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GİRİŞ
Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Avukat Hakları Merkezi
(TBB AHM), Yönetim Kurulunun 03.01.2014 tarihli kararı ile ilk
kez kurulmuştur.
Merkezimiz, Yönergesinde belirtildiği üzere, ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; avukatların hak ve yetkilerini tam
olarak kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların yargılamadaki
etkinliklerini arttıracak çalışmalar yapmak, Avukatlık mesleğini
geliştirecek, saygınlığını, koruyacak faaliyetlerde bulunmak ve
bu amaca yönelik projeler üretmek, bu projelerin uygulanmasını
sağlamak, mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle uğradıkları saldırı ve hak ihlallerinde avukatların yanında olmak ve kendilerine etkin destek vermekle birlikte Baroların Avukat Hakları
Merkezleri (BAHM) arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve işbirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlarının gerçekleştirilmesini hedeflemektedir.
TBB AHM, Baroların Avukat Hakları Merkezlerine yansıyan
olaylara ve Baroların AHM’leri tarafından alınan kararlara müdahale eden bir yapıda değildir. Merkezimiz bünyesinde Baroların AHM’leri tarafından yapılan görevlendirme gibi bir görevlendirme yapılmamaktadır.
Bu çerçevede, TBB Avukat Hakları Merkezinin Baroların
Avukat Hakları Merkezlerinden farklı işlevi olduğu açıktır. TBB
AHM, Avukatlığın değişen ve gelişen hukukunu esas alarak yargı sistemi içerisinde avukatın rolünü yeniden tanımlamak, avukatlığın sadece bir “savunma” mesleği olmaktan çıkarak aynı
zamanda “hak arama” mesleğine dönüşmesi karşısında buna
uygun tutumları belirlemek üzere de çalışma yapılmaktadır.
Merkezimiz, Yürütme Kurulu ile Avukat Hakları Kurulu,
Meslek Haklarını Geliştirme Kurulu ve Danışma Kurulu olmak
üzere toplam üç alt kuruldan oluşmaktadır.
İlk AHM Yürütme Kurulu toplantısı 01 Mart 2014 gününde
yapılmış olup, bugüne kadar 12 toplantı gerçekleştirilmiştir.
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Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
(AHM)

I.

BÖLÜM

KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR
KURULUŞ
Madde 1: Türkiye Barolar Birliği bünyesinde, bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde
faaliyetlerde bulunmak üzere,
“TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ”
kurulmuştur.
AMAÇ
Madde 2: Bu Yönerge ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulan “Avukat Hakları Merkezi” nin
kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.
DAYANAK
Madde 3: Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110 ncu maddesi, Avukatlık Kanunu
Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.
KAPSAM
Madde 4: Bu Yönerge;
a) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kuruluşu, çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarını,
b) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kendi aralarında ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
ile olan ilişkilerini,
Düzenler ve usullerini belirler.
TANIMLAR
Madde 5: Bu Yönergede geçen;
Birlik: Türkiye Barolar Birliğini (TBB),
Merkez: Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezini (AHM),
Baro: Mevcut baroların her birini,

7

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Baro Avukat Hakları Merkezi(BAHM): Barolarda kurulu Avukat Hakları Merkezlerini,
Başkan: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirlediği Merkez
Başkanını,
Başkan Yardımcısı: Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanı temsil eden kişiyi,
Genel Sekreter: Merkezin sekretarya hizmetlerini yürüten kişiyi,
Sayman: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Merkeze tahsis edilecek bütçenin
kaydını tutan, belgelendiren kişiyi,
Yürütme Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek; bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, iki alt kurul başkanı ile beş üyeden oluşan onbir kişilik
kurulu, (Değişiklik Y.K./27.06.2014/2014-3083)
Danışma Kurulu: Avukatlık hukuku alanında çalışmalarıyla tanınan akademisyenler ile avukatlık
hukuku alanında çalışmalarıyla öne çıkan meslek üstatları arasından, Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulu tarafından seçilecek 30 kişiden oluşan kurulu,
Alt Kurul: Yürütme Kuruluna bağlı olarak oluşturulan iki alt kuruldan her birini,
Tanımlar.
II.

BÖLÜM

MERKEZİN AMAÇ VE GÖREVLERİ
MERKEZİN AMAÇLARI
Madde 6:
Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; avukatların hak ve yetkilerini tam olarak

a-

kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların yargılamadaki etkinliklerini arttıracak çalışmalar
yapmak,
Avukatlık mesleğini geliştirecek, saygınlığını ve itibarını koruyacak faaliyetlerde

b-

bulunmak,
Mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle uğradıkları saldırı ve hak ihlallerinde

c-

avukatların yanında olmak ve kendilerine etkin destek sağlamak,
Baroların Avukat Hakları Merkezleri (BAHM) arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve işbirliği

d-

sağlamak.
MERKEZİN GÖREVLERİ
Madde 7: Merkez, altıncı maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yerine
getirir.
Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel toplantı, panel,

a-

seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
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b-

Ceza yargılaması, hukuk yargılaması, idari yargılama süreçlerinde veya görev yaptıkları diğer

alanlarda, avukatların karşılaştıkları sorunları saptamak üzere veri toplamak, araştırma yapmak, ortaya
çıkan sonuçları değerlendirerek, mevzuat ve uygulamaların değiştirilmesi için öneri ve projeler
hazırlamak,
c-

Avukatların çalışma ve iş alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve

sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek,
d-

Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla ilgili olarak diğer

hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği alanları oluşturmak, ortak
çalışmalar yapmak,
e-

Avukatlık hukuku ile ilgili olarak uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemek,

avukatlık hukuku ve avukat haklarının gelişmesinde mukayeseli hukuk incelemeleri yapmak, başka ülke
baroları ile işbirliği yapmak,
f-

Avukatlık imajının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak,

g-

Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden elde edilen bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek,

ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek, Barolar arasında ortak eylem biçimleri geliştirmek, uygulamak,
h-

Yargılanan ve tutuklanan avukatların sorunlarıyla ilgilenmek,

i-

Avukatların mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı, bilgi ve görgülerini arttırıcı çalışmalar yapmak,

uygulamalar geliştirmek, bu çerçevede bilgi bankası oluşturmak ve sanal ofis uygulamaları geliştirmek,
j-

Tüm bu konularda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

III.

BÖLÜM

MERKEZİN YAPILANMASI
YÜRÜTME KURULU
OLUŞUMU VE TOPLANMASI
Madde 8: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca atanan bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir
genel sekreter, bir sayman ve iki alt kurul başkanı ile üç üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, Başkanın
çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının
yapılacağı yer, gün, saat ve gündem, Genel Sekreter tarafından duyurulur. Oylarda eşitlik halinde
Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.
GÖREVLERİ
Madde 9:
a-

Merkez’ in amaç ve görevlerine giren çalışma konularını belirlemek,

b-

Baroların avukat haklarıyla ilgili merkez ve komisyonların çalışmalarını izlemek, bilgi

toplamak,
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c-

Yıllık faaliyet takvimini ve uygulanacak program ve projeleri belirlemek, dönem sonunda yıllık

çalışma raporu hazırlayarak TBB Yönetim Kuruluna sunmak,
d-

Merkeze gelen talepleri değerlendirmek,

e-

TBB internet sitesinde, Merkez için alan oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlamak,

f-

Elektronik ortamda tutulacak veri tabanında arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,

BAŞKAN
GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 10:
a-

Merkezi temsil etmek,

b-

Yürütme Kuruluna ve gerektiğinde alt kurullara başkanlık etmek,

c-

Yönerge ile belirlenen amaçların gerçekleşmesi için Yürütme Kurulu tarafından

hazırlanan etkinlik, proje, çalışma programlarını hazırlamak ve yürütmek,
d-

Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak bütçesini hazırlamak,

e-

Merkez organlarını toplantıya çağırmak.

BAŞKAN YARDIMCISI
Madde 11:
a- Başkanın yokluğunda Yürütme Kuruluna başkanlık etmek,
b- Verilen diğer görevleri yerine getirmek.
GENEL SEKRETER
Madde 12: Genel Sekreter, Yürütme Kurulu Üyeleri arasından atanır. Yürütme Kurulunun yazım
işlemlerini yerine getirir, Yürütme Kurulu karar defterini tutar, toplantı tutanaklarını düzenler.
Toplantıların organizasyonu Genel Sekreter tarafından gerçekleştirilir.
SAYMAN
Madde 13: Yürütme Kurulu üyeleri arasından atanır. Merkeze tahsis edilen bütçenin kaydını tutar,
harcama belgelerini ilgili birimlere teslim eder. Altı aylık dönemler halinde gelir ve gider tablosu
hazırlayıp Başkana sunar.
KURULLAR ve GÖREVLERİ
A)

AVUKAT HAKLARI KURULU

Madde 14: Kurul; bir kurul başkanı ve sekiz üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.
GÖREVLERİ
Madde 15:
a-
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b-

Avukatların kimliklerinden ve meslek faaliyetlerinden dolayı uğradığı saldırılar ve hak

ihlallerinde, ilgili baro ile işbirliği içerisinde avukatlara destek olmak, yardımlarda bulunmak,
c-

Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden elde edilen bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek,

arşivlemek, ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek; avukatlar hakkında verilen yargı kararlarını
toplamak, değerlendirmek, gizliliği ihlal etmemek koşulu ile tüm meslektaşların yararlanmasına açmak,
d-

Avukatlık imajının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak,

e-

Yargılanan ve tutuklanan avukatların sorunlarıyla ilgilenmek,

f-

Baroların AHM faaliyetleri hakkında periyodik rapor hazırlamak,

g-

Başkan tarafından verilecek 7. maddede sayılan diğer görevleri yerine getirmek.

B)

MESLEK HAKLARINI GELİŞTİRME KURULU

Madde 16: Kurul; Bir kurul başkanı ve sekiz üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.
GÖREVLERİ
Madde 17:
a-

Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel toplantı, panel,

seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
b-

Ceza yargılaması, hukuk yargılaması, idari yargılama sırasında ve diğer alanlarda, görevlerini

yaparken avukatların karşılaştıkları, mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunları saptamak üzere
veri toplamak, istatistiki çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek, mevzuat ve
uygulamaların değiştirilmesi için öneri ve projeler hazırlamak ve çözüm önerileri geliştirmek,
c-

Avukatların çalışma ve iş alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve

sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak,
d-

Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla ilgili olarak diğer

hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği alanları oluşturmak, ortak
çalışmalar yapmak,
e-

Avukatlık hukuku ile ilgili olarak uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemek,

avukatlık hukuku ve avukat haklarının gelişmesinde mukayeseli hukuk incelemeleri yapmak, başka ülke
baroları ile işbirliği yapmak,
f-

Avukatların mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı, bilgi ve görgülerini arttırıcı çalışmalar yapmak,

uygulamalar geliştirmek, bu çerçevede bilgi bankası oluşturmak ve sanal ofis uygulamaları geliştirmek,
g-

Başkan tarafından verilecek 7. maddede sayılan diğer görevleri yerine getirmek.

C)

DANIŞMA KURULU

Madde 18: Avukatlık hukuku alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan akademisyen ve
meslek üstatları arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenen 30 kişiden
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oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi atamayı yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim
Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır.
Danışma Kurulu, Başkan tarafından topluca veya gruplar halinde toplantıya çağrılabilir.
GÖREVİ
Madde 19:
Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde
bu etkinlik ve çalışmalara katılmak, Başkan tarafından talep edilecek konularda rapor hazırlamak
IV.

BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER
MERKEZİN GİDERLERİ
Madde 20: Merkezin amacını ve bu Yönergede belirlenen görevlerini yerine getirmeye yönelik
her türlü giderler Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanır ve gerekli personel ve yer tahsisi
yapılır.
V.

BÖLÜM

SON HÜKÜMLER
Madde 21: Avukat Hakları Merkezi Kurullarında görev alanlardan, mazeretsiz olarak üst üste iki
toplantıya katılmayanlar istifa etmiş kabul edilirler. Bu şekilde boşalan üyeliklere Başkanın
önerisi

üzerine

Yönetim

Kurulu

tarafından

yeni

bir

üye

atanır.

Madde_Y.K./27.02.2014/2014-1114)
Madde 22: Avukat Haklar Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik
kurallarına dikkat eder.
YÜRÜRLÜK:
Madde 23: Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110 maddesi gereğince, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun …/01/2014 tarihli kararı ile kabul edilerek aynı tarihten
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Madde 24: Bu Yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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I.

TBB AVUKAT HAKLARI MERKEZİ ÜYELERİ
YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ

1

Av.Başar YALTI

TBB BAŞKAN YARDIMCISI SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

2

Av.Nida AÇIKALIN

Başkan Yardımcısı

3

Av.Kaya YELEK

Genel Sekreter

4

Av.M.Murat FARSAKOĞLU

5

Av.Ömür DEDEOĞLU

6

Av.Burhan UYAN

7

Av.Ümit GÖRGÜLÜ

8

Av.A.Faruk ULAŞ

9

Av.Ramazan BEDİR

10 Av. Kazım YÜKSEL
11 Av. Saide EKMEN

Avukat Hakları Kurulu
1

Av.Ömür DEDEOĞLU

2

Av.Hüsamettin HASÇELİK

3

Av.Eshat AKTAŞ

4

Av. Ali Beliğ ÖZALP

5

Av. Anıl YETİŞKİN

6

Av.Mehmet Şamil ŞENALP

7

Av.Doğan ERKAN

8

Av.Uğur ÇELİKTEN

9

Av.Sedat GÖZKIRAN
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Meslek Haklarını Geliştirme Kurulu
1

Av.Burhan UYAN

2

Av.Nihal Ömür BULUN

3

Av. Lider TANRIKULU

4

Av.Aysel Gaye TUTAZ

5

Av.Akın YAKAN

6

Av.Akın Vahit KARACAN

7

Av.Bülent DURAN

8

Av.Deniz AKSOY

9

Av. Tolga KIRTAY
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II. FAALİYETLERİMİZ
1. Merkezimiz tarafından tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara 300 TL para yardımı yapılması çalışması
başlatılmış, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun kararı ile tutuklu olmaları nedeniyle çalışamayan avukatlara
aylık 300 TL yardım yapılması için ilke kararı alınması sağlanmıştır.
2. TBB Avukat Hakları Merkezi Yürütme Kurulunun 31 Ocak
2014 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 01 Mart 2014
günü toplam 32 avukatın katılımı ile Arama Konferansı (AK)
gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce katılımcıların çaprazlama tanıtımları sağlanmış ve daha sonra “Önemli Haklarımız”
ve “Önemsiz Haklarımız” “Olması Gereken Haklarımız” başlıkları tartışılmıştır.
3. Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık
Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi hazırlanarak Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe konulmuştur. Ancak Danıştay kararı uyarınca yönerge, Yönetmelik
olarak düzenlenmiş, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.
4. Avukatların mevzuat, içtihat ve bilimsel görüşler, hukuk ve
aktüel haberlere ekonomik, hızlı ve güvenli, etkili bir biçimde erişimlerini sağlamak, bu yolla ülkedeki hukuk kalitesini
yükseltmek, adaletin ve hakkaniyetin gerçekleşmesine katkı
sunmak, içtihat ve bilimsel görüş veri tabanı oluşturmak amacıyla Avukata Destek Projesi (ADP) hazırlanmıştır.
5. İzmir Baro Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 950/3667 sayılı
yazısı değerlendirilerek, noterde vekaletname çıkartılırken
vekil edilen avukat adına vekaletname çıkartıldığı bilgisinin
avukatın cep telefonuna SMS (kısa mesaj) yoluyla iletilmesinin ve adına vekaletname çıkartılan kişinin avukat olup olmadığının Noter tarafından teyidinin temini için Türkiye Noterler Birliği ile mutabakat sağlanmıştır. Kısa bir süre içerisinde
bu hizmet yürürlüğe girecektir.
6. Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım 2014 tarihinde,
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Adana,
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Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis barolarının katılımıyla Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
7. Son zamanlarda; avukatlara karşı yargısal etik kurallara aykırı bir şekilde yargıç ve savcılardan kaynaklanan, avukatlığın,
hukukçuluğun onur ve şerefi ile bağdaşmayan tavır ve davranışların artarak yaygınlaşması üzerine hakim ve savcıların
yargısal etik kurallara ve yargılamanın nezaketine uygun
davranmaları konusunda uyarılmaları için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na 12.12.2014 tarihinde yazı yazılmıştır.
8. Bazı mahkemelerin, özellikle de ceza mahkemelerinin duruşma tutanaklarını duruşmadan sonra vermedikleri, tutanağı
daha sonra almalarını söyledikleri, bu durumun ise uygulamada taraf avukatlarının hak kaybına neden olduğu yönünde şikayetler üzerine, bu konuda girişimde bulunmak üzere;
tüm baro başkanlıklarına bu tür uygulamada bulunan mahkeme/hakimlerin tespit edilerek Birliğimize bildirmeleri için
yazı yazılmıştır.
9. Balıkesir Barosuna kayıtla çalışan bir avukatın Mahkeme Hakimi tarafından darp edilmesine tepki gösteren Mersin Barosu önceki Başkanı Av. Halil Hulki ÖZEL aleyhine adı geçen
hakimin şikayeti üzerine açılan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/34 Esas sayılı dosyasında, yapılan yargılamasında Av. Halil Hulki ÖZEL’in müdafiliği üstlenilmiştir.
10. Meslektaşlarımızla iletişimi sağlamak ve bir takım bilgi ve istatistiksel verilere ulaşmak için belli aralıklarla Turkcell hattından kısa mesaj ile anket soruları gönderilmekte, elde edilen
sonuçlar veri olarak değerlendirilmektedir.
11. Barolarımızda kurulu bulunan Avukat Hakları Merkezlerinin
standart bir yapıya kavuşturulması amacıyla Avukat Hakları
Merkezlerinin Standartlaştırılması Projesi hazırlanmıştır.
12. Türkiye’deki tüm avukatların ihtiyaç duyduğu anda ve en
kısa sürede Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi’ne
ulaşarak destek isteyebilmeleri, bu çerçevede yerel barolar-
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dan acilen yardım alabilmelerini sağlayan bir Acil Durum
Müdahale Sistemi olan Avukat Güvenlik Uygulaması Projesi
hazırlanmıştır.
13. Tüm meslektaşlarımızın farklı yerlerdeki dava ve işlerinin takibi için o yerdeki meslektaşlarımızdan yardım alarak işlerini
yürütmelerini sağlamak amacıyla Avukatlar Arası İşbirliği ve
Dayanışma Projesi hazırlanmıştır.
14. 23-24 Ocak 2015 tarihlerinde Samsun Barosu ev sahipliğinde
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Samsun,
Amasya, Artvin Çorum, Trabzon, Ordu Baro Başkanları ile
bu barolar ve Gaziantep Barosu Avukat Hakları Merkezi
üyelerinin katılımıyla Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları
Merkezi Karadeniz Bölge Çalıştayı yapılmıştır.
15. Hakim, savcı ve avukat ilişkilerinde karşılaşılan sorunların
çözülmesi ve bu konuda davranış kuralları oluşturulması amacıyla etik kurul kurmak üzere Yargıçlar Sendikası ve
YARSAV ile çalışmalar yapılmasına, bu konudaki sorunların
tespiti için öncelikle Arama Konferansı organize edilmesi çalışmalarına başlanmıştır.
16. Avukatların hak, menfaat ve sorunlarını, Avukat Hakları Merkezlerinin görev ve işleyişini içeren Avukat Hakları kitabı hazırlanmıştır. Kitabın basımı kısa sürede gerçekleştirilecektir.
17. Merkezimizin web sayfası hazırlanmış, faaliyete geçmiş olup,
meslektaşlarımızın doğrudan bize ulaşarak, şikayet, görüş ve
önerilerini iletme olanağı sağlanmıştır.
18.Avukatların vergi konusunda karşılaştıkları sorunları çözmek
üzere bir çalıştay 29 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Web sayfamıza http://ahm.barobirlik.org.tr/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
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III. TBB AHM TARAFINDAN HAZIRLANAN PROJELER

A) AVUKATA DESTEK PROJESİ
B)

AVUKAT GÜVENLİK UYGULAMASI PROJESİ

C) AVUKATLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA
PROJESİ
D) AVUKAT HAKLARI MERKEZLERİNİN
STANDARTLAŞTIRILMASI PROJESİ
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A) AVUKATA DESTEK PROJESİ
Projenin tamamlanması için yazılım çalışmaları ve diğer teknik alt yapı hazırlıkları sürdürülmektedir.

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
BİLGİ İŞLEM MERKEZİ
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Programlar
•
•
•
•
•
•
•
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•

Kişisel Gelişim

•

Entelektüel Birikim

•

Etil Değerler

•

Mevzuat
İçtihat
Hukuk Haberleri
Bilimsel Makaleler
Eğitim Videoları
Bilimsel Görüş Raporu
Talep Sayfası
Bilimsel Görüş
Raporları Arşivi
Yararlı Linkler

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Avukata Destek Projesi

Mevzuat
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İçtihat

Rapor Talep
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Rapor Arşivi

Raporu
Göster

Bilimsel Makaleler
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Gazeteler

Yararlı Linkler
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Avukata Destek Projesi

Entelektüel Gelişim Programı
• Kişisel Gelişim
• Entelektüel Birikim
• Etik Değerler
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Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişim

• Dilbilgisi
• Diksiyon
• Hızlı Okuma
• Dilbilgisi
• Beden Dili
• Diksiyon
• Dilekçe Yazım Teknikleri
• Hızlı Okuma
• Beden Dili
• Dilekçe Yazım Teknikleri

Entelektüel Birikim
• Genel Mantık Kuralları
• Hukuk Metodolojisi
• Hukuk Felsefesi
• Psikoloji
• Sosyoloji
• Siyaset Bilimi
• Siyasi Tarih

Etik Değerler
• Meslek Kuralları
• Mesleki Davranış Kuralları (Medeni Kanun
Başlangıç Hükümleri, Avukatlık Kanunu
Md. 2 ve 34 çerçevesinde)
• Estetik Değerler ve Nezaket Kuralları
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B) AVUKAT GÜVENLİK UYGULAMASI PROJESİ

Avukat
Güvenlik
Düğmesi
AVUKAT HAKLARı MERKEZI
BILGI IŞLEM MERKEZI

Maruz Kalınanlar
Adil Yargılanma hakkının temeli olan savunmayı etkisizleştirmek için
avukatlara gittikçe artan oranda şunlar uygulanmaktadır:
▪ Fiziksel şiddet
▪ Sözlü şiddet
▪ Tehdit
▪ Baskı
▪ İşkence
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İlgili Haberler

Avukatın Hizmetten Yararlanması

1- Online Başvuru

2- Mobil Uygulama Yükleme

AVUKAT
GÜVENLİK
DÜĞMESİ
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Mobil Uygulama
▪ Kullanıcı Aktivasyonu
▪ Kullanıcı Giriş
▪ ID Hatırlatma
▪ Acil Durum Bildirme Fonksiyonu
▪ Test Fonksiyonu
▪ Beni Takip Et Fonksiyonu
▪ Delillendirme Fonksiyonu
▪ Acil Durum Numaraları
▪ Sivil Destek

Acil Durum Bildirme Fonksiyonu
Acil Durum Düğmesi

3sn. Basılı tutulacak
Çağrı Merkezi

Kişisel bilgiler

Konum Bilgisi

Baro

Avukat Hakları Merkezi
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Test Fonksiyonu

Uygulamaya ulaşmanın kolaylığı
Sistemin güvenilirliği
İsteğe göre 3 şekilde geri bildirim:
▪ Telefon
▪ Sms
▪ E-posta

Beni Takip Et Fonksiyonu

▪ Belirlenen süre
boyunca
▪ 5 dakikada bir
konum bilgisi
gönderme
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Delillendirme Fonksiyonu
▪ Video

▪ Fotoğraf

▪ Ses Kaydı

Acil Durum Numaraları

▪ 155 Polis İmdat
▪ 112 Acil Servis
▪ 110 Yangın
▪ 156 Jandarma İmdat
▪ 154 Alo Trafik
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Sivil Destek

 Acil durumda ulaşılacak kişi/kişilerin iletişim bilgileri
▪ Ad – Soyad
▪ Sabit Telefon
▪ Cep Telefonu
▪ Yakınlık Derecesi

Bilinçaltı Mesajları

Bir avukat olarak asla yalnız değilim.
Türkiye Barolar Birliği’nin tüm gücü daima yanımdadır.

İstediğim an koruma altına alınabilirim.
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Proje İhtiyaçları
▪ Çağrı Merkezi
▪ Mobil Uygulama yazılımı
▪ Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bilgilendirilmesi
▪ Baro Avukat Hakları Merkezlerinin standart biçimde kurulması
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C) AVUKATLAR ARASI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA
PROJESİ

Avukatlar Arası İşbirliği
ve Dayanışma Projesi

Avukat Hakları Merkezi
Bilgi İşlem Merkezi

Avukatların İhtiyaçları
• Duruşma
• Haciz
• Dosya İnceleme
• Kalem İşleri
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Proje Ana Başlıkları
• Avukat/Baro Üyelik Sistemi
• Ücret Tarifesi
• Atama Sistemi
– Otomatik Atama
– Elle Atama

• Avukatı Değerlendirme/Puanlama

İş Akışı
Atama
İşi Bitirme

Talep

Ücret

35

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

Talep Formu

Avukat Profili

(Değerlendirmeleri Gör)

(Değerlendirmeleri Gör)

(Değerlendirmeleri Gör)
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D) AVUKAT HAKLARI MERKEZLERİNİN
STANDARTLAŞTIRILMASI PROJESİ
1) Avukat Haklarına ilişkin ilgili mevzuat, mahkeme kararları ile görüş ve değerlendirme içeren kitap hazırlanmış baskıya
gönderilmiştir.
2) Baro AHM’de kullanılacak her türlü dökümanın standartlaştırılması için başvuru, yapılan işlem ve takip edilen işler için
formlar hazırlanmıştır.

Neden Avukat Hakları Merkezi?
▪ Avukatların Haklarını bilmek, öğretmek ve korumak
▪ Kurumsallaşma
▪ Devamlılık
▪ Hizmetlerde sürdürülebilirlik
▪ Resmiyet ve ciddiyet kazanma
▪ Avukatlık Mesleğine ilişkin bir kriz/çözüm/strateji haritalarının çıkarılabilmesi
▪ Verilerin arşivlenmesi ve raporlanması

Avukat Hakları Merkezilerinin Kurulması Çalışmaları
▪ Temel standart kurulum rehberinin hazırlanması
▪ Tüm barolar ile iletişime geçilerek AHM’lerin kurulmasının sağlanması
▪ Bölge baroları seminerleri ile AHM’lerin çalışması için eğitim uygulaması
yapılması
▪ Avukat Güvenlik Düğmesi Projesi’nin uygulamaya geçirilmesi sayesinde
TBB AHM ile tüm baroların AHM’lerinin entegre bir sistemde çalışmaya
başlamaları
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ÖDÜLLÜ PROJE YARIŞMAMIZ
Türkiye Barolar Birliği, 2015 yılı Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında “Avukatlık Mesleğinin Etkinliğinin Artırılması
İçin Yapılması Gerekenler” konulu Ödüllü Proje Yarışması düzenlemiştir.
Yarışma ile avukatlık mesleğinin günümüzde ve gelecekte, hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde adaletin sağlanması
amacıyla etkinliğinin artırılması için yapılması gerekenler ile bilişim çağına uyum için alınması gereken önlemlerin proje haline
getirilmesi amaçlanmaktadır.
Yarışma Konusu
Yarışmanın konusu “Avukatlık Mesleğinin Etkinliğinin Artırılması İçin Yapılması Gerekenler”dir.
Katılım
• Yarışmaya; avukat, stajyer avukat, hukuk fakültesi öğrencisi ya da hukukçu akademisyenler hukukçu kimliğini taşıyan
meslek çalışanları katılabilir.
• Bir proje en çok 3 kişi tarafından hazırlanabilir.
• TBB yöneticileri ve çalışanları, TBB Avukat Hakları Merkezi
üyeleri, seçici kurul üyeleri ve bunların birinci derecede yakınları yarışmaya katılamazlar.
Takvim
Yarışmaya proje gönderme süresi 20 Haziran 2015 günü saat
17.00’de sona erer. Seçici Kurul, 20 Ağustos 2015 tarihine kadar
değerlendirme yapar. Ödül almaya ve yayımlanmaya değer bulunan projeler 01 Eylül 2015 tarihinde www.barobirlik.org.tr adresinden duyurulur. Ödüller Adli Yıl Açılış Töreninde verilir.
Ödüller
• Birincilik 7.500 TL + Başarı Belgesi
• İkincilik 5.000 TL + Başarı Belgesi
• Üçüncülük 2.500 TL + Başarı Belgesi
Yayımlanmaya değer görülen eser sahipleri adına TEMA’ya
5’er adet fidan bağışı yapılacaktır.
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A) BÖLGE TOPLANTILARI SONUÇ BİLDİRİLERİ
1. BÖLGE BAROLARI AVUKAT HAKLARI MERKEZİ
TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ (ADANA)
Adana Barosu’nun ev sahipliğinde 18 Kasım 2014 tarihinde,
Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi ve Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis barolarının katılımıyla
gerçekleştirilen; açılış konuşmalarını Adana Barosu Başkanı Av.
Mengücek Gazi Çıtırık, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Berra Besler ile Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı
ve TBB Avukat Hakları Merkezi Başkanı Av. Başar Yaltı’nın yaptığı Bölge Baroları Avukat Hakları Merkezi Toplantısı sonucunda alınan kararlara ilişkin bildiri aşağıdadır.
1. Nitelikli bir avukatın nasıl olması gerektiği konusu tartışıldı.
Bu amaçla, hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi, avukatlık stajı için baroların stajyer kabulünde yıllık
stajyer sayısı belirlemek gibi usullerle kota koymak başta olmak üzere yeni ve radikal düzenlemelere gidilmesi konusunda çalışmalar yapılmasına,
2. Herkesin hukuk fakültesi mezunu olmasının çalışma hayatında verimlilik ve iş kalitesini arttıracağı ancak her hukuk fakültesi mezununun avukat olmasının gerekmediği, avukatın
belli niteliklere sahip olması gerektiği belirtilerek buna yönelik çalışmalar yapılmasına,
3. Avukatlık mesleğinin saygınlığının, giderek azaldığı, iş alanlarının daraldığı, mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımız için avukatlığın zorlaştığı sorununa değinildi.
Kamulaştırmasız el atmada vekâlet ücretinin maktu olarak
belirlenmesi yönünde yapılan değişiklik, icra takiplerinde
tahsilat yapılamaması, kıdem tazminatının kaldırılmaya çalışılması, avukatlık mesleğinin tekelinde olan bazı işlerin noterlerce de yapılmasına imkân tanıyan düzenlemelerin, avukatlık mesleğinin icra edilme alanlarını son derece daralttığına
değinilerek, Avukatlık Kanunu değişikliği çalışmalarının yapıldığı bu zamanda, iş alanlarımızın genişletilmesine yönelik
olarak yasa koyucu üzerinde, savunmadan gelen örgütlü gücümüzü kullanarak baskı yapılması gerektiğine,
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4. Avukatların mesleğin itibarına uygun yaşam sürdürebilmesini sağlayacak tek gelir kaynağı olan avukatlık ücretinin
(vekâlet ücretinin) güvence altına alınması gerektiği hususu
tartışıldı.
Bu hususta, vekâlet ücreti asgari miktarının baroya yatırılması ve bu meblağın avukata barosu tarafından ödenmesi gerektiğine,
5. Avukatların gerek icra takiplerinde gerekse dava açarken ihtiyaç duydukları nüfus bilgilerine ulaşabilmeleri için Nüfus
Müdürlüğü Kimlik Bilgi Paylaşım Sistemi’ne girebilmelerinin
sağlanmasına,
6. Haciz esnasında bir avukatın darp edilmesi olayında; İstanbul Anadolu 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/464 esas
sayılı dosyasında; İstanbul Barosu’nun müdahale talebinin
kabulüne karar verildiği, kararın Yargıtay’ca bozulması üzerine yerel mahkemenin, baroların kamu tüzel kişiliğini haiz
meslek örgütleri oldukları, mensuplarının hak ve yükümlülüklerini gözetmeleri gerektiği gerekçesiyle verdiği direnme
kararının Yargıtay Ceza Genel Kurulu nezdinde temyizi üzerine bu dosyaya hukuki mütalaa verilmesine,
7. Ankara 30. İcra Müdürlüğü’nde kadın avukata karşı yapılan
yargılamada sanık olan icra müdür yardımcısına ceza verilmiş
ve sanık tutuklanmıştı. Yargıtay, dosyayı sanık lehine bozmuş, ancak yerel mahkeme direnme kararı vermiştir. Temyiz
aşamasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na sunulmak üzere
Türkiye Barolar Birliği’nce hukuki mütalaa verilmesine,
8. Baroların avukat hakları merkezleri arasında koordinasyon
ve işbirliğini artırmak için bölgelerde Avukat Hakları Merkezi toplantılarının yapılmasına
Oybirliği ile karar verildi.
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2. KARADENİZ BÖLGE ÇALIŞTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ (SAMSUN)
1. Avukatların hak ve yetkilerinin kısıtlanması, adil yargılama
koşullarının yerine getirilmemesi ve hukuk devleti gereklerine uyulmaması konularında acil eylem planı yapılmasına, eylemin 19 Mayıs da Samsun’dan başlayacak şekilde planlanmasına, bu amaçla sekretarya/koordinasyon grubu kurulmasına,
2. Avukat Hakları Merkezlerinin standartlaştırılması kapsamında ortak standart formların kullanılması kararlaştırıldı.
Önerilen formlar üzerinde müzakere yapıldı. Dört adet form
saptandı. Bu formların aynı zamanda mobil uygulama haline
getirilmesi, web sayfası üzerinden veri girişi yapabilecek bir
sistem geliştirilmesi ve bu sistem üzerinden elde edilecek veri
tabanı oluşturulması için çalışma yapılmasına,
3. Avukat Hakları Merkezlerinde görev alan meslektaşlarımızın
standart bir eğitime tabi tutulması, bu amaçla eğitim programı hazırlanması için çalışma yapılmasına,
4. Avukatların gerek icra takiplerinde gerekse dava açarken ihtiyaç duydukları nüfus bilgilerine ulaşabilmeleri için Nüfus
Müdürlüğü Kimlik Bilgi Paylaşım Sistemi’ne girebilmelerinin
sağlanması konusunda araştırma yapılmasına,
5. Avukatlığın etki ve gücünün artırılması mücadelesinde avukatların çalışmalarına destek olan hakim ve savcıların çalışmalarının takip edilmesi ve desteklenmeleri konusunda çalışma yapılmasına,
6. Avukat Hakları Merkezi olmayan barolarda, Avukat Hakları
Merkezi kurulması için ilgili Barolardan talepte bulunulmasına, bu konuda ilgili baroyla işbirliği yapılmasına,
7. Avukat hakları konusunda ilgili tüm meslektaşların kullanımına açık sosyal medya hesabı açılmasına,
8. Baroların Avukat Hakları Merkezleri arasında koordinasyon
ve işbirliğini artırmak için Bölgelerde Avukat Hakları Merkezi çalıştaylarının sürdürülmesine,
Oybirliğiyle karar verildi.
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HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Son zamanlarda; avukatlara karşı yargısal etik kurallara aykırı bir şekilde yargıç ve savcılardan kaynaklanan, avukatlığın,
hukukçuluğun onur ve şerefi ile bağdaşmayan tavır ve davranışların artarak yaygınlaştığı görülmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 6. maddesi gereğince;
‘‘Ceza kanunlarının uygulanmasında; Yargı görevi yapan deyiminden;
yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler üye ve hakimleri
ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır.’’ 1136 sayılı Avukatlık
Kanununun ‘Avukata karşı işlenen suçlar’ başlıklı 57. maddesinde ise; ‘‘Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı
işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin
hükümler uygulanır.’’ kuralı yer almaktadır. Bu çerçevede, yargının kurucu unsurlarından olan savunmanın temsilcisi avukatlara, yargının diğer kurucu unsuru, karar merciinin temsilcileri
olan hakimler ile savcılar tarafından gerekli saygı ve nezaketin
gösterilmesi etik bir beklentidir. Bu beklentiye rağmen uygun
davranışlarda bulunmayanlarla ilgili olarak Yüksek Kurulunuza yapılan başvurularda, ‘‘Öne sürülen iddiaların sorumluluğu
gerektirir ağırlık ve mahiyette olmadığı’’ gerekçesiyle soruşturma
açmaya bile gerek duyulmamaktadır. Nitekim bu konuda birçok
avukatın dikkate alınmayan başvurusu kayıtlarda mevcuttur.
Bu tür bir sonucu üzüntüyle karşıladığımızı ve asla kabul
edemeyeceğimizi belirtmek isteriz.
Avukatlara karşı suç teşkil edebilecek, mesleğin, hukukçuluğun onur ve haysiyetine yakışmayan davranışta bulunan hakimler ve savcılar hakkında gereğinin yapılmasını, benzer davranışların tekrarlanmaması için, yargısal etik kurallara ve yargılamanın
nezaketine uygun davranmaları konusunda hakim ve savcıların
uyarılmaları konusunda gereğini saygılarımla dilerim.
Av. Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Av. Ç.Erman (Avukat Hakları Merkezi)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
ÇALIŞMA RAPORU

Mayıs 2013 - Mayıs 2015

ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU

1. Komisyonun Tanıtımı: Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Arabacı başkanlığında,
ülkemizin çeşitli barolarına mensup Çevre ve Kent Hukuku konularında uzmanlaşmış, çevre ve insan sağlığının korunmasına
duyarlı 34 avukattan oluşmaktadır.
Komisyonun amacı, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının güvence altına alınması, Çevre ve Kent Hukuku alanında ulusal
ve ulusal üstü hukuk ekseninde çevre haklarının tanınması,
korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmalar
yapmaktır.
TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Yönergede komisyonun görevleri:

a) Çevre ve Kent Hukukuna ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda seminer, konferans, toplantı, kurultay, çalıştay, kamuoyu
oluşturmak, ödül vermek, araştırma-geliştirme çalışması yapmak ve benzeri etkinlikleri düzenlemek.

b) Ulusal üstü planda Çevre ve Kent Hukuku alanındaki faaliyetleri izleyerek raporlar hazırlamak.

c) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili konularda kuramsal veya uygulamaya yönelik süreli ve süresiz her türlü yayını yapmak.

d) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak,
geliştirmek ve işbirliği yapmak.

e) Çevre ve Kent Hukuku ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri
diğer tesisleri kurmak.

f) Çevre ve Kent Hukuku alanında çevre haklarını savunmak ve
korumak için uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve
bu alanda çalışmak isteyen avukatlara danışmanlık hizmeti
vermek.

g) Toplumun çevre hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak.
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h) Uluslararası ve ulusal çevre hakları düzenlemelerinde benimsendiği şekilde, çevre haklarına ve kente karşı gerçekleşecek
ya da gerçekleşen her türlü ihlal karşısında ulusal ve uluslararası yargı mercilerine başvurmak ve hak aramak.

i) Türkiye gündemindeki çevre hakkı ihlalleri ile kentte karşı
işlenen şuçlara dair davaları gözlemci sıfatıyla izlemek.

j) Amacı ile ilgili gördüğü kuramsal veya uygulamaya yönelik
diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

k) Ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen çevre hakları
ihlalleri konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak.

l) Çevre ve Kent Hukuku alanında ülkemizdeki yasama, yargı,

yürütme organlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinden komisyonca karar verilenleri takip etmek, incelenmek ve varılacak sonuçları Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na sunmak.

m) Amacı ile ilgili ihtiyaç duyulan alanda uzmanlardan profesyonel hizmet almak.

n) Baroların Çevre ve Kent Hukuku komisyonları ile iletişim,
dayanışma ve ortaklaşa faaliyetlerin sağlamak.

o) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’na Komisyonun çalışmalarına dair sistematik ve tematik raporlar sunmak.
Olarak tanımlanmıştır.
2. Komisyon Toplantıları; Komisyon Yönergede tanımlanan
görevlerini yerine getirmek üzere düzenli aralıklarla toplantılar
düzenlemektedir. Bu toplantılar Türkiye’nin çeşitli Barolarının
işbirliği ile, o Baroların yerel çevre ve kent sorunlarını da ön plana getirecek şekilde gerçekleşmektedir.
a. 06.07.2013 Tarihinde Ankara da yapılan komisyon toplantısı,
b. 05.10.2013 Tarihinde Mersin Barosu işbirliği ile Mersin de yapılan komisyon toplantısı,
c. 11.01.2014 Tarihinde Ankara da yapılan komisyon toplantısı,
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d. 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen
toplantı
e. 26/27 Nisan 2014.Tarihinde İzmir-Çeşme Yarımadası ve Seferihisar toplantıları.
f. 07-08. Haziran 2014 Tarihlerinde II.Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı ile Ankara da yapılan Komisyon toplantısı,
g. 20.09.2014 Tarihinde Tekirdağ Barosu işbirliği ile Tekirdağ da
gerçelşetirilen komisyon toplantısı,
h. 22.11.2014 Tarihinde Ankara da gerçekleştirilen komisyon
toplantısı,
ı. 09.01.2015 Tarihinde Kırklareli Barosunun işbirliği ile Kırklareli de düzenlenen komisyon toplantısı,
i. 04.04.2015 Tarihinde Çanakkale Barosu işbirliğinde Çanakkale de düzenlenen komisyon toplantısı,
TBB yeni yönetiminin oluşumundan bu yana yapılan belli
başlı toplantılardır.
3. Komisyon tarafından düzenlenen seminer, konferans,
toplantı, kurultay ve Çalıştaylar;
Komisyon, TBB yeni yönetiminin oluşumundan sonra Ankara-Tekirdağ- Kırklareli- İstanbul ve Çanakkale de aşağıdaki etkinlikleri düzenlemiştir.
a. 17.Ocak.2014 tarihinde Ankara da Kent ve Çevre davalarında Ehliyet ve Menfaat Paneli düzenlenmiştir. Çevre ve kente
ilişkin hakların bir insan hakkı olduğu belirlenerek, baroların, meslek örgütlerinin, sendikaların çevre ve kent hukukuna dair ihlal ve suçlara karşı hak arama özgürlüğünü kullanmalarının önünü kapatan, idari yargı tarafından verilen dava
açma ehliyetinin ve menfaatinin bulunmadığı yönündeki kararların açıkça hukuka aykırı olduğu panelde tartışılan konulardır.
b. 07-08. Haziran 2014 Tarihlerinde Ankara da II.Çevre ve Kent
Hukuku Kurultayı gerçekleştirilmiştir. Kurultay’ın İlk oturu47
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munda çevre hakkının Anayasa ve uluslararası insan hakları
hukuku bağlamında güvenceleri üzerinde durulmuş, kurultayın ikinci oturumunda ise doğa hakları bağlamında çevre
hakkı değerlendirilmiştir.
c. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından “Ekolojik Kriz ve Kentler” konulu toplantı, 31 Ocak
– 2 Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Ekolojik Kriz ve Kentler” panelinde yıkımın eşiğindeki kent örnekleri konuşulmuş, Panelin ilk oturumunda ekolojik olarak
tahrip edilmiş olan İstanbul, Trakya, Van ve Ankara örnekleri
tartışılmıştır.
d. 2. Şubat.2014 Tarihinde İstanbul-Taksim Gezi Parkında komisyon başkanımız komisyon üyeleri ile birlikte Gezi parkı
eylemlerinde kolluğun uyguladığı hukuk dışı uygulamaları
kınayan, Gezi parkının yapılaşmasına karşı çıkan, tüm İstanbul da talana dönük çarpık kentleşme ve yapılaşmanın sona
erdirilmesi çağrısı yapan bir basın açıklaması yapmıştır.
e. 2. Şubat.2014 Tarihinde İstanbul’da yapılacak 3. Havalimanı
ve çevre yolları projesinin uygulama alanları gezilerek incelemelerde bulunulmuştur. İstanbul kuzey ormanlarını ve tüm
ekolojik sistemi giderek bölgedeki köylülerin yaşam alanlarını tahrip edecek bu projeye karşı çıkılarak köylülerle dayanışma ve müşterek davalar yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
f. 20.09.2014 Tarihinde Ergene Derin Deşarjı ve Marmara Denizi‘ İnceleme Gezisi yapılmıştır,Türkiye Barolar Birliği Çevre
ve Kent Hukuku Komisyonu, Edirne Barosu, Tekirdağ Barosu, Kırklareli Barosu, Türk Tabipleri Birliği, Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği ve MAREM (Marmara Environmental Monitoring) Projesi yetkilileri tarafından Ergene Platformu
ve Trakya Platformu üyelerinin de katılımı ile ‘Ergene Derin
Deşarjı ve Marmara Denizi’ inceleme gezisi ve sonrasında bir
basın açıklaması gerçekleştirilmiştir.
g. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu tarafından 10 Ocak 2015 tarihinde Kırklareli Barosu’nun ev sahipliğinde Edirne ve Tekirdağ barolarının katkılarıyla “Doğal
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Varlıklar ve Çevresel Etki Değerlendirmesi” semineri düzenlenmiştir. Seminerin ertesi günü ise Dereköy yolu Koruköy
mevkiinde kurulmak istenen altın madeninde incelemelerde
bulunulmuştur.
h. İzmir-Urla da Urla Villaları olarak anılan 1. Derece derece
doğal sit alanında yapılan ve basında dönemin başbakanına
ait ve usulsüz bilirkişi raporları ile hukukilik kazandırılmaya
çalışıldığı bildirilen yapılaşmalarla ilgili İzmir-Urla-Zeytineli
köyünde, hukuk dışı yapıların bulunduğu yerde komisyon
tarafından gerçekleştirilmiştir.
ı. Marmara Bölgesi Üst Ölçekli Planlarının tartışıldığı çalıştay
niteliğinde 17.01.2015 tarihinde İstanbul da ve 04.04.2015 tarihinde Çanakkale olmak üzere süregelen çalışmalar yapılmıştır. Halen çalıştay dizisi devam etmektedir.
i. 5.04.2015 tarihinde Çanakkale-Karabiga ve çevresinde mevcut
ve planlanan termik santralların çevreye verdiği zararların
incelenmesi amacıyla bu bölgede inceleme fezisi düzenlenmiştir. Ayrıca Kazdağları bölgesindeki orman alanlarında
işletilmek istenen altın madenciliği faaliyetine karşı direnen
köylülerle toplantılar gerçekleştirilmiştir.
k. Sinop Nükleer Karşıtı Platform tarafından yapılan davet üzerine Türkiye Barolar Birliğini temsilen Sinop Nükleer Santralı
protesto mitingine 25.04.2015 tarihinde komisyon üyelerimiz
katılmıştır.
4. Komisyon tarafından önerilerek TBB tarafından açılan ve
komisyonun takibinde olan davalar;
Komisyonun önerisi üzerine diğer meslek odaları ile birlikte
komisyon üyelerince hazırlanan aşağıdaki davalar açılmıştır. Bu
davalar halen komisyonun takibindedir.
a. Danıştay 8. Dairesinin 2014/3563 E. sayılı dosyasında devam
eden Orman Kanunu uygulama yönetmeliğinin iptali talebiyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı aleyhine açılan dava. Dava da
ehliyet yönünden ret kararı verilmiş karar temyiz edilmiştir.
Yargılama devam etmektedir.
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b. Danıştay 14. Dairesinin 2014/11695 E. sayılı dosyasında TBB
nin TMOBB ve Türk Tabipler Birliği ile birlikte Çevre ve şehircilik bakanlığı aleyhine Akkuyu Nükleer Santrali hakkında
verilen ÇED olumlu kararının iptali ile ÇED Yönetmeliğinin
Geçici 1. Maddesinin iptalini talep eden eden dava. Davada
yargılama devam etmektedir.
c. Mersin 2. İdare Mahkemesinin 2015/2 E. sayılı dosyasında
TMMOB ve Türk Tabipler Birliği ile müştereken Akkuyu
Nükleer Santralı ile ilgili uluşlararası anlaşmnın iptali ve ÇED
olumlu kararının iptali talepli dava açılmıştır. Davada yargılama halen devam etmektedir.
d. Danıştay 14.Dairesinin 2015/592 E. sayılı dosyasında TMMOB
ve Türk Tabipler Birliği ile müştereken 25.11.2014 tarihli RG
de yayınlanan ÇED Yönetmeliğinin bir kısım maddelerinin
iptali talebiyle dava açılmıştır. Davada yargılama halen devam etmektedir.
5. Komisyonun gözlemci sıfatıyla katıldığı yargılamalar;
Komisyon yönergesi ve TBB yönetimi kararları gereğince
bizzat komisyon Başkanı Av. Ali Arabacı’nın görevlendirildiği
aşağıda yazılı davalar Türkiye Barolar Birliği tarafından “Gözlemci” sıfatıyla takip edilmiştir.
a. Rize İdare Mahkemesinin 2013/484 E.-2014/747 K. sayılı dosyası üzerinden açılan ve Artvin Barosu Başkanlığının davacı
olduğu; Artvin Cerrattepe Bakır ve Altın Madeni projesi için
verilen ÇED olumlu kararının iptali davası ve duruşması,
b. Komisyon gündeminde olan ve Komisyon üyelerinin bizzat
davacı olduğu Urla Villaları olarak bilinen ve basında Başbakana ait olduğu söylenen hukuk dışı yapıların bulunduğu
1. Derece Doğal sit alanı vasfındaki alanın statüsünün değiştirilmesine ilişkin bakalık işleminin iptali için İzmir 2. İdare
Mahkemesinin 2014/572 E. sayılı dava ile bu davaya ilişkin
keşif ve bilirkişi incelemeleri,
c. Bergama’da büyük bir çevresel yıkıma neden olan altın madeni aleyhine davaları yıllardır yürüten ve Bergama da Çevre ve

50

ÇEVRE VE KENT HUKUKU KOMİSYONU

yaşama hakkını savunmak amacıyla 2006 yılında köylülerle
piknik yapmak amacıyla bulunan komisyon üyemiz Av. Arif
Ali Cangı’yı yıldırmak amacıyla isnat edilen haksız suçlama
sonucu Bergama Ağır Ceza Mahkemesininn 2013/40 E. sayılı
dosyasında açılan davanın duruşmaları,
6. Komisyon tarafından hazırlanan ve TBB tarafından
yayınlanan basılı eserler.
a. Kent ve Çevre Davalarında Ehliyet ve Menfaat, TBB yayını,
Ankara, 2015
b. Ekolojik Kriz ve Kentler, TBB yayını, 2015
c. Uluslararası Çevre Sözleşmeleri, TBB yayını, 2014
d. Trakya Çevre Sorunları Kurultayı, TBB Yayını,2014
e. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, TBB Yayını, 2013
7. Komisyon tarafından hazırlanan ve yayınlanan raporlar:
a. Urla-Çeşme-Karaburun Yarımadası Çevre Sorunları İnceleme
Raporu, 25/26/27 Nisan 2014.
b. Ergene Derin Deniz Deşarjı ve Yaratacağı Çevresel Sorunlar
inceleme raporu, 2015
8. Komisyon Tarafından düzenlenen ödüller.
Komisyon önerisi ve TBB Yönetim Kurulu’nun kararı ile 2013
yılında kaybettiğimiz Sayın Av. Noyan Özkan anısına “Avukat
Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü” verilmesine karar verilmiştir. Ödül komitesi komisyon olup, komisyonca yönerge gereğince seçilen jüri üyelerinin değerlendirmesi
ile ödül alanlar belirlenmektedir. Fiziki olarak plaketten ibarettir.
2014 yılında ödül Yeşil Gerze Çevre Platformu ile Kazım Delal’le
verilmiştir. 2015 yılında verilecek 2. Ödül hazırlıkları devam etmektedir.
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9. Komisyonca uygun görülen ve TBB Yönetimi tarafından da
kabul edilen belli başlı diğer karar ve uygulamalar.
a. Türkiye Barolarının 1136 sayılı Kanunun 76, 95/21 maddeleri
uyarınca “davacı” ya da “müdahil” sıfatıyla yer aldığı çevre
davalarında yargılama giderlerinin TBB bütçesinden karşılanmasına ilişkin TBB Yönetim kurulunun 22.07.2013 günlü
kararı.
b. Çevre Davaları ve Çevre Davalarında Bilirkişilik konulu inceleme raporu hazırlanması. TBB Yönetim kurulunun 22.07.2013
günlü kararı.
c. Baro Başkanlarının Baro Başkanları toplantılarında bölgelerindeki çevre ihlalleri ve bunlara karşı Baroların rölü konusunda
bilgilendirme çalışmaları yapılması. 06.10.2013 tarihli karar.
d. Erzincan ili-İliç İlçesinde yer alan siyanür liçi yöntemi ile altın
madeni işletmesinin yarattığı çevresel tahribatın sonuçlarının
raporlaştırılmasına ilişkin karar.06.10.2013 tarihli karar.
e. ÇED’e bağlı iptal kararlarından sonraki işlemler hakkında
Çevre ve Orman Bakanlığının 2009/7 sayılı genelgesinin iptali için TBB tarafından dava açılması kararı. 10.01.2015 günlü
karar.
f. Sinop’ta yapılması planlanan Nükleer Santralın Çevre ve İnsan sağlığı üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin açıklanarak
endişelerin paylaşıldığı mektupların Japon Barolar Birliği ve
Karadeniz Ülkeleri Barolar Birliği ne yazılmasına anılan örgütlerle işbirliği yapılmasına ilişkin karar. 17.04.2015 tarihli
TBB Yönetim kurulu kararı.
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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun, 28 Haziran 2013 günlü
toplantısında, Yönetim Kurulu Üyesi, Av. Eyyüp Sabri Çepik Koordinatörlüğünde;
1. Av. Kemal Tacar Çağlar ( Ankara)
2. Av. A. Şakir Uzun ( İzmir)
3. Av. İlker Birlik ( Şırnak)
4. Av. Özcan Delihasan (Adana)
5. Av. Heval Sinan Aras (Ağrı)
6. Av. Şeref Dede ( İstanbul)
7. Av. Mustafa Akbaş ( Samsun)
8. Av. Volkan Koçak (Kocaeli)
9. Av. Hasan Uğur (Antalya) ‘dan oluşan Spor Komisyonu
ilk toplantısını 13.07.2013 günü yapmış ve anılan toplantıda Avukat Spor Oyunlarının 23.08.2013 ila 01.09.2013 tarihleri arasında Mersin’de yapılması kararlaştırılmıştır.
1. Futbol
2. Voleybol (Kadın –Erkek)
3. Basketbol (Kadın –Erkek)
4. Tenis (Kadın –Erkek)
5. Yüzme (Kadın –Erkek)
6. Masa Tenisi (Kadın –Erkek) dallarında organize edilen
oyunlara;
1. Adana
2. Ankara
3. Antalya
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4. Diyarbakır
5. Gaziantep
6. Erzurum
7. İstanbul
8. İzmir
9. Kahramanmaraş
10. Kocaeli
11. Konya
12. Mersin
13. Muğla
14. Muş
15. Niğde
16. Sakarya
17. Şanlıurfa
18. Şırnak
19. Hatay
Barolarından 29 takım halinde 1000’i aşkın meslektaşımız katılmış, yukarıdaki dallarda mücadele etmişlerdir.
Spor Komisyonu olarak, gerçekten çok kısa bir süre içerisinde
oyunların eksiksiz ve sorunsuz sürdürülebilmesi için; Takımların transferi, lojistik destekleri, saha, hakem ve gözlemci talepleri
ile sağlık hizmetleri kusursuz karşılanmaya çalışılmıştır.
23 Ağustos 2013 günü, Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun
vuruşuyla başlatılan oyunlar, 31.08.2013 günü Mersin Marina’da
verilen Gala Yemeği ve Ödül Töreniyle sona ermiştir.
• Futbol’da Bosforus (İstanbul)
• Basketbol’da İzmir Körfez (Erkekler)
• Basketbol’da İzmir Körfez (Kadınlar)
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• Voleybol’da İzmir Körfez (Erkekler)
• Tenis’de Kerim Şahin (Erkekler)
• Tenis’de Halide Besler (Kadınlar)
• Masa Tenisi’nde Ebubekir Sarıkaya (Erkekler)
• Masa Tenisi’nde Cansu Gürel (Kadınlar)
• Masa Tenisi’nde Mersin Takımı (Takımlar)
• Yüzme’de Batu Cem Bal (Serbest Sırtüstü Stilde),
1.ci olmuşlardır.
Komisyonumuz, 2015 Avukat Spor Oyunlarının; Ulaşım, altyapı, konaklama, mevsim koşulları ve tüm meslektaşlarımızın
aynı mekanda olmalarına olanak sağlaması
Nedeniyle, 21-29 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da yapılmasına karar vermiştir.
2015 Avukat Spor Oyunlarının, 21 Ağustos Cuma gecesi Açılış
Galası ve kura çekimiyle başlaması, 29 Ağustos Cumartesi gecesi
Ödül Töreni ve Kapanış Galasıyla bitirilmesi planlanmaktadır.
Ayrıca meslektaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda,
Bilardo, Satranç gibi karşılaşmaların da oyunlara eklenebilirliği, Spor Komisyonunun Erzurum’da yerinde yapacağı denetim
sonrasında, muhtemelen mayıs ayında yapılacak Spor Komisyonu Toplantısı’nda karar altına alınacaktır.
Av. Eyyüp Sabri ÇEPİK
Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu Üyesi
Spor Komisyonu Başkanı
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Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 14.06.2013 tarihli
toplantısında Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp Sabri Çepik, koordinatörlüğünde;
1. Av. Özkan Yücel ( İzmir Barosu)
2. Av. Orhan Şimşek ( Ankara Barosu)
3. Av. Turgay Demirci ( İstanbul Barosu)
4. Av. Adil Aslan (Van Barosu Barosu )
5. Av. Musa Demircan (Antalya Barosu )
6. Av. Yusuf Ziya Dereli (Samsun Barosu)
7. Av. Erkan Şenses (Batman Barosu) , oluşan CMK Üst Kurulu;
18.09.2013 tarihli ilk toplantısında iç seçimini yapmış ve CMK
sorun ve çözüm önerileri hakkında rapor hazırlanmasına karar
vermiştir.
Üst Kurul 13.12.2013 günü yaptığı 2. Toplantısında, bölgelerden alınan ortak görüş ve yazılı raporlar doğrultusunda hazırlanan raporunu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına sunulmasına karar vermiş, CMK uygulamasından
kaynaklanan sonuçlar ve çözüm önerileri Türkiye Barolar Birliği
yönetimine sunulmuştur.
21.03.2014 tarihinde toplanan Üst Kurul, CMK ücret tarifelerinin arttırılması için Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi
nezdinde bulunmuş, Avrupa Birliği ile ortak hazırlanan proje
taslağı üzerinde çalışmalar yapmıştır.
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