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

Arabuluculuk tasar›s›, yarg›y›, hukukun d›ﬂ›na itmek için getirilmeye çal›ﬂ›lan bir
düzenleme izleniminde olup, salt bu nedenle geri çekilmelidir. Aksi takdirde
‹stanbul Barosu olarak TBB ve di¤er barolarla iﬂbirli¤i içinde bu tasar›n›n
yasalaﬂmamas› için tüm hukuki yollara baﬂvuraca¤›z.
ükümet taraf›ndan tart›ﬂmaya aç›lan ve düzenlenme
gerekçesi, yarg›n›n yükünü hafifletmek ve giderleri
azaltmak ﬂeklinde sunulan “Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda
Arabuluculuk Kanunu Tasar›s›”n›n aç›klanmas›ndan
sonra Baro olarak oluﬂturdu¤umuz komisyonun yapt›¤› çal›ﬂmalar›
meslektaﬂlar›m›z ve tüm kamuoyuyla paylaﬂt›k.

H

Bilindi¤i üzere 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’n›n 35/A. maddesi
bu konuda bir düzenleme öngörmüﬂtür:
Avukatlar dava aç›lmadan veya dava aç›lm›ﬂ olup da henüz
duruﬂma baﬂlamadan önce kendilerine intikal eden iﬂ ve
davalarda, taraflar›n kendi iradeleriyle istem sonucu elde
edebilecekleri konulara inhisar etmek kayd›yla, müvekkilleriyle
birlikte karﬂ› taraf› uzlaﬂmaya davet edebilirler.
Karﬂ› taraf bu davete icabet eder ve uzlaﬂma sa¤lan›rsa, uzlaﬂma
konusunu, yerini, tarihini, karﬂ›l›kl› yerine getirmeleri gereken
hususlar› içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri taraf›ndan
birlikte imza alt›na al›n›r. Bu tutanaklar 09/06/1932 tarihli ve
2004 say›l› ‹cra ve ‹flas Kanununun 38 inci maddesi anlam›nda
ilam niteli¤indedir.
ﬁu ana dek bu maddenin uygulamada pek iﬂlerli¤i olmad›¤›
düﬂünülse de, bu konuda bir düzenlemenin taraf avukatlar› için
var oldu¤u gerçe¤i karﬂ›s›nda bu düzenlemenin yeniden
yap›land›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n› görüyoruz. Ancak bu kez yap›lan
ﬂey uzlaﬂma ve arabuluculuk konusunun yarg›n›n ve avukatlar›n
ilgi alan› d›ﬂ›na taﬂ›rmaktan ibarettir.
Aç›kça görülüyor ki, bu düzenleme, Avukatl›k mesle¤i içinde
de¤erlendirilmesi gereken bir alan›, di¤er mesleklere de
açmaktad›r. Tasar›n›n 21. maddesine göre, dört y›ll›k lisans

e¤itimini tamamlayanlar, belirtilen e¤itimi ald›klar› takdirde,
Arabuluculuk s›fat›na hak kazanmak üzere s›nava al›nabilecektir.
Hukuk lisans diplomas›na sahip bulunmayanlar için 21. maddenin
2. f›kras›nda getirilen hüküm ise, bunlar›n yüz saat “hukuk
e¤itimi” almalar›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Bu tasar›yla anlaﬂ›lan odur ki, seçimlerden önce “yarg›n›n
sorunlar›n› yarg› d›ﬂ› organlarla çözme” vaadinde bulunan
hükümet bu niyetini gerçekleﬂtirmeye çal›ﬂmaktad›r. Yarg›y› etkin
hale getirmeden yarg›n›n görevlerini baﬂka alanlara taﬂ›ma çabas›
do¤ru olmad›¤› gibi iﬂlevsel de de¤ildir. Çünkü yarg›n›n etkinli¤ini
ve iﬂlerli¤ini art›racak önlemler almadan yarg›lama iﬂlemini yarg›
ve hukuk d›ﬂ›na taﬂ›maya çal›ﬂmak yeni sorunlar yaratacakt›r.
Hükümet temsilcilerinin, yarg›y› do¤rudan hedef alan aç›klamalar›
hala belleklerdedir.
Yüksek mahkemenin verdi¤i bir karar› “demokrasiye kurﬂun
s›kmak” biçiminde yorumlayan anlay›ﬂ›n, yarg›n›n sorunlar›na
ilgisiz kalmas› üzücü ancak ﬂaﬂ›rt›c› de¤ildir. Tasar›yla ilgili
olarak getirilen en büyük eleﬂtiri bu tasar›n›n yasalaﬂmas›
durumunda laik hukuk düzenin örselenece¤i ve bunun yerine
çok hukuklu bir sistemin gelece¤i yönündeki hakl› endiﬂelerin
dile getirilmesi olmuﬂtur.
Arabuluculuk tasar›s›, yarg›y›, hukukun d›ﬂ›na itmek için
getirilmeye çal›ﬂ›lan bir düzenleme izleniminde olup, salt bu
nedenle geri çekilmelidir. Aksi takdirde ‹stanbul Barosu olarak
TBB ve di¤er barolarla iﬂbirli¤i içinde bu tasar›n›n yasalaﬂmamas›
için tüm hukuki yollara baﬂvuraca¤›z.
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Farazi Dava ve Duruﬂma Yar›ﬂmas›
Sonuçland›

stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi taraf›ndan her y›l
düzenlenen “Farazi Dava ve
D u r u ﬂ m a Ya r › ﬂ m a s › ” n › n
dördüncüsü 10-11 Kas›m 2007 tarihlerinde
Galatasaray Üniversitesi Ayd›n Do¤an
Konferans Salonu’nda yap›lan sözlü
oturumlarla sona erdi.

‹

Yar›ﬂman›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
yar›ﬂman›n giderek önem kazand›¤›n›,
kat›l›m›n artt›¤›n›, bu yar›ﬂmada
kat›l›mc›lar›n hem kendilerini yetiﬂtirme
hem de kendilerini yarg› içersinde görerek
adil yarg›lanma prati¤i ile yarg›ya
haz›rlanma çabas›nda olduklar›n› söyledi.
Kolcuo¤lu, Farazi Dava ve Duruﬂma
Yar›ﬂmas›’n›n Sav-Savunma-Karar

üçlüsünün nas›l bir ahenk içinde
çal›ﬂabilece¤ini, savunman›n yarg› içindeki
iﬂlevinin ve görevinin ne kadar önemli
oldu¤unu göstermesi bak›m›ndan da önem
kazand›¤›n› bildirdi.

yanl›ﬂlara sürükleyebilir. Onun için sizler
bilgide yar›ﬂaca¤›n›z için, birikimlerinizi
ortaya koyaca¤›n›z için sizleri kutluyorum.
Bu yar›ﬂman›n asla kaybedeni olmayacak.
Bu yar›ﬂmadan pek çok yararlanaca¤›z
ve pek çok ﬂey ö¤renece¤iz” dedi.

Staj E¤itim Merkezi e¤itim kadrosunda
görev alan meslektaﬂlar›m›z›n zamanlar›n›
harcayarak, birikimlerini ortaya koyarak,
karﬂ›l›k beklemeksizin hizmet verdiklerine
iﬂaret eden Kolcuo¤lu, Farazi Dava ve
Duruﬂma Yar›ﬂmas›’n›n tüm yükünü çeken
Staj E¤itim Merkezi Yürütme Kurulu’na,
yar›ﬂma sonucunu belirleyecek jüri
üyelerine ve yar›ﬂmaya kat›lan ekiplere
teﬂekkür ederek yar›ﬂmac›lara baﬂar›lar
diledi.
Staj E¤itim Merkezi Yürütme Kurulu
B a ﬂ k a n › Av. B e r r a B e s l e r d e
konuﬂmas›nda, bu y›l dördüncü kez
yap›lan Farazi Dava ve Duruﬂma
Yar›ﬂmas›’n›n sözlü oturumlar›n›n 10
Kas›m’a rastlad›¤›n›, bu yar›ﬂmay› Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder
Atatürk’e ithaf etti¤ini bildirdi.

Av. Besler yar›ﬂmac›lara hitaben yapt›¤›
konuﬂmada da ﬂunlar› söyledi:
“Hukuk devleti sizlerle iﬂlerlik kazanacak,
canlanacak ve yürüyecek. Sizler bizim
mesle¤imizin teminat› ve gelece¤isiniz”.

Besler konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:

Daha sonra yar›ﬂma konusu bir kez daha
hat›rlat›ld›, jüriler oluﬂturuldu ve oturumlar
halinde yar›ﬂma baﬂlat›ld›.

“Bilgide yar›ﬂma, yar›ﬂmalar›n en güzelidir.
Onun d›ﬂ›ndaki yar›ﬂmalar insanlar› baz›

“Genç Hukukçular Birikimlerini
Paylaﬂ›yor” slogan›yla yap›lan yar›ﬂman›n

MERKEZLER - KOM‹SYONLAR

sözlü aﬂamas›nda Yarg›tay 1. Ceza Dairesi
Üyesi ﬁerafettin ‹ste'nin baﬂkanl›¤›ndaki
jüride Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Prof.
Dr. Füsun Sokullu Ak›nc›, Prof. Dr. Nur
Centel, Av. Kemal Kumkumo¤lu, Av. Kaﬂif
Töre A¤ano¤lu, Av. Nizar Özkaya, Av.
Fikret ‹lkiz, Av. ‹faket Aydemir ve Av.
Dilek Helvac› görev yapt›.
Yaz›l› aﬂamay› geçen sekiz tak›m›n iki gün
boyunca iddia ve savunma makam› olarak
karﬂ› karﬂ›ya geldi¤i oturumlar sonucunda
yar›ﬂmaya Dokuz Eylül Üniversitesi ad›na
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kat›lan Ebru Altaﬂ, Candide ﬁentürk, Ayd›n
Aygün, Deniz Merakl› ve ‹smail
Gürocak'›n oluﬂturdu¤u 8 numaral› tak›m
birincili¤i ald›.
Galatasaray Üniversitesi ö¤rencileri Burçin
Y›ld›r›m, Esin Tuncero¤lu, Sezen Ergen,
Baﬂak Güneﬂ ve Tu¤çe Duygu Köksal'dan
oluﬂan 7 numaral› tak›m ikinci olurken,
üçüncülü¤ü Bilgi Üniversitesi ö¤rencileri
Tolga Tulgar, P›nar Yaz›c›, Erkin Ç›nar ve
Do¤a Akyürek'ten oluﬂan 1 numaral›
tak›m ald›.

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹
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Farazi Dava ve Duruﬂma Yar›ﬂmas›
2007’de ayr›ca “En ‹yi Sunum” ödülünü
iki gün süreyle gösterdi¤i performans
sonucu be¤eni toplayan Dokuz Eylül
Üniversitesi ö¤rencisi Ebru Altaﬂ al›rken,
“En ‹yi Dilekçe” ödülünün sahibi de 8
numaral› tak›m oldu.
Yar›ﬂmada birinci olan tak›ma 3000 YTL,
2. olan tak›ma 2000 YTL, 3. olan tak›ma
1000 YTL para ödülünün yan› s›ra plaket
ve baﬂar› sertifikalar› verildi.
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Kad›na Yönelik ﬁiddet
ve ﬁiddeti Önleme Yollar›

stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi ve ‹stanbul Kad›n
Kuruluﬂlar› Birli¤i’nce 23 Kas›m
Cuma günü Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda “Kad›na Yönelik
ﬁiddet ve ﬁiddeti Önleme Yollar›” konulu
bir toplant› yap›ld›.

‹

Moro¤lu, Türkiye’nin böyle bir ﬂans›
oldu¤unu, ancak ülkemizde uygulamadan
kaynaklanan sorunlar yaﬂand›¤›n› anlatt›.
Daha sonra söz alan kurum ve kuruluﬂ
temsilcileri, kad›na yönelik ﬂiddete iliﬂkin
görüﬂlerini aç›klad›lar.

Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ‹stanbul
Barosu Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan›
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan yapt›.
Tuskan, toplant›n›n sabahki bölümünün
bir bilgilendirme toplant›s› oldu¤unu,
kad›n kuruluﬂlar› temsilcilerinin konuya
iliﬂkin görüﬂlerini aç›klayaca¤›n›, daha
sonra bu görüﬂler çerçevesinde 25 Kas›m
Dünya ﬁiddet Günü nedeniyle bir bas›n
aç›klamas› haline getirilece¤ini bildirdi.
‹stanbul Kad›n Kuruluﬂlar Birli¤i
Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu da,
dünyada ve ülkemizdeki kad›na yönelik
ﬂiddet konusundaki geliﬂmeleri ve bu
alanda uluslararas› ve ulusal alanda kabul
edilen yasal düzenlemeler hakk›nda bilgi
verdi.
Kad›na yönelik ﬂiddeti önleme yasas›n›n
her ülkede bulunmad›¤›na dikkat çeken

anlatan Banu Avar, bunun da Türkiye’de
bas›n özgürlü¤ünün bulunmad›¤›n›
gösterdi¤ini, halk›n bilgi edinme
özgürlü¤ünün k›s›tland›¤›n› ve bilgi
ak›ﬂ›nda sorunlar bulundu¤unu savundu.
‹nsan haklar› ve ﬂiddet konusunda Avrupa
ülkelerinden çeﬂitli örnekler veren Banu
Avar, “Oysa bu konuda AB Türkiye’ye
çeﬂitli dayatmalarda bulunmakta ve bunu
Kopenhag Kriterline ba¤lamaktad›r. 15 y›l
Avrupa’da yaﬂad›m, oralarda kafa yordum,
böyle bir kriterle karﬂ›laﬂmad›m.
Avrupa’da Kopenhag Kriterleri yok” dedi.
Avar, daha sonra kat›l›mc›larla söyleﬂide
bulundu, onlar›n sorular›n› yan›tlad›.

Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümü
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Handan Do¤an yönetiminde aç›ld› ve bu
bölümde, Gazeteci – Yazar Banu Avar,
“‹nsan Haklar› ve ﬁiddet” konulu bir
söyleﬂide bulundu.
75 ülkede incelemeler yapt›¤›n›, bunlar›
TRT’de programlaﬂt›rd›¤›n›, programlar›n
sansürlenerek yay›nlanabildi¤ini,
8 program›n da yay›ndan kald›r›ld›¤›n›

MERKEZLER - KOM‹SYONLAR

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

5

25 Kas›m Dünya ﬁiddet Günü
Bas›n Aç›klamas›

‹

stanbul Barosu ve ‹stanbul Kad›n Kuruluﬂlar›n›n
Kas›m 2007 tarihinde ortaklaﬂa düzenledi¤i “Kad›na
Yönelik ﬁiddet ve ﬁiddeti Önleme Yollar›” konulu
toplant›dan sonra bir sonuç bildirgesi yay›nland›.

ﬁiddeti Önleme Konusunda
- Toplumda fark›ndal›k ve duyarl›l›k yaratmak için okul öncesinden
baﬂlayarak okulda, ailede, askerlikte, kamu kurum ve
kuruluﬂlar›nda özel sektörde kad›n haklar› ve aile içi ﬂiddet ve
ﬂiddeti önleme konusunda e¤itimler verilmesi,
- ﬁiddeti önleme konusunda Barolar, Yerel yönetimler, Kad›n
Dernekleri, Medya, Yarg› ve Güvenlik Güçlerinin iﬂbirli¤i içinde
olmas›,
- Toplumda örnek oluﬂturma yoluna gidilmesi, Örne¤in; aile içi
ﬂiddet uygulanm›ﬂ ve hakk›nda fezleke haz›rlanm›ﬂ
milletvekillerinin dokunulmazl›klar›n›n kald›r›lmas›, aile içi
ﬂiddet uygulayan memurlar›n disiplin soruﬂturmas›na tabi
tutulmas›,
- ﬁiddetin olumsuz etkilerine dikkat çekilmesi bu husus da yaz›l›
ve görsel bas›n›n yay›nlar yapmas›,
- ﬁiddet konusunda çal›ﬂma yapan kurum, kuruluﬂ, dernek ve
meslek gruplar›n›n iletiﬂim halinde olmas› buralarda hizmet
verenlerin mesleki olarak e¤itilmeleri,
- Belediyelerin sosyal sorumluluklar› çerçevesinde s›¤›nma evi
açma zorunluluklar›n›n gündeme getirilmesi ve bu konuda
belediyelerle e¤itim çal›ﬂmalar› yap›lmas›,

aktif çal›ﬂmalar›n›n sa¤lanmas›,
- Kad›n Haklar› ve ﬁiddet konusunda çal›ﬂma yapan ve faaliyet
gösteren kiﬂi, kurum, kuruluﬂ, meslek örgütü ve üniversitelerin
çal›ﬂmalar›n›n koordinasyonunu sa¤lamak üzere Kad›n›n Statüsü
Genel Müdürlü¤ü’nde bir birim oluﬂturulmas› ve tüm ülke
çap›nda çal›ﬂmalar›n tespit edilerek, koordinasyonu ve ortak
çal›ﬂma ve iletiﬂimin sa¤lanarak hayata geçirilmesi,
- Kad›n istihdam›n›n art›r›lmas›, kad›nlar için meslek edindirme
kurslar› aç›lmas› ve kad›nlara iﬂ sahalar› yarat›lmas› konusunda
ilgili Bakanl›¤›n çal›ﬂmalar yapmas› ve fon oluﬂturmas›.

ﬁiddet Ma¤durunu Korumak
- Alo ﬂiddet hatt›nda yeterli ve e¤itilmiﬂ avukat, polis ve psikolog
bulundurulmas› ve baﬂvurucular›n do¤ru ve h›zl› bir ﬂekilde
savc›l›k ya da Aile Mahkemesi’ne gönderilmelerinin sa¤lanmas›,
- ﬁiddet ma¤duru içinde psikolojik destek ve tedavi konusunda
Mahkeme karar› al›nmas› ve masraflar›nda devlet taraf›ndan
karﬂ›lanmas›,
- 4320 say›l› yasaya getirilen ekleme ile ﬂiddet uygulayan
hakk›nda bir sa¤l›k kurumunda psikolojik tedavisinin yap›lmas›
tedbirin ve tedavinin ücretsiz olmas› ﬂeklinde uygulanmas›,
- S›¤›nma evlerinin say›lar›n›n artt›r›lmas› (24 saat s›¤›nabilme
imkân› getirilmesi) ve bu evlerin denetimlerinin kad›n dernekleri
ve barolar taraf›ndan yap›lmas›,

- Medyada ﬂiddet ve çözüm yollar› ile ilgili özel programlar
yap›lmas›,

- ﬁiddet ma¤duruna nafaka ba¤lanmas› halinde, nafakay› tahsil
edememe durumu söz konusu oldu¤unda ‹l Sosyal Hizmetler
Müdürlü¤ü taraf›ndan nafaka miktar› kadar ekonomik yard›mda
bulunulmas› bunun içinde özel bir fon oluﬂturulmas›,

- Aile dan›ﬂma merkezlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve buralarda
yasal haklar, kad›n haklar›, ﬂiddeti önleme konusunda özel e¤itim
programlar› yap›lmas›,

- Tüm barolarda ﬂiddet baﬂvurusu halinde, derhal avukat tayin
edilecek ﬂekilde düzenleme yap›lmas› (CMK gibi bir sistemin
kurulmas›)

- Kad›nlar›n e¤itiminin yan› s›ra toplumdaki kad›n ve aileye
bak›ﬂ aç›s›n›n de¤iﬂtirilebilmesi için erkeklere yönelik yo¤un
e¤itim programlar› yap›lmas›,

- ﬁiddet ma¤duruna Adli T›p Kurumu’na sevki halinde hiçbir
ücret al›nmadan adli t›p raporunun düzenlenmesi ve Adli T›p
Yönetmeli¤i’nde yasal düzenleme yap›lmas›,

- Kad›n ve Erkek Eﬂitlik Bakanl›¤› kurulmas›, Bakanl›k Yasas› ve
teﬂkilat› haz›rlan›p oluﬂturulana kadar, TBMM’de Kad›n Erkek
Eﬂitli¤i Komisyonu kurulmas› ve burada özellikle kad›n
milletvekillerinin yer almas›, Bakanl›¤›n özellikle bu alanda
faaliyet göstermesi, STK’lar ve Barolarla koordineli çal›ﬂmas›,
kad›na iliﬂkin politikalar oluﬂturulmas› ve uygulanmas›n›n
sa¤lanmas›,

- Aile Mahkemesi Hakimlerinin ve Cumhuriyet Savc›lar›n›n y›lda
enaz bir defa olmak üzere ﬂiddet ve ailenin korunmas› yasas›
konular›nda e¤itime tabi tutulmalar› ve genelgelerle düzenlenerek
yap›lmas›,

- ﬁiddeti önleme konusunda yap›lacak çal›ﬂmalarla ilgili
haz›rlanan protokolün tekrar gündeme getirilerek tüm kurum ve
kuruluﬂlarla ilgili bakanl›klar›n bu k›s›mda yapacaklar› çal›ﬂmalar›
belirlemeleri ve taahhütlerini yerine getirmelerinin sa¤lanmas›
ve bu çal›ﬂmalar›n denetiminin Kad›n Dernekleri ve Barolar
taraf›ndan yap›lmas›.
- Pilot bölgeler seçilerek bu bölgelerde yo¤unlaﬂt›r›lm›ﬂ e¤itim
ve uygulama çal›ﬂmalar yap›lmas› ve örne¤in; 5 y›l boyunca
sürdürüldükten sonra dönüﬂümünü tespit edilmesi ve bu
çal›ﬂmalar› tüm bölgelere yay›lmas› için plan yap›lmas›,
- Alo ﬂiddet hatlar›n›n ço¤alt›lmas›, donan›ml› hale getirilerek

- Polis e¤itimlerinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve karakolda ﬂiddetle ilgili
özel birimlerin kurulmas› ve ﬂiddet ma¤durunun hemen s›¤›nma
evine yerleﬂtirilememesi halinde k›sa süreli bar›nabilecekleri
özel bölümler yap›lmas›,
- S›¤›nma evlerinde, s›¤›nmac› ma¤durlar›n e¤itimleri, mesleki
beceri kazand›r›lmas› ve ﬂiddet sonras› yeni bir yaﬂam kurabilme
beceri ve olanaklar›n›n sa¤lanmas› için iﬂ imkan› yarat›lmas›na
yönelik devletin ve ilgili kurumlar›n (maddi kadro deste¤i, iﬂ ve
bar›nma imkan› gibi) gerekli maddi deste¤i vermeleri ve bunun
için özel fonlar oluﬂturulmas›.
Av. Nazan MORO⁄LU
‹stanbul Kad›n Kuruluﬂlar›
Birli¤i Genel Koordinatörü

Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi Baﬂkan›
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Tüketiciler Haklar›n›
Sonuna Kadar Aramal›lar
stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku
Merkezi Baﬂkan› Av. ﬁükran Ero¤lu, ülkemizde
insanlar›m›z›n hak arama yollar›n› bilmediklerini,
tüketicilerin korkmadan, geri ad›m atmadan, haklar›n›
sonuna kadar aramalar› gerekti¤ini bildirdi.

‹

Av. ﬁükran Ero¤lu, 21 Kas›m 2007 Çarﬂamba günü saat 13.20’de
SKY TÜRK Televizyonu’nda yay›nlanan Hakk›n›z› Aray›n
Program›’n›n canl› yay›n konu¤u oldu. Av. Ero¤lu, program
sunucusu Begüm Özkan’›n tüketici haklar›na iliﬂkin sorular›n›
yan›tlad›.

tüketicilere geri ödenmesi gerekiyor. Asl›nda al›nmamas› gerekiyor.
Tüketiciler kredi kart› üyelik bedelinin geri ödenmesi için bankaya
yaz›l› bildirimde bulunmalar› yeterlidir. Ancak banka geri
ödemede bulunmazsa, tüketici bankaya yapt›¤› yaz›l› bildirimi
dilekçesine ekleyip bulunduklar› Kaymakaml›k’taki Tüketici
Hakem Heyeti’ne baﬂvururlarsa Hakem Heyeti’nin alaca¤› karara
göre kendilerine üyelik bedelinin geri ödemesi sa¤lan›r” dedi.
‹stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku Merkezi
Baﬂkan› Av. ﬁükran Ero¤lu, vadesiz hesaplardan al›nan iﬂletim
ücreti konusunda ise ﬂu bilgileri verdi:
“Bankalar vadesiz hesaplardan da hesap iﬂletim ücreti al›yorlar.
Bunlar hakk›nda da ﬂikâyet edilebilir. Bulundu¤unuz ﬂubeden
yaz›l› olarak iadesi istenir, iade etmediklerinde de Hakem
Heyetlerine giderek hesap iﬂletim ücretinin geri ödenmesi
istenebilir. Hakem Heyetleri bunlar›n da haks›z ﬂart oldu¤unu
ve al›nmas› gerekmedi¤ini savunuyor. Her ne kadar bankac›lar
‘biz bankac›l›k hizmeti veriyoruz, o nedenle bu ücreti al›yoruz’
derlerse de asl›nda hesaplardan zaten gider vergisi, komisyon
hatta ve hatta banka ve sigorta mevduat vergisini dahi
tüketicilerden al›yorlar. Banka ve sigorta mevduat vergisi banka
taraf›ndan ödenmesi gereken bir vergidir, Türkiye’de bunu da
tüketiciden al›yorlar. Bunun d›ﬂ›nda para yat›rmaya gitti¤inizde
farkl› bir ﬂubeden kendi hesab›n›za para yat›rd›¤›n›zda dahi
ücret talep edebiliyorlar. Dolay›s›yla bankalar›n hizmet bedellerini
kat be kat ald›klar›n› düﬂünüyorum. Ayr›ca bir de iﬂletim ücreti
ad› alt›nda para al›nmas›n› asla yasal bulmuyorum. Bulmad›¤›m
için de iade edilmesi gerekti¤i kan›s›nday›m.”

Kap›dan sat›ﬂ sisteminin sadece Türkiye’de bulundu¤una iﬂaret
eden Ero¤lu, kap›da yap›lan sat›ﬂlarda, sat›c›n›n ürünü tüketiciye
b›rakmas› ve bir günlük bir deneme süresi tan›nmas› gerekti¤ini,
tüketici mal› be¤enmezse 7 gün içinde sat›c›n›n adresine tebligat
göndererek mal› iade edebilece¤ini kaydetti.
Kap›da yap›lan sat›ﬂlarda ayn› gün tüketiciye imzalat›lan
sözleﬂmenin bir önemi bulunmad›¤›na iﬂaret eden Ero¤lu, Tüketici
7 gün içinde itiraz›n› yapt›ysa bir sorumlulu¤unun bulunmad›¤›n›,
7 gün geçmiﬂse bile Hakem Heyeti’ne itirazda bulunabilece¤ini,
Hakem Heyetleri kap›dan sat›c›lara sat›ﬂ yetkisi vermedi¤i için
de sözleﬂmeyi feshetti¤ini anlatt›.
Kampanyal› sat›ﬂlar ve televizyon yoluyla yap›lan sat›ﬂlar›n da
ayn› kurallara ba¤l› oldu¤unu belirten Av. ﬁükran Ero¤lu,
konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Tüketiciye cayma süresi ve cayma hakk› tan›n›r. E¤er
tan›nm›yorsa haks›z ﬂart içeriyor demektir. ﬁartlar tek yanl› ve
tüketicinin aleyhine oluﬂturuluyorsa o ﬂart haks›zd›r. Tüketici
hiçbir gerekçe göstermek zorunda de¤ildir. Tüketici “ben bu
mal› istemiyorum” dedi¤i anda, sat›c› sözleﬂmeyi feshederek
mal› gelip geri almak zorundad›r.”
Kredi kartlar›ndan al›nan üyelik bedellerinin de Tüketici Yasas›na
ayk›r› oldu¤unu savunan Ero¤lu, “Kredi kartlar›ndan al›nan üyelik
bedelleri de haks›z ﬂart söz konusudur. Bu bedellerin de

‹stanbul Barosu Tüketici Haklar› Komisyonu’nun 1992 y›l›nda
kuruldu¤unu, 1995 y›l›nda Tüketici Yasas›’n›n ç›kt›¤›n›, bu yasa
uyar›nca Hakem Heyetleri kuruldu¤unu ve tüketici haklar›
konusunda ciddi geliﬂmeler oldu¤unu hat›rlatan Ero¤lu, Baro
olarak tüketicileri bilinçlendirme amac›yla çal›ﬂmalar yapt›klar›n›,
Hakem Heyetlerinde görev ald›klar›n›, ç›kacak yasalar hakk›nda
görüﬂ bildirdiklerini ve dan›ﬂmanl›k yapt›klar›n› anlatt›.
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Hastalar Haklar›n›n
Bilincinde Olmal›

‹

stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonu Baﬂkan›
Av. Sunay Aky›ld›z, sa¤l›kl› yaﬂam hakk›n›n en temel
insan hakk› oldu¤unu, ancak ülkemizde siyasal ve
sosyal haklar kadar ön plana ç›kar›lamad›¤›n› söyledi.

28 Kas›m 2007 Çarﬂamba günü saat 13.20’de SKY TÜRK
Televizyonu’nda yay›nlanan Hakk›n›z› Aray›n Program›’n›n
canl› yay›n konu¤u olan Av. Sunay Aky›ld›z program sunucusu
Begüm Özkan’›n hasta haklar› ve sa¤l›k hukukuna iliﬂkin sorular›n›
yan›tlad›.

güncel tedavi teknolojisine eriﬂim hakk› gibi çok önemli haklar
oldu¤unu söyleyebiliriz” dedi.
Son y›llarda sa¤l›kta dönüﬂüm program›ndan söz edildi¤ini,
yasas›n›n sürekli ertelendi¤ini belirten Aky›ld›z, sa¤l›kta dönüﬂüm
program›na göre, sa¤l›k hizmetlerinin tamamen özelleﬂtirilmesinin
ön görüldü¤ünü, ödeme güçlü¤ü içindeki vatandaﬂlar için bunun
bir kazanç de¤il kay›p olaca¤› yönünde endiﬂeler taﬂ›d›klar›n›
savundu.

Anayasam›z›n ikinci maddesinin devletimizi, laik, demokratik
ve sosyal bir hukuk devleti olarak tan›mlad›¤›n› belirten Aky›ld›z,
sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n vatandaﬂ›n sa¤l›kl› yaﬂama hakk›n›n
güvence alt›na al›nmas› demek oldu¤unu vurgulad›.
Devletin hasta haklar› ve sa¤l›k konusunda proje üretmeye 2003
y›l›nda AB’ye uyum süreciyle yo¤unlaﬂt›¤›n›, 81 ilde 415 devlet
hastanesinde Hasta Haklar› Kurullar› oluﬂturuldu¤unu anlatan
Sunay Aky›ld›z, ne yaz›k ki bu Hasta Haklar› Kurullar›nda bir
hukukçunun yer almad›¤›n›, say›lar› devlet hastanelerine yaklaﬂan
özel hastanelerde ise Hasta Haklar› Kurullar›n›n bulunmad›¤›n›
bildirdi.
Hasta haklar›n›n, küreselleﬂen sermaye sisteminde hastay›
korumak amac›yla ortaya ç›kt›¤›n›, bat› ülkelerinde bunun yasal
dayanaklar›n›n bulundu¤unu kaydeden Aky›ld›z, Ülkemizde
hasta haklar› yasas›n›n bulunmad›¤›n›, bu iﬂin yönetmeliklerle
yürütülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n›, zaten Türkiye’de sa¤l›k mevzuat›n›n
çok eski ve da¤›n›k oldu¤una dikkat çekti.
Hasta haklar›n›n hiçbir zaman hastayla hekimi karﬂ› karﬂ›ya
getiren haklar olmad›¤›n› hat›rlatan Av. Sunay Aky›ld›z, “bu
haklar›n, bilgilenme hakk›, mahremiyet hakk›, hastanede
yat›yorsak dini vecibelerimizi yerine getirme hakk›, r›za,
ayd›nlat›lm›ﬂ onam hakk›, koruyucu tedbirlerin al›nmas› hakk›,

Sosyal güvenlik kurumlar›n›n tek çat›da birleﬂmesini, aile hekimli¤i
uygulamas›n›n baﬂlamas›n› güzel geliﬂmeler olarak niteleyen
‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonu Baﬂkan›, ancak
bunlar›n yeterli olmad›¤›n› belirtti.
‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonunun çal›ﬂmalar›
hakk›nda da bilgi veren Aky›ld›z ﬂöyle konuﬂtu: “komisyon
olarak meslektaﬂlar›m›z aras›nda bilgi paylaﬂ›m›nda bulunmak,
fark›ndal›k yaratmak, toplumu bilinçlendirmek, çeﬂitli etkinlikler
düzenlemek, yay›nlar yapmak ve en önemlisi de maddi gücü
olmayan insanlara ücretsiz adli yard›mda bulunmak ve onlara
destek olmakt›r”.
Geleneksel olarak her y›l sa¤l›k hukukuyla ilgili sempozyumlar
düzenlediklerini söyleyen Aky›ld›z, tüm sa¤l›k mevzuat›n› içeren
bir kitap haz›rlad›klar›n›, bunun Baro taraf›ndan yay›nland›¤›n›,
tüm hekimlere, sa¤l›k personeline ve hastalara sal›k verdiklerini
sözlerine ekledi.
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Çocuk ‹hmal ve ‹stismar›n›
Önleme Platformu Oluﬂturuldu

irmi kadar sivil toplum kuruluﬂu
taraf›ndan oluﬂturulan “Çocuk
‹hmal ve ‹stismar›n› Önleme
Platformu” 19 Kas›m Pazartesi
günü saat 11.00’da ‹stanbul Barosu
Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda
düzenlenen bir bas›n toplant›s›yla tan›t›ld›.

Y

Bas›n toplant›s›nda çocuklara yönelik
riskler, önleme mekanizmas›n›n temel
ö¤eleri ve platformun çal›ﬂma esaslar›
hakk›nda ayr›nt›l› bilgi veren Bilen,
platformun amac› ve hedeflerini ise ﬂöyle
s›ralad›:
F Çocuklara yönelik riskleri tan›mlamak
F Riskleri fark eden ve önleyen sistemin
ö¤elerini tan›mlamak
F Önleyici mekanizmaya yönelik
önerilerde bulunmak
F Bu sistemi kurmaktan sorumlu kurumlar
nezdinde önleyici sistemin savunusunu
yapmak

Platform ad›na konuﬂan ‹stanbul Barosu
Çocuk Haklar› Merkezi Yürütme Kurulu
Üyesi Seda Akço Bilen, tüm çocuklara
yönelik riskleri fark etme, önleme ve risk
do¤du¤unda müdahale etmeye yönelik
bir sistemin geliﬂtirilmesi ve toplumsal bir
bilinci oluﬂturmak için savunu yapmak
üzere bir platform oluﬂturduklar›n› bildirdi.
Seda Akço Bilen, platformun, devletin bu
konudaki sorumluluklar›n›n fark›na
varmas› ve yerine getirmesi için talep
oluﬂturmay› hedefledi¤ini ve kamuoyunu
bu taleplerin sahibi olarak hareket etmeye
davet edece¤ini anlatt›.

F Bu sistemin kuruluﬂunda uygulamalar›
izlemek ve raporland›rmak.
Platformun hedeflerinin gerçekleﬂmesinde
medyaya önemli görevler düﬂtü¤ünü
belirten Bilen, platformun kuruluﬂunun
20 Kas›m Çocuk Haklar› Günü’ne
rastlat›lmas›n› anlaml› bulduklar›n›
kaydetti.
Daha sonra platforma üye baz› kuruluﬂ
temsilcileri, platformla ilgili görüﬂ ve
düﬂüncelerini anlatt›lar.

Çocuk ‹hmal ve ‹stismar›n› Önleme
Platformu’na üye kuruluﬂlar:
Adli T›p Uzmanlar› Derne¤i – Baﬂak
Kültür ve Sanat Vakf› - Çocuk Ak›l Sa¤l›¤›
Derne¤i - ÇOCUK VAKFI – Çocuk ve
‹lkgençlik Kültürü ve Edebiyat›
Araﬂt›rmalar› Derne¤i – Ça¤daﬂ Yaﬂam›
Destekleme Derne¤i - ‹stanbul Çocuk
Haklar› Komitesi – ‹stanbul Tabip Odas›
– ‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Merkezi
- Sosyal Hizmet Uzmanlar› Derne¤i –
Sosyal ve Kültürel Yaﬂam› Geliﬂtirme
Derne¤i – Türkiye Çocuklara Yeniden
Özgürlük Vakf› – Türkiye Korunmaya
Muhtaç Çocukla Vakf› – Türk Psikologlar
Derne¤i – Türk Psikolojik Dan›ﬂma ve
Rehberlik Derne¤i – Türk Reklâmc›lar
Derne¤i – Umut Çocuklar› Derne¤i –
Yüksek Ö¤renimde Rehberli¤i Tan›tma
ve Destekleme Vakf› - Yeniden Sa¤l›k ve
E¤itim Derne¤i – Boyut Yay›n Grubu.
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Uygulamal› Rekabet Hukuku
E¤itim Program› Tamamland›
“‹hlallerin ‹ncelenmesinde Usul” konular›n› ele ald›.
14 Kas›m Çarﬂamba günü Rekabet Kurumu uzmanlar›ndan
Hakan Bilir ve Yüksel Kaya “Hakim Durum Tespiti ve Kriterler”,
“Hakim Durumun Kötüye Kullan›lmas›” ve “Rekabet Hukuku
ve Fikri Mülkiyet Haklar›”n› anlatt›lar.
15 Kas›m Perﬂembe günü Rekabet Kurumu uzmanlar›ndan Tarkan
Erdo¤an, “Temel Olarak Muafiyet, Grup Muafiyeti ve Geri
Al›m›” konusunu, ayn› kurum uzmanlar›ndan Mert
Karamustafao¤lu da “Kurul Kararlar›n›n Yarg›sal Denetimi”
konular›n› irdelediler.
Uygulamal› Rekabet Hukuku E¤itim Program›’n›n son gününde
ﬁahin Yavuz, E.Cenk Gülergün ve Murat Özeyrano¤lu “Birleﬂme
ve devralmalar, özelleﬂtirmeler”, “Birleﬂme ve Deveralmalara
‹liﬂkin Usul”, “Kontrol Kavram›, Birlikte Hâkimiyet” ve “Rekabet
Savunuculu¤u” konular›n› anlatt›lar.

‹

stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku
Komisyonu ile Rekabet Kurumu’nun iﬂbirli¤iyle
düzenlenen “Uygulamal› Rekabet Hukuku E¤itim
Program›” tamamland›.

‹stanbul Barosu Merkez Binada 12 – 16 Kas›m tarihleri aras›nda
uygulanan 5 gün süreli programa kat›lanlara sertifika verildi.
Program›n ilk günü olan 12 Kas›m Pazartesi günü aç›l›ﬂ
konuﬂmalar›ndan sonra Rekabet Kurumundan Bar›ﬂ Ekdi
taraf›ndan program›n tan›t›m› yap›ld›. Ayn› gün Bar›ﬂ Ekdi,
“Rekabet Hukukuna Giriﬂ”, “ABD’de ve AB’de Rekabet
Hukukunun Geliﬂimi”, “Kavramlar ve ‹lgili Pazar” konular›nda
bilgi verdi.
Rekabet Kurumu uzmanlar›ndan Bar›ﬂ Ekdi, ikinci gün “Rekabeti
S›n›rlay›c› Anlaﬂma, Uyumlu Eylem ve Kararlar”, “Karteller”,

CMK Servisinden Duyuru
De¤erli Meslektaﬂlar›m›z
19.12.2006 sonras› görevlendirmelere makbuz kesmek için 27 Kas›m - 14 Aral›k 2007 tarihlerinde, saat 09.00 - 17.00 saatleri
aras›nda, biri adliyede di¤eri mal müdürlüklerinde kalmak üzere iki suret düzenlenmiﬂ belgeler ile birlikte, randevu almak suretiyle
Staj E¤itim Merkezi’ne müracaat edebilirsiniz.
Gecikmelere sebep olunmamas› için Adliyelerden dosyalar›n iade sebepleri aras›nda bulunan zab›tlar›n avukatlarca tasdiki ve
masraf beyanlar›nda yer alan soruﬂturma numaras›n›n yaz›lmas› hususlar›nda özen gösterilmesi önemle rica olunur.
Yeni dönem için ise Baro Kültür Merkezi’nde CMK Muhasebe birimi oluﬂturulmuﬂ olup, Ocak 2008’den itibaren yeni birimde
makbuz kesilecektir.
‹lgili yönetmeli¤i, 19 Aral›k sonras› için soruﬂturma ve kovuﬂturma evresi rayice uygun beyan örne¤ini, bu konudaki duyurular›
internet sitemizde bulabilir ve yine ayn› siteden randevu alabilirsiniz.
Sayg›lar›m›zla.
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SEM‹NER - PANEL

Sermaye Piyasas› Suçlar›
Bir Panelde
Ele Al›nd›

stanbul Barosu Bankac›l›k
ve Finansal Kurumlar
Komisyonu’nca düzenlenen
Finansal Suçlar dizisinin ikinci
paneli 24 Kas›m Cumartesi günü saat
11.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›. Panelde sermaye
piyasas› suçlar› iki oturumda ele al›nd›.

‹

Panelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonu Baﬂkan›
Av. ‹smail Altay, komisyon çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgi verdi, Aral›k ve Ocak
aylar›nda olmak üzere iki panel daha
yapacaklar›n› bildirdi. Altay, sermaye
piyasas›na iliﬂkin düzenledikleri panellerin
sadece meslektaﬂlar aras› de¤il, arac›
kuruluﬂ yetkilileri ve çal›ﬂanlar›yla, hatta
konuya ilgi duyan vatandaﬂlar›m›zla da
bilgi paylaﬂ›m›n›n amaçland›¤›n› söyledi.
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay’›n
yönetti¤i panelin sabah oturumunda
konuﬂan ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas› Disiplin Komitesi Baﬂkan› Av. Bedii
Ensari, sermaye piyasas›n›n güven,
aleniyet (ﬂeffafl›k) ve istikrar gibi
vazgeçilmez ilkeler üzerine kuruldu¤unu,
bu ilkelere öncelik tan›d›¤›n› ve bunlara
ayk›r›l›¤›n suç oluﬂturdu¤unu anlatt›.
Ülkemizde sermaye piyasas› tarihinin çok
k›sa oldu¤unu, SPK Yasas›’n›n s›k s›k

de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›n› belirten Bedii Ensari,
AB’ye uyum çerçevesinde yasada yeni
de¤iﬂiklikler yap›lmas›n›n gündemde
oldu¤unu ve Alman Sermaye Piyasas›
Yasas›’n›n örnek al›nmas› önerisinde
bulunduklar›n› bildirdi. Ensari, “47. madde
aç›k ve anlaﬂ›l›r hale getirilmeli, suçun
maddi ve manevi unsurlar› düzenlemede
mutlaka bulunmal› ve bu alanda ihtisas
mahkemeleri kurulmal›” dedi.
“‹zinsiz Halka Arz Suçu” konusunda bilgi
veren SPK Denetleme Dairesi Eski Baﬂkan
Yard›mc›s› Akif ﬁener, izinli halka arz diye
bir ﬂeyin bulunmad›¤›n›, Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun ﬂirketleri inceleyip
de¤erlendirme yapt›¤›n›, halka arz›n kamu
yarar›na ayk›r› düﬂüp düﬂmedi¤ini
denetledi¤ini bildirdi.
ﬁener, SPK’n›n halka arz için her türlü
ça¤r› yolunu kullanabilece¤ini, halka
arzda aç›klanacak bilgilerin izahnamede
yer alaca¤›n›, Kurul kayd›na al›nd›ktan
sonra izahnamenin ticaret siciline tescil
edilece¤ini anlatt›.
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Üyesi Av. Sanl› Baﬂ, “Sermaye
Piyasas›nda ‹çerden Ö¤renenlerin
Ticareti” konusunu anlat›rken, içerden
edinilen bilginin kullan›lmas›nda özel kast
olmas› gerekti¤ini vurgulad›.

Baﬂ, “Yönetim Kurulu Baﬂkan ve Üyeleri,
denetçiler ve di¤er ilgili personel içerden
bilgi alabilirler. Meslekleri ya da konumlar›
gere¤i do¤rudan ya da dolayl› olarak
bilgiye ulaﬂabilecek kiﬂilerden elde edilen
bilgi üzerine yat›r›m yaparlarsa (eﬂ ya da
sekreter) cezai sorumlulu¤u vard›r” dedi.

SEM‹NER - PANEL

Ö¤leden sonra yap›lan ikinci oturumda
ise, SPK Denetleme Dairesi Baﬂkan
Yard›mc›s› Nahit Akarkarasu SPK
Yasas›’nda farkl› fiyat, ücret ve bedel
uygulamak gibi örtülü iﬂlemlerde
bulunarak kâr›n ya da mal varl›¤›n›n
azalt›lmas›n›n yasak oldu¤unu vurgulad›.
Örtülü kazanç konusunda yarg›
kararlar›nda emsalin öne ç›kt›¤›n› belirten
Akarkarasu, “Maliye Bakanl›¤›’n›n da
emsalle ilgili ölçütleri var. Uygulamalarda
iç emsal varsa ona, yoksa d›ﬂ emsale
bak›l›yor. Emsal bulmak iﬂi oldukça zordur.
Makul bulunan iﬂlem bulunduktan sonra
karﬂ›laﬂt›rma yap›l›r. Kurumlar Vergisi
Kanunu emsal karﬂ›laﬂt›rmalar›na iliﬂkin
esaslar getirmiﬂtir” dedi.
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
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Komisyonu Üyesi Av. Asl› Özkan,
piyasan›n etkin iﬂleyiﬂ kurallar›na uygun
çal›ﬂmas›n› denetleyen SPK’n›n kamu
gücünü kullanarak meslek kurallar›na
ayk›r› durumlarda idari yapt›r›mlar
bildirdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal
da kabahatler kanununun ad›na uygun
bir kanun oldu¤unu, bir kanunun ancak
bu kadar kötü haz›rlanabilece¤ini
savundu.

2005 y›l›nda Kabahatler Kanunu’nun
yürürlü¤e girmesiyle idari yapt›r›m içeren
baz› konular›n bu kanun kapsam›na
al›nd›¤›n› kaydeden Av. Asl› Özkan,
Kabahatler Kanunu’nun genel hükümler
bölümünün Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmesi üzerine yeni düzenleme
yap›ld›¤›n›, bu düzenlemenin de sorunu
çözmedi¤ini, iﬂi daha kar›ﬂ›k bir hale
getirdi¤ini söyledi. Özkan, “Kabahatler
Kanunu yeniden ele al›nmal› ve
düzeltilmeli, mevcut haliyle çok karmaﬂ›k
bir yarg› yolu ortaya ç›kmaktad›r” dedi.

Kocasakal, “Hukuk devrimi yap›yoruz
dediler, 80 y›ll›k birikimi yok ettiler. Karﬂ›
devrim hukukunu getirdiler. Pek çok
kavram›n içini boﬂaltt›lar. Günümüzde
Türk Hukuku’nda bir panik yaﬂan›yor”
dedi.
Kocasakal konuﬂmas›n›n son bölümünde,
Yeni TCK ve CMK’n›n Sermaye Piyasas›
Kanunu’ndaki suçlara etkisi konusunda
de¤erlendirmeler yapt›.
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KONFERANS

Dört Yabanc› Bilim Adam›ndan
Dört Ayr› Konuda Konferans

stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› ve
Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nce ortaklaﬂa
düzenlenen toplant›da
Ljubljana, Hamburg, Friburg ve Madrid
Üniversitesi’nden dört hukukçu bilim
adam› 19 Kas›m 2007 Pazartesi günü saat
16.00’da Orhan Apayd›n Salonu’nda
konferans verdi.

‹

konusunda konferans verecek yabanc›
bilim adamlar›na teﬂekkür etti.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu da
konuﬂmas›nda, ‹stanbul Barosu ile
ortaklaﬂa çok önemli konularda toplant›lar
düzenlediklerini ve iki kuruluﬂ olarak bu
tür çal›ﬂmalar› sürdüreceklerini bildirdi.
Toplant›n›n ilk bölümünde Ljubljana
Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nden Prof.
Janez Kranjc “Hukuk E¤itiminde Asgari
Koﬂullar”, Hamburg Üniversitesi Hukuk

Av. Hüseyin Özbek

Toplant›n›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek, toplant›n›n
gerçekleﬂmesinde büyük katk›s› olan
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu ile
hukuk e¤itimi, ﬂirket reformu ve AB

Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Heribert
Hirte ise “Alman Limited ﬁirketleri
Reformu” konusunu ele ald›lar.
Toplant›n›n ikinci bölümünde ise Friburg
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Pascal Pichonnaz “AB
Üyesi Olmayan Ülkelerde Avrupa Özel
Hukukunun Otonom Kabulü”, Madrid
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Manuel Bermejo Castrillo da
“Avrupa Bütünleﬂme Sürecinden Do¤uBat›” konusunu anlatt›lar.

KONFERANS
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AB Ortakl›k Hukukunun
Uygulanmas›nda
Ulusal Hâkimin Rolü
stanbul Barosu Avrupa Birli¤i Hukuku Komisyonu
Baﬂkan› ve T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
14 Kas›m Çarﬂamba günü saat 18.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda “AB-Türkiye Ortakl›k Hukukunun
Uygulanmas›nda Ulusal Hâkimin Rolü” konulu bir konferans
verdi.

‹

Konuﬂmas›na a¤›l›kl› olarak do¤rudan etkililik kavram› üzerinde
duran Demirbulak, bu kavram› Avrupa Birli¤i mevzuat› uyar›nca
ulusal üstü hukukta al›nan bir karar› üye devletin iç hukukunda
hiçbir tasarrufa ihtiyaç olmaks›z›n ba¤lay›c› hüküm do¤urmas›
olarak tan›mlad›.
Avrupa Adalet Divan›’n›n oluﬂumu ve iﬂleyiﬂi konusunda ayr›nt›l›
bilgiler veren, do¤rudan etkililik üzerine çeﬂitli örnekler sunan
Demirbulak, ﬂunlar› söyledi:
“Avrupa ortakl›k hukuku normlar›na ayk›r› davran›ﬂ ya da çeliﬂkili
durum konusunda ulusal mahkeme tereddüde düﬂerse bunu
Avrupa Toplulu¤u anlaﬂmas›n›n 170. maddesi uyar›nca gerekli
görür ise Adalet Divan›’na bu konuyu götürür, ön karar talep
eder ve bu bekletici unsurdur. E¤er ulusal mahkemenin kararlar›na
karﬂ› hukuk yollar› tüketilmiﬂ ise bu takdirde o konuyu Adalet
Divan›’na götürme zorunlulu¤u vard›r. Götürüldü¤ü zaman da
iptal edilen karar ulusal mahkemeyi ba¤lar. Ancak Ulusal
Mahkeme bu karar› uygulamazsa ne olacak? AB’nin üye devleti
cezaland›rmas› mümkün de¤il, bu hala boﬂlukta duran bir
konudur.

AB Adalet Divan›’n›n önüne bir dava getirilinceye kadar 4 -5
sene geçiyor. Yarg› sürecini k›saltmak durumunday›z. Bugün
üye devlet ulusal mahkemelerinde 2000’den fazla dava var. E¤er
bunlar ön karar için Adalet Divan›’na gönderilirse 24 aydan 36
aya kadar karar ancak ç›k›yor. Pahal› bir süreçtir. Bütün bunlar›n
önüne geçmek için ulusal yarg›çlar›n bu konuda lafzi yorum
ötesinde yorumlar yapabilmesini sa¤lamak laz›m. Bu organize
çabalarla olur. Avrupa Toplulu¤u Sözleﬂmesinin 134. maddesi

uyar›nca, Ulusal Mahkemeler, ortakl›k hukukuna ayk›r›l›k iddias›n›
özellikle iltica ve göç konusunda bekletici mesele yapmamas›
için, adli mekanizman›n t›kanmamas› için divan›n yetkisini dahi
tan›m›yorlar. Fayda maliyet analizi yap›ld›¤›nda bunun zararlar›
da görüldü¤ü için bugüne kadar ba¤lay›c› olmayan görüﬂ
al›n›yordu. Yeni de¤iﬂikliklerle baz› konular›n bir k›sm› Adalet
Divan›’n›n yarg› yetkisinin içine sokuldu, bir k›sm› da sokulmak
üzere.”

14

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

MAL‹YE

Avukatlar Beyannamelerini
Elektronik Ortamda
Gönderebilecekler
Avukatlar›n
e-beyanname
uygulamas›ndan
yararlanabilmeleri için,
örne¤i 340 S›ra No. lu Vergi
Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’nin ekinde (Ek: 1)
yer alan “Elektronik
Beyanname Gönderme
Talep Formu ve
Taahhütname”sini
doldurarak, ba¤l›
bulunduklar› vergi
dairelerine müracaat
etmeleri ve buradan
kullan›c› kodu, parola
ve ﬂifre almalar› yeterlidir.
Bu ﬂekilde talepte bulunan
avukatlara, ba¤l›
bulunduklar› vergi
dairesince 340 S›ra No.lu
Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’nde belirtilen esaslar
do¤rultusunda kullan›c›
kodu, parola ve ﬂifre teslim
edilecektir.

vukatlar›n, e-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›nmalar› üzerine ‹stanbul
Barosu Baﬂkanl›¤›’nca durumun
düzeltilmesi için Maliye Bakanl›¤› Gelir
‹daresi Baﬂkanl›¤› ile ‹stanbul Vergi Dairesi
Baﬂkanl›¤›’na yaz› yaz›lm›ﬂt›.

A

Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi
Baﬂkanl›¤›’ndan gelen cevabi yaz›da
avukatlara kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre
verilmesinin uygun görüldü¤ü ve
avukatlar›n e-beyannamelerini elektronik
ortamda vergi dairelerine
gönderebilecekleri belirtildi.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n yaz›s›nda ﬂu
görüﬂe yer verildi:
“213 say›l› Vergi Usul Kanununun
mükerrer 257. maddesinin birinci
f›kras›n›n (4) numaral› bendinde yer alan
düzenleme ile Maliye Bakanl›¤›, vergi
beyannameleri ve bildirimlerinin internet
ve di¤er elektronik bilgi iletiﬂim araç ve
ortam›nda do¤rudan mükellefler
taraf›ndan gönderilmesine izin
verebilece¤i veya zorunluluk
getirebilece¤i gibi, bunlar›n yetki verilmiﬂ
gerçek ve tüzel kiﬂiler arac›l›¤›yla
gönderilmesine izin vermeye veya
zorunluluk getirmeye de yetkili k›l›nm›ﬂt›r.

Kanunun Bakanl›¤›m›za verdi¤i yetkiye
istinaden, 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu’na
göre ruhsat alm›ﬂ avukatlara elektronik
ortamda verilmesi gereken kendi
beyannamelerini elektronik ortamda vergi
dairesine verebilmek için kullan›c› kodu,
parola ve ﬂifre verilmesi uygun
görülmüﬂtür.
Avukatlar›n elektronik beyanname
uygulamas›ndan yararlanabilmeleri için,
örne¤i 340 S›ra No. lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebli¤i’nin ekinde (Ek: 1) yer alan
“Elektronik Beyanname Gönderme Talep
Formu ve Taahhütname”sini doldurarak,
ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine
müracaat etmeleri ve buradan kullan›c›
kodu, parola ve ﬂifre almalar› yeterlidir.
Bu ﬂekilde talepte bulunan avukatlara,
ba¤l› bulunduklar› vergi dairesince 340
S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’nde belirtilen esaslar do¤rultusunda
kullan›c› kodu, parola ve ﬂifre teslim
edilecektir.
Beyannamelerin elektronik ortamda
gönderilmesi uygulamas› tam otomasyona
geçmiﬂ vergi dairelerine verilecek
b e y a n n a m e l e r i k a p s a m a k t a d › r.
Bu yaz›da belirtilmeyen hususlar
hakk›nda, 340 S›ra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebli¤i’nde belirtilen usul
ve esaslara göre iﬂlem yap›lacakt›r.”
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Atatürk Cumhuriyeti
ve Anayasa Önerileri!
Av. Cafer KAYA
20 Nisan 1924 y›l›nda kabul edilerek yürürlü¤e girmiﬂ olan 105
maddelik “Cumhuriyet dönemine” ait büyük Atatürk’ün eseri
1924 Anayasas› 37 y›l yürürlükte kalm›ﬂt›r. 24 Temmuz 1961’de
kabul edilen “27 May›s dönemine ait” 157 maddelik 1961
Anayasas› ise 19 y›l yaﬂayabilmiﬂtir. 7 Kas›m 1982’de kabul
edilip, halen yürürlükte bulunan 2709 say›l› “12 Eylül dönemine”
ait 177 maddelik 1982 Anayasas›’n›n bütünüyle de¤iﬂtirilmesi
için baﬂta ‹ktidar Partisi olmak üzere kamuoyu ve sivil toplum
örgütlerince çal›ﬂmalar sürdürülmektedir.
‹ktidar Partisi taraf›ndan Prof. Ergun Özbudun baﬂkanl›¤›ndaki
alt› kiﬂilik bir komisyona haz›rlatt›r›lm›ﬂ bulunan Anayasa Önerisi
137 as›l ve dokuz geçici maddeden oluﬂmaktad›r. Bu Anayasa
önerisinin dört sat›rdan ibaret baﬂlang›ç bölümünde insan haklar›
vurgulanmakta ve Anayasa, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk’ün ça¤daﬂ uygarl›k hedefine olan ba¤l›l›¤›m›z›n
ifadesi olarak kabul edilmektedir. ‹ktidar Partisi’nin Anayasa
önerisinde, 1982 Anayasas›n›n de¤iﬂtirilemez ilk üç maddesi
aynen muhafaza edilmiﬂtir. Böylece Devlet biçimi, Cumhuriyetin
nitelikleri, Devletin bütünlü¤ü, resmi dili, bayra¤›, ulusal marﬂ›
ve baﬂkenti ile ilgili normlar korunmuﬂtur.
Anayasa önerisinde, temel haklar ve özgürlükler günümüz hukuk
devleti anlay›ﬂ ve çizgisine göre düzenlenmiﬂtir. Sosyal, ekonomik
ve siyasal haklar alan›nda bat› demokrasilerinin standartlar›
korunmuﬂtur. Ancak, Yasama, yürütme ve yarg› yeniden
yap›lan›rken, Türkiye’nin geçirdi¤i deneyimler bak›m›ndan kayg›
verici de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂt›r. Baﬂta Anayasa Mahkemesine üye
seçimi olmak üzere, yarg› ba¤›ms›zl›¤› y›prat›lmakta ve yarg›
tümüyle siyasal iktidar›n kontrolüne girmektedir. Bu durum
kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini ortadan kald›rmakta ve demokrasiyi
yok etmektedir. Di¤er taraftan laiklik ilkesine ayk›r› bir
düzenlemeyle e¤itim ve ö¤renim hakk› olarak “Türbanla” yüksek
ö¤renim serbest b›rak›lmaktad›r. Bununla Anayasa Mahkemesi,
Dan›ﬂtay, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Kararlar› ve YÖK’ün
uygulamalar›na son verilerek Cumhuriyetin laiklik ilkesi de yok
edilmektedir.
Di¤er taraftan Cumhuriyetin nitelikleri ile ilgili 2.maddedeki
“Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›” olma ifadesi d›ﬂ›nda, Atatürk
milliyetçili¤i ve Atatürk ilke ve devrimlerine ba¤l›l›k ifadelerine
Anayasa normlar›nda yer verilmemiﬂtir. Bütün bu ve benzeri
baﬂkaca verebilece¤imiz örneklerle ‹ktidar Partisince haz›rlatt›r›lan
Anayasa Önerisi’ni Atatürkçü düﬂünce, demokratik, laik, sosyal
bir hukuk devleti olan Cumhuriyetin kazan›mlar› bak›m›ndan
“RENKS‹Z, K‹ML‹KS‹Z B‹R ANAYASA” Önerisi olarak
tan›mlayabiliriz. ‹ktidar Partisince getirilen Anayasa Önerisiyle
istenilen; Atatürkçü düﬂünceyi reddeden, antidemokratik, antilaik,
antisosyal, hukukun üstünlü¤ü ve hukuk devletine ayk›r›
“RENKS‹Z, K‹ML‹KS‹Z B‹R CUMHUR‹YET’tir!
Bilindi¤i üzere, Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan; 9 -13 Ocak
2001 günlerinde “Uluslararas› Anayasa Hukuku Kurultay›”
yap›lm›ﬂt›r. Bu Kurultayda toplanan bilgiler de¤erlendirilmek

suretiyle “Anayasa Tasla¤› Önerisi” haz›rlanm›ﬂ ve 12 Eylül 2001
y›l›nda kamuoyuna sunulmuﬂtur. Bu y›l ‹ktidar Partisinin “Sivil
Anayasa” yapma giriﬂiminden sonra; Prof. Rona AYBAY ve yedi
kiﬂilik bir komisyonca haz›rlanan geliﬂtirilmiﬂ, güncelleﬂtirilmiﬂ
gerekçeli 189 as›l ve üç geçici maddeden oluﬂan yeni bir
“Anayasa Önerisi”ni TBB. Kas›m ay› içinde kamuoyuna
aç›klam›ﬂt›r.
TBB’nin Anayasa Önerisinin; Anayasan›n dayand›¤› temel
görüﬂleri ve ilkeleri belirten iki sayfadan ibaret Baﬂlang›ç k›sm›
Anayasa metnine dâhil bulunmaktad›r. Bu Anayasa özgürlükler
alan›n› geniﬂletmiﬂ, kiﬂiler için yeni özgürlükler ve haklar kurmuﬂ,
özellikle yarg› ba¤›ms›zl›¤› ile demokratik hukuk devletini
güçlendirmiﬂ ve genel gerekçede aç›kland›¤› üzere “sivil” olmakla
birlikte “renksiz bir Anayasa” de¤ildir. “Türkiye Cumhuriyeti,
Atatürk milliyetçili¤ini benimsemiﬂ, insanc›l ve bar›ﬂsever üniter
bir devlet olman›n yan›nda demokrasinin altyap›s›n› teﬂkil eden
laiklik ve bunu sa¤layacak laik e¤itim, hukuk devleti ve hukukun
üstünlü¤ünü özümsemeye özendirilmiﬂ bir ülke” olarak
tan›mlanarak Anayasa Tasar›s›n›n renginin Cumhuriyeti’mizin
temel ilkelerinden oluﬂan bir renk oldu¤u ifade edilmiﬂtir.
Di¤er taraftan 1982 Anayasas›’n›n Cumhuriyeti’mizin nitelikleri
ile ilgili olup, de¤iﬂtirilemeyecek hükümler aras›nda bulunan 2.
maddesindeki “... Atatürk milliyetçili¤ine ba¤l›…” olma kural›
TBB’nin Anayasa Önerisinin 2.maddesinden ç›kart›larak bunun
yerine “ulusal” sözcü¤üne yer verilmiﬂtir. Bu de¤iﬂiklik madde
gerekçesinde, “ulusal devlet” teriminin devletin niteli¤i olarak
benimsenmesinin Anayasa terminolojisine daha uygun düﬂece¤i
düﬂünülmüﬂ ve bu terim baﬂlang›ç bölümünde Atatürk
milliyetçili¤i anlam›nda tan›mlanm›ﬂ olarak aç›klanmaktad›r.
Ancak, ulusal sözcü¤ü (s›fat) olup, ulusa özgü, milli
anlam›ndad›r… Bu anlamda halen yürürlükteki 2.madde
metninde “milli dayan›ﬂma” terimi mevcut oldu¤undan, bunu
da ç›kar›p yeni bir düzenlemeyle de¤iﬂtirilemez maddenin
yeniden yaz›lmas›n›n ve “Atatürk Milliyetçili¤i’nin” Cumhuriyetin
niteliklerinden ç›kart›lmas›, gerek Atatürkçü düﬂünce, gerek
Cumhuriyetin nitelikleri ve gerekse yerleﬂmiﬂ Anayasa teamülü
ve terminolojisi aç›s›ndan do¤ru olmam›ﬂt›r…
TBB’nce haz›rlatt›r›lan Anayasa Önerisi Baﬂlang›ç bölümündeki
Atatürkçü düﬂünce ve vurgular ile demokratik, laik, sosyal bir
hukuk devleti olan Cumhuriyetin kazan›mlar› bak›m›ndan
“RENKS‹Z B‹R ANAYASA de¤il, S‹V‹L B‹R ANAYASA”d›r. Ancak,
Cumhuriyetin nitelikleri ile ilgili 2. maddedeki “Atatürk
milliyetçili¤ine ba¤l›l›k” ifadesi ile Atatürk ilke ve devrimlerine
ba¤l›l›k ifadelerine Anayasa metninde yer verilmemiﬂtir. Bu
durumda: TBB’ce haz›rlanan Anayasa Önerisiyle istenilen;
Atatürkçü düﬂünceyi Anayasa normlar›nda yasalaﬂt›rmayan;
demokratik, laik, sosyal, hukukun üstünlü¤ü ve hukuk devletine
ba¤l› “RENKL‹, S‹V‹L B‹R CUMHUR‹YET”tir!

16

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

ÖZEL GÜNLER

U

Nutuk / Söylev
“Say›n Baylar, sizi günlerce iﬂlerinizden al›koyan uzun ve ayr›nt›l› sözlerim,
en sonu tarihe mal olmuﬂ bir ça¤›n öyküsüdür.
Bunda, ulusum için ve yar›nki çocuklar›m›z için dikkat ve uyan›kl›k sa¤layabilecek
kimi noktalar› belirtebilmiﬂ isem kendimi mutlu sayaca¤›m...”
azi Mustafa Kemal 80 y›l
önce, 15 Ekim 1927 Cuma
günü toplanan Cumhuriyet
Halk Partisi'nin 2. Büyük
Kongresi'nde, Büyük Nutuk'unu okumaya
baﬂlam›ﬂt›. 20 Ekim Çarﬂamba gününe
kadar, tam 36 saat 33 dakika süren
Gazi'nin bu sunumu, sadece Türkiye'de
de¤il, tüm dünyada beklendi¤i gibi çok
büyük yank›lar uyand›rm›ﬂt›. Cumhuriyet
henüz dört yaﬂ›ndayd› ama öylesine
ola¤anüstü dönemlerden geçilmiﬂti, öyle
darbo¤azlar aﬂ›lm›ﬂt› ki, bunu birinci
a¤›zdan yaz›p söylemekte gelecek kuﬂaklar
aç›s›ndan büyük yarar görmüﬂtü. O
nedenle de, uzun zamandan beri
haz›rlamakta oldu¤u bu Nutuk'u okumak
için, Gazi, Parti Genel Kurulu’nun daha
uygun bir ortam olaca¤›na karar vermiﬂti.
Böylece orada sadece milletvekillerine ve
hükümet üyesi bakanlara hitaben de¤il,
ayn› zamanda tüm illerden gelecek CHP
delegelerine, parti ileri gelenlerine,
bürokraside yer alan üst düzey
yöneticilere, komutanlara, kordiplomasiye
mensup tüm büyükelçilere hitaben bu
uzun konuﬂmas›n› yapabilecekti. Öyle de
oldu. TBMM Genel Kurul Salonu sonuna
kadar doluydu ve insanlar adeta nefeslerini
tutarak alt› gün boyunca Gazi’yi
dinlemiﬂlerdi.

G

“...Maksad›m, ink›lâb›m›z›n
incelenmesinde tarihe
kolayl›k sa¤lamakt›r. Bütün
bu olgular›n ve olaylar›n
cereyan›nda TBMM ve
hükümeti baﬂkan›,
Baﬂkomutan ve
Cumhurbaﬂkan› olmaktan
çok, teﬂkilat›m›z›n Genel
Baﬂkan› olarak bu görevi
yapmaya kendimi mecbur
sayar›m.”

“...1919 y›l› May›s›'n›n 19'uncu günü
Samsun'a ç›kt›m. Genel durum ve
görünüﬂ:”
Ülkenin o günlerde içinde bulundu¤u
durumu tüm ç›plakl›¤›yla anlat›yor, Milli
Mücadele günlerinin zor koﬂullar›na
de¤inirken sesi titremeye baﬂl›yor, hele
sonlara do¤ru, bütün bu mücadelenin
muzaffer sonucu olan Cumhuriyeti Türk
Gençli¤i'ne arma¤an etti¤i bölüme
geldi¤inde, “Ey Türk Gençli¤i...” derken
art›k daha fazla dayanam›yordu.
Ertesi gün ‹ngiliz gazeteleri “Gazi
gözyaﬂlar›n› tutamad›...” diye manﬂet
att›lar.
Do¤ruydu.

Nutuk Neden ve Kime Hitaben Yaz›ld›?
Gazi, Nutuk'ta Milli Mücadele'yi anlatt›¤›
bölümden hemen sonra bu soruyu soruyor
ve gene kendisi yan›tl›yordu:
"...Maksad›m, ink›lâb›m›z›n
incelenmesinde tarihe kolayl›k
sa¤lamakt›r. Bütün bu olgular›n ve
olaylar›n cereyan›nda TBMM ve
Hükümeti Baﬂkan›, Baﬂkomutan ve
Cumhurbaﬂkan› olmaktan çok,
teﬂkilat›m›z›n Genel Baﬂkan› olarak bu
görevi yapmaya kendimi mecbur
sayar›m."
Parti teﬂkilat› mensuplar›n›n ve ülkenin
dört bir yan›ndan gelmiﬂ delegelerin
önünde konuﬂmas›ndaki maksat,
anlatt›klar›n› onlar›n da ülkenin dört bir
yan›na anlatmalar›, böylece olan biteni
tüm yurttaﬂlar›n kayna¤›ndan, yani birinci
elden, Gazi'den ö¤renmeleriydi.
1918 -1927 aras› son dokuz y›lda olup
bitenlerin hesab›n› soruyor, hesab›n›
veriyordu. Konuﬂma tümüyle belgelere
dayan›yordu. Metinden birkaç cümle
okuyor, yan masadaki kâtibe bir belge
uzat›yordu. Bu nedenle, Osmanl›ca olan
ilk bask› iki cilttir. Birinci cilt Nutkun
metnini, ikinci cilt ise belgeleri içerir.
Daha sonraki bask›larda da benzer yöntem
uygulanacakt›r.
Metin k›sm›nda 192 bin 240 sözcük vard›r.
Her sayfas›nda ortalama 360 sözcük
bulunan bir bask›da Nutuk 534 sayfa,
belgeleri ise 344 sayfa tutmaktad›r.
Böylece Nutuk iki cilt bir arada 878
sayfal›k dev bir eserdir.
Nutuk'ta bulunan toplam belge say›s› ise
308'dir.
Büyük Nutuk, Gazi'nin eseri olan Türkiye
Cumhuriyeti'nin eseridir. Her sayfas›nda,
Cumhuriyet’e giden o “uzun ince yol”
Gazi'nin a¤z›ndan tüm ayr›nt›s›yla ve
bütün dünyaya hitaben anlat›lmaktad›r.
‹ﬂgalciler, Saray, ‹stanbul Hükümeti,
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Kuvvac›lar, iﬂbirlikçiler, komutanlar, yak›n
arkadaﬂlar›, sonradan yollar› ayr›lan
arkadaﬂlar›, dost - düﬂman herkes bu
anlat›lanlardan kendilerine bir pay
ç›karabilmektedir.
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Bütün bu olgular›n ve olaylar›n
cereyan›nda TBMM ve hükümeti baﬂkan›,
Baﬂkomutan ve Cumhurbaﬂkan› olmaktan
çok, teﬂkilat›m›z›n Genel Baﬂkan› olarak
bu görevi yapmaya kendimi mecbur
sayar›m.”

O nedenle, özellikle ‹ngiliz Büyükelçisi
ve sefaret mensuplar› büyük bir merak ve
dikkatle dinliyorlard›. Sultan Vahdettin’in
‹ngilizlerle olan gizli temaslar›n›, Sadrazam
Damat Ferit’in aﬂa¤›l›k iliﬂkilerini ve
onursuz politikalar›n›, ‹ngiliz Severler
Derne¤i’ni, Anadolu'daki kutsal isyan›
bast›rmak için Vahdettin’in ‹ngilizlerden
ald›¤› para ve silahla donat›p, Ankara’y›
ezmek üzere sevk etti¤i Hilafet Ordusu’nu,
ﬂimﬂek bak›ﬂlar›n› kordiplomasinin
oturdu¤u locaya dikmiﬂ, gürül gürül
anlat›yordu. Anlatt›kça da yan masaya bir
belge veriyordu. Oturum sona erdi¤inde
tüm diplomatlar›n en büyük merak›,
“Acaba yar›n ne anlatacak?” sorusuydu.
Özellikle ‹talyan diktatörü Mussolini
Nutuk'un ‹talyanca'ya çevrilip
çevrilmeyece¤ini merak ediyor,
büyükelçisinden s›k s›k bilgi istiyordu.
Gazi Nutuk'ta kurtuluﬂu gerçe¤ine uygun
s›rada, kronolojik bir ak›ﬂla anlat›yordu.
Buna göre, önce Birinci Dünya Savaﬂ›’na
son veren Mondros Ateﬂkes Antlaﬂmas›’n›n
hangi koﬂullarda ve nas›l imzaland›¤›n›,
buna nas›l karﬂ› ç›kt›¤›n›, Saray’›n ve
‹stanbul hükümetlerinin içine düﬂtükleri
aciz durumlar›, ard›ndan gelen iﬂgalleri,
iﬂgalcileri, iﬂbirlikçileri, az›nl›klar›n hain
faaliyetlerini say›p döküyordu.
Tarihi Bir Belge.
Daha sonra direniﬂ için ilk haz›rl›klar ve
örgütlenmeleri, buna tepki olarak da
Yunan ordusunun Ege'ye ç›kar›lmas›n›;
iﬂgali gö¤üslemek ad›na Kuvay› Milliye’nin
kuruluﬂunu, ard›ndan ordunun
teﬂkilatlanmas›n›; kongreler ve Heyet-i
Temsiliye dönemini; bu direniﬂi k›rmak
için Vahdettin’in yay›mlatt›¤› fetvalar› ve
buna ba¤l› olarak Anadolu’nun on dört
yerinde ç›kar›lan iç isyanlar›; kardeﬂin
kardeﬂi bo¤azlay›ﬂ›n›, kimi zaman öfkeli,
kimi zaman sakin, anlatt›, anlatt›, anlatt›.
Sonunda hesab›n görülmesi gereken
bölüme, ‹nönü Savaﬂlar›’na, Sakarya’ya,
Büyük Taarruz’a gelince, kürsüdeki duruﬂu
bile de¤iﬂmiﬂti.
Lozan’› anlat›rken ise art›k kürsüye
s›¤m›yordu.
Ard›ndan bar›ﬂ dönemi... Ard›ndan
Cumhuriyet... Ard›ndan devrimler...
Mutluydu.
(“...Maksad›m, ink›lâb›m›z›n
incelenmesinde tarihe kolayl›k sa¤lamakt›r.
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bölgenin, uluslararas› iliﬂkilerin tarihi için
de¤il, tarihe yön veren liderlerin
davran›ﬂlar›na ve zihin yap›s›na örnek
oluﬂturmas› ad›na da özel bir ilgiyi hak
eder.
HANG‹ D‹LLERDE VE NEREDE BASILDI?
Nutuk Türkçe, ‹ngilizce, Frans›zca,
Almanca ve Rusça bas›lm›ﬂt›.
Türkçe Nutuk'un birinci bask›s› 1928
y›l›n›n ilk yar›s›nda yüz bin adet olarak
sat›ﬂa sunuldu. Bu rakam çok yüksekti. O
günlerde Türkiye'nin nüfusu 14 milyondu
ve okuryazar nüfus ancak bir milyon
kadard›. Her 10 okurdan birinin Nutku
ald›¤› anlaﬂ›l›yordu ki bu büyük olayd›.
Her kitap numaral›yd›. ‹lk iki bin kitap
lüks bask›lard›. Bunlar›n fiyatlar› 10 ile
500 lira aras›nda de¤iﬂiyordu. Lüks
olmayan kitaplar ise 5 liradan sat›l›yordu.
Belgeler cildi daha sonra bas›ld› ve 2,5
lira ile 50 lira aras›nda sat›ﬂa sunuldu.
Böylece bir tak›m (iki cilt) Nutuk 7,5 lirayd›
ve bu yüksek bir fiyatt›. Zira o dönemde
gazete 5 kuruﬂtu.
Gazi, Nutuk üzerindeki telif hakk›n› Türk
Hava Kurumu’na ba¤›ﬂlam›ﬂt›. Kitab›n yurt
içinde ve d›ﬂ›nda bas›m› ve sat›ﬂ iﬂleriyle
bu kurum görevlendirildi.

Atatürk, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nin büyük salonunda
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kurultay
üyelerine sesleniyordu. O tarihte henüz
“Atatürk” ad›n› almam›ﬂ olan Gazi
Mustafa Kemal, tam 5 gün süren tarihi
konuﬂmas›nda 1919 - 1927 y›llar›
aras›ndaki geliﬂmeleri kendi kaleminden,
kendi sesinden aktard›. Daha sonra
"Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev" adlar›yla
an›lan bu uzun konuﬂma Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun son günleri, ulusal
ba¤›ms›zl›k mücadelesi ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluﬂu üzerine bilinen
en önemli kaynaklardan, tarihi belgelerden
biridir. Nutuk, tarihe yön veren bir liderin
olaylara bak›ﬂ aç›s›n› birinci elden anlat›r.
Mustafa Kemal’in yaﬂad›klar›n›, bir di¤er
deyiﬂle yaﬂam öyküsünü hemen her
sayfada izlemek mümkündür. Tüm bu
nitelikleriyle “Nutuk” sadece ülkenin,

Bask› için ilk temas May›s 1927'de
olmuﬂtur. Yaz›m› bitmek üzeredir.
Ankara’dan Paris Büyükelçili¤i’ne 11
May›s’ta çekilen bir telgraf üzerine Payot
Yay›nevi bu iﬂe talip olur. Ancak yap›lan
görüﬂmeler pek olumlu sonuç vermez,
zaman kaybedilir ve bu nedenle Nutuk’un
Frans›zca bask›s› gecikir. Nihayet bu
temaslar sonunda Nutuk’un Rusça hariç
di¤er yabanc› dillerde yay›mlanmas› iﬂi,
Almanya’n›n Leipzig kentindeki K.F.
Köhler Yay›nevi’ne verilir ve bu bask›lar
ancak 1930 y›l›nda, yani üç y›l gecikmeyle
yap›l›r. Kitab›n Rusças›n› Ruslar bas›p
satm›ﬂlard›r.
(Bilal ﬁimﬂir, a.g.e. s.XIII ve di¤er.)
Nutuk'un ‹ngilizce ve Frans›zcas›n›n ilk
bask›s› 2750 adet bas›lm›ﬂt›r.
Kaynak:
Türk Tarih Kurumu ‹nternet Sitesi
– Cumhuriyet Gazetesi – TRT Arﬂivi –
Orhan Çekiç (Özet), Cumhuriyet
Gazetesi:16.10.2007)
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Etnik Virüs ya da
Etnik Radyasyon
Sendikalar› kuruluﬂ
felsefesine
yabanc›laﬂt›r›p, etnik
temelli bir anlay›ﬂa
oturtma u¤raﬂ›n›n bilinçli
aktörleri için üye ve
taban kaybetmenin
hiçbir öneminin olmad›¤›
aç›kt›r. Onlar için bütün
sorun d›ﬂar›yla kurulan
ba¤lant›lar›n sonucu
etnik virüs bulaﬂt›r›lan,
etnik radyasyona maruz
kalm›ﬂ örgütlü yap›lar›n
ne olursa olsun bu
hüviyetle elde
tutulmas›d›r!

ﬂçi s›n›f›n›n ekonomik
demokratik mücadele ayg›t›
sendikalard›r. ‹ﬂverenlere karﬂ›
iﬂçi s›n›f›n›n ç›karlar›n›
savunmak, s›n›f dayan›ﬂmas›n›
örgütlü hale getirerek güçlendirmek,
kapitalist düzene karﬂ› demokratik alan›
emek aç›s›ndan geniﬂletmek sendikal
u¤raﬂ›lar›n baﬂ›nda gelir.

‹

Dar anlamda iﬂçi s›n›f›n›n d›ﬂ›ndaki çal›ﬂan
kesimlerce oluﬂturulan birlikler ise yak›n
zamana kadar demokratik kitle örgütleri
olarak adland›r›lmaktayd›. Kamu
görevlileri, ö¤retmenler, sa¤l›k çal›ﬂanlar›,
teknik hizmetler, üretici kooperatifleri ve
daha baﬂkaca emek kesimlerini kapsayan
geniﬂ yelpazedeki dayan›ﬂma amaçl›
yap›lanmalar demokratik kitle örgütü
tan›m›n›n içinde kalmaktad›r.
Demokratik kitle örgütleri ve sendikalar,
üyeleriyle birlikte geniﬂ halk kesimlerinin
istemleri ve özlemleri do¤rultusunda,
ulusal ç›karlarla da örtüﬂen bir anlay›ﬂla
verilen mücadelenin günümüzdeki
m i r a s ç › l a r › d › r l a r. G e ç m i ﬂ i n
deneyimlerinden ve birikiminden
ç›kar›lacak dersler günümüzde ve
gelecekte verilecek u¤raﬂ›lar›n daha
sa¤l›kl› bir zeminde yürütülmesinde son
derece yararl› olacakt›r.
Sendikalar ve demokratik kitle örgütleri
süreç içinde iç iﬂleyiﬂ aç›s›ndan olsun,
mücadele prati¤i aç›s›ndan olsun
zenginleﬂerek, geçmiﬂin olumlu olumsuz
deneyimlerinden ç›kar›lan derslerle daha
sa¤l›kl› bir çizgide yürüme olana¤›na
kavuﬂabilmektedirler. Böyle bir anlay›ﬂ
do¤rultusundaki geliﬂtirilen etkinliklerle,
taban›n› geliﬂtirme, kamuoyu önünde
sayg›nl›¤›n›, güvenirli¤ini art›rma,
iﬂverenler ve devlet aç›s›ndan da dikkate
al›nma söz konusu olabilmektedir.
Gücünü koruman›n, geliﬂtirmenin,
tabandaki etkinli¤i sürdürebilmenin
birincil koﬂulu yönetimsel ve parasal
ba¤›ms›zl›¤›n korunmas›d›r. Mali kaynak
olarak üye aidatlar›n›n ve iç dayan›ﬂman›n
d›ﬂ›nda bir aray›ﬂ içine girilmesi
durumunda mali ve idari ba¤›ms›zl›k k›sa
sürede ortadan kalkmakta, bu kayna¤›
sa¤layan gücün vesayeti alt›na girmesi
kaç›n›lmaz olmaktad›r.
Mali ve idari vesayetle birlikte ister istemez
kuruluﬂ amac›ndan uzaklaﬂ›lmakta,
üyelerinin ekonomik, demokratik, s›n›fsal
örgütü olma özelli¤i kaybedilmektedir.

Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

Söylem olarak s›n›f mücadelesinden,
dayan›ﬂmadan, sömürüye karﬂ› ç›kmaktan
dem vurulsa da özünde taban›n
beklentilerin uzaklaﬂm›ﬂ, halk›na
yabanc›laﬂm›ﬂ, hâkim güçlerin egemenlik
alan›na hapis olmuﬂ bir yap›ya
dönüﬂmektedir.
Bu aﬂamadan sonraki sendikal pratik
izlendi¤inde, üyelerinin, halk›n›n,
ulusunun istemleri ve ç›karlar›yla
örtüﬂmeyen bir söylem ve eylem içine
girildi¤i gözden kaçmamakta,
antiemperyalist tavr›n ve s›n›fsal duruﬂun
yerini sanal bir demokratik sosla
ambalajlanm›ﬂ etnik söyleme terk etti¤i
görülmektedir.
Son dönemde ülkemizdeki kimi
sendikalar›n, mesleki kuruluﬂlar›n ve
demokratik kitle örgütlerinin emek yanl›s›
s›n›fsal konumlar›ndan ve mücadele
geleneklerinden uzaklaﬂ›p, sivil toplumcu
bir kimli¤i ve söylemi benimsediklerini
görmekteyiz. Benimsedikleri yeni kimlik
ve bu kimlik do¤rultusunda geliﬂtirdikleri
söylemlerle, ulusal ç›karlarla örtüﬂen bir
anlay›ﬂla emek saf›nda sürdürülen
mücadele anlay›ﬂ›n›n da terk edildi¤ine
tan›k olmaktay›z.
Ulus devlete, üniter yap›ya, Cumhuriyetin
de¤erlerine karﬂ› geliﬂtirilen tav›r emek
örgütü oldu¤unu iddia edenlerin asl›nda
eme¤e yabanc›laﬂmas›d›r. Uluslararas›
dayan›ﬂma ve güç birli¤i söylemleriyle
perdelenen ulus ötesi yak›nlaﬂmalar emek
örgütlerini dönüﬂtürmekte, kuruluﬂ
felsefesine yabanc›laﬂt›rmakta ve
gelenekten koparmaktad›r. Bu dönüﬂüm
ve yabanc›laﬂma sonucunda;
emperyalizme, sömürüye karﬂ›, emek,
ülke ve ulus yanl›s› bir duruﬂ, yerini ülke
ve ulus karﬂ›tl›¤›na b›rakabilmektedir.
Emek eksenli bir mücadele anlay›ﬂ› ve
dayan›ﬂmas›n›n temel al›nmas› gereken
iﬂçi
ve kimi kamu çal›ﬂanlar›
sendikalar›nda, d›ﬂar›n›n parasal ve
yönetsel etkisinin artmas›n›n yaratt›¤› yeni
yörünge sonras›nda etnik vurgular›n
yap›lmas› ve etnik istemlerin dile gelmeye
baﬂlamas›nda yad›rganacak bir ﬂey yoktur!
Girilen yeni yörüngeyle birlikte, baz›
sendikalar› süreç içinde emek saf›ndan
kopararak, taban›na, ülkesine, ulusuna
yabanc›laﬂt›racak, toplumsal
dayan›ﬂman›n ve ulusal bütünlü¤ün temeli
olmaktan ç›kar›p etnik temelli, ayr›l›kç›
bir mücadelenin aktörlerine dönüﬂtürecek
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bir sendikal anlay›ﬂ model olarak
dayat›lmaktad›r.
Ulus ötesi mali ve siyasal destek
konusunda s›k›nt› çekmeyen bu tür
oluﬂumlar geleneksel sendikal anlay›ﬂ ve
demokratik kitle örgütlerinin
az›msanamayacak prati¤ine karﬂ› tabir
caizse reddi miras tavr› içine girmiﬂlerdir.
Bu ithal anlay›ﬂ sendikal geleneklerde
tahribata yol açm›ﬂ, kimi emek örgütlerinin
toplumsal itibarlar›n› zedelemiﬂ,
güvenilirliklerinde kuﬂkulara yol açm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi canl›lar›n bünyelerine bir
ﬂekilde giren virüsler ölümcül sonuçlara
yol açmakta, kiﬂisel ölümler yan›nda
toplumsal sa¤l›¤› da tehdit etmektedirler.
Sendikalarda d›ﬂ yönlendirmeyle
oluﬂturulan etnik güdülenme ve etnik
eksenli bir anlay›ﬂ, sömürüye karﬂ› s›n›f
dayan›ﬂmas›n›n önünde en büyük engel
olarak durmaktad›r. Sendikal yap›lar›n ve
genelde tüm emek örgütlerinin, halk›n
örgütlü gücü olarak iﬂlevlerini yerine
getirmeleri, demokrasinin iﬂlerlik
kazanmas› için zorunludur. Toplumsal
düzenin sa¤lanmas›, adaletin
gerçekleﬂmesinde bu örgütlülü¤ün
dengeleyici ve gerekti¤inde cayd›r›c›
gücüne ihtiyaç vard›r.
D›ﬂ yönlendirmeli etnik virüs ya da etnik
radyasyona maruz kalm›ﬂ sendikal yap›lar
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zay›flayacak, etkisi azalacak, sayg›nl›klar›
ortadan kalkacak, toplumsal çat›ﬂmalar›n,
etnik husumetlerin tetikleyicisi olacakt›r.
Bu yap›lardaki etnik temelli bak›ﬂ ve
anlay›ﬂ süreç içinde toplumun di¤er
katmanlar›na da yay›lma tehlikesini her
zaman içermektedir.
Bütünleﬂtirici bir anlay›ﬂla mücadele yerine
ayr›ﬂt›r›c› bir tutumun toplumsal bar›ﬂ›
bozmas› en baﬂta yoksullar›n, ezilenlerin
ac›lar›n›n artmas›ndan, sömürünün
katlanmas›ndan ulus devletin
emperyalistlerce tahribinden baﬂka bir
sonuca götürmeyecektir.
Emek dayan›ﬂmas›n›n, ulus devleti
savunma bilincinin yok edilmesiyle
tetiklenen etnik ayr›ﬂman›n ve düﬂmanl›¤›n
yol açt›¤› bo¤azlaﬂman›n olas›
sonuçlar›n›n yak›n tarihteki en somut
örne¤i olarak bu gün yerinde yeller esen
Yugoslavya’y› verebiliriz.
Sendikalar›n, emek örgütlerinin, meslek
kuruluﬂlar›n›n, üyelerinin ekonomik
demokratik haklar›n› savunma, koruma,
geliﬂtirme u¤raﬂ›lar›n›n yan›nda,
ülkelerinin, uluslar›n›n ba¤›ms›zl›¤›n›n,
özgürlü¤ünün savunulmas› konusundaki
sorumluluklar›n› da bir an bile ak›ldan
ç›karmamalar› gerekmektedir.
Kimi iﬂçi ve kamu sendikalar›, s›n›fsal
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ç›karlar›yla ülkenin ve ulusun ç›karlar›
aras›ndaki ortak uyum noktalar›n› bulmak
ve geliﬂtirmek sorumlulu¤unu
hissetmelidirler. Ulus ötesi büyük güçlerin
ç›karlar›yla örtüﬂen, ulusal ç›karlarla
çeliﬂen bir çizginin, sonuçta tabanlar›na
ve uluslar›na da yabanc›laﬂman›n
tetikleyicisi oldu¤unun bilincinde
olmal›d›rlar. Bu yanl›ﬂ çizginin
sürdürülmesi durumunda gerek
tabanlar›nda, gerekse kamuoyunda
u¤rayacaklar› itibar kayb›n›n sonuçlar›n›
düﬂünmelidirler.
Sendikalar› kuruluﬂ felsefesine
yabanc›laﬂt›r›p, etnik temelli bir anlay›ﬂa
oturtma u¤raﬂ›n›n bilinçli aktörleri için
üye ve taban kaybetmenin hiçbir öneminin
olmad›¤› aç›kt›r. Onlar için bütün sorun
d›ﬂar›yla kurulan ba¤lant›lar›n sonucu
etnik virüs bulaﬂt›r›lan, etnik radyasyona
maruz kalm›ﬂ örgütlü yap›lar›n ne olursa
olsun bu hüviyetle elde tutulmas›d›r!
Sonuç olarak, sendikalar›n, kitle
örgütlerinin çürümesine, ufalanmas›na,
eme¤e ve tabana yabanc›laﬂmas›na yol
açan, emek dayan›ﬂmas› yerine etnik
bo¤azlaﬂmay› tetikleyen emperyalizmin
son keﬂfi etnik virüse, etnik radyasyona
karﬂ› ulusal bir çizgiyle, ulusal bir
duyarl›l›kla karﬂ› konulabilece¤inin
ayr›m›na var›lmas› gerekmektedir.
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AB’de Hizmetlerin
Serbest Dolaﬂ›m›
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
T.C. Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
vukatl›k mesle¤inin d›ﬂ›nda hekimlik, hemﬂirelik,
ö¤retmenlik gibi 81 mesle¤i ilgilendiren hizmetlerin
serbest dolaﬂ›m› 31.07.1959'da AET ile baﬂlayan AT
ile devam eden halen AB ile süregelen 48 y›ll›k bir
dönemde oluﬂan ortak hukukun kaynaklar› ve haklar›m›zla
ilgilidir. Bir baﬂka deyiﬂle ülkemizin takvimi olmayan belirsiz
bir gelecekte Avrupa Birli¤i'ne üye olmas› faraziyesi dolay›s›yla
yaﬂam prati¤ine aktar›m› sürekli ertelenen haklar›m›zla ilgili
de¤ildir. Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya ticaretinin serbestîsi
çal›ﬂmalar›ndan esinlenerek gümrük birli¤inin hizmetlerin serbest
dolaﬂ›m›n› kapsayacak biçimde geniﬂletilmesi ile ilgili müzakereler
2000 y›l›ndan beri devam etmekteyse de 7 y›ll›k süreçte hiçbir
somut geliﬂme olmam›ﬂt›r. K›saca AB'ye üye olsak da olmasak
da yo¤un ekonomik, mali, sosyal, politik iliﬂkimiz olan komﬂumuz
AB'nin ‹ç Pazar› dâhilindeki adalet alan›nda hak arama kültürü
do¤rultusunda haklar›m›z›n ivedilikle hayata geçirilebilmesi için
merkezi örgütlenme çerçevesinde öncelikle kanun yollar›n›n
kullan›m› olmak üzere koordineli giriﬂimlerin baﬂlat›lmas› ve
›srarla sürdürülmesi gerekir.

A

Geçmiﬂte AET ve AT ile günümüzde AB ile olan ihtilaflar›n
hallinin hukuk tekni¤i ile çözümlenmesi yerine çok daha kolayc›
bir yaklaﬂ›m olan siyaseten çözmeye çabalaman›n sonuçlar›
ortadad›r. Bu itibarla Avrupa Birli¤i'nin çifte standart manzumeleri
dikkate al›nmaks›z›n merkezî idarenin hak arama kültürü
do¤rultusunda hukukun üstünlü¤ünü temel alan siyasi irade
sergilemesi ve eﬂgüdümlü hukuk mücadelesi verilmesi
kaç›n›lamaz bir sorumluluktur.
1957 tarihli Kurucu Antlaﬂman›n 43. maddesi üye devlet
yurttaﬂlar›n›n baﬂka bir üye devlette yerleﬂip meslekî faaliyetlerini
icra etmelerine amirdir. Buradan hareketle 1960'da ihdas edilen
Avrupa Barolar Konseyi (CCBE) öncelikle Avrupa Ekonomik
Toplulu¤u bilahare de Avrupa Ekonomik Alan› (EFTA) alan›nda
Avrupa Toplulu¤u Hukuku uygulamalar›nda avukatlar›n
mesleklerini icras›n›n önündeki engellerin kald›r›lmas›nda etkili
olmuﬂtur. Özellikle ekonomik geliﬂmenin ancak hukukî
hizmetlerin serbestçe sunumu perspektifinde olabilece¤i ve
bunun da uygulamac›lar yani avukatlar›n ba¤›ms›z olarak hizmet
sunum serbestisi ve z›mnî olarak da yerleﬂim serbestisine sahip
olmalar› ile gerçekleﬂebilece¤i düﬂüncesinden hareketle 1977,
1989 ve 1998 Yönerge'leri ile 5.000.000 km2 ve 488.000.000
nüfusu ve 27 üye devleti ilgilendiren s›n›rlar›n olmad›¤› ‹ç Pazar'a
Avrupa Serbest Ticaret Alan› (EFTA) üye ülke yurttaﬂ› avukatlar
da dahil edilmiﬂtir. Oysa ki ülkemiz daha ileri ekonomik
entegrasyon türü olan Gümrük Birli¤i'nin l6. üyesidir ve 250
milyar Amerikan Dolar› büyüklü¤ündeki d›ﬂ ticaretinin %60'n›
/‹ç Pazar'a dahil üye devletlerle gerçekleﬂtirmektedir. AB

egemenlik alan›nda yaﬂayan, çal›ﬂan, iﬂveren konumunda yaklaﬂ›k
1.000.000'u AB vatandaﬂ› da olan toplam 4.100.000 Türkiye
Cumhuriyeti vatandaﬂ›n›n yan› s›ra T.C. uyruklu di¤er gerçek ve
tüzel kiﬂilerin, Türkiye-AB aras›nda oluﬂan Ortakl›k Hukuku'ndan
do¤an haklar› vard›r. Bu haklar›n savunulmas›n›n Türk avukatlar›n
hizmet sunumu çerçevesinde de¤erlendirilmesi akl›n gere¤idir.
Bilindi¤i gibi hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›n›n tabiyete ba¤l›
ayr›mc›l›¤› Kurucu Antlaﬂmalar uyar›nca yasakt›r. Bu alanda
yatay düzenlemelerin yan› s›ra avukatlar›n hizmet sunma serbestîsi
ve z›mnî olarak yerleﬂim serbestîsi dikey düzenlemelere tabi
tutulmuﬂtur. AB ba¤l› vatandaﬂlar› için temel hak kabul edilen
bu düzenleme Nice Antlaﬂmas› ile fikri ve s›naî mülkiyet ve
hizmet ticaretini de kapsayan ortak ticaret politikalar›, rekabet
hukuku, kamu al›mlar›, teknik ve garanti standartlar› alanlar›nda
ve ‹ç Pazar politikas›na da uyumu içeren AB-Türkiye iliﬂkileri
tipik gümrük birli¤inin ötesinde geniﬂletilmiﬂ olmas›na karﬂ›n
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›n› 3. ülke yurttaﬂ› olarak
de¤erlendirip haklar›n› da temel hak benzeri olarak addederek
ayr›mc›l›k yap›lmaktad›r. 1/80 say›l› OK Karar›'n›n hizmetlerin
serbest dolaﬂ›m› ve yerleﬂim özgürlü¤ü ile ilgili 13. maddesinin
ve Katma Protokol'ün 41/1 maddesinin "Akit taraflar aralar›nda
yerleﬂme hakk› ve hizmetlerin serbest edimine yeni k›s›tlamalar
koymaktan sak›n›rlar" do¤rudan etkili hükümleri AB hukuk
çevrelerince göz ard› edilmektedir. AB Adalet Divan› içtihatlar›
uyar›nca haklar›n kötüleﬂtirilemeyece¤i (standstill) ve do¤rudan
etkili özelliklere sahip oldu¤u sarihtir. AB'nin Türkiye Cumhuriyeti
yurttaﬂlar›na karﬂ› uygulad›¤› ayr›mc› politikalar› Avrupa
Parlamentosu'nda ›rkç› görüﬂleri temel alan 7 üye ülkeden 20
parlamenterin oluﬂturdu¤u Kimlik, Gelenek ve Egemenlik (ITS)
grubunun 2007 y›l›nda kurulmas›na yol açm›ﬂt›r.
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UIA Genel Kurulu
Paris’te Topland›

U

luslararas› Avukatlar Birli¤i’nin (UIA) 51. Genel Kurulu
31 Ekim 2007 Çarﬂamba günü Paris’te gerçekleﬂtirildi.

Genel Kurul’da Brezilyal› Baﬂkan Paulo Lins e Silva
UIA Baﬂkanl›¤›’n› ‹spanyal› avukat meslektaﬂ› Hector Diaz
Bastien’e devretti.
Genel Kurul’un ard›ndan Fransa Adalet Bakan› Rachida Dati,
Paris Barosu Baﬂkan› Yves Repiquet, Ulusal Baro Konseyi Baﬂkan›
(CNB) Paul Albert Iweins ve UIA yöneticilerinin da kat›l›m›yla
Sorbonne Üniversitesi Amfitiyatrosu’nda Aç›l›ﬂ Töreni ve ard›ndan
Paris Adalet Saray›’nda Aç›l›ﬂ Resepsiyonu düzenlendi.
Kongre bünyesinde düzenlenen UIA seminerlerinde Ceza Usulü,
Kurumsal ‹letiﬂim ve Kad›n Haklar›: Kültür ve Gücün ‹fadesi
Olarak Hukuk konular› ana tema olarak ele al›nd›. Ana temalar›n
d›ﬂ›nda çal›ﬂma program› bünyesinde ulaﬂt›rma hukuku, aile
hukuku, uzlaﬂma ve tahkim, finansal hizmetler, uluslar aras›
hukuk, iﬂ hukuku, rekabet hukuku, AB Hukuku, iflas hukuku,
sanat hukuku yabanc› yat›r›mlar vergi hukuku, insan haklar›,
çevre ve sürdürülebilir kalk›nma, sigorta hukuku gibi pek çok
konunun ele al›nd›¤› bilimsel toplant›lar gerçekleﬂtirildi.
Ayr›ca 2 Kas›m 2007 Cuma günü gerçekleﬂtirilen Uluslararas›
Baro Liderleri Senatosu’na pek çok bireysel üye ve kolektif üyeleri
temsilen Baro Baﬂkanlar› ve üyeleri kat›ld›lar. Senato’da UIA’n›n

Polonya Baro Konseyi
Ulusal Kongresi
Varﬂova’da Yap›ld›
Polonya Baro Konseyi (Naczelna Rada Adwokacka) Ulusal
Kongresi 23 -25 Kas›m 2007 tarihleri aras›nda Varﬂova’da
gerçekleﬂti.
Polonya Baro Konseyi Baﬂkan› Stanislaw Rymar’›n daveti
üzerine kongreye ve kongre çerçevesinde düzenlenen
etkinliklere ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
kat›ld›.
Kongrede baﬂkanl›k süresi sona eren Stanislaw Rymar görevi
Joanna Agacka-Indecka’ya devretti.
Yeni Baﬂkan Agacka-Indecka’y› kutlayan ve baﬂar› dileklerini
sunan Kolcuo¤lu, ‹stanbul Barosu’nun 5 Nisan 2008 tarihinde
130. Kuruluﬂ Y›l›’n› kutlayaca¤›n› söyleyerek, Indecka’y›
kutlamalara davet etti.

Yoksullar›n Hukuki Aç›dan Desteklenmesi Projesi kapsam›nda
pro bono hizmetler tart›ﬂ›ld›, adli yard›m ve mikrofinans aras›ndaki
iliﬂkiye dikkat çekildi. Toplant›’n›n UIA eski Baﬂkan› Delos Lutton
baﬂkanl›¤›nda devam eden ikinci bölümünde ise UIA Küresel
Zorluklar Projesi ele al›nd›.
Genel Kurul ve toplant›lara UIA’n›n kolektif üyesi olan ‹stanbul
Barosu’nu temsilen Baﬂkan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ve Yönetim
Kurulu üyesi Av. Fatih Selami Mahmuto¤lu kat›ld›lar. Baﬂkan
Kolcuo¤lu ve Yönetim Kurulu üyesi Mahmuto¤lu UIA’n›n 2010
y›l›nda ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilecek olan Genel Kurulu için
yap›lacak haz›rl›k çal›ﬂmalar› konusunda UIA Birinci Baﬂkan
Yard›mc›s› Corrado de Martini ve UIA Kongre Koordinatörü
Michael Brauch ile de görüﬂmeler yapt›. Martini ve Brauch 2008
y›l› Ocak ay›nda ‹stanbul’a gelerek Baﬂkan Kolcuo¤lu ile birlikte
2010 Kongresi çal›ﬂmalar›na baﬂlayacaklar.
UIA’n›n 110 ülkeden 2,5 milyonu aﬂk›n bireysel üye ve 200’ü
aﬂk›n kollektif üyeden oluﬂan kalabal›k, çok kültürlü ve çok dilli
üye yap›s› dikkate al›nd›¤›nda, ‹stanbul’ da yap›lacak olan 2010
Kongresi’ne büyük kat›l›m beklendi¤inden Genel Kurul haz›rl›k
çal›ﬂmalar›na h›z verilmesi hem UIA aç›s›ndan, hem de ‹stanbul
Barosu’nun uluslararas› alanda etkinli¤ini göstermesi bak›m›ndan
büyük önem taﬂ›yor. 2010 Kongresi’nin ‹stanbul’da yap›lmas›na
iliﬂkin karar 2007 y›l› Temmuz ay›nda Lizbon’da gerçekleﬂtirilen
UIA Yönetim Kurulu’nda oy birli¤i ile kabul edilmiﬂti.
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Cumhuriyetin ‹lk Kad›n Avukat›

Süreyya A¤ao¤lu
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan›

“Tüm bu hayat hikâyesi
Cumhuriyet Dönemi’nde
yaﬂam›ﬂ, haklar›n› en iyi
ﬂekilde kullanm›ﬂ, Türk
Kad›n›n› yurt d›ﬂ›nda ve
yurt içinde en iyi ﬂekilde
temsil etmiﬂ, çarﬂaftan
ç›karak ayd›nl›¤a do¤ru
yürümüﬂ, önemli sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n
kurucusu olarak bu ülkeye
karﬂ› sorumluluklar›n›n
bilincinde, ülkesi ve milleti
için bir duruﬂ sergileyen
bir Cumhuriyet Kad›n›na
aittir.
Ancak onun hikâyesinden
ayd›n kad›nlar›n ders
alarak son zamanlarda
yaﬂanan olumsuzluklara
karﬂ› daha çok çal›ﬂmas›
ve memleketini çok iyi
temsil etmesi gerekiyor.
Bu duygularla bu
Cumhuriyet Kad›n› için
k›vanç duyuyor, onun
kurdu¤u bir dernekte
yöneticilik yapt›¤›m için
kendimi ﬂansl›
hissediyorum. Onlar›n
yapt›klar›na eriﬂemedik.
Fakat bizlere her zaman
örnek olduklar› ve bize
güç verdikleri için onlar›n
hat›ralar› önünde bir kere
daha sayg›yla e¤iliyoruz.”

üreyya A¤ao¤lu 1903 y›l›nda
Kafkasya’da do¤du. Babas› Prof.
Dr. Ahmet A¤ao¤lu düﬂünce ve
siyaset adam›yd›. Atatürk’ün
Kurtuluﬂ Savaﬂ› s›ras›nda yak›n arkadaﬂlar›
aras›ndayd› ve Cumhuriyet devrini yaﬂad›.
Say›n A¤ao¤lu 1910 y›l›nda ailesiyle
birlikte Bakü’den ‹stanbul’a geldi. 1920
y›l›nda ‹stanbul K›z Lisesi’nden pekiyi
dereceyle mezun oldu. Hukuk Fakültesi’ni
bitirdikten sonra 1925 y›l›nda Adalet
Bakanl›¤›’nda staj yapt›. 5 Aral›k 1927’de
Ankara Barosu’na kay›t oldu. 12 Mart
1936 y›l›nda da Ankara Barosu’ndan
naklen ‹stanbul Barosu’na kaydedildi.

S

Hayat› boyunca sürdürdü¤ü mesle¤inin
yan›nda ‘Kad›n haklar› ve kad›n›n ça¤daﬂ
yaﬂamdaki yeri’nin önde gelen
savunucular›ndand›. 1948 y›l›nda
Uluslararas› Kad›n Hukukçular
Komisyonu’na seçildi. 2 y›l komisyona
baﬂkanl›k yapt›ktan sonra 1949 y›l›nda
Uluslararas› Barolar Birli¤i ‹dare Heyeti’ne
seçildi. 1950 y›l›nda Berlin Uluslararas›
Hukukçular Komisyonu’nun kurucu
üyeleri aras›nda yer ald›. Önemli sivil
toplum kuruluﬂlar›n›n kuruculu¤unu yapt›.
Bunlar›n aras›nda 1996 -2000 y›l›nda
baﬂkanl›¤›n› yapt›¤›m Türk Hukukçu
Kad›nlar Derne¤i baﬂta olmak üzere,
Üniversiteli Kad›nlar Derne¤i, Hür Fikirleri
Yayma Derne¤i, Soroptimistler ‹stanbul
Kulübü, Türk Amerikan Üniversiteliler
Derne¤i, 1948 de kendi kurdu¤u Çocuk
Dostlar› Derne¤i bulunmaktad›r.
Cumhuriyet Dönemi’nde babas› gibi
Atatürk’ün yan›nda yer alan Say›n A¤ao¤lu
öncü bir avukatt›. 27 May›s 1960
‹htilali’nden sonra Yass›ada da
yarg›lananlar aras›nda bulunan kardeﬂi
Samet A¤ao¤lu’nun savunmas›n› üstüne
ald›. ‹stanbul’da kat›ld›¤› “Kad›n Haklar›
ve Ça¤daﬂlaﬂma” konulu panelden
ayr›l›rken merdivenlerden yuvarlanan
A¤ao¤lu beyin kanamas› geçirdi. 1989’da
öldü.
2 tane kitab› ve hukuki makaleleri bulunan
A¤ao¤lu Türkiye’nin ilk kad›n avukat›
olarak Cumhuriyet Dönemi kad›nlar›n›

en güzel ﬂekilde temsil eden, iyi bir
hukukçuydu.
(“Londra’da Gördüklerim” - “Bir Hayat
Böyle Geçti” adl› eserleri mevcuttur).
Hat›ralar›ndan:
1921 y›l›nda hukuk tahsili yapmak için
Darülfünun’a baﬂvuran Av. Süreyya
A¤ao¤lu kad›nlara kapal› olan Hukuk
Fakültesinin Reisi Devletler Hukuku
Profesörü Selahattin Bey’e Hukuk
Fakültesine kay›t için baﬂvurur. “Üç
arkadaﬂ daha bul hemen hukuk fakültesini
açal›m” yan›t›n› al›r. Say›n A¤ao¤lu baﬂka
fakültelere yaz›lan 2 arkadaﬂ›yla birlikte
hukuk fakültesine kay›t olurlar. Bunlar ilk
kad›n Yarg›tay üyesi Say›n Melahat Ruacan
ve Bedia Onar’d›r. ‹kinci sömestrede
erkeklerle birlikte e¤itime toplam 63 kiﬂi
olarak devam ederler. Onlar Hukuk
Fakültesi son s›n›fta iken Cumhuriyet ilan
edilir. O devirde bir yabanc› dil bilmek
ﬂartt›r.
Türkiye’de Hukukçu Kad›nlar Derne¤i’nin
kurulmas›na sebep olan Av. Bihterin
Berkin 1956 y›l›nda Viyana Kongresi’ne
davet edilir. Burada Türk Hukuku ve
Uygulamalar› hakk›nda bir yaz› haz›rlayan
Prof. Nihal Uluocak, Hakim Handan
Ertunç, Av. Malike Bayülgen, Av. Sara
Geron ile birlikte toplant›da Türk kad›n›n›
temsil ederek Cumhuriyet kad›n›na
önderlik yapm›ﬂlard›r. Bu arada Av.
Süreyya A¤ao¤lu ise 1946 y›l›nda
Amerika’da Kad›nlar Birli¤i Kongresi’ne
davet edilmiﬂtir. Bu toplant›ya yetiﬂemeyen
A¤ao¤lu Amerika hariciyesi kanal› ile
çeﬂitli radyo ve toplant› programlar›na
kat›ld›. Beynelminel Barolar Birli¤i’yle
temas› sonucu ‹stanbul Barosu da bu
birli¤e üye oldu. A¤ao¤lu uzun süre bu
Birli¤in yegâne kad›n yönetim kurulu
azas›yd›. (1946-1960).
Kendi ifadesinden al›nan sat›rlar›
okuyorum. “Amerika’da geçirdi¤im 3 ay›n
her gün ve saatini Türkiye ve Türk Kad›n›n›
Amerikal›lara tan›tmak ve Amerika’dan
bilgi almakla geçirdim. Türk kad›n›
hakk›nda çok az ﬂey biliyorlard›. Buna
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karﬂ›l›k Atatürk’ü 20. Yüzy›l’›n en büyük
devlet adamlar›ndan biri olarak
tan›yorlard›. Bizleri çarﬂafl› ve harem
odalar›nda tasavvur ettikleri için
konferanslar›mda ve her programda
Türkiye’de kad›n›n durumunu anlatmaya
çal›ﬂt›k.”
Baroda genelde adli müzaharet ve
avukat›n ahlak› konular›nda çal›ﬂmalarda
bulundu. 1952 y›l›nda Say›n A¤ao¤lu
Amerika’daki “Kad›n Hukukçular Birli¤ine
üye oldu”. Ayn› y›l “Pakistan Kad›nlar
Birli¤i” toplant›s›na davet edildi. 1926 da
Medeni Kanunla Türk kad›n›n›n kazand›¤›
haklar› anlatt›. 1954 y›l›nda Finlandiya’da
“Hukukçu Kad›nlar Kongresine” kat›larak
Berlin Hukukçu Kad›nlar Toplant›s›’n› açt›.
Montecarlo’daki Barolar Birli¤i ve
Hukukçu Kad›nlar Toplant›s›’na kat›larak,
1956 y›l›nda Hindistan’da konferanstan
döndükten sonra Atina “Beynelminel
Hukukçular Komisyonuna” davet edildi.
1956 y›l›nda “Beynelminel Barolar
Birli¤i”nin Oslo Kongresi’ne giderek baz›
oturumlara baﬂkanl›k yapt›.1958 y›l›nda
“Hint Kad›n Teﬂkilat›”n›n davetlisi olarak
Seylan’a gitti. Cumhuriyetle, Türk
kad›n›n›n haklar›n› anlatt›.
1959 da Yeni Delhi’de “Hukukçular
Konferans›” ve Yugoslavya Dubrovnik
ﬂehrinde “Milletleraras› Avukatlar
Konferans›”na kat›ld›. 1960 y›l›nda “Kad›n
Hukukçular Birli¤i” Süreyya A¤ao¤lu’nu
Birleﬂmiﬂ Milletler Cenevre Teﬂkilat›
temsilcisi seçti.
Kendi an›lar›ndan ﬂu sat›rlar› size iletmek
istiyorum. “O s›ralarda K›br›s meselesi en
alevli dönemindeydi. Kongrelerin
politikadan uzak, objektif ve genel konular
üzerinde çal›ﬂmas›na ra¤men bu kongreye
baﬂkanl›k eden Selanik Üniversitesi
Devletler Hukuku Profesörü “Baﬂkanl›¤›
baﬂka bir arkadaﬂa devrediyorum, zira
konuﬂulacak önemli bir problem var”
dedi. Salon delegeler d›ﬂ›nda dinleyicilerle
t›kl›m t›kl›m doluydu. Bu problemin
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“K›br›s” oldu¤unu ö¤renince aya¤a
kalkt›m ve kongre prensiplerine göre bu
konunun burada tart›ﬂ›lamayaca¤›n›, aksi
halde salonu terk edece¤imi bildirdim.
Kanadal› Baﬂkan meselenin oya
konulaca¤›n› söyledi. Say›m yap›l›nca,
kongre üyelerinin iki kat› reyle
konuﬂulmas›na karar verilecekti ki, ben
yine söz alarak üye olmayanlar›n da rey
kulland›¤›n› söyledim ve salonu terk ettim.
Bu hareketimden sonra bu konu da
konuﬂulmad› ve Baﬂkan gelerek beni
yeniden salona davet etti.” (bkz. Ayn› adl›
eser 128).
“Kongrede ilk kez demir perde gerisi
ülkelerin kad›n hukukçular› ile karﬂ›laﬂt›k.
Atina’da bize büyük ilgi gösterdiler.
Türkiye’den giden Rum kad›n avukatlar
bizlerle çok yak›n ilgilendiler, evlerine
davet ettiler. Adliye Vekili Türkçe “Hoﬂ
Geldiniz” dedi, büyük yemekte bizi sa¤
taraf›na oturttu. Kongreye gelen delegeler
etrafl› raporlar haz›rlam›ﬂlard›. Her ülke
kendi derne¤ini kurmuﬂ ve ortak bir
çal›ﬂma ürününü ortaya sermiﬂti. Bizler
ise ferden çal›ﬂ›yorduk. (bkz. Süreyya
A¤ao¤lu “Bir Ömür Böyle Geçti”, 1975,
‹shak Bas›mevi, s. 178 -179.)
“Federasyon Baﬂkan› Frans›z Paris
Barosu’na kay›tl› Yvonne Tolman Gu›llard.
Aile hukuku konular›n›n tart›ﬂ›ld›¤›
konferansta da bütün demir perde
memleketleri delegeleri konuﬂurken Rus
delegesinin yüzüne bak›yor, adeta tasvip
bekliyor, Rus delegesinin her konudaki
konuﬂmas›n›, tekliflerini de kay›ts›z ﬂarts›z
destekliyorlard›. Benim bu kongre vesilesi
ile gördü¤üm halk›, yaﬂay›ﬂ tarzlar›n›, ilmi
bir konferanstan bile yoksun olduklar›
konuﬂma hürriyetini yurdumuzdaki aﬂ›r›
solcular›n da benim gibi objektif bir gözle
görmesini isterdim.” (bkz. Ayn› adl› eser,
s.180).
Bu konferans sonucu ç›kar›lan rapor 20
ﬁubat 1967 de ‹ngiltere’ye gönderilir.
Detayl› rapor ise 17 May›s 1967’de
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Varﬂova’ya gönderilir.
1965 y›l›nda Atina Kongresi’nin
“Vatandaﬂl›k Kanunu ve Evlat Edinme”
konulu toplant›s›na Noter Fahire Akman
ile 1967 Varﬂova Kongresine Prof. Dr.
Nihal Uluocak ve Av. Handan Ertunç ile
Ailenin Korunmas›na ‹liﬂkin Türkiye’deki
uygulama raporunu Say›n A¤ao¤lu
arkadaﬂlar› ile birlikte sundu.
1968 y›l›nda ‹stanbul’da bir konsey
toplant›s›na karar vererek kongre için
federasyon üyeleri Türkiye’ye davet edildi.
Bu konsey üyeleri ile birlikte yap›lan
toplant›dan sonra Türkiye’de de bir dernek
kurulmas›na karar verilir ve Türk Hukukçu
Kad›nlar Derne¤i kurulur. 1971 Paris
Kongre Üyesi olarak görev yapan Say›n
A¤ao¤lu 1980- 1982 Hukukçu Kad›nlar
Federasyonu 2. Baﬂkan› olmuﬂtur. 1985’de
Varﬂova toplant›s›na kat›larak 1987’de
toplant›n›n Türkiye’de yap›lmas›na karar
verilmiﬂtir.
Tüm bu hayat hikâyesi Cumhuriyet
Dönemi’nde yaﬂam›ﬂ, haklar›n› en iyi
ﬂekilde kullanm›ﬂ, Türk Kad›n›n› yurt
d›ﬂ›nda ve yurt içinde en iyi ﬂekilde temsil
etmiﬂ, çarﬂaftan ç›karak ayd›nl›¤a do¤ru
yürümüﬂ, önemli sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n kurucusu olarak bu ülkeye
karﬂ› sorumluluklar›n›n bilincinde, ülkesi
ve milleti için bir duruﬂ sergileyen bir
Cumhuriyet Kad›n›na aittir.
Ancak onun hikâyesinden ayd›n kad›nlar›n
ders alarak son zamanlarda yaﬂanan
olumsuzluklara karﬂ› daha çok çal›ﬂmas›
ve memleketini çok iyi temsil etmesi
gerekiyor. Bu duygularla bu Cumhuriyet
Kad›n› için k›vanç duyuyor, onun kurdu¤u
bir dernekte yöneticilik yapt›¤›m için
kendimi ﬂansl› hissediyorum. Onlar›n
yapt›klar›na eriﬂemedik. Fakat bizlere her
zaman örnek olduklar› ve bize güç
verdikleri için onlar›n hat›ralar› önünde
bir kere daha sayg›yla e¤iliyoruz.

SON ÇIKAN YASALAR
5696 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Mo¤olistan Hükümeti Aras›nda Sa¤l›k Alan›nda ‹ﬂbirli¤ine Dair Anlaﬂman›n Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun (09/10/2007)
5697 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun (16/10/2007)
5698 Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Di¤er Ba¤›ms›z Çal›ﬂanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ‹le Tar›m
‹ﬂçileri Sosyal Sigortalar Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (16/10/2007)
5699 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Fas Krall›¤› Hükümeti Aras›nda Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alan›nda ‹ﬂbirli¤i
Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun (24/10/2007)
(Devam edecek)

24

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

BASIN AÇIKLAMALARI

Atam›z›

minnetle and›k...

‹

stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›’n›n, Büyük Atatürk’ün
ölümünün 69. y›l› nedeniyle yay›nlad›¤› Bas›n
Aç›klamas›.

Antiemperyalist mücadelesine önderlik etti¤i ulusunu, zaferden
sonra ça¤daﬂl›¤› hedefleyen devrimlerle geliﬂtiren, mazlum
milletlere de sömürgenlerin yenilebilece¤ini gösteren
Atatürk’ü ölümünün 69. y›l›nda bir kez daha minnetle and›k.
Ayn› zamanda da önceki y›llardan daha farkl› bir ortamda
an›yoruz:
Emperyalist güçler epeydir, Atatürk resimlerinin devlet
kurumlar›ndan indirilmesinin, Atatürkçü Düﬂünce’nin de devlet
ve yönetim aç›s›ndan tayin edici norm olma özelli¤ine son
verilmesinin zaman›n›n geldi¤ini söylemektedirler.

‹nsanl›¤›n ilk ça¤lardan bu yana gönüllerinde yaﬂatt›klar›, özlemini
çektikleri ba¤›ms›zl›k, özgürlük, adalet, eﬂitlik, onur gibi yüce
düﬂünceleri yok etmek nas›l olanaks›zsa, bu düﬂüncelerin
simgesel kiﬂili¤i ve kimli¤i Atatürk’ü de ülkemizin, ulusumuzun
gönlünden, belle¤inden silmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.
Cumhuriyet’in, Atatürk’ün miras› ulus devletin, laikli¤in
tasfiyesinin zaman›n›n geldi¤ini, bunun için güçlerinin yeterli,
zaman›n da uygun oldu¤unu düﬂünenler yan›lmaktad›rlar.
Ulusumuz Atatürk’ün miras› Cumhuriyet’i, ulus devleti, ça¤daﬂ
de¤erleri savunma kararl›¤›na sahiptir.
‹stanbul Barosu ulusal ba¤›ms›zl›¤›, laik düzeni, hukukun
üstünlü¤ünü savunma ve ça¤daﬂ bir anlay›ﬂla geliﬂtirme
konusunda üzerine düﬂen sorumluluklar› bundan sonra da
eksiksiz olarak yerine getirme u¤raﬂ› içinde olacakt›r.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.

Yine, her derecedeki e¤itim ö¤retim kurumlar›nca, yeni kuﬂaklara,
antiemperyalist, ça¤daﬂ, laik, ulusal ç›karlar› gözeten, halkç› bir
anlay›ﬂ›n simgesi olan Atatürkçü Düﬂünce’nin aktar›lmas›na da
son verilmesinin gerekti¤ini söylemektedirler.
Hedef, Türk düﬂünce sisteminden, kamusall›¤›ndan ay›klanarak,
ulus devletin düﬂünsel temeli olma özelli¤i yok edilmiﬂ bir
Atatürk, felsefi olarak ta yok edilmiﬂ, ulusal kurtuluﬂun onurlu
miras›n›n halk›n bilinçalt›ndan silinmesiyle belleklerde de
öldürülecek bir Atatürk’tür.
Bunun içindir ki; Atatürk ad›n›n ve ça¤daﬂl›¤› simgeleyen Atatürk
ilkelerinin, tayin edilen, görevlendirilen baz› komisyonlara
haz›rlat›lan sipariﬂ Anayasa taslaklar›ndan özenle ay›kland›¤›n›
görmekteyiz. Atatürk ad›n› anayasa baﬂta olmak üzere hukuk
metinlerinden ç›karmakla ulusumuzun gönlünden, kafas›ndan
da ç›karabileceklerini düﬂünenler yan›lmaktad›rlar.

BASIN AÇIKLAMALARI
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24 Kas›m Ö¤retmenler Günü

Bas›n Aç›klamas›
ustafa Kemal Paﬂa iﬂgalcilere karﬂ› verilen savaﬂ›n
bir milletin kurtuluﬂu için yeterli olmad›¤›n›n
bilincindedir. Bu nedenle ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›
y›llar›nda bile e¤itim ö¤retim konusuna duyarl›l›k
göstermiﬂ, ö¤retmenlerle yapt›¤› toplant›larda milli ve ça¤daﬂ
e¤itimin önemini vurgulam›ﬂt›r.

M

Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan sonra verilecek as›l savaﬂ›n da toplumu
geri b›rakan, her türlü geliﬂmenin ve ça¤daﬂl›¤›n önünde engel
olan ortaça¤ anlay›ﬂ›na karﬂ› olaca¤›n› de¤iﬂik tarihlerdeki
konuﬂmalar›nda önemle vurgulam›ﬂt›r.
Örgün e¤itimin yan›nda, toplumun de¤iﬂik kesimlerinin, ö¤renim
ça¤›n› çoktan geçti¤i halde okuma yazma bilmeyen ço¤unlu¤un
e¤itilmesi için do¤rudan sorumluluk üstlenmiﬂtir.
Harf Devrimi’nden sonra bizzat yaz› tahtas›n›n baﬂ›na geçerek
baﬂlatt›¤› Millet Mektepleri uygulamas›yla harf devriminin yan›nda
e¤itim ö¤retim devrimiyle bütün bir ulusun her yaﬂ düzeyinde
e¤itim seferberli¤ine geçebilece¤ini göstermek istemiﬂtir.
24 Kas›m Atatürk’e Millet Mektepleri Baﬂö¤retmenli¤i ﬂan›n›n

verildi¤i tarihtir. Toplumlar›n inand›¤› ve benimsedi¤i önderlerin
peﬂinden gidece¤inin bilincinde olan Atatürk yaz› tahtas› baﬂ›nda,
kendisini izleyen ulusuna ça¤daﬂ uygarl›¤›n yolunu göstermektedir.
Kazan›lan askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlanmas› ve
topulumun geliﬂmesi ulus devlet temelinde ve ça¤daﬂ bir e¤itim
anlay›ﬂ›n›n sürdürülmesiyle mümkündür. Atatürk’ün yapmak
istedi¤i de tam anlam›yla bu amaca yöneliktir.
Ça¤d›ﬂ›, ulus devlet anlay›ﬂ›na ters, Cumhuriyet Devrimlerini ve
Atatürk ‹lkelerini tasfiyeye yönelik giriﬂimleri ibretle izledi¤imiz,
Ortaça¤ karanl›¤›na do¤ru yönlendirilmek istenen günümüz
Türkiye’sinde Atatürk’ten al›nacak derslerin hala var oldu¤u
temel bir gerçektir.
‹stanbul Barosu Millet Mektepleri Uygulamas›’n›n ulusal temelde
ça¤daﬂ e¤itim için önemini korudu¤u ve hala önemli dersler
içerdi¤i düﬂüncesindedir.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
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Müﬂtak
Erenus'u
Anma
Gecesi

air, yazar Av. Müﬂtak ERENUS
7 Kas›m 2007 Çarﬂamba akﬂam›
‹stanbul Barosu Kültür Sanat
Komisyonu taraf›ndan
düzenlenen bir etkinlikte an›ld›. Hukuk
insanlar›n›n, yazarlar›n, müzikçilerin,
ressamlar›n ve tiyatro sanatç›lar›n›n
kat›ld›¤› etkinlik Beyo¤lu Baro Han’da
Orhan Apayd›n Salonu’nda gerçekleﬂti.

H‹KMET’ten iki parça seslendirdi. ‹nsanc›l
Dergisi Yay›n Yönetmeni Cengiz
GÜNDO⁄DU, Av. Gülçin ÇAYLIG‹L ve
Cumhuriyet Gazetesi yazar› ‹lhan
SELÇUK; ERENUS’un bir sanat ve hukuk
insan› olarak duruﬂundan söz etti.
ﬁair Berrin TAﬁ, Ülker SOLMAZ ve k›z›
Ülkü, onun ﬂiirlerinden örnekler sundu.

Salonun Fuayesi’nde Karﬂ› Sanat
Merkezi’nden Feyyaz YAMAN’›n
haz›rlad›¤› Foto¤raf Sergisi konuklara hoﬂ
geldiniz diyordu.

Ö¤retmen Neylan DO⁄AN ilkokul ikinci
s›n›f ö¤rencileri Tu¤ba, Hümeyra, Egemen
ve Ömer’le onun ﬂiirlerini baﬂar›yla sundu.
O¤lu Ali Erenus ise babas›n›n çok sevdi¤i
üç ﬂark›y› seslendirdi.

ﬁ

‹stanbul Barosu Kültür Sanat Komisyonu
Baﬂkan› Av. Ömer YASA’n›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›n› yapt›¤› etkinlikte hukukçu
ve ﬂair ERENUS’un her iki alandaki
ç a b a l a r › n › n ö n e m i v u rg u l a n d › .
Tiyatro sanatç›s› Mehmet ESATO⁄LU’nun
sundu¤u gecede, foto¤raf sanatç›s› Özcan
YAMAN’›n haz›rlad›¤› ERENUS’un yaﬂam
serüvenine iliﬂkin görüntülerden oluﬂan
sunum etkinlik boyunca barkovizyonda
sergiledi.
Sanatç› Esin AFﬁAR, gitarda Renan B‹LEK
eﬂli¤inde sözleri Yunus EMRE ve Naz›m

‹kinci bölümde GRUP YORUM iki ﬂark›
seslendirdi. Av. Müﬂtak Erenus’un yan›nda
stajyerli¤ini yapt›ktan sonra uzun y›llar
onunla birlikte çal›ﬂan Av. Murat
TOPÇUO⁄LU ile üç TAYAD yöneticisi
duygu yüklü konuﬂmalar yapt›lar. Aynur
D‹Z, Hale ÜSTÜN, Bilgesu ATAMAN,
ﬁirin GÜRBÜZ, Göksel KEﬁEN ve
Bahariye ALPMAN’dan oluﬂan T‹YATRO
S‹MURG, ERENUS’un 1978 1 May›s’›n›
anlatt›¤› “Gelincik Bayraklar›n Türküsü”
adl› ﬂiirini müzikler ve danslar eﬂli¤inde
sergilediler.

KÜLTÜR VE SANAT

Yazar Güngör GENÇAY, ﬂair Sennur
SEZER, yazar Adnan ÖZYALÇINER, ﬂair
Seyit NEZ‹R, Mustafa GÖKSOY, yazar
Fikret TERZ‹, Av. Nahit ORALB‹ de
an›lar›n› anlatt›lar. Son olarak yazar Bilgesu
ERENUS, katk›da bulunan ve kat›lanlara
teﬂekkür ederek eﬂinin hastal›¤›na karﬂ›n
son günlerinde bile sanata ve insanlara
iliﬂkin çizgisini sürdürdü¤ünü an›msatt›.
Etkinlik ERENUS’ un sözleriyle son buldu:
“En korktu¤um ﬂey insan eskisi olmak.
Ruhsal yap›da eskimek... Kurumak... Tüm
amac›m her gün giyinip kuﬂanan günlü
güneﬂli bu dünyada çocuklu¤u
yitirmemek, ﬂaﬂ›rmay›, gülmeyi, a¤lamay›
unutmamak istiyorum. Elime geçirdi¤im
bu yaﬂama yaraﬂ›r olabilmek için...”
Etkinlik sonras› ressam Özlem KALKAN
ERENUS kar›ﬂ›k teknikle haz›rlad›¤›
Müﬂtak ERENUS Portrelerini
düzenleyicilere arma¤an etti. Saat 19’da
baﬂlay›p 22:30’a kadar süren programa
karﬂ›n salondakiler oradan ç›kmaya
isteksizdiler. Kap›lar aç›ld›¤›nda Fuaye’de
Müﬂtak ERENUS'un do¤um günü
pastalar›yla karﬂ›laﬂt›lar.
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Cumhuriyet ve Atatürk’ü
Anma Konseri

A

vukatlar sadece hakk› savunmazlar... Avukatlar sadece
adalet peﬂinde koﬂmazlar... Avukatlar, sanatla da
ilgilenir, emekleri ve zamanlar›n› verirler, orada da
baﬂar› kazan›rlar. T›pk› bu gece oldu¤u gibi...

Bu sözler ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve
Sanat Komisyonu Koordinatörü Av. Muammer Ayd›n’a ait.
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu’nca düzenlenen
Türk Sanat Müzi¤i Konseri’ni baﬂar›l› buldu¤unu söyleyen Ayd›n,
konser sonunda yapt›¤› konuﬂmada, Komisyonun Baﬂkan ve
Yürütme Kurulu Üyelerine, koro ﬂefine ve koroya teﬂekkür etti.
Muammer Ayd›n, bu arada koro ﬂefine bir buket çiçek verdi.

Baromuz Türk Sanat Müzi¤i Korosunun 8 Kas›m Perﬂembe akﬂam›
Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdi¤i konser büyük ilgi gördü.
“Cumhuriyet ve Atatürk’ü Anma” konseri sonunda izleyiciler
koroyu ayakta alk›ﬂlad›lar.
Sunumunu Av. Gültekin Sezgin’in yapt›¤› ve Ata’m›z›n sevdi¤i
ve sevilen ﬂark›lardan oluﬂan ﬁef Caner Bak›r yönetimindeki
konserin ilk bölümü, hüseyni ve uﬂﬂak, ikinci bölümü hicaz
makam›ndaki ﬂark›lardan oluﬂtu. Tamam›n› korunun seslendirdi¤i
ﬂark›lara zaman zaman izleyiciler de eﬂlik etti.
Konseri Kad›köy Belediye Baﬂkan› Av. Selami Öztürk, ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültür ve Sanat Komisyonu
Koordinatörü Av. Sevgi Öztürk, avukatlar ve eﬂleri ilgiyle izledi.

ÖYKÜLEﬁEN HUKUK
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‹FADE
Saat sabah›n beﬂiydi. Varl›kl› insanlar›n oturdu¤u bir
semt karakolunda iki adam parlak bir ›ﬂ›¤›n alt›nda karﬂ›l›kl›
oturuyorlard›. Karﬂ›l›kl› ve çaresiz yüz ifadeleriyle oturan bu
adamlar kimdi? Gecenin bir yar›s› onlar› polis nezaretine att›ran
sebep neydi? Düﬂkün bir hali vard› her ikisinin de. Ne yapm›ﬂlard›
da düﬂmüﬂlerdi bu duruma. Yaﬂamda yücelmek ve yükselmek
as›l amaçt›r insanlar için. ‹yi ama her yücelme ve yükselmenin
bir düﬂüﬂü yok mudur? Yükselmek insan için ne denli do¤alsa
düﬂmek, düﬂkün duruma gelmek de do¤al de¤il mi? Yükselirken
alk›ﬂlanan insan düﬂerken neden ay›plan›r. Düﬂece¤ini bile bile
“baﬂar›” basamaklar›n› ç›kan insan nas›l alk›ﬂlan›r. O düﬂtükten
sonra onu k›nayanlar, vicdan azaplar›n› hafifletmek için mi övüp
göklere ç›kar›rlar yükseleni…
Birisi zay›f kirli sakall›, öteki topluca ve k›sa boyluydu.
Kilolu olan endiﬂeli bir yüz ifadesiyle sordu:
— ﬁimdi ne yapaca¤›z, ne diyece¤iz bunlara?
— Allah büyük, telaﬂ etme.
Böyle söylüyor. Bu sözlerin birazdan baﬂ›ndan geçenleri
anlatacak giriﬂ cümlesi oldu¤u çok belli. Yine de anlatacak m›
acaba her ﬂeyi diye merak›n› bast›rmakta zorlan›yor ﬂiﬂman olan.
Zay›f olan üﬂüyormuﬂ gibi kollar›n› üst üste kavuﬂturarak ellerini
iki dirse¤ine sürtüp duruyor. Yaln›z, nedense kirli sakall› ve s›ska
yüzünde bir mahmurluk var. Mahmur ifade yüzündeki çelimsizli¤i
kapat›yor. Yüksekten düﬂmüﬂ de yere çok kötü çak›lm›ﬂ çocuklar
gibi yaﬂad›¤› ac› o denli derin ki, duyumsad›¤› ﬂey ac› m› yoksa
zevk mi ayr›ﬂt›ram›yor. Ayr›ﬂt›rmak da istemiyor haliyle. Ayn›
rahat tav›rla sürdürüyor konuﬂmas›n›.

Coﬂkun ONGUN
‹ki kafadar yazd›klar› senaryoyu hâkime de
anlatacaklard›. Senaryoyu yazan ve ifadeye ilk baﬂlayan zay›f
san›k burada bir ﬂeyi hesaba katmam›ﬂt›. Sorgu yarg›c› kad›nd›.
Senaryosu zora girmiﬂti. Ne anlatacak diye merakla bekledi
arkadaﬂ›.
Rus kad›n k›sm›n› es geçerek ayn› ﬂeyleri tekrarlad›.
Yanlar›nda bekleyenlerden mi korktu yoksa hikâyesi sekteye
u¤rad›¤› için söylemeyi mi unuttu bilinmez, polisler de suçlamad›.
Karﬂ›s›nda ifade verdi¤i kiﬂi ad› üstünde “Sorgu
Yarg›c›”yd›.
Sordu:
— Sabah›n o saatinde ne iﬂiniz vard› d›ﬂar›larda?
Bunu beklemiyordu. Yüzü k›zard›. Avukat›na bakt›.
Sonra kâtibe. Kâtip de kad›nd›. Gözünü kaç›rd›. Önüne bak›nd›.
S›r›tmaya çal›ﬂt›, olmad›. Sustu.
Yarg›ç ›srar etti.
— Ne iﬂiniz vard› o¤lum gecenin o yar›s› d›ﬂar›da?
Daha fazla dayanamad›, koyuverdi kendini. Gevrek ve
s›r›tkan bir üslupla,
— Ya bir iﬂimiz vard› iﬂte, kad›n iﬂi!..

— ‹yi dinle beni. ﬁaﬂ›rma karﬂ›s›nda. Seninle bir
arkadaﬂ›m›z›n evinde gecenin geç saatine dek oturduk. Gece
ﬂeytan dürttü. Ruslara gidelim dedik. Telefonda sözleﬂtik. Evlerine
gittik. Geri dönüﬂümüz saat dört s›ralar›yd›. O s›ra birinin
karanl›kta kaçt›¤›n› gördük. Ard›ndan gelenlerin de yakalay›n,
diye ba¤›rd›¤›n›… Adam bizi görünce sendeledi. Ben önüne
engel olunca elindeki çantay› bana do¤ru f›rlatt›. Ben de tuttum.
Adam duvar› atlay›p kaçt›. Sen arkas›ndan gittin ama karanl›kt›,
göremedin. Polisler de gelip bizi ald›. H›rs›zm›ﬂ me¤erse kaçan.

Yarg›c›n yüzü k›zard›. Yaln›z bozuntuya vermedi. Son
söyleneni tutana¤a geçmedi. F›s›lt›yla yaz›c› k›zla konuﬂtu.
“Tutuklanmas›na…” dedi, tutuklad›.

Arkadaﬂ› onu dikkatle dinledi. Zay›f olan nedense
ikirciklendi. A¤z›na geleni “desem mi demesem mi,” diye tereddüt
geçirdi. Sesini k›sarak:

Avukat kabul etmedi ama san›k feveran etti:

— Bizi buraya getiren polisler para teklif etti, diyelim.
Vermeyince de b›rakmad›lar, diyelim.
Arkadaﬂ›, onun bu anlatt›klar›na ﬂaﬂ›rmad› do¤rusu ama
anlatt›klar›na inanmas›n› beklemesine ﬂaﬂmadan edemedi. Yine
de söylenenleri akl›na yazd›.
Bu anlatt›klar›n› ifade olarak karakolda verdiler.
Cumhuriyet Savc›s› onlar› pas geçti. ‹fade almaya gerek görmeden
sorgu hâkimine tutuklama istemiyle sevk etti.

Bizimkinin yüzü as›ld›. Hâkime söylendi. Polisler onlar›
d›ﬂar› ç›kar›rken çelimsiz olan avukat›na seslendi.
Lekelenmiﬂ kot pantolonunun cebinden yüz dolar ç›kard›.
“Bunu,” dedi “Mersin’de kar›ma gönderir misin? ‹ﬂte telefon
numaras›...”

— Gözünü seveyim avukat bey, paray› yollad›¤›m
kar›md›r, yeni do¤um yapt›. Bu para gitmezse ölürler.
Avukat, pis bir ﬂeyi tutacakm›ﬂ gibi gönülsüzce uzand› paraya.
San›¤›n verdi¤i teli de kendi cebine kaydetti.
ﬁiﬂko olan söylenince, zay›f olan ona çemkirdi. Bir
tekme savuracak oldu. Polis koluna as›l›nca yumuﬂad›. Yeni
yetme bir çocuk sesiyle, “Polis abi, n’olur bana bir sigar yak,”
diye yalvard›.
econgun@gmail.com
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TÜBAKKOM Toplant›s›nda
Anayasa Taslaklar› Görüﬂüldü
Türkiye Barolar Birli¤i Kad›n Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM)
temsilcileri 24 Kas›m Cumartesi günü ‹stanbul Barosu Kültür
Merkezi’nde topland›.
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi’nin ev sahipli¤inde
gerçekleﬂen toplant›da, TBB’nin haz›rlatt›¤› T.C. Anayasa
Önerisi ve AKP’nin (Özbudun) Anayasa Tasla¤› ele al›nd›.
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan’›n yönetti¤i toplant›da, TÜBAKKOM Kurucu
Baﬂkan› Av. Nazan Moro¤lu ile ‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi-TBB Anayasa önerisi komisyon üyesi Doç. Dr. Korkut
Kanado¤lu konuﬂmac› olarak yer ald›lar.

Baz› sivil toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri, ‹stanbul’da
düzenledikleri ortak bas›n toplant›s›nda, etnik ya da dinsel
farkl›l›klar› bahane ederek ikilik ç›karmak isteyenlere karﬂ›
ülkemizi ve çocuklar›m›z› koruma kararl›l›¤›nda olduklar›n›
bildirdiler.
Ça¤daﬂ Yaﬂam› Destekleme Derne¤i Genel Baﬂkan› Prof. Dr.
Türkan Saylan, ‹stanbul Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i Koordinatörü
Av. Nazan Moro¤lu, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi
Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Cumhuriyet Kad›nlar›
Derne¤i Genel Baﬂkan› Av. ﬁenal Sar›han ve çeﬂitli kad›n ve
gençlik kuruluﬂlar› temsilcileri 13 Kas›m Sal› günü Savoy Otel’de
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda ortak bir aç›klama yapt›lar.
Aç›klamada, d›ﬂ güçlerin deste¤i ile giderek t›rmanan ve son
aylarda onlarca gencimizin yaﬂam›n› yitirmesine neden olan
teröre karﬂ›, ﬂehitlerimizin analar›, bac›lar›, eﬂleri olan
kad›nlar›m›zla birlikte olmak amac›yla ﬁanl›urfa’da “Teröre
Karﬂ› Kad›n Buluﬂmas›” düzenleme karar› al›nd›¤› belirtildi.
Söz konusu buluﬂman›n ülkenin içinde bulundu¤u siyasal
koﬂullar dikkate al›narak bahar aylar›nda ertelendi¤i kaydedilen
aç›klamada, “Amac›m›z, etnik ya da dinsel farkl›l›klar› bahane
ederek ikilik ç›karmak isteyenlere karﬂ›, ülkemizi ve çocuklar›m›z›
koruma kararl›l›¤›nda oldu¤umuzu ifade etmektir. Bu ülkenin
her kar›ﬂ topra¤›nda eme¤i olan, biz bu ülkenin yar›s› olan
kad›nlar, vatan›m›zda ﬂiddet, kavga, kan, gözyaﬂ› istemiyoruz”
denildi.
‹stiklal Savaﬂ›’nda Türk kad›nlar›n›n emperyalizme karﬂ›
ba¤›ms›zl›k savaﬂ› verdikleri hat›rlat›lan aç›klamada, kad›nlar
olarak bu mücadeleye bugün de haz›r olduklar› belirtildi.

Kanado¤lu, Özbudun Tasla¤›’n›n özellikle laiklik, Cumhuriyet’in
kuruluﬂ felsefesi, kuvvetler ayr›l›¤›, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, kad›n erkek
eﬂitli¤i ile ilgili hükümlerine dikkat çektiler. Bu maddelerin
Cumhuriyet’in temelini zedeledi¤ini, AKP yönetiminin ideolojisine
uygun olarak tasarlanm›ﬂ oldu¤unu belirtti.
Moro¤lu ise AKP Tasla¤›’nda kad›nlar›n yaﬂl›lar, engelliler, çocuklar
gibi özel surette korunmaya muhtaç kesim olarak ele al›nm›ﬂ
oldu¤unu, ayr›ca 2004 tarihinde Anayasa de¤iﬂikli¤iyle kad›n
erkek eﬂitli¤inde at›lan olumlu ad›ma Taslakta yer verilmemiﬂ
oldu¤unu anlatt›.
Toplant›ya, TÜBAKKOM üyelerinden Bursa, Antalya, Kocaeli,
Mersin (Dönem Sözcüsü), Adana, K›rklareli, Samsun, Tekirda¤
Barolar› temsilcileri, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi
üyeleri ile TBB Yönetim Kurulu üyesi Av. Canan ﬁener kat›ld›lar.

Kral’a Verilen Madalya
Daval›k Oldu
‹stanbul Barosu Üyelerinden Av. Mahmut Tanal, Suudi Arabistan
Kral›’na Devlet ﬁeref Madalyas› verilmesine iliﬂkin Bakanlar
Kurulu Karar›’n›n iptali ile Devlet ﬁeref Madalyas›’n›n geri
al›nmas› istemli Dan›ﬂtay’a dava açt›.
Dava dilekçesinde, Cumhurbaﬂkan› taraf›ndan 9 Kas›m 2007
tarihinde Çankaya Köﬂkü’nde Suudi Arabistan Kral› Abdullah
Bin Abdülaziz El-Suud’a verilen Devlet ﬁeref Madalyas›’n›n,
Madalya ve Niﬂanlar Kanunu’na ayk›r› oldu¤u savunuldu.

Av. Nehir ﬁahin Gülenç
Emekli Oldu
‹stanbul Barosu Üyesi 8172 sicil numaral› Av. Nehir ﬁahin
Gülenç aktif meslek yaﬂam›ndan çekildi.
Eyüp Bölgesi avukatlar›ndan Nehir ﬁahin Gülenç için yak›nlar›,
meslektaﬂlar› ve dostlar› yemekli bir gece düzenlediler.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek ve Baro Meclisi eski baﬂkan› Av. ﬁeref K›sac›k
ve bölge noterlerinin de haz›r bulundu¤u gecede
Av. Nehir ﬁahin Gülenç Mesle¤e Veda Pastas›’n› kesti.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Kolcuo¤lu da ﬁahin’e bir plaket verdi.

HABERLER
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Avukatlar›n
Büro Açarken Belediyelerden
Ruhsat Almaya Yönelten Düzenlemeye
Dan›ﬂtay Freni
Dan›ﬂtay Sekizinci Daire’si 13.04.2007 gün ve 26492 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanan ve ‹ﬂyeri Açma ve Çal›ﬂma
Ruhsatlar›na iliﬂkin yönetmeli¤in 6. maddesinin 1. F›kras›n›
de¤iﬂtiren düzenlemenin yürütmesini durdurdu.
‹stanbul Barosu’nun yürütmeyi durdurma istemli iptal baﬂvurusunu
görüﬂen 8. Daire, 2007/3328 E say›l› ve 19.09.2007 günlü ara
karar›nda yönetmelik maddesinde yer alan “iﬂyerlerine bu
yönetmelikte belirtilen yetkili idareler d›ﬂ›nda di¤er kamu kurum
ve kuruluﬂlar ile ilgili meslek kuruluﬂlar› taraf›ndan özel
mevzuat›na göre verilen izinler ile tescil ve benzeri iﬂlemler bu
yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini
ortadan kald›rmaz” hükmünün yürütmesinin daha önce
durduruldu¤unu bu nedenle yeniden karar verilmesine gerek
olmad›¤› yönünde hüküm kurdu.
Dosyaya görüﬂ sunan Dan›ﬂtay Savc›s›, Avukatlar›n mesleklerini
fiili olarak yürütmek için Avukatl›k Bürolar›n› açmalar› halinde
ne gibi belgeler gerekti¤i ve izin koﬂullar› 1136 say›l› Avukatl›k
Yasas›’nda belirlendi¤ini bu yasan›n bu yöndeki hükmünü
s›n›rland›ran bir yasal düzenlemenin bulunmad›¤› vurguland›.

‹stanbul Barosu - Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Konferanslar›
Yer: Galatasaray Üniversitesi Coﬂkun K›rca Salonu - Beﬂiktaﬂ
Saat: 17: 00
07 Aral›k 2007 / Prof. Dr. Iﬂ›l KARAKAﬁ:
“Türkiye – Avrupa Birli¤i ‹liﬂkilerinde Gelinen Son Nokta”
14 Aral›k 2007 / Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR:
“Çocuk Suçlulu¤u”
29 ﬁubat 2008 / Doç. Dr. Hakan ÜZELTÜRK:
“Vergi Hukukunda Güncel Geliﬂmeler”
07 Mart 2008 / Doç. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBA⁄:
“Paternalizm ve Özgürlük Tart›ﬂmalar›”
14 Mart 2008 / Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ:
“Hakimlerin Hukuki Sorumlulu¤u Üzerine Düﬂünceler”
21 Mart 2008 / Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL:
“TTK Tasar›s›nda Anonim ﬁirketlerin Denetimi”
28 Mart 2008 / Prof. Dr. Ercüment ERDEM:
“Birleﬂme ve Devralmalar”
04 Nisan 2008 / Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ:
“Senetlerin ‹braz› Mecburiyeti ve Ticari S›rlar›n Korunmas›”
11 Nisan 2008 / Prof. Dr. Hamdi YASAMAN:
“Türk Ticaret Kanunu’nda Güncel Geliﬂmeler”
18 Nisan 2008 / Doç. Dr. Murat ENG‹N:
Yrd. Doç. Dr. ﬁebnem GÖKÇEO⁄LU BALCI:
“Anayasal Çal›ﬂma Hakk›, Yoksulluk ‹stihdam Hukuku”
25 Nisan 2008 / Yrd. Doç. Dr. Serap AMASYA:
“TTK Tasar›s›n›n Kurtarmaya ‹liﬂkin Hükümlerinin
De¤erlendirilmesi”
02 May›s 2008 / Yrd. Doç. Dr. Melike BATUR YAMANER:
Yrd. Doç. Dr. Emre ÖKTEM:
“Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuktaki Güncel Geliﬂmeler”
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Türkiye
Barolar
Birli¤i
Yeni
Anayasa
Önerisini
Aç›klad›
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Av. Özdemir Özok, 4 Kas›m
Pazar günü ‹stanbul’da The Marmara Oteli’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda, bir süredir üzerinde çal›ﬂ›lan Anayasa
Önerisi’ni kamuoyuna aç›klad›.
Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyeleri ve Anayasa
Önerisi’ni haz›rlayan Bilim Kurulu Üyeleriyle birlikte yap›lan
Bas›n Toplant›s›’na, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
baz› yönetim kurulu üyeleri ve baz› barolar›n baﬂkan ve temsilcileri
de kat›ld›.
1982 Anayasas›’n›n demokrasiyi engelleyici hükümlerinden
kurtulmak için 2001 y›l›nda yap›lan TBB Genel Kurulu’nda yeni
bir Anayasa tasla¤› haz›rlamak için karar al›nd›¤›n› belirten
Özdemir Özok, bir bilim kurulu taraf›ndan bir taslak
haz›rland›¤›n›, bunun kamuoyuna aç›kland›¤›n›, çeﬂitli eleﬂtiriler
yap›ld›¤›n›, o s›ralarda AKP ‹ktidar›’ndan söz dahi edilmedi¤ini
bildirdi.
22 Temmuz Seçimleri’nden sonra yeni Anayasa çal›ﬂmalar›n›n
gündeme oturdu¤unu, hükümetin bir bilim kuruluna anayasa
tasla¤› sipariﬂi verdi¤ini, ancak bu tasla¤› sahiplenmedi¤ini
anlatan Özok, bir hukuk kurumu olarak daha önce haz›rlanan
tasla¤› biraz daha geliﬂtirmek için yo¤un bir çal›ﬂmaya girdiklerini
belirtti.
Haz›rlad›klar› Anayasa Önerisinin bundan sonra yap›lacak
Anayasa çal›ﬂmalar›na kaynak oluﬂturaca¤›n› kaydeden Özok,
Öneri hükümlerinin yasalaﬂmas› halinde, ideolojisi ve getirilen
yeniliklerle eksiksiz demokrasi uygulamalar›n›n önünü açaca¤›n›
ve Türkiye’yi ça¤daﬂ dünyan›n bir parças› haline getirece¤ini
savundu.

Pazartesi Forumlar› Baﬂlad›
‹stanbul Barosu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türk Ceza
Hukuku Derne¤i’nce düzenlenen “Pazartesi Forumlar›” baﬂlad›.
19 Kas›m Pazartesi günü saat 17.00’da Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
yönetiminde gerçekleﬂecek ilk forumda Av. Türker Arslan ve
Doç. Dr. Ümit Kocasakal “Spor ve Ceza Hukuku” konusunu ele
ald›.
3 Aral›k 2007 Pazartesi günü ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun yönetece¤i forumun konusu: “Polis ve Yetkileri”.
Konuﬂmac›lar› ise Arﬂ. Gör. Gülﬂah Kurt Yücekul ile Arﬂ. Gör.
Güçlü Akyürek.
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‹stanbul Barosu Dergisi ÖZEL SAYI’lar›na
bir yenisini daha ekledi:
Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku.
Beﬂ bölümden oluﬂan kitapta sa¤l›k
sektörü, sa¤l›k hizmeti ve sa¤l›k mesle¤i
tan›mlamas› tespiti hukuka uygun t›bbi
müdahalenin unsurlar› ve çeﬂitleri, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n t›bbi müdahaleden do¤an
cezai sorumlulu¤u Yeni Türk Ceza Kanunu
da dikkate al›narak suç kavram› ve
unsurlar› çerçevesinde irdelenmiﬂ ve t›bbi
müdahalelerin hukuka uygunluk sebebi
konusunda doktrindeki görüﬂler, sa¤l›k
çal›ﬂanlar›n›n ve sa¤l›k kurumlar›n›n t›bbi
müdahaleden kaynaklanan tazminat
(hukuki) sorumlulu¤u, hasta ile sa¤l›k
kurumu ve doktor aras›nda oluﬂan vekâlet
sözleﬂmesi ve konuyla ilgili ayr›nt›l›
metinlere yer verilmiﬂtir.

600 sayfal›k özel say›n›n “Yaz›lar”
bölümünde tüketici haklar› ve rekabet
hukukuna iliﬂkin bilimsel yaz›lar yer al›yor.
‹stanbul Barosu Dergisi’nin Tüketici Haklar›
ve Rekabet Hukuku Özel Say›s›’ndan,
bunlar›n d›ﬂ›nda ﬂu bölümler yer almaktad›r:
Yarg›tay Kararlar›
Uygulamadan Dosyalar
Karar ‹ncelemesi
Tüketici Sorunlar› H. Heyetleri Kararlar›
Tüketici Hukuku Mevzuat›
Konut Finansman Mevzuat›
4077 Say›l› Tüketicinin Korunmas›
Hakk›nda Kanun ‹çin Kav. Arama Dizini
Rekabetin Korunmas› Hukuku Mevzuat›
Bin adet bas›lan bu özel say›, ücreti
karﬂ›l›¤›nda Baro Merkez Bina’dan
sa¤lanabilir

Baro Yay›nlar›na ‹nternet Sitemizden
E r i ﬂ i m Yo l l a r ›
Süreli yay›nlar›m›z aras›nda bulunan ‹stanbul Barosu Dergisi ile ‹stanbul Barosu
Bülteni’ne internet sitemizden elektronik ortamda ulaﬂ›labilmektedir.

YAYIN

‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve Finansal
Kurumlar Komisyonunca 6 Mart 2007
tarihinde Galatasaray Üniversitesi Ayd›n
Do¤an Salonunda düzenlenen “Finans
Mevzuat›ndaki Son Geliﬂmeler ve
Sorunlar›” ile 19 Nisan 2007 tarihinde
yine ayn› yerde düzenlenen
“Hukukumuzda Yeni Finansal Enstrüman:
Konut Finansman› (Mortgage)” konulu
paneller kitap haline getirildi.
Söz konusu panellerin bant
çözümlerinden oluﬂan kitap ‹stanbul
Barosu Cep Kitapl›¤› dizisinde ç›kt›.
Kitab›n ilk bölümü “Finans Mevzuat›ndaki
Son Geliﬂmeler ve Sorunlar›” konulu
panele ayr›lm›ﬂ. Bu bölümde, Prof. Dr.
Atilla Altop’un “Leasing Hukukunun
Sorunlar›”, Av. Ak›n Ekici’nin “Bankac›l›kta
Güncel Konular ve Son Geliﬂmeler”
‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve Finans
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay’›n
“Varl›k Yönetim ﬁirketleri”, Av. Asl›
Özkan’›n “Sermaye Piyasas› Kanun
Tasar›s› Tasla¤›n›n Getirdi¤i Yenilikler”
konusunda sunduklar› bildiriler yer ald›.

Son olarak Yay›nlar k›sm›n›n alt baﬂl›¤›nda yer alan Baro Dergisi Makale Dizini ile
de 1994 y›l›nda günümüze ‹stanbul Barosu Dergisi’nde yay›mlanm›ﬂ makalelerin
baﬂl›klar›, yazarlar›, konular› ve hangi say›da yay›mland›klar› bilgisi yer almaktad›r.

Kitab›n ikinci bölümünde “Hukukumuzda
Yeni Finansal Enstrüman: Konut
Finansman› (Mortgage)” konulu panele
ayr›lm›ﬂ. Bu bölümde, Av. Sedat Enes’in
“Uygulamada Konut Finansman› ve Konut
Finansman› Hukuku”, Bahad›r Teker’in
“Konut Finansman›nda menkul
k›ymetleﬂtirme”, Çetin Önder’in “Konun
Finansman›nda Emlak De¤erleme”,
Prof. Dr. O¤uz Atalay’›n “‹cra ‹flas
Hukukunda Mortgage Sisteminin
Yans›mas›”, Prof. Dr. Samim Ünan’›n
“Sigorta Hukuku Bakam›ndan Konut
Finansman›”, Av. Suat Mermer’in “Tüketici
Hukuku Bak›mdan Konut Finansman›”
konusunda sunduklar› bildiriler bulunuyor.

Yay›nlara http://www.istanbulbarosu.org.tr/yayinlar/BaroBulteni/Bulten.asp adresinden
ulaﬂ›labilir.

192 sayfal›k kitap Baro Merkezinden
sa¤lanabilir.

Baro Dergimizde ve Baro Bültenimizde yer alan tüm veriler elektronik ortamda
internet sitemizde yer almaktad›r.
‹nternet sitemizin Yay›nlar Bölümü t›kland›¤›nda ilk olarak karﬂ›m›za Baro Bülteni
ç›kmaktad›r. Bülten resimlerinin üstü t›klat›larak istenen bülten aç›lmaktad›r.
Dergi içeriklerine ve kitaplar›n künye bilgilerine eriﬂmek için Yay›nlar baﬂl›¤›n›n
alt›nda yer alan Baro Dergileri ve Kitaplar Bölümüne t›klamak yeterli. Baro dergilerimiz
2006 say›lar›ndan itibaren içerik olarak yer almakta di¤er say›larla özel say›lar
künyesel giriﬂ bilgileriyle sitemizde yer almaktad›r.

RUHSAT

04.10.2007
GÜNAY YÜCESAN
FAT‹H UZUN
CANER CET‹Z
CEM‹LE TURHALLI
SONER CAMKIRAN
SEL‹N KÜLTÜREL
SERDAR SEV‹M
TAHS‹N GÜZEL
ONUR ÖZDEM‹R
TAHA ﬁ‹MﬁEK
ALEKSANDROS ALATEREZO⁄LU
SELV‹ ÖZDEM‹R
BEH‹YE TÜRK
DO⁄AN EYM‹RL‹O⁄LU
ESEN YILDIZO⁄LU
AR‹F BÜYÜKKÖR
MUSTAFA ALTUNGÖZ
HEJA BOZYEL
18.10.2007
‹ZZET BELEK
UYGAR ÇÖLTEK‹N
COﬁKUN KURAN
ÖZLEM HÖKENEK
MURAT ÇELEB‹
AYﬁE DEN‹Z BAﬁAK
S‹NEM ÖLMEZ
NAZM‹ SEDAT Y‹⁄‹TGÜDEN
BA⁄CAN ÖZ
HALE KARAGÜLLE
‹BRAH‹M PEHL‹VAN
AHMET KARTAL
TOLGA TAV
HÜLYA POSACI
HAYAT‹ ÖZKARADUMAN
AYET METAHANO⁄LU
OYLUM VAROL
ÖZLEM DURAK
MEHMET BENAN ÜLGEN
YEL‹Z ﬁAH‹N
RIZA YALIM ÖZ‹LHAN
SENEM MUTLU UﬁAKLI
ULAﬁ HÜSEY‹N TELL‹
GÖZDE KARAA⁄AÇ
SEL‹M GÜLTEK‹N
SEDA GAYRETL‹
25.10.2007
TEVH‹DE ÇAKAR
RUD‹ SALEM
‹LKER VURAL
AYTEN KARADABAN
N‹YAZ‹ GÜNAY
LEVENT ATALAY
SERKAN ARICAN
CEREN BAYSAL
NES‹BE FIRAT
MELTEM ÖZKER
CENG‹ZHAN KAYAN
DO⁄Uﬁ ORÇUN ﬁENGÜL
GÜZ‹DE SOYDEM‹R
SOLMAZ ERYILMAZ
SERKAN SARAL
AL‹ KEREM GÜRSES
AHMET ERDEM USLAﬁ
AHMET AYYILDIZ
D‹LEK DEM‹REZEN
ARDA ﬁAKAR
REZAN EPÖZDEM‹R
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Ekim 2007’de Ruhsat Alan Avukatlar

Derleyen: Serpil KÖSE

