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Baro Baﬂkanlar› CMK
Uygulama Sorunlar›n› Görüﬂtü
TBB, Baro Baﬂkanlar›’n› Ankara’da toplant›ya ça¤›rd›.
Baﬂkanlar, ödenek sorunu hakk›ndaki görüﬂ, düﬂünce ve
önerilerini bildirdiler. TBB Yönetim Kurulu, öneriler
çerçevesinde sorunu çözmeye çal›ﬂacak.
ürkiye Barolar Birli¤i (TBB) Baﬂkan ve Yönetim Kurulu ile Baro Baﬂkanlar› ve temsilcileri 18 ﬁubat Cumartesi günü Ankara’da topland›. Toplant›da CMK ödenek sorunlar›
görüﬂüldü.

T

TBB Baﬂkan›
Av. Özdemir
Özok

karﬂ›l›¤› olmayan Ceza MuhaTBB Baﬂkan› Özok, “k
kemesi Kanunu hizmetinin sürdürülüp, sürdürülmeyece¤i ve yaﬂanan di¤er olumsuzluklar›n nas›l
çözülece¤i konusunda say›n baﬂkanlar›m›z›n görüﬂ ve düﬂüncelerini alaca¤›z. Buradan ç›kacak ortak karar› Türkiye Barolar Birli¤i yönetimi olarak
eksiksiz bir biçimde uygulayaca¤›z” dedi.
Türkiye Barolar Birli¤i baﬂkanlar toplant›s›na ‹stanbul Barosu ad›na Baﬂkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Baﬂkan Yard›mc›s› ve CMK Uygulama Servisinden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Filiz Saraç kat›ld›.
Baﬂkan Özok’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›ndan sonra gündem konusu tart›ﬂ›ld›. Baﬂkanlar, konuya iliﬂkin
görüﬂ, düﬂünce ve yap›lmas› gereken eylemle ilgili aç›klamalarda bulundular.

Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Av. Özdemir Özok,
toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda yapt›¤› konuﬂmada, Ceza Muhakemesi Kanununun uygulamas›yla ortaya ç›kan
ben geliyosorunlar›n y›llar, aylar, günler önce “b
rum” diye sürekli sinyal verdi¤ini ve bu durumun
giderilmesi için gerekli giriﬂimleri sürdürdüklerini
bildirdi.

Toplant›da konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, 2005 y›l› Haziran ay› baﬂ›nda yürürlü¤e giren TCK ve CMK yasalar›n›n zorunlu
müdafili¤i geniﬂletti¤ini, bu nedenle avukat görevlendirme say›s›n›n eskiye oranla üç kat artt›¤›n›
söyledi.

CMK konusunda yaﬂanan sorunlarla ilgili Adalet
Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Hazineden Sorumlu
Devlet Bakanl›¤› yetkilileriyle toplant›lar yapt›klar›n› belirten Özdemir Özok, yeni bir kaynak yaratmak için yasal düzenleme gere¤inin ortaya ç›kt›¤›n›, geçici bir çözüm olarak 2006 y›l› ödene¤inin peﬂin ödenmesi önerisinde bulunduklar›n› ve bunun
kabul edildi¤ini anlatt›.

‹stanbul
Barosu
Baﬂkan›
Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu
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Toplant›ya
65 Baro
Baﬂkan› ve
Temsilci
Kat›ld›

‹stanbul Barosu olarak Yasan›n yürürlü¤e girdi¤i
tarihten 2006 y›l› baﬂ›na kadar yaklaﬂ›k 71 binin
üzerinde görevlendirme yapt›klar›n› belirten Av.
Kolcuo¤lu, bu sürede yap›lan görevlendirmeler
için ödene¤in yetmedi¤ini, bu konuda s›k›nt›lar yaﬂand›¤›n›, 2006 y›l› için ayr›lan ödene¤in ise 2005
y›l›nda ödenmesi gereken miktar› ancak karﬂ›layabilece¤ini anlatt›.
Müdafilere ödenen ücretin en az asgari ücret düzeyine getirilmesi gerekti¤ini hat›rlatan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›, en k›sa zamanda ödene¤in sorun olmaktan ç›kar›lmas› gerekti¤ini, aksi halde bedelsiz
angarya
yap›lan bir görevlendirmenin Anayasan›n “a
yasa¤›na” ayk›r›l›k oluﬂturaca¤›n› vurgulad›.
Toplant›da konuﬂan öteki baro baﬂkanlar› da benzer görüﬂleri savundular. Baro Baﬂkanlar›, 5 Nisan
2006 tarihine kadar sorunun çözümü için süre verilmesi e¤iliminde birleﬂtiler.
Gündemin bir di¤er maddesi görüﬂülürken ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, ‹stanbul Barosunun bir önerisini sundu.

5271 Say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu Gere¤ince
Yap›lacak Hukuki Yard›mlar için Avukatl›k Ücret
Tarifesinin Genel Hükümleri Bölümünün 2. madMüdafi ve vekil olarak görevdesinin 2. f›kras›nda “M
lendirilen avukata, CMK Ücret Tarifesine göre,
makbuz karﬂ›l›¤› ödeme yap›l›r. Soruﬂturma ve kovuﬂturmada ayr› ücret ödenir. Soruﬂturma evresinde bir kiﬂi için bir avukata birden fazla ve kovuﬂturma evresinde de bir kiﬂi için bir avukata birden
fazla ücret ödenmez. Soruﬂturmada ve kovuﬂturmada birden fazla kiﬂi için, yararlar› uygun oldu¤u
sürece tek müdafii veya vekil tayin edebilir ve müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata her
kiﬂi için ayr› ücret ödenir” hükmünün yer ald›¤›n›
belirten Av. Filiz Saraç, ﬂunlar› söyledi:
Soruﬂturma evresinde bir ﬂüpheli veya ma¤durun
“S
birden fazla suçu ve dolay›s›yla birden fazla soruﬂturma dosyas› olabilir. Her soruﬂturma dosyas› ve
dolay›s›yla her suç için ayr› ayr› ifade al›nacakt›r.
Örnek olarak bir ﬂüphelinin 10 suçu olabilir, bu durumda her suç için 10 ayr› ifade tutana¤› düzenle-
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necektir. Dolay›s›yla her biri ayr› soruﬂturma iﬂlemi olan bu hukuki yard›mlara ayr› ücret ödenmesi
gerekir. Çünkü her bir iﬂlem için ayr› ayr› dosya incelenmiﬂ, hukuki yard›mda bulunulmuﬂtur.
Avukat›n ücretinin ödenmesinde, yapm›ﬂ oldu¤u
emek esas al›nmal›d›r. Bir ﬂüphelinin bir suçu
için harcanan emek ile bir ﬂüphelinin 10 ayr› suçu
için harcanan eme¤in eﬂit tutulmas› mümkün de ¤ildir”.
Toplant›da bu konuda yap›lan de¤erlendirmeler
do¤rultusunda gerekli düzenlemenin yap›lmas›
hususunda görüﬂ birli¤ine var›ld›.
Ankara’da yap›lan Baro Baﬂkanlar› toplant›s›ndan
önce, sabah saatlerinde, Türkiye Barolar Birli¤i
Baﬂkan› Av. Özdemir Özok, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Ankara Barosu Baﬂkan›
Av. Ahsen Coﬂar ve ‹zmir Barosu Baﬂkan› Av. Nevzat Erdemir Adalet Bakan› Cemil Çiçek’le bir araya gelerek CMK ödenekleri sorunu hakk›nda bir
■
görüﬂme yapt›lar.

‹stanbul Barosunun
CMK Ödenek Sorunlar›
Hakk›nda
Baro Baﬂkanlar›
Toplant›s›nda
Yapt›¤› Öneriler:
1- 2005 y›l› ödemelerinin en k›sa zamanda yap›lmas›
2- 2006 y›l› için bir ay içinde 50 milyar YTL fona
ödenek aktar›lmas›.
3- Avukatlara ödenen vekâlet ücretinden kesilen
KDV’nin %8’e indirilmesi
4- Avukatl›k Yasas›n ile ilgili de¤iﬂiklik teklifinin
izlenmesi
5- CMK ödeneklerinin yeni dönemde asgari ücret
■
düzeyine ç›kar›lmas›.

TBB, CMK Ödenek Sorununun
Çözümü ‹çin Adalet Bakanl›¤›na Baﬂvurdu

T

ürkiye Barolar Birli¤inin davetlisi olarak 18 ﬁubat Cumartesi günü Ankara’da toplanan Baro Baﬂkanlar› ve temsilcilerinin CMK ödenek sorununun çözümü konusunda yapt›klar› öneriler Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤› taraf›ndan Adalet Bakanl›¤›na iletildi.

Baro Baﬂkanlar› ve temsilcilerinin yapt›klar› öneriler üç madde halinde Adalet Bakanl›¤›na sunuldu:
1- Müdafi ya da vekil olarak görevlendirilen avukatlara ücretlerinin ödenememesinden kaynaklanan ve acil çözüm gerektiren parasal sorunun çözümü için de Harçlar Kanunu Uygulamas› ve adli
para cezalar›n›n tahsili ile oluﬂan kaynaktan ya da Genel Bütçe’nin uygun fasl›ndan 2006 y›l› ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere 150 milyon YTL’nin aktar›lmas› gerekti¤ini ›srarla talep etmiﬂlerdir.
2- Müdafi/vekile ödenen ücretlerin CMK Yürürlük Yasas›’n›n 13. maddesi kapsam›nda Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan geri al›nmas›ndaki olanaks›zl›¤a dikkat çeken Baro Baﬂkanlar› bu ücretlerin
yarg›lama giderleri içinde de¤erlendirilerek hüküm alt›na al›nmas›n› ve hazire taraf›ndan tahsili gere¤ini dile getirmiﬂlerdir.
3- Baro Baﬂkanlar› ayr›ca CMK Gere¤ince Yap›lacak Hukuki Yard›mlar ‹çin Avukatl›k Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerin çok düﬂük oldu¤unu, bunlar›n en az›ndan Avukatl›k Asgari Ücret düzeyine ç›kar›l■
mas›n› ve bu ücretlerden al›nan KDV ve stopaj kesintisinin de kald›r›lmas›n› istemiﬂlerdir.
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Dan›ﬂtay, Kollu¤un

"‹zinsiz Arama"
Yetkisinin Yürürlü¤ünü Durdurdu

D

Adan›ﬂtay, 10. Dairesi, “A
li ve Önleme Aramalar›
Yönetmeli¤indeki “ ,
hakk›nda yakalama karar› olan
kiﬂilerin konut ve iﬂ yeri ve yerleﬂim yerlerinde, bunlar›n eklentilerinde ve arac›nda yap›lacak
aramada, ayr›ca arama karar› ya
da arama emri aranmayaca¤›na
iliﬂkin hükmün yürütülmesini
durdurdu.
Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu,
ev ve iﬂ yerlerinde her türlü arama için hâkim karar› öngörmüﬂ,
ancak bu düzenleme ‹çiﬂleri ve
Adalet Bakanl›klar›n› karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂti. ‹ki bakanl›k aras›ndaki anlaﬂmazl›k istisnai hükümlerle polisin arama yetkisin
geniﬂleten bir yönetmelik ç›kar›larak aﬂ›lm›ﬂt›.
‹stanbul Barosu, Adalet ve ‹çiﬂle-

ri Bakanl›klar›nca ihdas edilen
01.06.2005 ve 25832 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlüAdli ve Önleme Arama¤e giren “A
lar› Yönetmeli¤inin hukuka, Anayasal ve kanuni normlara ayk›r›
8. maddesinin (a) ve (c) bendinin,
8. maddesinin (f) bendindeki “ilgilinin r›zas› ile” ibaresinin; 27.
maddesinin tamam›n›n, 30. maddesinin birinci f›kras›n›n ‹dari
Yarg›lama Usulü Kanununun 27.
maddesindeki koﬂullar›n oluﬂmas›na dayal› olarak yürürlü¤ünün durdurulmas› ve an›lan hükümlerin iptali için 29 Temmuz
2005 tarihinde Dan›ﬂtay 10. Dairesine dava açm›ﬂt›.
Dan›ﬂtay 10. Dairesi taraf›ndan
yap›lan incelemede ilk aﬂama
olarak yönetmelikteki “...yaka lanmas› amac›yla konutunda, iﬂ-

yerinde, yerleﬂim yerinde, bunlar›n eklentilerinde ve arac›nda yap›lacak aramada...” hükmünün
yürütmesini durdurdu. Dairenin
karar›nda, Anayasan›n “kiﬂi hürriyeti ve güvenli¤i, özel hayat›n
gizlili¤i, konut dokunulmazl› ¤›”na iliﬂkin hükümleri an›msat›ld›.
Yönetmeli¤in iptali istenen, adli
aramalarda ayr›ca arama emri
ya da karar› elde edilmesini gerektirmeyen hallerin say›ld›¤› 8.
maddede, hakk›nda yakalama
karar› olan kiﬂinin yakalanmas›
amac›yla konutunda, iﬂ yerinde,
yerleﬂim yerinde, bunlar›n eklentilerinde ve arac›nda yap›lacak aramada, ayr›ca arama karar› ve arama emri aranmayaca¤›n›n ön görüldü¤ü hat›rlat›ld›. ■

Dan›ﬂtay’dan Bir

"Yürütmeyi Durdurma"
Karar› Daha
Yaan›ﬂtay ‹dari Dava Daireler Kurulu, "Y
kalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma"
yönetmeli¤inin 22. maddesinin 1. f›kras›Kollukta bulunan soruﬂn›n ikinci cümlesi olan "K
turma dosyas› için yetkili Cumhuriyet Savc›s›n›n
izni gerekir" hükmünün yürütmesini durdurdu.

D

Yakalama, Gözalt›na
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›, "Y
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Alma ve ‹fade Alma" yönetmeli¤inin 22. maddesinin 1. f›kras›n›n ikinci cümlesinin yürürlü¤ünün
durdurulmas› ve iptali için Adalet Bakanl›¤› aleyhine Dan›ﬂtay’a dava açm›ﬂt›.
Dan›ﬂtay 10. Dairesi oyçoklu¤uyla bu istemi reddetmiﬂ, bunun üzerine Baro Baﬂkanl›¤› da karara
itiraz etmiﬂti.
■

CMK

Ceza Yasalar›nda
Uygulamaya Yönelik
Meslek ‹çi E¤itim Seminerleri

aromuz CMK Uygulama
Servisinin geçmiﬂ y›llardan beri en büyük sorunlar›ndan biri CMK Uygulamas›nda görev almak isteyen meslektaﬂlar›m›z›n uzun süre temel
e¤itim alabilmek için s›ra beklemeleriydi. Bu sorunun çözümü
ve yeni TCK’daki de¤iﬂiklikler
nedeni ile artacak görevlendirme say›s› dikkate al›narak temel
e¤itiminin say›s›n›n art›r›lmas›na
yönelik çal›ﬂmalar›m›z y›ll›k bir
proje ve hedef olarak belirlenmiﬂtir. Bu hedef do¤rultusunda
CMK e¤itim kadrosu ve seminer
say›m›z art›r›lm›ﬂ, bunun yan›nda e¤itim içeri¤i daha da yo¤un
hale getirilmiﬂtir.

B

2005 Eylül ay›na kadar iki haftada bir CMK temel e¤itim semine-

ri yap›labilirken; 2005 Eylülden
sonra bu seminerler her hafta
yap›lamaya baﬂlanm›ﬂt›r. 2005
Ocak ay›ndan Eylül ay›na kadarki
9 ayl›k süreçte toplam 10 grup ve
500 avukat e¤itim seminerinden
geçmiﬂken, 2005 Eylülünden
2006 ﬁubat ortas›na kadarki 5,5
ayl›k süreçte 18 grup ve 900 avukat e¤itim seminerinden geçmiﬂtir. Bu hedef içinde 1,5 y›la
yak›n seminer bekleme s›ras› 2
aya kadar inmiﬂ olup son 6 ayd›r
yap›lan çal›ﬂma beklenen sonucu vermiﬂtir.
Temel e¤itim seminerlerine iliﬂkin talepte bulunan meslektaﬂlar›m›za e¤itim verilmesinde
karﬂ›laﬂ›lan bu sorun büyük ölçüde çözümlenmiﬂtir. Bugün itibari ile s›ra beklemekte olan

meslektaﬂlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤unu, ça¤r›lmalar›na ra¤men mesleki baz› mazeretleri
nedeni ile gelemeyen meslektaﬂlar›m›z oluﬂturmaktad›r. 2006
y›l›ndan önce seminerler için
baﬂvurup da ça¤r›da bulunulmam›ﬂ meslektaﬂ›m›z kalmam›ﬂt›r.
Bilindi¤i üzere CMK’daki de¤iﬂiklikler
meslektaﬂlar›m›zla,
ma¤dur vekilli¤i yapacak meslektaﬂlar›m›z için 2 günlük seminerler ve bunun yan› s›ra talepte
bulunan meslektaﬂlar›m›z için
kad›n ve çocuk haklar› konusunda ek e¤itim seminerleri düzenlenmiﬂti.
6 ayl›k uygulaman›n bitiminden
sonra 6 ayl›k CMK uygulamalar›n›n de¤erlendirildi¤i “ Ceza Muhakemesi Kanununun ve Alt› ay-
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l›k Uygulamas›n›n De¤erlendirilmesi” konulu sempozyum düzenlendi ve 5 gün süren bu sempozyum yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂti.
CMK e¤itimlerinin kitap haline
getirilmesi hedeflerimizden biriydi. Nitekim Uzlaﬂma, Çapraz
Sorgu, Kovuﬂturma, Çocuk Yarg›lamas›, TCK Özel Hükümler
cep kitaplar› halinde yay›nlanm›ﬂt›r. Bu kitaplar›m›z ‹stanbul
d›ﬂ›ndaki Barolar›m›zca da talep
edilmektedir. ﬁu anda kitap haline getirilen 5 günlük sempozyum kay›tlar› da bas›m aﬂamas›ndad›r.
‹stanbul Barosu taraf›ndan 01
Haziran 2005’de yürürlü¤e giren
yeni Ceza Yasalar› ile birlikte
CMK Uygulama Servisinin 2005

CMK

y›l›n›n son alt› ay›na iliﬂkin faaliyet raporu haz›rlanm›ﬂt›r. Faaliyet raporunda CMK gere¤i müdafi / vekil / uzlaﬂt›r›c› avukat
atamalar›yla ilgili istatistikî bilgilere de yer verilmiﬂtir. 1 Haziran
öncesi ayl›k ortalama 6143 atama yap›lmakta iken 1 Haziran
sonras› bu oran ayl›k ortalama
14519’a yükselmiﬂtir.
Faaliyet raporu ile birlikte 5 adet
cep kitab›, CMK Uygulama Servisinde görev yapan avukatlara ücretsiz olarak da¤›t›lacakt›r
Bu dönemde kurulan Meslek ‹çi
E¤itim Merkezinin Yönetmeli¤i
gere¤ince de tüm seminerlerimiz Meslek ‹çi E¤itim Merkezinin
koordinesinde yap›lmaktad›r.
Meslektaﬂlar›m›z uygulamaya
yönelik olarak seminerlerinin

içeriklerinin de uygulamaya yönelik olmas› konusundaki hakl›
talepleri, uygulamada birli¤in
sa¤lanabilmesi, sorunlar›n tespit ve çözümünde daha da etkili
oldu¤una inand›¤›m›z bir çal›ﬂma, bundan sonraki seminer çal›ﬂmalar› için hedef oluﬂturmaktad›r. Bu da pek çok bölgede uygulaman›n tart›ﬂ›laca¤›, somut
belgeler, dosyalar üzerinde çal›ﬂ›larak ve en çok karﬂ›laﬂ›ld›¤›
tespit edilen hukuka ayk›r› uygulamalar› ortaya koymad›¤›m›z,
hedefledi¤imiz uygulamaya yönelik seminerlerdir.
Bu ba¤lamda ‹stanbul Barosunca Ceza Muhakemesi Kanunu
uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi için E¤itim Koordinatörlükleri oluﬂturulmuﬂtur. Mart ay›nda, E¤itim Koordinatörlerinin
öncülü¤ünde uygulamada Ceza
Yarg›lamas›nda Yaﬂanan Hukuki
Sorunlar›n De¤erlendirilmesi
konulu Seminerler yap›lacakt›r.
Bu seminerlere meslektaﬂlar›m›z›n kat›lmak sureti ile destekleyeceklerini bilmekteyiz. Ancak
meslektaﬂlar›m›z›n bu seminerlerin haz›rlanmas›nda daha da
aktif kat›l›m›na ihtiyac›m›z vard›r. ﬁöyle ki; özellikle CMK uygulamas›nda görevlendirilen mes-

➤
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CMK
lektaﬂlar›m›z›n ele al›nmas›n› istedikleri somut hukuki soru ve
sorunlar›n› ve hatta bilgi ve belgelerini Baromuza iletmelerini
istemekteyiz. Bu soru ve sorunlar üzerindeki tespitler e¤itim
koordinesinde görev alacak
meslektaﬂlar›m›zla
birlikte
programlanacak, yap›lacak iﬂ
bölümü dâhilinde e¤itmenlerimiz taraf›ndan gerekli haz›rl›klar

yap›lmas›na çal›ﬂ›lacakt›r. Uygulamaya yönelik ﬂekilde somut
belge ve bilgiler dâhilinde olmas›na iliﬂkin hedefledi¤imiz seminerlerin meslektaﬂlar›m›za daha
yararl› olaca¤›na inan›yoruz. Bu
nedenle TCK ve CMK’ya iliﬂkin
ortaya ç›kan soru ve sorunlarla
ilgili bilgi belgeleri meslektaﬂlar›m›zdan Baromuza iletmelerini
istemekteyiz.

Mart ay›nda ayr›ca Temel Ceza
Yasalar›nda De¤iﬂiklik Konulu
Meslek ‹çi E¤itim Seminerleri ile
Uzlaﬂma konulu meslek içi e¤itim seminerleri yeniden baﬂlayacakt›r.
■

Av. Filiz Saraç:
"Uzlaﬂma Kurumu

Yeterince Geliﬂemedi"
stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av.
Filiz Saraç NTV’de yay›nlanan haber
programda uzlaﬂma kurumuna iliﬂkin
bilgi verdi.

‹

Spiker - Uzlaﬂma Kurumu daval› ile davac›y›
mahkeme yoluna gitmeden anlaﬂt›rmay› hedefliyor. Ancak kurumun önündeki en büyük engel
usule iliﬂkin yasal düzenleme. Çünkü düzenlemede zor bir ihtimal olarak görülen suçun kabul
edilmesi ﬂart› aran›yor.
Av. Filiz Saraç - Uzlaﬂma sa¤lanabilmesi için bu
maddeye göre, suçun kabul edilmiﬂ olmas› gerekiyor koﬂul olarak, ayr›ca, bu tür uzlaﬂmayla ilgili suçlar takibi ﬂikâyete ba¤l› suçlar dedi¤imiz taraflar›n zaten anlaﬂarak düﬂürebilecekleri suç
türlerini kapsam›na ald›. Bunun sonucunda da
uzlaﬂma kurumu yeterince geliﬂemedi.

mesi için her ﬂeyden önce uzlaﬂma odalar› olmas› gerekir. Uzlaﬂma odalar› için yapt›¤›m›z bütün
yaz›ﬂmalara ra¤men halen adliyelerin fiziki yetersizliklerinin bir uzant›s› olarak belli yerler tahsis
edilememiﬂ durumda.
Spiker - Ancak k›sa sürede haz›rlanan yasadaki
eksikliklerin yeni düzenlemelerle ortadan kald›r›labilece¤i belirtiliyor.
Av. Filiz Saraç - Uzlaﬂma kurumu e¤er do¤ru olarak getirilmiﬂ olsayd›,yasal
düzenlemeyle gerekli alt
yap›lar oluﬂturulmuﬂ olsayd›, bugün yarg› yükünü
azaltacak olan çok önemli bir müessese olarak
uygulamaya
geçmiﬂ olacakt›. ■

Spiker - Yasan›n yürürlü¤e girmesinden bu yana
‹stanbul’da sadece yüzü için uzlaﬂma baﬂvurusu
yap›ld›. Bunlardan da sadece üçünde uzlaﬂmaya
gidilebildi.
Av. Filiz Saraç - Yasadan kaynaklanan eksiklikler,
bu kurumun geliﬂmesi önünde engel, ayr›ca alt
yap› eksiklikleri de mevcut. Uzlaﬂman›n olabil-
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‹stanbul

Baro Bülteni

seminer - panel

TCK ve CMK Uygulamalar›ndaki
Hukuka Ayk›r›l›klar
stanbul Barosu Hukuka Ayk›r›l›klar› ‹zleTCK ve
me Komisyonunca düzenlenen “T
CMK Uygulamas›ndaki Hukuka Ayk›r›l›klar
ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyum 11 ﬁubat
Cumartesi günü saat 10.30’da Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampüsünde yap›ld›.

‹

Yeni CMK’da Uzlaﬂma Kurumuyla tan›ﬂt›klar›n›,
Baro olarak Uzlaﬂma Odalar›n›n sa¤lanmas› konusunda büyük çaba gösterdiklerini anlatan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Saraç, yarg›n›n yükünü
hafifletece¤ine inand›¤›m›z bu uzlaﬂma kurumunda takibi ﬂikâyete ba¤l› suç d›ﬂ›na ç›k›lmam›ﬂ olmas› yüzünden kurumun geliﬂmesi hakk›nda kuﬂkular›n›n bulundu¤unu hat›rlatt›.
CMK görevlendirmelerinin eskiye oranla üç kat›
artt›¤›na iﬂaret eden Av. Filiz Saraç, adli para cezalar›n›n %30’unun CMK ödeneklerine ayr›lmas› düﬂünülürken bunun %15’e indirildi¤ini ve en büyük
sorunun da ödenek k›s›tl›l›¤›ndan kaynakland›¤›n›
belirtti.

Sempozyumun aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, CMK uygulamalar› için 2000 meslektaﬂ›m›z›n meslek içi seminerden geçirildi¤ini, konuya iliﬂkin düzenlenen toplant›larda yap›lan konuﬂmalar›n kitap haline getirildi¤ini ve alt› ayl›k uygulama raporunun da önümüzdeki günlerde yay›nlanaca¤›n› bildirdi.
Yasalar›n Avrupa Birli¤i bahanesiyle alt yap›lar›
haz›rlanmadan aceleyle ç›kar›ld›¤›n› belirten Av.
Filiz Saraç, bugüne kadar yap›lan uygulamalarda
alt yap› eksikliklerinin en çok göze çarpan hususlar oldu¤unu, yap›lan istatistiklerde bunun daha
kolay görüldü¤ünü bildirdi.
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soldan:
Kad›köy C.
Savc›s›
Selahattin
Aydo¤du,
Doç. Dr.
Adem
Sözüer,
Av. Nezire
Selçuk,
Av. Murat
Nebi Ayhan

seminer - panel
Bu bak›ﬂ aç›s›n› yarg›n›n savunmay› iyi kavrayamamas› ya da kavranmak istenmemesi olarak alg›lad›¤›n› söyleyen Av. Filiz saraç, “bu konuda mücadelemiz devam edecektir. Konu maddi bir olay de¤ildir. Konu, savunman›n güçlendirilip güçlendirilmemesi konusudur” dedi.

“Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤i’nin 22. maddesine göre avukatlar soruﬂturma evrak›n› görmek için gitti¤i zaman yaz›l› izin almak durumundayd› ve nitekim ilk uygulamalarda
meslektaﬂlar›m›z en büyük s›k›nt›y› bu noktalarda
yaﬂ›yordu” diyen Av. Filiz Saraç, ‹stanbul Barosu
olarak bu konuda Dan›ﬂtay’a dava açt›klar›n› ve
Dan›ﬂtay’›n da yürütmeyi durdurma karar› verdi¤ini bildirdi.
Sempozyuma mazeretleri nedeniyle Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Hâkim Hayati Uçar kat›lamad›. Oturum
Baﬂkanl›¤›n› ‹stanbul Barosu Hukuka Ayk›r›l›klar›
‹zleme Komisyonu Baﬂkan› Av. Nezire Selçuk’un
yapt›¤› sempozyumda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza Hukuku Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Adem Sözüer, Kad›köy Cumhuriyet Savc›s› Selahattin Aydo¤du ve Av. Murat nebi Ayhan sempoz■
yumda görüﬂlerini aç›klad›lar.

Sempozyumda Öne Sürülen
Hukuka Ayk›r›l›klar
a) Kollukta hukuka ayk›r›l›klar:
Delillerin toplanmas›nda hukuka ayk›r›l›klar had safhada. Delillerin toplanmas›nda yeterli
donan›ma sahip olunmamas›,
bu konuda kiﬂilerin ehil olmamalar› delillerin karart›lmas›na
neden olabiliyor. Delillerin toplanmas› çok önemlidir. Çünkü
bugün delillerden san›¤a ulaﬂ›l›yor.
b) Teﬂhis konusunda da hukuka
ayk›r›l›klar had safhadad›r. Teﬂhis konuluncaya kadar san›k
hapishanede tutuluyor. Teﬂhisteki hukuka ayk›r›l›k saptan›ncaya kadar san›k hapishanede

kal›yor. Yanl›ﬂ teﬂhis yüzünden
boﬂu boﬂuna san›¤›n haklar›
gasp ediliyor.
c) Savc›l›kta, suçun nitelendirilmesindeki hukuka ayk›r›l›klar:
Suçu ancak savc› nitelendirebilir. Kimi savc›lar›n bu hususta
titizlik gösterdiklerinden emin
olam›yoruz.. Ortak davran›ﬂ biçimlerinden kuﬂkular var. Daha
fazla tutuklama yönüne gidiliyor. Oysa tutuklama bir tedbirdir.
d) 15 -18 yaﬂ aras› çocuklar›n
daha fazla tutukland›klar›n› görüyoruz. Bu yaﬂtaki çocuklar›n
tutuklanmalar› asl›nda suçlu bir

nesil yetiﬂtirmekten baﬂka bir
ﬂey de¤ildir. Çocuklar›n ›slah
edilmeleri gerekir. Sosyal ›slah
kurumlar›n›n harekete geçirilmesi gerekir. Bu konu da ihmal
edilmiﬂtir. Alt yap› oluﬂturulmam›ﬂt›r.
e) Konuﬂturma konusunda hâkimler takdir yetkilerini san›k
aleyhine kullanmaktad›rlar Bu
da çok rastlanan bir olay.
f) Ek savunma al›nmas›nda hukuka ayk›r›l›klar yaﬂan›yor .
Özellikle CMK avukatlar› bu ayk›r›l›¤› s›k yaﬂ›yorlar.
■

9

‹stanbul

Baro Bülteni

seminer - panel

"Boﬂanma ve Mal Rejimleri"
Soldan:
Av. N.
Moro¤lu,
Hakim Ö.U.
Gençcan
Av. M.
Durako¤lu

stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezince 4 ﬁubat Cumartesi günü Kültür ÜniBoﬂan versitesi ﬁirinevler Kampüsünde “B
ma ve Mal Rejimleri” konulu meslek içi e¤itim semineri gerçekleﬂtirildi.

‹

Yo¤un bir kat›l›mla gerçekleﬂen seminerin aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Durako¤lu, Meslek ‹çi E¤itim
Merkezinin kurulmas›ndan önce de Kad›n Haklar›
Komisyonunca, Medeni Kanununun yürürlü¤e girmesinden sonra yüze yak›n seminer düzenlendi¤ini, kat›l›mc›lar›n gösterdikleri bu büyük ilginin, konunun ne denli önemli oldu¤unu bir kez daha gösterdi¤ini söyledi.
Yürürlük kanununun 10. maddesinde son anda yap›lan bir de¤iﬂiklikle ikili bir yap›y› bar›nd›ran mal
rejimimizdeki karmaﬂ›kl›¤›n do¤urdu¤u sorunlar›
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çözmeyi amaçlad›klar›n› belirten Av. Mehmet Du rako¤lu, ﬂunlar› söyledi:
Medeni Yasam›z›n 76 y›ll›k uygulamas›, erkek
“M
egemen do¤am›z›n koﬂulland›rd›¤› etmenleri kö rüklüyordu. Yine de 76 y›l sonra mal ayr›l›¤›ndan
vazgeçmemize neden olan geliﬂme sürecimizin;
edinilmiﬂ mallara kat›lmaya do¤ru çevrilmiﬂ ol mas›n› bir kazan›m olarak nitelemek do¤ru ola cakt›r. Gerçi özellikle de bu rejimin tasfiyesine yö nelik yap›lan hesaplamalar›n, kimi zaman ayr›ca l›kl› bir matematik bilgisine sahip olmay› gerek sindirmesi önümüzdeki dönemin önemli bir aç maz› olacakt›r, ama geçmiﬂin eﬂitsizlikten uzak
uygulamas›n› süreç içinde bir ölçünün ötesinde
çözümlenmesi anlam›na gelen noktaya ulaﬂm›ﬂ
olmay› da kazan›m saymak gerekir. ”

➤

seminer - panel
Bütün bunlardan kurtulmak ad›na yasal rejim
olarak; paylaﬂmal› mal ayr›l›¤›n›n benimsenmesi,
sorunlar› aﬂabilece¤imiz köktenci bir çözüm olana¤› olmas›n›n ötesinde, sözleﬂme düzenlemekten uzak do¤am›z›n da telafisine imkân do¤uracakt›r. Gerçekten de; bizim pek çok özel anlam
yükledi¤imiz nikâhlar›m›z s›ras›nda; “gel ﬂimdi
bir de mal rejimi belirleyece¤iz” gibi bir sözleﬂme
yapsak garabetinin sözleﬂme evresinden geçirilmesi garabetinin öngörülmüﬂ olmas›, biz hukukçular›n deyimiyle, yaﬂam›n do¤al ak›ﬂ›na pek de
uygun düﬂmüyordu. Asl›n› arars›n›z; tapu merak›n›n içinde bar›nd›rd›¤› güç, eﬂe karﬂ› bile kullan›lan bir tahakkümün ifadesi oldukça bu iﬂlerin sözleﬂmeye ba¤lanamamas›, bir sinsi ya da mahcup
bir iradenin sonucu olmaya devam edecektir.
Cümleleri uzat›p uzat›p, sonunda “e¤itim ﬂart”
demeye getiriyoruz. ﬁu evlerimizi F tipi olmaktan
bir ç›karmam›z gerekiyor galiba. Bütün bu sorunlar› eni- konu konuﬂup bilgi biriktirece¤imiz bir
gün yaﬂamay› amaçl›yoruz.”
Av. Mehmet Durako¤lu, daha sonra seminer konuﬂmac›lar›n› tan›tt› ve sözü ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu’na b›rakt›. Av. Nazan Moro¤lu genel aç›klamalardan sonra, Yarg›tay 2.Hukuk Dairesi üyesi Ömer U¤ur

Gençcan, Yarg›tay kararlar›ndan örneklerle boﬂanma davalar› ve mal rejimleri tasfiyesi konusunda yaﬂanan sorunlara ve yöneltilen sorulara
aç›kl›k getirdi.
Örne¤in, boﬂanman›n fer’i niteli¤inde olan maddi manevi tazminat›n ve yoksulluk nafakas›n›n davan›n her aﬂamas›nda istenebilece¤ini; mal rejimi
tasfiyesi için nisbî harç yat›r›lmas› gerekti¤ini belirtti. Mal rejimi tasfiyesi için önce boﬂanma karar›n›n al›nmas› gerekti¤i, eﬂin ölümü halinde ise
önce mal rejimi tasfiyesi, sonra ölenin kiﬂisel
mallar› ile edinilmiﬂ mallar›n›n yar›s›ndan oluﬂan
tereke üzerinden sa¤ kalan eﬂe ve mirasç›lara,
miras paylaﬂ›m› yap›laca¤› belirtildi.
Salon küçük oldu¤u için yer de¤iﬂikli¤inin yap›lmas› ve Kültür Üniversitesinin daha büyük salonlar›n›n oldu¤u di¤er binaya geçilmesi nedeniyle
toplant› gecikmeli baﬂlad›. Ayn› toplant›n›n baro
yönetimi taraf›ndan Anadolu yakas›nda da tekrarlanaca¤› sözü verildi. 25 ﬁubat 2006 Cumartesi
günü Yeditepe Üniversitesinde yap›lan Boﬂanma –
Mal Rejimleri toplant›s›na Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi Baﬂkan› Ali ‹hsan Özu¤ur ile üye Ömer U¤ur
Gençcan konuﬂmac› olarak kat›ld›lar.
■

Kültür
Üniversitesindeki
seminerden
bir görünüm
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‹stanbul

Baro Bülteni bas›n toplant›lar›

Yarg›tay, A¤ca Konusunda
Yap›lan Yanl›ﬂ› Düzeltti
Soldan:
Av. Nazan
Moro¤lu,
Av. Turgut
Kazan,
Nükhet
‹pekçi ‹zet,
Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu

stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ,
‹pekçi ailesinin avukat›
Turgut Kazan ve Abdi ‹pekçi’nin
k›z› Nükhet ‹pekçi ‹zet, 23 Ocak
Pazartesi günü saat 11.00’da ‹stanbul Barosunda bir bas›n toplant›s› düzenlediler.

‹

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, müddetname
konusundaki yetersizliklerin ve
bu konuda ciddi bir düzenleme
ve uygulamama bulunmamas›n›n A¤ca olay›nda bir kez daha
ortaya ç›kt›¤›n› söyledi.
Yarg› kararlar›n›n müddetnamelere göre verildi¤ini belirten
Kolcuo¤lu, ma¤durlara müddetname hesaplar›n›n ve kararlar›n
tebli¤ edilmedi¤ini, bu konuda
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bir itiraz hakk›n›n da bulunmamas› nedeniyle bu tip hesaplamalarda hata yap›lmas› yüzünden tahliye edilmiﬂ baﬂka hükümlüler de bulunabilece¤ini
bildirdi. Kolcuo¤lu, ma¤durlar›n
müddetname hesaplar›n› bilmeleri, itiraz hakk›na sahip olmalar›, hatta yanl›ﬂ yap›lm›ﬂsa bunlar› temyize götürebilme haklar›
bulunmas› gerekti¤ini hat›rlatt›.

Yarg›tay ’›n oybirli¤iyle bozma
karar› verdi¤ini anlatt›.

A¤ca olay›nda ola¤anüstü bir yol
izlendi¤ini, bunun da toplumsal
tepkilerden ve medyan›n olay›n
üzerine gitmesinden kaynakland›¤›n› kaydeden Kâz›m Kolcuo¤ lu, Adalet Bakan›n›n kamu yarar›na Kartal ‹kinci A¤›r Ceza Mah kemesi karar›n›n yaz›l› emirle
bozulmas› yoluna gitti¤ini ve

Baro olarak yarg› reformu istediklerini, bunu savunduklar›n›
belirten Av. Kâz›m Kolcuo¤lu,
“ Biz yarg› reformu dedi¤imiz za man sadece ça¤daﬂ düzenleme lerin yap›lmas›n› de¤il, bunun
yan›nda insan unsurunun da bü yük önem taﬂ›d›¤› görüﬂündeyiz.
Yani yarg›da görev alan, her aﬂa -

A¤ca konusuna iliﬂkin kararda 4
a¤›r ceza mahkemesinin rolü
bulundu¤una iﬂaret eden ‹stanbul Barosu Baﬂkan›, karar›n
oluﬂmas›nda 12 yarg›ç ve 7 savc›n›n görev ald›¤›n› ve al›nan kararla ulaﬂ›lan sonucun vatandaﬂ›n yarg›ya güvenini sarst›¤›n›
bildirdi.

➤

bas›n toplant›lar›
mada karar verecek olan kiﬂile rin de bu konuda çok dikkatli, ti tiz ve yasalar›n uygulanmas›nda
daha duyarl› davranmalar› gere kir. Yani hukuku özümsemek,
hukuku çok iyi bir ﬂekilde uygu lamak konusunda bilgilenme ve
donan›ma sahip olmak da büyük
önem taﬂ›yor” dedi.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, siyasilerin
geçmiﬂte oldu¤u gibi s›k s›k affa
baﬂvurmaktan kaç›nmalar› gerekti¤ini, yarg› kararlar›n›n uygulanarak, suçlular›n cezalar›n›
tam olarak çekmelerinin sa¤lanmas› gerekti¤ini sözlerine
ekledi.
‹pekçi ailesinin avukat› ve önceki
dönem Baro Baﬂkanlar›ndan
Turgut Kazan “E¤er toplumsal
duyarl›l›¤›n yaratt›¤› tepki olmasayd› ve medya olay› do¤ru bir
biçimde yans›tmasayd›, yarg›
hukuk elbisesi” giydikarar›yla “h
rilen bu haks›zl›k, hepimize dayat›lm›ﬂ olacakt›” dedi.
Turgut Kazan, toplumsal duyarl›l›¤› gösteren herkese, tepkilere
duyars›z kalmay›p yetkisini kul-

lanan Adalet Bakan›na ve dosyay› gündemine al›p çok k›sa sürede karara ba¤layarak hükümlünün bir kez daha kaç›r›lmas› yollar›n› kapayan Yarg›tay 1. Dairesi Baﬂkan ve üyelerine teﬂekkür
etti.
Yap›lanlar› s›radan ve bir adli
hata veya takdir hakk› say›lamayaca¤›na iﬂaret eden Av. Turgut
kazan, hükümlünün infazla ilgili
sürelerinin hesaplanmas›nda
yap›lan yanl›ﬂlar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.
Turgut Kazan , “ Yeni Türk Ceza
Yasas›n›n 16. maddesine iliﬂkin
anlay›ﬂ benimsenmiﬂ olsayd›,
ülkemiz bir suç cennetine döne cekti. Yarg›tay 1. Dairesinin ka rar›yla bu tehlike önlenmiﬂtir ”
dedi.
Abdi ‹pekçi’nin k›z› Nükhet ‹pek çi ‹zet de konuﬂmas›nda, son
hafta içinde medyada kamu yarar›na düzeltilmesi gereken bir
yanl›ﬂ hakk›nda yo¤un tart›ﬂmalara tan›k olduklar›n› söyledi.
‹zet, “b
ben kitle iletiﬂim araçlar› na bakt›¤›mda asl›nda ortaya iki

taraf›n ç›kt›¤›n› gördüm. Her iki
taraf da “hukuk hiçe say›ld›” de di. Tek fark, bu sözleri birinin
hafta baﬂ›nda, di¤erinin ise haf tan›n sonunda söylemesi idi” dedi.
Herkesin, ﬂiddete karﬂ› hukukun
uyguland›¤›n› kan›tlayacak sa¤laml›¤a ve tutarl›l›¤a gereksinmesi bulundu¤unu belirten
Nükhet ‹pekçi ‹zet , tart›ﬂmal›
geçen bir hafta içinde kitle iletiﬂim araçlar›nda yer almak istemedi¤ini belirterek ﬂunlar› söyledi: “Ya Abdi ‹pekçi’nin hayatta
hiç kimsesi olmasayd›, ne ola cakt›? Onun ve onun gibilerinin
can hakk›n› kim savunacakt›? O
sistemli cinayetler dönemini kim
sorgulayacakt›? Hep akl›ma ge len bu sorudur benim. ”
Nükhet ‹pekçi ‹zet, bu aﬂamada,
bütün yanl›ﬂlar›n, eksiklerin giderilmesi için hakkaniyet içersinde çal›ﬂ›lmas›n› ve yanl›ﬂ yapanlar›n ortaya ç›kar›lmas›n› diledi¤ini sözlerine ekledi.
■
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‹stanbul

Baro Bülteni bas›n toplant›lar›

"Türkiye’de Kad›n Sorunlar›n›n
Çözümünde, Erkek Egemen
Bak›ﬂ Aç›s›n›n De¤iﬂmesi Gerekir"
stanbul Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i ve ‹stanbul
Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu, Medeni
Kanun’un kabulünün 80. y›ldönümü dolay›s›yla 16 ﬁubat Perﬂembe günü saat 10.30’da Taksim
Savoy Otel’de bir bas›n toplant›s› düzenledi.

‹

Çeﬂitli kad›n kuruluﬂlar› temsilcilerinin de haz›r bulundu¤u toplant›da, ‹stanbul kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i
Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu ve ‹stanbul Barosu
Kad›n Haklar› Komisyonu Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan imzas›yla yay›nlanan bas›n aç›klamas›
okundu. Daha sonra Moro¤lu ve Tuskan bas›n mensuplar›n›n sorduklar› sorular› yan›tlad›lar.
Medeni Kanunun kabulünün 80. y›ldönümü dolay›s›yla yay›nlanan bas›n aç›klamas› ﬂöyle:
“Medeni Kanun’un kabulünün 80. Y›ldönümü dolay›s›yla düzenledi¤imiz bas›n toplant›s›nda günümüzde
yasalarda ve yaﬂamda kad›n›n konumunu ve kad›nlar
üzerinden sürdürülmekte olan politikay› ele almak,
görüﬂlerimizi sizlerle ve sizlerin deste¤inizle kamuoyuyla paylaﬂmak istiyoruz.
17 ﬁubat 1926 tarihinde 80 y›l önce bir devrim yasas›
olarak kabul edilen Medeni Kanun’un en önemli özelli¤i, özel yaﬂam iliﬂkilerinin din kurallar›na dayand›r›lmas› yerine laik hukuk kurallar›yla düzenlenmiﬂ
olmas›d›r. Laik hukuk düzeninin en belirgin özelli¤i
ise, kad›n erkek eﬂitli¤inin güvencesi olmas›d›r. Nitekim o tarihte yap›lan hukuk devrimiyle ümmetten
ulus, kul’dan yurttaﬂ yarat›lm›ﬂ, laik hukuk devriminin simgesi olan Medeni Kanunda da kad›n erkek ile
eﬂit hak ve sorumluluklara sahip yurttaﬂ olarak kabul
edilmiﬂtir.
80 y›l sonra bugün, “kad›nlar” ça¤daﬂ uygarl›¤a ulaﬂ-

14

ma hedefinin neresinde? Günümüzde yasalarda kad›n erkek eﬂitli¤i büyük ölçüde sa¤land›¤› halde neden yaﬂama geçirilemiyor? E¤itimde, iﬂ yaﬂam›nda,
siyasette durumlar› neden çok geri kalm›ﬂ düzeyde?
36 milyon kad›ndan hala 4.625.000’inin okuma yazma
bilmedi¤ini, 25 yaﬂ üstü 16.897.656 kad›n›n
13.871.060’›n›n en çok ilkokul bitirebilmiﬂ, e¤itimin
üst kademelerine geçememiﬂ oldu¤unu dikkate ald›¤›m›zda ve buna bir de ülkeyi yönetenlerin erkek egemen bak›ﬂ aç›ﬂ› eklendi¤inde, neden hala kad›n sorunlar›na çözüm üretilemedi¤ini anlamak zor de¤il.
Hat›rlayaca¤›n›z gibi 2004 y›l›nda kamu personeli al›m› için verilen ilanlarda cinsiyeti “erkek” olma koﬂulunun arand›¤›na tan›k olmuﬂtuk.
2001 y›l›nda Medeni Kanunda günün koﬂullar›na uygun de¤iﬂiklik yap›ld›, ama erkek egemen zihniyet
aﬂ›lamad› ve Meclis’te kad›n›n “soyad›na” ve “malvarl›¤›na” ambargo konuldu. ‹KKB olarak, Soyad› kural›n›n (MK. 187) Anayasa’ya, A‹HM kararma ve baﬂta
BM Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Kald›r›lmas› Sözleﬂmesine olmak üzere uluslararas› taahhütlerimize uygun de¤iﬂtirilmesini istiyoruz. Ayr›ca
mal rejimlerinin yürürlü¤üne iliﬂkin 10. maddenin
mevcut evliliklerdeki ma¤duriyetin giderilmesi için
yeniden düzenlenmesini bekliyoruz.
Günümüzde “türban” üzerinden yap›lmakta olan siyaset sürüp gitmektedir. Bir yandan demokratik laik
hukuk devletimizin yönetiminde olup, di¤er yandan
“devletin laik düzeninin korunmas›na” yönelik verilmiﬂ “yyarg› kararlar›na” tepkili olmak, iﬂte bunu anlamakta zorlan›yoruz.”
■

güncel

‹stanbul Barosu

128. Y›l›n›
Kutlamaya Haz›rlan›yor
stanbul Barosunun 128.
Kuruluﬂ Y›ldönümü ve
Avukatlar Günü, 5 – 8
Nisan 2006 tarihleri aras›nda yap›lacak çeﬂitli etkinliklerle kutlanacak.

‹

Kutlama s›ras›nda yap›lacak etkinliklerle ilgili çal›ﬂmalar bir
süredir devam ediyor. Bu konuda
oluﬂturulan ve içlerinde ‹ngilizce, Almanca, Frans›zca ve ‹talyanca bilen 55 avukat ve stajyerden oluﬂan bir çal›ﬂma grubunda
konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, etkinliklerin çerçevesini çizdi. Bu kutlamalarda, meslektaﬂlar›m›zdan
gelecek önerilerin de dikkate al›naca¤› vurguland›.
Bu y›lki kutlamalar›n a¤›rl›k noktas›n› 7 Nisan 2006 Cuma günü
yap›lacak “Adalete Eriﬂim” konulu uluslararas› bir sempozyum oluﬂturuyor. Sempozyuma,

pek çok yabanc› ülke baro baﬂkan› davet edildi. Bunlardan baz›lar› sempozyumda bildiriler
sunacaklar.
128. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve Avukatlar Günü kutlamalar›na iliﬂkin
ayr›nt›l› haberimizi kesinleﬂtikten sonra sunaca¤›z.
■
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‹stanbul

Baro Bülteni

ruhsat törenleri

OCAK AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR

Ahmet Faik Oktay,
Ali Ekber Gülen,
Ali Yaﬂar,
Alper Bingül,
Arzu Güngör,
Atiye Karacao¤lu,
Avni Kalemci,
Aysun Ersoy,
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Burak Keskin,
Bülent Akar,
Cankut Demirbaﬂ,
Cansu Meﬂe,
Cengiz Çal›ﬂkan,
Deniz Kak›rman,
Derya Daﬂl›,
Duygu Acar,

Duygu Deniz Çohadar,
Ece Arslan,
Emel ‹nce,
Erol Borahan Batur,
Fatma Tümay Çelebi,
Gökçe Y›lmaz,
Gülden ‹nci,
Gülseren Günay,
Gülsüm Erhan,
Gülﬂah Ceran,
Kaan Bozdo¤an,
Leyla Esmeray,
Mehmet Selim Binici,
Mevlüde Gamze ﬁahin
Miray Il›ksoy,
Murat Bayeren,
Mustafa Dede,
Mutlu Ka¤›tç›o¤lu,
Müge Bilir,
Nergihan Pektaﬂ,
Nurten Y›ld›z,

ruhsat törenleri

O¤uzhan K›l›nçl›,
Olgun Hamarat,
Özgür Ça¤lar Aksu,
Pelin Tümkaya,
P›nar Özsoy,
Poyraz Ya¤an,
Rukiye Emeç,
Saadet Yüksel,
Salim ﬁen,
Seda Türk,
Selçuk Dursun,
Selin Evrem,
Serkan Baktemen,
Sevinç Demirhan,
Sidar Kiﬂin,
Tu¤ba Y›lmazcan,
Tu¤çe S›d›ka Eskiömero¤lu,
Volkan Aksu,
Volkan Ünal,
Yakup Sinan Aras,
Yasemin Salar,
Yeliz Taﬂg›n,
Zelal ﬁengüler,
Zeynep Yarg›ç,
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‹stanbul

Baro Bülteni

avrupadan

‹stanbul Barosu Heyeti
Lahey’de Yo¤un Temaslarda Bulundu
stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
baﬂkanl›¤›nda Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç ve AB Hukuku ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Komisyonu Baﬂkan› Prof. Dr. Selçuk Demirbulak’tan oluﬂan heyet 19 -21 Ocak 2006 tarihleri aras›nda Lahey’de
yo¤un temaslarda bulundu ve baz› etkinliklere kat›ld›.

‹

Uluslararas› Avukatlar Birli¤i’nin (UIA), Lahey’de 19,
Global F›rsatlar Projesi” ad› al20, 21 Ocak günleri “G
t›nda düzenledi¤i toplant› Birlik üyesi barolar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂti. Toplant›da, Uluslararas› Yugoslavya Ceza Mahkemesi çal›ﬂmalar› ele al›nd›. Halen
devam eden duruﬂma kat›l›mc›lara izlettirildi.
‹stanbul Barosu Heyeti, 19 Ocak Perﬂembe günü Lahey’de faaliyet gösteren Uluslararas› Ceza Divan› Baﬂsavc›s› Luis Morena Ocampo ile görüﬂtü. Bir saat süren görüﬂmede, ‹stanbul Barosu’nun Irak’›n iﬂgali ile
ilgili ‹ngiltere Baﬂbakan›, Savunma Bakan› ve Genelkurmay Baﬂkan› hakk›nda yap›lan suç duyurusu üzerine baﬂlat›lan soruﬂturman›n safhas› hakk›nda Baﬂsavc›dan bilgi al›nd›. Baﬂsavc› bir hafta içinde ‹stanbul Barosuna yazacaklar› yaz›da, soruﬂturman›n geliﬂimi ile
ilgili olarak ayr›nt›l› bilgi bulunaca¤›n› belirtti. ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, ayr›ca Baﬂsavc›
Ocampo’yu, Baronun kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle 7
Adalete Eriﬂim” koNisan Cuma günü düzenlenecek “A
nulu uluslararas› sempozyuma davet etti ve davet
Baﬂsavc› Ocampo taraf›ndan kabul edildi.
21 Ocak Cumartesi günü Uluslararas› Ceza MahkeDünyan›n organize hukuk mesle¤imesi Salonunda “D
nin uluslararas› kurumlara, sivil toplum örgütlerine,
uluslararas› platformda faaliyet gösteren di¤er örgütlere verilen gönüllü ve alternatif hukuk hizmetlerinin artt›r›lmas› ve koordine edilmesine iliﬂkin örgütün rolü” konulu bir yuvarlak masa toplant›s› düzenlendi. Bu toplant›ya ‹stanbul Barosu ad›na Baﬂkan Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç

Soldan:
Av. Kolcuo¤lu,
Savc›l›k
Görevlisi,
Baﬂsavc›,
Av. Saraç
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ve AB Hukuku ve Uluslararas› ‹liﬂkiler Komisyonu
Baﬂkan› Prof. Dr. Selçuk Demirbulak kat›ld›.
‹stanbul Barosu Heyeti, 20 Ocak Cuma günü Uluslararas› Yugoslavya Ceza Mahkemesinde Temyiz Mahkemesi Yarg›c› olarak görev yapan tek Türk Yarg›ç
Mehmet Güney’i ziyaret etti. Güney, bu ziyarette görev yapt›¤› mahkemenin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi
verdi. Baro üyesi genç avukatlar›n Uluslararas› Ceza
Mahkemesinin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi sahibi olabilmek için belirli sürelerde e¤itime gönderilmesi
konusunda görüﬂ birli¤ine var›ld›. Ayr›ca, ceza alan›ndaki e¤itim seminerlerinde yararlanmak üzere
do¤rudan soru ve çapraz sorgu baﬂta olmak üzere
uygulamay› görsel olarak anlatan CD talebi de olumlu karﬂ›land›. Yarg›ç Mehmet Güney, CD’lerin en k›sa
zamanda gönderilece¤ini bildirdi.
‹stanbul Barosu Heyeti ayn› gün Yarg›ç Mehmet Güney eﬂli¤inde tarihi özellik taﬂ›yan bir binada görev
yapan Uluslararas› Adalet Divan›’na gidildi. Adalet
Divan›’nda Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisi Tacan ‹ldem’in de kat›ld›¤› bir ö¤le yeme¤i yenildi. Bu arada,
Büyükelçi Tacan ‹ldem’le Lahey’deki Uluslararas›
Mahkemelerin ülkemizi yak›ndan ilgilendiren çal›ﬂmalar› de¤erlendirildi.
‹stanbul Barosu Heyetinin, 21 Ocak Cumartesi günü
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i Yürütme Kurulu ve
sonraki 4 dönem baﬂkan›n›n istemi üzerine yap›lan
toplant›da, Birli¤in ‹stanbul’da uluslararas› nitelikli
bir toplant› iste¤i görüﬂüldü ve ‹stanbul Barosu ile
birlikte toplant› konusunun saptanmas› ve organizasyonu ilke olarak kabul edildi. Ayr›ca, dünyada iki milyon avukat ve 200 baro üyesi bulunan Uluslararas›
Avukatlar Birli¤i’nin (UIA) 2006 y›l› Kas›m ay›nda Brezilya’da yap›lacak Genel Kurulunda, 2010 y›l› Genel
Kurulunun ‹stanbul’da toplanmas› için öneri verilme■
si uygun bulundu.

Soldan:
Av. Kolcuo¤lu,
Yarg›ç M.
Güney,
Av. Saraç,
Büyükelçi
‹ldem,
Prof.Dr.
Demirbulak

görüß

Soyad› Kanunu’nda De¤iﬂiklik Önerileri
Av. Nazan Moro¤lu
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
oyad›, bir kimsenin kimli¤inin en önemli unsurudur ve vazgeçilemez, devredilemez ve
feragat edilemez, bir kiﬂilik hakk›d›r. Soyad›
üzerindeki hak, mutlak haklardan olmas›
nedeniyle herkese karﬂ› ileri sürülebilen ve yasayla
özel olarak korunan bir hakt›r. Ancak, yürürlükteki
Medeni Kanunda soyad›n›n bütün bu özellikleri “kad›n›n soyad›” aç›s›ndan geçerli de¤ildir. Yeni Medeni
Kanunda “soyad›” konusunda kad›nlara karﬂ› ayr›mc›l›k sümektedir. Oysa Medeni Kanun’un gerekçesinde “günümüzde modern hukuk sistemlerinin istisnas›z hepsinde temel ilke olarak kabul edilen kad›n –
erkek eﬂitli¤i ilkesinin hukukumuzda da tam anlam›yla yerleﬂtirilmesi amac› yerine getirmelidir” denilmektedir.

S

Bu nedenle,, Medeni Kanunun kad›n›n soyad›na iliﬂkin
hükmü 2001 ve 2004 tarihlerinde yap›lan “eﬂler eﬂit
haklara sahiptir” ile “Devlet kad›n ile erke¤in yasalar önünde eﬂitli¤ini sa¤lamakla yükümlüdür” ﬂeklindeki Anayasa de¤iﬂiklikleri ve ‹HAM karar› do¤rultusunda, ça¤daﬂ hukuk sistemlerindeki kurallar örnek al›narak yeniden düzenlenmelidir.
Bilindi¤i gibi, A‹HM karar› gere¤ince, evli eﬂlerin kendi soyadlar›n› kullanabilme veya soyad› (aile ad›) seçiminde eﬂit haklara sahip olmalar›n› sa¤lamaya yönelik gerekli de¤iﬂikli¤i yap›lmas› Türkiye Devletine
b›rak›lm›ﬂt›r.
Kad›nlar›n toplumsal yaﬂamda tan›nd›¤› soyad›n› evlendi¤inde de kullanmaya devam etmesi en do¤al ve
yasal hakk›d›r. Günümüzde bir çok kad›n için bu ihtiyaç
do¤muﬂtur ve bu yasal sorunun de¤iﬂen yaﬂam koﬂullar›na uygun olarak de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
Soyad›na iliﬂkin önerim; 187. madde baﬂl›¤›n›n “Kad›Aile Ad›” olarak de¤iﬂtirilmesi ve
n›n Soyad›” yerine “A
maddenin eﬂlerin ortak bir soyad› seçme zorunda olmad›klar›, ama dilerlerse seçme hakk›n›n da verildi¤i, soyad› farketmez diyenlere de bugünkü imkan› veren aﬂa¤›daki ﬂekilde düzenlenmesidir. Böyle bir de¤iﬂiklik Anayasa’n›n 41. ve 10. maddesindeki eﬂitlik
ilkesine uygun ve ayr›ca Türkiye’nin taraf oldu¤u ve
uygulama taahhüdü alt›nda bulundu¤u baﬂta Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü Ayr›mc›l›¤›n Kald›r›lmas› Sözleﬂmesi’nin 16.maddesine; Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi’nin 14. ve 8. maddelerine; 7 No.l› Ek Proto-

kol’un 5. maddesine; Avrupa Konseyi Tavsiye Kararlar›na ve ‹HAM’›n Türkiye’ye verdi¤i yükümlülü¤ü yerine getirecek, ayn› zamanda günümüzde ortaya ç›kan ihtiyaçlar› da karﬂ›layacak nitelikte olacakt›r:

Madde 187. Aile Ad›:
“ Eﬂler, her biri evlilik öncesi soyad›n› kullanmaya
devam etmek istemedikleri takdirde, evlendirme memuruna yapacaklar› yaz›l› bildirim ile ortak aile ad›
olarak erke¤in ya da kad›n›n do¤umla ald›¤› soyad›n›
seçebilirler. Soyad› aile ad› olarak seçilmeyen eﬂ do¤umla kazand›¤› soyad›n› aile ad›n›n önünde taﬂ›r.
Eﬂler böyle bir seçimde bulunmam›ﬂlarsa kad›n evlenmekle kocas›n›n soyad›n› al›r ve do¤umla ald›¤›
soyad›n› kocas›n›n soyad›n›n önünde taﬂ›r.”
Medeni Kanunu’un 187. maddesinde yukar›daki ﬂekilde bir de¤iﬂiklik yap›lmas› halinde, “çocu¤un soyad›” ve “boﬂanan durumunda eﬂlerin soyad›na” iliﬂkin
173. ve 321. maddelerde de buna uygun aﬂa¤›da önerilen de¤iﬂikliklerin yap›lmas› gerekecektir.
IV. Boﬂanan kad›n›n kiﬂisel durumu
Madde 173.
Boﬂanma halinde kad›n, evlenme ile kazand›¤› kiﬂisel
durumunu korur; ortak aile ad› seçmiﬂlerse bunu taﬂ›maya devam eder; ancak, Nüfus idaresine yapaca¤›
yaz›l› baﬂvuru ile evlenmeden önce taﬂ›d›¤› soyad›na
dönebilir.
Çocu¤un soyad›
Madde 321:
Ana ve baba evli ise ve ortak aile ad› taﬂ›yorsa çocuk
bu aile ad›n›, ortak aile ad› seçmemiﬂlerse anan›n veya baban›n soyad›n› taﬂ›r, seçilen bu soyad› daha sonra do¤an çocuklar için de geçerli olur. Bir ay içinde
böyle bir seçim yap›lmad›¤› takdirde hakim talep üzerine soyad› seçme yetkisini anneye veya babaya verir.
Ana ile baba evli de¤ilse çocuk anan›n soyad›n› taﬂ›r.
Çocu¤un tan›nmas›,babal›¤a hükmedilmesi veya baban›n talebi halinde, anan›n muvafakati ile çocu¤a
baban›n soyad› verebilir.
(Ayr›nt›l› bilgi için Bkz.. N. Moro¤lu, KADININ SOYADI,
Beta yay. ‹stanbul, 2000; N. Moro¤lu, Kad›n›n Soyad›
ve Bir Öneri, ‹stanbul Barosu Dergisi, C.79, 2005, S.5,
s. 1493 -1510).
■
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görüß

Lozan’dan Günümüze Patrikhane
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

B

izans ve Osmanl› döneminde Fener Ortodoks
Patrikhanesinin geçirdi¤i dinsel ve siyasal süreç
ayr›, uzun bir makalenin konusu olabilir. Yaz›n›n
amac› Lozan’dan günümüze Patrikhanenin hukuksal aç›dan k›sa bir özetini yapmakt›r. Ama Lozan öncesine birkaç
cümleyle de¤indikten sonra :
Patrikhanenin bulundu¤u Fener’in zenginlerinden Alek sandros ‹psilanti gizli örgüt Filiki Eterya’n›n baﬂkan›d›r. Örgüt 1818 y›l›nda Fener semtinde faaliyete geçer. Ba¤›ms›z
Yunanistan için Patrikhane’nin de deste¤iyle Mora’da isyan baﬂlat›r. Kardeﬂi Dimitrios isyan› devam ettirir. ‹syan›n
haz›rlan›ﬂ aﬂamas›nda ve isyan sürecinde Fener Patrikhanesinin manevi deste¤i yan›nda örgütsel ve siyasal yönlendirmesi etkin bir ﬂekilde devam eder. Rus, ‹ngiliz ve Frans›z donanmas› Navarin’de Osmanl› donanmas›n› imha eder.
Rusya Osmanl›’ ya savaﬂ açar.14 Eylül 1829 Edirne anlaﬂmas›yla Yunan özerkli¤i kabul edilir.
‹syan›n k›ﬂk›rt›c›s›, yönlendiricisi olanlar bu kez arabulucu
olarak iﬂe kar›ﬂ›rlar. 3 ﬁubat 1830 da üç devlet yapt›klar›
protokolle Yunanistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ilan ederler. Sonuçta Osmanl› Devleti 24 Nisan 1830’da bu oldubittiyi kabul etmek zorunda kal›r. Ortaya Yunanistan diye bir devlet ç›kar.
Prof. Dr. Niyazi Berkes’in sözü durumu özetlemektedir:
”Kilise Yunan milliyetçili¤inin as›l temsilcisi olarak kald›.
Yunan milliyetçili¤ine g›da veren kaynak ne Eflatun ve Aristo’ nun Hellas’ ›, ne de Bat› Avrupa’ n›n liberal ve sosyalist
fikirleridir. Yunan milliyeti en baﬂar›l› ﬂekilde papaz teokrasisinin yarat›¤›d›r. Bizde yobazlar ulusal duygulara her zaman yabanc› kalm›ﬂlard›r; Yunanl›larda ise ulusçulu¤un
rehber ve bekçileri papazlar olmuﬂtur. Kiliseyi ve Ortodokslu¤u yok farz ediniz, Yunan ulusunun birlik içinde bir
ulus olarak ayakta durabilece¤i ﬂüphelidir. Türk ulusçulu¤u, Halife teokrasisini önleyebildi¤i zaman mümkün olabildi; Yunanl›larda ise bunun tersi olmuﬂtur.”
Kurtuluﬂ Savaﬂ› sürecine k›saca göz atal›m:30 Ekim 1918
Mondros ateﬂkesinden hemen sonra Patrik Dorotheos 9
Mart 1919’da Paris’te Osmanl› hükümeti ile resmi iliﬂkiyi
kesti¤ini belirten bir beyanname yay›nlar. Rumlar Osmanl›
kimliklerini y›rtarak, Yunanistan‘a ilhak edildiklerini ilan
ederler. Patrikhane bu karar› hem iﬂgalci emperyalistlere
hem de Osmanl› hükümetine bildirir. ‹zmir’in iﬂgali üzerine
Yunan ordusunun zafer kazanmas› için Athenagoras, Mele tios’la birlikte ayin yönetir. 1919 Temmuzunda Fener Patrikhanesine as›lan çift kartall› Bizans bayra¤› Kurtuluﬂ Savaﬂ› zaferine kadar dalgalan›r.
Anlat›lan nedenlerle Atatürk Lozan Konferans› sürerken 25
Aral›k 1922’ de Çankaya’da Le Journal muhabiri Paul Her Bir fesat ve h›yanet oca¤›
riot’a verdi¤i demeçte ﬂöyle der:”B
olan ve memleketimize nifak tohumlar› eken, uyuﬂmazl›k-
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lar yaratan, H›ristiyan yurttaﬂlar›m›z›n huzur ve refah› için
de u¤ursuzlu¤a ve felakete sebep olan Rum Patrikhanesini
art›k topraklar›m›z üzerinde b›rakamay›z. Bu tehlikeli teﬂkilat› memleketimizde muhafazaya bizi mecbur etmek için
ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Türkiye’ nin Rum
Patrikhanesi için arazi üzerinde bir s›¤›n›lacak yer göstermeye ne mecburiyeti var? Bu fesat oca¤›n›n hakiki yeri Yunanistan de¤il midir?”
Fakat Lozan görüﬂmelerinde Patrikhanenin yurt d›ﬂ›na ç›kar›lmas› konusu çözümlenemedi. Baﬂta Lord Gurzon olmak üzere yabanc› delegelerin bu konudaki direnci aﬂ›lamad›. Sonuçta bat›l› ülkelerin “Art›k kesinlikle siyasetle
u¤raﬂmayacak; sadece Rum ahalinin dini ( nikah, boﬂanma,
vaftiz vb.) vecibelerini yerine getirecek bir kurum olarak
kalacakt›r” güvencesiyle topraklar›m›zda kalmas›na raz›
olundu. Konferans›n 10 Ocak 1923 günlü oturum tutana¤›na göre :”‹‹smet Paﬂa, Patrikli¤in siyasal ya da yönetime
iliﬂkin iﬂlerle bundan böyle hiç u¤raﬂmayaca¤›, salt din alan›na giren iﬂlerle yetinece¤i konusunda konferans önünde,
müttefik temsilci heyetlerinin yapm›ﬂ olduklar› resmi konuﬂmalar› ve verdikleri garantileri senet saymaktad›r.”
Lozan sonras›nda Patri¤inin seçimine iliﬂkin düzenleme
‹stanbul Valili¤inin 6 Aral›k 1923 tarih ve 1092 say›l› genelgesiyle ile belirlendi. Buna göre Türkiye dahilinde yap›lacak
dini ve ruhani seçimlerinde, kat›lacak adaylar›n Türkiye
Cumhuriyeti yurttaﬂ› olmalar› ve Türkiye’de görevli olmalar› gerekiyordu. Böylece yabanc› müdahalesi ve baﬂkaca do¤acak sorunlar önlenmek istenmiﬂti.
Dünyan›n efendilerine karﬂ› verilen Kurtuluﬂ savaﬂ›yla ulaﬂ›lan ba¤›ms›zl›¤›n her Türk yurttaﬂ›n›n kiﬂisel hanesine
düﬂen bir övünç pay› vard›. Erken Cumhuriyet döneminin
her bireyinde Kurtuluﬂun, ba¤›ms›zl›¤›n, dünyan›n sömürgenlerine meydan okumuﬂlu¤un özgüveni vard›. Bu y›llarda
ulusal ç›karlar, ülke ve ulus bütünlü¤ü kutsal kavramlard›.
Bu anlay›ﬂ›n ve bilincin h›zla aﬂ›nd›r›ld›¤› son y›llarda Patriklik makam›n›n dinsel çerçeveden ç›karak siyasal anlamda devlet baﬂkanl›¤›na eﬂ bir özellik kazanmas› süreci gözlerimizin önünde gerçekleﬂiyor. ABD ve AB’ nin bast›rmas›
sonucu Patrikli¤i dinsel konumdan ve idari anlamda kaymakaml›kla muhatap olma durumundan devlet baﬂkanl›¤›n›n diplomatik konumuna yükseltme konusunda hayli yol
al›nm›ﬂ görünüyor. Bundan sonras› kendilerinin çoktan kabul ettikleri Ekümeniklik s›fat›n›n Türkiye Cumhuriyetince
de onaylanmas›d›r...
Ekümenik dayatmas›n›n kabulünün, asl›nda Lozan’›n tabutuna çak›lan en önemli çivilerden biri olaca¤›n›n asla unu■
tulmamas› gerekiyor.

bas›n aç›klamalar›

‹fade Özgürlü¤ü
Demokratik Bir Hakt›r
Ancak S›n›rs›z De¤ildir
ünümüzde demokrasi ile yönetilen devletlerin temel ilkelerinden olan düﬂünce ve ifade özgürlü¤ü, farkl› kültürlere ve
manevi de¤erlere hakaret edilmesini hakl› k›lamaz. Bu nedenle, salt düﬂünce özgürlü¤ünü ön planda tutarak farkl› bir dinin de¤erlerine yap›lan sayg›s›zl›¤› kabul etmek mümkün de¤ildir. Çünkü
hiçbir özgürlük s›n›rs›z de¤ildir.

G

hakaret olarak niteledi¤i” bir karikatürün düﬂünce özgürlüBir dinin “h
¤ü çerçevesinde yap›lm›ﬂ oldu¤unda ›srarl› olmak, ne yaz›k ki dünya
bar›ﬂ›n› zedeler hale gelmiﬂtir. Uygarl›klar›n karﬂ› karﬂ›ya getirilmesi
ise sonuçta insanl›¤› yeni bir çat›ﬂmaya sürükleyebilir.
ﬁu anda herkese, bütün kurumlara ve ülke yönetimine düﬂen görev,
gerilim ortam›n›n giderilmesine katk›da bulunmakt›r.
‹stanbul Barosu olarak, Danimarka’dan sonra Norveç, Fransa, ‹talya,
‹spanya, Almanya ve di¤er ülkelerde yay›nlanan karikatürler yüzünden
meydana gelen olaylar›n uluslararas› bar›ﬂ ve güvenli¤i tehdit eder boyuta gelmesine, uygarl›klar›n çat›ﬂmas›na, bar›ﬂ›n bozulmas›na, ﬂiddetin artmas›na meydan verilmemelidir kan›s›nday›z. Sa¤duyulu, insanlara ve inançlara sayg›l›, bar›ﬂ içinde yaﬂanan bir dünyan›n oluﬂmas› için, herkesi daha duyarl› ve anlay›ﬂl› olmaya ça¤›r›yoruz. ﬁiddetin oluﬂmas›na, bar›ﬂ›n bozulmas›na neden olan her hareketi de k›n›yoruz.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Kalk›nma Ajanslar› Yasas›
Üniter Yap›m›za ve
Ulusal Ç›karlar›m›za Ayk›r›d›r
lkemizde devletin iﬂlevlerini ve örgütlenme
biçimini köklü bir biçimde de¤iﬂtirmeyi hedefleyen bir reform program›n›n uygulamaya geçirilmesine çal›ﬂ›lmaktad›r. Bu reform program›n›n en önemli ayaklar›ndan birini oluﬂturan yerel
yönetim reformuyla ülkemizin yönetim kademelenmesi ve her bir yönetim biriminin görevleri ve örgütlenme biçimi yeniden düzenlenmiﬂtir.

Ü

Bu düzenleme 25.04.2003 tarihli “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar›s› Tasla¤›’n›n” 25. maddesindeki
Bölge Kalk›nma Ajanslar› Kurulmas› baﬂl›¤› alt›nda
yap›lm›ﬂt›. Bu madde, yasa tasla¤›n›n sonraki nüshalar›nda yer almam›ﬂt›r. Temel Kanun, toplum taraf›ndan benimsenmedi¤i gibi Cumhurbaﬂkanl›¤›’nca da
uygun bulunmayarak geri gönderilmiﬂtir. ‹çerdi¤i
Anayasal ayk›r›l›klar giderilememiﬂ ve süreç kesilmiﬂtir. Yürütme Organ›, çözümü, elindeki metni parça parça yasalaﬂt›rmakta bulmuﬂtur. Bu yönde ilk
önemli ad›m› Köy Hizmetleri Genel Müdürlü¤ünü kapatan yasay› ç›karmakla atm›ﬂt›r. ‹kinci önemli ad›m›
ise Bölge Kalk›nma Ajanslar› olarak bilinen yeni bir
bölgesel yönetim yap›lanmas›na olanak sa¤layacak
“Kalk›nma Ajanslar›n›n Kurulmas› hakk›nda Kanun
Tasar›s›”n› haz›rlay›p T.B.M.M. Baﬂkanl›¤›’na sunarak atm›ﬂt›r.
Tasar›, 28.01.2005 günü AB Uyum Komisyonu, ‹çiﬂleri Komisyonu ve esas komisyon olarak Plan ve Bütçe
Komisyonu’nun listesine girmiﬂ, T.B.M.M.’nde
26.01.2006 günü oylanarak yasalaﬂm›ﬂt›r.
Siyasi iktidar, tasar›n›n T.B.M.M.’ne gönderilmesi s›ras›nda birimlerin ad›ndan “bölge” sözcü¤ünü kald›rm›ﬂt›r. Bunu yapmakla Bölgesel Yönetim ve Eyalet
Sistemi tart›ﬂmalar›n› önlemek istemiﬂtir. Ancak bölge sözcü¤ünün ç›kar›lmas› tasar›n›n Bölgesel Yönetim Sistemini öngörmesini önlememiﬂtir. Bu sonuca
var›lmas›na neden olan göstergeler ise k›saca baﬂl›klar halinde ﬂunlard›r:
• Kurulan birimler tüzel kiﬂilik sahibidir. Ama ne özel
ne de kamu tüzel kiﬂisi olarak adland›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca belirtilmedikçe kuruluﬂun çal›ﬂmalar› özel hükümlere ba¤lanm›ﬂt›r.
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• Kurulan birimlerin görevi bölgeye yabanc› yat›r›m
çekmektir. Bunun için tan›t›m organizasyonu olarak
çal›ﬂacakt›r.
• Çal›ﬂt›r›lacak personel, ‹ﬂ Kanunu’na göre çal›ﬂacak, suç söz konusu oldu¤unda adli hükümlere göre
yarg›lanacakt›r.
Bu özelliklere karﬂ›n yasa, kurdu¤u ajanslara öyle
yetkiler vermektedir ki, bu kamu kaynakl› yetkiler
ancak memurlar eliyle görülebilecek türden yetkilerdir. Bu yetkiler ﬂunlard›r:
• Yat›r›mc›, ajans›n ileride kuraca¤› “ttek durak ofislerine” baﬂvuruda bulundu¤unda bu baﬂvuru devlet
makam›na yap›lm›ﬂ say›lacakt›r.
• Ajans gelirlerinin bir bölümü ulusal vergi gelirleri
toplam›ndan ayr›lacak paydan sa¤lanacakt›r.

• Ajanslarda halen kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda
çal›ﬂan memurlar görev alabileceklerdir. Memurlar
görevlerine döndüklerinde ajansta geçmiﬂ süre memurlukta geçmiﬂ gibi say›lacakt›r.
Genel gerekçesinde” belirtildi¤i üzere
• Yasan›n “G
Ajanslar bölgenin “Kalk›nma Plan›n›” haz›rlayacak
kuruluﬂlard›r. Bölge Kalk›nma Plan› hem haz›rlan›ﬂ›
hem de uygulanmas› bak›m›ndan tart›ﬂmas›z bir kamu görevidir. Kamu görevinin Kamu Tüzel Kiﬂili¤i sahibi
olmayan bir Ajans taraf›ndan görülmesi yasal olarak olanak d›ﬂ›d›r, hem de kamunun var oluﬂ
nedenlerine ayk›r›d›r.
Kalk›nma Ajans› Yasas› hiçbir tart›ﬂmaya olanak vermeyecek ﬂekilde “d›ﬂ kaynakl›” bir metindir. Haz›rlanmas› Avrupa Birli¤i’nce istenilmiﬂtir. Bölge kalk›nmas›n›n bu yeni durumu iki sonuç yaratmaktad›r.
Birincisi; bölgelerde hem planlama hem de uygulama öncülü¤ü özel sektöre verilmektedir. ‹kincisi ise;
Bölge ekonomileri yabanc› finansman yat›r›m›na
odakl› mutlak bir serbestleﬂmeye kavuﬂturulmaktad›r. En kuvvetli olas› sonuç ise; ülke genelinde s›n›fsal, toplumsal, iktisadi ve siyasi yap›lar›n çat›ﬂma
içinde “da¤›lma” sürecine girmesidir.

➤

bas›n aç›klamalar›
Söz konusu yasa, esas›nda ve genel de¤erlendirmede parçalanm›ﬂl›¤›, da¤›lm›ﬂl›¤›, etnik, dinsel ve bölgeselli¤i savunan “Postmodernist” görüﬂün ekonomik boyutu olan küreselleﬂme içinde de¤erlendirilmelidir
Modernizm-Modernite karﬂ›t› ya da Modernizm-Modernite ötesi olarak kabul gören Postmodernist görüﬂ; ak›l, bilim, pozitivizm, rasyonalizm ve sonuçta
ayd›nlanma ça¤›n›n sona erdi¤ini, ayd›nlanma ça¤›n›n
yaratt›¤› ulus devletlerin gününü doldurdu¤unu, ayd›nlanma ça¤›ndan önceki dönemde varl›klar›n› sürdürmüﬂ olan dinsel, etnik topluluklar ve kent devletleri dönemine geri dönüﬂü ifade etmektedir. Bu anlamda ulus devletin üniter -tekli- yap›s› postmodernist görüﬂe ve küreselleﬂmeye ayk›r› düﬂmekte ve
önünde engel oluﬂturmaktad›r. Çünkü ulusal devlet,
merkezi yönetimi ile ülkenin bütününü ve genel yarar›n› düﬂünerek plan ve program düzenler. Bu plan ve
program küreselleﬂmeyi dünyada uygulayan büyük
uluslararas› ﬂirketlerin yararlar›na ters düﬂebilir.
Bu nedenle bugün dünyay› yöneten bu büyük ﬂirketler, dünya piyasas›n› kendi ç›karlar›na göre düzenlerler ve yönlendirirler. ABD ve AB piyasalar›nda bu dev
ﬂirketler kendi devletleri ile bütünleﬂmiﬂlerdir. Bu
bütünleﬂme onlara yarar sa¤lamakta ise de bize zarar vermektedir. Bizim ülkemizde ve az geliﬂmiﬂ ülkelerde sömürü bu dev ﬂirketler arac›l›¤›yla yürütülmektedir. So¤uk Savaﬂ’›n bitim tarihi olan 1990‘lardan sonra Bat›da bu dev ﬂirketlerin siyasi, iktisadi,
sosyal ve askeri sistemi yönetti¤ini görüyoruz.
K›saca Kalk›nma Ajanslar› Kanunu bu dev ﬂirketlerin
kolonyalist-sömürgeci yay›lmalar›n› kolaylaﬂt›racak

niteliktedir. Ulus devletimizin, üniter devletimizin yap›s› ile çeliﬂmektedir.
Ülkenin kalk›nmas› ve sanayileﬂmesi, merkezi devletin gücü, olanaklar› ve organizasyonu kullan›larak
gerçekleﬂtirilebilir. Aksi takdirde bölgesel yönetimlerin gücü taraf›ndan ülkenin kalk›nmas›n› ve sanayileﬂmesini sa¤lamak olana¤› bulunmamaktad›r. Di¤er
bir anlat›mla, yasa adem-i merkeziyetçili¤i, kalk›nmas›zl›¤› ve sanayisizleﬂmeyi getirmektedir.
Sonuç olarak bu yasa ulus devlet temelinde kurulan
tekil ve üniterlik esas›n› benimseyen devlet yap›m›za
ayk›r›d›r.
Uzun deneyimler sonucu ça¤daﬂ hukuk normlar›yla
ülke ihtiyaçlar›n›n sentezlenmesi sonucu oluﬂan idari yap›lanmam›zda ciddi olumsuzluklara yol açacakt›r.
Ülke geneline bütüncül bir bak›ﬂ ve anlay›ﬂla geliﬂtirilen planlama anlay›ﬂ› yerine, yerelli¤i esas alan ve
geneli yads›yan bir anlay›ﬂ bölgesel ç›karlar için ulusal ç›karlar›n ihmaline yol açabilecektir
Ulusal gereksinimler yerine d›ﬂar›dan yap›lan telkinler sonucu tercih edilen bir ekonomik ve idari modeli hedefleyen bu yasa, istenen sonucu vermemekten
öte, telafisi güç ekonomik zararlara, kaynak israf›na
da yol açabilecektir.
‹stanbul Barosu, say›lan sak›ncalar nedeniyle Kalk›nma Ajanslar› Yasas› konusundaki görüﬂlerini kamu■
oyuna duyurur.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

"Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü" Bu y›l
Dan›ﬂtay Baﬂkan› Ender Çetinkaya’ya Verilecek.
stanbul Barosunca konulan Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü, bu y›l Dan›ﬂtay Baﬂkan› Ender Çetinkaya’ya verilecek.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, 16 ﬁubat Perﬂembe günü yapt›¤› toplanMahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”nün 8 Mart’ta Dan›ﬂtay Baﬂkan›
t›da 2006 y›l› “M
Ender Çetinkaya’ya verilecek.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, 2005 y›l›nda, hukukun üstünlü¤ünü, Cumhuriyetin
kazan›mlar›n›, ça¤daﬂlaﬂmay› savunan, bu alanda önemli çal›ﬂmalar yapan bir huMahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü oluﬂturulmas›na karar vermiﬂ ve bu
kukçuya “M
ödülün ilki 8 Mart 2005 tarihinde düzenlenen bir törenle Yarg›tay Önceki Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu’na
verilmiﬂti.
■

‹
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Anayasa Mahkemesi karar›:

"Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaks›z
temel unsuru, egemenlik ve
ba¤›ms›zl›¤›n simgesidir."
nayasa Mahkemesince
yabanc›lara toprak sat›ﬂ›n›n Anayasaya ayk›r›
oldu¤una iliﬂkin iki karar› ortada
dururken, yasama organ›n›n baz›
yasa maddelerini de¤iﬂtirerek
Anayasa Mahkemesi kararlar›n›
iﬂlemez hale getirilmesinin ve
yabanc›lara toprak sat›ﬂ›na devam edilmesinin kayg› verici oldu¤u belirtildi.

A

Baﬂta ‹stanbul ve ‹zmir Barolar›
olmak üzere 45 Baro Baﬂkan›n›n
ortak imzas›yla yay›nlanan ortak
bildiride, bu gidiﬂe “DUR” demek
için tüm kiﬂi ve kurumlar birlikte
ve dayan›ﬂma içinde olmaya ça¤r›ld›.
45 Baro Baﬂkan›n›n imzalad›¤›
ortak bildiri ﬂöyle:
Anayasa Mahkemesi yabanc›lara
toprak sat›ﬂ›na iliﬂkin Turgut
Özal döneminde yap›lan iki yasal
düzenlemeyi 1985 ve 1986 y›llar›nda topra¤›n bir devletin kurucu unsuru oldu¤u gerekçesiyle
iki kez iptal etmiﬂtir.
Yüksek Mahkeme gerekçeli karar›nda ﬂu hukuksal görüﬂlere
yer vermiﬂtir:
“ Ülke, devletin asli ve maddi unsurlar›ndan biridir. Ülke olmadan devlet olmaz. Ülke, devlet
otoritesinin geçerli olaca¤› alan›
belli eder. Devlet, sahip oldu¤u
kurucu unsur niteli¤ini taﬂ›yan
üstün kudretine dayanmak sure-
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tiyle ülkede yerleﬂik olan ve devletin di¤er asli maddi kurucu unsurunu oluﬂturan insan toplulu¤unun güvenli¤ini ve yarar›n›
kollamak ve gözetmek duru mundad›r. Bu asli görevi nedeniyledir ki, ülke üzerinde, egemenli¤e dayal› üstün bir hakka
sahiptir. Toprak ile ilgili konuda
insan haklar›na sayg›l›, ölçülü
adil bir s›n›rlama, devlet için “
nefsi müdafaa “ tedbiri niteli¤indedir.
Ülkede yabanc›n›n arazi ve emlak
edinmesi, salt bir mülkiyet sorunu gibi de¤erlendirilemez. Toprak, devletin vazgeçilmesi olanaks›z temel unsuru, egemenlik
ve ba¤›ms›zl›¤›n simgesidir.
Ülke ile ulus aras›nda ba¤lant›
vard›r. Ülke, bu ulusun bireylerine aittir. Belli bölgelerde toprak
alacak yabanc›lar, bu hükümlerden yararlanarak o bölgelerde
ço¤unluk sa¤lay›p etkinlik kazanabilecektir. Bu yöndeki bir geliﬂme ile sat›lan, yabanc›lar taraf›ndan mülk edinilen ülke topra¤› ülkeden kopma durumuna gelebilecektir.
Tarihte böyle olaylar yaﬂanm›ﬂt›r. Arap topraklar›nda Yahudiler
bu yolla etkinlik sa¤lam›ﬂ ve bunun sonucu olarak da orada ‹srail Devletini kurmay› baﬂarm›ﬂlard›r. Bu nedenle, ülke topraklar›n›n sat›ﬂ›na cevaz veren her
iki madde de; Anayasam›z›n dev-

letin ülkesi ve ulusu ile bir bütün
oldu¤unu saptayan baﬂlang›ç
hükümlerine de ayk›r› bulun maktad›r.“
Anayasa Mahkemesinin bu kararlar›na karﬂ›n; 19 Temmuz
2003 tarihinde 4919 say›l› yasan›n 19. maddesi ile 644 say›l› tapulama yasas›n›n 35. ve 36. maddeleri ve 442 say›l› Köy Yasas›n›n
87. maddesi de¤iﬂtirilmiﬂtir. Bu
ﬂekilde siyasal iktidar; Anayasa
Mahkemesinin karar›n› uygulanamaz hale getirmiﬂ, yani fiilen
ortadan kald›rm›ﬂt›r.
Bunun üzerine ayn› konuda 3.
kez aç›lan iptal davas›n›n yap›lan
yarg›lamas› sonucu; yüksek
mahkemece 14/ 03/ 2005 gün ve
2003/70 Esas 2005/14 karar say›l› yeni bir karar ile Tapulama Yasas›’n›n 35.maddesinin, Anayasan›n 2. , 7. ve 16. maddelerine
ayk›r› olmas› nedeniyle iptaline
karar verilmiﬂtir.
Ancak siyasal erki elinde tutanlar›n Anayasa Mahkemesi’nin bu
aç›k karar›na ra¤men ve ona ayk›r› olarak yabanc›lara mülk sat›ﬂ›nda direndi¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
ﬁöyle ki;yasama organ›, 29 /12/
2005 tarihinde 5444 say›l› yasa ile
Tapulama Yasas›’n›n Anayasa
Mahkemesince iptal edilen 35.
maddesini yeniden düzenlemiﬂtir. Yap›lan yeni düzenleme ile
Anayasa Mahkemesi karar› görmezden gelinmiﬂ, yok say›lm›ﬂt›r.

➤

bas›n aç›klamalar›
Yabanc› ticaret ﬂirketlerinin taﬂ›nmaz edinebilmeleri mümkün
hale getirilmiﬂtir. Yeni yap›lan
düzenleme ile yabanc› gerçek ve
tüzel kiﬂiler lehine tapu sicillerinde aynî hak tesisinde karﬂ›l›kl›l›k ilkesi de gözetilmemiﬂtir.
Yasama organ›, Anayasa Mahkemesi karar›n› ortadan kald›racak
nitelikte yasal düzenleme yapm›ﬂt›r. Bu durum güçler ayr›l›¤›
ilkesine ters düﬂtü¤ü gibi Anayasa’n›n 2. ve 38. maddelerine de
aç›kça ayk›r›d›r. Yasama organ›n›n, kendi varl›¤›n› tart›ﬂ›l›r hale
getirebilecek her tür eylem ve
hukuka ayk›r› tasarruftan kaç›nmas› gerekir. Çünkü hiç bir makam veya merci kayna¤›n› Anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Yasama organ›
kendisine tan›nan hak ve yetkileri kullan›rken Anayasa’n›n koydu¤u kural ve ilkelere uygun
davranmas› gerekir.
Hukuk devletinde yasama organ›n›n yetkileri s›n›rs›z de¤ildir.
Yasama tasarrufu yap›l›rken,
anayasan›n de¤iﬂmesi mümkün
olmayan ve de¤iﬂtirilmesi teklif
dahi edilemeyecek maddelerine
ayk›r› davranmamaya özen gösterilmesi, devletin ülkesi ve ulusu ile bölünmez bütünlü¤ünün
korunmas› gerekir.
ﬁu noktay› bir kez daha vurgulamakta yarar görüyoruz :
Yasama ve yürütme organlar› ile
idare, mahkeme kararlar›na uymak zorundad›r. Bu organlar ve
idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de¤iﬂtiremez ve bunlar›n yerine getirilmesini geciktiremez. ( Anayasa md: 138/4)
Anayasa Mahkemesinin bu yoldaki tarihi ve örnek kararlar›na
ayk›r› yasama tasarrufu yap›l-

mas› suretiyle, ba¤›ms›zl›k savaﬂ› vererek y›rt›p att›¤›m›z SEVR
anlaﬂmas›na, zamana yayarak
iﬂlerlik sa¤laman›n yolu, aç›lm›ﬂ
olmaktad›r. Tarihçi Murat Bardakç›, yaﬂanan çözülme sürecini
reform olarak de¤il 3. Tanzimat
olarak nitelemektedir. Aradan
geçen 3 y›ll›k süre içerisinde çok
önemli miktarda yurt parças› elden ç›km›ﬂt›r. Bu ülkede ba¤›ms›z, özgür, baﬂ› dik ve aln› aç›k
yaﬂamak isteyen hiç bir yurttaﬂ›m›z›n buna katlanmas›, olan biteni kabul etmesi olanaks›zd›r.
Özetle belirtmek gerekirse; ülkemizde hukukun üstünlü¤ü ilkesi
iﬂlememekte, Montesquieu’nün
güçler ayr›l›¤› ilkesi ile gücü, güç
durdurur teorisi yaﬂam alan› bulamamaktad›r. Yasama dokunulmazl›¤› z›rh›na bürünerek her istediklerini yapacaklar›n› sanan
kiﬂiler, er ya da geç yan›ld›klar›n›
anlayacaklard›r. Gün gelir, dokunulmazl›k z›rh› kalkar, ba¤›ms›z
yarg› karar›na karﬂ›n “yyurt topraklar›n› yabanc›lara satanlar ”
hesab›n› yine yarg› ve en büyük
yarg›ç olan tarih önünde verirler.
Bundan hiç kimsenin en küçük
kuﬂkusu olmamal›d›r.
Bir ulusun ba¤›ms›z bir devlet
içinde varl›¤›n› sürdürebilmesi
için üzerinde yaﬂad›¤› toprak
parças›n› (Vatan›n› ) korumas›
gerekir. Yurt topraklar› elden
ç›kmaya baﬂlam›ﬂsa o ulus, y›k›ma ve yok olmaya do¤ru yol al›yor demektir. Buna el ve gönül
birli¤iyle dur demenin, güçleri
birleﬂtirmenin tam zaman›d›r.
Tüm kiﬂi ve kurumlar› bu konuda
birlik ve dayan›ﬂma içinde olmaya, ilgilileri bu konuda daha duyarl› olmaya davet ediyoruz.
19.Ocak.2006

‹L‹

BARO BAﬁKANI

Adana
Aksaray
Amasya
Antalya
Artvin
Bal›kesir
Bilecik
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çank›r›
Çorum
Denizli
Düzce
Edirne
Erzincan
Erzurum
Eskiﬂehir
Gaziantep
Hatay
Isparta
‹stanbul
‹zmir
K.Maraﬂ
Karabük
Kayseri
K›rﬂehir
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Manisa
Mersin
Mu¤la
Nevﬂehir
Ordu
Osmaniye
Sakarya
Samsun
Sinop
Tekirda¤
Uﬂak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak

Av. ‹smet Altu¤
Av. Abdulkerim Yenil
Av. Adnan Hasip Yalç›n
Av. Mehmet Zeki Durmaz
Av. ‹zzet Varan
Av. Kemal Çelikboya
Av. ﬁadi Ercan
Av. Ramazan Gedik
Av. Asude ﬁenol
Av. Adnan Güler
Av. Dilaver Erdo¤an
Av. U¤ur Küçük
Av. Adil Demir
Av. Ahmet Kurtuluﬂ
Av. Teoman Özdöl
Av. Hamit Sekman
Av. Sadullah Kara
Av. O¤uz Sezer Arslan
Av. Aziz Canatar
Av. Naz›m K›r›k
Av. Erol Berber
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
Av. Nevzat Erdemir
Av. ‹smail Kahveci
Av. Ali Çetin Aygün
Av. Ali Taﬂç›
Av. Erdal Gürsoy
Av. ‹lter Y›lmaz
Av. Sabit Özda¤lar
Av. Mehmet Görgeç
Av. Remzi Demirkol
Av. ‹sa Gök
Av. Ayla Kara
Av. Ramazan Küçük
Av. Kenan Çebi
Av. Hüseyin Sezgin
Av. Semih Gökdemir
Av. Ahmet Gürel
Av. M. Fikri Y›lmaz
Av. Hasan Orta
Av. Mesut Akk›ﬂla
Av. Ayhan Çabuk
Av. Cemal ‹nci
Av. Seyit Mehmet Ekinci
■
Av. Erol Mekik
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"As›l Hedef ve Yok Edilmek ‹stenen
Türkiye Cumhuriyeti’dir"
U¤ur Mumcu, yaﬂam› boyunca Atatürk ilkeleri ve
Cumhuriyet de¤erlerini savunmuﬂtu.

Lozan’›n
tart›ﬂmaya aç›ld›¤›,
Sevr’in aç›ktan dile
getirildi¤i, Atatürk
resimlerinin kamu
binalar›ndan ve
ders kitaplar›ndan
ç›kar›lmas›
zaman›n›n geldi¤i
ç›¤l›klar›n›n at›ld›¤›,
Cumhuriyet’in
temel kurumlar›na,
bilim yuvalar›na
pervas›zca sald›r›ld›¤› bu dönemde,
O’nun yoklu¤unu
daha çok
hissediyoruz.
26

¤ur Mumcu , 24 Ocak
1993’te Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk halk›n›n
düﬂmanlar› taraf›ndan katledildi.

U

U¤ur Mumcu, ulusal ba¤›ms›zl›¤›n, Atatürk ilkelerinin, ça¤daﬂ
de¤erlerin, Cumhuriyetin kazan›mlar›n›n, eme¤in savunucusuydu. Emperyalizmin, her türden vurgunculu¤un, demokrasi
ve ça¤daﬂ de¤erlerin düﬂman›,
irtican›n amans›z hasm›yd›.
Onurlu yaﬂam›n› ulusal ba¤›ms›zl›ktan, halktan, emekten,
Cumhuriyet de¤erlerinden yana
bir mücadeleye adam›ﬂt›
Lozan ’›n tart›ﬂmaya aç›ld›¤›,
Sevr’in aç›ktan dile getirildi¤i,
Atatürk resimlerinin kamu binalar›ndan ve ders kitaplar›ndan
ç›kar›lmas› zaman›n›n geldi¤i
ç›¤l›klar›n›n at›ld›¤›, Cumhuriyet’in temel kurumlar›na, bilim
yuvalar›na pervas›zca sald›r›ld›¤›
bu dönemde, O’nun yoklu¤unu
daha çok hissediyoruz.
Prof. Dr. Muammer Aksoy, Doç.
Dr. Bahriye Üçok, Prof. Dr. Ahmet Taner K›ﬂlal›, U¤ur Mumcu,
Dr. Necip Hablemito¤lu cinayetlerinin ortak noktas›na dikkat
edilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ felsefesi, ba¤›ms›zl›k, ulusal tav›r, ça¤daﬂl›k, ay-

d›nlanmac› düﬂünce,, Atatürk ilkeleri paydas›nda buluﬂan, kamuoyunu etkileme gücü ve yetene¤i olan seçkin ayd›nlar hedef
seçilmiﬂtir. Bu ayd›nlar›n ﬂahs›nda as›l hedef ve yok edilmek
istenen Türkiye Cumhuriyeti’dir.
‹stanbul Barosu, U¤ur Mumcu’nun da u¤runa ﬂehit oldu¤u
de¤erlerin savunuculu¤una bundan sonra da devam edece¤ini
kamuoyuna sayg›yla duyurur. ■
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

kültür ve sanat

Turgut Özakman: "Gün Yeni
Emperyalizme
Karﬂ› Kenetlenme Günüdür".
stanbul Barosu Kültür ve
Sanat Komisyonunca düzenlenen söyleﬂi gününün
ﬁU ÇILGIN TÜRK konu¤u “ﬁ
LER” kitab›n›n yazar› Turgut Özak man’d›.

‹

9 ﬁubat 2006 Perﬂembe günü Staj
E¤itim Merkezinde büyük bir dinleyici kitlesi önünde yap›lan söyleﬂi
program›nda ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, Genel
Sekreter Av. Hüseyin Özbek, Sayman Av. Muammer Ayd›n, Yönetim
Kurulu Üyeleri Av. Zeki Y›ldan, Av.
Nazan Moro¤lu, Av. Muazzez Y›lmaz,
Av. Mehmet Durako¤lu, Av. Ömür
Dedeo¤lu da haz›r bulundu.
Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek’in
sunuﬂ konuﬂmas›ndan sonra Yazar
Turgut Özakman söyleﬂisine “S
Sevgi li Meslektaﬂlar›m” hitab›yla baﬂlad›.
Özakman, 1952 y›l›nda Ankara Hukuk Fakültesinden mezun oldu¤unu
hat›rlatarak kendisini izleyen meslektaﬂlar›yla baz› okul an›lar›n› paylaﬂt›. Üniversitede ö¤renciyken kurtuluﬂ savaﬂ›n›n geçti¤i yerlere bir
yürüyüﬂ düzenlendi¤ini, bu yürüyüﬂe
kat›ld›¤› ve savaﬂ›n geçti¤i alanlarda
gözlem yapt›klar›n› anlatt›. Özak -

Özakman
Baro
Yönetim
Kurulu
Üyeleriyle

man’›n o günlere ait bir an›s› ﬂöyle:

BATIK B‹R M‹RAS

“Yürüyüﬂ sonunda bir çeﬂme baﬂ›nda bir nine bize savaﬂ günlerine ait
bir an›s›n› anlatt›. Dedi ki, “ben bu
çeﬂmenin baﬂ›ndayd›m, buradan baﬂ› kalpakl› süvariler rüzgâr gibi geçti. Anlad›m ki bunlar Kemal’in askerleri.” Ben ilk kez kemalin askerleri sözünü o nineden duydum.

“kurtuluﬂ savaﬂ› tarihimizi inceledikçe, kazanc›m›z›n büyüklü¤ünü idrakten aciz kal›yorum.

Turgut Özakman’›n söyleﬂisi 90 dakika sürdü. Yazar konuﬂmas›n›n sonunda kendisine sorulan sorular› da
yan›tlad›. ‹ﬂte o söyleﬂiden sat›r baﬂlar›:

Devrald›¤›m›z miras tam anlam›yla
bat›k bir miras. Yani o yang›n›n külünden yeniden bir devlet ç›karmak,
yeniden bir toplum kurmak, bu müthiﬂ bir olay.”
KALKINMANIN AYAKLARI
“Atatürk döneminde kalk›nman›n iki
aya¤› vard›. Maddi kalk›nman›n yan›
s›ra toplumsal kültürel kalk›nma.
1950’den sonra bu kalk›nman›n toplumsal ve kültürel aya¤› terk edilmeye baﬂland›. ﬁimdi hiç yok.”
CEHALET‹N SEFASINI
SÜRÜYORUZ
“Atatürk’ün ölümünden sonra her lider kendini Atatürk’ten daha ak›ll›,
daha bilgili daha yurtsever sand›. Bizim milli mücadele döneminden
sonra kalk›nma formülünü, o kanl›
milli mücadelenin içinden ç›km›ﬂ
devletimizin niteliklerini, Mustafa
Kemal, Çankaya’da havuzlu salonda
oturup leblebiyle rak›s›n› yudumlarken oluﬂturmad›, bunu milli mücadele saptad›. Milli mücadeleyi bilir-
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kültür ve sanat
ka kimlik giydirdik. Kuvay-› milliye
ruhu yok, milli birlik yok. Milli tarih
yok. Millet olma yok. Kuru bir kalabal›k olmak üzereyiz. Belki de olduk
bile. Bu milli refleks noksanl›¤› kuru
kalabal›k oldu¤umuzu, millet olmaktan ç›kt›¤›m›z› gösteriyor. Bir
tak›m cemaatlere, gruplara, tarikatlara ayr›ﬂt›¤›m›z› gösteriyor.”
ERMEN‹ KONUSU

seniz, onun gerekçesini, hikmetini,
nedenini, her ﬂeyini anlars›n›z. Ama
bilmezseniz bütün bunlar sizin için
bir fanteziden ibaret kal›r.
Türkiye’de bu yap›yla üç defa oynand› ve üç defa ülke çok ciddi bir krize
yuvarland›. Cehaletin sefas›n› sürdü¤ümüz için hala biz bu devletin niteliklerini hala bilmiyoruz. 30-35 y›la
yak›n Türkiye’yi yönetenlerin milli
mücadele bilgileri s›f›ra yak›nd›r.
Bunlar› siyasiler için söylemiyorum.
Bu görüﬂüm, bürokratlar ve teknokratlar için de geçerlidir. Bizi hiç yoktan var etmiﬂ insanlara karﬂ› bir vefas›zl›k ﬂaheseri yaratt›k.
BORÇLA KALKINAN ÜLKE YOK
“Kalk›nmam›z› borç üzerine kurduk.
Borç yi¤idin kamç›s›d›r dedik ama
kamç›n›n izleri s›rt›m›zda duruyor.
Dünyada hiçbir ekonomist borç yüküyle kalk›nm›ﬂ bir ülkeden söz etmiyor. Türkiye’de bir Baﬂbakan ç›kt›
özelleﬂtirme yasas›n›n yürürlü¤e
girdi¤i gün “son sosyalist devleti de
y›kt›k” diye demeç verdi. Liberal
ekonomiyle kalk›nan ABD ve AB ülkelerinde devletin ekonomiye katk›s› OECD rakamlar›na göre % 30,
Türkiye’de % 26.”
ATATÜRK’TEN NEFRET
ED‹YORLAR

dum. Bana Sakarya’da diye cevap
verdi. Yani Adapazar›’nda. Bir baﬂkas› da Sakarya Nehrini Meriç’le kar›ﬂt›rm›ﬂ olacak ki, Edirne’de dedi.
Ben bu ac› günleri yaﬂad›m. Bu çocuklar bizim çocuklar›m›z. YÖK kurulduktan sonra Yak›n tarihimizle ilgili zorunlu ders verilmeye baﬂland›.
Bu ders konulduktan sonra Konya’da Hoca, derse Selçuklular›n kuruluﬂuyla baﬂl›yor Atatürk devrimlerini anlatmaya, ders bitti¤i zaman
Osmanl›’ya daha yeni gelmiﬂ. Atatürk’e bir türlü ulaﬂam›yor. Niye anlats›n ki Atatürk’ü, ‹ngiliz Lloyd George ne kadar Atatürk’ten nefret
ediyorsa bizim ﬂeriatç›lar›m›z da en
az onun kadar Atatürk’ten nefret
ederler.”
BELLEKS‹Z ‹NSANLAR YARATTIK
“30 y›ld›r çocuklar›m›zdan biz bu ﬂerefli tarihi esirgedik. Adeta k›skand›k. Belleksiz insanlar yaratt›k. Belleksiz bir insana siz hangi kimli¤i
giydirirseniz, o insan kendini öyle
san›r. Türkiye’de insan›m›za bir baﬂ-

“1921 y›l›nda ‹ngilizler Amerikal›lara
müracaat ediyorlar. “Biz” diyorlar
“Ermeni soyk›r›m› iddias›yla baz›
Türkleri toplay›p Malta’ya hapsettik,
onlar hakk›nda elinizde ne gibi belge
varsa bize gönderin” diyorlar. Amerikal›lar da ‹ngilizlere, siz o tarihlerde Türklerle savaﬂ halinde de¤il
miydiniz? Bütün konsolosluklar sizin emrinizde de¤il miydi?” diyorlar.
Uzatmayal›m, 1921 y›l›nda Amerikal›lar ‹ngilizlere resmi olarak diyor ki;
elimizde Türklerin Ermenilere soy
k›r›m› yapt›¤›na iliﬂkin hiçbir resmi
belge, bilgi, kan›t yoktur. O tarihlerde tehcir karar›ndan sonra baz›
Türkler Ermenileri öldürmüﬂ olabilir. Buna cinayet denir. O zamanki
Osmanl› yönetimi cinayeti iﬂleyen
100 kiﬂiyi idam etti. Tehcir s›ras›nda
Ermenilere iyi davranmad›¤› saptanan kiﬂiler cezaland›r›ld›. Bunlar olmuﬂtur. Ama bunlar sistematik ve
bir hedefe yönelik hareketler de¤ildir. Soyk›r›m suçu kabul edilemez.”
GENÇLER‹M‹Z‹ KAZANMALIYIZ
“Gençlerimizin % 75’i ülkeyi terk etmek istiyor. Biz gençlerimizi ülkesinden, halk›ndan so¤utacak ne yapt›k? Devlet olarak bunlar›n hesab›n›

“Milli Mücadele okullar›m›zda çok
yüzeysel olarak ele al›n›yor. Ben zaman zaman gençlerle konuﬂuyorum. Atatürk, ‹nönü ve Fevzi Çakmak d›ﬂ›nda milli mücadele kahramanlar›m›zdan kimin ad›n› biliyorsunuz diye soruyorum. Bir defas›nda
bir ö¤renciye Sakarya Meydan Muharebesinin nerede yap›ld›¤›n› sor-
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DAYATMA HAL‹NDE

yapmam›z laz›m. Toplum olarak düﬂünmemiz laz›m. Her ﬂeyi bir tarafa
b›rak›p bunu tart›ﬂmam›z laz›m.”
SEVR DÜNYANIN EN GADDAR HAÇ LI ANLAﬁMASIDIR
“Bat› Sevr Anlaﬂmas›n› Osmanl›’ya
dayatt›. Bir-iki ufak itirazdan sonra,
güçleri yetmedi¤inden, Avrupa karﬂ›s›nda aﬂa¤›l›k duygusundan kurtulamad›klar›ndan Sevr Anlaﬂmas›n›
imzalad›lar. Asl›nda Türkiye’de Sevr
Anlaﬂmas›n›n ne oldu¤unu bilen de
pek yok. ﬁimdi, gelece¤imiz için çok
muhtaç oldu¤umuz gençlere söylüyorum. E¤er bat›y› kavramak istiyorsan›z, Avrupa Birli¤i sözcülerinin
sözlerini iyi deﬂifre etmek istiyorsan›z, do¤ru yorumlamak istiyorsan›z
Sevr Antlaﬂmas›n›n metnini bulun,
okuyun. Sevr Antlaﬂmas› dünyada
yap›lm›ﬂ en gaddar, en barbar, en
haince ve en haçl› anlaﬂmad›r. Osmanl›n›n bunu imzalamas› haysiyetsizlik, Osmanl›’ya bunu dayatmak
daha büyük haysiyetsizliktir.”
VATAN KAYBETMEN‹N ACISI
“Yahya Kemal Diyor ki, “biz vatanseverli¤in ne oldu¤unu Rumeli’den gelenlerden ö¤rendik.” Çünkü vatan
kaybetmenin ne oldu¤unu en iyi onlar bilir. Onun için vatan kaybetmenin ne büyük bir ac› oldu¤unu ‹stanbullu biliyor.”
TEPK‹S‹Z TOPLUM OLDUK

de¤ildi. Sonunda yap›labilecek en iyi
anlaﬂma yap›larak imzaland›. Amerikal›lar›n Lozan gözlemcisi, -daha
sonra Türkiye’ye Büyükelçi olarak
geldi- bu anlaﬂmay›, “dünyada yap›labilecek en büyük diplomatik zafer”
olarak de¤erlendiriyor. Üç sene önce s›f›r olan bir ülke Lozan Anlaﬂmas›n› imzal›yor. Bu tabii inan›lmaz
bir olay oluyor. ‹ﬂte bu inan›lmaz›
baﬂaranlar bizim ninelerimiz, dedelerimizdir. Hepsini minnetle, ﬂükranla anmak yetmiyor. Geçmiﬂte Lozan’da kabul ettiremediklerini ﬂimdi
Avrupa Birli¤i Sözcülerinin bir bölümü sistematik bir ﬂekilde bir resim
çiziyorlar. Bunlar alt alta getirildi¤i
zaman insan aptal de¤ilse, saf de¤ilse, salak de¤ilse, hain de¤ilse, ne
demek istediklerini anlar, derlenip
toparlan›r. Biz toparlanamad›k. Hiçbir tepkimiz yok.”

“‹lk TBMM’ni gözünüzün önüne getirin. Orada görev yapan milletvekillerinin üçte biri sar›kl›, üçte biri fesli,
üçte biri kalpakl›d›r. Bunlar›n hepsi
emperyalizmin karﬂ›s›nda bütün görüﬂ ayr›l›klar›n› ertelediler, ask›ya
ald›lar, kenetlendiler, zafere kavuﬂtular. E¤er ben Avrupa Birli¤i sözcülerinin sözlerini iyi deﬂifre edebiliyorsam, Sevr ve Lozan’› bilen bir insan olarak bunlara bir anlam verebiliyorsam, biz tehlikeli günlerin eﬂi¤indeyiz. Öyleyse bizim incir çekirde¤ini doldurmayan, Türkiye’ye hiçbir yarar› olmayan tart›ﬂmalar› bir
tarafa b›rak›p yeni emperyalizme
karﬂ› kenetlenmemiz günüdür, diyorum. E¤er bunu yapmazsak ne olacak, bunu bilemiyorum. ‹yi ﬂeyler de
göremiyorum.”
“ﬁU ÇILGIN TÜRKLER” kitab›n›n yazar› Turgut Özakman söyleﬂisinin
sonunda büyük alk›ﬂ ald›. Belliydi ki
vermek istedi¤i mesajlar al›nm›ﬂt›.
Söyleﬂi sonunda ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç,
Turgut Özakman ’a baro yönetimi
ad›na teﬂekkür etti ve kendisine bir
buket çiçekle birlikte bir plaket, Baronun Flamas› ve kitaplar›n› sundu.
‹zleyiciler ise yanlar›nda getirdikleri
ﬁU ÇILGIN TÜRKLER” kitab›n› ya“ﬁ
zar›na imzalatman›n mutlulu¤u içindeydi.
■

Söyleﬂinin
sonuda
Baﬂkan
Yard›mc›s›
Av. Filiz
Saraç,
Özakman’a
bir buket
çiçek ve
Baronun
plaketini
verdi

“Lozan’da karﬂ›m›za pek çok güçlükler ç›kard›lar. Ama y›lmad›k.
Çünkü Lozan heyetinin arkas›nda
her an ölmeye haz›r milli bir ordu
vard›. Onlar da savaﬂacak durumda
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Türk Halk Müzi¤i
Koromuzun Türkü ﬁöleni

‹

stanbul Barosu Türk Halk Müzi¤i korosu
13 ﬁubat Sal› günü Kad›köy Belediyesi Nikâh Salonunda bir konser verdi.

Yeni Y›la Merhaba” ad›yla verilen ﬁef A. Tekin Ku“Y
maﬂ’›n yönetimindeki konser üç bölümden oluﬂtu.
Ço¤unlu¤unu avukatlar›n oluﬂturdu¤u saz ve ses
heyeti konserin ilk bölümünde Anadolu’nun çeﬂitli
yörelerinden derlenmiﬂ türküler okudular. Serpil
Telek, Hilal Yener, A. Kadir Aykaç, ‹lhan Ayd›n ve
Mürsel Demirci solo türküler söylediler.
Konserin ikinci bölümü dinleyicilerin çok ilgi gösterdikleri ve çok alk›ﬂlad›klar› bölümdü. ‹kiz kardeﬂler Dr. Av. Kerim Alt›nok ve Dr. Av. Selim Alt›nok
gitar ve mandolinle türküler demeti sundular. ‹kilinin sözleri Naz›m Hikmet’e, bestesi Timur Selçuk’a
Dostlar Aras›nday›z” adl› ﬂark› gecenin en çok
ait “D
alk›ﬂ alan bestesi oldu.
Rengahenk Grubu”
Konserin üçüncü bölümünde “R
Anadolu’nun ve Trakya’n›n çeﬂitli yörelerinden derlenmiﬂ halk müzi¤i dinletisi sundu. Ba¤lama, kaval,
kabak kemane, kanun, ritim ve basgitardan oluﬂan
Rengahenk Grubuna hem ﬂeflik hem solistlik yapan
A. Tekin Kumaﬂ herkesin be¤eniyle dinledi¤i türküler okudu.
Av. Meryem Özdemir’in sundu¤u ve ﬂiirlerle bezedi¤i konserin sonunda, ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, hem sanatç›lara, hem de
konserin haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teﬂek■
kür etti ve sanatç›lara birer buket çiçek verdi.
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yay›n kurulu

Baro Dergisinin Yeni Say›s› Ç›kt›
stanbul Barosunca iki ayda bir yay›nlanan bilimsel
nitelikli “‹‹stanbul Barosu
Dergisi”nin 2006 y›l› birinci say›s› ç›kt›.

pozyumlar›n bant çözümlerinin
yan› s›ra meslektaﬂlar›m›z›n yararlanabilece¤i özgün nitelikle yap›tlar›n da cep kitaplar› dizisi içinde yer alabilece¤ini kaydetti.

Yay›n Kurulu Baﬂkan› Av. Celal Ülgen, dergiye ön söz olarak yazd›¤›
Yeni Bir Yay›n Y›l›na Baﬂlarken”
“Y
baﬂl›kl› yaz›s›nda, derginin geldi¤i
noktadan mutluluk duyduklar›n›
belirtiyor. Geçmiﬂte üç ayda bir yay›mlanan derginin iki ayda bir yay›nlanmaya baﬂland›¤›na ve 2005
y›l›nda alt› say› ç›kar›ld›¤›na iﬂaret
eden

Yaklaﬂ›k 500 sayfa olarak yay›nlanan derginin bu say›s›nda “Baﬂkan›n Penceresinden” köﬂesinde
Baﬂkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, CMK
Servisinin kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi, yaﬂanan s›k›nt›lar ve bu s›k›nt›lar›n nedenleri üzerinde duruyor.

‹

Av. Celal Ülgen, derginin gördü¤ü
ilgi üzerine derginin ayda bir yay›nlanmas› istemlerini ald›klar›n›,
ancak yay›n iﬂini amatör biçimde
yürüttükleri için bunu ﬂimdilik zor
gördüklerini belirtiyor.
Dergiye her ay gelen 30 kadar bilimsel yaz›dan 10 yaz› ay›rmakta
zorland›klar›n› belirten Av. Ülgen,
dergi yo¤unlu¤unu belirli bir çizgide tutabilmek için baz› yaz›lar›n
matbaadan dönerek gelecek say›ya kald›¤›n› bildirdi.
Yüksek Mahkeme kararlar›n›n bu-

Baro Dergisi
Art›k ‹nternette
stanbul Barosu Yay›n
Kurulunca iki ayda bir
yay›nlanan ‹STANBUL
BAROSU DERG‹S‹ art›k internetten okunabilecek.

‹

Öncelikle
www.istanbulbarosu.org.tr
sitesine girilecek. Ana sayfada
YAYINLAR ve BARO DERG‹LER‹
t›klanacak. Daha sonra dergi
kapa¤› t›klanarak dergi bölümler
halinde okunabilecek.
■

lunmas›, seçilmesi ve özetlenmesinin zaman ald›¤›n› hat›rlatan Av.
Celal Ülgen, Av. Osman Kuntman,
Av. Yörük Kabalak ve Av. ‹smail
Gömlekli’nin titiz ve özverili çal›ﬂmalar›yla bu kararlar›n yay›na haz›rland›¤›n› anlatt›.
Celal Ülgen, Yay›n Kurulu olarak
2006 y›l›nda 20 adet cep kitab› yay›nlamay› planlad›klar›n›, ‹stanbul
Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezinin düzenledi¤i seminer ve sem-

Dergide ayr›ca, bilimsel görüﬂ yaz›lar›, Yarg›tay ve Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi kararlar› ve
Disiplin Kurulu Kararlar› yer al›akyor. Derginin son bölümünde “a
tarmalar, ayr›lmalar ve yitirdiklerimiz” bölümü bulunuyor.
‹stanbul Barosu Dergisi Baro üyelerine ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r. ‹steyen meslektaﬂlar›m›z,
Adliyelerdeki Baro Odalar›ndan ya
da Baro merkezinden dergiyi sa¤layabilirler. Baro üyesi olmayanlar
ise, y›ll›k (6 say›) 60,00 YTL
(60.000.000 TL) karﬂ›l›¤›nda dergi■
ye abone olabilirler.

Varl›¤› Var Eden ‹lke: Sevgi
rof. Dr. Vecdi Aral’›n Varl›¤›
Var Eden ‹lke: Sevgi adl› kitab›
‹stanbul Barosu yay›nlar› aras›nda ç›kt›.

P

Kitapta, yazar›n felsefi yaz›lar› yer al›yor.
Yazar Prof. Dr. Vecdi Aral, kitab›nda
sevgi konusunu alt› bölümde ele al›yor.
Varl›k ve Sevgi”, ikinci
Birinci bölümde “V
bölümde “‹‹nsan Varl›¤› ve Sevgi”, üçünSevginin Yaﬂanmas›”, dörcü bölümde “S
Sevgi ve Sevilen”, bedüncü bölümde “S
Sevgi ve Mutluluk”, alﬂinci bölümde “S
t›nc› bölümde ise “‹‹yilik-Kötülük Kardeﬂli¤i ve Sevgi” konusunu irdeliyor. ■
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Düzeltme ve Özür
Yeni Yarg› Harçlar› YürürlüOcak 2006 say›m›zda “Y
¤e Girdi” baﬂl›¤› ile 29. sayfada yay›mlad›¤›m›z haberde baz› tarih ve rakamlar›n yanl›ﬂ oldu¤u anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Bültenimize meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan
çok say›da yap›lan uyar›lar üzerine bu haberi yeniden yay›nl›yor ve yanl›ﬂl›klar için özür diliyoruz.
Yeni yarg› harçlar› 18Aral›k 2005 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak ve en
s›k karﬂ›laﬂ›lan yeni yarg› harçlar› özetle ﬂöyle:
Baﬂvurma harc›:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir,
ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde

(5,80 YTL)

2. Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde (12,20 YTL)
3. Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›ﬂtay ve Askeri Yüksek
‹dare Mahkemesinde
(18,60 YTL)

Karar ve ilam harc›
1. Nispi harç:
a) Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan davalarda
esas hakk›nda karar verilmesi halinde hüküm
alt›na al›nan anlaﬂmazl›k konusu de¤er üzerinden (Binde 54)
‹cra harçlar›:
1. ‹craya baﬂvurma harc›

(12,20 YTL)

2. De¤eri belli olmayan icra takiplerinde, icran›n
yerine getirilmesi harc›
(12,20 YTL)
3. De¤eri belli olan icra takiplerinde tahsil harc›,
de¤er üzerinden:
a) Ödeme veya icra emrinin tebli¤i üzerine hacizden evvel ödenen paralardan(Yüzde 3,6) b)Hacizden sonra ve sat›ﬂtan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,2) c)Haczedilen veya rehinli mallar›n sat›l›p paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 9)

Rusça ve Özbekçe
Bilen Avukatlar›n Dikkatine
Taﬂkent Büyükelçili¤i Ticaret Müﬂavirli¤inden al›nan bilgiye göre, Özbek firmalar›, Türkiye’de faaliyet göstermelerine yard›mc› olmak amac›yla, iﬂ
yeri açma, yat›r›m mevzuatlar›, ticari uyuﬂmazl›klar›n çözümü gibi konularda uzmanlaﬂm›ﬂ, terci-
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han Rusça veya Özbekçe bilen avukatlarla iliﬂki
kurmak istiyor.
Taﬂkent Büyükelçili¤i Ticaret Müﬂavirli¤inin Türkiye Barolar Birli¤ine yazd›¤› yaz›da, 2005 y›l›nda Özbekistan ile Türkiye aras›ndaki d›ﬂ ticaret hacminin 350 milyon dolar› aﬂt›¤›, ayr›ca, tekstil, g›da,
müteahhitlik hizmetleri gibi çeﬂitli alanlarda faaliyet gösteren Özbekistan’da yerleﬂik 1900’ün üzerinde Türk firmas›n›n bulundu¤u belirtiliyor.
‹lgilenen avukatlar için iletiﬂim:
TBB Tel : (0312 287 87 90)
Fax : (0312 286 55 65)
www.barobirlik.org.tr

Adalet Bakanl›¤›
2005 Y›l›ndan Önce Yay›nlanan
Genelgeleri Yürürlükten Kald›rd›
Türkiye Barolar Birli¤ince Baro Baﬂkanl›klar›na
gönderilen 2006/3 numaral› duyuruda, Adalet Bakanl›¤›nca çeﬂitli tarihlerde yay›nlanan genelgelerin büyük bir bölümünün güncelli¤ini ve uygulanabilirli¤ini yitirmesi ve ayn› konudan birden çok genelge olmas› ve zaman zaman bu genelgelere ulaﬂ›lmas›n›n yaratt›¤› s›k›nt›lar nedeniyle 31.12.2005
tarihinden önce yay›nlanan genelgeleri yürürlükten kald›rd›¤› bildirildi.
01.01.2006 tarihinden itibaren yeni genelgelerin yay›m›na baﬂland›¤› da belirtilen duyuruda, an›lan genelgelere Adalet Bakanl›¤›n›n www.adalet.gov.tr ve
Türkiye Barolar Birli¤inin www.barobirlik.org.tr
adreslerinden ulaﬂ›labilece¤i kaydedildi.

"Ceza Hukuku Dergisi" Ç›kar›lacak
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Seçkin Yay›nevi iﬂbirliCeza Hukuku Dergisi" ad›yla bir dergi ç›kar¤iyle "C
man›n haz›rl›klar›na baﬂland›.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve
Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal› Baﬂkanl›¤›ndan yap›lan aç›klamaya göre, dergide ceza hukukuyla ilgili bilimsel çal›ﬂmalar (makale, karar
incelemesi, kitap-makale eleﬂtirisi v.b.) yay›nlanacak ve yarg› kararlar›na da yer verilecek.
Dergiye katk› sa¤lamak ve yay›n ilkeleri hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi almak isteyenler aﬂa¤›daki adreslere
baﬂvurabilir.
veliozbek@deu.edu.tr
pinar.bacaksiz@deu.edu.tr
Koray.dogan@deu.edu.tr

Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

‹STANBUL BAROSU YAYINLARI
•
•
•
•

i
Varl›¤› Var Eden ‹lke: Sevgi (Prof. Dr. Vecdi Aral) yen

Uzlaﬂma - CMK Uygulama Servisi Yay›n›

yeni

Çapraz Sorgu - CMK Uygulama Servisi Yay›n›

yeni

Uluslararas› Belgelerde Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i.

yeni

Yay›na Haz›rlayan: Av. Nazan Moro¤lu

• Özgür ve Ba¤›ms›z Savunma (127. Kuruluﬂ Y›ldönümü
Etkinlikleri) – Sunumlar – Bildiriler – Tart›ﬂmalar –

• Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar› ve Kültürü (Sorunlar ve

•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal Çözüm Yollar›) 1. Ulusal Sempozyumu

• Kabahatler Kanunu
• Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluﬂ Görev ve Yetkileri Hakk›nda
Kanun-Derleyen ve Yay›na Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Aile Mahkemeleri Yasal Çerçeve ve Uygulama Sorunlar›
• An›lar Demeti
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Kararlar› ve
Karﬂ›oylar›nda Türkiye

•
•
•
•
•
•

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 9
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 10
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 11
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 12
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 13
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 14
‹ktisadi, Sosyal ve Uluslararas› Hukuki Boyutu ile ‹ﬂçinin
Feshe Karﬂ› Korunmas›

• ‹nsan Haklar› Komitesi Kararlar›nda Yaﬂam Hakk› ve
‹ﬂkence Yasa¤›

• ‹nsan Özgür mü? - Prof. Dr. Vecdi Aral
• ‹stanbul Barosu Cmuk Uygulama Servisi Verilerine göre

• Ailenin Korunmas›na Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna
‹liﬂkin Uygulama Sorunlar›

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 8

Suç ‹snat Edilen Çocuklar Hakk›nda Rapor

• ‹ﬂ Güvencesi, Sendikalar Yasas›, Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi Grev
ve Lokavt Yasas›

• ‹ﬂ Güvencesi, Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler
• ‹ﬂ Güvencesi Yasa Tasar›s›n›n De¤erlendirilmesi
• ‹ﬂ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ‹liﬂkin Sorunlar

Avrupal› Avukatlar›n Sosyal Sigortas›

ve Çözüm Önerileri

Avukat›n CMUK El Kitab›

2003 Y›l› Toplant›s›: 2

•
Avukatl›k Mesle¤i
•
Az›nl›k Haklar›
•
Bankalar Kanunu ve ‹liﬂkili Kanun De¤iﬂikliklerinin Hukuk •

‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i

Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

Yurtcan

Avukatl›k Yasas›

• Cemaat Vak›flar›
• Cezaevleri Sempozyumu
• Ceza Muhakemesi Kanunu - Derleyen ve Yay›na
Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun –

1998-2000 ‹ﬂkence Davalar› Bilançosu
‹ﬂkence Yasa¤›na ‹liﬂkin Ulusalüstü Belgeler
Kaçakç›l›kla Mücadale Kanunu ﬁerhi – Prof. Dr. Erdener

• Kad›na Yönelik Cinsel ﬁiddete Karﬂ›laﬂt›rmal› Hukukun
Yaklaﬂ›m›

• Ma¤dur Çocuklar›n Hukuksal Konumu
• Son Geliﬂmeler Iﬂ›¤›nda K›br›s
• Türk Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve

Derleyen ve Yay›na Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Cumhuriyet Savc›s›n›n ve Ceza Yarg›c›n›n Baﬂvuru Kitab› – •
•
Prof. Dr. Erdener Yurtcan
• Çal›ﬂma Hayat›nda Esneklik ve ‹ﬂ Hukukuna Etkileri
•
• Çocuk Mahkemelerinin Kuruluﬂu, Görev ve Yarg›lama
•
Usulleri
• Çocuk ve Genç Haklar›na ‹liﬂkin Ulusalüstü Belgeler
• Deprem ve Hukuk
•
• Ekonomik Krizin ‹ﬂ Hukuku Uygulamas›na Etkisi
•
• Hukuk Devleti ve Yarg› Reformu
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 5
•
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 6
•
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 7
•

Ceza Yarg›lamas›
T.M.K. Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü
Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamas›ndaki Geliﬂmeler
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›-De¤erlendirme ve Öneriler /
Prof. Dr. Erdo¤an Moro¤lu
Uluslararas› Terör ve Bar›ﬂ Hukuku Konferans›
Uluslararas› Ceza Mahkemesi (UCM) ve ‹stanbul
Barosu’nun Suç Duyurusu
Yarg› Reformu ve Yarg› Sorunlar› Sempozyumu
Yeni ‹ﬂ Yasas› Sempozyumu
Yeni Türk Ceza Kanunu

