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amuoyunda “Ergenekon” soruflturmas› olarak bilinen
ve soruflturma süresi yaklafl›k bir y›ld›r süren dosya
kapsam›nda 21.03.2008 gününde yap›lan gözalt›lar

kamuoyunda genifl yank› uyand›rm›flt›r. Ülkemizin sayg›n gazeteci
ve bilim adamlar›n›n bir gece yar›s›, otoriter dikta rejimleriyle
yönetilen ülkelere has yöntemlerle, evlerinden al›nmalar›, hakl›
bir flaflk›nl›k ve üzüntünün yaflanmas›na neden olmufltur.

‹nsan hak ve özgürlüklerine önem veren ve adil yarg›lanma
hakk›n› bunun bir parças› olarak gören Baromuz, bu konudaki
görüfl ve düflüncelerini kamuoyu ile olay›n ertesi günü paylaflma
gere¤i duymufltur.

Soruflturman›n aylarca sürmesi ve gözalt›na al›nanlar› savunma
görevini yerine getirmeye çal›flan avukat meslektafllar›m›z›n,
görevlerini yapmaya yönelik k›s›tlamalarla karfl›laflmalar› baflta
Ceza Muhakemeleri Yasas› olmak üzere di¤er konuyla ilgili
mevzuat› ve Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin (A‹HS) 5 ve
6. maddesinde yer bulan Özgürlük ve Güvenlik Hakk› ile Adil
Yarg›lama Hakk›n› aç›kça zedelemifltir.

Sözleflmenin 5. maddesinde yer buldu¤u biçimiyle, herkesin
kifli özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk› bulunmaktad›r. Aç›kça
belirtilmeyen haller d›fl›nda hiç kimse özgürlü¤ünden yoksun
b›rak›lamaz. Bir suç iflledi¤i konusunda aleyhinde geçerli flüphe
bulunan veya suç ifllemesine ya da suçu iflledikten sonra
kaçmas›na engel olmak zorunlulu¤u inanc›n› do¤uran makul
nedenlerin bulunmas› dolay›s›yla, bir kimsenin yetkili merci
önüne ç›kar›lmak üzere yakalanmas› ve tutulu durumda
bulundurulmas›, özgürlük ve güvenlik haklar›na istisna
tutulmufltur.

Ayn› madde gere¤ince, yakalanan her kifliye, yakalama nedenleri
ve kendisine yöneltilen her türlü suçlama en k›sa zamanda ve
konufltu¤u bir dille bildirilmelidir. Öngörülen koflullar uyar›nca
yakalanan veya tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yarg›ç
veya adli görev yapmaya yasayla yetkili k›l›nm›fl di¤er bir görevli
önüne ç›kar›lmal›d›r. Her gözalt›na al›nan kiflinin makul bir süre
içinde yarg›lanmaya veya adli kovuflturma s›ras›nda serbest
b›rak›lmaya hakk› vard›r. Sal›verilme, ilgilinin duruflmada haz›r
bulunmas›n› sa¤layacak bir teminata ba¤lanabilir.

Yakalama veya tutuklu durumda bulunma nedeniyle
özgürlü¤ünden yoksun k›l›nan herkes, özgürlük k›s›tlamas›n›n
yasaya uygunlu¤u hakk›nda k›sa bir süre içinde karar vermesi
ve yasaya ayk›r› görülmesi halinde kendisini serbest b›rakmas›
için bir  mahkemeye baflvurma hakk›na sahipt i r.

Bu madde hükümlerine ayk›r› olarak yap›lm›fl bir yakalama veya
tutulu kalma iflleminin ma¤duru olan herkesin tazminat istemeye
hakk› vard›r. A‹HS’in özgürlük ve güvenlik bafll›¤›n› tafl›yan 5.
maddesi, görüldü¤ü üzere kiflinin özgürlü¤ünü temel almaktad›r.
Özgürlü¤ün k›s›tlanmas› istisnai bir durumdur ve de dar yoruma
tabi tutulmal›d›r.

Gözalt›na alma durumu da t›pk› tutuklama durumlar›nda oldu¤u
gibi bir tedbir kurumudur. Bir yarg›lama önlemi niteli¤indeki
gözalt›na alma ve de tutuklama eylemlerinin usulüne uygun
biçimde gerçekleflmemesi halinde bu eylemler önlem olmaktan
ç›kacak bir ceza, daha baflka deyiflle “infaz” biçimine
dönüflecektir.

Sözleflmenin 6. maddesinde yerini bulan ve de 6. maddede

düzenlenen Adil Yarg›lanma Hakk› bireylerin yarg›lanma usul
ve esaslar›n› aç›k biçimde ortaya koymaktad›r. Buna göre, herkes,
gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai
alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek
olan, yasayla kurulmufl ba¤›ms›z ve tarafs›z bir mahkeme
taraf›ndan davas›n›n makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun
ve aç›k olarak görülmesini istemek hakk›na sahiptir. Bir suç ile
itham edilen herkes, suçlulu¤u yasal olarak sabit oluncaya kadar
suçsuz say›l›r.

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun yakalama ve aramayla ilgili
maddeleri de bu anlamda gece yar›s› aramalar›n› son derece
istisnai haller için öngörmüfltür. Bu istisnai durumlar›n
geniflletilerek adli soruflturmalar›n tümüne yans›t›lmas› hukuka
uygun de¤ildir.

Adalet Bakanl›¤› gerek yasalar›m›zda yap›lan son ceza yasas›
de¤ifliklikleri gerekse de yukar›da özetledi¤imiz A‹HS hükümlerine
uygulamada baz› ayk›r›l›klar tespit etmifl ve de tüm Cumhuriyet
Savc›l›klar›na bir genelge göndermifltir. 1.1.2006 günlü genelgede
dönemin Adalet Bakan›, flimdinin hükümet sözcüsü Cemil Çiçek
imzal› genelgede öz itibariyle, as›l yetki ve görevin Cumhuriyet
Savc›lar›nda olmas› ve bir k›s›m kanunlarda da soruflturmalar›n
bizzat Cumhuriyet Savc›lar› taraf›ndan yap›lmas› öngörülmesine
ra¤men, Cumhuriyet Savc›lar› taraf›ndan yap›lmay›p, kollu¤a
b›rak›lmas› sonucu; gecikmelere, gereksiz emek ve zaman
israf›na, delillerin zaman›nda ve usulüne göre toplanamamas›
sebebiyle baz› ifllemlerin yeniden yap›lmak zorunda kal›nd›¤›,
ayr›ca kollu¤a tevdi edilen baz› evrakta aç›klay›c› ve yol gösterici
talimat verilmedi¤i gibi âk›betlerinin de sorulmad›¤›, saptanm›fl,
tüm Cumhuriyet Savc›lar›n›n bu aksakl›klar› gidermesi için azami
özen göstermeleri istenmifltir.

Soruflturma aflamas›nda aksakl›klar yafland›¤› Adalet Bakanl›¤›’nca
bizzat itiraf edilmifl ancak bu aksakl›klar› gidermek için somut
herhangi bir ad›m at›lmam›flt›r.

Bakanl›¤›n yay›mlam›fl oldu¤u bu genelge uygulanmam›flt›r.
Siyasi iktidar›n yarg›n›n sorunlar›n› giderecek ad›mlar atmak
yerine, partisi hakk›nda aç›lan kapatma davas›n› kadük hale
getirmek amac›yla kendini kurtarmaya yönelik ad›mlar at›p
Anayasa’yla oynamaya çal›flmas› son derece tehlikeli ve de
gerginli¤i artt›r›c› giriflimlerdir.

Soruflturmay› yürüten Cumhuriyet Savc›s›, sekiz ay süren
soruflturma ve al›nan gizlilik karar›yla yukar›da s›ralad›¤›m›z
ilkelere ayk›r› davranm›flt›r. Dosyada al›nan gizlilik karar›yla
flüpheliler ne ile suçland›klar›n› bilmemekte, savunma
görevini yürüten meslektafllar›m›z da görevlerini
yerine getirememektedirler. Suçlama olmadan savunmaya
bafllanamayaca¤›  hukukun temel  i lkeler indendir.

Cumhuriyet Savc›lar›, uygulamalar›nda siyasi etki alt›nda kal›nd›¤›
izlenimi uyand›racak davran›fllardan kaç›nmal›d›r. Böylelikle
tüm soruflturmalar hukuka uygun biçimde yürütülecek ve yarg›ya
duyulan güven sars›lmam›fl olacakt›r.

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

Soruflturmalar
Siyasi Etki Alt›nda Kalmamal›d›r
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s tanbul  Barosu Baflkan›

Av. Kaz›m Kolcuo¤lu 22 Mart

Cumartesi günü Baro Merkezi

7. Katta yapt›¤› bas›n toplant›s›nda 8 ayd›r

sürdürülen ve henüz iddianamesi

haz›rlanamayan, ancak gözalt›na

almalar›n devam etti¤i Ergenekon

soruflturmas›n›n A‹HS’nin 6. maddesine

ayk›r› olarak sürdürüldü¤ünü bildirdi.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinin

de haz›r bulundu¤u bas›n toplant›s›nda

Kolcuo¤lu, bas›na konuya iliflkin flu

aç›klamay› yapt›:

Say›n Bas›n Mensuplar›;

8 Ay önce bafllayan ve kamuoyunda

“Ergenekon” olarak bilinen soruflturman›n,

21.03.2008 tarihinde yap›lan son

gözal t › lar  i le  devam et t i r i ld i¤ i

görülmektedir.

‹nsan hak ve özgürlülerine önem veren

ve adil yarg›lanma hakk›n› bunun bir

parças› olarak gören ‹stanbul Barosu bu

konudaki görüfl ve düflüncelerini kamuoyu

ile paylaflmak gere¤ini duymufltur.

8 ay önce bafllayan bir soruflturman›n bu

güne kadar devam ettirilmifl olmas› ve

savunman›n görevini yapmaya yönelik

k›s›tlamalar›n kald›r›lmam›fl bulunmas›,

yasam›z› ve A‹HS’nin 6. maddesindeki

adil yarg›lama hakk›n› zedeledi¤i gibi,

flüphelilerin ne ile suçland›¤›n› ö¤renme

hakk›n› da ortadan kald›rm›flt›r. Bu uzatma,

ayn› zamanda bas›nda de¤iflik köfle

yazarlar›n›n gelecekte kimlerin gözalt›na

al›naca¤› konusundaki görüflleri ile tehdit

haline dönüflmesine neden olmufltur.

Bu nedenle, ‹stanbul Barosu olarak bu

soruflturman›n ivedilikle tamamlanmas›n›

Ergenekon Soruflturmas›
Adil Yarg›lama ve San›k Haklar›n›

‹hlal Ediyor

‹

Söz konusu soruflturman›n

ucu aç›k biçimde

sürdürülmesi, “hukuki”

içerikler tafl›mas› gereken

bir boyuttan, “siyasal”

içerikler tafl›mas› gereken

bir baflka boyuta

sürüklenmesi endiflesini

do¤urmaktad›r. Bakan

düzeyine eriflmifl siyaset

adamlar›n›n, parti kapatma

ile ilgili bir  dava ile bu

soruflturmay›

iliflkilendirmesi, olay›n

siyasal boyuta tafl›nmak

istendi¤ini göstermekte ve

bu endiflelerimizin

hakl›l›¤›n› do¤rulamaktad›r.
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ve e¤er dava aç›lacak ise iddianamenin

Mahkemeye sunulmas›n›n, hukuksal bir

önemde bulundu¤unu vurgulamay› görev

say›yoruz.

Söz konusu soruflturman›n ucu aç›k

biçimde sürdürülmesi, “hukuki” içerikler

tafl›mas› gereken bir boyuttan, “siyasal”
içerikler tafl›mas› gereken bir baflka boyuta

sürüklenmesi endiflesini do¤urmaktad›r.

Bakan düzeyine eriflmifl s iyaset

adamlar›n›n, parti kapatma ile ilgili bir

dava ile bu soruflturmay› iliflkilendirmesi,

solay›n siyasal boyuta tafl›nmak istendi¤ini

göstermekte ve bu endiflelerimizin

hakl›l›¤›n› do¤rulamaktad›r.

Bu tutum ve davran›fllar ister istemez

soruflturman›n baflkalar›na karfl› sindirme

ve parti kapatma davas›na karfl›

hesaplaflmaya dönüflme tart›flmalar›na

neden olmaktad›r. Bu da yarg›ya karfl›

güveni  sarsmakta ve toplumda

huzursuzluk yaratmaktad›r. Bu nedenledir

ki, soruflturma amac›ndan uzaklaflm›fl ve

ald›¤› boyut itibariyle birilerine karfl›

“sindirme” amac›na yönelik karfl› “taktik”

olarak yorumlanm›flt›r. Hiçbir yarg›

kurumu, bu türden yorumlar› hakl›

gösterebilecek bir siyasal senaryonun

parças› olmamal›d›r.

De¤erli Bas›n Mensuplar›;

8 Ay önce bafllayan bu soruflturma bu

güne kadar  g iz l i l ik  kara r ›  i l e

yürütülmektedir. Daha aç›k deyiflle, 8

aydan bu yana tutuklu kifliler hakk›nda

toplanan deliller, avukatlar› taraf›ndan

bilinmemektedir. Oysa ça¤dafl ceza

hukukunda, savunma suçlama ile bafllar.

Sadece flüphelilerin sorgulanmas› s›ras›nda

bulunan avukatlar, bunun d›fl›nda

dosyadaki hiçbir belge ve bilgiye

ulaflamamaktad›r. Böylece A‹HS’nin 6.

maddesinde öngörülen adil yarg›lanma

hakk› önemli ölçüde ihlal edilmektedir.

Asl›nda bu s›k›nt›n›n en önemli nedeni,

“özel usuller” uygulanmas›d›r. Ancak

böyle bir özelli¤in bulunmas› giderek

adil yarg›lama hakk›n›n ve san›k

haklar›n›n ihlalini do¤uracak bir boyuta

tafl›nmamal›d›r.

Bu tip olaylarda polislerin düzenledi¤i

fezlekelerin savc›lar›m›z taraf›ndan

hukukçu duyarl›l›¤› ile de¤erlendirilmesi

ve buna göre soruflturman›n yürütülmesi

büyük önem tafl›maktad›r.

Toplumda bilinen ve tan›nan kiflilerin,

8 ayd›r süren bir soruflturma kapsam›nda,

gece yar›s› gözalt›na al›nmas›n› anlamakta

güçlük çekmekteyiz.

Say›n Bas›n Mensuplar›;

Sonuç olarak, 8 aydan beri ucu aç›k

devam ettirilmeye çal›fl›lan soruflturman›n

sonuçland›r›lmas›, e¤er dava aç›lmas›

gerekmekte ise iddianame haz›rlanarak

bir an önce Mahkemeye sunulmas› ve

yarg›laman›n bafllat›lmas›, yukar›da

belirtti¤imiz endiflelerin de ortadan

kald›r›lmas›n› sa¤layacakt›r.

130 y›ll›k tarihi boyunca, her türlü

hukuksuzlu¤a karfl›, hukuk devleti,

demokrasi, insan haklar› ve özgürlükler

için mücadele veren, Baromuz, bu

mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m

Kolcuo¤lu Bas›n aç›klamas›n› yapt›ktan

sonra gazetecilerin konuya iliflkin

sorular›n› yan›tlad›.
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15 -16 Mart 2008 de Bursa'da
toplanan Türkiye Barolar
Birli¤i Yönetim Kurulu ve
Baro Baflkanlar›, Yarg›tay
Cumhuriyet Baflsavc›s›'n›n
AKP'nin kapat›lmas› iste¤i ile
dava açmas› üzerine, bu
konuyu da gündemine ald› ve
gelinen bu noktada,
Türkiye'nin bir hukuk devleti
oldu¤u hat›rlat›larak herkes,
sakinleflmeye ve yarg›sal
sürecin tamamlanmas›n›
beklemeye davet edildi.

BB Baflkan› Av. Özdemir Özok
ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve

aralar›nda ‹stanbul Barosu

Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun da

bulundu¤u 35 Baro Baflkan›n›n imzas›yla

konuya iliflkin bir sonuç bildirisi

yay›nland›.

Ço¤unlu¤un kontrolsüz güç olmas›n›

yarg›n›n engelledi¤i belirtilen ortak

bildiride flu görüfllere yer verildi:

“Son dönemde, ülkemizde “ço¤ulcu
demokras i”  an lay › fl ›n ›n ,  ye r in i

“ço¤unlukçu” anlay›fla b›rakmas›ndan bu

yana “yasama” ve “yürütme” erkleri fiilen

bütünleflmifl ve adeta bir “Birleflik Yürütme
ve Yasama Organ›” oluflmufl, Yasaman›n

Yürütme üzerindeki denetim ifllevi yok

edilmifltir.

“Birleflik Yürütme ve Yasama Organ›”,

“Yarg›”dan rahats›zd›r. Çünkü Yasaman›n

yapmad›¤› “denetim” görevini, yarg›

yerine getirmektedir. Yanl›fllar› yarg›

düzeltmekte, ço¤unlu¤un kontrolsüz güç

olmas›n› engellemektedir.

Bunun içindir ki bir süredir yasama ve

yürütmenin üyeleri ifllerine gelmeyen yarg›

kararlar›n› uygulamamakta, uluorta

elefltirmekte, yarg›n›n sayg›nl›¤›n›

zedeleyecek, gücünü k›racak, hukuk

devletinin içini boflaltacak, hedef haline

getirecek davran›fllar sergilemekte,

aç›klamalarda bulunmaktad›r.

Uygulanmayan yarg› kararlar›n›n önemli

bir bölümü çevre sorunlar›na iliflkin

olanlard›r. ‹çinde bulunulan küresel çevre

felaketine karfl›n ülkemizde hala,

“çevre”nin kalk›nman›n hem kayna¤›

hem de s›n›r› oldu¤u gerçe¤ini görmezden

ge le rek ,  “HER fiEYE  RA⁄MEN
EKONOM‹K KALKINMA” anlay›fl› ile

do¤al dengeyi bozacak ve çevreye zarar

verecek yat›r›mlarda yarg› kararlar›na

karfl›n ›srar edilmesi ve yarg›y› etkisiz

b›rakmak amac›yla yasal düzenlemeler

yap›lmas› kabul edilemez. Türkiye Barolar

Birli¤i ve Barolar olarak bu tür kararlar›n

uygulanmas› konusunda yöre halk›n›n

deste¤i ile bafllat›lan etkinliklerimizi

sürdürece¤iz.

Bu nedenle tüm sorumlulara bir kez daha;

3 Yarg› organlar›n›n kararlar›n›n tek

dayana¤›n›n hukuk oldu¤unu, ulusal ve

uluslararas› hukuksal metinlerin kararlara

yol gösterdi¤ini,

3 Mahkeme kararlar›n›n sadece

mahkemeleri de¤il öncelikle muhataplar›n›

ve bütün kurumlar› ile tüm toplumu

ilgilendirdi¤ini,

3 Kesinleflmifl mahkeme kararlar›n›n önce

taraflar›n ve sonra tüm toplumu ve Devlet'i

ba¤lad›¤›n›,

3 Kesinleflen yarg›  kararlar ›n›n

uygulanmamas›n›n suç oluflturdu¤unu

hat›rlat›r›z.”

Bursa Barosu'nun Yüzüncü Kurulufl

Y›ldönümü nedeni ile 15-16 Mart 2008

de Bursa'da toplanan Türkiye Barolar

Birli¤i Yönetim Kurulu ve Baro Baflkanlar›

gündem gere¤i “Uygulanmayan Mahkeme
Kararlar› ve Yasama-Yürütme-Yarg›

T

Baro Baflkanlar›:
“Herkesi Yarg›sal Süreci
  Beklemeye Davet Ediyoruz”

GÜNCEL
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‹liflkileri ile Hukuk ‹htilaflar›nda Alternatif
Ç ö z ü m  Yo l l a r ›  v e  H u k u k
Uyuflmazl›klar›nda Arabuluculuk Kanun
Tasar›s›” konular›n› da görüfltü. Toplant›

sonunda yay›nlanan ortak bildiride bu

konulara iliflkin görüfllere de yer verildi.

“Toplant›m›z›n bir di¤er gündem maddesi

olan Arabuluculuk Yasa Tasar›s›

konusunda elefltiri ve önerilerimizi

afla¤›daki flekilde belirtiyoruz:

3 Arabuculu¤un uygulanabilece¤i,

taraflar›n kendi iradeleri ile serbestçe

tasarruf  edebi lecekler i  i fl lerden

kaynaklanan hukuk uyuflmazl›klar›n›n

kapsam› aç›kça belli edilmelidir.

3 Arabuluculuk çal›flmalar›n›n avukatlar

a r a c › l › ¤ › y l a  k u r u m l a fl t › r › l m a s ›

sa¤lanmal›d›r. Bunun yap›lmay›p yeni bir

“arabuluculuk mesle¤i” yarat›lmas› kabul

edilemez.

3 Sadece dört y›ll›k hukuk lisans e¤itimi

alm›fl olanlar ve avukatlar arabulucu

olabilmelidir.

3 Arabuluculu¤un do¤rudan Adalet

Bakanl›¤›'na ba¤l› bir kurum olarak

düzenlemesi sak›ncal›d›r. Örgütlenmenin

ve ücret tarifesi düzenlemesinin Türkiye

Barolar Birli¤i ve Barolar bünyesinde

yap›lmas› gerekir.

3 Bugün ülkemizde avukatl›k mesle¤ine

girebilmek için bir y›ll›k staj d›fl›nda

herhangi bir s›nav koflulu bulunmaz iken,

dört y›ll›k hukuk lisans e¤itimi sonras›

avukatl›k ruhsat› alm›fl bir meslektafl›m›z›n

arabuluculuk  yapabi lmes i  iç in

arabuluculuk s›nav›n› baflarma koflulu

getirilmesini uygun bulmuyoruz.

3 Tasar›, “Hukuk fakültesini bitiren herkes
avukat olabilir ancak arabulucu olamaz.”

anlay›fl›ndad›r. Halen aç›k olan hukuk

fakültelerindeki e¤itim kalitesinin

yetersizli¤i ve ülke gereksiniminin çok

üzerinde mezun vermesi ortada iken

yeniden befl hukuk fakültesinin daha

aç›lma haz›rl›klar›n›n sürdürülmesinin

hiçbir flekilde kabul edilemeyece¤i ve

bu kararlar aleyhine yarg› yoluna

gidece¤imizi belirtiyoruz.

Ayr›ca, meslektafllar›m›z›n u¤rad›¤›

s a l d › r › l a r  i l e  s a v u n m a n › n

etkisizlefltirilmesine iliflkin düzenlemeler

karfl›s›nda duyars›z kal›nmas›n›, bir kez

daha k›n›yoruz. Bu kapsamda son

günlerde Maliye Bakanl›¤›'n›n bütün

meslektafllar›m›z› vergi kaç›ran mükellefler

olarak genelleyen uygulamalara giriflmesi

de asla kabul edilemez.

Eks iks iz  demokras i  anlay›fl ›m›z

özgür lükler in  en genifl  fleki lde

kullan›lmas›n› amaçlar. Ancak eksiksiz

demokrasinin temel koflulu da “gerçek

hukuk devleti”dir. Gerçek hukuk

devletinin oluflturabilmesi ise yarg›

organ›n›n yasama ve yürütme karfl›s›nda

ba¤›ms›zl›¤›n› gerçeklefltirmeye ba¤l›d›r.

Ba¤›ms›z yarg› ise en ufak bask› alt›nda

kalmadan karar veren ve kesinleflen

kararlar› da gecikmeksizin uygulanan yarg›

organ› ile sa¤lan›r. Eksiksiz demokrasinin

oluflturulabilmesinin uzak bir hayal olarak

kalmamas› için bu dengenin sa¤lanmas›

ad›na her birey ve kurumun üzerine

düflen görevi yerine getirmesi gerekir.”

KAMUOYUNA SAYGI ‹LE DUYURURUZ.

Av.Özdemir Özok

Av.‹brahim Gazio¤lu

Av.Göksel Okumufl

Av.Timur Demir

Av.Ersay›n Ifl›k

Av.Vedat Ahsen Coflar

Av.Sabit Özdo¤lar

Av.Bedrettin Kal›n

Av.Remzi Demirkol

Av.Sümer Germen

Av.Muzaffer Mavuk

Av.fieref Y›ld›z

Av.Ayla Kara

Av.Mehmet Zahit Söylemez

Av.Necmi Öncül

Av.Asude fienol

Av.Harun Merto¤lu

Av.Ali Dilber

Av.Ali R›za Acartürk

Av.Coflkun Molla

Av.Ahmet Gürel

Av.Rüstem Kadri Septio¤lu

Av.Mustafa Coflkun

Av.Naci Turan

Av.Ali Haydar Dereli

Av.Gamze Budak

Av.Kaz›m Kolcuo¤lu

Av.Nevzat Erdemir

Av.Tanju Korkut

Av.Ali Taflç›

Av.Hasan Orta

Av.Veysel Malkoç

Av.Kaz›m Karg›

Av.Ayhan Çabuk

Av.Cemal ‹nci

Av.Seyit Mehmet Ekinci

Av.Erol Mekik
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‹stanbul Barosu 130. Kurulufl
Y›ldönümü ve Avukatlar
Günü’nü 3-5 Nisan 2008
tarihleri aras›nda
düzenlenecek etkinliklerle
kutlayacak. Kutlamalar
dolay›s›yla 3 Nisan Perflembe
günü saat 10.30’da Sirkeci
Adliyesi Girifl Kat›’nda ve
Bak›rköy Adliye Saray› Avukat
Girifli’nde resim ve foto¤raf
sergisi aç›lacak. ‹ki hafta aç›k
kalacak sergilerde, hukukçu
sanatç›lar›n yap›tlar› yer
alacak.

Nisan Cuma günü Taksim’de
Atatürk Kültür Merkezi’nde
“Marka Taklitleri ve Tescile

‹liflkin Farkl› Ülkelerdeki Uygulamalar”
konulu bir Sempozyum yap›lacak.

Üç oturum halinde gerçeklefltirilecek
Sempozyumun sunumunu Av. Serpil
Butur, aç›l›fl konuflmas›n› ise ‹stanbul
Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
yapacak.

Ankara Fikri ve S›naî Haklar Mahkemesi
Hâkimi Türkay Al›ca’n›n yönetece¤i ilk
oturumda, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Prof. Dr. Aslan KAYA
“Türkiye'de Fikri ve S›nai Haklar›n
Korunmas› Rejimi”, Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Tamer
PEKD‹NÇER “Marka ‹hlallerinde Gümrük
Uygulamalar›”, ‹stanbul Barosu Fikri ve
S›naî Haklar Komisyonu Baflkan› Av. Vehbi
KAHVEC‹ “Türkiye'de Taklit Sorunu ve
Uygulamalar›” konusunda birer sunum
yapacak.

K›sa bir aradan sonra Uluslararas›
Avukatlar Birli¤i (UIA) Yak›n ve Orta Do¤u
Bölge Sekreteri Sami AKL “Lübnan'da Fikri
Haklar›n Korunmas› ve Tescili” konusunu
anlatacak. Bu bölüme Bosna Hersek,
KKTC, Makedonya,  Arnavut luk,
Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan,
Rusya, M›s›r, ‹ran, Lübnan, Gürcistan
Barolar›ndan kat›l ›m bekleniyor.

Ö¤leden sonra bafllayacak ikinci oturumda
“AB Hukuku Uyar›nca ‹ç Pazarda Marka
Sorunlar›” ele al›nacak. Oturumu
yönetecek Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ‹stanbul Barosu AB Hukuku
Komisyonu Baflkan› Prof. Dr. Dr. Selçuk
DEM‹RBULAK “Tükenme ‹lkesi: Ulusal
ve Bölgesel Örnekler” konulu bir sunum
yapacak.

Bu oturumun panelistlerinden Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK “Türk
Marka Hukuku Ana Hatlar›”, Çek Barosu
Üyesi Peter COMPEL “Taklit Markalar-
Çek Cumhuriyeti Piyasas›nda Yasal Durum
- Çek Cumhuriyeti'nde Düzenlemeler ve
Uygulama” hakk›nda bilgi verecek.

AB Komisyonu Slovak Komiseri Slovakya
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Radoslav
P R O C H A Z K A  “ S l o v a k y a ' d a k i
Düzenlemelerden Do¤an Problemler ve
Marka Korunmas›na ‹liflkin ‹çtihat
Hukuku”, Barselona Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi  Santiago NADAL
“‹spanya'da Marka Taklitleri ve Tescil”,
Budapeflte Barosu Baflkan› Lâszlö RETI
“Macaristan'da Marka Taklitleri ve
Tesciline ‹liflkin Düzenlemeler ve
Uygulamalar›” konulu birer bildiri
sunacaklar.

Bu bölümde toplant›ya kat›lamayaca¤›n›
bildiren Prof. Lamberto LIUZZO’nun
“Fikri S›nai Haklar›n Korunmas›na ‹liflkin
Yeni Düzenlemeler”  konulu bildirisi
okunacak, ayr›ca ‹talyan Avukat Alberto
SCAPATICI “‹talyan Marka Taklitleri”
üzerinde bilgi sunaca¤› bu bölümde
Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE) Baflkan›
Francesco SAM PERI de kat›l›mc› olarak
yer alacak.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av.  Mehmet  DURAKO⁄LU ’nun
yönetece¤i üçüncü oturumda genel
de¤erlendirme yap›lacak. Bu bölümde
Tescilli Markalar Derne¤i Genel Baflkan›
Selçuk GÜZENGE, Fikri ve S›naî Haklar
Komisyonu Genel Sekreteri Av. P›nar SÜR,
AB Hukuku Komisyonu Üyesi Av. Ertu¤rul
YEfi‹LALTAY panelist olarak yer alacak.

Sempozyumun tamamlanmas›ndan sonra
ayn› gün saat 20.30’da Kad›köy Belediyesi
Süreyya Operas›’nda bir dinleti sunulacak.

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl
Y›ldönümü ve Avukatlar Günü kutlamalar›
5 Nisan Cumartesi günü ‹stanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr.
Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda devam
edecek.

Günün program› saat 10.00’da Avukat-
Piyanist Yasemin E¤inlio¤lu ve Stajyer
Avukat  Neyzen Alper Taner ’ in
oluflturdu¤u ikilinin Piyano & Ney
konseriyle bafllayacak.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun günün anlam›n› belirten
konuflmas›ndan sonra “‹stanbul Barosu
Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”
YARSAV Baflkan ›  Ömer  Faruk
Emina¤ao¤lu’na törenle verilecek.

‹stanbul Barosu
Y ö n e t i m
Kurulunca 2005
y›l›nda oluflturulan
“Mahmut Esat
Bozkurt Hukuk
Ödülü” her y›l
Cumhur i ye t ’ i n
kazan ›mla r ›n › ,
ça¤dafl l a flmay ›
s a v u n a n ,  b u
alanda önemli çal›flmalar yapan bir
hukukçuya veriliyor.

Söz konusu Ödül, 2005 y›l›nda
Cumhuriyet Onursal Baflsavc›s› Sabih
Kanado¤lu’na, 2006 y›l›nda Dan›fltay
Baflkan› Ender Çetinkaya’ya, 2007 y›l›nda
Prof. Dr. Sevin Toluner’e verilmiflti.

Ödül Töreni’nden sonra meslekte 25 y›l›n›
dolduran avukatlar plâketlerini alacak.

Ö¤leden sonra ‹stanbul Barosu Türk Sanat
Müzi¤i Korosu ayn› salonda bir konser
sunacak. Bunu meslekte 30 ve 35 y›l›n›
dolduran avukatlara plaket verilmesi
izleyecek.

Ayn› gün saat 19.30’da da ‹stanbul
Üniversitesi Merkez Bina’da, geleneksel
Gala Yeme¤i verilecek. Yemek davetiyeleri
Baro Merkez Bina’dan ve Sultanahmet
Adliyesi ’ndeki Baro Odas› ’ndan
sa¤lanabilecek.

‹stanbul Barosu 130. Kurulufl Y›l›
ve Avukatlar Günü Kutlamalar›

4
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Türkiye Barolar Birli¤i (TBB)
Baflkan› Özdemir Özok,
üniversitelerde türban›
serbest b›rakan anayasa
de¤iflikli¤inin hukuka ayk›r›
oldu¤unu savunarak “Kad›n›n
bafl›n› örtmesi fleklindeki din
kurallar›ndan bafllayarak
toplumun her alan›n›n
dinsellefltirilmesinin yolunun
aç›lmas›na halk›m›z izin
vermeyecektir” dedi.

BB, 33 kad›n kuruluflunun
oluflturdu¤u ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i (‹KKB), Ulusal

Sivil Toplum Kurulufllar› Birli¤i (USTKB)
ve ‹stanbul Barosu, 2 Mart Pazar günü
saat 10.30’da The Marmara Oteli'nde
üniversitelerde türban› serbest b›rakan
anayasa de¤iflikli¤ine iliflkin ortak bas›n
toplant›s› düzenledi.

Toplant›da konuflan Özok, türbana iliflkin
anayasa de¤iflikli¤inin ülkede kaosa neden
oldu¤unun alt›n› çizdi. Özok, YÖK
Baflkan› Yusuf Ziya Özcan'›n türban›
ünivers i te lerde serbes t  b › rakan
düzenlemenin uygulanabilmesi için
anayasan›n 10. ve 42. maddeleri
kapsam›nda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç
olmad›¤› yönündeki aç›klamalar›n›
elefltirdi.

Özok, flöyle dedi:

“Anayasan›n 10. maddesinde yap›lan ek,
‘her türlü kamu hizmetlerinden
yararlanma’ ba¤lam›nda eflitliktir. Bu bir
yenilik de¤ildir. Bu yükümlülük eflitlikle
ilgili anayasa kurallar›n›n genel kapsam›
içinde vard› ve vard›r. Bunun aksini iddia
etmek ve bunun türban yasa¤›n›
kald›rd›¤›n› düflünmek hukuken ve
mant›ken mümkün de¤ildir.”

Anayasa de¤iflikli¤indeki ›srar›n laiklik
ilkesini ve cumhuriyetin kurulufl felsefesini
hedef ald›¤› endiflesi yaratt›¤›n› belirten
Özok, “Sorun türban sorunu de¤il,
Türkiye'de dinin siyasete alet edilip
edilmemesi sorunudur. Kad›n›n bafl›n›
örtmesi fleklindeki din kurallar›ndan
bafllayarak toplumun her alan›n›n
dinsellefltirilmesinin yolunun aç›lmas›na
halk›m›z izin vermeyecektir” dedi

Türbanla ilgili yasa de¤iflikli¤inin hukuka
ayk›r› oldu¤unu belirten 6 sayfal›k bir
dilekçeyi Cumhurbaflkan›’na sunmalar›na
karfl›n yasan›n veto edilmedi¤ini söyleyen
Özok, yetkililerin birtak›m politik
manevralarla kendi taban›ndaki insanlara
m e s a j  v e r m e k  a d › n a  h u k u k u
kulland›klar›n› belirtti. Özok, “Biz bu
oyunu çok iyi görüyoruz, çok net
gözlüyoruz. Türk halk› bu tart›flmalar› hak
etmiyor” ifadesini kulland›.

Özok, Türkiye'nin son derece önemli
sorunlarla iç içe oldu¤unu, 70 milyon
insan›n türbanla ayr›flt›r›lmas›na barolar›n
asla izin vermeyece¤ini söyledi. Özok,
YÖK Baflkan› Özcan'›n tutumuna iliflkin
bir soru üzerine de “Bilim adaml›¤› gibi
son derece önemli noktaya gelmifl bir
insan›n bilimini siyaset için ç›kar için asla
satmamas› gerekti¤ine inan›yoruz” yan›t›n›
verdi.

‹KKB Kordinatörü Av. Nazan Moro¤lu da
türbanla ilgili yasa de¤iflikli¤inin ülkeyi
kaosa sürükleyen bir düzenleme oldu¤unu
Cumhurbaflkan›'n›n da fark etti¤ini belirtti.

Üniversitelerde kad›nlar üzerinden
toplumun ayr›flt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n›
söyleyen Moro¤lu, “Toplumu farkl› farkl›
özellikle kad›nlar üzerinden yürütülen bir
politikayla, laiklik ilkesini göz ard› ederek
ayr›flt›rmaya kakmas›nlar art›k" diye
konufltu.

Bas›n toplant›s›nda çeflitli sivil toplum
kurulufllar›n›n temsilcilerinin yan› s›ra
‹stanbul Barosunu temsilen Baro Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu ve
Ulusal Sivil Toplum Kurulufllar› Birli¤i
dönem sözcüsü Av. Aydeniz Alisbah
Tuskan da haz›r bulundu.

TBB Baflkan› Özok:
“Sorun Türban De¤il,

  Dinin Siyasallaflt›r›lmas›d›r”

T
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‹stanbul Kad›n Kurulufllar›
Birli¤i’nce düzenlenen Kad›n
Haftas› Etkinlikleri
çerçevesinde ‹stanbul Barosu
Kad›n Haklar› Merkezi’nce 3
Devrim Yasas›’n›n 84. y›l›
nedeniyle bir panel
düzenlendi.

ürkiye Büyük Millet Meclisi

taraf›ndan, 429 say›l› fier’iyye

– Evkaf ve Erkan-› Harbiye-i

Umumiye Baflkanl›klar›n›n kald›r›lmas›,

431 say›l› Hilafetin Kald›r›lmas› ve 430

say›l› Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul

edilmesi “Üç Devrim Yasas›” olarak

an›l›yor.

Panel, 3 Mart 2008 Pazartesi günü saat

16.00-18.00 aras› Orhan Apayd›n

Konferans Salonu’nda yap›ld›.

‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i

Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu’nun

yönetti¤i panelin aç›l›fl konuflmas›n›

‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi

Baflkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan ve

Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu
yapt›.

Üç Devrim Yasas›’yla getirilen yeni

düzenlemenin Cumhuriyet’in niteliklerini

belirlemek bak›m›ndan çok anlaml›

buldu¤unu belirten Av. Durako¤lu, bu

geliflmelerin belirtilerini kurtulufl savafl›n›n

bafllamas› aflamas›nda Atatürk’ün

Havza’da iflaret etti¤i “Kuva-i Milliyeyi
hamil irade-i milliyeyi hâkim k›laca¤›z”

sözlerinde bulman›n mümkün oldu¤unu

bildirdi.

Atatürk’ün daha o dönemlerde daha

Kuvay-i Milliye yokken, daha Kurtulufl

Savafl› tamamlanmam›flken ulusal

egemenlikten söz eti¤ini kaydeden

Durako¤lu, “Örne¤in laiklik olmadan
ulusal egemenli¤i kurabilir misiniz? Genel
oy olmadan ulusal egemenlikten söz
etmek olas›  m›?  Geriye dönüp
bakt›¤›m›zda ulusal egemenli¤in etnik bir
temel üzerine kurulmas› mümkün mü?
Daha Kurtulufl Savafl›’n›n bafl›nda çoban
atefllerinin yak›ld›¤› evrede demokrasiden
bahseden bir ulusal kurtuluflu anlatmaya
çal›fl›yorum” dedi.

Geriye dönülüp bak›ld›¤›nda bütün bu

geliflmelerin örselenmeye çal›fl›ld›¤›n›

görmenin üzüntü verici oldu¤unu belirten

Av. Mehmet Durako¤lu, ancak y›lmadan,

azimle bu anlaml› günün önemini herkese

anlatman›n ciddi bir görev haline geldi¤ini

söyledi.

“Bir Toplum Projesi Olarak Cumhuriyet
ve Devrimler” konusunu irdeleyen

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. fiule Özsoy,

3 Devrim Yasas›’yla e¤itim ve hukukta

Tanzimat’tan beri süregelen ikili¤in

kald›r›ld›¤›n›, özgür ve bilimsel düflünceye

dayal› bir toplum yarat›lmaya çal›fl›ld›¤›n›

bildirdi.

Ö¤retim Birli¤i 84. Y›l›nda
Türban Sarmal›nda

T

Doç. Dr.
fiule ÖzsoyAv. Mehmet

Durako¤lu
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Özsoy, ancak daha sonra uygulanan

politikalarla devrimin tamamlanamad›¤›n›,

kültürde ikili¤in devam etti¤ini, sosyal

adaletin sa¤lanamad›¤›n›, sosyal devlet

bofllu¤unun tarikat ve cemaatlerle

doldurulmaya çal›fl›ld›¤›n› ve laikli¤in

örselendi¤ini anlatt›.

Konuflmas ›n ›n  son  bö lümünde

üniversitelerde türban› serbest b›rakmak

amac›yla yap›lan Anayasa de¤iflikliklerine

de¤inin Doç. Dr. Özsoy, “Son anayasa
de¤ifl ikl i¤ i  i le  i lg i l i  düzenleme
üniversitelerde türban› serbest b›rakacak
bir düzenleme de¤ildir. Sebebine gelince
baflörtüsü yasa¤›n› getiren gerekçelerden
hiç birini ortadan kald›rmam›flt›r. Yap›lan
d ü z e n l e m e  k a n u n a  g ö n d e r m e
yapmaktad›r. Kanuna bakt›¤›m›z zaman
Ek 17’nin yürürlükte oldu¤unu görüyoruz.
Ek  17 inc i  madden in  ge t i rd i¤ i
d ü z e n l e m e n i n  d e  A n a y a s a
Mahkemesi’nce türban›n serbest
b›rak›lmad›¤›n› biliyoruz. O halde mevcut
hukuki durumda hiçbir de¤ifliklik
yap›lmam›flt›r” dedi.

Anayasa’n›n de¤ifltirilmesi teklif dahi

edi lemeyen maddeler ine i l i flkin

düzenlemenin TBMM’nin yetkisi d›fl›nda

bulundu¤unu, böyle bir  yetkiyi

kullanman›n “Yok Hükmünde” oldu¤unu

hat›rlatan Özsoy, yetki gasp›n›n yoklukla

malul bir ifllem oldu¤unu, bunun da genifl

anlamda Anayasa Mahkemesi’nin denetim

alan› içinde bulundu¤unu bildirdi. Özsoy,

ancak kiflisel görüflünün, Anayasa

Mahkemesi’nin yeni düzenleme türban›

serbest b›rakmad›¤› için iptal etmeyece¤i

yolunda oldu¤unu, yap›lan düzenlemeyi

de “kurnazca” buldu¤unu sözlerine ekledi.

Konuflmas›nda Osmanl› dönemi e¤itim

düzeniyle Cumhuriyet dönemi e¤itimi

sisteminin tarihçesini anlatan Gazeteci-

Yazar Abbas Güçlü, Cumhuriyet’in

kendisini koruyacak misyonerleri

yetifltirmedi¤ini savundu.

Güçlü, 1940’lardan bu yana Türkiye’yi

yönetenlerin her konuda oldu¤u gibi

e¤itim sistemini de içinden ç›k›lmaz

biri duruma getirdiklerini, Atatürk’ün

d›fl›nda hiç birinin e¤itimin gücünü

kavrayamad›¤›n›, Türkiye’de halen 7,5

milyon insan›n okuma yazma bilmedi¤ini,

üstelik bunun utanc›n› duyan›n da

bulunmad›¤›n› bildirdi.

E¤itimin yaflamdan sonra en temel insan

hakk› oldu¤unu vurgulayan Güçlü, halen

Türkiye’de 60 bin okul bulundu¤unu

bunun 30 bininde ikili ö¤retim yap›ld›¤›n›,

üniversitelerimizde bar›nma ve yemek

sorununun bulundu¤unu, böyle bir

ortamdan da tarikat ve cemaatlerin

yararland›¤›n› kaydetti.

Abbas Güçlü, e¤itimde reform yapmadan

Türkiye’nin düzlü¤e ç›kamayaca¤›n›,

temel e¤itimin 9 y›la ç›kar›lmas›, okullarda

tam gün e¤itim yap›lmas› ve ö¤rencilerin

iyi bir vatandafl olarak yetifltirilmesi

gerekti¤ini anlatt›.
Abbas Güçlü

Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan
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8 Mart Dünya Kad›nlar Günü
nedeniyle ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i ve ‹stanbul
Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince “Anayasa’da
Kad›n” konulu bir toplant›
düzenlendi.

Mart Cumartesi günü saat

10.30’da Baro Merkezi Orhan

Apayd›n Konferans Salonu’nda

yap›lan toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan

Kad›n Haklar›  Merkezi Baflkan›

Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, 8 Mart

Dünya Kad›nlar Günü’nde, 85 y›ll›k

Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin nas›l

yozlaflt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›n›, yeni anayasa

çal›flmalar›nda ve Sosyal Güvenlik

Yasas›’nda kad›n haklar›ndan geriye gidifli

gözlemlemenin bütün kad›nlar› üzdü¤ünü

bildirdi.

Atatürk devrimlerinin en önemlisinin

Medeni Kanun’la sa¤lanan kad›n haklar›

oldu¤unu belirten Tuskan, “Ancak hala
bu devrimi içlerine sindiremeyenler var.
Türban› kad›n özgürlü¤ü olarak anlatanlar,
kad›n haklar›nda bir geriye dönüfl
anlay›fl›n› sergilemektedirler” dedi.

‹fl yaflam›nda kad›n›n durumunun son

y›llarda giderek kötüye gitti¤ini, 15-29

yafl grubu kad›nlar›n evde oturur hale

geldi¤ini ve genelde kad›n istihdam›n›n

%34’den % 23’e düfltü¤ünü hat›rlatan

Tuskan, iktidar›n Anayasa ve Sosyal

Güvenlik Yasas›na ekledi¤i maddelerde

kad›na olan bak›fl aç›s›n› aç›kça ortaya

koydu¤unu bildirdi.

Konuflmas›na “Dünya Kad›nlar Gününde
kolay gelsin” diyerek bafllayan ‹stanbul

Kad›n Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü

Av. Nazan Moro¤lu, “son zamanlarda
“türbana özgürlük” ad› alt›nda ve
Anayasa’ya koymak istedikleri yeni
maddelerle kad›n haklar›nda bir geriye
gidifl zorlamas› yaflan›yor. Kad›nlar olarak
kendimizi yeni hak kay›plar›na karfl› bir
mücadelenin içinde buluyoruz. ‹nflallah
bir gün “Dünya Kad›nlar Gününüz kutlu
olsun” deme flans›n› da buluruz” dedi.

Sadece kad›n haklar› de¤il, de¤ifltirilmeye

çal›fl›lan Anayasa ve de¤ifltirilen yasalarla

ü lkenin  ger iye  g id i fl  t rendin in

h›zland›r›ld›¤›n› belirten Moro¤lu, sadece

dernekler, birlikler olarak de¤il art›k daha

genifl bir alanda ve iflbirli¤i yaparak

mücadele etmek gerekti¤ini vurgulad›.

Moro¤lu, bu amaçla Ça¤dafl Anayasa
Platformu kuruldu¤unu, gençlerle,

sanatç›larla birlikte çal›flt›klar›n› ve

mücadelenin sadece büyük kentlerde de¤il

Anadolu’nun her yerinde verilmesi için

çal ›flmalar  yapt ›klar ›n›  bi ldirdi .

Yurttafll›k haklar›n›n Anayasa’da

belirlendi¤ini ve güvence alt›na al›nd›¤›n›,

her yurttafl›n Anayasa’y› okuyarak

haklar›na sahip ç›kmas› gerekti¤ini

savunan Moro¤lu, “‹nsanlar haklar›n›
ö¤rendikçe ona daha çok sahip ç›kacaklar,
geriye gidiflin fark›na varacaklar ve buna
izin vermeyeceklerdir” dedi.

Anayasa tasla¤› var m›, yok mu

tart›flmalar›yla bir y›l geçirildi¤ini, Taslakta

Sapanca toplant › s ›nda ne  g ib i

de¤iflikliklerin yap›ld›¤›n›n bilinmedi¤ini

kaydeden Nazan Moro¤lu, böyle bir Taslak

yok diyenlerin Tasla¤› önce AB ülkeleri

Büyükelçilerine, geçen hafta da ABD’de

Columbia Üniversitesi’nde bilim adam›

ve uzmanlara anlat›ld›¤›n› anlatt›.

Moro¤lu, “Taslak, Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas› Tasla¤›’d›r. Elbet biz de bir gün
görme flans›na kavuflaca¤›z” dedi.

Konuflmalardan sonra “Sanatç› Gözüyle
Sözde Sivil Anayasa” konulu görsel bir

sunum yap›ld›.

Bu arada 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü

nedeniyle toplant›da ‹stanbul Barosu

Kad›n Haklar› Merkezince derlenen

“Haklar›m›z›n Bilincinde Olal›m” bafll›kl›

bir broflür da¤›t›ld›. Broflür, Medeni Kanun,

Ceza Kanunu ve Aile Hukuku bak›m›ndan

Baro’dan ücretsiz hukuki yard›m almak

isteyen kad›nlar için rehber niteli¤ini

tafl›yor.

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü
Etkinliklerinde

Ülke Sorunlar› Tart›fl›ld›

8
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20. 03. 2008 günü Beyo¤lu
3. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde
“Görevli Hâkime duruflma
s›ras›nda kavlen ve fiilen
taarruz ve hakarette
bulunmak” suçunu iflledi¤i
iddias›yla ‹stanbul
Barosu’ndan bir avukat›n
yarg›land›¤› duruflma, Türk
Savunma Hukuku aç›s›ndan
önemli bir geliflmeye sahne
oldu.

an›k durumundaki ‹stanbul

Barosu Avukat Haklar› Merkezi

Baflkan› Av. H. U¤ur POYRAZ,

dava konusu savunmas›ndan önce ve

öncelikle, duruflma salonunda kat›lan

durumundaki ma¤dur veya yak›n›c›n›n

avukat› ile yan yana oturup onun hukukî

ya rd ›m›ndan  ke s in t i s i z  o l a rak

yararland›¤›n›; fakat birçok mahkeme

salonunda san›¤›n avukat›ndan ayr› yerde

durmak zorunda b›rak›lmas› durumunda,

savunmadan kesintisiz ve sürekli

yararlanma hakk›n›n ortadan kalkt›¤›n› ve

savunma zafiyeti yarat›ld›¤›n› vurgulad›.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›

Av. Mehmet DURAKO⁄LU’nun da

gözlemcilerin bafl›nda haz›r bulundu¤u

duruflmay› müdafi veya gözlemci olarak

çok say›da avukat izledi.

Baro Yönetim Kurulu üyelerinden

Av. Muammer AYDIN ve Av. Berrin
ADIYAMAN san›k vekilleri olarak, ‹stanbul

Barosu Yönetim Kurulu’nca sonuna kadar

savunman›n yan›nda ve destekçisi

olduklar›n› ve al›nan karar do¤rultusunda

savunma hakk›n›n bütün ve sonsuz

olup k›s›tlanmamas› için meslektafl›

savunacaklar›n› ve aç›klamalar›na

kat›ld›klar›n› belirttiler.

San›k Müdafileri s›ras›yla söz alarak

san›¤›n usul yönünden yapt›¤› ve geçen

oturumda iki kez reddedilen iste¤i ile ilgili

görüfllerini aç›klad›lar.

Av. Muhittin KÖYLÜO⁄LU, Hâkim ve

Savc›lar için düzenlenen bir e¤itim

program›nda Ord. Prof. Dr. Sulhi
DÖNMEZER ’ in “Yasalardaki aç›k
hükümler karfl›s›nda san›k ile müdafiinin
yan yana bulunup birbir ler iy le
konuflmalar›n›n san›¤›n en do¤al hakk›
oldu¤unu” söyledi¤ini an›msatarak san›¤›n

buna iliflkin iste¤i do¤rultusunda karar

verilmesini istedi.

Av. Ömer KAV‹L‹, geçen oturum verilen

ara karar›n›n yerinde olmad›¤›n›

yineleyerek savunma hakk›n› k›s›tlayan

bu karardan dönülmesini istedi.

Av. Ömer YASA, yarg›çl›¤› s›ras›nda kat›lan

s›fat›yla ç›kt›¤› bir duruflmada Mahkeme

Heyetindekiler arkadafl› oldu¤u halde,

yan›nda avukat› olmad›¤› için ayaklar›n›n

titredi¤ini belirterek kat›lan taraf avukat›yla

birlikte yan yana durdu¤una göre ayn›

haklardan yararlanmalar› sebebiyle san›¤›n

da avukat ›n›n yan›nda durmas›

gerekti¤inden buna göre karar verilmesini

istedi.

Av. Ayfle EREN, “San›k ile müdafiinin yan
yana bulunmamas› savunma hakk›n›
s›n›rlamaktad›r. Sonuçta mahkemece en
iyi karar verilmifl olsa dahi yine de bir
eksiklik oldu¤u düflünülebilecektir. Bu
aç›klamalar göz önünde bulundurularak
Mahkemenizce bugün tarihe geçecek bir
karar al›nabilir” dedi.

Av. Kemal AYTAÇ, “Sonuçta verilecek
karardan en çok etkilenecek kifli san›k
konumunda bulunan kiflidir. Ma¤dur

durumundaki kifli avukat›n›n yan›nda
ondan hukukî yard›m ald›¤›na göre
karardan en çok etkilenecek kifli olan
san›¤›n da ayn› yard›m› almas› gerekir”
dedi.

Son olarak söz alan san›k H. U¤ur

POYRAZ da müdafilerine teflekkür ederek

“Ben ma¤durun haklar› ne ise ayn›s›ndan
yararlanmak ist iyorum, fazlas›n›
istemiyorum. Kanunda olmayan bir fleyi
de istemiyorum” dedi.

Baflkan Münevver Duygulu AKSÜNGER
ile üye yarg›çlar Mustafa TOK ve P›nar
fiAFAK ’dan oluflan 3.A¤›r  Ceza

Mahkemesi, bir süre müzakereye

çekildikten sonra oturuma kat›lan

Cumhuriyet Savc›s› Osman ÇAKIR’›n da

geçen oturumdaki iste¤ine uygun olarak

verdi¤i ara karar›yla san›¤›n duruflma

salonunda müdafilerinin yan›nda oturmas›

gerekti¤i sonucuna vard›.

Mahkemenin konuya i l i flkin ve

uygulamada yol gösterici olaca¤› söylenen

ara karar› aynen flöyle:

“Savunma hakk›n›n bir bütün olarak
k›s›tlanmadan kullan›labilmesi, müdafi
yard›m›ndan kesintisiz yararlan›labilmesi,
adil yarg›lanma hakk›n›n vicdanlarda
tesisinin sa¤lanmas› ve ma¤durun
haklar›ndan ayn› flekilde eflit olarak
san›¤›n da yararlanabilmesi göz önüne
al›narak mahkememizin 13. 11. 2007
tarihli bu konuya iliflkin ara karar›ndan
DÖNÜLMES‹NE oybirli¤iyle karar
verildi.”

Bundan sonra san›k ara karar› gere¤ince

müdafilerinin yan›na oturdu ve bu durum

duruflma tutana¤›na da geçti.

Yarg›lama S›ras›nda San›k
Avukat›yla Birlikte Oturmal›d›r

S
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‹stanbul Barosu ve Kadir Has
Üniversitesi Hukuk
Fakültesince düzenlenen iki
panelde “Hukuk
Muhakemeleri Kanunu
Tasar›s›’n›n Getirdi¤i
Yenilikler ve Bu Yeniliklerin
De¤erlendirilmesi” konusu
ele al›nd›.

lk panel, 22 Mart 2008

Cumartesi günü saat 10.30-

17.30 aras›nda Kadir Has

Üniversitesi, Kadir Has Kampusu, Cibali

Salonu’nda yap›ld›.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan Kadir Has

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim

Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek, panelde

temel yasalardan biri kabul edilen Hukuk

Muhakemeleri Kanun Tasar›s›’n› ele

alacaklar›n› Borçlar Yasas› ile Türk Ticaret

Yasas›’n›n da yasalaflmak için s›rada

bekledi¤ini bildirdi.

Siyasi iktidarlar›n yarg› mekanizmas›ndan

flikâyetler gelmeye bafllay›nca köklü

tedbirler almaktansa en kolay bir flekilde

kanun de¤iflikliklerine gitmeyi tercih

ettiklerini belirten Öztek, “Bu yol en kolay
yoldur. Sadece kâ¤›t masraf› vard›r, o
kadar. ‹flte böyle yapa yapa Hukuk Usulü
Muhakeme Yasas›n› yamal› bohçaya
dönüfltürmeyi baflarm›fl bulunuyoruz. Ama
art›k bu kanunun yama tutacak yan›
kalmam›flt›r” dedi.

Adalet Bakanl›¤›’n›n bir komisyon kurarak

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›’n›

haz›rlad›¤›n› belirten Öztek, bu tasar›y›

bütün yönleriyle ele al›p inceleyen bir

toplant›n›n henüz yap›lmad›¤›n›, bugün

ve gelecek hafta sonu yap›lacak

toplant›larda tasar›n›n enine boyuna ele

al›naca¤›n› bildirdi.

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dekan› Prof. Dr. Ali Güzel de, 1927 tarihli

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‹sviçre

Yasas›’ndan tercüme edildi¤ini, 2000’li

y›llarda de¤ifltirilen Türk Medeni Yasas›,

Türk Ceza Yasas› ve Ceza Muhakemeleri

Yasas› gibi temel yasalarda da bu usulün

terk edilmedi¤inin görüldü¤ünü bildirdi.

Aradan 80 y›l geçti¤ini, ülkemizde bir

hukuk birikimi ve kültürünün olufltu¤unu,

de¤erli bilim adamlar› yetiflti¤ini ve de¤erli

yarg›çlar›n içtihatlar oluflturdu¤unu

kaydeden Güzel, “Yap›lacak yeni yasalar›n
bu birikime yaslanmas› ülke gerçek ve
gereksinimlerine yan›t verebilecek,
dolay›s›yla hukuk dünyam›zda yeni bir
kargafla yaratmayacak kanunlar›n
yürürlü¤e konulmas› en iyi çözüm yolu
olacakt›r. 2000’li y›llarda halen bat›
ülkelerinden tercüme edilerek ülke
gerçeklerine ayk›r› kanunlar ç›kar›lmas›
bafl›m›za yeni sorunlar ç›karmaktan baflka
bir ifle yaramamaktad›r” dedi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu da, ülkemizde ayd›nlanma

devriminin hukuk devrimiyle bafllad›¤›n›,

hukukta kurallar›n uygulanmas›n›n art›k

kayna¤›n› ulemadan de¤il ak›ldan ve

bilimden ald›¤›n› söyledi.

Cumhuriyet döneminde yürürlü¤e konulan

yasalar›n zamanla eskidi¤ini, toplumun

geliflmesine göre bu yasalarda baz› önemli

de¤ifliklikler yap›ld›¤›n› belirten Kolcuo¤lu,

bunlar›n yeterli olmad›¤›n›, özellikle temel

yasa olarak kabul edilen yasalarda genifl

bir mutabakat aranmas› gerekti¤ini

vurgulad›. Kolcuo¤lu flöyle dedi: “Bu tür
yasalar›n haz›rl›k aflamas›nda olabildi¤ince
toplumun bütün katmanlar›ndan görüfl
al›narak ortak bir metin üzerinde
anlaflmal›d›r. Ama böyle yap›lm›yor.
Geçti¤imiz y›llarda iki temel yasada
de¤ifliklikler yap›ld›. Ceza ve Ceza
Muhakemesi yasalar› kabul edildikten
sonra bir y›l içinde alt› kez daha de¤ifliklik
yap›ld›.  Bu tür temel yasalarda zaman
önemli de¤ildir. Önemli olan ihtiyac› tam
olarak karfl›layacak metinlerin ortaya
ç›kar›lmas›d›r.”

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra Prof. Dr.
Hakan Pekcan›tez tasar›n›n genel olarak

sunumunu yapt›. Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m
“Yarg›lamaya Hâkim Olan ‹lkeler”, Prof.
Dr. Nevhis Deren Y›ld›r›m ise “Geçici
Hukuki Korumalar” konusunu ele ald›.

Panel çal›flmalar› ö¤leden sonra da devam

etti.

“Hukuk Muhakemeler i  Kanunu
Tasar›s›’n›n Getirdi¤i Yenilikler ve Bu
Yeniliklerin De¤erlendirilmesi” konulu

‹kinci panel, 29 Mart 2008 Cumartesi

günü saat 10.30-17.30 aras›nda yine ayn›

salonda yap›ld›.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasar›s›’n›n Getirdi¤i Yenilikler ve
Bu Yeniliklerin De¤erlendirilmesi

‹

Prof. Dr.
Selçuk Öztek

Prof. Dr.
Ali Güzel

Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
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‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi’nce düzenlenen
Cumartesi Forumlar›’n›n ilki
8 Mart 2008 Cumartesi günü
saat 14.00’da Baro Merkez
Binada Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

eçen y›l bafllat›lan ve geleneksel

hale getiri len Cumartesi

Forumlar› ’n›n aç› l ›fl ›nda

konuflan Staj E¤itim Merkezi Yürütme

Kurulu Baflkan› Av. Berra Besler, bu y›l

Cumartesi Forumlar›’n›n ilkinin, Birleflmifl

Milletler Örgütü taraf›ndan kad›nlara

arma¤an edilen Dünya Kad›nlar Günü’ne

ras t lamas›ndan büyük mutluluk

duydu¤unu bildirdi.

Cumhuriyet’in kuruluflundan sonra

Atatürk’ün sosyal ve siyasal alanda

kad›nlar› erkeklerle eflit hale getirdi¤ini

be l i r t en  Bes le r,  Cumhur iye t ’ in

kuruluflundan 85 y›l sonra günümüzde

kad›n erkek eflitli¤inin tart›fl›l›r hale

geldi¤ini kaydederek “hiç kimse Türk
kad›n la r ›n ›  ayd ›n l ›¤ ›n  ger i s ine
itemeyecektir” dedi.

Ça¤dafll›¤›n gere¤i olan demokrasi, laiklik

ve hukukun üstünlü¤ünün baz›lar›n›

korkuttu¤unu belirten Av. Berra Besler,

oysa ça¤dafllaflma demokratik ülkelerin

ulaflmak istedikleri bir hedef oldu¤unu,

yarg› ba¤›ms›zl›¤›, hukuk devleti ve özgür

savunman›n temsilcileri olarak hukukun

üstünlü¤ünü ve hukuk devletini her

ortamda savunacaklar›n› bildirdi.

Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Cumartesi

Forumlar›’n› 15 konferans olarak

planlad›klar›n› kaydeden Besler,

amaçlar›n›n güncel hukuk sorunlar›n›

uzmanlar›ndan dinlemek ve genç

avukatlar› bu tart›flmalar›n içine çekerek

onlarda bir hukuk bilinci oluflturmak

oldu¤unu sözlerine ekledi.

Geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da Cumartesi

Forumlar›’n›n ilk konu¤u Yarg›tay

Onursal Baflsavc›s› Sabih Kanado¤lu idi.

K o n u fl m a s › n a  “ h u k u k  d e v l e t i
demokrasiden, yarg› ba¤›ms›zl›¤› da
hukuk devletinden ayr› tutulamaz”

sözleriyle bafllayan Sabih Kanado¤lu,

Türkiye’de bugün demokrasiden söz

etme olana¤› bulunmad›¤›n›, Türk

demokrasisinin dinci bir diktaya do¤ru

h›zla ilerledi¤ini söyledi.

Kanado¤lu, “Yarg› onlar için ayak ba¤›d›r,
ortadan kald›r›lmal›d›r. Zaten hukuk
devleti anlay›fllar› da ulema fetvalar›na
dayanan bir hukuk anlay›fl›d›r. Dan›fltay
8. Dairesi’nin zorunlu din dersi konusunda
verdi¤i karara karfl› ‘Dan›fltay bu konuyu
bize sormad›’ diye elefltiren Diyanet ‹flleri
Baflkan›’n›n tavr› da bunun güzel bir
kan›t›d›r” dedi.

1982 y›l›ndan bu yana Anayasada 13 kez

de¤ifliklik yap›ld›¤›n› ve 83 maddesinin

de¤ifltirildi¤ini, yarg› bölümünde

DGM’lerle ilgili hükmün d›fl›nda hiçbir

de¤ifliklik yap›lmad›¤›n› belirten

Kanado¤lu, Yarg› ba¤›ms›zl›¤›na iliflkin

pek çok de¤ifliklik teklifi yap›ld›¤›n› ancak

bunlar›n hiç birinin yerine getirilmedi¤ini,

yeni anayasa tasla¤›nda ise bugünü arat›r

de¤iflikliklere yer verildi¤ini anlatt›.

Yeni Anayasa Tasla¤›’n›n, Türk Ulusundan

önce Avrupa Birli¤i Büyükelçilerine,

arkas›ndan da ABD’de Columbia

Üniversitesi’nde bilim adam› ve uzmanlara

anlat›ld›¤›n› kaydeden Sabih Kanado¤lu,

yeni Anayasaya d›flardan destek arama

giriflimlerini ‘büyük bir sayg›s›zl›k örne¤i’
olarak yorumlad›.

Türkiye’de yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›n›,

bunun bütün yüksek yarg› organlar›nca

da s›k s›k gündeme getirildi¤ini belirten

Kanado¤lu, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n

sa¤lanmas›na iliflkin toplumdan da

bir talebin olmad›¤›n›, bu nedenle

çözümün giderek zorlaflt›¤›n› bildirdi.

Yarg› siyasallaflt›ktan sonra yarg›n›n

ba¤›ms›zl›¤›ndan söz etmenin mümkün

olmad›¤›na iflaret eden Kanado¤lu,

“Siyasallaflan yarg› bir gün gelir bumerang
gibi kendi yarat›c›lar›n› vurur. Bunda kuflku
yoktur” dedi.

Kanado¤lu, “Türkiye Cumhuriyeti
Anayasas›’n› koruyan ve kollayan erkler
vard›r. Gelecek için fazla kuflkuya
kap›lmaya gerek yoktur. Ancak anayasaya
ayk›r› davran›fllar karfl›s›nda gün birlik
olma günüdür” diyerek sözlerini

tamamlad›.

Yarg›tay Onursal Baflsavc›s› Sabih

Kanado¤lu daha sonra kendisine

yöneltilen sorular› yan›tlad›.

Staj E¤itim Merkezi’nce 15 konferans

olarak planlanan Cumartesi Forumlar›
28 Haziran’a kadar sürecek.

Sabih Kanado¤lu:
“Gelecek ‹çin Kuflkuya Gerek Yok”

G
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‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi’nce düzenlenen
Cumartesi Forumlar›’n›n
ikincisi 15 Mart 2008
Cumartesi günü saat 14.00’da
Baro Merkez Binada Orhan
Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›.

orumun sunufl konuflmas›n›

yapan Staj E¤itim Merkezi

Baflkan› Av. Berra Besler,
ülkemizde yerleflmesini yürekten

istedi¤imiz demokratik, laik ve sosyal bir

hukuk devletinin en önemli özelli¤inin

yarg› ba¤›ms›zl›¤› oldu¤unu söyledi.

Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n hukuk devletinin

“olmazsa olmaz”›, özgür ve ba¤›ms›z

savunman›n da yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n

“olmazsa olmaz›”› oldu¤unu belirten

Besler, savunman›n olmad›¤› yerde yarg›

ba¤›ms›zl›¤›ndan söz etmenin mümkün

olmad›¤›n› bildirdi.

Kay›ts›z flarts›z ulusa ait olan egemenli¤in

Anayasam›za göre yetkili organlar eliyle

kullan›ld›¤›n› hat›rlatan Av. Berra Besler,

bu yetkiyi kullanan erkler aras›nda

üstünlük taslanamayaca¤›n›, yarg›n›n

kurucu unsuru olan sav-savunma-karar

üçlüsünün de yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan ayr›

düflünülemeyece¤ini belirtti.

Günün konuk konuflmac›s› olan Anayasa

Mahkemesi Önceki Baflkan› Av. Yekta
Güngör Özden, “Yarg›da Avukat›n rolü”

üzerinde durdu. Özden özellikle genç

avukatlara hitaben yapt›¤› konuflmas›n›n

ilk bölümünde, yarg›da avukat›n önemini

kendi yaflam kesitinden verdi¤i örnekler

ve an›larla anlatarak gençlere önemli

ö¤ütlerde bulundu.

Bulundu¤u görevlerde kendisini en özgür

olarak avukatl›k mesle¤ini yaparken

hissetti¤ini vurgulayan Özden, “Avukatl›k,

herkese insan oldu¤u hazz›n› duyuran,
haks›zl›ktan koruyan, hakk›n› da veren,
onu yak›nmac› durumundan ç›karan bir
olgudur” dedi.

Adalet devletin, savunma da adaletin

temeli oldu¤unu belirten ve adaleti

toplumsal bir namus olarak tan›mlayan

Yekta Güngör Özden flöyle konufltu: “Bu
nedenle biz avukatlar›n çok nitelikli
meslektafllar olmam›z gerekiyor. Kulaktan
dolma avukatl›k, ald›¤›m›z ruhsatnameyle,
s›rt›m›zdaki cüppeyle yap›lan bir meslek
de¤ildir. Giderek hukuk fakültelerinin
artmas›, avukatlar›n say›s›n›n artmas›,
kamu avukatlar›n›n baro disiplini d›fl›na
al›nmas›, yani üye olmak zorunda
b›rak›lmamalar›, avukatl›k mesle¤inde de
bozulmalar› getirdi. Bana sorarsan›z
Türkiye’de oynanmad›k, bozulmad›k
bir fley kalmad›, her yere el att›lar.”

Türkiye Barolar Birli¤i eski Baflkanlar›ndan

Faruk Erem’in çabas›yla Anayasam›za

hukukun üstünlü¤ü ilkesinin girdi¤ini,

Anayasam›zda erkler ayr›l›¤› bulundu¤unu

ve bunun çok önemli oldu¤unu belirten

Özden, “Bugün görüyorsunuz Cumhuriyet
Baflsavc›s›’n›n görevini yerine getirip açt›¤›
davay› hazmedemeyip Cumhuriyet

Baflsavc›s›’n› tehdit edercesine, onu hedef
gösterircesine k›nayanlar var. Bu çok yanl›fl
bir fley, adam görevini yap›yor. Görevin
yap›lmad›¤› yerde, hukukun üstünlü¤ünün
gerçekleflmedi¤i ortamda siz hiç bir
fleye güvenemezsiniz. Bugün baflka
düflüncelerle yarg›ya, hukuka, adalete
karfl› ç›kanlara omuz verirseniz, yar›n siz
adalete muhtaç oldu¤unuzda yan›n›zda
hiç kimseyi bulamazs›n›z” dedi.

Hukukun gerçek bekçileri olarak

avukatlar›n, mahkemelerin gerçek

mahkeme olmas›n›n kan›t› oldu¤unu,

hukukun geliflmesine büyük katk›

sa¤lad›klar›n› anlatan Yekta Güngör

Özden, ülkemizdeki yarg› ortam›nda

hâkim ve savc›lar›n koflullar›nda hukukun

geliflmesini beklemenin zor oldu¤unu,

hukuka  ayk › r › l › k la r  konusunda

hâkimlerden pek az baflvuru geldi¤ini,

avukatlar›n uyarmas›yla ayk›r›l›klar›n

giderilebilece¤i ve vatandafl›n hukuka

güveninin artt›r›labilece¤ini söyledi.

Yekta Güngör Özden, daha sonra

kendisine yöneltilen sorular› yan›tlad›.

Yekta Güngör Özden:
“Avukatlar Hukukun Gerçek
                                  Bekçileridir”

F
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‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi’nce düzenlenen
Cumartesi Forumlar›’n›n
üçüncüsü 22Mart 2008
Cumartesi günü saat 14.00’da
Baro Merkez Binada Orhan
Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›.

orumun sunufl konuflmas›n›
yapan Staj E¤itim Merkezi
Baflkan› Av. Berra Besler, “son

günlerde yaflanan olaylar›n hukuk
devletine yak›flmad›¤›n› görüyor ve hayret
ediyoruz” dedi.

Toplumdaki baz› hareketlerin kimilerini
üzdü¤ünü, kimilerini sevindirdi¤i,
kimilerini de korkuttu¤unu belirten Besler,
Cumhuriyet’in kazan›mlar›ndan geriye
gidifl için zorlamalar yap›ld›¤›n›, oysa
bunun  kabu l  e tmeyecek le r in i ,
C u m h u r i y e t ’ i n  k a z a n › m l a r › n ›
savunmaktan, hukuka ayk›r›l›klar›
s e rg i l e m e k t e n  v e  h a k  a r a m a
özgürlü¤ünden asla vazgeçmeyeceklerini
bildirdi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, aç›l›flta yapt›¤› konuflmada,
siyasal iktidar›n kendi hedeflerine
ulaflabilmek için anayasa de¤ifliklikleri
yapt›¤›n›, Cumhurbaflkan›’n›n seçimi,
üniversitelerde türban yasa¤›n›n
kald›r›lmas›na iliflkin de¤iflikliklerin bunun
kan›t› oldu¤unu, flimdi de AKP’nin
kapat›lmas› davas›n› engellemek amac›yla
yeni de¤ifliklikler üzerinde çal›fl›ld›¤›n›
söyledi.

‹ktidar›n özgürlükçü ve kat›l›mc› bir
demokrasi yerine ço¤unlukçu bir
demokrasi anlay›fl› güttü¤ünü, BOB
sayesinde Türkiye’nin dinsel oligarflik bir
yap›ya dönüfltürülmek istendi¤ini
kaydeden Kolcuo¤lu, suç ifllediklerinde
yarg› önüne çakmamak için dosya
ertelemeleri yapanlar›n, suç iflleyen
bürokratlar ve seçilmifl belediye
baflkanlar›n›n yarg›lanmas›na izin
vermeyenlerin bu yap›dan beslendiklerini
ifade etti.

Gece yar›s› gözalt› operasyonlar› ve 24
saat kimseyle görüfltürmeme karar›yla hem
gözalt›na al›nanlara iflkence yap›ld›¤›n›,
hem de suç ifllendi¤ini belirten Kolcuo¤lu,
yap›lan muamelenin Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi’nin 6. maddesine göre suç
oldu¤unu ve ‹stanbul Barosu olarak
ilgililer hakk›nda suç duyurusunda
bulunacaklar›n› bildirdi.

Forumun konuk konuflmac›lar›ndan
Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum
konuflmas›nda, dünyada ve Türkiye’deki
anayasac›l›k hareketleri konusunda bilgi
verdi ve anayasa yaparken neden, nas›l
ve ne için anayasa yap›yoruz sorular›n›n
yan›t›n› aramak gerekti¤ini söyledi.

Anayasa çal›flmalar›na tüm toplum
katmanlar›n›n kat›lmas› gerekti¤ini
hat›rlatan Batum, anayasada evrensel
kurallara yer vermek ve çat›flma alanlar›n›
hukuksallaflt›rarak dengelemek gerekti¤ini
bildirdi.

Güncel olaylara da de¤inen Süheyl Batum,
AKP’nin kapat›lmas› davas›n› engellemek
için anayasa de¤iflikli¤i yap›labilece¤i
görüflüne kat›lmad›¤›n›, bu de¤ifliklik
belki yap›labilir ama Anayasa Mahkemesi
flekil flart›n› afl›p içeri¤ini inceleyebilece¤i
görüflünde oldu¤unu savundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski
Baflkanlar›ndan Av. Hüsamettin Cindoruk
da yeni bir anayasa yapmaya gerek
olmad›¤›n›, zaten yürürlükteki anayasan›n
83 maddesinin de¤ifltirildi¤ini, geri
kalan›n›n da yenilenebilece¤ini bildirdi.

1924 ve 1961 anayasalar›n›n iyi birer
met in  o lduk la r ›n ›  ancak  1961

Anayasas›’n›n bu niteli¤ine ra¤men
haz›rlan›fl›nda baz› katmanlar d›flland›¤›
için pek fazla benimsenemedi¤ini belirten
Cindoruk, kendi baflkanl›¤› döneminde
anayasan›n AB normlar›na uygun hale
getirilmesi için çal›flmalar yapt›klar›n›
ancak bunda baflar›l› olamad›klar›n›
söyledi.

AKP’nin kapat›lmas› davas› ile ilgili
iddianamenin bir antoloji niteli¤inde
oldu¤unu, Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n son
alt› y›l›n olaylar›n› alt alta s›ralad›¤›n› ve
bununla tehlikeli bir yönü gösterdi¤ini
vurgulayan Cindoruk, bu iddianamenin
Refah Partisi’nin kapat›lmas› davas› ile
ilgili iddianameden daha ciddi oldu¤unu
belirtti.

Anayasa çal›flmalar›nda sivil toplum
örgütlerinin bu çal›flmalara kat›lmas›n›
sa¤layan bir de¤ifliklik yap›lmas›, yurt
d›fl›nda çal›flan iflçilerimize oy hakk›
sa¤layan yasan›n ç›kar›lmas›, seçim
baraj›n›n %5’e düflürülmesi ve seçimlerde
siyasal partilerin ittifak yapabilmelerinin
sa¤lanmas› gerekti¤ini de anlatan
Cindoruk, sözlerini flöyle tamamlad›:

“Bugün parlamentonun gücü yoktur. Gücü
olmayan bir parlamentonun denetim
yetkisi de yoktur. Günümüzde parlamento
bu gücünü Baflbakana devretmifltir. Güçlü
bir baflbakan sistemi ülkemizi s›k›nt›lara
sokmufltur.”

Daha sonra Batum ve Cindoruk
kendilerine yöneltilen sorular› yan›tlad›.

Forum sonunda SEM Yürütme Kurulu
Baflkan› Av. Berra Besler, konuk
konuflmac›lara birer plaket verdi.

F

Anayasa De¤ifliklikleri
ve Parlamento’nun Rolü



‹stanbul Barosu Vergi ve ‹dare
Hukuku Merkezi’nce
düzenlenen panelde, “Vergi
Hukukunda Yorum ve ‹spat”
konulu panel, 12 Mart 2008
Çarflamba günü saat 13.30-
19.30 aras›nda Eminönü’nde
‹stanbul Ticaret Üniversitesi
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

anelde, vergi hukukunda yorum

ve ispat konusu, yarg› süreci,

anayasal ilkeler ve vergi

kanunlar›n›n uygulanmas› aç›s›ndan 5736

say›l› Baz› Kamu Alacaklar›n›n Uzlaflma

Usulü ile Tahsili Hakk›ndaki Kanunun

de¤erlendirilmesiyle birlikte ele al›nd›.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul

Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,

ç›kar amaçl› gruplar›n yapt›klar›

hortumlamalar ve soygunlar›n s›k s›k

gündeme gelmesi sade vatandafllarda vergi

ödeme konusunda tereddütler yaratt›¤›n›

söyledi.

Avukatlar›n vergi ödemede titizlik gösteren

meslek gruplar›nda biri oldu¤unu

vurgu layan  Ko lcuo¤ lu ,  Ma l iye

Bakanl›¤›’n›n tüm meslek gruplar›na

gönderilen “uyar› yaz›s›”n›n tepkiyle

karfl›land›¤›n›, serbest meslek sahiplerinin

banka hesaplar›na girilerek inceleme

yap›lmas›n›n ise yasal dayana¤›n›n

bulunmad›¤›n› bildirdi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kolcuo¤lu bu

konuda flu görüflleri savundu:

“Avukatlar›n hesaplar›na intikal eden her
tutar›n, mutlaka “gelir” de¤ildir.
Müvekkiller ad›na tahsil edilen ve daha
sonra müvekkile intikal ettirilen tutarlar,
gelir ve harcama olarak nitelenemez.
Keza, avukatl›k ücretinden ayr› olarak
müvekkiller ad›na masraf yat›rmak üzere
tahsil edilen tutarlar da “gelir” olarak
nitelendirilemez. Gayrimenkul veya araç
al›mlar›na iliflkin ifllemlerin kredili ifllemler
olmas› karfl›s›nda, soyut olarak “tedarik
edilmesinden” kaynaklanan bir “nakit
veya peflin” al›flveriflten söz edilmesi
olas› de¤ildir. Bu kredi iliflkisinin
ödeme taksitlerinin, harcama olarak
nitelendirilmesi de yanl›flt›r. Birden fazla
hesab› olan meslektafllar›m›z›n hesaplar›
aras›ndaki virmanlar›n bir kazanç unsuru
olarak görülmesi de söz konusu olamaz”.

S ö z  k o n u s u  u y g u l a m a n › n

genellefltirilmesinin yanl›fll›¤›na da de¤inen

Kolcuo¤lu, ancak bir soruflturman›n söz

konusu olmas› durumunda, mutlaka yasal

mercilerden izin al›narak kifliler hakk›nda

inceleme yap›labilece¤ini, bunun aksinin

hukuka uygun olmad›¤›n› anlatt›.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›

Av. Mehmet Durako¤lu da, Maliye

Bakanl›¤› uygulamas›n›n tüm avukatlar›

incitti¤ini, bir ihlalin ortaya ç›kt›¤›n› ve

konunun mutlaka ayd›nl›¤a ç›kar›lmas›

gerekti¤ini söyledi.

Oturumu Yöneten Gelir ‹daresi Eski

Baflkanlar›ndan Osman Ar›o¤lu Gelir

‹daresinin yeniden yap›land›r›ld›¤›n›, klasik

yöntemlerin terk edildi¤ini, vergiyi “ürün”,

mükellefi “müflteri” olarak kabul ettiklerini

bildirdi.

Vergi ‹daresi’ni modern bir yap›ya

kavuflturman›n zaman alaca¤›na, çünkü

anlay›fllar›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini

belirten Ar›o¤lu, Gelir ‹daresi’nin vergi

kay›p ve kaçaklar›n› önlemek amac›yla

çok güçlü bir  teknik al tyap›ya

kavuflturuldu¤unu anlatt›.
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Vergi Hukukunda Yorum ve ‹spat

P



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  17MERKEZLER - KOM‹SYONLAR

stanbul Barosu taraf›ndan

Türkiye’deki tüm serbest meslek

mensuplar›na gönderilen “uyar›
yaz›s›”na tepki verildi.

Öncelikle Türkiye Barolar Birli¤i

Ba flkan l › ¤ › ’ na  yaz ›  y az › l a r ak ,

meslektafllar›m›z aras›nda tepkiye neden

olan bu yaz›lar›n içerik ve üslup aç›s›ndan

kabul edilemeyecek nitelikler tafl›d›¤›

belirtilmek suretiyle, banka hesaplar›n›n

incelenmesinin yasal koflullar› tafl›mad›¤›

da vurgulanarak, yaz›daki yaklafl›m

yanl›fllar›n›n yan›tlanmas› gerekti¤i

bildirildi.

Söz konusu yaz›ya ek olarak, ‹stanbul

Barosu’nun Maliye Bakanl›¤› Gelirler

Genel Müdürlü¤ü’ne hitaben düzenledi¤i

yaz›  da gönderi lmek suret iy le,

gerekti¤inde di¤er meslek odalar› ile de

temasa geçerek ortak bir platform

oluflturulmas› ve Bankalar Birli¤i’ne yaz›

yaz › lmak  sure t iy le ,  hesap la r ›n

incelenmesine olanak veren nedenlerin

sorulmas› istendi.

‹stanbul Barosu taraf›ndan Gelir ‹daresi

Baflkanl›¤›’na hitaben düzenlenen ve

TBB’ye de gönderilen yaz›da, Baflkanl›¤›n

ciddi bir yaklafl›m yanl›fll›¤› içinde oldu¤u

bildirildi. Bu yaz› ile vergi gelirlerinin

artt›r›lmas›n›n olas› bulunmad›¤›na dikkat

çekilerek, flu görüfllere yer verildi:

• Avukatlar›n hesaplar›na intikal eden her

tutar›n, mutlaka “gelir” olmad›¤›

taraf›n›zca da bilinmektedir. Müvekkiller

ad›na tahsil edilen ve daha sonra

müvekkile intikal ettirilen tutarlar, gelir

ve harcama olarak nitelenemez.

• Keza, avukatl›k ücretinden ayr› olarak

müvekkiller ad›na masraf yat›rmak üzere

tahsil edilen tutarlar da “gelir” olarak

nitelendirilemez.

• Gayrimenkul ve/veya araç al›mlar›na

iliflkin ifllemlerin kredili ifllemler olmas›

karfl›s›nda, soyut olarak “tedarik
edilmesinden” kaynaklanan bir “nakit
veya peflin” al›flveriflten söz edilmesi olas›

de¤ildir. Bu kredi iliflkisinin ödeme

t a k s i t l e r i n i n ,  h a rc a m a  o l a r a k

nitelendirilmesi de yanl›flt›r.

•  B i r d e n  f a z l a  h e s a b ›  o l a n

meslektafllar›m›z›n hesaplar› aras›ndaki

virmanlar›n bir kazanç unsuru olarak

görülmesi de söz konusu olamaz.

Di¤er yandan, uygulaman›n yanl›fll›¤›na

da de¤inilen yaz›da, bu yanl›fll›klar flöyle

dile getirildi;

“Bilindi¤i üzere, servet ve harcamalardan
hareketle vergi matrah›na ulafl›lmas›na
imkân veren VUK 30/7. f›kras› hükmü,
4783 Say›l› Yasan›n 9. maddesi ile

01.01.2003 tarihinden geçerli olmak
üzere kald›r›lm›flt›r. Dolay›s›yla bu veriler
dikkate al›narak vergi tarhiyat› olas›
de¤ildir.

Kald› ki, Baflkanl›¤›n›z›n “tüm avukatlar›n”
banka hesaplar›n› izlemesi de kabul
edilemez. Ancak, bir soruflturman›n söz
konusu olmas› halinde ve mutlaka yasal
mercilerden al›nacak izinle “münferit”
olarak gerçeklefltirilebilmesine olanak
veren bir yasa düzenlemesini, öyle bir
soruflturma da olmaks›z›n do¤rudan
Bakanl›¤›n tasarrufu ile yerine getirmek,
hukuken kabul edilemez.”

Bu uygulaman›n vergi gelirlerini

artt›ramayaca¤›n›, kay›t d›fl› ifllemlerin

ço¤almas› endiflelerinin do¤umuna yol

açaca¤›n› bildiren yaz›da, avukatlar›n

banka hesaplar›n› boflaltmak gibi

eylemlerin konuflulmas›na neden oldu¤u

bildirildi.

Devletin daha “özenli” davran›fl

isteyebilece¤i, ancak bunun yerine

“korkutma” yolunu tercih etmemesi

gerekti¤i bildirilen yaz›da, bunun verginin

kutsiyeti ile ba¤daflmad›¤› ifade edilerek,

söz konusu yaklafl›mlar›n yeniden

de¤erlendirilmesi gerekti¤i vurguland›.

Vergi Yaz›lar›na Tepki

Osman Ar›o¤lu, Maliye Bakanl›¤›’n›n

avukatlara gönderdi¤i yaz›n›n nazik bir

uyar›dan ibaret bulundu¤unu, avukatlar›n

paras›n› kamuoyuna deklere etmek

olmad›¤›n›, idaredeki bilgilerin çok gizli

oldu¤unu, gizlili¤e ayk›r› davran›fllar›n

a¤›r cezas› bulundu¤unu, eldeki bilgilerin

siyasal amaçl› olarak kullanamayaca¤›n›

bildirdi.

Panelde “vergi hukukunda yorum ve
ispat” konusunda, Marmara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Ö¤retim

Üyesi Prof. Dr. Nihal Saban akademik

aç›dan, ‹stanbul 6. Vergi Mahkemesi

Baflkan› Hasan Erdem yarg› aç›s›ndan,

‹stanbul Vergi Dairesi Baflkanl›¤› Grup

Müdürü Ramazan Yak›fl›kl› idare

aç›s›ndan, Yeminli Mali Müflavir

Dr. Ahmet Kavak da denetim aç›s›ndan

de¤erlendirmeler yapt›.

‹stanbul Barosu Vergi ve ‹dare Hukuku

Merkezi Baflkan› Av. Tayfun Aktafl da

zaman zaman devreye girerek ortaya att›¤›

soru ve sorunlarla tart›flmaya yeni boyutlar

kazand›rd›.

‹
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15 Mart Dünya Tüketiciler
Günü nedeniyle ‹stanbul
Barosu Tüketici Haklar› ve
Rekabet Hukuku Merkezi ile
‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar
Komisyonu’nca ortaklafla
düzenlenen panelde “Banka
Kredileri ve Tüketiciler”
konusu uzmanlarca
de¤erlendirildi.

anel, 14 Mart 2008 Cuma günü

saat 13.30-18.00 aras›nda Baro

Merkez Bina Orhan Apayd›n

Konferans Salonu’nda yap›ld›.

‹ki oturum halinde gerçekleflen panelin

aç›l›fl konuflmas›n› yapan Tüketici Haklar›

ve Rekabet Hukuku Merkezi Baflkan›

Av. fiükran Ero¤lu, 15 Mart Dünya

Tüketiciler Günü’nün tarihçesini anlatt›

ve ‹stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve

Rekabet Hukuku Merkezi’nin yapt›¤›

çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar

Komisyonu Baflkan› Av. ‹smail Altay da,

sorunlu bir konunun gündeme getirildi¤ini,

panelde her iki taraf›n da görüfllerini aç›kça

ortaya koyaca¤›n› ve çözüm önerilerinin

hukuk aç›s›ndan de¤erlendirilece¤ini

bildirdi.

‹lk oturumu yöneten ‹stanbul Barosu

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Nuri
Karahan, tüketici haklar›na iliflkin bugüne

kadar yap›lan yasal düzenlemeler

hakk›nda bilgi verdi. Tüketicilerin en çok

kredi kartlar› yüzünden sorun yaflad›¤›n›

belirten Karahan, kredi kartlar›n›n serbest

piyasa ekonomisinin bir ürünü oldu¤unu,

bununla tüketim toplumu yarat›lmak

istendi¤ini vurgulad›.

Kredi Kart› uygulamas›n›n 20 y›l yasal

düzenlemeden yoksun gerçekleflti¤ini

belirten Karahan, pek çok sorun

yafland›ktan sonra ancak 2006 y›l›nda bu

konuda bir düzenleme yap›ld›¤›n›, ama

sorunlar›n bitmedi¤ini kaydetti. Karahan,

“Bu sorunlar›n hangi aflamaya geldi¤ini
bu panelde taraflar›n de¤erlendirmeleriyle
daha iyi anlayaca¤›z” dedi.

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Medeni Hukuk Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ebru Ceylan, kredi kart› uygulamas›n›n

yararlar› oldu¤u gibi zararlar›n da

bulundu¤unu, 2006 y›l› rakamlar›na göre

Türkiye’de 33 milyona yak›n kredi kart›

kullan›m› bulundu¤unu, kredi kart›

kullan›m›n›n hukuki alt yap›s›n›n ancak

5464 say›l› yasayla düzenlenebildi¤ini

bildirdi.

Ceylan konuflmas›nda, kredi kart› yasas›n›

düzenleyen hükümler ve bu çerçevede

düzenlenen kredi kart› sözleflmesinde

tüketiciyi koruyan önlemler hakk›nda bilgi

verdi.

Garanti Ödeme Sistemleri Hukuk Müflaviri

Av. Cem Gürkan Alpay da mevzuat

çal›flmalar›na iliflkin geliflmeleri ve kredi

kart› uygulamalar›n› anlatt›. Kredi kart›

uygulamas›n›n ekonomiye katk›

sa¤lad›¤›n›, mal ve hizmet sat›fllar›n›n

artt›¤›n›, ifllem hacminin büyüdü¤ünü

belirten Alpay, kredi kart› uygulamas›n›n

vergi gelirlerinin artmas›nda ve kay›t d›fl›

ekonominin önlenmesinde önemli

katk›lar› oldu¤unu vurgulad›.

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar

Komisyonu Baflkan› Av. ‹smail Altay’›n

P

Banka Kredileri ve Tüketiciler
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‹stanbul Barosu Avukat
Haklar› Merkezi’nce
düzenlenen toplant›da
“Avukatl›k Mesle¤ine ve
Avukatlara Yap›lan Sald›r›lar”
ele al›nd›.

oplant›, 3 Mart Pazartesi günü
saat 18.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Avukat Haklar› Merkezi Baflkan› Av. U¤ur
Poyraz yönetiminde yap›lan toplant›da
Türkiye Barolar Birli¤i Genel Sekreteri
Av. Günefl Gürseler ve Av. Müflür Kaya
Canpolat konuflmac› olarak yer ald›.

TBB Genel Sekreteri Gürseler, son
zamanlarda mesle¤e ve avukatlara yap›lan
sald›r›lar›n artt›¤›n›, bunun niteliksel ve
niceliksel nedenleri bulundu¤unu bildirdi.

Avukatl›k mesle¤ine sayg›n›n ancak
m e s l e k  i l k e l e r i n e  u y m a k l a
sa¤lanabilece¤ini belirten Günefl Gürseler,
ülkemizde hukuk e¤itiminde niteliksel bir

bozulma görüldü¤ünü, Türkiye’de 1000
kifliye bir avukat düfltü¤ünü, bu durumun
da niceliksel bozulmay› beraberinde
getirdi¤ini söyledi.

Avukatl›k mesle¤inde dokunulmazl›k ve
sayg›n bir alg›lama yarat›lamad›¤›n›
anlatan Av. Gürseler, “Hukuk e¤itiminden
bafllayarak, staj dönemi, avukatl›k ve
mesle¤imizin daha ileri aflamalar›na kadar
önümüzdeki  sorunlar ›  ve neler
yapabileceklerimizi art›k konuflmam›z
gerekir” dedi.

68 kufla¤›na övgüyle söze bafllayan Av.
Müflür Kaya Canpolat da, avukatlar›n
ayd›nlar s›n›f›nda bulunduklar›n›,
ço¤unlukla emekçi ler le  bir l ik te

yaflad›klar›n›, as›l amac›n onlara
“kerterizlerini” flafl›rtmamak oldu¤unu
söyledi. Yarg›y› tamamen teslim almaya
çal›flan bir iktidar karfl›s›nda bulunduklar›n›
belirten Av. Canpolat, iktidar›n sinsi biri
çal›flmayla yeni mevziler kazanmaya
çal›flt›¤›n›, barolar›n ve Türkiye Barolar
Birli¤i’nin bu hedefte yer ald›¤›n› bildirdi.
Gelecekte çok daha a¤›r sald›r›lar
karfl›s›nda kal›nabilece¤ine iflaret eden
Av. Canpolat, örgütlerin bunun bilincinde
olmas› gerekti¤ini, kendi yüreklerine
güvenemeyenlerin bu örgütlerde göreve
talip olmamalar›n› istedi.

Oturumu Yöneten Avukat Haklar› Merkezi
Baflkan› U¤ur Poyraz da, yap›lan
konuflmalardan heyecan duydu¤unu,
avukatl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n› ve
meslektafllar› sald›r›lardan korumay› ancak
birlik ve beraberlik içinde aflabileceklerini,
bu nedenle her hangi bir sald›r› karfl›s›nda
kitlesel olarak hareket etmek gerekti¤ini
vurgulad›.

Toplant›da söz alan baz› avukatlar da
mesle¤in sayg›nl›¤›na iliflkin görüfllerini
anlatt›lar ve yap›lmas› gereken hususlar
hakk›nda önerilerde bulundular.

Avukatl›k Mesle¤ine
ve Avukatlara Yap›lan Sald›r›lar

T

yönetti¤i ikinci oturumda ise Bilgi

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni

Hukuk Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Mehmet M. ‹nceo¤lu “Mortgage ve
Tüketici Kredileri” konusu üzerinde durdu.

Yeni Tüketici Kredisi Yasas› Tasar›s›n›n

imzaya aç›ld›¤›n› belirten ‹nceo¤lu,

tasar›n›n tüketici lehine önemli

de¤ifl ikl ik ler  get i rdi¤ini  anlat t › .

‹nceo¤lu’nun verdi¤i bilgiye göre:

F Kredi Kart› Sözleflmesi, kredi

sözleflmesine dönüflüyor

F Kredi kart›yla ürün al›nd›¤›nda

tüketiciden komisyon istenmeyecek

F Belirli ve belirsiz süreli krediler

sözleflmesi yap›labilecek

F Kredi Sözleflmesi tüketici aleyhine

de¤ifltirilemeyecek

F De¤ifliklikler 30 gün önceden tüketiciye

bildirilecek

F Tüketici en az 60 gün içerisinde

tüm krediyi öderse de¤ifliklikten

etkilenmeyecek.

Fortis Bank Bankac›l›k Hukuku Bölümü

Yöneticisi Av. Mete Sütunç, Yeni Tüketici

Yasa Tasar›s›’nda tart›flmaya aç›k noktalar›n

bulundu¤unu, tüketici hukukunu bir

disiplin olarak kabul etmek ve dengeleri

yerli yerine oturtmak gerekti¤ini vurgulad›.

Sütunç, bankalarla tüketiciler aras›nda

hakk›n kötüye kullan›lmas› konusunda

bir uzlaflma sa¤lanabilirse, sorunlar›

en aza indirmenin mümkün oldu¤unu

bildirdi.

Oturum sonlar›nda panelistler, kendilerine

yöneltilen sorular› yan›tlad›lar. Soru-cevap

bölümünde ilginç tart›flmalar yafland›.
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‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar
Komisyonunca düzenlenen
“Finans Hukuku ve Sorunlar›”
konulu dizi panellerin
beflincisi “Türev Araçlar ve
Organize Piyasalar” bafll›¤›
alt›nda gerçeklefltirildi.

Mart 2008 Cumartesi günü saat

11.00’da Orhan Apayd›n

Konferans Salonu’nda yap›lan

panelin ö¤leden önceki oturumunu

Komisyon Baflkan› Av. ‹smail Altay yönetti.

Panelde konuflan Bo¤aziçi Üniversitesi

Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Vedat Akgiray
“Türev Piyasalar›n Finansal Sistem ‹çindeki
Yeri ve ‹ktisadi Aç›dan Önemi” konusu

üzerinde durdu.

Teknolojideki geliflmelerin finans

teorilerinde önemli ilerlemeler sa¤lad›¤›n›,

bunun yeni politik yap›lanmalara ve

risklere neden oldu¤unu belirten Akgiray,

dünyan›n tam entegrasyona dayal› bir

sisteme do¤ru h›zla ilerledi¤ini, art›k

günümüzde 24 saat yaflayan bir finans

sisteminin bulundu¤unu söyledi.

H›zla de¤iflen dünyam›zda finansal fiyat

riskinin art›¤›na, risk kapsam›n›n

geniflledi¤ine ve devletin düzenleme

gücünün azald›¤›na iflaret eden Akgiray,

teknolojik geliflmelerin globalleflme ve

uluslararas› birlikteliklerin artmas›na yol

açt›¤›n› bildirdi.

Türev araçlar› ve mali sistemin ifllevleri

konusunda da bilgi veren Akgiray,

“Kurumlar ve ürünler zamanla de¤iflebilir
ancak sistemin temel ifllevleri de¤iflmez”

dedi.

‹stanbul Ticaret Üniversitesi Ö¤retim

Görevlisi Dr. Gökhan Büyükflengür de

panelde “Vadeli ‹fllemlerin Türkiye’de ve
Dünyada tarihsel Geliflimi” konulu bir

sunum yapt›.

Vadeli ifllemlerin tarihçesi konusunda bilgi

veren Büyükflengür, son zamanlarda

teknolojinin de yard›m›yla borsa

birleflmelerinin devam eti¤ini söyledi.

Türkiye’deki geliflmelere üzerinde de

duran Büyükflengür,  konuflmas›nda vadeli

ifllemlerin temel fonksiyonlar› ve risk

yönetimi konusunda ayr›nt›l› bilgi verdi.

Deniz Türev Menkul De¤erler A.fi. Genel

Müdürü Metin Aytekin “Türev Piyasalarda
Araçlar ve Yat›r›mc›lar” konusunu ele ald›.

Aytekin, konuflmas›nda, vadeli ifllemler

sözleflmesinin tan›m›, vadeli ifllemlerin

özellikleri, vadeli ifllem sözleflmelerinin

fiyatland›r›lmas›, teminatlar ve riskler

konusunda bilgi verdi.

1

Türev Araçlar
ve Organize Piyasalar
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›sa ad› MAHK‹M olan ‹lk

Derece Mahkemeleri Ara Karar

ve Hükümlerini Araflt›rma,

‹nceleme ve ‹zleme Merkezi’ni tan›t›m

toplant›s›, 20 fiubat Çarflamba Kad›köy

Belediyesi Meclis Salonu’nda, 13 Mart

Perflembe günü de Bak›rköy Kartaltepe

Kültür Merkezi’nde yap›ld›.

Toplant›lara, hâkimler, avukatlar, stajyer

avukatlar ve hukuk fakültesi ö¤rencileri

kat›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul

Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu ,  özell ikle i lk derece

mahkemelerinin kararlar›nda belirgin bir

denetimsizli¤in bulundu¤u, özellikle

temyize konu olmayan kararlar›n kendi

içersinde s›k›fl›p kald›¤›, bu kararlar›n pek

çok adalet ilkesini, adalete eriflimi, adil

yarg›lamay› ya da bir kurallar bütününün

bir normunu ihlal edip etmedi¤i

nok tas ›nda  çok  c idd i  kayg › la r

beslediklerini bildirdi.

Bu düflünceler çerçevesinde iki y›l› aflk›n

süren bir çal›flmayla MAHK‹M gibi bir

oluflumun kuruldu¤unu hat›rlatan

Av. Mehmet Durako¤lu, “Ara kararlar›n
bir kapal› devre içersinde tam bir hukuki
bak › fl  aç › s ›y la  kend i  i ç imizde
denetlenmesi, de¤erlendirilmesi ve ortaya
ç›kacak sonuçlar›n birlikte paylafl›lmas›
bizim aç›m›zdan ola¤anüstü önemli
olacakt›r” dedi.

MAHK‹M Baflkan› Av. Atilla Özdalk›ran
da konuflmas›nda, ara kararlar›n

Türkiye’nin her yerinde farkl› olabildi¤ini,

“Yarg› ba¤›ms›zl›¤›na zarar vermeyecek
flekilde gerek ara kararlarda gerek
hükümlerde meslektafllar›m›z yaflad›klar›n›
bize ilettiklerinde önce ön incelemeden
geçiyor. Meslektafl›m›z incelenmeye de¤er
görüyorsa bir rapor veriyor. Bu rapor

üzerine Yürütme Kurulu’ndan iki raportör
tayin ediliyor, onlar bir çal›flma yap›p
getiriyorlar, bu Yürütme Kurulunda
tart›fl›l›yor. Konu Yürütme Kurulunu
afl›yorsa, o zaman akademisyenlerden
yard›m isteniyor. T›pk› adalet bakan›n›n
kanun yarar›na bozma yoluyla temyizi
gibi, olay› asla etkilemiyor. Biz bu
çal›flmayla sonraki olaylar›n etkilenmesini
istiyoruz. Bu merkezin raporu bilirkifli
raporu gibi, o mahkemeye delil olarak
sunulam›yor. Baro Yönetim Kurulu
MAHK‹M’in raporlar›n› inceliyor. Baro
yönetimi, ilgili adalet çevresindeki Adalet
Komisyonu Baflkan›’yla sonuçlar›
paylafl›yor.”

Daha sonra kat›l›mc› olarak söz alan

Hakimler MAHK‹M çal›flmalar›na ›fl›k

tutacak görüfller öne sürdüler ve bu arada

yaflad›klar› olaylardan örnekler verdiler.

MAHK‹M Tan›t›m Toplant›lar›
K

Panelin ö¤leden sonraki bölümünü

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar

Komisyonu Baflkan Yard›mc›s› Av. Tayfun
Demirçark yönetti.

Bu bölümde ‹MKB Takas ve Saklama

Bankas› A.fi. Genel Müdürü Dr. Emin
Çatana “Türev Araçlarda Takas Sistemi ve
Pozisyon Riski” konusu üzerinde durdu.

Çatana,  konuflmas›nda dünyada

uygulanan merkezi takas sistemleri

hakk›nda örnekler verdi, takas merkezinin

mali  sorumlulu¤u, Takasbank’›n

fonksiyonlar›, teminat çeflitleri, temerrüt

faizlerinin uygulanmas›nda garanti

fonundan yararlan›lmas› hususlar›n›

anlatt›.

‹MKB Risk Yönetim Müdürü Dr. Çetin Ali
Dönmez “Organize Türev Piyasalar›n›n
‹flleyifli, Arac›lar Aras› ‹liflkiler ve
Opsiyonlar” konusunu ele ald›. Dönmez,

konuflmas›nda, borsada ifllem gören

sözleflmeler, spot ve vadeli piyasa, opsiyon

tipleri, türev sözleflmelerinde de¤er nedir,

nas›l oluflturulur gibi konulara aç›kl›k

getirdi.

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar

Komisyonu Sekreteri Av. Ece Ild›r da

“Türev Ürünlere ‹liflkin Sözleflmelerin
Hukuki De¤erlendirmesi ve Uygulamada
Ortaya Ç›kan Uyuflmazl›klar” konusunda

aç›klamalar yapt›.

Oturum sonlar›nda Bankac›l›k Finansal

Kurumlar Komisyonu Baflkan› Av. ‹smail

Altay, panelistlere birer plaket sundu.
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‹stanbul Barosu Fikri ve S›naî
Haklar Komisyonu ile Meslek
‹çi E¤itim Merkezi
iflbirli¤i çerçevesinde
meslektafllar›m›z›n mesleki
geliflimlerine katk›da
bulunmak amac›yla “Fikri ve
S›naî Mülkiyet Hukuku”
konulu III. Sertifika Program›
12-16 Mart 2008 tarihleri
aras›nda yap›ld›.

eminerin aç›l›fl›nda konuflan
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Muammer Ayd›n,

ülkemizde yeni yeni geliflmekte olan fikri
ve s›naî haklar›n tüm dünyadaki önemine
de¤indi. Ayd›n, “Meslektafllar›m›z, bu tür
e¤itim programlar›na kat›larak bu alandaki
bilincin artmas›na ve geliflmesine büyük
katk›lar sa¤layacakt›r” dedi.

Sertifika Program›’n›n sona ermesi üzerine
kat›l›mc›lara hitaben konuflan Fikri ve
S›naî Haklar Komisyonu Baflkan› Av. Vehbi
Kahveci, bugüne kadar sürdürülen s›navl›
sertifika programlar›nda 375, sempozyum
ve Yürütme Kurulu toplant›lar› s›ras›ndaki
sunumlarda toplam 1500 meslektafl›n

e¤itildi¤ini, haziran 2008 sonuna kadar
tamamlanacak dönem çal›flmalar›
sonunda yap›lacak sunum, ulusal ve
uluslararas› sempozyumlarla bu say›n›n
2500’e ç›kaca¤›n› bildirdi.

Bu çal›flmalar sonucunda mevzuatta,
uygulama ve yarg›lamada birlik sa¤lama
ad›na olumlu geliflmelerin oluflmas›n›
beklediklerini kaydeden Av. Kahveci,
“Bunun yan›nda Fikri ve S›naî Haklar
Komisyonu faaliyetlerine kat›lan

meslektafllar›m›z›n bu alanda daha
bilinçlendi¤ini, bu bilincin dilekçelere
yans›d›¤›n› ve giderek bu alanda yeni
dava ve müvekkil portföyüne ulaflt›klar›n›
gözlemliyoruz. Bu donan›ml› geliflmelerin,
Yarg›tay Kararlar›na da yans›d›¤›n›,
uygulamada yer alan hâkim ve
savc›lar›m›z›n kararlar›na yön verdi¤ini
önemle belirtmek isterim” dedi.

Vehbi Kahveci, komisyon çal›flmalar›na
verdikleri destek ve katk›dan ötürü Baro
Baflkan› ve Yönetim Kurulu’na, Baro
çal›flanlar›na, e¤iticilere ve Komisyon
Yürütme Kurulu Üyelerine teflekkür etti.

Sertifika Program› Topçu Caddesi, No: 23
Taksim adresindeki Larespark Otel’de
gerçeklefltirildi. 09.00-18.00 saatleri
aras›nda 5 tam gün uygulanan sertifika
program› toplam 40 saat sürdü.

Sertifika Program›’na kat›lanlar için 24
Mart 2008 Pazartesi günü Baro Kültür
Merkezi’nde s›nav yap›ld›. S›navda baflar›l›
olan kat›l›mc›lara sertifikalar› 4 Nisan
Cuma günü AKM’de yap›lacak “Marka
Taklitleri ve Tescile ‹liflkin Farkl›
Ülkelerdeki Uygulamalar” konulu panelin
bitiminde törenle verilecek.

S

Fikri ve S›naî Mülkiyet Hukuku
III. Sertifika Program›
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ürk mitolojisinde a¤›r bir yenilgi

sonras› yok olmakla karfl›

karfl›ya kalan ulusumuzun

s›¤›nd›¤› afl›lmaz da¤larla çevrili,

Ergenekon denilen yeryüzü cennetinde

ço¤almas›, güçlenmesi, günü gelince de

demir da¤› delerek yeniden görkemli

günlerine kavuflmas› anlat›l›r. Destana

göre Ergenekon’ a s›¤›n›flta ve ç›k›flta Türk

Ulusunun yol göstericisi bir bozkurttur.

Birinci Dünya Savafl› yenilgisi sonras›n›n

30 Ekim 1918 Mondros Ateflkesi ve 10

A¤ustos 1920’de iflbirlikçi ‹stanbul

Hükümeti’ne imzalat›lan Sevr Anlaflmas›,

emperyalizmin Türk ulusuna Ergenekon’a

s›¤›nma olana¤› bile vermeyen bir idam

hükmüydü.

Emperyalistlerin Türk ulusunu derinden

yaralayan gösteriflli törenlerle ayak

bast›klar› ‹stanbul’un teslimiyetçi mütareke

medyas›n›n, iflgalcilerin çizmelerini

yalay›p, milli mücadeleyi yürüten

TBMM’ye ve Ankara’ya hayâs›zca

sald›rd›¤› günlerden bahsediyoruz. Türkler

için tarihin sonunun geldi¤ini düflünen,

haysiyet yoksunu, aidiyet duygusunu

yitirmifl kalem erbab› ve ‹stanbul

seçkinlerinin bu afla¤›l›k tav›rlar› romanlara

edebi eserlere konu olur.

Mütareke medyas›, mütareke münevverleri

ve mütareke ‹slamc›lar›n› gayr› milli

paydada buluflturan baz› dernekleri

okurlar›m›za k›saca hat›rlatal›m: ‹ngiliz

Muhipleri Cemiyeti, Kürt Teali (yükselme)

Cemiyeti, ‹slam Teali Cemiyeti’nin

kurucular›n›n hemen hemen ayn› kifliler

olmas›na dikkat çekelim. ‹ngiliz

emperyalizminin kuca¤›n›n, kollar›n›n

Kürtçüleri, sahte ‹slamc›lar›, köksüz

ayd›nlar› sar›p sarmalayacak kadar genifl

ve uzun oldu¤u anlafl›l›yor.

Aidiyet duygusunu, onurunu, insanl›¤›n›

yitirmemifl baz› yazarlar›n döneme iliflkin

romanlar›, an›lar› ve gazete yaz›lar›ndan

günümüz için de ç›kar›lacak çok dersler

vard›r. Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun

Sodom ve Gomore, Yaban ve Ergenekon’u

Halide Edip Ad›var’›n Türk’ün Ateflle
‹mtihan›, Da¤a Ç›kan Kurt ve Vurun
Kahpeye’si ihaneti, soysuzlu¤u, teslimiyeti

ve direnmeyi bir arada okurlar›na sunarlar.

‹ngiliz ajan› Armstrong’un Atatürk’ün

biyografisini yazd›¤› gri propaganda

kitab›na verdi¤i ad ilginçtir: Bozkurt!
Yakup Kadri Karaosmano¤lu ulusal

kurtuluflun ölüm kal›m mücadelesini

anlatt›¤› deneme ve makalelerine verdi¤i

ad Ergenekon’dur. Naz›m Hikmet, Kuvay›
Milliye Destan›’nda Büyük Taarruzu

Kocatepe’den yöneten Mustafa Kemal
Pafla’y› sar›fl›n bir kurda benzetir.

Kurtulufl Savafl› zaferiyle emperyalistlerin

arkalad›¤› Yunan Ordusu denize dökülür.

‹stanbul’u y›llarca iflgal çizmeleriyle

çi¤neyen ma¤rur emperyalistlerin kibirli

komutanlar› al bayra¤› selamlayarak

ülkemizi terk ederler. Emperyalizmin

Türkleri Anadolu co¤rafyas›ndan söküp,

dönemin ‹ngiliz baflbakan›n›n dedi¤i gibi

yeniden Orta Asya’ya sürmek, Ergenekon’a

bir daha ç›kamayacak flekilde hapsetmek

düflleri gerçekleflmemifltir. Sar›fl›n kurt

kurtulufla önderlik etmifltir…

Günümüzün küresel emperyalizmi

Türkleri bir kez daha ç›k›fl olana¤›

bulamayacaklar› flekilde Ergenekon’a

hapsetmek için iflbafl›ndad›r. Mitolojik

Ergenekon’un dört bir yan› afl›lmaz,

geçilmez demir da¤larla çevriliydi.

Günümüz Ergenekon’unun etraf› GOP’la

BOP’la çevrilidir. ABD ve AB taraf›ndan

paylafl›m yar›fl› yap›lan enerji co¤rafyas›,

petrol kuyular›, do¤al gaz ve her türlü

yeralt› kaynaklar›, yeryüzü zenginlikleriyle

örülen, çevrelenen bir Ergenekon’dur

günümüzde bahse konu olan.

Emperyalistlerin, mütareke ‹stanbul’unun

iktidar›n›n, medyas›n›n, münevverinin

günümüzdeki mirasç›lar›na fazlas›yla bel

ba¤lad›klar› anlafl›l›yor. Türk ulusunun

Ergenekon’u aflma, demir da¤› eritme azmi

karfl›s›nda ‹ngiliz büyükelçili¤inden maafll›

›l›t›lm›fl ‹slamc› Sait Mollan›n sar›¤›,

Ali Kemal’in kalemi, Damat Ferit’in peflin

teslimiyeti pek ifle yaramam›flt› .

U¤ursuz Mütareke ruhunun günümüzdeki

mirasç›lar›na ve efendilerine, mazlum bir

halk›n ba¤›ms›zl›k iradesinin, özgürlük

tutkusunun hapsedilebilece¤i bir

Ergenekon’un mümkün olamayaca¤›n›n

yeniden hat›rlat› lmas› gerekiyor.

Türk Ulusunu
Yeniden Ergenekon’a Kapatmak

Günümüzün küresel emperyalizmi Türkleri bir kez daha ç›k›fl olana¤› bulamayacaklar› flekilde
Ergenekon’a hapsetmek için iflbafl›ndad›r. Mitolojik Ergenekon’un dört bir yan› afl›lmaz,
geçilmez demir da¤larla çevriliydi. Günümüz Ergenekon’unun etraf› GOP’la BOP’la çevrilidir.
ABD ve AB taraf›ndan paylafl›m yar›fl› yap›lan enerji co¤rafyas›, petrol kuyular›, do¤al gaz
ve her türlü yeralt› kaynaklar›, yeryüzü zenginlikleriyle örülen, çevrelenen bir Ergenekon’dur
günümüzde bahse konu olan.

Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

T
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Yarg›tay Baflsavc›s› taraf›ndan
Adalet ve Kalk›nma Partisi’nin
temelli kapat›lmas› istemi ile
aç›lan dava nedeniyle yap›lan
yorum ve de¤erlendirmelerin
büyük ço¤unlu¤u, hukuksal
temellerden yoksundur.
Bu nedenle yap›lan pek çok
aç›klamay›, bir hukuk kurumu
olarak kayg› ile izlemekteyiz.

ktidar Partisi’nin kapat›lmas›n›n

istenemeyece¤i, bunun halk›n

iradesini hiçe saymak anlam›na

geldi¤i, kapat›lma isteminin ekonomik

istikrar› bozaca¤› gibi “hukukun ilgi
alan›na girmeyen” bir dizi de¤erlendirme

yap›lmaktad›r. Bununla da yetinmeyen

kimi çevreler, durumu “garabet“ olarak

n i te lend i rmek te ,  “ölüme da i r”

örneklemeler yapmakta, ayetlerden yan›t

oluflturmaktad›r.

Bütün bu eylem ve söylemler, aç›lan bir

dava i le i lgi l i  olarak yap›lacak

de¤erlendirmeleri k›s›tlayan yasal

düzenlemelere karfl›n yap›labilmekte ve

sorumlular› kendilerini bu yasal

düzenlemeden ayr›k görmektedir.

Öncelikle bu çevreler ve o arada tüm

halk›m›z bilmelidir ki, siyasal partilerin

kapat›lmas›n› istemek önce hukukçular

için bir amaç olamaz. Hukuk devletinin

oluflmas›n› mesleki bir insiyakla ve

içsellefltirerek talep eden hukukçular›n

böyle bir özlem içinde bulunmalar› asla

düflünülemez.

Demokratik rejimlerin vazgeçilmez

unsurlar› olan siyasal partileri, vazgeçilmez

k›lan en temel ö¤e, rejimin ifllerli¤inin

sa¤lanmas›ndaki ifllevleridir. Siyasal

Partiler, demokrasinin ifllerli¤inin

sa¤lanmas›nda yükümlendikleri ifllevleri

yerine getirdikleri sürece, hiçbir müdahale

i l e  ka r fl › l a flmayacak t › r.  Ancak

unutulmamal›d›r ki, demokratik rejimin

bir baflka koflulu, hukukun üstünlü¤ü
ilkesini de sahiplenmifl olmas›d›r. Hukukun

üstünlü¤ü anlay›fl›n›n egemen k›l›nmad›¤›

bir düzlemde demokratik rejimden

bahsedi lmes ine  o lanak  yok tur.

Siyasal Partiler için, bu anlay›fllar›

somutlayan olgu, Anayasa taraf›ndan

belirlenen siyasal zemindir. Anayasan›n

oluflturdu¤u siyasal zeminin yine Anayasa

içinde kalarak de¤ifltirilmesini de olas›

k›lan demokratik rejim, bu niteli¤i itibariyle

“ideal” kabul edilmektedir.

Aç›k deyiflle, siyasal partiler, hukukun

üstünlü¤üne olan inançla demokratik rejim

içinde onun ifllevselli¤ini sa¤layan

kurumlar konumunda olmal›d›r.

Öyle olamayanlar, siyasal iktidar da olsalar

Avusturya örne¤inde oldu¤u gibi,

müdahale ile karfl›laflabilirler. Bu

müdahale anayasal s›n›rlar içinde ve salt

hukuk müdahalesi olursa, baflka

müdahale ler in  devreye g i rmes i

engellenmifl olur.

Öyle olamayanlara karfl› hukuk ifllemezse

veya ifllerli¤i engellenirse, siyasal iktidar›

halkoyuyla ele geçirenler Almanya
örne¤inde oldu¤u gibi, bir dünya

savafl›nda milyonlarca insan› ölüme

götüren bir süreci bafllatabilir.

O nedenle, ülkemizde de geçmiflte bu

yönde al›nan kararlarla ilgili olarak A‹HM
taraf›ndan verilen kararlarla, bu yöndeki

yaklafl›mlar, evrensel hukukun genel

kabulüne ulaflabilmifltir.

Bir hukuk kurumu olarak, Yarg›tay

C.Baflsavc›s› taraf›ndan aç›lan davan›n

içeri¤i ile ilgili de¤erlendirme yapmay›,

yasal hükümlere sayg›m›z ba¤lam›nda

do¤ru bulmuyoruz. ‹lgili ilgisiz herkesi de

benzer yaklafl›mlar göstermeye davet

ediyoruz. Ancak hemen belirtmeliyiz ki,

dava karfl›s›ndaki bak›fl aç›s› ne olursa

olsun sorumlu davran›fl biçimi, hukuk ve
demokrasiyi karfl› karfl›ya getirmek de¤ildir.

Bu iki kavram birlikte mevcut oldu¤u

sürece anlam ifade eder. Hukuktan
kopar›lacak parçalar›n demokrasiye
eklenmesi ile onun daha da güçlenece¤i
gibi bir san›ya kap›lman›n getirece¤i
yan›lg›lar›n bedelleri, çok daha a¤›r
olmufltur.

Bilinmelidir ki, savc›l›k bir iddia makam›d›r

ve görevinin do¤al gere¤i olarak iddia

öne sürer. Savc›n›n, görevini yerine

getirdi¤i için hedef haline getirilmesi,

hukuk bilincinden yoksun toplumlar›n

tepkisidir.

Tek yaklafl›m› hukuksal temelli olan bu

iddialar›n ne denli hakl› olup olmad›¤›n›n

son karar mercii de mahkemelerdir. Hiç

kuflku yok ki, yarg›laman›n en temel

unsuru da savunmad›r. Henüz, yarg›y›

oluflturan sav-savunma-karar üçlüsünden
birisinin harekete geçmifl olmas›ndan

duyulan kayg›lar›n hukuka özgülenerek,

hukuku hedef alan de¤erlendirmelere

giriflilmesi, “gelece¤imizin tümden
karart›lmas›” olarak nitelenecek bir vahim

yanl›fl› do¤uracakt›r.

‹stanbul Barosu olarak ilgili herkesi
sa¤duyuya davet ediyoruz.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

‹

Son Karar Mercii
Mahkemelerdir



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  25BASIN AÇIKLAMALARI

Mar t  Çanakka le  Deniz
Zaferi’nin 93.Y›ldönümünü
ulusça k›vançla kutluyoruz.

Birinci Paylafl›m Savafl› olarak ta
adland›r›lan 1. Dünya Savafl›, emperyalist
ülkeler d›fl›ndaki co¤rafyay›, üzerinde
yaflayan halklarla birlikte ya¤malamak
için paylafl›mda sömürgen devletler
aras›ndaki anlaflmazl›k nedeniyle ç›km›flt›r.

Paylafl›m›n hedefi olan co¤rafyan›n hemen
tamam› da Osmanl› Devleti’ne aitti.
Paylafl›m savafl› öncesinde ‹ngiltere,
Fransa, Rusya, ‹talya gibi emperyalist
devletler, do¤al kaynaklar bak›m›ndan
son derece zengin olan Osmanl›n›n hâkim
oldu¤u topraklar›n paylafl›m›na yönelik
gizli anlaflmalar› çoktan imzalam›fllard›.

Ekonomik gerili¤in ve bat›ya ba¤›ml›l›¤›n
çöküfle do¤ru sürükledi¤i, ça¤›n gerisinde
kalm›fl Osmanl›n›n askeri aç›dan da
y e t e r s i z l i ¤ i  e m p e r y a l i s t l e r i
cesaretlendiriyordu. Hele Balkan
Savafllar›ndaki utanç verici yenilgi ve
Rumeli’nin neredeyse tamamen elden
ç›k›fl›, Osmanl›n›n iflgale ve paylafl›ma
direnemeyece¤i yolundaki düflüncelerini
pekifltiriyordu.

Emperyalistlerin hedefi yaln›zca Anadolu
co¤rafyas›n›n d›fl›ndaki topraklar de¤ildi.
Bu kez Türklerin öz vatan›na, kalbine,
beynine yönelmifllerdi. Baflkent ‹stanbul
iflgal edilecek, Türk varl›¤›n›n özü olan
Anadolu tamamen ele geçirilecekti.
Osmanl›ya son darbeyi indirmek için
Basra’dan, M›s›r’dan, Arabistan’dan,
Kafkasya’dan sald›r›lar bafllam›fl, içerde
de ayr›l›kç› hareketler örgütlenmifl, Ermeni
Taflnak çeteleri, emperyalistlerin
yönlendiricili¤inde uyru¤u olduklar›
devlete karfl›  s i lahl›  kalk›flmay›
bafllatm›fllard›.

Savafl›n bafl›nda Çanakkale’yi geçip,
Marmara’n›n ucundaki baflkent ‹stanbul’a
ulafl›p Osmanl›y› saf d›fl› b›rakmak, do¤ru
dürüst terlemeden paylafl›m savafl›n›
sonuçland›rmak amaçlan›yordu. O güne
kadar dünyan›n görmedi¤i büyüklükteki
birleflik donanma, korkutucu toplar›,
delinmez z›rhlar›yla 18 Mart sabah›
Çanakkale’yi geçmek için Bo¤az’›n iki
yakas›ndaki Türk siperlerine ölüm
kusmaya bafllad›. Zaferden o kadar

emindiler ki, akflam çay›n› ‹stanbul’da
içme konusunda bahse giriyorlard›.

18 Mart’ta Çanakkale’yi geçemediler.
Balkan yenilgisinin utanc›n›, y›llard›r
u¤ran›lan kay›plar›n ac›s›n› silmeye
yeminliydi Mehmetler. 18 Mart 1915’te
Mehmetler yaln›zca Türk Milletinin de¤il,
emperyalizmin ezdi¤i, sömürdü¤ü tüm
uluslar›n onurunu korumufl oldular.
Emperyalizmin ma¤rur ordular›n›n,
büyük yenilmez donanmalar›n›n
durdurulabilece¤ini, yenilebilece¤ini
bütün dünyaya kan›tlad›lar. Ezilenlerin
direnme azmini art›rd›lar, sömürüye karfl›
durma bilincini gelifltirdiler.

18 Mart 1915’te Bo¤az’› geçemeyenler
25 Nisan 1915’te yapt›klar› ç›karmayla
kara çarp›flmalar›yla Türk Ordusu’nu
yenip, ‹stanbul’un yolunu açmay›
denediler. 1916 bafllar›na kadar süren
kara çarp›flmalar›nda Mehmetçi¤in çelik
süngüsü, destans› direnci, karadan da yol
vermedi sömürgenlere. Bu süreçte Türk
ulusu, y›llard›r pefl pefle gelen kay›plar›n
ve gerilemenin oluflturdu¤u yenilgi
psikolojisinden silkindi, y›lg›nl›¤›
üzerinden att›.

Çanakkale tarihçiler taraf›ndan Türk
ulusunun yeniden do¤du¤u yer olarak
tan›mlan›r. Çanakkale ayn› zamanda
19. Tümen Komutan› Mustafa Kemal’in
de do¤du¤u yerdir. Türk ordusu ve Türk
ulusu, taarruza de¤il ölmeye giden
destans› 57. Alay›n ba¤l› oldu¤u
19.Tümen’ in  efl s iz  komutan ›n ›
Çanakkale’de tan›d›. Mustafa Kemal
19 May›s 1919’ da Samsun’a ayak
bast›¤›nda Çanakkale baflta olmak üzere
görev ald›¤› cephelerde 1.Dünya
Savafl›’n›n yenilmeyen komutan› unvan›n›
tafl›yordu. Türk Ulusu kendilerine yenilgi,
teslimiyet ve utanç göstermeyecek Sar›
Pafla’n›n pefline tereddütsüz düflmüflse
Çanakkale’de kan ve atefl içinde verdi¤i
ve aln›n›n ak›yla ç›kt›¤› zorlu s›nav ve
kazand›¤› baflar› nedeniyledir.

‹stanbul Barosu, ülkelerinin ba¤›ms›zl›¤›
için gözünü k›rpmadan ölüme koflan
Çanakkale kahramanlar›ndan bu gün için
de al›nacak vatan sevgisi, ba¤›ms›zl›k
aflk›, sömürüye karfl› direnme derslerinin
oldu¤u düflüncesini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

Çanakkale Zaferi’nin
93.Y›ldönümü

1948’den beri yak›n tarihimiz özellikle
Milli Mücadele hakk›nda an›, belge,
bilgi toplamaktayd›m. Milli Mücadeleyi
yazmak için birçok haz›rl›k da
yapm›flt›m.

Ama tarih s›ras›na uyarak önce
Çanakkale’yi yaz›p bitirmeliyim diye
düflündüm. Çünkü Çanakkale bir diriliflti,
Türk’ün geri dönüflüydü, Mill i
Mücadele’nin ve Cumhuriyet’in
habercisi, taç kap›s›, arifesiydi, yeni
Türkiye’nin önsözüydü.

Haz›r oldu¤umu sanarak bafllad›m,
epeyce de yazd›m ama sürdüremedim.
Haz›rl›¤›m›n yeterli olmad›¤›n› anlad›m.
Kendimi o siperlerde yatm›fl, o atefl
alt›nda kalm›fl, yüzüme kan s›çram›fl
gibi  hissetmiyor,  Çanakkale’yi
yaflam›yordum.

Bu büyük olay›n hakk›n› verecek bir
haz›rl›k gerekti. Çanakkale’yi yazmay›
erteledim, hatta b›rakt›m.

Milli Mücadele’yi yazmaya haz›rd›m.
Bu konudaki neredeyse elli y›ll›k
birikimin “yaz!” diye zorlay›p duruyordu
z a t e n .  O n u  h e r  a fl a m a s › y l a
yaflamaktayd›m. Bu nedenle önce fiu
Ç›lg›n Türkler’i yazd›m.

Sevgili okurlar›mdan gelen cesaret verici
dilekler, içimde yeniden Çanakkale’yi
yazma iste¤ini parlatt›. Yak›n tarihimizi
Çanakkale, Mill i  Mücadele ve
Cumhuriyet’ten oluflan bir üçleme olarak
yazmak hevesi uyand›rd›.

Bu üçlemeyi yazmay› hem günümüze
hem gelece¤imize karfl› bir görev bir
borç olarak benimsedim.

Çanakkale Savafl› ve o dönemle ilgili
kitapl›¤›m› h›zla tamamlad›m. Bu
konudaki dergileri makaleleri derledim.
‹nternette konuyla ilgili bafll›ca siteleri
tarad›m. Birçok bilgi, harita ve resim
indirdim.

   Turgut ÖZAKMAN (Önsöz’den)
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Baz› adliyelerdeki Baro Odalar›, Adli Yard›m Bürolar› ve Baro
Lokallerinde yenileme çal›flmalar› yap›ld›.

‹stanbul Barosu’nca sürdürülen ve meslektafllar›m›z›n daha rahat
ve nezih bir ortamda çal›flabilmeleri, duruflma aralar›nda vakit
geçirebilecekleri, sohbet edebilecekleri, okuyup yazabilecekleri
ve çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecekleri ça¤dafl bir mekâna
kavuflturmak amac›yla ilk aflamada, Sultanahmet, Fatih, Eyüp,
Bak›rköy Küçükçekmece ve Levent Adliyesi Baro Odalar› ile
Bak›rköy ve Kad›köy Adli Yard›m Bürolar› ve Lokallerinde

yenileme çal›flmalar› yapt›. Bu çerçevede, mekânlar›n taban
döflemeleri de¤ifltirildi, boya ve badanas› yenilendi, modern
oturma gruplar› konuldu, bilgisayar gruplar› desteklendi, bilgisayar
mobilyalar› yenilendi ve meslektafllar›m›za yak›fl›r hizmet alanlar›
oluflturuldu.

Baromuz öteki adliyelerdeki baro odalar›nda da yenileme
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Baromuzun meslektafllar›m›z›n
yararlanmas›na sundu¤u yenileme çal›flmalar›ndan birkaç görüntü
sunuyoruz.

Baro Odalar› ve Adli Yard›m
Bürolar› Yenilendi

Bak›rköy Bak›rköy

Bak›rköy Bak›rköy

Küçükçekmece Bak›rköy Adli Yard›m Bürosu
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Eyüp Bak›rköy

FatihBak›rköy Adli Yard›m Bürosu

Bak›rköy Adli Yard›mLokali Levent

Fatih Kad›köy Adli Yard›mLokali



‹stanbul Barosunu temsilen
yönetim kurulu üyeleri
Av. Hüseyin Özbek, Av. Zeki
Y›ldan, Av. M. Nuri Karahan
ve Av. Muammer Ayd›n
25-27 fiubat 2008 tarihleri
aras›nda Tebriz Barosu’nu
ziyaret ettiler.

ebriz Barosu Baflkan› Av.
Muhammed R›za Müçtehidi
baflta olmak üzere baro

yönetimi ve avukatlar, s›cak bir flekilde

karfl›lad›klar› ‹stanbul Barosu yöneticilerine

önümüzdeki y›llarda karfl›l›kl› iliflkilerin

daha da gelifltiri lmesi isteminde

bulundular.

‹stanbul Barosu heyeti Tebriz Barosunca

düzenlenen bir dizi etkinli¤e kat›ld›.

Avukatl›k mesle¤ine, barolara iliflkin Türk

mevzuat› ve uygulamalar› konusunda ev

sahibi baro yetkililerine ve üyelerine

aç›klamalarda bulundular.

26 fiubat 2008 tarihinde Tebriz Barosu’nca

düzenlenen törenle 120 genç avukata

ruhsat verildi. Tebriz Barosu üyelerinin,

ö n c e k i  b a r o  b a fl k a n l a r › n › n ,

akademisyenlerin, Do¤u Azerbaycan

Adliye Baflkan›’n›n, Tebriz Baflsavc›s›’n›n,

Tebriz Valisi ’nin ve çok say›da

hukukçunun kat›ld›¤› törende Tebriz

Barosu Baflkan› Av.Muhammed R›za

Müçtehidi ‹stanbul Barosu’ndan övgüyle

söz etti. Tebriz Barosu’nu ziyaret ve törene

kat›l›mdan dolay› yönetim kurulu

üyelerinin ismini okuyarak teflekkürlerini

bildirdi. Do¤u Azerbaycan Adliye Baflkan›

da Farsça yapt›¤› konuflmas›n›n, ‹stanbul

Barosu yönetim kurulu üyelerinin Tebriz

Barosu’nu ziyaretine ve törene kat›l›m›na

iliflkin bölümünde düflüncelerini ve

teflekkürlerini Türkçe olarak ifade etti.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

Av.Hüseyin Özbek, Tebriz’in yetifltirdi¤i

büyük Türk fiairi fiehriyar’›n Heyder Baba
fliirinden birkaç dize ile bafllad›¤›

konuflmas›nda kendilerine gösterilen

yo¤un ilgiden etkilendiklerini belirtti.

Konuflmac›lar›n beyanlar›ndan ve kendi

gözlemlerinden Tebriz’in çok önemli bir

kültür merkezi ve flairler diyar› oldu¤unu,

Tebriz’in havas›n›n, topra¤›n›n, ikliminin

fliir ve edebiyat›n kimyas› oldu¤unu

anlad›¤›n› belirtti. Türkiye’de yürürlükteki

Avukatl›k Hukuku, Barolar ve TBB

hakk›nda bilgi verdi. Savunma görevi

yapan avukatlar›n ve meslek örgütlerinin

ba¤›ms›zl›¤›n›n yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n

olmazsa olmaz koflulu oldu¤una de¤indi.

Yarg›n›n savunma aya¤›n› oluflturan

avukatlar›n bireysel ve örgütsel

ba¤›ms›zl›¤›n›n yoklu¤u durumunda adil

bir yarg›lamadan ve ba¤›ms›z yarg›dan

söz etmenin olanaks›z oldu¤una iflaret

etti.

27 fiubat 2007 günü Tebriz Adliyesi ziyaret

edildi. Tebriz ve Do¤u Azerbaycan Adliye

Baflkan›’n›n ev sahipli¤ini yapt›¤› ziyarette

karfl›l›kl› bilgi al›flveriflinde bulunuldu.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri

Türk Hukuk Sistemi, Türkiye’deki yarg›

süreci ve yarg› makamlar› konusunda

ayr›nt›l› bilgi verdiler. ‹nsan haklar›

konusunda ayr›ca aç›klamada bulundular.

Tebriz Baflsavc›s› ve di¤er yarg›

mensuplar ›nca sorulan sorular ›

yan›tlad›lar.

Ayn› gün ö¤leden sonra Tebriz Barosu

Konferans Salonu’nda, kad›n avukatlar›n

kat›l›m›n›n yüksek oldu¤u söyleflide ev

sahibi avukatlar›n s›cak ilgisi ve sorular›yla

saatlerin nas›l geçti¤i anlafl›lamad›.

Av. Muammer Ayd›n ‹stanbul Barosu’nun

avukat haklar›yla ilgili çal›flmalar›ndan

örnekler verdi. Av. M. Nuri Karahan Staj

ve disiplin uygulamalar›na de¤indi.

Av. Zeki Y›ldan Atatürk Türkiye’sinden

selamlarla bafllad›¤› konuflmas›nda sorulan

sorular› yan›tlad›.

Sokaklar›nda Türkçe’den baflka bir dilin

konuflulmad›¤› Tebriz’den ayr›lma vakti

de gelmiflti.  Üç günlük ziyaretin yaratt›¤›

s›cakl›k ve etkileflimde, iki ayr› ülkede

ayn› mesle¤in mensubu olmak kadar, ayn›

millete mensup olmaktan kaynaklanan

ortak de¤erlerin pay› oldukça yüksekti.

Ziyaretin bafl›ndan sonuna kadar bizlerden

ayr›lmayan Tebrizli meslektafllar›m›z

Payam ve Nas›r’›n gösterdikleri yak›n

dostlu¤u unutmak ise mümkün de¤ildi.

Sonuç olarak Tebrizl i  dost lar la

vedalafl›rken iki taraf›n a¤z›ndan da ayn›

sözler döküldü: ‹stanbul’da görüflmek
üzere…
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‹stanbul Barosu’ndan
Tebriz Barosu’na Ziyaret

T
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Hollanda’da yüksek meslek
e¤itimi gören 39 kifliden
oluflan ö¤renci grubu
5 Mart 2008 Çarflamba günü
saat 11.00’de Baromuzu
ziyaret ederek ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu üyesi
Av. Berrin Ad›yaman ile
görüfltü.

stanbul Barosu’nun üye

yap›s›, merkez ve komisyon

çal›flmalar›, Meslek içi E¤itim

Merkezi, Baronun seçim sistemi, Baroya

kay›t için gerekli olan koflullar, Türkiye’de

hukuk e¤itimi, staj dönemi konusunda

bilgi verdi. Türkiye’deki hukuk sistemine

de de¤inen Av. Berrin Ad›yaman
Türkiye’nin laik-sosyal bir hukuk devlet

oldu¤unu, yasalar›n mahkemeler

arac›l›¤›yla uyguland›¤›n› ve Anayasa

Mahkemesi’nin yasalar›n anayasaya

uygunlu¤unu denetledi¤ini ifade etti.

Gruptan Türkiye’nin Hollanda ile hukuki

alanda iliflkisi olup olmad›¤› sorusuna

Türkiye’deki tüm hukuki aç›l›mlar›n

karfl›l›kl›l›k ilkesi çerçevesinde yürütüldü¤ü

yan›t›n› veren  Av. Berrin Ad›yaman, bunun

d›fl ›nda ‹s tanbul  Barosu olarak

Hollanda’daki barolar ile yak›n iliflki içinde

bulundu¤umuzu vurgulad›.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmas›

sürecinde yasalar oluflturulur iken yasalar›n

di¤er ülkelerin yasalar›ndan etkilendi¤ini

belirten Ad›yaman, AB’ye üyelik sürecinde

AB’ye uyum çerçevesinde yasalarda

de¤ifliklikler oldu¤unu da belirtti. Avukatl›k

Yasas›’nda yer alan avukat›n reklam yasa¤›,

avukat›n vekalet ücreti, karfl›lafl›lan mesleki

sorunlarda yerel barolar›n rolü, baro

bünyesindeki Disiplin Kurulu, bu Kurul’un

yap›s› ve iflleyifli, Türkiye Barolar Birli¤i’nin

sorumluluklar› konular›nda soru-cevap

fleklinde devam eden toplant›da yabanc›

barolar ile stajyer de¤iflim programlar›n›n

düzenlenebilirli¤i konusu da ele al›nd›.

Türkiye’de idam cezas›n›n kald›r›lmas›

sürecine vurgu yap›ld›.

Avukatl›k Yasas›’nda yurtd›fl›nda yap›lan

stajlar›n staj süresinden say›lmas›na iliflkin

bir hüküm olmad›¤›n› belirten Ad›yaman,

daha önce bu yöndeki uygulamalar›n flu

anda yarg› aflamas›nda oldu¤unu belirtti

ve gruba ziyaretleri için teflekkürlerini

sundu.

Hollandal› Ö¤renciler
Baromuzu Ziyaret Etti

‹
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‹stanbul Barosu Dergisi Vergi Hukuku Özel Say›s› yay›mland›. Üç bölümden oluflan

derginin ilk bölümünde vergi hukukuyla ilgili bilimsel makaleler, ikinci bölümünde

Dan›fltay Kararlar› ve son bölümde de Avukatl›k Ücreti konulu panel notlar› yer al›yor.

Derginin girifl yaz›s›n› kaleme alan Baro Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, özel say›da

avukatlar›n yasal hakk› olan Avukatl›k Ücretinin de masaya yat›r›ld›¤›n› belirterek, yaz›s›nda Avukatlardan al›nan yüksek tutardaki

vergi kalemlerini elefltiriyor.

‹stanbul Barosu Dergisi Vergi Hukuku Özel Say›s› baromuzdan edinilebilir.

Prof. Dr. Erdener Yurtcan... Ceza Hukuku Ö¤retim Üyesi...

1942 Ankara do¤umlu. Alman Lisesi ve ‹stanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi mezunu. 1967 y›l›nda asistan olarak girdi¤i

Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku kürsüsünde 1983 y›l›nda

profesör oldu. 1998’de de emekli. Halen ‹stanbul Barosuna

kay›tl› avukat. CMUK reformu onun eseri. 94 bilimsel kitab›

var. Çok say›da da makalesi ve incelemesi...

Çok yönlü, çok renkli bir kiflili¤i olan bir hocad›r Erdener

Yurtcan. Bilim d›fl›nda edebiyata da ilgi duymufl. Ve edebiyata

iliflkin 19 kitab› yay›nlanm›fl bugüne dek. An›lar, öyküler, fliirler

öbek öbek bu kitaplarda. Prof. Dr. Erdener Yurtcan’›n edebiyat

yolculu¤undaki yeni dura¤›n›n ad› NESTEREN. Yurtcan Hoca’n›n

son fliirleri.

Kitab›n ilk fliiri akrostifl biçiminde yaz›lm›fl. Sevginin Resmi

adl› bu fliir okundu¤unda Nemika Yurtcan ç›k›yor. Böylece

kitab›n kime ithaf edildi¤inin de ipucunu yakal›yor okuyucu.

Hoca’n›n bir önemli özelli¤i ve güzelli¤i de yazd›¤› kitaplar›

çeflitli kurumlara arma¤an etmesi. Yurtcan Hoca NESTEREN’i

de ‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i’ne arma¤an etmifl.

Her fliiri yaflam p›nar›ndan akan bir damla gibi NESTEREN

fliirleri. Hocam›z›n eline, diline, yüre¤ine, kalemine kuvvet

diyoruz, kutluyoruz.

Cumhuriyet döneminin Adalet Bakanlar›ndan Türk Hukuk

Devrimi’nin mimarlar›ndan Mahmut Esat Bozkurt an›s›na

Baromuzca ç›kar›lan Mahmut Esat Bozkurt An›s›na Arma¤an

adl› kitap Baro Yay›nlar›m›z aras›ndan ç›kt›.

Dört bölümden oluflan eserin ilk bölümünde Arma¤an için

gönderilen yaz›lar, ikinci bölümünde Mahmut Esat Bozkurt’un

kendi yaz›lar›, üçüncü bölümünde Bozkurt hakk›nda ç›kan

yaz›lar ve son bölümünde de foto¤raflar yer al›yor.

Kitab›n girifl yaz›s›nda Mahmut Esat Bozkurt Ayd›nl›¤› bafll›kl›

yaz›s› yer alan Baro Baflkan›m›z Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, “Bilindi¤i
gibi Osmanl›’da Mecelle uygulan›yordu. Kad›n›n tan›kl›¤› geri
plandayd›. Mirasta erkek bir pay al›yorsa, kad›n bunun yars›n›
alabiliyordu. Erke¤in boflanma hakk› vard›. Hatta tek sözcükle
“Boflol” diyerek bu hakk›n› kullan›yordu. Bunu yapt›¤› zaman
kimse erke¤in yakas›na yap›flam›yor, baflta onca y›ll›k kar›s›
olmak üzere hiç kimse erke¤e bu hareketinin hesab›n›
soram›yordu. Kad›n, fleriat hukukunun bir gere¤i olarak bir
bafl›na ya babas›n›n evine dönüyordu, ya da kelimenin tam
anlam›yla ortada kal›yordu.

Laikli¤in toplum nazar›nda benimsendi¤inin en önemli kan›t›,
Cumhuriyet’le gelen Medeni Yasa’n›n kabulüydü. Cumhuriyet
ayd›nlanmas›, hukuk devrimi ve nihayet Türk Medeni Yasas›
denilince akla ilkin Atatürk gelir. Sonra da Bozkurt!..” diyor.

Mahmut Esat Bozkurt An›s›na Arma¤an kitab›, ‹stanbul Barosu

Yay›nlar›’n›n 115.si olarak yay›nland›.

‹stanbul Barosu Dergisi
Vergi Hukuku Özel Say›s› Ç›kt›

Mahmut Esat
Bozkurt An›s›na
Arma¤an

Bir Cezac›n›n
fiiirleri:
NESTEREN
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Bir davada yarg›lan›yorlard›. Ne ile suçland›klar›n›

kendileri de bilmiyordu. En büyü¤ü henüz yirmi dördündeydi.

Adam öldürmemifllerdi. Kimseyi yaralamam›fllard›.

Kimseye kötü söz etmemifllerdi. “Ba¤›ms›zl›k” demifllerdi. Suç

olabilir miydi?

Y›l 1972’ydi. Yakaland›klar›nda yine böyle bir Mart

ay›yd›. Savc› iddialar› okumufltu.

Söz ald›lar. En önde gideni 1947 Ankara do¤umluydu.

Meslektafl›m›zd›. ‹stanbul Hukuk’ta okuyordu. Ad› Deniz’di.

Dedi ki:

Bizlerin tek özlemi ö¤renci olmam›za karfl›n Türkiye'nin
ba¤›ms›zl›¤›d›r. Biz hiçbir zaman bütün çabam›za ra¤men
Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›n› temin edemedik.

Biz 50 sene evvel Kurtulufl Savafl› vermifl bir ülkenin
çocuklar› olarak Kurtulufl Savafl›'n›n gerçek tahlilini yapmaya
her zaman için muktediriz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye
Kurtulufl Savafl›'n› yapmak için Samsun'a ç›kanlara, ‹stanbul örfi
idaresince ve mahkemelerince idam cezas› verilmifltir. Ve yine
bilmekteyiz ki, Osmanl› ‹mparatorlu¤u yüzlerce generalinden
ancak birkaç tanesi Kurtulufl Savafl›'na kat›lm›flt›r.

1950 tarihinde Amerikan emperyalizmi iktidara geldi.

Mustafa Kemal'e gerçekten sahip ç›kanlar varsa onlar
da bizleriz

Gerçekler örtülmek isteniyor. Mustafa Kemal'e gerçekten
sahip ç›kanlar varsa onlar da bizleriz. Onun ba¤›ms›zl›k prensibini
ve onun tam ba¤›ms›z Türkiye idealini yaln›zca biz devam
ettiriyoruz.

Bizi ba¤›ms›z bir ülkenin çocuklar› olmaktan mahrum
eden hepiniz dahil sizlersiniz. Çünkü Amerika sizin döneminiz
s›ras›nda Türkiye'ye girdi ve hiçbiriniz sesinizi ç›karmad›n›z.

Bizim düflman›m›z Amerikan emperyalizmi ve yerli
iflbirlikçileridir

Dedi¤im gibi Türkiye'yi bu hale getiren eski yöneticilerin
bütün suçlar› bize yüklenmek istenmektedir. Bütün eski
idarecilerin suçu bize yükleti lmek istenmektedir.

Türkiye'nin ba¤›ms›zl›¤›ndan baflka hiçbir fley istemedik
ve hayat›m›z› bu yola koyduk. Varl›¤›m›z› Türkiye halk›na
arma¤an ettik.

Bizim düflmanlar›m›z Amerikan emperyalizmi ve onun
yerli iflbirlikçileridir. Yani emperyalizm ile iflbirli¤i yapan patronlar,
feodal mütagallibe yani bezirgânlar, tefeciler. Toprak a¤alar› ve
di¤er iflbirlikçileri ve bizim bütün eylemlerimiz bu hedefe
yönelmifl bulunmaktad›r. Bunun d›fl›nda baflka bir hedefimiz
yoktur. Bundan dolay› da ölümden korkmuyoruz.

Ve ben 24 yafl›ndayken kendimi Türkiye'nin
ba¤›ms›zl›¤›na arma¤an etmekten onur duyuyorum. Bu
ba¤›ms›zl›k düflüncesini mezara kadar götürece¤iz.

Söz s›ras› ikinciye geldi. 1949 Sivas do¤umluydu. Ad›

Hüseyin’di. Dedi ki: Biz ne yapt›ysak yoksul köylü ve sömürülen
iflçi için yapt›k. Suç ifllemedik. O yüzden piflman da de¤iliz.

Söz üçüncüdeydi. O da 1947 do¤umluydu ve de

Yozgatl›yd›. Yusuf’tu ad›. Dedi ki: Amerikan emperyalizmine
karfl›y›z. Tam ba¤›ms›z Türkiye için u¤rafl›yoruz. Türk halk›na
karfl› görevlerimizi yerine getirdik.

Üçü de öz olarak bunlar› söyledi.

fiair de onlardan her birini kast ederek “Aflk olsun sana
çocuk, aflk olsun!” dedi.

Bir gençlik kufla¤›n›n temsilcileriydi onlar. Yaln›z bizde

de¤il tüm dünyada bu düflüncelerle hareket eden gençler vard›.

Di¤er ülkeler bu gençlerini doksanl› y›llarda ülkelerini yönetsin

diye, Milletvekili seçtiler.

Bu gençlerden baz›lar› daha sonra kendi ülkelerinde

Baflbakan oldu. Meclis Baflkan› oldu. Cumhurbaflkan› oldular.

Biz ne yapm›fl›z onlar›?

Asm›fl›z.

Tam ba¤›ms›z bir ülke istedikleri için…

Yukar›daki amaçlar u¤runa mücadele ettikleri için…

Eflitlik, özgürlük ve de kardefllik istedikleri için…

fiairin fliirini de¤ifltirmeli ve belki de demeli ki, Ne mutlu
size, aflk olsun bize, aflk olsun!..

econgun@gmail.com

Bir Dava, Üç Savunma Coflkun ONGUN
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Prof. Dr. Erdener Yurtcan’›n
Ceza Hukuku Sohbeti

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Erdener Yurtcan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
ceza kanunlar›nda yap›lan de¤iflikliklere iliflkin bir sohbet toplant›s›
düzenledi.

5 Mart 2008 Çarflamba günü saat 17.00-19.00 aras›nda
gerçekleflen sohbet toplant›s›na avukatlar, stajyer avukatlar ve
hukuk fakültesi ö¤rencileri kat›ld›.

Prof. Dr. Erdener Yurtcan, son zamanlarda TBMM’inde h›zl› gece
yar›s› operasyonlar›yla ceza yasalar›nda önemli de¤ifliklikler
yap›ld›¤›n›, adam kurtarma operasyonlar› için yeni alanlar
aç›ld›¤›n› söyledi.

Görülmekte olan davalar, Yarg›tay’a giden dosyalar ve hükmü
kesinleflmifl dosyalar›n bu de¤iflikliklerden büyük zarar görece¤ine
iflaret eden Yurtcan, de¤ifliklikle getirilen “Hükmün aç›klanmas›n›
geciktirme” gibi yeni bir olguyla pek çok insan›n kuyudan
ç›kar›laca¤›n›, bunun da tehlikeli bir geliflme olaca¤›n› bildirdi.

Prof. Dr. Yurtcan konuflmas›nda hukuka ayk›r› delillerin kararda
kullan›lmas›n›n, hele bu delillerin önemli-önemsiz, az ayk›r›-
çok ayk›r› gibi s›n›fland›r›lmas›n›n sak›ncalar›na dikkat çekti.

Prof. Dr. Yurtcan, sohbet toplant›s›n›n ikinci bölümünde,
avukatlar›n ve ö¤rencilerin yaflad›klar› ya da merak ettikleri ceza
hukuku sorunlar›na iliflkin verdikleri örnekleri de¤erlendirdi.

Ceza Kanunundaki Son De¤ifliklikler
Kad›köy Bölge Temsilcilerince “Türk Ceza Kanununda Yap›lan
Son De¤ifliklikler” konulu bir konferans düzenlendi.

26 fiubat 2008 Sal› günü saat 18.00’da Hasanpafla’daki Kad›köy
Belediye Baflkanl›¤› Brifing Salonu’nda verilen konferansta,
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami
Mahmuto¤lu “Temel Ceza Kanunlar›na Uyum Amac›yla Çeflitli
Kanunlarda ve Di¤er Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun’un” getirdiklerini anlatt›.

Mahmuto¤lu, konferans sonunda kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›.

Kat Mülkiyeti Kanununda
Son De¤ifliklikler
ve Uygulama Sorunlar›
‹stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce
düzenlenen panelde Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yap›lan son
de¤ifliklikler ve uygulama sorunlar› ele al›nacak.

Panel, 3 Nisan 2008 Perflembe günü saat 16.00’da Yeditepe
Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleflimi ‹nan K›raç Konferans Salonu’nda
yap›lacak.

Aç›l›fl konuflmas›n› ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun yapaca¤› paneli, Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu
Onursal Baflkan› ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Görevlisi ‹hsan Demirk›ran yönetecek.

Panelde, Yeditepe Üniversitesi Özel Hukuk Bölüm Baflkan› ve
Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Abdülkadir Arpac› ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ethem Saba Özmen konuya iliflkin birer
bildiri sunacaklar.

Anonim Ortakl›k Yönetim Kurulu
Üyelerinin Hukuki Sorumlulu¤u
‹stanbul Barosu, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› ve Yeditepe
Üniversitesince ortaklafla düzenlenen panelde Türk Ticaret
Kanunu Tasar›s›nda “Anonim Ortakl›k Yönetim Kurulu Üyelerinin
Hukuki Sorumlulu¤u” AB müktesebat›na uyum aç›s›ndan
de¤erlendirildi.

Panel, 19 Mart 2008 Çarflamba günü saat 12.00-14.00 aras›nda
Levent’teki Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i Hizmet Binas›
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› ve ‹ktisadi Kalk›nma Vakf› Baflkan› Prof. Dr. Haluk
Kabaalio¤lu yapt›.

Yarg›tay Hukuk Genel Kurulu Onursal Üyesi ve Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Görevlisi ‹hsan
Demirk›ran’›n yönetti¤i oturumda, Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla
Güney Akda¤  konuya il iflkin bir konferans verdi.

Sigorta Acenteleri Yönetmelik Tasla¤›
‹stanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu ve Sigorta Acenteleri
Derne¤ince ortaklafla düzenlenen toplant›da “Sigorta Acenteleri
Yönetmelik Tasla¤›” de¤erlendirildi.

Toplant›, 8 Mart Cumartesi günü saat 11.00-17.00 aras›nda Kadir
Has Üniversitesi Cibali Salonu’nda yap›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Ali Güzel, Birlik Sigorta A.fi. Genel Müdürü
Recep Duray ve Sigorta Acenteleri Derne¤i Baflkan› Ayfle
Karabulut K›l›ç birer konuflma yapt›lar.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal› Baflkan› Doç. Dr. Tekin
Memifl Sigorta Acenteleri Yönetmelik Tasla¤›’n› de¤erlendiren
bir konferans verdi.
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Irak’›n ‹flgalini K›nama Mitingi
‹MOK (‹stanbul Meslek Odalar› Koordinasyon Kurulu) taraf›ndan,
Irak’›n ‹flgalinin 5. Y›l›nda Küresel Eylem düzenlendi. ‹MOK,
savafla ve iflgale karfl› 15 Mart Cumartesi günü saat 11.00’da
Kad›köy’de yap›lan yürüyüfl ve mitingle Irak’›n iflgalini bir kez
daha k›nad›.

‹SMMMO, ‹stanbul Tabip Odas›, ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›,
‹stanbul Veteriner Hekimler Odas›, ‹stanbul Eczac› Odas›,
TMMOB ‹stanbul ‹l Koordinasyonu ile ‹stanbul Barosu’nun
oluflturdu¤u ‹MOK, 27.02.2008 tarihinde ‹stanbul Tabip Odas›’nda
düzenlenen bas›n toplant›s› ile eylem karar›n› aç›klam›flt›.

Bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Barosu’nu, Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu temsil etti.

Av. Durako¤lu; 5 y›l sonra ABD’nin Irak’› iflgalinin nedenleri
olarak gösterilen bahanelerin geçerli olmad›¤›n›n kan›tland›¤›n›
belirterek, biyolojik silahlar›n ve 11 Eylül’ün izlerine
rastlanamad›¤›n›, dolay›s›yla bu savafl›n hakl› olmad›¤›n›n
anlafl›ld›¤›n› belirtti. Di¤er yandan bu savafl›n uluslararas› hukuki
meflruiyetinin de olmad›¤›n›n anlafl›ld›¤›n› vurgulayan Av.
Durako¤lu, aradan geçen zaman içinde Irak için ekilen
demokrasinin ölüm olarak biçildi¤ini söyledi. Baflkan Yard›mc›s›
Av. Durako¤lu, bar›fl›n bir hukuk ideolojisi oldu¤unu ve bu
nedenle ona sahip ç›k›lmas› gerekti¤ini belirterek mitingin
önemine de¤indi.

Kad›köy Adli Yard›m Bürosunda
‹ki Önemli Konferans
Kad›köy Bölge Temsilcilerince düzenlenen konferans dizisi
devam ediyor.

13 Mart Perflembe günü saat 18.00’da Kad›köy Adli Yard›m
Bürosu Ön K›sm›nda dizinin üçüncü konferans›n› veren
Galatasaray Üniversitesi Arafl. Gör. Dr. S. Anlam Altay’›n konusu:
“Ana Hatlar›yla TTK Tasar›s› ve Getirdi¤i Yenilikler”di.

Dizinin dördüncü konferans› 20 Mart Perflembe günü saat
18.00’da yine ayn› yerde verildi.

Marmara Üniversitesi Avrupa Birli¤i Enstitüsü ö¤retim görevlisi
ve ‹stanbul Üniversitesi ‹nsan Haklar› Merkezi Baflkan› Dr. Erdem
‹lker Mutlu, bu konferans›nda “Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesine Bireysel Baflvuru Yollar›nda Kriterler ve A‹HM’de
‹htiyati Tedbir” konusunu anlatt›.

TÜS‹AD En ‹yi Genç Hukukçu 2008
Ödülü ‹dare Hukuku Alan›nda Verilecek
K›sa ad› TÜS‹AD olan Türk Sanayici ve ‹fladamlar› Derne¤i’nce,
Türkiye’de genel olarak kamuoyunda hukuk devleti bilincinin
yerlefltirilmesi, özel olarak da genç hukukçular›n özgün çal›flmalar
yapmaya teflvik edilmesi amac›yla konulan, “En ‹yi Genç Hukukçu
Ödülü” bu y›l “‹dare Hukuku” alan›nda verilecek.

TÜS‹AD taraf›ndan oluflturulan bu ödülle, hukukun farkl›
alanlar›nda, güncel sorunlar› iflleyen, mevcut tart›flmalara yeni
boyutlar kazand›ran veya yeni tart›flmalar do¤uran araflt›rmalar
ile hukukun, bireyin günlük hayat›n›n ilgi oda¤› haline gelmesi
hedefleniyor. Bu çerçevede ödüle baflvuran çal›flmalar›n “‹dare
Hukuku” alan›nda; idarenin ifllemlerinde hukuk güvenli¤i ilkesi,
ekonomik haklar aç›s›ndan kamu yarar› ve birey haklar› dengesi
ve benzeri konular›n ele al›nmas› bekleniyor.

Baflvuru sahiplerinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandafl› olmas›,
lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk e¤itimi alm›fl olmas›,
baflvurular›n son teslim tarihinde 40 yafl›ndan gün almam›fl
olmas› gerekiyor.

Ödül için baflvuranlar çal›flmalar›n›, en geç 30 Eylül 2008 günü
mesai bitimine kadar teslim etmeleri gerekiyor. Daha sonra
belirlenecek tarihte jüri toplanarak eserleri de¤erlendirecek.

Jüri; 2 akademisyen, 1 avukat, 1 emekli yarg› mensubu ve 1
TÜS‹AD Yönetim Kurulu temsilcisinden olufluyor.

Jürinin yapaca¤› de¤erlendirmeden sonra 15.000 YTL para
ödülünden oluflan “TÜS‹AD En ‹yi Genç Hukukçu Ödülü”,
törenle sahibine verilecek.

Ö d ü l e  i l i fl k i n  fl a r t n a m e  v e  b a fl v u r u  b i l g i l e r i
www.tusiad.org./hukukodulu.pdf adl› web sitesinden edinilebilir.

Farazi Dava Yar›flmas› Türkiye Seçmeleri
15/16 Mart Tarihlerinde Yap›ld›
Uluslararas› Hukuk Ö¤rencileri Birli¤i (ILSA) taraf›ndan
düzenlenen Farazi Dava Yar›flmas›’n›n (Philip C. Jessup
International Law Moot Court Competition-2008) Türkiye ulusal
elemeleri 15 ve 16 Mart 2008 tarihlerinde ‹stanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dolapdere Kampusu’nda yap›ld›.

Yar›flman›n bu y›la ait konusunu uluslararas› hukuka iliflkin
Adova ve Rotanya sanal devletleri aras›ndaki cezai usullerin
farkl›l›klar› oluflturuyor.

Yar›flman›n Türkiye ulusal seçmelerine Ankara, ‹stanbul, Marmara
ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tak›mlar› kat›ld›. Yar›flma
15 ve 16 Mart 2008 tarihlerinde saat 10.00-18.00 aras›nda
eflzamanl› iki salonda toplam on rauntta ‹ngilizce olarak
gerçeklefltirildi.

Yar›flmada avukat ve akademisyenlerden oluflan toplam otuz
hakem görev yapt›. Yar›flman›n finalleri 16 Mart Pazar günü
saat 13.30 ve 16.00 da düzenlenen oturumlarda yap›ld›.
Yar›flmada en iyi dilekçe, en iyi sunum ve en iyi tak›m seçildi.

Ülkemizde birincili¤i kazanan tak›m 6-12 Nisan 2008 tarihlerinde
Washington’da düzenlenecek yar›flmada ülkemizi temsil etmeye
hak kazanacak. Ülkemizin 16 y›ldan beri kat›ld›¤› yar›flma,
dünyada en tan›nan farazi mahkeme yar›flmas› olarak biliniyor.
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2008 fiubat Ay›nda
07.02.2008

ERDO⁄AN GÜRBÜZ
RAS‹M fiENCAN
A. GÜL ATALAR
BURÇE BEKASLAN
UMUT fiENSU
ÖMER EfiELEKL‹
PINAR MUSLU
EBRU TAfiTEK‹N
H. AVN‹ OKUR
NESL‹HAN TELL‹O⁄LU
MUSTAFA SÖNMEZ
N. FEYYAZ AKKAYA
AYSU YAZICIO⁄LU
GÜLDEN KARAGÖZ
SERCAN Ç‹PL‹
SEDA ÖZTÜRK
MEHMET AK
GÜRAY ÖZER
HÜLYA TAfiKIN
D‹LEK DÜKKÂNCI
M. MURAT ‹SEN
ÖZGE AKBAfi
ASLI PERK
CENG‹Z ALGÜL
IfiIL ÇET‹N
‹D‹L ÇA⁄AL
ES‹N ERKAL
ASLI BAL
Ö. NA‹M TÜRKER
H. VOLKAN ARIKAN
Z‹YA PARLAKYILDIZ
A. SEYHAN fi‹R‹N
TU⁄BA DURMAZ
HASAN fiEKER

14.02.08
1. GRUP

ASLIHAN YALÇIN
AYfiEGÜL KOCA
DUYGU B‹NAT
GÖZDE YA⁄CI
EL‹F OfiKUN
LAT‹F UYANIKER
MURAT ALPTEK‹N
B. BAYRAKTAR DÜZCÜ
AYfiE AYCAN

B. PINAR DA⁄CI
B. BURCU ÖZEL
ÂDEM KARA
ORKUN YILMAZ
MERVE DÖKMEN
VEYSEL AYBEK
EMRAH GÜRSOY
ÖZCAN KALABALIK
H. ONUR YARGI
CANAN AHTIHAN
MERAL EKER
SEDA ÇEL‹K
EMRE MANDACI
BURCU AVCI
SEVAL DEDE
BURCU ÇOTUKSÖKEN
HAYRETT‹N TEK‹N
CANAN ÖZTÜRK
G‹ZEM TEC‹RL‹
fiEYMA ÇOBANO⁄LU
EBRU PADAR
MÜGE ÜREM
SEVDA BOZBAY
PER‹ B‹LG‹Ç
A. BERRA YILDIZ
EDA YÜNSEL

14.2.02008
2.GRUP

E. YÜKSEL SEZG‹N
NAC‹ ERTÜRK
SERKAN ÖZGÜNGÖR
FER‹T TEK‹N
H‹LAL ÇA⁄LAR
KUB‹LAY DEVEL‹O⁄LU
Y. AHMET ERTÜRK
S. ABDULLAH EVL‹YAO⁄LU
T. ALKANEL‹F KURTULUfi
ALEMDAR AKAR
SAL‹H DEM‹RBA⁄
SELÇUK YILDIRIMCI
NECLA DEM‹R
Ö. Ö⁄ÜTCÜ YILMAZ
M. SÖVÜT MET‹N
Z. SERAP AKSOY
MET‹N PARLAK
R. CANER GÜROC
EfiREF K‹REÇ
ASLI ÇAMLIBEL
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Ruhsat Alan Avukatlar
DO⁄AN ÖZÇEL‹K

N. ÖNDER YILDIRIM

M. FAT‹H AYDIN

GÜL‹S BUCAK

Ü. GÜLSÜM fiEN

M. GÖKMEN ATLI

GÜLÇ‹N KAYA

DEN‹Z KADIO⁄LU

fiENOL YILMAZ

EM‹N fiANLI

S. GÖLGEN TAMDO⁄AN

D‹LEK AYDIN

D‹DEM ARTIK

CELAL ÖZDEM‹R

SERHAT SÖKMEN

CANAN YAfiAR

ÜM‹T CEYHAN

SARPER ÖZMERT

YEL‹Z ODAK

AYÇA EYCE

S‹NEM AS‹L

ASS‹YE KESER

N‹LAY NALÇA

ADNAN HARMAN

EL‹F YILMAZ

SERDAR OPAK

HANDE KESK‹N

DUYGU SEZG‹N

N‹L GÜVENÇ

EDA ALTINEL

21.02.2008

ORHAN YILMAZ

M. KEMAL KELTEK

GÖKHAN ERD‹NÇ

M. KAZIM DEN‹Z

HAKAN BAfiARAN

SERAP ULUSOY

CEYL‹N ÖZTARHAN

GÜLDEN DURMUfi

SEVG‹ ÇÖMLEK

BEREN ÖZEL

ERHAN TEZCAN

ÖZKAN AYHAN

FUNDA GÜNTÜRK

BEGÜM TEK‹N

Ç‹⁄DEM YEfi‹LYURT

GÜL‹Z BAfiARAN

PINAR DA⁄LI

ERBAY ÇAYIR

‹SMA‹L ATEfi

EYLEM KOCAMAN

DUYGU KAYA

M. KÜBRA BAKIRCI

RAB‹YE CERAN

ÖZBERK PAP‹LA

HÜSEY‹N DAfiDAN

S. GÜLFEM ÜNKAY

Y. EMRE YILDIRIM

28.02.2008

EBRU KÖSEO⁄LU

M. ESRA ÖNSOY

ERGÜL BALCI

A. FATMA SERTTAfi

SEDA GÖKTAfi

PINAR ERO⁄LU

Z. GÜLfiAH KAYA

ZEYNEP FIRTINA

MURAT ZENC‹R

FARUK Ç‹FTÇ‹

IfiIL AYDIN

TARKAN A⁄CA

ES‹N TOPAL

GÜLDEM DEM‹R

BELEM‹R KAYA

U⁄UR SA⁄LAMÖZ

BAHAR CANATAN

ÖZLEM TÜZÜNER

M. FAT‹H HAM‹D‹

MEHMET KOÇY‹⁄‹T

ONUR B‹LG‹N

ZEYNEP ALBAYRAK

ASLI GEZER

KENAN YILDIRIM

MEHTAP KÜÇÜKÇE

fiULE fiEN

HARUN TÜLÜ

G‹ZLEM ÖNSAL

H‹LAL Ç‹ÇEK

F. M‹NE AKDO⁄AN

E. GÖZDE GÜLER

MERT TANAY

AYSEL KORKMAZ

SANEM AKSÜ



Derleyen: Serpil KÖSE



BUNLARI B‹L‹YOR MUSUNUZ?

biliyor musunuz?

l ‹lgililer ve/veya meslektafllar taraf›ndan Baro Baflkanl›¤›’na yap›lan ve flikayet içeren

her baflvuru için Avukatl›k Yasas› gere¤ince soruflturma aç›lmas›n›n zorunlu oldu¤unu,

l Yap›lan baflvurular›n “takdire b›rak›lmas›” halinde Baro Yönetim Kurulu’nun takdir

hakk›n› kullanabilece¤ini,

l Bunun d›fl›nda flikayet ederek gerekli masraflar› yat›ran yak›n›c›n›n flikayeti üzerine,

Baro Yönetim Kurulu’nun “soruflturma aç›l›p aç›lmamas›” konusunda tasarruf hakk›

bulunmad›¤›n›,

l Yasa gere¤ince, bir yak›nman›n en geç 1 y›l içinde sonuçland›r›lmas› gerekti¤ini,

l Baro Yönetimi’nin takdir hakk›n›, sadece “kovuflturma aç›l›p aç›lmamas›” yönünde

karar oluflturulurken kullanabilece¤ini,

l Baroya flikayet edilen konu ile ilgili olarak ayr›ca dava aç›lm›fl ise, Baro Yönetim

Kurulu’nun zorunlu olarak ve kovuflturma açarak dosyay› Disiplin Kurulu’na gönderdi¤ini,

l Disiplin Kurulu’nun karar vermeden önce yarg›lama sonucunu beklemek zorunda

oldu¤unu,



‹STANBUL BAROSU 130. KURULUfi YILDÖNÜMÜ
VE AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMALARI

3-5 Nisan 2008
3 N‹SAN 2008 PERfiEMBE

10.30 Resim ve Foto¤raf Sergisi Aç›l›fl›
Yer: Sirkeci Adliyesi Girifl Kat› ve Bak›rköy Adliye Saray› Avukat Girifli

4 N‹SAN 2008 CUMA

Marka Taklitleri ve Tescile ‹liflkin Farkl› Ülkelerdeki Uygulamalar

09.30 Program Sunumu
Av. Serpil BUTUR

10.00 Aç›l›fl Konuflmas›
Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU ‹stanbul Barosu Baflkan›

I. OTURUM
AB D›fl› Ülkelerde S›nai Haklar›n (Marka, Patent, End, Tasar›m) Tescili ve Korunmas›

Oturum Baflkan›:
Türkay ALICA Ankara Fikri S›nai Haklar Mahkemesi Hakimi

Panelistler:
Prof. Dr. Aslan KAYA ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Türkiye'de Fikri ve S›nai Haklar›n Korunmas› Rejimi”

Yrd Doç. Dr. Tamer PEKD‹NÇER Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Marka ‹hlallerinde Gümrük Uygulamalar›”
Av. Vehbi KAHVEC‹ ‹stanbul Barosu Fikri ve S›nai Haklar Komisyonu Baflkan› “Türkiye'de Taklit Sorunu ve Uygulamalar›”

10.45-11.00 KAHVE ARASI

11.00-12.00
Sami AKL Uluslararas› Avukatlar Birli¤i (UIA) Yak›n ve Orta Do¤u Bölge Sekreteri “Lübnan'da Fikri Haklar›n Korunmas› ve Tescili”

Yabanc› panelistler:
Bosna Hersek, KKTC, Makedonya, Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, M›s›r, ‹ran, Lübnan, Gürcistan Barolar›ndan kat›l›m

12.00-13.30 ARA

13.30 II. OTURUM
AB Hukuku Uyar›nca ‹ç Pazarda Marka Sorunlar›

Oturum Baflkan›:
Prof. Dr. Dr. Selçuk DEM‹RBULAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹stanbul Barosu AB Hukuku Komisyonu Baflkan›

Tükenme ‹lkesi: “Ulusal ve Bölgesel Örnekler”
Panelistler:

Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi “Türk Marka Hukuku Ana Hatlar›”
PeterCOMPEL Çek Barosu Üyesi

“Taklit Markalar - Çek Cumhuriyeti Piyasas›nda Yasal Durum - Çek Cumhuriyeti’nde Düzenlemeler ve Uygulama”
Radoslav PROCHAZKA AB Komisyonu Slovak Komiseri Slovakya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

“Slovakya'daki Düzenlemelerden Do¤an Problemler ve Marka Korunmas›na ‹liflkin ‹çtihat Hukuku”
Santiago NADAL Barselona Barosu Yönetim Kurulu Üyesi “‹spanya'da Marka Taklitleri ve Tescil”

Prof. Lamberto LIUZZO “Fikri S›nai Haklar›n Korunmas›na ‹liflkin Yeni Düzenlemeler” (Kat›lamayaca¤›n› bildirmifl, tebli¤ini yollam›flt›r.)
Lâszlö RETI Budapeflte Barosu Baflkan› “Macaristan'da Marka Taklitleri ve Tesciline ‹liflkin Düzenlemeler ve Uygulamalar›”

AlbertoSCAPATICI ‹talyan Avukat “‹talyan Marka Taklitleri”
Francesco SAM PER‹ Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE) Baflkan›

15.30-16.00 KAHVE ARASI

16.00-17.00 III. OTURUM
Genel De¤erlendirme

Oturum Baflkan›:
Av. Mehmet DURAKO⁄LU ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›

Panelistler:
Selçuk GÜZENGE Tescilli Markalar Derne¤i Genel Baflkan›

Av. P›nar SÜR Fikri ve S›nai Haklar Komisyonu Genel Sekreteri
Av. Ertu¤rul YEfi‹LALTAY AB Hukuku Komisyonu Üyesi

17.00-17.30 SORU-CEVAP
Yer: Atatürk Kültür Merkezi - Taksim

20.30 D‹NLET‹
Yer: Kad›köy Belediyesi Sürreyya Operas›

5 N‹SAN 2008 CUMARTES‹

10.00 Piyano & Ney Konseri
Piyano: Av. Yasemin E⁄‹NL‹O⁄LU

Ney: Stj.Av. Alper TANER

10.30 AÇILIfi KONUfiMASI
Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU ‹stanbul Barosu Baflkan› “‹stanbul Barosu Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü”

Meslekte 25. Y›l Plaket Töreni

ARA
‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu Konseri

Meslekte 30. Y›l Plaket Töreni / Meslekte 35. Y›l Plaket Töreni
Yer: ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu, Beyaz›t

19.30 GALA YEME⁄‹
Yer: ‹stanbul Üniversitesi Merkez Binas›, Beyaz›t (Biletler Barodan temin edilebilir.)


