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Kütahya Barosu’nun değerli Başkanı; Yönetim, Disiplin, 

Denetleme kurullarının sayın üyeleri, sayın TBB delegeleri, 

sayın eğitmenlerimiz ve çok değerli meslektaşlarım; bugün 

burada sizlerle birlikte olmanın onuru ve mutluluğuyla 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli meslektaşlarım,  

Hepimiz bu eğitimlerimizi, her geçen gün eksikliğini daha çok 

hissettiğimiz hukuk devletinin yaralarının sarıldığı, huzurlu bir 

ortamda yapmayı isteriz.   
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Fakat ne yazık ki ülkemizde sorunlarımız çözüme 

kavuşmadığı gibi üzerlerine yenileri de eklenerek büyüyor. 

Yaşanan tüm bu sorunlar, hukukun üstünlüğü ilkesinin, hukuk 

devletinin etrafında düğümleniyor. Her yurttaş gibi bizleri de 

ilgilendiren bu meseleler, doğrudan doğruya ülkemizin hukuk 

sistemini etkilediği için mesleğimizin icrası ve geleceği 

açısından da büyük bir kaygılara neden oluyor ve halk olarak 

hepimiz hukuk güvenliğinden yoksun hale geliyoruz.  

Ancak biz bütün bunların üstesinden geleceğimize 

duyduğumuz inançla eğitim çalışmalarımızı aynı hızda devam 

ettirme kararlılığındayız.  
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Bildiğiniz gibi TBB Eğitim Merkezi olarak faaliyetlerimizi 

“meslek içi eğitim” ve “staj eğitimi” olmak üzere iki ana 

koldan yürütüyoruz. Meslek içi eğitimlerimiz de barolara 

gidilerek verilen “seminerler”, “mevzuat tanıtım çalışmaları” 

ve “özel eğitim seminerleri” başlıkları altında 

gerçekleştiriliyor.   

Hatırlayacağınız üzere, HMK, CMK ve Türk Borçlar Kanunu 

örneklerinde olduğu gibi temel yasalarda yapılan değişikleri 

sizlere “mevzuat tanıtım” çalışmaları başlığı altında sunduk ve 

sunmaya devam ediyoruz.    
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Değerli meslektaşlarım,  

Şimdi yine hepimizi çok yakından ilgilendiren bir değişiklikle 

karşı karşıyayız. Ülkemizin üzerinde çeşitli oyunların 

oynandığı, halkımızın can ve mal güvenliğinden endişe 

duyduğu bu olağanüstü dönemde, ülkemizin bütün hukuk 

sistemini temelinden değiştirecek bir anayasa değişikliği için 

referanduma gidiyoruz.  
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En temel yasada yapılması öngörülen bu değişiklikle ilgili 

hem meslektaşlarımızı hem de kamuoyunu bilgilendirmenin, 

Türkiye Barolar Birliği’nin ve Birlik bünyesinde faaliyetlerini 

sürdüren Eğitim Merkezimizin; Avukatlık Kanunu’nda 

“Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve 

yürütülmesi yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, 

gerekirse ön tasarılar hazırlamak” şeklinde hüküm altına 

alınan görev alanı içerisinde olduğunu hatırlatmak isterim.  
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Keza bugüne kadar yapılan ya da yapılması düşünülen 

Anayasa değişiklikleri için Türkiye Barolar Birliği’ne 

görüşleri sorulmuş, önemli yasa çalışmalarına katılımları talep 

edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği de bu görevini layıkıyla 

yerine getirmiştir.  

Türkiye Barolar Birliği’nin Anayasa değişiklikleriyle ilgili 

görüşlerini ifade etmesi değil, görüş bildirmemesi Avukatlık 

Yasası’nın yüklediği sorumlulukları yerine getirmemek 

olacaktır.  
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Değerli meslektaşlarım,  

“Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” temeli üzerine 

kurulmuş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu 

nitelikleri, bizim kimlik belgemizdir. Bu aynı zamanda bizi 

dünyaya da tanıtan kimliktir. Referanduma sunulacak olan 

değişiklik, bugüne kadar yapılan bütün demokratikleşme 

hamlelerini boşa çıkaracağı gibi, Anayasa’nın değiştirilemez 

ilkelerine tamamen aykırı niteliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kimliğini değiştirmeyi öngörmektedir. Yani adı 

Anayasa değişikliği olsa da özünde bu bir anayasa değişikliği 

değildir.  
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Demokrasiyi tehdit eden, güçler ayrılığını ortadan kaldıran ve 

öngördüğü rejim değişikliğiyle içinde bulunduğumuz tehlikeli 

süreci çıkılmaz bir yola sürükleyeceği aşikar olan bu 

düzenlemeyi hukuken de vicdanen de kabul etmek mümkün 

değildir.  

Sürekli uzatılan OHAL koşullarında, daha teklifin görüşmesi 

sırasında TBMM’de yaşanan utanç verici şiddet görüntülerine; 

toplantı basmaların, yol kesmelerin, sokak saldırılarının 

eklenmesi endişemizi artırmaktadır.  
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Referandum propagandalarına ilişkin tartışmaların 

başlamasıyla birlikte Türkiye uluslararası alanda hiç olmadığı 

kadar rencide olmuş, bir yalnızlaşma sürecine girmiştir.  

Değerli meslektaşlarım,  

Tek adam yönetimine mahkum edilen devletlerin iç 

çatışmalara ve dış tehditlere nasıl açık hale geldiğini, nasıl kan 

kaybettiğini, nasıl yoksullaştığını, insanlarının hangi acıları ve 

yıkımları yaşamak zorunda kaldıklarını görmek için uzaklara 

gitmeye gerek yoktur. 
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Değişikliğin ne gibi sıkıntılara yol açabileceğini görmek için, 

bizzat değişikliğin mimarları tarafından, kabul edilmesi 

halinde idam cezasının yeniden getirileceğinin vaat edilmesi 

bile tek başına yeterlidir.  

İdamın, siyasi veya adi suçların işlenmesinde hiçbir 

caydırıcılığı olmadığı on yıllardır bilinen bir gerçektir.  
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Değerli meslektaşlarım,  

Denge ve denetim mekanizmalarına son vererek devletin varlığını 

ve geleceğini tek bir kişinin insaf ve kabiliyetine teslim etmeyi 

öngören bu değişiklikten “Güçlü Türkiye” ummak, telafisi 

mümkün olmayan bir yanılgıdan ibarettir. Bu büyük yanılgı, 

değişikliği hazırlayanlar ve bu değişikliği isteyenler de dahil 

olmak üzere hepimizin geleceği için risktir. 

Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin iç 

savaşlarla kendisini tüketen, bölünüp parçalanan ülkelerden ayıran 

temel özelliği, az önce sözünü etmiş olduğum kimliğidir.   
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Türkiye ancak hukuk devleti ayağa kaldırılarak, yargı 

bağımsızlığı hayata geçirilerek, demokrasisi geliştirilerek; 

kutuplaşmayı önleyecek, ortak değerler etrafında birleşmemizi 

sağlayacak, şiddeti ve şiddet dilini önleyecek politikalar 

geliştirilerek güçlendirilebilir.  

Bizler, halkın hak arama özgürlüğünün sesi; hukukun 

üstünlüğünün, hukuk devletinin, toplumsal barışın güvencesi 

avukatlar olarak varlık nedenimiz olan “laik, demokratik, 

sosyal hukuk devletini” her zamankinden güçlü savunmak gibi 

tarihi bir görevle karşı karşıyayız.  
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Siyasi görüşlerimiz ve yaşam tarzlarımız arasındaki farklılıkların; 

bizlere aynı gemide yol aldığımızı, aynı vatanın evlatları, aynı 

devletin eşit yurttaşları olduğumuzu unutturmasına asla izin 

vermemeliyiz.  

Avukatlık Kanunu’nun Türkiye Barolar Birliği ve Barolara 

yüklemiş olduğu “Hukukun üstünlüğü ile  insan haklarını 

savunmak ve korumak, ayrıca bu kavramlara işlerlik 

kazandırmak” görevini yerine getirmeli; halkımızın sağduyusuna 

duyduğumuz güveni yitirmemeli; hukuk devletinin varlığını 

tehlikeye sokacak, ülkemizi belirsizliğe sürükleyecek bu Anayasa 

değişikliği ile ilgili olarak yurttaşlarımızı aydınlatmalı, neye oy 

verecekleri konusunda bilgilendirmeliyiz.  
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Değerli meslektaşlarım,  

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar avukatlık mesleğinin icrasını 

her geçen gün biraz daha zorlaştırırken, karmaşık ve karmaşık 

olduğu kadar sık sık değişikliğe uğrayan mevzuat sistemimiz de 

sürekli olarak kendimizi yenilememizi ve bilgilerimizi 

güncellememizi gerektiriyor.   

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak gerek 

barolarımızdan gelen talepler doğrultusunda gerek Anadolu’nun 

dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz seminerlerle gerek Ankara’da 

yaptığımız özel eğitim seminerleriyle meslektaşlarımıza katkı 

sunmaya devam ediyoruz. 
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Ayrıca hukuk alanındaki güncel gelişmeleri, düzenlediğimiz 

paneller ve forumlarda ele alıyor, üniversitelerle yaptığımız 

işbirliği çerçevesinde meslektaşlarımızın eğitimine katkı 

sunacak yeni projeleri uygulamaya koyuyoruz. 

Bugün seminerimizde, değerli eğitmenlerimizin engin bilgi ve 

deneyimleri ışığında “Borçlar Hukuku” konusunu ele alacığız; 

meslektaşlarımızın uygulamada cevap aradıkları soruları 

gündeme getireceğiz ve tereddüt yaratan konuların 

uygulamadaki sonuçlarına bakacağız.  
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Değerli meslektaşlarım, 

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi’nin barolarımızla 

kurduğu eğitim ağı her geçen gün gelişerek güçleniyor. 

Bugüne kadar barolarına giderek düzenlediğimiz 765 meslek 

içi eğitim semineri ile 83.728 meslektaşımıza, Ankara’da 

düzenlediğimiz 42 Özel Eğitim seminerleriyle 6.616 

meslektaşımıza eğitim hizmeti sunduk.  

Yine Ankara’da düzenlediğimiz 50 staj eğitim programıyla 

çeşitli barolardan katılan 3.381 avukat stajyerine eğitim 

verdik.  



18 
 

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Avukat Stajyerleri Türkiye 

Kurgusal Duruşma Yarışmasına bugüne kadar 784 stajyerimiz; güncel 

konularda düzenlediğimiz panellere, forumlara; TBB İnsan Hakları 

Merkezi ve üniversitelerle yaptığımız ortak çalışmalara 2.209 

meslektaşımız katıldı.  

Bugün itibarıyla eğitim hizmeti sunduğumuz avukat ve avukat stajyeri 

sayısı 96.718’e ulaştı.  

Değerli meslektaşlarım,  

Bugünkü eğitimin de önemli yarar sağlayacağına duyduğum inançla, 

bizlere desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen eğitmenlerimize 

teşekkür ediyor, başarı dileklerimle hepinize saygılarımı sunuyorum. 


