
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞINA 
 
Talep Eden : Av. Sergen İlter 
 
Adres  :  
 
Telefon :  
 
E-Mail  :  
 
UETS  :  
 
Konu  : İzmir Barosu tarafından her yıl basılan broşür, bülten vb. ile yine başta 
avukatların disiplin sorumluluğuna ilişkin olmak üzere avukatlara yönelik evrak gönderiminde 
kullanılan yöntemlerin, ülkemizin orman varlıklarının korunması, baromuzun kaynaklarının doğru 
değerlendirilmesi, çağımız gereklerine uyum sağlanması, ortaya çıkacak kaynağın Staj Eğitim 
Merkezi ve Baro komisyonlarında kullanılması maksatları ile dijital dönüşümünün sağlanması hk. 
 
Açıklamalar : 
 

Bilindiği üzere tüm dünya küresel ısınmanın etkilerini yaşamaktadır. Ülkemiz de bu 
olumsuz durumdan büyük oranda etkilenmektedir. Nitekim EFFIS (Avrupa Orman Yangını Bilgi 
Sistemi) verilerine göre ülkemizde 2008-2020 yılları arasında her yıl ortalama 20.760 hektarlık 
orman alanı yanmıştır. Ancak daha vahim olanı bu miktarın son 8 ayda %755 artarak yalnızca 
2021 Ocak- Ağustos ayları arasında 177.476 hektara çıkmış olmasıdır. 
 

Ülkemizin orman varlığını korumak adına vatandaş olarak hepimizin hassasiyet 
göstermesi gerektiği tabiidir. Bunun birinci yolu da kâğıt yapımı için daha fazla ağaç kesiminin 
gerektiği malum olduğundan, çağın gereklerine uygun dijital yazışma kanallarını yaygınlaştırmak 
ve bu yolla kâğıt kullanımını minimum seviyeye çekmektir. Bu durumun orman varlıklarını 
korumakta büyük yarar getireceği açık olduğu gibi Baro kaynaklarının da israfını önleyeceği 
yadsınamaz. 

 
Öte yandan İzmir Barosu’nun kaynaklarının doğru kanallara aktarılması Baromuz yönetim 

kurulunun öncelikleri arasında olmak zorundadır. Geçtiğimiz günlerde yapılan Baro seçimleri 
öncesinde Baromuz çalışma raporu açıklanmış, çalışma raporu incelendiğinde dergi, broşür, 
bülten vb. için basım maliyetinin 100.074,84 TL olduğu, 322.000 TL de kargo ödemesi yapıldığı 
açıklanmıştır. 

 
Entelektüellik gerektiren, daha fazla okuma gereksinimi olan, yazılı ve basılı kaynakların 

ihtiva ettiği bilgilere erişmeyi gerektiren bir meslek icra ettiğimizin hepimiz farkındayız. Kitap, 
dergi, gazete vb. okumanın mesleğin olmazsa olmazı olduğunun da bilincindeyiz. Ancak tüm 
bunların basılı yayınlar aracılığı ile tüketilmesi çağımızın gereksinimlerini karşılamamaktadır. Öyle 
ki bu durum, yukarıda da ifade edildiği gibi hem orman varlıklarının korunması noktasındaki 
çalışmaları sekteye uğratmakta, hem Baro’nun dijital çağdan uzaklaşmasına yol açmakta, hem de 
Baro kaynaklarının verimli kullanılmasını engellemektedir. 

 
Avukat Hakları Grubu İzmir üyesi meslektaşlarımızın daha evvel defalarca kez gerek yazılı 

olarak ve gerekse şifahen beyan etmesine karşın yönetim kurulunca bu yöndeki 



hassasiyetlerimize kayıtsız kalındığını üzülerek görüyoruz. Öyle ki İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu’nun 03.08.2021 tarihinde yapılmış olan toplantısında 500 adet kadın hakları bülteni 
basılması kararlaştırılmıştır. Basım bedelinin 10.384,00 TL olduğu da söz konusu yönetim kurulu 
kararında ifade edilmiştir. Bülten, gazete, broşür gibi yayınlar için harcanan paraların Baro 
kasasını zarara uğrattığı, kaynakların verimli kullanılmaması sonucunu doğurduğu malum olduğu 
gibi, dijital kanallar kullanılarak bu tip yayınların daha fazla avukata ulaştırılması ve okunurluğunu 
sağlama olanağı çok daha az para harcanarak yapılacakken kâğıt israfına gidilmesi, bir Baro 
yönetiminin çevresel ve iklimsel konularda hassasiyet göstermediği şüphesi yaratmaktadır. 

 
Öte yandan artık tüm avukatların UETS yoluyla tebligat alabildiği ve bu anlamda 

elektronik tebligat dönemine geçildiği malumdur. Buna rağmen İzmir Barosu Disiplin Kurulu 
tarafından savunma talepli yazılar, disiplin kurulu kararları, soruşturma izni verildiğine ilişkin 
yönetim kurulu kararları hâlâ kâğıt ortamda tebliğ edilmekte ve yine hem Baronun tebligat, kâğıt 
ve sair masraflara katlanılmasına yol açılmakta, hem de çevresel hassasiyetler göz ardı 
edilmektedir. 
 
 Tüm bu hususlar sebebiyle aşağıdaki taleplerin Yönetim Kurulumuza iletilerek bu konuda 
Yönetim Kurulu’nun karar almasını talep etme zarureti doğmuştur: 
 

1. İzmir Barosu’na mensup tüm avukatların katılacağı bir anket yöntemi ile kitap, dergi, 
broşür, bülten, çalışma raporu basımlarının faydalı olup olmadığı, makul seviyede kabul 
edilip edilemeyeceği, kâğıt ortamdaki baskılara ihtiyaç duyulup duyulmadığı, online 
bülten, broşür vb. yayınların yeterli olup olmadığı konularında kapsamlı bir anket 
çalışması yapılması yerinde olacaktır. Söz konusu anketin hazırlanış sürecinin Bilişim 
Komisyonu tarafından icra edilebileceği değerlendirilmektedir. 

2. Avukatların faydalanması maksadı ile yapılan bu çalışmaların dijitalleştirilmesi, 
avukatların e-mail hesaplarına gönderilmesi ve/veya Baromuzun sitesinden indirilebilir 
formatlarda yayınlanması daha makul olacaktır. 

3. Avukatlara, Disiplin Kurulu başta olmak üzere Baro tarafından kargo marifeti ile evrak 
gönderiminin sonlandırılması gerekmektedir. Tüm bunlar için avukatların elektronik 
tebligat adreslerinin, e-mail adreslerinin ve KEP adreslerinin kullanılması için gereken 
aksiyon alınmalıdır. 

4. Tüm bu değerlendirmelerin neticesinde ortaya çıkacak kaynağın Staj Eğitim Merkezi ve 
Avukat Hakları Merkezi başta olmak üzere Baromuzun tüm komisyonlarına aktarımı 
sağlanmalıdır. Bu sayede İzmir Barosu’nun çalışma verimliliği, komisyonların daha aktif 
çalışmaları sağlanmış olacaktır. Nitekim daha evvel de ifade edildiği üzere söz konusu 
kargo ve basım masrafları için harcanan para yarım milyona yakındır ki bu paranın Baro 
kasasında kalması, Baro’nun da mali yükünü hafifletecek ve ihtiyaç duyulan diğer alanlara 
aktarılabilecektir. 

 
İzmir Barosu Yönetiminin yukarıda değinilen hususlara hassasiyetle yaklaşıp karar 

almasını ve kararın bir örneğinin tarafıma elektronik tebliğ araçları kullanılarak gönderilmesini 
saygılarımla talep ederim. 
 

Avukat Hakları Grubu İzmir Adına 
Av. Sergen İlter 


