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Yeni Adli Y›ldan
Beklentilerimiz
stanbul Barosu olarak her adli y›l›n baﬂ›nda yarg›n›n
sorunlar›n› dile getiririz. Aksayan yönlerin giderilmesi
için önerilerimizi s›ralar›z. Ancak nedense bu yolda
hiçbir geliﬂme ve iyileﬂme olmaz. Ertesi adli y›l›n
aç›l›ﬂ›nda ayn› görüﬂleri tekrarlar›z. Yasama, yürütme ve yarg›
erkinden en önemlisi bizce yarg› erkidir. ‹nsanlar›n adil
yarg›lanmalar›, adalete eriﬂimleri hukuk devleti iddias›nda olan
bir ülkede çok büyük önem taﬂ›r.
Adalet tam olarak sa¤lanamad›¤› zaman, vatandaﬂlar kendilerini
o ülke içinde sahipsiz hissederler. Bu da o ülkenin sonunu haz›rlar.
Bu nedenle adaleti sa¤layacak kurum ve kuruluﬂlar›n çok iyi
çal›ﬂmas› gerekir. Sadece iyi çal›ﬂmas› yetmez, ayn› zamanda
insanlara güven vererek tarafs›zl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› konusunda
kuﬂkuya yer b›rakmamas› da gerekir.
Adil yarg›n›n kullan›lmas› öncelikle vatandaﬂlar› ilgilendirir. Bu
bak›mdan yarg›n›n hem teknik iﬂleyiﬂi hem de ba¤›ms›z ve
tarafs›zl›¤› konusunda giderilmesi gereken eksikliklerimizi y›lmadan
dile getirmeyi sürdürece¤iz.
Öncelikle yarg› sistemimizin say›sal sorunlar› oldu¤unu görüyoruz.
Bildi¤iniz üzere yarg›ç, savc› ve personel eksikli¤i mahkemelerin
elini kolunu ba¤lamaktad›r. Yeterli adliye binam›z›n olmamas› da
cabas›… Bugüne kadar 485 bine yak›n dava zaman aﬂ›m› nedeniyle
ortadan kald›r›lm›ﬂ durumda. Bu, yarg›lamada gecikmeden
kaynaklan›yor. O nedenle hâkim savc› kadrolar›n›n biran önce
gözden geçirilmesi gerekiyor.
Yarg›çlar›m›z›n da ne yaz›k ki çok donan›ml› olmad›klar›n›
görüyoruz. ‹ﬂ yükünden bunalan yarg›çlar›m›z kendilerini
geliﬂtirecek mesleki materyalleri izleyemiyorlar. Yarg›ç eti¤i de
büyük önem taﬂ›yor. Avrupa ülkelerinde ve dünyada yarg›ç
tarafs›zl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› yaz›l› kurallarla sa¤lanm›ﬂ ama yarg›çlar›
da baz› etik kurallara ba¤l› k›lm›ﬂlar. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bizde
iki ﬂey eksik: Birincisi yarg›çlar›m›z›n iyi bir hukukçu olarak, iyi
bir yarg›ç olarak görev yap(a)mamalar›... Bu da hukuk e¤itiminden
baﬂl›yor. Türkiye’de çok iyi bir hukuk ö¤retimi oldu¤unu
söylememiz mümkün de¤il, çünkü otuzu aﬂk›n hukuk fakültesi
bulunuyor ve bunlar›n da e¤itim kadrolar›n›n yeterli olmad›¤›n›
görüyoruz.
‹kincisi yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›¤›... Anayasam›zda yarg›yla ilgili
maddeler var. Burada bir taraftan yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›
teminat alt›na al›nm›ﬂ ama öte yandan yarg›n›n denetimi Adalet
Bakanl›¤›’n›n eline b›rak›lm›ﬂ. Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu
oluﬂturulmuﬂ, ama bu kurula ba¤›ms›z bir bütçe verilmemiﬂ.
Yönetim binas› verilmemiﬂ, kendi kendine sorunlar›n› çözebilmesi
için olanaklar yarat›lmam›ﬂ. Bir taraftan yarg›n›n tarafs›z ve ba¤›ms›z
oldu¤u, yarg›n›n etki alt›na al›namayaca¤› söyleniyor ama di¤er
taraftan bu sayd›¤›m›z eksiklikler yüzünden yarg›ya aç›kça
müdahale ediliyor.
Yarg›n›n sadece idareye karﬂ› de¤il, topluma karﬂ› ba¤›ms›zl›¤› da
çok büyük önem taﬂ›yor. Yarg› ba¤›ms›zl›¤› dedi¤imiz zaman

Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
yarg›y› oluﬂturan sav-savunma- karar üçlüsünün ba¤›ms›zl›¤›n›
anl›yoruz. Yani yaln›zca yarg›ç savc› ba¤›ms›zl›¤› yetmez. Savunma
görevi yapan avukatlar›n da ba¤›ms›z olmas› gerekir. Kamu kurumu
niteli¤inde meslek kuruluﬂu olan barolar›n da ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanmas› kaç›n›lmazd›r. Bugün barolar›n da tam ba¤›ms›z
oldu¤unu söyleyemeyiz, çünkü önemli konularda Adalet
Bakanl›¤›n›n vesayeti söz konusudur. Yarg›lamada hâkim ve savc›
ne kadar önemli ise, adil yarg›lanmada, adalete eriﬂimde ve adil
bir kararda rolü olan avukatlar da o kadar önemlidir. Bütün bu
sorunlar› çözmek için ciddi bir yarg› reformuna gereksinim
duyuyoruz.
Anayasam›zda bugüne dek çok de¤iﬂiklik yap›ld›. Ama hiç birinde
rejimi de¤iﬂtirecek temel de¤iﬂiklikler yap›lmad›. Yani parlamenter
rejim, insan haklar›na dayal›, ça¤daﬂ, gelece¤e yönelik ve laik bir
toplumun oluﬂmas› konusunda bir sapma görülmedi. Bu
de¤iﬂikliklerde ülkemizin koﬂullar› da etkili oldu.
1961 Anayasas› Bat›ya dönük, ça¤daﬂ demokratik kurallar›n
oluﬂumuna katk› sa¤layan bir tepki Anayasas›yd›. 1950 – 60
aras›ndaki anti demokratik tutumu tasfiyeye yönelikti. 1971’de
bu Anayasan›n topluma bol geldi¤i öne sürüldü ve bu tepkiler
maalesef sivillerden geldi. Yani o günkü yönetimlerden geldi. “Bu
Anayasayla bu ülke yönetilemez” dendi. 12 Mart Muht›ras›ndan
sonra 1972’de yap›lan de¤iﬂikliklerde özgürlüklere k›s›tlamalar
getirildi. O k›s›tlamalar sonucunda ülke 12 Eylül 1980 müdahalesine
kadar geldi. 1980’den sonra toplumu daha disipline edici bir
Anayasa ön görüldü. Devleti ön plana ç›karan, vatandaﬂlar› getirilen
yeni kurallara uymaya zorlayan bir Anayasa.
Anayasa ile ilgili ayr›nt›l› görüﬂlerimizi sizlerle paylaﬂt›k. Bu konuda
adli y›l aç›l›ﬂ konuﬂmam›z›n büyük bölümünü buna ay›rd›k. Bu
konudaki görüﬂlerimizin tamam›na Baro dergimizin Eylül-Ekim
07 say›s›ndan ulaﬂ›labilir.
Buradan ﬂu kadar›n› söyleyebiliriz: Anayasalar Toplumsal
Sözleﬂme’lerdir. Bu nedenle Anayasalar›n öteki yasalar gibi aceleye
getirilip bir an önce yürürlü¤e konulmas› oldukça güç ve riskli bir
iﬂtir. Bu durum toplumumuzda dönüﬂü olanaks›z k›r›lmalara yol
açabilir. Siyasi iktidar, kapal› kap›lar ard›nda toplumdan görüﬂ
almadan bir çal›ﬂma yürüttü. Sonra da bunu “kamuoyunun bilgisine
sunuyorum” dedi. Oysa baﬂ›ndan beri Anayasa metninin mecliste
ya da geniﬂ kat›l›ml› bilim kurulunun gözetiminde haz›rlanmas›
gerekirdi. Taslak zaman zaman haz›rlayan ekiple parti aras›nda
gidip geldi. Bu iﬂin sonunun nereye varaca¤› bilinmezliklerle dolu.
Ancak bilinen ve de¤iﬂtirilemez bir gerçek var ki, o da Anayasalar›n
asla bu yöntemle haz›rlanamayaca¤›.
Bu düﬂüncelerle, sorunlarla girdi¤imiz yeni adli y›lda sorunlar›
aﬂma kararl›¤›yla, tüm meslektaﬂlar›ma baﬂar› ve kolayl›klar diliyor,
sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
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Yeni Yarg› Y›l› Törenle

AÇILDI
Yeni yarg› y›l›n›n aç›l›ﬂ törenlerinde yap›lan konuﬂmalarda yeni Anayasa konusu a¤›rl›k taﬂ›d›.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve yarg› sorunlar› yine gündemin de¤iﬂmez konular› aras›ndayd›.
Sav-Savunma-Karar üçlüsünün ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›, adil yarg›lanma, adalete eriﬂim,
insan haklar› ve ifade özgürlü¤ü gündemdeki yerini aynen korudu. Sorunlar yuma¤› yarg›
erki, ne yaz›k ki yeni yarg› y›l›nda da sorunlar sarmal›nda görevini sürdürecek.
eni Yarg› y›l›n›n baﬂlamas›
nedeniyle 6 Eylül Perﬂembe günü
A n k a r a ’ d a Ya r g › t a y ' d a
düzenlenen
törene,
Cumhurbaﬂkan›, TBMM Baﬂkan›, Baﬂbakan,
CHP Genel Baﬂkan› ile baz› bakanlar,
Dan›ﬂtay Baﬂkan›, Ankara Valisi, Türkiye
Barolar Birli¤i Baﬂkan›, askeri yarg›
temsilcileri, baz› milletvekilleri, hâkim ve
savc›lar kat›ld›.

Y

Osman ARSLAN
Yarg›tay Baﬂkan›

“Cumhuriyetin temel
niteliklerine herkes sahip
ç›kmal›; Cumhuriyeti,
Atatürk ilke ve ink›lâplar›
ile Cumhuriyetin
kazan›mlar›n› korumak
konusunda her kurum ve
her yurttaﬂ kendisini
görevli saymal›d›r.
Ça¤daﬂl›¤›n ve uygar
dünyada sayg›n bir yer
alman›n gere¤i budur.”

getiremez. Kuﬂkusuz bundan en büyük
zarar› ülke görür” diye konuﬂtu.
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Av. Özdemir
Özok da, yeni anayasa çal›ﬂmalar›nda
yaﬂanan sürecin, kat›l›mc›, saydam ve gün
›ﬂ›¤›nda yönetim anlay›ﬂ›yla örtüﬂmedi¤ini
söyledi.

Törende geleneksel konuﬂmas›n› yapan
Yarg›tay Baﬂkan› Osman Arslan, yurt
genelinde adaleti tesis etmenin yan› s›ra
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti
olan Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yap›s›n›
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤ünü
koruman›n da Yarg›tay'›n en önemli ve
vazgeçilmez sorumlulu¤u oldu¤unu bildirdi.
Arslan, “Yüce Atatürk'ün en büyük eserim
dedi¤i Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
yaﬂayacak, Yarg›tay da sonsuza kadar
görevini sürdürecektir” dedi.
Anayasa’da Cumhuriyet’in niteliklerinin
aç›kça belirtildi¤ini, devletin bu niteliklerinin
de¤iﬂtirilemez oldu¤unu ve de¤iﬂtirilmesinin
teklif bile edilemeyece¤ini vurgulayan
Arslan, “Cumhuriyet’in temel niteliklerine
herkes sahip ç›kmal›; Cumhuriyet’i, Atatürk
ilke ve ink›lâplar› ile Cumhuriyet’in
kazan›mlar›n› korumak konusunda her
kurum ve her yurttaﬂ kendisini görevli
saymal›d›r. Ça¤daﬂl›¤›n ve uygar dünyada
sayg›n bir yer alman›n gere¤i budur” diye
konuﬂtu.
Konuﬂmas›n›n son bölümünde yarg›n›n
sorunlar›na de¤inen Arslan, yarg›ya yönelik
eleﬂtirilerin, bilimsel ve hukuki olmas›,
karar› verenlerin de¤il, karar›n eleﬂtirilmesi
gerekti¤ini belirterek “Münferit kararlar
gündeme getirilerek, toplumda yarg›
sürekli yanl›ﬂ karar veriyor endiﬂesi
yarat›lmamal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, yarg›
herkese laz›md›r. Y›prat›lm›ﬂ bir yarg›
görevini ve iﬂlevini tam olarak yerine

Özok, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluﬂ
felsefesini ve temel de¤erlerini inkâr
etmeyen, laiklik ilkesini suland›rmayan,
ülkemizin tam ba¤›ms›zl›¤›ndan ve
bölünmez bütünlü¤ünden, tüm yaﬂam
alanlar›n›n demokratikleﬂmesinden yana
bir anayasan›n toplumsal uzlaﬂma ve anlay›ﬂ
içinde haz›rlanmas› temel dile¤imizdir”
dedi.
‹ktidar partisinin haz›rlam›ﬂ oldu¤u anayasa
önerisine karﬂ› görüﬂ ve düﬂüncelerini
belirlemek için bilim insanlar›ndan yeni bir
kurul oluﬂturduklar›n› anlatan Özok,
çal›ﬂmalar tamamland›ktan sonra yeni
anayasayla ilgili görüﬂ ve düﬂüncelerini
kamuoyuna aç›klayacaklar›n› belirtti.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤›na da de¤inen Özok,
yarg›ç ba¤›ms›zl›¤›, güvencesi ve
tarafs›zl›¤›n›n adil yarg›lanma, temel hak
ve özgürlükler aç›s›ndan önem taﬂ›d›¤›n›
söyledi. Özok, avukatl›k mesle¤inin
sorunlar›na de¤inirken de avukatlar›n
yarg›laman›n temel ayaklar›ndan biri
oldu¤unu belirtti ve Silahlar›n Eﬂitli¤i
ilkesinin hayata geçirilmesi gerekti¤ini dile
getirdi.
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KOLCUO⁄LU: “ANAYASA DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹
ASLA ACELEYE GET‹R‹LMEMEL‹D‹R”

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte
yeni adli y›l›n baﬂlamas› nedeniyle düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, hukukun üstünlü¤ü
ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› konusunda Türkiye’nin geldi¤i noktay› vurgulayarak
yeni Anayasa haz›rl›klar›n›n asla aceleye getirilmemesi gerekti¤ini söyledi.
as›n toplant›s›nda, a¤›rl›kl› olarak
yeni anayasa haz›rl›klar›
konusunda dikkat edilmesi
gereken hususlara iﬂaret eden
Kolcuo¤lu ayr›ca, Polis Vazife ve
S a l a h i y e t l e r i Ya s a s › n d a y a p › l a n
de¤iﬂikliklerin olumsuz örneklerinin
yaﬂand›¤›n›, bu konuda yap›lan uyar›lar›n
dikkate al›nmad›¤›n›, CMK kapsam›nda
zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde
yaﬂanan olumsuzluklar›n ise devam etti¤ini
bildirdi.

B

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ›
dolay›s›yla düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda
yapt›¤› konuﬂma özetle ﬂöyle:
“Anayasa tasla¤› tart›ﬂmalar› siyasal iktidar›n
yaratt›¤› kuﬂku bulutlar›n›n aras›nda
yap›l›yor.
Esasen bugün ülkemizde yap›lan tart›ﬂman›n
odak noktas›, mevcut anayasan›n de¤iﬂip
de¤iﬂmemesi veya onun yerine yeni bir
anayasan›n yap›l›p yap›lmamas› de¤ildir.
Toplumun çok büyük bir ço¤unlu¤unun bu
alanda ortak mutabakat› mevcuttur.
Ana sorun, bu tart›ﬂmay› baﬂlatan iradenin,

söz konusu temel metindeki düzenlemeleri
amaçlarken ne denli içtenlikli oldu¤udur.
Bu alandaki kuﬂkunun kayna¤›n› teﬂkil eden
temel yaklaﬂ›m da, söz konusu iradenin
“ça¤daﬂl›¤›” amaçlay›p amaçlamad›¤›d›r.
Geriye dönük referans kaynaklar›n›n,
toplumsal düzlemde bir içtenlik
testini gerektirmesi, boﬂuna
de¤ildir.
De¤erli Bas›n Mensuplar›;
Seçim karar› al›nd›ktan sonra,
kamuoyu ve hukuk çevrelerinde
tart›ﬂmaya aç›lmadan ve bu
konuda görüﬂler
oluﬂturulmadan
TBMM’ne,
PVSK’nda
ö n e m l i
de¤iﬂiklik
önerisi
getirilmiﬂ
ve k›sa
zamanda

yasalaﬂt›r›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Barosu olarak bu
de¤iﬂikli¤in TBMM’ye sunulmas› haberini
al›r almaz tepkilerimizi dile getiren
endiﬂelerimizi kamuoyu ile paylaﬂm›ﬂt›k.
Bu de¤iﬂikliklerin bir geriye gidiﬂi ifade
etti¤ini, insan hak ve özgürlükleri konusunda
sorunlar do¤uraca¤›n›, önleme
tedbirleri ad› alt›nda polislere verilen
yetkilerin yarg› denetimi d›ﬂ›nda
kalmas›n›n sak›nca yarataca¤›n›
bildirmiﬂtik. Uygulama maalesef
bizi hakl› ç›karm›ﬂt›r. Ölüme
varacak baz› ﬂiddet olaylar›n›n
yaﬂand›¤› hepimizce bilinmektedir.
Bu uygulamadan avukatlar bile
e t k i l e n m i ﬂ t i r. B a z ›
meslektaﬂlar›m›za
güvenlik

4
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güçlerince giriﬂilen fiili sald›r›lar,
yurttaﬂlar›m›z›n daha hangi potansiyel
tehlike alt›nda bulunduklar›n› anlatmaya
yeterlidir.
‹stanbul Barosu olarak güvenlik kayg›lar›n›n
özgürlüklerden ödün verilerek
çözümlenebilece¤i kan›s›nda de¤iliz. Kald›
ki, siyasal iktidar›n bir yandan Anayasa
yap›m› suretiyle özgürlükler alan›n›
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geniﬂletece¤i iddias› ile yeni PVSK
de¤iﬂikli¤i tam anlam›yla çeliﬂkidir.
Ülkemizde bir süreden bu yana yeniden
iﬂkence ve kötü muamelenin konuﬂulmakta
oldu¤una tan›k oluyoruz. Avukatlar
taraf›ndan sürdürülen CMK kapsam›ndaki
zorunlu müdafilik görevlendirmeleri ile
ilgili yaﬂad›¤›m›z sorunlar›n bir parças›
olarak bu noktaya gelinece¤ini daha önce

ifade etmiﬂtik. ﬁimdi hakl› ç›km›ﬂ olman›n
üzüntüsünü yaﬂ›yoruz. Bu vesile ile ifade
etmek isteriz ki, CMK kapsam›ndaki zorunlu
müdafilik ile ilgili olarak yap›lan
ödemelerde de ciddi sorunlar yaﬂamaktay›z.
Meslektaﬂlar›m›z›n 15 ay önce gördükleri
hizmetten do¤an alacaklar›n›n
ödenmesindeki yeni gecikmeler, özellikle
de KDV konusunda yeni ma¤duriyetler
yaratmaktad›r.

YARGI ÇALIﬁANLARI DERNE⁄‹
ADL‹ YIL AÇILIﬁI YAPILDI
arg› Çal›ﬂanlar› Derne¤i
(YARDER) taraf›ndan bu y›l ilk
kez 2007-2008 Adli Y›l Aç›l›ﬂ
Töreni düzenlendi.
10 Eylül 2007 tarihinde Kad›rga Kültür
Merkezi’nde yap›lan toplant›, YARDER
Baﬂkan› ‹brahim Baﬂyurt’un konuﬂmas›yla
aç›ld›. Baﬂyurt konuﬂmas›nda, Yarg›
çal›ﬂanlar›n›n dernek bünyesinde birleﬂmesi
üzerinde durarak derne¤in kuruluﬂ
çal›ﬂmalar›na iliﬂkin bilgi verdi.

Y

Daha sonra yap›lan panele ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu,
Prof. Dr. Ahmet Gökçen ve ‹cra Müdürü
M. Cesur Göçmen konuﬂmac› olarak
kat›ld›lar.
Av. Mehmet Durako¤lu konuﬂmas›nda,
Adalet Meslek Yüksek Okullar›n›n mezun
vermesiyle baﬂlayan süreçte, UYAP

uygulamas›yla bir baﬂka evreye geçildi¤ini
belirterek, ﬂimdi çal›ﬂanlar›n “uzman”
olmas›n›n talep edildi¤ini, ama eskiden
kalma “kalem” anlay›ﬂ›n›n bütün bu
geliﬂmelere karﬂ›n devam etmekte oldu¤unu
söyledi. Yönetimdeki bu anlay›ﬂ›n mutlaka
de¤iﬂmesi gerekti¤ini belirten Durako¤lu,
makineye yap›lan yat›r›m kadar, insana
yat›r›m yap›lmas›n›n önemine de¤indi.
Adliye çal›ﬂanlar›n›n örgütlenmesinin
önemini de vurgulayan Baro Baﬂkan
Yard›mc›s›, örgütlenmeden sorun çözmenin
olanaks›zl›¤›na de¤inerek, bu alanda tüm
çal›ﬂanlara ve örgütlerine destek olmaya
haz›r bulunduklar›n› belirtti.
Prof. Dr. Ahmet Gökçen ise ﬂimdi adliyelerin
daha iyi durumda oldu¤unu, son kez
Bak›rköy’de aç›lan adliye ile daha uygun
mahallere kavuﬂuldu¤unu, zamanla

koﬂullar›n daha da iyileﬂece¤i konusunda
umutlu oldu¤unu belirterek, adliye
çal›ﬂanlar›n›n adliyeler için ne denli önemli
bir iﬂlev gördü¤ü üzerinde durdu. Prof. Dr.
Gökçen, son TCK de¤iﬂiklikleri çerçevesinde
de bilgi verdi.
‹zmir, Seferihisar ‹cra Müdürü M. Cesur
Göçmen ise, sorunlar› anlatarak özellikle
de devlet memuru olmalar›ndan
kaynaklanan k›s›tlamalar üzerinde durdu.
Ayn› durumda bulunan memurlar›n elde
edebildikleri olanaklara sahip
bulunmad›klar›n›, bunun Adliye Çal›ﬂanlar›
S›n›f›n›n yasa içinde oluﬂmamas›ndan
kaynakland›¤›n› belirten Göçmen,
örgütlenmek suretiyle bu sorunlar›
dillendirebileceklerini belirtti.
Toplant›, müzik dinletisi ve k›sa tiyatro
gösterisi ile sona erdi.
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5

stanbul Barosu her y›l oldu¤u
gibi bu y›l da adli y›l›n aç›l›ﬂ›n›
üyeleriyle bir araya gelerek
gerçekleﬂtirdi.

Bu amaçla ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Bina ön bahçesinde Atatürk Heykeli önünde
verilen bir kokteylle avukatlar yeni adli y›la
neﬂeli bir baﬂlang›ç yapt›lar. 7 Eylül Cuma
akﬂam› saat 19.00’da baﬂlayan kokteyl
gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
Meslektaﬂlar›m›z ve konuklar Vals Müzik
Grubu’nun çal›p söyledi¤i müzik eﬂli¤inde
gönüllerince e¤lendiler.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, yapt›¤› k›sa konuﬂmada, yeni
adli y›l›n tüm meslektaﬂlara hay›rl› olmas›n›
diledi.
Geceye Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Av.
Özdemir Özok, ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyeleri, ‹stanbul Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Aykut Cengiz Engin, Adalet
Komisyonu Baﬂkan› ﬁefik Mutlu, Kad›köy
ve Kartal Cumhuriyet Baﬂsavc›lar›, hâkimler,
‹stanbul Vali Muavini, baz› üniversitelerin
rektörleri ve avukatlar kat›ld›. Ayn› gün
‹stanbul Barosunu ziyaret eden Norveçli
hukukçular grubu da geceye kat›lan
konuklar aras›ndayd›.
Yeni Adli Y›l’›n baﬂlamas› dolay›s›yla
Baﬂbakan, Adalet Bakan›, Devlet Bakan›,
Kültür ve Turizm Bakan›, Say›ﬂtay Baﬂkan›,
Yarg›tay Cumhuriyet Baﬂsavc›s›, ‹stanbul
Valisi, ‹stanbul Büyükﬂehir Belediye
Baﬂkan›, baz› ilçe belediye baﬂkanlar›,
‹stanbul Kültür Üniversitesi Rektörü ve
Hukuk Fakültesi Dekan›, Maltepe
Üniversitesi Rektörü, ‹stanbul Sanayi ve
‹stanbul Ticaret Odas› Yönetim Kurulu
Baﬂkanlar›, ‹stanbul Diﬂ Hekimleri Odas›
Yönetim Kurulu ve baz› baro baﬂkanlar›
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’na birer kutlama telgraf›
gönderdiler.
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ANAYASA

KADIN - ERKEK Eﬁ‹TL‹⁄‹ ANAYASADA
AÇIK ‹FADELERLE YER ALMALIDIR
Demokrasi ad›na Anayasaya “yüksek ö¤renim
kurumlar›nda k›l›k k›yafetle ilgili serbestlik” koyarsan›z
“benim kurallar›m yarg› kararlar›n›n, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi görüﬂünün üstündedir” anlay›ﬂ›n›
sergilerseniz, Cumhuriyetin temel ilkesine, laikli¤e
darbe indirirsiniz. O zaman bu demokrasi Hukuk
devleti olmaktan ç›kar.

ÖNER‹M‹Z: “Kad›nlar
ve erkekler eﬂit haklara
sahiptir. Devlet, bu
eﬂitli¤in yaﬂama
geçmesini sa¤lamakla
yükümlüdür. Bu amaçla
al›nacak geçici özel
önlemler ve yap›lacak
düzenlemeler imtiyaz
say›lmaz.

‹

stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
ve ‹stanbul Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu
düzenledikleri bas›n toplant›s›nda yeni Anayasa Tasla¤›’n›n kamuoyunda
büyük tedirginlik yaratt›¤›n› bildirdiler.

21 Eylül 2007 Cuma günü saat 10.30’da ‹stanbul Barosu Merkezi’nde düzenledikleri
bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi’nden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Handan Do¤an, çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar›ndan Av. ﬁükran Ero¤lu,
Av. Oya Arman, Adnan Türkan, P›nar Akkoç, Av. Vecihe Tunca, Gülsevil Erdem,
Perihan Ergun, Özen Demircio¤lu ve Av. Nilgün Çevikel de haz›r bulundu.
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan ve ‹stanbul
Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu bas›n toplant›s›nda ﬂu
aç›klamay› yapt›lar:
Hükümetin h›zla ç›karmak istedi¤i yeni “sivil ?” Anayasa için haz›rlatt›¤› Taslak,
kamuoyunda büyük tedirginlik yaratt›. Hükümet taraf›ndan henüz ortada tamamlanan
bir metin olmad›¤› söylenmekle birlikte, AKP taraf›ndan bilim adamlar›na ›smarlanan
“öncü Tasla¤a” bir TV kanal›n›n internet sitesinde yer verildi. Bu tasla¤› okuyan
toplumun büyük ço¤unlu¤unda ve birçok kurumda cumhuriyetimizin temel kuruluﬂ
felsefesinin, laikli¤in, Atatürk ilke ve devrimlerinin göz ard› edildi¤i endiﬂesi uyand›.
Sivil ve demokratik söylemlerle, fakat toplumsal mutabakat olmadan gizli kap›lar
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ard›nda adlar› Taslakta yer alan bilim adamlar› taraf›ndan
haz›rlanmakta olan yeni Anayasay› bir TOPLUM SÖZLEﬁMES‹
niteli¤inde görmek mümkün de¤ildir. Demokrasi ad›na Anayasaya
“yüksek ö¤renim kurumlar›nda k›l›k k›yafetle ilgili serbestlik”
koyarsan›z “benim kurallar›m yarg› kararlar›n›n, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi görüﬂünün üstündedir” anlay›ﬂ›n›
sergilerseniz, Cumhuriyet’in temel ilkesine, laikli¤e darbe
indirirsiniz. O zaman bu demokrasi Hukuk Devleti olmaktan
ç›kar.

Yürürlükteki Anayasa:

Kamuoyuna duyurulan Taslakta, bir yandan kad›nlara
“üniversitelerde turban serbestîsi” kazan›m olarak sunulurken,
öte yandan yürürlükteki kad›n erkek eﬂitli¤i kural›n›n ç›kar›lm›ﬂ,
kad›nlar›n adeta k›s›tl› konumuna getirilmiﬂ oldu¤u görülmektedir
(md.9/3).

Hiçbir kiﬂiye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz.

Anayasa Tasla¤› Gerekçesinde, “çocuk haklar›n›n” özel olarak
düzenlenerek anayasal güvenceye kavuﬂturuldu¤undan söz
edilirken, yürürlükteki kad›n haklar› kural›na taslakta yer
verilmemiﬂ olmas› dikkat çekicidir.

Eﬂitlik
MADDE 9
(1) Herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düﬂünce, felsefî inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m gözetilmeksizin kanun
önünde eﬂittir.

Yürürlükteki anayasa ile taslaktaki “eﬂitlik” kural›n›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda kad›n haklar›n›n nas›l göz ard› edildi¤i
aç›kça görülmektedir. Laikli¤in zedelendi¤i, kad›n haklar›n›n
geriletildi¤i bu anlay›ﬂ bizi hangi demokrasiye götürecektir?

Kanun Önünde Eﬂitlik
MADDE 10 – Herkes, dil, ›rk, renk, cinsiyet, siyasi düﬂünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay›r›m
gözetilmeksizin kanun önünde eﬂittir.
Kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara sahiptir. Devlet, bu eﬂitli¤in
yaﬂama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür.

Devlet organlar› ve idare makamlar› bütün iﬂlemlerinde kanun
önünde eﬂitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad›rlar.

Taslak Metin:

(2) Hiçbir kiﬂiye, aileye, zümreye veya s›n›fa imtiyaz tan›namaz.
(3) Kad›nlar, çocuklar, yaﬂl›lar ve engelliler gibi özel surette
korumay› gerektiren kesimler için al›nan tedbirler, eﬂitlik ilkesine
ayk›r› olarak yorumlanamaz.
(4) Devlet organlar› ve idare makamlar›, bütün eylem ve
iﬂlemlerinde kanun önünde eﬂitlik ilkesine uygun olarak hareket
etmek zorundad›rlar.
Amac›m›z, demokrasinin en önemli kriteri ve olmazsa olmaz
koﬂulu olan “kad›n erkek eﬂitli¤inin” Anayasa’da aç›k ifadelerle
yer almas› talebimizi kamuoyuna duyurmakt›r.
Kad›n Kuruluﬂlar› ve kad›n hukukçular olarak Anayasa’n›n
“eﬂitlik” maddesinde aﬂa¤›daki ﬂekilde bir düzenlemeye yer
verilmesini istiyoruz.
ÖNER‹M‹Z:
Kad›nlar ve erkekler eﬂit haklara sahiptir. Devlet, bu eﬂitli¤in
yaﬂama geçmesini sa¤lamakla yükümlüdür. Bu amaçla al›nacak
geçici özel önlemler ve yap›lacak düzenlemeler imtiyaz say›lmaz.

Prof. Dr. Birsel’in Önerisi

‹

stanbul Barosu Üyesi Prof. Dr. Mahmut T. Birsel de
Anayasa tart›ﬂmalar›na kat›ld› ve kad›n-erkek eﬂitli¤i
konusunda bir önerisi bulundu¤unu aç›klad›.

Prof. Dr. Birsel’in gerekçeli önerisi ﬂöyle:
Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i, Türk hukuk düzeni içinde ve evrensel hukuk
alan›nda, Anayasa Mahkemesinin (i) evli kad›n›n ancak kocas›n›n
aç›k veya z›mni müsaadesi koﬂuluyla bir iﬂ veya sanatla
u¤raﬂmas›na imkân veren Mülga Medeni Kanunun 159 maddesini
(29 Kas›m 1990 tarih; E. 1990/30 ve K. 1990/31 say›l› Karar›)
ve (ii) evli kad›n›n zinas›n› suç sayan Mülga Kanununun 440.
maddesini (23 Haziran 1998 tarih; E. 1998/3 ve K. 1998/28
say›l› Karan) iptal eden kararlar›n› da kapsayan Evlilik Hukuku
içindeki yerinden çok daha kapsaml›d›r. Kan›m›zca, konunun
yeni Anayasa metni içinde önemi ile dengeli bir a¤›rl›kla
de¤erlendirilmesi uygun olacakt›r. Bu amaçla, "Kad›n-Erkek
Eﬂitli¤i” konusundaki önerinin Anayasa Tasar›s›n›n tedvini

s›ras›nda Kanun Koyucu taraf›ndan dikkate al›naca¤›n›
düﬂünüyorum:
Gerekçe:
Uygar dünyan›n örnek bir devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde,
insanlar hür ve eﬂit olarak do¤arlar. Uygar bir hukuk düzeni
içinde, do¤uﬂtan itibaren var olan "Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i" hiçbir
zaman kad›nlar aleyhine bozulmaz ve bozulamaz.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n "de¤iﬂtirilmesi teklif dahi
edilemeyecek” maddeleri aras›nda aﬂa¤›daki hükmün de yer
almas› do¤ru ve yerinde olacakt›r.
Öneri Metni:
Kad›n-Erkek Eﬂitli¤i ve Kad›n Haklar› Türk Hukuk Düzeninin
de¤iﬂtirilemez temel ö¤elerindendir.
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“YARGIDA AC‹L SORUN
YARGIÇ BA⁄IMSIZLI⁄I VE YARGIYA
GÜVEN‹N SA⁄LANMASIDIR”
s

tanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yeni yarg›
y›l›n›n aç›l›ﬂ› dolay›s›yla 6 Eylül
Sal› günü saat 19.00’da CNN
TÜRK Televizyonunda canl› olarak
yay›nlanan 360 Derece adl› haber
program›na konuk olarak kat›ld›.

‹

Kolcuo¤lu, program sunucusu ﬁirin
Payz›n’›n yarg› reformu, yeni Anayasa
haz›rl›klar›, yarg›ya yap›lacak atamalar ve
polis s›nav›na iliﬂkin ortaya at›lan iddialar
hakk›ndaki sorular›n› yan›tlad›.

Acilen yap›lmas›
gereken, yarg›n›n kendi
içinde iﬂlerli¤ini
sa¤lamak, gerekli
önlemleri hemen almak,
yarg›çlar›m›z›n
ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ya
güvenin sa¤lanmas›n›
gerçekleﬂtirmektir. Yarg›
ba¤›ms›zl›¤› yarg›çlar
için de¤il, uluslararas›
sözleﬂmelerde ve
anayasam›zda belirtildi¤i
gibi halk›m›z›n adil
yarg›lanmas›n›
sa¤lamaya yöneliktir.

Baﬂkan Kolcuo¤lu’nun sorulara verdi¤i
yan›tlar ﬂöyle:
3 Yarg› reformunda at›lmas› gereken ilk
ad›m nedir?
3 ﬁimdiye kadar adli y›l›n aç›l›ﬂlar›nda
yarg› sorunlar› hep dile getirilmiﬂti. Ama
maalesef yarg› y›l› içinde o sorunlar göz
ard› edilmiﬂ ve eski haliyle devam ettirilmiﬂ
ve y›¤›lan sorunlar nedeniyle adil
yarg›lanma ve adalete eriﬂim zor hale
getirilmiﬂtir. O nedenle öncelikle al›nmas›
gereken önlemler, h›zla mahkemelerin
ço¤alt›lmas›, yarg›çlar›m›z›n yeni yasalar
nedeniyle daha fazla e¤itime tabi tutulmas›
ve fiziki olarak adliyelerin tümünün
gözden geçirilip teknik alt yap›ya
kavuﬂturulmas› gerekiyor.
3 Bunlar her zaman söylenen ve istenen
ﬂeyler, bunlar›n yap›labilece¤ine dair bir
›ﬂ›k görüyor musunuz?
3 Fazla bir ›ﬂ›k görmüyoruz. Hükümet
program›nda alternatif yarg› yollar› öne
sürülüyor. Mevcut sistem yeterli de¤il,
alternatif yarg› yollar›yla bu sorunlar›
çözmeye çal›ﬂaca¤›z deniliyor. O da nedir,
uzlaﬂmad›r. Yeni Ceza ve Ceza
Muhakemesi Yasas›nda alternatif çözüm
olarak uzlaﬂma kurumu getirildi. Uzlaﬂma
çal›ﬂmalar›n›n yasa gere¤i baromuzun
görevlendirdi¤i avukatlar taraf›ndan
yürütülmesi kabul edilmiﬂtir. Ancak bir
buçuk y›lda 7-8 adet talep oldu. Türkiye’de
uzlaﬂma kültürü tam anlam›yla
yerleﬂmedi¤inden alternatif yarg› yolunun
da çok baﬂar›l› olamayaca¤› bu örnekten

aç›k olarak görülmektedir. Acilen yap›lacak
olan, yarg›n›n kendi içinde iﬂlerli¤ini
sa¤lamak, gerekli önlemleri hemen almak,
yarg›çlar›m›z›n ba¤›ms›zl›¤› ve yarg›ya
güvenin sa¤lanmas›n› gerçekleﬂtirmektir.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤› yarg›çlar için de¤il,
uluslararas› sözleﬂmelerde ve
anayasam›zda belirtildi¤i gibi halk›m›z›n
adil yarg›lanmas›n› sa¤lamaya yöneliktir.
Son dönemde yarg›çlar›n etki alt›nda
b›rak›ld›¤›na iliﬂkin çok büyük tart›ﬂmalar
yaﬂand›. Bunlar›n önlenmesi için
Anayasa’da de¤iﬂiklik yap›larak yarg›çlar›n
tam ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›n›
sa¤layacak hale getirilmelidir. Bugünkü
mevzuat›m›z yarg›çlar›n ba¤›ms›zl›¤›n›
sa¤lamaktan uzakt›r.
3 Yarg›ya en az Milli E¤itim kadar bütçe
ayr›lmas› gerekiyor. Bu konudaki
beklentileriniz nelerdir, yeni hükümet
program›nda buna iliﬂkin bir sinyal var
m›?
3 Bu konuda çok önemli bir sinyal yok.
Biz ﬂunu düﬂünüyoruz. Yarg›dan gelen
gelirlere bakt›¤›m›z zaman giderlerinin
çok üstünde oldu¤unu görüyoruz. Yeni
Ceza Yasas› ve Ceza Muhakemesi Yasas›na
göre art›k para cezalar› ertelenemiyor.
Ertelenemedi¤i için aﬂa¤› yukar› eskiye
göre para cezalar›n›n getirileri on misline
ulaﬂt›, bunlar yarg›dan geldi¤ine göre
büyük bir bölümünün yarg›ya harcanmas›
gerekir. Adil ve etkin bir yarg›
demokrasinin temel ayaklar›ndan biri ve
en etkini say›l›r.
3 Yeni Cumhurbaﬂkan›ndan dolay› Sivil
Toplum Örgütleri yarg›ya yap›lacak
atamalardan kayg› duyduklar›n›
aç›klad›lar. Sizin her hangi bir kayg›n›z
var m›?
3 Kayg›m›z ﬂu. Yeni bir anayasa haz›rl›¤›
yap›l›yor. Ancak taslak bugüne kadar gizli
tutuldu ve bölük pörçük bilgileri bas›ndan
ö¤renebiliyoruz. Gördü¤ümüz kadar›yla
bu taslak çal›ﬂmalar›nda da yarg›n›n
etkinli¤ini azaltmaya ve yarg›çlar›n
seçiminde tarafs›zl›¤› pekiﬂtirme yerine
taraf olan kurumlar taraf›ndan seçimlerin
yap›lmas› yönünde çal›ﬂmalar yap›l›yor.

ANAYASA

‹S

Ancak taslak bugüne kadar gizli tutuldu
ve bölük pörçük bilgileri bas›ndan
ö¤renebiliyoruz. Gördü¤ümüz kadar›yla
bu taslak çal›ﬂmalar›nda da yarg›n›n
etkinli¤ini azaltmaya ve yarg›çlar›n
seçiminde tarafs›zl›¤› pekiﬂtirme yerine
taraf olan kurumlar taraf›ndan seçimlerin
yap›lmas› yönünde çal›ﬂmalar yap›l›yor.
Hatta Anayasa Mahkemesinin denetleme
görevinin daha etkin hale getirilmesi,
Anayasa Mahkemesine baﬂvuru hakk›
daha geniﬂ tutularak ba¤›ms›z kurullara
da bu hakk›n verilmesi gerekirken, bu hak
daralt›larak Meclis üye tam say›s›n›n onda
birinin bu hakk› kullanmas› öngörülüyor.
Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimi daha
ba¤›ms›z kurullara verilmesi gerekirken,
üye seçiminin Cumhurbaﬂkan›’ndan al›n›p
Meclis taraf›ndan yerine getirecek ﬂekilde
düzenleme yap›lmas› öngörülüyor.
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kötüye kullanma yönünde geliﬂmeler var.
Hatta savunma görevini yapan avukatlar›n
bile dövüldü¤ünü ve fena muameleye tabi
tutuldu¤unu görüyoruz.
3 Son zamanlarda polis s›navlar›nda
ortaya ç›kan iddialar hakk›nda ne
söyleyeceksiniz?

9

adli olaylardaki müdahale yetkileri
konusunda onlar›n çok donan›ml› olmas›
gerekir. Hukuki bilgilerden uzak olmamas›
gerekir. Maalesef polislerin çok iyi
yetiﬂmedikleri, insan hak ve özgürlüklerini
bir kenara iterek eski al›ﬂkanl›klar›n›
sürdürdükleri görülüyor. Son zamanlarda
bize çok say›da iﬂkence ve fena muamele
iddialar› yans›d›.
3 Bir polis karakolunda Nijeryal› bir
mülteci ölü olarak bulundu. ‹çiﬂleri
Bakan›, Vali ve Emniyetten bu konuda
b i r a ç › k l a m a g e l m i y o r. S i z n e
düﬂünüyorsunuz?

3 Son dönemde iﬂkenceyle ilgili ﬂikâyetler
var m›?
3 Maalesef var. Seçime giderken Polis
Vazife ve Salahiyetleri Yasas›nda önemli
de¤iﬂiklikler yap›ld›. Önleme tedbirleri
ad› alt›nda polislere daha çok yetkiler
verildi. Bu yetkiler tabii yarg›n›n denetimi
d›ﬂ›nda olan yetkiler. Bu yetkilerin
kullan›lmas›nda son zamanlarda görevi

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

3 Bu iddialar gerçekten korkunç. Polis
al›m› için yap›lan s›navda tarikat
kurslar›ndan yetiﬂenlere sorular›n önceden
verildi¤i iddialar› var. Öncelikle bunun
aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekir. Bu iddialar
gerçek ise bu s›navlar›n iptal edilmesi
gerekir. Polislerin yetiﬂmesi çok büyük
önem taﬂ›r. ‹nsan hak ve özgürlükleri,

3 Bizim düﬂündü¤ümüz ﬂudur. Birisi
yakalan›p karakola götürüldü¤ü zaman
onun can güvenli¤i karakola teslim edilmiﬂ
demektir. Karakol içersinde meydana
gelen her türlü olay o karakolun
sorumlulu¤undad›r. Bize göre karakola
götürülen bir kiﬂinin oradan cenazesi
ç›k›yorsa, bu ölüme kimin neden oldu¤u
aç›k ve net olarak soruﬂturulup meydana
ç›kar›lmas› gerekir. Karakollarda kanuna
ayk›r› fena muamele ve iﬂkence
yap›lmas›n› önlemek ve insanlar›n hukuki
güvence alt›na al›nmas›nda her türlü
çabay› göstermek savc›lar ve emniyet
amirlerinin görevidir.

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan:

“MAHALLE BASKISI B‹R GERÇEKT‹R”
stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, son y›llarda
mahalle bask›s›n›n giderek
artt›¤›n› ve bundan kad›nlar olarak büyük
endiﬂe duyduklar›n› söyledi.

‹

Av. Aydeniz Tuskan, 26 Eylül Çarﬂamba
g ü n ü s a a t 11 . 1 5 ’ d e S K Y T Ü R K
Televizyonu’nda yay›nlanan ve Lale
ﬁ›vg›n’›n sundu¤u “‹ﬂin Asl›” program›na
canl› yay›n konu¤u olarak yer ald›.
Programa Milliyet Gazetesi yazarlar›ndan
Meral Tamer ve Yeni ﬁafak Gazetesinden
Özlem Albayrak da telefon ba¤lant›s›yla
kat›ld›.

‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi
Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan,

Meral Tamer, özellikle gecekondu
semtlerinde ve varoﬂlarda yo¤un bir
mahalle bask›s› yaﬂand›¤›n›, bunu
yaz›lar›nda da s›k s›k dile getirdi¤ini
bildirdi.

türban›n siyasal bir simge olarak
dayat›ld›¤›n›, ortal›kta dolaﬂan anayasa
tasla¤›nda halen yürürlükte bulunan
anayasan›n kabul etti¤i kad›n-erkek
eﬂitli¤inin ortadan kald›rd›¤›n›, kad›nlar›n
çocuklar ve engelliler gibi korunmas›
gereken kesim içinde düﬂünüldü¤ünü,
buna ﬂiddetle itiraz ettiklerini söyledi.

Özlem Albayrak ise, bunlar›n birer iddia
oldu¤unu, mahalle bask›s› yaﬂanmad›¤›n›,
bu tür tart›ﬂmalar›n Cumhuriyet elitleriyle
hükümet aras›nda yaﬂand›¤›n› öne sürdü.

Kad›n Haklar› Merkezi olarak kad›nlar›n
hukuki haklar›n› anlatmak üzere s›k s›k
gecekondu bölgelerine gittiklerini, türbanl›
ve çarﬂafl› kad›n say›s›nda büyük art›ﬂ

görüldü¤ünü belirten Tuskan, bire bir
yap›lan görüﬂmelerde kad›nlar›n yaﬂam
tarzlar› konusunda büyük bask›
gördüklerini, aç›k baﬂla dolaﬂ›rlarsa
kendilerine iyi gözle bak›lmad›¤›n› itiraf
ettiklerini bildirdi.
Her mahallenin yöneticileri, a¤abeyleri,
ablalar› bulundu¤unu, bunlar›n
mahalledeki yaﬂam› s›k› takibe ald›klar›n›,
belli hoca efendilere devam edip
etmediklerinin kontrol edildi¤ini anlatan
Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, böyle bir
ortamda kocalar›n bile eﬂleri üzerindeki
etkisinin ortadan kalkt›¤›n› ve gidiﬂata
ayak uydurmak zorunda kald›klar›n›
kaydetti.
Konuﬂmas›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin
bir hukuk devleti oldu¤unu, herkesin din
ve vicdan özgürlü¤ünün bulundu¤unu ve
bunun yasalarla güvence alt›na al›nd›¤›n›
belirten Tuskan, ancak benim kural›m
herkesin kurallar›n›n üzerindedir
anlay›ﬂ›yla dini inanç üzerine zorlamalara
kalk›l›rsa, demokrasiye ayk›r› bu tav›rdan
endiﬂe duymaman›n mümkün olmad›¤›n›
söyledi.
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ANAYASA

YEN‹ ADL‹ YILDAN BEKLENT‹LER VE
ANAYASA ÇALIﬁMALARI

stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, SKY
TÜRK televizyonunda yapt›¤›
konuﬂmada yeni adli y›ldan
beklentilerle yeni anayasa haz›rlama
çal›ﬂmalar› üzerindeki görüﬂlerini anlatt›.

‹

‹S

SKY TÜRK Televizyonu’nda 12 Eylül
Çarﬂamba günü yay›nlanan HAKKINIZI
ARAYIN adl› programda Baﬂkan
Kolcuo¤lu, program› sunan Begüm
Özkan’›n sorular›n› yan›tlad›.

3 Yeni yarg› y›l›nda beklentileriniz neler?
3 Her yeni adli y›l›n baﬂ›nda yarg›n›n
sorunlar›n› dile getiririz. Ancak hiçbir
geliﬂme olmaz ve ertesi adli y›l›n aç›l›ﬂ›nda
ayn› görüﬂleri tekrarlar›z. Yasama, yürütme
ve yarg› erkinden en önemlisi bence yarg›
erkidir. ‹nsanlar›n adil yarg›lanmalar›, adil
bir karara ulaﬂmalar› çok büyük bir önem
taﬂ›yor. Bunlar› tam olarak yerine
getiremedi¤imiz zaman vatandaﬂlar
kendilerini o ülke içinde sahipsiz
hissediyorlar. Bu nedenle adalet cihaz›n›n
çok iyi çal›ﬂmas› gerekiyor. Sadece iyi
çal›ﬂmas› gerekmiyor, insanlara güven
verecek tarafs›z ve ba¤›ms›z olmas› da
gerekiyor. Tabii yarg›n›n tarafs›z ve
ba¤›ms›zl›¤› yarg› için de¤ildir, adil
yarg›n›n kullan›lmas› bak›m›ndan
vatandaﬂ›lar içindir. Bu bak›mdan yarg›n›n
hem teknik iﬂleyiﬂi bak›m›ndan
eksikliklerinin hem de yarg›n›n ba¤›ms›z
ve tarafs›zl›¤› konusunda giderilmesi
gereken eksikliklerimiz bulunuyor.
Öncelikle yarg›n›n say›sal olarak yarg›ç,
savc› eksikli¤i var. Yeterli adliye binam›z
yok. Bugüne kadar 485 bine yak›n dava
zaman aﬂ›m› nedeniyle ortadan kald›r›lm›ﬂ
durumda. Bu yarg›n›n yarg›lamada
gecikmiﬂ olmas›ndan kaynaklan›yor. O
nedenle hâkim savc› kadrolar›n›n yeniden
gözden geçirilmesi gerekiyor. Ayr›ca
yarg›çlar›m›z›n da çok donan›ml› olmad›¤›
görülüyor. Yarg›ç eti¤i büyük önem taﬂ›yor.
Avrupa ülkelerinde ve dünyada hâkim
tarafs›zl›¤› ve ba¤›ms›zl›¤› yaz›l› kurallarla

sa¤lanm›ﬂ ama yarg›çlar› da baz› etik
kurallara ba¤l› k›lm›ﬂlar. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda bizde iki ﬂey eksik: Birincisi
yarg›çlar›m›z›n iyi bir hukukçu olarak, iyi
bir yarg›ç olarak görev yapmalar›... Bu da
hukuk e¤itiminden baﬂlar. Türkiye’de çok
iyi bir hukuk ö¤retimi oldu¤unu
söylememiz mümkün de¤il, çünkü 34
kadar hukuk fakültesi bulunuyor ve
bunlar›n da e¤itim kadrolar›n›n yeterli
olmad›¤›n› görüyoruz. Yarg›çlar›n
ba¤›ms›zl›¤›na gelince... Anayasam›zda
yarg›yla ilgili maddeler var. Bir taraftan
yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve tarafs›zl›¤›n›
vermiﬂ, öte yandan da yarg›n›n denetimini
Adalet Bakanl›¤›na vermiﬂ. Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu oluﬂturulmuﬂ, ama
bu kurula ba¤›ms›z bir bütçe vermemiﬂ,
yönetim binas› vermemiﬂ, kendi kendine
sorunlar›n› çözebilmesi için olanaklar
vermemiﬂ. Bir taraftan yarg›n›n tarafs›z ve
ba¤›ms›z oldu¤u, yarg›n›n etki alt›na
al›namayaca¤› söylense de, belirtti¤imiz
idari yöntemler yarg›ya aç›kça müdahale
edildi¤ini gösteriyor. Asl›nda yarg›n›n
sadece idareye karﬂ› de¤il, çevreye karﬂ›
ba¤›ms›zl›¤› da çok büyük önem taﬂ›yor.
Yarg› ba¤›ms›zl›¤› dedi¤imiz zaman yarg›y›
oluﬂturan sav-savunma- karar üçlüsünün
ba¤›ms›zl›¤›ndan söz ediyoruz. Yani
sadece hâkim savc› ba¤›ms›zl›¤› yeterli
de¤ildir. Savunma görevi yapan
avukatlar›n da ba¤›ms›z olmas› gerekiyor.
Sadece avukatlar›n de¤il, kamu kurumu
niteli¤indeki avukatlar›n meslek örgütü
olan barolar›n da ba¤›ms›z olmas›
gerekiyor. Bugün barolar›n tam ba¤›ms›z
oldu¤unu söyleyemeyiz, çünkü önemli
konularda Adalet Bakanl›¤›n›n vesayetine
tabidir. Yarg›lamada hâkim ve savc› ne
kadar önemli ise, adil yarg›lanmada,
adalete eriﬂimde ve adil bir kararda rolü
olan avukatlar da o kadar önemlidir. Bütün
bu sorunlar› çözmek için ciddi bir yarg›
reformuna ihtiyaç bulunuyor.
3 Yeni Anayasa haz›rl›klar› konusunda
ortada haberler var. Bunlar›n baz›lar›
bas›na yans›d›. Bu konuda neler
söyleyeceksiniz?
3 Ortada bir taslak var. Sorun Anayasa’dan
kaynaklan›yor. 1982 Anayasas›na
demokratik bir Anayasa denilemez. Tabii
böyle bir anayasan›n 21. Yüzy›lda
demokratik bir ülkede uygulanmas›na
olanak bulunam›yor. O nedenle
Anayasan›n demokratikleﬂtirilmesi hep
söyleniyordu, bu bir ihtiyaçt›. 1982
Anayasas› halkoyuna sunulup kabul

edilmesinden sonra Türkiye Barolar Birli¤i
bu Anayasay› tart›ﬂmak üzere ola¤anüstü
bir Genel Kurul yapt› ve 82 Anayasas›’yla
ülkeyi yönetmenin zor olaca¤›n› o zaman
aç›klad›. 2001 y›l›nda da yine Türkiye
Barolar Birli¤i, Barolar›n da katk›s›yla yeni
bir Anayasa tasla¤› haz›rlad›. Bu çal›ﬂmaya
bilim adamlar› da kat›ld›. Bunlar gelece¤e
yönelik bir kaynak oluﬂturma amac›
taﬂ›yordu. Yeni Anayasa çal›ﬂmalar›
gündeme gelince Türkiye Barolar
Birli¤i’yle birlikte haz›rlad›¤›m›z bu taslak
metin üzerinde yeniden çal›ﬂmalar
yapmaya baﬂlad›k. Anayasa haz›rlan›rken,
toplumda bu konuda sorumluk yüklenen
bütün sivil toplum örgütlerinin, kamu
kurumu niteli¤indeki meslek odalar›n›n,
sendikalar›n görüﬂlerinin al›nmas›, sadece
al›nmas› ile kal›nmamas› bunlar›n
de¤erlendirilmesi ve ortak bir metin haline
dönüﬂtürülmesi görev ve sorumlulu¤u
bugünkü iktidara düﬂer. Ama iktidar›n
böyle bir ön çal›ﬂmayla iﬂe baﬂlamad›¤›n›
görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂunda ve Türkiye’nin bugün ulaﬂt›¤›
aﬂamalarda Atatürk ilke ve devrimlerinin
izini görüyoruz. Atatürk “Ben size bir
miras b›rak›yorum, o da ak›l ve bilimdir”
demiﬂtir. Türkiye’nin ça¤daﬂlaﬂmas› ve
Bat› ülkeleri ailesine kat›lmas› böyle
olmuﬂtur. ﬁimdi Anayasa’dan Atatürk ilke
ve devrimlerinden söz edilmemesi bizi
kuﬂkuland›r›yor.

3 Gerekçelerin de halka iyi anlat›lmas›
gerekmiyor mu?
3 Elbette. Anayasam›z›n bir giriﬂ bölümü
var. Bu giriﬂ bölümü de¤iﬂtirilemez
maddelerin ruhunu oluﬂturmaktad›r. O
ruh Atatürk ilke ve devrimlerinden güç
almaktad›r. Türkiye Cumhuriyeti’nin
ça¤daﬂ, demokratik, laik bir hukuk devleti
olmas›n›n ruhu bu giriﬂte yatmaktad›r.
“Anayasalar›n ideolojisi olmaz, onun için
renksiz bir anayasa haz›rl›yoruz” demek
bana göre yanl›ﬂt›r.
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ARABULUCULUK KANUNU TASARISI

GER‹ ÇEK‹LMEL‹D‹R
ükümet taraf›ndan tart›ﬂmaya
aç›lan ve yarg›n›n yükünü
hafifletmek ve giderleri azaltmak
amac›na yönelik oldu¤u
bildirilen “Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda
Arabuluculuk Kanunu Tasar›s›”n›n
aç›klanmas›n› müteakip ‹stanbul Barosu
taraf›ndan oluﬂturulan komisyon bir dizi
çal›ﬂma yapt›.

H

Görüﬂ oluﬂturulmas› bak›m›ndan, tasar›y›
haz›rlayan Komisyonun Baﬂkan› Prof. Dr.
Hakan Pekcan›tez’i de davet ederek
dinleyen meslektaﬂlar›m›z›n da katk›lar›
ile ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu
aﬂa¤›daki metni kabul etti.

‹stanbul Barosu Komisyonu bu
ba¤lamdaki çal›ﬂmalar›na devam
etmektedir. Komisyona, konu ile ilgili
meslektaﬂlar›m›zla birlikte Genç Avukatlar
Birli¤ini temsilen arkadaﬂlar›m›z da
kat›lmaktad›r.
‹stanbul Barosu, Tasar›y› haz›rlayan
Komisyona da davet edilmiﬂtir.
Esas itibariyle tasar›n›n geri çekilmesi
yönünde görüﬂ oluﬂturulmuﬂ bulunmakla
birlikte, tasar›n›n TBMM gündemine
al›nmas› ihtimali de nazara al›narak, bu
durumda tasar›da yap›lmas› talep edilen
de¤iﬂikliklerle ilgili öneriler de
belirlenmiﬂtir.

Bu arada, Genç Avukatlar Birli¤inin imza
kampanyalar› ile gazete ilanlar› yapmas›
da kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulunun
aﬂa¤›daki metni; Cumhurbaﬂkanl›¤›’na,
TBMM Baﬂkanl›¤›na, Adalet Bakanl›¤›na,
TBMM Adalet Komisyonu Baﬂkan
ve Üyelerine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Grup Baﬂkanvekilliklerine,
Hukukçu olan TBMM Üyelerine, Barolara
ve Bas›na gönderilmiﬂtir.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›

HUKUK UYUﬁMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU TASARISI HAKKINDA
GÖRÜﬁ VE ÖNER‹ ÖZET‹
BMM’ye sunulan 60.
Cumhuriyet Hükümeti’nin
program›nda yer alan ve
kamuoyunda tart›ﬂ›lmak üzere
ilan edilen “Hukuk Uyuﬂmazl›klar›nda
A r a b u l u c u l u k K a n u n u Ta s a r › s › ”
konusunda, ‹stanbul Barosu taraf›nda
yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda, tespit
edilen hususlar iki baﬂl›k alt›nda
de¤erlendirilmektedir:

T

a. Tasar›, bu düzenlemeye egemen olan
normatif esaslar itibariyle ciddi sorunlar
do¤uraca¤›ndan geri çekilmelidir.
b. Tasar›n›n Hükümet Program› ile
“taahhüt” edilmiﬂ olmas› nedeniyle, geri
çekilmesinin olas› bulunmad›¤› kan›s›
egemen ise, mutlaka önerilen
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Komisyonca haz›rlanan raporda, söz
konusu tasar› bu iki ana eksen etraf›nda
ele al›nmakta ve özellikle ﬂu hususlar›n
alt› çizilmektedir.
Tasar›, bu ﬂekliyle 1136 Say›l› Avukatl›k
Yasas›’n›n 35. maddesinde yap›lan
düzenlemeyi esas almakta ve ayn›
mant›kla “yeni bir kurum” ihdas
etmektedir.
Ayr›ca tasar› ile “yeni bir meslek” de ihdas
edilmektedir. Sicili olan, ücret tarifesi
bulunan, unvan›n›n kullan›lmas› zorunlu
olan bu yeni meslek, avukatlar›n sahip
bulunduklar› k›s›tlamalara da tabi
olmayacakt›r. Örne¤in, avukatlar›n reklâm
yasa¤›na tabi olmalar›na karﬂ›n, bu yeni
meslek mensuplar›n›n öyle bir yasakla
s›n›rl› olmalar› öngörülmedi¤inden reklâm
yapabilmeleri mümkün olabilecek ve her
iki meslek aras›nda “haks›z rekabet”
do¤acakt›r. Yasa tasar›s›, bu anlamda
avukatl›k mesle¤inin icra alanlar›n› daha

bir daraltan yeni bir uygulamay› ifade
etmektedir.
Bu gerekçelerle, yasa tasar›s›n›n geri
çekilmesi gerekmektedir. Tasar›n›n geri
çekilmesi olas›l›¤›n›n bulunmamas›
durumunda ise mutlaka önerilen
de¤iﬂikliklerin yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
(Not: Komisyonun saptamalar›na iliﬂkin
raporun tam metnini ‹stanbul Barosu’nun
WEB Sitesinde ve BARO DERG‹S‹’nin
Eylül-Ekim say›s›nda bulabilirsiniz)
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UYUMDAN UYDULAﬁMAYA
HUKUKSAL SÜREÇ
AKP iktidar› yeni dönemine Çankaya'y› ele geçirip rejimi de¤iﬂtirme ve dönüﬂtürmede önemli
bir engeli aﬂarak baﬂlam›ﬂt›r. Yeni anayasa ile mevcut anayasan›n korumas› alt›ndaki YÖK,
üniversiteler ve yarg› baﬂta olmak üzere, baz› kurumlar›n, k›smi özerkli¤i, görece ba¤›ms›zl›¤›,
iktidar karﬂ›s›nda denge unsuru ve rejim güvencesi olma özelli¤i yok edilmek istenmektedir.
AKP anayasas›nda sivillik ve demokrasi söylemiyle oluﬂturulacak yap›da dar bir alana hapsedilecek
olan Türk Silahl› Kuvvetleri iﬂlevsiz b›rak›larak pasif bir figüre dönüﬂtürülmek istenmektedir.
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

Ortada bir sipariﬂ
anayasas› vard›r.
Atlantik ötesinin ve
Brüksel’in müﬂterek
sipariﬂidir söz konusu
edilen. Kapal› kap›lar
ard›nda söylenenlerin,
kapal› kap›lar ard›nda
kabullenilip, yine kapal›
kap›lar ard›nda servise
haz›r hale getirilmesidir.
Sistem, Türk ulusunun
ulus devletinden etnik
ve dinsel koalisyona,
Türkiye’den Anadolu
Cumhuriyetine
dönüﬂtürülüp, ›l›ml›
‹slam sinisinde
sunulacak sipariﬂi
iﬂtahla beklemektedir.

KP iktidar›nca haz›rlat›lan yeni
Anayasa tasla¤›na iliﬂkin
tart›ﬂmalar sürüyor. AKP’nin
yan›nda baz› meslek
örgütlerinin anayasa giriﬂimleri oldu¤unu
duyuyoruz. Önceki y›llarda TBB ve
TÜS‹AD taraf›ndan da tasar›lar
haz›rlanm›ﬂ, AKP milletvekili Prof. Zafer
Üskül geçmiﬂte haz›rlat›lan taslaklar›n›n
mutfa¤›nda yer alm›ﬂt›. Üskül’ün bu
komisyonlarda edindi¤i sivillik ve
renksizlik deneyimlerinden AKP’nin
fazlas›yla yararlanaca¤› anlaﬂ›l›yor.

A

Anayasa’dan Atatürk, Atatürk ilkeleri, ulus
devlet duyarl›l›¤›, devlet yap›lanmas›ndaki
güçler dengesi ve Türklü¤e iliﬂkin
motiflerin ç›kar›lmas›n›n ne anlama
geldi¤ini irdelemeden önce bir soruyu
yan›tlayal›m: Anayasa niçin de¤iﬂtirilmek
istenmektedir? Anayasa de¤iﬂikli¤i
toplumsal bir talepten mi
kaynaklanmaktad›r? Geçmiﬂte TÜS‹AD
yeni anayasa tasar›s›yla ulusumuzun
demokratik istemlerini mi dile getirmiﬂtir,
yoksa Türkiyeli sermayenin küresel
sermayeyle entegrasyonunun hukuk
aya¤›n›n tamamlanmas› m›d›r istenen?
Yatay geçiﬂ mi, dikey geçiﬂ mi?
Yine sivil ve renksiz anayasa ile Türk ulusu
ve ulus devlet tekilli¤i, sivillikten silikli¤e,
renksizlikten bin bir renkli alt kimliklere
do¤ru yatay geçiﬂ mi yapacakt›r? Devlet
yap›lanmas›n›n hukuksal omurgas›, ana
yaz›l›m› olarak ta nitelenebilecek
anayasan›n üniter, laik, demokratik, ça¤daﬂ
özelliklere iﬂaret eden yap›s› çok kimlikli,
çok dilli bir yap›ya dikey geçiﬂ mi
yapacakt›r?
Bu sorular kuﬂkusuz ço¤alt›labilir. Yeni
dönemde küresel sermayenin ve ona

eklemlenmiﬂ Türkiyeli sermayenin,
Washington ve Brüksel’in aç›k deste¤ini
alan AKP, iktidar›n›n ilk döneminde eksik
kalan düzenlemeler için kollar› s›vam›ﬂt›r.
‹ç ve d›ﬂ sömürgenlerin arkalamas›yla
iktidar›n›n birinci döneminin baﬂlar›ndaki
görece ihtiyatl›l›¤a da ihtiyaç duymayacak
ölçüde atak bir tav›r sergilemektedir.
Çankaya’ya ç›k›ﬂ sonras›nda stratejik
üstünlü¤ü tamamen ele geçirdi¤ini
düﬂünmektedir.
Türk Silahl› Kuvvetleri organize iç ve d›ﬂ
sald›r›larla bunalt›lmakta, faﬂizan e¤ilimli,
darbeci, demokrasi karﬂ›t› olarak
suçlanmakta, bazen ima yollu, bazen
aç›kça küçük düﬂürmeye yönelik tav›rlar
sergilenmektedir. Süreç içinde arkas›ndaki
halk deste¤i psikolojik operasyonlarla
kesilerek, suçluluk duygusu içinde
k›ﬂlas›ndan ç›kamaz hale getirilmek
istenmektedir. AKP iktidar›, muhalefet
seçim yenilgisinin tetikledi¤i parti içi
kavgalarla bo¤uﬂurken, sermayenin
medyas› halk› uyuturken, iﬂi bitirmek
istemektedir.
Rejimi de¤iﬂtirme ve dönüﬂtürme
AKP iktidar› yeni dönemine Çankaya’y›
ele geçirip, rejimi de¤iﬂtirme ve
dönüﬂtürmede önemli bir engeli aﬂarak
baﬂlam›ﬂt›r. Yeni anayasa ile mevcut
Anayasan›n korumas› alt›ndaki YÖK,
üniversiteler ve yarg› baﬂta olmak üzere,
baz› kurumlar›n, k›smi özerkli¤i, görece
ba¤›ms›zl›¤›, iktidar karﬂ›s›nda denge
unsuru ve rejim güvencesi olma özelli¤i
yok edilmek istenmektedir. Amaç Türk
Silahl› Kuvvetlerinin mevcut anayasa ve
yasalardan kaynaklanan, devlet
yap›lanmas› içindeki etkin konumunu
dayanaks›z b›rakarak zay›flatmak, dikkate
al›nmas› gereken bir güç olmaktan

GÖRÜﬁ

Emperyalizme karﬂ›
verilen kurtuluﬂ savaﬂ›
sonucu kurulan ça¤daﬂ,
ba¤›ms›z ulus devletin her
Türk yurttaﬂ›n›n pay›na
düﬂen onurunun,
ba¤›ms›zl›k duygusunun
ve özgüvenin
bilinçalt›ndan ç›kar›l›p
at›lmas›, sistemce
dayat›lan› kabullenmesi
önerilmektedir. Bir arada
yaﬂayan aile bireylerinin
yak›nl›¤› ve dayan›ﬂmas›,
aile oca¤›n›n yaratt›¤›
sevgi yerine, ayn›
apartman›n ba¤›ms›z
bölümlerinde
yaﬂayanlar›n
yabanc›laﬂmas›d›r yeni
taslakla sunulan.
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ç›karmakt›r. AKP anayasas›nda sivillik ve
yap›da dar bir alana hapsedilecek olan
Türk Silahl› Kuvvetleri iﬂlevsiz b›rak›larak,
pasif bir figüre dönüﬂtürülmek
istenmektedir.
AKP, bu süreçte ›l›ml› ‹slamc›larla, ayn›
kaynaklardan beslenen fonlu sivil
toplumcular› da iﬂin içine katarak, ça¤daﬂ
ve sol kesimin de (!) de deste¤i al›nm›ﬂ
ve toplumsal mutabakat sa¤lanm›ﬂ
görüntüsü vermeye çal›ﬂmaktad›r. 12 Eylül
Darbesinin ürünü militer ruhlu anayasay›
ortadan kald›r›p, sivil ve renksiz anayasa
getirilece¤i söylemiyle de, emperyalistkapitalist sistemle bar›ﬂ çubu¤u tüttüren,
ulus devletine karﬂ› savaﬂ baltas›n› bilemiﬂ
eski solcu yeni sivil toplumcu kesime
tavuk yemi at›lmaktad›r. Tavuk h›rs›zlar›n›n
klasik bir yöntemi vard›r: Ucuna m›s›r
dü¤ümlenmiﬂ sicim uzat›ld›¤›nda tavuklar
içgüdüsel olarak yeme sald›r›r. Sicimli
yem kursa¤›na indi¤inde yavaﬂ yavaﬂ
çekmeye baﬂlayan h›rs›za direnemez, ses
ç›kar›p sahibini de uyaramaz. Sonunda
torbay› boylayaca¤› operasyon sessiz
sedas›z gerçekleﬂir. Sicimin ucundaki sivil
ve de renksiz, kokusuz tavuk yemini bizim
foncu siviller çoktan yutmuﬂ gibi
görünüyor.
Türkiye’yi ekonomik ve siyasal alanda
büyük oranda vesayet alt›na alm›ﬂ olan
ulus ötesi güçler, ulus devletin ulusal
hukukundan geriye ne kalm›ﬂsa onlar› da
ay›klayarak, sistemle bütünleﬂmeyi hukuk
entgrasyonuyla tamamlamak istemektedir.
Özelleﬂtirmeler baﬂta olmak üzere ya¤ma
ekonomisinin keyfi idari tasarruflar›na
karﬂ› hukuk yolunu tümden kapatman›n
en kolay yolu temel yasay›, yani anayasay›
ortadan kald›rmakt›r. Vahﬂi kapitalizmin
altta kalan›n can›n› ç›karacak ekonomik
cang›l›na engel olmayacak bir anayasad›r
istenen. Küresel sermayenin, günümüz
emperyalizminin komuta merkezleri ABD
ve AB epey zamand›r, sistemle uyum ve
entegrasyonda pürüzler ç›karan, arada bir
k›sa devre yapan unsurlar›n tasfiyesi için
sivil ve renksiz bir anayasa gerekti¤ini,
mevcut anayasada k›smen varl›¤›n›
sürdüren k›rm›z› beyaz rengin ve Atatürk
siluetinin görüntü kirlili¤i yaratt›¤›n›
söylemektedirler.
Atatürk'le hesaplaﬂma Anayasas›
Durumdan vazife ç›karan bizimkiler de,
k›rm›z›-beyaz rengin ve Atatürk
görüntüsünün silinece¤i sivil, renksiz,
kokusuz, milli dokusuz bir anayasa için
kollar› s›vamakta gecikmediler. TESEV’ci
profesörlerin, Atlantik ötesinden ve
Brüksel’den fonlanan sivil toplumcular›n
el, dil ve gönül birli¤iyle kotard›klar›
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Cumhuriyet ve Atatürk’le hesaplaﬂma
anayasas›d›r söz konusu edilen.
Küresel sermaye, emperyalist sistemin
metropol devletlerinin d›ﬂ›ndaki ulus
devletlerin çözülmesini istemektedir. Ulus
devletleri bir arada tutan ulusal aidiyet
duygusu baﬂta olmak üzere, ulusal kültür,
ulusal bilinç, ulusal paydalar›n tasfiyesine
yönelik bir program uygulamaktad›r.
Sistemin devaml›l›¤›, sömürünün süreklili¤i
için bu ayr›ﬂt›rmay› zorunlu görmektedir.
Hedef al›nan ulus devletlerde etnik ve
dinsel ayr›ﬂma, ortak paydalar yerine
olabildi¤ince parçalanma, alt kimlik
bilincinin geliﬂtirilmesi, sömürülenlerin
aras›nda dayan›ﬂma yerine yabanc›laﬂma,
etnik kavgalara dönüﬂecek bir süreç
dayat›lmaktad›r.
Ulus bilinci, ulusal onur, ba¤›ms›zl›k
duygusu, geliﬂme, kalk›nma azmi yerine
savaﬂmadan yenilmeyi, ba¤›ml›l›¤›,
sürüleﬂmeyi kabullenme, ulusal ba¤l›l›k
yerine ulus ötesine ba¤l›l›k, sanal bir
özgürlük seçene¤i olarak sunulmaktad›r.
Bu bir sipariﬂ Anayasa’s›d›r
Emperyalizme karﬂ› verilen kurtuluﬂ savaﬂ›
sonucu kurulan ça¤daﬂ, ba¤›ms›z ulus
devletin her Türk yurttaﬂ›n›n pay›na düﬂen
onurunun, ba¤›ms›zl›k duygusunun ve
özgüvenin bilinçalt›ndan ç›kar›l›p at›lmas›,
sistemce dayat›lan› kabullenmesi
önerilmektedir. Bir arada yaﬂayan aile
bireylerinin yak›nl›¤› ve dayan›ﬂmas›, aile
oca¤›n›n yaratt›¤› sevgi yerine, ayn›
apartman›n ba¤›ms›z bölümlerinde
yaﬂayanlar›n yabanc›laﬂmas›d›r yeni
taslakla sunulan.
Türk ulusu ve Türk dili yerine, baﬂka ulus
ve dillere yol verecek örtülü tan›mlar,
üniter, ba¤›ms›z bir ulus devletin olmazsa
olmazlar›n›n sivillik ve renksizlik
söylemiyle ustaca Anayasa’dan
ay›klanmas›, Türk Ulusu ve Türk
Devleti’nin kuruluﬂ felsefesinin somut
simgesi Atatürk’ün ayn› söylemlerle
anayasa d›ﬂ›na itilmesi, ulus devletten
ça¤daﬂ sömürge devletine geçmekten
baﬂka bir anlama gelmemektedir.
K›sacas› ortada bir sipariﬂ anayasas› vard›r.
Atlantik ötesinin ve Brüksel’in müﬂterek
sipariﬂidir söz konusu edilen. Kapal›
kap›lar ard›nda söylenenlerin, kapal›
kap›lar ard›nda kabullenilip, yine kapal›
kap›lar ard›nda servise haz›r hale
getirilmesidir. Sistem, Türk ulusunun ulus
devletinden etnik ve dinsel koalisyona,
Türkiye’den Anadolu Cumhuriyeti’ne
dönüﬂtürülüp, ›l›ml› ‹slam sinisinde
sunulacak sipariﬂi iﬂtahla beklemektedir.
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Sivas Kongresi
Mustafa Kemal’in Amasya Genelgesi ile yapt›¤› ça¤r› üzerine, 1.Dünya Savaﬂ›’ndan sonra
iﬂgale u¤rayan Türk topraklar›n› kurtarmak ve Türk milletinin ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤lamak
için çareler aramak amac›yla seçilmiﬂ ulus temsilcilerinin Sivas’ta bir araya gelmesiyle,
4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri aras›nda ulusal bir kongre gerçekleﬂmiﬂtir.
ivas Kongresi’nde seçilen 6
kiﬂinin, Erzurum Kongresi’nde
seçilen 9 kiﬂilik Temsil
Kurulu’na eklenmesiyle
oluﬂturulan 15 kiﬂilik yeni Temsil Kurulu,
Türkiye Büyük Millet Meclisi aç›l›ncaya
kadar ülkeyi yönetmiﬂ; böylece Mustafa
Kemal Paﬂa’n›n Sivas’a geldi¤i 2 Eylül
1919 tarihinden Temsil Kurulu ile birlikte
Ankara’ya hareket ettikleri 18 Aral›k 1919
tarihine kadar Sivas, fiilen ülkenin baﬂkenti
olmuﬂtur.

S

Sivas Kongresi Üyeleri

Sivas Kongresi Çal›ﬂmalar› ve Al›nan
Kararlar:

Sivas Kongresi’nde
al›nan kararlar, daha
önce gerçekleﬂtirilen
Erzurum Kongresi
kararlar›n› geniﬂleterek
tüm ulusu kapsar bir
nitelik kazand›rm›ﬂ ve
yeni bir Türk Devleti’nin
kuruluﬂuna temel
olmuﬂtur; bu nedenle
Sivas Kongresi’nin
Türkiye Cumhuriyeti
tarihindeki önemi
büyüktür.

Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 Perﬂembe
günü saat 14. 00’de Sivas Lisesi(o zamanki
ad›yla Mekteb-i Sultani) salonunda
toplant›n›n davetçisi ve düzenleyicisi olan
Mustafa Kemal’in aç›l›ﬂ konuﬂmas› ile
baﬂlad›. ‹lk oturumda yap›lan gizli
oylamada 3 aleyhte oy d›ﬂ›nda tüm oylar›
alan Mustafa Kemal, Kongre Baﬂkanl›¤›'na
seçildi. Bekir Sami ve Rauf Bey’ler Baﬂkan
yard›mc›l›klar›na seçildi.
5 Eylül 1919 günü saat 14:30’da baﬂlayan
ikinci oturumda kongre delegeleri, daha
önce bir komisyon taraf›ndan haz›rlanan
yemin metni üzerinde tart›ﬂt›lar ve “vatan›n
kurtuluﬂu ve milletin mutlulu¤undan baﬂka
hiçbir kiﬂisel maksat izlemeyeceklerine;
mevcut siyasi partilerin hiçbirinin
amaçlar›na hizmet etmeyeceklerine” dair
yemin ettiler.
7 Eylül 1919 tarihindeki üçüncü oturumda
Erzurum Kongresi Tüzü¤ü’nün metni
görüﬂüldü, yap›lacak de¤iﬂiklikler ayn›
gün karara ba¤land›. Do¤u illeri için
öngörülen hüküm ve ﬂartlar, bütün ülkeyi
kapsayacak biçimde de¤iﬂtirildi.
8 Eylül 1919 tarihinde gerçekleﬂen
dördüncü oturumda ‹smail Faz›l Paﬂa,
Bekir Sami ve ‹smail Hakk› Bey’ler
taraf›ndan kongreye verilen Amerikan
mandas› konusundaki muht›ra tart›ﬂ›ld›.
Yo¤un tart›ﬂmalar sonras›nda muht›ra geri
çekildi.

9 Eylül 1919 Sal› günü yap›lan beﬂinci
oturumda Ankara’da bulunan Ali Fuat
Paﬂa’ya telgraf çekilerek Anadolu Kuvayi
Milliye Baﬂkomutanl›¤›’na getirildi¤i
bildirildi. Meclis-i Mebusan’›n bir an önce
aç›lmas›, Damat Ferit Paﬂa Hükümeti’nin
de¤iﬂtirilmesi konular› görüﬂüldü.
10 Eylül 1919 tarihli alt›nc› oturumda,
delegeler Kongre’nin mali ihtiyaçlar›na
katk›da bulunmay› kabul ettiler. Haftada
iki kez yay›nlanacak ‹rade-i Milliye adl›
bir gazetenin ç›kar›lmas›na karar verdiler.
Gazetenin ilk say›s› 14 Eylül’de ç›kt› ve
üç y›l boyunca yay›n yapt›.
11 Eylül1919 günü yap›lan son oturumda
çeﬂitli isimlerdeki cemiyetlerin Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
alt›nda birleﬂtirilmesi bir bildiri ile millete
aç›kland›. Her türlü iﬂgale karﬂ› müdafaa
karar› al›nd›. Kongre Temsil Heyeti’ne 6
yeni üye seçildi. Damat Ferit Paﬂa
hükümetine duyulan güvensizli¤i padiﬂaha
bildirmek ve yeni bir hükümet
kurulmad›kça ‹stanbul ile iliﬂkileri kesmek
karar› al›nd›. Padiﬂaha do¤rudan ulaﬂmak
mümkün olmay›nca ve verilen süreler
dolunca, 12 Eylül sabah›ndan itibaren
‹stanbul ile iliﬂkilerin kesilmesi karar› al›nd›
ve tüm merkezlere bildirildi.
Kongre, Umumi Kongre Heyeti ad›na
yay›nlanacak bir beyanname haz›rlayarak
çal›ﬂmalar›na son verdi.
12 Eylül 1919 günü Sivas Halk›n›n davetli
oldu¤u önemli bir aç›k oturum yap›ld›.

Sivas Kongresi'nin topland›¤› salon, Atatürk
Kongre ve Etnografya Müzesi / Sivas
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Av. Durako¤lu:
“‹ﬂkencenin Önlenmesinde
Avukatlar›n Ciddi Katk›s› Olmuﬂtur”
stanbul Barosu Baﬂkan
Ya r d › m c › s › Av. M e h m e t
Durako¤lu, 1992 y›l›n›n Aral›k
ay›nda yürürlü¤e konulan, 2005
y›l›nda daha da geliﬂtirilen Ceza
Muhakemesi Yasas› uygulamalar›yla
iﬂkencenin önlenmesinde avukatlar›n ciddi
pay›n›n bulundu¤unu söyledi. Durako¤lu,
“ayn› yasada 2006 y›l›nda yap›lan
de¤iﬂikliklerle olumlu kazan›mlarda bir
geriye gidiﬂ olmuﬂ ve yeni sorunlar
yaﬂanmaya baﬂlanm›ﬂt›r” dedi.

‹

Gecenin üçünde
dördünde zorunlu
müdafilik için an›nda
talep gelebiliyor, bizim
meslektaﬂ›m›z yata¤›ndan
kalk›p karakola gidiyor
ve avukat karakola
gitmeden san›¤›n ifadesi
al›nam›yor. Türkiye e¤er
10-15 y›l içersinde bu
noktaya gelebilmiﬂ ise,
bunda avukatlar›n çok
ciddi katk›lar› olmuﬂtur.
Bunu onurla k›vançla bir
baro yöneticisi olarak
söylemeyi görev
biliyorum.

‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av.
Mehmet Durako¤lu, SKY TÜRK
Televizyonu’nda 26 Eylül Çarﬂamba günü
saat 15.15’de yay›nlanan ve Begüm
Özkan’›n sundu¤u “Hakk›n›z› Aray›n”
program›na canl› yay›n konu¤u oldu.
Konuﬂmas›n›n baﬂ›nda Ceza Muhakemesi
Yasas› kapsam›nda yap›lan zorunlu
müdafilik uygulamas› hakk›nda geniﬂ
aç›klamalar yapan Av. Durako¤lu, adaleti
sa¤laman›n devletin görevi oldu¤unu, bu
görevin sav-savunma-karar üçlüsüyle
yerine getirildi¤ini, önemli bir yarg› görevi
olan savunman›n bulunmad›¤› ortamda
adaleti sa¤laman›n mümkün olmad›¤›n›,
zorunlu müdafili¤in bu ihtiyaçtan
kaynakland›¤›n› bildirdi.
Türkiye’nin bu uygulamadan sonra daha
az iﬂkence, daha az kötü muameleden
söz etmeye baﬂlad›¤›na dikkat çeken Av.
Mehmet Durako¤lu ﬂunlar› söyledi:
“Yurt içindeki ve yurt d›ﬂ›ndaki insan
haklar› örgütleri, Uluslararas› af örgütü
gibi örgütler iﬂkence konusunda tepki
verirlerdi, biz de bir hukuk kurumu olarak
bunlar› do¤rulard›k. 10 -15 y›ld›r böyle
bir ﬂey söz konusu de¤il ya da daha az
söz konusu. Bunda zorunlu müdafilik
sisteminin çok büyük katk›s› var. Gecenin
üçünde dördünde zorunlu müdafilik için
an›nda talep gelebiliyor, bizim
meslektaﬂ›m›z yata¤›ndan kalk›p karakola
gidiyor ve avukat karakola gitmeden
san›¤›n ifadesi al›nam›yor. Türkiye e¤er
10 -15 y›l içersinde bu noktaya gelebilmiﬂ
ise, bunda avukatlar›n çok ciddi katk›lar›

olmuﬂtur. Bunu onurla k›vançla bir baro
yöneticisi olarak söylemeyi görev
biliyorum. Bu noktaya gelmede polisin,
hâkimlerin, savc›lar›n da katk›s› vard›r.
Ama onlar›nki birer katk›d›r. Gelinen nokta
avukatlar sayesinde olmuﬂtur. Oysa 5560
say›l› yasan›n yay›nlanmas›, bu yasayla
kapsam›n daralt›lmas›, övünç duyulacak
geliﬂmeleri gölgeledi. ‹ﬂkence ve kötü
muamele sözlerini yeniden duymaya
baﬂlad›k.”
5560 say›l› yasada son yap›lan
de¤iﬂikliklerle büyük sorunlar yaﬂamaya
baﬂlad›klar›n› belirten Av. Durako¤lu,
özellikle ﬂu hususlar›n alt›n› çizdi:

“Örne¤in meslektaﬂlar›m›z çok somut bir
ifadeyle 15 ay öncesinin ücretlerini yeni
yeni almaya baﬂlad›lar. San›ld›¤› gibi bu
gecikmenin üzerine faiz bindirilmiyor,
tam tersine ac›kl› bir mevzuat hazretleriyle
karﬂ› karﬂ›yay›z. Örne¤in meslektaﬂ›m›z
15 ay sonra paras›n› al›yor, makbuzunu
kesiyor ve bir ay içinde ödemenin KDV’si
iﬂlemeye baﬂl›yor. Yani meslektaﬂ›m›z 15
ay gecikmeyle paras›n› al›yor, faiz
vermiyorsunuz, makbuzunu keser kesmez
de KDV iﬂletmeye baﬂl›yor, ver benim
vergimi e¤er vermezsen faizini iﬂletirim
diyorsunuz. Gecenin bir vaktinde
masraflar›n› kendi cebinden ödeyerek bu
hizmeti yerine getirilmesine biz “CMK
Bilinci” diyoruz. Bu hizmet için ödenen
para Avukatl›k en az ücret tarifesinin
yar›s›ndan bile az bir parayla görülen iﬂtir.
Bu paraya yap›lacak iﬂ de¤ildir.”
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STAJ E⁄‹T‹M MERKEZ‹
YEN‹ E⁄‹T‹M YILINA BAﬁLADI

Av. Durako¤lu:
“ﬁimdi de yeni bir
tart›ﬂma baﬂlat›ld›.
Arabuluculuk Yasas› ad›
alt›nda yeni bir k›s›tlama
ile daha karﬂ› karﬂ›yay›z.
Sadece avukata ait olan
ve avukat›n yerine
getirmesi gereken
görevlerin, çok büyük
ölçüde baﬂka meslek
gruplar›na da aç›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤› anlay›ﬂ›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤› gibi bir
gerçekle karﬂ›
karﬂ›yay›z.”

stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi 2007 – 2008 e¤itim
y›l›na 24 Eylül Pazartesi günü
Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda düzenlenen törenle baﬂlad›.

‹

Staj E¤itim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Yusuf ‹zzettin Do¤an’›n yönetti¤i
törenin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Mehmet

Durako¤lu, 1996 y›l›nda kurulan Staj
E¤itim Merkezinin 16. e¤itim dönemine
ulaﬂt›¤›n›, ‹stanbul Barosu olarak bu
merkezde verilen e¤itimin baﬂka barolara
oranla daha iyi oldu¤unu, ancak bu
e¤itimin bilinen nedenler yüzünden
fazla etkin bir düzeye ulaﬂt›¤›n›n da
söylenemeyece¤ini bildirdi.
Staj e¤itim kredisiyle baﬂlayan pek çok

MERKEZLER-KOM‹SYONLAR

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

17

eksikli¤in geçen y›l düzenlenen Staj E¤itim
Merkezi Dan›ﬂma Kurulu’nda tart›ﬂ›ld›¤›n›
belirten Durako¤lu, “Öyle san›yorum ki
Staj E¤itim merkezi Yürütme Kurulu bu
y›l bu konular› bir kez daha ele alacak ve
bir sonraki y›la eriﬂimlerimiz, bir y›l
öncekinden daha iyi olacakt›r” dedi.
Avukatl›k mesle¤inin yaln›zl›¤›ndan ve
avukatl›k alanlar›n›n giderek daralt›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤›ndan söz eden Av. Mehmet
Durako¤lu, ﬂunlar› söyledi:
“Avukatl›k mesle¤inin yarg›çlardan
savc›lardan daha ba¤›ms›zm›ﬂ gibi
görünmesine karﬂ›n, avukatlar›n da zaman
zaman ba¤›ms›zl›klar›na tasallut edildi¤i
gerçe¤i ile karﬂ›laﬂ›yoruz. Son günlerde
avukatlar›n alanlar›n›n daralt›lmaya
çal›ﬂ›ld›¤›na tan›k oluyoruz. Buna karﬂ›
yürüttü¤ümüz mücadele, siyasal iktidar›n
hukuk anlay›ﬂ›yla kendisini ba¤l›
k›lmamas›ndan kaynaklanan bir
yoksunluktan ortaya ç›k›yor. Bundan bir
süre önce o alan Marka Patent’le
s›n›rland›r›lm›ﬂt›, ard›ndan CMK’da yap›lan
de¤iﬂiklikle getirilen Uzlaﬂt›rma ile bu
alan k›s›tlanm›ﬂt›, ﬂimdi tasar› halinde bir
Noterler Tasar›s› var, bizatihi avukatlara
ait baz› yetkilerin o alan içersinde bir kez
daha daralt›lmas›na tan›k olaca¤›z gibi
görünüyor. ﬁimdi de yeni bir tart›ﬂma
baﬂlat›ld›. Arabuluculuk Yasas› ad› alt›nda
yeni bir k›s›tlama ile daha karﬂ› karﬂ›yay›z.
Sadece avukata ait olan ve avukat›n yerine
getirmesi gereken görevlerin, çok büyük
ölçüde baﬂka meslek gruplar›na da
aç›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› anlay›ﬂ›n›n
yayg›nlaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›ld›¤› gibi bir
gerçekle karﬂ› karﬂ›yay›z.”
Durako¤lu konuﬂmas›n›n son bölümünde,
su gibi ekmek gibi önemli olan yarg›

ba¤›ms›zl›¤› konusunda toplumun bir
istemde bulunmamas›n› ve suskun
kalmas›n› eleﬂtirdi. Durako¤lu, “Bizim
içinde bulundu¤umuz durumun
düzelmesi, avukatl›¤›n da ötesinde bir
çaba göstermemizi gereksindiriyor. Bu
mücadele hepimizin mücadelesi
olmal›d›r” dedi.
Törende konuﬂan ‹stanbul Barosu Staj
E¤itim Merkezi Yürütme Kurulu Baﬂkan›
Av. Berra Besler de stajyer avukatlara
hitaben yapt›¤› konuﬂmada, kendilerine
hukuku meslek olarak seçtikleri için
stajyerleri kutlad›.
Avukatlar›n her ﬂeyden önce halk›n hak
arama özgürlü¤ünün temsilcileri oldu¤unu
belirten Besler, bu onurlu mesle¤in
onuru kadar sorumlulu¤u, sorumlulu¤u
kadar da onuru bulundu¤unu söyledi.
Avukatlar›n Cumhuriyet’in temel

niteliklerinden biri olan yarg› erkinin
içinde ve sav-savunma-karar üçlüsünde
savunman›n içinde yer ald›klar›n› anlatan
Berra Besler, “Bir süre sonra staj›n›z bitecek
ve avukatl›k yemini edeceksiniz: Hukuka,
ahlaka, mesle¤in onuruna ve kurallar›na
uygun davranaca¤›n›za. Bu kelimeler
yemine rasgele konulmuﬂ de¤ildir.
Mesle¤iniz boyunca bu kurallara uygun
hareket edeceksiniz. Mesle¤inizi yaparken
sadece gerçe¤in ortaya ç›kmas›n›
sa¤layacak, bunun için de hukukun
üstünlü¤ü ilkesini asla göz ard›
etmeyeceksiniz” dedi.
Staj E¤itim Merkezi Yürütme Kurulu
Baﬂkan› Av. Berra Besler daha sonra
Merkezin çal›ﬂma yöntemi ve e¤itim
süresince ele al›nacak ders konular›
hakk›nda bilgi verdi.
Stajyer Avukatlar Komisyonu Baﬂkan›
Onur ‹ste ise konuﬂmas›nda stajyer
avukatlar›n sorunlar› üzerinde durdu.
Stajyerlerin ücret alamad›klar›n›, Barolar
Birli¤ince geri ödenmek koﬂuluyla kredi
verildi¤ini, bunun da ç›k›p ç›kmayaca¤›n›n
belli olmad›¤›n› belirten Onur ‹ste, ç›kan
kredinin de stajyerin yaﬂam›n› ne derece
kolaylaﬂt›rd›¤›n›n tart›ﬂ›labilece¤ini söyledi.
Adliyelerde sayg›nl›k sorunu yaﬂad›klar›n›
kaydeden ‹ste, Adliyelerde pek insanca
bir muameleyle karﬂ›laﬂmad›klar›ndan,
kendilerine angarya iﬂler yapt›r›ld›¤›ndan,
hâkimler ve savc›larla sa¤l›kl› iletiﬂim
kuramad›klar›ndan ve ceza
mahkemelerine giremediklerinden
yak›nd›.
Daha sonra Yay›n Kurulu Üyesi Av. Osman
Kuntman “Avukatl›k Mesle¤inin Tarihsel
Geliﬂimi” konusunda, Staj E¤itim Merkezi
yeni e¤itim döneminin ilk dersini verdi.
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stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku
Komisyonunca düzenlenen
hizmet içi e¤itim seminerinde
sa¤l›k mevzuat›n›n çok eski
oldu¤u, ihtiyac› karﬂ›lamad›¤› ve bu alanda
ça¤daﬂ düzenlemelerin acilen yap›lmas›
gerekti¤i bildirildi.

‹

28 -29 Eylül Cuma ve Cumartesi günleri
Orhan Apayd›n Konferans Salonunda
yap›lan seminerin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, yaﬂam hakk›n›n en önemli
insan hakk› oldu¤unu belirterek devletin
bu konuda alaca¤› önlemlerin kal›c›
olmas› gerekti¤ini söyledi.

hizmetlerin “olanaklar ölçüsü”ne
ba¤lanamayaca¤›n› hat›rlatan Kolcuo¤lu,
bu hizmetlerin zorunlu olmas› ve
kaynaklar›n›n yarat›lmas› gerekti¤inin alt›n›
çizdi.
Kolcuo¤lu, uluslararas› mevzuat ve etik
kurallar dikkate al›narak çok eskimiﬂ
bulunan sa¤l›k mevzuat›nda da, reform
anlay›ﬂ› çerçevesinde yeni düzenlemeler
yap›lmas›n›n bir zorunluluk oldu¤unu
vurgulad›.
Daha sonra iki gün sürecek seminerin
oturumlar›na geçildi. Sa¤l›k Hukuku
Komisyonu Baﬂkan› Av. Sunay Aky›ld›z’›n
yönetti¤i ilk gün oturumlar›nda Dr. Gürkan
Sert “Hasta Haklar›”, Doç. Dr. Fatih
Selami Mahmuto¤lu “TCY ve Hekimin ve
Hastanenin Cezai Sorumlulu¤u”, Çelik
Ahmet Çelik “Hekimin ve Hastanenin
Tazminat Sorumlulu¤u”, Doç. Dr. Nevzat
Alkan ise “T›bb›n Kötü uygulanmas›ndan
Do¤an Davalarda Bilirkiﬂi ‹ncelemesi”
konular›n› ele ald›lar.
Av. Gültezer Hat›rnaz “Özel Hastanelerin
Hukuki Sorumlulu¤u” Av. Halide Savaﬂ
da “T›bb›n Kötü Uygulamas›ndan Do¤an
Davalar ve Karar Örnekleri” konular›n›
anlatt›lar.

Yeni anayasa tasla¤›nda sosyal haklar›n
aç›kta kald›¤›n›, konuya gereken önemin
verilmedi¤inin ortaya ç›kt›¤›n› belirten
Kolcuo¤lu, sosyal devlet niteli¤inin havada
kald›¤›n›, yürürlükteki anayasada ise sosyal
haklar›n “olanaklar ölçüsünde” yerine
getirilmesinin kabul edildi¤ini bildirdi.
Gerçek bir sosyal devlette e¤itim gibi,
sa¤l›k gibi, insan haklar› ve adalet gibi

Kurullar› ve Uygulamalar”, Uz. Dr.
Y›ld›r›m Gülhan “Hekimin Disiplin
S o r u m l u l u ¤ u v e Ta b i p O d a s ›
Uygulamalar›” ö¤leden sonraki oturumda
ise Av. Sunay Aky›ld›z “Ayd›nlat›lm›ﬂ
Onam”,

Konuﬂmac›lar oturum sonlar›nda
kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›lar.
29 Eylül Cumartesi günü sabah oturumda
Uz. Dr. Gülsüm Önal “Hasta Haklar›

Seminerin bitiminde ise sertifika da¤›t›m
töreni yap›larak kat›l›mc›lara sertifikalar›
verildi.
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KAL‹TE KOORD‹NASYON MERKEZ‹
GENEL KURULU TOPLANDI

stanbul Barosu Kalite
Koordinasyon Merkezi Genel
Kurulu 15 Eylül 2007 Cumartesi
günü Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda topland›.

‹

Kalite Koordinasyon Merkezi görevlisi
Mine Nazife Memiﬂler, Genel kuruldan
önce ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi hakk›nda bilgilendirme yapt›.
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› ve
Kalite Koordinasyon Merkezi Koordinatörü
Av. Mehmet Durako¤lu, toplant›y› açarken
yapt›¤› konuﬂmada, ‹stanbul Barosu’nun
ça¤daﬂ bir yönetime kavuﬂabilmesi için
kalite yönetim sistemlerini yerleﬂtirmeye,
bunun için yönetiﬂim anlay›ﬂ›na sahip

olarak kat›l›mc› olmaya çaba
harcad›klar›n› bildirdi.
Dünyada art›k karizmaya ve bireysel
yönetim becerisine dayanan yönetim
anlay›ﬂlar›n›n geçerlili¤inin kalmad›¤›n›
belirten Durako¤lu, daha kaliteli üretim
ve daha iyi hizmet için ça¤daﬂ yönetiﬂim
tekniklerinin kaç›n›lmaz oldu¤unu belirtti.
‹stanbul Barosu olarak üye memnuniyetini
amaçlayan bir yönetim anlay›ﬂ› içinde
bulunduklar›n› kaydeden Av. Mehmet
Durako¤lu, “üyelerimize kaliteli hizmet
vermek istiyoruz. Onlar› memnun etmek
istiyoruz. Bunu da ölçümlemeye
çal›ﬂ›yoruz” dedi.

Yeni Bak›rköy Adliye Saray›’nda Baro
Odalar›’nda yap›lanlar› örnek gösteren
Durako¤lu, altyap›s› ça¤daﬂ teknolojiyle
donat›lm›ﬂ, rahat çal›ﬂma olanaklar› sunan
Adliyeye yeni bir konsept anlay›ﬂ›yla Baro
odas› donatmaya çal›ﬂt›klar›n›, bu kalite
anlay›ﬂ›n› öteki adliyelerdeki baro
odalar›na da kendi ortamlar› içinde
yans›tmaya çal›ﬂacaklar›n› anlatt›.
Durako¤lu, kaliteli hizmet anlay›ﬂ›n›
yaﬂama geçirmek için ça¤daﬂ projeler
üzerinde çal›ﬂt›klar›n›, bu çal›ﬂmalar›
UYAP’la uyumlu hale getirmeye
u¤raﬂt›klar›n› sözlerine ekledi.
Yönetimin kalite temsilcisi Av. Mehmet
Ayd›n, Kalite Koordinasyon Merkezinin
yapaca¤› çal›ﬂmalar hakk›nda özet bilgi
sundu. Daha sonra kat›l›mc›lar
Koordinasyon
Merkezi’nin
yap›land›r›lmas›, kalite yönetim sistemi
iç tetkikçileri ve WEB sitesi üzerindeki
görüﬂlerini sundular.
Soru ve yan›tlardan sonra Yürütme Kurulu
seçimi yap›ld›. Kalite Koordinasyon
Merkezi Yürütme Kuruluna ﬂu kiﬂiler
seçildi:
“ Av. Mehmet Ayd›n, Av. ‹brahim Öztürk,
Av. Özlem Aksungar, Av. Aybike Dilek
Kardak, Av. Gönül Kapa¤an Kocabey,
Av. Nur Evrim Erol, Av. Ertu¤rul Yeﬂilaltay,
Av. Canan Okullu, Av. Nilüfer Ay,
Av. Abdurrahman Bayramo¤lu, Av. Ömür
Zeynep Çelik, Av. Nilnur Çiftçi.”
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30 A⁄USTOS

ZAFER BAYRAMI
mperyalist Devletlerin k›ﬂk›rtmas›yla Anadolu’ya ç›kan
iﬂgalci Yunan Ordusunun, 30 A¤ustos 1922’de Mustafa
Kemal Paﬂa’n›n komutas›ndaki TBMM Ordular›
taraf›ndan kesin yenilgiye u¤rat›lmas›ndan bu yana
85 y›l geçti.

kurallar› bir yana b›rakarak inan›lmaz vahﬂetlerde bulundu.
Atatürk’ün katiller sürüsü olarak tan›mlad›¤› Yunan Ordusu,
Türk Ordular›’n›n 26 A¤ustos 1922 günü baﬂlayan Büyük Taarruzu
sonucu, 30 A¤ustos 1922’ de u¤rad›¤› kesin yenilgiyle Megali
‹dea düﬂlerinin Anadolu bozk›rlar›nda yok oldu¤unu gördü.

Birinci Dünya Savaﬂ›, di¤er bir tan›mla Birinci Paylaﬂ›m Savaﬂ›,
büyük ölçüde hasta adam, do¤al kaynak zengini Osmanl›
Co¤rafyas›’n›n paylaﬂ›m›ndaki uzlaﬂmazl›ktan ç›km›ﬂt›.

Anadolu Co¤rafyas›’na ve ulusal bütünlü¤ümüze yönelik,
Yeni Sevr özlemcilerince günümüzde sahnelenmek istenen,
asl›nda hayli eski oyunlar dün oldu¤u gibi bu gün de baﬂar›ya
ulaﬂamayacakt›r. Ülkemize ve ulusumuza yönelik etnik ve
mezhepsel k›ﬂk›rtmalar sonuçsuz kalacakt›r.

E

Osmanl›’n›n parçalanmas› ve paylaﬂ›lmas› konusunda
emperyalistler aras›ndaki gizli anlaﬂmalar savaﬂ sonras›nda
uygulamaya konuldu. Osmanl› baﬂkenti ‹stanbul ve ülkenin
de¤iﬂik yöreleri ‹tilaf devletlerince iﬂgal edildi. ‹ngiltere ve Fransa
baﬂta olmak üzere ‹tilaf Devletleri’nce donat›lan Yunan Ordusu
büyük düﬂleri Megali ‹dea’y› gerçekleﬂtirmek üzere ‹zmir’e
ç›karak ‹ﬂgallerini Ankara s›n›rlar›na kadar geniﬂlettiler.
Anadolu Co¤rafyas›’ndan ulusumuzun tasfiyesi anlam›na gelen
Sevr Anlaﬂmas›’n›n uygulanmas›n› sa¤lamak ve ulusal direncimizi
k›rmak amac›yla, baﬂta ‹ngiltere olmak üzere emperyalistler
taraf›ndan donat›lan Yunan ordusu savaﬂ hukuku ve askeri

BOP ve GOP projesiyle ülkemiz dâhil 24 devletin ulusal s›n›rlar›n›
ve ulusal niteli¤ini zorla de¤iﬂtirme dayatmas›nda bulunan,
günümüzün emperyalistlerinin ya¤mac› hevesleri de kursaklar›nda
kalacakt›r.
Ulus devlet niteli¤ini ve ça¤daﬂ, devrimci özelliklerini koruma
ve yaﬂatma iradesine sahip ulusumuzun 30 A¤ustos Zafer
Bayram›’n› bu duygularla kutluyoruz.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

DÜNYA BARIﬁ GÜNÜ
KUTLU OLSUN
lmanya’n›n 1 Eylül 1939’da Polonya’ya sald›rd›¤› gün
Dünya Bar›ﬂ Günü olarak kutlanmaktad›r. Çünkü o
gün hukukun ortadan kalkt›¤› ve yerini kaba kuvvete
b›rakt›¤› gündür. Bir baﬂka deyiﬂle bar›ﬂ›n yerini savaﬂ›n
ald›¤› gündür.

A

Savaﬂ, en baﬂta gelen insan hakk› olan “Yaﬂama Hakk›”n› ortadan
kald›rmaktad›r. ‹nsan onurunu hiçe saymaktad›r. Bu yönüyle
tüm insanl›¤›n hiçbir ayr›m gözetmeksizin savaﬂa karﬂ› ç›kmas›
ve bar›ﬂtan yana tav›r almas› gerekmektedir.
Savaﬂ ve hukuk çeliﬂmektedir. Savaﬂ, hukuku yok etmektedir.
Hukukun olmad›¤› yerde ise kaba güç egemen olmakta ve kendi
kurallar›n› dayatmaktad›r.
Günümüzde baﬂka ülkelere “bar›ﬂ ve demokrasi götürmek (!)”
ad›na yap›lan iﬂgallerden ç›kar elde etme anlay›ﬂ› ahlak d›ﬂ›d›r.
Afganistan’da, Irak’ta bu anlay›ﬂ›n örnekleri görülmektedir. Savaﬂ
ve terör eylemleri binlerce insan›n ölümüne neden oldu¤u gibi,

insanl›k onurunun çi¤nendi¤i, insan haklar›n›n ihlal edildi¤i ve
insanl›k suçunun iﬂlendi¤i dramatik ortamlar yaratmaktad›r.
Gelecekte bu tür ac›lar›n yaﬂanmamas› için tüm uluslar›n savaﬂ
tehditleri ve iﬂgallere karﬂ› ortak tav›r almalar› ve bar›ﬂ için savaﬂa
karﬂ› koyma hakk›n› kullanmalar› gerekir.
‹stanbul Barosu olarak bugüne kadar; bar›ﬂ› yok eden, hukuk
kurallar›n› çi¤neyen ve baﬂkalar› üzerinde salt güce dayal›
egemenlik kurmay› amaçlayan her eyleme karﬂ› ç›kt›k. Kaba
güce dayal› yönetimlerin hukuku ve insan haklar›n› yok sayan
tutumlar›n› k›nad›k. Bütün bunlar› hukukun üstünlü¤ü ve hukuk
devleti olman›n erdemini savunmak amac›yla yapt›k. Çünkü
hukukun üstünlü¤ünü sa¤laman›n, ulusal ve uluslararas› bar›ﬂ›
korumak için olmazsa olmaz koﬂul oldu¤una inan›yoruz.

‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I
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Coﬂkun ONGUN

enüz mesle¤in baﬂ›nda olan avukat, Baro’nun maddi
durumu elveriﬂli olmayan zanl›lara avukat atayan
biriminden arand›¤›nda, ‹stanbul yer yer k›z›la çalan
gökyüzüyle yeni bir akﬂama haz›rlan›yordu.
Gökyüzünü kaplayan bu k›z›l parçalar Tepebaﬂ›’nda
beliriyor, Haliç’i aﬂ›p Balat’a dek uzan›yordu. Baro görevlisi,
emniyetin Ahlak Masas›ndan avukat istendi¤ini, genç avukat›n
buraya gidip gidemeyece¤ini sordu¤u s›rada o, ‹stanbul’un k›z›l
gökyüzü içinde yiten benli¤ini ar›yordu.

d›ﬂar› ç›kt›. Polise, san›¤›n ifadeye haz›r oldu¤unu haber verdi.

Do¤rusu Ahlak Masas› sözünü duyunca biraz ﬂaﬂ›rm›ﬂt›.
ﬁaﬂk›nl›ktan da öte bu birimi garipsemiﬂti. Ahlakl› olan bir suç
var m›yd› yeryüzünde?.. Öyle ya. Ahlak masas› d›ﬂ›ndaki emniyet
birimlerinin bakt›¤› suçlar ahlaka uygun suçlar m›yd›? Örne¤in
h›rs›zl›k, doland›r›c›l›k ve gasp gibi suçlara asayiﬂ büro ya da
baﬂka birimler bakarken, ahlak masas› hangi tip suçlar›
soruﬂturuyordu. Gitmeden bilemezdi. Görevlendirmeyi kabul
edip emniyete do¤ru yol ald›.

Genç avukat emniyet binas›ndan ç›kt›¤›nda karanl›k basm›ﬂt›
her yan›. ﬁehrin ›ﬂ›klar› karanl›¤›n hükmüyle baﬂ edemiyordu.
Sokaklar tenhayd›. Köﬂede duran simitçiden bir simit alarak
evine gidecek otobüsü beklemek üzere dura¤a gitti.

H

Çok katl› emniyet binas›n›n giriﬂindeki memur, onun avukat
oldu¤unu anlam›ﬂ olmal› ki, bir ﬂey sormadan kimlik istedi.
Sonra da eline bir kart tutuﬂturup üçüncü kata ç›kmas›n› söyledi.
Uzun bir koridorda iki büyük salon vard›. Her birinde birer sivil
polis yorgun arg›n çal›ﬂ›yorlard›. Bir yandan önlerindeki kâ¤›tlara
di¤er yandan da sigara duman›ndan kenarlar› sararm›ﬂ bilgisayar
ekran›na bak›yorlard›. Önlerindeki kül tablas› sigara izmaritleriyle
doluydu.
“Merhaba” diye çekingen bir ses tonuyla konuﬂtu. B›y›kl› olan›
yüzüne bak›nca ayn› çekingen tav›rla, “Barodan atand›m. ﬁ.K’nin
müdafisiyim” dedi. B›y›kl› olan polis elindeki kâ¤›tlar› bir dosyan›n
içine koyarak kendisine uzatt›: “Siz inceleyin, biz san›¤› görüﬂme
odas›na alal›m”.
Dosyay› korkarak açt› genç avukat. Belgeleri inceleyince suçun
ne oldu¤unu anlam›ﬂt›. Zanl› eski Balt›k ülkelerinden gelen
kad›nlar› pazarlamakla onlar› bir eve koyarak, esaret hayat›
yaﬂatmakla suçlan›yordu.
Ahlak sözcü¤ünün toplumda yaln›zca kad›nlar›n oldu¤u
ortamlarda kullan›lmas›ndan suçun bu neviden oldu¤unu
anlamal›yd›m diye geçirdi içinden. Hayat kad›nlar›na “ahlaks›z”
damgas› vurulurken, onlarla birlikte olan erkeklere neden
kimsenin ahlaks›z demedi¤ine pek ak›l erdiremiyordu. Bu
duygularla görevlendirmeyi kabul etmeyece¤ini sivil polislere
söylemeye haz›rlan›yordu ki, öteki polis içeri girdi ve “Avukat
bey buyurun, san›k görüﬂme odas›nda” dedi.
Çaresiz kalkt›. Avukat Görüﬂme Odas› yaz›l› odaya girdi. Ufak
bir masa ile iki sandalyeden oluﬂan odada ﬂüpheli, masan›n
karﬂ›s›na oturmuﬂtu. Avukat› görünce aya¤a kalkt›. Ceketini
ilikledi. Genç avukat, san›¤a, baro taraf›ndan görevlendirildi¤ini,
ifadesinde yan›nda bulunaca¤›n›, susma hakk› oldu¤unu ve
lehine delil toplama yetkisi bulundu¤unu bildirdi. Zanl› baﬂ›n›
sallamakla yetindi. K›sa kesilmiﬂ gür saçlar› vard›. Düzgün
kesilmiﬂ b›y›klar› ve tombul yanaklar› onu sevimli gösteriyordu.
Göz göze gelmemeye özen gösterdiler. ﬁüpheli temkinli, vekili
tedirgindi. Zanl›, kendisine tuzak kuruldu¤unu, yakaland›klar›
evdeki kad›nlara ac›d›¤› için ekmek götürdü¤ünü, o s›rada evde
bulunan polislerce yakalanarak buraya getirildi¤ini söyledi.
Kad›nlar›n oldu¤u apartmanda oturdu¤u için onlara yard›m
etti¤ini, ama onlar› oraya kapatan› tan›mad›¤›n› bildirdi.
ﬁüphelinin söyledikleri vekile nedense inand›r›c› gelmiﬂti. Bu
yüzden onun masum oldu¤una inand›. Zanl› susma hakk›n›
kullanmayacak ve her ﬂeyi oldu¤u gibi anlatacakt›. Vekil avukat

B›y›kl› olan sivil polis, “Bir P… için akﬂam yeme¤ini yiyemedim,
aç›m sabahtan beri,” deyince, ﬂüpheli al›nd›: “Memur bey
lütfen…” Polis ald›r›ﬂ etmeden bilgisayar›n›n baﬂ›na geçti. Yeni
bir sigara yakarak, ona s›rayla ad›n› soyad›n› mesle¤ini sordu.
Sonra da suçlamalar› kabul etmedi¤i yönündeki ifadesini ald›.
Ç›kt›s›n› ald›¤› ifade tutana¤›n› önce zanl›ya sonra avukata
imzalatt›.

Ertesi gün mahkeme sorgusunda da haz›r bulundu. ﬁüpheli,
yarg›ç karﬂ›s›nda sürekli a¤lad›. Aile babas› oldu¤unu, kar›s›n›n
kendisini d›ﬂar›da bekledi¤ini, bu iﬂlerle asla ilgisi bulunmad›¤›n›
bildirdi. Sorgu hâkimi kâ¤›tlara dikkatle bakt›. Her bir belgeyi
tek tek inceledi. Adam›n a¤layarak ifade vermesine k›zmad›.
K›zmad› ama ac›mad› da. “Kad›nlar›n hepsi seni teﬂhis etmiﬂ
çocu¤um” dedi. O da a¤lamas›n› bir an keserek, “Polislerin
oyunu say›n yarg›c›m, beni teﬂhis odas›na koyduklar›nda s›rt›m›
döndürdüler, yüzümü dönmek istedi¤imde ceketimden tutup
beni zorla duvara yaslad›lar. Ceketim y›rt›ld› o s›ra bak›n” dedi.
Hâkim omuz k›sm› y›rt›k cekete zoraki bakt›. San›¤›n
tutuklanmas›na, yeteri kadar tutuklama müzekkeresinin
haz›rlanmas›na, diye hüküm kurdu.
Duruﬂma salonundan ç›kt›klar›nda vekili san›ktan daha da
üzgündü. O hüzünle san›¤a, görevinin bitti¤ini, yarg›lanaca¤›
mahkemeye baﬂvurarak yeni bir avukat isteminde
bulunabilece¤ini söyledi. Ayr›ca tutuklama karar›na itiraz
edece¤ini de kendisine iletti. Polisler san›¤› götürürken, bir kad›n
sessizce avukat›n yan›na yaklaﬂt›. F›s›lt›yla san›¤›n kar›s› oldu¤unu,
kocas›n›n bankada biraz paras› bulundu¤unu ve mahkemenin
o paraya bir ﬂey yap›p yapmayaca¤›n› sordu. “Yapmazlar”
yan›t›n› al›nca da teﬂekkür edip ayr›ld› kad›n.
Aylar sonra avukat arkadaﬂlar›yla Eyüp s›rtlar›na kurulmuﬂ
Manzara-i Muhteﬂem Piyer Loti’de oturuyorlard›. Bat›l›lar›n
“Alt›n Boynuz” dedikleri Haliç ›ﬂ›ld›yordu. Yine akﬂama yaklaﬂan
bir ikindi vaktiydi. ‹stanbul’un semalar›n› kaplayan mahrem
k›z›ll›k, buradan bak›l›nca daha al›ml› daha albeniliydi. “Avukat
bey nas›ls›n›z” diyen sesle irkilmese bu görüntüye saatlerce
bakabilirdi. Hemen tan›d› onu. Oydu. B›y›klar›n› kesmiﬂti. Avukat
tedirgin olsa da bozuntuya vermedi: “Ne yapt›n, beraat m› ettin.”
“Yok can›m” dedi san›k. “‹kinci duruﬂmadan sonra sald›lar.
Mahkeme devam ediyor, baﬂka davalar›m da var.” O an adam›n
gözünün içine bakt›. Adam da bir ﬂeyleri anlam›ﬂ gibi, “ne
yapay›m avukat bey, iﬂim bu, baﬂka iﬂ gelmez elimden,” dedi.
Sonra da hafif mahcup çekip gitti.
‹stanbul semalar›ndan güneﬂ batmak üzereydi ve gökyüzünün
parçal› k›z›ll›¤› art›k daha net görülebiliyordu. Akﬂamüstleri
gökyüzünün k›z›la dönmesi gibi, avukatl›k mesle¤inin gelece¤inin
de giderek kararmakta oldu¤unu düﬂündü. Bir gecede Avukatl›k
s›nav›n› kald›ran hükümet, ﬂimdi de Arabuluculuk tasar›s›
getiriyordu.. Bu durumda avukatlar d›ﬂ›nda herkes arabuluculuk
yapabilecekti. Az önce yan›ndan ayr›lan adam da üniversite
mezunuydu. Bu adam›n da bir y›l sonra adliye önlerinde “geç
uzlaﬂ, geç uzlaﬂ” diye ba¤›rd›¤›n› hayal edince ac› ac› gülümsedi.
Bu durumda ondan iyi “ara” bulucu olamazd›.
econgun@gmail.com
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KARﬁI TARAF AVUKATLIK
ÜCRET‹N‹N ÖDENMES‹ ‹LE ‹LG‹L‹
DANIﬁTAY KARARI
"Düzenlenecek makbuzun avukatta kalan nüshas›na da icra dairesince ödemenin yap›lm›ﬂ
oldu¤una dair bir ﬂerh düﬂülerek, ödemeyi yapan memur taraf›ndan sicil numaras› da
yaz›larak imzalanacakt›r. Yukar›da belirtilen ﬂekilde imzalatt›r›lmad›¤› tespit edilen her
bir serbest meslek makbuzu için ayr› ayr› Vergi Usul Kanunu'nun 352 –II/7'nci maddesine
göre söz konusu avukat ad›na usulsüzlük cezas› kesilecektir"
esmi Gazetenin 23.02.2006 tarihli say›s›nda
yay›mlanan 356 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤i’nin B bölümünün; düzenlemenin Vergi Usul
Kanunu'nun 236'nc› maddesine ayk›r› oldu¤u, avukat›n
müﬂterisi olmayan karﬂ› taraftan yarg› karar›yla hükmedilen
vekâlet ücretinin tahsili s›ras›nda serbest meslek makbuzu
düzenlenmeyece¤i, düzenlenen belgenin de icra dairesi memuru
onay›na tabi tutulmas›n›n yasal olmad›¤›, Vergi Usul Kanunu'nun
mükerrer 257'inci maddesi ile yürütme organ›na yasama organ›n›n
yerine geçme yetkisinin verilmedi¤i, düzenlemenin hukuka ayk›r›
oldu¤u istemiyle açm›ﬂ oldu¤umuz davada, Dan›ﬂtay 4. Dairesi
20.03.2007 tarih ve E:2006/2007, K: 2007/ 850 say›l› karar› ile
356 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inin iptali istenen
“B.‹cra Dairelerince Alacakl› Taraf Avukat›na Ödenmesine Karar
Verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi” baﬂl›kl›
bölümünde; Bakanl›¤a intikal eden olaylardan, icra dairelerince
borçludan al›narak, müvekkili ad›na takibat yapan alacakl› taraf
avukat›na ödenmesine karar verilen avukatl›k (vekâlet) ücretlerinin
belgelendirilmesi hususunda tereddüde düﬂüldü¤ünün anlaﬂ›ld›¤›,
Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257'nci maddesinin Bakanl›¤a
verdi¤i yetkiye dayan›larak bundan böyle söz konusu avukatl›k
ücretlerinin belgelendirilmesinde aﬂa¤›daki hususlara uyulmas›
zorunlulu¤u getirildi¤i belirtildikten sonra,”‹cra dairelerince
borçludan al›narak müvekkili ad›na takibat yapan alacakl› taraf
avukat›na ödenmesine karar verilen avukatl›k (vekâlet) ücretinin
avukata ödendi¤i anda, avukat taraf›ndan borçlu ad›na en az 2
nüsha serbest meslek makbuzu düzenlenecek ve makbuzun
avukatta kalan nüshas›na da icra dairesince ödemenin yap›lm›ﬂ
oldu¤una dair bir ﬂerh düﬂülerek, ödemeyi yapan memur
taraf›ndan(sicil numaras› da yaz›larak) imzalanacakt›r. Yukar›da
belirtilen ﬂekilde yetkili memura imzalatt›r›lmad›¤› tespit edilen
her bir serbest meslek makbuzu için ayr› ayr› Vergi Usul
Kanunu’nun 352-11/7'nci maddesine göre söz konusu avukat
ad›na usulsüzlük cezas› kesilecektir” düzenlemesine yer verilmiﬂtir.

bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunlulu¤u
getirmeye veya kald›rmaya, bu kanuna göre tutulacak defter ve
düzenlenecek belgelerin tutulmas› ve düzenlenmesi
zorunlulu¤unu kald›rmaya yetkili oldu¤u, 4008 say›l› Kanun'un
7'nci maddesiyle eklenen f›krada, Maliye Bakanl›¤›n›n, birinci
f›krada yaz›l› belge tasdik iﬂlemini; noterlere, kanunla kurulmuﬂ
mesleki kuruluﬂlara veya uygun görece¤i di¤er mercilere
yapt›rmaya, ticari kazançlar› basit usulde tespit edilen gelir
vergisi mükelleflerine özel bir defter tutturmaya ve bu konulara
iliﬂkin di¤er usul ve esaslar› belirlemeye yetkili oldu¤u hükmüne
yer verilmiﬂtir.

213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun “Yetki” baﬂl›kl› Mükerrer
257'nci maddesinin 4369 say›l› Kanun’un 5'inci maddesiyle
de¤iﬂik l. f›kras›n›n 1. bendinde; Maliye Bakanl›¤›’n›n; mükellef
ve meslek gruplar› itibariyle muhasebe usul ve esaslar›n› tespit
etmeye, bu kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile
bunlara ilaveten tutulmas›n› veya düzenlenmesini uygun gördü¤ü
defter ve belgelerin mahiyet, ﬂekil ve ihtiva etmesi zorunlu
bilgileri belirlemeye, bunlarda de¤iﬂiklik yapmaya; bedeli
karﬂ›l›¤›nda bas›p da¤›tmaya veya üçüncü kiﬂilere bast›r›p
da¤›tmaya veya da¤›tt›rmaya, bunlar›n kay›tlar›n› tutturmaya,

Düzenlemedeki “Düzenlenecek makbuzun avukatta kalan
nüshas›na da icra dairesince ödemenin yap›lm›ﬂ oldu¤una dair
bir ﬂerh düﬂülerek, ödemeyi yapan memur taraf›ndan sicil
numaras› da yaz›larak imzalanacakt›r.”

R

213 say›l› Vergi Usul Kanunu'nun “Makbuz mecburiyeti” baﬂl›kl›
236'nc› maddesinde, serbest meslek erbab›n›n, mesleki
faaliyetlerine iliﬂkin her türlü tahsilât› için iki nüsha serbest
meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshas›n› müﬂteriye
vermek, müﬂterinin de bu makbuzu istemek ve almak
mecburiyetinde oldu¤u, makbuz muhteviyat› baﬂl›kl› 237'nci
maddede, serbest meslek makbuzlar›na:
1- Makbuzu verenin soyad› ad› veya unvan›, adresi, vergi dairesi
ve hesap numaras›; 2- Müﬂterinin soyad›, ad› veya unvan› ve
adresi; 3- Al›nan paran›n miktar›; 4- Paran›n al›nd›¤› tarihin
yaz›laca¤› ve bu makbuzlar›n serbest meslek erbab› taraf›ndan
imzalanaca¤›, serbest meslek makbuzlar›n›n seri ve s›ra numaras›
dâhilinde teselsül ettirilece¤i belirtilmiﬂtir.
213 say›l› Kanunun 236 ve 237'nci maddelerinde serbest meslek
makbuzlar›na iliﬂkin ayr›nt›l› düzenlemelere yer verilmiﬂ, serbest
meslek makbuzunun hangi ﬂartlarda, kime ve nas›l düzenlenece¤i
aç›kça gösterilmiﬂ, ihtiva etmesi gereken bilgiler say›lm›ﬂt›r. Buna
göre hükmedilen vekâlet ücretinin icra dairesinden tahsili s›ras›nda
serbest meslek makbuzu düzenlenmesi yasa gere¤i oldu¤undan
tebli¤in bu k›sm›nda hukuka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.

“Yukar›da belirtilen ﬂekilde imzalatt›r›lmad›¤› tespit edilen her
bir serbest meslek makbuzu için ayr› ayr› Vergi Usul Kanunu'nun
352 –II/7'nci maddesine göre söz konusu avukat ad›na usulsüzlük
cezas› kesilecektir” k›sm› ayn› konuyla ilgili olarak aç›lan baﬂka
bir davada “Dan›ﬂtay Dördüncü Dairesinin 20.12.2006 günlü

AÇILAN DAVALAR
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ve E:2006/2237, K:2006/3102 say›l› karar›yla iptal edilmiﬂtir.”
Aç›klanan nedenlerle, 356 s›ra nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤inin B-‹cra Dairesince Alacakl› Taraf Avukat›na ödemesine
karar verilen vekalet ücretinin belgelendirilmesi bölümünün
“makbuzun avukatta kalan nüshas›na da icra dairesince ödemenin
yap›lm›ﬂ oldu¤una dair bir ﬂerh düﬂülerek ödemeyi yapan memur
taraf›ndan (sicil numaras› da yaz›larak) imzalanaca¤›, belirtilen
ﬂekilde yetkili memura imzalatt›rmad›¤›, tespit edilen her bir
serbest meslek makbuzu için ayr› ayr› Vergi Usul Kanunu'nun
352-11/7 maddesine göre söz konusu avukat ad›na usulsüzlük
cezas› kesilece¤ine” iliﬂkin k›sm› hakk›nda karar verilmesine yer
olmad›¤›na; “‹cra dairelerince borçludan al›narak müvekkili
ad›na takibat yapan alacakl› taraf avukat›na ödemesine karar
verilen avukatl›k (vekalet) ücretinin avukata ödendi¤i anda,
avukat taraf›ndan borçlu ad›na en az iki nüsha serbest meslek
makbuzu düzenlenece¤i” k›sm›na iliﬂkin davan›n reddine karar
verilmiﬂtir.

KARﬁI TARAF
VEKÂLET ÜCRET‹YLE
‹LG‹L‹ TEBL‹⁄
YAYINLANDI
cra dairelerince borçludan al›narak müvekkili ad›na
takip iﬂlemi baﬂlatan alacakl› taraf avukat›na ödenen
karﬂ› taraf vekâlet ücretlerinde, makbuz kesme
iﬂlemlerinin yap›l›ﬂ yöntemi konusunda, Maliye
Bakanl›¤›’nca, bir tebli¤ yay›mland›. Tebli¤de kesilecek serbest
meslek makbuzlar›ndan avukatta kalacak nüshas›nda icra
memurunun onay ve imza vermesine bundan böyle gerek
olmad›¤› vurguland›.

‹

Tebli¤in ilgili k›sm›nda,
“‹cra dairelerince borçludan al›narak, müvekkili ad›na takibat
yapan alacakl› taraf avukat›na ödenmesine karar verilen avukatl›k
(vekâlet) ücretlerinin belgelendirilmesine iliﬂkin usul ve esaslar
356 S›ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤inde (23/2/2006
tarih ve 26089 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanm›ﬂt›r.)
aç›klanm›ﬂt›.
An›lan düzenlemeyle ilgili verilen yarg› kararlar› göz önüne
al›narak, söz konusu belgelendirme iﬂleminin aﬂa¤›daki ﬂekilde
yap›lmas› uygun görülmüﬂtür.
‹cra dairelerince borçludan al›narak müvekkili ad›na takibat
yapan alacakl› taraf avukat›na ödenmesine karar verilen avukatl›k
(vekâlet) ücretlerinin avukata ödendi¤i anda, avukat taraf›ndan
borçlu ad›na en az iki nüsha serbest meslek makbuzu
düzenlenecek olup, bir nüshas› ödemeyi yapan memura verilecek;
makbuzun avukatta kalan nüshas›na ise icra dairesince ödemenin
yap›lm›ﬂ oldu¤una dair bir ﬂerh düﬂülmesi ve ödemeyi yapan
memur taraf›ndan imzalanmas› ﬂart› aranmayacakt›r,” denildi.
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“CMK’YA GÖRE
UZLAﬁTIRMANIN
UYGULANMASINA
‹L‹ﬁK‹N
YÖNETMEL‹⁄‹N” BAZI
HÜKÜMLER‹N‹N
‹PTAL‹ ‹Ç‹N DANIﬁTAY’A
DAVA AÇTIK
dalet Bakanl›¤›nca haz›rlanan ve 26.07. 2007 tarih
ve 26594 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak ayn›
tarihte yürürlü¤e giren Ceza Muhakemesi Kanununa
Göre Uzlaﬂt›rman›n Uygulanmas›na ‹liﬂkin
Yönetmeli¤in 13, 14, 15 ve 25. maddelerinin baz› f›kralar›n›n
yürütmesinin durdurulmas› ve iptali istemiyle Dan›ﬂtay’a dava
açt›k.

A

Yürütmesinin durdurulmas› ve iptali istenen yönetmelik hükümleri
ﬂöyle:
1) 13. maddenin 2. f›kras›;
“Uzlaﬂt›rmac› görevlendirilmesinde taraflar›n üzerinde anlaﬂt›klar›
ya da hukuk ö¤renimi görmüﬂ bir kiﬂi tercih edilebilir”
2) 13. maddenin 4. f›kras›;
“Bu kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayaca¤› ile
tarafs›zl›¤›n› ﬂüpheye düﬂürecek sebeplerden dolay› reddini
gerektiren haller, uzlaﬂt›rmac› görevlendirilmesi ile ilgili olarak
da göz önünde bulundurulur. Uzlaﬂt›rmac›, bu hallerin varl›¤›
halinde Cumhuriyet Savc›s›na durumu bildirir; ancak taraflar›n
r›zas› halinde görev yapabilir”
3) 14. maddenin 2. f›kras›;
“Taraflar›n üzerinde anlaﬂt›¤› avukat›n soruﬂturman›n yap›ld›¤›
yer barosuna kay›tl› olmas› gerekmez. Bu halde görevlendirme
avukat›n ba¤l› bulundu¤u baro taraf›ndan yap›l›r”
4) 15. maddenin 1. f›kras›n›n b ve c bendi;
“b) Hukuka veya hukuk bilgisine programlar›nda yeterince yer
veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlar›nda
en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim yapmak,
c) Hukuk dal›nda yüksek lisans ya da doktora yapm›ﬂ bulunmak,”
5) 25. maddenin 3. f›kras›;
“Mahkeme aﬂamas›nda yap›lan uzlaﬂma teklifi reddedilmesine
ra¤men, taraflar uzlaﬂt›klar›n› gösteren belge ile en geç duruﬂman›n
sona erdi¤i aç›klan›p hüküm verilmeden önce mahkemeye
baﬂvurarak uzlaﬂt›klar›n› beyan edebilirler”.
Olup, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yasaya ve hukuka
ayk›r›l›klar› dava dilekçesinde aç›klanm›ﬂt›r.
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‹stanbul Barosu Yay›n Kurulunca haz›rlanan ve iki ayda bir
yay›nlanan ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹’nin 2007/4
Temmuz-A¤ustos say›s› yo¤un bir içerikle yay›nland›.
Derginin BAﬁKANIN PENCERES‹NDEN bölümünde Baro Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Lozan’›n anlam ve önemini anlat›yor.
‹stanbul Barosu Dergisinin YAZILAR bölümünde 13 yazara ait
bilimsel nitelikli yaz›lar bulunuyor.
Yarg›tay ve Dan›ﬂtay kararlar›ndan sonra UYGULAMADAN
DOSYA bölümünde, ‹stanbul 4. Tüketici Mahkemesinin kredi
kartlar›ndan kart aidat› al›namayaca¤›na iliﬂkin karar›na yer
veriliyor.
GEÇM‹ﬁ ZAMAN YAZILARI bölümünde ise çok ünlü bir
hukukçunun yaz›s› var. Mülkiye Mektebi Hukuku Medeniye
Muallimi Av. S›dd›k Sami’nin “Müﬂterek Mülkiyet ve ‹ﬂtirak
Haline Mülkiyet” baﬂl›kl› yaz›s› dikkat çekiyor.
Dergi, YARARLI B‹LG‹LER, ÜYEL‹K AKTARIMLARI, AYRILMALAR
ve Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z bölümleri ile tamamlan›yor.
‹stanbul Barosu Dergisi baro üyelerine ücretsiz veriliyor. Dergiye
80.00 YTL karﬂ›l›¤›nda bir y›l abone olmak mümkün. Dergi,
adliyelerdeki baro odalar›ndan ve Baro Merkezi’nden sa¤lanabilir.
Dergiye abone olmak isteyenlerce abonelik bedelinin, ‹stanbul
Barosu’nun Vak›flar Bankas› Beyo¤lu ﬁubesi’ndeki 202 70 00
nolu hesab›na yat›r›lmas› ve dekontun, derginin gönderilece¤i
adresle birlikte 0212 245 63 52 nolu faksla gönderilmesi gerekiyor.

‹stanbul Barosu Dergisi ‹ﬂ Hukuku Özel Say›s› yay›mland›.
Üç bölümden oluﬂan ‹ﬂ Hukuku Özel say›s›n›n ilk bölümünde
bilimsel makaleler yer al›yor.
Makalelerde ele al›nan konular aras›nda K›dem Tazminat›,
‹ﬂ Davas›na konu olan ‹ﬂçilik alacaklar›, ‹ﬂ Güvencesi, Hizmet
Tespiti davalar›, ücret ve iﬂçinin çal›ﬂmaktan kaç›nma hakk›
gibi baﬂl›klar yer al›yor.
Derginin ikinci bölümünde ‹ﬂ Hukuku davalar›yla ilgili
Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu Kararlar› ve ilgili daire kararlar›
bulunuyor. Kararlar›n her biri, ‹ﬂ Hukuku davalar›nda önemli
uyuﬂmazl›k konular›n›n çözüme kavuﬂmas›nda Yarg›tay’›n
görüﬂünü yans›tmas› bak›m›ndan önem arz ediyor.
Derginin üçüncü bölümünde de Yarg›tay Kararlar› Iﬂ›¤›nda
‹braname uygulamalar› panel notlar›na yer verilmiﬂ. Daha
önce kitap olarak yay›mlanan ‹braname paneli notlar›,
kitab›n tükenmesi nedeniyle bu kez özel say›ya al›nm›ﬂ.
Doç. Dr. Erdem Özdemir ‹braname konusunu Yarg›tay
kararlar› ›ﬂ›¤›nda ele alarak uygulamac›lara yol gösteriyor.
‹ﬂ Hukuku özel say›s›n›n son bölümünde yararl› bilgiler ve
‹ﬂ Kanunu kavram arama dizini yer al›yor. ‹ﬂ Hukuku Özel
Say›s›, ‹stanbul Barosu Dergisi’nin 2007 y›l› içinde yay›mlad›¤›
beﬂinci özel say›. Dergi baromuzdan sa¤lanabilir.

BARO DERG‹S‹ ‹ﬁ HUKUKU
ÖZEL SAYISI ÇIKTI

YAYIN
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yeﬂil‹Z Dergisi, beﬂinci say›s›nda “çevre ve hukuk” konusunu
ele al›yor. Yeni say›s›nda çevre koruma alan›nda çal›ﬂan sivil
toplum örgütlerine haz›rlanmas›n› bekledikleri yasalar› soran
yeﬂil‹Z, hükümete bu kez de hukuk alan›nda bir yol haritas›
sunuyor.
TEMA Vakf› taraf›ndan 30 sivil toplum kuruluﬂuyla birlikte
haz›rlanan yeﬂil‹Z dergisi, Eylül-Ekim say›s›nda dosya konusu
olarak “çevre ve hukuk”u ele al›yor.
yeﬂil‹Z Dergisinin bu say›s›nda ayr›ca, ‹stanbul Barosu Çevre ve
Kent Hukuku Komisyonu Baﬂkan› Av. Ömer Aykul’la Mine
Ero¤lu’nun yapt›¤› bir söyleﬂi de yer al›yor.
Tema Vakf› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Prof. Dr. Çelik Kurto¤lu’nun
“Çevre ve Hukuk” konulu yaz›s› da dikkat çekiyor.
“Biriniz yoksa eksi¤iz, sizinle yeﬂil‹Z” slogan›yla yola ç›kan,
TEMA Vakf› taraf›ndan 30 sivil toplum kuruluﬂuyla birlikte
haz›rlanan yeﬂil‹Z dergisinin beﬂinci say›s› tüm dergi ve gazete
bayilerinde ve www.yesiliz.net adresinde sat›ﬂa sunuluyor.

HEYBEL‹ADA RUHBAN OKULU
VE PATR‹KHANE K‹TABI
‹NG‹L‹ZCE ÇEV‹R‹S‹
Bir süre önce baromuz yay›nlar› aras›ndan ç›kan, Doç. Dr. Sibel
Özel imzal› kitab›n ‹ngilizce çevirisi yay›mland›.
Kitapta Heybeliada Ruhban Okulu ile Patrikhane’nin hukuki statüleri
üzerine bilimsel ve derinlemesine tespitler yal›n bir dille kaleme
al›n›yor. The Heybeliada Seminary and The Patriarchate adl› eser,
baromuzun 2007 y›l›nda ç›kard›¤› 15. eser oldu.

Baromuzun Sa¤l›k Hukuku Komisyonu taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
sa¤l›k hukukuna iliﬂkin panel ve seminerler kitap haline getirildi.
Yeditepe Üniversitesi ile ortaklaﬂa gerçekleﬂen II. Ulusal Sa¤l›k
Hukuku Sempozyumu sunum ve tart›ﬂmalar›, Sa¤l›k Hukuku
Komisyonunun gerçekleﬂtirdi¤i “T›bbi Müdahalelerde R›za ve
Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam” paneli ile yine Sa¤l›k Hukuku
Komisyonumuzun ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile
ortaklaﬂa düzenledi¤i “Organ Ba¤›ﬂ› ve Organ Naklinde Sorunlar”
panelinin notlar› bu kitapta bir araya getirildi.
Kitapta yer alan baz› konu baﬂl›klar›, Hekim Hasta ‹liﬂkisi, Hasta
Haklar› ve Sa¤l›k Sistemi, Yeni TCK ve Hekimin Sorumlulu¤u,
Hekim Sorumlulu¤u ve Yarg›tay Kararlar›, Organ Ba¤›ﬂ› ve Organ
Nakli, Hasta Haklar›, ‹laç Harcamalar› ve Eriﬂim, olarak s›raland›.

‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›nda 105. kitap olarak yay›nlanan
“A’dan Z’ye Sa¤l›k Hukuku” kitab› baromuzdan sa¤lanabilir.

SA⁄LIK HUKUKU K‹TABI
ÇIKTI
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UYAP AKSAKLIKLARI HAKKINDA
MESLEKTAﬁLARIMIZDAN UYARI
BEKL‹YORUZ
Ulusal Yarg› A¤› Projesiyle (UYAP) yarg› birimlerinde, merkez
ve taﬂra örgütlerinde, ba¤l› bilgi ve ilgili kuruluﬂlar›nda adalet
hizmetlerinin daha etkin ve verimli ﬂekilde yürütülmesinin, iﬂ
süreçlerinin h›zland›r›lmas›n›n, elektronik arﬂivin oluﬂturulmas›n›n
amaçland›¤› bilinmektedir.
UYAP Projesi hakk›nda Baro Bülteni’nin Temmuz-A¤ustos
say›s›nda ayr›nt›l› bilgi verilmiﬂ ve bu projenin nas›l hayata
geçirilebilece¤i belirtilmiﬂ ve bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar
anlat›lm›ﬂt›.
Böylesine büyük ve kapsaml› bir projenin hayata tam olarak
geçirilmesinin güçlüklerinin bulunmas› do¤ald›r. Adalet Bakanl›¤›
ilgili kuruluﬂlarla, bu arada barolar›m›zla da sürekli bir çal›ﬂman›n
içindedir. Bu konuda aç›lan kurslar ve Adalet Bakanl›¤›nca
verilen sertifikalar yetersiz kalmaktad›r.
Örne¤in sicil numaras› 27000’den sonraki meslektaﬂlar›m›z›n
yani yaklaﬂ›k 8000 avukat›n UYAP sisteminde kayd›
bulunmamaktad›r. UYAP sisteminde ‹stanbul Barosuna kay›tl›
tüm avukatlar›n sa¤l›kl› adres bilgileri bulunmamakta, adres
bilgileri ya eksik ya da güncellenmemiﬂ bulunmaktad›r. E-posta,
faks ve elden gelen avukat tan›t›m formlar› Bilgi ‹ﬂlem Servisimizce
onayland›¤› halde Adalet komisyonlar›nda sisteme girilemedi¤ine
tan›k olunmuﬂtur. Bu aç›dan sisteme kaydolmak isteyen
avukatlar›n Adalet Bakanl›¤›n›n UYAP Tan›t›m Formunu
doldurduktan sonra Sultanahmet Adliyesindeki Adalet
Komisyonuna götürüp, kendilerini sisteme kaydettirmeleri
gerekmektedir.
Baromuz avukatlar›n›n Elektronik Sertifika talepleri de tam
karﬂ›lanamamaktad›r. Bu ada Adalet Bakanl›¤› ile Baromuz
aras›nda ciddi bir sorundur. 8000 meslektaﬂ›m›z için Bakanl›ktan
UYAP Sertifikas› beklemekteyiz. Ayr›ca baz› adliyelerimizin alt
yap› sorunlar› yak›nmalara neden olmakta ve meslektaﬂlar›m›z›n
UYAP Sistemine güvenini sarsmaktad›r.
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AVUKAT TOPLULUK S‹GORTASI
PR‹MLER‹ BEL‹RLEND‹
1 Temmuz - 31 Aral›k 2007 tarihleri aras›nda de¤iﬂen Topluluk
Sigortas› ayl›k prim tutarlar› aﬂa¤›da listelenmiﬂtir.
Zorunlu sigorta kollar›na tabi olanlar asgari 146,25 YTL azami
950,63 YTL
Tüm sigorta kollar›na tabi olanlar asgari 196,00 YTL azami
1.273,84 YTL.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun www.ssk.gov.tr adresi Sigortal›
Tüm Hizmet Dökümü bölümünden Topluluk Sigortas›’na ait
ödemelerinizi takip edebilirsiniz. Hizmet dökümünde görünmeyen
ödemeleriniz zaman içinde Kurum taraf›ndan iﬂlenecektir.
‹lgili Sigorta Müdürlü¤ü’ne ödeme makbuzlar›n›z› ibraz ederek
sisteme iﬂletebilirsiniz.
Tüm sigorta kollar›na tabi olarak prim ödeyen meslektaﬂlar›m›z
ayl›k prim ve hizmet bildirgelerinin yap›l›p yap›lmad›¤›n›
www.ssk.gov.tr adresinden Sigortal› Hizmet Dökümü bölümünden
izleyebilirler. Ayr›ca müstahakl›k sorgulamas›n› ayn› adreste
interaktif uygulamalar bölümünden de yapabilirler.

TMMOB ‹STANBUL KENT
SEMPOZYUMU DÜZENLED‹
Türkiye Mimar Mühendis Odalar› Birli¤ince ‹stanbul Kent
Sempozyumu Düzenlendi.

K›saca sistem tam anlam›yla çal›ﬂmamaktad›r ve bunlar bizim
saptamalar›m›zd›r. Uygulamada çok daha farkl› aksakl›klar›n
olabilece¤ini düﬂünerek bu konuda meslektaﬂlar›m›zdan yeni
uyar›lar beklemekteyiz. Meslektaﬂlar›m›z UYAP Sistemi’ni
kullanabiliyorlar m›? Ne gibi güçlüklerle karﬂ›laﬂ›yorlar? Hangi
sorunlar› yaﬂ›yorlar? UYAP Sisteminin tam oturtulmas› ve sa¤l›kl›
bir iﬂleyiﬂe kavuﬂabilmesi için meslektaﬂlar›m›z›n yaﬂad›klar›
sorunlar› da bilmeye ihtiyac›m›z var. Uyar›lar›n›z› bize aﬂa¤›daki
iletiﬂim kanallar›ndan bildirebilirsiniz.

Üç gün süren sempozyumun 15 Eylül Cumartesi günü yap›lan
12. oturumunda ‹stanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku
Komisyonu Baﬂkan› Av. Ömer Aykul “Eko-Hukuk ve Üstün
Kamu Yarar›” konulu bir bildiri sundu.

uyap@istanbulbarosu.org.tr
Fax: 0212 293 89 60 – 0212 251 97 50

Sempozyum nedeniyle çeﬂitli sergiler düzenlendi. Ayr›ca, görsel
sunuﬂlar da yap›ld›.

‹stanbul’da Mimar Sinan Üniversitesi Oditoryumunda düzenlenen
sempozyum bugün baﬂlad›.
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STAJ E⁄‹T‹M MERKEZ‹
FARAZ‹ DAVA VE DURUﬁMA
YARIﬁMASI SÖZLÜ F‹NAL‹
10 – 11 KASIM’A ERTELEND‹
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’nce düzenlenen Farazi Dava
ve Duruﬂma Yar›ﬂmas›’n›n daha önce 20 – 21 Ekim tarihlerinde
yap›laca¤› bildirilen sözlü finalinin Ekim ay›nda yap›lacak
referandum nedeniyle 10 – 11 Kas›m 2007 tarihlerine ertelendi¤i
bildirildi. Yar›ﬂma bu finalle sona erecek.

ÇA⁄DAﬁ HUKUKÇULAR
DERNE⁄‹NDEN
YARGI BA⁄IMSIZLI⁄I PANEL‹
Ça¤daﬂ Hukukçular Derne¤i ‹stanbul ﬁubesi’nce 8 Eylül 2007
Cumartesi günü saat 14.00’da ‹stanbul Barosu Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda bir panel düzenlendi.

2007 y›l› Farazi Dava ve Duruﬂma Yar›ﬂmas›’n›n konusu, kat›lma
koﬂullar› ve yar›ﬂma takvimi daha önce aç›klanm›ﬂ, yar›ﬂmaya
kat›lan tak›mlar yar›ﬂman›n yaz›l› aﬂamas›n› tamamlam›ﬂlard›.
Yar›ﬂmay› kazanan tak›mlara ödülleri 11 Kas›m’da düzenlenecek
törende verilecek.
Yar›ﬂmaya hukuk fakültesi ö¤rencileri, stajyer avukatlar ve
hâkim-savc› stajyerleri kat›labiliyor.

“Yarg› Ba¤›ms›z m›? Yarg›ya Kimler Neden Müdahale Ediyor”
baﬂl›kl› paneli ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu bir
konuﬂmayla açt›.
Kolcuo¤lu konuﬂmas›nda, genel seçim arifesinde Polis Vazife
ve Salahiyetleri Yasas›nda önemli de¤iﬂiklikler yap›ld›¤›n›, önleme
tedbirleri ad› alt›nda polise geniﬂ yetkiler verildi¤ini, bu nedenle
görevin kötüye kullan›lmas› iddialar›n›n artt›¤›n› bildirdi.
Polise verilen yetkilerin yarg› denetimi d›ﬂ›nda oldu¤unu hat›rlatan
Kolcuo¤lu, bir Nijeryal› mültecinin karakola sa¤ girip ölü
ç›kmas›ndan karakol yönetiminin sorumlu oldu¤unu, aradan
günler geçmiﬂ olmas›na ra¤men hala olay›n nedeninin
aç›klanamad›¤›na dikkat çekti.
Prof. Dr. Taha Parla’n›n yönetti¤i panele, konuﬂmac› olarak
Mete Göktürk, Ertu¤rul Mavio¤lu, S›rr› Süreyya Önder ve
Av. Selçuk Kozaa¤açl› kat›ld›.
Türkiye’de yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›n› belirten konuﬂmac›lar,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan adaletin tümden ba¤›ms›z olmas›n›
anlad›klar›n› bildirdiler.
Yürütmenin etkisinden uzak ba¤›ms›z bir yarg›n›n kiﬂinin temel
hak ve özgürlüklerinin güvencesi olaca¤›n› kaydeden
konuﬂmac›lar, adaletin yerine getirilmesi için sadece ba¤›ms›zl›¤›n
da yetmeyece¤ini, yarg› elemanlar›n›n kalitesinin yükseltilmesi
ve adliyelerin alt yap›lar›n›n teknolojik olanaklara kavuﬂturulmas›
gerekti¤ini anlatt›lar.
Konuﬂmac›lar ayr›ca, adalet cihaz›n›n ça¤daﬂ olanaklara
kavuﬂturmadan, hâkim ve savc›lar›n mesleki birikimlerini
art›rmadan, onlara rahat çal›ﬂma ortam› sa¤lanmadan elde
edilecek yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n yarg›y› siyasallaﬂt›rabilece¤ini
hat›rlatt›lar.

TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹
AMBULANS H‹ZMETLER‹ ‹Ç‹N
MEDL‹NE F‹RMASIYLA ANLAﬁTI
Türkiye Barolar Birli¤i, sa¤l›k hizmetleri kapsam›nda ambulans
hizmetleri için Medline firmas›yla anlaﬂt›. Medline 15 A¤ustos
2007 tarihinden itibaren hizmet vermeye baﬂlad›.
Avukatlar ve Baro çal›ﬂanlar›, yönetmelik esas›na uygun olarak
ambulans taleplerini Medline’›n 444 12 12 numaral› telefonuna
bildirebilecekler.
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›ndan verilen bilgiye göre, Sosyal
Yard›m ve Dayan›ﬂma Yönergesi Sa¤l›k Yard›mlar› Esaslar›
Yönerge No:2’nin 9.2.4 nolu maddesinin yürürlü¤ünün
15.08.2007 – 14.08.2009 tarihleri aras›nda durduruldu¤u
bildirildi.
Yürürlü¤ü durdurulan söz konusu madde ﬂöyle:
“9.2.4- Ambulans: Üyeye uygulanacak tedavinin yatarak olmas›
koﬂuluyla ﬂehir içi nakillerde 100,00 YTL ve ﬂehir d›ﬂ› nakillerde
500,00 YTL limitle ödenir.”
Konuya iliﬂkin ayr›nt›l› bilgiye Baro ‹nternet Sitesinde ulaﬂ›labilir.
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TRAF‹K TESC‹L KURULUﬁLARI BAﬁVURU
ANINDA HAVALE VE KAYIT NUMARASI
VERMEKLE YÜKÜMLÜ OLACAK
Baz› meslektaﬂlar›m›z›n trafik tescil kuruluﬂlar›na ihtiyati haciz
karar›n›n icras› için yap›lan baﬂvuru s›ras›nda, görevli personelin
havale ve kay›t numaras› vermedi¤ine iliﬂkin yak›nmalar› üzerine
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› 07.03.2007 tarih ve 9606 say›l›
yaz›yla ‹stanbul Valili¤i ‹l Emniyet Müdürlü¤üne baﬂvurmuﬂtu.
Baﬂkanl›k yaz›s›nda, havale ve kay›t numaras› vermeyen
personelin, sadece dilekçeyi almakla yetindi¤i belirtilmiﬂ ve
haks›z uygulamaya son verilerek baﬂvurulara havale ve kay›t
numaras› vermesi için ilgililerin uyar›lmas› istenmiﬂti.
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FAAL‹YETE GEÇ‹R‹LEN MAHKEMELER
Beyo¤lu Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baﬂkanl›¤›ndan verilen bilgiye göre, Beyo¤lu Fikri ve S›naî Haklar
Hukuk Mahkemesi ve Fikri ve S›naî Haklar Ceza Mahkemesi
yeni yarg› y›l›n›n aç›l›ﬂ›yla birlikte hizmet vermeye baﬂlad›.
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’nun 19 Temmuz 2007 tarih
ve 336 say›l› karar› ile her iki mahkemenin yarg› alan› Beyo¤lu
A¤›r Ceza Mahkemesinin yarg› alan› olan Beyo¤lu ve Sar›yer
‹lçeleri mülki s›n›rlar› olarak belirlendi.
Öte yandan Adalet Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ünün 18
Temmuz 2007 tarih ve 70149 say›l› yaz›lar› ile de Sar›yer 3.
Asliye Ceza Mahkemesinin 14 A¤ustos 2007 tarihi itibariyle
faaliyete geçti¤i bildirildi.

‹l Emniyet Müdürlü¤ünün 27.03.2007 tarih ve 57347 say›l›
cevap yaz›s›nda ﬂöyle denildi:
“Konu ile ilgili olarak, 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun 2.
maddesi hükümleri gere¤ince, avukatlar taraf›ndan elden getirilen
haciz yaz›lar› (vekâletnamesi bulunmak ve Baroca düzenlenmiﬂ
avukatl›k kimli¤i kontrol edilmek suretiyle) iﬂleme al›nmas›;
evrak›n geldi¤i güne ait tarih ve kay›t kaﬂesi vurulmas›, evrak
kay›t numaras› verilmek suretiyle gere¤inin ifas› cihetine gidilmesi
için tescil kuruluﬂu bulunan ‹lçe Emniyet Müdürlüklerine talimat
yaz› gönderilmiﬂtir.”

A‹HM E⁄‹T‹M PROJES‹ BAﬁLIYOR
Türkiye Barolar Birli¤i ile Avrupa Konseyinin ortaklaﬂa yürüttü¤ü
“Türk Avukatlar›n Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesi Konusunda
Aﬂamal› E¤itimleri Projesi” kapsam›nda ‹stanbul’da bir günlük
e¤itim seminerleri düzenlenecektir.
‹stanbul Barosuna kay›tl› avukatlara yönelik seminerlerde, Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin (AIHS) temel ilkeleri ve maddeleri,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (AIHM) mekanizmas›, baﬂvuru
yöntem ve süreçleri ile AIHM içtihatlar›n›n iç hukuktaki etkileri
tart›ﬂ›lacakt›r.
Seminerler Cumartesi ve Pazar günleri (09.30 -18.00)
düzenlenecek olup kesin takvim baﬂvurular›n al›nmas›n› takiben
ekim ay› içerisinde oluﬂturulacak ve baﬂvuru sahiplerine yeri
ve zaman› bundan sonra bildirilecektir. Her seminere en fazla
40 avukat kabul edilecek ve kat›l›mc›lara Avrupa Konseyi ve
Türkiye Barolar Birli¤i Kat›l›m Sertifikas› verilecektir.
Seminerlerde e¤itimci olarak daha önce Avrupa Konseyi
uzmanlar›ndan e¤itim alan avukatlar bulunacakt›r. Saat 09.30
-18.00 aras›nda düzenlenecek seminerlerde ö¤le yeme¤i ve
çay-kahve servisi de yap›lacakt›r.
E¤itim Seminerleri Kad›köy, Beyo¤lu ve Bak›rköy’de yap›lacakt›r.
Meslektaﬂlar›m›z›n 05. Ekim. 2007 tarihi mesai saati sonuna
kadar (212) 245 83 68 nolu faksa baﬂvurular›n› yaz›l› olarak
bildirmeleri, baﬂvurular›nda GSM no ile bölge tercihlerini
belirtmeleri gerekmektedir.

30 A⁄USTOS ZAFER BAYRAMINI
COﬁKUYLA KUTLADIK
30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›n 85. y›ldönümü tüm yurdumuzda
oldu¤u gibi ‹stanbul’da da törenlerle kutland›.
‹lk tören saat 9.30’da Taksim’deki Cumhuriyet An›t›’na çelenklerin
konulmas›yla baﬂlad›. ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu da Baro ad›na an›ta çelenk koydu.
Baﬂkan Kolcuo¤lu, Zafer Bayram› nedeniyle saat 10.00’da Harbiye
Orduevinde düzenlenen Türk Silahl› Kuvvetlerini tebrik töreninde,
Aksaray Vatan Caddesinde düzenlenen geçit töreni ile Fenerbahçe
Orduevindeki kabul töreninde de haz›r bulundu.

F‹KR‹ VE SINAÎ HAKLAR KOM‹SYONU
II. SERT‹F‹KA PROGRAMI
‹stanbul Barosu Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu, Meslek ‹çi
E¤itim Merkezi ile iﬂbirli¤i yaparak yeni bir Sertifika Program›
düzenlendi.
Meslektaﬂlar›m›z›n mesleki geliﬂimlerine katk›da bulunmak
amac›yla düzenlenen 2. Sertifika Program› 17 – 21 Ekim 2007
tarihleri aras›nda uygulanacak. 5 tam gün sürecek program
uygulamas› Taksim’deki Grand Öztan›k Otel’de 09.00 – 18.00
saatleri aras›nda gerçekleﬂecek.
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40 saat sürecek bu uygulama sonucunda 27 Ekim 2007 Cumartesi
günü Baro Merkezinde s›nav yap›lacak. S›navda baﬂar›l› olan
kat›l›mc›lara birer sertifika verilecek.
Kat›l›mc›lar›n 400 YTL tutan kat›l›m ücretini ‹stanbul Barosu
Muhasebe Veznesine yat›rmalar› gerekiyor. Programa kat›l›m
baﬂvurusu, ödemeyi gösteren belge ile do¤rudan Baro Merkezinde
Ali Y›ld›z’a yap›lacak. Kat›l›mc› say›s› s›n›rl› oldu¤undan baﬂvuru
s›ras›na göre kay›t yap›lacak.
‹letiﬂim: Ali Y›ld›z 0212 251 63 25 / 149
Adres: Grand Öztan›k Otel, Topçu Cad. No: 9 - 11, Taksim-‹st.
Tel: 0212 361 60 90 - www.grandoztanik.com

Yaz Dönemi Kursunu Bitirenlere Sertifikalar› Verildi.

HUKUK ‹NG‹L‹ZCES‹ VE TEMEL
‹NG‹L‹ZCE DERSLER‹ BAﬁLIYOR
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezince düzenlenen Hukuk
‹ngilizcesi ve Temel ‹ngilizce Dersleri 16 Ekim 2007 Sal› günü
baﬂl›yor.
Derslere kat›lmak isteyenler için 9 Ekim 2007 Sal› günü saat
19.30’da Staj E¤itim Merkezi’nde ‹ngilizce Seviye Tespit S›nav›
yap›ld›.
Seviye Tespit S›nav› sonuçlar› 11 Ekim 2007 Perﬂembe günü
Baro ‹nternet Sitesinde ve Staj E¤itim Merkezinde ilan edilecek.
16 Ekim Sal› günü baﬂlayacak dersler Staj E¤itim Merkezinde
devam edecek.

NORVEÇL‹ AVUKATLAR
BAROMUZU Z‹YARET ETT‹

27 Haziran 2008 tarihine kadar devam edecek dersler, hafta içi
19.15 – 21.15, hafta sonu 11.00 – 19.00 saatleri aras›nda
yap›lacak.
Derslere devam edenler ve baﬂar›l› bulunanlar Kat›l›m Belgesi
almaya hak kazanacak.

Norveçli avukatlardan oluﬂan 25 kiﬂilik heyet 7 Eylül 2007
Cuma günü saat 16.00’da Baromuzu ziyaret etti.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile görüﬂen heyet
‹stanbul Barosu’nun oluﬂumu, üye yap›s›, iﬂleyiﬂi, merkez ve
komisyonlar›n görev alan›, ‹stanbul Barosu’nun uluslararas›
alandaki faaliyetleri Türkiye’de hukuk e¤itimi konular›nda bilgi
ald›.
Toplant› Türkiye’deki hukuk sistemi ile Norveç’teki hukuk
sisteminin farkl› ve benzer yönlerine iliﬂkin görüﬂ al›ﬂveriﬂi ile
devam etti.
Bir saat süren toplant›n›n ard›ndan Norveçli heyet Adli Y›l Aç›l›ﬂ
kutlamalar› bünyesinde ‹stanbul Üniversitesi’nde gerçekleﬂen
kokteyle kat›ld›lar.

HALI SAHA
FUTBOL TURNUVASI BAﬁLIYOR
‹stanbul Barosu geleneksel 17. Hal› Saha Futbol Turnuvas› 20
Ekim 2007 Cumartesi günü baﬂlayacak.
Spor Komisyonundan verilen bilgiye göre, her tak›m en az 10
kiﬂiden oluﬂacak. Tak›mlarda avukat ve stajyer avukatlar ile üç
kiﬂiyi geçmemek koﬂuluyla savc›, hâkim, adliye memuru, hukuk
fakültesi ö¤retim görevlisi ve ö¤rencileri ile Adalet Meslek Yüksek
Okulu ö¤rencileri ve öteki barolardan avukatlar da yer
alabilecekler.
24 tak›mla s›n›rl› turnuvaya baﬂvurular en geç 16 Ekim Sal› günü
akﬂam›na kadar yap›lm›ﬂ olacak. Turnuvaya kat›l›m bedeli olan
700 YTL baﬂvuru günü peﬂin olarak al›nacak.
Spor Komisyonu Yürütme Kurulu, maç kurallar›, kat›l›m ve di¤er
hususlar hakk›ndaki esaslar› 17 Ekim Çarﬂamba günü yap›lacak
toplant›da belirleyecek.
‹letiﬂim: Av. Berk A¤ano¤lu - Stj. Av. Y›ld›r›m Piﬂkin.
GSM: 0532 362 36 30 (B.A¤ano¤lu)
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2 A¤ustos 2007’de Ruhsat Alan Avukatlar
ÜM‹T BAYRAKTAR
Ç‹⁄DEM SOYSAL
SERKAN KESEN
HUR‹YE ÇAM
AHMET KESER
OSMAN TÜYSÜZ
GÖKSEL ERGÜN
ENG‹N ULAK
HÜLYA DA⁄IDIR
ZEYNEP SEDA AKSOY
ERDO⁄AN HASÇEL‹K
EVREN ÇEV‹K
ÖZLEM ﬁENTÜRK
TOLGA ÖZGEN
S‹NEM KURAL
ASLI CELEP
OSMAN NUR‹ ÖZ
SEV‹M SARAÇ
‹SMA‹L YILMAZ
D‹LﬁAT ﬁEYDA B‹LD‹K
‹LKER BAﬁER
KURBET AL‹M
B‹RHAN DURMUﬁ
HASAN ‹LKER HAMAMCI
DEN‹Z KALKAN
AL‹ ERDAL
EMRE ULCAYLI
SAL‹H TOLGA TANRIVERD‹
UYGAR U⁄UR
‹BRAH‹M AYDIN
PINAR AKAR
M‹NE DEN‹Z
ÖZAL SAYAN
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23 A¤ustos 2007’de Ruhsat Alan Avukatlar
GÜLBERK G‹RG‹N
D‹LEK KAYA
EDA SALMAN
ALEV BAYAT
EMRE TURGUTLUG‹L
SEL‹N KARAGÖZ
VOLKAN L‹MONCU
DERYA AKÇ‹MEN
HÜSEY‹N ARSLAN
OSMAN SERDAR ULUÇ
ﬁENOL KALFA
FERHAT USLU
GÜLﬁAH ERKENGEZ
YASEM‹N ÖZG‹RAY
HAL‹L KURAN
ALPER CAN AYKAÇ
ESER BAYRAMO⁄LU
EL‹F MÜFTÜO⁄LU
GÜLÖZGÜR ATALAY
CAN BEKARO⁄LU
D‹DEM D‹ZERKONCA
NAZ‹F BARIﬁ Ç‹FTÇ‹O⁄LU
ABDURRAHMAN ERTU⁄RUL
CEMAL UMUT UY⁄UN
CANDAN YASAN
SADIK KURT
BÜﬁRA KIRANRTLIO
CEREN HAT‹CE ÜNAL
CEYHUN GÖKDO⁄AN
HAT‹CE HANDE O⁄UZHAN
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KOROLARIMIZ
ÇALIﬁMAYA BAﬁLADI
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Türk Halk ve Türk Sanat Müzi¤i korolar›m›z ﬂefleri yönetiminde çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Korolar›m›z çal›ﬂmalar›n› 15 günde bir Baro Kültür Merkezi’nde yap›yor.
Korolar›m›zda görev almak isteyen sanatsever meslektaﬂlar›m›z›n

x

sorumlu kiﬂilerle görüﬂmeleri gerekiyor.
Öte yandan Türk Sanat Müzi¤i Koromuz 2007 – 2008 döneminin ilk konserini,

8 Kas›m Perﬂembe günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezinde verecek.
Koromuzun “Cumhuriyet ve Atatürk’ü Anma” konserine tüm meslektaﬂlar›m›z davetlidir.
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TSM KOROSU

THM KOROSU

SAYIN MESLEKTAﬁIMIZ

Türküsever
Dostlara Ça¤r›

Baromuz bünyesinde kurulmuﬂ olan TÜRK SANAT MÜZ‹⁄‹ Korosu,
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.

BAﬁVURU ‹Ç‹N
ﬁef Caner BAKIR

0216 338 74 91

Av. Gültekin SEZG‹N

0542 622 77 14
0216 337 95 70

‹stanbul Barosu Türk Halk Müzi¤i Koromuz,
ﬁef A.Tekin Kumaﬂ yönetiminde, 20.09.2007 tarihinden itibaren
Baro Kültür Merkezi’nde (Tünel / Beyo¤lu) yeni dönem çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r.
Türküler özümüz, türküler sözümüz diyor ve siz türkü dostlar›n›
türkülerimize sahip ç›kmaya ça¤›r›yoruz.
Koromuz, kat›l›mlar›n›zla daha da güçlenecektir.

‹LET‹ﬁ‹M
Av. Zeynep Bozkurt 0532 242 89 43
Av. Hilal Yener 0536 978 06 60 Av. Mürsel Demirci 0532 296 73 63

0532 422 11 26
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Derleyen: Serpil KÖSE

CMK
ZORUNLU BÖLGE TOLANTILARI

Görev alabilme ﬂart›na ba¤l› olarak kat›l›m›n zorunlu oldu¤u CMK bölge toplant›lar›
aﬂa¤›da belirtilen yer ve tarihte düzenlenecektir.
BÖLGE ADI

TAR‹H

SAAT

YER

Fatih - Sultanahmet
Bölgeleri

15 Ekim Pazartesi

18:00

Eminönü Belediyesi
Kad›rga Kültür Merkezi
Kad›rga Liman› Caddesi No 82
Kad›rga-Eminönü Tel: 0212 517 34 99

Kartal Bölgesi

16 Ekim Sal›

18:00

Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi

Bak›rköy Bölgesi

17 Ekim Çarﬂamba

18:00

Bak›rköy Belediyesi
Yunus Emre Kültür Merkezi

Sultanbeyli - Tuzla - Pendik
Bölgeleri

22 Ekim Pazartesi

18:00

Tuzla ‹dris Güllüce Kültür Merkezi

ﬁiﬂli - Sar›yer Bölgeleri

23 Ekim Sal›

18:00

ﬁiﬂli Belediyesi Nikah Salonu
Feriköy Mah. Çobano¤lu Sk. ﬁiﬂli/‹stanbul
Tel: 0212 343 94 30 - 50

18:00

Gaziosmanpaﬂa Belediyesi Nikah Salonu
Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan›.
No: 20 Gaziosmanpaﬂa

Eyüp - Gaziosmanpaﬂa
Bölgeleri

26 Ekim Cuma

Beﬂiktaﬂ A¤›r Ceza
Mahkemesi Bölgesi

31 Ekim Çarﬂamba

18:00

Baro Kültür Merkezi
Galipdede Cad. Balkon Ç›kmaz› Sokak
Beyo¤lu Tel: 0212 243 87 24 - 25

Kad›köy Bölgesi

5 Kas›m Pazartesi

18:00

Kad›köy Halk E¤itim Merkezi

Beyo¤lu Bölgesi

6 Kas›m Sal›

18:00

Muammer Karaca Tiyatrosu

Üsküdar Bölgesi

7 Kas›m Çarﬂamba

18:00

Kad›köy Halk E¤itim Merkezi

Beykoz - Ümraniye - ﬁile
Bölgeleri

9 Kas›m Cuma

18:00

Yer daha sonra belirlenecektir.

Silivri Bölgesi

12 Kas›m Pazartesi

18:00

Çatalca - Büyükçekmece
Bölgeleri

14 Kas›m Çarﬂamba

18:00

Küçükçekmece
Bölgesi

16 Kas›m Cuma

18:00

Silivri Belediyesi
Sevgi P›nar› Sosyal Hizmetler Merkezi
‹nönü Cad. Böl. Trafik ‹st. Arkas› Silivri
Büyükçekmece Belediyesi Nikah Salonu
Fatih Mahallesi Sehremini Sokak No:1
Büyükçekmece Tel: 212 444 0 340
Avc›lar Belediyesi Nikah Salonu
Merkez Mah. Marmara Caddesi
No:3 Avc›lar Tel: 695 62 00 - 150 dh
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KURUM VE KAMU AVUKATLARI ‹LE
BA⁄LI ÇALIﬁAN AVUKATLAR ‹Ç‹N ANKET DÜZENLEND‹
‹stanbul Barosu Kurum ve Kamu Avukatlar› ile Ba¤l› Çal›ﬂan Avukatlar Komisyonu’nca avukatlar›n sorunlar›n›n saptanmas› ile
belirlenen sorunlara kal›c› çözümler üretebilmek ve Komisyona etkin kat›l›m› sa¤lamak amac›yla bir anket düzenlendi.
Avukatlar anket formlar›n› Adliyelerin Baro Odalar›nda, Komisyonun WEB sayfas›nda, Eylül ay› Baro Bülteni içersinde bulabilecekler.
Anket formunda, kurum ve kamu avukatlar› ile ba¤l› çal›ﬂan avukatlar›n, iﬂ ve çal›ﬂma yaﬂam›na ait çeﬂitli sorular› yan›tlamalar›
ve sorunlar›n çözümü için önerilerini bildirmeleri isteniyor.
Avukatlar doldurduklar› anket formlar›n› ‹stanbul Barosu’na elden (Ali Y›ld›z) teslim edebilecekleri gibi 0212 293 89 60 numaral›
faksla ve istbaro@istanbulbarosu.org.tr internet adresiyle de gönderebilecekler.

‹STANBUL BAROSU KURUM VE KAMU AVUKATLARI ‹LE
BA⁄LI ÇALIﬁAN AVUKATLAR KOM‹SYONU ANKET SORULARI
1) Maaﬂ aral›¤›n›z nedir?
a) 500-800 YTL b) 800-1500 YTL

c) 1500-2500 YTL

d) 2500 YTL ve üzeri

2) Sigortan›z düzenli olarak ödeniyor mu?
a) Evet
b) Hay›r
3) Sigorta ödemeleri fiilen kim taraf›ndan yap›l›yor?
a) Kendisi
b) ‹ﬂveren
4) Haftal›k çal›ﬂma süreniz?
a) 45 saat
b) 45 saat üstü
5) Cumartesi ve Pazar çal›ﬂ›yor musunuz?
a) Hay›r
b) Sadece Cumartesi

c) Cumartesi ve Pazar çal›ﬂ›yorum

6) Yasal ücretli hakk›n›z› kullanabiliyor musun?
a) Evet
b) Hay›r
c) Bir k›sm›n›
7) Takip etti¤iniz takip veya davalardan prim al›yor musunuz?
a) Evet
b) Hay›r
8) Baro aidat›n›z› kim taraf›ndan ödeniyor?
a) Ödenmiyor
b) Ödeniyor kendisi
c) Ödeniyor iﬂveren avukat
9) Çal›ﬂt›¤›n›z bürodaki avukat say›s› nedir?
a) 1-5
b) 5-10
c) 10-15

d) 15 ve üzeri

10) ﬁu anki iﬂ yerinizde kaç y›ld›r çal›ﬂ›yorsunuz?
a) 6 Ay-1 Y›l
b) 1 Y›l-2 Y›l
c) 2 Y›l-5 Y›l

d) 5 Y›l ve üzeri

11) Toplam çal›ﬂma süreniz nedir?
a) 6 Ay-1Y›l
b) 1 Y›l-2 Y›l

d) 5 Y›l ve üzeri

c) 2 Y›l-5 Y›l

12) Hangi s›kl›kla ﬂehir d›ﬂ›na ç›k›yorsunuz?
a) Haftada bir
b) Ayda bir
c) Daha az
13) ‹stanbul Barosu Kurum ve Kamu Avukatlar› ile Ba¤l› Çal›ﬂan Avukatlar Komisyonu’nun çal›ﬂmalar›ndan haberdar m›s›n›z?
a) Evet
b) Hay›r
14) Ba¤l› çal›ﬂan avukatlar için asgari bir ücret getirilmeli midir? Bu s›n›r ne kadar olmal›d›r?
a) Evet
b) Hay›r
…….... YTL.
15) Sorunlar›n çözümü için sizin önerileriniz nedir?

Adres: Beyo¤lu, ‹stiklal Cad. Orhan Adli Apayd›n Sokak Baro Han Kat:3 80050 ‹STANBUL
Tel: 0212 251 63 25 (pbx) / Faks: 0212 293 89 60 / e-posta: istbaro@istanbulbarosu.org.tr / http: //www.istanbulbarosu.org.tr

