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Konya Barom'ıızun Sayın Başkan vè üyeleri, bölge Barolanm ızın Sayın Başkan ve temsilcileri, sayın konuklar, yazılı ve görsel
basımmızın sayı
n mensuplan hepinizi içten saygılarımla selamlı:ı) t,,..!

Herşeyten önce bizleri güzel ilimiz Konyaya davet eden ve'çok
güzel bir program hazırlayarak, siz değerli meslektaşlanmızla birlikte olmamızı sağlayan Konya Barosu Ba şkam Avukat Sayın Abdullah Akçay ile Konya Barornuzun de ğerli mensuplanna Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu adrna te şekkürleri ıni sunuyorum.
n konuklar, Ülkemiz büyük sorunDeğerli meslektaşlarım, sayı
larla uğraşmaktadır. Yetkililerin fıkirlerimizi sordukları alanlarda
bu sorunların çözümü için elimizden geldi ğince yardımcı olmaya
çalıştık. Ancak pek çok konuda siyaset adamianmızla aynı görüşü
paylaşmadığımızı da üzülerek gördük.

(9 T.B.B. Başkam
-
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Bunlarm ba şı nda, cezaevlerine giri ş koşullarım düzenleyen üçlü protokol yer almaktad ır. Üçlü protokol herş eyden önce yarg ımn
"say, savunma, karar" olarak üç ögeden olu şması mn reddi anlamındadır. Bu protokol savunmas ı z yargıi isteminin bir sonucudur.
Bu çağdaş anlayışı yani Yargımn "say, savunma, karar" ögelerinden oluştuğ unu kabul etmeyen Adalet, İçişleri ve Sa ğlık Bakanları arası nda bizi kuş kusuz en çok üzeni, bir Hukuk Profesörü olan
Adalet Bakanı 'rnn tutumudur. ÜçLü protokole egemen zihniyeti yani yargıç ve savcılan ve hatta Cezaevi Müdürünü, avukatlardan
üstün gören anlayışı şiddetle kı myoruz. Üçlü protokoltm uygulanması , pek çok ilimizde meslekta şlarımızı n "taciz" olarak nitelenebilecek bir aramaya tabi tutulmas ı sonucunu do ğurnıaktadır. Bu
üranı adan daha da önemlisi, müvekkillerimize verilecek evrakların önce cezaevi idaresince sonra da Savc ılıkça iııcelenmesini öngören hükümlerdir. Bu hükümler Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası 'mn 89 ve 102. maddelerine aç ıkça ayiurıchr .ve bunlar meslek s ırnnı ortadan kaldırmaktadı r. Bir protokol ile yasa hükmü çi ğnenemez. Ancak Danıştay'ı n, yasa hükmünüıı açıkça çi ğnenmesine rağ-.
• men açtığımı z davada yürütmeyi durdurma istemimizi reddetmesini de hukukla ba ğdaştıramamaktayız.
Değerli meslektaşlarım, Sayın Konuklar,
Mesleki açı dan önemli bir sorunumuz da "Hayat Standard ı"na
dayanan pe şin vergi uygulamas ıdır. Bu vergi bir "Ba ş Vergisi" niteliğindedir. 1998 yılı nda vergi, adaltine aykırılığı , gerekçesi ile
kaldırı lan bu uygulama 2000 yılı nda yapilan bir düzenlenie ile tekrar yürürlüğe sokulmuş tur. Anayasa'mn herkesin mali gücüne
göre vergi ödenie yükümlülüğünü hükme bağlayan 73 . maddesine
de açı k aykınhk oluşturmaktadır. Bu uygulamaya kar şı, Maliye
Bakanlığı tebliğleri alehine Dan ıştay'da dava açtık ve tebliğlerin
dayanağı olan yasan ın buna ili şkin hükftünün Anayasa' ıa aykırılığını ileri sürdük. Bu hukuk mücadelemizi her alanda sürdürecegız.
Barolanmız çağdaş bir Avukatlık Yasası'na gereksinim duy- maktadı rlar. Meclis Adalet Komisyonunda, Barölar Birli ği önerile448
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ri esas alınarak kabul édilen ve Avukatl ık Yasası nda oldukçageniş bir değişikliği öngören yasa tasarımız, bir yılı aşkın süredir Genel Kurul gündemindedir ve ilk s ı rada olması na, ve tüm siyasi partiler söz vermiş olmalarına rağmen uzun süredir görü şülmeden
bekletilmektdir. Parlamentonun bu tasarıyı bir an evvel görü şerek yasalaştırmasun bekliyoruz.
Devletimizin, kendisini savunan kamu avukatlar.ınııi sorunlarına duyarsız kalması
nı anlamaya olanak yoktur. Kamu avukatlannın ekonomik ve sosyal durumlarınrn, yargıç ve savcılardan ayrı
bir statüye tabi tutulması da yargırnn savunma öğesini dışlayan
anlayışın bir diğer örneğidir.
"F" ,tipi cezaevlerinde sürdürülen ölüm oruçları can almaya devam etmektedir. Sayın Adalet Bakan ı'nın "F" tipi cezaevlerinin
açılması-için önş art olarak kamuoyuna duyurduğu Terörle Mücai ştirecek ve böylece tecriti önleyedele Yasası'nın 16. maddesini de ğ
cek yasa tasarısı ile İnfaz Yargıçlığı ve Cezaevleri Izleme Komisyondan yasa tasar ılarını daha fazla gecikmeden parlamentoya suıı ın Adalet Bakanı iki gün önce, yani Pör şemmasim diliyoruz. Say
be günü konu ile ilgili bir aç ıklama yapmı'ş tu'. Bu açıklamasınaa
hala konu ile ilgili olarak hükümette uyum sa ğlamaya çalışacaklarını beyan etmi ştir. Eğ er konu ile ilgili olarak hükümette uy'u ın
yok ise, Say
ı n Bakan kamuoyuna bu tasarılan gerçekle ştireceğine
nasıl söz verebilmi ştir? Daha' fazla can kaybı na neden olmadan bu
ıpladüzenlemelerin yapılması zorunludur. Siyasi iktidarı can kay
rını önlemeye davet ediyoruz. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların da herş eyden önce "insan" oldukları unutulmamalı ve cezaevlerimizde temel insan haklar ı na ve insan haysiyetine saygılı bir
infaz sistemi mutlaka kurulmalıdır.
Ülkemizde gelir da ğılımındaki aşırı dengesizlik, ekonomik krizlere neden olmakta ve bu krizler de bir k ısır döngü şeklinde, dar
gelirli vatandaşlarımızı daha zor geçim ko şullabna mahkum etmektedir: Ülkemizde fakirlik s ınirı 500 milyon lira olarak kabul
edilmiştir. Ülke vatanda şlarımn çoğunluğu ise bu sınırın altında.,
ıra yakın bir düzeyde ya şamak iorunda b ırakılmışlardır.
ya da sın
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Hal böyle iken ve enflasyon alm ış başım giderken, i şçilerimize ilk
altı ay için "0" artış öneren siyasi iktidarın tutumunu anlamaya
olanak yoktur. Ülkemizde gelir da ğılımı mutlaka düzeltilmeli ve
vatandaşlar
ımız incanca yaşama düzeyine getirilmelidir.
Bu toplantılarda amaç, sizlerin konu şması ve bizlere ışık tutmasıdır. Bu nedenle vaktinizi daha fazla almak isteniyor ve sözlerime burüa son veriyorum.
• Beni dinlediğiniz için hepinize te şekkür ediyor, saygılar sunuyorum.
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