AVUKATLIK YASASI'NIN UYGULANMASI SIRASINDA ÇIKAN SORUNLAR
Av. Özdemir ÖZOK (9

10.05.2001 günü yürürlüğ e giren Avukatlık Yasası'nrn uygulanması sırasmda ciddi sorunlar ya şanmaktadır.
Yasanın getirdiği yeni olanaklar. ve düzenlemelere kar şm, savunmanın örgütü olan barolar ve örgütün üyeleri avukatlann sorunları devam etmektedir. Bunun ba şlıca nedeni bir çok kesimin
barolar ve avukatlarm bağımsı z savunma ve dokunulmazl ığı adına elde ettiği yeni kazanınıların bilincinde olmamalanndan kaynaklanmaktadır.
Meslektaşlanmı za yönelik ve çoğunluğu ölümle sonuçlanan saldırılar başta olmak üzere, Ceza ve D ıtukevlerinde avukatlara yönelik haksız davranışlar, Yargıtay kapı girişinde yaş anan olumsuzığı ile bilgisayar şirketine
luklar, Yargı tay kararlarımnvakıf aracıl
ücretle devri yoluyla bilgilenme hakluna getirilen s ınırlamalar,
Avukatlık Yasası'nın 2. maddesinde getirilen hak ve yetkileri resı n bir ayrıcalık olarak algılaması soıiucu
mi kurum ve kuruluşlar

(9 T.B.B. Başkam
TÜRKİYE BAROLAR Bİl LİGİ DERGISI 2 OO9Jl

7

gösterilen enğellemeler ve son olarak Adalet Bakanl ığı'nüı yayımladığı bir genelge ile Adliye binaları içindeki baro odalarmda kullanılan su, elektrik, ısınma ve temizlik gibi giderlerin barolardan
itenmesi, barolanmız tarafından hayret ve tepkiyle karşılanmıştır. Tüm bu sorunlann, sav-üvunma-karar üçlüsünden olu şan
yargı bütünlüğü anlayışı içinde çözüleceği umuduzumuzu yitirmiş
değiliz.
Yukar
ıda sıraladığımız benzeri sorunlann'giderilmesi için, gerekli girişimlerimiz si'ektedir. Bu bağlamda, tüm kamu kurum
ve kuruluşları
na, yeni yasamn getirdiği, yeni olanaklar
ı açıklayan
yazılı başvuruda bulunulmuş , ayrıca bire bir görüşmeler yapmaktayız: Özellikle, yasanın protokolle ilgili maddeleri yeni tartışmalara neden olmuş , bir çok baromuzda sorun olmad ığı halde bazı ba
rolanmızda ciddi sorunlar yaşanmaktadır.
Yaşanan tümt sorünlarımızın yanında barolanmizı ve avukat arkadaşlanmızı en çok etkileyen, Adalet Bakanlığı'n
ın, adliye bina-.
lanndan yakı t, su, elektrik vs., giderler isteyen gnelgesidir. Bu konuda Adalet Bakanı ile bire bir' görüşülmüş ancak olumlu yaııft alınamamıştır. Görüşmeler sonrası yayınladıkları 26.04.2002 günlü
genelgeleri de sorunları çözecek içerikte değildir. Sergilenen bu
davranış, say-savunma-karar büttinlüğüyle bağdaşmadığı gibi saunmayı dışlayan bir anlayışı yansıtmaktadır.
Bu ve benzeri sorunlai,n tart ışılmasi için 27.04.2002 günü Baro
başkanları Toplantıs'ı düzenlenmiş, bu toplantıya katılan 71 Baro
Başkanımızm görüş ve düşünceleri doğrultusunda, yeni çal ışmalar
başlatılmıştır.
Ülkemizde hukukun üstünlüğüne dayalı, Hukuk De vleti'nin
tüm kurum ve kuralları ile işler hale gelmesinin olmazsa olmaz koşulu, yargı bağımsı.zlığıdır. Bağımsız yargın
ı n da, temel dayanağı
savuıımüjr. Savunmasız yargı lama eksik ve yetersizdir. Hüküm
için savunma, geçerlilik unsunıdur. Savunmas ız hüküm kürula8
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maz. Bu denli inernli olan savunman ın ülkemizde örgütlenmesini

sağlayan, AvukatlıkYasası 'nmiyi yorumlanması ve en iyi şekilde
uygulanması gerkir. Türkiye Barolar Birliği ve74 Baro ile onlarm
Hukuk Devleti'ne sevdah 45 bin üyesinin duyarlili ğı ve hukuka,
adalefe ve mesleğe olan bağliliklan ile sorunlar ın üstesinden geleceğimize inancımız tamdır. Bu amaç ve dü şünce doğrultusunda
tüm olanaklanmızı zorlayarak yaş anan sorunlann üstesinden geleceğiz.
Saygılarımla.
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