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‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹
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Teröre Karﬂ› Birlik
ve Ulusal Siyaset
Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Evrensel kabule ulaﬂm›ﬂ insanc›l tüm yaklaﬂ›mlarla, teröre iliﬂkin
uluslararas› sözleﬂmelerdeki imzalar›na karﬂ›n, bu alçakça eylemlere
fikri ve lojistik destek veren, silah veren, güç veren devletlerin bu
tav›rlar›n› sorgulamak, bunlara karﬂ› yeni politikalar oluﬂturmak
devletin görevidir.

lkemizde y›llard›r varl›¤›n› sürdüren terör eylemleri
son zamanlarda yeni bir boyuta ulaﬂt›. Bilindi¤i gibi
doksanl› y›llarda azg›nlaﬂan bölücü terör etkinlikleri,
Türk Silahl› Kuvvetleri’nin kararl› tutumuyla önemli
ölçüde geriletilmiﬂti.

Ü

Geçen zamanda baz› etkenlerin varl›¤›yla terör eylemleri yeniden
baﬂ gösterdi. Bu etkenleri iç ve d›ﬂ kökenli olarak ikiye ay›rabiliriz.
Bunlar›n baﬂ›nda bölgede yeterince sosyal ve ekonomik ad›mlar›n
at›lmamas› geliyor. ‹ﬂsizlik ülkemizde hala büyük sorundur.
Yap›lacak yat›r›mlarla bu sorununun üstesinden gelinmelidir.
Hükümetlerin en temel görevleri budur. Sosyal ad›mlar› bölge
halk›na seçimden sonra geri toplanan yeﬂil kart da¤›tmakla veya
kömür yard›m›nda bulunmakla bu sorunun çözüldü¤ünü kabul
etmek mümkün olmad›¤› gibi bu tip yard›mlar›n oya yönelik
oldu¤u da herkes taraf›ndan bilinmektedir.
Teröre neden olan bu iç olgular›n yan› s›ra, d›ﬂ olgular›n da iyi
irdelenmesi gerekir. Y›llard›r müttefik bildi¤imiz ABD, kendisine
karﬂ› terör tehlikesi oldu¤unu var sayarak Afganistan’› önce iﬂgal
etti, arkas›na bir de NATO deste¤ini alarak Türk askerlerinin de
içinde yer ald›¤› uluslararas› bir güçten de destek ald›. Daha
sonra ayn› nedenleri ileri sürerek Irak’› iﬂgal etti. BM’nin aksi
yönde kararlar›na karﬂ›n bu ülkeye sald›rgan bir biçimde yerleﬂti.
Oraya demokrasi götürece¤ini her f›rsatta söyledi¤i halde, Irak’a
götürdü¤ü tek ﬂey, kan ve gözyaﬂ› oldu. Ülkede terör azalaca¤›na
artt›. Terörist eylemler günlük yaﬂam›n bir parças› haline geldi.
Gün geçmiyor ki Irak’tan ölüm haberleri gelmesin. Terör eylemleri
sadece Irak’la s›n›rl› kalmad›, bu ülkeye komﬂu ülkelere de
yay›ld›. PKK Kuzey Irak’ta kendine “güvenli alanlar” edindi.
Onun uzant›s› PJAK ‹ran’a sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›.
Türk Silahl› Kuvvetlerimizin uzun y›llar gerçekleﬂtirdi¤i
mücadeleyle geriletilen terör örgütü. ABD’nin Irak’› iﬂgaliyle
birlikte yeniden toparland›. ABD’nin aç›k ya da örtülü deste¤iyle
a¤›r silahlar edindi. Müttefik dedi¤imiz ABD’nin üretti¤i silahlarla
askerlerimizi ﬂehit eden bir terör örgütü var ﬂu an karﬂ›m›zda.
Türkiye aç›kça kanl› bir oyunun parças› haline getirilmeye
çal›ﬂ›l›yor.
ABD’nin uluslar aras› hukuki meﬂruiyeti olmaks›z›n Irak’› iﬂgali
sonucu siyasal ortam›n bu gün ulaﬂt›¤› nokta, terörün art›k bir
baﬂka biçimde alg›lanmas› gere¤ine iﬂaret etmektedir. Art›k net

olarak bilinmelidir ki, Güneydo¤uda bölücü terör örgütü eliyle
yürütülen bu eylemler, s›radan bir terör eylemi de¤il, bir siyasal
projedir. Bu terör projesi, Irak’ta yarat›lan yeni siyasal ortam
nedeniyle, ülkemize ve onun bölünmez bütünlü¤üne yönelik
bir tehdit oluﬂturman›n da ötesine taﬂm›ﬂ, Türkiye için bir “d›ﬂ
politika” sorunu olma noktas›na vard›r›lm›ﬂt›r.
Ortado¤u’nun yeniden yap›land›r›lmas› çal›ﬂmalar› ile “›l›ml›
‹slam” söyleminde ifadesini bulan Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u
Projesi’nin (GOP) dayatt›¤› fiili durum ve bölücü terörün yeni
bir anlay›ﬂla de¤erlendirilmesini gerekli k›l›yor.
Irak’ta art›k tasar›m boyutunu aﬂan federatif yap›lanman›n
oluﬂturdu¤u yeni anayasal konum, petrolü pazarlayan ve
ondan “aslan pay›”n› koparan bir konuma getirilmiﬂtir.
Bütün bu sonuçlar, sorunun askeri temelden çok siyasi temelde
de ele al›nmas›n› gerektiren bir boyuta ulaﬂm›ﬂ oldu¤unu ortaya
koymaktad›r.
Bu siyasal temel, bölünmez bütünlü¤ümüz noktas›nda ödün
vermeden bir ortak dilin oluﬂturulmas› ile olas›d›r. Bu
nedenle ivedi olarak bir “ulusal siyaset” saptanmal›d›r. Ulusal
bütünlü¤ümüzü test etmeye çal›ﬂanlar bu amaca
ulaﬂamayacaklar›n› bilmelidirler. Ortak ç›karlar›n sözde dostlar›yla
bu ç›karlar› yeni baﬂtan ele alan ve gerekirse bedelini ödeyen
bir ulusal kararl›l›¤a ihtiyaç vard›r.
‹stanbul Barosu Avukatlar› olarak; bölücü terörün alçak ve hain
pusular›nda ﬂehit verdi¤imiz askerlerimizin an›lar› önünde sayg›
ile e¤ilmek ve terörün ülkemizi bölme ve Türk Ulusu’nu oluﬂturan
unsurlar› ayr›ﬂt›rma giriﬂimlerine karﬂ› 23 Ekim 2007 günü bir
yürüyüﬂ gerçekleﬂtirdik. Tasada ve k›vançta ortak bireyler olarak,
özgürce yaﬂaman›n erdemini sessizce ifade ettik. Bar›ﬂ için
kenetlenerek birbirimizden ald›¤›m›z gücü, yurttaﬂlar›m›z ile
paylaﬂ›p onlara örnek olmaya çal›ﬂt›k, terörün ayr›ﬂt›r›c› tuza¤›na
düﬂmeyece¤imizi alanlarda hayk›rd›k.
Evrensel kabule ulaﬂm›ﬂ insanc›l tüm yaklaﬂ›mlarla, teröre iliﬂkin
uluslararas› sözleﬂmelerdeki imzalar›na karﬂ›n, bu alçakça
eylemlere fikri ve lojistik destek veren, silah veren, güç veren
devletlerin bu tav›rlar›n› sorgulamak, bunlara karﬂ› yeni politikalar
oluﬂturmak devletin görevidir.
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Avukatlar ﬁehitlerimiz ‹çin Yürüdü
akkâri Da¤l›ca’da bir piyade
bölü¤ünü pusuya düﬂürerek
haince sald›ran, 12 askerimizin
ﬂehit edilmesi ve 16 askerimizin
de yaralanmas›na neden olan PKK
terörünü ‹stanbul Barosu üyesi avukatlar
23 Ekim Sal› günü yapt›klar› bir yürüyüﬂle
lanetlediler.

H

Baﬂta Baro Yönetimi olmak üzere avukatlar

saat 15.00’da cüppeli olarak ellerinde
Türk Bayraklar›yla Baro Merkez Bina
önünde topland›lar.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, yürüyüﬂün nedenini ve amac›n›
aç›klayan bir konuﬂma yapt›. Kolcuo¤lu,
daha sonra Baro Yönetimi’nin görüﬂlerini
aç›klayan bas›n aç›klamas›n› sundu.
Yürüyüﬂ saat 15.30’da baﬂlad›.

Önde Türk Bayra¤› ve ‹stanbul Barosu’nun
Flamas›, arkas›nda Yönetim Kurulu ile
‹stanbul Barosu pankart›n›n peﬂinde
cüppelerini giymiﬂ avukatlardan oluﬂan
yürüyüﬂ kolu Taksim’e hareket etti.
Yürüyüﬂ yapan avukatlar ‹stiklal Caddesi
boyunca vatandaﬂlarca alk›ﬂland›.

Sessiz yürüyüﬂ Taksim Cumhuriyet An›t›
önünde sona erdi. ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ve iki Yönetim
Kurulu Üyesi an›ta çelenk koydu. Daha
sonra Ulu Önder Atatürk ve ﬂehitlerimiz
için bir dakikal›k sayg› duruﬂunda
bulunuldu ve ‹stiklal Marﬂ› okundu.
Baﬂkan Kolcuo¤lu’nun yapt›¤› teﬂekkür
konuﬂmas›ndan sonra yürüyüﬂe kat›lanlar
sessizce da¤›ld›lar.
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‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yapt›¤›
Bas›n Aç›klamas›
stanbul Barosu mensubu
Avukatlar olarak; bölücü
terörün alçak ve hain
pusular›nda ﬂehit verdi¤imiz
askerlerimizin an›lar› önünde sayg› ile
e¤iliyor, gazilerimize acil ﬂifalar diliyoruz.
Bu hain sald›r›y› ﬂiddetle k›n›yor ve
lanetliyoruz.

‹

Terörün tarihini ve amaçlar›n› çok iyi bilen
avukatlar, bugün öfkelerini denetleyerek
yapacaklar› yürüyüﬂte, tasada ve k›vançta
ortak bireyler olarak, özgürce yaﬂaman›n
erdemini sessizce ifade edeceklerdir.
Bugün burada kol kola yürüyen avukatlar,
bar›ﬂ için kenetlenirken birbirlerinden
ald›klar› gücü, yurttaﬂlar› ile paylaﬂ›p
onlara örnek olacak, terörün ayr›ﬂt›r›c›
tuza¤›na asla düﬂmeyeceklerini
kan›tlayacaklard›r. Aç›kça ifade ediyoruz
ki, bu son sald›r›, öteden bu yana sürmekte
olan terörün yeni bir aﬂamaya ulaﬂt›¤›n›n
göstergesidir.
ABD’nin, uluslar aras› hukuki meﬂruiyeti
olmaks›z›n Irak’› iﬂgali sonucu siyasal

ortam›n bugün ulaﬂt›¤› nokta, terörün art›k
bir baﬂka biçimde alg›lanmas› gere¤ini
iﬂaret etmektedir. Art›k net olarak
bilinmelidir ki, güneydo¤uda bölücü terör
örgütü eliyle yürütülen bu eylemler,

s›radan bir terör eylemi de¤il, bir siyasal
projedir. Bu terör projesi, Irak’ta yarat›lan
yeni siyasal ortam nedeniyle, ülkemize
ve onun bölünmez bütünlü¤üne yönelik
bir tehdit oluﬂturman›n da ötesine taﬂm›ﬂ, Á
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Türkiye için bir “d›ﬂ politika” sorunu olma
noktas›na vard›r›lm›ﬂt›r. Ortado¤u’nun
yeniden yap›land›r›lmas› çabalar› ile,
“›l›ml› ‹slam” söyleminde ifadesini bulan
Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u Projesinin dayatt›¤›
konjonktür, bölücü terörün yeni bir
anlay›ﬂla de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Irak’ta art›k tasar›m boyutunu aﬂan federatif
yap›lanman›n oluﬂturdu¤u yeni anayasal
konum, petrolü pazarlayan ve ondan
“aslan pay›n›” koparan bir konuma
gelebilmiﬂtir.
Bütün bu sonuçlar, sorunun askeri
temelden çok siyasal temelde de ele
al›nmas›n› gerektiren bir boyuta taﬂ›nm›ﬂ
bulundu¤unu anlatmal›d›r. Bu siyasal
temel, bölünmez bütünlü¤ümüz
noktas›ndan ödün vermeden bir ortak
dilin oluﬂturulmas› ile olas›d›r. Bu nedenle
ivedi olarak bir “ulusal siyaset”
saptanmal›d›r. Ulusal bütünlü¤ümüzü test
e t m e y e ç a l › ﬂ a n l a r, b u a m a c a
ulaﬂamayacaklar›n› bilmelidirler. Ortak
ç›karlar›n sözde dostlar› ile bu ç›karlar›
yeni baﬂtan ele alan ve gerekirse bedelini
ödeyen bir ulusal kararl›l›¤a ihtiyaç vard›r.
Evrensel kabule ulaﬂm›ﬂ insanc›l tüm
yaklaﬂ›mlarla, teröre iliﬂkin uluslararas›
sözleﬂmelerdeki imzalar›na ra¤men, bu
alçakça eylemlere fikri ve lojistik destek
veren, silah veren, güç veren devletlerin
bu tav›rlar›n› sorgulamak, gere¤ini yapmak
devletin görevidir.
‹stanbul Barosu’na mensup Avukatlar,
ulusun seçkin evlatlar›n›n kayb›ndan
dolay› yüreklerinde duyduklar› s›z›y›
ulusuyla paylaﬂ›rken, onun bölünmez
bütünlü¤üne yönelik her eylemi,
kararl›l›klar›n› daha bir artt›ran unsur
olarak tan›mlamaktad›r.
ﬁehit askerlerimize rahmet, Ulusumuza,
Türk Silahl› Kuvvetleri’ne ve yak›nlar›na
baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
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Terör
Kad›köy ‹skele Meydan›’nda da
K›nand›

Av. Nazan Moro¤lu

stanbul Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i
ve Kad›köy Belediyesi’nin
öncülü¤ünde, 22 Ekim Pazartesi
günü saat 10.00’da Kad›köy
‹skele Meydan›’nda çeﬂitli sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n kat›ld›¤› mitingde terör bir
kez daha k›nand›.

‹

Terör örgütünün Hakkâri’de 12 askerimizin
ﬂehit edilmesi ve 16 askerimizin de
yaralanmas›na neden olan hain sald›r›y›
lanetleyen kat›l›mc›lar, ﬂehitler için sayg›
duruﬂunda bulundular.

Tuncay Özkan

‹stiklal Marﬂ› ve Onuncu Y›l Marﬂ›’n›n
söylendi¤i ve çeﬂitli sloganlar›n at›ld›¤›
mitingde konuﬂan ‹stanbul Kad›n
Kuruluﬂlar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan
Moro¤lu, Devletini ve Cumhuriyetini
korumak için görev yapan askerlerimizin
yine ﬂehit edildi¤ini, terörün azd›¤›n›, bu
terörün kökünü ancak Türkiye’yi
Türkiye’den yöneten bir iktidar›n
kaz›yabilece¤ini bildirdi.

Kad›köy Belediye Baﬂkan› Av. Selami
Öztürk de konuﬂmas›nda, etnik ve dinsel
ayr›mc›l›¤a prim verenlerin Laik ve
Ba¤›ms›z Türkiye Cumhuriyetini çat›ﬂma
alan›na dönüﬂtürdüklerini söyledi. Öztürk,
terörün azmas›yla Meclisten tezkere
ç›karanlar›n “inﬂallah kullanmak zorunda
kalmay›z” diyerek terör karﬂ›s›nda
iradesizli¤i ve teslimiyetçili¤i
sergilediklerini bildirdi.

Cumhuriyet’in Lozan kazan›mlar›n›
hazmedemeyen d›ﬂ dünyan›n yeniden
gündeme getirdikleri BOB haritalar›yla
Sevr dayatmas›nda bulunduklar›n› belirten
Moro¤lu, “AB ve ABD deste¤iyle
Güneydo¤uda terör kart›n› oynayarak bizi
y›ld›rmaya çal›ﬂ›yorlar. Bu ülkede ‘Ç›lg›n
Türkler’in yaﬂad›¤›n› unutuyorlar” dedi.

Mitinge kat›lanlar daha sonra sessizce
da¤›ld›.

Mitingde konuﬂan Gazeteci Yazar Tuncay
Özkan, bugün öncelikli görevin vatana
sahip ç›kmak oldu¤unu, bununla
Atatürk’e, Cumhuriyet’e, laikli¤e ve ulusal
egemenli¤e sahip ç›k›laca¤›n› bildirdi.

Av. Selami Öztürk
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Cumhuriyet ve Demokrasi
Birbirinden Ayr›lamaz

Baz› sapk›nlar›n Atatürkçülü¤e, Cumhuriyet’in temsil etti¤i anlamda demokratl›¤a olan
alternatifleri, dünyaya aç›lma, de¤iﬂim rüzgârlar›na ayak uydurma gibi yak›ﬂt›rmalarla
sunduklar› ﬂey, asl›nda sömürgeleﬂmedir.
ürkiye Cumhuriyeti’nin 84.
kuruluﬂ y›ldönümü nedeniyle
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›’nca
“Cumhuriyet ve Demokrasi”
paneli düzenlendi.

T

Av. Mehmet Durako¤lu

26 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Orhan
Apayd›n Konferans Salonu’nda yap›lan
panel, Ulu Önder Atatürk ve ﬂehitlerimiz
için yap›lan sayg› duruﬂuyla baﬂlad›.

Paneli yöneten ‹stanbul Barosu Genel
S e k r e t e r i Av. H ü s e y i n Ö z b e k ,
Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve
onun ilkelerinin baz› egemenleri rahats›z
etti¤ini, onun ad›n›n ve ilkelerinin es
geçildi¤i bir anayasa tasla¤›n›n ortal›kta
dolaﬂt›¤›n›, cemaatleﬂme ve etnik alt
kimliklere bölünerek Sevr koﬂullar›n›n
haz›rlanmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, buna izin
verilmeyece¤ini bildirdi.

Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu, Türkiye’de 84 y›ldan bu yana
geçen süreçte Cumhuriyet’le ilgili temel
duyarl›l›klar noktas›nda herhangi bir sorun
yaﬂanmad›¤›n›, ama son birkaç y›ll›k
dönemde böyle bir kuﬂkunun beslenmekte
oldu¤una hep birlikte tan›k oldu¤umuzu
söyledi.
Özellikle Cumhuriyet’le Demokrasi
aras›nda bir savaﬂ›m varm›ﬂ gibi,
Cumhuriyet olursa Demokrasi olmazm›ﬂ
gibi yaklaﬂ›mlar›n sergilendi¤ini belirten
Durako¤lu, “oysa 84 y›ll›k alg›lay›ﬂ bize
bu sürecin asl›nda hiç de böyle olmad›¤›n›
anlatmak için yeterliydi” dedi.

zamanda demokrasimizin de altyap›s›;
demokrasimize de sahip ç›kaca¤›z.
Cumhuriyet ve Demokrasinin ayr›lmaz
oldu¤unu, ayr›lmayaca¤›n›, demokratik
de¤erleri yaﬂatarak Cumhuriyetimizi
yaﬂatabilece¤imizi bilerek sahip ç›kmaya
devam edece¤iz.”

Özbek, ilk sözü Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Üyesi
ve TÜMOD Genel Baﬂkan› Prof. Dr.
Alpaslan Iﬂ›kl›’ya verdi.
Durako¤lu ﬂöyle konuﬂtu:
“Bizim cumhuriyet de¤erlerimiz, ayn›

Toplumda son zamanlarda bir bölme
merak›n›n ortaya ç›kt›¤›n› belirten Alpaslan
Iﬂ›kl›, Cumhuriyet ve Demokrasiyi ayr›
ﬂeylermiﬂ gibi göstermenin yanl›ﬂ

GÜNCEL

oldu¤unu, ikisinin de ayn› ﬂey oldu¤unu
örnekleriyle anlatt›.
Özellikle ikinci cumhuriyetçi tak›m›n›n
Atatürk’ü demokrasinin d›ﬂ›nda ve ona
karﬂ›t bir unsur olarak gösterme merak›nda
oldu¤unu hat›rlatan Iﬂ›kl›, “Ba¤›ms›zl›k

olmadan demokrasi olmaz, ama
Atatürk’ün
Türkiye’nin
demokratikleﬂmesine katk›s› bundan ibaret
de¤ildir. Sessiz sedas›z, kans›z, gürültüsüz,
mücadelesiz oldu¤u için bunun fark›na
var›lmaz” dedi.
Iﬂ›kl› konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Mesela iﬂçilerin oy hakk›na sahip olmas›
‹ngiltere’de bir as›r süren ve zaman zaman
kanl› boyutlara varan bir mücadelelerin
sonunda olmuﬂtur. Mustafa Kemal Atatürk,
Osmanl› Anayasas›’nda yer alan, iﬂçilerin
milletvekili seçilmelerini yasaklayan
hükmü 21 ve 24 Anayasas›’yla kald›rm›ﬂt›r.
Osmanl› Anayasas›’nda bu noktada bir
hüküm vard›r: “Hini intihapta baﬂkas›n›n
hizmetinde çal›ﬂanlar milletvekili
olamazlar”. Bunu Atatürk bir ç›rp›da
kald›r›vermiﬂtir, Cumhuriyetin kuruluﬂuyla
birlikte, hatta Meclis’in kuruluﬂuyla
birlikte. Öbür taraftan ‹ntihab-› Mebusan
Yasas›’nda ve baﬂka baz› yasalarda oy
verebilmek için az-çok vergi ödemek,
belli bir gelire sahip olmak koﬂulu vard›r.
Yani varl›kl› olmakla s›n›rl›d›r oy verme
yetkisi; seçme-seçilme hakk›n›n kapsam›na
girmek. Atatürk seçme-seçilme hakk›n›n
bütün vatandaﬂlar› kapsayacak ﬂekilde
Anayasa’da yer almas›n› sa¤lam›ﬂt›r.”
Üst üste yaﬂanan iç ve d›ﬂ savaﬂ
felaketlerinin Atatürk’ü büyük bir
olanaks›zl›k içinde b›rakt›¤›n›, ama buna
ra¤men Atatürk’ün sonuna kadar
demokrasi azmini sürdürdü¤ünü kaydeden
Iﬂ›kl›, Atatürk’ü demokrat olmamakla
itham edenlerin, onun karﬂ›s›na çok ilerici
(!) bir alternatif getirdiklerini savunduklar›n›
söyledi.
Iﬂ›kl› ﬂöyle devam etti: “Onun karﬂ›s›na
getirdikleri alternatif küresel egemenlere
teslimiyettir. Aç›kça söylüyorlar. Bir tanesi
“Ne mutlu, Türkiye art›k bundan sonra
Ankara’dan de¤il Brüksel’den idare
edilecektir” diye yazd›. Bir baﬂkas›
“Türkiye Türklere b›rak›lamayacak kadar
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de¤erli bir ülkedir” dedi. Söyledikleri bu.
Demek ki bunlar›n Atatürkçülü¤e,
Cumhuriyet’in temsil etti¤i anlamda
demokratl›¤a olan alternatifleri dünyaya
aç›lma, de¤iﬂim rüzgârlar›na ayak
uydurma gibi yak›ﬂt›rmalarla sunduklar›
ﬂ e y, a s l › n d a s ö m ü rg e l e ﬂ m e d i r. ”

ça¤daﬂ bir devlet kurdu¤unu, laiklik
ilkesini hayata geçirdi¤ini belirten Ahmad,
“Atatürk’le birlikte Türkiye’de bilgi ve
bilime çok büyük önem verildi. Bu yeni
toplumda kad›nlara önemli haklar tan›nd›
ve kad›nlar Kemalist modernlikten çok
iyi bir ﬂekilde yararland›lar” dedi.

Konuﬂmas›na modernleﬂme ve modernlik
aras›nda farklar› anlatmakla baﬂlayan
Yeditepe Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liﬂkiler ve
Tarih Bölümleri Baﬂkan› Prof. Dr. Feroz
Ahmad, ülkeler örne¤in Suudi Arabistan
gibi teknolojik bir geliﬂme gösterseler
bile moderniteye, bir baﬂka ifade ile
modernli¤e ulaﬂamad›klar›n›, çünkü o tip
ülkelerde ataerkil ailelerin ve bunlardan
oluﬂan toplum yap›s›n›n bulundu¤unu
söyledi.

‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve
Jeopolitik Dergisi Editörü Doç. Dr.
Yaﬂar Hac›saliho¤lu ise Türkiye’nin
emperyalistlerin yeniden göz diktikleri bir
süreci yaﬂad›¤›n› söyledi.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun da ayn›
ataerkil yap›ya sahip bulundu¤unun alt›n›

çizen Feroz Ahmad, ‹slam bilgini
ﬁarabi’nin ilim, dil, devlet, sosyal iliﬂkiler
ve tabakalaﬂma olmadan modernli¤in
gerçekleﬂmeyece¤ini iﬂaret etti¤ini bildirdi.
“Hayatta en hakiki mürﬂit ilimdir” diyen
Atatürk’ün bütün dogmalardan uzak,

Uygarl›¤›n sadece ekonomik geliﬂmiﬂlik
düzeyiyle ölçülemeyece¤ini, bunun en
iyi örne¤ini oluﬂturan ABD’nin Irak’ta
yapt›klar›n›n gözler önünde oldu¤unu
belirten Hac›saliho¤lu, vatanlar›n› direniﬂle
korumaya çal›ﬂ›n, savaﬂan, sömürgecili¤e
karﬂ› baﬂ kald›ran insanlar›n daha uygar
olduklar›n›, Kurtuluﬂ Savaﬂ›m›z›n da
böylesine kutsal bir uygarl›k savaﬂ›
oldu¤unu bildirdi.
Cumhuriyet’in ulusal egemenlik ve ulusal
ba¤›ms›zl›k temeline dayanan bir de¤er
oldu¤unun alt›n› çizen Hac›saliho¤lu,
“Bu iki de¤er ayn› zamanda geniﬂ halk
kitlelerinin gerçek demokratik taleplerini,
onlar›n mutlulu¤unu, onlar›n refah›n›,
onlar›n zenginleﬂmesini ve zenginleﬂen
birikimin adil hakça paylaﬂ›labilmesini
de içeren bir anlam taﬂ›r. Ulusun kendi
egemenli¤i kendi iradesi ayn› zamanda
ekonomide de kendi iradesini zorunlu
k›lar” dedi.
Panelin ikinci bölümünde konuﬂmac›lar
kat›l›mc›lar›n sorduklar› sorular›
yan›tlad›lar.
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Cumhuriyetimiz 84 Yaﬂ›nda

ürkiye Cumhuriyeti’nin 84.
y›l›n› coﬂkuyla kutlad›k.

Devrimlerinin y›lmaz savunucular›n› sayg›
ile an›yoruz.

Cumhuriyet Bayram›'n› kutlama
program› çerçevesinde, 28 Ekim 2007
Pazar günü Taksim Cumhuriyet An›t›'nda
düzenlenen törende, ‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤› ad›na Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Zeki Y›ldan An›t’a çelenk koyarak
sayg› duruﬂunda bulundu.

Cumhuriyet ilan› ile baﬂlayan Türk
Devrimi, sadece ulusumuz için de¤il, tüm
mazlum uluslar için bir cesaretin ve
baﬂkald›r›n›n simgesi olmuﬂ, tarihinin en
büyük uygarl›k at›l›m›d›r. Ulusal
Kurtuluﬂunu destans› bir savaﬂla kazanm›ﬂ
ve o savaﬂ›n tüm y›k›m›n› en a¤›r ﬂekilde
yaﬂayan bir ulusu, uygar bir topluluk
olmaya dönüﬂtürme düﬂüncesinin 1923
koﬂullar›ndaki ilericili¤ini, baﬂka uluslar›n
tarihleri yazamam›ﬂt›r.

T

Cumhuriyetimizin 84. y›l› dolay›s›yla
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› bir bildiri
yay›nlayarak avukatlar›n Cumhuriyet’in
onurlu bireyleri olmaktan duyduklar›
k›vanc›, 84. y›lda da ulusuyla birlikte
paylaﬂmaktan onur duyduklar› belirtildi.
Bildiride ﬂöyle denildi:
Bu y›l Cumhuriyet Bayram›’n›, tüm
ulusumuzun Cumhuriyeti koruma
güdüsünün en yüksek noktada oldu¤u bir
evrede kutlamaktay›z.
84 y›l önce ümmet yap›lanmas› içinde
olan bir toplumdan, millet olmaya
dönüﬂmenin muhteﬂem öyküsünü yazan
Ulu Önder Atatürk’ü ve Cumhuriyet

devrimlerle “yurttaﬂ” olan ulusun bireyleri,
hukuklar›na bu yolla kavuﬂmuﬂlard›r.
Çünkü Cumhuriyet, özünde bir
Müdafaa-i Hukuk Hareketi bar›nd›r›r.

Cumhuriyet Türkiye’sinin avukatlar› böyle
bir tarihin onurlu bireyleri olmaktan
duyduklar› k›vanc›, 84. y›lda uluslar›yla
paylaﬂmaktan onur duyarlar.
Çünkü Cumhuriyet Ülküsünde biçimlenen
bu yönetim ﬂekli, nihai olarak bir hukuk
devrimidir.
Çünkü Cumhuriyet, sadece bir yönetim
ﬂekli de¤il, insan odakl› rasyonel de¤erlerin
hukuki düzenlemesidir.

Hukukun müdafaas›n›, Cumhuriyet’in
y›lmaz savunucular› olarak “her koﬂulda”
yerine getirmeyi, onurlu tarihimizden bize
miras kalan bir de¤er olarak taﬂ›y›p,
gelecek kuﬂaklara aktarmay› “hukukçu
duyarl›l›¤›m›z›n” gere¤i sayaca¤›z.
Kutlu olsun!

Çünkü Cumhuriyet’in ﬂekillendirdi¤i

BARO MECL‹S‹
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Baro Meclisi
Genel Kurulu Topland›

stanbul Barosu Baro Meclisi,
“Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda
Arabulucuk
Kanunu
Tasar›s›”n›n geri çekilmesine
iliﬂkin önergeyi oybirli¤iyle kabul etti.

‹

‹stanbul Barosu Baro Meclisi 16. Ola¤an
Genel Kurulu, 20 Ekim 2007 Cumartesi
günü saat 11.00’da ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 8 No’lu amfide topland›.
Aç›l›ﬂ ve sayg› duruﬂundan sonra konuﬂan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, Baro çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi
verdi.
Kolcuo¤lu, CMK ödemelerine iliﬂkin
sorunun kendilerini oldukça u¤raﬂt›rd›¤›n›,
19 Aral›k 2006 tarihine kadar olan
ödemelerin tamamland›¤›n›, bugüne kadar
olan ödemeler için de evrak›n
tamamlanmas›na çal›ﬂ›ld›¤›n› bildirdi.
Alt yap› çal›ﬂmalar› tamamlanmadan
UYAP projesinin aceleyle uygulanmaya
konulmas› yüzünden ciddi sorunlar
yaﬂand›¤›n› belirten Kolcuo¤lu, bu konuda
bir rapor haz›rlay›p Adalet Bakanl›¤›’na
sunduklar›n› ve gere¤inin yap›lmas›n›
beklediklerini söyledi.
Yeni Baro Binas›’n›n yap›laca¤›
Gayrettepe’deki arsan›n gecikmeyle de

olsa imar›n›n al›nd›¤›n›, proje
çal›ﬂmalar›n›n baﬂlat›ld›¤›n› haber veren
Kaz›m Kolcuo¤lu, açt›klar› proje yar›ﬂmas›
süresinin 26 Kas›m’da sona erece¤ini ve
bundan sonra projelerin sergilenece¤ini,
oluﬂturulacak jüri taraf›ndan da
uygulanacak projenin belirlenece¤ini
anlatt›.
Türkiye Barolar Birli¤inin avukatlara

verilecek sa¤l›k hizmetleri konusunda bir
ad›m atarak Medline firmas›yla iki y›ll›k
sözleﬂme imzalad›¤›n›, inﬂaat›
tamamlanmak üzere olan Barolar Birli¤i
Binas›ndaki sosyal tesislerin de k›sa
zamanda tüm avukatlar›n hizmetine
sunulaca¤›n› hat›rlatan Kolcuo¤lu, yine
Barolar Birli¤ince Ayaﬂ’ta sat›n al›nan
8 dönümlük araziye ise termal tesis
kurulaca¤›n› bildirdi.

Á
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BARO MECL‹S‹

Anayasa Tasla¤› çal›ﬂmalar›na da de¤inen
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Kolcuo¤lu,
ortal›kta dolaﬂan ve kimsenin sahip
ç›kmad›¤› Taslak’ta baﬂta Anayasa
Mahkemesi olmak üzere tüm yarg›
organlar›n›n idareye ba¤›ml› hale
getirilmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› söyledi.
22 Temmuz Seçimleri’nden sonra iktidar›n
sipariﬂiyle haz›rlanan sivil ve demokratik
oldu¤u iddia edilen Tasla¤›n, demokrasiyle
örtüﬂür bir yan› olmad›¤›n› ifade eden
Kolcuo¤lu, bu taslakta Türkiye’nin
demokratikleﬂmesine, ça¤daﬂlaﬂmas›na
katk› sa¤layacak tüm unsurlar›n kenara
itildi¤ini, getirilmek istenen özgürlü¤ün
de inanca dayal› bir özgürlük oldu¤unu
vurgulad›.
Daha sonra söz alan Baro Meclisi üyeleri
Anayasa Tasla¤› ve Arabuluculuk Yasa
Tasar›s› hakk›ndaki görüﬂ ve önerilerini
dile getirdiler. Üyeler, Anayasa Tasla¤›n›n
kad›n-erkek eﬂitli¤ine, laikli¤e,
demokrasiye ve ulusal egemenli¤e ayk›r›
oldu¤unu vurgulad›lar. Arabuluculuk Yasa
Tasar›s›n› da meslek ilkelerine ayk›r›
gördüklerini belirten üyeler, bu haliyle
tasla¤›n geri çekilmesi gerekti¤ini
kaydettiler.

Bu arada, Arabuluculuk Yasa Tasar›s›n›n
geri çekilmesini öneren bir önerge Divan
Baﬂkanl›¤›’na verildi. Divan Baﬂkan›
önergeyi oylad› ve önerge oybirli¤iyle
kabul edildi.

16. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› sona
erdi.
(Baro Meclisi’nde yap›lan tüm
görüﬂmelerin yaz›l› zab›tlar› bir süre sonra
web sitemizde yay›nlanmaktad›r)

Dilek ve önerilerden sonra Baro Meclisi

‹stanbul Barosu’ndan ‹mza
Kampanyas›
Genç Hukukçular Birli¤i’nce baﬂlat›lan ve ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›’nca desteklenen Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda Arabuluculuk
Kanunu Tasar›s› hakk›nda imza kampanyas› aç›ld›.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU, tüm Baro Baﬂkanlar›na birer mektup yazarak kampanyaya destek olmalar›n›
istedi.
Tüm Baro Baﬂkanlar›na gönderilen imza kampanyas›n›n giriﬂ metni ﬂöyle:

‹T‹RAZ ED‹YORUZ
“Biz, aﬂa¤›da imzas› bulunan Avukatlar; “Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda Arabuluculuk Kanunu
Tasar›s›” ad› alt›nda getirilen ve hukuk uyuﬂmazl›klar›n› hukukçu kimli¤i olmayan baﬂka
meslek mensuplar›yla çözmeyi amaçlayan tasar›ya karﬂ›y›z. Bu tasar›da uyuﬂmazl›¤› çözen
anlaﬂman›n “ilam niteli¤inde” say›lmas›n›, bir hukukçu olarak son derece “vahim”
buluyoruz. Avukatl›k Kanunu’nun 35. maddesinde avukatl›k görevi içinde zaten düzenlenmiﬂ
bulunan bu müessesenin hukuk dünyas› d›ﬂ›na taﬂ›r›lmas›n› sadece mesle¤imize yönelik
bir “tasallut” olarak de¤il, hukukun üstünlü¤üne dair bir inançs›zl›k olarak görüyoruz. Bu
nedenle tasar›n›n geri çekilmesini talep ediyoruz.”
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AVUKATLAR
VERG‹ BEYANNAMELER‹N‹
ELEKTRON‹K ORTAMDA
GÖNDEREB‹LECEKLER.
vukatlar, vergi beyannamelerini elektronik ortamda
gönderebilmek için ba¤l› bulunduklar› vergi
dairelerinden kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre taleplerine
olumlu yan›t alamamaktan ve bunlar› elde etmek için
muhasebecilerle sözleﬂme yapmaya zorlanmaktan yak›n›yorlard›.

A

‹stanbul Barosuna ulaﬂan bu ﬂikâyetler üzerine ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Gelirler Genel Müdürlü¤ü ve
‹stanbul Vergi Dairesi Baﬂkanl›¤›na bir yaz› göndererek, bu
yak›nmalar›n ortadan kald›r›lmas› için gerekli önlemlerin al›nmas›
konusunda yetkililerin uyar›lmas›n› istedi.
Her iki daireye gönderilen yaz›da ﬂöyle denildi:
“Baromuz üyesi avukatlar taraf›ndan, vergi beyannamelerini
elektronik ortamda gönderebilmek için, ba¤l› bulunduklar› vergi
dairelerinden kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre talep ettiklerinde
baﬂvurular›n›n iﬂleme konulmad›¤›ndan bahisle çok say›da
ﬂikayet dile getirilmektedir. Sözkonusu uygulaman›n yasal
dayana¤› olarak meslektaﬂlar›m›za Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
yay›nlanan tebli¤ler gerekçe gösterilmekte ve baﬂvurular›n
muhasebeci, mali müﬂavir ya da yeminli mali müﬂavir taraf›ndan
yap›ld›¤› takdirde kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre verilebilece¤i
bildirilmektedir.
Bilindi¤i üzere 213 say›l› Vergi Usul Kanunun 5228 say›l›
Kanunun 8. maddesi ile de¤iﬂik mükerrer 257. maddesinin birinci
f›kras›n›n 4. bendi ile Maliye Bakanl›¤› vergi beyannameleri ve
bildirimlerinin internet ve di¤er elektronik bilgi iletiﬂim araç ve
ortam›nda do¤rudan mükellefler taraf›ndan veya bunlar›n yetki
verilmiﬂ gerçek ve tüzel kiﬂiler arac›l›¤›yla gönderilmesine izin
vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi
uygulamas› ilk önce ihtiyari olarak baﬂlam›ﬂ ve zaman içersinde
ç›kar›lan 340 , 346 , 351 , 357 ve 367 S›ra Numaral› Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤leri, 2004/11 ve 2005/1 S›ra Numaral›
Uygulama ‹ç Genelgeleri, 2006/1 S›ra Numaral› V.U.K.(Vergi
Usul Kanunu) ‹ç Genelgesi ile 15 S›ra Numaral› V.U.K.
Sirkülerinde yapt›¤› düzenlemelerle kapsam› geniﬂletilerek
zorunlu hale getirilmiﬂtir.
340 S›ra Numaral› V.U.K. Genel Tebli¤ine göre; 3568 say›l›
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavir ve Yeminli
Mali Müﬂavirlik Kanunu uyar›nca ç›kar›lan tebli¤lere göre, aktif
büyüklükleri veya net sat›ﬂ has›latlar›n›n belli bir tutar›n üzerinde
olmas› nedeniyle beyannamelerini meslek mensubuna

imzalatmak zorunlulu¤unda bulunmayan mükellefler istemeleri
halinde kendilerine ait vergi beyannamelerini internet ortam›nda
do¤rudan kendileri gönderebileceklerdir.
Bu mükelleflerin uygulamadan yararlanabilmesi için 340 S›ra
Numaral› V.U.K. Genel Tebli¤i ekinde bulunan Elektronik
beyanname gönderme talep formu ve taahhütnamesi doldurarak
ba¤l› bulunduklar› vergi dairesine müracaat etmeleri
gerekmektedir.
376 S›ra Numaral› V.U.K. Genel Tebli¤ine göre ise; Ticari, zirai
ve mesleki faaliyetlerinden dolay› gerçek usulde vergilendirilen
Gelir Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n Y›ll›k
Gelir Vergisi Beyannamesini ve Geçici Vergi Beyannamelerini
Vergisi elektronik ortamda gönderme zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Ayr›ca sözkonusu mükelleflerin Muhtasar ve Katma De¤er Vergisi
Beyannamelerini de gene hiçbir hadle s›n›rl› olmaks›z›n elektronik
ortamda gönderme zorunlulu¤u bulundu¤u 376 S›ra Numaral›
V.U.K. Genel Tebli¤inde yer alm›ﬂt›r. Bu beyannamelerin
gönderilmesine iliﬂkin usul ve esaslar hakk›nda 340 ve 346 S›ra
Numaral› V.U.K. Genel Tebli¤lerine at›fta bulunulmuﬂtur.
Elektronik Beyanname uygulamas›n›n usul ve esaslar›n›n
belirlenmesi amac›yla Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü
taraf›ndan yay›nlanan tebli¤ler incelendi¤inde beyannamelerini
elektronik ortamda do¤rudan kendileri gönderebilecek mükellefler
aras›nda serbest meslek mensubu avukatlar da yer almas›na
ra¤men, uygulamada baz› Vergi Dairelerinde bu tebli¤lerin yanl›ﬂ
yorumlanarak avukatlar›n kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre alabilmek
için muhasebecilerle sözleﬂme yapmaya zorlanmas›n›n hukuksal
dayana¤› bulunmamaktad›r.
Yukar›da aç›klanan nedenlerle, avukatlar›n vergi beyannamelerini
elektronik ortamda bizzat gönderebilecekleri, kullan›c› kodu,
parola ve ﬂifre alabilmeleri için muhasebecilerle sözleﬂmeye
yapmaya zorlanamayacaklar› konusunda ilgili ve yetkililerin
uyar›lmas›n› dilerim.”
Bu geliﬂmeleri takiben ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu taraf›ndan Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü
nezdinde yürütülen görüﬂmeler sonuç verdi. Bu sonuç itibariyle,
Avukatlar›n e-beyanname için vergi dairelerinden ﬂifre
alabilecekleri bildirildi. Konu ile ilgili Genelgenin de en k›sa
sürede Bakanl›k taraf›ndan vergi dairelerine gönderilece¤i
bildirildi.
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Avukatlar Hakk›
Sonuna Kadar Koruyorlar

‹

stanbul Barosu Adli Yard›m Bürosundan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muammer Ayd›n avukatlar›n,
adli yard›ma muhtaç vatandaﬂlar›m›z›n hakk›n› sonuna
kadar koruduklar›n› bildirdi.

Av. Muammer Ayd›n, 17 Ekim 2007 Çarﬂamba günü saat 13.20’de
SKY TÜRK Televizyonunda yay›nlanan Hakk›n›z› Aray›n
program›n›n canl› yay›n konu¤u oldu.
Av. Ayd›n, program sunucusu Begüm Özkan’›n adli yard›ma
iliﬂkin sorular›n› yan›tlad›.

3 Adli yard›m ne demektir?

3 Hangi davalar için adli yard›m mümkün?
- Adli yard›m hizmeti, genelde hukuk davalar›nda, idari davalarda,
icra-iflas hukukundan do¤an uyuﬂmazl›klarda, ihtiyati tedbir,
ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi olaylarla ilgili olarak veriliyor.
Ceza uygulamalar› ile ilgili davalarda adli yard›m hizmeti
verilmiyor. Eskiden veriliyordu. Son yap›lan düzenlemelerle
5271 say›l› yasaya göre, bu tür hizmet CMK Servisince veriliyor.
Adli yard›m sadece hukuk davalar›yla ilgili veriliyor, bir tek
istisnas› var, o da, icra-iflas hukukundan do¤an nafaka borcunu
ödemeyeler ya da mal beyan›nda bulunmayanlarla ilgili
davalard›r. Bu davalara da adli yard›m hizmeti vermek
mümkündür.

3 Adli yard›mla ilgilenecek olan avukatlar› nas›l belirliyorsunuz?

- Adli Yard›m, bireylerin hak arama özgürlü¤ü ve bu özgürlükte
eﬂitli¤i sa¤lamak amac›na yönelik maddi olanaklar› bulunmayan
vatandaﬂlar›m›za, gerek adli mekanizman›n içerisindeki
giderlerinin karﬂ›lanmas›, gerekse de avukatl›k hizmeti verilerek
haklar›n›n korunmas› ve kollanmas›na iliﬂkin hizmetin bütünüdür.

3 Kimler faydalanabiliyor?
- Adli yard›mdan genel olarak maddi olanaklar› olmayan
insanlar›m›z, vatandaﬂlar›m›z faydalan›yor. Ama uygulamada
tabii herkesin baﬂvurmas› söz konusu oluyor. Bunlar bizim
taraf›m›zdan “k›staslara uyan / uymayan” ﬂeklinde
de¤erlendiriliyor. Faydalanmas› uygun görülen ve yasan›n arad›¤›
koﬂullar› taﬂ›yan insanlara adli yard›m hizmeti veriliyor. Ama
genelde fakirlik belgesi alan, bu belgeyle baromuza müracaat
eden ve di¤er aranan k›staslar› yerine getiren kiﬂilere bu hizmet
veriliyor. Fakirlik belgesini kolayca almak mümkündür. O baﬂl›
baﬂ›na bir k›stas de¤ildir. Baﬂka araﬂt›rmalar›m›z da oluyor. Ama
en önemli k›stas, kiﬂilerin gerçekten bu hizmeti alabilece¤i
konusunda bizim yapt›¤›m›z araﬂt›rmalarla yasan›n koydu¤u
k›staslara uygunluk olmaktad›r.

- Adli yard›m hizmeti gönüllülük esas›na göre yap›lan bir hizmettir.
Önceden bu hizmet Adli Müzaheret Bürosu olarak çal›ﬂt›¤›
dönemde ‹stanbul Barosu Levhas›na kay›tl› tüm avukatlar
taraf›ndan s›radan görevlendirmeyle veriliyordu. Ancak 2001
y›l›nda yasada yap›lan de¤iﬂiklik üzerine 2002 y›l›nda ‹stanbul
Barosu Adli Yard›m Bürosunu kurdu. Türkiye Barolar Birli¤inin
yürürlü¤e koydu¤u bir yönetmelik ve Avukatl›k Yasas›nda belirtilen
düzenlemeler çerçevesinde Barolarda Adli Yard›m Bürolar›
oluﬂturuldu. ‹stanbul’da önce Baromuzun Merkezinde oluﬂturuldu.
ﬁu anda ‹stanbul’da Kad›köy’de, Bak›rköy’de, Kartal’da
temsilciliklerimiz var. Özellikle buralarda hizmet vatandaﬂ›n
aya¤›na götürülmüﬂtür. Hizmeti buralarda kabul ederek iﬂlemleri
çabuklaﬂt›r›p hizmet vermek yönünde çal›ﬂmalar›m›z var. Daha
evvelce Adli Müzaheret Bürosu olarak çal›ﬂ›rken bir yönetim
kurulu üyesinin sorumlulu¤u alt›nda bu iﬂlemler bir personelle
yap›l›yordu. Ancak adli yard›mdan istifade etmek için müracaat
edenlerin ço¤almas› ve bu arada yasada yap›lan de¤iﬂikliklerden
sonra bu hizmetin verilmesine iliﬂkin örgütlenmemiz de geniﬂledi.
ﬁu anda ‹stanbul Barosunda yukar›da sayd›¤›m bölgelerde
çal›ﬂanlar da dâhil olmak üzere iki sorumlu yönetim kurulu
üyesinin koordinasyonu alt›nda 5 avukat arkadaﬂ›m›z ve 10
personelimiz görev yapmaktad›r.

3 Gönüllülük esas›na göre verilen bu hizmette nas›l bir disiplin
gerekiyor?
- Avukat olan hiçbir arkadaﬂ›m›n hakk›n korunmas›nda kay›ts›zl›k
göstermesi mümkün de¤il. Gönüllülük içersinde yap›lan bu
hizmette mazereti olan arkadaﬂlar kendilerini görevlendirme
yaz›s› ald›klar› tarihten itibaren 15 gün içersinde bize geri dönerek
-bu iﬂ için kararlaﬂt›r›lan maktu ücreti baroya ödemek koﬂuluylabu görevden aff›n› isteyebilirler. Yani hiç kimseye bu görevi
zorla yapt›rmay›z. Zaten ‹stanbul Barosu olarak biz de hem
yasan›n arad›¤› k›staslar›n oluﬂup oluﬂmad›¤›n›, hem de bu
görevin yap›lmas› esnas›ndaki denetlemelerimizi sürdürüyoruz.
Belli aral›klarla da avukat arkadaﬂlar›m›zdan yaz›l› raporlar
al›yoruz ve bu raporlar› biliﬂim sistemiyle oluﬂturdu¤umuz bir
veri taban›nda de¤erlendiriyoruz ve oradan takip ediyoruz.
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3 Adli yard›m talebinde bulunabilmek için ne yapmak gerekiyor?
- Baro Merkezi ile Kad›köy, Bak›rköy ve Kartal’da bulunan Adli
Yard›m Bürolar›nda bulunan nöbetçi avukat arkadaﬂlar›m›z
müracaatlar› müracaat belgelerini incelerler ve talebi kabul
ederler. Bu bir hukuk davas› ile ilgili olabilir, ya da belli bir
konuda bilgilendirme olabilir. Nöbetçi arkadaﬂ›m›z durumu
inceler ve kendi görüﬂüyle birlikte fakirlik belgesi, ikametgâh
belgesi, nüfus cüzdan› suretini ve talep konusu olan hukuki
uyuﬂmazl›¤›n belgelerinin fotokopilerini Merkeze gönderir.
Merkezde Adli Yard›m Bürosu taraf›ndan de¤erlendirilir ve
de¤erlendirme sonuçlar› Adli Yard›m Bürosundan sorumlu
Yönetim Kurulu Üyelerine gelir, eldeki belgelerin kamu
kurumlar›nca do¤rulanmas› sonucunda da, talepte bulunan
kiﬂiye avukat tayin ederiz.

3 Adli Yard›m Bürolar›nda her an bir muhatap bulmak mümkün
mü?
- Tabii. Bürolar›m›zda adli yard›m personelimiz görev yap›yor.
Ayr›ca her gün orada bir nöbetçi avukat›m›z bulunuyor. Bu
nöbetçi arkadaﬂlar›m›za biz günlük nöbetleri nedeniyle adli
yard›mdan para ödüyoruz.

3 Atad›¤›n›z avukatlara neye göre ücret ödüyorsunuz. Avukatl›k
hizmeti d›ﬂ›ndaki mahkeme masraflar›n› kim ödüyor?
- Adli yard›m hizmeti yasada iki ﬂekilde düzenlenmiﬂ asl›nda.
Biri Hukuk Usulü Muhakemeleri yasas›nda Adli Müzaheret
olarak düzenlenmiﬂ. Mahkemelerde aç›lm›ﬂ ya da aç›lacak
davalarda adli müzaheret karar› verilirse, o karar çerçevesinde
dava giderleri, tan›k, bilirkiﬂi ya da benzeri di¤er giderlerin
karﬂ›l›¤›nda geçici olarak ba¤›ﬂ›kl›k sa¤lan›r. Yine ayn›
düzenlemeye göre avukat tayini istenirse mahkemeler avukat
talebini bize iletirler, ama bu uygulamada pek fazla olmaz. Adli
müzaheret karar› da mahkemelerce çok fazla uygulanmaz.
Bununla ilgili parasal s›k›nt› vard›r. ‹kinci olarak genelde 1136
say›l› avukatl›k yasas›ndan do¤an adli yard›m hizmeti
çal›ﬂmaktad›r. Bunun da iki k›stas› var. Birincisi; vatandaﬂ›n hakl›
olma koﬂuludur ve o hakk›n da ekonomik bir yarar› olmas›
laz›md›r. Yani 100 – 200 YTL’lik bir hakk›n korunmas› için
müracaat eden ve bütün k›staslara sahip olan bir vatandaﬂa adli
yard›m hizmeti veremeyiz. O da bir hakt›r ama ekonomik yarar›
yoktur. Ya da hukuki bir yarar›n›n olup olmad›¤›n› da biz her
zaman baﬂtan kestiremeyiz. Çünkü avukatl›k hizmeti, davada
kazanmaya ya da kaybetmeye yönelik bir hizmet de¤ildir, hakk›n
korunmas›na yönelik bir hizmettir. Biz baﬂlang›çta k›stas olarak
ﬂuna bak›yoruz: hak düﬂürücü süreler geçmiﬂ mi, zaman aﬂ›m›
var m› bunlara bak›yoruz. Hukuki de¤erlendirmemizde hakk›n
korunmas› gerekiyorsa o zaman avukat tayin ediyoruz. Ama
ücretlerin ödenmesi genellikle mahkemelerce verilecek adli
müzaheret kararlar›yla oluyor. Bu hakl›l›k koﬂulu gerçekleﬂmezse
mahkeme sonuçland›¤›nda haks›z ç›kan taraftan o ücretler tahsil
ediliyor. Avukatlara yapt›¤›m›z ödemeleri de sosyal devlet
uygulamas› anlay›ﬂ› içersinde devletin Türkiye Barolar Birli¤ine
ödedi¤i bir fon var. Adli Yard›m Yönetmeli¤i gere¤ince TBB’nin
fondan barolara yapaca¤› aktarmalarla tarifeye uygun olarak
maktu ücret karﬂ›l›¤› avukatlara ödenmektedir. Hiçbir avukat›m›z
da ma¤dur edilmemektedir. Asl›nda bir baﬂka genel ma¤duriyet
var, bu maktu ücretler çok düﬂük. Bu ücretle ülkemizde bir
davan›n baﬂ›ndan sonuna takip edilmesi kesinlikle mümkün
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de¤ildir. Bunlar›n iyileﬂtirilmesi için biz de baro olarak her türlü
çabay› gösteriyoruz, giriﬂimde bulunuyoruz, ancak ﬂu andaki
koﬂullar›m›z böyle.

3 Gönüllülük esas›na dayanan bir hizmet olmas› belki de bu
yüzdendir?
- Kesinlikle. Anayasam›za göre angarya yasakt›r. Ama asl›nda
bu iﬂin bir taraf›na bakt›¤›n›z zaman gerçekten angaryad›r.
Ödenen ücretlerle bu hizmetin görülmesini gerçekçi bulmuyoruz.
Onun için gönüllülük esas› burada çok fazla. Avukat
arkadaﬂlar›m›z bu ücretlerle hakk› sonuna kadar koruyorlar.

3 Baﬂvurular konusunda varsa elinizde rakamsal bilgiler verebilir
misiniz?
- Adli yard›m hizmetinin sosyal devlet anlay›ﬂ›na uygun bir
hizmet oldu¤unu söylemiﬂtik. Bu hizmetten mali olanaklar› k›s›tl›
olan herkes faydalanabilir. Bu gerçekçi. Ama uygulamada mali
olanaklar› çok fazla olan ya da yeterli olan özel avukat tutabilecek
çok say›da kiﬂinin de baﬂvurdu¤u görülüyor. Bunlar tabii bizim
taraf›m›zda ay›klan›yor. E¤er bir ﬂekilde belgeleriyle bizi kand›rarak
bu hizmeti almay› becermiﬂ olan müracaatç›lar›m›z varsa, bunun
ortaya ç›kmas› halinde biz o hizmeti durduruyoruz. Durdurmakla
da kalm›yoruz. Bundan dolay› yap›lan harcamay› misliyle
kendisinden tahsil için yasal iﬂlem yapma olanaklar›m›z var.
Ayr›ca beyan›ndaki do¤rulu¤u yans›tmamas› nedeniyle de kiﬂi
cezai takibata da maruz kalabiliyor. ‹statistikî bilgi olarak size
ﬂu bilgileri aktarabilirim. Baromuza 1996 y›l›ndan bu yana
yap›lan adli yard›m say›s› ﬂöyle: 1996’da 162, 1997’de 262,
1998’de 317, 1999’da 349, 2000’de 914, 2001’de 1082, 2002’de
2002, -‹stanbul Barosunda Adli Yard›m Bürosunun tam anlam›yla
kurulmas› 2002’dir- 2003’de 3536, 2004’de 5476, 2005’de
6832, 2006’da 5551, 2007’de Eylül sonu itibariyle 4021 baﬂvuru
karﬂ›lanm›ﬂ.

Baromuza 1996 y›l›ndan bu yana
karﬂ›lanan adli yard›m talepleri
1996

162

1997

262

1998

317

1999

349

2000

914

2001

1082

2002

2002

2003

3536

2004

5476

2005

6832

2006

5551

2007

4021

3 Bunlar karﬂ›lanan talepler de¤il mi?
- Evet. Asl›nda baﬂvurular bundan daha fazla.
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Baromuz Ücretsiz Adli Yard›m
Hizmetini Sürdürmektedir
stanbul Barosu Adli Yard›m
Merkezi’nden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Handan
Do¤an, 10 Ekim Çarﬂamba
günü saat 13.20’de SKY TÜRK
Televizyonunda canl› olarak yay›nlanan
Hakk›n›z› Aray›n Program›na konuk oldu.
Do¤an, program sunucusu Begüm
Özkan’›n çocuk ve kad›n haklar›
ihlallerine karﬂ› ne gibi adli yard›m
yap›ld›¤›na iliﬂkin sorular›n› yan›tlad›.

‹stanbul’da Baro Merkezinde saat
09.00 – 17.00, Kad›köy ve Kartal Adli
Yard›m Bürolar›nda ö¤leden sonralar›
olmak üzere çocuklar için nöbetçi avukat
bulundurduklar›n› belirten Av. Do¤an, bu
avukatlar›n hizmet içi e¤itimden geçmiﬂ,
sertifikal› ve konusuna hâkim avukatlar
olduklar›n› bildirdi. Handan Do¤an bu
bürolara ek olarak Bak›rköy Adliyesinde
de kad›n haklar›na iliﬂkin taleplerin kabul
edildi¤ini söyledi.

Konuﬂmas›nda halka ücretsiz sunulan
hukuk hizmetinin anlat›lmas›nda iletiﬂim
kurumlar›na büyük görevler düﬂtü¤ünün
alt›n› çizen Handan Do¤an, adli yard›m›n
amac›n› ﬂöyle belirledi:

Av. Handan Do¤an, çocuk haklar›
aç›s›ndan ekonomik bak›m›ndan güçsüz
vatandaﬂlara yap›lacak adli yard›m için
merkezde 400 kadar avukat›n görev
yapt›¤›n›, bu say›n›n Kad›n Haklar›
Merkezi’nde 800’e ulaﬂt›¤›n› bildirdi.
Do¤an, 2007 Ocak ay›ndan Temmuz
ay›na kadar kad›n haklar› için 1600
baﬂvurunun yap›ld›¤›n›, bunlardan
1581’ine avukat atand›¤›n› kaydetti.
Vatandaﬂlar›n ücretsiz avukat talebini
nöbetçi sorumlu avukatlar›n karﬂ›lad›¤›n›
belirten Handan Do¤an, nöbetçi avukat›n
buna iliﬂkin bir form doldurarak kiﬂisel

de¤erlendirmesini de ekleyerek Merkeze
gönderdi¤ini, Merkezde sorumlu avukatlar
ve Merkez çal›ﬂanlar› taraf›ndan durumun
incelendikten sonra verilecek onayla
birlikte sürecin iﬂlemeye baﬂlad›¤›n› anlatt›.
Handan Do¤an, ücretsiz avukat talebinde
bulunan vatandaﬂlardan sadece
muhtardan al›nacak fakirlik belgesi,
ikametgâh belgesi ve Nüfus Cüzdan›
fotokopisi gibi belgelerin istendi¤ini
sözlerine ekledi.

ç›kart›lan arazilerin orman niteli¤ini
kaybetmesinin asla mümkün olmad›¤›n›
belirten Ömer Aykul, çünkü bu yerlerin
temelinin klasik “mülkiyet hukuku” yerine
“egemenlik hukuku”na dayand›¤›n›
söyledi. Ömer Aykul, “devletin hüküm
ve tasarrufu” alt›ndaki bu tip yerlerin
kamuya yarar› olan irtifak hakk› tesisi
d›ﬂ›nda hiçbir tasarrufa konu
olamayaca¤›n›n alt›n› çizdi.

sürekli gündemde tutularak bu beklenti
içinde olanlar›n oylar› da kontrol alt›nda
tutulmak istendi¤ini belirten Aykul, ﬂöyle
konuﬂtu: “Bu davran›ﬂ modeliyle asl›nda
2-B sorunu çözülmek istenmemekte tam
aksine gündemde tutulmak istenmektedir.
2-B ile ilgili Anayasa'daki tarihin ileri
al›nmas›n›n yarataca¤› orman ve kullan›m
kadastrosu problemleri göz önüne
al›nd›¤›nda asl›nda sat›ﬂ›n da fiilen
mümkün olmad›¤› bilinmektedir. Öyle
anlaﬂ›lmaktad›r ki bu Anayasa de¤iﬂikli¤i
ile sorun çözülmeyecek ama önceden
belirlenmiﬂ baz› kiﬂilere rant› yüksek 2-B
alanlar› peﬂkeﬂ çekilecektir.”

‹

“‹stanbul Barosu Adli Yard›m Bürosu’nca
sunulan adli yard›m, bireylerin hak arama
özgürlüklerinin önündeki engelleri aﬂmak
ve bu özgürlü¤ün kullan›m›ndaki eﬂitli¤i
sa¤lamak üzere, avukatl›k ücretini ve
yarg›lama giderlerini karﬂ›layamayanlara
avukatl›k hizmetleri verilmesini
sa¤lamay› amaçlamaktad›r.”

Av.
Ömer Aykul

2B
Alanlar›
Peﬂkeﬂ
Çekiliyor

stanbul Barosu Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu Baﬂkan›
Av. Ömer Aykul, ormanlar›
satarak 2B sorununu çözmenin
mümkün olmad›¤›n› söyledi.

‹

Av. Ömer Aykul, 24 Ekim 2007 Çarﬂamba
günü saat 13.20’de SKY TÜRK
Televizyonunda yay›nlanan Hakk›n›z›
Aray›n program›n›n canl› yay›n konu¤u
oldu.
Av. Aykul, program sunucusu Begüm
Özkan’›n 2B sorunu ile yeni Anayasa
Tasla¤›nda yer alan çevre haklar› ve
ba¤lant›l› haklara iliﬂkin sorular›n›
yan›tlad›.
Konuﬂmas›nda, bilime ve hukuka ayk›r›
olarak türlü gerekçelerle orman d›ﬂ›na

Hükümet taraf›ndan iddia edildi¤i gibi
buralar›n sat›ﬂ›ndan beklenen 25 milyar
dolar›n hayal oldu¤unu, dolar fiyat›
üzerinden ve tamam› ayn› de¤erde kabul
edilerek sat›labilse bile gelecek rakam›n
en fazla 2,5 milyar dolar olaca¤›n› anlatan
Av. Ömer Aykul, “Kald› ki 2-B arazilerinde
ev sahibi olanlar buralar› zaten birilerine
bedel ödeyerek ald›klar› için ikinci kez
bedel ödeyerek yeniden sat›n almalar›
söz konusu dahi olamaz. E¤er mutlaka
buralardan gelir elde edilmesi
düﬂünülüyorsa 2-B iﬂgalcilerinden ecrimisil
al›nmas› gerekir, ama oy endiﬂesiyle bu
yap›lamaz” dedi.
Anayasa de¤iﬂikli¤i ile 2-B deki s›n›r›n 23
Temmuz 2007'e çekilerek kamuoyunda
orman iﬂgali ile mülk edinme beklentisinin

Konuﬂmas›nda Anayasa Tasla¤›’nda yer
alan çevre sorunlar› konusuna da de¤inen
Av. Aykul, yeni anayasa tasla¤›nda çevre
hakk›n›n bir hak olmaktan ç›kart›ld›¤›n›
ve bunun ayr›lmaz iki ba¤l› hakk› olan
“konut” ve “sa¤l›k” haklar›n›n taslakta yer
dahi almad›¤›n› ve böylece eleﬂtirdi¤imiz
1982 Anayasas›'ndan daha da geriye
gidildi¤ini vurgulad›.
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Fikri ve S›naî Mülkiyet Hukuku
II. Sertifika Program› Tamamland›

stanbul Barosu Fikri ve S›naî
Haklar Komisyonu ile Meslek
‹çi E¤itim Merkezince
meslektaﬂlar›m›z›n mesleki
geliﬂmelerine katk›da bulunmak amac›yla
düzenlenen II. Sertifika Program›
tamamland›.

‹

Av. Vehbi Kahveci

Program›n ilk oturumuna kat›lan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
kat›l›mc›lara baﬂar›lar diledi. ‹lk oturuma,
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu
da kat›ld›.
17 – 21 Ekim 2007 tarihleri aras›nda
Grand Öztan›k Otel’de gerçekleﬂtirilen
Sertifika Program›’na 180 meslektaﬂ›m›z
kat›ld›.
Fikri ve S›nai Haklar Komisyonu Baﬂkan›
Av. Vehbi Kahveci Sertifika Program›’na

kat›lan avukatlara 4 Kas›m 2007 Pazar
günü yap›lacak s›navdan sonra
sertifikalar›n›n verilece¤ini söyledi.
E¤itim Program›’n›n sona ermesi üzerine
kat›l›mc›lara hitaben konuﬂan ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Muammer Ayd›n, beﬂ günlük
maratonun sona erdi¤ini ve kat›l›mc›lar›n
da¤arc›klar›n› yeni bilgilerle
doldurduklar›n› bildirdi.

Avrupa Birli¤i’ne uyum bak›m›ndan
verilecek olan sertifikay› güvenilirlik
aç›s›ndan önemli buldu¤unu belirten
Av. Muammer Ayd›n, “bundan sonra
yap›lacak seminerlere de
meslektaﬂlar›m›z›n kat›lmas›yla hem
onlar›n hem de baromuzun kalitesi daha
da artacakt›r” dedi.
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AB Egemenlik Alan›nda
Hukuki Hizmetlerin Serbest Dolaﬂ›m›
ve Avukatlar›n Vizesiz Dolaﬂ›m›
do¤rudan etkili olmas› nedeniyle çok önem taﬂ›d›¤›na iﬂaret
eden Selçuk Demirbulak ﬂöyle dedi:
“Adalet Divan›, bizim insanlar›m›z›n bir y›l bat›da çal›ﬂt›ktan
sonra ayn› iﬂveren bünyesinde üç y›l daha çal›ﬂma izni hakk›
oldu¤unu ve bunu müteakip baﬂka bir sektörde baﬂka bir
iﬂverenden de iﬂ talebi hakk›n›n do¤du¤unu ve bunun da do¤rudan
etkili oldu¤unu karar alt›na alm›ﬂt›r. Bu do¤rudan etkili karar,
hiç bir iﬂleme gerek duyulmaks›z›n ulusal hukuklara karﬂ›
ba¤lay›c›l›k kazanm›ﬂ demektir. Katma Protokol’un 41. maddesinin
1. f›kras› ﬂöyle demektedir: “akit taraflar, kendi aralar›nda
yerleﬂme hakk› ve hizmet sunma hakk›na yönelik her türlü yeni
k›s›tlama getirmekten imtina etmek zorundad›rlar.”

stanbul Barosu Avrupa Birli¤i Hukuku Komisyonu
Baﬂkan› ve T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk ﬁ. Demirbulak,
18 Ekim 2007 Perﬂembe günü saat 18.30’da ‹stanbul
Barosu Merkez Bina Orhan Apayd›n Konferans Salonunda “AB
Egemenlik Alan›nda Hukuki Hizmetlerin Serbest Dolaﬂ›m› ve
Avukatlar›n Vizesiz Dolaﬂ›m›” konusunda bir konferans verdi.

‹

Avrupa Birli¤i ile ortakl›k hukukundan kaynaklanan haklar›m›z›n
yeterince savunulamamas› yüzünden Türkiye Cumhuriyeti
vatandaﬂlar›n›n kazan›lm›ﬂ haklar›n› kullanamad›¤›n› belirten
Demirbulak, asl›nda bu haklar›n bilincinde olunmad›¤›n›,
vatandaﬂlar›m›z›n vize gibi yak›ﬂ›ks›z uygulamalarla karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar›n› bildirdi.

Bu çerçevede avukatl›k mesle¤i ile ilgili 77/249 say›l› 1977
tarihli yönerge, 89/48 say›l› 1980 tarihli yönerge, 98/5 say›l›
1999 tarihli yönergelerin bulundu¤unu belirten Demirbulak, ilk
yönergeyle üye devlet vatandaﬂlar›n›n geçici hizmetlerinin belli
bir zemine oturtulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, ikinci yönergeyle
diplomalar›n eﬂitli¤inin karﬂ›l›kl› tan›nmas›n›, üçüncü yönergeyle
de hizmetlerin yerleﬂimi ve avukatl›k hizmetlerinin
verilebilmesinin sa¤land›¤›n› anlatt›.
Ortakl›k anlaﬂmalar› ve Katma Protokolden kaynaklanan haklara
iliﬂkin ihtilaflar›n Adalet Divan›na aksettirilmesi gerekti¤ini ifade
eden Demirbulak, bunun için gerekirse hukuki kamuoyu
oluﬂturularak ülkedeki AB Temsilcili¤inin de harekete
geçirilebilece¤ini söyledi.

Bugün 205 üyesi bulunan Birleﬂmiﬂ Milletlere üye 137 ülkenin
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›na vize uygulad›¤›n›, bunlar›n
27’sinin AB ülkeleri oldu¤unu kaydeden Demirbulak, Federal
Almanya’n›n öncülü¤ünde Schengen’de al›nan karar›n bu
uygulamay› daha da kat› hale getirdi¤ini anlatt›.
Avrupa Birli¤i ile 48 y›ll›k bir hukukumuzun bulundu¤unu, bu
hukukun geliﬂmesi ve ortakl›ktan kaynaklanan haklar›n içtihatlarla
kesinleﬂmesine AB ülkelerinde çal›ﬂan emekçilerin büyük katk›
sa¤lad›¤›n› hat›rlatan Selçuk Demirbulak, buna Meryem Demirel
Davas›’n› örnek olarak gösterdi.
Roma Anlaﬂmas›, Ankara Anlaﬂmas›, Katma Protokol ve Orakl›k
Konseyi kararlar›na iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi veren Demirbulak,
Ankara Anlaﬂmas›, Katma Protokol ve Ortakl›k Konseyi kararlar›
konusunda Lüksemburg’daki AB Adalet Divan›’n›n yorum tekelini
elinde tuttu¤unu, bu mahkemenin Strazburg’daki A‹HM ve
Lahey’deki Birleﬂmiﬂ Milletler mahkemesiyle kar›ﬂt›r›lmamas›
gerekti¤ini vurgulad›.
Demirbulak, AB Adalet Divan›’n›n hem Anayasa Mahkemesi,
hem Dan›ﬂtay hem de Yarg›tay iﬂlevine sahip oldu¤unu bildirdi.

Selçuk Demirbulak konuﬂmas›n› ﬂöyle tamamlad›:
“Ortakl›k hukukuna iliﬂkin kararlarda en etkili kurum Avrupa
Birli¤i Komisyonudur. Birlikte 22 bin teknokrat AB ç›karlar›n›
savunmak için hizmet veriyor. Ortakl›k hukukundan kaynaklanan
haklar›m›z›, dolay›s›yla serbest dolaﬂ›m› hedeflerken AB ülkesi
vatandaﬂ› 488 milyon insana kaliteli bir emek sunuyor ve onlar›n
yaﬂam standard›n› yükseltiyoruz. Biz asl›nda hukuk hizmetimizi
rekabete açarak 488 milyonluk pazardan pay kapmaya
çal›ﬂ›yoruz. Kald› ki bizim de orada 5 milyon insan›n›z var.
Elbette onlar da bu hizmetten yararlanmak isteyecektir.”
Daha sonra konferans›n soru-cevap bölümüne geçildi.

1990 y›l›nda Adalet Divan›’n›n ald›¤› “Sevince Karar›”n›n
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Tüm Hayvanseverler
Tek Çat›da Birleﬂsin

‹

stanbul Barosu Hayvan Haklar› Komisyonu ve Hayvan Haklar› Türkiye Aktif Güç Birli¤i Platformu (HAYTAP) taraf›ndan
20 Ekim 2007 Cumartesi günü saat 13.00 – 18.00 aras›nda Tünel’deki Baro Merkezinde Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda Türkiye’de Hayvan Haklar› paneli yap›ld›.

Panelde, ‹stanbul Üniversitesi Adli T›p Kurumu Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sevil Atasoy, Psikiyatr Prof. Dr. Özcan Köknel, ‹stanbul
Barosu Hayvan Haklar› Komisyonu Baﬂkan› ve HAYTAP Hukuk Dan›ﬂman› Av. A. Kemal ﬁenpolat, Sanatç› Leman Sam, Hürriyet
Gazetesi Yaz› ‹ﬂleri Müdürü Do¤aner Gönen, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Handan Do¤an, Bar›nak Gönüllüleri
Derne¤inden Jale Güven ve Gazeteci-Yazar Yalç›n Ergündo¤an konuﬂmac› olarak yer ald›. Panelde konuﬂmac›lar, hayvansever
derneklerinin tek çat› alt›nda birleﬂip, etkin bir güç oluﬂturulmas› iste¤ini dile getirdiler.

Hayvan Haklar› Günü Kutland›
Hayvan haklar› ihlallerinin artarak devam
etti¤i günümüzde 4 Ekim Dünya
Hayvanlar› Koruma Günü’nde yine
hayvan haklar› ihlalleri gündeme getirildi.
‹stanbul Barosu Hayvan Haklar›
Komisyonu Baﬂkan› Av. Ahmet Kemal
ﬁenpolat, CNN TÜRK Televizyonunda
yapt›¤› konuﬂmada, sokak hayvanlar›na
eziyet, iﬂkence ve tecavüz edenlerin komik
para cezalar›na çarpt›r›lmalar›n› eleﬂtirdi.
ﬁenpolat, 2004 y›l›nda AB'ye uyum
çerçevesinde ç›kar›lan Hayvanlar› Koruma
Yasas›'n›n yapt›r›mlar›n›n yetersiz
oldu¤unu, bir an önce de¤iﬂmesi
gerekti¤ini vurgulad›.
Ayn› zamanda Hayvan Haklar› Türkiye
Aktif Güç Birli¤i Platformu (HAYTAP)
Hukuk Dan›ﬂman› olan ﬁenpolat,
HAYTAP'›n, 5199 say›l› Hayvanlar›
Koruma Yasas›'n›n de¤iﬂtirilmesi için
internet ortam›nda “5199 Defa Hay›r”
slogan›yla kampanya baﬂlatt›¤›n›, 5 milyon
199 bin imza toplamay› hedeflediklerini
belirtti.
ﬁenpolat, yasada baz› de¤iﬂikliklerin
yap›labilmesi için HAYTAP ve ‹stanbul
Barosu öncülü¤ünde bir yasa teklifi
haz›rland›¤›n›, teklifin, en k›sa sürede
TBMM'ye sunulaca¤›n› bildirdi..
“Hayvanlar› Sak›n Koruma” kanunu

Hayvan haklar›n›n sadece Dünya
Hayvanlar› Koruma Günü gibi sembolik
günlerde hat›rlanmas›n›n do¤ru olmad›¤›n›
kaydeden ﬁenpolat, “Mevcut Hayvanlar›
Koruma Kanunu maalesef 'hayvanlar›
sak›n koruma' ﬂeklinde iﬂliyor. Yasa,
sahipsiz hayvan› can olarak de¤il, mal
olarak görüyor, bu nedenle de hayvana
karﬂ› iﬂlenen suçlarda ceza kanunu
uygulanm›yor” dedi.

Savc› vicdan› s›zlasa da
b›rak›yor
Bu tür suçlarda, Kabahatler Kanunu'na
göre il çevre müdürlükleri ya da
kaymakaml›klar taraf›ndan 250 -300 YTL
para cezas› verildi¤ini hat›rlatan ﬁenpolat,
“Ancak devlet bu paray› tahsil edemiyor.
Bu kiﬂiler hiç mahkemeye ç›kmad›klar›
için sab›kalar›na da bu suç iﬂlenmiyor.
Savc›lar bu tür olaylarla karﬂ›laﬂt›klar›nda
vicdanlar› s›zlasa da kanun gere¤i
yetkisizlik karar› vermek zorunda kal›yor”
diye konuﬂtu.
“Sokak hayvanlar›na her türlü eziyet,
iﬂkence yapanlar›n, tecavüz edenlerin
yarg› önünde hesap vermek yerine komik
para cezalar›na çarpt›r›lmalar› kanunun
en önemli eksikli¤i” diyen ﬁenpolat,
“Kanunun öncelikle bu yönden
de¤iﬂmesini, bu kiﬂilerin mahkemelerde

yarg›lanmalar›n› istiyoruz” diye konuﬂtu.
ﬁenpolat, öncelikle bu tür suçlar›n ceza
yasas› kapsam›na al›nmas›, suçu
iﬂleyenlerin hürriyeti ba¤lay›c› cezalara
çarpt›r›lmas›, ak›l sa¤l›¤› yönünden
muayene ve tedavilerinin yap›lmas› için
gereken her türlü çabay› göstereceklerini
söyledi.

Hayvana eziyet yapan
potansiyel suçlu
Hayvanlara eziyet eden kiﬂilerin bir
yapt›r›m uygulanmamas› nedeniyle
insanlara yönelik suçlar da iﬂlediklerini
öne süren ﬁenpolat, “Bugün hayvana
eziyet yapan kiﬂinin yar›n insana yönelik
suçlarda potansiyel suçlu olabilece¤i
unutulmamal›. Bu kiﬂilerin yar›n bize,
çocu¤umuza zarar vermeyece¤ini kim
söyleyebilir. Hayvan haklar›na sahip
ç›karsak insan haklar›n› da korumuﬂ
oluruz. Bu nedenle yasa bir an önce
de¤iﬂmeli” diye konuﬂtu.

Ay› taﬂland›, terrier yak›ld›...
Yak›n zamanda Türkiye'de yaﬂanan
hayvan haklar› ihlalleri aras›nda, köylüler
taraf›ndan taﬂlanarak öldürülen ay›, bir
bar›nak dolusu hayvan›n itlaf›, yavrusu
yak›lan, patisi kesilen terrier, sat›rla
do¤ranan sokak köpe¤i de bulunuyor.
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Yitirdi¤imiz TBB Baﬂkanlar›
An›s›na “Eksiksiz Demokrasi”
Sempozyumu
Bu üç önemli hukukçunun an›s›na
düzenlenen “Eksiksiz Demokrasi” konulu
sempozyumda konunun enine boyuna
ele al›naca¤›n› hat›rlatan Özok, ﬂunlar›
söyledi:

“Bugün, insanl›k ve devletler
taraf›ndan ço¤unlukla,
ço¤ulcu ve kat›l›mc›
demokrasinin insanl›¤›n
ulaﬂt›¤› en iyi siyasal rejim
oldu¤u kabul edilmektedir;
demokrasi, henüz
aﬂ›lamam›ﬂt›r. Kat›l›mc›,
ço¤ulcu ve ça¤daﬂ
demokrasi ile toplumu
halk›n ço¤unlu¤unun
yönetmesi ve erdemli
insanlar›n yönetime gelmesi
amaçlanmaktad›r. Kuﬂkusuz
belirli bir süreçte
demokrasinin ﬂu ya da bu
nedenle baﬂar›l› olamamas›
onu reddetmeyi,
antidemokratik yol ve
yöntemler aramay›
gerektirmemektedir.
Yap›lmas› gereken
demokrasiyi olabildi¤ince
geliﬂtirmek ve mevcut
eksikliklerini gidermektir.”

ürkiye Barolar Birli¤i,
yitirdi¤imiz TBB baﬂkanlar›
an›s›na 18 -19 Ekim 2007
tarihlerinde Ankara’da “Eksiksiz
Demokrasi” konulu bir sempozyum
düzenledi.

T

Sempozyumda ‹stanbul Barosu’nu
Baﬂkan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu temsil etti.
Sempozyumun aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
TBB Baﬂkan› Av. Özdemir Özok, Yönetim
Kurulunun, yitirilen de¤erli TBB
baﬂkanlar›n›n an›s›n› yaﬂatmak amac›yla
her y›l 15 -18 Ekim günleri “Demokrasi,
‹nsan Haklar›, Hukukun Üstünlü¤ü ve
Hukuk Devleti” kavramlar›yla ilgili
etkinlikler yap›lmas›na karar verdi¤ini
bildirdi.
Kurucu Baﬂkan Prof. Dr. Faruk Erem’i 15
Ekim 1998, Av. Teoman Evren’i 18 Ekim
2006, Prof. Dr. Eralp Özgen’i 16 Nisan
2006 tarihinde yitirdiklerini belirten Özok,
yerleri asla doldurulamayacak bu
sayg›n insanlar›n an›lar›n› daima taze
tutacaklar›n› söyledi.

“Bugün, insanl›k ve devletler taraf›ndan
ço¤unlukla, ço¤ulcu ve kat›l›mc›
demokrasinin insanl›¤›n ulaﬂt›¤› en iyi
siyasal rejim oldu¤u kabul edilmektedir;
demokrasi, henüz aﬂ›lamam›ﬂt›r. Kat›l›mc›,
ço¤ulcu ve ça¤daﬂ demokrasi ile toplumu
halk›n ço¤unlu¤unun yönetmesi ve
erdemli insanlar›n yönetime gelmesi
amaçlanmaktad›r. Kuﬂkusuz belirli bir
süreçte demokrasinin ﬂu ya da bu nedenle
baﬂar›l› olamamas› onu reddetmeyi,
antidemokratik yol ve yöntemler aramay›
gerektirmemektedir. Yap›lmas› gereken
demokrasiyi olabildi¤ince geliﬂtirmek ve
mevcut eksikliklerini gidermektir.”
Sempozyumun ilk günü yap›lan üç
oturumda, ça¤daﬂ demokrasinin ön koﬂulu
olarak Hukuk Devleti ve Hukukun
Üstünlü¤ü, Hukuk Devletinin vazgeçilmez
ögesi Sosyal Devlet ile Eksiksiz Demokrasi
ve Erklerin Sanal Ayr›l›¤› konular› ele
al›nd›.
Sempozyumun ikinci günü ise iki panel
oturumu yap›ld›. TBB Baﬂkan› Av.
Özdemir Özok’un yönetti¤i ve siyasi parti
temsilcilerinin söz ald›¤› panelde “Siyasi
Partileri Demokrasinin Vazgeçilmez
Unsuru Olabildi mi? Eksiksiz Demokrasi
‹çin Seçim Sistemi” tart›ﬂ›ld›.
Ankara Barosu Baﬂkan› Av. Vedat Ahsen
Coﬂar’›n yönetti¤i ikinci panelde ayn›
konuyu bilim adamlar› kendi aç›lar›ndan
de¤erlendirdiler.
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TBB Meslek Kurallar›ndan
27/2. Maddesinin Uygulama Alan›
Av. H ü s e y i n Avni D U R M U ﬁ O ⁄ L U
‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu Baﬂkan›

Uygulamada dava d›ﬂ›nda
ﬂikâyet kapsam d›ﬂ›na
al›nm›ﬂsa da uygulamada
ihtarnamenin de kapsam
d›ﬂ›nda b›rak›lmas›
düﬂünülmektedir ve ancak
bir avukat hakk›nda icra
takibi yap›lmas› avukatl›k
mesle¤i aç›s›ndan, TBB
Meslek Kurallar›m›z›n 3.
maddesinde belirtilen
"avukat mesleki çal›ﬂmas›n›
kamunun inanc›n› ve
mesle¤e güvenini
sa¤layacak biçimde ve iﬂini
tam bir sadakatla yürütür"
kural›n›n uygulanmas› tüm
avukatlar› kapsad›¤›ndan
icra takibinden önce baroya
bildirimde bulunma
zorunlulu¤unu devam
ettirdi¤i görüﬂündeyiz.

09.02.2007 tarihli TBB Disiplin Kurulu
Baﬂkan ve bir k›s›m üyeler ile ‹zmir, Bursa,
Tekirda¤ Disiplin Kurulu Baﬂkan› ve
‹stanbul barosu disiplin kurulu baﬂkan ve
üyeleri ile yap›lan toplant› ve bu toplant›da
aç›klanan görüﬂ ve düﬂüncelerden internet
yoluyla tüm üyelerimiz haberdar edilmiﬂ
olup, bu geliﬂmelere dayal› olarak TBB
Disiplin Kurulu'nun, TBB Meslek
Kurallar›n›n 27/2.maddesinin
uygulanmas›ndaki kriterlerinin Ankara 1.
‹dare Mahkemesi karar› ve bu karar›n
Dan›ﬂtay 8.daire baﬂkanl›¤›nca onanarak
kesinleﬂmesi nedeniyle yeni haliyle
uygulanmas› konusundaki görüﬂlerimizin
meslektaﬂlar›m›z›n bilgilerine sunulmas›
aﬂa¤›daki gibidir.
‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu olarak
TBB Meslek Kurallar›ndan
27/2.maddesinin “bir avukat baﬂka bir
avukata karﬂ› asil ya da vekil s›fat›yla takip
edece¤i davay› kendi barosuna bir yaz›
ile bildirir” ﬂeklindeki metninin bir olayda
“bu kural›n uygulanabilmesi için bir dava
konusunun olmas› gerekmektedir ki
olay›m›zda böyle bir dava aç›lmam›ﬂt›r”
ﬂeklindeki gerekçesi ile idare
mahkemesinin gerekçe k›sm›ndan al›nan
“baroya bildirim gere¤i do¤mad›¤›
sonucuna var›larak, davac› hakk›nda
disiplin cezas› verilmesine yer olmad›¤›na
karar verildi¤i” ﬂeklinde disiplin
kurulumuzun gerekçesini esas almak
suretiyle konuya de¤inmiﬂ ve TBB Disiplin
Kurulu önüne itirazen giden bu
karar›m›z›n, TBB Disiplin Kurulundaki
bozma gerekçesinde belirtilen “baroya
bildirimin amac›n›n izin veya kontrol
olmay›p, avukatl›k onuru ve meslek
düzeninin korunmas›nda baro organlar›n›
daha aktif hale getirerek mesleki
dayan›ﬂmaya zarar verecek uyuﬂmazl›klar›
gerekirse sulhen çözümlemek, avukatl›k
mesle¤ine olan sayg› ve güvene biçimde
davran›lmas›n› sa¤lamakla sorumlu
k›lmak oldu¤undan ceza kovuﬂturmas›
baﬂlat›lmas› amac›yla adalet bakanl›¤›na
yap›lan ﬂikâyetin dava say›lmamas›
yolundaki de¤erlendirmede hukuksal
isabet görülmedi¤i gerekçesiyle itiraza
konu ‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu
karar›n› kald›rarak davac›n›n uyarma

cezas› ile cezaland›r›ld›¤›” anlaﬂ›lmaktad›r
demektedir. "Bu durumda, Avukatl›k
Meslek Kural›n›n 27/2. Maddesinde, bir
avukat›n di¤er bir avukata karﬂ› asil ya da
vekil s›fat›yla takip edece¤i olayda baroya
bildirim yükümlülü¤ü öngörülen “dava”
kavram›n›n, Adalet Bakanl›¤›na ceza
kovuﬂturmas› amac›yla yap›lan ﬂikâyet
baﬂvurular›n› da kapsad›¤› ﬂeklinde ve
hukuki ve teknik anlam› d›ﬂ›nda
yorumlanarak disiplin cezas› tayin
edilemeyece¤inden dava konusu iﬂlemde
hukuka uyarl›k görülmemiﬂtir" gerekçesiyle
TBB Disiplin Kurulunun karar›n›
bozmuﬂtur.
‹lgili bozma karar›na karﬂ› TBB’nce
Dan›ﬂtay 8. Daire Baﬂkanl›¤›’na dava
aç›lm›ﬂsa da burada verilen kararda “idare
mahkemesince verilen karar›n dayand›¤›
gerekçe usul ve yasaya uygun olup,
bozulmas›n› gerektiren bir neden
bulunmad›¤›ndan...” temyiz isteminin
reddi ile an›lan karar›n onanmas›na karar
vermiﬂtir.
Bu durumda uygulamada dava d›ﬂ›nda
ﬂikâyet kapsam d›ﬂ›na al›nm›ﬂsa da
uygulamada ihtarnamenin de kapsam
d›ﬂ›nda b›rak›lmas› düﬂünülmektedir ve
ancak bir avukat hakk›nda icra takibi
yap›lmas› avukatl›k mesle¤i aç›s›ndan,
TBB Meslek Kurallar›m›z›n 3. maddesinde
belirtilen "avukat mesleki çal›ﬂmas›n›
kamunun inanc›n› ve mesle¤e güvenini
sa¤layacak biçimde ve iﬂini tam bir
sadakatla yürütür" kural›n›n uygulanmas›
tüm avukatlar› kapsad›¤›ndan icra
takibinden önce baroya bildirimde
bulunma zorunlulu¤unu devam ettirdi¤i
görüﬂündeyiz.
Yukar›daki görüﬂlerimizi 09.02.2007 tarihli
toplant›n›n internet ve baro bülteninde
yay›nlanan metinleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas›
halinde bu yeni uygulaman›n tüm
meslektaﬂlar›m›zca titizlikle
de¤erlendirmelerini bilgilerinize sunar,
savunma hakk›n›n uygulay›c›lar› olarak
zor bir mesle¤in icrac›lar› olan tüm avukat
meslektaﬂlar›m›za çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar
dileriz.
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KALK O⁄LUM GÜREﬁEL‹M!
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
lleri k›nalan›p k›talar›na davullu zurnal› alaylarla
u¤urlanan Mehmetler bazen kural› bozup,
terhislerinden önce al bayra¤a bürünüp dönüveriyorlar
baba hanelerine. Günü saati belli terhise haftalar
varken Mehmetler çal›veriyorlar kutsal aile oca¤›n›n kap›s›n›.

E

Evin en görülür yerindeki takvime çentikler at›l›rken gün be gün,
bir yandan da haberleri can kula¤›yla dinliyor hane halk›.
Kanaldan kanala gezilen televizyonlar›n haber saatleri
kaç›r›lm›yor, eksiksiz okunuyor gazeteler.
Al bayra¤a sar›l›p terhisten önce eve dönüveren o¤ullar›n
öyküsüne girelim isterseniz baz› gazete sayfalar›ndan:
Hürriyet Gazetesi ﬁ›rnak Gabar da¤›nda PKK terör örgütüne
yönelik operasyonda Jandarma Üste¤men Hakan Özcan ile
Jandarma er Yunus Emre Çelik’in ﬂehit oldu¤unu, bir uzman
çavuﬂla 4 erin de yaraland›¤›n› yaz›yor.

kazan›rsan söz evlendirece¤im seni” diyerek gözyaﬂ› döktü”.
Haber beni çocuklu¤uma götürdü. Harmanda, k›rda bay›rda
birkaç çocu¤u bir arada gören uslular hemen eﬂleﬂtirir
güreﬂtirirlerdi. S›¤›r güderken komﬂu köyün çocuklar›yla yine
güreﬂ tutard›k. Günün uzununda akﬂama kadar dur durak
bilmeden güreﬂirdik. Galibiyetin küçük ödülleri de olurdu. En
büyük ödül ise övücü sözlerle s›rt›m›z›n s›vazlanmas›yd›.
Babam benimle güreﬂir, yalanc›ktan yenilirdi. Yaﬂtaﬂlar›mla
güreﬂip yendi¤imde gözlerinin içi gülerdi, baﬂkalar›n›n
anlayamayaca¤› övüncünü sezerdim. Öyle ya o¤lu da s›raya
kar›ﬂ›yordu. Pehlivanl›¤›n› uslulardan dinledi¤imiz köylümüz
Kara Ahmet, Cumhuriyet ve 23 Nisan ﬂenliklerinde ilçede
düzenlenen güreﬂlerin de¤iﬂmez cazg›r›yd›. Pehlivanlar› eﬂleﬂtirip
salavatlarken söyledi¤i sözlerin birço¤u hala kula¤›mdad›r:

‹ki yi¤it ç›kt› meydane
‹kisi de birbirinden merdane
Alta gittim diye yerinme
Üste ç›kt›m diye sevinme
Sö¤üt a¤ac›ndan zelve olmaz
Her anan›n do¤urdu¤u pehlivan olmaz
Hazreti Hamza pirimiz
‹ncitmeyin birbiriniz
Haydi yavrular›m koç gibi güreﬂin
Kuzular gibi meleﬂin

Dedikten sonra s›rtlar›n› s›vazlayarak meydana salard›. Kasaba
halk› ve ﬂenlik için köylerden gelenlerin mahﬂeri kalabal›¤›yla
meydan bir ﬂapka denizini and›r›rd›.
Gerisini gazeteden al›nt›layal›m:
“Kolordu komutanl›¤›nda yap›lan cenaze töreninden sonra,
ﬂehitlerin cenazeleri memleketleri Gaziantep’e gönderilerek
topra¤a verildi. ﬁehitlerin cenaze namaz› Ulu Cami’de k›l›nd›.
Tabutlar omuzlarda taﬂ›narak cenaze arac›na konduktan sonra
cenazedeki 1500 kiﬂi ‹stiklal Marﬂ›’n› okudu. ﬁehit üste¤meninin
babas› Mehmet Özcan, taziyeleri kabul ederken, “Hamall›k
yap›p, zor zekat yetiﬂtirdim. Onu da gidip ﬁ›rnak’ta ﬂehit
verdim.Vatan sa¤ olsun” dedi. Alt› ay önce ﬁ›rnak’a tayin olan
bekar üste¤meni, Deniz Harp Okulu 4. S›n›f ö¤rencisi kardeﬂi
Ömer de u¤urlad›.
ﬁehit er Çelik’in ise ailenin tek erkek çocu¤u oldu¤u ve 5 k›z
çocu¤undan sonra dünyaya geldi¤i belirtildi. ﬁehit erin 55
yaﬂ›ndaki babas› Muhittin Çelik o¤lu Yunus Emre Çelik’in
foto¤raf›na bakarak çevresindekilere; “Ben ﬂimdi kiminle ﬂaka
yapaca¤›m, kiminle güreﬂece¤im. Kalk o¤lum, güreﬂelim. Sen

ﬁehit Yunus Emre’ nin babas›yla da epey güreﬂ tuttu¤u anlaﬂ›l›yor.
Muhittin Çelik 5 k›zdan sonra buldu¤u Yunus’una defalarca
yalanc›ktan yenilivermiﬂtir mutlaka. Yunus’la babas› güreﬂirken
anas› ve bac›lar› da g›ptayla, sevecenlikle “aman bir yerlerinizi
incitmeyin” uyar›s›yla seyretmiﬂlerdir.
Muhittin Çelik’ in anlayamad›¤›, dünyayla güreﬂ tutacak o¤lunun
karﬂ›s›ndakilerin güreﬂteki dengi dengine anlay›ﬂ›n›n, karﬂ›l›kl›
yi¤itçe sayg›n›n, mertli¤in kültüründen gelmemiﬂ olmalar›.
Pehlivanlar cazg›r›n meydana salmas›ndan sonra karﬂ›l›kl› olarak
birbirlerini kucaklarlar, k›sbetlerini, paça ba¤lar›n› yoklarlar.
Noksan, eksik bir ﬂey varsa uyar›rlar. Bu savaﬂta, mücadelede
hasma duyulan yi¤itçe sayg›n›n ifadesidir.
Güreﬂin sonunda yenilen yenenin elini, yenen de onu aln›ndan
öper. Yine yaﬂça büyük olan›, küçük rakip elinden öper. Pes
etmek isteyen rakibinin k›sbetine vurur. Bunun anlam› aman
dilemektir. Di¤eri o saat güreﬂi b›rak›r, has›mlar kucaklaﬂ›r, güreﬂ
sona erer.
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Köro¤lu ve Dede Korkut Destanlar›’nda, halk hikayelerimizde,
masallar›m›zda has›mlar›n teke tek, denk silahlarla vuruﬂmalar›yla
güreﬂ kurallar› birbirine çok benzer. Macar Türkolo¤ Kunoﬂ’un
derledi¤i “Türk Masallar›”nda da benzer motifler vard›r. Kendisini
yenecek yi¤itle evlenmeye ahdetmiﬂ bey k›zlar›yla hikaye
kahraman›m›z›n halk›n önündeki mücadeleleri ve mutlu son
ço¤u masallar›m›z›n de¤iﬂmez konusudur.
Barak havalar›yla, Antebin yan›k Ezo Gelin ezgileriyle yetiﬂen,
beﬂ k›zdan sonra Erenler’ e adaklarla bulunan, babas›yla güreﬂerek
büyüyen Yunus’un can›na güreﬂin soylu kültüründen gelmeyenler
k›yd›. Yunusun can›n› alan kurﬂun Gabar’da s›k›lsa da teti¤i
çekenlere buyruk Atlantik ötesinden, AB’nin baﬂkentlerinden
geliyor.
‹ndiana Jones filmlerinden birinde hiç unutamad›¤›m bir sahne
vard›r. Arkeolo¤ üstün adam kahraman›m›z ‹ndiana eli palal›
Asyal›n›n karﬂ›s›nda zor durumdad›r. Asyal› ‹ndi’yi haklayacakken
aniden silah›n› çeker, ateﬂler, rakibini çam gibi devirir. Bu
heyecanl› sahnede ‹ndi’ nin devrilen Asyal› karﬂ›s›ndaki h›nz›rca
gülümsemesi gözlerimin önünden gitmez. Bu anl›k sahne ateﬂli
silah›n k›l›ca, Bat›’n›n da Do¤u’ya karﬂ› üstünlü¤ünün, beyaz
adam›n kurnazl›¤›n›n çarp›c› karesidir. Yine, güreﬂ kültüründe
var olan rakibe ﬂans tan›man›n, erli¤in, eﬂit güçle, denk silahla
yap›lan soylu savaﬂ›n hukukunu yaﬂam felsefesi yapanlara karﬂ›
kalleﬂli¤in, kurnazl›¤›n karesidir.
Yunus’un Al Bayra¤a sar›l› tabutuna sar›l›p yas eden babas›
o¤lunun kalemini k›ranlar›n emperyalizmin, küresel kapitalizmin
efendileri oldu¤unu nereden bilecek? Brüksel’de Berlin’de,
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Londra’da, Paris’te, Waﬂington’da oturanlarca petrol ve enerji
co¤rafyas›n›n denetimi, mazlumlar›n ezilmesi, sömürülmesi için
ulus devletlerin tasfiyesinin master planlar›n›n yap›ld›¤›n›
Yunus’ un anas›, bac›lar› nereden bilecek?
Ama Yunuslara haram yedirmeyen babalar, helal sütten gayr›s›n›
emzirmeyen analar evlatlar›n› elsiz ayaks›z b›rakan may›nlar›n,
her patlay›ﬂta ulus devletten, üniter yap›dan parçalar koparmak
için sinsice yerleﬂtirildi¤ini derin bilinçaltlar›n›n ﬂaﬂmaz sezgisiyle
anl›yorlar.
Yunus için biz ne diyelim? Onun için söylenmesi gerekenleri
daha 700 y›l önce adaﬂ› büyük Yunus söylemiﬂ zaten:

ﬁu dünyada bir nesneye
Yanar içim, göynür özüm
Genç yaﬂ›nda ölenlere
Gök ekini biçmiﬂ gibi
Evlatlar›m›z› gök ekin gibi biçtiren emperyalizme ve
yerli maﬂalar›na boﬂuna heveslenmemelerini söyleyelim:
Erenlere adanan Yunuslar her daim var olacak, omuzdaﬂlar›yla,
yoldaﬂlar›yla güreﬂecekler. Güreﬂ tuttuklar› babalar›yla tenleri,
terleri ve sevgileri Yunusça harman olacak. Baba Muhittin de
gündüzleri burun dire¤i s›zlayarak ac›s›n› duydu¤u, ten kokusunu
özledi¤i Yunus’uyla düﬂlerinde hep güreﬂecek, her seferinde de
yalanc›ktan yeniliverecek...

Anayasa De¤iﬂikli¤i Referandumu
umhurbaﬂkan›’n›n halk taraf›ndan seçilmesini de
içeren anayasa de¤iﬂikli¤i paketi 21 Ekim 2007 Pazar
günü yap›lan referandumda kabul edildi.
Parlamenter sistemde köklü bir de¤iﬂiklik içeren
Anayasa de¤iﬂikli¤i toplam kay›tl› seçmenlerin yüzde 67.54'ünün
kat›ld›¤› referandumda kabul edildi.

52.9'u ya sand›¤a gitmedi ya da "hay›r" oyu kulland›. Paketteki
düzenlemeler kesin sonuçlar›n Resmi Gazete'de
yay›mlanmas›ndan sonra anayasa hükmü olarak yürürlü¤e
girecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurdu¤u geçici sonuçlara göre, oy
verenlerin yüzde 68.92'si de¤iﬂikliklere "evet", yüzde 31.08'i
"hay›r" dedi. Anayasa de¤iﬂikli¤i paketi, 42 milyon 663 bin 690
olan toplam kay›tl› seçmenin yüzde 45.5'inin oylar›yla kabul
edilmiﬂ oldu. "Hay›r” diyenlerin toplam kay›tl› seçmene oran›
da yüzde 20.5 olarak hesapland›. Kay›tl› seçmenlerin yüzde

TOPLAM SEÇMEN : 42 milyon 663 bin 690
KATILIM ORANI
: Yüzde 67.54 (28 milyon 813 bin
‘EVET’ OYLARI
: Yüzde 68.92 (19 milyon 410 bin
‘HAYIR’ OYLARI
: Yüzde 31.08 (8 milyon 750 bin
OY KULLANMAYAN: Yüzde 32.46 (13 milyon 850 bin

C

Rakamlarla referandum
185)
813)
511)
505)

‹ﬂte kabul edilen paket
Referandumda kabul edilmesi nedeniyle yürürlü¤e girecek anayasa de¤iﬂiklikleri ﬂöyle:
3 Cumhurbaﬂkan› halk taraf›ndan seçilecek.
3 Ayn› kiﬂi iki kez Cumhurbaﬂkan› seçilebilecek.
3 Cumhurbaﬂkan›’n›n görev süresi 7 y›ldan 5 y›la inecek.
3 Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi, Cumhurbaﬂkan›’n›n görev süresi bitmeden önceki 60 gün içerisinde tamamlanacak.
3 Genel seçimler 5 y›l yerine 4 y›lda bir yap›lacak.
3 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki seçimler dâhil, tüm oturumlar 184 milletvekiliyle aç›lacak.
Kaynak: Milliyet
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Hain Sald›r›y›
ﬁiddetle K›n›yoruz
‹stanbul Barosu’na mensup Avukatlar,
ulusun seçkin evlatlar›n›n kayb›ndan dolay› yüreklerinde duyduklar› s›z›y› ulusuyla paylaﬂ›rken,
onun bölünmez bütünlü¤üne yönelik her eylemi kararl›l›klar›n›
daha bir artt›ran unsur olarak tan›mlamaktad›r.
stanbul Barosu mensubu Avukatlar olarak; ﬁ›rnak’ta
13 askerimizin ﬂehit olmas›yla sonuçlanan hain
sald›r›y› ﬂiddetle k›n›yoruz. Bu sald›r›y›, öteden bu
yana devam etmekte olan terörün yeni bir aﬂamas›
olarak de¤erlendiriyor ve bu niteli¤i itibariyle de gelinen bu son
noktan›n özenle de¤erlendirmeye muhtaç bulundu¤unu
düﬂünüyoruz.

‹

ABD’nin, uluslararas› hukuki meﬂruiyeti olmaks›z›n Irak’ta
yaratt›¤› siyasal ortam›n bugün ulaﬂt›¤› nokta, ülkemizdeki
terörün art›k bir baﬂka biçimde alg›lanmas› gere¤ini iﬂaret
etmektedir. Art›k net olarak bilinmelidir ki, güneydo¤uda bölücü
terör örgütü eliyle yürütülen bu eylemler, s›radan bir terör eylemi
de¤il, bir siyasal projedir.
Bu terör projesi, Irak’ta yarat›lan yeni siyasal ortam nedeniyle,
ülkemize ve onun bölünmez bütünlü¤üne yönelik bir tehdit
oluﬂturman›n da ötesine taﬂm›ﬂ, Türkiye için de bir “d›ﬂ politika”
sorunu olma noktas›na vard›r›lm›ﬂt›r. Ortado¤u’nun yeniden
yap›land›r›lmas› çabalar› ile, “›l›ml› ‹slam” söyleminde ifadesini
bulan bu son geliﬂmelerin zorunlu olarak geldi¤i konjonktür,
bölücü terörün yeni bir anlay›ﬂla kavranmas›na vesile olmal›d›r.
Art›k, sorunun bir “demokratik hak aray›ﬂ›” ile ifade edilmesi
noktas› geride kalm›ﬂt›r. Bilinmelidir ki, güneydo¤u için gündeme
gelecek “yeni hak talepleri” ne ölçüde karﬂ›lan›rsa karﬂ›lans›n,
proje uygulamadan kald›r›lmayacakt›r.
Bu nedenledir ki, terörle ilgili olarak bir dizi önlem talep etti¤imiz
sözde dostlar›m›zdan, yan›t alamamaktay›z. Bir süre sonra, ayn›
mihraklar›n baﬂka aç›l›mlar› sergilemekte olmalar› sürpriz
olmayacakt›r.
Bu nedenledir ki, PKK’y› bölücü terör örgütü olarak niteleyen
ABD, bu nitelemenin tam da tersini anlatan bir senaryonun
yönetmeni konumundad›r. Bölücü terör eylemlerinde
ABD silahlar›n›n kullan›lmas› da yak›nda kan›ksanacakt›r.
Bu nedenledir ki, Irak’ta art›k tasar›m boyutunu aﬂan federatif
yap›lanman›n oluﬂturdu¤u yeni anayasal konum, petrolü
pazarlayan ve ondan “aslan pay›n›” koparan bir konuma
gelebilmiﬂtir. Yar›nlarda oluﬂacak bir “fiili durum”, bu sorunu
daha ciddi noktalara taﬂ›maya gebedir.
Tahmin etmek kehanet olarak nitelenmemelidir ki, de¤iﬂen
parametrelerin Ortado¤u’nun oluﬂumu ile ilgili olarak
çizdi¤i bu yeni tablo, yak›n bir gelecekte, bu “adi ve kalleﬂ”
eylemleri, “baﬂka tan›mlarla” da izah etmeye baﬂlayacakt›r.
Bütün bu sonuçlar, sorunun askeri temelden çok siyasal temelde

ele al›nmas›n› gerektiren bir boyuta taﬂ›nm›ﬂ bulundu¤unu
anlatmal›d›r. Sorun, bu “çok uluslu siyaseti” reddederek
baﬂlanacak bir yaklaﬂ›mla çözümlenebilir. Bu siyasetin bir
ucundan parças› olarak, çözülemez.
Gelinen bu son noktada, uluslararas› hukukun, terörün önlenmesi
ba¤lam›nda olanak tan›d›¤› “s›cak takibi”, Irak ile Türkiye
aras›ndaki bir sözleﬂme konusu olmaya indirgeyerek mevcut
hakk›ndan vazgeçmeyi düﬂünmek, teröre teslim olmaktan baﬂka
bir anlam taﬂ›mayacakt›r. Sadece bu somut durum bile, gelece¤in
öngörülmesinden ne denli uzak olundu¤unu göstermeye yeterlidir.
‹stanbul Barosu’na mensup Avukatlar, ulusun seçkin evlatlar›n›n
kayb›ndan dolay› yüreklerinde duyduklar› s›z›y› Ulusuyla
paylaﬂ›rken, onun bölünmez bütünlü¤üne yönelik her eylemi
kararl›l›klar›n› daha bir artt›ran unsur olarak tan›mlamaktad›r.
ﬁehit askerlerimize rahmet, Ulusumuza, Türk Silahl› Kuvvetleri’ne
ve yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

23

Baro Baﬂkanlar› Bölge Toplant›s›
Afyonkarahisar’da yap›ld›
Baro Baﬂkanlar› Bölge Toplant›s› 5 - 6 Ekim 2007 Cuma ve Cumartesi günleri
Afyonkarahisar’da yap›ld›. Toplant›da, CMK uygulamalar›, Arabuluculuk Kanunu Tasar›s›
ve yeni Anayasa çal›ﬂmalar› ele al›nd›.
Baro Baﬂkanlar› toplant›dan sonra ele al›nan konulara iliﬂkin bir sonuç bildirgesi yay›nlad›.
I- CMK UYGULAMASI KONUSUNDAK‹ GÖRÜﬁ VE ÖNER‹LER

görevlendirilmelidir.

CMK gere¤ince müdafi ya da vekilin ücretinin C. Baﬂsavc›l›¤›
ya da Mahkemelerin verece¤i ‘sarf karar›yla’ ödenmesinin
özellikle ‘Savunman›n Ba¤›ms›zl›¤›na’ ayk›r›l›k teﬂkil edece¤i
önemli gerekçelerle daha önce dile getirilmiﬂ idi. Bu konudaki
görüﬂlerimizin hareket noktas› Savc›l›k Makam›’n› (‹ddia Makam›)
Savunma Makam›’n›n ita amiri durumuna getiren yanl›ﬂ
düzenleme idi. Türkiye Barolar Birli¤i ve Barolar›n müdafi
görevlendirmelerini durdurma karar› sonucunda sarf karar›
düzenlemesi yönetmelikte yap›lan son de¤iﬂiklikle ortadan
kald›r›lm›ﬂt›. Yeni düzenlemenin ise, savunma görevi yapan
Avukatlar yerine, bu kez onlar›n meslek örgütü olan Barolar›
ayn› durumla karﬂ› karﬂ›ya b›rakaca¤› yönünde duydu¤umuz
endiﬂedeki hakl›l›¤›m›z›, mevcut uygulama ortaya koymaktad›r.
Bu sebeple, Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi ile CMK Ücret
Tarifesinin eﬂit hale getirilmesi, eﬂit iﬂe eﬂit ücret ilkesinin hayata
geçirilmesi, Anayasan›n eﬂitlik ilkesine, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesi’ne, Avukatl›k Kanunu’na, Meslek Kurallar›na, Avrupa
Konseyi’nin Avukatl›k Mesle¤inin ‹cras›ndaki Özgürlükler
Hakk›ndaki Tavsiye Kararlar›’na ayk›r›, ﬂekli bir unsurun
tamamlanmas› ötesinde, Savunma Hakk› ve Adil Yarg›lanma
Hakk›’n›n ayr›lmaz parças› olan müdafi yard›m›ndan yararlanma
amac›na hizmet etmeyen bu sistem temelinden de¤iﬂtirilmelidir.
Bu yöndeki kanaatimiz ve kararl›l›¤›m›z devam etmekle beraber
mevcut durum ve uygulama ile ilgili ise acilen aﬂa¤›daki önlemler
al›nmal›d›r.

5- CMK ödemeleriyle görevlendirilen maliye bünyesinde ayr›
bir birim oluﬂturulmal›d›r.

1- CMK ücretleriyle ilgili Adalet Bakanl›¤› yak›nmalara
sebebiyet verilmemesine iliﬂkin genelge yay›nlamas›na ra¤men,
C.Savc›l›klar›na zaman›nda, yeterli ödenek göndermedi¤inden
ve mevcut ödenekler alacaklar› karﬂ›layacak miktarda
olmad›¤›ndan Avukatlar alamad›¤› ücretin KDV’sini ödemekle
karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Bu sebeple Adalet Bakanl›¤›’nca
C.Baﬂsavc›l›klar›na yeterli ödenek zaman›nda gönderilmelidir.
2- Soruﬂturma evresinde ifade alma ve sorgu esnas›nda farkl›
Avukatlar›n görevlendirilmesi durumunda tek bir ücret ödenece¤i
ve bu ücretin görevli Avukatlar aras›nda paylaﬂt›r›laca¤›na iliﬂkin
yönetmelikteki düzenlemenin, uygulamada ortaya ç›kard›¤›
sorunlar› ortadan kald›rmak için TBB’nin haz›rlad›¤› CMK
program›nda bu soruna çözüm geliﬂtirilerek program Barolar›n
kullan›m›na sunulup uygulama birli¤i sa¤lanmal›d›r.
Zira C.Savc›l›klar› paylaﬂt›rmay› yapacak her türlü alt yap›dan
yoksundur.
3- Müdafi ya da vekil olarak görevli Avukata ödenecek yol ücreti
konusunda yönetmelikte yer alan, ‘Harc›rah Kanunu hükümleri
uyar›nca mutat olan taﬂ›ta göre’ tespit edilen ücrete
‹liﬂkin düzenleme de¤iﬂtirilmeli, Avukat›n rayice uygun beyan›
her durumda esas al›nmal›d›r. Zira özellikle soruﬂturma evresi
24 saatlik gözalt› süresinin uzat›lamayaca¤› ‘acele ve zorunlu
bir durum’ dur.
4- CMK ödemeleri ile ilgili aksamalara sebebiyet verilmemesi
için C.Baﬂsavc›l›¤›’nca bir C.Savc›s› ve CMK birimi

6- C.Baﬂsavc›l›klar› bünyesindeki CMK ödenek miktarlar› CMK
baﬂvurular›na esas olmak üzere Barolara düzenli olarak
bildirilmeli, C.Baﬂsavc›l›¤› ve Barolar›n koordineli çal›ﬂma imkân›
sa¤lanmal›d›r.
7- CMK cari giderlerinde kullan›lmak üzere, 5615 Say›l› Gelir
Vergisi Yasas›’n›n 26. Maddesi’nde öngörülen 1/3 oran›ndaki
ödene¤in yetersizli¤i aç›kt›r. Bu oran› artt›racak yasal de¤iﬂiklik
yap›lmal›, CMK Cari Giderlerinin Kullan›lmas› Hakk›ndaki
Yönetmelik en k›sa sürede ç›kar›lmal›d›r.
II-ARABULUCULUK KANUN TASARISI HAKKINDAK‹ GÖRÜﬁ
VE ÖNER‹LER
Adalet Devlet’in temelidir. Anayasam›za göre ba¤›ms›z
mahkemeler ve burada görev yapan güvencelerle donat›lm›ﬂ,
ba¤›ms›z-yans›z hâkim, savc› ve yarg›n›n kurucu unsuru olan
avukatlar eliyle sa¤lan›r.
Arabuluculuk kanun tasar›s› bu ilke ve özellikleri taﬂ›mamakta,
ayn› zamanda hukukçu olmayan kiﬂilere yarg› gücü vererek bu
ilkeleri çi¤nemekte, adalete yarg› organlar›na güveni sarsmakta
ve yarg›y› etkisiz hale getirmektedir.
Hukukçu olmayan kiﬂilerin adalet sistemine girmesi sak›ncalar
yaratacakt›r. Bu kiﬂilerin verecekleri kararlar›n hukuka
uygunlu¤unu denetleyecek mekanizmalar oluﬂturulmam›ﬂt›r.
Arabulucuya yönelecek bask› veya Menfaat Vaat’lerinin gelecekte
yasalar önünde eﬂitlik ilkesini zedeleyecek, güçlüler hukuku
yarat›lmas›na olanak verecektir.
Tasar› belli grup veya topluluklara kendi hukuklar›n› yaratarak
çok hukuklu sisteme gidiﬂe yol açacakt›r.
III-ANAYASA ÇALIﬁMALARI HAKKINDAK‹ GÖRÜﬁLER‹M‹Z
Cumhuriyetin temel nitelikleri ve kuruluﬂ felsefesindeki ilkelerin
korunmas› kayd›yla insan hak ve özgürlüklerinin ve yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›n tam olarak sa¤lanmas› ve geliﬂtirilmesine hukukçu
kimli¤imizle taraftar›z.
Toplumsal mutabakat›n sonucu ve meclisteki partilerin uzlaﬂmas›
ile oluﬂturulmas› gereken Anayasada bunun d›ﬂ›nda yap›lacak
her türlü de¤iﬂikliklerin sonuna kadar takipçisi olaca¤›m›z›,
hassasiyetimizin devam etti¤ini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Adana, Antalya, Ayd›n, Burdur, Denizli, Düzce, Eskiﬂehir,
‹stanbul, ‹zmir, Kütahya, Manisa, Sakarya, Yozgat, Afyonkarahisar
Barosu Baﬂkanlar›.
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Karadeniz Barolar›
Trabzon’da Topland›
Baro Baﬂkanlar› Karadeniz Bölge Toplant›s›
27 Ekim 2007 tarihinde Trabzon’da yap›ld›.
18 Baro Baﬂkan›n›n kat›ld›¤› toplant›dan sonra bir sonuç bildirisi yay›nland›.
TERÖRÜ LANETL‹YORUZ!
21 Ekim 2007 günü Hakkari Da¤l›ca Beldesi’nde gerçekleﬂen
ve 13 askerimizin ﬂehit düﬂmesine, 10 askerimizin yaralanmas›na,
8 askerimizin kaybolmas›na neden olan terör eylemini k›n›yor
ve lanetliyoruz. Tüm ulusumuza baﬂsa¤l›¤› diliyoruz.
Bu olaylar karﬂ›s›nda, herkesi aç›kça tav›r almaya, yurttaﬂlar›m›z›
tahriklere kap›lmamaya, sa¤duyulu olmaya, her koﬂulda kendi
aralar›ndaki bar›ﬂ› sürdürmeye ve korumaya, Cumhuriyet’e, Türk
Silahl› Kuvvetleri’ne ve Güvenlik Güçleri’ne yard›mc› ve destek
olmaya davet ediyoruz.
Uluslararas› nitelikteki sözleﬂmelerde imzas› bulunan devletlerin
bir k›sm›n›n bu eylemlere karﬂ› tepkisiz ve kay›ts›z kalmalar›
di¤er bir k›sm›n›n ise, bir biçimde bu eylemelere destek vermesini
k›n›yoruz.

sa¤lanmal›d›r. Toplumun tüm kesimlerinin kat›l›m› ve mutabakat›
sa¤lanmal› ve bu süreç aceleye getirilmemelidir. Toplumun
geneli taraf›ndan kabul edilebilecek bir anayasa bu ﬂekilde
oluﬂturulabilir.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n bir unsuru da; “SAVUNMANIN
BA⁄IMSIZLI⁄I”d›r. Savunma ba¤›ms›z olmadan ve anayasal
güvenceye kavuﬂmadan yarg› tam anlam›yla ba¤›ms›z olamaz.
Temel hak ve özgürlükler ile demokratik de¤erler lehine yap›lacak
yenilikler öngörülmesi ve sosyal haklar yönünden de
yurttaﬂlar›m›z›n anayasal güvence alt›na al›nmas› ﬂartt›r.
MESLEK‹ SORUNLAR VE ÖNER‹LER
CMK KAPSAMINDAK‹ GÖREVLEND‹RMELER
1- CMK ücretleriyle ilgili C.Savc›l›klar›na zaman›nda, yeterli
ödenek gönderilmedi¤inden ve mevcut ödenekler alacaklar›
karﬂ›layacak miktarda olmad›¤›ndan Avukatlar alamad›¤› ücretin
KDV'sini ödemekle karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r. Bu sebeple Adalet
Bakanl›¤›’nca C.Baﬂsavc›l›klar›na yeterli ödenek zaman›nda
gönderilmelidir.
2- Soruﬂturma evresinde ifade alma ve sorgu esnas›nda farkl›
Avukatlar›n görevlendirilmesi durumunda tek bir ücret ödenece¤i
ve bu ücretin görevli Avukatlar aras›nda paylaﬂt›r›laca¤›na iliﬂkin
yönetmelikteki düzenlemenin, uygulamada ortaya ç›kard›¤›
sorunlar karﬂ›s›nda bu yönetmeli¤in de¤iﬂtirilmesi gerekmektedir.
3- Müdafi ya da vekil olarak görevli Avukata ödenecek yol ücreti
konusunda yönetmelikte yer alan, ‘Harc›rah Kanunu hükümleri
uyar›nca mutat olan taﬂ›ta göre’ tespit edilen ücrete iliﬂkin
düzenleme de¤iﬂtirilmeli, Avukat›n rayice uygun beyan› her
durumda esas al›nmal›d›r.
4- CMK ödemeleri ile ilgili aksamalara sebebiyet verilmemesi
için hem C.Baﬂsavc›l›¤›’nda bir CMK birimi; hem de Maliye
bünyesinde, özellikle büyük kentlerde CMK ödemeleriyle ilgili
ayr› bir birim oluﬂturulmal›d›r.

ANAYASA TASLA⁄I KAMUOYUNDA TARTIﬁMAYA
AÇILMALIDIR
Anayasa tasla¤› üzerinde toplumsal bir tart›ﬂma ortam›
oluﬂturularak, en geniﬂ kesimlerce tart›ﬂ›lmas›na olanak

5- CMK cari giderlerinde kullan›lmak üzere, 5615 Say›l› Gelir
Vergisi Yasas›’n›n 26. Maddesi’nde öngörülen 1/3 oran›ndaki
ödene¤in yetersizli¤i aç›kt›r. Bu oran› artt›racak yasal
de¤iﬂiklik yap›lmal›, CMK Cari Giderlerinin Kullan›lmas›
Hakk›ndaki Yönetmelik en k›sa sürede ç›kar›lmal›d›r.
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CMK kapsam›nda yap›lan görevlendirmelerde yaﬂanan bu sorunlar,
CMK Yönetmeli¤ine karﬂ› yapm›ﬂ oldu¤umuz itirazlar›m›z›n da
ne kadar hakl› oldu¤unu göstermiﬂtir. CMK Yönetmeli¤i yeniden
ele al›nmal› ve Barolar›n hassasiyetleri dikkate al›narak yeniden
düzenlenmelidir.
CMK Ücretleri, Asgari Ücret Tarifesi’ndeki ücretlerle eﬂitlenmelidir.
AVUKATLARIN MESLEK VE VERG‹ SORUNLARI, ÖNER‹LER
Dava ehliyetine sahip her kiﬂi adli ve idari yarg›daki her türlü
davas›n› ancak baroya kay›tl› bir avukat arac›l›¤›yla açabilmeli,
aç›lm›ﬂ davay› bir avukat arac›l›¤›yla takip edebilmeli ve
her türlü hukuki sonuç do¤uran iﬂlemlerin avukat eliyle
gerçekleﬂtirilmesi sa¤lanmal›d›r.
Avukatl›k Kanunun 2. maddesinde düzenlenen “Avukat›n belge
inceleme ve örnek alma hakk›” ile ilgili konularda bu madde
hükmüne ayk›r› davranan kiﬂi ve kurum sorumlular› hakk›nda
yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.
Avukatl›k Kanununda “Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas›na”
iliﬂkin düzenleme yap›lmal›d›r.
Savunman›n ba¤›ms›zl›¤› aç›s›ndan avukatlar›n her türlü disiplin
ve adli soruﬂturma ve kovuﬂturma iﬂlemlerinde Adalet Bakanl›¤›’n›n
vesayeti kald›r›lmal›d›r.
Avukatlar›n emekli olduklar›nda kimseye muhtaç olmadan
yaﬂayabilmeleri için emekli maaﬂlar› hakim ve savc›lara verilen
emekli maaﬂ› emsal al›narak belirlenmelidir.
Adliyelerin iﬂleyiﬂinde yarg›n›n kurucu unsuru olan barolara
yarg›n›n di¤er unsurlar› ile eﬂit oranda kat›lma olana¤› tan›nmal›d›r.
Meslek içi e¤itime Avukatl›k Kanunu’nda yer verilerek, zorunlu
hale getirilmelidir.
Gelir Vergisi Yasas›n›n 67. Maddesi ile KDV Yasas›’n›n 10.
Maddesi aras›ndaki çeliﬂki giderilmeli, serbest meslek geliri için
tahsilat ön koﬂul oldu¤una göre, KDV Yasas›’n›n 10. Maddesi’nde
vergiyi do¤uran olaylar aras›na serbest meslek faaliyetinde bedelin
tahsil edilmesi hükmü eklenmelidir.
356 s›ra nolu Vergi Usul Kanunun Genel Tebli¤inde Avukat›n
borçlu ad›na serbest meslek makbuzu düzenlemesi öngörülmüﬂ
ise de, kendisinden avukat ücreti al›nmas›na karar verilen borçlu
avukat›n müﬂterisi olmad›¤›na göre bu düzenleme Vergi Usul
Kanunu’nun 236. Maddesi’ne ayk›r› olmas› nedeniyle yürürlükten
kald›r›lmal›d›r.
Kamu Hizmeti olan avukatl›k hizmetinden %18 gibi yüksek bir
oranda KDV al›nmas›, üstelik ayn› KDV oran›n›n CMK gere¤i
yap›lan ve Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi’nin çok alt›nda olan
ücretlerde de ayn› ﬂekilde uygulanmas› hakkaniyete ayk›r›d›r.
Avukatl›k hizmetindeki KDV oran› düﬂürülmeli, CMK ve Adli
Yard›m görevlendirilmelerindeki avukatl›k ücretlerinden KDV
tamamen kald›r›lmal›d›r.

Kamuoyuna sayg› ile duyururuz.
Artvin Barosu Av. Bedrettin KALIN
Çorum Barosu Av. Yaﬂar OKUMUﬁ
Düzce Barosu Av. Ali D‹LBER
Gümüﬂhane Barosu Av. Ali Haydar DEREL‹
‹stanbul Barosu Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU
Karabük Barosu Av. Tanju KORKUT
Kastamonu Barosu Av. Mehmet Ç‹FTÇ‹
Kocaeli Barosu Av. Ersay›n IﬁIK
Ordu Barosu Av. Nidai ANGIN
Rize Barosu Av. Ateﬂ Hatino¤lu
Sakarya Barosu Av. Ali R›za ACARTÜRK
Samsun Barosu Av. Ahmet GÜREL
Sivas Barosu Av. Mustafa COﬁKUN
Tokat Barosu Av. Melih YARDIMCI
Trabzon Barosu Av. Veysel MALKOÇ
Yalova Barosu Av. Cemal ‹NC‹
Yozgat Barosu Av.Seyit Mehmet EK‹NC‹
Zonguldak Barosu Av. Erol MEK‹K
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Sofya Baro Konseyi’nin
110. Kuruluﬂ Y›ldönümü Kutland›

S

ofya Barosu’nun 110. Kuruluﬂ Y›ldönümü 11 Ekim
Perﬂembe günü Sofya’da Sheraton Otel, Serdika
Salonu’nda törenle kutland›.

Kutlamalara BCBA Genel Kurulu’na kat›lan üye barolar, Sofyal›
avukatlar ve Yüksek Yarg› Konseyi Temsilcisi, Bulgaristan
Cumhuriyeti Ombudsman›, Adalet Bakan› Yard›mc›s›, Yüksek
Avukatlar Konseyi Baﬂkan›, Yüksek Adalet Konseyi Baﬂkan›,
Yüksek ‹dare Mahkemesi Baﬂkan›, Noterler Odas› Baﬂkan› ile
CCBA, EICB (Uluslararas› Ceza Barosu) ve UIA temsilcileri de
kat›ld›.

Karadeniz Ülkeleri
Barolar Birli¤i Genel Kurulu
Öte yandan Karadeniz Ülkeleri Barolar Birli¤i’nin 12. Genel
Kurulu 10 Ekim 2007 tarihinde Bulgaristan’›n baﬂkenti Sofya’da
yap›ld›.
Genel Kurula, Azerbaycan, Arnavutluk, Sofya, Stara Zagora,
Smolyan, Plovdiv, H›rvatistan, Çek, Gürcistan, Budapeﬂte,
Makedonya, Moldova, Romanya, S›rbistan, Ankara, Trabzon,
Yalova, ‹stanbul ve Zonguldak Barolar› ile Türkiye Barolar
Birli¤i’nin yan› s›ra UIA ve CCBE temsilcileri de kat›ld›.
Sofya ve Bükreﬂ Barolar›’n›n eﬂ baﬂkanl›¤›nda gerçekleﬂtirilen
toplant›da, BCBA’in üye kapsam›ndaki de¤iﬂiklik, Akdeniz’e
aç›l›m, üyeler aras›nda sürekli bir iletiﬂimi mümkün k›lmak ve
çal›ﬂmalar›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla 8 Ocak 2008
tarihinde Ankara’da gerçekleﬂtirilecek olan Genel Kurul’da BCBA
‹cra Komitesi’nin resmen kurulmas› konular› üzerinde duruldu.

Kutlama töreni meslekte 40. y›l›n› dolduran avukatlara, eski baro
baﬂkanlar›na ve parlamenter avukatlara üstün hizmet ödülü
verilmesiyle son buldu.
Bu arada Sofya Baro Konseyinin 110. Kuruluﬂ Y›ldönümü
etkinliklerine ‹stanbul Barosunu temsilen kat›lan Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Nuri Karahan
ve Baro D›ﬂ ‹liﬂkiler Müdürü Ece Basmac› Sofya’daki Türkiye
Büyükelçili¤ini de ziyaret ederek Misyon ﬁefi Yard›mc›s›
Gül Yalç›n’la görüﬂtüler.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek yapt›¤›
konuﬂmada barolar ve hukuk kurumlar› aras›ndaki iletiﬂim ve
dayan›ﬂman›n önemine de¤indi. Bu anlamda BCBA’n›n di¤er
hukuk kurumlar›yla iliﬂkisinin gerekli oldu¤unu ama Karadeniz
Ülkeleri Barolar Birli¤inin kuruluﬂ felsefesine uygun bir anlay›ﬂ
do¤rultusunda, Karadeniz ülkeleri barolar›n›n inisiyatifinde
g e l i ﬂ i m i n s ü r d ü r m e s i n i n g e r e k l i l i ¤ i n i v u rg u l a d › .
15 Temmuz 2006 tarihinde Ankara’da yap›lan Genel Kurul’da
karar ba¤lanarak May›s ay›n›n son haftas›nda Makedonya Ohrid
kentinde yap›lmas› planlanan, ancak 2007 y›l›nda
gerçekleﬂtirilemeyen Kültür Günleri’nin 2008 May›s ay›n›n son
haftas›nda Ohrid’de yap›lmas› karar› al›nd›.
Ankara Barosu Baﬂkan› ve BCBA Eﬂ Baﬂkan› Av. Vedat Ahsen
Coﬂar da üye barolar aras›ndaki sürekli iletiﬂimin öneminden
söz etti ve bu barolar aras›nda genç avukat de¤iﬂim program›
yap›lmas› gereklili¤inin alt›n› çizdi.

Sofya Baro Konseyi’nin 110. kuruluﬂ y›ldönümü etkinliklerine
ve Karadeniz Ülkeleri Barolar Birli¤i toplant›s›na ‹stanbul
Barosu’nu temsilen Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek ve Yönetim
Kurulu Üyesi Av. M. Nuri Karahan kat›ld›.

DIﬁ ‹L‹ﬁK‹LER

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

27

Bükreﬂ Barosu’nun Kuruluﬂ Y›ldönümü
ve Avukatlar Gününe Kat›ld›k
ükreﬂ Barosu Kuruluﬂ Y›ldönümü ve Avukatlar Günü
kutlamalar› ile Bükreﬂ Genç Avukatlar Birli¤i
toplant›s›nda ‹stanbul Barosunu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Muammer Ayd›n ve Avrupa Birli¤i Hukuku
Komisyonu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Ertu¤rul Yeﬂilaltay temsil etti.

B

ve Av. Ertu¤rul Yeﬂilaltay, 30 Ekim Pazar günü yap›lan kapan›ﬂ
toplant›s›nda da haz›r bulundular.

Av. Ayd›n ve Av. Yeﬂilaltay, 27 Eylül Perﬂembe günü Bükreﬂ Genç
Avukatlar Birli¤i toplant›s›na kat›ld›lar.
Temsilcilerimiz 28 Eylül Cuma günü, Bükreﬂ Barosunu ziyaret
ederek ilgililer hakk›nda bilgi ald›lar, Bükreﬂ Adliyesi Arﬂivi,
Asliye Ceza, Asliye Ticaret, Fikri ve S›naî Haklar Mahkemeleri
ile ‹stinaf Mahkemeleri’nde duruﬂma izlediler ve incelemeler
yapt›lar. Temsilcilerimiz ayr›ca, halen Parlamento Binas› olarak
kullan›lan Romanya Eski Devlet Baﬂkan› Çavuﬂesku’nun saray›n›
da gezdiler.
29 Eylül Cumartesi günü Bükreﬂ Barosu’nca tarihi Bükreﬂ Adliye
Binas›’nda düzenlenen Bükreﬂ Barosu’nun Kuruluﬂ Y›ldönümü
ve Avukatlar Günü toplant›s›na da kat›lan Av. Muammer Ayd›n

Romanya’n›n Baﬂkenti Bükreﬂ’te 27-30 Eylül tarihleri aras›nda
yap›lan toplant›lara, çeﬂitli ülkelerden konuk baro temsilcileri,
Uluslararas› Avukatlar Birli¤inin ﬂimdiki ve gelecek dönem
baﬂkanlar› da kat›ld›lar.

Saraybosna Bölge Barosu Heyeti
Baromuzu Ziyaret Etti

B

osna Hersek’in baﬂkenti Saraybosna (Sarajevo) Bölge
Barosundan bir heyet ‹stanbul Barosunu ziyaret etti.

Saraybosna Heyeti, 29 Ekim 2007 Pazartesi günü
yap›lan ziyarette ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
ile görüﬂtüler.

Toplant›, Türkiye’deki hukuk sistemi ile Bosna Hersek’teki hukuk
sisteminin farkl› ve benzer yönlerine iliﬂkin görüﬂ al›ﬂveriﬂi ile
devam etti.

Konuk avukatlarla Orhan Apayd›n Konferans Salonunda yap›lan
toplant›da ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, heyet
üyelerine ‹stanbul Barosu’nun oluﬂumu, üye yap›s›, iﬂleyiﬂi,
merkez ve komisyonlar›n görev alan›, ‹stanbul Barosu’nun
uluslararas› alandaki faaliyetleri ve Türkiye’deki hukuk e¤itimi
konular›nda bilgi verdi.

Saraybosna Bölge Barosu Baﬂkan› Av. Mirsad Sipovic Baﬂkan
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nu Saraybosna’ya davet etti. Baﬂkan
Kolcuo¤lu ise, Saraybosna Bölge Barosunu 5 Nisan 2008’de
kutlanacak olan ‹stanbul Barosunun 130. Kuruluﬂ Y›ldönümü
ve Avukatlar Günü etkinliklerine davet edeceklerini bildirdi.
Saraybosna Bölge Barosu heyetinin ziyaretinde Yönetim Kurulu
Üyeleri Av. Muammer Ayd›n ve Av. Lütfi Topraç da haz›r bulundu
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Kaz›l›rsa Kaz D(a¤lar)›
Coﬂkun ONGUN
Masmavi deniz. Onu gökyüzünden ay›ran ufuk çizgisi belirsiz.
Her iki mavi de yar›ﬂ içindeler sanki. En güzel renge ben sahibim
der gibi.
Deniz suyu içme suyu kadar berrak. Kumsaldan sulara do¤ru
üç metre de yol alsan›z denizin dibini görüyorsunuz.
Deniz taﬂlar›. Midyeler. Yolunu ﬂaﬂ›rm›ﬂ minti minti bal›klar.
Deniz böyle. Ya içeriler. Neredeyse sahile dek uzanan da¤
etekleri çam a¤açlar›yla dolu. Yaln›zca çam a¤açlar› m›?
Uçlar›ndan sarkan k›z›l narlar› taﬂ›yan emektar dallar. Gövdesi
bitkin düﬂtü¤ü halde do¤adan ald›¤› tüm proteini kutsal kabul
edilen tanelerine sunan özverili zeytin a¤açlar›…
Sar› sar› ›ﬂ›ldayan portakallar. Onlar›n yan› baﬂ›ndaki mandalina
bahçeleri. Büyülü kokusunu gökyüzüne yayan melisalar. Yine
rengi caddelere yay›lan güllerin üzerine düﬂen ya¤mur damlalar›…
Bunlar damla de¤il buse olmal›lar çünkü yana¤›n›z›
de¤dirdi¤inizde bir küçük damlayla birlikte yüzünüze yay›l›yor
›slak gül kokusu.
Burada geçen bir tek günde bile hissedilir, ci¤erlerinizden
baﬂlay›p tüm bedene yay›lan yaﬂam enerjisi.
Ald›¤›n›z nefes nefestir bu topraklarda. ‹çti¤iniz su sudur.
Yedi¤iniz ekmek, dal›ndan kopard›¤›n›z meyve, üzerinden
geçti¤iniz akarsu, selam verdi¤iniz serçe, yürüyüﬂlerinizde size
eﬂlik eden kekik kokusu, çam a¤açlar›n›n gövdesinden süzülerek
da¤lar›n eteklerinden gelen suyla yap›lan çay, yaﬂam›n varl›k
nedenidir, bu co¤rafyada.
Her ﬂey katk›s›z ve do¤ald›r. Her ürün kendisidir. Burada
bulunan canl› ve cans›z tüm varl›klar yaﬂamd›r. Yaﬂam› yaﬂan›l›r
k›land›r.
Sa¤›n›za baksan›z yeﬂil ve gür orman, solunuza baksan›z
mavi deniz olan burada kötülük bar›nmaz. Bar›namaz. ‹yilik
emektir. Emek sevgiye, sevgi yaﬂam›n anlam›na dönüﬂür. Kutsal
kitaplarda betimlenen cennet tarifi az gelir belki de buray›
anlatmaya.
Küçükkuyu’da denizden ç›kan bal›k, eski Rumlardan kalma
Adatepe Köyü’nde yap›lan do¤al köy kahvalt›s› ve Zeus
Altar›’ndan tüm orman› ve denizi bir arada görebildi¤iniz tepelik,
ba¤lar insan› buralara. Belle¤inize iﬂlenen bu görüntü bir yanda
dururken ö¤le s›ca¤›nda susuzlu¤unuzu gidermek için içti¤iniz
köpüklü ayran›n tad› da dama¤›n›zda bir kal›c› iz b›rak›r.
Yeryüzünde yaﬂam›n baﬂlad›¤› ilk anda hayat vard› burada.
‹nsanl›k için hayat belki buralarda baﬂlamad› ama ilk uygarl›k
kentleri buralarda kuruldu, ilk büyük sevdalar bu topraklarda
yaﬂand›.
Çanakkale’de topra¤a ekilen canlar buralardan geçti. Buralarda
savundu topraklar›n› ve de vatan› iﬂgalci güçlere karﬂ›. Onca
can bu u¤urda topra¤a düﬂtü.

Halen de düﬂmekte ya…
U¤runa bunca mücadele verilen bu kutsal topraklar, yeralt›ndan
alt›n ç›kacak, devlet onlardan - ki alabilirse - birkaç kuruﬂ vergi
alacak diye özel ﬂirketlere alt›n tepside sunulmaya çal›ﬂ›l›yor.
Kaz Da¤lar›’n›n “alt›n”› üstüne getirmeye çal›ﬂanlara karﬂ›
yöre halk› aya¤a kalkm›ﬂ, ne mutlu. Kaz Da¤lar›’n›n alt› zeytindir,
alt›n› oyma, Kaz Da¤lar›’nda hayat alt›ndan daha de¤erlidir,
hayat›m›z› karartma sloganlar›yla yükseltiyorlar seslerini.
Canlar›ndan çok sevdikleri, canlar›na o topraklarda can
katt›klar› yerler için, bu sözleri da¤a taﬂa yazm›ﬂ bekliyorlar.
‹nsanlar suyuna ekme¤ine sahip ç›km›ﬂ, Kaz Da¤lar›’n›
kazd›rmay›z diyorlar. Üzerimize gelirseniz üzerinde yaﬂad›¤›m›z
bu volkanik da¤lar gibi bir anda patlar›z, ‘alt›n’da kal›rs›n›z
diyorlar.
Yaﬂl› bir Alman de¤irmenci, de¤irmenini y›k›p saray yapt›rmak
isteyen Kral’a “bu de¤irmen sat›l›k de¤ildir, çok zorlarsan›z
Berlin’de hâkimler var” demiﬂti.
Kaz Da¤lar›’nda yaﬂayan yürekli insanlar da Kaz Da¤lar›’n›
kazd›rmay›z diyorlar. Kaz Da¤lar› kendini savunacak güçte. Onu
kaz›mak isteyenlerin karﬂ›s›nda dimdik ayakta. Bu yolda yan›na
insanlar›, a¤açlar›, kuﬂlar› ve orada yaﬂam bulan di¤er tüm
canl›lar› alm›ﬂ.
Her yan›ndan gürül gürül yaﬂam akan bu yüce da¤lara da bu
yak›ﬂ›rd› do¤rusu!..
congun@istanbulbarosu.org.tr
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Baro Dergisi Eylül - Ekim Say›s› Ç›kt›
‹stanbul Barosu Dergisi’nin 2007/5 Eylül / Ekim say›s› ç›kt›.
Bu say›n›n “Yay›n Kurulundan” köﬂesinin yaz›s› Av. Coﬂkun
Ongun’dan. Yaz›n›n konusu: ”Piyasa Rekabeti mi, Avukatl›k
‹lkeleri mi?”
Baﬂkan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ise kendi
köﬂesinde yeni Adli Y›l’dan beklentileri
ve Anayasa tart›ﬂmalar›n› ele al›yor.
Dergide, 14 bilimsel makale yer al›yor.
Dosya bölümünde ise Hukuk
Uyuﬂmazl›klar›nda Arabuluculuk Yasa
Tasar›s› üzerine görüﬂler yer al›yor.
Dergide ayr›ca, onlarca Yarg›tay Hukuk
Genel Kurulu ve daire kararlar› ile
Dan›ﬂtay 8. ve 10. Dairesi’nin iki karar›
bulunuyor.

Meslektaﬂlar›m›z için yararl› bilgilerin de yer ald›¤› derginin bu
say›s›nda Geçmiﬂ Zaman Yaz›lar› ad› alt›nda Baro Dergisi’nin
önceki say›lar›nda yay›mlanm›ﬂ yaz›lar›na da yer verildi. Bu
say›da yer alan yaz›, derginin 1929 y›l›nda yay›mlanm›ﬂ. Yazar›
Av. Hidayet Hadi. Yaz›n›n konusu ise: “Memleketimizde Katiller
Neden Ço¤al›yor ?”
Baro Dergisi’ne abone olmak için 80 YTL’lik bedelin baronun
Vak›fbank Beyo¤lu ﬂubesinde bulunan 202 70 00 no’lu hesab›na
yat›r›lmas› ve dekontun da 0 212 245 63 52 no’lu faksla
gönderilmesi gerekiyor.
Dergi, ‹stanbul Barosu üyelerine ücretsiz olarak da¤›t›l›yor.

LOZAN Anlam ve Önemi
Baromuzca 20 Temmuz 2007 günü gerçekleﬂtirilen 84. Y›l›nda
Lozan Antlaﬂmas› panel notlar›, Baro Yay›nlar› Cep Kitaplar›
Dizisi’nde yay›mland›.
Panelde konuﬂmac› olan ve kitapta sunumlar› bulunan, ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Prof. Dr. Mümtaz Soysal,
Prof. Dr. Sevin Toluner, Doç.Dr. Sibel Özel ve emekli büyükelçi
Taner Baytok, Lozan’›n geçmiﬂten günümüze anlam ve önemi
konusunda görüﬂ sunuyorlar.
Baro yay›nlar›m›z›n 28. cep kitab› olan Lozan, baromuzdan
edinilebilir.

Baro Dergisi Makale Dizini
‹stanbul Barosu Dergisi’nde 1994 y›l›ndan bu yana yay›mlanan
tüm makalelerin adlar›, yazar adlar›, yaz›n›n konusu ve baro
dergisinin hangi say›s›nda yay›mland›¤›na ait bilgilere tek bir
bilgisayar dosyas› üzerinden ulaﬂ›labilecek.

linki t›klanacak ve alt baﬂl›kta ortaya ç›kan Makaleler baﬂl›¤›
seçilecek.
Böylelikle daha önce baro dergisinde ç›km›ﬂ bir yaz›ya ulaﬂmak
için, bu dizine bakmak yeterli olacak. Baro dergilerinde bundan
sonra yay›mlanacak tüm makaleler de her ay bu dosyaya
eklenerek, dizinin güncelli¤ini korumas› sa¤lanacak.

Dizine ulaﬂmak için internet adresimize girildikten sonra Yay›nlar

Türk Sanat Müzi¤i Koromuz
”Cumhuriyet ve Atatürk’ü Anma” Konseri Verecek
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu etkinli¤i olarak Türk Sanat Müzi¤i Koromuz “Cumhuriyet ve Atatürk’ü Anma Konseri”
verecek.
8 Kas›m 2007 Perﬂembe günü Kad›köy’de saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM) verilecek konserde Atatürk’ün
sevdi¤i ﬂark›lar da yer alacak.
ﬁef Caner Bak›r yönetimindeki Türk Sanat Müzi¤i Koromuzun konserinde Hüseyni, Uﬂﬂak ve Hicaz makam›ndan ﬂark› ve türküler
seslendirilecek.
Türk Sanat Müzi¤i koromuzda korist ya da saz sanatç›s› olarak görev almak isteyen meslektaﬂlar›m›z›n ﬁef Caner Bak›r (0542 622
77 14 – 0216 338 74 91)) ya da Av. Gültekin Sezgin’e (0532 422 11 26 - 0216 337 95 70) baﬂvurmalar› gerekiyor.
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UIA Ola¤an Genel Kurulu Paris’te
‹stanbul Barosu’nun da üyesi bulundu¤u Uluslararas› Avukatlar
Birli¤i (UIA) Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› 31 Ekim - 4 Kas›m
tarihleri aras›nda Paris’te yap›ld›.
Genel Kurul Toplant›s›’na ‹stanbul Barosu’nu temsilen Baro
Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Prof.
Dr. Fatih Selami Mahmuto¤lu kat›ld›.
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i, uluslararas› hukuk yoluyla bar›ﬂ
içinde adalet ilkesini esas alan bir düzenin yerleﬂtirilmesi amac›n›
taﬂ›yor. Ayr›ca Birli¤in, avukatl›k mesle¤inin temel ilkelerinin
geliﬂtirilmesi, uluslararas› hukuki bilginin paylaﬂ›lmas›na katk›da
bulunma, Barolarla hukuk ﬂirketleri aras›ndaki iliﬂkinin sa¤lanmas›
ve avukatl›k mesle¤ini savunma gibi ilkeleri bulunuyor.
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i (UIA), dünya çap›nda ilk uluslararas›
örgüt olarak 1927 y›l›nda Paris’te kuruldu. Çok kültürlü ve çok
dilli bu örgüt, 110 ülkeden 2,5 milyonun üzerinde avukat temsilci
ile 300’ün üzerinde de Baro ve Hukuk Derne¤i olarak kurumsal
üyesi bulunuyor.
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i Yönetim Kurulu ‹stanbul Barosu’nun
yo¤un çal›ﬂmalar› üzerine 2010 y›l› Genel Kurul Toplant›s›’n›n
‹stanbul’da yap›lmas›n› kararlaﬂt›rm›ﬂt›.
(Ayr›nt›l› haberimiz gelecek say›da)

TBB - Medline Sözleﬂmesinde
Kapsam Geniﬂletildi
Türkiye Barolar Birli¤i (TBB) ile Alarm Sa¤l›k Hizmetleri Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ. (Medline) aras›nda 25 Temmuz 2007 tarihinde
Telefon ve T›bbi Dan›ﬂmanl›k ve Acil Ambulans hizmetlerinin
Medline taraf›ndan karﬂ›lanmas›na iliﬂkin sözleﬂmenin kapsam›
geniﬂletildi. Baro Levhas›na kay›tl› avukatlar›n yan› s›ra, TBB ve
Baro Baﬂkanl›klar›nda bordrolu olarak çal›ﬂan personelin birinci
derece yak›nlar› ve ayn› soyad›n› taﬂ›yan akrabalar› da kapsam
içine al›nd›.
Sözleﬂme kapsam›ndaki herkes (0212) 444 12 12 numaral›
Medline Alarm Merkezi’ni arayarak 7 gün 24 saat hizmet
alabilecekler. Avukatlar›n ve personelin birinci derece yak›nlar›
ve ayn› soyad› taﬂ›yan akrabalar› için “Medline Ek Üyelik Kart›”
ç›kartacaklar.
TBB konuya iliﬂkin bir duyuru yay›nlad›. 15 Ekim 2007 tarih ve
2007/89 say›l› duyurunun 1 no’lu ekinde sunulan Acil Durumlar
Listesi ile 2 no’lu ekinde sunulan Medline Hizmetleri ve Ek
Üyelik Bilgilendirme broﬂürlerinde ayr›nt›l› bilgi veriliyor.
Ayr›nt›l› bilgi ‹stanbul Barosu web sitesindedir.

Hukuk Konferanslar› Dizisi Baﬂlad›
‹stanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi iﬂbirli¤iyle düzenlenen
Hukuk Konferanslar› dizisi 19 Ekim Cuma günü baﬂlad›.
Dizi konferanslar her Cuma günü saat 17.00’da Galatasaray
Üniversitesi Yi¤it Okur Yerleﬂkesi Coﬂkun K›rca Salonu’nda
gerçekleﬂecek.
19 konferans olarak programlanan hukuk konferanslar› 2 May›s
2008 tarihinde sona erecek.

UYAP’ta Yaﬂanan Sorunlar ‹çin
Adalet Bakanl›¤›’na
Baﬂkanl›kça Bir Rapor Sunuldu
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu imzas›yla Adalet
Bakanl›¤›na sunulan raporda, Ulusal Yarg› A¤› Projesi (UYAP)
uygulanmas›ndan kaynaklanan sorunlar›n ‹stanbul’daki tüm
adliyelerde yap›lan iﬂlemler ve yarg› faaliyetlerini büyük ölçüde
aksatt›¤›, bu nedenle avukatlar›n büyük zorluklarla karﬂ›laﬂt›klar›
belirtildi.
‹stanbul Barosu Bilgi ‹ﬂlem Servisinin UYAP hakk›nda yapt›¤›
bilgilendirme çal›ﬂmalar›n›n anlat›ld›¤› raporda, avukatlar›n
‹stanbul Adliyelerinde UYAP uygulamalar›na iliﬂkin sorunlar
yaﬂad›klar› dile getiriliyor.
UYAP Elektronik Sertifika sorunlar›n›n devam etti¤ine iﬂaret
edilen raporda, UYAP alt yap› ve icra takip sorunlar› ile avukat
bilgi sistemine iliﬂkin sorunlar›n da çözüm bekledi¤i vurgulan›yor.
Adalet Bakanl›¤›’na gönderilen rapor 40 maddeden oluﬂuyor.
Not: Raporun tümüne ‹stanbul Barosu ‹nternet Sitesi’nden
ulaﬂabilirsiniz.

Anayasa Mahkemesi Baﬂkanl›¤›’na
‹lk Kez Hukukçu Olmayan Biri Seçildi
Tülay Tu¤cu'nun yaﬂ haddinden emekliye ayr›lmas›yla boﬂalan
Anayasa Mahkemesi Baﬂkanl›¤›’na Baﬂkanvekili Haﬂim K›l›ç
seçildi.
K›l›ç, Anayasa Mahkemesi Baﬂkanl›¤› görevini 4 y›l sürdürecek.
Eskiﬂehir ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'nden mezun olan
K›l›ç, Say›ﬂtay Baﬂkanl›¤›'nda Denetçi Yard›mc›s›, Denetçi, Baﬂ
Denetçi ve Say›ﬂtay Üyesi olarak görev yapt›.
1990 y›l›nda da Anayasa Mahkemesi Üyeli¤ine seçilen K›l›ç,
1999 y›l›ndan bu yana da Baﬂkanvekili olarak görevini
sürdürüyordu.

Bak›rköy Adli Yard›m Bürosu
Hizmet Vermeye Baﬂlad›
Bak›rköy Adli Yard›m Bürosu, ‹stanbul Caddesi, Dereli ‹ﬂ Han›
No:16 Bak›rköy adresinde hizmet vermeye baﬂlad›.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›, hizmeti vatandaﬂ›n aya¤›na götürmek
amac›yla Baro Merkez Binas›’n›n yan› s›ra Kad›köy ve Kartal’da
da Adli Yard›m Bürolar› oluﬂturmuﬂtu. Adli Yard›m Hizmeti bu
bürolarda da sürdürülüyor.
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2008 Dönmezer Ödülü
Yar›ﬂma Konusu Aç›kland›
Türk Ceza Hukuku Derne¤i’nce, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in
an›s›n› yaﬂatmak amac›yla düzenlenen yar›ﬂman›n üçüncüsüne
kat›lmak isteyenlerin yap›tlar›n›, 01 Ocak 2008 tarihine kadar
teslim etmeleri gerekiyor.
Bu y›l düzenlenen Dönmezer Yar›ﬂmas›, Ceza Hukuku, Ceza
Muhakemesi Hukuku ve Ceza ‹nfaz Hukuku alanlar›nda
yay›nlanm›ﬂ bilimsel bir çal›ﬂmaya verilecek.
Türk Ceza Hukuku Derne¤i’nce aç›lan yar›ﬂmada birincilik
ödülünü kazanan eser sahibine ödülü, Ord. Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer’in 89. do¤um günü olan 10 ﬁubat 2008 tarihinde
verilecek.

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2007-2008 Ö¤retim Y›l›na,
3 Ekim 2007 Çarﬂamba günü fakültede yap›lan törenle baﬂlad›.
Törene, ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›’n› temsilen Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek kat›ld›.
Özbek, törende ö¤rencilere hitaben bir konuﬂma yapt›.
Ö¤rencilere Baronun yap›s›, iﬂleyiﬂi ve görevleri hakk›nda bilgi
veren Av. Özbek, ‹stanbul Üniversitesi’nin sa¤lad›¤› özgür ortamda
ö¤rencilerin bilimsel ve ça¤daﬂ bir hukuk e¤itimi alacaklar›n›,
bu bak›mdan da kendilerinin çok ﬂansl› oldu¤unu söyledi.

Dönmezer Ödülü Yar›ﬂma Jürisi, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat,
Prof. Dr. U¤ur Alacakaptan, Prof. Dr. Erol Cihan, Prof. Dr.
Erdener Yurtcan, Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Av. Zuhal Dönmezer
Çak›ro¤lu, Av. Kemal Kumkumo¤lu, Av. Ya¤›z Ali Da¤l›,
Av. Fikret ‹lkiz, Av. H. Fehmi Demir, Av. Mehmet ‹pek’ten
oluﬂuyor.
Ayr›nt›l› bilgi için:
Tel: 0212 227 44 80 / 361

Son Ç›kan Yasalar

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Özbek ö¤rencilere, hukuk
ö¤reniminin yan› s›ra toplumsal konularda da bilimi rehber
edinmelerini, Atatürk ilkelerinden, demokratik, laik ve sosyal
bir hukuk devleti olan Cumhuriyet’ten yana tav›r ve sorumluluk
içinde olmalar›n› ö¤ütledi.

5688 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek
Bakanlar Kurulu Aras›nda Turizm Alan›nda ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair
Kanun

Eyüp A¤›r Ceza ve ‹ﬂ Mahkemeleri
Bak›rköy Adliyesi’ne Taﬂ›nd›

5689 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti
Hükümeti Aras›nda Ekonomik ‹ﬂbirli¤ine Dair Mutabakat
Zapt›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

Eyüp 1. ve 2. A¤›r Ceza Mahkemeleri 25 Ekim 2007 Perﬂembe
gününden itibaren Bak›rköy Adalet Saray›’nda görev yapmaya
baﬂlad›.

5690 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan
Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Sa¤l›k Alan›nda ‹ﬂbirli¤ine
Dair Anlaﬂman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u
Hakk›nda Kanun

Eyüp 1. A¤›r Ceza Mahkemesi 13’üncü, Eyüp 2. A¤›r Ceza
Mahkemesi ise 14’üncü, Eyüp 3. A¤›r Ceza Mahkemesi 15’inci,
A¤›r Ceza Mahkemesi olarak Bak›rköy Adalet Saray›’nda görev
yap›yor. Eyüp 1. ‹ﬂ Mahkemesi Bak›rköy 13’üncü, Eyüp 2. ‹ﬂ
Mahkemesi Bak›rköy 12’inci ‹ﬂ Mahkemesi olarak Bak›rköy
Adalet Saray›’nda görevini sürdürüyor.

Afyon, Pamukkale ve Efes’e Gezi
Kültür ve Sanat Komisyonu’nun düzenledi¤i geziler devam ediyor.
Komisyon, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram› tatili dolay›s›yla
25-30 Ekim tarihleri aras›nda Afyon’a gezi düzenledi. Afyon
Termal Resort Oruço¤lu Tesisleri’nde 4 gece yar›m pansiyon
olarak planlan gezi büyük ilgi gördü.
Kültür ve Sanat Komisyonu’nca 28 Kas›m - 2 Aral›k tarihleri
aras›nda (3 gece dört gün) tam pansiyon olarak Pamukkale ve
Efes gezisi düzenlendi. Gezi bedeli olarak 325 YTL ödenecek.
Gezi için 20 Kas›m 2007 Sal› günü saat 17.00’ye kadar
rezervasyon yapt›r›labilecek.
Her iki gezi program›na iliﬂkin ayr›nt›l› bilgilere Baromuz internet
sitesinde ulaﬂmak mümkün.

5691 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildiﬂi Sahili
(Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Ticaret
Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair
Kanun
5692 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildiﬂi Sahili
(Kotdivuar) Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Ekonomik ve
Teknik ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun
Bulundu¤una Dair Kanun
5693 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Aras›nda
Hukuki ve Ticari Konularda Adli ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5694 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan ‹slam
Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Tar›m Alan›nda Teknik,
Bilimsel ve Ekonomik ‹ﬂbirli¤i Protokolünün Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5695 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanl›¤› ile Bosna-Hersek
Adalet Bakanl›¤› Aras›nda ‹ﬂbirli¤i Konusunda Protokolün
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
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Eylül 2007’de Ruhsat Alan Avukatlar
05/09/2007
DO⁄UKAN ÜNÜVAR
ÖZGE KÖSTEKÇ‹
FATMA GED‹KO⁄LU DEM‹R
OSMAN RUHAT ERBAﬁ
HAKKI C‹HAN TÜRK
NURCAN KÖSE
ALPER ‹KDE

13/09/2007
TÜL‹N DO⁄AN
ERGÜN ÇET‹N
HAM‹DE GÖNÜL KOÇ
ERG‹N YILDIRIM
SERHAT GÜNEY
ONUR BAYKAN
G‹ZEM GÖCEK
A.HAYDAR GÜDEN
BERRAK SARI
M. YÜCEL DEVEC‹
ÖZGÜR ÇAYIRLI
D‹DEM SOYDAN
M. TAYLAN SAVRAN

20/09/2007
SEZA CEREN AKTAﬁ
GÜLCAN AZ‹ML‹
MEHMET B‹RCAN ÇALIﬁKAN
FAT‹H KARACA
TURGAY ERSAY MENGÜLO⁄LU
ÖZGE ERG‹NSOY

27/09/2007
Doç. Dr. M. ERDEM ÖZDEM‹R
ABDULLAH BATUHAN BAYTAZ
BURAK BAYRAK
VEYSEL IﬁIK
BURAK SERTDEM‹R
ADNAN ALBAYRAK
SATI SEL‹M ÖZDEM‹R
N‹HAN KUTUR
‹NC‹ BATUK
MURAT GÜLER
B‹RSEN BARAN
D‹DEM SUNNA
BAYRAM UYSAL
BARIﬁ KAYA
HÜSEY‹N AKSOY
DERYA TAﬁDEM‹R
BETÜL ﬁENSES HAT‹PO⁄LU
C‹HAT DUMAN
HAN‹FE ÇELT‹K
‹SMA‹L DORU
NURGÜL ASLAN
VOLKAN DEM‹R

Derleyen: Serpil KÖSE

