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Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU
‹stanbul Barosu Baflkan›

Yarg›da Siyasallaflma

akimler ve Savc›lar Yasas›’nda de¤ifliklik yapan 5720
say›l› 01.12.2007 günlü Hakimler ve Savc›lar
Yasas›’’nda de¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun yürürlü¤e
girmifltir.

Yarg›ç ve savc›lar›n mülakat›n›n Adalet Bakanl›¤› görevlilerince
yap›lmas›n› öngören 1991 y›l›ndaki Yönetmeli¤in, yürürlü¤ü
Dan›fltay taraf›ndan durdurulmufltur. Hükümet taraf›ndan
yürürlü¤ü durdurulan yönetmelik hükümleri hükümet taraf›ndan
bu kez de bu kanuna konu olmufltur. Yaz›l› s›nav› geçen Hâkim
ve Savc› adaylar›na yap›lacak sözlü s›nav› Mülakat Kurulu
yapacakt›r. Bu kurul; Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› veya
görevlendirece¤i Müsteflar Yard›mc›s› baflkanl›¤›nda, Teftifl Kurulu
Baflkan›, Ceza ‹flleri, Hukuk ‹flleri ve Personel Genel Müdürleri
ile Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun her s›nav için
kendi üyeleri aras›ndan belirleyece¤i iki üye olmak üzere toplam
yedi üyeden oluflmaktad›r.

Bundan böyle yarg›ç ya da savc› olacak kiflileri Adalet
Bakanl›¤›’n›n bürokratlar› belirleyecektir. Adalet Bakanl›¤›’n›n
siyasi kimli¤i göz önünde iken önümüzdeki dönem göreve
bafllat›lacak olmas› muhtemel dört binin üstündeki bofl yarg›ç
ve savc› kadrosunun, hükümetin siyasi görüflüne yak›n kadrolarca
doldurulaca¤› konusunda kamuoyunda hakl› endifleler oluflmufltur.

Yasayla getirilen bir di¤er düzenleme de Avukatlar›n yarg›çl›¤a
geçiflini öngören hükümdür. Buna göre yarg›ç savc› gereksinimin
yüzde yirmisi avukatlar aras›ndan seçilecektir. Düzenlemeyle
Avukatl›k mesle¤inde befl y›l› dolduranlar›n, girifl s›nav›n›n
yap›ld›¤› y›l›n Ocak ay›n›n son günü itibariyle otuz befl yafl›n›
doldurmam›fl ve kendi aralar›nda yap›lacak olan yaz›l› yar›flma
s›nav›yla sözlü s›navda baflar›l› olma kofluluyla yarg›ç ya da
savc›l›¤› geçifl yapabilecekleri belirtilmifltir.

Yarg›n›n siyallaflmas› ile Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’na
Adalet Bakanl›¤›’n›n baflkanl›k etmesi ve müsteflar›n kurula do¤al
üye olmas› y›llard›r yarg› ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan tart›fl›lan bir
konudur. Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas› yolunda olumlu ad›m
at›lmas›n› beklerken, yarg›y› daha da siyasetin etkisi alt›na alacak
bu yasaya karfl› itirazlar›m›z› ‹stanbul Barosu olarak kat›ld›¤›m›z
birçok platformda dile getirdik.

Bilindi¤i üzere taraf olunan uluslararas› sözleflmeler Anayasa
gere¤i iç hukuk düzenlemesi niteli¤indedir. Bunlardan birinde

çat›flma olmas› durumunda uluslararas› sözleflmeler esas
al›nacakt›r. Bu anlamda Türkiye’nin taraf oldu¤u;

3 Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin Adil Yarg›lanma Hakk›’n›
düzenleyen 6. maddesi,

3 BM’nin 1985 tarihli Yarg› Prensiplerini karar›,

3 BM ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 10. maddesi,

3 Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi DGM’lerde askeri yarg›ç
bulundurulmas› nedeniyle adil yarg›lanma hakk›n›n ihlal
edildi¤ine dair gerekçeli karar›, Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin yarg›ç atanmas› ve yarg›ç eti¤i konusundaki ilkeleri
ve 2003 ve 2005 günlü Avrupa Birli¤i ilerleme raporlar›n›n
tümünde yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›¤› ve nitelikleri konusunda yeni
düzenlemelere gereksinim oldu¤u ortaya konmufltur.

Bu son yasa bu uluslararas› düzenlemelerin hepsine ayk›r›
düflmektedir.

Tüm bunlar bilindi¤i halde ve yeni bir Anayasa çal›flmas›
gündemdeyken, Anayasa ile düzenlenmesi gereken bir konunun
yasayla düzenlenmesi ve adeta Anayasa’y› yönlendirmeyi
amaçlamas› herkeste yarg›yla ilgili kuflkular›n oluflmas›na neden
olmufltur. Hukuk devletinde bireylerin adil yarg›lanma haklar›,
yasayla kurulmufl ba¤›ms›z ve tarafs›z mahkemeler eliyle
yarg›laman›n makul bir sürede ve aç›k biçimde yarg›lanmalar›n›
gerektirir. Aksi durumda yarg› konusunda bireylerde yarg›
ba¤›ms›zl›¤› konusunda baz› kuflkular ortaya ç›kacakt›r. Bu da
o ülkenin hukuk devleti niteli¤ine olan inanc› zedeleyecektir.

Demokrasilerin vazgeçilmez kuvvetleri olan yasama, yürütme
ve yarg› üçlüsünden siyasi yönü bulunmayan bir tek kuvvet,
yarg›d›r. Yasama taraf›ndan ç›kar›lan yasalar, yürütmenin ald›¤›
kararlar, ba¤›ms›z yarg› organlar›nca denetlenir. Böylece
demokratik sistem ifller hale gelir. Yarg› siyasi etkilere aç›k hale
gelirse yasama ve yürütmenin vermifl oldu¤u kararlar›n denetim
yolu ortadan kalkar. Bu durumda hukuk devleti ve demokrasiden
söz etmek zorlafl›r.

H

Demokrasilerin vazgeçilmez kuvvetleri olan yasama, yürütme ve
yarg› üçlüsünden siyasi yönü bulunmayan bir tek kuvvet,yarg›d›r.
Yasama taraf›ndan ç›kar›lan yasalar, yürütmenin ald›¤› kararlar,
ba¤›ms›z yarg› organlar›nca denetlenir. Böylece demokratik sistem
ifller hale gelir. Yarg› siyasi etkilere aç›k hale gelirse yasama ve
yürütmenin vermifl oldu¤u kararlar›n denetim yolu ortadan kalkar.
Bu durumda hukuk devleti ve demokrasiden söz etmek zorlafl›r.
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iyasal iktidar›n yarg›y› siyasallaflt›rma giriflimlerini
protesto etmek amac›yla Türkiye Barolar Birli¤i
öncülü¤ünde barolar›n ve 200’e yak›n sivil toplum
kuruluflunun destekledi¤i ‘Ba¤›ms›z Yarg› Mitingi’ 9

Aral›k 2007 Pazar günü Ankara’da Tando¤an Meydan›’nda
yap›ld›.

“Ba¤›ms›z Yarg› Mitingi” için yurdun çeflitli kentlerinden gelen
binlerce yurttafl, sabah saatlerinden itibaren Tando¤an
Meydan›'nda toplanmaya bafllad›. Mitinge, Türkiye Barolar Birli¤i
(TBB), Barolar, Yarg›çlar ve Savc›lar Birli¤i (YARSAV), Ça¤dafl
Yaflam› Destekleme Derne¤i (ÇYDD), Cumhuriyet Okurlar›
(CUMOK), Türkiye Ziraatç›lar Derne¤i (TZD), Genel-‹fl Sendikas›,
çeflitli sendika ve sivil toplum örgütünün de aralar›nda bulundu¤u
200'ün üzerinde kurulufl destek verdi. Yarg› mensuplar› mitinge
cüppeleriyle kat›ld›.
Mitingde, geçen hafta yasalaflan ve AKP'ye 4 bin 62 yandafl
hâkim, savc› atama olana¤› tan›yan Hâkim ve Savc›lar Yasas›
protesto edildi. Yurttafllar, kadrolaflman›n önünü açan yasay›
yurtd›fl›ndan gelir gelmez gece yar›s› onaylayan Cumhurbaflkan›
Abdullah Gül'ü, “Çankaya'da noter istemiyoruz” slogan›yla
protesto etti.

Miting’te konuflan Gazeteci Tuncay Özkan,”Hukuksuz yaflamak,
ekmeksiz, susuz, havas›z, özgürlüksüz yaflamakt›r. Hukukumuza
sahip ç›kmak için buraday›z” dedi.

‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Nazan Moro¤lu,
herhangi bir aciliyeti olmamas›na karfl›n bir Anayasa de¤iflikli¤inin
gündeme getirildi¤ini an›msatarak, Anayasan›n, sivil ve demokratik
bir ruha sahip olaca¤› yönünde propaganda yap›ld›¤›n› ifade
etti. “fiimdi biz buna inanacak m›y›z” diye soran Moro¤lu,
haz›rlanan taslakta, Cumhuriyetin kurulufl felsefesinin, Atatürk
ilke ve devrimlerinin yok edildi¤ini vurgulad›. Laik hukuktan
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Yarg›y› Siyasallaflt›rma Giriflimine
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ödün verilmesinin en çok kad›nlar› ilgilendirdi¤inin alt›n› çizen
Nazan Moro¤lu, “Çünkü laiklik, kad›n haklar›n›n da güvencesidir”
dedi.

Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, anayasa tasla¤›n›n
haz›rlanma sürecini sert bir dille elefltirdi. ‹ktidar›n, tüm haz›rl›k
aflamas›ndaki politikalar›yla “Hukuk d›fl› bir görüntü
oluflturdu¤unu” vurgulayan Batum, “Öyle bir görüntü verdiler
ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaflkan›, Türkiye'ye sabaha
karfl› 02.00'de geldi ama bir bakt›k ki, yasay› incelemifl, Resmi
Gazete'ye göndermifl, sabah da Resmi Gazete'de yay›mlanm›fl”
dedi. Batum'un sözleri üzerine meydan› dolduran kalabal›k,
“Çankaya noteri istemiyoruz” sloganlar› ve ›sl›klarla Gül'ü
protesto etti. Batum, “Bu tasla¤› haz›rlayanlar bu kadar kötü
anayasac›lar m›? Ama maalesef oyun belli, sahneye koyanlar
belli, hedef belli, yard›mc› olanlar da belli. Her fley çok aç›k
ortada. Bu oyunun yeni perdesi, HSYK'de yap›lan de¤iflikliklerdir.
Laik Cumhuriyete inananlar, hep birlikte el ele verece¤iz, bir
araya gelece¤iz, ama bu oyuna gelmeyece¤iz” diye konufltu.

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Özdemir Özok da, hükümetin
yaln›zca sand›ktan ald›¤› oy oran›na dayanarak istedi¤i politikalar›
yaflama geçiremeyece¤ini vurgulad›. Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruldu¤u günden bu yana en s›k›nt›l› günlerini yaflad›¤›n› ifade
eden Özok, Cumhurbaflkan› Gül'ü de elefltirdi. Özok, “Say›n
Cumhurbaflkan› bugün AKP'nin rozetini takarak çal›flmaktad›r”
dedi. Hükümetin anayasa tasla¤›n›n haz›rlanmas› sürecindeki

tutumunu da elefltiren Özok flunlar› söyledi: “Anayasa Süheyl
Batum'un iflidir, anayasa Erdo¤an Teziç' in iflidir. Anayasa,
tüccar›n, imam›n ifli de¤ildir. Herkes kendi bildi¤i ifli yaps›n.”

Yaklafl›k üç saat süren Miting olays›z da¤›ld›.

‹stanbul Barosu’ndan Baflkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin de
kat›l›m›yla toplam 312 meslektafl›m›z Miting’e kat›larak destek
verdi.
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evrim flehidi Aste¤men Mustafa
Fehmi Kubilay, flehit bekçiler
Hasan  v e  fievk i ,  l a i k
Cumhuriyetin kurumlar›n›n

birer birer gericiler taraf›ndan ele
geçir i lmeye baflland›¤›  süreçte,
katledilifllerinin 77. y›ldönümünde
binlerce kifli taraf›ndan Menemen'de
an›ld›.

Ege Bölgesi'nin farkl› yerleflimlerinden
siyasi parti, sivil toplum örgütü, meslek
örgütü üyeleri ve yurttafllar, sabah erken
saatlerden itibaren Menemen Tren Gar›
önünde toplanarak ellerinde Türk
bayraklar›, Atatürk ve Kubilay posterleriyle
Y›ld›ztepe'ye do¤ru yürüyüfle geçtiler.

Genifl güvenlik önlemleri alt›nda yap›lan
y ü r ü y ü fl t e n  s o n r a  K u b i l a y ' › n ,
Y›ld›ztepe'deki an›t› önünde toplan›ld›.
“Hepimiz Kubilay›z” slogan›n› atan
bin lerce  ka t › l ›mc› ,  Cumhur iye t
kazan›mlar›na sahip ç›kacaklar›n›n
mesaj›n› verdiler.

Yap›lan konuflmalardan sonra fiehit
Aste¤men Kubilay an›s›na düzenlenen
Cumhuriyet fiehitleri Ulusal Koflusu'nda
dereceye girenlere madalyalar› verildi.
Anma törenlerinin ard›ndan Biz Kaç
Kifliyiz Sivil Toplum Platformu ve ADD
‹zmir flubelerinin ortaklafla düzenledi¤i
“Kubilay'dan Özbilgin'e Laik Cumhuriyet

Mitingi” yap›ld›. Miting Kanal Türk
Televizyonu’ndan canl› olarak yay›nland›.

Kubilay Olay› Nedir?
Kubilay Olay›, 23 Aral›k 1930 günü,
‹zmir'in Menemen ilçesinde, ö¤retmen-
yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'›n
ve yard›m›na koflan bekçiler Hasan ve
fievki'nin bir grup yobaz taraf›ndan
öldürülmesiyle bafllayan, ard›ndan kurulan
Divan› Harp'te de olay›n failleri olarak
yarg›lanan san›klara çeflitli cezalar
verilmesiyle sonuçlanm›fl bir olaylar
zincirini içerir.

Olaylar›n Bafllang›c›
Mustafa Fehmi Kubilay 1930 y›l›nda
Menemen'de yedek subay s›fat›yla askerlik
görevini yapmaktayd›. 23 Aral›k 1930
sabah› Menemen'de cereyan eden
hadiseler genel anlat›ma göre flu seyri
izlemifltir: Sabah›n erken saatlerinde,
çember sakall›, bafllar›nda sar›k, s›rtlar›nda
cüppe, Manisa'dan o gün gelmifl dördü
silahl› alt› meczup, belediye meydan›nda
tekbir getirerek gezinmeye bafllad›.
Olay zaman›n Nakflibendî tarikat›n›n lideri
fieyh Esat ve yandafllar› taraf›ndan
planlanm›fl ve Menemende uygulamaya
konulmufltur. fieyh Esat’›n Manisa’da
Nakflibendî  tar ikat ›n›  yaymakla
görevlendi rd i¤ i  Laz ‹brahim ’ in
yönlendirdi¤i Manisa taraf›ndan gelen,
dördünün ad› Mehmet ikisinin de Hasan

olan yobazlar; 23 Aral›k 1930 günü sabah
namaz›ndan sonra camiden ald›klar›
Yeflil Sanca¤› yola dikerek silah zoruyla
etraflar›na adam toplamaya çal›fl›rlar.
Kat›lmak istemeyenlere 70 bin kiflilik bir
Halife Ordusu’nun bekledi¤ini ve onlar›n
öncü olduklar›n› bildirdiler. ‹stedikleri
fleriatt›r. Karfl› ç›kt›klar› Cumhuriyet’tir,
Atatürk ilke ve Devrimleridir.

Böylece tekbir getirerek sanca¤›n etraf›nda
dönmeye bafllarlar. “fiapka giyen kâfirdir,
din elden gidiyor, saltanat› geri
getirece¤iz” diyerek bir isyan hareketi
bafllatmak isterler. Menemen’de yedek
subay ö¤retmen olarak görev yapmakta
olan Kubilay bu hareketi bast›rmak için
bir manga askerle olay yerine gelir.
Askerlerin yan›ndan ayr›larak tek bafl›na
yobazlar›n aras›na girip teslim olmalar›n›
ister. Yobazlardan biri atefl ederek Kubilay’›
yaralar. Karfl›dan bunu gören askerler atefl
açarlar. Fakat tüfeklerinde öldürücü etkisi
olmayan manevra fiflekleri vard›r. Bu
yüzden yobazlara tesir etmez. Böylece:
“bize kurflun ifllemiyor” diyerek halk›
kand›rmaya çal›fl›rlar.

D
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Kubilay’›
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Devrim fiehidi
Kubilay’›

fiahadetinin
77. Y›l›nda And›k
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Görgü  t an › k l a r › n › n  gene l l i k l e
do¤rulad›klar› üzere, Kubilay yaral› halde
cami avlusuna s›¤›nd›ysa da, Dervifl
Mehmet ve arkadafllar› pefli s›ra geldiler.
Dervifl Mehmet, çantas›n› aç›p testere
a¤›zl› ba¤ b›ça¤›n› ç›kard› ve yaral›
Aste¤men Kubilay'›n bafl›n› kesti. Kesik
bafl› yeflil bayra¤›n sopas›na dikmeye
çal›flt›lar ancak baflaramad›lar. Birisi ip
getirdi ve Kubilay'›n bafl› yeflil bayra¤›n
dikili oldu¤u sopaya iple ba¤land›.
Olay yerine yetiflen Bekçi Hasan atefl edip
gruptan birini yaralad›. Ancak aç›lan atefl
sonucu o da öldü. Arkadafl›n›n yard›m›na
koflan Bekçi fievki de aç›lan atefl sonucu
öldü.

Bu aflamada askeri birlik yetiflir. Komutan
“Teslim olun!” diye ba¤›r›r. Ancak olay
çat›flmaya dönüflür ve askeri birlik atefl
eder. Göstericilerden Dervifl Mehmet de
dâhil baz›lar› yere serilirken, baz›lar› kaçar.
Daha sonra hepsi birden yakalan›r... Ama
biri hariç...

Olay›n Ankara’da Duyulmas›
Kub i l ay  O lay › ,  g enç  Tü rk i ye
Cumhuriyeti'nin 1925'deki fieyh Sait
‹syan›ndan sonra tan›k oldu¤u ikinci
önemli irtica olay›d›r.

Devlet sert tepki gösterdi. 27 Aral›k 1930
günü Dolmabahçe Saray›’nda Mustafa
Kemal Pafla’n›n baflkanl›¤›nda bu konuda
bir toplant› yap›ld›. Kaynaklar›n ifadesine
göre, Atatürk, Kubilay Olay›’na çok
k›zm›flt›. 28 Aral›k 1930'da orduya
gönderdi¤i baflsa¤l›¤› telgraf›nda,
“Mürtecilerin gösterdi¤i vahflet karfl›s›nda
Menemen’deki ahaliden baz›lar›n›n alk›flla
tasvipkar bulunmalar›n›n bütün
cumhuriyetçi ve vatanperverler için
utan›lacak bir hadise” oldu¤unu belirtti.
S›k›yönetim ve Mahkeme 31 Aral›k 1930
günü Menemen ilçesi ile Manisa
ve Bal›kesir ’in merkez ilçelerinde
1 Ocak 1931’den itibaren 1 ay süre ile
Fahrettin Altay komutas›nda s›k›yönetim
ilan edilmifl ve 1. Kolordu Komutan Vekili
General Mustafa Mu¤lal› baflkanl›¤›nda
bir Divan› Harp kurulmufltur.

7 Ocak 1931'de bu kez ‹zmir'de yine
Mustafa Kemal Pafla baflkanl›¤›nda ikinci
bir toplant› yap›ld›. Olaya do¤rudan veya
dolayl› kat›lan 105 san›k (anayasay›
cebren ta¤yir, eyleme ifltirak, azmettirme)
suçlamalar›yla 15 Ocak 1931'den itibaren
Divan› Harp’te yarg›lanmaya baflland›.

Divan-› Harp Mahkemesi
Mahkemede 24 Ocak 1931 günü
iddianame okundu ve 29 Ocak 1931 günü
mahkeme 36 (ölmüfl olan bir san›k ile 37)

kiflinin idama mahkûm edilmesine,
40 kiflinin sorumsuzlu¤u nedeniyle
sal›verilmesine, 27 san›¤›n beraat›na,
41 kifliye çeflitli hapis cezalar› verilmesine
hükmetti ve karar Meclis’in onay›na
sunuldu. ‹dam hükümlülerinin 6's›n›n yafl›
küçük oldu¤undan, onlar›n ölüm cezalar›
a¤›r hapse çevrildi. TBMM Adalet Divan›
ayr›ca iki idaml›¤›n cezas›n› 2 y›l hapse
çevirdi. Kalan 28 san›k, 3 fiubat 1931
gecesi Menemen'de idam edildi. Baz›lar›
Kubilay'›n bafl›n›n kesildi¤i yerde as›ld›.
Mahkûmlardan biri idam sehpas›n›n
önünden kaçt›. ‹ki hafta sonra yakaland›
ve ertesi gün idam edildi.

Olay›n hemen ard›ndan Menemen'de
devrim flehidi iki bekçi ve Kubilay ad›na
an›t dikildi. An›t›n üzerinde flöyle yazar:
“‹nand›lar, dövüfltüler, öldüler. B›rakt›klar›
emanetin bekçisiyiz.”

S›k›yönetim, 28 fiubat 1931’de Manisa
ve Bal›kesir’den, 8 Mart 1931'de de
Menemen’den kald›r›ld›.

Gazi’nin Orduya Taziyenamesi

Menemen’de ahiren vukua gelen irtica
teflebbüsü esnas›nda Zabit Vekili Kubilay
Beyin vazife ifa ederken duçar oldu¤u
ak›betten Cumhuriyet Ordusu’nu taziyet
ederim.

Kubilay Beyin flahadetinde mürtecilerin
gösterdi¤i vahflet karfl›s›nda Menemen’deki
ahaliden baz›lar›n›n alk›flla tasvipkâr
bulunmalar›, bütün Cumhuriyetçi ve
vatanperverler için utan›lacak bir
hâdisedir. Vatan› müdafaa için yetifltirilen;
dâhilî her politika ve ihtilâf›n haricinde

ve fevkinde muhterem bir vaziyette
bulunan Türk zabitinin mürteciler
karfl›s›ndaki yüksek vazifesi vatandafllar
taraf›ndan yaln›z hürmetle karfl›land›¤›na
flüphe yoktur. Menemen’de ahaliden
baz›lar›n›n hatalar› bütün milleti müteellim
etmifltir. ‹stilân›n ac›l›¤›n› tatm›fl bir muhitte
genç ve kahraman Zabit Vekilinin u¤rad›¤›
tecavüzü milletin bizzat Cumhuriyet’e
karfl› bir suikast telâkki etti¤i ve
mütecasirlerle, müflevvikleri, ona göre
takip edece¤i muhakkakt›r. Hepimizin
dikkatimiz bu mes’eledeki vazifelerimizin
icabat›n› hassasiyetle ve hakkile yerine
getirme¤e matuftur.

Büyük ordunun kahraman genç zabiti ve
Cumhuriyet’in mefkûreci muallim
heyetinin k›ymetli uzvu Kubilay Bey, temiz
kan› ile Cumhuriyet hayatiyetini tazelemifl
ve kuvvetlendirmifl olacakt›r.

           Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal

Genelkurmay Baflkan›
Org. Büyükan›t’›n Mesaj›

“Türkiye Cumhuriyeti'nin laik yap›s›n›,
ça¤ d›fl› emellerinin önündeki en büyük
engel olarak görüp bu yap›y› bozmak
amac›yla yola ç›kan gözü dönmüfl
mürtecilere karfl› direnen Aste¤men
Kubilay ile Hasan ve fievki adl› iki
bekçimizin büyük bir vahfletle flehit
ediliflinin bugün 77'nci y›l dönümüdür.
Atatürk ilke ve devrimlerine gönülden
ba¤l› bu fedakâr gençler, gerekti¤inde bu
u¤urda ölmenin ama asla e¤ilmemenin
ne anlama geldi¤ini ortaya koyan
kararl›l›klar› ile Cumhuriyet tarihindeki
müstesna yerlerini alm›fllard›r.

Karanl›k odaklar, Türkiye Cumhuriyeti
kuruldu¤u günden itibaren, köhnemifl ve
donmufl düflünceleriyle, ulusumuzun
ça¤dafl uygarl›k yolunda yürümesine engel
olmaya çal›flm›fllar ve Atatürk ilke ve
devrimleri için tehdit oluflturan giriflimlerini
her dönemde sürdürmüfllerdir.

Laiklik, Cumhuriyetin vazgeçilmez
ve geri dönülmez ilkesidir. Laikli¤in
y›prat›lmas›n›n, Cumhuriyetin ve
onun ça¤dafl kazan›mlar›n›n da
y›pranmas› anlam›na geldi¤i ise ne yaz›k
ki dikkatlerden kaçmaktad›r. Oysaki
Türkiye'de laiklik, ülkenin flartlar›na ve
ça¤›n ihtiyaçlar›na uygun bir flekilde ak›lc›
bir devlet yap›s›na geçmek için
gerçeklefltirilmifltir.”
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‹stanbul Barosu
Esentepe’de Modern Bir Hizmet

Binas›na Kavuflacak
aromuzca 17.02.2005 Tarih ve 2005/177 say›l›,
01.03.2006 Tarih ve 2006/168 say›l› yaz›lar›m›zla
‹stanbul Defterdarl›¤›’ndan ‹rtifak hakk› tesisi suretiyle
tahsisini istedi¤imiz Hazine ad›na tescilli ‹stanbul,

fiiflli, Esentepe Mahallesi Pafta: 36, Ada: 29 ve Parsel: 84’de
tapuya kay›tl› 2836 metrekarelik arsa niteli¤indeki tafl›nmaz,
19.06.2006 tarihinde imzalanan ve ‹stanbul 18. Noterli¤i’nden
23.06.2006 tarih ve 6178 Y.No ile onaylanan ‹rtifak Hakk›n Ön
‹zin Sözleflmesi’yle ‹stanbul Barosu’na tahsisi yap›lm›flt›r.

Tahsis amac›na uygun olarak kullan›lmak kofluluyla ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na yapt›¤›m›z yaz›l› baflvurularla
Baromuzun ihtiyaçlar› do¤rultusunda Baro Merkezi ve Sosyal
Amaçl› Alanlar oluflturmak için gerekli plan de¤iflikliklerinin
yap›larak buna uygun ‹mar Plan› ve Durumunun Düzenlenmesi
talep edilmifltir. Bununla ilgili çal›flmalar da olumlu
sonuçland›r›lm›fl bulunmaktad›r.

Öte yandan imar plan› de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak yap›lacak bina
için proje teklifleri al›nm›fl, projeye uygun maketler Baromuzun
‹nternet Sitesine ve Bültenimizin Aral›k say›s›na konulmufltur.
Maketler ayr›ca, merkezi adliyelerimizde de sergilenecektir.
Maketler halen Bak›rköy Adliyesi’nde sergilenmektedir.

Davetli proje yar›flmas›na kat›lan befl telif eser, maketleriyle
birlikte 4 Profesör Mimar ve uzmanlardan oluflan Seçici Kurul
oluflturulmufltur.

Böylece Baromuza tahsis olunan bu tafl›nmazda 14.000
metrekarelik kapal› alanda Baro Merkezi, Konferans Salonlar›,
Misafirhane, Yemekhane, Sosyal Alanlar ve Aç›k-Kapal› Otopark
Alanlar›n› kapsayan ve gelece¤in ‹STANBUL BAROSU H‹ZMET
B‹NASI olarak kullanmak istedi¤imiz eserin en k›sa zamanda
temeli at›lacakt›r.

B
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stanbul Barosu’nun mülkiyetinde bulunan ‹stanbul ‹li, Beyo¤lu
‹lçesi, Asmal› Mescit Mahallesi, Premeci Sokak (Orhan Adli
Apayd›n Sokak), 2 pafta, 316 Ada, 3 nolu parselde bulunan
eski yap›, restore edilerek Baromuzun Ek Hizmet Binas› olarak

2008 y›l›nda hizmet vermeye bafllayacak.

Eski eser bina yenileme ve inflaat›n›n haz›rlanan flartname çerçevesinde,
projeye uygun bir biçimde gerçeklefltirilmesi için teklif al›nmas›na karar
verilmifl, gazete ilanlar› ve Baromuz ‹nternet Sitesinden buna iliflkin
duyurular yap›lm›flt›.

‹flin yap›m›n› üstlenmek isteyen 10 firma teklifi aras›nda en düflük teklif
veren firman›n temsilcileri Yönetim Kurulu taraf›ndan davet edilmifl
Dan›flman Mimar›m›z Doç. Dr. Bülent Özbil’in de kat›l›m›yla ayr›nt›l›
görüflmeler yap›lm›fl ve bu görüflmelerde önemli indirim sa¤layan firmaya
inflaat ihale edilmifltir.

Sonuç olarak, Sözmen ‹nflaat Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti’nin revize edilen
teklifi do¤rultusunda yenileme ve inflaat ifli 650.000 YTL karfl›l›¤›nda
ihale edilmesine ve sözleflme yap›lmas›na karar verilmifltir.

Bodrum, girifl kat› ve 4 kat olarak infla edilen Ek Hizmet Binam›z›n 4 ay
önce bafllanan kaba inflaat› tamamlanmak üzeredir. Binam›z›n 2008 y›l›
içinde hizmete al›nmas› planlanmaktad›r.

Baromuzun Bitifli¤indeki
Ek Hizmet Binam›z›n ‹nflaat›

Tamamlanmak Üzere

‹
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stanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi’nce
düzenlenen bir seminerde “‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yasa Tasar› Tasla¤›” de¤erlendirildi.

Seminer, 8 Aral›k 2007 Cumartesi günü Kadir Has Üniversitesi
Merkez Kampusu Cibali Salonu’nda yap›ld›.

Seminerin sunufl konuflmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Çal›flma
Hukuku Komisyonu Baflkan› Av. Umur Gürifl, konuflmas›n›n
bafl›nda ifl kazalar›na iliflkin gazete kesiklerini okudu ve bütün
bu ifl kazalar›n›n gerekli güvenlik önlemi al›nmad›¤› için meydana
geldi¤ini bildirdi.

Bu kazalar sonucunda ifl gücü ve can kayb› oldu¤unu, maddi

zararlar›n ortaya ç›kt›¤›n›, bunlara kay›t d›fl› ekonomi de
eklendi¤inde rakamlar daha da büyüdü¤ünü belirten Gürifl,
Türkiye’de 2 dakika 18 saniyede bir ifl kazas› meydana geldi¤ini
anlatt›.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu seminerin aç›l›fl›nda
yapt›¤› konuflmada, Baro olarak önemli yasa tasar› ve taslaklar›
için bilimsel toplant›lar düzenlediklerini, yasalar›n ça¤dafl,
anlafl›l›r ve uygulanabilir niteliklerde olmas› için çaba
gösterdiklerini bildirdi.

Düzenlenen toplant›lar›n çözümlerini kitap haline getirip ilgili
yerlere gönderdiklerini hat›rlatan Kolcuo¤lu, bu çal›flmalara
iflbirli¤inde bulunduklar› üniversitelerin de¤erli bilim adamlar›n›n
yard›m ve katk›larda bulunduklar›n› söyledi.

Kolcuo¤lu, “‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i büyük önem tafl›yor. Metal
ifl kolunda ve madende kaza ve ifl kayb› alan›nda Avrupa ülkeleri
aras›nda ilk s›ralarda bulunuyoruz. Bugün burada tart›flaca¤›m›z
yasa tasar› tasla¤›n›n yasalaflmas› halinde ifl sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusunda umar›m yeni kazan›mlar elde ederiz” dedi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali
Güzel de konuflmas›nda, dünya s›ralamas›nda ilk s›ralarda yer
alan ifl kazas› ve meslek hastal›klar› konusunun ülkemizin ciddi
sorunlar› aras›nda bulundu¤una dikkat çekti.

Her ifl kazas›n›n topluma maddi ve manevi büyük kay›plar
verdirdi¤ini ve çok yüksek bedel ödendi¤ini belirten Güzel, “Her
y›l milyonlar› bulan ifl gücü kayb› iflletmelere ve ülke ekonomisine

‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i
Yasa Tasar›s› Tasla¤›
Seminerde De¤erlendirildi

Av. Umur Gürifl

‹
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a¤›r bir fatura ç›karmaktad›r. ‹fl kazalar› kazaya u¤rayan kiflinin
ailesi için de bir insanl›k dram›na dönüflmektedir” dedi.

Prof. Dr. Güzel, ‹fl dünyas›na iliflkin bir yasa ç›kar›lacaksa bunun
ça¤dafl anlamda olmas› ve bu konudaki içtihatlardan da
yararlan›lmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra seminer oturumlar›na geçildi.

Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi Baflkan› Osman Güven Çankaya’n›n
yönetti¤i seminerin sabah oturumunda, Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› ‹fl Sa¤l›¤› Genel Müdür Yard›mc›s› Dr. Rana
Gürel, ‹fl sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yasa Tasar› Tasla¤›n›n haz›rl›k

süreci hakk›nda bilgi verdi. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut da tasla¤›n genel bir
de¤erlendirmesini yapt›.

Yarg›tay 21. Hukuk Dairesi Baflkan Vekili Serpil Özgenç’in
yönetti¤i ö¤leden sonraki oturumda Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Murat Engin, Tasla¤a
göre istihdam›nda zorunluluk bulunan personelin hukuki
durumunu de¤erlendirdi. Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Bafl ‹fl Müfettifli Nam›k Kemal Özdemir ise uygulama aç›s›ndan
Tasla¤› ele ald›.

Daha sonra seminerin tart›flma bölümüne geçildi.

Prof. Dr. Ali Güzel
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stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonunca
düzen lenen  sempozyumla r ›n  üçüncüsü ,
30 Kas›m - 1 Aral›k 2007 tarihlerinde Sultanahmet’teki
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binas›’nda yap›ld›.

Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, Sosyal Devlet’te sa¤l›¤›n
önemli bir yer tuttu¤unu, Baro olarak konunun sadece sosyal
boyutuyla de¤il hukuksal boyutuyla da ilgilendiklerini,
sempozyumda ele al›nacak hasta haklar› konusunun da daha
belirgin hale getirilece¤ini umdu¤unu bildirdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Gökhan
Antalya da konuflmas›nda hukuk fakültesi olarak sa¤l›k hukuku
üzerine yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi  verdi.

‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonu Baflkan› Av. Sunay
Aky›ld›z, hasta haklar›n›n 2003 y›l›nda yay›nlanan bir
yönetmelikle hayata geçirildi¤ini, 81 ilde 415 Devlet Hastanesinde
Hasta Haklar› Kurullar› oluflturuldu¤unu, özel hastanelerde bu
tip kurullar›n bulunmad›¤›n› ve hasta haklar›na iliflkin bir yasan›n
henüz ç›kar›lamad›¤›n› söyledi.

Aky›ld›z, Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ad› alt›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n
yapt›¤› uygulamalar›n sa¤l›k hizmetlerini özellefltirmeye do¤ru
götürdü¤ünü, oysa bu politikalar›n Anayasa’n›n Sosyal Devlet
ilkesine ayk›r› düfltü¤ünü bildirdi.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra oturumlara geçildi.

Birinci günün ilk oturumunu ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu yönetti.

Oturumun ilk konuflmac›s› Dr. Faik Çelik, t›p hukuku konusunda
tarihsel bir özet yapt›. Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. fiefik
Görkey, hasta haklar›n›n geliflimine iliflkin tarihsel geliflmelere
de¤indi, Avrupa Konseyi’nin 1975 bildirgesiyle hasta haklar›n›n
yasallaflt›¤›n› anlatt›. Sa¤l›k Hakk› Hareketi Derne¤i Baflkan› Dr.
Mustafa Sütlafl da vatandafla sa¤l›k hizmeti götürmenin devletin
zorunlu görevlerinden biri oldu¤unu, sa¤l›kta dönüflüm sisteminin
mevcut yasal düzenlemelerin tersine iflledi¤ini, vatandafllar›n,
Sosyal Devlet ilkesini ortadan kald›rmaya yönelik a¤›r bir sald›r›

Sa¤l›k
Hizmetlerinin
Özellefltirilmesi
Anayasa’ya
Ayk›r›d›r

‹

Vatandafla sa¤l›k hizmeti götürme
Devletin zorunlu görevlerinden biridir.
Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi ad› alt›nda
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yapt›¤› uygulamalar
sa¤l›k hizmetlerini özellefltirmeye do¤ru
götürmektedir. Sa¤l›kta Dönüflüm Projesi
mevcut yasal düzenlemelerin tersine
ifllemektedir. Oysa bu politikalar
Anayasa’n›n Sosyal Devlet ‹lkesi’ne
ayk›r› düflmektedir.
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karfl›s›nda bulundu¤unu bildirdi.

‹kinci oturum ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet
Nuri Karahan baflkanl›¤›nda aç›ld›.

Adli T›p Kurumu 4. ‹htisas Dairesi Baflkan› Prof. Dr. Gökhan
Ünal, Türk Ceza Kanunu’na göre ak›l hastal›¤› ile uygulamalarda
baz› yenilikler getirildi¤ini, ak›l hastalar›n›n tedavisinde “flifa”
yerine “tehlikelilik” kavram›n›n getirildi¤ini, çocuklarda yafl
s›n›r›n›n de¤ifltirildi¤ini, cezai sorumlulu¤a yeni yorum getirildi¤ini
anlatt›. Yrd. Doç. Dr. Özlem Yenerer Çakmut da t›bbi
müdahaleleri ceza konunu aç›s›ndan yorumlad›. Yarg›tay 4.
Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Reha Sümer ise sa¤l›k çal›flanlar›n›n
cezai sorumlulu¤una iliflkin Yarg›tay kararlar›ndan örnekler
sundu.

‹kinci günün birinci oturumunu ‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku
Komisyonu Baflkan›  Av.  Sunay Aky› ld›z yönet t i .

Dünyada ve Türkiye’deki kanser hastal›¤›n durumu hakk›nda
istatistikî bilgiler veren Sa¤l›k Bakanl›¤› Kanserle Savafl Daire
Baflkan› Prof. Dr. Murat Tuncer, hasta haklar›n›n insan haklar›n›n
bir yans›mas› oldu¤unu, Bat› kültüründe hasta - hekim iliflkisinin
karfl›t olarak alg›land›¤›n›, oysa ‹bni Sina Kültürü’nden gelen
ülkemizde hasta - hekim iliflkisinin bir bütün olarak görüldü¤ünü
söyledi. ‹stanbul Tabip Odas› Temsilcisi Dr. Osman Öztürk,
sa¤l›kta dönüflüm projesiyle her fleyin altüst oldu¤unu, aile
hekimli¤inin pilot olarak 20 ilde uyguland›¤›n›, bunlar›n sa¤l›k
ocaklar›n›n yerine geçti¤ini, ç›kar›lmas› planlanan “Hastane
Birlikleri” yasas›yla da tüm Devlet Hastanelerinin
özellefltirilmesinin amaçland›¤›n›, Genel Sa¤l›k Sigortas›’yla da
paras› olana sa¤l›k hizmeti verilece¤ini savundu. ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir

ise, sa¤l›k çal›flanlar› ve sa¤l›k kurumlar›n›n hukuksal sorumlulu¤u
üzerinde durdu ve hasta-sa¤l›k çal›flan› aras›ndaki sözleflmeleri
örneklerle anlatt›.

‹kinci gün ikinci oturum ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av.
Hüseyin Özbek baflkanl›¤›nda aç›ld›.

Dünyadaki genetik uygulamalar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sunan
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Ergun Özsunay, UNESCO’nun yay›nlad›¤› genetikle ilgili
bildirgenin ana hatlar›n› anlatt› ve Avrupa Anlaflmas›’na göre
teflhis ve tedavi amac›yla genetik testlere izin verildi¤ini, genetik
testlerin sa¤l›k ya da bilimsel araflt›rma amac›yla yap›labilece¤ini
bildirdi. ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. Kahraman
Berk, sa¤l›k hizmetlerinde idarenin sorumlulu¤unu anlatt›.
Yarg›tay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Harun Kara da sa¤l›k
çal›flanlar›n›n tazminat sorumlulu¤u üzerinde durdu ve konuya
iliflkin Yarg›tay kararlar›ndan örnekler sundu.

Sempozyumun son oturumunu ‹stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim
Merkezi Baflkan› Av. Nazan Moro¤lu yönetti.

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Fatih Selami Mahmuto¤lu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yer
alan sa¤l›k çal›flanlar› ile ilgili hükümlerin genel de¤erlendirmesini
yapt›. Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi’nden Prof. Dr. M. Akif
‹nan›c›, kentte ve k›rsal kesimde kad›na yönelik fliddet konusu
üzerine rakamsal örnekler sundu ve fliddet gören kad›nlar›n
hekime baflvurmad›klar›n›, hekimlerin de bilgi ve deneyim
eksikli¤inden fliddete tan› koyamama ve tedavi edememe
kuflkular›n›n bulundu¤unu söyledi. Marmara Üniversitesi Sa¤l›k
Bilimleri Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
A. Nezih Varol da konuflmas›nda t›bbi uygulama hatalar› ve
bilirkiflilik konusunda bilgi verdi.

 ‹ki gün süren 3. Ulusal Sa¤l›k Hukuku Sempozyumu’nda oturum
sonlar›nda oturum baflkanlar› taraf›ndan kat›l›mc›lara ‹stanbul
Barosu Baflkanl›¤›’n›n teflekkür plaketi sunuldu.
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Arabuluculuk Yasa Tasar›s›
Akademisyenlerce De¤erlendirildi

stanbul Barosu ve Genç Avukatlar Birli¤i’nce
düzenlenen panelde Arabuluculuk Yasa Tasar›s› bilim
adamlar›nca de¤erlendirildi.

Panel, 8 Aral›k Cumartesi günü saat 14.00’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, Arabuluculuk Yasas› Tasar›s›’n›n aç›klanmas›ndan
sonra kurulan bir komisyon taraf›ndan üzerinde çal›fl›ld›¤›n› ve
haz›rlanan raporun tüm kamuoyuyla paylafl›ld›¤›n› söyledi.

1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 35/a maddesinin bu ihtiyac›
karfl›layabilece¤ini hat›rlatan Kolcuo¤lu, “Aç›kça görülüyor ki,
Arabuluculuk Yasas› Tasar›s›, Avukatl›k mesle¤i içinde
de¤erlendirilmesi gereken bir alan›, di¤er mesleklere de
açmaktad›r. Tasar›n›n 21. maddesine göre, dört y›ll›k lisans
e¤itimini tamamlayanlar, belirtilen e¤itimi ald›klar› takdirde,
Arabuluculuk s›fat›na hak kazanmak üzere s›nava al›nabilecektir.
Hukuk lisans diplomas›na sahip bulunmayanlar için 21. maddenin
2. f›kras›nda getirilen hüküm ise, bunlar›n yüz saat “hukuk
e¤itimi” almalar›n› zorunlu k›lmaktad›r” dedi.

Yarg›n›n sorunlar›n› yarg› d›fl› organlarla çözme vaadinde bulunan
hükümetin bu niyetini gerçeklefltirmeye çal›flt›¤›n› belirten
Kolcuo¤lu, yarg›y› etkin hale getirmeden yarg›n›n görevlerini
baflka alanlara tafl›ma çabas›n›n do¤ru olmad›¤›n›, bunun yeni
sorunlar do¤uraca¤›n› bildirdi.

Kolcuo¤lu, “Tasar›yla ilgili olarak getirilen en büyük elefltiri bu
tasar›n›n yasalaflmas› durumunda laik hukuk düzeninin

örselenece¤i ve bunun yerine çok hukuklu bir sistemin gelece¤i
yönündeki hakl› endiflelerin dile getirilmesi olmufltur” dedi.

Oturumu yöneten ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu, Baro olarak Genç Avukatlar Birli¤i ile daha önce
Arabuluculuk Yasa Tasar›s› hakk›nda bir çal›flma yapt›klar›n›, bu
çal›flmaya iliflkin raporu kamuoyuyla paylaflt›klar›n›, çal›flman›n
sürdürüldü¤ünü, düzenlenen panelin de bu çal›flman›n akademik
anlamda bir devam› oldu¤unu söyledi.

Durako¤lu, daha sonra ilk sözü Prof. Dr. Selçuk Öztek’e verdi.

Arabuluculuk sisteminin neo-liberal bir çözüm olarak ortaya
ç›kt›¤›n›, küreselleflen güçlerin daha rahat hareket edebilmesi
için devlet yarg›s›n›n zay›flat›lmas›n›n öngörüldü¤ünü belirten
Öztek, ulus devlet anlay›fl›nda böyle bir yasaya gerek olmad›¤›n›,
uyuflmazl›klar›n alternatif çözüm yollar› ve tahkimle
çözülemeyece¤ini anlatt›.

Prof. Dr. Öztek, “Arabuluculuk Yasa Tasar›s› avukat aleyhine bir
durum yarat›yor. Anlaflma sonucunda imzalanacak ilam›n devlet
taraf›ndan onay›n› öngörmüyor. Avrupa Birli¤i Komisyonu böyle
bir belgenin bir otorite taraf›ndan imzalanmas›n› kabul etmifltir.
‹talya’da, Fransa’da böyledir. Taslak bu haliyle yasalafl›rsa
uygulama kar›fl›kl›¤›na neden olacakt›r” dedi.

Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m, Arabuluculuk Sistemini Avusturya ve
Alman hukuku ve uygulamalar› aç›s›ndan de¤erlendirdi.

Avusturya ve Alman hukukunda devlet yarg›s›na büyük önem

‹
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verildi¤ini, Arabuluculuk sisteminin de belli kurallara ba¤land›¤›n›
belirten Prof. Dr. Y›ld›r›m, aç›klanan Arabuluculuk Yasas›
Tasar›s›’nda madalyonun iyi yüzünün gösterildi¤ini, sistemin
hangi ihtilaflarda kullan›laca¤›n›n gerekçede aç›kça
belirtilmedi¤ini, “el s›k›fl›p gidecekler” anlay›fl›n›n hafiflik
oldu¤unu bildirdi.

Prof. Dr. Y›ld›r›m, uzlaflmada var›lan sonucun belli bir kurala
ba¤lanmas› gerekti¤ini, uzlaflanlar›n birlikte mahkemeye gidip
tespit isteyebileceklerini, e¤er arabuluculuk sistemi kurulacaksa
sistemin içinde mutlaka avukatlar›n bulunmas› zorunlulu¤unu
vurgulad›.

Prof. Dr. Nevhis Deren Y›ld›r›m ise konuyu yabanc› hukuk
sistemleri ile arabuluculuk sistemi ve avukatl›k aras›ndaki iliflkiler
aç›s›ndan de¤erlendirdi.

Arabuluculuk Yasa Tasar›s› yasalafl›r ve uygulamaya konulursa
yarg› ba¤›ms›zl›¤›na zarar veren bir kurum olarak ortaya
ç›kabilece¤ini hat›rlatan Prof. Dr. Nevhis Deren Y›ld›r›m,
uzlaflmazl›klarda alternatif çözümün 1136 say›l› Avukatl›k
Yasas›’n›n 35-a maddesinin uygulanmas›yla elde edilebilece¤ini
inand›¤›n›, bu maddenin çok iyi bir düzenleme oldu¤unu bildirdi.

Arabuluculuk görevini üstlenecek avukatlar›n tarafs›zl›k
görünümünü pekifltirmek amac›yla biraz de¤iflmeleri gerekti¤ine
iflaret eden Prof. Dr. Y›ld›r›m, “Asl›nda insanlar uzlaflma ve
arabuluculuk görüflmelerine avukatlar›yla gelmeliler. Aksi hal
hukuk güvenli¤ini zedeler” dedi.

Arfl. Gör. Mert Naml›, Belçika hukukunda arabuluculuk sisteminin
nas›l uyguland›¤›n› anlatt›.

Belçika’da arabuluculuk sisteminin iki y›l önce aile hukukunda
uygulanmaya baflland›¤›n› belirten Naml›, sistemde onaylanm›fl
ve onaylanmam›fl arabulucular›n görev yapt›¤›n›, meslek
k›s›tlamas›n›n bulunmad›¤›n›, ancak arabulucunun tarafs›zl›¤›n›n
nas›l sa¤lanaca¤›, hukukçu olmayan bir arabulucunun bu görevi
nas›l yapaca¤›, taraflar›n anlaflmas› kamu düzenine uygun mu,
de¤il mi gibi tart›flmalar›n sürdü¤ünü bildirdi.

Naml›, arabuluculuk sisteminin küreselleflme aç›s›ndan siyasi
yönünün de tart›fl›ld›¤›n› ve arabuluculu¤un pek ucuz bir sistem
olarak ortaya ç›kmad›¤›n› vurgulad›.

Genç Avukatlar Birli¤i Baflkan› Av. Hasan K›l›ç da konuflmas›nda,
akademisyenleri dinledikten sonra Arabuluculuk Yasa Tasar›s›’n›n
kötü de¤il, çok kötü bir Tasar› oldu¤unu ö¤rendiklerini ve
verdikler i  mücadelede hakl ›  ç›kt ›klar ›n›  söyledi .

Arabuluculuk sisteminin ülkemizi, güçlünün hukukunun
uyguland›¤› bir sürece do¤ru götürebilece¤ine iflaret eden K›l›ç,
mevcut Tasar›n›n ülkemiz koflullar›na uymad›¤›n›, feodal yap›da,
cemaat-tarikat egemenli¤indeki bu düzende en çok kad›nlar›n
zarar görece¤ini bildirdi.

K›l›ç, “Endiflelerimiz dikkate al›nm›yor, mücadelemiz ifl kayb›na
ba¤lan›yor, Tasar› yeni bir meslek yaratma peflindedir. O nedenle
Tasar› geri çekilmelidir” dedi.

Daha sonra panelin soru-cevap bölümünde, akademisyenler
kat›l›mc›lar›n çeflitli sorular›n› yan›tlad›lar.
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s t a n b u l  B a r o s u ,
turk.internet.com ve ‹nternet ve
Hukuk Platformu iflbirli¤iyle
d ü z e n l e n e n  “ Te l e f o n

Dinlemeleri ve 5651 say›l› kanunla
‹nternet üzerinden yap›lan yay›nlar›n
düzenlenmesi” konulu panel, 14 Aral›k
Cuma günü ‹stanbul Barosu Orhan
Apayd›n  Konferans  Sa lonu’nda
gerçeklefltirildi.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan
Te l e k o m ü n i k a s y o n  K u r u m u
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan› (TK-
T‹B) Fethi fiimflek, ‹nternet Yasas›, bu
yasaya ba¤l› olarak ç›kar›lan yönetmelikler
ve ‹nternet Yasas›yla baz› kanunlarda
yap›lan de¤ifliklikler konusunda bilgi verdi.

‹stanbul Barosu Biliflim Merkezinden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Muammer Ayd›n da aç›l›flta yapt›¤›
konuflmada, bütün dünyay› ›rk, dil, din
ve s›n›r tan›madan birlefltiren ‹nternetin
sanayiden ticarete, sanattan e¤lenceye,
e¤itimden yay›nc›l›¤a, bankac›l›ktan
bürokrasiye kadar her alanda yenilikler
getirdi¤ini söyledi. ‹nternet’in kötü amaçla
da kullan›m›na tan›k olundu¤unu, bunu
e n g e l l e m e k  i ç i n  u l u s l a r a r a s ›
düzenlemelere ihtiyaç bulundu¤unu

kaydeden Ayd›n, bütün bunlar› yaparken
Anayasada ifadesini bulan fikir ve ifade
özgürlü¤ünün korunmas›n›n ana hedef
olmas› gerekti¤ini vurgulad›.

‹nternet Yasas›’n›n kamuoyunda yeterince
tart›fl›lmadan ç›kar›ld›¤›n›, bunun yanl›fl
uygulamalara neden olabilece¤ine iflaret
eden Muammer Ayd›n, “En iyi yasa bile
kötü uygulamalarla özgürlükleri k›s›tlay›c›
olabilir; en kötü yasa bile iyi niyetli ve
ça¤dafl uygulamalarla özgürlükleri
k›s›tlamaktan çok, özgürlükleri koruyucu
olabilir.  Bu anlay›flla yola ç›k›ld›¤›nda,
uygulay›c›lar›n genifl ve özgürlükçü
yorumlar›yla yasan›n verebilece¤i s›k›nt›lar
en aza indirilebilecektir. Bu sebeple
uygu lay ›c › l a ra  büyük  görev le r
düflmektedir. Sorulmas› gereken soru
fludur: Güvenlik mi, yoksa özgürlük mü?
H e r  i k i s i n d e n  b i r d e n
vazgeçemeyece¤imize göre, her ikisi
aras›ndaki ince çizgiye çok dikkat edilmesi
gerekmektedir” dedi.

Av. Muammer Ayd›n, iletiflim paneliyle
bir ilki gerçeklefltirdiklerini, bugün bu
toplant›ya kat›lma olana¤› bulamayanlar›n
toplant›y› bilgisayarlar›nda Baromuzun
‹nternet Sitesinden canl› olarak izleme
olana¤› bulduklar›n›, pilot uygulama

‹
Av. Muammer Ayd›n,

iletiflim paneliyle bir ilki
gerçeklefltirdiklerini,
bugün bu toplant›ya

kat›lma olana¤›
bulamayanlar›n toplant›y›

bilgisayarlar›nda
Baromuzun ‹nternet

Sitesinden canl› olarak
izleme olana¤›

bulduklar›n›, pilot
uygulama olarak yap›lan
bu yay›n›n k›sa bir süre
sonra Baro’nun bütün

toplant›lar› için
gerçeklefltirilmesini

hedeflediklerini bildirdi.

‹nternet Yasas›’nda B›çak S›rt›:
Özgürlük mü? Güvenlik mi?
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olarak yap›lan bu yay›n›n k›sa bir süre
sonra Baro’nun bütün toplant›lar› için
gerçeklefltirilmesini hedeflediklerini
bildirdi.

Panelin sabah oturumunda konuflan
Te l e k o m ü n i k a s y o n  K u r u m u
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan› Fethi
fiimflek, hakim ve savc› karar› olmadan
dinleme isteklerinin yerine getirilmedi¤ini,
çok hayati asayifl konusu olmad›kça baz
istasyonu bilgilerinin verilmedi¤ini,
‹letiflim Dairesi olarak da hiçbir dinleme
yapmad›klar›n› anlatt›.

fiimflek, “haberleflmenin gizlili¤ini koruyan
bir kurum olarak çal›fl›yoruz. Soruflturma
ve kovuflturma yap›lan bölgelerde talebin
kimden geldi¤i noktas›nda titizlik
gösteriyoruz” dedi.

‹stanbul Müracaat Savc›s› Faruk Kurto¤lu
da konuflmas›nda, devlet yetkilerinin
s›n›rlanmas›nda esas ölçütün yasalar
oldu¤una dikkat çekti ve “Uygulay›c›lar
yasall›k ilkesine dikkat etmelidir. Genel
amaç özgürlüklerin korunmas› olmal›d›r.
Yasalar demokratik hukuk devletinin
korunmas›na yönelik uygulanmal›d›r”
dedi.

‹stanbul Barosu Üyesi Av. Turgay Demirci
de, 5271 say›l› yasaya telefon dinlenmesi
konusunda Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 8. maddesine göre yeni
hükümle r  ge t i r i l d i ¤ i n i ,  ancak
uygulay›c›lar›n bunlara pek dikkat
etmedi¤ini söyledi. Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 6. maddesinde ifadesini
bulan Adil Yarg›lanma Hakk›na yeterince
özen gösterilmedi¤i için Türkiye’nin
mahkûm edildi¤ine dikkat çeken Demirci,
adil yarg›lanman›n, adil kolluk,
adil savc›, adil hâkim taraf›ndan
gerçeklefltir i lebilece¤ini bildirdi.
Av. Demirci, katalog suçlar›, kuvvetli
flüphe, dinleme koflullar› ve gizlilik
kavram› hakk›nda yeterli aç›kl›k
bulunmad›¤›n›, arama ve telefon dinleme
önlemlerine baflvururken yasall›k
özelliklerine dikkat edilmedi¤ini savundu.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar
ise, hukukumuzda telefon dinleme

kay›tlar›n›n 2005 y›l›na kadar delil kabul
edilmedi¤ini, günümüzde telefonlar›n
dinlendi¤ini, insanlar›n büyük bir korku
içinde bulundu¤unu, telefon dinlemeyle
hem haberleflme özgürlü¤ünün hem de
özel hayat›n gizlili¤inin ihlal edildi¤ini
bildirdi. Yasa uyar›nca zorunluluk
bulundu¤u hallerde hâkim ya da savc›
karar›yla soruflturma aflamas›nda telefon
dinlendi¤ini belirten Bayraktar, ancak
kovuflturma aflamas›nda te le fon
dinlenmesini anlayamad›¤›n›, bu aflamada
dava aç›ld›¤›na göre bütün delillerin
toplanm›fl olmas› gerekti¤ini, dinlemeye
devam etmenin bir çeliflki oldu¤unu
söyledi. Kuvvetli flüpheye dayanan
dinlemelerin sübjektif bir nitelik tafl›d›¤›n›,
oysa flüphe yerine delil denilmesi
gerekti¤ini anlatan Prof. Dr. Bayraktar,
“Dinleme karar› gerekçeli olmal› ve ilerde

denetlenebilmelidir. Dinleme sürelerinin
de bir s›n›r› olmal›d›r. Örne¤in örgütlü
suçlarda dinleme süresi neredeyse
s›n›rs›zd›r. Asl›nda örgütlü suçlar› da
s›n›rlamak gerekir. Aksi halde her suçu
örgütlü suç haline getirmek tehlikesi
mevcuttur” dedi.

Panelin ö¤leden sonraki oturumlar›na
konuflmac› olarak kat›lan bilim adamlar›
ve uzmanlar, 5651 say›l› yasan›n genel
olarak de¤erlendirilmesini yapt›lar, ‹nternet
Toplu  Kul lan ›m Sa¤ lay ›c › la r ›n ,
uygulaman›n uç noktas›ndaki adli
mercilerin ve düzenleyici kurumlar›n 5651
say›l› yasa ve yönetmeliklere yaklafl›m›
konusunda  de¤e r lend i rme le rde
bulundular.



stanbul Barosu Bankac›l›k ve
F i n a n s a l  K u r u m l a r
Komisyonunca düzenlenen
Finans Hukuku ve Sorunlar›

Panelinin ikincisi 16 Aral›k Pazar günü
saat 10.30 -17.00 aras›nda Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve Finansal
Kurumlar Komisyonu Baflkan› Av. ‹smail
Altay’›n yönetimindeki panelde iki oturum
gerçeklefltirildi.

Komisyon Baflkan› Av. ‹smail Altay, 2007
y›l›nda kurulan komisyonun, bugüne kadar
yapt›¤› çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi ve
komisyon faaliyetlerine 12 Ocakta
2008’de yap›lacak “Banka Hukuku ve
Sorunlar›”, 1 -2 fiubat 2008 tarihlerinde

yap›lacak “Gün›fl›¤›nda TMSF” panelleriyle
devam edilece¤ini bildirdi.

Panelin ilk oturumunda konuflan Ba¤›ms›z
Denetim fiirketi Orta¤› Adil Yaz›c›o¤lu
“Faktoring fiirketlerinin ‹flleyifli ve
Ekonomideki Yeri” konusunda ayr›nt›l›
bilgi verdi. Türkiye’de faktoring
hizmetlerinin 6 Ekim 1980 tarihli Kanun
Hükmünde Kararnameyle bafllad›¤›n›
belirten Yaz›c›o¤lu, faktoring flirketlerinin
Bankac›l›k Düzenleme ve Denetleme
Kurulu’nun denetiminde oldu¤unu, ancak
mevzuat ta  baz›  ye ters iz l ik ler in
bulundu¤unu anlatt›.

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Cumhur Özakman
“Faktoring ‹fllemlerinin Hukuki Niteli¤i ve
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Altay, bilim adamlar› ve

uzmanlar›n ortaya koydu¤u
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pek çok boflluk

bulundu¤unun
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Faktoring Yasas› Tasla¤›n›n

haz›rlanarak Meclise
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inand›klar›n›, Baronun

yapaca¤› bu giriflime sektör

temsilcilerinin de kat›larak

destek vermelerinden

memnunluk duyacaklar›n›

belirtti.



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  19PANEL

Fonksiyonlar›” konusunu ele alarak
BDDK’n›n faktoring kurulufllar›na kuflkuyla
yaklaflt›¤›n›, bu tutumun faktoring alan›n›
daraltabilece¤ini savundu.

Özakman, faktoring kurulufllar›n›n
finansman, garanti, hizmet ve ifl görme
fonksiyonlar›yla ortaya ç›kt›¤›n› bildirdi.

Art› Faktoring Hizmetler Genel Müdürü
Av. Fethi Örüm de ‹krazatç›l›k ile Faktoring
aras›ndaki farklar› anlatt›.

Ö¤leden sonra yap›lan ikinci oturumda
ise, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
‹dare Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.

Turan Y›ld›r›m Faktoring fiirketlerinin
BDDK Taraf›ndan Denetimi ve BDDK’n›n
‹flleyifli konusunda bilgi verdi.

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kara
Ticaret Hukuku Emekli Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Hayri Domaniç ise halen
u y g u l a n m a k t a  o l a n  F a k t o r i n g
Sözleflmelerinin emredici hükümlere ayk›r›
oldu¤una iliflkin çeflitli örnekler sundu.

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesi Av.
Gökhan Özdemir  de Faktor ing
fiirketlerinin alacaklar›n› tahsil ederken
karfl›laflt›klar› sorunlar ve özellikle Menfi
Tespit Davas› konular› üzerinde durdu.

Oturum sonlar›nda konuflmac›lar
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›klar.

Komisyon Baflkan› Av. ‹smail Altay yapt›¤›
kapan›fl konuflmas›nda, 2007 y›l›n›n son
etkinl i¤ini  de tamamlad›klar›n› ,
amaçlad›klar› gibi düzenlenen panellere
ilgili avukatlar›n yan› s›ra sektörün pek

çok yöneticisi, temsilcisi ve çal›flanlar›n›n
da kat›ld›¤›n›, sektörün sorunlar›n›
belirlemek için karfl›l›kl› bilgi aktar›m› ve
dayan›flman›n sa¤land›¤›n› vurgulad›.

Altay, bilim adamlar› ve uzmanlar›n ortaya
koydu¤u gibi Faktoring mevzuat›nda pek
çok boflluk bulundu¤unun saptand›¤›n›,
yeni bir Faktoring Yasas› Tasla¤›n›n
haz›r lanarak Meclise sunulmas›
gerekti¤ine inand›klar›n›, Baronun
yapaca¤› bu giriflime sektör temsilcilerinin
de kat›larak destek vermelerinden
memnunluk duyacaklar›n› belirtti.

Altay, toplant›y› kapat›rken 2007 y›l›nda
komisyon faaliyetlerine katk›da bulunan
kat›l›mc›lara birer plaket verdi.

Kalite
Koordinasyon
Merkezince
Kad›köy’de
Bilgilendirme
Semineri Yap›ld›
‹stanbul Barosu Kalite Koordinasyon Merkezi’nce 27 Kas›m
2007 Sal› günü saat 17:30 -19:30 aras›nda Kad›köy Belediyesi
Baflkanl›k Brifing Salonu’nda “Bilgilendirme Semineri” yap›ld›.

Anadolu Yakas›’nda oturan meslektafllar›m›za yönelik yap›lan
seminerde, ISO Kalite Yönetim Sistemi’nin tan›m›, ifllevi, ‹stanbul
Barosu’nun ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
alma süreci, bu süreçten sonra sistem do¤rultusundaki
de¤iflimleri, denetimleri ile faydalar› ele al›nd›. Ayr›ca Kalite
Koordinasyon Merkezi’nin tan›m›, organizasyonu, ifllevi ve
avukatlar›n ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
müracaatlar›nda ‹stanbul Barosu Kalite Koordinasyon
Merkezi’nin önemi vurguland›.

Seminerde ayr›ca barkovizyon eflli¤inde Kalite Dan›flman›
Mine Nazife MEM‹fiLER taraf›ndan e¤itim semineri de verildi.

Seminere Kalite Koordinasyon Merkezi Baflkan› Av. M. Mehmet
AYDIN, Kalite Koordinasyon Merkezi Yürütme Kurulu Üyeleri,
Kalite Dan›flman›, Kalite Denetçileri, Baro Meclisi
Baflkan Yard›mc›s›, Üsküdar, Kad›köy, Ümraniye Adliyeleri
Bölge Temsilcileri, avukatlar ile stajyer avukatlar kat›ld›.

Bu tür seminer ve çal›flmalar›n Kalite Koordinasyon Merkezi’ni
tan›tmada ve Merkezin çal›flmas› ve etkinli¤ini sa¤lamada çok
etkili olaca¤›n› belirten Baflkan Av. M. Mehmet AYDIN, seminerin
‹stanbul’un de¤iflik bölgelerinde de tekrarlanaca¤›n› da belirtti.

‹stanbul
Barosu
Kalite
Yönetim
Sistemi 2007
Denetlemesi
DQS firmas› taraf›ndan 10-11 Ekim 2006 tarihinde belgelendirme
denetiminde; ‹stanbul Barosu Kalite Yönetim Sisteminin belirtilen
standard›n flartlar›na uygun oldu¤u kan›tlanarak ilk defa
“DIN EN 9001: 2000 KYS” sertifikas› verilmifltir.

Yine DQS firmas› taraf›ndan y›ll›k denetim 07.12.2007 tarihinde
yap›lm›flt›r.

Denetlemeye DQS firmas›ndan gelen denetçiler Nam›k Sezgin
ve Süleyman Aygün ile ‹stanbul Barosu ad›na Kalite
Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Av. Mehmet Durako¤lu,
Kalite Temsilcisi Av. Mehmet Ayd›n, Kalite Dan›flman› Kimya
Mühendisi Mine Nazife Memifller, Kalite Koordinasyon Merkez
Bflk. Yrd. Av. ‹brahim Öztürk, KKM Dök. Sor. Yrd.
Av. Nefle Tükenmez, KKM Üyesi Av. Sami Akda¤ bulunmufllard›r.

Yap›lan denetlemede; ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Kalite
Koordinasyon Merkezi, Adli Yard›m, Kad›n Haklar› Merkezi,
CMK Servisi, Bilgi ‹fllem ve Sat›n Alma Birimleri denetlenerek,
Baronun iflleyifli hakk›nda bilgi al›n›p, Baronun süreçleri, Kalite
El Kitab›, Hedefleri, Üye Memnuniyet Anketi ve Analizleri
incelenerek Kalite Yönetim Sisteminin prosedürlere
uygunlu¤unun denetlenmesi yap›lm›flt›r.

‹stanbul Barosu Kalite Yönetim Sistemi “DIN EN 9001:2000
KYS” sertifikas› 1 y›l daha uzat›lm›flt›r.



nsan Haklar› Günü nedeniyle (10 Aral›k) ‹stanbul
Barosu ‹nsan Haklar› Merkezi’nce düzenlenen “‹nsan
Haklar› Sorunlar›nda Hukuksal Güncellemeler” konulu
panel 10 Aral›k Pazartesi günü saat 14.00 - 17.00

aras›nda Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin Birleflmifl Milletler
Genel Kurulu taraf›ndan kabul edildi¤i gün olarak 10 Aral›k
tarihinin “‹nsan Haklar› Günü” olarak bütün dünyada kutland›¤›n›
bildirdi.

Aradan 59 y›l geçmesine ra¤men hala dünyada insan haklar›
ihlallerinin görüldü¤ünü belirten Kolcuo¤lu, sanayinin geliflmesi
ve çevre sorunlar›n›n ortaya ç›kmas› üzerine 1. kuflak insan
haklar›na 2. ve 3. kuflak insan haklar›n›n eklendi¤ini söyledi.

Panelde tart›fl›lacak olan Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nda
yap›lan de¤iflikliklerin insan haklar› ihlallerine örnek oluflturacak
nitelikte bulundu¤una iflaret eden Kolcuo¤lu, yeni Anayasa
çal›flmalar›nda da pek çok insan hakk›n› göremediklerini kaydetti.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yönetti¤i
oturumda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Arfl.
Gör. Güçlü Akyürek ve Arfl. Gör. Gülflah Yücekul Polis Vazife
ve Salahiyetleri Yasas›’nda yap›lan de¤ifliklikleri insan haklar›
aç›s›ndan de¤erlendirdiler.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Arfl. Gör. Meltem
Sar›beyo¤lu ile ‹stanbul Barosu ‹nsan Haklar› Merkezi Baflkan›,
Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü Ö¤retim Görevlisi Av. Dr.
Erdem ‹lker Mutlu da konuflmalar›nda, insan haklar› ihlallerine
iliflkin Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar›ndan örnekler
verdiler.
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Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

18 ve 19.yüzy›llar›n süper gücü ‹ngiltere, 20.yüzy›l›n ilk çeyre¤ine
kadar bu durumunu sürdürdü. 2.Dünya Savafl› sonras›
emperyalizmin amiral gemisi olma görevi ABD’ ye geçse de
klasik sömürgecilik döneminden sanayi kapitalizmine, oradan
da günümüzün küresel emperyalizmine uzanan birkaç yüzy›ll›k
sömürü tecrübesinin mirasç›s› ‹ngiltere asla yabana at›lacak bir
güç de¤ildir!

Dünün topraklar›nda günefl batmayan Birleflik Krall›¤›, Irak’ ›n
iflgalinde ABD’nin en büyük ve en ifltahl› destekçili¤ine bofluna
soyunmam›flt›r. Birinci Dünya Savafl›nda iflgal etti¤i Osmanl›
topra¤›nda, yüzy›llar sürecek  etnik ve mezhepsel düflmanl›klar›n
tohumunu ekerek masa bafl›nda  yapay uluslar ve yapay
devletçikler olufltururken bu günleri hesaplam›flt›r.

Kimi yerde cetvelle çizilmiflçesine dümdüz, kimi yerde son
derece karmafl›k k›vr›ml› haritalar baz›lar›nca kolay anlafl›lmasa
da gelece¤in petrol co¤rafyas›n› oluflturanlar ne yapt›klar›n›
gayet iyi bilmekteydiler!

Günümüzün ‹ngiltere’si (United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland) Birleflik Krall›k adas›na  s›¤acak kadar küçülmüfl
görünse de, sömürgeci geçmiflinin ekonomik, siyasal, diplomatik
ve kültürel miras›yla dünyada hala söz sahibi oldu¤unu her
f›rsatta göstermektedir. ‹ngiliz Milletler Toplulu¤u ad› alt›nda
eski sömürgeleriyle ekonomik, kültürel iliflkilerini sürdürmekte,
‹ngiliz emperyalizminin sihirli iletkeni ‹ngilizce, dünyan›n büyük
bir kesiminde okyanuslara ve karalara hükmetti¤i imparatorluk
günlerinin kültürel sembolü olarak dalgalanmaktad›r.

‹ngiltere, sömürgecilik deneyimleriyle kazand›¤› birikimleri
gelifltirerek yoluna devam etmektedir! Emperyal geçmiflin hat›ras›
her renkten her dinden, her cinsten insan›n Londra sokaklar›ndaki
bollu¤unun  bir anlam› vard›r. Kraliçelerinin devleti (Eskilerin
deyimiyle ‹ngiltere Devleti Fehimanesi), ‹ngilizler d›fl›nda, ifline
yaramayacak kiflilere topraklar›nda asla ikamet izni vermez!

Geçmiflin görkemli imparatorluk co¤rafyas›n›n de¤iflik
yörelerinden gelenler, Britanya’ da gerçek ‹ngilizlerin bile
gösteremeyece¤i düzeydeki Anglosakson sadakatleri nedeniyle
sömürge kontenjan›ndan yararlanmaktad›rlar!

Salman Rüfldi’nin, Teslime Nesrin’in, Nakflibendi fieyhi Naz›m
K›br›si’nin, Irak fiiilerinin bafl› Ayetullah Sistani’nin, devam etsek
sayfalar›n yetmeyece¤i daha birçoklar›n›n Londra’ya postu
sermelerinin nedeni ‹ngiliz yüksek ç›karlar› öyle gerektirdi¤i
içindir. Sakla saman›, gelir zaman› her ne kadar çok bilinen bir
Türk Atasözü olsa da, ‹ngilizlerin bu sözün gere¤ini daha bir iyi
yerine getirdikleri anlafl›l›yor!

Ulusal direnifller ve antiemperyalist baflkald›r›lar sonucu
sömürgelerini terk zorunda kald›¤›nda, fleklen ba¤›ms›zlaflan
eski sömürge halk›n› sonsuza kadar etnik ve mezhepsel
bo¤azlaflmaya sürükleyecek zaman ayarl› sosyo psikolojik bubi
tuzaklar›n› geride b›rak›r Büyük Britanya Krall›¤›!

Yüzy›llarca sömürdü¤ü ‹slam co¤rafyas›n› terk ederken yapt›¤›
da budur. K›br›s, Filistin, Hindistan, Pakistan, Keflmir, Afganistan,
Irak, ‹ngiliz miras› çatal kaz›klar›n, zaman ayarl› tuzaklar›n
girdab›nda bunun için debelenmektedirler.

Birleflik Krall›k, ‹slam co¤rafyas›ndan devflirdi¤i, sömürge
kültürüyle yo¤rulmufl, ruhen ‹ngilizleflmifl, ›l›ml›laflm›fl, ›l›t›lm›fl

Müslümanlar›n kimine edebiyat, kimine bar›fl ödülü vermekte,
kimini insan haklar› savunucusu, kimini y›l›n hukukçusu
yapmakta, kimilerine de bol keseden asalet unvanlar›
bahfletmektedir. Ödüllendirdiklerinin, lordluk bahflettiklerinin
üzerinden, hem Britanya’da yaflayan, sömürge co¤rafyas›ndan
kopup gelen s›¤›nt›lar› denetlemekte, ödül rüyalar› gördürerek
sadakatlerini daim k›lmakta, hem de eski sömürge halklar›na
Londra’y› asalet unvanlar›n›n da¤›t›ld›¤›, küresel adaletin taksim
edildi¤i bir demokrasi Kabe’si olarak yutturmaktad›r!

Sömürge kontenjan›ndan lord yap›l›p parlamentoya sokulan,
Lordlar Kamaras›’n›n (House of Lords) sayg›n üyesi Pakistan as›ll›
Lord Ahmet Nazir, kraliçenin hükümetinin kendisine verdi¤i
görevleri eksiksiz yapmakta, t›r›flkadan kapt›¤› lord san›na lay›k
olmak için gecesini gündüzüne katmaktad›r. ‹skoçya, Galler,
Kuzey ‹rlanda ve bilumum lord kadrolar› dolu olmal› ki, Kraliçe
Ahmet’ i bakkallar›n lordu yapm›fl! Bize afl›r› sevgisinden olmal›,
ikide bir Bakkallar›n Lordunu Türkiye’ yi ilgilendiren bir etkinli¤in
içinde görüyoruz.

25-27 Ekim 2007 tarihlerinde ‹ngiliz Parlamentosu ve London
Scholl of Economics Fethullah Gülen konferans›na ev sahipli¤i
yapt›lar. Konferans›n konusu: “Tüm dünyadaki Müslümanlar›
etkileyen dini bir entelektüel ve bar›fl giriflimcisi olarak Fethullah
Gülen’in etkisini anlamak”. Konferans›n düzenleyici kurulunun
bafl›nda da ‹ngiliz Parlamentosu ad›na Lord Ahmet Nazir
bulunuyor. Konferans›n konu bafll›klar›ndan birkaç›n› s›ralayal›m
k›saca:
- Türkiye’de ‹slam ve laiklik konusunda de¤iflen perspektifler:
AKP ve Gülen hareketi.
- Gülen’in söylemi ve ‹ngiliz Müslümanlar› üzerindeki etkisi.
- Fethullah Gülen Aleviler’ e hitap edebilir mi?
- Fethullah Gülen ve bar›fl›n sa¤lanmas›.

Sömürge Lordunun ‹ngiliz ç›karlar›n›n  yörüngesinde geliflen
Türkiye’ ye yönelik ilgisi elbette bu konferansla s›n›rl› de¤il! 10
Aral›k 2007 Dünya ‹nsan Haklar› Günü’ nde ‹ngiliz
Parlamentosu’nun duvarlar›n› terör örgütü lideri Apo posterlerinin
süsledi¤i 3 nolu komite odas›nda bir etkinlik düzenlendi. Ulusal
Kaderi Tayin Hakk› Parlamenterleri Grubu (PNSD) taraf›ndan
gerçeklefltirilen konferansta ev sahibi s›fat›yla konuflan Lord
Ahmet: “Uluslar›n kendi kaderlerini tayin hakk› ilkesel olarak
kabul etti¤imiz bir hak. Bu gün burada söz konusu sorunu
yaflayan Kürtler, Kosoval›lar, Sihler ve Keflmirlilerin temsilcilerini
dinledik” dedi. Konferansa Türkiye’den DTP milletvekilleri
Sebahat Tuncel ve Özdal Üçer kat›ld›lar ve konuya iliflkin
görüfllerini aç›klad›lar.

Uluslar›n kaderlerini emperyalist ç›karlar do¤rultusunda tayin
etmeye yönelik konferanslar›n bundan sonra da devam edece¤i
anlafl›l›yor. Londra gibi emperyalist merkezlerde kadersizli¤in
tayin edilece¤ini anlayamayan, kadersizli¤in kader olarak
kabullenilmesi kulaklar›na üflenen kadersizlere ne demeli? ‹ngiliz
Parlamentosu’nun çat›s› alt›nda özgürlük afyonuyla uyutulanlar›n
kaderi olsa olsa ‹ngiliz sicimiyle bir daha ayr›lmayacak biçimde
Birleflik Krall›¤a ba¤lan›r!

Ne diyelim, kimilerinin kaderinde de ‹ngiliz oltas›n›n ucuna
tak›l› Lord Ahmet yemine uzan›p yemlenelim derken yem olmak
varm›fl!

Kraliçenin Ufla¤›,
Bakkallar›n Lordu!
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vukatl›k Kanunu 55.maddesi
“reklâm yasa¤›” kenar bafll›¤›n›
tafl›makta olup, bu maddenin
uygulama alan› Türkiye Barolar

Birli¤ince yay›nlanan yönetmelikle
uygulama alan› buldu¤u hususu
belirlenmifltir.

Meslektafllar›m›z›n her konudaki sorular›n›
“görüfl bildirme” amac›na yönelik
olmaks›z›n cevaplamaktay›z. Bu cümleden
olarak yo¤un bir talep ve iste¤in
bulundu¤u Reklâm Yasa¤› hususuyla ilgili
sorulara aç›kl›k getirmek için afla¤›daki
gibi yay›nlanm›fl bulunan yönetmelik
hükümlerini belirterek genel anlamda
sorular›n ve uyulmas› gereken kurallar›n
özelliklerini aç›klamak uygun olacakt›r
düflüncesindeyiz. Genel Hükümler bafll›¤›
alt›ndaki Reklâm Yasa¤› Yönetmeli¤inin
4. maddesi Avukat Bürosunun özelliklerini
bildirmektedir. 5.maddede tabelan›n
düzenlenmesi gereken özellikleri ve
kriterleri ile 6.maddesinde bafll›kl› kâ¤›tlar,
kartvizitler ve di¤er bas›l› evrak›n
niteliklerini aç›klamaktad›r. Ayn› cümleden
olarak 7.maddesinde telefon rehberi,
8 .maddede medya i le  i l i flk i le r
düzenlenmektedir. Bu k›s›mda ise a) adres
de¤iflikli¤ini, b) iflitsel ve görsel iletiflim
araçlar›na ve internet'e göründü, bilgi,
aç›klama ve demeç verilemez diye
anlatmaktad›r, c) f›kras›nda ise yaz›l›, iflitsel
ve görsel iletiflim araçlar›nda ve internet'e
röportaj, sohbet, konuflma, tart›flma ve
benzeri programlara kat›ld›klar›nda reklâm
say›labilecek her türlü davran›fltan,
Avukatl›k Mesle¤ini zedeleyici her türlü
aç›klamadan kaç›nmak zorundad›rlar
hükmünü getirmektedir, d) f›kras›nda
Avukatl›k unvan› alt›nda ayn› nedenlerle
yaz›l›, iflitsel, görsel iletiflim araçlar›nda
ve internet'te yap›labilecekler ile e)
f›kras›nda mahkeme dâhil olmak üzere
temsil görevini ifa ederken veya hukuki
iflleri reklâm olabilecek nitelikte ön plana
ç ›ka r › lmamas ›n ›n  düzen lend i¤ i
görülmektedir.

Madde 9, ‹nternet kenar bafll›¤› alt›nda
teknolojinin ve bilimin olanak tan›d›¤›
her tür ortamda avukatl›k mesle¤inin onur
ve kurallar›na, avukatl›k unvan›n›n
gerektirdi¤i sayg› ve güvene, Türkiye
Barolar Birli¤i taraf›ndan belirlenen
“avukatl›k meslek kurallar›'na ayk›r›
olmayacak flekilde avukat›n kendisini ifa
etme hakk› olarak tarif edilmifltir.” bu
nedenle internet sitelerinde avukatl›k

yönetmeli¤i kapsam›nda afla¤›daki gibi
kriterler içinde avukatlar›n çal›flmas›
düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre,

A) Site sahibi ya da sahiplerinin ad› soyad›,

1- Varsa ekonomik unvan›,
2- Avukatl›k ortakl›¤› ise tescil unvan›,
3- Avukatl›k bürosu ise büro unvan›,
4- Foto¤raf,
5- Türkiye Barolar Birli¤i ve Baro sicil   
     numaralar›,
6- Mesle¤e bafllama tarihi,
7- Mezun olduklar› Üniversite,
8- Bildikleri yabanc› dil,
9- Mesleki faaliyetinin yürütüldü¤ü Büro
    adresi,
10- Telefon ve Faks numaralar›,
11- e-posta adresi,

B) ‹fl sa¤lama amac›na yönelik olmamak
ve meslektafllar› ile haks›z rekabete yol
açmamak kayd›yla ‹nternet sitelerini arama
motorlar›na kay›t ederken anahtar kelime
olarak ad› ve soyad›,

1- Avukatl›k ortakl›¤› unvan›,
2- Avukatl›k bürosu unvan›,
3- Bulundu¤u flehir ve kay›tl› olduklar›
Baro, Avukat, Hukuk, Hukukçu, Adalet,
savunma, iddia, eflitlik, hak d›fl›nda bir
sözcük, ya da tan›t›m tümcesi kullanamaz,

C) ‹fl sa¤lama amac›na yönelik ve
meslektafllar›yla haks›z rekabete yol
açacak flekilde, ‹nternet kullan›c›lar›n›
kendi sitesine veya kendi sitesinden bir
baflka siteye yönlendirecek;

1- ‹nternet k›sa yollar› kullanamaz,
2-  Kullan›lmas›na izin veremez
3- Reklâm veremez ve alamaz, fleklinde
yönetmelikte hüküm kurulmufltur.

Yönetmelik bu yaz›m›z›n esas›na tamamen
dayanak olarak iktibas edilmifl ve bu yaz›
Avukat Meslektafllar›m›z taraf›ndan
kolayl›kla incelenmek üzere yukar›daki
flekilde düzenlenmifltir. Ayn› flekilde son
iki önemli maddeyi de meslektafllar›m›n
dikkatine sunmak isterim.

Madde 10'da “bu yönetmelik kapsam›nda
olanlar, ülke içinde ve d›fl›nda iflbirli¤i
yapt›klar› ve baflka kentlerdeki avukatlar›,
ortak avukat bürolar›n› ve avukatl›k
ortakl›klar›n›; irtibat bürosu ve benzeri
tan›mlarla, iflbirli¤ini genellefltirecek ve
sürekli l ik kazand›racak biçimde

aç›klayamazlar, duyuramazlar” hükmü
ile kesin netice do¤uracak biçimde aç›kça
yasaklama getirmifltir.

Madde 11'de ise, “bu yönetmelik
kapsam›nda olanlar; salt ün kazanmaya
yönelik her türlü giriflim ve eylemlerden
kaç›nmak, ifl elde etmek için reklâm
say›labilecek herhangi bir giriflim ve
eylemde bulunmamak, üçüncü kiflilerin
kendileri için reklâm say›labilecek bu tür
eylem ve davran›fllar›na izin vermemek,
engel olmak için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdürler” hükmünde aç›kça
görülece¤i gibi, mesle¤imizi ifa ederken
konulan kriterleri çok net biçimde
aç›klamak suretiyle yasaklar› koymufltur.
Bu yasaklar her bir avukat› di¤er
meslektafl›na karfl› karfl›l›kl› olarak rekabet
yasa¤› çerçevesinde korumak amac›yla
getirilmifl olup bu kurallar de¤iflmedi¤i
müddetçe ‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu
olarak hükümleri uygulamak zorunda
olmam›z nedeniyle Meslektafllar›m›z›n
ince eleyip, s›k dokuyarak kriterlere
uyaca¤› inanc›n› tafl›maktay›z. Aksi
takdirde Avukatl›k Kanunu 55. maddesi
ve Türkiye Barolar Birli¤i Reklâm Yasa¤›
Yönetmeli¤i uygulanma zorunlulu¤u
sebebiyle Kurulumuzca Avukatl›k
Kanunun 6. k›sm›nda yer olan hususlardan
olmas› bak›m›ndan yasa gere¤i K›nama
Cezas›ndan az ceza vermek mümkün
o l m a m a s ›  n e d e n i y l e  d e ¤ e r l i
mes lek ta fl l a r ›m ›z ›n  Ba romuzun
organlar›nda görev almalar›n›n da
dolay›s›yla engellenmifl olaca¤› kat›l›mc›
demokrasi aç›s›ndan Kurulumuza ve
‹stanbul Barosuna üzüntü vermektedir.
Yukar›daki yaz›y› meslektafllar›m›z›n
kolayca okuyabilecekleri imkân› yaratmak
için düzenlemifl bulunmaktay›z. Bu
nedenle,  kural lara önem veren
meslektafllar›m›z›n asla bilmediklerini
yads›maks›z›n yaz›m›z› faydal› olmak
amac›yla kaleme ald›k.  De¤erl i
meslektafllar›m›z›n kriterleri bir arada
bulmalar›n› kolayca sa¤lamak için
bü tün lük  iç inde  sundu¤umuza
inan›yoruz... Disiplin Kurulumuz ad›na
Kurul Baflkan› s›fat›yla yo¤un tempoda
çal›fl›rken, meslektafllar›m›zca özellikle
can al›c› kurallar›n gözden kaç›r›lmas›n›
engellemek için düzenledi¤imiz yaz›m›z›n
sunulmas› vesilesiyle hepinize mesleki
dayan›flma içinde ilkeli çal›flmalar
yapaca¤›n›za inanarak en derin selam ve
sayg›lar›m›z› sunar›z.

Reklâm Yasa¤› ve Reklâm Yasa¤›
Yönetmeli¤i Kriterlerinin Uygulama
Aç›s›ndan Önemi Av.  Hüsey in  Avni DURMUfiO⁄LU

‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu Baflkan›

A
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nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi,
10 Aral›k 1948 tarihinde BM
Üçüncü Genel Kurulunca kabul
ve ilan edildi. O tarihten bu

yana geçen 59 y›ld›r her 10 Aral›k’ta tüm
dünyada bi ldirgenin kabulünün
y›ldönümlerinde çeflitli etkinlikler
düzenlenmektedir.

Devlet baflkanlar›, siyasal liderler, çeflitli
örgütler ‹nsan Haklar› Haftas›’nda
aç›klamalar yapmakta, insan haklar›n›n
öneminden  bahse tmek ted i r l e r.

Bunca aç›klamalara, etkinliklere karfl›n
ne ac›d›r ki; birey olmaktan, salt insan
olmaktan kaynaklanan evrensel haklar
aç›kça ihlal edilebilmekte, evrensel hukuk
ilkeleri çi¤nenebilmektedir.

‹nsan Haklar› haftas›nda yüksek insanl›k
ideallerinden, hukukun üstünlü¤ünden
bahseden kimi devletler,  do¤al
kaynaklar›na göz diktikleri ülkeleri aç›ktan
iflgal edebilmekte, her türlü zenginli¤ine
el koymakta, ayn› zamanda insanl›¤›n
ortak kültür miras› olan varl›klar›n› da
ya¤malamakta, yok etmektedirler.

Bu aç›dan ABD ve ‹ngiltere baflta olmak
üzere müttefiklerince, koalisyon güçleri
sözcü¤üyle meflrulaflt›r›lmak istenen askeri
iflgal alt›ndaki günümüz Irak’› ilginç bir

örnektir. Her türlü zenginli¤inin
ya¤malanmas› yan›nda 2 milyona yak›n
Irakl›n›n katledildi¤i Sümer’in, di¤er
kadim uygarl ›klar co¤rafyas›n›n
emperyalist iflgal sonras› hali günümüz
için oldu¤u kadar, gelecek kuflaklar
aç›s›ndan da çarp›c› bir ibret vesikas›d›r.

‹flgal alt›ndaki Irak’ta yaflanan facian›n,
soyk›r›m›n sorumlular› 10 Aral›k tarihinde
tüm dünyan›n gözlerinin içine bakarak
insan haklar›ndan bahsedebilecekler,
hedef ülkeler için insan haklar› karnesi
düzenleyebileceklerdir.

Ülkemizdeki insan haklar› ihlallerine karfl›
demokrat ik plat formdaki hukuk
mücadelemizi sürdürürken, dünyan›n
neresinde olursa olsun insan haklar›n›n
ve insanl›k de¤erlerinin ihlaline de ayn›
duyarl›l›kla karfl› ç›kmak ‹stanbul
Barosu’nun de¤iflmez i lkes idi r.

‹nsan eme¤inin sömürüsüne, do¤al
kaynaklar›n ya¤mas›na dayanan
emperyalist anlay›fl ve düflünceyi devlet
felsefesi yapanlar›n insan haklar›yla doku
uyuflmazl›¤› ortadad›r. Bu nedenle insan
haklar›n›n, hukukun ve insanl›k
d e ¤ e r l e r i n i n  s a v u n u l m a s › n d a ,
gelifltirilmesinde hukukçular›n ve hukuk
kurumlar›n›n sorumluluk bilinciyle,
sa¤ l ›k l ›  b i r  mücadele  anlay›fl ›

do¤rul tusunda hareket  etmeleri
gerekmektedir.

Emperyalist sistemin, ulusun bireylerini
bi rbi r ler ine yabanc› lafl t › r ›c ›  ve
has›mlaflt›r›c› etnik k›flk›rtmalar›n›, insan
haklar›yla maskelemesi ve insan haklar›
olarak sunmas›ndaki ikiyüzlü yaklafl›m
günümüzde daha da yo¤unlaflm›flt›r.

‹nsan haklar›n› esas alan, demokratik,
laik hukuk düzeninin, ulus devlet
anlay›fl›yla daha da geliflebilece¤inin ve
sürdürülebilece¤inin bilinciyle, tüm
yurttafllar›m›z›n ortak bir dayan›flma
duygusu içinde hareket etmeleri bir
zorunluluktur.

‹stanbul barosu, insan haklar›n›n temel
güvencesi olan ça¤dafl bir anayasan›n ve
ba¤›ms›z yarg›n›n yerine, ça¤dafl de¤erlere
yabanc›, cemaatleflmenin ve etnik
ayr›flt›rman›n önünü aç›c› siparifl
anayasan›n ortaya at›lmas›n›n yan›nda,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› ortadan kald›rmaya
yönelik son giriflimlere karfl› demokrasi
ve insan haklar› mücadelesini kararl›l›kla
sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

 ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›

‹nsan Haklar› Haftas›

âkimler ve Savc›lar Yasas›’nda
de¤ifliklik yap›lmas›n› öngören
yasa tasar›s›n›n Meclis Adalet
K o m i s y o n u ’ n d a  k a b u l

edilmesiyle yarg›da siyasallaflma yolunda
önemli bir ad›m at›lm›flt›r.

Bu yasa de¤ifliklik önerisiyle yaz›l› s›nav›
geçen Hâkim ve Savc› adaylar›na
yap›lacak sözlü mülakat s›nav›n›, Adalet
Bakanl›¤› gerçeklefltirecektir. Adalet
Bakanl›¤›’n›n siyasi kimli¤i göz önünde
iken önümüzdeki dönem göreve
bafllat›lacak olmas› muhtemel dört binin
üstündeki bofl yarg›ç savc› kadrosunun,
hükümetin siyasi görüflüne yak›n
kadrolarca doldurulaca¤› aç›k bir niyet
olarak ortaya ç›km›flt›r.

Yarg›n›n siyasallaflmas› ile Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu’na Adalet

Bakanl›¤›’n›n baflkanl›k etmesi y›llard›r
tart›fl›lan ve ülkemizin s›rt›nda duran a¤›r
bir kamburdur. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ad›na
hükümetten ad›m atmas›n› beklerken,
yarg›y› mevcut durumdan da vahim
biçimde siyasetin güdümüne sokacak bu
yasa de¤ifliklik önerisini ‹stanbul Barosu
olarak endifleyle karfl›l›yoruz.

Ba¤›ms›z yarg› organlar›n›n verdi¤i kimi
kararlar› “demokrasiye s›k›lm›fl kurflun”
olarak niteleme cüretini gösteren siyasi
iktidar ve temsilcileri, anlafl›lan odur ki,
kendi istekleri do¤rultusunda hüküm
verecek yarg› kadrolar›n› iflbafl›na
getirmek için yo¤un çabalara giriflmifltir.
Bu yasa de¤iflikli¤i de bu çaban›n en
somut kan›t›d›r.

Demokrasilerin vazgeçilmez kuvvetleri
olan yasama, yürütme ve yarg›

üçlüsünden siyasi yönü bulunmayan bir
tek kuvvet, yarg›d›r. Yasama ve
yürütmenin ald›klar› yanl›fl kararlar,
b a ¤ › m s › z  y a r g ›  t a r a f › n d a n
düzeltilebilmekte böylece demokratik
sistem ifller hale gelmektedir. Bir ülkede
Yarg› da siyasi bir kimli¤e bürünürse o
ülke için demokrasi ifllemez. Yasama ve
yürütmenin vermifl oldu¤u kararlar›n
denetim mekanizmas› ortadan kalkm›fl
olur. Bu durumda demokrasiden söz
edilebilmesi olana¤› kalmaz.

‹stanbul Barosu olarak bu de¤iflikli¤in
karfl›s›nda oldu¤umuzu bildirirken
kamuoyunun dikkatini bu teklife çekmeyi
yaflamsal bir görev say›yoruz.

‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›

Yarg›da Kadrolaflma Kabul Edilemez

‹

H



stanbul Barosu ve Yeditepe
Ü n i v e r s i t e s i  H u k u k
Fakü l te s i ’nce  o r tak lafla
düzenlenen Uluslar aras›

Konferanslar Dizisi’nin ikincisi 7 Aral›k
Cuma günü Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›.

Litvanyal› iki bilim adam›n›n konuflmac›
olarak yer ald›¤› konferans›n aç›l›fl›nda
konuflan ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek, terörizmin uluslar
aras› bir tan›m›n›n bulunmad›¤›n›, baz›
ülkelerin terörist olarak niteledi¤i kiflilerin
baflka ülkelerde itibar gördü¤ünü, bu
sorunun afl›lmas›nda yeni aç›l›mlara
gereksinim bulundu¤unu bildirdi.

Mykolas Romeris Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza Hukuku Ana Bilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Aurelijus Gutauskas,
Litvanya’n›n sporcular› ve organize suç
flebekeleriyle ünlü bir ülke oldu¤unu,
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra
Litvanya’da kamu mallar›n› ucuza
kapatmak için organize suç örgütlerinin

olufltu¤unu ve bunlar›n k›sa zamanda
ülkenin sayg›n kiflileri haline geldi¤ini
bildirdi. Organize suç örgütleriyle yasal
mücadele edilmesine ra¤men ülkede
halen 13 farkl› organize suç örgütünün
1500 üyesinin bulundu¤unu kaydeden
Gutauskas, bu örgütlerin kara para aklama,
narkotik ve sigara kaçakç›l›¤› gibi ifllerle
u¤raflt›klar›n›, Almanya, ‹ngiltere, Fransa
ve ‹spanya’daki suç örgütleriyle iflbirli¤i
yapt›klar›n› anlatt›.

Ayn› Üniversitenin Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi ve Litvanya Adalet
Bakanl›¤› Dan›flman› Prof. Dr. Raimundus
Kalesnykas da terörle mücadeleyi
uluslararas› boyutta ele al›nmas› ve
kurumsal bir yap› oluflturulmas› gerekti¤ini
bildirdi.

Terörizmi önlemeye iliflkin uluslararas›
sözleflmeler hakk›nda bilgi veren
Kalesnykas, Litvanya’n›n 2004 May›s
ay›nda AB’ye üye oldu¤unu, ilk kez
Macaristan ve Türkiye Cumhuriyeti’yle
anlaflma imzalad›klar›n›, bu anlaflman›n

sadece terör olaylar›n› de¤il, uyuflturucu
ile mücadele ve kara para aklama gibi
ekonomik suçlar› da kapsad›¤›n› anlatt›.

Litvanyal› iki bilim adam›n›n kat›l›mc›lar›n
sorular›n› da yan›tlad›ktan sonra kapan›fl
konuflmas› yapan Genel Sekreter Av.
Hüseyin Özbek, yararl› ve verimli
iflbirli¤ine katk› sa¤layan Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof.
Dr. Haluk Kabaalio¤lu’na, Litvanyal› bilim
adamlar›na ve kat›l›mc›lara teflekkür etti.

stanbul Barosu Avrupa Birli¤i
Hukuku Komisyonu’nca
düzenlenen AB konusundaki
dizi konferanslar›n dördüncüsü
13 Aral›k Perflembe günü saat

18.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda gerçekleflti.

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak  konferans ›nda,  AB
Anayasas›n›n iki üye ülkenin referandumla
reddetmesi üzerine ask›ya al›nmas›ndan
sonra Anayasa yerine geçecek “Lizbon
Anlaflmas›” da denilen ve 14 Aral›k
2007’de Lizbon’da imzalanan “Reform
Anlaflmas›”n›n özelliklerini anlatt›.
Demirbulak’›n konuflmas›nda alt›n› çizdi¤i
önemli hususlar özetle flöyle:

3 ‹mzalanan anlaflma Anayasa özellikleri
tafl›m›yor. Devlet ça¤r›fl›m› yaratacak isim,
bayrak, marfl gibi unsurlar metinde yer
alm›yor.

3 AB, Dönem Baflkanl›¤› sisteminden, 2,5
y›ll›¤›na seçilecek ve görev süresi bir kez
uzat›labilecek “AB Baflkan›” uygulamas›na
geçiliyor.

3 D›fl politika alan›nda AB’nin sesi olacak
bir D›fl Politika Yüksek Temsilcisi makam›
oluflturuluyor. Bu kifli AB Komisyon Baflkan
Yard›mc›s› olacak.

3 Mevcut oy sistemi 2014 y›l›na kadar
korunuyor. 2017’ye kadar geçifl süresi
verilecek olan sistemde yeni yöntem çifte
ço¤unluk olacak. Karar için üyelerin
%55’inin onay› ve AB nüfusunun %65’inin
temsili gerekecek.

3 Ülkelerin veto yetkisi d›fliflleri, savunma,
mali, sosyal güvenlik ve kültür alanlar›nda
korunuyor. Di¤er kararlar nitelikli
ço¤unlukla al›nabilecek.
3 Halen 785 olan Avrupa Parlamentosu

üye say›s› 751 olacak. Ancak AP Baflkan›
oy kullanamayaca¤› için bu say› 750’ye
inecek.

3 2014’den itibaren AB Komisyonu da
küçülecek ve 20 kifliyle s›n›rlanan üyeler
rotasyonla seçilecek.

3 Lizbon Anlaflmas›, 2008’de üye ülkeler
parlamentolar›nca onaylanacak. Sadece
‹rlanda referanduma sunacak. Anlaflman›n
2009’da yürürlü¤e girmesi öngörülüyor.

Selçuk Demirbulak, Lizbon Anlaflmas›n›n
imza töreninde Türkiye’nin bulunmad›¤›n›,
tam üyelik umutlar›n›n da iyice k›r›ld›¤›n›
belirterek “Ancak Roma Anlaflmas›na
dayanan haklar›m›z var. Avrupa’da
yaflayan 4,5 milyon vatandafl›m›z›n haklar›
var. Türkiye’de meteorolojiden sorumlu
bir bakanl›k varken AB’den sorumlu bir
bakanl›k yoktur. 48 y›lda oluflan
haklar›m›z›n korunmas› gerekir. Bu
nedenle merkezi yönetimin flemsiyesi
alt ›nda h›zla örgütlenmekten ve
haklar›m›z› savunmaktan baflka çare
yoktur” dedi.
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Terörle Mücadelede Litvanya Modeli

AB Reform Anlaflmas›n›n
                     Türkiye’ye Yans›mas›

‹
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s tanbul  Barosu ’nun ev
sahipli¤inde 1-5 Eylül 2010
tarihlerinde gerçekleflecek olan
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i

(UIA) Kongresi haz›rl›k çal›flmalar›na yerel
anlamda destek sa¤layacak Yerel
Organizasyon Komitesi, 14 Aral›k 2007
Cuma günü saat 16.00’da ‹stanbul
Barosu’nda ilk toplant›s›n› yapt›.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, Yerel Komite Üyelerine UIA
ve UIA Kongresi’ne iliflkin bilgi verdi.
Kolcuo¤lu daha sonra, Yerel Komite
Üyelerine UIA, iflleyifl ilkeleri, UIA
Kongresi’nin içeri¤i ve kongre sorumluluk
da¤›l›m›n› içeren bir rapor da¤›tt›.

Toplant›da yap›lan konuflmalarda,
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baflkenti olaca¤›
2010 y›l›nda düzenlenecek olan UIA
Kongresi’nin tüm dünyadan yaklafl›k 1500
avukat› bir araya getirecek olmas›n›n
‹stanbul Barosu için önemine vurgu
yap›ld›.

Toplant›ya ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, UIA Bölge Sekreteri
Av. Hakan Ç›nar, ‹stanbul Barosu Eski
Baflkan› Av. Turgut Kazan, Mesleki E¤itim
Merkezi Baflkan› Av. Nazan Moro¤lu, D›fl
‹liflkiler Merkezi Baflkan› Av. Hüseyin
Karabulut, AB Hukuku Komisyonu üyesi
Av. Umut Kolcuo¤lu, Prof. Dr. Mahmut
Birsel ve Av. Ahmed Pekin kat›ld›lar.

Yerel Komite gelecek toplant›s›n›,
20 -23 Ocak 2008 tarihleri aras›nda
‹stanbul’a keflif ziyareti yapacak olan UIA
Birinci Baflkan Yard›mc›s› Corrado de
Martini, UIA Kongre Direktörü Michael
Brauch ve UIA Faaliyetler Müdürü Guilene
Valete’in de kat›l›m›yla gerçeklefltirecek.

1927 y›l›nda kurulan ve merkezi Paris’te
bulunan Uluslararas› Avukatlar Birli¤i
(UIA) dünyan›n en eski avukatlar ve
barolar birli¤idir. UIA, dünya çap›nda 200
baronun yan› s›ra 110’u aflk›n ülkeden
binlerce bireysel üyeyi temsil eden ve
ayn› zamanda yaklafl›k 2 milyonu aflk›n

avukat› bir araya getiren bir kurulufltur.
Bu çok dilli ve çok kültürlü yap›, çal›flma
dilleri olan ‹ngilizce, Frans›zca ve
‹spanyolcan›n yan› s›ra Almanca,
‹talyanca, Arapça ve Portekizceyi de resmi
dil olarak kabul etmifltir.

Y›lda bir kere gerçeklefltirilen UIA kongresi
tüm k›talardan yaklafl›k 1500 kat›l›mc›y›
bir araya getirmektedir. Kat›l›mlar en çok
Fransa, ‹sviçre, Belçika, ‹talya, Almanya,
‹spanya ve ‹ngiltere’den olmakla birlikte
her kongrede 70’in üzerinde ülkeden
kat›l›mc›lar haz›r bulunmaktad›r.

UIA Yürütme Kurulu’nun 28 Haziran 2007
Lizbon toplant ›s ›nda UIA 2010
Kongresi’nin ‹stanbul Barosu’nun ev
sahipli¤inde ‹stanbul’da yap›lmas› karar›
al›nm›flt›.

UIA 2010 Kongresi
Yerel Organizasyon Komitesi

‹lk Toplant›s›n› Yapt›

vrupa Barolar Federasyonu
(FBE) ve Avrupa Avukatlar
Birli¤i (AEA-EAL) 2008 genel
k o n g r e l e r i n i  ‹ s t a n b u l

Barosunun ev sahipli¤inde 22 -24 May›s
2008  t a r ih l e r inde  ‹ s t anbu l ’da
gerçeklefltirecekler.

22 May›s Perflembe günü The Marmara
Otel’de 15.00 -19.00 saatleri aras›nda
yap›lacak olan AEA Kongresi’nde “AB
Mevzuat›: AB ve Üçüncü Ülkeler
Aras›ndaki Usule ‹liflkin Konular” temas›
tart›fl›lacak.

23 May›s’ta 09.00 -18.00 saatleri aras›nda

gerçekleflecek olan FBE Kongresi’nin
temas› ise “Avukatlar ve Barolar ‹çin
Reklâm”.

Toplant›lar›n son günü olan 24 May›s
Cumartesi günü ise FBE ve AEA Genel
Kurul ve Komisyon toplant›lar›n›
yapacaklar. Genel Kurul ve Komisyon
Toplant›lar› sadece FBE ve AEA üye
kat›l›mc›lar›na aç›kt›r.

22 -23 May›s günlerinde düzenlenecek
olan ve hem yabanc›, hem de yerel
kat›l›mc›lara aç›k olan kongrelerin ayr›nt›l›
program› önümüzdeki günlerde sitemizde
yay›nlanacakt›r. Kay›t ücreti yerel

kat›l›mc›lar için 150 Euro’dur. Program
gere¤ince kat›l›mc› say›s› s›n›rl›
tutulaca¤›ndan baflvuru s›ras› dikkate
al›narak belirli say›da kay›t yap›lacakt›r.
S ›n› r l ›  say›daki  kontenjan iç in
kat›l›mc›lar›n kay›t öncesi ‹stanbul
Barosuna baflvurmalar› gerekiyor.

Bilgi için:

‹stanbul Barosu D›fl ‹liflkiler Merkezi
Tel: 0212 251 63 25-196,
Faks: 0212 293 89 60,
e-posta: information@istanbulbarosu.org.tr

Avrupa Barolar Federasyonu (FBE)
ve Avrupa Avukatlar Birli¤i (AEA-EAL)

Ortak Kongresi
May›s 2008’de  ‹stanbul’da Yap›lacak

A

‹
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stanbul Barosu Baflkanl›¤›’n›n,
A d a l e t  B a k a n l › ¤ › ’ n c a
yay›nlanan ve müdafiin bürosu,
konutu ve yerleflim yerindeki

telekomünikasyon araçlar›n›n tespiti,
dinlenilmesi ve kayda al›nmas›na olanak
veren Ceza Muhakemesi Kanununda
Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla
Yap›lan ‹letiflimin Denetlenmesi, Gizli
Soruflturmac› ve Teknik Araçlarla ‹zleme
Tedbirlerinin Uygulanmas›na ‹liflkin
Yönetmeli¤in baz› maddelerinin iptali
ve yürütmenin durdurulmas› talebiyle
açt›¤› davada Dan›fltay, baz› maddelerin
yürürlü¤ünü durdurma karar› verdi.

Yürütmenin Durdurulmas›na Karar
Verilen Maddeler:

a) 7. maddenin 4. f›kras›n›n 2. cümlesi

“Ceza Muhakemesi Kanununun 135.
maddesinde belirtilen yasal flartlar varsa,
suç iflleme flüphesi alt›ndaki tan›kl›ktan
çekinme hakk› olan flah›slar hakk›nda da

hakim veya gecikmesinde sak›nca bulunan
hallerde Cumhuriyet Savc›s›n›n karar›yla
bu tedbire baflvurulabilir”.

b) 7. maddenin 5. f›kras›nda yer alan
“suç flüphesi olmayan haller” ibaresi

“fiüpheli veya san›¤a yüklenen suç
dolay›s›yla suç flüphelisi olmayan müdafiin
bürosu, konutu ve yerleflim yerindeki
telekomünikasyon araçlar› hakk›nda, Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 135. madde
hükmü uygulanmaz”.

c) 12. maddenin 4. f›kras›

“Dinleme veya mobil telefonun yerinin
tespiti kararlar›nda süre, karar›n
Baflkanl›kta sisteme tan›t›ld›¤› andan
itibaren bafllar”.

d) 28. maddenin 2. f›kras›n›n 1. cümlesi
ve 3. f›kras›

Gizli soruflturmac›n›n çal›flma ilkeleri

MADDE: 28 -

(2) Gizli soruflturmac› olarak kullan›lacak
kifli, soruflturmay› yürüten kolluk
kuvvetinin talebi üzerine bu konuya iliflkin
görevlendirilen birimi taraf›ndan saptan›r.
Ancak görevlendirilecek kiflinin bu hususta
r›zas›n›n al›nmas› flartt›r. Bu kifliye, ilgili
kolluk birimi taraf›ndan aidiyet numaras›
verilir. ‹lgili kolluk birimince yürütülecek
ifllemler ile suçun soruflturma ve
kovuflturmas› s›ras›nda bu aidiyet
numaras›n› kullan›r.

(3) Gizli soruflturmac›ya iliflkin tüm bilgi
ve belgeler ilgili kolluk biriminde saklan›r.

NOT: Karar›n tam metnine Baromuz
internet sitesinde ulaflabilirsiniz.

Dan›fltay ‹letiflimin Denetlenmesiyle
‹lgili Baz› Maddelerin

Yürürlü¤ünü Durdurdu

umhurbaflkan›’n›n onay›yla
cezaevi izleme kurullar›na
iliflkin yasalarda de¤ifliklik ile
Uluslararas› Çocuk Kaç›rman›n

Hukuki Yön ve Kapsam›na Dair Kanun
yürürlü¤e girdi.

5712 say›l› “Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve
Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanununda
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun”, ve
5717 say›l› “Uluslararas› Çocuk
Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na
Dair  Kanun”  Resmi  Gazete ’de
yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.

5712 say›l› “Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve
Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanunu’nda
De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun”,
baflkanla birlikte 5 as›l ve 3 yedek üyeden
oluflacak izleme kurullar›nda as›l
üyelerden en az 1’inin kad›n olmas›n›
düzenliyor.

Adalet Bakanl›¤›, cezaevi güvenli¤ine
iliflkin hususlar müstesna olmak üzere,
her y›l bir önceki y›la ait izleme
kurullar›nca düzenlenen raporlar›n
say›s›n›, konular›n›, yerine getirilen ve
getirilmeyen önerileri ve gerekçelerini bir
raporla kamuoyuna aç›klayacak.

ÇOCUK KAÇIRMAYA
KARfiI KANUN
5717 say›l› “Uluslararas› Çocuk
Kaç›rman›n Hukuki Yön ve Kapsam›na
Dair Kanun” ise çocuklar›n velayet
hakk›na sahip olmayan kiflilerce bir
ülkeden di¤erine haks›z olarak götürülmesi
olaylar›n›n yol açt›¤› sorunlar›n çözümünü
öngörüyor.

Buna göre, Adalet Bakanl›¤› baflvuruda
bulunan kifli ad›na, kaç›r›lan çocu¤un

(16 yafl›n› tamamlamam›fl) iadesi veya
flahsi iliflki kurulmas›n› sa¤lamak amac›yla
idari ve adli ifllemler yapmaya yetkili
olacak.

Adalet Bakanl›¤›, Cumhuriyet Savc›l›¤›
arac›l›¤›yla, çocu¤un bulundu¤u yerin
tespiti ile menfaatlerinin korunmas›
için gerekli önlemleri alacak. Çocu¤un
ve kaç›ran kiflinin r›zas› ile iadesi
veya taraflar aras›nda sulh yoluyla bir
çözüme ulafl›lmas› için gerekli önlemlerin
al›nmas› sa¤lanacak. Bunun mümkün
olmamas› halinde, Adalet Bakanl›¤›
ad›na Cumhuriyet Savc›l›klar›, yetkili
mahkemeye dava açacak. Dava ve ifllerle
ilgili aile mahkemeleri görevli olacak.

Cezaevi ‹zleme Kurulundaki
Üyelerin En Az Biri Kad›n Olacak

‹
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arolar ile Hâkimler ve Savc›lar
Birli¤i baflta olmak üzere
akademisyen ve sivil toplum
kurulufl lar ›n ›n da tepki

gösterdi¤i ,  hâkim ve savc› lar ›n
mülakatla ifle al›nmas›n› öngören yasa,
Cumhurbaflkan› taraf›ndan onayland›.

5720 say›l› “Hâkimler ve Savc›lar
Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair
Kanun” Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e girdi. Bundan böyle hâkim ve
savc›lar Adalet Bakanl›¤›’nca yap›lacak
mülakat la  a l ›nacak.  Mülakat ta ,
“muhakeme gücü, bir konuyu kavray›p
özetleme ve ifade etme, genel ve fiziki
görünüm, davran›fl ve tepkilerinin mesle¤e
uygunlu¤u, liyakat, yetenek ve kültür,
ça¤dafl bilimsel ve teknolojik geliflime
aç›kl›k” ölçütleri esas al›nacak.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal karar›
üzerine, yönetmelikle yap›lan hâkim ve
savc› al›mlar›n› yasal bir düzenlemeye
kavuflturmay› amaçlayan kanuna göre,
idari yarg›da hâkim olmak isteyen ve
Hukuk Fakültesi d›fl›ndaki fakültelerden
mezun olanlar›n oran›, kabul edilecek
aday say›s ›n›n yüzde 20’s i  i le
s›n›rland›r›l›yor.

Avukatl›k mesle¤inde 5 y›l fiilen çal›fl›p
35 yafl›n› doldurmam›fl olanlar da
ÖSYM’nin yapaca¤› yaz›l› s›nav ve Adalet
Bakanl›¤›’n›n yapaca¤› mülakatla hâkimlik
ve savc›l›k mesle¤ine kabul edilebilecekler.
ÖSYM’nin yapaca¤› yaz›l› s›navda,

100 tam puan üzerinden en az 70 puan
almak kayd›yla, en yüksek puandan
bafllanarak, s›nav ilan›nda belirtilen kadro
say›s›n›n bir kat› fazlas› mülakata
ça¤r›lacak.

Yaz›l› s›nava kat›lanlar›n yaz›l› s›nav
notunun yüzde 70’i, mülakat notunun
yüzde 30’unun toplam› tespit edildikten
sonra en yüksek puan alandan bafllamak
üzere nihai baflar› listesi haz›rlanacak.
Puanlar›n eflit olmas› halinde yaz›l› puan
esas al›nacak, yaz›l› puan›n da eflit olmas›
halinde kura çekilerek baflar› s›ras›
belirlenecek.

Mülakatta, “muhakeme gücü, bir konuyu
kavray›p özetleme ve ifade etme, genel
ve fiziki görünüm, davran›fl ve tepkilerinin
mesle¤e uygunlu¤u, liyakat, yetenek ve
kültür, ça¤dafl bilimsel ve teknolojik
geliflime aç›kl›k” ölçütleri esas al›nacak.

Mülakat Kurulu, Adalet Bakanl›¤›
Müsteflar› veya görevlendirece¤i müsteflar
yard›mc›s› baflkanl›¤›nda, Teftifl Kurulu
Baflkan›, Ceza ‹flleri, Hukuk ‹flleri ve
Personel Genel Müdürleri ile Türkiye
Adalet Akademisi Yönetim Kurulu’nun
her s›nav için kendi üyeleri aras›ndan
belirleyece¤i 2 üye olmak üzere 7 üyeden
oluflacak.

MESLEKTEN ÇIKARTMA CEZASI

Kanun, meslekten ç›karmayla ilgili cezalar›
da baflta Türk Ceza Kanunu olmak üzere

di¤er kanunlarla uyumlu hale getiriyor.
Meslekten ç›karma, “bir daha mesle¤e
al›nmamak üzere göreve son verilmesi”
fleklinde tan›mlan›yor. Hâkim ve savc›lara,
hükümlülü¤ü gerektiren suç, mesle¤in
fleref ve onurunu bozan veya mesle¤e
olan genel sayg› ve güveni gideren nitelikte
görülürse, “daha alt derecede bir disiplin
cezas› öngörülmemifl olmak kayd›yla”
meslekten ç›karma cezas› verilebilecek.

DOKTORA YAPANLAR ‹Ç‹N
AYRI MÜLAKAT

Hukuk alan›nda doktora yapm›fl olanlar,
ilan edilen bofl kadrolara baflvurabilecek.
Bu kifliler sadece mülakata tabi tutulacak.
Bu durumda olanlar için mülakat üzerine
puan› esas al›narak ayr› bir nihai liste
düzenlenecek.

Kanuna eklenen bir maddeye göre, 15
Ekim 2006 tarihinde yap›lan idari yarg›
hâkimi adayl›¤› yaz›l› s›nav›nda mülakatta
baflar›s›z say›lanlar, bu kanun hükümlerine
göre yeniden mülakata al›nacaklar. Bunlar
aras›nda baflar›l› olanlar adayl›¤a atanacak.

Yaz›l› s›nav ile 25 Haziran - 6 Temmuz
2007 tarihleri aras›nda yap›lan mülakat
sonucuna göre atamalar› yap›lanlar›n
haklar› sakl› kalacak. Bu adaylar›n meslek
öncesi e¤itimleri, kald›¤› yerden devam
edecek.

Tart›flmal› Hâkim-Savc›
Yasas› Yürürlükte

B

arg›tay 1. Hukuk Dairesi, içtihat
de¤iflikli¤ine giderek tarihi bir
karara imza att›. Yarg›tay’›n
verdi¤i karar sonras›, k›y›

tapular› iptal edilenlere “Devletin
sayg›nl›¤›n›n” zedelenmemesi için
tazminat ödenmesinin önü aç›lm›fl oldu.

K›y› tapular›, kendilerine hiçbir ücret
ödenmeksizin iptal edilenler Türkiye
aleyhine Avrupa ‹nsan Haklar ›
Mahkemesi’ne (A‹HM ) dava açmaya
bafllad›. A‹HM, dava açanlara uygun ve
makul bir miktar ödenmeksizin mülkten
yoksun b›rak›lmalar›n›n afl›r› bir müdahale
oluflturdu¤una ve bu kiflilere tazminat
ödenmesi gerekti¤ine karar verdi.
A‹HM’in k›y› tapular› iptal edilenlere

tazminat ödenmedi¤i gerekçesiyle
Türkiye’yi mahkûm etmesinin ard›ndan
Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi içtihat
de¤iflikli¤ine gitti. ‹çtihat de¤iflikli¤i ile
k›y› tapular› iptal edilenlere devletin
tazminat ödemesinin yolu aç›ld›. Bu
karar›n ard›ndan Türkiye, bedel
ödemeksizin k›y› tapular› iptal edilenlere
tazminat ödeyerek A‹HM’nin Türkiye yi
mahkûm etmesinin de önünü kapatm›fl
olacak.

Yarg›tay’dan Önemli Karar

Rize’nin Pazar ilçesinde yaflayan Ferhat
Galipo¤lu’na ait 6 parsel tafl›nmaz›n bir
bölümünün k›y› kenar çizgisi içerisinde
kald›¤› ve k›y›lar›n devlete ait oldu¤u

gerekçesiyle tapular› iptal edildi. Bu karar
sonras› Galipo¤lu, Pazar Asliye Hukuku
Mahkemesi’ne dava açt›. Mahkeme,
Galipo¤lu’nun talebinin reddine karar
verdi. Dosyan›n temyiz incelemesini
yapan Yarg›tay 1. Hukuk Dairesi, tapu
iptalinin Anayasa’n›n 43. maddesine
uygun oldu¤una dikkat çekerek, “Daval›
tapu kayd›n›n iptalinden dolay› ancak
tazminat talebinde bulunabilir” diyerek
yerel mahkemenin karar›n› onad›. Yarg›tay,
verdi¤i kararla k›y› tapusu iptal edilenlerin
tazminat talebinde bulunmalar›n›n önünü
açm›fl oldu.

Yarg›tay'dan Önemli Karar
Y
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Saçlar›n› örgü örgü yapan ç›t› p›t› bir k›zd›. Sar› saçl›
mavi gözlüydü. Gülümsedi¤inde yüzünde beliren gamzelere
bakmaya k›yamazd›n›z.

Ailesinin biricik k›z›yd›. Babas› üst düzey bir bürokratt›.
Y›llar›n› devlette geçirmifl sayg›n bir adamd›. Biricik k›z›n›
yaflad›klar› kentin en popüler kolejine göndermiflti; kendisi gibi
yabanc› dil s›k›nt›s› çekmesin diye derslerin tümünün ‹ngilizce
görüldü¤ü bu koleji seçmiflti.

Kolej bitti¤inde babas›n› örnek alarak güzel sanatlara
olan e¤ilimi es geçerek, özel bir üniversitenin hukuk bölümüne
yaz›ld›. Devlet üniversitelerine girmeye puan› yetmemiflti.

Babas›, üniversiteye girdi¤i gün, son model bir spor
araban›n anahtar›yla ç›ka gelmifl k›z›na verdi¤i sözü tutmufltu.
Okula arabayla gidip gelmek hofl bir duyguydu. Okulunu uzatmal›
da olsa bitirdi. Avukatl›k staj›n› tamamlad›. Avukatl›k Ruhsat›ndan
hemen sonra da ‹sviçre’nin önde gelen bir üniversitesinde
Bankac›l›k üzerine yüksek lisansa bafllad›.

Anne ve babas›ndan ilk kez ayr›l›yordu. Zürih’te yafll›
ve yaln›z bir kad›n›n kocaman evindeki odalardan birini kiralad›.
‹lk y›l idare etti. Sonras›nda kad›nla tart›flt›lar. Babas›n› arad› ve
bu “yafll› buna¤a” art›k daha fazla katlanamayaca¤›n› söyledi.
Babas› para ç›kar›nca tek bafl›na eve ç›kt›. Kendisi gibi yüksek
lisans yapmaya gelen bir Türk arkadafl buldu. Ona afl›k oldu.
Türkiye’ye döndüklerinde evlenme planlar› yapt›lar. Olmad›.
Arkadafl› okulu uzatt›. Aralar›nda sorunlar ç›kt›. Sorunlar› aflmaya
çal›flmadan ayr›ld›lar.

Tüm bu olanlara bir de ‹sviçrelilerin, onu Türklü¤ünden
dolay› hor gören ›rkç› yaklafl›mlar› eklendi. Geliflmifl bu bat›
ülkesinde bu denli bir ›rkç›l›kla karfl›laflabilece¤ini hiç
düflünmemiflti. Yüksek lisans biter bitmez evini kapat›p Türkiye’ye
döndü. Babas› büyük bir bankan›n genel müdürünü tan›yordu.
Bir telefonla ifli bitirdi. O bankaya hukuk dan›flman› olarak
atand›.

‹fl yeri çok katl› bir plazadayd›. Bo¤az ayaklar›n›n
alt›ndayd›. Çok mutluydu ama aksakl›klar da yok de¤ildi. Her
gün gitti¤i ifl yerinde detektörden geçmek zorundayd›. Sütyen
kopças›na bile öten bu aletten nefret ediyordu. Her ifle gidiflinde
çantas›n›, üzerindeki telefon ve anahtarl›klar› cihaza b›rakmaktan,
her seferinde turnikelere kart okutmaktan g›na geldi.

‹fline al›flmaya çal›flt›. Resmi yaz›flmalar›na Avukat
sözcü¤ünün k›saltmas› olan Av’›n yan› s›ra hukuk yüksek lisans›
yapt›¤›n›n göstergesi olarak L.L.M (okunuflu elelem) de yazmaya
bafllad›.

‹fl arkadafllar›na ›s›namad›. Her gün ayn› saatte yeme¤e
ç›k›lan hep ayn› giysilerin giyildi¤i, kiflili¤in ve insan benli¤inin

geri planda kald›¤› bir tap›nakt› buras›. Kapitalizm tap›na¤›.
Çal›flanlar da birer tutsakt›lar.

Onlar›n güvenini kazanmak için çaba harcamad›.
Hakl›yd›. Zorlan›yordu. Öyle ki kimi sabahlar ona bir günayd›n›
bile esirgeyen ifl arkadafllar›yla tüm bir günü geçirmek zorundayd›.
Ö¤le yemeklerine ve çay molalar›na yaln›z ç›kt›. Kariyer yapmay›
her fleyin üzerinde tuttu. ‹ki bin dolarla ifle girmiflti. ‹ki y›l sonra
ayl›¤› dört bin dolar› geçti. Aileden ayr›lman›n zaman› gelmiflti.
‹stanbul’un en güzel yeri dedi¤i Caddebostan’da bin befl yüz
dolara ev kiralad›.

Bir gün “evlen art›k,” dedi, annesi. “Ne evlili¤i anne,
ben iflimle evliyim. Üstelik evlenecek adam m› var ortal›kta. Salt
bir çocuk yapmak için evlenirim evlensem,” dedi. ‹fl yerinde
onunla yeme¤e ç›kmak isteyen çocuklar› küçümsedi. Aptald›
her biri. Yaflayaca¤› bir iliflkinin kariyer planlar›n› altüst
edece¤inden emindi! ‹stedi¤i yere gelmeden kimseyle
ç›kmamal›yd›.

Babas› kaç kez ifl yerinde, onu ziyaret etmek istemiflti.
O ise her defas›nda ifllerinin yo¤unlu¤unu bahane ederek onu
geri çevirmiflti. Babas›n›n buna al›nd›¤›n› kariyer h›rs›yla fark
edemedi bile.

‹sviçre’de duygular› belli etmemenin baflar› getirece¤ini
ö¤retmifllerdi ona. Duygusuzlu¤un, ac›mas›zl›¤›n Türkiye’de
prim getirmedi¤ini görmesi için yaflamas› gerekti. Çokbilmifl
‹sviçrelilerden ö¤rendi¤i hiçbir fley ifle yaramad›. Koflullar farkl›yd›.
Neyse ki ifl yaflam›n› bilen bir babas› vard›. Zorland›¤›, s›k›nt›ya
düfltü¤ü her an babas›na dan›fl›yordu.

Bat› ülkelerinin vars›ll›¤›, lüksü, albenisi ve yaflam
standartlar› çok iyiydi ama do¤udan yükselen ›fl›k karfl›s›nda,
bunlar›n tümü sönük kal›yordu.

K›sa bir süre sonra çal›flt›¤› hukuk servisinde
müflavir oldu. Zaman su gibi akt›. Yafl› otuzlara yaklaflt›.
Adet düzensizli¤inden muzdaripti. Doktora gitti. Ondan birkaç
test istediler. Sonuçlar› gören doktorun yüzü k›pk›rm›z› oldu.
Ayn› testlerden tekrar istedi. Sonuç de¤iflmedi. Doktor, hamile
kalman olanaks›z diyordu.

Yüre¤i eridi o an! Doktoru hiç umut yok demiflti. Erken
dönem olsayd›, belirli tedaviler uygulanabilirdi. Ancak bu yafltan
sonra bu da mümkün de¤ildi. Hiçbir felaket tek bafl›na gelmezmifl
ya, babas›n› da o s›ralar yitirdi.

Yaflam›n rengi bir anda pembeden griye döndü. ‹stedi¤i
her fleyi elde etmiflti. Ancak ömür denen bu köprüyü, bir bafl›na
babas›ndan uzakta ve daha da kötüsü çocuksuz geçece¤ini hiç
düflünememiflti.

Zenginli¤in aldat›c› ›fl›lt›s›, güzelli¤in geçici büyüsü,
iflyerindeki odas›n›n muazzam görüntüsü ve gezmelerine bay›ld›¤›
Caddebostan Akflamlar›…

Hiçbirinin yoktu art›k önemi. Hiç do¤mayacak bebe¤inin
bir gülüflüne feda olsundu hepsi, her biri!..

Ona göre, bir kad›n için çocuksuzluk demek ölümdü,
tan›mlanmas› zor bir elemdi…

econgun@gmail.com

ELeLeM
Coflkun ONGUN
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Atatürk’ün
Devrimci
Adalet Bakan›
Mehmet Akzambak 1927 y›l›nda Konya’da
do¤du. 1950 y›l›nda Ankara Hukuk
Fakültesi’nde mezun oldu. Üst düzey
bürokrat olarak görevlerde bulunan
Akzambak’›n TBMM Bas›mevi taraf›ndan
bas›lan ‹nsan Haklar› adl› 4 ciltlik eseri
bulunmaktad›r.

Mehmet Akzambak “Atatürk’ün Devrimci
Adalet Bakan›: Mahmut Esat Bozkurt” adl›
eser inde  Cumhur iye t ’ in  Hukuk
Devrimi’nin Mimar› Ankara Hukuk
Fakültesi’nin Banisi Kuvay-› Milliyeci ve
Lahey Beynelmilel Daimi Adalet
Divan›’nda Kazand›¤› Bozkurt-Lotus
Davas›’na yer veriyor.

Akzambak eserin sunufl bölümünde,
yazmak istedi¤im kendimden bir fley
katmadan mevcut ve bulabildi¤im bas›l›
metinlerden, La Haye’de kazand›¤›
Dava’n›n büyüklü¤ünde Mahmut Esat’›n
kim oldu¤u, hizmetlerinin ne oldu¤u,
örnek al›nacak ne biçim bir kifli oldu¤unu
saptamak idi.

… Mahmut Esat’ ›n Türk Hukuk
Devrimi’nin mimar› olmas›, Bat›ya kapal›
o k›s›r dönem içinde, ancak Atatürk gibi
bir dehan›n lider olarak varl›¤› ile mümkün
olmufl, bütün baflar› kayna¤›n› Atatürk’ten
ald›¤› esin ve O’nun flevklendirmesi ve
kollamas› ile mümkün olmufltur.

ATATÜRK ne büyük bir insand›r ki
Mahmut Esat gibi üstün bir yetene¤i bulup
O’nu Adalet Bakan› sandalyesine
oturtmufltur.

Bu nedenle Mahmut Esat’tan söz edilirken
ATATÜRK ön plandad›r,’ demektedir.

Kastafl Yay›nevi taraf›ndan iki cildin bir
arada bas›ld›¤› eserin 1. cildinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin do¤uflu ve Hukuk
Devrimi ana temellerinin inflas›,
Ça¤dafllaflma Devri ,  2.  ci ldinde
Uluslararas› Lahey Adalet Divan›’nda
Mahmut Esat’›n kazand›¤› Bozkurt- Lotus
Davas› ve genç cumhuriyetimizin hukuk
devrimleri mimarlar›n›n öyküsü yer al›yor.

Bilgi için: 0 212 520 59 70
kastas@ttnet.net.tr

‹ngiliz
Amerikan
Yay›n
Dünyas›nda
Naz›m Hikmet

Baflak Ergil taraf›ndan kaleme al›nan bu
kitap, 1930'lardan günümüze dek ‹ngiliz-
Amerikan yay›n dünyas›nda yay›mlanan
dergi ve kitaplardan yola ç›karak, büyük
flairimiz Nâz›m Hikmet’in y›llar içinde
de¤iflen imaj›n› irdeliyor.

Çok say›da dergi ve kitab›n incelenmesiyle
elde edilen saptamalar›n sergilendi¤i
a rafl t › rma boyunca,  1930’ la rda
“Türkiye’nin Komünist fiairi” olarak
sunulan Nâz›m Hikmet’in, 2000’lere
gelindi¤inde romantik yönleriyle
tan›mlanan mistik, lirik bir kahramana
nas›l dönüfltürüldü¤ünü göreceksiniz.
Yazar, ayr›ca çeviri ve yay›n süreçlerinde
al›nan farkl› kararlar› ve sonuçlar›n›
sosyopolitik artalanlarla iliflkilendirerek
tarihsel bir bak›flla sunuyor.

Naz›m Hikmet’le ilgili yurt d›fl›nda
yay›nlanm›fl eserlerin afifl katalog ve
broflürlerinin resimleri de kitaptaki sayfalar
aras›na serpifltirilmifl.

Ajanda ve Kitap ‹steme : Naz›m Hikmet
Kültür ve Sanat Vakf›, S›raselviler Cad.
No:48 Kat 1 Taksim-‹st.  Tel: 0212 252 63
14  naz imh ikme tvak f i@ tu r k .ne t

‹stanbul
Barosu Dergisi’nin
Kas›m-Aral›k Say›s› Ç›kt›
‹stanbul Barosu Yay›n Kurulu’nca
haz›rlanan ve iki ayda bir yay›nlanan
‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹’nin 2007/6
Kas›m-Aral›k say›s› yo¤un bir içerikle
yay›nland›.

Derginin BAfiKANIN PENCERES‹NDEN
bölümünde Baro Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun “Mahmut Esat Bozkurt
Ayd›nl›¤›” bafll›kl› yaz›s› yer al›yor.

Yay›n Kurulu’ndan Bölümünde; Yay›n
Kurulu Baflkan› Av. Celal Ülgen’in, bir
yay›n y›l›n›n daha sonuna gelindi¤ini
belirten yaz›s›nda, Yay›n Kurulu’nun
2007’de yapt›¤› çal›flmalar›n bir
de¤erlendirilmesi yap›l›yor.

‹stanbul Barosu Dergisinin YAZILAR
bölümünde 13 yazara ait bilimsel nitelikli
yaz›lar bulunuyor.

‹stanbul Barosu Dergisi Baro üyelerine
ücretsiz veriliyor. Dergiye 80.00 YTL
karfl›l›¤›nda bir y›l abone olmak mümkün.
Dergi, adliyelerdeki Baro odalar›ndan ve
Baro Merkezi’nden sa¤lanabilir.

Dergiye abone olmak isteyenlerce
abonelik bedelinin, ‹stanbul Barosu’nun
Vak›flar Bankas› Beyo¤lu fiubesi’ndeki
202 70 00 no’lu hesab›na yat›r›lmas› ve
dekontun, derginin gönderilece¤i adresle
birlikte 0212 245 63 52 nolu faksa
gönderilmesi gerekiyor.

                        Naz›m Hikmet
              2008 Kültür Ajandas›
Naz›m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf› taraf›ndan yay›mlanan 2008 Kültür Ajandas›
her y›l oldu¤u gibi bu y›l da yine kültür ve sanat rehberi niteli¤inde haz›rland›.
Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere iki dilde yay›nlanan ajandada, Naz›m Hikmet
fliirlerinden dizeler, önemli kültür ve sanat olaylar›, anma günleri ve kültür kurumlar›na
ait bilgiler yer al›yor.

Ayr›ca yap›tlar›yla kültür ve sanat dünyam›zda iz b›rakm›fl sanat, yaz›n ve bilim
insanlar›m›zdan her biri de aylara bölünerek inceleniyor.

Yaflar Nabi Nay›r, Elif Naci, Selahattin Hilav, Fikret Mualla ve Abidin Dino bu
isimlerden yaln›zca birkaç›…
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Avukatlara Avrupa Ülkelerinde Geçerli
Kimlik Düzenlenmesine Baflland›
Avrupa Barolar› ve Hukuk Dernekleri Konseyi (CCBE) ile Türkiye
Barolar Birli¤i aras›nda yap›lan lisans sözleflmesi hükümleri
do¤rultusunda isteyen avukatlara befl y›l süreli CCBE Avukat
Kimlik Kart› düzenlenmesine baflland›.

CCBE Avukat Kimlik kart› alabilmek için, meslektafllar›m›z›n
baro baflkanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl baflvuru formunu, 1.9x2.1
ebad›nda bir adet ‘pul’ resmi ve CCBE kimlik ücreti olan 20
Euro’nun Halk Bankas› Yeniflehir fiubesi’ndeki 58000025 numaral›
“Avrupa Kimlik” hesab›na yat›r›ld›¤›n› gösterir dekontu Barolar
Birli¤i’ne göndermesi gerekiyor.

Belgelerin tamamlanmas›ndan sonra düzenlenecek
kimlik meslektafllar›m›z›n adresine kargo ile gönderilecek.

Kimlik düzenlenmesine iliflkin doldurularak Baro Baflkan›’n›n
onay›na sunulacak form ektedir.

Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetleri
2008 Y›l› Görev S›n›rlar› Belli Oldu
4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un 22. ve
Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetleri Yönetmeli¤i’nin 5.
maddelerinde yer alan parasal s›n›rlar›n artt›r›lmas›na iliflkin
tebli¤ Resmi Gazete’de yay›mland›.

Buna göre 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanun’un
de¤iflik 22. maddesinin 5 ve 6. F›kras›ndaki Tüketici Sorunlar›
Hakem Heyetlerinin kararlar›n›n ba¤lay›c› olaca¤›na iliflkin üst
veya tüketici mahkemelerinde delil olaca¤›na iliflkin alt parasal
s›n›r 827,05 YTL, Büyükflehir statüsünde bulunan illerde faaliyet
gösteren ‹l Hakem Heyetleri’nin uyuflmazl›klara bakmakla görevli
ve yetkili olmalar›na iliflkin alt parasal s›n›r 2.159,08 YTL, olarak
yeniden belirlendi.

Oranlar 1 Ocak 2008 gününden itibaren geçerli olacak.

Kartal Adliyesi’nde
Fikri ve S›naî Haklar Mahkemesi
Çal›flmaya Bafllad›
Adalet Bakanl›¤›’nca yay›nlanan Temmuz 2007 Kararnamesi’yle
Kartal Adliyesi’nde ceza ve hukuk olmak üzere iki Fikri ve S›naî
Haklar Mahkemesi kurulmas› kararlaflt›r›ld›.

Fikri ve S›naî Haklar Mahkemeleri, Kartal Adliyesi bünyesinde
çal›flmaya bafllad›.

Bak›rköy Adliye Saray›
‹cra Tevzi Bürosu Yetkilisi De¤iflti
Bak›rköy Adalet Dairesi ve ‹cra Müdürlüklerinin UYAP’a geçmesi
üzerine ‹cra Dairelerinde toplu dava açan avukat ve kurumlarda
tevzi sorununun yaflanmas› üzerine Bak›rköy Adalet
Komisyonu’nca Bak›rköy ‹cra Dairelerinde kota uygulamas›na
bafllanm›fl ve 500 adet kota hakk› verilmesi kararlaflt›r›lm›flt›.

Adalet Komisyonu’nca bu kotadan yararlanmak isteyenlerin bir
dilekçe ve Baro kimlikleriyle birlikte, Komisyonca yetkili k›l›nan
Bak›rköy 1. ‹cra Müdür Yard›mc›s› Fatma Toprak’a baflvurmalar›
karar› al›nm›flt›.

Fatma Toprak’›n bir baflka göreve atanmas› üzerine, kendisi için
al›nan yetki karar› iptal edildi ve yine Adalet komisyonu karar›
ile 8. ‹cra Müdür Yard›mc›s› Vildan Demirba¤ yetkilendirildi.

‹cra Dairelerinde toplu dava açan avukat ve kurumlar›n kotadan
yararlanarak evrak›n›n tevzi edilmesi için dilekçe ve Baro
kimlikleriyle Vildan Demirba¤’a baflvurmalar› gerekiyor.

Beynelmilel Tak›m›
fiampiyon Oldu
‹stanbul Barosu Spor Komisyonu’nca düzenlenen 17. Hal› Saha
Futbol Turnuvas› sonuçland› ve Beynelmilel Tak›m› flampiyon
oldu.

20 Ekim 2007’de dokuzar tak›ml› üç grup halinde bafllayan
turnuva zorlu ve çekiflmeli maçlara sahne oldu. Grup maçlar›n›n
ard›ndan eleme, çeyrek final ve yar› final maçlar›yla devam
eden turnuva 01 Aral›k 2007 tarihindeki Beynelmilel ve Bogav
tak›mlar› aras›nda gerçekleflen final maç›yla sona erdi.

Yaklafl›k 400 meslektafl›m›z›n sportif faaliyet çat›s› alt›nda bir
araya geldi¤i ve 140 maç›n yap›ld›¤› turnuva, Halil Türkan Spor
Tesisleri’nde gerçeklefltirildi.

Yar› finalde Kallavi tak›m›n› eleyen Beynelmilel Tak›m› ile
Bosphorussia Tak›m›n› eleyen Bogav Tak›mlar› Baromuzu yurt
d›fl›nda temsil eden futbol tak›m›m›z›n oyuncular›ndan olufluyor.

Final maç›n› 6 -4 kazanan Beynelmilel Tak›m› flampiyon oldu.

2007 onur ödülü, her y›l Baro çat›s› alt›nda gerçeklefltirilen spor
etkinliklerine yapm›fl oldu¤u de¤erli katk›lardan dolay› Av.
Ahmet Demir’e, bu y›l ilk kez verilen Gol Krall›¤› ödülü ise
turnuvada 39 gol atan Av. Gürkan Akçao¤lu’na verildi.

Spor Komisyonundan verilen bilgiye göre, turnuva organizasyonu,
‹stanbul Barosu Spor Komisyonu Üyeleri Av. Berk A¤ano¤lu,
Av. Mustafa Cantürk ve Stj. Av. Y›ld›r›m Piflkin’in özverisi ve
Av. Cengiz Babal›k’›n de¤erli katk›lar›yla gerçeklefltirildi.

Turnuvan›n ilk 12 tak›m s›ralamas› ise flöyle olufltu:
1- Beynelmilel, 2- Bo¤av, 3- Kallavi 4- Bosphorussia, 5- Zugafli
Berepe, 6- Bekar Bacanaklar-Turkuaz, 7- Madafa-i Hukuk, 8-
Marmaray, 9- K›z›l Y›ld›z, 10- Karadenizmit, 11- Elden Takipli,
12- Anatolia.
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Bayrampafla Ceza Evlerinin
Girifl Kap›lar› ‹çin Yeni Karar
Bayrampafla’daki Kapal› ve H Tipi Cezaevi girifllerinde avukatlar›n
sorun yaflamas› üzerine ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› konuyu 30
Ekim 2007 tarih ve 43739 say›l› yaz›yla ‹stanbul Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’na iletmifl ve sorunun çözümü için kap› girifllerinin
yeniden düzenlenmesini istedi.

Adalet Bakanl›¤› ‹stanbul Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumunca
Cumhuriyet Baflsavc›l›¤› ve ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›’na yaz›lan
22 Kas›m 2007 tarihli yaz›da, Jandarma ve Ceza ‹nfaz Kurumu
yetkilileriyle birlikte durumun de¤erlendirildi¤i, ayn› istinat
duvar› içersinde bulunan ‹stanbul Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu ve
H Tipi Ceza ‹nfaz Kurumu’nun ayr› girifl kap›lar›n›n bulunmas›
nedeniyle söz konusu sorunun yafland›¤›n›n tespit edildi¤i
bildirildi.

Yaz›da ayr›ca,

1- Ziyaretçi avukat›n müvekkili ‹stanbul Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumunda ise kurumun kap›s›ndan girifl yapmas› gerekti¤i,

2- Ziyaretçi avukat›n müvekkili H-Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz
Kurumu’nda ise H-Tipi Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumu’nun kap›s›ndan
girifl yapmas› gerekti¤i,

3- Ziyaretçi avukat›n her iki cezaevinde müvekkilinin olmas›
durumunda ise girifl esnas›nda bildirilmek ve girifl yapt›¤› kap›dan
ç›kmak flart› ile söz konusu ara kap›y› kullanarak her iki
cezaevinde bulunan müvekkilleriyle görüfl yapmas›nda sak›nca
bulunmad›¤› kanaatine var›ld›¤› bildirildi.

SON ÇIKAN YASALAR

5700 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Fas Krall›¤› Hükümeti Aras›nda Sa¤l›k Alan›nda ‹flbirli¤ine Dair Anlaflman›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun (24/10/2007)

5701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Suudi Arabistan Krall›¤› Hükümeti Aras›nda Güvenlik, Uyuflturucu ve Psikotrop
Maddelerle Mücadele Alan›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (25/10/2007)

5702 Türkiye Cumhuriyeti ‹le Bosna-Hersek Aras›nda Hukuki ve Ticari Konularda Adli ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (25/10/2007)

5703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Pakistan ‹slam Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Tar›m Alan›nda Teknik, Bilimsel ve
Ekonomik ‹flbirli¤i Protokolünün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (25/10/2007)

5704 Türkiye Cumhuriyeti ‹le Romanya Aras›nda Hukuki Konularda Adli Yard›mlaflma Anlaflmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun
Bulundu¤una Dair Kanun (25/10/2007)

5705 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Turizm Alan›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (25/10/2007)

5706 ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Hakk›nda Kanun (02/11/2007)

5707 Türkiye Cumhuriyeti Ulaflt›rma Bakanl›¤› ‹le Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaflt›rma Bakanl›¤› Aras›nda Yap›lan Lokomotif,
Vagon ve Di¤er Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yap›m›, Gelifltirilmesi, Yenilenmesi, Bak›m›
ve Onar›m› ‹le ‹lgili Karfl›l›kl› Anlaflma Protokolünün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (06/11/2007)

5708 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Aras›nda Denizlerde Karasular›n Ötesindeki Olaylar›n
Önlenmesine ‹liflkin Anlaflman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (06/11/2007)

5709 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Haritac›l›k Alan›nda E¤itim, Teknik ve
Bilimsel ‹flbirli¤ine Dair Anlaflman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (06/11/2007)

5710 Nükleer Güç Santrallerinin Kurulmas› ve ‹flletilmesi ‹le Enerji Sat›fl›na ‹liflkin Kanun  (09/11/2007)

5711 Kat Mülkiyeti Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (14/11/2007)

5712 Ceza ‹nfaz Kurumlar› ve Tutukevleri ‹zleme Kurullar› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun (20/11/2007)

Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu
II. Sertifika Program›n›
Tamamlayan Adaylar›n
S›nav Sonuçlar› Aç›kland›
‹stanbul Barosu Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu, Meslek ‹çi
E¤itim Merkezi ile iflbirli¤i yaparak düzenledi¤i Sertifika
Program›n› tamamlayan adaylar›n s›nav sonuçlar› aç›kland›.

Meslektafllar›m›z›n mesleki geliflimlerine katk›da bulunmak
amac›yla düzenlenen 2. Sertifika Program› 17-21 Ekim 2007
tarihleri aras›nda uygulanm›fl ve 5 tam gün sürmüfltü.

S›navda baflar›l› olan kat›l›mc›lara birer sertifika verilecek.

Not: Adaylar s›nav sonuçlar›n› Baro’nun internet sitesinden
ö¤renebilir.
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ugün 93 yafl›ndaki Muazzez
‹lmiye Ç›¤, ‹stanbul Arkeoloji
Müzesi’nde Sümer, Akat ve Hitit
dilinde 74 bin çivi yaz›l› belgeyi

33 y›l boyunca tasnif ederek çözmüfl,
bilim dünyas›na kazand›rm›fl Türkiye’nin
ilk Sümerologlar›ndan biridir.

‹stanbul Barosu Hukuka Ayk›r›l›klar›
‹zleme Komisyonu ile Kültür ve Sanat
Komisyonu’nun düzenledikleri ortak
etkinlikte, Muazzez ‹lmiye Ç›¤’la sohbet
etme olana¤›n› bulduk. Bilgisine,
haf›zas›na, sa¤l›kl› düflünmesine ve engin
kültürüne hayran olduk.

Daha kürsüye oturur oturmaz, “ben uzun
uzun konuflmak istemiyorum. Siz sorun
ben söyleyeyim, söyleflelim” dedi. Ve
sorular arka arkaya geldi. Kimi sorular
tarihten geldi, kimi sorular güncelden...
Tüm sorular› p›r›l p›r›l beyninden ak›p
gelen bilgilerle yan›tlad›. Zaman zaman
espriler yapt›.

Karfl›m›zda, binlerce y›l öncesi Sümerlerin,
Akatlar›n, Hititlerin yaflam›n› anlatan, o
dönemin sosyal olaylar›n› bugünle
karfl›laflt›ran, k›yaslayan gerçek bir ayd›n,
gerçek bir bilim kad›n› vard›.

Anlatt›¤›na göre, dünyada ilk yasay› Orta

Asya’dan gelen Sümerler yapm›flt›. Sümer
yaflam›nda hukuk düzeni egemendi.
Evlenmeler, boflanmalar, miras iflleri hukuk
güvencesine kavuflturulmufltu. Kad›n-erkek
eflitti, bir s›n›rlama yoktu.

Sümer yasalar› Babil yasalar› kadar kat›
de¤ildi. Babil yasalar›nda k›sasa k›sas
görülürdü. Biri di¤erinin kolunu k›rarsa,
k›ran›n da kolu k›r›l›rd›. Oysa Sümer
yasalar›nda kolu k›rana tazminat cezas›
verilirdi. Sümer dilinde Türkçe kelimelere
de rastlanm›flt›. Ama Hititler tamam›yla
Türk’tü.

O durmadan anlat›yor, bizler de
dinliyorduk. Bilgi da¤arc›¤›m›z biraz daha
geniflliyordu. Sorular sorular› kovalarken
zaman da ak›p gidiyordu.

12 Aral›k 2007 günü Saat 18.00’da Orhan
Apayd›n Salonu’nda gerçekleflen sohbet
saatler yirmiyi gösterirken sona eriyordu.
Komisyon Baflkanlar› Av. Nezire Selçuk
ve Av. Ömer Yasa, Muazzez ‹lmiye Ç›¤’a
Baro’nun onur plaketini verirken, salondan
alk›fllar yükseliyordu...

Muazzez ‹lmiye Ç›¤
Konu¤umuzdu

ültür ve Sanat Komisyonu’nca
Pamukkale ve Efes Gezisi
28 Kas›m-2 Aral›k 2007 tarihleri
aras›nda gerçeklefltirildi.

Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 27.
etkinli¤i olan gezinin ilk dura¤› Pamukkale
oldu. Topluluk ilk gün Pamukkale’deki
Pam Otel’de termal banyolardan
yararland›. ‹kinci gün Selçuk’daki
Meryemana Evini, Efes Harabelerini,
fiirince Köyü’ndeki fiarap Evlerini gezdi.
Üçüncü gün Denizli kent turundan sonra
Hierapolis Harabeleri ve Pamukkale’yi
gezip son gün sabah› Karahay›t kaynak

sular›n› ve program d›fl› olarak da do¤a
harikas› Kakl›k Ma¤aras›’n› gördükten
sonra dönüfle geçti.

Kültür ve Sanat Komisyonu Baflkan› Av.
Ömer Yasa, gezi program›nda Afyon
Sand›kl› yolundaki Çi¤iltepe fiehitli¤i’ni
ziyaret  de bulundu¤unu, ancak
Afyonkarahisar Valisi Muzaffer Dilek’in
koydurdu¤u flehitli¤e giden yolu gösteren
tabela yok edildi¤i için flehitli¤i
bulamad›klar›n› belirterek flunlar› anlatt›:

“Yolda mola verdi¤imizde Afyonlulardan
ö¤rendim ki, 10. Cumhurbaflkan› Sezer
taraf›ndan Afyon’a Vali olarak atanan
Muzaffer Dilek Çi¤iltepe fiehitli¤ine giden
13 kilometrelik yolu asfaltlatm›fl, flehitlikte
yeniden düzenleme yapt›rm›fl ve flehitli¤e
giden yolun bafl›na da bir tabela
koydurmufl. Vali Dilek k›sa bir süre sonra
ayn› Cumhurbaflkan›nca Dan›fltay’a
atanm›fl. Demek ki bir y›l içinde tabelay›
korumak mümkün olmam›fl. fiehitli¤i
göremedik ama hem flehidimiz hakk›nda
bilgilerimizi tazeledik hem de onu bir kez
daha and›k”.

Pamukkale - Efes Gezisi

B

K
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Kas›m 2007’de Ruhsat Alan Avukatlar
 01.11. 2007
F‹L‹Z TOPRAK
BORA ‹K‹LER
K. T‹MUR SÖNMEZ
YUNUS ÇEL‹ZB‹Z
EMRAH DEM‹REL
B‹HTER NALBANT
SELDA KALE
EK‹N ‹NAL
NURfiEN KAYNAR
ASLI YAVUZ
OKfiAN ARSLANTAfi
fiERM‹N AKBULUT
AL‹ RIZA YAMAN
M. YAS‹R BA⁄CE
FUNDA YERL‹KHAN
‹REM TOPKAYA
HAN‹FE BAHAR
ERDEM KELEfi
MÜGE ESRA YILMAZ
EM‹NE ANIL AKÇAY
B.AYHAN KARAPINAR
C‹HAT B‹NGÖL
SEDA K‹P
H‹LAL MÜFTÜO⁄LU
F‹L‹Z AKKIZO⁄LU
NAZAN YAZICIO⁄LU
ÖZGE BAYDAR
ESRA BERBERO⁄LU
NURDAN GÜR‹fi
AYDAN ERDEM

 08.11. 2007
TAYLAN YÜRÜTEN
MURAT ACER
S‹BEL KILIÇ
EMEL AKD‹LEK
BETÜL YALIM
SELEN TERZ‹
KORCAN YAYLA
ASLI YAZICI
EL‹F MUYNAK
TU⁄BA ERBULUT
ÖMER KOÇO⁄LU
Y. AS‹L DO⁄RUOL
M‹NE ÖZKAfi
IfiIL UYSAL
GÖZDE BOZ
fiEVKET ERTEM
BURÇ‹N K. ÇAMUR
BELMA BULUT
SULTAN DEM‹RKAP
F. SEDA UZUNER
DUYGU MILLAO⁄LU
RAMAZAN ZEREY

 15.11. 2007
EMRE F‹L‹Z
EREN AKSU
M. FER‹T AKGÜN
BETÜL YERGÖK
BURCU KARATAfi
MEHMET G‹Z
SERAP AYAN
B‹LGE KARHAN
TEOMAN EKfi‹O⁄LU
ZEYNEP ÇET‹N

ESRA ÖZKAN
TUBA N‹L KESER
SEDA KURfiUNO⁄LU
GÜLSEDA ARSLAN
H‹LAL F‹L‹Z DUMAN
LEMAN ÖZDEM‹R
BETÜL BAfi
NESL‹HAN ÖZBEK
DUYGU SARIASLAN
ERHAN AKTAfi
AKfi‹T BERKAY NOYAN
S‹BEL BOZTAfi
MUTLU YILDIRIM
SEV‹L AKBAfi
ÇA⁄RI ÇET‹NKAYA
GUfiAN SÖYLEYENSOY
M‹NE BA⁄LAMA
EMRAH ÇET‹NTAfi
MAHMUT DEM‹R
SEFA GÜVEN
DEN‹Z AKTAfi
Y. EMRE ‹SLAM
N. ALPER KEfiMER
LEVENT YA⁄C‹
M. AR‹F S‹ZER
SELEN SÜMER
D‹LEK GÜLNAR
HAT‹CE ÖZMEN
YASEM‹N YURTTAfi
A. GÖKTU⁄ KAYA
A. SAL‹M RAMO⁄LU
AYÇA ULAfi
AHMET KARTAL
N. ASLAN YILMAZ
H. SAL‹M CANG‹L
ASLIHAN fiEN
EL‹F DÜKKANCI
KAD‹R CAN D‹NÇ

 22.11. 2007
‹ZZET OTRU
ÖZGE AKIM 
FAT‹H YILMAZ 
OSMAN EFE EREN 
ERKAN ÖZDEM‹R
fiER‹F ÖZGÜR URFA
NESL‹HAN SARI
ZEHRA BADAK
SERAZ GÜR‹fi 
U. DEFNE ATICI
KÜBRA SAYIN 
E. NUSRET ERKILIÇ
OLGAÇ NACAKÇI
BURHAN GÜN
M. DO⁄AN A⁄RI
LERZAN AVCI
V‹LDAN DEN‹Z 
M. fi‹R‹N KILIÇ
YASEM‹N ANTAKYALIO⁄LU
YILDIRIM ERZAN 
MEHMET OTRAR
ERDOST PEHL‹VAN 
SEY‹T KAPLAN
‹VON BENSASON
CANAN ARSLAN 
Z. DEN‹Z ALICI
AHMET SA⁄LAM 
ECE EY‹LER 

N‹LÜFER CABI
Y‹⁄‹T KOVANCI
HAYR‹YE KESER 
UFUK UZUNO⁄LU
SEMRA CANPOLAT 
H. SEL‹M SÜMEN 
BETÜL ÇAKIR 

 29.11. 2007
D. AL‹ GÜMÜfi
‹SMA‹L YÜCEL
EMRE fiEN
SEV‹M YILDIZ
ONUR ‹STE
MÜGE DO⁄AN
F. H‹LAL GÖKÇE
BURCU YAZGAN
M. BENAN fiENBAYRAM
G. MEL‹KE DEM‹ROK
S. YEL‹Z BIDIKLI
YEfi‹M PERÇ‹NEL
O⁄UZHAN KADIO⁄LU
ERKAN fiENSES
H. S‹NAN GÖKTEPE
ESEN KÖSTEKL‹
FAT‹H GÜNAY
ASLI ULUÇAY
GÜLfiEN AfiÇI
PINAR ÖZERCAN
EVR‹M ÖZMIZRAK
D. MERVE SALTAN
SEL‹N ESMER
MUSTAFA KARAKAYA
NESR‹N HÜSEY‹NZADE
GÜLfiAH VAROL
TUNÇ TEKO⁄LU
H‹LAL DEDEBEYO⁄LU
ASLI EL‹F KOfiAR
BAK‹ TUNA YAZ‹C‹
B‹RCAN ATATU⁄
DEN‹Z Ç‹LO⁄LU
GÜNKUT KAYA
MEHTAP HIRT
E. AHSEN OKTAY
HAKAN TUNÇA⁄IL
fiABAN ATAKAN
A. N‹YAZ‹ ÖZALTIN
SEL‹M SERBES
N‹LGÜN ‹LER‹
SAN‹YE S‹MGE EREN
E. GÜL NALBANTO⁄LU
S‹BEL TEK‹N
S. GÖRKEM GÖKÇE
F‹L‹Z GÜVEN
SEVCAN KARAN
HAL‹L ALTAN
ESRA YAVUZ
BENGÜ AKSOYO⁄LU
‹REM NAZLI
fiEREF CAN ARAT
H. ORKUN ALSULU
C‹HAN D‹KER
NOYAN KALÇIN
‹REM AYHEK‹M
EL‹F DO⁄AN
F. BETÜLAY ÇAKIRA
ESRA NUR YALÇIN

01.11. 2007

08.11. 2007

15.11. 2007

22.11. 2007

29.11. 2007
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