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Yarg› ve Medya

S

on dönemlerde ülkemizde, yasama, yürütme ve yarg›
erklerinin s›n›rlar› aras›nda bir belirsizlik oldu¤u ve
bir uyumsuzluk yaﬂand›¤› dikkatli gözlerden
kaçmamaktad›r. Erkler ayr›l›¤› ilkesi do¤rultusunda demokratik
sistemi ayakta tutan etken, her erkin belirli çizgiler içinde ba¤›ms›z
çal›ﬂmas›d›r.
Gerçek ve teorik anlam›yla demokrasi, yaln›zca bu üç erk ile
baz› evrensel ve genelgeçer ilkeler üzerinde biçimlenmektedir.
Ancak yaﬂad›¤›m›z ça¤daﬂ demokrasi ve dayand›¤› temeller
dördüncü bir erk olarak kendine yer açan medyadan da önemli
ölçüde etkilenmeye baﬂlam›ﬂt›r. Ça¤daﬂ demokrasilerde bask›
gruplar›n›n özellikle yürütme erkinin eylem ve iﬂlemleri aç›s›ndan
oluﬂturaca¤› etkiler önemlidir. Nitekim medya da bugünün
koﬂullar›nda kendine edindi¤i yer itibariyle üç erkin birbirini
denetleme olana¤›n›n bulunmad›¤› anlarda ve alanlarda devreye
girerek erkler üzerinde “bask›” oluﬂturma görevini üstlenmiﬂ
yap›lardan biri belki de en önemlisi konumundad›r. Burada
önemli bir sorun karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Peki Medya bu bask›
unsuru olma niteli¤ini salt yarg› erki üzerinde kullan›r ve bir
anlamda ölçülülük ilkesini de aﬂarsa ne olacakt›r? Bu sorun
medyan›n erkler üzerindeki bask› grubu olma özelli¤ine karﬂ›
önemli bir defidir.
Bir ‹ngiliz yazar1“Adaletin k›l›c› ile vuran kol, ne kadar zay›f
olursa olsun, gene kuvvetlidir,” diyerek yarg›n›n ne denli önemli
bir güce ve etkinli¤e sahip oldu¤unu aç›kça ortaya koymuﬂtur.
Erkler ayr›l›¤› anlay›ﬂ›n›n benimsendi¤i ça¤c›l toplumlarda adalet
ve hukukun devlet otoritesi ile temin edildi¤i aç›kken ülkemizin
son dönemlerde içinde bulundu¤u siyasi ve ekonomik durumu
göz önüne ald›¤›m›zda yarg›n›n önemli sorunlar› bulundu¤u
kendili¤inden ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle yarg›n›n s›rt›nda bir
kambur gibi duran “iﬂ yükü” a¤›rl›¤› y›llard›r bilinen bir gerçek
olmas›na karﬂ›n bir türlü çözülememekte, çözüm için hiçbir
somut ad›m at›lmamaktad›r. Bir yandan Yüksek Yarg›y› zay›flatma
ve siyasallaﬂt›rma çabalar› sürerken, öte yandan da kurumlar
aras›nda güvensizlik tohumlar› serpiﬂtirilerek yarg›n›n içinde
adeta bir iç savaﬂ ç›kart›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Oysa ki yarg›n›n sorunlar›n› çözecek kurum bellidir: siyasi iktidar.
Siyasi iktidar›n sorunlar›n çözümü için projeler üretmesi, bu
projeleri kamuoyunun bilgisine sunarak barolar baﬂta olmak
üzere tüm yüksek yarg› organlar› ve di¤er sivil toplum
kuruluﬂlar›n›n bilgi ve görüﬂlerine sunmas› ve daha sonra da
ortak ak›l ve iﬂbirli¤iyle son ﬂekli verilen çözüm projesinin
yasalaﬂmas› için yasama organ›nda çal›ﬂma baﬂlatmas› sorunlar›n
çözümü için tek ve kaç›n›lmaz yoldur. Bunu yapmak yerine
kapal› kap›lar ard›nda haz›rlanan “strateji taslaklar›n›n” Türk
kamuoyundan önce yabanc› ülkelere servis edilmesi ise anlaﬂ›l›r
olmaktan uzakt›r.

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
elbette ki medyan›n asli görevidir. Anayasa’n›n 25. maddesi
düﬂünce ve kanaat hürriyetini, 26. maddesi ise düﬂünceyi
aç›klama ve yayma hürriyetini düzenlemektedir. Kald› ki yarg›
erki aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da gerek hukuk davalar› gerekse
ceza davalar› aç›s›ndan duruﬂmalar›n aç›kl›¤› ilkesi söz konusudur
ve bu aç›kl›k dahi medyan›n yarg›da yaﬂanan olaylar› kamuoyuna
iletmesi için yeterli ve geçerli bir dayanakt›r.
Ancak bu noktada medya aç›s›ndan do¤ru olan, yarg›ya intikal
etmiﬂ, henüz suçu sabit olmam›ﬂ bu nedenle de hükümlü de¤il
yaln›zca san›k s›fat›na haiz olan kiﬂileri “Medya Mahkemesi”
önünde yarg›lamak ve bu hükmü infaz etmek de¤il, olan› veya
olmas› gerekeni yay›mlayarak kamuoyunu bilinçlendirmek
ve ayd›nlatmakt›r. Aksi takdirde “yarg›s›z infazlar,” devlet
yönetimine egemen olur ki bunun ad› da demokrasi olamaz...
‹stanbul Barosu olarak kat›ld›¤›m›z toplant› ve programlarda, bu
durumun böyle sürmeyece¤ini, sürmesinin do¤ru olmayaca¤›n›
belirttik, bu konuda salt kendi içimizde kalan söylemlerle
yetinmeyip bas›n aç›klamalar› yaparak kamuoyunu
bilgilendirmeye çal›ﬂt›k. Yarg› kendi iﬂ yükü gibi a¤›r sorunlar›n
alt›nda ezilmekte iken bir yandan da “yandaﬂ medya”
bask›s› gibi bir olumsuzlukla karﬂ› karﬂ›ya kalmaktad›r.
Bir ülkeyi ayakta tutan temel unsurlardan biri yarg›, temel
ve anayasal ilkelerden biri de yarg› ba¤›ms›zl›¤›d›r.
Mahkemelerimizde yarg›çlar›m›z›n arkas›nda, savc› ve
avukatlar›m›z›n ise karﬂ›s›nda as›l› duran “Adalet, mülkün
temelidir.” sözü de as›l olarak bu noktaya vurgu yapmaktad›r.
Hukukun kendine temel ald›¤› baz› ilkeleri var oldu¤u gibi
medyan›n da, toplumu ve kamuoyu vicdan›n› temsil eden
toplumsal bir mekanizma ve bir bask› unsuru olarak, kendine
temel ald›¤› baz› ilkeleri olmal›d›r. Bu ilkelerden en önemlileri
de do¤ru yay›n ve meslek eti¤i ilkeleridir. Herkes üzerine düﬂen
görevi lay›k›yla ve do¤ru bir ﬂekilde yapt›¤› takdirde adalet,
herhangi bir sapma ve bask› olmaks›z›n gerçekleﬂecektir.
Eﬂ deyiﬂle “herkes kendi evinin önünü süpürdü¤ü takdirde,
mahalle temiz kalacakt›r.”
KUTLAMA

Ülkemizde bu tür bir ad›m›n at›lmas› ﬂöyle dursun, yarg›n›n
sorunlar›na siyasi erke göbekten ba¤l› ve bask› unsuru olma
iﬂlevini, olmas› gerekti¤i gibi, her üç erk üzerinde de¤il de salt
yarg› üzerinde yo¤unlaﬂarak yerine getiren medya arac›l›¤› ile
yeni sorunlar eklenmektedir. Do¤rular›, yaﬂananlar›, olanlar› ve
hatta olmas› gerekenleri yazmak ve kamuoyunu bilinçlendirmek
1

John Webster

Tüm meslektaﬂlar›m›n bayram›n› kutlar, sa¤l›k, mutluluk ve
baﬂar›lar dilerim. Sayg›lar›mla.
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Baﬂkan Ayd›n:
”‹nsan Haklar›, Hukukun Üstünlü¤ü
ve Hukuk Devleti ‹lkelerinden
Asla Taviz Vermeyece¤iz”
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n
Baﬂkan seçildikten sonraki
ilk bas›n toplant›s›n› yapt›.
11 Kas›m 2008 Sal› günü
Saat 11.00’da ‹stanbul Barosu
Merkez Binada yap›lan
bas›n toplant›s›nda Baﬂkan
Av. Muammer Ayd›n,
ülkemizde son günlerde
yaﬂanan olaylara de¤indi
ve bas›n mensuplar›n›n
yöneltti¤i sorular› yan›tlad›.

B

as›n toplant›s›nda ‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
P r o f . D r. D r. S e l ç u k
Demirbulak, Yönetim kurulu Üyeleri
Av. Hüseyin Özbek, Av. Turgay Demirci
ve Av. Tayfun Aktaﬂ da haz›r bulundu.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n’›n bas›n toplant›s›nda yapt›¤›
aç›klamalar ﬂöyle:
De¤erli Bas›n Mensuplar›...

Emperyalist Güçlerin yaﬂanan olaylardaki
etkilerini iyi anlamak gerekir.
Yaﬂanan olaylar›n, ABD’nin Büyük
Ortado¤u Plan› (BOP) çerçevesinde
uygulamaya geçilen alt planlardan
yaln›zca biri oldu¤u aç›kt›r. Kamuoyuna
AKP - DTP çekiﬂmesi gibi sunulmak
istenen olay asl›nda bu denli basit de¤ildir.

Öncelikle hepinizi sayg› ve sevgiyle
selaml›yoruz,
Son günlerde ülkemizde yaﬂanan güncel
birçok olay ve konudaki hassasiyetimizi
belirtmek ve Güneydo¤u’da yaﬂanmakta
olan ulusal birli¤imizle üniter devlet
yap›m›z› tehdit eder boyutlara ulaﬂan
olaylarla baﬂlamak istiyoruz.

Test Edilen Güneydo¤u
Ne yaz›kt›r ki Güneydo¤u bölgemizde
çok önceden planlanm›ﬂ olan ve her geçen
gün geliﬂtirilmekte olan “Sinsi ve Gizli
Plan” yine ve yeniden gündemdedir.
Ulusal birli¤imizi ve Üniter yap›y›
bozmaya çal›ﬂan bu eylem ve tav›rlardan
kazançl› ç›kanlar›n kimler oldu¤unu ve

Gerçekte birileri perde arkas›nda kendi
güçlerini test etmekte ve bir taﬂla iki kuﬂ
vurmay› amaçlamaktad›r. Bu tahrikin ve
tahrik sonucu geliﬂen olaylar›n kardeﬂli¤e,
birlikteli¤e ve de ortak yaﬂam koﬂullar›na
zarar verdi¤i ve bu durumda kaybedenin
ulusumuz oldu¤u aç›kça ortadad›r.
Yaﬂanan olaylar› halka mal etmek elbette

do¤ru de¤ildir. Ancak bu tür olaylar›n
zamanla halk içinde kökenlerin savaﬂ›na
dönüﬂece¤ini, 21. yüzy›lda kökenlerin
savaﬂ›n›n utanç verici oldu¤unu ve
uzlaﬂ›lmaz engeller do¤uraca¤›n› da
ak›llardan ç›karmamal›y›z. Atatürk,
Türkiye Cumhuriyet’ini kurdu¤unda vatan
topraklar› içinde her kökenden
yurttaﬂ›m›z›n özgürce yaﬂayaca¤›,
mutlulu¤u ve refah› paylaﬂaca¤› bir düzen
tasarlam›ﬂ bunu da baﬂarm›ﬂt›r. Bugün de
bu düzeni muhafaza etmek her Türkiye
Cumhuriyeti yurttaﬂ›n›n borcu ve görevidir.
Demokratik haklar›n sayg› gördü¤ü, insan
haklar› ihlallerinin yaﬂanmad›¤›, iç ve d›ﬂ
sömürünün olmad›¤›, demokrasinin tüm
kurum ve kurallar›yla iﬂledi¤i ülkelerde,
siyasi iktidardan hoﬂnut olmayan
yurttaﬂlar›n demokratik tepkiler vermek
suretiyle bu hoﬂnutsuzluklar›n› ifade
etmeleri ola¤an ve gereklidir; ancak
kepenk kapatmak, araba yakmak,
çocuklar› ön saflara alarak gösteriler ve
baﬂkald›r› senaryolar› düzenlemek,
güvenlik güçlerine taﬂ atmak ve benzeri
her türlü eylem, demokratik tepkiler olarak
yorumlanamaz. Zira iﬂ yeri sahipleri
kepenkleri kendi istedikleri için ve de
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demokratik bir tepki olsun diye de¤il
birileri ve yasa d›ﬂ› bir örgüt istiyor diye
korkudan kapatmakta, yasa d›ﬂ› örgüt
güneydo¤uda halk üzerinde büyük bask›
ve tehditler oluﬂturmaktad›r. Bu durumun
görmezden gelinmesi ve demokratik tepki
olarak alg›lanmas› büyük bir yan›lg› olur.

kararlar› karﬂ›s›nda siyasi iktidar›n tak›nd›¤›
tutumdur. Siyasi iktidar kendini Anayasa
ile belirlenen çizgiler içine çekmek yerine
Anayasa’y› kendi çizgilerine çekmek
istemektedir. Baﬂbakan›n daha birkaç gün
önce Güngören ‹lçe Kongresinde yapt›¤›
konuﬂma da bunu göstermektedir.

Bölgede yasa d›ﬂ› örgütün tehdit ve
bask›lar›n›n önüne geçmek için gerekli
yasal önlemlerin ivedi olarak al›nmas›,
bu yap›l›rken de sivil halk›n temel hak ve
özgürlüklerine hiçbir ﬂekilde dokunmamak
gerekmektedir. ‹çinde bulundu¤umuz
koﬂullarda gerçekleﬂmesi çok zor olan
ancak demokratik bir devlette olmas› ve
yap›lmas› gereken de budur.

Bu konuﬂmada Say›n Baﬂbakan, meyvenin
olgunlaﬂmadan yenmeyece¤ini
belirtmekte ve dinleyenlere sab›r
önermektedir. Yani; Say›n Baﬂbakan
bekleyin Anayasa Mahkemesi’nin
yetkilerini budayaca¤›z ve TÜRBANI
serbest b›rakaca¤›z demek istemektedir.
Bu durum, kapatma davas› sonucunda
AKP’ye verilen para cezas›n›n, gerçekte
herhangi bir yapt›r›m›n›n olmad›¤›n› ortaya
koyan önemli bir örnektir. Siyasi iktidar
genel ve yerel tüm kadrolar› ve anlay›ﬂ›
ile Laiklik ilkesine karﬂ› bir odaklaﬂma
içindedir. Konuﬂmalar›ndaki sat›r
aralar›ndan ç›kan esas anlam budur.

Uluslararas› güçler, tek vücut olmuﬂças›na
ülkemiz üzerinde çeﬂitli oyunlar
oynamaktad›rlar. Bunlar›n en tehlikelisi
Büyük Ortado¤u Projesidir. Bu noktada
öncelikli hedefimiz ülkemizin tam
ba¤›ms›z bir yap›ya kavuﬂturulmas›d›r.
Cumhuriyetin, Atatürk ‹lke ve
Devrimlerinin, Laik ve Sosyal Hukuk
Devleti ilkelerimize ba¤l›l›¤›m›z›n sürmesi
ve bu anlay›ﬂ›n her f›rsatta her yeni ad›mda
pekiﬂtirilmesi gerekmektedir.

Demokratik Cumhuriyet
Tart›ﬂmas›
De¤erli Bas›n Mensuplar›...
Bir di¤er güncel konu Demokratik
Cumhuriyet tart›ﬂmas›d›r. Bu tart›ﬂmalarla
Cumhuriyetimizin nitelikleri ve içeri¤i
de¤iﬂtirilmek istenmektedir. Zira Türkiye
Cumhuriyeti Devleti tart›ﬂmas›z
demokratik niteliktedir. Peki, o zaman
istenen nedir? Amaçlanan ulus devlet
anlay›ﬂ›m›za son vermek onun yerine
‘bölgeli devlet’ ya da “federe devlet”
modelinin getirilmesi, dayat›lmas›d›r. Bu
konuda hem ulus içinde daha do¤rusu
“siyasi zümre” içinde ve hem de d›ﬂar›da
gerekli iﬂbirli¤i sa¤lanm›ﬂt›r. Bu iﬂbirli¤inin
ürünü olan modeller ülkemize
dayat›lmakta ve terörün sonland›r›lmas›
için olmazsa olmaz çözüm önerileri olarak
bizlere sunulmaktad›r. Oysa bu modellerle
amaçlanan terörün de¤il Ulusal Kurtuluﬂ
Savaﬂ› ile kurmuﬂ oldu¤umuz Türkiye
Cumhuriyeti’nin sonland›r›lmas› ve Misak› Milli s›n›rlar›n›n parçalanmas›d›r ki, bu
da felaket demektir.

Anayasa De¤iﬂikli¤i
De¤erli Bas›n Mensuplar›...
Bir di¤er önemli sorun da yarg› kararlar›
ve özellikle ANAYASA MAHKEMES‹

Amaç, ﬂeriat devletine giden yoldaki
engelleri, toplumu al›ﬂt›ra al›ﬂt›ra aﬂmakt›r.
Siyasi iktidar›n öncülü¤ünde TBMM’de
baﬂlat›lan Anayasa de¤iﬂikli¤i istemlerini
ve bu yolda baﬂlat›lan çal›ﬂmalar›, bu
alanda at›lmak istenen önemli ve tehlikeli
bir ad›m olarak görüyoruz. Bilindi¤i üzere
Anayasalar kolayca de¤iﬂtirilen her gelen
iktidar›n kendine do¤ru yontaca¤› metinler
de¤ildir. Anayasa, bir toplum için
“Uzlaﬂma Sözleﬂmesi”dir. Toplumun ve
Kamunun birçok kurumuyla kavgal› olan
bir anlay›ﬂ›n anahtar sözcü¤ü “uzlaﬂma”
olan Anayasa’y› de¤iﬂtirirken “ortak ak›lla”
hareket etmesini beklemek iyi niyetli ve
boﬂ bir beklentidir. Oysa bu alanda
gereksinim duyulan “ortak ak›l” ülkeyi
yönetenler için rehber olmal›d›r.

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹
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Üzmez Olay›
De¤erli Bas›n Mensuplar›...
Her f›rsatta belirtmekten, anlatmaya
çal›ﬂmaktan kendimizi alamad›¤›m›z
önemli bir sorun daha mevcuttur. Bu sorun
da yarg› ba¤›ms›zl›¤› ilkesidir. Son
günlerde yarg› kararlar› kamuoyunda çok
tart›ﬂ›l›r hale gelmiﬂtir. Hüseyin Üzmez
olay›ndaki Adli T›p Kurumu Raporu ise
yarg› ba¤›ms›zl›¤› ilkesinin yara ald›¤› bir
baﬂka boyuttur. Son 5 y›ldan bu yana
siyasi iktidar›n anayasal kurumlar› ve bu
arada yarg›y› ele geçirme ve buralarda
kadrolaﬂmaya yönelik atamalar›ndan çok
ciddi ﬂikâyetler gelmektedir. Bu e¤ilim
yanl›ﬂt›r, zira objektif ölçütleri, akl› ve
bilimi temel almak yerine yandaﬂl›¤› temel
almak ve bu tür atamalar› yapmak
kurumlar›n y›prat›lmas›na neden
olmaktad›r; keza bunun sonucu olarak da
kamuoyu özel bir duyarl›l›k
göstermektedir. Bu husus, Adli T›p
Kurumunda oldu¤u gibi Devletin ve
toplumun her kademesinde de aç›kça
görülmektedir. TÜB‹TAK’ta da, Adalet
Bakanl›¤›’na ba¤l› Baﬂsavc› atamalar›nda
da benzeri örnekler yaﬂanm›ﬂt›r.
Kald› ki Hüseyin Üzmez’in bu davran›ﬂ›
yaln›z küçük k›z›n ruhunda de¤il bütün
bir toplumun ruhunda derin yaralar açm›ﬂ
ve bu noktada toplumsal refleks
oluﬂturmuﬂtur.
14 yaﬂ›nda oldu¤u tespit edilen küçük
k›z›n psikolojik olarak yaralanmad›¤›na
iliﬂkin Adli T›p Kurumu Raporu her türlü
ön yarg›dan uzak ve bilimsel olarak
irdelenmeli, kurumsal y›pratmadan
kaç›nmal› ve böyle bir raporun

Á
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iﬂletmeler tehlikeden kurtar›lmal›d›r. Aksi
takdirde ekonomik krizin etkileri daha da
büyüyecek ve zincirleme iflaslara yol
açacakt›r.

Zorunlu Müdafilik ve CMK
Zorunlu müdafilik, Baro’ya veya
avukatlara tan›nan bir hak olmay›p,
ceza yarg›lamas›nda insan haklar›n›n
gözetilebilmesi bak›m›ndan vatandaﬂlara
tan›nm›ﬂ bir hakt›r. Dolay›s›yla bu hakta
yap›lacak bir k›s›tlama bireylerin bu hak
ile sa¤lanmaya çal›ﬂ›lan kazan›mlar›n›
ortadan kald›rabilecektir.
Zorunlu müdafilik sistemi, 5560 Say›l›
Kanun de¤iﬂikli¤i ile zaten önemli ölçüde
daralt›lm›ﬂt›r.

düzenlenmesinde s›ra d›ﬂ›l›k varsa
sorumlular› hakk›nda soruﬂturma aç›lmal›,
kurumun yara almas›n›n önüne mutlaka
ve mutlaka geçilmelidir. Aksi takdirde
bundan en çok etkilenecek olan yine yarg›
ve onun kurumlar›d›r. Belirtmeliyiz ki, bu
tür cinsel suçlar›n önüne geçilmesi salt
ceza hukuku normlar›yla mümkün
de¤ildir.
Ataerkil yetiﬂme tarz›na bir de feodal
yaﬂam biçimleri eklenince, k›z
çocuklar›m›z kendili¤inden, toplumsal
yaﬂam›m›z›n “gönlü ve ruhu k›r›k
ma¤durlar›“ rolüne savrulmaktad›rlar.
Bu olaylardaki sorun, cezalar›n azl›¤›
sorunu de¤ildir. Sorun çocuk cinselli¤i ile
ilgili toplumsal bak›ﬂ aç›s› ve caza Yasas›
düzenlemelerinin çak›ﬂmas› nedeniyle
yasa uygulay›c›lar›n›n takdirlerini
toplumsal düzeni korumaktan yana
kullanmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Bu nedenle çocuklar›n evlendirilmeleri
konusunda ciddi s›n›rland›rma ve
yapt›r›mlar öngörülmez, bu yolda
çal›ﬂmalar yap›lmaz ise ceza art›r›m› ve
mevcut düzenlemeler sorunu
çözmeyecek, uygulamac›lar bu cezalar›
u y g u l a m a k t a n k a ç › n a c a k l a r d › r.
Bu nedenle çocuklara yönelik cinsel
istismar suçu yeniden tan›mlanmal›d›r.
Bu tan›m 18 yaﬂ›na kadar bütün çocuklar›
cinsel istismardan korumay› sa¤layacak
biçimde yap›lmal›, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bir
“Baﬂvuru, Hizmet ve Yard›m Merkezi“
kurulmal›d›r.

Vakit Gazetesi ve ﬁeriat
Hukuku Ça¤r›s›
‹ﬂin bir baﬂka yönü de Vakit Gazetesi’nin
duvarlar›na ast›¤› dev afiﬂle net olarak
ortaya ç›km›ﬂt›r. Vakit gazetesi ve onun
zihniyetindekiler bu afiﬂle, gerçek yüzlerini
göstermiﬂ ve as›l istenenin Modern Hukuk
de¤il ﬁeriat Hukuku oldu¤unu aç›kça ifade
etmiﬂtir. Bu ifadeler aç›kça suç teﬂkil
etmektedir. Vakit Gazetesi, bir yanda ﬂeriat
hukukunun uygulanmas› durumunda
benzeri sorunlar›n ortaya ç›kmayaca¤›n›
belirtirken Hüseyin Üzmez de medyan›n
magazin yaratma gayretkeﬂli¤inden istifade
ile gerek nefsini ve gerekse ﬂeytan›
suçlayarak ve gerekse de 14 yaﬂ›n eriﬂkin
oldu¤unu belirterek olay› din kurallar›
içinde de¤erlendirmiﬂ ve kendini aklamaya
çal›ﬂm›ﬂt›r.

Ekonomik Bunal›m
Ülkemizin son günlerdeki sorunlar›ndan
biri de ekonomik krizdir. Küresel
daralman›n ülkemize de yans›mas›n›n
do¤al sonucu olarak pek çok sektör küçük
ve orta büyüklükteki iﬂletmeler ve de
yoksul halk kesimi büyük s›k›nt›lar
çekmektedir. Siyasi iktidar›n bu geliﬂmeye
seyirci kalmas› bunal›m›n etkilerini
katlamaktad›r. Özellikle yabanc› sermayeli
Bankalar›n kredilerini geri ça¤›rmaya
baﬂlad›¤› ve de çek bordrosunda bulunan
çekleri üzerinde yaz›l› tarihten önce tahsil
etti¤i ya da arkas›n› yazd›rd›¤› yolunda
ciddi yak›nmalar gelmektedir.
Bu tav›r ivedi olarak düzeltilmeli ve reel
sektörde ve de küçük ve orta büyüklükteki

Hal böyle iken, bir de söz konusu
Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹ﬂleri Genel
Müdürlü¤ü’nün 06.10.2008 tarihli
duyurusu ile avukat›n zorunlu müdafilik
faaliyetinin “mutat vas›ta“ gibi belirsiz,
avukat›n konumuna, iﬂlevine ve özellikle
yaﬂad›¤›m›z kentin ulaﬂ›m ile ilgili
gerçeklerine hiçbir ﬂekilde uygun
düﬂmeyen bir tan›md›r. Tekraren
hat›rlatmak isteriz ki, böyle bir uygulama
zaten önemli bir ölçüde daralt›lm›ﬂ olan
zorunlu müdafilik sisteminin tamamen
iﬂlevsiz kalmas›na, uygulanamaz hale
gelmesine yol açabilecek ve bundan da
zarar görecek olanlar da kuﬂku yok ki
maddi durumu yeterli olmayan
vatandaﬂlard›r.
Üstelik yine bu ﬂekilde an›lan sistemle
önlenmek istenilen iﬂkence, kötü
muamele, hukuka ayk›r› ifade alma ve
delil elde etme olaylar› ile iddialar› artacak
böylece de Türkiye’nin hukuk devleti
olma ilkesi yara alacak ve bu alanda
“uluslararas› itibar›” sars›lacakt›r.
De¤erli Bas›n Mensuplar›;
Yaﬂanan tüm bu sorunlar›n “‹nsan
Haklar›”, “Hukukun Üstünlü¤ü” ve
“Sosyal ve Laik Hukuk Devleti”
ilkelerinden ödün vermemizi
sa¤layamayaca¤›n› ve Ayd›nl›k, Bilim
Toplumu olma ve bunlardan hareketle
tam ba¤›ms›z yarg›y›, nihayetinde Tam
Ba¤›ms›z Türkiye’yi gerçekleﬂtirme özlem
ve hedeflerimizi asla engelleyemeyece¤ini
ve herkesin, her kurumun kendi
sorumluluklar›na objektif olarak sahip
ç›kmak zorunda oldu¤unu bir kez daha
siz say›n bas›n mensuplar› arac›l›¤›yla
kamuoyuyla paylaﬂ›r›z.
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Yönetim Kurulu Üyeleri
Görev Bölümü Yapt›

‹

stanbul Barosu Yönetim Kurulu, 6 Kas›m 2008 tarihinde yapt›¤› toplant›da,
Yönetim Kurulu Üyelerinin sorumluluk alanlar›n› belirledi.

Buna göre:
Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’›n Sosyal Yard›m ve Dayan›ﬂma Fonu iﬂlerinden,
Av. Turgay Demirci’nin staj ile kay›t kabul ile ilgili iﬂlerden,
Av. Berrin Ad›yaman ve Av. Hüseyin Özbek’in ﬂikâyet ve disiplinle ilgili iﬂlerden,
Av. Özden Gönenli’nin idari iﬂlerden,
Av. Cesur K›l›nç ve Av. Hüseyin Özbek’in Yay›n Kurulu ile ilgili iﬂlerden,
Av. Tayfun Aktaﬂ Baro Odalar› ile ilgili iﬂlerden,
Av. Handan Do¤an Adli Yard›m Servisi’nden,
Av. Turgay Demirci ve Doç. Dr. Av. Ümit Kocasakal CMK Servisi’nden
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlendiler.

Komisyonlardan
Sorumlu
Yönetim Kurulu
Üyeleri
AB Hukuku Komisyonu
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Cesur K›l›nç
Bankac›l›k ve Finansal
Kurumlar Komisyonu
Av. Tayfun Aktaﬂ
Bireysel Silahs›zlanma Komisyonu
Av. Özden Gönenli

Kurum ve Kamu Avukatlar› ‹le
Ba¤l› Çal›ﬂan Avukatlar Komisyonu
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Tayfun Aktaﬂ
Kültür ve Sanat Komisyonu
Av. Handan Do¤an
Av. Berrin Ad›yaman
Medya Komisyonu
Av. Ufuk Özkap

Biliﬂim ve Biliﬂim Hukuku Merkezi
Av. Turgay Demirci
Av. Ufuk Özkap
Çocuk Haklar› Merkezi
Av. Özden Gönenli
Av. Handan Do¤an
‹nsan Haklar› Merkezi
Av. Hüseyin Özbek
Doç. Dr. Av. Ümit Kocasakal
Kad›n Haklar› Merkezi
Av. Özden Gönenli
Av. Handan Do¤an
Tüketici Haklar› ve
Rekabet Hukuku Merkezi
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Berrin Ad›yaman

Mevzuat› Araﬂt›rma ve
Geliﬂtirme Komisyonu
Av. Ufuk Özkap

D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak

Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
Av. Hüseyin Özbek

Sigorta Hukuku Komisyonu
Av. Tayfun Aktaﬂ

Engelli Haklar› Komisyonu
Av. Ufuk Özkap

Spor Komisyonu
Av. Cesur K›l›nç
Av. Ufuk Özkap

Hukuka Ayk›r›l›klar› ‹zleme Komisyonu
Av. Özden Gönenli

Avukat Haklar› Merkezi
Av. Ufuk Özkap

Vergi ve ‹dare Hukuku Merkezi
Av. Tayfun Aktaﬂ

Çal›ﬂma Hukuku Komisyonu
Av. Berrin Ad›yaman
Av. Hüseyin Özbek

Hayvan Haklar› Komisyonu
Av. Handan Do¤an

Merkezlerden
Sorumlu
Yönetim
Kurulu Üyeleri

Meslek Sorunlar› Komisyonu
Av. Özden Gönenli
Av. Handan Do¤an

Sa¤l›k Hukuku Komisyonu
Av. Handan Do¤an
Av. Cesur K›l›nç
Av. Hüseyin Özbek

Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Berrin Ad›yaman

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

Stajyer Avukatlar Komisyonu
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Handan Do¤an
Av. Turgay Demirci
Yay›n Kurulu Komisyonu
Av. Cesur K›l›nç
Av. Hüseyin Özbek

Cumhuriyet Hukuku ve
Kültürü Merkezi (CUMER)
Av. Hüseyin Özbek
Av. Berrin Ad›yaman
Staj E¤itim Merkezi
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
Av. Turgay Demirci
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Anayasa’n›n De¤iﬂtirilemez Hükümleri
‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤›’nca düzenlenen
“Anayasan›n De¤iﬂtirilemez
Hükümleri” konulu panel 22
Kas›m 2008 Cumartesi günü
saat 14.00 – 17.00 aras›nda
Baro Kültür Merkezi’nde
yap›ld›.

P

anelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
A v. M u a m m e r Ay d › n ,
niyetlerinin anayasan›n “de¤iﬂtirilmesi
teklif dahi edilemeyecek” maddelerini
tart›ﬂmaya açmak olmad›¤›n›, tart›ﬂmaya
aç›lmas›n› isteyen zihniyetin cumhuriyetin
temel felsefesi ile sorunlar› bulundu¤unu
bildirdi.
1921, 24, 61 ve 82 anayasalar›nda
Cumhuriyetin temel felsefesi olan Atatürk
ilke ve Devrimlerinin, Cumhuriyetin
niteliklerinin ve laikli¤in özenle
korundu¤unu belirten Ayd›n, dinin
siyasallaﬂmas› ve d›ﬂ odaklar›n bask›lar›n›n
yo¤unlaﬂt›¤› bir dönemde, anayasan›n
de¤iﬂtirilmesi teklif dahi edilemeyecek
maddelerinin tart›ﬂmaya aç›lmas›n› iyi
niyetle ba¤daﬂt›rman›n mümkün
olmad›¤›n› söyledi.
Geçmiﬂ anayasalar›n özellikleri ve
nitelikleri hakk›nda bilgi veren ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Ayd›n, anayasalar›n
toplumsal uzlaﬂ› metinleri olduklar›n› ve
gerekiyorsa yeni bir anayasan›n nas›l
yap›laca¤›n›n herkesçe bilindi¤ini
hat›rlatarak “demokrasiye inan›yorsak yeni
anayasa tasla¤› yabanc›lar›n bilgisine
sunulmadan önce ülkemizde tart›ﬂ›lmal›
ve
toplumsal
uzlaﬂmayla
gerçekleﬂtirilmelidir” dedi.
Paneli yöneten ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Özbek, d›ﬂ
odaklar›n geliﬂmenin önünde en büyük
engel olarak Kemalizmi gördüklerini,
bütün güçleriyle Atatürk ilke ve
devrimlerini yozlaﬂt›rmaya ve Türkiye’yi
›l›ml› ‹slam Devletine dönüﬂtürmeye
çal›ﬂt›klar›n› vurgulad›.
Panelde ilik sözü alan Maltepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi ve
Anayasa Mahkemesi Emekli Üyesi Prof.
Dr. Faz›l Sa¤lam, diktatörlükten ya da
faﬂizmden demokrasiye geçen ülkelerin
anayasalar›n›n tümünde de¤iﬂtirilemez

hükümlerin bulundu¤unu bildirdi.
De¤iﬂtirilemez hükümler aç›s›ndan çeﬂitli
ülke anayasalar›ndan örnekler sunan Prof.
Dr. Sa¤lam, “demokrasiyle yönetilen bu
ülkelerin anayasalar›nda bu maddeler
dururken o anayasalarda de¤iﬂtirilemez
maddelerin bulunmad›¤›n› öne sürmek
büyük bir yaland›r” dedi.

sahiptir. Bu, Türk devriminin en önemli
kazan›mlar›ndan biridir” dedi.

Prof. Dr. Sa¤lam, anayasalarda
de¤iﬂtirilemez maddelerin demokrasiye
ayk›r› oldu¤unu öne sürerek anayasan›n
hâkim ideolojisini de¤iﬂtirmeye kalkanlar›n
kara ve ba¤naz bir yönetime hizmet
ettiklerini, bunun ideolojik bir söylem
oldu¤unu anlatt›.

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Korkut Kanado¤lu
da Anayasa Mahkemesi’nin son kararlar›n›
de¤erlendirdi.

Sa¤lam, anayasan›n de¤iﬂtirilemez
maddeleri ile ilgili anayasa de¤iﬂikliklerinin
Anayasa
Mahkemesince
denetlenebilece¤ini ve anayasan›n 12. ve
42. maddelerine iliﬂkin kararda
Mahkemenin bunu yapt›¤›n› belirtti.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. ﬁule Özsoy,
konuﬂmas›nda Cumhuriyet dönemi
anayasalar›n› de¤iﬂtirilemez ilkeler
aç›s›ndan irdeledi ve bu maddelerde Türk
devriminin karakteri ile üniter devlet
yap›s›n›n korundu¤unu söyledi.
De¤iﬂtirilemez maddelerle demokratik,
laik ve sosyal hukuk devleti anlay›ﬂ›n›n
da korundu¤unu kaydeden Özsoy, bu
maddelerin evrensel hukuk ilkelerine de
ayk›r› olmad›¤›n› anlatt›.
Atatürk milliyetçili¤ini anayasal
milliyetçilik olarak alg›lamak gerekti¤ini,
anayasal vatandaﬂl›k deyiminin ise yanl›ﬂ
kullan›ld›¤›n› hat›rlatan ﬁule Özsoy,
“Anayasal milliyetçilik etnik bir
milliyetçilik de¤ildir. Herkes kanun önünde
eﬂittir. Herkes ayn› hukukta eﬂit haklara

Özsoy, anayasal kurallar› ihlal etmenin
de yapt›r›m›n›n olmas› gerekti¤ini, bu
nedenle Anayasa Mahkemesi’ne
denetleme görevi verildi¤ini belirtti ve
konuya iliﬂkin örnekler verdi.

Anayasalar›n yap›m›nda asli kurucu
iktidar›n söz sahibi oldu¤unu, bu yetkinin
Kurucu Meclis eliyle kullan›ld›¤›n› belirten
Kanado¤lu, asli kurucu iktidar›n nitelikleri
ve tarihsel geliﬂimi hakk›nda bilgi verdi.
Tali kurucu iktidar›n anayasan›n
de¤iﬂtirilemez maddelerini
de¤iﬂtiremeyece¤ini, buna yetkisinin
bulunmad›¤›na iﬂaret eden Korkut
Kanado¤lu, de¤iﬂtirilebilir maddelerin
anayasaya konulan kurallar çerçevesinde
de¤iﬂtirilebilece¤ini kaydetti.
De¤iﬂtirilemez hükümler tali kurucu iktidar
taraf›ndan de¤iﬂtirilirse Anayasa
Mahkemesi’nin buna karﬂ› ç›kaca¤›n›, bu
takdirde Anayasa Mahkemesinin tart›ﬂ›l›r
hale gelmesinin mümkün olmad›¤›n›
vurgulayan Doç. Dr. Kanado¤lu, tali
kurucu iktidar taraf›ndan tümden yeni bir
anayasa yap›lmas›n›n da “sivil bir darbe”
olarak nitelenebilece¤ini sözlerine ekledi.
Panelde daha sonra panelistler, kendilerine
yöneltilen sorular› yan›tlad›lar. Panelin
sonunda ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Muammer Ayd›n panelistlere ve
kat›l›mc›lara teﬂekkür etti ve panelistlere
plaket ve arma¤anlar verdi.
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Küresel Ekonomik Kriz ve
Ödeme Güçlü¤ü Sorunlar›
‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar
Komisyonunca düzenlenen
“Küresel Ekonomik Kriz ve
Ödeme Güçlü¤ü Sorunlar›”
konulu panel 25 Kas›m Sal›
günü Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

P

anelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, ABD’nin
uygulad›¤› siyasetin kendi ekonomik
kaynaklar›n› zora soktu¤unu ve dünyan›n
büyük bir ekonomik kriz yaﬂamaya
baﬂlad›¤›n› bildirdi.
ABD’de iki büyük bankan›n batmas›yla
baﬂlayan krizin domino teorisine göre
giderek yayg›nlaﬂt›¤›na iﬂaret eden Ayd›n,
bu krizin Türkiye’yi de etkilemeye
baﬂlad›¤›n›, özel bankalar›n yan› s›ra ulusal
bankalar›n da kredileri geri ça¤›rmaya
baﬂlad›klar›n› bildirdi.

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Ayd›n, yürütmenin
gerekli önlemleri zaman›nda almad›¤›n›,
bu yüzden IMF ile yeniden anlaﬂma
masas›na oturman›n yollar›n› arad›¤›n›
kaydetti.
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay’›n
yönetti¤i panelde konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk
Demirbulak, konuﬂmas›n›n baﬂ›nda
ABD’de baﬂlayan krizin nedenlerini özetle
anlatt›.
Demirbulak, devletin ekonomiye
müdahalesine kesinlikle karﬂ› olan klasik
iktisatç›lar›n görüﬂünün iflas etti¤ini,
Neoliberalizm ﬂampiyonlar›n›n sistemin

yeniden yap›land›r›lmas› gerekti¤ini öne
sürdüklerini bildirdi.
Ad›m ad›m dünyaya yay›lan krizi
Türkiye’de kimin yönetti¤inin belli
olmad›¤›n›, sorumluluk anonim olunca
sorumsuzlu¤un rasyonel hale gelebilece¤i
tehlikesine dikkat çeken Demirbulak, 2001
krizinde BDDK’n›n iyi çal›ﬂmas› sonucu
henüz bankalar›m›zda ciddi bir sorun
yaﬂanmad›¤›n› söyledi.
Krizin Türkiye’yi de etkilemeye baﬂlad›¤›n›,
krizin etkilerinin iﬂçi ç›karmalar›, iﬂ yeri
kapatmalar›, kredi kart› borçlar›n›n artmas›
ﬂeklinde görüldü¤ünü belirten
Demirbulak, özetle ﬂunlar› söyledi:

Bankalar›m›z ald›klar› kredileri geri
ödemede zorluk yaﬂamaktad›r. Kiﬂisel
olarak tasarruf al›ﬂkanl›¤›m›z olmad›¤›
için borcu borçla ödeme yanl›ﬂ›na
düﬂülmektedir”.
Bu ortamda h›zl› hareket edilmesi ve
Merkez Bankas›’n›n bankalara likidite
aktarmas› gerekti¤ini belirten Demirbulak,
“Görünen o ki, petrol fiyatlar› düﬂece¤i
için cari aç›¤›m›z 2009’da düﬂecek,
toplam d›ﬂ kredi ihtiyac›m›z ise 55 milyar
dolara ç›kacakt›r. Bu durumda IMF ile
anlaﬂmak kaç›n›lmaz hale gelecektir.
Ufukta devalüasyon görünmektedir. Siyasi
irade ise bunun zamanlamas›n› yapmakta
zorlanmaktad›r” dedi.
Panelde konuﬂan ﬁekerbank T.A.ﬁ. Hukuk
Müﬂaviri Av. ‹hsan ﬁafak Balta, küresel
kriz ﬂartlar›nda banka-müﬂteri iliﬂkilerini
Türk bankac›l›k mevzuat› aç›s›ndan
de¤erlendirdi.
Yeditepe Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Ali Cem Budak da, ‹cra ve ‹flas Hukuku
bak›m›ndan ödeme güçlü¤ü içindeki kredi
borçlular›n›n hukuki durumu hakk›nda
bilgi sundu.

“‹stihdam aç›s›ndan otomotiv ve tekstil
sektöründe sorunlar yaﬂanmaktad›r.
Bankalar iﬂçi ç›karmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
Kredi faizleri yükselmektedir. Konut
kredileri daha k›sa vadelere çekilmeye
baﬂlanm›ﬂt›r. Mali suçlar artmaktad›r.

Soru-cevap bölümünden sonra
konuﬂmac›lara birer plaket verildi.
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2008 Çocuk Haklar›n›n
En Kara Y›l› Olmuﬂtur
‹stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Merkezi, Birleﬂmiﬂ
Milletler Çocuk Haklar›
Sözleﬂmesi’nin kabulünün
y›ldönümü dolay›s›yla (20
Kas›m) bir Bas›n Aç›klamas›
yay›nlad›. Aç›klamada 2008
y›l›nda kamuoyuna yans›yan
ihlaller nedeniyle 2008’in
Çocuk Haklar›n›n en kara y›l›
oldu¤u belirtildi.

01.08.2008:

01.11.2008:

Konya'n›n Taﬂkent ilçesine ba¤l› Balc›lar
beldesinde K›z ö¤rencilerin kald›¤›
Kaçak Kuran Kursu Yurt Binas› s›k›ﬂan
gaz patlamas› nedeni ile çöktü. 18 kiﬂi
öldü. 27 kiﬂi yaraland›.

Diyarbak›r'›n Ba¤lar ilçesi'nde
kuca¤›nda henüz ismi konmam›ﬂ 5 ayl›k
kardeﬂi ile Polis Merkezi'ne baﬂvuran
A.A. anne ve babas› çal›ﬂt›¤› için 3
kardeﬂine bakmak zorunda kald›¤›n›
belirterek annesinin bebeklere hiç
bakmad›¤›n›, kendisine b›rakt›¤›n›,
kendisi de okumak istedi¤i için yard›m
istedi.

21.09.2008:
‹zmir'de bir hastanede yetersiz beslenen
annelerin çok say›da prematüre bebekler
dünyaya getirdi¤i ve yeterli kuvöz
olmad›¤› için birçok bebe¤in öldü¤ü
iddia edildi.
28.09.2008:

A

ç›klama ﬂöyle:

Kad›köy'de bir okulda çocuklar› döven
ö¤retmen veliler taraf›ndan boykot
edilmiﬂtir.
26 Nisan 2008:
Bursa'da Hüseyin Üzmez 14 yaﬂ›nda
bir k›z çocu¤una cinsel istismar
suçlamas› ile gözalt›na al›nd›. Çocu¤un,
Çocuk Savc›s› taraf›ndan ifadesi al›n›rken
yan›nda pedagog, avukat bulundu mu?
Mahkemede dava görülürken
duruﬂmada küçük ma¤dure ifade
verirken avukat› ve pedagog yan›nda
m›yd›? Ma¤dure ‹stanbul Adli T›p
Kurulu'na sevk edilip tek doktor
taraf›ndan muayene edilip psikolojisinin
iyi oldu¤una dair rapor nas›l verildi?
Çocu¤un psikolojisinin bozulmas›
cezay› artt›r›c› sebeptir, psikolojisinin
bozulmamas› ise san›¤a beraat
sa¤lamaz. Çünkü ceza ma¤dura karﬂ›
iﬂlenen fiile verilir.
Gündüz mendil sat›p ayakkab› boyayan
12 yaﬂ alt› çocuklar bu faaliyetlerini
yakalanmamak u¤runa kendileri için
daha tehlikeli olan gece vakti
sürdürmekte ve ﬂehir hatlar› vapurlar›
da dâhil her yerde dolaﬂmaktad›rlar.

Sözel-2'de Türkiye birincisi olan
Kastamonu Do¤anyurt Lisesi'nde görev
yapan iki ö¤retmen baﬂka illere
gönderildi. Okulda Okul Müdürü ve
Beden Ö¤retmeninden baﬂka ö¤retmen
olmad›¤›, derslerin boﬂ geçti¤i
(Televizyondan izledik) bildirildi.
Okullara ö¤retmen atanmak için
senelerdir bekleyen ö¤retmenlerin
kuralar› okullar aç›ld›ktan 2 ay sonra
Kas›m 2008'de çekildi. Televizyondan
ö¤retmenlerin tayin için 6 y›ldan beri
kurada ç›kmay› beklediklerini
ö¤reniyoruz. Yüzlerce ö¤retmen
atanmak için senelerdir s›ra bekliyordu
v e h a l a d a b e k l i y o r. O k u l l a r
ö¤retmensiz.
03.10.2008:
Terörün vurdu¤u Aktütün Köyü'nde hiç
kadrolu ö¤retmen olmam›ﬂ. Okulda
ö¤retmenli¤i 12 yaﬂ›ndaki Safiye yap›yor.
Terör Örgütü PKK'n›n sald›r›s›nda 17
askerin ﬂehit olmas› ile gündeme gelen
65 haneli ve 650 nüfuslu köyün
‹lkö¤retim Okulu 3 Ekim'deki sald›r›dan
sonra 10 Ekim'de aç›ld›. Fakat bu da
sadece yar›m saat sürdü.
Kuruldu¤u günden beri okulda sa¤l›kl›
e¤itim verilemiyor. Olay medyaya
yans›y›nca 13.10. 2008 tarihinden
itibaren okula yard›mlar baﬂlad›.

Hemen hemen her gün bir yerlerden
çocuk ihmali ve istismar› ile ilgili
haberler ve ﬂikâyetler bildiriliyor. Bunlar
buzda¤›n›n görünen yüzü. Bilinmeyen
duyulmayan olaylar çok daha fazla.
2008 y›l› Çocuk Haklar› ihlallerinin,
çocuklara karﬂ› iﬂlenen ihmal ve istismar
suçlar›n›n alarm verdi¤i y›l olmuﬂtur.
Toplumumuz çocuklar›na ve haklar›na
daha duyarl› olmak zorundad›r.
Bu konuda insanlar›m›z›
bilinçlendirmeliyiz.
Bilhassa ö¤retmenlerimize görev
düﬂmektedir. Okullarda insan haklar›
ve çocuk haklar› konusunda dersler
konulmal› ve iyice ö¤retilmelidir.
Ö¤retmenlerimiz de bilgilendirilmeli ve
Ö¤retmen Okullar›nda Çocuk Haklar›
dersleri verilmelidir.
27.01.1995 tarihinde 22184 say›l›
Resmi Gazete'de yay›nlanarak ‹ç
Hukukumuzun bir parças› olan
Birleﬂmiﬂ Milletler Çocuk Haklar›na dair
sözleﬂmenin kabul günü olan
20.11.1989 tarihi Çocuk Haklar› Günü
o l a r a k i l a n e d i l m i ﬂ t i r. T ü m
çocuklar›m›z›n Çocuk Haklar› Günü’nü
kutlar›m.
Av. Fatma Baﬂar
‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Merkezi
Baﬂkan›
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Dünya Çocuk Haklar›
Günü Kutland›
Birleﬂmiﬂ Milletler 20 Kas›m
1989’da Çocuk Haklar›
Sözleﬂmesi’ni kabul etti
ve bu tarih “Dünya Çocuk
Haklar› Günü” olarak
kutlan›yor. Türkiye 27 Ocak
1995’de bu sözleﬂmeyi
onaylad› ve 22184 say›l›
Resmi Gazete’de yay›nlanarak
sözleﬂme ‹ç Hukukumuzun
bir parças› oldu.

G

eçen y›l kurulan ve çeﬂitli
kuruluﬂlar›n birlikte
oluﬂturduklar› “Çocuk ‹hmal ve
‹stismar›n› Önleme Platformu” 20 Kas›m
Dünya Çocuk Haklar› Günü dolay›s›yla
saat 11.00’da Maçka Lunapark’ta bir bas›n
toplant›s› düzenledi.
Devlet Sözünü Tutmal›
Platform ad›na bas›n aç›klamas›n› ‹stanbul
Barosu Temsilcisi Av. Seda Akço okudu.
Akço, 19 y›l önce dünya devletlerinin
çocuklar›na onlar› her türlü ihmal ve
istismardan koruma sözü verdiklerini
ancak bu sözün tutulmad›¤›n› söyledi.

Her gün bir baﬂka çocuk istismar› haberi
ile karﬂ›laﬂt›klar›n›, çocuklar yeterli bak›m›
görmedikleri için kötü muamele sonucu

zarar gördüklerini belirten Akço,
çocuklar›n orant›s›z güç kullan›m› sonucu
engelli kald›klar›n›, cinsel istismara maruz
kald›klar›n›, yeterli beslenemediklerini
ve okula gidemediklerini bildirdi.
Devlet Sorumlulu¤unu Yerine Getirmeli
Devletin çocuk ihmal ve istismar›n›
önlemedeki birincil sorumlulu¤unu yerine
getirmesini isteyen Av. Seda Akço, al›nmas›
gerekli önlemleri ﬂöyle s›ralad›:
3 Çocuktan Sorumlu Bakanl›k
3 ‹hmal ve istismar› önlemeye yönelik
bir politika ve strateji belgesinin
oluﬂturulmas›
3 Bütün nüfusa hizmet verebilecek
biçimde yayg›nlaﬂt›r›lm›ﬂ sosyal hizmet
kuruluﬂlar›
3 Erken uyar› sistemi
3 Hamilelikten itibaren çocu¤un ve
ailenin takibinin yap›lmas›
3 Okul öncesinden baﬂlayarak çocuklar›n
düzenli olarak sa¤l›k taramas›n›n yap›lmas›
3 Çocuklar›n e¤itiminin düzenli
sa¤lanmas›
3 Çocuk Koruma Merkezlerinin kurulmas›
3 Çocuklar için Alo-Yard›m hatt›n›n bütün
illerde yayg›nlaﬂt›r›lmas›
3 Çocu¤u olan ailelere gelir ve konut
güvencesinin sa¤lanmas›
3 Sosyal güvenlik ﬂemsiyesi bütün
çocuklar› kapsamal›

Risk Gerçekleﬂmeden Fark Edilmeli
Çocuklar›n ihmal ve istismar edilmelerine
sebebiyet veren her tür risk
gerçekleﬂmeden fark edilmeli ve
önlenmelidir. BM Çocuk Haklar›na Dair
Sözleﬂmesi, Devletlerden her türlü çocuk
ihmal ve istismar›n› önlemek üzere aktif
bir sorumluluk üstlenmesini istemektedir.
Çocuklara yönelik ihmal ve istismar›
önlemek aileden baﬂlayarak toplumun
her kesiminin ve her kurumun
sorumlulu¤undad›r. Ancak Devlet, bütün
bu sorumluluklar›n yerine getirmesi için
bilinç oluﬂturmak, politika geliﬂtirmek,
sorumlular› görevlerini yerine getirirken
desteklemek, sorumluluklar›n yerine
getirilmesini izlemek ve boﬂ bir alan
kalmamas›n› güvence alt›na almak gibi
kapsay›c› bir sorumlulu¤a sahiptir.
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Çocuk ‹stismar›na ‹liﬂkin
Ortak Bas›n Aç›klamas›

T

ecavüzden yarg›lanan bir
san›kla ilgili Adli T›p raporunda
bu olayla ilgili olarak cinsel
istismara u¤rayan B.Ç’nin “beden ve ruh
sa¤l›¤›n›n etkilenmedi¤i“ belirtilerek
san›¤›n serbest b›rak›lmas›na karar
verilmiﬂtir.

Olayda ma¤dur çocu¤un haklar›n›n
korunmayarak, reﬂit olmayan 14 yaﬂ›ndaki
B.Ç’nin ﬂikâyetini geri almas›n›n bilinçli

TCK 103. maddede çocuklar›n cinsel
istismar› düzenlenmiﬂ olup, “çocu¤u cinsel
yönden istismar eden kiﬂi, üç y›ldan sekiz
y›la kadar hapis cezas› ile cezaland›r›l›r.”
denilmektedir. Cinsel istismar deyiminden;
Onbeﬂ yaﬂ›n› tamamlamam›ﬂ veya
tamamlam›ﬂ olmakla birlikte fiilin hukukî
anlam ve sonuçlar›n› alg›lama yetene¤i
geliﬂmemiﬂ olan çocuklara karﬂ›
gerçekleﬂtirilen her türlü cinsel davran›ﬂ
anlaﬂ›lmaktad›r.

olmad›¤› ve raporda çocu¤un cinsel
istismar›n›n ruhsal hasar oluﬂturmad›¤›
görüﬂünün hukuken ve t›bben hatal›
oldu¤u ve çok k›sa bir sürede böyle bir
rapor verilmesinin di¤er davalarla
k›yasland›¤›nda inand›r›c› olmad›¤›
ortadad›r. Cinsel istismar suçu iﬂlenmiﬂ
olup ma¤dur korunmal›, bu suçu iﬂleyenler
cezaland›r›lmal›d›r.
Ülkemizin taraf oldu¤u BM Çocuk Haklar›
Sözleﬂmesi’ne göre çocu¤un yasal
menfaatlerinin ve haklar›n›n korunmas›,
devletin taraf olmas›yla ve çocu¤u
korumas›yla mümkündür. Yasalar›n
de¤iﬂtirilerek ma¤durlar› de¤il, bu suçu
iﬂleyenleri korumak hukuk devleti
kurallar›yla ba¤daﬂmaz.
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› ve Çocuk
Haklar› Merkezleri olarak olay› k›n›yor,
yetkilileri göreve ça¤›r›yoruz.
(31 Ekim 2008)

Ayn› maddenin 6. f›kras›nda “suçun
sonucunda ma¤durun beden veya
ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas› hâlinde, onbeﬂ
y›ldan az olmamak üzere hapis cezas›na
hükmolunaca¤›” düzenlenmiﬂtir.

ﬁiddeti Önlemek
E¤itimle Mümkündür

‹

stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, aile içi
ﬂiddette en çok kad›nlar›n ve
çocuklar›n ma¤dur oldu¤unu, ﬂiddet
ve istismar olaylar›n›n günümüzde
artt›¤›n› bildirdi.
Av. Tuskan, 25 Kas›m ﬁiddeti
Önleme Günü nedeniyle saat 18.00’da

TRT 2’de yay›nlanan Ahmet Sever’in
sundu¤u “Avrupa Vizyonu” adl›
programa kat›ld›.
Kad›na yönelik ﬂiddetin insan
haklar› ihlali oldu¤unu, yo¤un ﬂiddet
uygulamalar›n›n kad›n›n güçlenmesini
önledi¤ini belirten Av. Tuskan,
son dönemde yasalar›m›zda
ﬂiddeti önleyecek bir tak›m olumlu

de¤iﬂiklikler yap›lmas›na ra¤men
uygulamada ﬂiddetin önlenemedi¤ini,
ﬂiddetin ancak al›nacak önlemler ve
e¤itimle ortadan kald›r›labilece¤ini
söyledi.
Ayr›nt›: Baromuz ‹nternet sitesindedir.

BASIN AÇIKLAMASI

‹S

TA

1878

NBUL BAROS

U

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

11

Anayasa’n›n
Temel Hükümlerine Dokunulamaz

B

ilindi¤i üzere son günlerde,
Anayasam›z›n de¤iﬂtirilemez,
de¤iﬂtirilmesi teklif dahi
edilemez ilkelerini ve buna iliﬂkin
maddelerini tart›ﬂmaya açma giriﬂimi
ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu giriﬂimin, esasen
Anayasay› ve Anayasal uygunlu¤u
denetlemekle görevli Anayasa
Mahkemesi’nin hukukçu olmayan
baﬂkan›ndan gelmesi de ayr›ca dikkat
çekici ve düﬂündürücüdür.
Hat›rlamakta ve hat›rlatmakta yarar vard›r
ki, de¤iﬂtirilemez bu maddeler devletin
ﬂekline, Cumhuriyetin niteliklerine,
devletin bütünlü¤ü, resmi dili, bayra¤› ve
marﬂ›na iliﬂkindir. Bu üç temel madde ile
Türkiye Devleti’nin Cumhuriyet oldu¤u,
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti
oldu¤u, tekil (üniter) bir devlet oldu¤u,
dilinin Türkçe oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Görüldü¤ü gibi bu temel ilkeler, Devletin
rejimi, yap›s›, nitelikleri, üniter yap›s›
ile ilgilidir. Bunlar, 1923 y›l›nda
kurulan modern ve ba¤›ms›z Türkiye

Cumhuriyeti’nin temelini ve kuruluﬂ
felsefesini oluﬂturmaktad›r. Hiçbir
gereklili¤i ve nedeni olmad›¤› halde,
üstelik Anayasam›z›n 4.maddesine göre
bu maddelerin de¤iﬂtirilmesi teklif dahi
edilemezken bunlar› tart›ﬂmaya açman›n,
masumane ve samimi bir davran›ﬂ
olmad›¤› aﬂikârd›r. Ülkemizde son y›llarda
baﬂta laiklik ve devletin üniter yap›s› olmak
üzere, bu kurucu temel ilkelere karﬂ›
yo¤unlaﬂan aç›k sald›r›lar da dikkate
al›nd›¤›nda, bunun belirli bir amaca
yönelik planl› bir davran›ﬂ oldu¤u da
aç›kça görülmektedir. Gene bu giriﬂimin,
ülkemizin 25 parçaya ayr›lmas› yönündeki
taleplerden ve düﬂüncelerden, Anayasa
Mahkemesi’nin bu temel niteliklerle ilgili
önemli kararlar›ndan ve Yüce Mahkemeye
karﬂ› yap›lan a¤›r, haks›z ve planl›
sald›r›lardan, Cumhuriyetin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü tart›ﬂma ad›
alt›nda de¤ersiz gösterme gayretlerinden
sonra veya eﬂ zamanl› olarak ortaya
ç›kmas› da ayr›ca düﬂündürücüdür.

rejimini, laik ve üniter yap›s›n›, bayra¤›n›,
dilini tart›ﬂmaya açmakt›r. Bu ise ülkemizi
85 y›l öncesine, yani 1923 y›l› öncesine
döndürme, Lozan Antlaﬂmas›’n› ortadan
kald›rma çabalar›ndan baﬂka bir anlam
ifade edemez. Her demokratik devletin
kendisini, bu anlamda kendisini var eden
temel ilkeleri ve felsefesini koruma hakk›
mevcuttur. Anayasam›z›n 4.maddesi de
bu korumay› sa¤lamaktad›r. Ancak Türk
Ulusu da bu ilkelerin koruyucusu ve
kollay›c›s›d›r.

Bu ilkeleri tart›ﬂmaya açmak, Türkiye’nin

‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

‹stanbul Barosu bu ilkeleri koruma
bak›m›ndan taraft›r. Biz ‹stanbul Barosu
ve hukukçular olarak, baﬂta laiklik ve tekil
devlet yap›s› olmak üzere bu temel
ilkelere, bunlar› koruyan anayasal
hükümlere daima sahip ç›kaca¤›m›z›, her
durum ve koﬂulda bu ilkeleri
koruyaca¤›m›z› ve kollayaca¤›m›z›, buna
karﬂ› yap›lan hukuk d›ﬂ› sald›r›lara sessiz
kalmayaca¤›m›z› sayg› ile kamuoyuna
duyururuz.

“ﬁiddete Karﬂ› Sessiz Kalmay›n
Aile ‹çi ﬁiddete Katlanmay›n”

ﬁ

iddete her yerde maruz kalan,
aile içi ﬂiddette de en çok
ma¤dur olan kad›nlar ve
çocuklard›r. Kad›na yönelik ﬂiddet
olaylar›na her yerde iﬂ yerinde, sokakta,
okulda, gözalt›nda, savaﬂta ve en çok
korunmas› gereken yer olan ailede
rastlan›lmaktad›r.
“KADINA YÖNEL‹K ﬁ‹DDET ‹NSAN
HAKLARI ‹HLAL‹D‹R.” Bu tür ﬂiddetler
kad›n›n güçlenmesinin önündeki en
önemli engellerden biridir. ﬁiddettin
önüne geçmek için ﬂiddeti önleyecek ve
kald›racak her türlü e¤itim büyük önem
taﬂ›maktad›r. ﬁiddetin oran› haklar› bilmek
ve haklar› kullanmakla orant›l›d›r.
‹nsanlar›n haklar›n› bilmedikleri takdirde
ﬂiddete dur demeleri mümkün de¤ildir.
Biz Kad›n Kuruluﬂlar› ve Kad›n Haklar›
Merkezi olarak çal›ﬂmalar›m›z› ve
önerilerimizi 25 Kas›m ﬁiddeti Önleme
Gününde aﬂa¤›daki baﬂl›klar halinde
sunuyoruz.

3 Kad›n erkek eﬂitli¤i konusunda
TBMM‘de konuyla ilgili bir komisyon
kurulmal› ve bu konuda yayg›n ve kararl›
bir politikas› uygulanmal›d›r.
3 Yasal haklar konusunda bilgilendirme
toplant›lar› yapmaktay›z, bu toplant›lar
yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
3 Cinsel suçlarla ilgili adli süreçte
ma¤duru kollamal›, haklar›n› savunmal›
ve san›¤›n bir an önce cezaland›r›lmas›n›
sa¤lamal›y›z. Yasalardaki eksikleri ve
uygulama sorunlar›n› bir an önce
gidermeliyiz.
3 Bu konuyla ilgili erkek fark›ndal›¤›
yaratmak için erkeklerin e¤itimi büyük
önem arz etmektedir. Konuyla ilgili
e¤itimler sivil toplum kuruluﬂlar›yla
ortak yap›lmaktad›r. Ancak yeterli
de¤ildir. E¤itim gibi öncelikli olarak
yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r.
3 ﬁiddet konusunda toplumda fark›ndal›k
yarat›lmas› için görsel ve yaz›l› medyayla
iﬂ birli¤i yap›lmaktad›r. Bu konuda tüm
medyay› hassas ve duyarl› olmaya davet
ediyoruz.

3 4320 Say›l› Kanun’un uygulanmas›nda
Aile Mahkemeleri, Adli T›p Kurumu,
Sosyal Hizmetler ve Polis Teﬂkilat› ile
iﬂbirli¤ini güçlendirmeye çal›ﬂmaktay›z.
Ancak toplumdaki erkek egemen
anlay›ﬂ› henüz k›rm›ﬂ de¤iliz. Bu anlay›ﬂ
de¤iﬂikli¤ini sa¤lamal›y›z.
3 Belediyeleri s›¤›nma evi açmalar› ve
ma¤durlar› destekleyici iﬂlemleri yapmalar›
için göreve ça¤›r›yoruz.
3 Baro’ya baﬂvuran ﬂiddet ma¤durlar›na
hukuki yard›m vermekteyiz. Ancak bu
aﬂamada ma¤durlar›n psikolojik destek
almalar› sa¤lanmal›d›r.
3 0 212 656 96 96 ALO ﬁ‹DDET HATTI
ile ilgili duyurular›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›
gerekmektedir.
Av. Nazan MORO⁄LU
‹KKB Koordinatörü
Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN
‹stanbul Barosu
Kad›n Haklar› Merkezi Baﬂkan›
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Atatürk Devrimlerinin Hukuksal
Mücadelesini Sonuna Dek Sürdürece¤iz
1881, Mustafa Kemal’in do¤umunun
yan›nda Osmanl›n›n Bat›l› emperyalistlerin
ekonomik, siyasal denetimine girmesinin
de tarihidir. Osmanl›y› borç tuza¤›na
düﬂüren bat›l› devletler, alacaklar›n›
kayna¤›nda tahsil amac›yla 1881’de
Düyun-u Umumiye örgütünü kurmuﬂlard›.
Osmanl›, adeta devlet içinde devlet olan,
binlerce memuru özel güvenlik gücü olan
bu tefeci örgütün mali denetimine girmiﬂti.
Mustafa Kemal, görkemli günlerini çoktan
geride b›rakm›ﬂ, borçlu, sürekli toprak
kaybeden, bat›n›n hasta adam diye
niteleyip paylaﬂ›m hesaplar› yapt›¤› bir
devletin yurttaﬂ› olarak do¤muﬂtu. Bat›n›n
bazen do¤rudan müdahalesinin, bazen
k›ﬂk›rtmalar›yla ç›kar›lan savaﬂlar›n daha
da yoksullaﬂt›r›p küçülttü¤ü bir devletin
yurttaﬂ› olarak geçen çocukluk süreci
onda yeni bir ulus, ba¤›ms›z bir devlet
düﬂüncesini güçlendirmiﬂtir.
Yar› sömürge, sürekli ufalanan, itelenen,
aﬂa¤›lanan, emperyalizmin pençesinde
yok oluﬂ sürecine sokulmuﬂ bir ülkede
hayata gözlerini açan Mustafa, 1938’de,
gelece¤e güvenle bakan, özgür, baﬂ› dik
bir ulus, ba¤›ms›z, sayg›n bir devletin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olarak
aram›zdan ayr›ld›.
Hasta adam›n terekesinden pay kapma
amac›yla ç›kar›lan I. Dünya Savaﬂ› sonucu
sömürgenlerce dayat›lan Sevr’i parçalay›p
Lozan’a ulaﬂan bir milletin önderi, öncüsü
nas›l tan›mlanmal›d›r?
Askeri zaferi yeterli bulmay›p, bunu
ekonomik zaferlerle taçland›rmad›kça,
ekonomik ba¤›ms›zl›k sa¤lanmad›kça
siyasal ba¤›ms›zl›¤›n bir anlam›n›n
olamayaca¤›n›n bilinciyle devlet kuran
bir kurtar›c› günümüzde nas›l
de¤erlendirilmelidir?
Emperyalizmin yenilebilece¤ini,

Atam›z›
Sayg›yla And›k
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ü aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n 70.
y›l›nda sayg›, minnet ve ﬂükranla and›k.
Her y›l oldu¤u gibi Ata’m›z›n
sonsuzlu¤a u¤urland›¤› saat dokuzu
beﬂ geçe tüm Türkiye sayg› duruﬂunda
bulundu.

mazlumlar›n zalimlerin vurdu¤u zincirleri
parçalayabilece¤ini ilk kez kan›tlayan,
yoksullar›n onurlu diriliﬂ, dikiliﬂ ve
kurtuluﬂunun önderine günümüzde nas›l
bak›lmal›d›r?

mirasç›lar› numaral› cumhuriyetçiler,
emperyalizmin kiral›k kalemleri Türkiyeli
ayd›nlar içinse bir utanç aynas›d›r. Onlara
omurgas›zl›¤›, köksüzlü¤ü, ulusa, ülkeye
ihaneti, onursuzlu¤u hat›rlatan bir simgedir
Atatürk.

Ulusunun önüne düﬂerek onlar› ümmet
toplumundan, sürülükten, ça¤daﬂ, özgür
yurttaﬂl›¤a, ortaça¤ karanl›¤›ndan bilimin
ayd›nl›¤›na yürüten bir ulusal kahraman
günümüzde nas›l bir anlam ifade
etmektedir?

Milli olmaktan çoktan ç›k›p, küresel
sermayenin sermayesine dönüﬂmüﬂ
Türkiyeli sermaye içinse art›k kurtulunmas›
gereken bir yüktür.

Bu sorulara verilecek cevaplardaki farkl›l›k
kiﬂilerin, kurumlar›n, devletlerin durduklar›
yer, amaçlad›klar› hedefler do¤rultusunda
farkl›l›klar taﬂ›yacakt›r.
Günümüz emperyalizmi Mustafa Kemal’i,
Çanakkale’deki direncin, istilac›lara karﬂ›
verilen ilk Kurtuluﬂ Savaﬂ›’n›n, sermayeye
karﬂ› eme¤in saf›nda bir kötülük simgesi
olarak alg›lamaktad›r.
Son dönemlerde k›demli CIA ajanlar›n›n,
ABD’nin kimi sivil ve askeri yetkililerinin,
baz› AB yetkililerinin Atatürk’ün
resimlerinin kamu binalar›ndan
indirilmesi, heykellerinin ortal›ktan
kald›r›lmas› istemleri yukar›daki sorular›n
emperyalizm aç›s›ndan cevab›d›r.
As›l istenen Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluﬂ felsefesinden, Anayasal
metinlerden, rejimin ideolojik
temellerinden Atatürk’ün silinmesiyle,
ulus devletten federasyona geçiﬂte,
günümüz emperyalizminin Türkiye’ye
biçti¤i role, verece¤i göreve dönüﬂmede
en büyük engelin ortadan kald›r›lmas›d›r.
Teokratik kafalar, etnik saplant›l›lar için
Atatürk, ba¤›ms›z ulus devletten ümmete,
kabile-klan ayr›ﬂmas›na, Lozan’dan Sevr’e
dönmenin en büyük engelidir.
Mütareke münevverlerinin günümüzdeki

Atatürk’ü ülke kurtar›c›, devlet kurucu,
mazlumlar›n onur simgesi, halk›n›n
kahraman› olmaktan ç›kar›p
Mustafalaﬂt›rarak, diktatörlük, kiﬂilik
zaaflar›, yaln›zl›k, vefas›zl›k sarmal›yla
duman alt› etmek gibisinden gri taarruzun
ilginç örnekleri sahnelenmektedir
günümüzde.
Atatürk’ün özel yaﬂam›, kiﬂili¤inin
bilinmez dehlizlerinde gezinme
bahanesiyle sureti haktan görünerek
yap›lan sald›r›larla Türk halk›n›n
gönlündeki, kafas›ndaki Atatürk
alg›s›n› sinsice de¤iﬂtirmek isteyenler
baﬂaramayacaklar.
Kendi hasta kiﬂiliklerinin, do¤rular› yok
eden duman alt› olmuﬂ kafalar›n ürünü,
sermaye destekli yaz›l› ve görsel
çal›ﬂmalar, Türk ulusunun onur simgesi
Gazi Paﬂas›’na, Atatürk’üne sevgisinin
artmas›na, b›rakt›¤› miras› koruma
azminin bilenmesinden baﬂka bir sonuç
do¤urmayacakt›r.
‹stanbul Barosu, aram›zdan ayr›l›ﬂ›n›n
70. y›l›nda büyük Önderi, ba¤›ms›z
yarg›n›n ancak ba¤›ms›z bir ülkede
gerçekleﬂebilece¤inin bilinciyle and›¤›n›,
A t a t ü r k T ü r k i y e ’s i n d e A t a t ü r k
Devrimlerinin korunmas›n›n hukuksal
mücadelesini ayn› kararl›l›kla
sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

Bütün yurtta, D›ﬂ Temsilciliklerimizde
ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti‘nde
oldu¤u gibi Atatürk, ‹stanbul’da da
Taksim Cumhuriyet An›t› önünde
düzenlenen törenle an›ld›.
Saat dokuzu beﬂ geçe yap›lan sayg›
duruﬂundan sonra ‹stiklal Marﬂ›
söylendi. Bunu an›ta çelenk konulmas›
izledi. Taksim Cumhuriyet An›t› önünde
yap›lan törende ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n da haz›r bulundu

ve an›ta ‹stanbul Barosu ad›na çelenk
koydu.
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Mustafalaﬂt›rma
S›radanlaﬂt›rma Buharlaﬂt›rma
Baz› adlar, imgeler ak›ldan geçirildi¤inde
yahut dillendirildi¤inde olumlu ça¤r›ﬂ›mlara
yol açar. Mustafa Kemal, bu de¤erlendirmeye
uygunluk aç›s›ndan verilecek örneklerin
baﬂ›nda gelir. Atatürk ad›yla birlikte
bilincimizde ba¤›ms›zl›k, onur, direnme,
baﬂ e¤meme, sayg›nl›k, askeri deha, yüksek
komutanl›k vas›flar›, ulusu kurtarma, devlet
kurma baﬂta olmak üzere bir sürü kavram›n
resmigeçidi baﬂlar. Bunun nedeni, siyasal,
sosyal tercihleri farkl›l›klar taﬂ›sa bile s›radan
insanlar›m›z›n ezici ço¤unlu¤u için
Atatürk’ün hem kiﬂisel hem de kolektif bir
gurur, onur simgesi olmaya devam etmekte
oluﬂudur.
Ulusal y›k›mlar›n yaﬂand›¤› çöküﬂ
dönemlerinde milletlerin s›¤›n›p güç
alabilecekleri, karamsarl›k, kötümserlik,
teslimiyet havas›n› da¤›t›p, y›lg›nl›k
psikolojisini aﬂabilecekleri simgelere
ihtiyaçlar› olur. Böyle zamanlarda geçmiﬂ
tarihlerindeki mitolojik kahramanlar,
görkemli zaferler, destans› figürler ulusun
direniﬂ g›das› olur.
Atatürk’ ün günümüz için taﬂ›d›¤› önem,
Türk ulusunu yok oluﬂ ve y›k›m günlerinden
kurtuluﬂa götüren önderli¤inin yan›nda,
yeni y›k›mlar›n, yeni sald›r›lar›n, yeni
kuﬂatmalar›n da hem s›¤›na¤›, hem direnç
kayna¤› olmas›d›r. Bu bak›mdan milenyum
emperyalizminin, iyice sald›rganlaﬂan küresel
sermayenin, AB ve ABD’nin, Atatürk’ü ve
Kemalizm’i çoktand›r hedef tahtas›na
oturtmas›n›n nedenlerinin iyi tahlil edilmesi
gerekmektedir.
Küresel sermayenin ç›karlar› aç›s›ndan baﬂta
Türk ulusu olmak üzere, tüm ezilenlerin,
emperyalizmin sömürü hedefindeki
halklar›n ortak bir de¤erinin, yani Atatürk’ün
ötelenmesi, itelenmesi, örselenmesi,
toplumsal borsan›n en dibe vuran kâ¤›d›
haline getirilmesi gerekmektedir. Mustafa
Kemal’in Türkler aç›s›ndan taﬂ›d›¤› olumlu
de¤erlerin tümünün olumsuza çevrilmesine
yönelik psikolojik harekât tüm h›z›yla
sürmektedir. Brüksel ve Washington
epeydir Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluﬂ
kodlar›ndan, milli koordinatlar›ndan Atatürk
ad›n›n, Kemalist düﬂüncenin silinmesi
istemini bu nedenle dillendirmektedir.
Bu istemlere, küresel sermayenin uzant›s›
Türkiyeli sermaye ile Mütareke ‹stanbul’unun
iﬂgalci müttefikleri Teali ‹slam Cemiyeti, Kürt
Teali Cemiyeti, Hürriyet ve ‹tilaf F›rkas›’n›n
günümüzdeki mirasç›lar›nca can› gönülden
arka ç›k›lmakta, gönüllü taﬂeronluk
yap›lmaktad›r.
Atatürk’ün Türk milletinin ortak gurur
simgesi, Türkiye Cumhuriyeti ulus devletinin
felsefi ve ideolojik temeli olmaktan
ç›kar›lmas› çabalar›n›n baﬂar›l› olmas›
durumunda Cumhuriyet’ten de, devletten
de geriye bir ﬂey kalmayaca¤›, Türk milletinin
de varl›¤›n› sürdüremeyece¤i kuﬂkusuzdur.

Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Yön.Kur. Üyesi
Atatürk’ü ortalama Türk’ün bilincindeki
emperyalistleri yenen, ulusunu ve ülkesini
kurtaran bir milli kahraman alg›s›ndan
ar›nd›r›p, kiﬂilik zaaflar› içinde, dostlar›na
vefas›z, alkolik, tedirgin, vehimli, yaln›zl›k
okyanusu içinde yüzen biri olarak
s›radanlaﬂt›rma (Mustafalaﬂt›rma)
operasyonu, kamuoyuna tekelci sermaye
medyas›nca y›l›n sinema olay› olarak
pazarlanmaktad›r.
Mustafa filmi bana y›llar önce çevrilen,
aﬂa¤› yukar› ayn› kiﬂi ve kurumlarca
desteklenen Gallipoli’yi hat›rlatt›. Çanakkale
muharebelerini konu alan Gallipoli daha
gösterime girmeden kimi çevrelerce
Oscar’a aday gösterilmiﬂ, aylarca medya
manﬂetlerinden inmemiﬂ, ülkenin her
yan›nda ilkö¤retim ö¤rencilerine baﬂlar›nda
ö¤retmenleri bu film seyrettirilmiﬂti! Filmde
Çanakkale’ ye teﬂrif ederek topraklar›m›z›
ﬂereflendiren ‹ngiliz, Frans›z ve Anzak
(o tarihte ‹ngiliz sömürgeleri olan Avustralya
ve Yeni Zelanda) askerlerinin dramatik
öyküleri, annelerine, sevgililerine yazd›klar›
lirik mektuplar konu ediliyordu. Filmin Ayhan
Iﬂ›k’›, Cüneyt Ark›n’›, Göksel Arsoy’u ‹ngiliz,
Frans›z, Anzak askerleriydi. Bizim
Mehmetlere ise Cevat Kurtuluﬂ’la Sami
Hazinses aras› bir rol verilmiﬂti!
Homores, ‹lyada Destan›’nda Truva
Savaﬂlar›n› anlat›r. Destana göre Menelas’›n
kar›s› güzel Helen’i Troya’ya kaç›ran Paris
bu savaﬂ›n ç›kmas›na sebep olmuﬂtur. Olay›
mitolojik tortular›ndan ve destans› ö¤elerden
ar›nd›r›rsak as›l neden Yunan taraf›n›n
Anadolu’yu ele geçirme arzusudur. Yani
neden ekonomik ve siyasald›r. Büyük ﬂair
oldu¤u kadar soylu bir ruh taﬂ›yan Yunan’l›
Homeros bu savaﬂta Troyal›lar›n hakk›n›
yemez. Troya Prensi Hektor’ un savaﬂç›l›¤›n›,
yi¤itli¤ini, ülkesi için fedakârl›¤›n› adeta
kutsar. Onu Akha (Yunan) kahraman› Aﬂil’e
denk bir kiﬂilik olarak iﬂler. Her nedense
bizim Tanzimat münevveri kompleksini bir
türlü aﬂamam›ﬂ, ulusuyla, ülkesiyle gönül
ba¤›n› çoktan kopartm›ﬂ kimi ayd›nlar›m›z›n,
seçkinlerimizin kendi milletini aﬂa¤›lay›p
bat›ya tap›nma derecesindeki hastal›kl›
yaklaﬂ›m›n› görünce insan›n binlerce y›l
öncesinin büyük ﬂairine duydu¤u sayg›s›
daha da art›yor.
Gallipoli’yi izleyince yönetmenin ülkemizi
iﬂgale gelen dünyan›n efendilerine, onlar›n
çelikten kaleye benzer z›hl›lar›na, ölüm
kusan toplar›na, donan›ml› askerlerine karﬂ›
Mehmetlerin destans› direniﬂini anlatma
gibi bir amac›n›n olmad›¤›n› anlad›m.
Yönetmenin bütün derdi Hollywood
kal›plar›nda, bat›l›lar›n damak zevkine uygun
bir film yaparak be¤enilerini kazanmak,
piyasalar›na kabul edilmekti!

Ülkemizi iﬂgale gelen emperyalizmin silahl›
gücü bu nedenle bir romantizm sarmal›
içinde sunuluyor, Türk seyirciler bir sinema
büyüsü içinde Çanakkale’deki iﬂgalci
askerlerin trajedisine a¤lat›l›yordu.
Çanakkale, ortalama Türk’ün alg›s›ndaki,
kibirli emperyalizme direniﬂin,
yenilmezli¤inin sulara gömülüﬂünün,
askerlerine taarruzu de¤il ölmeyi emreden
Mustafa Kemal’in y›ld›z›n›n parlad›¤› yer
olmaktan ç›kar›l›yordu. Gallipoli’nin
yönetmeninin kameras›ndan yans›t›lan
Çanakkale, Bat›l› beyaz adam›n teﬂrifiyle
ﬂereflenen alelade bir toprak parças›ndan
öte bir ﬂey de¤ildi.
Yüzen kalelerin ölüm kusan toplar›na,
namlusundan alev saçan iﬂgalci
mitralyözlerine bana m›s›n demeyen
Mehmetleri bir ç›rp›da harcay›veren, bunca
y›l›n Çanakkale’sini de Gallipoli yap›veren
yönetmenin bat› tribününden bekledi¤i alk›ﬂ
u¤runa verdi¤i ac› kuﬂkusuz daha a¤›r
gelmiﬂtir Çanakkale ﬂehitlerine!
Gallipoli’den bu yana ulusal bilincimize,
kolektif duyarl›¤›m›za yönelik sald›r›lara,
yaz›l› ve görsel sosyo-psikolojik kültürel
kampanyalara niçin h›z verildi¤inin iyi
düﬂünülmesi gerekmektedir. BOP’un,
GOP’un önündeki en büyük engel, ulus
devletin, tekil yap›n›n kilit taﬂ›, yenilmezlik
ve ulusal direnç simgesi Atatürk’tür. Türk
Ulusunun direnç ruhunu, ba¤›ms›zl›k
tutkusunu temsil eden önderinin sayd›¤›m›z
nedenlerle Mustafalaﬂt›r›lmas› gerekmektedir.
Son y›llarda yaz›lan romanlar, sözüm ona
araﬂt›rmalarda objektiflik, özel yaﬂam›n
mahrem boyutlar›n›n da ortaya ç›kar›lmas›
ad›na Atatürk’ün özel yaﬂam›yla,
Latife Han›m’la, Fikriye Han›m’la ilgili
bilinmezlerin aç›klanmas› söylemiyle
gerçekleﬂtirilen gri taarruzlar ayn› amaca
yöneliktir. Atatürk’ün Türk Ulusunun
gönlünden, bilincinden kaz›nmas›, silinmesi,
Mustafalaﬂt›r›lmas›, s›radanlaﬂt›r›lmas›yla
ebedi yaln›zl›¤a mahkûm edilmesidir.
Türk milleti ile Atatürk aras›na örülmek
istenen Berlin Duvar›’n›n inﬂas› her yeni
filimle, her yeni araﬂt›rmayla (!) biraz daha
yükselmektedir. Belle¤ini yitiren, tarih
bilincinden soyutlanm›ﬂ bir halk›n ulus
özelli¤ini kaybedip sürüleﬂece¤i,
sömürüye, esarete direncinin söz konusu
bile olamayaca¤›n› bilenler yeni filimler,
yeni romanlar, yeni araﬂt›rmalar için kesenin
a¤z›n› açm›ﬂ, cömert katk›lar için haz›rda
beklemektedirler.
Mustafalaﬂt›rmaya, s›radanlaﬂt›rmaya ve
buharlaﬂt›rmaya karﬂ› Mustafa Kemal
Atatürk’ü ulusça derin bilinçalt›nda yaﬂatarak
günümüzün Mustafa’s› olmak gerekiyor.
Direncin, onurun, özgürlü¤ün, sömürüye
karﬂ› duruﬂun, mazlumun yan›nda saf
tutman›n Mustafa’s›!

14

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

‹S

TA

Cumhuriyetimizin
Temel Felsefesi
De¤iﬂtirilemez
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götürecek politikalar› istemiyoruz. Bir kez ülkemiz tam ba¤›ms›z
olsun ki, üstünde hukuk olsun, üstünde bizler olal›m. 85 y›ll›k
cumhuriyetimizin de¤erleri var. Bunlar›n arkas›nda durmayaca¤›z
da nerede duraca¤›z. Bunlar› tart›ﬂmaya aç›yorsan›z, cumhuriyeti
tart›ﬂmaya aç›yorsunuz demektir. “Biz de bununla bir devrim
gerçekleﬂtirece¤iz” diyorlarsa, o zaman baﬂka bir tart›ﬂma açmak
gerekir. Nereden gelirse gelsin, biz ülkemizi s›k›nt›ya sokacak
her türlü anlay›ﬂa ve olaya karﬂ›y›z” dedi.
Anayasalar›n toplumsal uzlaﬂma belgesi oldu¤una dikkat çeken
‹stanbul Barosu Baﬂkan›, e¤er Anayasa’da de¤iﬂiklik gerekiyorsa
toplumun bütün kesimleriyle sa¤lanacak bir uzlaﬂma ile bunun
gerçekleﬂtirilebilece¤ini, çünkü Anayasa’n›n temel hak ve
özgürlükleri güvenceye ald›¤›n› bu haklar›n da o ülkede yaﬂayan
herkesi ilgilendirdi¤ini vurgulad›.
Baﬂkan Ayd›n, kapal› kap›lar ard›nda anayasa taslaklar› haz›rlat›p
bunun baﬂka yerlerde tart›ﬂ›lmas›n› hiç do¤ru bulmad›¤›n› belirtti.
Ergenekon Davas›’na iliﬂkin görüﬂleri de sorulan Baﬂkan Ayd›n,
dava devam etti¤i için bu konuda bir ﬂey söylemek istemedi¤ini,
ama Ergenekon Davas›’nda kafa kar›ﬂt›r›c› pek çok ﬂey
bulundu¤unu bildirdi.

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, anayasam›z›n
“de¤iﬂtirilmesi teklif dahi edilemez” nitelikli ilk dört maddesini
tart›ﬂmaya açman›n “abesle iﬂtigal” oldu¤unu söyledi.
Baﬂkan Ayd›n, 12 Kas›m Çarﬂamba günü Kanal Biz
Televizyonu’nda saat 19.00’da yay›nlanan Ana Haber Bülteni’ne
canl› yay›n konu¤u olarak kat›ld› ve Tuncay Mollaveyiso¤lu’nun
sorular›n› yan›tlad›.
Tart›ﬂmaya açt›klar› ilk dört maddenin cumhuriyetin felsefesi
olan Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyetin ilkelerini ve
laikli¤i kapsad›¤›n› belirten Av. Muammer Ayd›n, bu fikrin
Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› taraf›ndan ortaya at›lmas›n› ilginç
buldu¤unu, ancak Anayasa Mahkemesi Baﬂkan›’n›n daha önceki
tav›rlar› bilindi¤i için bu aç›klamalar› çok ﬂaﬂ›rt›c› bulmad›¤›n›
bildirdi.
Olaya fikir özgürlü¤ü aç›s›ndan bakman›n mümkün olmad›¤›n›,
baz› ﬂeyleri ortaya atarak tart›ﬂt›ra tart›ﬂt›ra toplumu haz›rlama
düﬂüncesi olabilece¤ini belirten ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Ayd›n
ﬂöyle konuﬂtu:
“Say›n Baﬂbakan ham meyvenin olgunlaﬂmas›n› bekliyor. Buradan
Anayasa Mahkemesi’nin yetkilerinin k›s›lmas›n›, anayasa
de¤iﬂikliklerini, türbanla ilgili aç›l›mlar› ve daha nicelerini
anlayabilirsiniz. Siyaset olarak iki erki arkan›za alm›ﬂ olabilirsiniz.
Bu demokratiktir. Seçimle gelip bu erklere sahip olabilirsiniz.
Ama “ben iktidar›m, ben her ﬂeyi yapar›m” iddias›n›n do¤ru
olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Hukukun üstünlü¤ü diye bir kural
var, o da, Yasama ve Yürütmenin Yarg› erkiyle denetlenmesidir.”
Geçmiﬂte “her ﬂeyi yapar›m” iddias›yla ilgili örneklerin toplumca
yaﬂand›¤›n› belirten Muammer Ayd›n, “Biz demokrasimizi geriye

Ucu aç›k bir davan›n nas›l geliﬂece¤inin pek belli olmad›¤›n›,
dalgalar halinde gözalt›lar ve tutuklamalar yaﬂand›¤›n› kaydeden
Muammer Ayd›n, 2455 sayfal›k iddianamenin de her halde
sadece bize özgü bir durum oldu¤unu, bu nedenle yarg›lamay›
yapan yarg›çlar›n iﬂlerinin pek kolay olmad›¤›n› söyledi.
Ergenekon Davas› kadar çok san›¤› bulunmayan ‹stanbul
Üniversitesi önünde öldürülen gençlerin davas›n›n 30 y›lda
bitirilemedi¤ini ve zaman aﬂ›m›na u¤rad›¤›n› hat›rlatan Ayd›n,
Ergenekon Davas›’n›n ne zaman bitece¤ini kestirmenin mümkün
olmad›¤›n› belirtti. Ayd›n, adil yarg›lama ad›na Adalet
Bakanl›¤›’n›n böyle bir davay› cezaevi s›n›rlar› d›ﬂ›na taﬂ›mas›n›n
da çok önem taﬂ›d›¤›n› vurgulad›.
Not: Ayr›nt› Baromuz ‹nternet Sitesinde.

Barolar Ülke Sorunlar›na
Kay›ts›z Kalamaz
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, birer meslek
örgütü olan barolar›n ülke sorunlar›na kay›ts›z kalamayacaklar›n›
bildirdi.
Baﬂkan Ayd›n, 28 Ekim 2008 Sal› günü Cem TV’de yay›nlanan
Erol Mütercimler’in sundu¤u Alternatif adl› programa konuk
oldu.
‹stanbul Barosu Baﬂkan›, Mütercimler’in Barolar›n yap›s›, iﬂlevi,
meslek örgütü olarak hedefleri, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve Anayasa
tart›ﬂmalar›na iliﬂkin sorular›n› yan›tlad›.
Not: Ayr›nt› Baromuz ‹nternet Sitesinde.
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Hrant Dink Cinayetini
Savsaklayanlar
Cezaland›r›lmal›
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Hrant Dink
Cinayeti ile ilgili Baﬂbakanl›k Teftiﬂ Kurulu’nun raporunun
aç›klanmas› üzerine, 12 Kas›m 2008 Çarﬂamba günü NTV ve
TVNET canl› yay›n›na telefon ba¤lant›s›yla kat›larak raporun
yeni bir hukuki süreci baﬂlatabilece¤ini bildirdi.
Türkiye’nin “m›ﬂ” gibi yap›lm›ﬂ ﬂeylerden kaynaklanan s›k›nt›lar›
bulundu¤unu belirten Av. Ayd›n, rapordan anlaﬂ›ld›¤›na göre,
suikast›n iﬂlenece¤i haberi emniyete geldi¤i halde bu istihbarat›n
jandarma ile paylaﬂ›lmad›¤›n›n anlaﬂ›ld›¤›n›, istihbarata ra¤men
koruma verilmedi¤ini ve cinayetin iﬂlendi¤inin anlaﬂ›ld›¤›n›
bildirdi.
Teftiﬂ Kurulu Raporu’na göre, ilgililer hakk›nda idari soruﬂturma
aç›lmas› gerekti¤ini kaydeden Muammer Ayd›n, idari soruﬂturma
sonunda yasal iﬂlem gere¤i ortaya ç›karsa, suç duyurusunda
bulunularak savc›l›kça kovuﬂturma yap›labilece¤ini ve iddianame
haz›rlanarak ilgililer hakk›nda dava aç›labilece¤ini bildirdi.

Adli T›p Kurumu’nun, çocuklarla ilgili davalarda, çocuk pskiyatristi
bulunmayan ‹htisas Kurulu’nda dava dosyalar›n› müzakereye
açmay›p beklemeye alaca¤› haberleri üzerine görüﬂünü aç›klayan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, bunun önemli bir
geliﬂme oldu¤unu söyledi.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Ayd›n, 13 Kas›m 2008 Perﬂembe
günü HABERTÜRK Televizyonu’nun saat 17.00’da yay›nlanan
haber program›na telefon ba¤lant›s›yla kat›ld›.
Adli T›p Kurumu’nun yarg›ya teknik bilirkiﬂilik yapt›¤›n›, yasaya
göre hangi ihtisas kurulunda hangi uzmanlar›n bulunaca¤›n›n
yasayla belirlendi¤ini belirten Ayd›n, “Adli T›p Yasas›’na göre
4. ve 6. Kurullarda çocuk pskiyatristinin bulunmas› gerekiyor.
Yasan›n 23. maddesine göre de tetkik edilecek konunun ilgili
uzman bulunmad›kça müzakere edilemeyece¤i hükmünü
getirmiﬂtir” dedi.

Bu tür olaylarda sürecin bu kadar uzamamas› gerekti¤ini, olay›n
üzerine hemen gidilerek sorumlular› varsa bunlar›n tespit edilmesi
ve kimsenin zan alt›nda bulundurulmamas› gerekti¤ini hat›rlatan
Ayd›n, “Bunun uzamas› hem kamuoyu aç›s›ndan s›k›nt› yarat›yor,
hem de kiﬂilerin yapt›klar› kendi yanlar›na kar kal›yor. Bana
göre bu konulardaki duyarl›l›¤›m›z› art›r›p h›zlanmal›y›z.
Yap›lmas› gerekenin bu oldu¤unu düﬂünüyorum” dedi.

Anayasa’n›n
De¤iﬂtirilemez Maddeleri

Çocuk psikyatristinin bulunmad›¤› kurullarda bu hükme ra¤men
müzakere aç›l›p rapor düzenlenmiﬂse raporlar›n kendili¤inden
tart›ﬂmal› hale gelece¤ini kaydeden Ayd›n, geçmiﬂe dönük olarak
bu ihtisas kurullar›nda uzmanlar olmadan verilen kararlar ve
raporlar›n Üzmez Olay›ndaki rapor dâhil tart›ﬂmal› hale geldi¤ini
bildirdi.
Ortaya ç›kacak sorunlar neler olabilece¤i ve nas›l aﬂ›laca¤›na
yönelik soruyu da yan›tlayan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›, ortada
yasaya ayk›r› yap›lan bir iﬂlem bulundu¤unu, öncelikle konunun
ilgilileri hakk›nda soruﬂturma aç›lmas› gerekti¤ini belirtti.
Konunun yarg›y› ilgilendiren taraf›n›n da bulundu¤unu anlatan
Baﬂkan Muammer Ayd›n, Yarg›da henüz sonuçlanmam›ﬂ davalar
varsa, bunlar için yeniden rapor almak gerekece¤ini, sonuçlanm›ﬂ
davalar için ise iade-i muhakeme nedeni oluﬂtu¤u için yeniden
de¤erlendirme yap›lmas› gerekti¤ine inand›¤›n› kaydetti.
Ayd›n, “çünkü bu raporlara göre düzenlenen hükümler ﬂu anda
tart›ﬂmal› hale gelmiﬂtir. Bence ortaya ç›kan bu durum vahimdir.
Adli T›p Kurumu’nun bu ‹htisas Kurullar›nda bulunmas› gereken
uzman bulunmadan müzakere açarak rapor düzenlememesi
gerekiyor” dedi.

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Anayasa’n›n
de¤iﬂtirilemez maddelerini de¤iﬂtirmeye kimsenin gücünün
yetmeyece¤ini söyledi.
Ayd›n, 16 Kas›m Pazar günü Kanal B Televizyonu’nda yay›nlanan
Nahit Duru’nun yönetti¤i “Ç›k›ﬂ Noktas›” adl› programa ‹stanbul
Stüdyolar›ndan konuk oldu.
Prof. Dr. Mümtaz Soysal’›n konuk olarak kat›ld›¤› programda,
anayasan›n de¤iﬂtirilemez maddelerinin yan› s›ra Anayasa
Mahkemesi’nin denetleme s›n›rlar› ve yap›lan eleﬂtiriler ile
de¤iﬂtirilemez nitelikteki Anayasa maddelerinin tart›ﬂ›lmas›n›n
nedenleri üzerinde duruldu.
Not: Ayr›nt› Baromuz ‹nternet sitesindedir.
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Alperen Akdemir
Avukatl›k Yapamaz
Vakit gazetesi yazar› Hüseyin Üzmez'in “çocu¤un cinsel
istismar›” suçundan yarg›land›¤› davan›n ilk duruﬂmas›na
ma¤dur çocuk B.Ç.'nin avukat› olarak kat›lan Alperen
Akdemir'in, ‹stanbul Barosu'ndaki kayd›n›n Haziran ay›nda
silindi¤i, bu nedenle avukatl›k yapmas›n›n mümkün
olmad›¤› bildirildi.
Bursa Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›, Alperen Akdemir hakk›nda
yasal iﬂlem baﬂlatt›. Akdemir’le ilgili iddiay› ihbar kabul
eden Baﬂsavc›l›k, dava dosyas›ndaki avukatla ilgili bilgileri
de¤erlendirmeye ald›.
Yetkililer, Akdemir’le ilgili yasal iﬂlemi baﬂlatt›klar›n›,
Türkiye Barolar Birli¤i ve Bursa Barosu'ndan bu kiﬂinin
kayd›n›n bulunup bulunmad›¤›n›n kendilerine bildirilmesini
isteyeceklerini söyledi.
‹stanbul Barosu'nun aç›klamas›
HABERTÜRK Televizyonu’nun 20 Kaz›m Perﬂembe günü
canl› yay›n›na telefon ba¤lant›s›yla kat›lan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Akdemir’in daha önce baroya
kay›tl› oldu¤unu, ancak konut ve büro adresini de¤iﬂtirdi¤i
için kendisine tebligat yap›lamamas› nedeniyle 26 Haziran
2008 tarihi itibar›yla kayd›n›n silindi¤ini belirtti.
Bu iﬂlemin Avukatl›k Yasas›'n›n 72/c maddesine göre
yap›ld›¤›n›, karar›n Baroda kay›tl› adreslerinde bulunamayan
Akdemir’e 14 Temmuz 2008 tarihinde Tebligat Yasas› 35.
madde gere¤ince tebli¤ edildi¤ini dile getiren Ayd›n,
Barodaki adreslerinden 5 -6 y›l önce ayr›ld›¤› belirlenen
Akdemir hakk›nda geçen y›l da ayn› nedenle yasal iﬂlem
yap›ld›¤›n› vurgulad›.
Ayd›n, “Bu kiﬂi avukat, ama adresleri konusunda sorun
var. Bu yüzden barodan kayd› silindi. Uzun süredir bu
kiﬂinin adreslerine ulaﬂ›lamam›ﬂ, verdi¤i telefonlar
baﬂkalar›na ait ç›km›ﬂ. Bu nedenle baromuzca al›nan karar
resen iﬂleme al›nm›ﬂ ve Tebli¤ Kanunu'na göre de bilinen
adreslerin kap›lar›na ilanen as›lm›ﬂ. Yani bu kiﬂi hakk›nda
kesinleﬂmiﬂ bir silme karar› var. Biz de bunu Adalet Bakanl›¤›
ve Türkiye Barolar Birli¤ine bildirdik” dedi.
Ayd›n, Akdemir'in baronun kendisiyle ilgili iﬂleminden
habersiz olmas› halinde avukatl›k yap›p yapamayaca¤›n›n
sorulmas› üzerine, ilanen tebli¤in bu amaçla yap›ld›¤›n›
belirtti.
Akdemir'in baﬂka bir baroya kay›t yapt›r›p
yapt›ramayaca¤›na iliﬂkin soruya, “Bir nakil söz konusu
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olsayd› bizden sicil dosyas›n›n istenmesi gerekirdi. Böyle
bir ﬂey söz konusu de¤il” yan›t›n› veren Ayd›n, Akdemir'in
Üzmez'in yarg›land›¤› davan›n ilk duruﬂmas›nda B.Ç.'yi
temsil etti¤ini ö¤renince bir inceleme baﬂlatt›klar›n› ifade
etti.
Suç duyurusu
Ayd›n, “Bu kiﬂinin avukatl›k yapamamas› gerekir. Vekâlet
alarak davaya kat›lm›ﬂ olabilir, ama o dönemde baro kayd›
olmad›¤› için yapt›¤› ﬂey yasal de¤ildir. Bu nedenle dosyas›n›
iﬂleme ald›k, birtak›m araﬂt›rmalar yap›yoruz. ‹lgili
mahkemeden de bilgi isteyece¤iz. Bilgilerin bize
ulaﬂmas›ndan sonra gerekirse suç duyurusunda
bulunaca¤›z” dedi.

ÖYKÜLEﬁEN HUKUK

‹S

Plazada
aroda görev ald›k alal›
adliyelere gidemez olduk.
Üç y›la yak›n bir zamand›r
durum böyle. Geçenlerde
Levent taraf›na yolumuz düﬂtü, gelmiﬂken
adliyeye de u¤rayal›m deyip kap›dan
girdik.
‹çeriye ad›m atar atmaz yanl›ﬂ m›
geldik acaba diye duraksad›k. Buras› bir
büyük ﬂirket merkezi kadar bak›ml› bir
yerdi. ‹çeride “adliye tozu”ndan eser
yoktu. Yerler p›r›l p›r›l, kap›da eskiden
sert sert bak›p, kaﬂ göz iﬂaretleriyle “avukat
oldu¤un aln›nda m› yaz›yor kardeﬂim,
kimlik göster,” diyen polis memurlar›
gitmiﬂ, yerine güler yüzlü genç memurlar
gelmiﬂ. Baro odas› hakeza… Rahat oturma
koltuklar›, masalarda gazeteler, içme su
tutucular, internet ba¤lant›l› bilgisayarlar,
püfür püfür esen klima, yine genç ve güler
yüzlü baro odas› çal›ﬂanlar›, fonda klasik
müzik…
Dahas› var.
Meslektaﬂlar da bu “seçkin”
ortama ayak uydurmaktan geri
durmam›ﬂlar. Bayan meslektaﬂlar -her
zamanki gibi- ﬂ›k ve zarifler… Bay
avukatlar da bir o kadar bak›ml›lar. Ne
diyebiliriz. Güzel olmak, ﬂ›k ve bak›ml›
gezmek ay›p m›, de¤il. Güzelli¤in insani
iliﬂkilerde öne sürülmesi, karﬂ›s›ndakine
söz ve eylemlerle vurgulanmas›d›r
yad›rgat›c› olan. Kald› ki, Meslek Kurallar›
ortada; üste baﬂa özen gösterilecek.
Adliyenin kafeteryas› da bir
harika… Eskiden adliye çay ocaklar›nda,
bir çay, bir tost, bir de oraya y›llar›n› veren
yaﬂl› bir dost olurdu. Tostun üzerine içilen
çaydan sonra bir cigara yak›l›r, duruﬂma
saati beklenmeye koyulurdu. Duruﬂmalar
aksar, içilen çay› sigara, sigaray› derin of
puflar izlerdi.
Zaman geçiyor, dünya de¤iﬂiyor.
Adliyeler de de¤iﬂecek elbet deyip,
sessizce bir köﬂede çay›m› yudumlarken
bir eski arkadaﬂ›m› gördüm. Kendisini
Hukuk Fakültesi’nden tan›yordum.
‹nsanlara tepeden bakmay› seven bir
arkadaﬂt›. O da epey bir bakm›ﬂ kendine.
Jöleli saçlar, kol dü¤meli gömlekler…
Adliyeye olan izlen(im)lerimi onunla
paylaﬂt›m. Dudak büktü.
- Bu adliyeye has bir durum…
- Nas›l, dedim.
- Bu adliye çevresi Levent’te
bulunan ﬂirketlere yak›n. Bu bölgede
bankalar ve plazalar yo¤unlaﬂt›.
Gördüklerin de benim gibi ya o ﬂirketlerde
çal›ﬂan avukatlar ya da onlar›n iﬂlerini
yapanlar. Plazalar›n adliyeye yans›mas›d›r
bu gördüklerin.
- Di¤er adliyeler böyle de¤il mi
yani?
- De¤il. Buras› bir baﬂka…
- Nas›l baﬂka?
- Anlasana be kardeﬂim. Burada
ekﬂ›n (hareket demekmiﬂ) var. Para burada.
Talep büyük pasta küçük…
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VUKAT Olmak
Coﬂkun ONGUN

ﬁaﬂ›rm›ﬂt›m.
- Ne pastas›?
- Frambuazl› yaﬂ pasta! Ne pastas›
olacak, müvekkil port(föy)ünden söz
ediyorum.
Müvekkiller pasta m›yd›, baz›
avukatlar yasta m›yd›?
S›k›lm›ﬂt›. “Duruﬂmam var,” dedi;
kalkt› gitti. Anlaﬂ›lan çal›ﬂt›¤› yüksek katl›
plazalardan aﬂa¤›ya her bakt›¤›nda
nesnelerin küçük görünmesine kanarak,
kendini “büyük bir adam” san›yordu.
O nedenle plazadan ç›k›p (in)san içine
kar›ﬂt›¤›nda da bu yan›lg›s›n›
sürdürüyordu. Neyse ki bu durum yaln›zca
bu arkadaﬂa özgüydü, di¤er plaza
çal›ﬂanlar›n› kapsam›yordu.
Avukat avukat› hor göremez.
Mesleki dayan›ﬂma bunu gerektirir.
Bürolar›m›za as›l› duran kartlar›m›z›n
arkas›nda yaz›l› olan Molierac’›n “En
k›demsizin, en k›demliden veya isim
yapm›ﬂ olandan fark› yoktur. Avukatlar
esir kullanmad›lar, fakat efendileri de
olmad›,” diye biten o güzel dörtlemesi de
bunu anlat›r. Adliyeden ç›karken bir
avukat›n cep telefonuyla konuﬂmas›n›
duydum. Karﬂ›s›ndakine “ofise geçece¤im
görüﬂürüz,” diyordu. Anlaﬂ›lan o ki,
o bölgedeki baz› meslektaﬂlar ‹ngilizce
“Office” sözcü¤ünü kullanmaya
baﬂlam›ﬂlard›. Bizim bildi¤imiz bir ofis
var, o da çiftçinin kara gün dostu olan
Toprak Mahsulleri Ofisi. Oldu olacak
Hukuk’a Law, Avukata Attorney At Law
diyelim olsun bitsin.
Her neyse…
Merak ettim, Baro’ya gelince
‹stanbul’da bürosu olan meslektaﬂlar›m›z›n
kaç› nerede çal›ﬂ›yor diye, ﬂöylece bakt›m:
Kad›köy’de 3580, ﬁiﬂli’de 2356,

Bak›rköy’de 1524, Üsküdar’da 872,
Beﬂiktaﬂ’ta 832, Eminönü’nde 583,
Beyo¤lu’nda da 532 avukat çal›ﬂ›yormuﬂ.
Aksaray’da 476 avukat var iken,
“pastan›n” büyük dilimini yiyen
Levent, Aksaray’dan da sonra geliyor ve
hepitopu 316 avukat orada görev yap›yor.
“Pastan›n” büyük dilimi bir k›s›m avukata
düﬂüyorsa, bu durum mesleki gelir
adaletsizli¤i ile karﬂ› karﬂ›ya oldu¤umuzu
gösteriyordu.
Yasam›z›n ilk maddesidir:
Avukatl›k “serbest” bir meslektir. Avukat
masan›n arkas›nda, müvekkil masan›n
karﬂ›s›nda oturur. Bir avukat, ﬂirketin genel
müdürü karﬂ›s›nda el pençe divan
dururken ba¤›ms›zl›¤›n› koruyabilir mi?
Masan›n arkas›nda avukat yerine müvekkil
oturuyorsa aradaki vekâlet iliﬂkisi,
ast üst iliﬂkisine dönüﬂmeyecek midir?
Son zamanlarda “büyük büro”
sözünü de s›kça duyar olduk. Baz›
bürolar›n neye göre “büyük” olduklar›
bilinmez ama ﬂu var ki avukatl›k bireysel
bir iﬂlemdir. Çok çal›ﬂan› olan bir büroda
her dava ve duruﬂmaya “patron avukat”
yetiﬂemez. ‹ﬂ, o dosyaya bakan avukat›n
olaya bak›ﬂ›ndaki mesleki duyarl›l›¤›nda
dü¤ümlenir. Bu durumda büyük küçük
büro ay›r›m› anlam›n› yitirir. Çünkü dava
dilekçesini yazan, mahkemede yarg›ç
karﬂ›s›na ç›kanlar plaza ya da “ofisler”
de¤il, avukatlard›r.
‹stanbul Hukuk Fakültesi’nin
büyük amfilerinden birinde ders dinlerken
hocalar›m›zdan biri “iyi hukukçu kimdir
çocuklar,” diye sormuﬂ, yan›t›n› da yine
kendisi vermiﬂti: “Di¤erine göre, bir kelime
fazla bilen hukukçu iyi hukukçudur,
o nedenle çok okuyun.”
Hukuku öteleyip, müvekkili pasta
olarak gören ve “para da para” diyen kimi
meslektaﬂlara da yine hocalar›m›zdan
birinin ö¤üdünü an›msatal›m: “Akl›n›zla
ihtiraslar›n›z› kontrol edin, ihtiraslar›n›z
akl›n›z›n önüne geçerse gözünüz bir ﬂey
görmez olur.”
Hocalar›m›z bugünkü ortam›
görseler ne düﬂünürlerdi bilemem ama
naçizane bildi¤im bir ﬂey var: ﬁimdiye
dek hem iyi insan hem de iyi avukat olan
üstatlardan gördü¤üm ortak özellikleri
Alt› D ile tan›mlayabilirim: Disiplin,
dinamizm, dürüstlük, devaml›l›k, dirayet
ve dayan›ﬂma. Bir avukat bu özellikleri
yaﬂant›s›nda içselleﬂtirir; karﬂ›laﬂt›¤›
olgulara duyarl› biçimde uygular,
deneyimlerini dilekçe ve savunmalar›na
ustal›kla yans›t›rsa ister plazada olsun
isterse eski bir handa fark etmez; kan›mca
ondan daha “m(ak)bul” avukat yoktur,
bulunamaz.
econgun@gmail.com
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SEM Cumartes‹ Forumlar›-2 Kitaplaﬂt›
‹stanbul Barosu SEM Cumartesi Forumlar› 2008 y›l›nda gerçekleﬂen ikinci k›s›m forumlar› kitaplaﬂarak baro yay›nlar›m›z
aras›ndan yay›mland›. Kitapta yer alan konular ve sunumlar› yapanlar ﬂu ﬂekilde s›raland›:
Hukuk Devleti ve Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
Sabih Kanado¤lu
Yarg›da Avukat›n Rolü
Av. Yekta Güngör Özden
Anayasa De¤iﬂiklikleri ve Parlamentonun Rolü
Av. Hüsamettin Cindoruk – Prof. Dr. Süheyl Batum
Anayasa Yarg›s› ve Yürürlü¤ü Durdurma Kararlar›
Doç. Dr. Korkut Kanado¤lu
Türk Ceza Kanununun Üç Y›ll›k De¤erlendirilmesi
Prof. Dr. Köksal Bayraktar
Ceza Muhakemesi Yasas›n›n Üç Y›ll›k de¤erlendirilmesi
Prof. Dr. Erdener Yurtcan
Bas›n Özgürlü¤ü ve Kiﬂilik Haklar›
Prof. Dr. Safa Reiso¤lu
Hukuk Davas›na Yan›t Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar
Prof. Dr. Baki Kuru
Uygulamada Önal›m Hakk› ve Sorunlar›
Prof. Dr. Haluk Burcuo¤lu
Çevre Hukuku ve 2B Uygulamas›
Prof. Dr. Sedat Ayano¤lu - Av. Ömer Aykul
‹cra ve ‹flas Hukukundan do¤an Sorunlar ve Son Geliﬂmeler
Av. Talih Uyar
A‹HS’in Ceza Uygulamas›na Yans›yan Hükümleri
Prof. Dr. Bahri Öztürk
‹mar Planlar›ndan Do¤an ‹htilaflar ve Kentsel dönüﬂüm Plan›
Prof. Dr. Y›ld›zhan Yayla - Av. Suzan Baﬂver
Kat Mülkiyetinden Do¤an Sorunlar ve Son Geliﬂmeler
Prof. Dr. Ayd›n Aybay – Av. ﬁeref K›sac›k
Ticaret Hukukundaki Son Geliﬂmeler
Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
654 sayfadan oluﬂan kitap, Baromuzdan edinilebilir.

Avukatl›k Mesle¤inin
Gelece¤i ve Staj
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi (SEM) taraf›ndan 31 May›s
– 1 Haziran 2008 günleri aras›nda gerçekleﬂtirilen Avukatl›k
Mesle¤inin Gelece¤i ve Staj konulu Kurultay Notlar› Baro
Yay›nlar›m›z aras›ndan ç›karak kitaplaﬂt›.
Avukatl›k Mesle¤i’nin gelece¤inin masaya yat›r›ld›¤› Kurultay’da,
Baro Baﬂkanlar›, Akademisyenler, Avukatlar ve Stajyer Avukatlar
meslekle ilgili konular üzerine sunumlarda bulundular.
Avukatl›k Mesle¤ine Bak›ﬂ, Avukatl›k Mesle¤inin Yarg›lamadaki
Rolü, Avukat›n ‹dari ve Cezai Sorumlulu¤u, Avukatl›k Mesle¤inin
Uygulamas› ve Güncel Sorunlar, Avukatl›k Mesle¤inin
‹yileﬂtirilmesi ve Staj gibi Avukatl›k Mesle¤i için yaﬂamsal önem

taﬂ›yan konular› ele alan kitap, 314 sayfadan oluﬂuyor.
Avukatl›k Mesle¤inin Gelece¤i ve Staj kitab› Baromuzdan
edinilebilir.
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Avukatlar
Vergi Borçlar› ve Cezalar›n›
Kredi Kart›yla Ödeyebilecek

Vergi borçlar› ve cezalar›n› kredi kart›yla ödeme sistemi baﬂlad›.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, 6183 say›l› Amme Alacaklar›n›n Tahsil
Usulü Hakk›ndaki Kanunun Maliye Bakanl›¤›’na verdi¤i yetkiye
dayanarak, baz› kamu alacaklar›n›n kredi kart›yla tahsilini
yap›yor.
Kredi kart›yla ödeme ilk aﬂamada Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi ve
trafik cezalar› ile köprü ve otoyollardan kaçak geçiﬂ cezalar›
için uygulamaya konuldu. Bu cezalar Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›n›n
“gib.gov.tr” internet sitesinden kredi kart›yla ödenebilecek.
Vergi ve cezalar›n kredi kart›yla ödenmesi iﬂlemi için 9 banka
ile protokol yap›ld›. Bu bankalardan Akbank ve Garanti Bankas›,
“Kredi Tart›yla Tahsilat Sistemine” entegre oldu. Axess ve Bonus
kredi kartlar›yla ödeme baﬂlad›.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤› ile protokol yapan Türkiye ‹ﬂ Bankas›,
Ziraat Bankas›, Yap› Kredi Bankas›, Türkiye Halk Bankas›, Vak›flar
Bankas›, Finansbank ve HSBC Bank’›n entegrasyon çal›ﬂmalar›n›n
ise önümüzdeki günlerde tamamlanaca¤› ve bu bankalar›n kredi
kartlar›yla da tahsilata geçilece¤i belirtildi.
Kredi kart› ile vergi ve ceza ödenmesinde “SD Secure” güvenlik
altyap›s› kullan›l›yor.
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’ndan al›nan bilgiye göre, sorgulama
hizmeti, motorlu taﬂ›tlar vergisi mükelleflerinin ba¤l› oldu¤u evdo ve vdo’lu vergi dairelerince veriliyor. Kredi kart›yla ödeme
hizmeti de e-vdo’lu vergi dairelerince sa¤lan›yor. Baﬂkanl›k,
vdo’lu vergi dairelerinin büyük bölümünün e-vdo sistemine
geçirildi¤ini, geri kalan az say›daki dairenin de k›sa süre içinde
bu hizmeti verece¤ini bildirdi.
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Sayfadaki plaka, TC kimlik ve Vergi kimlik numaras› ile tescil
tarihi bölümleri doldurulacak. Burada arac›n plaka numaras›
bitiﬂik olarak yaz›lacak, gerçek kiﬂiler TC kimlik numaras›n›,
tüzel kiﬂiler ise vergi numaras›n› sisteme girecek. Arac›n tescil
tarihi bilgileri de gün, ay ve y›l olarak belirtilecek. Daha sonra
da “Sorgula” tuﬂuna basmak suretiyle taﬂ›tla ilgili bilgilerin
oldu¤u sayfaya eriﬂilecek.
Bu bölümde ise mükelleflerin karﬂ›s›na “Motorlu Taﬂ›tlar Vergisi”
ya da “Ceza Bilgileri” butonlar› ç›kacak. Mükellef yapaca¤›
ödemeye uygun butona basacak ve karﬂ›s›na gelen listeden
ödenmek istenen vergi ve ceza tutarlar›n› iﬂaretleyecek. Daha
sonra da kredi kart› bilgilerini girerek, ödeme iﬂlemini
gerçekleﬂtirecek.
Bu iﬂlemin ard›ndan isteyen mükellefler, ödemeye iliﬂkin “‹nternet
Vergi Dairesi Ödeme Al›nd›s›”n› yaz›c›dan ç›karabilecek.
Yap›lan ödemeler, an›nda mükellefin vergi dairesi kay›tlar›na
iﬂlenecek. Ayr›ca, bilgisayar ç›kt›s›, mükelleflerin talebi halinde
vergi dairesince de onaylanabilecek.
Ödeme, “Kredi Kart› ile Ödeme Bilgisi” sorgulama bölümünden
de sorgulanabilecek, buradan da ç›kt› al›nabilecek. Yap›lan
ödeme, banka taraf›ndan kiﬂinin kredi kart› hesab›na yans›t›l›p,
hesap özeti ile de kendisine gönderilecek.
Bu arada, mükellefler, ceza bilgilerini sorgulad›klar›nda, ödemek
istedikleri herhangi bir trafik cezas›na sistemde ulaﬂam›yorsa,
ellerindeki mevcut ceza tutana¤›n› kullanarak, “Beyanl› Trafik
Cezas› Ödeme” butonuna basarak, gerekli ödeme ad›mlar›n›
takip ederek, ödeme iﬂlemini yapabilecek.

Vergi Borcunu Ödemede Kolayl›k
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›, vergi borçlar›n›
süresinde ödeyememiﬂ mükelleflere ödemede kolayl›k
sa¤lanmas›na iliﬂkin bir tebli¤ yay›nlad›.
30 Ekim 2008 tarih ve 27039 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi¤i bildirilen tebli¤e göre, bu uygulamadan
yararlanmak isteyen meslektaﬂlar›m›z›n 28 Kas›m 2008 tarihine
kadar ba¤l› bulunduklar› vergi dairelerine baﬂvurmalar› halinde
toplam borçlar› için 18 ay süre ile y›ll›k %3 tecil faizi uygulanacak.

Oluﬂturulan sistemde vadesi geçmemiﬂ vergi ve cezalar›n yan›
s›ra, vadesi geçen motorlu taﬂ›tlar vergisi, trafik cezas› ve idari
para cezalar› da faizleriyle birlikte herhangi bir dönem
s›n›rlamas›na tabi olmaks›z›n ödenebilecek.

Türkiye Barolar Birli¤i’nce meslektaﬂlar›m›za duyurulmak üzere
7 Kas›m 2008 tarih ve 2008/87 say›l› duyuru ekinde gönderilen
Maliye Bakanl›¤› Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›’n›n yaz›s› Baromuz
‹nternet Sitesinde.

Kredi kart›yla ödeme, sadece internet sitesi üzerinden yap›lacak.
Vergi dairelerine gidilerek, kredi kart›yla vergi ve ceza ödemesinde
bulunulamayacak.

Vekâlet Pulu Konusunda Uyar›

Ödemeler nas›l yap›lacak?
Elektronik ortamda kredi kart›yla vergi ve ceza ödemek isteyenler,
Gelir ‹daresi Baﬂkanl›¤›'n›n “gib.gov.tr” isimli internet sitesine
girecek. Sayfadan “Kredi Kart› ile Ödeme” baﬂl›kl› bölüm
t›klanarak, “Motorlu Taﬂ›t Sorgulama ve Kredi Kart› ile Ödeme”
sayfas›na ulaﬂ›lacak.

1136 Say›l› Avukatl›k Kanunu 27.maddesi gere¤ince kullan›lan
vekâlet pullar›n›n her y›l oldu¤u gibi Ocak 2009'da de¤iﬂece¤i;
sat›n al›nan vekâlet pullar›n›n 2009 y›l›nda kullan›lmas›
durumunda eksiklik do¤aca¤›; bu nedenle 2008 tarihli vekâlet
pullar›n›n y›l içerisinde tüketilmesi ve ihtiyaç kadar al›nmas›
önemle duyurulur.

Á
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Sosyal Güvenlikle ‹lgili
Sorular›n›z Yan›tlan›yor

serbest meslek kazanc› nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir
vergisi mükellefi olan avukatlar›n ise ayr›ca bildirimde
bulunulmaks›z›n sigortal›l›klar› devam ettirilecek.

Türkiye Barolar Birli¤i’nce 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunuyla yap›lan de¤iﬂiklikler sonras›nda,
serbest çal›ﬂan avukatlar›n tabi olacaklar› sigortal›l›k statüsü,
hak ve yükümlülükleriyle ilgili sorular› yan›tlamak üzere TBB
WEB Sitesinde bir bölüm aç›ld›.

Verilen bilgiye göre, 5510 say›l› kanunun 4. maddesine göre ilk
defa hizmet akdine ba¤l› olmaks›z›n kendi ad›na ve hesab›na
ba¤›ms›z çal›ﬂanlardan; ticari kazanç veya serbest meslek kazanc›
nedeniyle gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olan
avukatlar, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren bu kanuna göre
sigortal› say›lacaklar. Bunun için ilgili Baro Baﬂkanl›klar›nca her
hangi bir bildirim yap›lmaks›z›n bunlar›n sigortal›l›klar›
mükellefiyetlerinin baﬂlang›ç tarihinde baﬂlat›lacak.

Meslektaﬂlar›m›z›n www.barobirlik.org.tr adresinde aç›lan yeni
bölümde yönelttikleri sorular, uzmanlarca yan›tlanacak.
Türkiye Barolar Birli¤inden verilen bilgiye göre, böylelikle hem
k›sa zamanda yan›t al›nabilecek hem de ortak sorular karﬂ›s›nda
daha kolay çözüme ulaﬂ›labilecek.

Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminde
Avukatlar›n Tabi Olacaklar›
Statü, Yükümlülükler ve Haklar
Türkiye Barolar Birli¤ince 5510 Say›l› Sosyal Sigortalar ve Genel
Sa¤l›k Sigortas› Kanunuyla yap›lan de¤iﬂiklikler sonras›nda,
serbest çal›ﬂan avukatlar›n tabi olacaklar› sigortal›l›k statüsü,
hak ve yükümlülükleriyle ilgili bir aç›klama yap›ld›.
Birli¤in 4 Kas›m 2008 tarih ve 2008/84 say›l› duyurusu ekinde
sunulan aç›klaman›n ana baﬂl›klar› ﬂöyle:
3 Yeni Sosyal Güvenlik Sisteminde çal›ﬂanlar›n sigortal›l›k
statülerinin belirlenmesi
3 Yeni sistemde avukatlar›n tabi olacaklar› sigortal›l›k statüsü
3 Ba¤›ms›z çal›ﬂan avukatlar›n yeni yükümlülükleri
3 Ba¤›ms›z çal›ﬂan avukatlara sa¤lanan yeni haklar
3 Ba¤›ms›z çal›ﬂan avukatlar›n sigortal›l›k statülerinde yap›lan
de¤iﬂiklik emeklilik ﬂartlar›n› de¤iﬂtirebilir
3 Ba¤›ms›z çal›ﬂan emekli avukatlar›n sosyal güvenlik destek
primi ödeme yükümlülü¤ü
3 Avukatl›k staj sürelerinin borçlan›lmas› veya iste¤e ba¤l›
sigorta olunmas›
3 Topluluk sigortas› prim borçlar›n›n takip ve tahsilinde barolar›n
sorumlulu¤u
Aç›klaman›n tam metni Baro ‹nternet Sitesi’ndedir.

Topluluk Sigortas›na Ba¤l› Avukatlar
‹çin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan
Aç›klama
Sosyal Güvenlik Kurumu Baﬂkanl›¤› Sosyal Sigortalar Genel
Müdürlü¤ü Sigortal› Tescil ve Hizmet Daire Baﬂkanl›¤›’ndan
verilen bilgiye göre, malullük, yaﬂl›l›k ve ölüm sigortalar›
bak›m›ndan topluluk sigortas›na devam eden avukatlardan gelir
vergisi mükellefi olmad›¤› saptananlar›n sigortal›l›klar›na son
verilecek. Topluluk sigortas›na tabi olup da gelir vergisi mükellefi
olmayan avukatlar 5510 say›l› kanunun 4. maddesi kapsam›nda
de¤erlendirilerek iste¤e ba¤l› sigortal› olabilecekler.
1 Ekim 2008 tarihinde yürürlü¤e giren 5510 say›l› kanuna göre,
Kurumca yap›lacak araﬂt›rma sonucunda ticari kazanç ya da

Aç›klaman›n tam metni Baro ‹nternet Sitesi’ndedir.

Avukatl›k Mesle¤ine Yönelik
Akademik Çal›ﬂmalar› Özendirme
Program›
Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu’nun 6 Eylül 2008 tarih
ve 2008/620 say›l› karar›na uygun olarak haz›rlanan “Avukatl›k
Mesle¤ine Yönelik Akademik Çal›ﬂmalar› Özendirme Program›”
yönergesi 24 Eylül 2008 tarihinde kabul edilerek yürürlü¤e girdi.
1136 Say›l› Avukatl›k Kanunu’nun 110. maddesinin 12. bendi
gere¤ince haz›rlanan yönerge ile avukatl›k mesle¤i üzerine
akademik çal›ﬂmalar›n art›r›lmas›, özellikle avukatl›k mesle¤i
hakk›nda karﬂ›laﬂt›rmal› hukuk çal›ﬂmalar›n›n ço¤alt›lmas› ve
avukatl›k hakk›nda yabanc› mevzuat›n Türkçeye kazand›r›lmas›
amaçlan›yor.
Yönergede ayr›ca, avukatl›k mesle¤i hakk›nda akademik çal›ﬂma
yapanlar› özendirme amac›yla ekonomik destek sa¤lanmas›
koﬂullar› ile ödeme esaslar› da yer al›yor.
Aç›klaman›n tam metni Baro ‹nternet Sitesi’ndedir.

Avukatlar Jandarma Bölgesinde
Cep Telefonlar›n› Kullanabilecek
Jandarma Karakol Komutanl›klar› giriﬂinde avukatlar›n cep
telefonlar›n›n al›konmas› hakk›nda ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›’na
yap›lan ﬂikâyetler nedeniyle ‹stanbul Jandarma ‹l Komutanl›¤›’na
konuyla ilgili olarak uyar› yaz›s› yaz›lm›ﬂt›r. ‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤› taraf›ndan gönderilen yaz›da “Anayasa’n›n 22.
maddesinde belirtilen temel hak ve özgürlüklerden olan
haberleﬂme hürriyeti, usulüne göre verilmiﬂ hâkim karar›
olmad›kça, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde de kanuna
yetkili k›l›nan merciin emri bulunmad›kça engellenemez ve
gizlili¤ine dokunulamayaca¤›” belirtilmiﬂtir.
Jandarma Genel Komutanl›¤› ‹l Jandarma Komutanl›¤› taraf›ndan
06.11.2008 tarih 1040-137074 say›l› yaz›s›nda “Konu hakk›nda
yap›lan inceleme sonucunda, müdafilik görevleri gere¤i Jandarma
Karakollar›na gelen avukatlar›n cep telefonlar›n›n al›nmas›n›n,
haberleﬂme özgürlü¤ünün ve ﬂüpheli veya san›klar aç›s›ndan
savunma dokunulmazl›¤›n›n k›s›tlanmas› niteli¤inde olabilece¤i
de¤erlendirilmiﬂ olup, avukatlar›n müdafilik görevlerini yerine
getirdi¤i alanlarda cep telefonu kullanabilmelerini sa¤layacak
düzenlemelerin yapabilmesi için gerekli çal›ﬂmalar›n baﬂlat›ld›¤›”
aç›klanm›ﬂt›r.
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Pullu Mazeret Fakslar›
Baro Odalar›nda
Adliyelerin çoklu¤u ve birbirinden uzakl›¤›, ‹stanbul trafi¤i zaman
zaman meslektaﬂlar›m›z› zora sokmakta ve mazeret beyan›
zorunlulu¤u do¤maktad›r.
Meslektaﬂlar›m›za bir kolayl›k olmak üzere ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu’nun 20 Kas›m 2008 tarihli toplant›s›nda ald›¤›
karar gere¤ince “Pullu Mazeret Fakslar›” adliyelerdeki Baro
Odalar›na gönderilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu ayr›ca, Avukat Haklar› Merkezi’nde mazeretlerle
ilgili bir birim oluﬂturulmas›na karar vermiﬂtir. Birim hizmete
girdikten sonra posta pulu bedelleri avukatlar›n cari hesaplar›na
borç olarak kaydedilecek, daha sonra tahsil edilerek müracaatç›ya
da bilgi verilecek.

‹stanbul Barosu, üyeleri için 2009 y›l› Baro Ajandas› haz›rlatt›.
Kas›m ay›nda da¤›t›m›na baﬂlanan Baro Ajandas›’n› alamayan
meslektaﬂlar›m›z adliyelerdeki Baro odalar›ndan sa¤layabilirler.
Baro Ajandas›, 2009 Ocak ay›ndan 2010 Nisan sonuna kadar
16 ayl›k olarak haz›rlat›ld›. Ajanda’da ‹stanbul Barosu’nun adres
bilgileri, telefon ve faks numaralar› ile Merkezlerin telefon ve
faks numaralar› bulunuyor.
Ajanda’da ayr›ca, ‹stanbul Adliyeleri ve Baro Odalar›n›n,
Türkiye’deki tüm Adliyelerin, Cumhuriyet Savc›l›klar›n›n, Yüksek
Yarg› Organlar›n›n, Bakanl›klar›n, tüm Barolar›n, Adli T›p Kurumu
Baﬂkanl›klar›n›n, tüm Ceza ve Tutukevlerinin telefon numaralar›
yer al›yor.

Kad›köy Adalet Komisyonu’ndan
Eﬂit Hizmet Talebi
Bir meslektaﬂ›m›z›n Kad›köy Hasanpaﬂa Adliyesi’nin Ticaret
Mahkemelerinin bulundu¤u binas›nda avukatlarla vatandaﬂlar›n
birlikte kulland›klar› WC’nin hijyen koﬂullar›n›n bulunmamas›,
zemin kattaki WC’nin de kilitli tutulmas›n›n s›k›nt› yaratmas›
üzerine Baro Baﬂkanl›¤›’na yapt›¤› ﬂikâyet de¤erlendirildi.
Baro Baﬂkanl›¤›’nca, 10 Kas›m 2008 Tarih ve 52998 say›l› yaz›yla,
Kad›köy Adalet Komisyonu Baﬂkanl›¤›’ndan yarg›n›n kurucu
unsuru savunma görevini yapan meslektaﬂlar›m›z›n, görevlerini
yerine getirmede gerekli kolayl›¤›n sa¤lanmas› ve yarg› binas›
içindeki hizmetlerden di¤er yarg› mensuplar› gibi yararlanmalar›
konusunda gere¤inin yap›lmas› istendi.

Ceza Hukukunda Avukatl›k
Prof. Dr. Erdener Yurtcan yönetiminde “Ceza Hukukunda
Avukatl›k” konulu bir seminer yap›lacak.
Seminer, 15 Aral›k Pazartesi günü saat 10.00 – 17.00 aras›nda
Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirilecek.
Seminer’in aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n yapacak.
Seminere kat›l›m için iletiﬂim: (0212 251 63 25 / 149 – Ali Y›ld›z)

Bilgi Paylaﬂ›m› Art›k Kolay
‹stanbul Barosu üyeleri için ilk kez internet üzerinden bilgi
paylaﬂ›m› ve etkileﬂimi olana¤› sa¤land›. Bu çerçevede, Komisyon
ve Merkezlerin Yürütme Kurullar›nda al›nan kararlar BARONET
üzerinden avukatlar›n bilgisine sunuluyor.
Meslektaﬂlar›m›z BARONET’te yer alan ilgi duyduklar› Merkez
ve Komisyonlara baroya gelmeden internet üzerinden üye
olabilecekler, Merkez ve Komisyonlar hakk›nda bilgi sahibi
olabilecekler, çal›ﬂmalar hakk›nda önerilerde bulanabilecekler
ve bu oluﬂumlar›n ald›klar› kararlar hakk›nda görüﬂlerini
bildirebilecekler.
Merkez ve komisyonlar çal›ﬂmaya baﬂlad›ktan sonra
meslektaﬂlar›m›z, al›nan kararlar› ve yap›lan etkinlikleri internet
üzerinden kendilerine ait özel bir sayfada izleyebilecekler.
Dikkat: Sisteme iliﬂkin ayr›nt›l› bilgi Baromuzun internet sitesinde
bulunabilir.

Silivri Cezaevi’ne Konulan
Servis Noktas› Üçe Ç›kar›ld›
‹stanbul Barosu’nca meslektaﬂlar›m›z›n Silivri Cezaevi’ne ulaﬂ›m›n›
kolaylaﬂt›rmak üzere konulan servis, Bak›rköy ve Yenikap›’dan
sonra Taksim’den de kalkacak.
14 Temmuz 2008 Pazartesi gününden itibaren yürütülen servis
hizmeti günde bir kez olmak üzere çal›ﬂma günlerinde saat
09.00’da Yenikap›’daki ‹stanbul Deniz Otobüsleri ‹skelesinden,
saat 9.30’da Bak›rköy Sahil Yolu’ndaki BP Benzin ‹stasyonu
önünden kalk›yordu. Bundan böyle saat 8.30’da Taksim Atatürk
Kültür Merkezi önünden de Silivri Cezaevi’ne bir servis arac›
kalkacak. Servis araçlar› Silivri Cezaevi’nden ayn› gün saat
12.30’da geri dönüyor.
Meslektaﬂlar›m›z›n Maltepe Cezaevi’ne ulaﬂ›m›n› kolaylaﬂt›rmak
amac›yla baﬂlat›lan servis ise çal›ﬂma günlerinde devam ediyor.
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2008 Ekim Ay›nda
09.10.2008
AV. AYﬁEGÜL ALTINBAﬁ
AV. B‹LLUR KILIÇ
AV. AYﬁE MELEK PARILTI
AV. VOLKAN UYSAL
AV. YASAL ERDEML‹
AV. DEMET C‹ZREL‹O⁄ULLARI
AV. AHMET ‹NC‹
AV. KENAN ÖZER
AV. ‹BRAH‹M CAN YILMAZ
AV. ARZU ÜNAL
AV. NAZM‹ ALTUNKAﬁ
AV. PINAR ÖZER
AV. HAB‹BE ÜSTÜN
AV. ZEHRA ÖZDEM‹R
AV. YUNUS EMRE KILLIO⁄LU
AV. NEB‹L ERENSOY
AV. ﬁEREF T‹MOÇ‹N
AV. NEﬁE LOÇ
AV. B‹LAL ÂDEM SANDIK
AV. F‹GEN ÖZCAN
AV. UTKU SAL‹H KARABAYRAKTAR
AV. N‹LGÜN AYDIN
AV. HAYRETT‹N CAN BIÇAKCI
AV. V‹LDAN ‹K‹Z
AV. OKAN OR

16.10.2008

AV. N‹LGÜN ﬁ‹MﬁEK
AV. BERR‹N TZAMPAZ
AV. BATUR POYRAZO⁄LU
AV. GAZ‹ KAYA
AV. ÖMER YAVUZ
AV. ESRA ÇOLAK
AV. ALTAN TÜFEKÇ‹
AV. ﬁEYDA ﬁANLI
AV. MELDA SOYMEN
AV. ALTAN TÜFEKÇ‹

RUHSAT
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Ruhsat Alan Avukatlar
23.10.2008
AV. BAYRAM BURAK KANDEM‹R
AV. GAMZE GÜLDAL DÜNDAR
AV. ORÇUN HOROZO⁄LU
AV. BERK BATUR
AV. BETÜL GÜRBÜZ
AV. GÜL‹N MUﬁUL
AV. TOLGA AKDO⁄AN
AV. ‹BRAH‹M KIZILKAYA
AV. ZEYNEP BET‹L
AV. BURAK KEPKEP
AV. PERTEV CEM HARUNO⁄LU
AV. EZG‹ KARTAL
AV. FATMA YALÇINKAYA
AV. KIYMET MUTLU
AV. SEMRA MALKAMAK
AV. GÖKHAN ERO⁄LU
AV. NAZLI ATEﬁ
AV. KAD‹R AKGÜL
AV. MURAT ORUÇ

30.10.2008

AV. ÖMER FARUK ﬁAH‹N
AV. BEYZA GÜRBÜZ
AV. DERYA TEREC‹
AV. KARAHAN GÜLTEK‹N
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YASALAR

Son Ç›kan Yasalar
5787

Kamu Finansman› ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5788

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krall›¤› Hükümeti Aras›nda Askeri ‹ﬂ Birli¤ine Dair Çerçeve Anlaﬂman›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun

5789

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Sa¤l›k Alan›nda ‹ﬂbirli¤ine ‹liﬂkin
Anlaﬂman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5790

Denizde Can ve Mal Koruma Hakk›nda Kanun ve Limanlar Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5791

Uyuﬂmazl›k Mahkemesinin Kuruluﬂ ve ‹ﬂleyiﬂi Hakk›nda Kanun ‹le Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu Kanununda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5792

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Aras›ndaki Serbest Ticaret Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair
Kanun

5793

Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5794

Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5795

Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5796

Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5797

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5798

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araﬂt›rma Kurumu Kurulmas› Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5799

Yüksekö¤retim Kurumlar› Teﬂkilat› Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5800

Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birli¤i Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5801

Atatürk Orman Çiftli¤i Müdürlü¤ü Kuruluﬂ Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5802

Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle ‹dare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamam› Devlete veya Belediye
veya Hususi ‹darelere Ait Daire ve Müesseseler Aras›ndaki ‹htilaflar›n Tahkim Yolu ile Halli Hakk›nda Kanunda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

5804

Y›l›nda ‹stanbul ﬁehrinde Yap›lacak Beﬂinci Dünya Su Forumunun Organizasyonu ile Katma De¤er Vergisi Kanununa Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5805

Co¤rafi ‹ﬂaretlerin Korunmas› Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnamede De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5806

Yüksekö¤retim Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5807

Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5808

Türkiye Cumhuriyeti Sa¤l›k Bakanl›¤› ve Dünya Sa¤l›k Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Aras›nda ‹ki Y›ll›k ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5809

Elektronik Haberleﬂme Kanunu

5810

Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5811

Baz› Varl›klar›n Milli Ekonomiye Kazand›r›lmas› Hakk›nda Kanun

5812

Kamu ‹hale Kanunu ‹le Kamu ‹hale Sözleﬂmeleri Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5813

Türkiye ‹statistik Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

Bunlar›
‹STANBUL BAROSU’NUN AVUKAT ÜYELER‹ ‹Ç‹N ALMANYA KONSOLOSLU⁄U
‹LE ANLAﬁARAK 1997 YILINDAN BU YANA V‹ZE ALIM ‹ﬁLEMLER‹N‹ YÜRÜTTÜ⁄ÜNÜ,
KONSOLOSLU⁄UN ‹ﬁLEM‹ DURDURMASINDAN SONRA YEN‹ YÖNET‹M‹N
YAZIﬁMALARLA BU H‹ZMET‹ KALDI⁄I YERDEN SÜRMES‹N‹ SA⁄LADI⁄INI,
PASAPORTUNDA SON ‹K‹ YILDIR ALMAN V‹ZES‹ OLMAYANLARIN ‹LK V‹ZE
BAﬁVURULARINI KEND‹LER‹N‹N, DAHA SONRAK‹ V‹ZE ‹ﬁLEMLER‹N‹N BARO
TARAFINDAN YAPILDI⁄INI,
‹LK BAﬁVURUDA DA NE TÜR BELGELER ‹STEND‹⁄‹ VE NELER YAPILMASI
GEREKT‹⁄‹ KONUSUNDA BAROCA YÖNLEND‹RME H‹ZMET‹N‹N YAPILDI⁄INI,
V‹ZE ‹Ç‹N BAﬁVURAN AVUKATLARDAN VERG‹ LEVHASI FOTOKOP‹S‹ VEYA
‹ﬁE G‹R‹ﬁ B‹LD‹RGES‹, BARO’DAN ALMAN KONSOLOSLU⁄U ‹Ç‹N YAZILMIﬁ FAAL‹YET
BELGES‹, 75 AVRO + 10 YTL ‹KS MASRAFI, BARO MUHASEBE SERV‹S‹NE 10 YTL
ÜCRET YATTI⁄INI GÖSTER‹R BELGE, ‹LK KEZ V‹ZE ALINIYORSA EMN‹YET
MÜDÜRLÜKLER‹NDEN ALINACAK PROTOKOL KA⁄IDI, ‹NTERNET S‹TEM‹ZDE
ÖRNE⁄‹ BULUNAN FORMUN EKS‹KS‹Z B‹Ç‹MDE DOLDURULMASI VE SEYAHAT
SA⁄LIK S‹GORTASI POL‹ÇES‹N‹N YETERL‹ OLDU⁄UNU,
BELGELER‹N BAROMUZA ULAﬁMASINDAN SONRA YAKLAﬁIK ÜÇ HAFTA
‹Ç‹NDE V‹ZELER‹N ALINMIﬁ OLDU⁄UNU,
KONUYLA ‹LG‹L‹ OLARAK BARO ‹NTERNET S‹TES‹N‹N ALT SOL KÖﬁES‹NDE AYRINTILI
B‹LG‹N‹N YER ALDI⁄INI, BUNUN ‹Ç‹N http://www.istanbulbarosu.org.tr/vize.asp
L‹NK‹NDEN YARARLANILAB‹LECE⁄‹N‹,

biliyor musunuz?

Derleyen: Serpil KÖSE

