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Ankara, 10/08/2012 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
BAŞKANLIK DİVANI KARARI 

 
 

 
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere 
yukarıda belirtilen günde saat 14:00 de toplandı. 

 
TBB Başkanlık Divanı çoğunluk bulunmakla  TBB Başkan Yrd. Av.Berra Besler 

başkanlığında 10.08.2012 günü  saat 14.00 de  6332 sayılı Kanuna göre İnsan Hakları 
Kurumu, İnsan Hakları Kurulu’na bir üye seçimine yönelik itirazları inceleyip karar vermek 
üzere toplandı. Seçime ilişkin tüm evraklar  Yazı İşleri Müdürlüğünden getirtildi. Evraklar  
tek tek incelendi, mühürlü zarflar ve oy pusulaları incelenip sayıldı. 
 

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunun Geçici 1. maddesi, 2. fıkrası 
gereğince, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan ve baro başkanlarının oy kullanarak 
Türkiye İnsan Hakları Kurumu İnsan Hakları Kuruluna bir  üye seçimi ile ilgili   
09.08.2012 günü saat 09.00- 17.00 saatleri arasında yapılan seçimde, seçmen listesine oy 
kullanım esnasında  73 baro başkanlının imza atmak suretiyle 73 baro başkanının oylamaya 
katıldığı ve bu oylama sonucu  1 oy zarfı boş, adaylardan Samsun  Barosu Avukatlarından 
Av. Mustafa Remzi TOPRAK’a  ( 2 ) oy,  Urfa Barosu   Başkanı  Av. İrfan  GÜVEN’e 35 oy,  
Artvin Barosu Başkanı Av.İzzet VARAN’a  35 oy  verildiği tarafımızdan tespit edildi. 
 

Seçim Sandık Kurulunun   oyların eşit çıkması üzerine,  Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlık divanı tarafından  verilen 20.07.2012 tarihli,  seçimde uygulanacak  temel kuralları 
belirleyen ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 20.07.2012 tarih, 43 nolu duyurusu 
ekinde  Barolara faks ve kargo ile gönderilip, Türkiye Barolar Birliği  internet sitesinde de  
yayınlanarak ilan edilen kararının,  18. maddesi kapsamında, değerlendirme yapılmasına karar 
vererek,  seçim sonucunda oylarda eşitlik olması halinde yapılacak uygulamayı düzenlemiş 
olan 18. madde kapsamında Seçim Sandık Kurulu tarafından adayların  Türkiye Barolar 
Birliğindeki sicil dosyaları ve başvuru evraklarını getirterek yaptığı incelemede,  Artvin 
Barosu Başkanı Av. İzzet VARAN’ın  meslek kıdeminin,  Urfa Barosu Başkanı Av. İrfan 
GÜVEN’in meslek kıdeminden daha fazla olduğu tespit edilerek, seçimi Av.İzzet VARAN’ın 
kazandığını  tespit ve ilan ettiği tespit edilmiştir.  
 

İrfan GÜVEN  tarafından   6332 sayılı Kanunun geçiş hükümlerini düzenleyen  Geçici -
1. maddesi, 2. fıkrası hükümlerine göre  en fazla oyu alan adayın üye seçilmiş olacağı kuralı,  
Yargıtay Başkanlık seçimi uygulamaları, bazı baroların ve muhtarlıkların seçimlerinde 
yapılan uygulamalar, seçim sandık kurulunun seçim kurulu tarafından değil doğrudan TBB 
tarafından belirlenmesinin seçimi sakatlayan unsurlar olduğu, Seçimlerin hakim gözetiminde 
yapılması genel ilkesinin ihlal edildiği, TBB  Yönetim Kurulu ve Divan Kurulunun  hakimlik 
sıfatı bulunmadığı, seçim sandık kurulunun bir dizi hatalar yaptığı, şeffaf bir şekilde  izleme 
imkanı yaratılmadığı, sandık kurulunca önce zarfların sayılmadan açıldığı, zarflardan kaç oy 
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pusulasının çıktığını hesaplanmadığı, zarfların içinden çıkan oy pusulaları salona 
gösterilmeden ve sesli olarak okunmadan tasnif edildiği ve tutanağa geçirilmediği, nihai 
olarak üç aday için ayrı ayrı tasnif edilerek üst üste konulan oy pusulalarının yaprak çevirmek 
suretiyle sayımın bir kişi tarafından yapılıp oyların eşitliğinin ilan edildiğini, 298 sayılı  
seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun  95 ve devamı 
maddelerindeki seçim ve sayım kurallarına uyulmadığından seçim konusunda akıllarda şüphe 
yaratılmasına neden olunduğu, seçimin  temel kurallarına ilişkin Başkanlık Divanı kararının 
16. maddesinde seçim kurulunun geriye dönük oluşturulmasına karar verildiği  nedenleriyle  
seçimin iptal edilerek yeniden  yapılması, zorunlu yenileme için gerekli yazışmaların 
yapılması, yeni seçimin yer ve zamanının ilan edilmesi, itiraza yönelik  divan kararının 
seçime ilişkin temel kurallarda  kesin olduğu belirtilmiş ise de  idari nitelikte karar 
olacağından, karara ilişkin itiraz yolu ve süresinin belirtilmesi isteklerini    belirtilerek, 
09.08.2012 tarihli dilekçe ve 10.08.2012 günü saat 12.00 den önce verilen ek  dilekçe ile  
TBB Başkanlık Divanı’nın 20.07.2012 günlü Seçimde Uygulanacak  Temel Kuralları 
belirleyen kararının 19.maddesi kapsamında itiraz edilmiştir.   Seçim sonuçlarına yönelik 
başka bir itirazın bulunmadığı, seçime ilişkin seçim sandık kurulu evrakları ve diğer 
evrakların incelenmesinde görülmekle; 
 

Seçime ilişkin  tüm evraklar, 6332 sayılı Kanunun TBMM ilgili komisyonlarında 
yapılan çalışmalara ilişkin  komisyon raporları, kanun tasarısının genel ve madde gerekçeleri 
ile  tasarının temel kanun kabul edilerek, TBMM de yapılan görüşmelerine ilişkin  TBMM  
oturum tutanakları,  incelendi. 
                          

İncelemede 6332 sayılı  İnsan Hakları Kurumu Kanununun  Geçici 1. maddesi, 2. 
fıkrasına ilişkin seçimlerde oyların eşitliği halinde yapılacak uygulamaya yönelik herhangi bir 
gerekçe  bulunmadan  çalışmanın  kanunlaştığı ve  TBB tarafından  Baro Başkanlarına oy 
kullandırılarak yapılacak seçimde oyların eşitliği halinde  uygulanacak bir kural 
düzenlenmediği ve seçimin Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılacağı şeklinde genel bir 
hüküm konulduğu görüldü.  
 

6332 sayılı yasada yapılan düzenleme ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun  hükümlerine göre kurulmuş ilçe, İl  seçim kurulları 
ile Yüksek Seçim Kuruluna  görev ve yetki veren bir düzenlemenin yasada mevcut olmadığı, 
mevcut düzenleme kapsamında  seçimde uygulanacak esaslara ilişkin  görev ve yetkinin  
Türkiye Barolar Birliğine verilmiş olduğu ve bu görev ve yetkiyi kullanmak üzere Türkiye 
Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 20.07.2012 gün ve 847 sayılı kararı ile  İnsan Hakları 
Kurumu, İnsan Hakları Kurulu’na üye seçimi ile ilgili   yapılacak   bilcümle işlemlerde TBB 
Başkanlık Divanının   görev ve yetkili kılınmasına karar  verildiği ve bu çerçevede  TBB 
Başkanlık Divanı tarafından seçimde uygulanacak esasları belirleyen  20.07.2012 günlü,    
yapılacak seçim ile ilgili gerekli tüm düzenlemeleri içeren bir karar alarak, bu kararın  aday 
olarak   başvurmak isteyen avukatlara duyurulması ve gereği için Barolara gönderildiği 
anlaşıldı.  
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6332 sayılı Kanunun dayanağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin  İnternet 
sayfasında bulunan  komisyon raporları ve gerekçeleri ile  yasanın   görüşüldüğü 20.06.2012 
ve 21.06.2012  günlü    TBMM  oturum tutanaklarında bulunan gerekçeler ve görüşme 
metinlerine ilişkin   tutanaklarda ve  yasanın komisyonlarca yapılan çalışma raporları ve 
gerekçelerinde geçici 1. maddenin  2. fıkrası ile ilgili herhangi bir gerekçe bulunmadığı 
görüldü.   
                                 
 

Anayasa değişikliği sonrası Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine seçilenlerin 
belirlenmesi hususunda Yüksek Seçim Kuruluna verilen seçim görevinde de  seçime ilişkin 
düzenleme ve  gerekli kararların  Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınarak genelge halinde 
duyurulduğu ve uygulandığı, bu seçimde YSK.nın  oy eşitliği halinde  YSK tarafından ad 
çekilme suretiyle  sıralamayı tespit kuralı koyarak, kuralları genelge ile belirlemek suretiyle 
seçimleri  yaptığı  ve sonuçlandırdığı  anlaşıldı. 
 

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 90. maddesi  5. fıkrasına göre,  TBB yönetim, disiplin, 
denetleme kurulları ile baroların yönetim, disiplin ve denetleme kurulu seçimlerinde eşit oy 
alınması halinde, sıralamanın meslek kıdemi, kıdem eşitliği halinde adayların yaşlısının ön 
sırada yer alacağı şeklinde düzenleme bulunduğu, görüldü. Başkanlık  Divanının 20.07.2012 
tarihli seçimde uygulanacak temel kurallar ve takvime göre yapılmasına ilişkin 
kararında kanuna ve hukuka aykırı bir yön görülmedi. İtirazların  Seçimde uygulanacak 
temel kurallar ve takvime göre değerlendirilerek sonuçlandırılması gerektiğine karar verilerek  
dosyadaki evrakın incelenmesine ve itirazların  değerlendirilmesine geçildi. 
 

Başkanlık Divanı kararında  seçimde uygulanacak temel kuralların  20.07.2012 günü 
belirlendiği ve Barolara bu kuralların  bildirildiği, ayrıca TBB internet sayfasında da  
yayınlanarak ilan edildiği görülmekle, seçimde uygulanacak temel kurallara ilişkin TBB 
Başkanlık Divanı kararlarının 18. maddesi gereğince adı geçenlerin kıdem sürelerinin başvuru 
evrakları ve TBB sicil dosyalarındaki kayıtlardan incelenmesinde;  İzzet Varol’un  21.04.1964 
d.lu, olup 09.01.1990 tarihinde Ankara Barosu’nda avukatlık yeminini yaparak mesleğe 
başladığı ve 16.01.1991 tarihinde Artvin  Barosu’na nakil yaparak o tarihten bu yana 
avukatlığını sürdürerek seçim tarihi itibariyle 22 yıl 7 aylık meslek kıdemi bulunduğu,  İrfan 
Güven’in  başvuru evrakları ve TBB deki sicil dosyasının incelenmesinde İrfan  Güven’in 
22.03.1970 doğumlu olup 24.12.1999 tarihinde Urfa Barosunda  avukatlık yeminini   yaparak 
03.05.2005 tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan kayıt silme  tarihinde kendi isteği 
ile avukatlığa ara verdiği ve yeniden kayıt için 09.03.2005 tarihinde başvuruda bulunduğu, 
09.03.2005 tarihinde yeniden kayıt için başvuruda bulunduğu ancak prosedürünün Adalet 
Bakanlığı tarafından yeniden kayıt işleminin  onaylandığı 28.07.2006 tarihinde kesinleştiği ve 
28.07.2006 tarihinden bu yana Urfa Barosu’nda kayıtlı olarak avukatlığa devam ettiği bu 
suretle toplam avukatlık kıdem süresinin  seçim günü itibariyle 11 yıl 1 ay  20 gün olduğu 
belirlendi. 
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Seçim Sandık Kurulunun oluşumunda, oy kullanımında ve oy pusulalarının  sayımında 
ve yapılan işlemlerde alenilik dışı bir davranış olmadığı, mevcut belgelere göre  seçim 
sonucunu etkileyecek  kanununa ve hukuka aykırı bir  yön görülmediğinden itirazın reddine, 
seçimin oy eşitliği sebebiyle, meslek kıdemi fazla olduğu belirlenen Av.İzzet VARAN 
tarafından kazanılmış olduğuna, bu duruma göre seçim sonucunun 6332 sayılı kanunun 
hükümlerine göre Türkiye İnsan Hakları Kurumuna bildirilmesine, kararın TBB internet 
sitesinden yayımlanmasına, kararın bir örneğinin itirazcının adresine tebliğine, toplantıda 
hazır bulunanların oybirliği ile karar verildi. 
 
                  
   

 
   

 
  

 


