahnmasi konusunda 200 bin lira olarak
belirlemifli. Biz bu butçe tasarisi, az sonra goruecegimiz
butce tasarismda bu 200'U 250 olarak planladik. 2005 oncesin-
de 150'den 200'e çiknufli, yuzde 33 civarinda. Simdi 200'den
250'ye çikarilmasma gOre butceyi hazirladilc, bu da yaklaik
% 25 yaplyor. Divana ucret verilmesi konusunda ise herhangi
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SONIR bir duzenieme yapmadik. 0 konunun degerlendirilmesi veya
J(O(AHEY'JN önerisi genel kurulun takdiridir.
KONUSMASI

Saygilar sunuyorum.

Bakan Yardimcisi: Sayin Yonetim Kurulu Uyesine te-
ekkUr ediyoruz. Bakanhk Divan, Yonetim, Disiplin ye De-

netleme Kurulu Uyelerine Avukatlik Yasasi'nin 112. maddesi
geregirice yapilacak odemelerin miktar ye odeme ek1inin
belirlerimesi konulu gundem maddesinde, 250 lira olarak belir-
lerimesi hususunda yonetim kurulunun bir göruu belirlendi.
Burnt oylanniza sunuyorum:

Kabul ederiler... Kabul etmeyenler...

Oycokluguyla kabul edilmitir.
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GUNDEM MADDESI 11-12

BAROLARDAN ALINACAI(
TURKIYE BAROLAR BIRLIGI KESENEGI VE

ÔLLJM YARDIMININ SAPTANMASI,
GELECEIC DONEM BUTçE5WLE BUTçE

YÔNERGESININ
GÔRUULMESI VE KABLILU

Bakan Yardimcisi: Gundemimizin 11. maddesine geciyo-
ruz: Gelecek donem butcesiyle butçe yonergesiriin goruulmesi
ye kabulu.

Bu konuda söz almak isteyenlerden elimizde divana ulaan
Av. Tamer Sahin'in talebi var. Baka var nu? Sayin Kolcuoglu;
sizin 12. maddeyle ilgili bir görume talebiniz var zaten. tkisini
bit arada 12. maddede yaparsak uygun di$er mi? Burada genel
kurul giindemimizin 12. maddesi uyarmca bir talebiniz var.

Av. Kazim KOLCUOLU (Istanbul Barosu Bakani): (AiIM
Efendim, u anda butçenin garufllmesi var. Aidatlann tespiti KOI.CUOGLU'NUW

ye alum yardimlarinin tespiti, butce garumesinden sonraki 
KONUASI

maddeye konu1mu. Ashnda aidatlarm tespitinde farklihk
olursa, butçede degiik1ilc yapmak zorunlulugu dogacak. 0
nedenle, o maddelerin, yani aidat ye alum yardimi konusuram
butce gorumesinden once olmasi gerekir. Orada bit yanlihk
oldugunu zannediyorum. Bu madde, ashnda imdi g6ruu1e-
cek olan madde, aidat ye Olum yardumrun tespiti konusudur.
Ben de o konuda sOz almiflim, onun için zaten soyluyorunt
Ondan sonra butceyi goruebiiriz; çunku aidati arthrma ye-
yahut da eksiltme konusunda oneriler gelir de herhangi bir
ekiIde gelirde bit degiiklik meydana gelirse, butce ona gore

yeniden tanzim edilmesi gerekir diye duflinuyorum.

Teekkur ediyorum.
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Bakan Yardimcisi: 11 ye 12. maddenin yer degitiri1mesi
hususunda bir öneri geldi. Bu konuda yonetim kurulunun
goruu?

Efendim, iki görü var. "12. nuxdcte, 11. maddeyle yer deitir-
sin." Bu birinci görü. "11 ye 12. madde tek niadde lialine getiril-
sin." Bu da ikinci görü. Birinci görUU oylarmiza sunuyorum:
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu gorUs oycokluguyla
reddedildi. 11 ye 12. maddenin birlikte gorusulmesini oylari-
niza sunuyorum:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Oycokluguyla kabul edi1niitir.

Efendim, 11 ye 12. madde, madde metinlerini okuyorum:
Gelecek donem butcesiyle butçe yönergesinin gorusulmesi ye
kabulu maddesiyle barolardan alinacak TUrkiye Barolar Birligi
kesenegi ye alum yardumnm saptanmasi konulari tek madde
halinde genel kurulumuzun karari uyarinca birllkte gOruule-
cektir. Bu konuda sdz almak isteyen!er bize bildirdiler. Ben söz
almak isteyenleri siray!a genel kuru!un bilgisine sunuyorum.

	

GUN !S	 Av. GUne CURSELER: Saym Bakan; sayman arkada-

	

GURSELLERIN
KONUMASI	 iimz tahminibutceyi bir an!atsin da onun Ust-Unde tartima

açahm.

Bakan Yardimcisi: Tahmini butceyi tabii ki Yanetim
Kurulu anlatacak.

Bir Sayman üyemizi cagiralim, bir Ozet bilgi versinler
bize. Daha evvel garuu!dug-u için, zaten burilarm okunmu
sayilmasma karar verilmifli. Sayman Uyemizi rica ede!im, bir
äzet bilgi veriyorlar.

Buyurun.

SONER Av. Soner KOCABEY (Turkiye Barolar Birligi Yonetim
KOCABEY9N Kurulu Sayman Uyesi): Saym delege!er; geçmi butçemiz!e ilgili
KONUSMASI olarak daha sabahleyinbir karar aldik, biliyorsunuz, okunma-

dan gonderi!en evraklarm bu ilerin yftrümesi hususunda bir
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karar ahnnijsh. Ben, eger izin verirseniz yeni bUtçenin tama- SONER

nimi okumak durumundayim veya bunu size gonderdigimiz KOCABEY'IN

ekliyle okundugu yolunda bir karar ahrsaniz, bundan sonra KONUSMASI

belirlediginiz eki1de 11 veya 12. maddeler üzerine tartima
yap abiliriz.

Balcan Yardimeisi: Degerli meslektalarim; butçe ye de-
netleme kurulu raporunun, daha evvel dagitilni ye okunmus
olmasi nedeniyle burada okunmu sayilmasma karar verilme-
sini oylariniza sunuyonim:

Kabul edenler... Kabul etrneyenler...

Oybirligiyle kabul edilmiflir. Ancak Saymamm.izdan bir
ozet bilgi sabahki gibi ahnacak nil, istiyor musunuz? Tamam.
o halde gorusmelere geciyoruz.

Bu konuda sOz almak isteyen? Yalmz, sadece glindem
maddesiyle ilgili olacak.

Istanbul Barosu Baskani Av. Kazim Kolcuoglu; buyurun
efendim.

Av. Kâzim KOLCUOtLU (istanbul Barosu Bakam): Sa- (AiIM

ym Bakan, çok degerli meslekta1arim; zaman zaman genel KOICUOGW NUN

kurulumuzda belki de birbbmni anlamama konusunda veyahut
da anlatma konusunda kanikhklar yaandini hepiniz gozle-
diniz. Sayin Bakan, elbette ki yapilan eleflirilere ye takdirlere
kendisi duunceleri istilcametinde Yonetim Kurulu adma yanit
verme hakki ye yetkisine sahiptir, biz de saygiyla dinleriz. Yal-
niz, barolarla delegeleri bakaninnz birbirine kariirdi, orada
uzuntU duydum. Burada delegeler temsilci, barolar temsilci
degil. Bilhassa "Istanbul Barosu" diyerek ifade kullanmasi,
gercekten beth uzdü. Elbette ki bazi delege arkadalarimiz
gOrü ye duuncelerith rahatlikia aciklayabilir. Onlarm sOz

hakki, filch haklanm eilerinden alma olanagumz olmadigma
gore, net ye acik elefliri yapabilirler. Ama "men subu oldugu baro

taraJindan bufikir savunuluyor ye baro bit sorumlulugun içindedir"

gibi bir ifade kullanilmasi ye bunun sonucunda da adeta "Is-
tanbul Barosu beni bit kadar agir bir eletiri bombardimana tuttu"
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TARTISMA ek1indeki ifade de bulunmasi, gercekten hem bu kongrenin
yapisma, hem de duzenine uygun olmadigmi buradan ifade
etmek istiyorum.

Kaldi ki Istanbul Barosu Yonetim Kurulu karari yerine,
Izmir Barosu Ydrietim Kurulu karariyla bunu protesto etti.
0 soylenebilirdi belki, "Izmir Barosu YOnetim Kurulu boyle bir
karar aid,, ashnda bu karar, kendi di4ünceieri ye gOrQüdur, ama
gercek udur" denebilirdi. An1ama bakimmdan söylüyorum;
yan1t ifadelerin, yanh tartimalara suruklenmesi nedeniyle
bu aciklamayi gerekli görUyorum. çunku burada Istanbul Ba-
rosu adeta hedef almarak ifade kullanildigi için bu aciklamayi
yapmak zorunlulugunu duydum.

Ikincisi, aidatlar konusunda ye olum yardmilan konusun-
da, tasarida net olarak kii bai, yard avukat bai almacak olan
miktarm açiklamasmi gormedim. Eger mumkunse sayman
arkadaimjz hemen onu verirse...

Av. Soner KOCABEY: Simdi bizim önerimiz; 2 lira 40
kuru keserek ahyorduk, bunun yarisi kadar Mum yardiim
tahakkuk ettirilmitir. Bizim butcedekj önerimiz 2 lira 60.

Av. Kâzim KOLCUOffaU: Yani yuzde olarak ne kadar
onu hesap etiniz mi?

Av. Saner KOCABEY: % 9, enflasyon civarmda bir ra-
kam.

Av. Kâzim KOLCUO(LU: Yalmz, butçede yuzde 20'lik bir
fark görUnuyor, yard 300 milyon gelir olarak konulmu, gecen
donem icin 300 milyon 46, bu donem için 360 milyon olarak
konu1mu. Boylece 3 milyon 600 bin galiba, dyle zannediyorum,
yuzde 20 civarmda bir arti gOrunflyor orada. Yani yanh Mr
ey kullanilmasm. Global olarak yazdigiruz butçedeki rakamia,

bu soylediklerht birbirini tutmuyor.

Av. Saner KOCABEY: 0 fark, avukat sayisinin artiiy1a
ugh Bakamm. Tahmini avukat sayisinin artiiyla ilgii sizin
soylediginiz rakam.
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Av. Kazim KOLCUOLU: Anladim da, avukat sayisimn TARTI$MA

artiiy1a ilgili olan, 2.40, 2.60'a çikan1diina gore, yard 2. 4,
2.6'ya çilcarildigma gOre, bana gOre yuzde 17 oluyor?

Av. Saner KOCABEY: 2.40'1 siz gecen seneki sayiya gore
belirliyorsunuz. Bu seneki artii da dikkate alirsaniz, 2.60'1 da
alirsaniz, fark oradan çikar.

Av. Kazim KOLCUOtLU: Oran diyorum...

Av. Soner KOCABEY: Oran 2 lira 40 kuru idi, imdi 2 lira
60 yapiyoruz, yuzde 9'a filan geliyor Bakanim.

Av. Kazim KOLCUOCLU: Sunun için sordum: Hepimiz
2 sene degil de, 1 sene Once genel kurullarnmzi yaptik. Barolar
genel kurullarm.i.yaptiklari zaman, gelecege yonelilc olmak üze-
re tahniini butçeleriride Olum yardirm ye aym zamanda aidati
tespit eder Barolar Bir1ii. 0 tespit edilen aidati bugune kadar
Barolar Birligi topluyor, yard toplayacak. 5imdi ikisi arasinda
fark olursa, yard barolariri yuzdesi, Barolar Birligi'nin yuzdesi
arasmda herhangi bir fark meydana gelirse, tstartbul Barosunu
duunün, 22.000 üyesi clan bir baroda 2,5 milyon fark ederse,
yani 2.200.000 bin Turk Lirasi diye koydugnnuz zaman, 22.000
kiiye yeniden bu paranin odenmesi için tebligat yapmak
zorundasiniz. 0 nedenle ben onu israrla sordum; çunku biz
2.43'tu zannediyorum tamami 2.43'u biz, 2.50'ye çikardik. Yard
boylece zannediyorum eski eyIe yuzde 243 milyon, bunu 250
milyona çikardik. Hesabini yaptigimiz zaman yuzde olarak, %
12 falan bit arti, % 13 arti olarak gOrunüyor. Onu 1 lira fazia
gecerse, 22.000 avukata biz tebligat yapmak zorundayiz ye
yaptiimiz tebligat top1ayacamuz paradan be kati. 0 nedenle,
bu oranlan barolardan almacak istatistikiere gore yapilmasi
veyahut da arttirmaya gOre yapilmasi daha dogru olur diye
duflnuyorum. Ama u anda tam olarak ikisi birbirine tekabul
edip etmedigini bilemiyorum, ama etmezse boyle bir sorunla
kari kariya kalacagiz diye bunu açiklamak için yap tim.

Hepinize tesekkur ediyorum.

Bakan: Biz teekkur ederiz Sayirt Bakan.
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TARTISMA Tekrar bit ikaz yapmak Uzere, Tamer Sahin beyi davet
ediyorum, ancak lutfen konuya bagli kalarak konualim ye
germeyelim.

Buyurun Tamer Bey.

Av. Tamer SAHiN (Istanbul Barosu Delegesi): Sayin ba-
kanlarim, saym konukiar, degerli meslektaIarim; gundemin
genellikie bu bolUmü uzerinde fazia konuma olmaz. Her sene
bUtcelerimiz belli usul ye esaslara gäre hazirlanir, tahnñni
artilara gOre bir hesap yapthr ye kabul edilir gider. Ancak bu
ahkanhgimizin bazi eksikleri de beraber getirdiginigordugum
için huzurlannizdayim.

5u son tartimayi yapilmamx kabul edersek, aslinda bu-
gunku toplantin.in agirlik noktasi, egitim, staj egitimi ye staj-
yerlerin durumu oldu. Haifa Barolar Birligi'nin Saym Bakam
da birinci bOlumdeki konumasimrt buyuk kismini buna ayirdi.
Bundan cok buyuk bir mutluluk duydum. Ancak 934 sayfahk
gayet hacimli çahma raporunun içinde Sayin Bakan'm bu
gOrUune ragmen herhangi bir egitim, staj egitimine iIikin
ibarelerin olmamasi tabii bit eksiklig-imizdi. Bu nereden kay-
nakiamyor diye baktigim zaman, bUtceden kaynak1anmi
oldugunu gOrüyoruz. Ne kadar iyi niyetli olursak olahm, ne
kadar bu konuda ca1tmak durumtmda olursak olalim eger but-
cenizde buna ayiracak bir faaliyet için parasal olanagirnz yoksa
yerine getirmeniz mumkun degil. Oysa gene Barolar Birligi'nin
duzenledigi "Hukukçunun Egitirni" isimli be yil Once üç gun
sUren bit uluslararasi toplanu yaptik; orada cok degerli fikirli
oluflu, cok önemli tartima1ar yaptik. Onlar deifre edildi, kitap
haline gelirildi, ama uygulamaya geldigi zaman kaldi.

Butun bunlari niye anlatiyorum: Ozellikle bu staj egitimi
nedeniyle cok buyuk sikintilarmuz var. cok ozetle sOyleye .

-cegim, arkadaslarin-ijn çogu anlattilar. Bize mUracaat eden
genclerimiz, hukuk fakultesi diplomasiyla kendilerini avukat
kimligiyle gOrmekteler ye iin daha kOtusu, kendilerine verilen
bu stajia ilgili surenin, hayatlarmdan almn-n bit yil dUunce-
sindeler, sikmti burada ba1iyor. Daha kOtusu, biz bunlari bile
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bile bu staja arkada1annnzin kayitlarmi yapiyoruz. Ondan 1ARTIMA
sonra nereye gonderiyoruz, biliyor musunuz? En çok elefliri
getirdiginiz, avukatlik meslegine, savunmaya saygisizligmi
dile getirdiginiz Adalet Bakanligimn gOrev ye denetiinirdeki
kii1erin Onüne atiyorsuitiZ. Barodan kaydmi yaplyor, "Juujdi

glUe glUe savczhga, haydi gale gale hñkirnin online." Bu arkadai-

miza meslek ilke ye kurallariyla ilgili hiçbir egitim vermemiiz,
hiçbir tanitim yapmamiiz, oturmasmi, kalkmasmi bir avukatin
nasil olacagmi hiçbir sey yapmamiz, dogru savcmin Online
koymusuz. Orada yapilan yanhslar, donUyor do1aiyor, sonuç
da bize mal oluyor. Bu nedenle, bu konunun çok ciddi ekilde
araflirilmasi lazim.

14. maddede sOyleyecektim, ama musaade ediirse iki satir
araligiyla geçecegim; bizim Avukathk Kanunu'nun 15. mad-
desinin kesinkes degiflirilmesi lazim. Kuçuk barolar, kuçUk
derken sakm yarth anlamaym, sayisal olarak kucuk olan baro-
larda pek sorun yaanmayabiIir, ama bizim gibi 3.000 uzerirtde
stajyer muracaati olan yerlerde çok buyuk sikintilar yaiyoruz.
Bu 15. maddedeki 6 ay ye 6 ay süreci, bana gOre artik yartlwtir,
bunu 4 aya bOlelim. Birinci 4 ayda staj egitirnini avukat yihnda
ba1atirken, staj egitim merkezinde mesleic ilke ye kurallariyla
uygulamada avukati mutlaka bu karde1erimize verelim, hu-
kuk egitimiriin dimda bir meslek agretimini mutlaka verelim,
bunun bir meslek o1duunu ogretelim, adalet mekanizmasmin
Ontine o 4. aymdan sonra gonderelim. Orada 1,5 aylik Iuzum-
suz stajiar var, hic gerek yok, onu 4 ayda tamamlahnz ye son
4 aylilc kisimda da uygulamaya yonelik gene avukat yaninda
diger verdigimiz mesleki bilgi dersleriyle beraber uygulama
içinde arkada1anmizi yetiflirirsek, zannediyorum bu hakim-
savci iiki1erinde de genclerimizden kaynaklanan sikmtiyi
aacagiz. Bununla ilgili teklifi hazirlayacagiz, yonetmelikte
de birtakim teklifler var, ama Once artik sanrnm bu butçede
egitim ad' altmda bir fasil ye madde yapilmasi mumkun degil,
obir tekrdk aynnti gerektiriyor. Ama dilegim; en azmdan Onü-
muzdeki butce dOneminde, Birligimizin mutlaka ye mutlaka

butçesinde egitim admda bir fasil ye madde bulunmasidir.
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TARIISMA	 Saygilar sunuyorum.

Bakan: Teelckur ederiz.

Efendim sirada Sezgin Bey ye Ogtin Kayacan ye Av.
Cengiz Kayitmazer var, buniara saziere verecegiz imdi tabii.
Birific Bakaniimzin bir dUzeltme ye teekkur talebi var, uygun
gOrürseniz, aciklayici mahiyette... Beiki de o konumayi ona
gore ayarlayacaksimz siz.

Buyurun Bakanint

Av. Ozdemir OZOK (Turkiye Barolar B irliki Bakani):
Saygideger genel kurul uyeleri, degerli mesiektaslarim, degerli
konukiar; Oncehkle Antalya Genel Kurulu'ndan bu yana yap-
tigmuz iki yilhk cahmayi, oylarinizla akladiginiz igin sizlere
saygilarimizi, ukraniarintzi ye teekkürierintizi sunuyoruz,
eksik olmaym.

Daha sonra Sayin Istanbul Barosu Bakani, dogrudan
dogruya Istanbul Barosu tUzel kiiligini hedef alarak bir
eletiri yapildigini sOyledi. Asia boyle bir amacim yok. Eger
boyle bir amaç cikmisa, bu amaci aan bir soylem olmu.
Ben burada Ozeilikle birkaç tane Istanbul Barosu üyesi cok
degerii arkadalarimiz gorUierine de saygi duyuyorum, ama
Avrupa Birlig-i-Turkiye ihkilerinde Ozellikle Turkiye Barolar
Birligi'nin bu son yaptigi, Avrupa Konseyi'nin kaynagi lie
yaptigi egitimie ilgifi getirdigi elestiriyi cevaplarken, 2, 3 y'l
ya da 6 yil Once Sayin Yucei Sayman, isim vererek soyledim,
Saym Noyan Ozkan diye isim vererek sOyiedim, bugun de de-
gerli arkadaiarmuzm bugunku Istanbul Barosundan konusan
arkadaslarimizi kastederek sOyledim. Yoksa çok iyi tamdigim,
çok yakin dostiarim olan Istanbul Barosundaki birçok arka-
dain-un, benim gibi duflindugune inanlyorum. Arti, Istanbul
Barosu tuzeikisiligini burada elestirmerimn bir aniaim yok zaten
Ben burada ahislarin eIetiriierine kari not aldigim bilgiler
icerisinde yant vermeye çalitim. Boyle bir yanlis aniailma
olmusa onu duzeitmelc isterim.
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Diger konuda, snnyorurn Sezgin bey de bir sOz alacak, onu
da soyleyeyim. Ben hiçbir kiiy1e, hiçbir kurumla 78 baromuza
olan yakinhgim aynithr, 78 barodaki butun baro bakanhrirna
yakinligun aynidir. Ama elefliri yapihrken, irisanlar biraz daha
kendileri aynaya baksmlar, nasil bir davram sergiliyorlar ona
gore elefliri getirsinler, ben bunu Ozellikle soyledim. Bu da
tamamen Turkiye Barolar Birligi Baskan' Ozdemir Ozok ola-
rak benim kiise1 eleflirimdir. Yoksa Istanbul Barosu'nu ya da
Diyarbakir Barosu'nu ya da baka bir baroyu tuzellcii olarak
karimiza almaya irnkân yok, bunun boyle an1ai1masi da bana
gore mumkUn degildir. Bunu duzelhnek istiyorum.

Teekkür ederim sag olun.

Bakan: Biz teekkür ederiz.

Sezgin Bey, buyururi.

Av. Sezgin TANRIKULU (Diyarbakir BarosuBakani): S[ZGIN

Degerli mes1ektalarirn, Saym Divan; tekrar yeniden hepinizi TANRIKIJLU'NUH

saygiyla selantyorum.	
KONUSMASI

Sevgili meslektaflanm; ben gerci gundemiri 11 ye 12. mad-
desiyle ilgili sOz aldim. Ancak Sayin Barolar Birligi Bakam
da biraz Once bir duzeitmede bulundu, onunla ilgili de çok
kisa birkac ey soylemek durumundayim. Benim konuma-
mm çozumleri ileride yapilacak. Ben turn meslekta1armim,
burada delege olarak buraya katilan meslekta&arimin buyuk
bit sagduyuyla yaptigun konumayi ileride okumalarini ye
degerlendirmelerilli bilhassa rica ediyorurn. Bu ricayi unun
için istiyorum sevgili rneslekta1arim: Ben inamyorum ki bu
kongrede, Turkiye Barolar Birligi'nin bugun burada gercekle-
en kongresinde en yapici, en butun1etirici, en birlikten yana,

en kardelikten yana konumayi ben yaptirn, kendimi oyle
degerlendiriyorum. Benim yaptigim konumada ye benirn
yaptigim içerik de turn meslekta1arm tarafmdan alkiflandi,
bir itiraz da gormedim.

Ancak Sayin Birlik Bakam, kendisine yoneltilen agir ele-
tirileri yamtlarken bit çiki yolu bulmasi gerekiyordu. Burada
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SEZGIN cok flzUlerek musaade ettim; çunkU benim konumam ortada,
TANRIKULU'NUW ne soyledigimi de cok iyi billyorum. Sayin Birlik Bakani, Di-

KDNUMASI yarbakir Barosu Bakani Sezgin Tannkulu adi gectigi anda ne
saylediklerimi hepiniz cok fyi biliyorsunuz ye hatirhyorsunuz,
butun salon cilgmca a1ki1adi.

Sevgili mesIekta1anm; bu a1ki1ar hangi anlama geliyor,
biliyor musunuz? Yaptigmiz allular, kafaimza sikilan kursun
gibi, evet bu salonda kafaimza sikilan kurun gibi. Agn bet-urn
konumami, okuyun, bir daha okuyun.

Sevgili meslektalarim; burada bit daha ifade ediyorum:
Benim hiçbir zaman gizif bir gundemim olmadi. Benim demok-
rasi an1aymimi begenmeyebilirsiit, ama benim konumamdan
sbz ederken, 2003'teki Trabzon Kongresi gibi; cunkU orada da
maalesef aym 5ey o1mutu, adimi anarken bagitrarak, bu Genel
Kurulu hiçe sayarak konuamazsmiz. Birlik Bakam olarak
daha sakin konumak durumundasiniz

Bakan: Konuya bagli kalalim.

Av. Sezgin TANRIKULU: Konuya bagh konuuyorurn
zaten, konumuz bu.

Bakan: Ama tekrar tar hma yarattigi için Sezgin Bey,
Iutfen.

At'. Sezgin TANRIKULU: Gundem maddesiyle ilgili de
konuacagim, Bakarnniz da konutu ayni eyi, Bakanuuz da
ayni eyi konutu, bir ey soyledin mi?

Bakan: Istanbul Baro Bakam cok kisa bu konuya gir-
di...

Av. Sezgin TANRIKULU: Dolayisiyla bu kinlmayi ye
bu kirgmhgmmizi, kendi icindeki bu kinlmayi Genel Kurulun
takdirlerine sunuyorum ye dogru olmadigini da dUunuyorum.
Hepinize bu konuda saygilarimi sunuyorum.

GUndeniin 12. maddesiyle ilgih olarak degerli mesIekta-
lanm; ben gecen yil da bu bapta konurna yapniiflim, talepte
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bulunmuflum ye bu talebi burada yineliyorum. Turkiye SEZGN
Barolar Birligi'nin almi oldugu bu kesenek, ölUm ye diger TANRIKULU'NUN

kesenek çok faziadir, TUrkiye Barolar Birligi'nin bana gore bu KONUM4SI
paraya thtiyaci yoktur. CMK'daki cari giderlerin adli yardim
odenegine baglanmasmdan sonra barolarm butun giderleri,
butun giderlerini kari1ayacak kalemleri kesilmi, adli yardim-
dan gelecek odenege baglanimflir. Adli yardimdan gelecek
odenek de, barolarm carl giderlerini karilayabi1ecek nitelikte
degildir, yasa degiikligiyle yapi1mitir bu. Dolayisiyla aidat-
larm yakiasik 1/4'UnUn Turkiye Barolar Birlii'ne gitmesinirt
bir anlarm yoktur; bu paramn buyuk bir kisim barolarda kal-
mandir, barolar kendi harcamalarina buna harcamalidirlar.
Dolayisiyla 2.40'tan bu paranin 2.60'a çikanlmasina kariyim.
Benim Onerim, I nokta olarak kalmasidir. Genel Kurul bunu,
ozellikie buyUk barolar Ankara, tstanbul, tzmir Barolari bu
konuda tutum almadilar; cunku aym ekilde kendi butceleriyle
kendileri idare edemeyeceklerdir onumuzdeki donem açisin-
dan. Bu nedenle, bunun 1 YTL olarak kabul edilmesini Genel
Kurula oneriyorum.

Ayrica bununla bagla olarak da biz biftçe bakimindan Tur-
kiye Barolar Birligi'ne butçe kalemler arasmda oynama yetkesi
veririz. Dolayisiyla bundan azalacak geliri Turkiye Barolar
Birligi temsili giderlerinden, diger giderlerden kisarak bundan
gelecek geliri kari1ayabilir1er. Bu nedenle 2.40'tan 2.60'a çika-
rilmasma kariyim, bunun 1 YTL olarak duurUlmesini Genel
Kurul takdirlerine arz ediyorum.

Bir de butun barolan çok yakmdan ilgilendiren bir durum
sOz konusu: Turkiye Barolar Birligi bu miktarlari dogrudan
dogruya bize gonderdigi odenekierden kesmekte. Bu da, butun
barolar açisindan buyuk bir sorundur. Diyarbakir Baros'unun
600'e yakirt flyesi vardir, I pl içerisinde topladigumz aidat milc-
tan 300 kiiyle smirk kalmaktadir. tstanbul Barosunda, Ankara
Barosunda, tzmir Barosunda bu sayi daha da duuktur, Oyle
samyorum. Dolayisiyla Hz bir sonraki y'l tahsil etmedigimiz
aidatlardan Turkiye Barolar Birligine kesenek pein Odemi du-
rumdayiz. Bu da, buyuk bir haksizliga ye magduriyete neden
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SEZGIN olmaktadir, barolar bakrntindan bizim magduriyetiniize neden
IANRIKULU'HUN olmaktadir. Dolayisiyla da Turkiye Barolar Birligi, bu butçe ka-

KONUSMASI lemi baknmndan kaynagiindan kesme yolandan vazgecmelidir;
her yilm 31.12 tarihi itibarlyle, barolarin kaç Uyesiriden tahsi-
latta bu1unmu ise, o kadar Uyesine gore kesenegi istemelidir
veya kesmelidir. Aksi halde, barolarm magduriyetine neden
olmaktadjr, bunu da bu madde kapsaminda genel kurulun
takdirine sunulmasim talep ediyorum.

Son olarak, bu Genel Kurulun Turkiye'de demokrasinin
insasi için bir vesile olmasmi dilemiflim, karde1ige, dostluga
bir vesile olmasin diIemitim. Tekrar ayni dilekierle Genel
Kurulu Diyarbakir Barosu adma, ahsim adina saygiyla se-
lanThyorum.

Bakan Yardimcisi: Teekkur ederim.

Saym Cengiz Kayitmazer; buyurun.

CENGiZ	 Av. Cengiz KAYITMAZER (Istanbul Barosu Delegesi):
KAYITMAZER'IN Degerli Bakanm, degerli divan, degerli bakanIanm, degerli

KONUSMASI arkadalar ye saym meslekta1ar, kiymetli konukiar; her eyin
temeli u hukuk mesleginde hak ye nefaset kurali eitlik ilkesi-
dir. Bu yaadigim 57 sene içerisinde her yerde bir ey gordum;
saga solcunun hak ye eit1igine inanmaz.

Paraya dayali oldugu için Barolar Birligi, Saym Bakanm
alum kesenekleriyle ilgili, Sayman vasitasiyla yap tigi talepte
unu belirtmek isterim: Tabii ki vermeden almak tannya ait,

yani biz para verecegiz. Nasil verecegiz; hak ye nefaset, eiflik
ilkesiyle. Nedir bu, yüzde 40 mu hayir. Nedir; enflasyon dog-
rultusunda. Kim soyledi; Degerli Kazim Bakanim soyledi.
Sezgin karcIeim "1 lira yapalini" dedi. Olmadi, niye; 1 lirayla
bir yere gidemezsin. EitIik ilkesiyle aldigmi, verdigini dengeli
key, yine aym yere gelirsin.

Arkadalar; herkes birbirine yak1airken, konusurken, ii-
gilenirken eitIik ilkesine, kurallarma uymak zorundadir. Ben
Avrupa Birligi'rün açmi oldugu bu kursa ilk Once yazilanim,
San-il benim tanigim. Ayrica Kadri beyin buttin karsi çikmala-
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rum ragmen, ben dart gozle buna katilacagim dedim. Ben ayiri ([NGZ
6'sinda kursa baIiyorum arkadaslar hepinize de öneririm; KAYITMAZER'IN
çunku biz bir eyi en iyi ogrenmek zorundayiz. Olayda kari KONUMAS
çikilan nedir? Biz Alman vakiflarrnm, diger vakiflarin... Du-
yunu Umumiye-i lstanbul'u bilirsiniz, hepiniz okumadinizsa
da, lütfen tstanbul'da su anda Istanbul Erkek Lisesi clan bina,
Duyunu Umumiye binasidir. Sultan Abdulmecit'le balayan,
tstanbul'u saraylarla donatan ye crduyu, askeri beslemeyen
ye II. Mahmut'la balayan prensin evlenme ye prenseslerin
evlenmesiyle alinan milycnlarca altin, bcrc odenememesi,
kardei Abdulaziz ye daha acisi, Nedim Pap denilen Pasa'nin
komisyonlarini satar, almdigi için ye maalesef u yuzde 10'lar
bugunun ifl degil, 50 senenin ii degil.

Ancak ben size bir ey sayleyeyim: Hic kinise 68'li Cengiz'e
merhum Kasim Gulek'Ie ayni kulvarda kcuycr, ayni fikir-
de diyemez. 1949'da Missouri Zirhiisiyla Amerika Bir1eik
Devletleri'nin merhum olan Turkiye elcisi getirildigi, Kars'm,
Ardahan'm istendigi gilnierin artlariyla bugQnun art1armi...
Ben ornek ml istiyorum; Mustafa Kemal Ataturk'un soyledigi,
cagda, uygar Bab medeniyetinin bUtun nimetlerinin, bUtun
kurumlarinin Turkiye' de en ücra koyunden, en bUyuk ehrine
kadar uygulamnasina nt; eyvallah. Ama bana batirun Duyunu
Umumiye'yi sunglile kcvduk. En acisi nedir, biliyor musunuz?
5 sene süren Lczan'da malikemelerdfr, yabanci mahkemelerdir.
Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi'nin verilecek parayla ilgili
rficin Cengiz Kayitmazer katilmak istiycr, biiyor musunuz?
Ne biliyorlarsa ogrenmek istiyorum ye ben buna gonulluyum,
agrenecegim, bu yatan sonra ogrenecegim. Gerekirse bilgisa-
yari da kafann vura vura ogrenecegim.

Ancak dcstlarim, arkada1arim, fark nedir? tte Saym Ba-
kan, ben bunu soylemek istedim. Ben sizin Avrupa Birligiyle
ilgili yanh-dogru meselesini tartimak istemlyorum burada.
Benim kari çikiim oydu ye bizieri aym adamlarla kulvara
koyamazsiniz demek istedim. 0 zaman duzeltmeyi yapnti
oldum.
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CEHG1	 Gelelim para meselesine: Barolar Birligi, yaralanan, hasta-
KAYITMAZER'IN lanana hastanede yardim yapar. Kardeim, daraldi avukathk

KONU$MASI meslegi, ekmek-pasta meselesi degil, durust, namuslu.

çunku biz fikri, vicdam Mir insanlariz. Kapkaramizclan
kipkizilmmza kadar bütun avukatlarm hakki herkes tarafmdan
somürUlmekte ye biz fedakârlik mesleginin en ucundayiz, biz
yigitlik mesleginin en ucundayiz. Ben hiçbir arkadanm, hiçbir
dostumu; Vanlismi da, Bitlislisini de, Kasimpaa1isini da...
Evet, ben Kasimpasa dogumluyum, iftihar ediyorum. Biz 150
senelik tstanbul cocuguz, ama bu memkketin de her zerresine
icarumizi, yuregimizi kattilc.

Dostlarim; para gelirsek, avukatlara Barolar Birligi u
binayi yapti ye Bakan burada, bu binayi bitirmeden bir yere
gidemez. Olursem bana alum yardum yapilmasin, binaya
harcansm, ama Bakan orada kaism, binasmi yapsm; çunku
Muamnter kardeflmizin sayledigi bir laf var...

Arkada1arim, dostlarim, benim guzel yurdumun guzel in-
sanlan; size bir Temel fikrasi anlatayim, kendinize gelin, ben de
geleyim. Temel New York'ta ofor, Harlem'den yolcular ahyor,
icerdeki beyazlarla hir cikiyor. "Kavga etnieyin, kzranrn kafanizi"
diyor. Olacak gibi degil, susuyor herkes. 10 dakika sonra yine
hr baliyor. Temel diyor ki, "Al/alt kahretsin, hepiniz yeildiniz,
ama anla,ldi, koyn Yei/ler arkaya, açzk Yeiller one gelsin."

Arkadaslar; biz avukatlik meslegirii ovaIyelik mesleginin
zirvesinde yapan insarilariz. Fransiz Ihtilalinde u cuppenin
onunde fular varcli. Bu fularm içindeki adamin altmda rabmetli
babamm "evliya donu" dedigi, veya gavurlarm en iyi markasi,
Pierre Cardin midir, ne haitsa, onun en kaliteli kumamdan
elbise de olabilir. Biz cari1ardan giyinen insanlariz. Sunun
için: Ayakta dik kalmarun yolu, onuru korumanm yolu özve-
riden gecer. Agzin-uzda di kalmadi sika sika, ama avukatlik
mesleginde u zaruri avukatliga bir de hukuku da ekiesinler,
u meslegi bir guzel gömsünkr. Ondan sonra da gelsinler, bu

cenazeyi nasil kaldiracak diye gelsinler. Baka care yok, yikil-
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madan yenisini yapmak zor. Kese kese butceden, oynuyorlar CENGIZ

bizie.	
KAYITMW{R'IN

KONU$MASI

Bakm, ben 30 seneden sonra da kursulere cikinaya bas1a
dim; çunku öniine gelen, bizi parmagmda oynatacagmi zan-
nediyor. Biz 40-50 kifl, 40.000 kiflyi çikartir, yurUtür... Ama
athk gun, avukatlarm hakkini koruma ye alma zamam. Hak

verilmez, alnur ye biz bunu herkesten ahnz.

Hepiniz var olun, sag olun.

Oturum Bakam: Cengiz Beye teekkur ediyoruz.

Av. Ogun Kayacan, buyurun.

Av. OgUn KAYACAN (Izmir Barosu Delegesi): Saym OGUN

divan, Sayin Barolar Birligi Bakan ye yonetim kurulu üye- KAYACAN'IN

len, sayin delege arkadaflarim; oncelikie unu ifade etmek 
KONU$MASI

istiyorum: Gercekten çok uzuldum, ancak unu soylemeden
edemeyecegim: Bakasimn hakkma saygi duymayan insanm,
meslege saygi duymasi ye her ne kadan çok guzel eyler soy-
lense de bunlan isteyerek soyledigine ben inanamlyorum.
Az Once sOz hakki bendeyken, bana hic daniilmadan direk
cuppeyle kunsuye çikilarak sOz hakki almdi, Divan da bunu
istemeden de olsa kabul etti. Ama bu guzel bin ey degildi,
sabah saat 10:00'dan beri yaklai1c 10 saattir burada hepimiz
siranuzi bekledilc, siranuzi bekleyerek konufluk. Konuan her
kim olursa, soyleyecegi ey1en ne kadar guzel olunsa olsun her-
kes sirasi geldiginde soyledi. Soylenenleni bence guzel yapan
da, sirasi geldiginde soylemek.

Ben unu soylemek istiyorum: Be yildir Izmir Barosu'nun
çocuk Komisyonu'ndaylm. Aym zamanda da, Tunkiye bano-
larmin çocuk komisyonilarinin oluflundugu buyuk bin aile var
ye bu ailenin bin uyesiyim. Gectiginii.z doneme kadan yilda bir
kez biz bu buyUk aile olarak; bin yerlerde toplamr, bir yillik
yaptikiannuzi, gelecekte yapacaklanimizi payIairdik. Ama
bundan daha Onemuisi, ulkenin çok farkli cografyalanindan
yak1aik 48 iinden gelen avukat arkada1anin binbiniyle karde
gibi olmasiydi. Maalesef bu gectigimiz donem yapilamadi.
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OGUN Bunun sebebi de Sayin Bakannmzi ziyaret ettigimizde, Sayin
KAYAcAN'IN Bakan bana, "Allah kimseyi ah,k olduundan geride bzraknias,n"
KONUMASI dedi. Ama bizim talep ettigimiz bu toplantum-i maliyetleri ma-

alesef Barolar Birligi tarafindan kari1anamadi. Ancak biz unu
da duyduk, garduk ki, bunu cocuk kom.isyonlarinda ça1ian
arkada1arim adma da soyluyorum, salonda birkaç dinleyiciyi
gecmeyen seminerler için, bizim talep ethgimiz rakamiri cok
Uzerinde rakamJar harcandi Barolar Birligi tarafmdan.

Simdi gecmii bir tarafa birakip, gelecek için ben sunu talep
ediyorum: Turn 48 baronun ki, bu 48 baronun sayisi gecigimiz
iki yilda daha da artimti, tarn rakarn olarak bilemiyorum, ama
Win barolarm cocuk komisyonlarindaki arkadaIarim adma,
Barolar Birliginin Yönetlininin uygun gordugu duzenlemeyi
de yaparak, Turkiye barolari cocuk kornisyonlarmin genel
toplantisiniri yapilmasma organize etmek üzere butçeden, ilgii
kalemden para ayrilmasim talep ediyorum. Bunun için söz
aldim ye bunun tutanakiarma gecmesini istiyorum.

Tesekkur ederim.

Bakan: Teekkur ediyoruz.

Efendim imdi oylamaya geciyoruz. Kesenek ye alum
yardinuyla ilgili Barolar Birligi'nin tekliui 1.30, Diyarbakir
Baro Balcam Saym Sezgin Tannkulu'nun bir tekiffi var, o da
"1 olsun" diyor. Bunu oylamaya sunuyoruz...

Av. Soner KOCABEY: Saym Bakan, pardon bir yanh1ik
olmasin. tzin verirseriiz bir aciklarna yapayim?

Ba'kan: Buyurun,

SONER	 Av. Soner KOCABEY: Bizim önerirniz u: Kesenek 2.60,
K0A8EY'jN alum yardimi 1.30, toplam 3.90. Saym Sezgin Tannkulu, bunun
KONUSMASI tamaminm 1 olmasn-u soyledi. Eger kabul edilirse butçe altust

olur. Yard bizim u ana kadar yaptigirniz uygulama, kesenek
2.40'ti, 2.60 yapalirn dedik, bu da yak1aik % 9 arti yaplyor.
Iki yilda da zaten bu arti % 4 kusur falan yapar, yuzde artii
olarak. Onun için arti yuksek degil.
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Bakan: 0 zaman gundemimizin 11 ye 12. maddelerirti
oylamaya sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Teekkur ederim. Sezgin Tanrikulu Beyin teklifird oylamaya
sunuyo rum:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Oy çokluguyla 11 ye 12. maddeler kabul edilnüflir.

Degerli arkadalar; 14. maddeyle ilgili çok fazla konuma
teklifi var. Ancak yine Divana bir teklif geldi, onu iletmezsek
yanh olur. Derler ki, "29. Olagan Gene! Kuruluinuzun, 26-27

Mayzs 2007 tarilundeki gundenun 26 Mayzs tarihinde bitirilniesini

Gene! Kurulun teklifine sunanz." Ancak bu teklifi kabul edersek,
bu diger arkadalarmuz konusmadan feragat etn-ti olacaklar...
Anladigim kadariyla o zaman yarma kahyor.

Arkada1ar; imdi Nevehir Baro Bakanimizin gonderd%i
bir not var, "Ye;neäe gec kahniyor" diyor. Aynca arkada1armu-
zin baka toplanhiara gitme durumu var, toplanhyi bu saat
itibariyle bitiriyoruz.

Bakan Yardimcisi: Efendim, yarin sabah saat 09.00'da
toplantinuzin geri kalan uc maddesini görUmeye devam ede-
cegiz. Saat 08.00'de Dedeman Oteli tenis kortunda da yemek
yiyecekmiiz arkadalar.

çok teekkur ediyoruz.

Ba'kan: Degerli konukiar; gala yemegimiz, bu akam saat
08:00'de bu otelde olacaktir bilgilerinize sunulur.
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II(INCI GUN
BIRINCI OTURUM
Ba'kan: Berra BESLER



GUNDEM MADDESI 13

YERLI VE VARANCI KONGIIELERE GIRECEIC
DELEGELERIN SEçILMESI VEYA BU KONUDA

YÔNETIM KURULUNA YETRI VERILMESI

Av. Utur KUcOK (corum Barosu Bakam): Degerli ko- UUR -

nukiar, muhterem delege arkadaIarim, baro bakanlarim, xuçuK'uN

Barolar Birligi Bakamm, Turkiye Barolar Birligi yoneticileri; KONLJSMASI

ikinci gUn oturumunu aciyoruz. Ancak sOz talebinde bulunan
çok fazia arkadaimiz var. Ozeuikie baro bakani arkadala-
rinuzdan rica ettik. Sag olsun, Istanbul Bakarumiz kirmadi,
Istanbul delegelerinin birçogunun konuma1ariru ayni mahi-
yette olanlarmi teke indirdi.

Diger baro bakanlarumz da kabul ettiler, fakat halA elimiz-
de 20 tane talep var, ogleye kadar bunu bitirmemiz gerekiyor.
Lutfen, mesleki konularla ilgili konuahm ye verilen bnerge-
leri de okutturacagiz; onergelérin lehinde Hr kii konusun,
istiyorsa aleyhinde de bir kii konusun. Zaten çou kanun
mevzu oldugu için, tavsiye niteligindedir. Bu uyanimi dikkate
ahrsamz xnemrlun olurum, tekrar ho geldiniz deniz. Berra
Hanim, bundan sonraki konumayi ba1atacak. 	 -

Buyu run.

Berra BESLER (Oturum Bakani): Degerli meslektaIa- BERRA

nimiz; dUnku ça1ima1animizda gundemin 1. maddesinden BESIEFW

12. maddesine kadar goruulUp, gerekli kararlar ahnmitir. KONUSMASI

Bildiginiz gibi, 11 ye 12. maddeyi tek madde haline getirmi
bulunmaktayiz ye bu ekilde karara baglandi. BugUn toplanti-
rnizda, gundemde yen alan 13-14 ye 15. maddelerdeki hususlar
gorUulecek. Ben bilginize sunmak üzere okuyoruin:
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BERRA	 13. maddede, yerli ye yabanci kongrelere girecek delegele-
BEStIR'IN rin seçilmesi veya bu konuda yonetim kuruluna yetki verilmesi

KONUSI yer ahyor. Bu konuda görU beyan etmek isteyen var mi? Yok.
Olmadigma gOre, bu konuda Yonetim Kuruluna yetki verilmesi
hususunu oylarimza sunuyorum:

Kabul edenkr... Kabul etmeyenler...

Kabul edilmitir efendim. TeekkUr ederim.
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GUNDEM MADDESI 14

HUKUKUN, YARGININ VE MESLEGIN
DIGER SORUNLARIYLA ELGILI GÔRUME

VE DILEKLER

Bakan: $imdi gundemimizin 14. maddesine geciyoruz:
Hukukun, yarginin ye meslegin diger sorunlanyla ilgii gO-

rüme ye dilekier.

Saym delegeler; bu konuda dunden itibaren sOz almak
isteyen meslekta1arinuzm isimleri burada kayitlidir. 4 tane de
onergemiz var. Ancak bugun genel kurulumuzun son gilnU ye
yola çikmak durumunda clan arkada1armnz da vat. Hemen
genel kurulumuzdan ayrilmak durumunda olan bir meslek-
taim1za izninizle sOz verecegim ye ondan sonra onergeleri

bilginize sunacagim.

AliRiza Dizdar, buyurun efendim.

Saym mes1ektaimiz; çok kisa olmak üzere ye konularla,
gundem konulariyla ilgili olarak goru1erinizi die getirmenizi
rica ediyorum.

Av. All Riza DIZDAR (Istanbul Barosu Delegesi): Saym ALl k/A

divan, sayin genel kurul uyeleri; oncelikle Kayseri ye Nevehir DI/OAR'I N

carolarina teekkUrUmu sunuyorum. 	
KONUSMASI

Bertold Brecht sOyle der:

"Bir ulkede insanlar mutsuz ye liaksizlzga ugruyorsa, o lUke-

tIe o insanlan kurtarmak için ksthrarnanlar çzkar." Iste si.zler bu

ülkenin kahramanlarisiniz ye bu ulkenin ozgiirlugunu sizier

159



Turkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul 1utanai

All RLA saglayacaksiniz. "Ancak siyasi iktidar, avukatiann Inçbir baski ile
DIZDAR'IN	 karz1anjadan inesleki faaliyetlerini yerine getirnielerini sag/ar",

KONUSI arkada yazilan Havana Kurallan'nin 16. maddesi. Biz vesayet
altmdayiz, bizim ozgurlugumuz yok, ama ozgurluk savaçi-
Ianyiz. Yarmi ullcemizdeki hukukun kurmasi icin mucadeleyi
verirken, bir taraftan da vesayetin kinlmasi için mucadele
verecegiz. Elbette orgutlu ye orgutlu bir ekilde mucadele ye-
rilen meslek kurum ye kurululari arasmda birinci sirayi alan
bizier, Barolar Birligi ye barolarn-niz vasitasiyla bunu saglaya-
cagiz. Ama bunu saglamak, sadece yazimalar, kitaplar veya
makalelerle olmuyor, ayaga kalkmakla olur, yani bir isyanla
olur. Isyan, özgurluk isyanidir. Bu, fikir ozgurlugune vurulan
setlerin önüne de çikar; cunku ullcemizde 1894 senesinde geti-
ri1n-ti, fakat 1896 senesinde ka1diri1n-u bir infaz modeli var: F
tipi cezaevleri. Bu F tipi cezaevleri, bir Pennsylvania modelidir
ye bu model eskinii, kdhnenii bir modeldir ye onca insanmuz
orada oldu, onca insanmijz ikence gordu. Biz sucluyu, hicbir
zaman suçlu oldugu için yargilaimyoruz, o cezasu-u cekecek,
ama insan haklarma da saygili bir sekilde getiriyoruz.

Dun burada cok enteresan bir ekilde hocath bir ders ver-
di, CMK ile ilgili bit ders verdi, "benirn sevgilirn" dedi. Ama
CMK'dan bit uyari yaph: "Iktidar bunu yava yava ortadan
ka/chrniaya balad,." Zorunlu mUdafflik sisteminde bit ülke var
ki, "hata ettil" der. ttalya Aldo Moro davasmda, "niçin avukat
ge/niedi?" der ye utancirn her yerde soyler. Simdi CMK'da
getirilen degiiklik1erle yeniden birtakun ey1eri hortlatmaya
caILiyorlar.

Saym mes1ektaIarim; cumlemi oyle bitirmek istiyorum:
Bu ulkenth butun insanlan kardejjr ye butun bu ulkedeki
insanlar terdrizme, anariye, militarizme ye emperyalizme
karidirlar. Ben iki idamda bulundum, iki idamda o gencleri
orada, onlarm yanmda oldurn. 0 gender ye bir arkadaimjz su
sozieri sOy1emilerdi: "Turk ye Kurt ha/k, kardetir, biz bu ui/cede
kardeiz" dedi Deniz Gezmi, en son sOzUnde. Ama Turkiye
Barolar Birligi'nden unu istiyorum, önerim de u: Ozgurlu-
gumuz ye insanlarin-uzin ozgurlugu için sUrekli toplantilar
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yapmahsiniz. Avukatlan, barolan bir araya 6 ayda bir getirme- All RZA

lisiniz, fikirlerin onondeki setlerin kaldirilmasi için mucadeleyi OIZDAR'IW

yaratmahsiniz, bu atei siz vermelisiniz; curiku biiyoruz ki, o KONUSMASI

duvarlar viz gelir bize, viz.

I3akan: Sayin Ali Riza Dizdar'a hi anlamli ye heyecanhi

konumasindan dolayi teekkur ederiz.

Musaadenizle elimdeki onergeleri genel kurulun bilgile-
rine sunmak istiyorum: Izmir Barosu Bakam Sayin Avukat
Nevzat Erdemir ye arkada1armm lid oriergeleri var, bunlari

bilginize sunac4un.

Birinci önerge: "Yeni hazirlanan Yargitay Yasa Tasarisz'nda
halen 250 olan üye sayzsznm 150'ye indirilmesi, Yargttay'daki ceza

ye hukuk dairelerinin azaltil mast ongoriilrnektedir. Yine bu yapi-
Ian duzenlenie, davalarin yuzde 85'inin bolge adliye mahkejneleri
aamasinda nihai karara balanrnasz duunulmektedir. Bolge adliye
mahkenielerinin kurulnuisina ilikin yasanin kabul edilmi olmaszna
ragmen, bu mahkeinelerin henüz alhjapzsx kunilmarnz, yargtc ye
cumhuriyet savczsi kadrolari tatnamlanniarntøir. Bolge adliye mall-
kemeleri ijasast uygulamaya gecildigi takdirde, iki kaderneli ijargi
dizgemiz, üç kademeli hale gelecek. Ilk derece ,nahkemelerinin yaptzz

i ye ilemler; tanik dinlenwk, ke if ye benzeri gibi, bu niahkernelerce
yinelenecektir. Bit durum, adaletin gecikmesine neden olacaktzr.
Yargztay'zn kuçultulmesi yerine, bu yuksek mahkernenin üye ye

daire saylsinin arttirilnuisz ye yine bolge adli inahkemeleri ijerine,

ilk derece yargi organlan kadrolarznzn takviye edilmesi daha gercekci
çOzüin olacaktir. Bu hususta, Genel Kurulun bir karar alarak, karann
Adalet Bakanht, Turkiye Buyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu
Bakanligi'na gonderilniesini arz ye tekhf ederiz". tzmir Barosu

Bakanz Avukat Nevzat Erdeniir ye çok sayida imzasi bulunan
diger degerli mes1ekta1aruniz.

Onerge sahibi konumak ister mi? Onergeriin lehinde säz
almak isteyen?

Buyuran Saym Erdener Yurtcan.
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ERDENER	 Av. Erdener YURTCAN (Istanbul Barosu Delegesi): Gil-
YURTCAN'JN naydin efendim.
KONU$MASI

Onergeyi veren degerli mes1ektalaru-m kutluyorum, hem
de cam gOnulden kutluyorum. Turkiye'nin yargisal sistemini
bu kadar ikayetin arasmda dOnmeyen bir carka cok açik soy-
lemek gerekirse, icinden cikilmaz bir comak sokma harekah
olarak nitelendirdigim istinaf mahkemelerirtin kurulmasma
kari çikmak bizier için bir Odevdir. Bu dogniltuda, Onergede
sOzu edilen tavra kesin kahhyorum. Bu aynca Turkiye Barolar
Birligii çatisi altmda ortak çalimalar1a ki birtakim cahma1ar
zaten yapthmir, biliyorsunin, sempozyumlar, ama bu i.i daha
ciddi ela alip cahmak geregi kaçinilmazdir. Istinaf Turk adalet
sisten-dniço kertecek, "adalet zaten gecikiyor"u daha da gecik-
tirecek cok kohl bir araçtir, Turkiye Cunthuriyeti Devleti'nin
bundan kurtulmasi gerekir.

Bir cumle de ey1e ilgili sOyleyeyim: Islinaf mahkemeleri
kurulurken zaten bunlarm kurulamayacagi bellidir, flmdi-
den olay 2010'a sarkmi durumdadir, ama Yargitay Yasa
Tasarisi'nda cok aagiIayici hukamler var. Yargitay çatisi altin-
da daire bakanhgma yukse1mi olan yargiclarm, daire sayisi
Ortergede gayet guzel aciklandigi üzere inclirilmesi neticesi, bazi
daire bakanlarinm yargichktan alinip, birinci bakan nezdinde
danimanhga indirgenmesi gibi hukumler sOz konusudur ki,
boyle bir ey kabul edilemez.

Yillarca bir daireyi yOneten ye orada gOrev yapan uyu-
mazhklari cOzen, hukuk Ureten insanlarm, "efen dim falan yasa
taslagz geldi ne diyorsunuz, acaba bize bir rapor hazirlar mzs,nlz?"
çahmasi, onlarm ii degildir, o bizim iimizdir. Biz deviete
altyapi hizmetini vermekie odevliyiz; çunlcu üniversitede al-
diguniz kariyer ye bilgiler 0 gOrevi bize yukler. Ben bu tasariyi
okudugum zaman o yOnuyle utanç duydum ye her zaman
yaptigim gibi, bunu Adalet Bakanfna da bildirdim, 6nerge-
nin kabul edilmesini hararetle Oneriyorum, hepinizi yürekten
kucakhyorum ye teekkur ediyorum.

Bakan: Teekkur ederiz Saym Erdener Yurtcan.
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Onerge lehinde baka konuma yapmak isteyen? Yok. ERDENER

Aleyhte gorusmek isteyen var mi? Yok. Onergeyi oylarirnza YuRICAN'IN

sunuyoruz:	 KONU$MASI

Kabul edenler... Kabul etmeyertler...

Oybirligiyle kabul edilmiflir. Teekkur ederiz.

Ikinci önergeyi bilgilerinize sunuyorum: "2001 ijilznda
Avukatlik Yasasi'nda ijapzliin degiiklikIer!e yabanci hukuk irket!e-
rine Tzirkiye'de bell konularda barohara kaydo!nia zorunlulugu dahi
ohinadan hukuksal danzmanhk verebi line aijncahgi taninmitzr. Yeni
yasania donerninde, yabanci hukuk irket!erine taninan bu ayncah-
gin kaldinimas: ye Turk yurttaIanna taninan Turkiye'de avukathk
yapnza konusundaki nieslek tekehinin korunmasi hususunda gereken
hm yasahgiriiin1erin yapitmasi için, Türkiye Barolar Birhigi Yönetirn
Kuru!u'na görev ye yetki verilniesinin, Gene! Kurulunca karat altina
alinmasini tahep ediyoruz. Saygihanmizia." tzmir Barosu Bakaru
Av. Nevzat Erdemir ye arkada u gordugiinuz kagitlann sayisi,
ild yonlu intzasi buhman degerli mesIe1ctalanmiz.

Efendim, bu imza sahibi arkadalanmizm isimleririi za-
mandan tasarruf edebilmek amaciyla okumuyorum. Ama
kendilerine bir saygisizhk niteligini taiyorsa özür dileyerek
tabii ki okurum.

Buyurun.

Av. Nevzat ERDEMIR (tzmir Barosu Bakani): Degerli NFVZAT

arkadalarim; Avrupa Birligi'ne uyum baglaminda sanayi DEMIR'IN

sektoru çokertilrniflir, tarim bitirilmiflir, sira hizmet sektorUne KONUSMASI

gelmiflir.

Yakm tarihte animsayacaksiniz degerli arkadalarim,
ithal hekim, ithal mimar, ithal muhendis ye ithal avukat,
bunlar deh.et verici eylerdir. 2001'de getirilen ayncaliklarin
nihayete erdirilmesi gerekir. Aksi takdirde, Turk avukatlari
yabanci hukuk irketlerini çanta taiyici1ari konumima gele-
cektir. Buradaki degerli genel kurulun bu konudaki, meslegin
yazgismi belirleme konusunda olumlu oy vermesi gerektigini

163



1Urkiye Bawler BirIii 29. Genel Kurul 1utanai

NEVZAT duflinuyorum. Duyarlilig-i için önergeye iinza koyan bütun
D[MIR'IN mes1ekta1arima içterilikle teekkur ediyorum.

KONUM4SI

Hepinize sevgi ye saygilar sunuyorum, sag olun.

Bakan; Teekkur ederiz efendim.

Tuncay Bey buyurun.

TUNCAY	 Air. Tuncay ALEMDARO(LU (Ankara Barosu Delege-
AIEMDAROGLU'NUN Si): Genel kurulun bu kararirun Adalet Bakanligi ye Adalet

KONU$MASI Konilsyonu'na da iletilmesini ilave ederse... Sadece Barolar
Birllgi'ne gOrev vermek yetmiyor, bunu Adalet Bakanligfna
ye Adalet Komlsyonu'na...

Bakan: Onergede TUrkiye Barolar Birligi Yonetim
Kurulu'na gärev ye yetki verilmesinin genel kunil tarafindan
karara baglannasi talep ediliyor. Sizin isteginiz, Turkiye Buyffk
Millet Meclisi Adalet Komisyonu'na ye Adalet Bakanhgi'na
genel kurul kararirun iletilmesi.

Buyurun.

Onerge sahibi Mr netlik getirecek zannediyorum, buyurun
Nevzat Bey.

Air. Nevzat ERDEMIR (tstanbul Barosu Bakam): Ben
Tuncay beyin degiik1ik onerisine aynen katthyorum. Bizim de
amaçladigimiz §ey, saym genel kurulun bu konuda verecegi ka-
rarm Adalet Bakanligina, Meclis Bakan1igi'na, ilgifi birimlere
iletilmesine donukttir. Bizce bunun tartiilacak yönU yoktur.

Saym Alemdaroglu'na teekkur ediyorum arkada1ar, sag
olun.

Bakan: 0 halde önergeye önerge sahipleri bir cumle ifade
ettiler, oyIe nil efendim? Yani Turkiye Barolar Birligi Yonetim
Kurulu'na gorev ye yetki verilmesi ye Adalet Komisyonu'na,
Adalet Bakanhgi'na gOrulerin bildirilmesi yolunda oldu tek-
Iifiniz,o yle ml efendim?

Bakan: Birbirine cok yakm, ama bir nUans farkiyla iki
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gOrü belirdi. "Turkiije Barolar Bir1ii Yonetirn Kurulu, zaten bu
çahmaIarini oraija aktaracaktir. Aijr:ca bunun, beni uraya buraya
falan gonderilrnesinin belirlenniesine gerek yoktur" diyor arkadas-
lanmiz.

Iki g6ri4 belirdi: Birisi, "Barolar Birligi Ydnetin; Kurulu zaten
bu iileñ yapzyor, aynca Adalet Bakanz'na ye Kornisyo'na gönderil-
inesini tasrih etmeye gerek yok" diyert görUü oyluyorum. Biraz
sonra da "tasrihi gerekir" diyen gorufli oylayacagim. Simdi
sadece Barolar Bir1ii Ybnetim Kurulu'na bu konuda yetki
verilmesi yolundaki gOrflU oylanmza sunuyorum...

Salondan: Saym Bakan; once Onergeyi oylayalim.

Bakan: Peki, efendim Once Onergeyi oyluyoruz. Onergeyi
verildigi eki1de oylarimza sunuyorum:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiflir.

Buyurun.

Efendim, onergenin ne ekilde gonderilecegini oyluyoruz.
Onergenin sadece TUrkiye Barolar Birligi Yonetim Kurulu'nun
gorev ye yetki verilmesini yeterli bulanlar... Turkiye Barolar
Birligi Yanetim Kurulu'na gOrev ye yetki verilmesine ye Adalet
Komisyonu ye Adaletle Bakanhgi'na gonderilmesi ekIinde
karara baglanmasini isteyenler... Ikinci sekilde oycokluguyla
kabul edilmiflir.

UçUncu Onergeyi bilgilerinize sunuyorum:

"Avukatlik Kanunun'un 27. niaddesi uyarznca stajyeravukatlara
verilen sta] kredilerinden donem paralann tainanunin bir hesapta
toplanarak, üçüncü yd dahil ku/end olan avukatlara üç yd oden,esiz,
kalan üç yildafaizsiz eit taksitlerle geri oderneli olarak, buro kredisi
olarak verilmesi için gerekli duzenlenienin ye yonetrneliin hazirla-
nip, bu yd içinde yururluge konulnuisi 1cm, Turkiye Barolar Birligi
Yonetirn Kurulu'na görev verilniesini oneriyoruz."

Onerge sahipleri: Istanbul Barosu delegeleri Av. Kadri
Markoç, Ugur Gumu ye arkadalari.
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Gerekçesini okuyalim efendim:

"Ulkernizde ilitiyactanfaz/a hukukfakulteleri olduu, buralardan
inezun olanlarin tonuinuna yakinin avukat oldukian bilinmektedir.
Ekonoinik zorluklar nedeniyle, yeni avukat/arin tiara açniathklari
ye içi avukat olorak çalitzklarz da bilinmektedir. Pul gelirleri her
yd artarak devam etmektedir. Bit porn/arm kanuni ainocnui uygun
dagztznn ho/jude, stajyerlere yeterli kredi verilmi olacaktir. Staj
kredi!erinin geri dOnüunden o1uacak hesapta biriken para/ara, genc
avukat/ardan do/ia çok hiç kimsenin ihtiyaci o/amaz. Avukatlarin
saglik sorun/arinin gideribnesine ilikin, Avukathk Kanunu'nun
27/A inaddesinin varligi, bu gerekceyi guçlendirniektedir.

Hazirlanacak yonetnzelikte, genc avukat/arin bir arada çahnio-
larini tevik edecek eki/de, Ornein üç ye dahafazia avukatin ortak
buro için bavur,naIan halinde, kendilerine önce/ik veri/ecejnin ijer
almasi isabetli olacaktjr. Onerimizde, bu y'/ içinde bu yonetmeliin
luizirlanip tartiniasznin yapi/mas: ye yararlugegirniesinin istennie-
sinin nedeni, 25-26 Mayis 2005 tarih/erinde yapi/an Türkiye Barolor
Birligi Gene! Kurulu'nda kabul edilen benzer Onerge hakk,nda hiçbir
i/em yapzlmarni olmasidir."

Bu gerekce aciklayici oldu mu; oldu zannediyoruz. 0 za-
man önerge sabiplerinin açiklamasina gerek yok. Lehte konu-
mak isteyen var nu? Yok. Aleyhte konumak isteyen var

Buyurun Saym Bakan.

OZOEMIR	 Av. Ozdemir OZOK (Turkiye Barolar Birligi Bakani):
NOUN Genel kurulun degerli uyeleri; bu önergeyle ilgili, Turkiye Ba-

KONUSMASI rolar Birligi Yonetim Kurulu adma sOz a1mi bulunuyOrum.

27. maddenin son fikrasim okudugumuz takdirde, "bu
kredinin i//ce ye kou I/art, kin/ere veriIecei, nnktarz, geri odeme
ek/i, geri ode meden ge/en porn/ar i/c kredi odenielerinden sonra arta

kalan miktann baro/ar ye Türkiye Barolar Bir/ii arasinda dagitinit
ye sarfesaslan ye diger husus/ar, Turkiye Baro/or Birlii Yonetim
Kuru/u 'nca hazir/anacak ye Adalet Bakan/ii'nca onaylanacak yo-
netme/jkle be/irlenir" diyor. Tabii degerli mes1ektaimiz Kadri
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Markoç'un meslegimizin gelecegi olan stajyerlerle ilgili getir- OZOEMIR

digi butun önerileri kabul ediyoruz. 	 OZOK'UN
KONU$MASI

Degerli arkadalar; gectigimiz yakiasik 6 pl içerisinde,
yani 2001 yihndaki Avukatlik Yasasi degiik1iginden bu yana
paylaflinlan bu vekalet pullarindan -dogrusu burada çok de-
gerli barn bakanlannuz var- barolara gonderdiginiiz paralarla
barolar, çok ciddi bir biçimde hem kendi iç duzenlerirti kurma
bakmundan, hem mes1ektalarumza bizmet goturme bakimin-
dan onemli bir mesafe a1nt1ardir. 0 nedenle, buradaki dengeyi
çok iyi kurmak lazim. Kuskusuz stajyer arkada1arimizm bu
sorunlanna uzak kalmak, bunlan gozardi etmek mumkun
degildir. Zaten dun belki biraz farkli konulara girdigimiz için,
ben gelecege i1ikin goru1erimizi soyleyemedim. Ama burada
yilce genel kurulun onunde açikça ifade ediyorum: Bu gelecek
onumuzdeki 2 y'l, tamamen meslegimizin gelecegi olan staj-
yerler ye genc avukatlarla ilgili bir çaIima donemi olacakur.
Yani 0-10 ya arasindaki mes1ekta1arimiz da, gercekten cok
siki, onlarm dogrudan dogruya yaam1armi, onlann dogru-
dan dogruya problemlerini dikkate alan bir çahma dUzenini,
Turkiye Barolar Birligi bu iki yillilc surec içerisinde yaama
geçirecektir.

Degerli arkada1ar; hepinizin bildigi gibi, bu kredi pullari-
run kullanilmasi konusunda, zaman zaman çok ekstrem ornek
olmasina karin, hep bu ornegi veririm. tflkeinizin cok iinlu bir
pop stannm arkadai daM Istanbul Barosu stajyeri olurken bu
krediyi almiflir. Bu kredinin demin degerli arkadaixniz Kadri
Malkoç'un anlattigi gerekceyle brtumesine olanak yoktur.
Denilebilir ki, "bun mr istisnadir." Ama dogrusu benim kizim,
bu stajyer kredisinden kredi almasm, ama 78'e varan baro
adediniizde kendi katibinin, kendi bilgisayarinin murekkebini
alamayan barolara lutfen buradan destek yapmak, o soyledigim
konumdaki stajyer arkada1ara kou1suz kredi vermekten çok
daha yararhdir diye dupinUyorum meslegimiz için.

Kadri beyin dUuncesirii saygiyla karflyorum, mes1ekta-
larinuzin gercekten bu konudaki rahatlamasi anlammda gerekli
açihmlari saglayahm. Ama gercekten thtiyaci olanlari tespit
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OLDEMiR etmek dogrudan dogruya Barolar Birligi Yonetim Kurulu'na
OZOK'(JN verilsin. Biz 2 yil buradayiz, ama bizden sonra baka yonetim

KONUMASI kurulu üyesi arkadaslariniaz da bunu gOturecekler. 0 nederile,
Gene! Kurulun burada stajyerlere bu yardinn yapma duygu-
salhgiyia yakiaarak boyle bit karat a!masi, bizi ye bizden
sonraki yonetim kuru!lari da dogrusu baglar. 0 bakimdan,
biz bu önergeyi ye bu Onergenin arkasindaki gercei dikkate
a!arak, bundan sonraki stajyer dUzenlemesini, kredi duzen!e-
mesini dikkate a!ahm.

Degerli arkadaiar; bi!iyorsunuz konuamadik, dun nasil
olduysa bir gerginlik oldu, dogrusu ondan ben de cok honut
degiim. Ama bakmiz, CMK'daki gelirleriniiz artik eskisi gibi
degil. Eskiden butun arkada1ar biliyordu, burada degerli
baro bakanJarnmz vat, Turkiye Barolar Birligi'nden istenen
her turlu CMK'yla ilgili Odenegi biz yol!uyorduk. Bunun bir
kisnn avulcat arkadaIara Odenirken, bir kisnu da CMK'yla ilgili
giderierin karilanmasi konusunda barolar tarafindan harca-
myordu, artik hi kaynak kesildi. Bu kaynak kesilince, degerli
mesIektaiarinuzjn yaptigi Odentilerin cok sinirh o!dugunu
dikkate alarak, artik barolarrnijzm cok ciddi yaym kurullari,
dergileri, komisyoniari ye meslege yonelik cahma1ariyIa ilgili
akçali sorun!armm temel kaynagini 27. maddedeki bu kaynak
olufluracaktir. Burayi sadece stajyerierin gelecegi icin ayrilnll
bir para o!arak kabul etmek, dogrusu mevcut barolarm-uzin
gelecegi icin bir haksizlik olur. Lutfen, bu dengeyi asia bir
duygusalliga varmadan akil ye mantik!a yak!aarak çOzelim.
Benim tek soy!eyecegim bu, karar yüce kurulundur.

Saygdarimla efendim.

Bakan: Sayin Bakan; Yonetime birakilsin ishyorsunuz.
KADRI 

Av. Kadri MARKO (Istanbul Barosu Delegesi): Sayin
delegeler; ben bit hatirlatma yaparak Emerge hakkmda bir eyi
ifade edecegim. Saym Barolar Birligi Bakani bilmek durumun-
dada ki, 2005 yiii Genel Kurulunda bu benzer Onergeyi hazir-
Iayanlardan biriydim ye kendisine daniarak hazir1amitik.
Yani burada pullardan toplanan paralarla ilgfli bahsetmiyoruz,
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toplanan paralari zaten bir biçimde dagitiyorsUnuz ye 2009 KADRI

yilnia da bu bina bitene kadar da boyle dagitin dedilc, orada MARKOç'UN

bir problem yok.	
KONUSI

Problem su: Zaten geri ahrken zorlanthgimz, stajyerlerden
aldikiari kredileri geri alirken zorlandiginiz hit paradan bah-
sediyoruz. Ifle sadece bu para, bu geri clonecek paranin, genc
avukatlara buro kredisi olarak verilmesini Oneriyoruz. Bun-
daki amaç u: Kredi borçlusu genclere diyecegiz ki, "bu kredi

borcunuzu biT an evvel odeyin ki, büro kredisi olarak yararlanin."

Hatta "Oncelikie ode yen ler once yararlanacakiardir" gibi duzen-
lemeler get-irebilirler. Bizim Onergemizde de, zaten Yonetim
Kuruluna bu takdir hakki veriliyor, yani baka turlil Mr sey
sOylemiyoruz, ashnda aym eyi degiik ifade ediyoruz. Ben
de ifade edeyim ki, dun soylediklerimin hiçbir cümlesinde,
bafla Barolar Birligi Saym Bakam olmak üzere, hiçbir delege
arkadaimizm ulusal degerleririi sorgulamak adina hiçbir ey
saylemedim, onu ifade etmek istiyorum. Hic kimsenin bu
anlamda bit uphe bit sOz konusu degildir, yanh anlaiIdigi
beffidir. 0 nedenledir ki, ben bu Onergeyi kendilerinin sahip
çikacagi duUncesiy1e, dedikieri gibi ohnasmda hiçbir mahzur
gormuyorum.

Teekkur ediyorum.

Bakan: TeekkUr ediyoruz efendim.

Buyurun.

Salondan: Degerli arkada1ar; arkadaimizin dilek ye
temennisi çok iyi niyetli, ama kanunun cizdigi smirlan bizim
yonetmelikle degiflirme ansimiz yok. Kanun'un 27. madde-
sini aynen okuyorum: "Staj süresince stajyerlere Ta rki ye Barolar

Birligi'nce kredi verilir" diyor. Simdi arkadaumzin Onerisi, "staj
kredisini kullandiktan sonra parayi geri Odesin, bUro kurulu-
mu için kendisine ilave kredi verelim" eklinde bir Oneri. Bu
Onerinin, yard meslegin balangicmda yerine getirecek bit kredi
verilebilmesi için, bu kanunun 27. maddesini degiflirmesi la-
zim. Genel kurulun boyle bit karar alarak kanunu degiflirme
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yetkisi o]madigina gore, yOnetmelikle bunu nasil aariz, nasil
uygulariz? Boyle bir eyi burada karar altina almak, Old karari
almakt-ir, arti gundemde dilek ye temennileri konuuyoruz.
Dilek ye temennilerde genel kurulun oylamayla karar verecegi
ey, sadece bir dilek ye temenni nite1iinde olur. Baglayici bir

karar olarak, gundem maddesi eklihde karara baglandigi,
bunun zorunlu yapilmasi gerekugi bir ey olarak degerlendi-
rilmesi de bana gOre hatadir diye dUunuyorum.

Teekkjjr ederim.

Bakan: Onergeyi bir daha okuyorum:

"Avukatlik Kanunu'nun 27 maddesi uyarznca stajyeravukatlara
yen/en staj kredi/eninden donen paralaren tamanunin bir hesapta
top/anarak, 3 yd dahil kidenu ohm avukatlana 3 yzl Odernesiz, kalan
3 yzl dafaizsiz eit taksitlenle geri ode nw/i olarak, barn knedisi olarak
verilinesi için, gerekli duzenlenwnin ye yOnetmeliin hazirlanip, bu
yd içinde yarlirlage konulmasi için Türkiye Barolar Birligi YOnetim
Kurulu'na gOrev ye yetki venilmesini Oneriyonuz" diyorlar.

Onergeyi oylariniza sunuyorun-i:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

Onerge reddedilmitir.

DOrdUncü Onergeyi okuyorum:

"Tar/dye Baro/ar Birligi Staj zie Kredi YOnetmelii'nin 8 ye 23.
niaddelerinde ye gerekiyorsa dier maddelerinde, gerekli deiik1ikler
yapilarak, stajyer avukat/ara veni/ecek kredi nziktarlannmn ye kredi
O'denielerinden arta Man rniktarin Turkiye Barolar Birlii Gene!
Kurulu 'nca belirlenecek hale getinilmesi ye yapilacak bu degiikligin
2009 ythnda toplanacak Turkiye Barolar Bir1ii Gene! Kurulu'nda
yürünliie girinesi icin Barolar Biri/ii Yonetim Ku ru/u 'nun gorev-
lendini/mesmnde genel kurulun oyunun sunulmasini öneniyoruz."

Gerekçesirii de okuyorum efendim:

"Baro/ar Birlii 2005-2 007 dOnemifaaliyet ye nut/i raponlarinda
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tjazzlanlar ye genel kurul sirasmda ijapzlan açzklarnalardan, bugüne
kadar stajyerlere yapilan kredi odernelerine yakin miktarlann barolara
daitzIzp, Turkiye Barolar Birligi hissesi olarak ahndigz tespit etrni
olinakia, bu uygulainarnn Avukatlik Kanunu'nun 27. maddesinin
amacina uygun dii rnedii açiktzr. Ta rkiye Barolar Bir1ii Yonetirn
Kurulu pul gelirlerini, gelecek doneme iIikin pul gelirlerindeki

artzIan ye stajyer sayisindaki gelimeIeri Tiirkiye Barolar Bir!ii
Genel Kurula bildireceinden, bu dagthma bit kunilda karar verilrnesi
uygun olacaktzr." diye gerekce sunuyorlar.

Onerge sahipleri: Istanbul Barosu delegeleri Kadri Malkoç,
Yorük Kabalak, Celal Ulgen ye arkadaslan.

Efendim, bit önerge sahibirtin açiklamasini alahm, yöne-
tint de gorüflinu alacagiz.

Av. Kadri MARK0c: Ustatlarim; genel kurulun havasi
itibariyle adeta bir boIiinmu1tik duygusu dolayisiyla bit yanhi
yaamamak adina ifade etmeye calisiyorum. Dusunulerek ye
içtenlilcle getirilen bir dnerge o1duunu ye 2009 yilma kadar,

üstelik "2009 ytIx için hir hazirhk yapilsin" amaci gutmesine r4-
men, ozde dogru, ancak eki1de yan1imw gibi algilanacak bit
önerge sahibi olmamak adina ye bir eksigi de yaayarak, hiç
kuflcusuz bu onergeyi diger baro bakan1ari ye mes1ekta1a-
ruth paylaip, bunlardan imza airnak da hic zor degil idi diye
duunuyorum. 0 nedenledir ki, bu bit dahaki Genel Kurulda
da yapilabilir, o takdirde oyle onerge veririz. Onergeyi geri
çektigimizi bildiriyorum.

Saygilar sunuyorum.

Bakan: Peki, teekkur ediyoruz efendim.

Bu durumda üç onerge genel kurulun karanna baglandi,
4, önerge geri çekildi ye baska onerge olmadigindan, dun ye
bugun dilek ye temennilerde sOz almak isteyen degerli mes-
lektaflannuzm konuma1arrna geciyoruz.

Yalmz, biliyorsunuz, dun be dakikayla kisith olarak
konuma sUreleri tespit edilmifli, gundemle ilgili olarak ko-
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numaIannizi suratle yapmanizi rica edecegiz; çünlcu 12.00'da
bitecek.

Sayin Gokhan Mara; buyurun.

GOKHAN	 Av. Gokhan MARAS (Kirehir Barosu Bakani): Sayin di-
MARA'IN van, degerli mes1ekta1arim, baro bakan1ari ye Birlik Bakani;

KQNUMASI hepinize saygilar ye sevgiler sunarim efendim.

Dunku konumalar sirasinda, en son Ceza Muhakemeleri
Kanunu'ndaki degiikIigi bir geriye giri olarak nitelendirildi.
Dogrusu ben bunu anlamakta gucluk çektim. Niye? cunku
Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun uyum yasalan adi altmdaki
bir onceki degiik1igi zaten dogru bir degiiklik degildi, çok
tehlikeli bir giditi. Nasil giditi; tabiri caizse yoldan giden
avukat tayin edilmeye, mudafi tayin edilmeye baIanmifli.
Bu yeni bir sektor dognyordu. Nasil bir sektor; deviete bagh
çahan avukatlar, devietten maa alan avukatlar, dosyasmi
okumayan ye fotokopisini dahi elde edemeyen bir avukat sinifi
tiiretmeye cahi1iyordu.

Bir de unu soyleyeyim: Bunun gidii nereye varirdi;
parayi veren hUkumet yetkilileri, daha sonra o avukatlarin
fikirlerini ye vicdanlarini kontrol etmeye ca1iir. Bu cok teh-
likeli bir giditir. Dogrusu nedir? Dogrusu, bu kanunun ash
amacma uygun olarak calismasi, parasi olmayanlara devietin
behi suçlar için avukat tayirt etmesi, ama her talep edene de-
gil, incelenmesi gerekirdi. Bu kanunun asli amaci neydi, nasil
cikh? Birileri hep bu kanundan bahsetti de, bu kanunun nash
cikhgi bahsedilmedi. 1978 yilmda Günaydzn Gazetesi'nde bir
resim; resimde ikence gören 16-17 yamdaki bir ev hanirm,
esini konuflurabilmek için Ankara Eniniyet Mudurlugunde
el ye ayaklarindan asilnus, gunlerce orada ciphak olarak einin
karismda asth ka1mi ye daha sonra eini konuflurmular. Ben
1978 yilmda, 80'den Onceki butun silciyonetim mahkemelerin-
deki durumaIara ye insani.arm ifadelerinin nasil alindigma
ahit oldum. 1980'de Ankara'da yedek subay olarak gorevimi

yaparken disiplin subayiydim, bazilarma da ahit oldum. Maa-
lesef o gunler, anilmamasi gereken gunlerdi, çok kotil gilnierdi,
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insanlarin itirafi yetiyordu. Itiraf nasil; Napolyon Bonapart'i GOKUAN

bile aldurebildigini iddia eden insanlar turuyordu. 	 MARAS'!N

KONUMASI

Yard insanm eref ye haysiyetine, onuruna zarar vermeden
bu ifadeler aimsin diye duundum. Tekrdk ekibimi topladim
ye 1990 yilmda bu kanun teklifini, yani o zamanki adiyla Ceza
Muhakemeleri Usulu Kanunu'nu teklif olarak parlamentoya,
Turkiye Buyuk Millet Mecisi'ne sundum. Adalet Komisyo-
nurida goruu1meye ba1andi, su anda istifa eden eski Içi1eri
Bakam Saym Abdulkadir Aksu, o zaman Diileri Bakani'ydi.
Onlar teknik olarak kari çiktilar; ifade almakta zorlugunu be-
lirterek, maalesef o zaman kari çiktilar. Bu kanun tekilfi, tam
bit kanun tekliuiydi, içerisinde dunku konumada bahseden bit
konumaci arkadaim da soyledi, steno dahil vardi. Zaten siz
bu ie stenoyu dahil etmezseniz, efendim capraz sorgulamayi
dahil etmezseniz, amacma da u1amaz. Niye? Siz capraz sorgu-
lamada bit sUrü son soruyorsunuz, sorunuzun sonunda hakim
bunu azetlemek zorunda kaliyor; çunkU tamamini kafasinda
toparlamasi mumkun degildir. 0 zaman bir yanlishk var bu
ite, bu kanun butun bunlari kapsiyordu.

Bu Adalet Komisyonu'nda g6ruu1meye ba1adi, tçi1eri
Bakani'nin talebi üzerine alt komisyona havale edildi, alt
komisyonda goruulurken, bir muddet sonra Turkiye seçime
gitti. 48. Hukumetin yerine kurulan 49. Hukumet o zaman
Adalet Bakani Saym Seyfi Oktay'di onun zamamnda bu kanun,
kaduk olan kanun yeniden gundeme getirildi. Aym maddeler,
bit kismi aimmak suretiyle, hatta cumlelerin yapisinda bile
degi5iklik yok. Bunu nereden biliyoruz? Zeynep Oral'in 1992
yilindaki bit kbe yazisinda, tarafimdan hazirlanan kanunun
bit kisim maddelerinin cümle yapisi bile degiflirilmeden ye-
niden gundeme getirildiginden bahsetti. Ben bunu toplumda
herkes bahsettigi 1cm, zabitlara gecmesi kaydiyla soyledim.
Bu kanunun asli amaci, ikence olmadan insanlarm ifade vet-
mesmni saglamakti.

Bit diger konu, dun bahsedilirken, Sayin Kasim Gulek'in
1949 yilinda Avrupa Konseyimize ikinci giriimizde yaptigi
bit konuma sanki degimez dogrular, kesin dogrularmw gibi
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GOKUAN ifade edildi. Dogrusu bunu da anlamakta guçIuk çektim. Niye?
MARA$'IN Bu ulusiararasi bit siyasi konumaydi. Ulusiararasi siyasi ko-

KONUSMASI numa1ar ya da siyasi nutukiar beige degildir, günUn hal ye
icabina uygun olarak, devietlerin o andaki çikarianna uygun
olarak yapilir, bit rnuddet sonra da siz bunun tersini yapmakta
beis gOrmezsiniz. Ifle Almanya'yla Poionya saldirmazlik pakti
imzaiadi, bir muddet sonra Polonya diye bit deviet yeryuzun-
de yak. Rusya'yla Aimanya saidirmazlik pakti imzaladi, bir
muddet sonra baktilc ki, Aiman tanklari Moskova onlerinde.
Daha sonra baktik ki, Ruslar Berlin'de. Demek ki, hal ye icaba
gOre buniar degiiyor. Kaldi ki orada diyelim ki dogru, sami-
mi kanaatiydi Sayin Rahmetli Kasim Gtiiek'in bu sOz; orada
ne diyor? Devredilen egemenlikten bahsediliyor. Kasim GU-
lek, Mustafa Kemal Ataturk'un, Buyuk Ataturk'un kurdugu
partinin en Onde gelen adanilari, aym fikrin temsilcisi oiarak,
pein olarak kabulümuz yok mu? Mustafa Kemal Ataturk'un
sOzU ne? "Egenienlik ye bainisizlzk benin, karakteri;ndir" diyor.
Devredilen bit egemenlikten bahsetmek mumkün degil.

Kaldi ki, az Once soyledim, 1949'daki bu giri, ikinci
giritir. Biririci giri ne; 1856. 1856'da birinci giri olmuflur,
Sivastopoi Savai'ndan sonra, Kirim Savai'ndan santa girildi
Duveli Muazzamaydi o zamanki adi ye girdikten 70 sene sonra
imparatoriugu paylafliiar. Haibuki orada, bizim topraklarum-
zin garantisini vermilerdi, an1ama yapmiflik, biz de onlann
ailesinin icerisindeydik ye bizim topraklarinuz garanti aitma
almacakti. Ne oldu; koskoca Osmanli Imparatorlugu dagildi.
Peki, 1949'da biz Avrupa Konseyi'ne girdik, her eyimiz ka-
bul, biz davet edilerek girdik, onu da sOyieyeyim, OzeHikle
Yunanistan'i ye bizi davet etti bu adamlar. Girdilcteri santa
ne oidu? Bugun geldigimiz noktada, Avrupa'daki soydafla-
rimizm, Holianda'da diyeiim ki, fabrikada ça1ian1arin kendi
aralanndaki konumalarirun bile Turkçe yapilmasi yasaktir ye
oraya gOnderdigimiz imamlarm Turkçe hutbe vermesi yasaktir.
Niye? Flemenkçe ya da Almanca verecekier. Peki, dinleyenler
kim? Dinieyenler Turkler. Bunu anlamak mUmkün degil, de-
mek ki burada bit yanhhk var. Baroiar Birhginin AR-GE diye
bir kurulu kurarak her ikisini ye Ceza Muhakemeler Usulu
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Kanunu'nda, devietin elini temelli diariya çikartip devietten GOKHAN

maa almayan avukat ek1ini tarif etmesi lazim. Bu kanunda MARAS'Iw

ona gore deiiklilc yapilmasi gerekir, ama maalesef bu zamana KONUSMASI

gore gordum ki, yeterli çahma yapamadilc.

Bb diger anladigim, anlamakta gene zorluk çektigim bir
olay, burada konumacinin biri de soyledi, Avrupa tnsan
Hakiari Mahkemesi'nden gelene "fiji ki varsznzz" dedi. Niye,
bu zamana kadar Avrupa Insan Hakiani Mahkemesi gelme-
den Once bu insanlar birbirith kinyorlar, her on katliam im
oluyordu bu ulkede? Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi, tam
da kamil manada bir mahkeme midir; degildir. Nedir? Avrupa
tnsan Hakian Mahkemesi, Avrupa Birligi'ne mensup ülke-
lerin siyasal çilcanlarmi elde edebilmek için kullandilcian bir
argandir. Kaldi ki, uluslararasi knitenler mi var ki onlara gore
bu insanlan muhakeme edeceksiniz, elinize gelen belgelerle
degerlendireceksin; yok.

Neye; kafa yapiniza ye devietinizin o andaki çikanlarma
gore. Ben size bir tanesini soyleyeyim, bu yeter size: Loizidou
davasi.nda Turkiye 1 milyon Euro'ya mahkum edildi. Peki,
burada Turkiye haksiz miydi? Turkiye hakhydi aslinda. Niye?
Loizidou davasmda Ttirkiye iliraz etti. Loizidou'nun bahis
konusu alan evinin oldugu yer, bir Turk vakif esenidir, Turk
vakfidin orasi. Turkiye itiraz etti, o Kibnis'taki insanlarm va-
sitasiyla, denildi ki, "burast vakif eseridir, buras: gasp edibnitir,
dnlrnjistyla bu davanin goriiubnemesi gerekir." tnsan Haiclan Mali-
kemesinin verdigi cevap neydi? Verdigi cevapta diyor ki, "biz

1974 ythndan bu yana var ,rndzr, yak niudur, o tespite gOre hukurn

veriyoruz." Boyle Hr tespit hukukun hangi kuralina, nereye
uyar? Demek ki, Avrupa Insan Hakian Mahkemesi'nin verdigi
butun kararlar, siyasi karanlardir. Aym karari, biz 1925'te de
yaadik. 1925'te Musul ye Kerkuk meselesi ingilizienle g6ru-
u1urken, Turkiye'nin talebi, burada plebisit yapilmasaydi.

0 zamanki Adalet Divani'na gidildi, a zamanki Birlemi
Milletleni Cemiyeti Akvama da gidildi. çthan karar: "Burada

plebisit yapilmasin, bu insanlarin kultur seviijesi plebisit yapilmasina

uygun degildir."
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GOKHAN	 Degerli mes1ekta1arim, degerli arkadalanm; buffin bun-
MARA'IN larm bir arada dUUnuImesi gerektigi kanaatindeyim. Avrupa

KONUMASI Birligi bu konuda kendi siyasal cikarlarma aykiri davranmaz.
Niye davranmadigi için suclantyorum; benim zorlandigim,
bizim irisannmzin bunu ciddi ekilde etüt etmesi gerekirdi, ama
maalesef bu etudu yapamadik. Ama sunu da gOrUyorum: Gene!
Kuruldan gelen hatlari itibariyle Mustafa Kemal Ataturk'un
-dun de bahis konusu oldugu için sadece bir bo!umUnu sOy-
Ieyecegim- "Ne mu tlu turküm dhjene" an1ayii, aslmda mazium
milletlerin Ozgurluk için, hurriyet için bagimsizhk bagiriidir,
haykini da bu bir direniflir. Sayet bu direnii gOstermezseniz,
ayet bakaIarmdan medet umarsaniz, baka1ari size demokrasi

ye insan hakiari getirirse nasil getirir? Bagdat'a getirdigi gibi
getirir, Telafer'e getirdigi gibi getirir.

Bu tür insan hakiari ye bu tür demokrasiyi benim milletin-i
istem.iyor. Benim milletim, bUtun dunyaya adalet yayrm bir
millettir. Benim milletim, biinen tarihin yaratildigindan ben
Ozgür ye bagimsizdir.

Bu duygu!arla hepinizi selam ye saygiyla selamhyorum.

Bakan: Kirehir Baro Bakam'na, konumasmdan dolayi
teekkur ediyoruz. tsmail Birdane; buyurun.

ISMAIL Av. Ismail BiRDANE (Afyonkarahisar Barosu Delegesi):
BIRDANE'NIN Saym Divan, degerli Yonetim Kurulu Uye!eri ye adaletin cileke
KONU$MASI mensup!ari meslektalarim; hepinizi sayglyla selamhyorum.

DUn ye bugun yapilari konumaIar unu gOstermiflir ki, Hz
henuz nerede o!mamlz gerektigine karar veremeyen bir aydm
kitle, bir YOnetim tarafmdan yOneti!iyoruz. BUffin arkadaIa-
rim kanun!ardan ikayet ettiler, idareci!erden, iktidarlardan
ikayet ettiler, hakhdir!ar. Ancak ikayet eden insan!ar, yard

bizier, adalet temsilci!eri, kendimizi sadece elimizde çanta ile
mUvekkilinüzin hakkmi koruyan bir gOrevli gibi gOrursek, Ulke
bu haM gelir. Kamu kurum ye kuruluIaruun, ulkenin uniter
yapisinda bir1eememi olmasi, ayru duygu ye duunceyi pay-
1aan insanlarin az bir nuans farki i!e birbirleriyle çekiir hale
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ISMAIL

SIR DAN F 'NIN
KONUSMASI

gelmesi, ullceyi sessiz igal eden guçlere firsat vermektedir.

line dun konuan arkada1arimiz, "her ola yin arkasinda

yabanci guç aranmasin" dedi. Maalesef her olayin arkasmda bir
yabanci guc vardir. Sene 1715, Amerika-tngiltere ikiz karde.
o on ingiltere, Osmanh toprakiarma 5.000 ajan gonderiyor,
o gunku nufusa gore 5.000 ajan. Gelen ajanlardan Hamper'in
hatiralariru okudugunuz zaman, içinde buhrndugumuz zamani
çozmeniz gayet kolaydir. Onlar Islam" ogreniyorlar, bulunduk-
lan yerlerdeki dii ogrenlyorlar, tekrar Samurgeler Bakanhma
çagrilarak egitimden geciriiyorlar. "Bu deviet nasil yikthr"m bin

sayfahic raporunu hazirhyorlar ye sonra tekrar gonderiyorlar.
o gun bu gonderilenler dogu illerine vardikiari zaman, bugun
problem gibi gorulen karde1erimizi kandiramiyorlar, isyan
ettiremiyorlar. Ancak ulke iga1 edildilcten soma, Musul ye
Kerkuk petrolleri meselesi ortaya çiktiktan sonra aym ulkeler
devreye giriyor. Bu def a ekonomik gucle orada kendilerine
uygun bir platform buluyorlar ye isyan ettiriyorlar. like
Ataturk'un cok ileri gorufliyle bu isyan bastirthyor. Bir Kur-
tu1u Savai vermiiniz, vermek uzeresiniz, içinizde bulunan
kardeleriniz isyan ettiriliyor.

Bugunku durum daha da vahim. Bu ulkenin topraginda,
suyunda, havasinda yetien, ama Avrupa Birligi parasim,
Amerika'nin dolarmi cebine koyan, herhangi bir kurumda
gOrev a1mi ulke duman1ari, ajanlar maalesef ulkeyi tarumar
etmekte. Eger bir ulkede, milli birlik ye butunluk yok ise, o
ulkede adaletten, egitimden, ekonomiden sOz etmek mum-
kun degil, kanunlardan da sOz etmek mumkun degil. Siz ne
kadar mukemmel kanun çikarirsaniz çikarm, uygulayan kafa,
niifus cuzdaninda T. C. gonlunde Amerika, gonlunde Avrupa
varsa, bunun Onüne gecemezsiniz. Bu, u gibidir: Sirilsikiam
âik oImu bir kizi, kan dusmarnna kaçmamasi icin çirpinarl
baba, nasil engelleyemiyorsa kizmi, o sati1mi kafayi da bizim
engeflememiz mumkUn olmuyor.

Cyleyse degerli arkada1arim, hukukuri ustunlugu, insan
hakiari, adalet, eithk guclunun elinde. Insan hakiari gorevlisi
dun geldi, bizi tefti mi etli, yoksa dost olarak mi geldi, onu bil-
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SMAlL memiz mumkun degil. Mahkememizin butun durumaIarina,
BIRDANE'NIN yabanci avukatlar akm Am gelip bizi denetleme durumunda
KONUSMASI iken, biz mes1ekta1arin ayaga kalkip haykirmaimz gerekir-

ken, maalesef onlari aIkilarsak, onlarm yanlislarina devam
etmesine firsat veririz. Bir yerde bir insanlik ayibi yapildigini
gordugumuz zaman, eger bunu miii birlik ye güc, milli birlik
ye butunlugu parcalayacak noktada kendimizi zayiflatirsak,
kurumlan birbiriyle catiflinrsak yarn burada konuamayacak
hale duebjljrjz.

Onun için tekilfim u: Once Barolar Birliginin ye arkada-
larmtzm Turk milletinin milli birlik ye butunlugune hançer
saplanan noktalari tespit edip, Avrupa'da gerekirse hepimiz
oraya gitmek suretiyle, haykirmak durumunda oldugumuz
bilmeliyiz. Biz diyoruz ki, Ermeni tasansi yabanci dilere çev-
rilsin, ulke zalim ye zulum altinda iken...

Bakan: Saym konumaci; bu uyarici konumalarmizdan,
arilamii konumamzdan dolayi cok teekkur ediyoruz, ancak
süreyi atimz...

Ay. Ismail BIRDANE: Benim hakkinun dunku konuma
yapan arkada1annuzm süresi kadar olmasi gerekir.

Degerli arkadalarim; kafamiz kariik; Avrupa Birligini
kabul mU ediyoruz, ret mi ediyoruz? Kabul ediyorsak, buradaki
konumalarimjz bouna, egemenligimizi zaten devredecegiz,
kanunlar zaten onlarm elinde. Yeni bir yol, yeni bir birleik
gUc aramak zorunda oldugumuzu soylemek istiyorum, her
ey Avrupa Birligi degil.

Saygilar sunanm.

Bakan: Teekkur ederiz.

Sayin Fevzi Kayacari; buyurun.

FEYZi Av. Fevzi KAYACAN (Konya Barosu Delegesi): Sayin
KAYALAN'IN Divan, Degerli TUrkiye Barolar Birligi Bakani ye yonetim ku-
KONU$MASI rulu, degerli konukiar ye saygideger mes1ekta1arim; hepinizi

saygiyla selamilyorum.
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Dun tabii bircok konuma yapildi, birçok konuya temas FEYZI
edildi, bir geriel tablo çizildi. Ben oncelikle konunun temeline KAYACAN'IN
inilmesi gerektigi kanaatindeyim. Bir ulkenin sistemi hakkinda KONU$MASI
-herhangi bit Ulkenin, bu bizim ulkemiz olabiir veya herhangi
baska bir ullce olabiir- bilgi edinmek istiyorsaniz, oncelilcle o ill-
kenin anayasasma bakmantz gerekir. Anayasasinda, savunma
meslegine, anayasasmda demokrasiye, anayasasmda yargiya
nasil yer veri1mi, buna bakip ye bunu irdelemek gerekir. 0
anayasanm sonucunda ortaya ciIcan tablolar uzerinde veya soy-
lemler uzerinde konuu1ursa, yard kiiler ye olaylar uzerinde
konuulursa, bir yere varilamayacagi kanaatindeyim.

Dun itibariyle soylendi, "demoknnsiye kurun stkilnzitzr"
denildi. Gerçekten yadirganacak bir sOz, ancak o sOz kadar
Anayasa Mahkemesi'nin verecegi kararin Turkiye'de yeni
bir donemin ba1angici olacagini soylemek de en az o kadar
tehlikeliydi, buna da temas edilmesi gerekirdi kanaatirtdeyim.
Nitekim Anayasa Mahkemesi Bakaiu, bu her iki beyanah
sorumsuz beyanat olarak deger1endirmitir.

Degerli mesIekta1arim; yine eger olaylari, abis1ari ko-
nuursak, Turkiye'deki kadro1ama bugun olan bir hadise
degil. Bir donem adalet bakam çikti dedi ki, "henim bunijernde
ohm kadroya, 5.000 kiilik kadroyn ben kendi insan:nn almayacagzrn
dii MHP'lüeri ml alacagim?" Bu da son derece kabul edilemez
bir soylemdi. Dolayisiyla bu soylemler uzerinde err surekli
konuulursa, bir yere vanlamayacagi kanaatindeyim. Asil
problem 1982 Anayasasi'dir. 1982 Anayasasi'yla ulkemizde
demokrasinin, insan hakiarinin, hukuk devietinin nasil ihial
edildigini biz fazlasiyla yaadik, gorduk. Oncelikie yargi ba-
gimsizhgi ye ulkemizde universitelerin biim yuvalarinda bilim
urememeleri, ozeilikle hukuk devieti ilkesinin tam anlaimyla
uygulanamamasi, demokrasi ye bugun bir seçim donemi ya-
iyoruz, yine aym soylemler her seçim danemine ramak kala

barajiardan sUz edilir, yine bu barajdan gidilecektir. Bu baraj,
bugtinku siyasal iktidarin sorumlulugu degil, bunlar hep 12
Eylul hukukunun -dun de temas edith- sonuclariydi, bunlar
uzerinde durulmandir.
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FEY/i	 Siyasi ilctidar diinda, yine savunma meslegini rencide
KAYACAN1N eden uygulamalar, yargi yerlerinde de olmaktadir. Ben Barolar
KONUSMASI Birligi'ne, Damflay'in ozellikle avukatlik meslegiyle ilgili sa-

vurimayi kisitlayici uygulamasmi mektup halinde gOnderdim,
buna temas etmeye gerek yok, orada mevcuttur.

çok kisa bir bicimde, bu insan haklariyla ilgili olarak da
temas edeyim. Uluslararasi alanda tanidigimiz Avrupa Insan
Hakiari SOzIemesi, buna Hz kendi irademizie girmiiz, bu her-
hangi bir ekilde kendi egemenlik hakkimizm devri anlammda
degil. Dun Avrupa Insan Hakiari Mahkemesi'ne gelen hakim,
yargiç, hâkim bayan sOylemisti, yani 47 Uyeden sOz etU, Av-
rupa konseyi, biz buna tarat olmuuz. Daha da Oteye gitmiiz,
bireysel bavuru hakkini tammiiz. Dilerseniz girmezseniz.
Daha da Otesi, Anayasanm 90 mci maddesini, bu anlamda ne
yapacaksiniz? Anayasa'nm 90. maddesi de, temel hak ye Ozgür-
1-ukier konusunda uluslararasi sOzlemeIerjn Ic hukukta en list
norm oldug-imu sOyIemitir, buna ne diyecelcsirtiz? Dolayisiyla
burada herhangi bir egemenlik hakki durumu, devri durumu
sOz konusu degildir.

Ben tabii ana baIik1ariy1a belirtmek istlyorurn: Eger bir
yerde balanacaksa, her platformda ben bunu sOyledim, her
eyden Once anayasaxun degimesi, daha Ozgurlukçu, demok-

ratik bir anayasamn bizim icin vazgecilmez olduguna hen
inamyorum. Ama bugunicu baki açisi ye dunden bu yana clan
konuma1ar dogrusu beth urkutmutur. Bugun bir anayasa
yapmaya kalkarsak, Oyle samyorum ki 1982 Anayasasi gibi
totaliter bit anayasadan cok daha totaliter bit anayasa yapila-
cagindan kuku duymaktayim.

Yuce genel kurulu saygiyla selamhyorum.

Bakan: cok teekkur ederiz, gercekten verdiginiz sozde
durdunuz, sizi kutluyorum.

Istanbul delegesi Sayin Aydeniz Tuskan; buyurun.
MEW

TUSKANIN	 Av. Aydeniz TUSKAN (tstanbul Barosu Delegesi): De-
KONUSMASI gerli divan, Barolar Birligi yOnetim kurulu Uyeleri ye degerli

180



Türkiye Barolar BirIii 29. Gene! Kurul TulanaUr

mes1ektaIarim; ben barolanimzda ye Turkiye'mizde yaanan AYDENIL
onemli bir konuyla ilgili gorUmek istedim: "Haksizliin telafisi." TUSKAN'tN

Biz Cumhuriyeti kuran insanlara çok ey borçluyuz. çui-acu KONUSMASI
toplumda kadm-erkek eitligi, daha Avrupa Birligi projesi, Av-
rupa Birligi konusu ortada yokken, dunyada ornek olabilecek
bir eki1de, diger Avrupa ulkelerinde seçme ye seçilme hakki
yokken, kadmiara bu hakiari cumhuriyetle Buyuk Ataturk ye
arkada1ari, erkek egemen an1ayi oldugu sirada, toplumun
yarismi geri birakmanm mumkUn olamayacagini duflinerek
eit1ik konusunda anemli aclimlar atmi1ardir. Bu eit1ilc medeni
alanda, sosyal alanda, çahma hayatmda ye siyasettedir.

Ancak bugun bizier kadmiar olarak, -Turkiye Barolari
kadm hukuku komisyonlarmrn da bu goruudUr- unu ça-
hhgnmz kurumlarda istiyoruz: Ben burada barolar, Turkiye
Barolar Birligi Yonetim Kurulu'nda bir tane kadin arkadai-
mm olmasmi eit1ik an1ayiiy1a bagdaflirimyorum. Ben en az
yuzde 30 kadm arkadasimin, 4 tane kadin arkadaimm orada
bulunmasinin daha demokratilc, daha eit1ikçi, daha eitIik
an1ayima saygili oldugunu duflinuyorum. Biz bu hakiari elde
ettik, ama hakiarm kuflanilmasmda ye uygulanmasmda çeitli
sorunlar yasiyoruz.

Butun Avrupa ulkelerinde, bugun Avrupa Birligi ra-
porlarinda dikkat ederseniz devamli kadin-erkek eit1igi
konusunda yonergeler ye Turkiye raporunda da, kadm-erkek
eit1igi konusu devamli gundeme gelmektedir. Bu nedenle
biz, siyasetteki haksizligin telafisi noktasinda; çunku artik
bunu kota diye kullanmanin yarths oldugiinu duUnUyorum,
kotaya kari insanlarda bir tepki var, haksizligin telafisi di-
yelim. Bugün yurtdimda da Avrupa ulkelerinde de belirli
i yaaminda, belirli konularda çaIian kii1erin, kadm-erkek
eitligi konusunda bir farkliliklari varsa, eit1erilnceye kadar
diger cinse oncelik taninmasi konusu gundemde. Bu nedenle,
ben Turkiye Barolar Birligi'nde ye turn barolarda bu konuyla
ilgii yonetim, denetim kademelerinde artik bu esitlik kotasi
konusunda tedbir aimmasi gerektigi ye bu konuda eitIikci
an1ayitaki erkek arkada1arimdan yardim istiyorum. Bu ko-
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nuyu gundeme getirmek için huzurlariniza geldim. Haksizligm
telafisini istiyorum, daha demokratilc, daha eitli1cçi, daha insan
hakiarma saygili olabilmek 1cm.

Saygilar sunuyorum.

Bakan: cok teekkur ederiz Saym Aydeniz Tuksan. Hak-
sizhklarin telafi edilmesine u andan itibaren ba1anilimir.

Duzce' den Hidayet Can; buyurun.

HIDAYET	 Av. Hidayet CAN (Duzce Barosu Delegesi): Saym Divan,
CAN'IN Barolar Birligi'nin degerli Yonetim Kurulu uyeleri, Saym ba-

KONUSMASI kan, degerli mes1ekta1anm; hepinizi saygiyla selan-thyorum.

Esasinda daha onceki konumaci1ar gibi, Turkiye'nin genel
durumu, siyasi yapisi hakkmda elbette ben de g6ru1erimi su-
nabilirim. Ancak bunu bu aamada ileri stirmek istemiyorum.
cunku geldigim yoredeki avukat arkadaIarin bana verdigi Mr
sorumluluk ye yukiimluluk var, meslek kurallari ye meslegin
gelecegiyle ilgili. Dilek ye temenniler bolumunde de bu hususu
bu nedenle arz etmek için soz a1n-u bulunmaktayim.

Degerli mes1ekta1arim; tstanbul, Izmfr, Ankara gibi buyuk
ehirIerin-,ize avukat arkada1arin-nzm sorunlariyla tarada

bu meslegi icra edenlerin sorunlari zaman zaman birebir
OrtUmemekte. çok basil bir ornek vermek gerekirse, bugun
Turkiye'nin ciddi kamu kurumlari özel kurumlarmdan sayilan
SSK, TEDAS, Telekom, Bag-Kur ye benzeri gibi kurumlarda,
maalesef bu kurumlarm yöneticileri, avukat arkada1arm ken-
dilerine hizmet vermesini istemek için sozIemeIer yapmakta.
Ama yaptikiari soz1eme1erde, ne Avukathk Yasasi'nin 164.
maddesinde öngorülen Ucret konusu, ne de avukatlik asgari
ücret tarifesiyle ilgili bir degerlendirme ye bir uygulama söz
konusu degil. Yani kisaca avukat arkadaIara diyorlar ki, "siz,
içinde bu1unduunuz ekononuk szkinh ye koullar nedeniyie, artan
avukat sayisi cia dikkate ahnarak, en ucuz eneek ye en ucuz igucihj1e
hizmet verrneyi kabullenin, tahsil ettiginiz icra alacaklanndan para-
lannizi a/zn ye ge ci ninizi bu eki/de idaine ettirin."
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Degerli mes1ekta1arim; en azindan Turkiye Barolar Birligi FIiDAYET

ye Turkiye Barolar Birlii'nin orgutlenmesi altmda yer alan CAN'IN

avukatlarm ekonomik açidan Turk Mimar Muhendis Odalari KONUSMAS

Birlii, Turk Tabipler Birligi kadar etkin ye yetkin olmasmi
istiyorum. Yani en azindan bir iyerinde kurum doktonx olarak
sozleme yapmak isteyen doktorun soziesmesi, bagh bulundu-
gu odadan miktar ye sozleme taslagi itibariyle inceleniyor ye
kuruma ona gOre veriiyorsa veya bir elektrik muhendisinin
çizdigi projenin TEK veya ilgili kuruma verilmesinde mutlaka
bagli bulundugu odanin onayi isteniyorsa, en azindan meslekte
haksiz rekabetin ortadari kaldirilmasi ye avukat arkadaIarirm-
zm ucuz igucu olarak kullanmamasi için bu tedbirin aimmasi
gerektigi duuncesindeyim.

Bir diger konuyu da dikkatlerinize sunmak istiyorum:
"Ulusal Yargi Ai Projesi" dogrultusunda birçok icra dairelerin-
de, yine mahkemelerde degisik uygulamalar gundeme geldi.
Belki yine buyuk ehirIerde i1etiim ye biliim olanaklannin
daha fazla olmasi sebebiyle bu sikintilar sOz konusu degil. Ama
taraya gittiginizde, bu sikmtilarm ne kadar buyuk boyutlarda
oldugunu gercekten ciddi olarak gOreceksiniz.

Surni Onermekteyim: En azindan Turkiye Barolar Birligi
kendi hazirladigi uyum programlarma adapte edilebilecek,
i1etiim ye yazilun programlarmi hiç olmazsa uyelerine hem
bilgi transferi, hem daha ucuz imlcân saglayarak verilmesi
konusunda gayret gastermesi gerektigi duuncesindeyim.

Degerli meslektaflarim; tabii ki Turkiye Barolar Birligi,
Turkiye'de demokratik kitle orgutlerinde ye topluma yOn vere-
cek, kamuoyu verecek en gticlu orgutlenrnelerden bir tanesiyiz.
Elbette ki Avukatlik Yasasi'nm ye bizim yasal duzenlememizin
metninde yer aldigi üzere, demokrasi mucadelesinin de en list
duzeyde vermek zorundadir. Zaman zaman bu kavramlar
goreceli olarak ekonomik mucadele, demokratik mucadele
yer degiflirebiliyor. Ama demokrasi mucadelesi yam sira,
o demokrasi mucadelesinin neferi olacak arkadaflarimizin
ekonomik ozgUrluklerini kazanma dogrultusunda da ciddi
adimlar atilmasi konusunda hic olmazsa OnumUzdeki iki yilhk
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ça1ima daneminde bu dikkate alirursa, gercekten bize daha
guc verecegi duuncesindeyim.

Hepinizi teicrar saygiyla selamhyorum.

Bakan: çok teekkUr ederiz.

Degerli meslektaflanm, sayin delegeler; Gaziantep Dc-
legesi Sayin Av. Cuneyt Ayata'nin bir önerisi var, bunu da
bilginize sunmaic isterim:

"iki gun luk toplantida nieslek sornn/arnjla i/gui olarak ortaija
çzkan ana konu/ar, smnav, CMK, stajyerler ye eRitini/eridir. Bi!indii
üzere, üç anti bahktaki bit konu/ar, cok daha yo< un o!arak nieslegin ilk
bazndakj rnes/ektalarun,z,,j sorunlaridir, Bu nedenle, genel kurulda
a/macak birkararla, genc mes1ektalanrn,zzn genel kurullarda en ann-
dan oy hakkz olntakszzzn tenisil edi/ehi/rne/erjnjn salan mast için, her
barodan bir i/a üç yd arasinda gorev yapnn 0/an nieslektalar,m,z,n
genel kurula davet edilniesini öneri o/arak sunuyorum" diyor.

Genç meslekta1arimnin da genel kurullarinuza oy kul-
lanma hakki olmaksizin, dinleyici olarak davet edilmeleririi
öneriyor arkadaimiz. Kisa bir açiklama yapmak istiyor1armi,
ama cok cabuk. Aslmda biz, yani guzel bir ey bu.

CIINEYT	 Av. CUneyt AYATA (Gaziantep Barosu Delegesi): Sayin
AYATA'NIN divan, Saym yonetim kurulu ye saym mesIekta1arim; iki gun-

KONUSMASI dur burada iillcerdn sorunlari, meslegin sorunlari tartisthyor
ye cok degerli filcirler oluflu. Ancak baktigimiz vakit ye yazili
olarak sunmu oldugum oneride de iletildigi Uzere, meslegini
sorunlarinin temeli, genc arkadaIarn-i yaadigi sorunlar. Maa-
lesef bu arkada1ardan, yasa geregi 10 yillik bir sure oldugu 1cm
burada temsil edilebilen hiç kimse yok. Bu sorunlari yaayan,
birebir yaayan avukatlar da maalesef sizier degilsmniz. Yani
cok nadir olarak zannediyorum ki, buradaki yer alan Genel
Kurula katilan arkadaIarin-uz CMK'ya gidiyor. Ben dahil, ben
de gitmiyorum, sizier de gitmiyorsunuz. 0 zaman sorunlari
birebir yaayan insanlardan, en azindan dinlemek cok faydali
olabifir, meslegin ye diger sorunlarin giderilmesi açisindan da
dnem arz eder.
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Bir hususu da çok kisa belirtecegim Baskarum. Hic deginil- NOT
meyen Mr konu var: Yasamizda olmasma ragmen, irket1erde AYATA'NIN

ye kooperatifierde avukat bulundurulmasi zorunlulugu, ne KONUSMAS

kadar uygulaniyor? Sayin Bakan ye yonetim kurulundan
da burada kisa bir degerlendirme isteyecegim. Bu konuda,
yasanin geregini yerine getirmeyen kooperatif ye irketlerden
ceza alan, u ana kadar Turkiye'de herhangi bir anonim irket
veya kooperatif var midir? Yoksa, biz bu yasayi niye uygula-
yarniyoruz?

Saygilar sunuyorum.

Bakan: Teekkur ederiz, sag olun.

Efendim bir onergedir, bunu oylamak istiyorum...

Av. Ozdemir OZOK: Degerli Gaziantep Delegesi'riin bu OLDEMR
onergesini saygiyla karthyorum. Ancak kac kifl olacak, hangi OZOK'UN

barodan cagiracagiz, kac adet çagiracagiz? Genel kurul top- 
KONU$MASI

lantisinda baro bakanlarmm delegelerin yaninda diledilcieri
kadar konuk getirmesi konusunda, ben yaklaik 10 tane genel
kurula katihyorum hicbir engel yok. Genel kurulu baglayacak,
yonetim kurulunu baglayacak "her baro genc arkadaIar getirecek"
gibi bir kariikhga neden verilmemesi kamsindayim. Hiçbir
baromuzun getirdigi konuga Turkiye Barolar Birligi Yonetimi
ye Genel Kurul Divan hiçbir ey saylemedi. Butun arkada1ar
geliyor dinliyor, salonda hiç delege olmayan arkadaflarnniz
var. 0 nedenle her barodan kac adet olacak, kimleri çagiracagiz,
yeni bir tartimaya neden açmayalim, ama duuncesini saygiyla
kari1iyorum, takdir Genel Kurulun.

Bakan: Onergeyi oylanniza sunuyorum:

Kabul ederiler... Kabul etmeyenler...

• Efendim, bu konuyu serbest birakip, temenni niteligin-
de, bundan soriraki genel kurullarda barolarin birlikte genc
arkada1aruruzi getirebilecekieri hususunu oylarmiza sunu-
yorum:

Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
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Onerge reddedilmistir, ama birlikte getirmekte hiçbir sa-
kmca yolctur, biz de zaten getirdik arkadaIanmazi.

Bu arada duyurular olunca, ben u kursü avantajindan
faydalanarak bir kUçuk duyuru yapmak istiyorum: Lobide,
standartlarda mutlaka gOrmUsunuzdur degerli mesIektaIa-
rim, butun barolara Istanbul Barosu yazih olarak bildfrdi, ama
burada biz de dikkatinizi cekmek üzere afilerimizi getirdik.
Istanbul Barosu Staj Egitim Merkezi her yil yaptigi "Farazi Dava
Yannxasi"m bu yil da yapmaktadir. Ben ilginizi ye katilnniarm
saglanmasi hususunda, yardimlarmizi sizden rica ediyorum.

Ekrem Tekin; buyurun.

EKREM	 Av. Ekrem TEKIN (Bursa Barosu Delegesi): Saym divan,
TEKJN'IN Saym Bakan ye yOnetim kurulu uyeleri, degerli meslekta1a-

KONU5MASI rim; ben de konumayacaktim, zaten arkadaIarnmzm buyUk
bir çog-unlug-u da ayrildi. Ancak bana gore ban vefa duygula-
rn-u yerine getirmek gerektigi duuncesindeyim.

Oncelikle Barolar Birligi Bakam ye yOnetim kuruluna
gecmi iki yilhk cahmalarmdan Otürü teekkur etmek istiyo-
rum. Kapidan girdigimiz zaman sag tarafta bir stand var, onun
üzerinde onlarca kitap var. Bu eserleri meydana getiren, bu
arkadalar, bunlarm cabalari. OmrUnde bir makale yazmami
insanlar, Oyle eserleri meydana getirmenin ne demek oldugu-
nu bilmezier. Onun için bu cabalar, bu ca1ima1ardan OtUru,
arkadalarin,jza takdirlerimizi ye teekkurlerimizj sunmak
istiyorum.

tkinci bir teekkur edecegimiz konu u: Bizim Bursa
Barosu'nun stajyer sayisi kadar üyesi olan ye gorebildigim
kadanyla Ortyil Once Trabzon'da seferber olmu bir éhir vardi;
vilayeflyle, belediyesiyle, il Ozel idaresiy!e, sanayi ye ticaret
odasiyla seferber olmu bir ilde bir genel kurul yapmifltk.
Burada, arkada!arimiz bir destek ye yarcbm gOrmeden, cok az
sayidaki avukat arkadamuzin, soyledigim gibi bizim stajyer
sayin-nz kadar Uyesi o!an bir baro, Oylesine guzel, Oylesine
muhteem bir genel kurul hazirladigi için, kendilerini cok te-
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ekkur etmemiz gerekiyor. Saniyorum ki, sizin duygulanniza EKREM
da bu konuda tercüman oldum.	 TEKN'IN

KONUMASI
Bir vefa borcumuz daha var: Bu son ilci yilhk donemde,

uzulerek aramizdan iki eski Birlik bakammiz ayrildi. Onlar-
dan burada hiç bahsedilmedi. Bu degerli ilci eski bakamrmz,
biziere hizmet vermi, ozveriyle ça1im, cok sikintilar ya-
sami ye meslegimize hizmet etmis insanlardn. Bu iki eski
bakanimizi saygiyla, rahmetle, ukran1a anmak ye hatiralari
onunde saygiyla egilmek istiyorum. Bunu anmak üzere, bit
de sevgili dostum, arkadasim ye cok sevdigim Teoman Evren
ye Eralt Ozgen hocanuzi saygiyla, sevgiyle amyorum, onlan
azleyecegiz.

Genel kurulu katma deger vergisi ile ilgili bir karar verdi.
Buna gOre, hizmeEn ba1amasiy1a, katma deger vergisi sorum-
lulugu bahyor. Gelir vergisi gelire bagh, diyor ki, "gelir oldugu
zaman gelir vergisi mukellefi oluyorsunuz, ama katma deger vergisi,
hizmetin balamasxyIa bailar." Yani "avukat olarak vekdletnaine
alip, dosyaija koijup savunn;anlxgzna baladigznzz anda, katma deter
vergisi sorumlulugunuz oluyor" diyor. Ama katma deger vergisi
gelirin içinde, gelirin içinde olmasi gerekiyor, yani katma deger
vergisi ucretin içindedir diyoruz. Peki, makbuz keseceksiniz,
serbest meslek makbuzu, ya bunun için tamami gelir, yani
karar1atirdigmiz ücret için makbuz keseceksiriiz, makbuz
kesip deftere iIediginiz zamanbunu kazannii, o parayi a1m
sayilacaksmiz. Yarin muvekkiliniz de bir ihtilafmizda sizin
defterinize dayamrsa, "ben ücre U Odedim" derse, yapacak hiçbir
eyiniz yoktur. Deftere iIemeden, yalrnz KDV'yi defterinize

i1emenin bir yolu da yoktur. Bu karari verenler, bunun nasil
uygulanabilecegini de bir eki1de gOstermek zorundadirlar.

çok basit olarak soyleyelim: CMK ucretleri 6 ay, 8 ay, 10
ay soma odeniyor. Katma deger vergisi mukeflefiyeti dogdu
arkada1ar, o deviete katma deger vergisini odemek zorunda;
fakat deviet ona olart borcunu Odemekte isterse 6 ay, isterse
daha fazia gec Odeyebiliyor. Bu çikmazdan nasil kurtulaca-
giz, bu nasil çOzUmlenecek? Yonetim Kurulunun bu konuda
bir çalima yapmasi ye bunun yasal duzenlemesini mutlaka
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EKREM bir eki1de yapilmasiru saglamasi yolunda caba harcamasmi
TEKIN t IN	 diliyorum.

KO N II SMAS I

Zamarin-u asmak istemiyorum, herkese teekkur1er ediyo-
rum, esenlikier dillyorum. Sag olun efendim.

Bakan: Degerli ustacla cok teekkur ederiz.

Hakikaten baromuza, Barolar Birligi'ne cok degerli hizmet
vern-ii olan ye hiçbirimizin unutmayacagi Saym Bakan1ari-
mizdan Teoman Evren ye Eraip Ozgen hep bizierin arasmda,
onlari unutmak, onlari ihmal etmek mUmkun mu? Boyle bir
ey sOz konusu olamaz. Hatira pullari geldi, belki burada top-

lantilarda faziaca isimleri tekrar edilmemi olabilir, ama onlar
hep bizim Onderlerimiz, unutamayacagiimz liderlerin-iiz.

Ufuk Yilmaz; buyurun.

M. UFUK	 Av. M. Ufuk YILMAZ (Istanbul Barosu Delegesi): Saym
YIUWIN

KONU5SI 
divan ye yonetim kurulu Uyeleri, sevgili arkadalar; sozlerime
iki gun süren bu genel kurulu cok bUyuk bir baariyla duzen-
leyen Nevehir Barosuna ye bizleri burada agirlayan Turkiye
Barolar Birligi YOnetim Kurulu'na teekkur ederek ba1amak
istiyorum.

Sdyleyecek olduklarnmn bir kisim dun burada due ge-
tirildi. Ancak aym ey olmadigi için kisa da olsa, hirer cüm-
leyle de olsa degurimek istlyorum. Oncelikie Ttirkiye Barolar
Birligi'nin yeniden tespit edulecek oldugu ye buriun için gecen
hafta icerisiride barolarla yapmi oldugu meslek ilkelerini tes-
pit toplantisi için yapilan toplantilarda ye buralardan alman
sonuclarda, barolarimiz bunyesinde bulunan meslek sorunlan
komisyonJarmdan da görü alrnmasmm cok faydali olacagma
inamyorum. çunku bu meslek sorunlari, komisyonlarmda ça-
lian arkadaIar, mesIektalarm-ijzla birebir goruerek, ortada
alan sorunlari tespit edip, bunlarm çözUmü için neler yapilabi-
lecegini ça1ima1arinda dile getiriyorlar. Bu konuda da Turkiye
Barolar Birligi bu caIima1ardan faydalanirsa dogru olacaktir
diye dUunuyorum.

188



Tiirkiye Barolar BirIii 29, Genel Kurul Tutanai

Konumamda degirimek istedigim bir diger nokta, Saym M. !JFUK
Bakan'm dun burada açth konumasinda "bizi,n elimizden YILMAZ'IN

gitti, bugunku siyasi iktidar tarafindan elinnzden alindi" dedigi, KONUMASI
"iki buyuk darbe yedigimiz" dedigi konulardan smavia ugh.

Sayin Bakanim; avukathk smavinin yapilmasi tabii ki
gerekli, bunda hiçbirimizin uphesi oldugunu zannetmiyo-
rum. Ancak smavdan çok daha önemli olan bir konu var:
Bugun yak1aik 40'a yakin universitede hukuk fakultesi var.
Bu hukuk fakultelerinden mezun olan arkadaslanrruzin adeta
hukuk fakultesi mezunu enflasyonu yarathklari Mr ortamda ye
bu fakultelerdeki egitimin kalitesiz oldugii konusunda da bu
salonda bulunanlann buyUk bir çogunlugun hemfikir oldugu
duflinulduglinde, onceikie bugune kadar açthm olan hukuk
fakultelerinin disinda yeni kurulacak olan universitelerde, hu-
kuk fakultesi kurulmamasi konusunda çahma1ar yapmaimz
daha dogru olmaz n-u? çunku bugun kurulan ye kurulacak
olan universitenin buyuk bir kisminda yeterli ogretim uyesi
yok, universitelerin, fakultelerin yurtlan yok, kuituphaneleri
yok. Dolayisiyla bilgiye u1aamayan, dogru durust egitim
alamayan, onlarin suçu gunahi olmayan ye bunlarda hiçbir
gunahi olmayan genc insanlarm, mezun olduktan sonra bircok
yerde de ek1i olarak yapilan bir staj egitiminden sonra bir si-
nava tabi tutulmalan, onlar açismdan bir haksizhk olmayacak
mi? Oncelikie bu sinavdan onceki eksikliklerin giderilmesi
gerektigini duunuyorum. Bunun iqin de yapilmasi gereken
ey1erin gerek Barolar Birligi Yonetme Kurulu tarafindan,

gerekse barolanrmzla ibir1igi içerisinde yapilmasimn daha
dogru olacagma inamyorum.

Bana sbz verdikieri için divana tekrar teekkur ederek,
hepinize saygilar sunuyorum.

Teekkur ederim.

Ba'kan: Dilekier bolumunde söz almak isteyen degerli
mes1ektaIarimizin imdi sonuncusu Erdogan çakmakh.

Buyurun efendim.
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FRDOAN	 Erdogan AKMAKLI (tzniir Barosu Delegesi): Degerli
çAKMAXU'NIN mes1ekta1arimiz, ye meslegimizin onurunu temsil eden Tur-

KONUSSI kiye Barolar Birligi'nin Saygideger Bakaiu ye yonetim kurulu
Uyeleri, saym divan; gercekten huzurunuzda bana konuma
firsati verdigi için size minnettarhginu arz etmeye mUsaadenizi
rica ediyorum.

Sozierime, Yuce Ataturk'un bizim için onderlilc edecek iki
önemli sözünü yansitarak ba1atmak istiyorum. YUce AtatUric,
ulkeye hizmetin simrini u onemli sazüyle çizmitir: "En iyi
kii, kendinden cok ait o1duu top/twin dQunen, onun vargihnin
ye mutlulugunun korunmaszna kendini adayan kiidir." Bu sbzü
1923'te sbyIemi1erdir. Yine Yuce Ataturk, "vatan ye Cunthu-
riyet, fedakdr insanlarin o;nuzlannda yiikselir" demiflir ye vasi-
yet niteliginde bfr sOzU var, bence bu onemli sozier buralara
asilabilmeli: "Türkiye Cunthuriyeti'nin bagunsizhgi kutsa/dir, 0
sonsuza kadargilven altinda olmal: ye korunma/idir." GöruldUgu
gibi, bu ulke yuzbiftlerce sehit kanlariyla su1ann-u bir Ulkedir
ye buyuk fedakarliklarla kuru1mutur. Onun için bu ulkenin
temeli olan degerleri muhafaza etmek, Turk hukukçusunun
en buyuk gorevidir.

1925 yilmda Yüce Ataturk, Ankara Universitesi Hukuk
FakUltesi'nj acarken, "Cumhuriyetin iniieyyidesi olacak bit buijuk
kuru/uu açniakta duyduuin inutlulugu baka hicbir yerde duyrna-
din:" demiflir. Ben biraz TurkceIetirerek soyledim. Gercekten
Ataturk, Turk hukukçiilanna Cumhuriyeth müeyyidesi olacak
kiiIer olarak görmüflur. 0 halde, bu yflce vasiyetin çerçeve-
sinde, biz meslegimizi ifa etmek, ama sorunlarmuza da sahip
cikmak durumurtdayiz.

Saym Bakana, evvela Avrupa Konseyi He Turkiye Ba-
rolar Birligi arasinda Avrupa tnsan Hakian SozIemesi'nin
uygulanmasi ye mes1ekta1arm ogrenmesini ten-in için yap-
mi oldugu projeye katilmundan dolayi mirinettarligmu arz
etmek isterim. Bendeniz 1996 yilmda rahmetli olan Av. Rasim
Sonmez baro baskannmza vermi oldugum dilekceyle Avrupa
Hukuku Komisyonu'nun kurulmasma Onculuk etmi bir mes-
1ektairuzim. Bu nedenle, bu tiir hizmetleri bu olmasi gereken
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çahmaiannbir devami olarak addediyorum, yaniw yorumlara ERDOAN

gil.	 çAIAKLI'NINmüsait de 
KG N U SMAS I

Biraz once konuan Konya delegesi arkadaim.iz, Ana-
yasa'run 90. maddesinde usulüne uygun olarak imzalanmi,
uluslararasi sozlemenin ustun1uilnU ortaya koymuflur. Biz
Avrupa trisan Hakiari Sozlesmesi'ni 1954 yilmda imzalamiiz,
tnsan Hak ye HUrriyetlerini Koruma Ana Soz1emesi o zaman-
ki adiyla amhyor, ama biz kisa adiyla Avrupa Insan Hakiari
SOzlemesi diye geciyoruz. Bu sozleme, 26 madde ye 14 pro-
tokolden oluuyor. Bu kadar yogun içtihatlan da var, bunun
ogrenilmes.ine çalim olmak, balangic olmak bence tarilñ bir
sureçtir. Bunn yanh5 yorumlamamak gerelcir, AB'yle de hic ka-
riflirmamak gerekir. Bir kere Avrupa Konseyi'ne 1954 yilinda
Turkiye'nin katilum olmuflur, 1949 yihnda kurulmuflur. Tam
uyedir Turkiye Avrupa Konseyi'ne ye duriya kadar buraya
aidat odemektedir Uflcemiz. Avrupa Konseyi bu tUr katkilari
Mr gOrev olarak, kendi fonunun ye fonksiyonunun geregi ola-
rak yapmaktadir. 0 zaman bunu AB lie kariflirmamak lazim.
Turkiye AB'ye tam uye degildir, o nedenle bu konuyu boyle
mutalaa etmekte yarar var.

Bir de avukathgm gelecegi olmayan nesil haline getirilmi
olmasinin istirabini duyuyorum. Biz daha yali olan grup, bu
gencleriri elinden tutmak zonmdayiz. Onun için biraz Once
verilen onergeye ben de destek çikiyorum; mutlaka gender de
buraya getirilmeli ye onlarm fikirlerinden yararlamlmandir.

CMUK konusundaki bence kisa Oneri udur: Bir sayin
mesIektaimj-z soylemifli, bu ekilde olan muracaatlar daha
çok genc meslektaslar tarafindan yapilmaktadir, onlarm hic-
Mr mali destegi yoktur, devamli bir ucrete baglanmi olmasi
lazim. Bir de kamu avukatlarmin normal memurdan hiçbir
farki yok, ben de kamu avukatligindan emekliyim Devlet Su
tleri'nden 800 lira birinci dereceden olmama ragmen bir ucret
aliyoruz, tabii bunu tanriya flikurler olsun, hic olmazsa bir
sosyal güvencinüz var. Ama ovalye diye adlandirdigimiz,
hiçbir dayanagi olmayan mesiekta1arnmzm istirabmi duyu-
yoruz. Kamu avukatlarinin hakiari iyileflirirken, bu ovalye
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EROOAN gibi çahan mesIekta1arm-uzm da hakiari gozetilmelldfr, sosyal
çAKMAKLI'NIN guvenlige de kavuflurulmalidir.

KONU$MASI

Hepinizi saygiyla selamliyorum.

Bakan: Efendim bu saygisizhgi kabul etmeyiniz, son
zamanlarda siz zaten itiyat haline getirdiniz, ama bu bizim Ic
meselen-iizdir burada konuamayiz.

GorUmeler bitmitir ye Sayin Barolar Birligi Bakam'ni
kaparu konumasini yapmak Uzere davet ediyoruz.

Buyurun efendin-t.

OLDEMIR	 Av. Ozdemir OZOK (Turkiye Barolar Birligi Bakanx):
NOUN Degerli konukiar, Turkiye Barolar Birligi'nin degerli delegeleri;

KONUSMASI hepinizi saygilarin-iia selan-thyorum.

Gercekten bu iki gun cok heyecanii, cok duyarli ye bir-
birinden anlamli duunce ye eletirilerin ifade edildigi, due
geturildigi bir genel kurulu tamamJami bulunuyoruz. Dog-
rusu ben kendi aditha bu genel kuruldan cok onemli dersier
cikardim; her toplantida oldug-u gibi, bu toplantida da onemli
dersier cikardim.

Bugun Oze!likle sOz alan degerli arkadalarumzdan Ayde-
niz Tuskan hanimefendinin Turkiye Baro!ar Birligi Yonetim
Kurulu'nda bayan arkadalarmnazin daha fazia temsil edi!mesi
konusundaki dilegine katiliyorum. Aslrnda biz, bu ye benzeri
calismalanmizda, kadin-erkek esit!igi diye bir ey duuim-iu-
yoruz. çunicu biz degerli ye cok saygi duydugumuz bayan
arkadalarm-uzi kendin-iizden hiç fark etmiyoruz, yard erkektir,
bayanclirdiye tesadufen geliyorsa ge!iyor. Yalniz bu secmede
Ozel!jkle Istanbul Barosu Bakanimiz ye Istanbul Barosu dele-
gasyon arkadalarima seslerimek istiyorum: Buliyorsunuz, son
2005'te yaptigimiz Barolar Birligi Genel Kurulu'ndan Once,
daha Once yapilan centilmenlik an1amasi dogrultusunda ilci
arkadaimizi Istanbul Barosu'ndan, bir arkadaimizi tzmir
Barosundan, iki arkadaimizi Ankara Barosu'ndan rica et-
mitik. Ama maalesef, ücbaromuzdan da as!anlar gibi erkek
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arkada1arimiz geldi, bunda bizim ne kabahatimiz var. Bana OLD{MIR
verilen yetki içerisinde, ben Canan hamm gibi çok çaIikan, OZOK'UN
çok saygi duydugnmuz ye yonetim kurulumuzu renklendiren KONUSMASI
bir arkadaima ricada bulundum. Benim kafamda, tstanbul'da
da çok hanimefendi arkada1anm vardi, ama onu biz degerli
delegasyonun takdirine biraktik. 0 nedenle, bu kadm-erkek
iliskisinde son derece duyarh olan bu noktada bu tür bir
temerini getirilmesini, bizim diinuzda oldugunu soylemek
istiyorum, oncelikie birinci soylemek istedigim bu.

ikincisi, bugun kursüde son konumayi yapan degerli
delege arkadanmza sonsuz teekkur ediyorum. Bugun çok
farkh bir genel kurul yaadim. Tabii ki hepimiz bu ulkeniyi
birligini, butunlugunu, uniter deviet yapisma hic tartimayiz
dahi, ama sanki boyle genel kurul, Turkiye'deki siyasal ikti-
darin butiln kurum ye kurullara yaptigi bu tasalluttan dolayi
genel kurulda bir gerginlik vardi. Her konuan arkadamuzin,
daha boyle ovenizme kaçan soylemleri karismda belki ben,
farkh bit yak1aimla, Ozellikie Avrupa Korseyi'riin bugun bizim
degil, 1949 yilmda bu konuda Kasun Gulek'in kii1igini falan
tartimiyorum, ona "Øyledir boyledir" demiyorum, ama o gun
Sfrasbourg'da 1949'da yapilan bit soylemi ifade etmek istedim.
Belki biraz yan1i arilasildi, ama buradaki kesin amacim, son
konuan arkadaim.izm ifade ettigi gibi, Konseyin biz kurucu
üyesiyiz ye Konseyle Avrupa Birligi'ni birbirinden ayirmak
lazim.

Ikincisi, Turkiye Barolar Birligi, buradaki bircok arkada-
imn saygiyla ifade ettiler, hepsinin goru1erine saygi duyu-

yorum. Irisanlarm Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ne bakii
farkh olabilir, Avrupa Birligi'ne bakii farkli olabilir, Avrupa
Konseyi'ne bakisi farkh olabiir, bunlan an1ayila kari1iyorunt
Ama Turkiye Barolar Birligi'riin bugunku yOnetim an1ayii,
bunlari saygm, olculu, mesafeli ye gecmiten gUnumuze gelen
kimi yak1aim1ari da dikkate alarak, akil, bilini ye ulkemizin
çikarim One çikaran bir iIiki içerisine goffirmek anlayisini
surdürmektedir. 0 nedenle, burada birbirimizin ortak dilini
mutlaka bulmamiz lazim.
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OZDEMIR	 Bakmiz, bunlan bizden Once siz bireysel basvuruyu kabul
OZOK'UN etmisiniz, Avrupa tnsan Hakiari Mahkemesi'rtin yargi yet-

'ONUS' kisini kabul etnñsiniz. Avrupa Insan Hakian Mahkemesi'ne
Yargitay'in, Daniflay'in kimi kararlarini etkileyebilecek bir
yargisal yetki vermisiniz. Butun bunlarm tamanmidan bir
adim daha ileri giderek, Anayasa'run 90. maddesinde insan hak
ye Ozgurlukleriyle ilgili uluslararasi sozlemeIerjn iç hukukun
temel kaynagi normu oldugunu, Anayasa'ya aykirthgmin iddia
edilemeyecegini, iç hukuk bit normia catifligi takdirde, onun
gecerli oldugunu siz kabul etn-iiiniz. Butun bunlar varken, bu
konuda kari gOru getiren insanlara saygi duyuyorum. Tur-
kiye Barolar Birligi, ulkemizin en temel hukuk kurumlarindan
birisi. Turkiye Barolar Birligi hukuku savunmak mecburiye-
tindedir. Bu nedenle, zaman zaman bu konudakj bizim karsi
duruumuzu, kimi barolarimjza, kimi arkada1ariniaza, kimi
dye arkada1annuza bir tavir gibi algilamak son derece yanli.
Eger ben boyle bir an1ayii sergileyecek konuma yapnusam,
o da benim dun belki biraz heyecanli sOylemimden gelmitir,
bu konuda da, degerli arkada1arinun beth anlayiIa karila-
malarmi rica ediyorum.

Degerli arkadaIar; ben bit eye daha uzUldum, gercekten
cok UzUldUm. Inanin bit aya yakiri bir sUre Once gOnderdigimiz
cahsma raporu maaiesef okunmaim. Uzulerek ifade ediyorum:
Hepimizde bit okumama Ozrü var, inanin okunmanu. Neden
okunmanij? Buraya sunulan Onergeleri gOrUnce içim ciziadi,
buraya getirilen onerileri duyunca içim sizladi. Ne olursunuz,
acm ca1ima raporunu, "u kadarin, eksik 1JaprnJszniz, una ilave
yapin" deyin, balm gOzum Ustüne, ama hiç ilgisi yokmu gibi,
buraya yeni birbkim Oneriler getiriliyor kahramanhgi içeri-
sinde olmak, dogrusu benim arkadalarima buyUk haksizlik,
mann-i benim arkadalarima buyuk haksizhk. 0 950 sayfahk
raporu, arkadaIarin-uz tek tek okuyarak yazdilar. Ne olur,
okuyun.

Eskiden bize getirilen bir elefliri vardi, biz onun altmdan
kalkamiyorduk; burada dagitiliyordu, urada gordUgunuz
kuliste dagitiliyordu çahma raporlari ye çaIima raporlari u
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kadardi. Ben bununla ovunmüyorum, eksiklerimizin çok ol- OZDEMIR

dugu bilincindeyim, buna inanlyorum ye burada getirilen her OZOKUN

eIetiririin, getirilen her gOrUün, bizim iki yillik gelecegimizin, KONU$MASI

gercekten yol haritasirun temel ta1ari oIuturacagmi da lutfen
bilin. Ama kukusuz, her kurulun, her insanin yeteneginin sin-
ri oldugu gibi, bizim de mutlalca sizth bekientilerinizin hepsini
kari1ayacak yetenegimiz de yok, birikimimiz de yok, yetkimiz
de yok. Biz bunu kabul ediyoruz. Lutfen, buraya getirdigimiz
her onerinin, her soylemin, buradaki çikip her öneriyi getiren
arkadalarm en az bizim kadar saygm ye bizim kadar yetkili
olduguna inanarak diriledigimizi ye kulak verdiginilz lutfen
bu konuda bir kez daha gazden gecirin.

Istinaf mahkemeleriyle ilgili getirilen önergeye hayretler
içerisinde kaldim. Turkiye Barolar Birligi iki defa sempozyum
yapti, kitapciklar yolladi. Turkiye Barolar Birligi'nin en hassas
olduu konu, istinaf konusu. Biz her platforrnda, her kursu-
de bunu due getiriyoruz ye Iutfen o bolUmu açmiz, yaklaik
20 sayfaya yakin Adalet Bakanligi'na, ilgili yerlere, Adalet
Komisyonu'na, hukumete, Babakan'a, miiletvekillerine gön-
derdigimiz yazilar var.

Aym ekilde yine beni hayretler içerisinde birakan, Turkiye
Barolar Birligi'nin 69'dan bu yana iddia ediyorum ye arkasinda
duruyorum, bu ilci yilhk donemde hiçbir yonetim, yabanci hu-
kuk firmalariyla bu denli bir mucadele açmadi. Acm, okuyun
o bolumU. Simdi arkadalariimz burada sanki biz hic bunlarla
ugramamiiz gibi bir önerge verdiler. Sayy1a kariIiyorum,
ama biz azellikie burada bit teekkur almak isterdik. Yabanci
firmalarla, yabanci hukuk firmalariyla ilgili bu yaptiginiz
çahmalar, kamu kesiminde ucretli söz1emelerle çalian arka-
dalar1a ilgili yapilan s6z1eme1er, yani butun bunlari ortada
gordugum zaman, oyleyse bizim gonderdigimiz bu çalima
raporu maalesef birkaç tane sorumlu arkadaimn dismda,
buyuk çogunluk tarafindan ince1enmemi. tncelenseydi, en
azmdan bizim eksik biraktigirmz bir eyi, yan1i yaptigmuz
bit eyi çok daha farkh bir ekilde gundeme getirilirdi diye
duunuyorum.
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OZDEMiR	 Bunlari unun iqin sOyluyorum: Biz eksikleriniizi biliyoruz.
OZOK'UN Buraya gelen genel kurul uyeleri de IUtfen hakikaten gonderdi-

KOWUSMASI gimiz butun yazilari ye belgeleri okusun, yorulmasrnlar farkli
bir ey soyleyerek. Belki kendilerinin kafalarmdaki dii^iindijk-
leri duçuncelerle bizim yaptiklarimiz Orthebiir.

Degerli arkada1ar; tabii, temel sorunlar beffi. Avukatlik
Yasasi'ni birlikte tartiarak yapacagiz. CMK, inanin Nuray
hanim bahsetti, anlath, eksigimiz var, kabul ediyoruz, ama
birçok toplantiya kendisiyle birlikte gittik, yarn yine gideriz,
Obursu gUn yine gideniz, ne zaman caginrlarsa yine toplantilar
yapariz, bu bizim gOrevin-iiz. Biz bunu dinlemek ye bunun
geregi neyse onu yapmak durumundayiz; cunkU biz sizienin
oylaniyla, sizierin güveniyle biz buraya geldik, yOneticiyiz
diyoruz. YOneticiysek, bizim tabii ki birtakim sorumlulukia-
rimiz olacaic ye sizier de bunlani isteyeceksiniz bundan daha
dogal bin ey olamaz. Ama gelth, OnUmuzdekj iki yil içerisin-
de bunlari yine daha effaf, daha katilimci, daha demokratik
yollarda birlikte yapalim. Bu konuda, TUrkiye Banolar Birligi
Yonetimi olarak biz haziriz ye gelecek donemde buna belki
eksigimiz vardir, ama biraz daha sicak bakacagumzi burada
ifade etmek istiyorum.

tkincisi, Avukathk Yasasi. Avukatlik Yasasi sadece Tur-
kiye Barolar Birligi Yonetim Kurulu'nun yapabilecegi, sadece
bu YOnetimin degil, hicbir Ybnetimin tek bama bir tasarrufu
olamaz, bu mUmkUn degil. 0 nedenle, Avukatlik Yasasi'ni
da tantimaya acacagiz ye birlikte arkadalanin kafasmi boyle
birthkim sikintilar yaratan sorurdan birlikte cozecegiz.

Uçuricu temel sorun, ozellikle Filiz Saraç arkadaumzu-i due
getirdigi ye Sayn Saraç'm kahidigi en az 4 ya da 3 toplantida...
Tabii ortaya birtakim sorunjar cikiyor. $ii anda 34 trilyon eski
parayla, imdiki parayla 34 Milyon YTL TUrkiye Barolar Birligi
Sosyal YardimJama ye Dayaruma Vakffnda para var. Bu 34
trilyonu 60 bine varan avukat arkadaa boldugumuz zaman,
saghk ydnUnden gercekten cok fazla bir ey yapabilecegimizi
sann-uyoruz. Bunu gelin, birlikte projeleri geliflirelim, hatta
aylar sUren, haftalar süren, gunler sUren toplantilarda sigorta
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irket1erine, saglik sigortasi yaptiralim dedik. Ama buna en çok OLDEMIR

kari çikan tzmir Barosu Bakani bafla olmak üzere birçok ba- OZOK'UN

romuzdan "nasti siz bizirn bit paralarinuzi kiwi sigorta irketlerine KONUMAS

verirsiniz; bun/ar saähkli caltnnyor, bunlar çok ekonon ik ca1izyor,
bun/ar çok çikarcz caliiyor, insanlarin sa1zgrna hiç baknuyor, ama
pam/ar: alt yor" biçimde elefliriler geldi. Dolayisiyla her ey net
degil, her ey çok net degil, her ey iki kere iki dart gibi olmu-
yor. Burilarm hepsi zaman içerisinde tartii1acak, konuu1acak,
eksikler varsa giderilecek konulardir. Biz bu konuda tabii
arkada1anrmzin bu getirdigi eleflirileri de dikkate alarak, bu
anumuzdeki süreç içerisinde buna azellikie egilecegiz, temel
sorunlar bunlar.

Bilgisayar progranuyla ilgili çok degerli bir arkadasim,
ismini imdi bilemeyecegim... Ben Cengiz arkadaim1a ko-
nutum; çiinkU Turkiye Barolar Birligi Yonetim Kurulu'nda
bi1iim sorunuyla ilgili Cengiz. Cengiz diyor ki, "biz o prog-

ram/art ijaptyoruz. " Samyorum Hidayet'ti, Duzce Delegemiz,
eski Duzce Baro Bakani, Hidayet arkadaimiz sayledi. Diyor
ki, "biz on/an yapiyoruz, ama biraz detay bilgi isteduler, on/art cia
konualnn." Yani bunlann çozulmeyecek ya da yapilmayacak
herhangi bir noktasi yok. Bunlari gelecek iki yd stireç içerisinde
yapacagiz.

Size unu säz veriyorum, ina1Iah, yani bu benim ikinci
säzUm oluyor, tanri beth mahcup etmez ina11ah: DUn bura-
da slayt olarak gosteri yaptiginuz ye de ben TUrkiye Barolar
Birligi Gene! Sekreterligi'ne 1997'de secildigimde, Turkiye
Barolar Birligi'nin kuruldugu 1969 yilmdan 1997'ye kadar ge-
çen sureç içerisinde, butun genel kurul tutanakiarini okudum,
ne denii bu arkada1ariniiz, bizden anceki Ustatlarimiz ne
istemi diye. Size butun mukaddesatimla temin edeyim, -size
veririm istersiniz, gelin inceleyin; cunku onlar bayagi buyuk
bir hacim- kursuye chap dart konuan insandan ikisi, "ne olur
Ankara'da geldiimiz zainan, herkesin gittigi bir yer var, bizim de
oyle insanca ka1abileceimiz, hizn:et gorehilecegimiz bir sosyal ye-

rinnz olsun, Turkiye Barolar Birlgi'nin, avukatlarin an:na yakiir
bir idari biriminnz olsun, bir yerleri:niz olsun" gibi temermilerde
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OLDEMIR bulunmu. Tanriya cok ukur1er olsun sizierin katkilan, pul
OZOK'IJN fonlarinn destekleriyle, bugun ciddi bir kaynagimiz oldu. Bu

K0NUMASI kaynagm santimini dahi kendi öz paran-uzdan daha oncelikli,
dikkatli, tutarh kullanarak, buffin dilegim ye temennim, 2009
Genel Kurulu'nu pini pail bir solanda, piril pail genel kurul
uyeleriyle, pinl pail bin ekilde Ankara'da seçimli Genel Ku-
rulumuzu yapmak dilegiyle, hepinize saygilanmi, sevgilenimi,
iyi dileklerin-ii sunuyorum. Beni dinlediginiz için teekkUr
ediyorum. Ayrica divana da cok teekkür ediyorum, eksik
olmasm.

Pardon, çok äzür dilerim. Gaziantep Temsilcisi, cok Se-
vimli, cok degerli kardeimjzdjr, bizint degenli hemerimizdir,
ben de Kahramanmara Pazarcikhyim, o nedenle hemerim
sayihr, herhalde ona da sigmarak dedi ki, "Bakanun, size bin
soru sorduin; bu irketler, anonim irketler vie kooperatiflerle ilgili
sorunlari niye takip etiniyorsunuz?" cok degerli arkadaim cok
dikkatlidir, ama orada bir yan1ii var, OyIe bir yan1ii var: Bu
bize degil, bu yerel baro bakan1arina sorulacak sorulardir di-
yor, kendisine sevgiler sunuyorum. çunku bizim isimiz degil
o, gercekten bizim iimiz degil; çunku biliyorsunuz, Avukatlik
Yasasi'nda bunu takip edecek barolar, diger ilgili irketIer.
Bunu yapmiyorsa, ValiIilc marifetiyle ceza kesilecek.

Sag olun, tesekkür ederim.

Salondàn: Ben bildigim kadariyla yasa cikali 2001, u
anda 2007 yilindayiz. Bir tane bile ceza alan ne kooperaW, ne
frket var bu konuda. Baro bakan!ari o anlamda göreve davet

edilmek durumunda. Ben buradan goreve davet ediyorum,
Ozdemir beyi de aym eki1de tahmin ediyorum gbreve davet
ediyorduk

Bakan: Degerli katilimcilar; genel kurul gundemi tamam-
lanmiflir. Bu genel kurulumuzun meslegimize ye ulkemiz
gelecegine olumlu katkida bulunmasini diliyoruz. Ayrica
Nevehir'de bu toplantinin yapilmasi ye misafirlerimizin
eksikliklerimizi bagilamasi, bizi daha evke davet etmitir.
Genel kurulumuzun bu guzellikte gecmesine katkida bulunan
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bafla Turkiye Barolar Birligi Bakani Sayin Ozdemir Ozok'a OZOEMIR
ye yonetirn icuruluna, aynca duzenlemede bize yardimci olan OLOK'UN

Nevebir Dedeman Oteli Genel MudUru Sayrn Ercan beye, yine KONUSSI

turn organizasyonu yuklenen Nevehir Baro Baflcani Mustafa
Necmi Oncul beye, baromuz Uyelerine ye bunlardan onemli
siz degerli katihrncilara tesekkur ediyoruz ye genel kurulu

kapatiyoruz.
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TBR Genel Kunilu
Baflanbk Diflnifla

Avokathk Kantmun 27.rnaddesi uyannca stajycr avijkaliara verilen staj krediierinden
doneus paralann tarnaanrnln bir hesapta toplartarak 3 yd dahil ktden,i elan anikatlam 3
yr1 ademesix. kalan 3 ydda faizsiz esit taksitlerle geri Oderneli otardc bUrn kredisi"
otarak verilmesi iqin gerelcli dozenlernenin ye ydnetmeIiin bazirlarnpbu yd içinde
yurO.rluge konulmasi i;in TBB Yonetirn Kuniluna gorev verilmesini itueriyonu
Genet Kurulun oyona sunnimasus, talep ederiz.Saygilanrnizla-.2705.200

Gerekçe

Ulkernizde ihtiyaçtan fazia hukuk fakulteteri oiduu,bwnlardan mezun olanlann
lamarnina yakminrn avukat olduklan biiinrnektedir.
Ekonornik zorlukiar nedeniyle yeni avukatlann burn açamadsklan ye içi avukat olarak
çaltuklart da bilimnektedir.
Put getirleri her yal atarak devarn etxnektedir.Bu paralann kanuni amacrna uygun da@ttml
halinde stajyerlere yeterli kredi Venlm$ olacaktrr.
Staj kediterinmn geri dontlunden óluaeak hesapta biriken pamlara genç asskatIardan
daha çok hiç kimsenin ihtiyaei otarnazSvukatlart sa]ik sorimlanrnn giderilmesine
iliflin Avukatlik Icanunun 27/A maddesinin varligi bu gerekçeyi guçlendirmektedir.
Hazrlanacak YOnetmelikte genç avukaliann bir arada ça]imalanui tqvik edecek
ekilde,Omein 3 ye daha fazia avukatin ortak burn !;in bvunnalara halinde kendilerine

aneetik veriteceginin yer almast isahetli otacaictir.
Onerimizde bu yet içmndc bu yanetineligin hazirtanip,tartitlrnasmin yapthnast Vt
yurUrlUe ginnesinin istenmesinin nedeni, 25-26 Mayes 2005 taribletinde yapilan TBB
genet kurulunda kabul edilen benrer önerge hakiunda hiçbir ill= yapthnarnt olmasidir.
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TBB Genel Kurulu
Bak.nhk Divawna

TEE Sla] Krcdi YOnetmeliginin S ye 23 maddeletinde ye gerekiyorsa diger
maddelerinde gerekli degiik1iJder yapilarak; stajyer avukatlara verilecek kredi
miktarlannin ye kiedi edemelerinden aita kalan miktann Tflrkiye Barolar Birligi Genel
Kumlunea belirlenecek hale getirilmesi ye yapilacak bu degiik1igin 2009 yi]inda
toplanacak TEE Goad Kunilda yurt1rlile girrnesi iSin TBB Yonetim Kunjiunun
gôrevlendirilmesini,
Good Kurulun oyuna sunulmasin, Onetiyoniz..Saygilanm,th. 27.5.2007

Gerekçe

TEN 200-2007 donemi faaliyet ye Mali Raporiannda yazdanlar ye Genet Kurul
s'rasu,da yapilan açiklamaiardan bu glint kadar stajycriere yapilan kredi odemelerine
yakm miktarlarm Barolan da4itthp.TEB hissesi olank alindigi tespit etmi olrnakia,bu
uygulamanm Avukathk Kanunun 27.maddesinin amacuia uygun dUznediini acikt'r.
TEE Ynetim Kurulu Pal geiirlerini,geleeek dönemc ilikim put gelirterindeki arnlan ye
slajyer sayismdab geiimeleri TEE goad kuruluna bildircoeginden be d4ilazna bu
kurulda karar verilmesi uygun olacakl,r.
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flrkiy (Saro(arcairfigi 29. O&zu, cnc[7çuncft,

cDfta,j 33a#kjuiIfls na.

%,ti iavr(ana,, Yargtay 'Yasa 7sans, nd ñaltn 250 &in üw saylsmzn I50
,,ithnimec, ')3rariai aiicf flni Vt 9(u4i Daip eler ii', ,a (aTari b 7ö nli,ncft dir

'fliw ira yaptan dZerzthn,de duath,,n w5 ,m	 6j' 4d11ve LWzfiIrmeIiri
a3nrra gjnIa nzia, tja raril iajlanrnasr Li4ihIüThzcktac&

ISdiqr iTdliy 1afien,eThn Tin fljsrntmas,,,a 	 ifiufr&6n4 nIrnas:nr
ra4rnrn in niaiiçrneknn fiennz aft yapzn. Ejrrrsanarnu varqxr vs cumfiunvet satrn

at mczm[anrnam,,rur
11475 Mdiive 31ai&c,ne!en Thas, U)]uThITtnaVa geçiUigi tafaith IiJ fjadc,,rcTi iaqt

Iizprnrz ic arfcrngñ hale geQc4 i&&recv ,iahir,wlt,l,,ijz 'apardz i vs isitinra rita,,ri
dinleaw. 1rpf vi &u inafikemelerte yne41,ccekti, c8,a d,,v,n aaa&'t,r, qeczirncsine ,c&,
ofacaCtir.

Sn hifiçüffih[mesj ycrn,ur 6o yuk7w rnalilerne,,i,: Qy vs £aiv sayrszurir
n:e sine 135efl&iw I aüçnnefesi veils,' if7 aersce en sql argan(an ktzda6,ra,n

erfifi,wsa Ia/ia gcsçe/i,çi cözilm of2aca&t,r.
J g inrssaar gncr ?Caoj(ura 61r karat aThnaaC. kaarainna jIa?,ñ'a /hsasuafi,j 7:8. 4f:Iq

4 laIr! 1q"n'an":u 's&'4 an gone olmesini 05:-cc ar4hdrriz2oj)2oo7
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Thn tye c8amtarQ3idui 29 orajan (IenefKn'lmU
(Divan fRairgn1qj i ha,

Th:,i IiazarThna,, Yargztay lasa Tasans, ,do laün 250 ,,12w Ow say,stiun 750 ye
,nur;c,n. Oarat hay diQ CCII Vt J(vkpk,:Daireknnrn a:a(tilinaSl Onqihniñh'4tC±J:

Y7,ie 6vvapithn ducea[nnecfc ifavafan,' :S5 iii,, O3OIgi 1dTñt)1aIAehneftri
a4carna q,,,fii thai 4aran 6afltanma.az tu1ü,,rJnrekJedii

)ofg ;ldflyv Owafh,çine&ri ith, kurutha.n na i!rcijtz wsab,u, 5a&'h( L&l'nq ainhashna
riqasehi 6:; ,nafl4crneknn fie,,uz aft vapist fuinflnano, wrqu Vt ChblFthlln)tt SiDVCISh
IThclrv&in ta,;,arnah: ,nam,ct:r.

ijei1dfl7w Mafij.mthn Yasas, aygthnn,Zya qenfdi8i taIti,6c içz &efr,ncti aiyi
az:qn;uz i2ç j,én,ci 6a&tcIec4 itkdèrcct ntafi4ç,nckh)un yapt;fl' 4 Vt' ck,n(er (ianr4,
a?n11'n,e, 4q11 v6) bia ,aafihi,çrnc1trc yu,c1enecckLrr.hhb Lu,sn, uduWfl'; gea7cy;cmne Ue&tI
o&lCa&tbr,

Th:q;ray' ci' Ifiçuftu&nesi ycnnc 6:, yii4ce) ,nar,ken,enIn im, 'be (dire saylsllbr',
.rum( as, ic vile iBoQe)tdkye Mafiknwkn wnn27L ;Th,rc'e 'eaçql o pyarrian 4aiivThnnzn
eaui,'i'e;iiThiesiiahageiçek,çi çöoüm athcak:r

lIt llasula cent! ?pruf:rn 6ir &aPrn athraI:,, hUidflhi ,SiThfrt- aig:, 'J/6St121.
i<ci/fl.fl'CUM1 r,)aØ,g,,44z' nago,,&,iOncsii:fa' ..ie4 ,',i2'r,_.2,,i) .2007
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Thrlbe tBaro&rq3irfig129. QIa4an qerier1ç1,rarv
(Divan (Ra,ckan(,gi na,

teal /iaczrra nun %rgztay Tha Tnsar,s, nd 'a hale" 250 othir u sa%rnuzn 150
lmfinlnunrt targicay' Lakj Ceza iz h4i4Øairefr,j,,j,, aCa/t(r,ncs, OnqörOCmeieecflr

:)y,Ie	 yapl&a.n iiize,,(epgje iavilann %85 nm Rñh'qe )ld?iye 511afi/e?ne&n
asa,u,uina, nihial karara 6a41anma.c, 6hnOhinnhje&r

flöIje)Iatjye 9.la!i/jemc(nj' nm kjlrufiuza,,na flc/1n yasa,nn 4a6urann4 afrnasnra
iujnu;i flu n:aflhkj me&nn rwnuz alt yapisi hyrul,nan,,s. vargic ne cnnzfl,jnwr sancisi
kydm(,ni taina,n&znmarnz,ctu

f101ge )la2ivc Mafi&emelerm tasan a)qulanrnava geçi&114i takjlrd'e ifij 4aieinehiyaiy,
üç lacfrmeh hale gelecek iQdrece rnahihigme&,jnjn vaptiji 4 ye 4lemhi'r (tankUjin&'rne. &cf v6) ha rnahenefljrce yit:eknecek;a'nn chi,rua, a42,thtmn ,qeflI?jrieJtne helen

)ug,tay in (uçQluilmesi yenne On yuhije rna/iheme,,n, live un elaüt savisuzin
yr vine 23blge .$a15'e Ifahkemelen verliza ilh , ai'rna vaWr og,anharr hathpñ,n",ntaEy:e edifinesi La ha gerçe4çi çOzum olaeaktir

Bu flusuta gene1 7(pruthn 61r kgrar athr4 lgran,, fidifrt 03aIan6gi, rrtlinJj
iIdä&'t I<oml.cyane, 	 ye t41ifed'criz760.2007

Jz,,,lr 'harps,, (Buz,cljan,
fi,1VevCat Er,hi',nmr

.Lcrn,.VovAmn, 	 (Sara	 _-4
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qirke QJarolir 93ir4ji 29. OThgan qc'ne[Npruñe
'Divan ($a&anCi4i no.

Ycni 1iazuinan ¶Yar1jttay Yasa Tasanu uTh lakn 251) o&zn The sayzs;nrn 250 e
thdiñ[rnesi, %;gitay ta4j Ceza VC2(UkY&DaI?C[C?iJutI azaluTh act oi:gflcultnek;edIr.

'Thw 5n wpzthn iuzenk,nedè davafan,, 85 no, W;Qjc 4d&ve %aT,Icencelin
;caa ni(,ai I&rara Gagbnnuzsi i14u110(mekfefir

Bö4jc jl&iw Mari€emekii nit, jn1s[nzauia ifiskin vasanh,, 4cbI eI,fln,,c ,,li,a.st,,a
TO4InL'?I 6,, ,nal,@nwknn fienaz aft yapzs yn,/n,arn,y, yarg:ç ye cnrnliv.nyet savctst
kati(an ean,an,&,,mann,ct,r.

'i361gr ,'4dllyc ,flldkcmefsri %sast uygu(anrnaya g'cil6ie7i taiQeirde iki kgdoneriyarg,

dtzyjemiz üç 4a4enwft f,a[t ge(eeek iLE eferece ,nai,&etnelinnnz yaptQ, 4 ye 4[ern&i (ean,&
•,tnce. le,cif -nfl) flu mail kqme&rce yinefruecclijir'Ru (vt-tim ada&ti,, gcciRpies "w IWSfiII

nlna41ir
Yargnav in ilfiçuttu(mesi ynine flu yuIaek maflhiçmenvz ye cc eThirc savesenin

a,tnn&ua.v, nc yin. 1]o@ fleIliye TMaIi&ene&ri ycetu i&cü race wrgr organ/an 4geIroIannin

;alyivc cdii'viesielaflagerçekci çözünv o(acailj.r.
'23u liusuta genef ?Cunh[ul, 6k jamr a&,ra& franit ildaIet (13akan4j I, Th3315M.

:!,j[,. nirisv,,na 43a4/gnLijtnag6n&,il,ncsziu art ye icilfif cdcn:26.05 2007

J;rnir Ikemcu Ba4i vi
fir. 1\tctat rz:,dcmir

I.vi,,,S,,nsiu,	 cflaro	 Jrnza
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Ttirkiye Barolar Birligi 29. Olagan Ciener Kurulu
Divan BakanI,ina.

2001 y ihnda Avukatlik Yanosi nda vapilan dcgiiklikIe vahanci hukuk uirketlerine
Iurkiyc de helli konularda barolara kaydolma zorunIulua claI,i olmadan hukuksal

danninanl p k verebilme ayricaligi tanrnmitu-.
Yeni yasarna doneminde yábancj hukuk irkcIIcrine tmm.. hu a yncaliuin kaiclirilmasiye Itrkm yiu1t4anna lanman Turkiye de avnkaflik yapma b n isunda ki neslck lekeliniri

kirix nmasi husustasda gene! kurlun bit k=, alarak hu kan}aliidaiva bakanl,Bna sc 1,1kM iv!.
Adalci Komisyonu Bakanhgi' no ganderilmesini an vyfekIi 1c4dri,,2&o5, 2007
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TUrkiye Barolar BirIii 29. OIaan Cienel KLIrIItU
Divan BakanIiina

21101 yilinda Avukallik Yasas, nda yapllan detikliklc ahuriei hukak irkctlerine
Tilrkiye de bclli kunuarIda barcilara kaydolnia zorunililugLi dahi oInaalan htikuksal
danirnanllkVCrthilmC ayncaiii tanrnan,(lr.

Yeni asnmadonemiadt yabanel hukuk ir$ctlerint aninan hti ayrualjtn kaldirilinast
ye Turkni yurnalanna lamnan Turkiyc de avukatlik yapma konussinda ki meslek LekeLiflin
kuruilniast hususunda gene1 kurlun bit karat alarak bu karpa.tdthet*akaflhiI na ye 1.8MM-

A(h.lei Komisyonu Ra1kanhi91 an gonderilniesini ytickIifederiz'ó.OS.2OO?
//	

lzmirArosu l3akani

lsinrNsiyis;iill

Asia. C.ne"
4Z

5fJ .vM /5"
M	 It4c1

tr i2

Baro

(orri#i	 atuf'.

rp
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Türkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul 1utanaj

Türkye (J3aro[arBir[%i 29. o[a4au çcne[Ajtrur.0
Divan (Bakazthdz I/Li,

20 1yift;;da,,4v4athYasasz'i,fayap,j,, £egiilffryabaiict
.fill kuI,sir/tü'rhie q ilrkrye'de Be/Ti &onulard'a 'Ram&ra 4ayioCnza
zOnIIrr//r114u C12Ifi1 olrnaéan filthj1kjaIdJIiIpflan/}c'crc?6lflhre cyncafigi
1' ill/ill i.ctr

Ycniyasama £dneiuinl{eyabancl hu.I:jt/sirIpz 1cr/ne taninaji flu
ayricahgiu kg/2hnBu:asi ye 7?ii1j,yurttac (an na ta,zz,wn 'VirkjSc th

reiIaifikycipzna. /p;zusundi fiJ mes[e&tefis[ii, jn koiinnzasz fiususuuIa
ae?ATe,z turn vasaIgir4irnThnn yapilinas, ic/n '7c/3 ¶ Y5,,etinz nrtlhh,,a.
j5fl: vc'icn!verthneszninge?Iefkprnica &amraltzna afininasun taBp
d!yol'uz26 012007

Saygifaniruzia..

Jztn II 'Ikirosi, 'J3ackani

I/
^Erdcinw

C

tMZA:

Av. M. Yurdakul
Av. Onur Guven
Av. Yaar Toprak
Av. TJgur Kuçuk
Av. Ismail Iyapan
Av. Omer ciftci
Av. H. Ekmekcioglu
Av. HamdiCanevj
Av. Hasan Ozen
Av. GOkhan Mara
Av, Selim lildirun
Av. AU Bekarlar
Av. Mehmet H. ciler
Av. ismail Balci
Av. !hsan calici
Av. Ekrem Erol
Av. F. Mehmet Akta
Av. S. Kengerli Kurad
Av. Hasan Opta
Av. M. Oktay Yalçin
Av. Zeki Iildar

Av. Adrian Yaar
Av. Burhan Gune
Av. Fahrettin Ozyon
Av. Daham KeIe
Av. GUner Akian
Av. Fazil Guleken
Av. Murat Boz
Av. Fevzi Kayacan
Av. llhan Babur
Av. Ruhi Bacak
Av. Ercan Erdiner
Av. Zafer Erbil
Av. Hasirn Misir
Av. Mustafa Sagir
Av. Alpay Antmen
Av. Ekrem Erol
Av. Seref Yildiz
Av. Ayhan Candan
Av. Nevzat Teker
Av. Cokun Molla
Av. Thrahim Ozan

Av. Nurten cavuogIu
Av. Erem Turgut Yflcel
Av. Umuk Petanoglu
Av. Rafet Carnbaz
Av. BUlent Akçamete
Av. Zafer Merzifonluoglu
Av. Uur Sen Aydin
Av. Fondun F. Yoney
Av. Recai Yanikorneroglu
Av. M. Senai Ozcan
Av. H. Cuneyt Ayata
Av. Ahmet Kemal Goncu
Av. Orel cankaya
Av. Muhsin Eren
Av. 1-labibe Ozok
At'. Esin Eren
Av. Fuat Mumir Açikahn
Av. Tulay celikyurek
Av. Rifat çuha
As'. Ibrahim Karaku
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TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul TuIano'

qirfijye (Ba.ro&zr (BirIiñi 29. olijaiz qenerKunait.
Divan (BafIcan%jl na.

2001 ythndafl.v gthkThsasz a&i yapiran ekni,cikfrQTh yahanci

fzufiy1,thçt&dne lirkjj?e' dè Be16 &onu(wIa U.3arolara kgycñ'lma
zorunfuluju Lafli olniatan fiu&ukaa(thzntpna?th&ve reBi&7C ayrwañi

:an,imlLzr.
'Yèniyasama ioneminéyabann /iu&uI,cirkpt(crine tan.,nan bit

rvncañu1 kgrthn1mas ye 9t2ryurtta,faniza janinan Turkjye d

avuathk.yaprna &onusunth kj mesfrILtek.c f/Ill?? &oruunzan fiususu née
gave ken tüni yasa(gifi,ciin let/n yapitmasi ic/n ¶ITcB03. Q(&zetim N.unifuna

gain ye yetkj ierthnesinin gene1 kurufra kgraraüina ahnnias,,zz tafep
cthoruz. 26.05.2007

5a)l&znnnz&..

4.!, Jvth f bL	 fj;	 lz r(I3arosu i3ac/a,zi
%twevzat L,idinir,t.;;P1t' Cih1t

fl/v. (ur!jitf4car
*v Tabri Court

Av- Gunhan 'I3ayio4an

flv.fiy(a Kara
fir;. og/in ?(?zyacan

AL- )Ieci/5recoL.r
cAvM/a1	 4Ut4'

A. aon J^,uhP-

1
f.j. (cnv.tk ciL\kc?&
y.'t9) bet4iW
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TUrkiye Barolar BirIii 29. Genel Kurul Tutanai

711 r/ye (Baro[arWir44i 29. o&ia.iz çeneIRjruñ,
Divan Wa,c&anUgv an,

200.1 yzthzta 4vu&at&4Yasnsi' nda yapzfa.n 6.egçci1?fifTeyabancz
1z4u&,cir/etrcthzc Turkjje 1 cü bell? &onuthrIa (i3aro(ara /zyd[ma
zoniniufugu cia/li ofinacian Izu€ukaaUarzz,c,nanui&venthithte ay;7cabgz

I PYJI!, Fins! 17

)eniyasaina £dnerniiuieyabanci flu! ufljirkst&n)ie Lalunall Sn
ayncaligrn &a&hirthnasz t'e 7ur&yurttac&zrina tanenan 7iirkjyc cfr

avuIathyapma fignusunia kj rnesfrR tcIcethziu &orunnzasi Icususuicia
gereçn tünF yasargir4imlerinyapthnas, 1cm 'Th1iQ3. 'Yönetinz i(uru[una

t' ye/k.; vertha esinin genef &uru[ca jararallina a[znrnaszni ta&2p
ea7yo;n;.26.05.2007

Jzmir2$arosu (J3akjnzi
)4c.iMvzat :rdij,zir

JSini- So zsiin	 tz.	 -

-.
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TUrkiye Barolar BirIiöi 29. Genel Kurul Tutanai

Turkjye BarofarBithi 29. o(a4an C,cnelxyru[u
Divan cBac/LanhØ:' ira,

2001 yzuntaflvu&atâP5asasi' mTh yapthnr iIeg4ifcfikfr yabancz
ttijzI2jir/Lit[erine Turfje' de be/fl /LoizuthrIa 8ar0&zra /Liy6o(ma
zorutthilitgu La/li olmaLan fiu/Lu/Lsa&an.manfiIvercbibne ayncafzji

taninnutzr.
'Yeniyasarna Loneminde ya6ancz 1zu/Lu/ljir/Letlthzc taninan bu

ayncafzjjzn /lg&ünlmasi t'c Tllr*J/urttaFlanna taninan Turkiyc' La
a:'uIat[ik.yaprna /LonusunLa fif mes[cte/Lc/inin kprunmasz fiususunla
gerekçn turnyasatgir4imlerinyapi[inasi if in (B.(B.rd,zetim 1Cuns tuna

va yet/Li veritnzesinin genet/Lurutca /Larar attina atrnrnasnn tatep
e&vonIz 26.05.2007

Saygrtanmzz&i

lzrnir (I3arosu (Ba,c/Lan:
J4V fKcvzat Eriernir

jsirn- .covisim

'-
&tzccnc

Ai . Dimar Gkr

frA42?n, iYr2
All-

C-

Av. 1%5/'Rv Iitcqg7u,	
C

Av,t3L tLh---,

/
Av..uSaL siZLLl
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IQrkiye Barolar Birlii 29. Genel Kurul Tutanai

711 yR3 ye l3aro&r'l3iriIgi 29. o&Qau cciwr?1itnflt
Divan Buzw,(:4i na,

2001 yths:óJ4vufij2thfçtlsas?' !ufayaprfan cfe44ikjiRfcyabann
huu;irR,çt[erñze 711 rkj ye'd'e 6effl &onufiuià l3czro&ra [gyeth[rna
.roru:;[utuje dafu oCuza&vz	 ayrcañ4i
lenin III

tèn, yasama £onemuu{e yaRanct fiu&nEjirkstü'riz,e ta,,n,a,, 6,,
aysicañgin &aRflnfrnasi ye Turyurtta.1anna taninan 711hf ye
wr.ukatflkvaprna llpnusu;uTh ki rnes&/1,lekith,ui. (lornn'nasi flususnada

li/il, yasafgiri,ciniThnnyapiinasz icin q:j3•q7:yjj Ki,rufu,,a
gOive wyatt2 wnTmesiningene(Iyru(ca J:jnilr alluja alinmastin tarep
e&yoru:.2605 2007

Saygzfiuini;z [a.

Izin,, Barosu ri3ay1a,u
4 1 !N11,'zal Enfr it, tr

flcxu

Isis,, Sovisftn	 Junna

\ j '	 rT
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