
1 
 

09.11.2017 

Sayın  

Yargıtay Başkanı 

Yargıtay Başsavcısı 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili 

Yüksek Yargı Daire Başkanları, Üyeleri 

Büyükelçiler, 

Dost ve kardeş ülkelerin avukatlık örgütleri temsilcileri 

Yol Arkadaşım Baro Başkanları, 

Meslektaşlarım, 

Basın Mensupları 

Hanımefendiler, Beyefendiler 

TÜRK-AV, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği’nin, Yönetim 
Kurulu Toplantısı nedeniyle düzenlediğimiz törene hoş geldiniz, şeref verdiniz.  

 

Çok değerli konuklar,  

Biz bir hayal kurduk.  

O hayal; yüz milyonlarca nüfusu temsil eden dost ve kardeş ülkelerimizin avukatlık 
meslek örgütleriyle her türlü günlük siyasetin ve kişisel menfaatin ötesinde 
kucaklaşmaktı.  

O hayal; avukatlık mesleğini geliştirmekti. Ülkelerimizin ve halklarımızın kardeşliğinden 
doğan enerji ile insan haklarına, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir dünya 
düzeni kurmaktı. Parlak bir geleceği birlikte inşa edebilmek için işbirliği ve güç birliği 
yapmaktı.  

Ne mutlu bize ki hayallerimizi gerçekleştirmek için yola çıktığımızda yalnız olmadığımızı 
gördük.   

İki yıl süren hazırlıkların ardından 7 Nisan 2016 tarihinde TÜRK-AV’ı kurduk.  Çok kısa 
süre içinde yeni katılımlarla büyüdük.  

Buradan, Türkiye Barolar Birliği ile birlikte bu büyük oluşum içerisinde yer alan TÜRK-
AV üyelerine; 
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Moğolistan Avukatlar Birliği’ne,  
Gürcistan Barolar Birliği’ne,  
Azerbaycan Barolar Birliği’ne,  
Kazakistan Cumhuriyet Barosu’na,  
Kırgızistan Barolar Birliği’ne,  
Arnavutluk Ulusal Avukatlar Odası’na,  
Kosova Barolar Birliği’ne,  
Bosna-Hersek Barolar Birliği’ne,  
Kıbrıs Türk Barolar Birliği’ne,  
Moldova Cumhuriyeti Avukatlar Birliği’ne, 
Rusya Federal Avukatlar Odası’na,  
Dağıstan Cumhuriyeti Avukatlar Odası’na,  
Tataristan Cumhuriyeti Avukatlar Odası’na,  
Başkurdistan Cumhuriyeti Avukatlar Odası’na ve  
Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği’ne  

bu büyük gurur tablosunda yer aldıkları için teşekkür ediyorum. 

Değerli konuklar,  

Bu büyük ailenin üyeleri olarak bizi birbirimize bağlayan, yalnızca tarihten gelen ortak 
köklerimiz değil aynı zamanda hukuka ve adalete olan inancımızdır.   

Biz, insan hakları, demokrasi ve hukuk mücadelesinde yalnız değiliz. Savunma hakkını 
savunurken; mesleğimize, meslektaşlarımıza, barolara ve ulusal avukatlık örgütlerimize 
yönelik haksızlıklara, ortak dilimiz olan hukuk diliyle müdahale ederken de yalnız değiliz.  

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğindeki bu büyük kucaklaşmanın bizlere verdiği 
mesaj, birlikte daha büyük hayalleri gerçekleştirebileceğimizdir.   

TÜRK-AV, avukatlık mesleğinin etki ve itibarını artıracaktır. Avukatların iş olanaklarını 
genişletecektir. Avukatların güvenilir rehberliğinde, üye ülkelerin karşılıklı olarak 
yapacakları iş yatırımlarının da önünü açacaktır. Bu bağlamda, TÜRK-AV Uluslararası 
Tahkim Merkezini kurmak, meslektaşlarımız arasında etkili bir iletişim ve yardımlaşma 
ağı oluşturmak ve mevzuatlarımızı birbirimiz için anlaşılır kılmak önemli hedeflerimiz 
arasındadır.  

Ve inanıyorum ki tarih; ortak çalışma ve işbirliği olanaklarımızın, sadece toplumlarımızın 
refah ve huzurunu artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda devletlerimizin de gücünü 
artıracağını ve bölgesel barışa hizmet edeceğini kaydedecektir.  
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Yarın 10 Kasım… Özünde bir hukuk devrimi olan Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 79. yılı… Kendisini şükran, 
minnet ve saygıyla anarken, sözlerimi de dehasının ürünü ve felsefesinin özeti olan; bu 
geceye de çok yakışacağını düşündüğüm “Yurtta Barış, Dünyada Barış” özdeyişiyle 
tamamlamak istiyorum.  

Bu gece bizleri yalnız bırakmayarak gücümüze güç katan Siz değerli konuklarımıza nazik 
katılımları için şükranlarımı sunuyor, hepinizi Türkiye Barolar Birliği ve TÜRK-AV 
Yönetim Kurulları adına saygıyla selamlıyorum.   

 

Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 

TÜRK-AV Genel Sekreteri 


