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Kad›n Haklar›nda Çok Gerilerdeyiz

Uluslararas› Finans ve D›ﬂ Ticaret Hukuku

‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince düzenlenen
“Atatürk Devrimleri ve
Kad›n” konulu panel, 14 Aral›k
2009 Pazartesi günü saat
16.00- 19.00 aras›nda Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda
yap›ld›.

‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonunca düzenlenen “Uluslararas› Finans ve D›ﬂ Ticaret
Hukuku” konulu panel 22
Aral›k 2009 Sal› günü saat
13.00 -18.00 aras›nda Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda
yap›ld›.

anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Kad›n Haklar› Merkezi
Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan,
kad›n-erkek eﬂitli¤i ve pozitif
ayr›mc›l›k sa¤lanana kadar mücadeleye
devam edeceklerini söyledi.

P

Ayda bir yay›mlan›r. Y›l: 6 Say›: 73
Yay›n türü: Yerel Süreli
Sahibi
‹stanbul Barosu Ad›na Baro Baﬂkan›
Av. Muammer AYDIN
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Av. Hüseyin ÖZBEK

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n da aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda “Kad›n her
türlü tutsakl›ktan kurtulmal›d›r. Her türlü
etkiden kurtulmal›d›r. Kad›n üretim alan›
içinde yeni bir rol üstlenmeli ve kendisini

Mustafa Kemalin yapt›¤› bu denli önemli
ve içerikli devrimlere karﬂ›n ülkemizde hala
kad›nlar›n sorunlar›n›n çözümlenememiﬂ
olmas›n› eleﬂtiren Ayd›n, “Kad›n› hala evde
oturup çocuk büyüten bir varl›k gibi gören
zihniyet ne yaz›kt›r ki tüm toplum üzerinde
etkili olmay› sürdürmüﬂtür. 21. Yüzy›l, tüm
bu zincirlerin k›r›lmas› ve kad›nlar›n
ekonomik özgürlükleri yan›nda kad›n-erkek
eﬂitli¤ini sa¤lamas› ve her alanda yetenekleri
ile hak etti¤i yerlere gelmesi ça¤› olmal›d›r”
dedi.

Yay›n Kurulu
Baﬂkan: Av. Celal ÜLGEN
Yazman: Av. Coﬂkun ONGUN
Üyeler: Av. Osman KUNTMAN
Av. Yörük KABALAK
Av. N. Ateﬂ ATAYAKUL
Av. ‹smail GÖMLEKL‹
Av. M. ﬁeref KISACIK
Editör
Ayhan D‹NÇ

Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce
Türkiye’de kad›nlara pek çok haklar
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iﬂ adamlar›m›z›n özgüven içinde olmalar›
gerekti¤ini, bu nedenle iç mevzuat›m›z›n,
dürüstlükle yoluna devam etmek isteyen
ﬂirketlere köstek de¤il, destek olmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

yöntemiyle aynen al›nt›lamaktan da
kaç›n›lmas› gerekti¤ini sözlerine ekledi.
Daha sonra üç oturum halinde gerçekleﬂtirilen panele geçildi.

Uluslararas› ticari sorunlar›n çözümünde,
pozitif hukuka göre dinamik biçimde
kendini yenileyen, iyi niyet ve ticari
teamüllere ayk›r› düﬂmeyen iç mevzuat›
uygulamaktan vazgeçilmemesi gerekti¤inin
alt›n› çizen Ayd›n, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü:

Ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde iﬂsiz
say›s›n›n giderek artt›¤›n›, iﬂ dünyas›n›n
karﬂ›l›ks›z çek olaylar›yla yank›land›¤›n›
belirten Muammer Ayd›n, “Ülkemizdeki
ticari iliﬂkilerde yayg›n biçimde kullan›lan
kambiyo senetlerinin baﬂ›nda "çek"
gelmektedir. Binlerce vatandaﬂ›m›z gerek
sistemin ve finans kurumlar›n›n, gerekse
de iﬂ hayat›ndaki önlenemeyen dalgalanmalar›n etkisiyle “iﬂadam›” konumundan
"çek ma¤duru" konumuna düﬂmektedirler.
Denilebilir ki, "bu sistem bu ﬂekilde iﬂler,
herkes basiretli tacir gibi davrans›n." Bu
bak›ﬂ aç›s› tümüyle yads›namasa da sistemin
nimetlerinin tacirlerimize yeterince
yans›mas› sa¤lanamadan, onlardan
neredeyse her y›l patlak veren krizlerin
külfetlerine katlanmalar›n› beklemek en
hafif deyimle haks›zl›kt›r” dedi.

“Ticari alanda uluslararas› kurallar›n
uygulanmas› demek, ülkemize baﬂka
ülkelerin avukatlar›n›n gelip kendilerine
"iﬂ potansiyeli" yaratmalar›n›n yolunu da
açacakt›r. ﬁu anda dahi kimi uluslararas›
hukuk bürolar›n›n ülkemizde yasaya uygun
olmayan faaliyet gösterdi¤ini duyuyor ve
Baro olarak bunlarla mücadelemizi
sürdürüyoruz. Ancak bu aksakl›klar›
giderecek yeni bir Avukatl›k Yasas›’na
ihtiyaç oldu¤u da ortadad›r”.
Muammer Ayd›n, Yeni Türk Ticaret Yasas›
Tasar›s›, yasalaﬂmadan önce bu konudaki
düzenlemelerin yasa içerisine al›nmas›,
baﬂka ülkelerin mevzuatlar›n› “kes-yap›ﬂt›r”

20 Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e giren
5941 say›l› Çek Kanunu'nu geç kal›nm›ﬂ
olumlu bir ad›m olarak gördü¤ünü belirten
Ayd›n, yerelden evrensele do¤ru yol alan
ticari hayatta baﬂar›y› yakalayabilmesi için
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Birinci oturumu yöneten ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk
Demirbulak, 2006 y›l› sonunda ABD’de
baﬂlayan ve tüm dünya ülkelerini etkisi
alt›na alan küreselleﬂmenin getirdi¤i
ekonomik krizin baﬂlang›c›n›n 2000’li
y›llara dayand›¤›n› söyledi.
2000 y›l›ndan bu yana iletiﬂim ve bilgi
teknolojisinde sa¤lanan geliﬂmelerin, birçok
mal ve hizmetin üretiminde verimlilik art›ﬂ›
yaratt›¤›n›, bu verimlilik art›ﬂlar› sayesinde
maliyetlerin düﬂtü¤ünü ve kârlar›n artt›¤›n›,
kitlelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak yüksek
getirili yapay enstrümanlar geliﬂtirildi¤ini
belirten Demirbulak, ﬂöyle konuﬂtu:
“Aﬂ›r› likidite sonucunda verilen kötü
krediler, kimisi bugün "toksik" olarak
nitelendirilen yeni yeni menkul k›ymetler,
bu menkul k›ymetlerle ilgili olarak
uluslararas› piyasalarda geçerli olacak yasal
düzenlemelerin eksikli¤i, derecelendirme
kuruluﬂlar›n›n yetersizli¤i ve objektif
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“Atatürk Devrimleri ve Kad›n” konulu
paneli ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Özden Gönenli yönetti. Gönenli,
Atatürk’ün ça¤daﬂl›k mücadelesinde
kad›n›n erkekle eﬂit olmas› gerekti¤ini
gördü¤ünü ve kad›nlara sa¤lad›¤› haklarla
onlar› ikinci s›n›f vatandaﬂl›ktan kurtard›¤›n›

sarmak isteyen ba¤nazl›k duvarlar›n›
y›kmal›d›r” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluﬂ, y›llar›nda
gerçekleﬂtirilen Atatürk Devrimlerinin
önemli bir k›sm›, kad›nlar›n sosyal ve
kültürel alanda, e¤itimde, hukukta, aile
içinde, çal›ﬂma yaﬂam›nda, toplumsal
yaﬂamda ve siyasette erkeklerle eﬂit haklara
sahip olmas›n› hedefledi¤ini belirten Ayd›n,
Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda
yap›lan en önemli yeniliklerin kad›n
devrimini de içeren devrim yasalar›
oldu¤unu bildirdi.
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Yay›ndan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Cesur KILINÇ
Av. Hüseyin ÖZBEK

kazand›rd›¤›n›, bunun da Atatürk’ün uzak
görüﬂlülü¤ünün bir kan›t› oldu¤unu
vurgulayan Muammer Ayd›n, 1923-37
döneminde gerçekleﬂtirilen devrimler
hakk›nda bilgi verdi.

Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay’›n
sunuﬂundan sonra panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Muammer Ayd›n, ABD’de baﬂlayan ve
tüm dünyay› etkisi alt›na alan küresel
krizden en çok sabit gelirlilerin ve
ekonomisi zay›f ülkelerin zarar gördü¤ünü,
krizi yaratan finansal sistem ve ﬂirketlerin
bazen el de¤iﬂtirerek, bazen de iﬂ alan›n›
yenileyerek yollar›na devam ettiklerini
söyledi.
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BAﬁKAN’DAN

Bir Y›l› Geride B›rak›rken
De¤erli Meslektaﬂlar›m;
009 y›l›, Baromuz ve ülkemiz aç›s›ndan zorlu günlerin yaﬂand›¤› bir
y›l olarak geride kald›. Mesle¤imizin ve yarg›n›n yo¤un gündemi bu y›la
damgas›n› vurdu.
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Avukatlar›n, savunucusu olduklar› ﬂüpheli
veya san›¤a yüklenen suç dolay›s› ile
bürosu, konutu, yerleﬂim yerindeki
telekomünikasyon araçlar› ile cep
telefonlar›n›n da dinlenilmesi ve
iletiﬂimlerinin denetlenmesinin yolunu
açan CMK’da “Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yap›lan ‹letiﬂimin
Denetlenmesi Yönetmeli¤i”nin kimi
maddeleri ile ilgili Dan›ﬂtay’da açm›ﬂ
oldu¤umuz ve yürütmenin durdurulmas›
karar› alm›ﬂ oldu¤umuz davada, Adalet
Bakanl›¤›n›n itirazlar›, Dan›ﬂtay ‹dari
Dava Daireleri Kurulunca reddedildi.
Böylece avukatlar›n dinlenilmesinin
önünü açan düzenleme yarg›dan geri
dönmüﬂ oldu.
Yarg›ç ve savc›lar›n hukuka ayk›r› olarak
telefonlar›n›n dinlenilmesi nedeni ile
“yarg›ya ve ülkene sahip ç›k” düsturu
ile Türkiye Barolar Birli¤i ve 45 Baro’nun
deste¤i ile bir yürüyüﬂ organize ettik.
Baro önünden baﬂlayan ve Taksim
Cumhuriyet Alan›’na kadar yap›lan
yürüyüﬂe, siz de¤erli meslektaﬂlar›m›n
yo¤un kat›l›m› sayesinde, yarg›
ba¤›ms›zl›¤› ve kuvvetler ayr›l›¤› ilkelerine sahip ç›k›ﬂ›m›z, hukukun üstünlü¤ü
ad›na büyük bir ses getirdi.
Di¤er yandan yarg›n›n ve idarenin hukuka
ayk›r› uygulamalar›na da karﬂ› olduk.
Avukatl›k Yasas›’n›n Barolara yüklemiﬂ
oldu¤u insan haklar›n› ve hukukun
üstünlü¤ünü savunmak ve bu kavramlara
iﬂlerlik kazand›rmak yükümlülü¤ümüzün
bilinci ile hareket ettik. Anayasa,
uluslararas› düzenlemeler ve evrensel
de¤erler ›ﬂ›¤›nda hak ve hürriyetlerden
yana olduk. Adil yarg›laman›n temini
için çaba gösterdik.
Hukuka ve üst normlara ayk›r› oldu¤unu
düﬂündü¤ümüz idari iﬂlemlere karﬂ› idari
yarg›ya baﬂvurduk ve bu baﬂvurular›m›z›n
tamam›nda lehe kararlar ald›k. Bu da
baﬂvurular›m›z›n ne denli hakl› oldu¤unu,
avukatlar›n ve Barolar›n ülkemiz için ne
kadar önemli oldu¤unun bir göstergesi
oldu.
Ülkemizin sorunlar›ndan hiçbir zaman
uzak kalmad›k. Atatürk ‹lkeleri bizler
için en büyük rehber oldu.
Bu yönde bizlere karﬂ› yap›lan tehdit,
kimi medyada hedef gösterilmemize
ald›r›ﬂ etmeden, korkmadan, do¤ru bildi¤imiz yolda, hukukun üstünlü¤üne olan
inanc›m›zla yürümeye devam ettik, hatta
koﬂtuk.

Tepkilerimizi; yaz›ﬂmalar›m›zla, bas›n
aç›klamalar›m›zla ve yürüyüﬂlerimizle
dile getirdik.
ﬁeffaf bir yönetim anlay›ﬂ› içerisinde
yapt›¤›m›z her iﬂlemi ve buna iliﬂkin
yaz›ﬂmalar›m›z› internet sitemizde
yay›nlad›k.
Mesleki çal›ﬂmalar›m›z yönünden de
yo¤un bir y›l geçirdik.
Kitaplar›m›z, seminer konuﬂmalar›n›n
dökümleri, Baro Bülten ve Dergimiz ile
siz meslektaﬂlar›m›za gerekli hukuki
bilgilendirmeleri yapmaya çal›ﬂt›k.
Hukuk Türk ile anlaﬂarak mevzuat,
içtihat, bilimsel makale ve meslektaﬂlar›m›z gereksinim duydu¤u di¤er
bilgileri uygun fiyatla hizmetinize
sunduk. Baromuzun da birikimlerini bu
havuzda birleﬂtirerek güçlü bir Bilgi
Bankas› oluﬂturduk.
Seminer, panel, konferans ve meslek içi
e¤itimlerimize yo¤un bir ﬂekilde devam
ettik.
Meslektaﬂlar›m›z›n yaz›l› veya ﬂifahi
yak›nmalar›n› yan›ts›z b›rakmad›k.
Meslektaﬂlar›m›za yönelik sald›r›larda
hep yanlar›nda olduk.
Yarg›n›n t›kanan sorunlar›n› yerinde
saptad›k ve önerilerimizi ilgililerine
bildirdik.
Yarg› mensuplar›n›n da bu anlamda
sözcüsü olduk. Onlar›n da sorunlar›na
sahip ç›kt›k.
Bizden istenilen ve istenmeyen yasa ve
yönetmeliklere iliﬂkin görüﬂlerimizi
bildirdik.
Avukatlar›n sorunlar›n›n, yarg›n›n
sorunlar›ndan ayr› düﬂünülemeyece¤ini,
bu nedenle yarg› reformu kapsam›nda
avukatl›k mesle¤inin de iyileﬂtirilmesi
ve bu yöndeki önerilerimizi sunduk.
Bakan düzeyinde problemlerimizi ve
çözüm önerilerimizi bire bir anlatt›k.
Yasal düzenlemeyi gerektiren sorunlar›m›z›n çözümü için Adalet Bakanl›¤›ndan Avukatl›k Yasas›nda de¤iﬂiklik
yap›lmas› talebinde bulunduk ve bu
yönde de olumlu yan›t ald›k.
2009 y›l›, CMK görevi yapan müdafi/vekil meslektaﬂlar›m›z›n sorunlar›n›
yo¤un yaﬂad›¤› bir y›l oldu. CMK Ücret
tarifesinin en az asgari ücret tarifesi
seviyesine çekilmesine iliﬂkin Adalet
Bakanl›¤› ve Maliye Bakanl›¤›n›n
üst düzey yetkilileri ile yo¤un görüﬂmelerde bulunduk ve meslektaﬂlar›m›za da
bu görüﬂmelerin içerik ve sonuçlar›
hakk›nda bilgilendirmede bulunduk.
Masraf ödemelerinin vergiye tabi
olmad›¤›na iliﬂkin yarg› yoluna baﬂ-

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
vurduk. Dava halen devam etmektedir.
Ancak gelecek ile ilgili ücretin belirli bir
yüzdesinin masraf olarak ödenmesi
yönünde Bakanl›k yetkilileri ile
mutabakata vard›k. Mutat taﬂ›t kavram›n›n avukat›n sayg›nl›¤› ile
örtüﬂmedi¤ini Bakanl›k yetkilerinin
beyanlar› ile kabullendirdik. Ücret ve
masraflar›n vergiden muaf olmas›
gerekti¤ini izah ettik. Ödeneklerin
gecikmeksizin ödenmesi yönünde yeni
bir usul üzerinde görüﬂ birli¤ine vard›k.
Meslektaﬂlar›m›z›n bürokrasiden
kurtulmas› için ortak yollar arad›k. Ve
ﬂimdi yap›lan bu çal›ﬂma, görüﬂme ve
verilen sözlerin tutulmas›n› bekliyoruz.
Çal›ﬂmalar›m›z›n tümünü bu sat›rlarda
anlatabilmek olanakl› de¤il. Ancak 2010
y›l›, mesle¤imiz için önemli geliﬂmelerin
olaca¤› bir y›l olacakt›r.
2010 y›l›n›n ilk iﬂi olarak uygun koﬂullarda avukatlara Büro Kredisi verilebilmesi için baﬂlatt›¤›m›z çal›ﬂmalar›m›z›n sonuçlar›n› alaca¤›z. Bu yönde
haz›rlanan yönergemiz yürürlü¤e girecek
ve sizlere ayr›nt›l› bilgilendirme yap›lacak.
Yard›mlaﬂma Sand›¤›m›z›n meslektaﬂlar›m›za sosyal yard›mlar›n›n etkin bir
ﬂekilde ulaﬂt›r›labilmesi için kabul edilen
yeni yönetmeli¤inin uygulamalar›na da
2010 y›l›nda baﬂlayaca¤›z.
Yine stajyer avukatlar›n e¤itim, sosyal,
sa¤l›k ve mesleki sorunlar›na yönelik
iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›n
al›naca¤› bir y›l olacakt›r.
Umuyorum ki 2010 y›l›, sorunlar›n geride
b›rak›ld›¤›, çözümlerin hayata geçirildi¤i,
mesle¤imiz ve yarg›n›n üstündeki bask›lar›n sonland›¤› bir y›l olsun.
Bu düﬂüncelerle 2010 y›l›n›n ülkemiz ve
tüm de¤erli meslektaﬂlar›m›z için sa¤l›kl›
ve baﬂar›l› bir y›l olmas›n› diliyorum.
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Kad›n Haklar›nda Çok Gerilerdeyiz
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince düzenlenen “Atatürk Devrimleri ve Kad›n”
konulu panel, 14 Aral›k 2009
Pazartesi günü saat 16.0019.00 aras›nda Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda yap›ld›.
anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Kad›n Haklar› Merkezi
Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah
Tuskan, kad›n-erkek eﬂitli¤i ve pozitif
ayr›mc›l›k sa¤lanana kadar mücadeleye
devam edeceklerini söyledi.

P

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n da aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda “Kad›n her
türlü tutsakl›ktan kurtulmal›d›r. Her türlü
etkiden kurtulmal›d›r. Kad›n üretim alan›
içinde yeni bir rol üstlenmeli ve kendisini
sarmak isteyen ba¤nazl›k duvarlar›n›
y›kmal›d›r” dedi.

vurgulayan Muammer Ayd›n, 1923-37
döneminde gerçekleﬂtirilen devrimler
hakk›nda bilgi verdi.
Mustafa Kemalin yapt›¤› bu denli önemli
ve içerikli devrimlere karﬂ›n ülkemizde hala
kad›nlar›n sorunlar›n›n çözümlenememiﬂ
olmas›n› eleﬂtiren Ayd›n, “Kad›n› hala evde
oturup çocuk büyüten bir varl›k gibi gören
zihniyet ne yaz›kt›r ki tüm toplum üzerinde
etkili olmay› sürdürmüﬂtür. 21. Yüzy›l, tüm
bu zincirlerin k›r›lmas› ve kad›nlar›n
ekonomik özgürlükleri yan›nda kad›n-erkek
eﬂitli¤ini sa¤lamas› ve her alanda yetenekleri
ile hak etti¤i yerlere gelmesi ça¤› olmal›d›r”
dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluﬂ, y›llar›nda
gerçekleﬂtirilen Atatürk Devrimlerinin
önemli bir k›sm›, kad›nlar›n sosyal ve
kültürel alanda, e¤itimde, hukukta, aile
içinde, çal›ﬂma yaﬂam›nda, toplumsal
yaﬂamda ve siyasette erkeklerle eﬂit haklara
sahip olmas›n› hedefledi¤ini belirten Ayd›n,
Türkiye Cumhuriyeti'nde toplumsal alanda
yap›lan en önemli yeniliklerin kad›n
devrimini de içeren devrim yasalar›
oldu¤unu bildirdi.
Atatürk’ün birçok Avrupa ülkesinden önce
Türkiye’de kad›nlara pek çok haklar
kazand›rd›¤›n›, bunun da Atatürk’ün uzak
görüﬂlülü¤ünün bir kan›t› oldu¤unu
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“Atatürk Devrimleri ve Kad›n” konulu
paneli ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Özden Gönenli yönetti. Gönenli,
Atatürk’ün ça¤daﬂl›k mücadelesinde
kad›n›n erkekle eﬂit olmas› gerekti¤ini
gördü¤ünü ve kad›nlara sa¤lad›¤› haklarla
onlar› ikinci s›n›f vatandaﬂl›ktan kurtard›¤›n›
söyledi.
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Adalet Eski Bakan› ve Ça¤daﬂ Yaﬂam›
Destekleme Derne¤i Baﬂkan› Prof. Dr.
Aysel Çelikel, ça¤daﬂ toplumlar›n “eﬂitlik
ilkesi” ve “ayr›mc›l›k yasa¤›” temelinde
geliﬂtiklerini, 2002 de¤iﬂiklikleriyle
Anayasam›zda da kad›nlarla erkeklerin eﬂit
oldu¤unun yaz›ld›¤›n›, ancak Türk toplumu
yeterince ça¤daﬂlaﬂamad›¤› için eﬂitli¤in
sözde kald›¤›n› bildirdi.
Kad›nlar›n insan haklar›n›n cinsiyetleri
dolay›s›yla sürekli tahribata u¤rad›¤›n›, bu
durumun düzeltilebilmesi için toplumdaki
cinsiyet rollerinin de¤iﬂmesi gerekti¤ini
belirten Çelikel, CEDAW ve Birleﬂmiﬂ
Milletlerin 1993 y›l›nda yay›nlad›¤›
“ﬁiddetin Önlenmesi Bildirisi”ne göre,
kad›nlara ﬂiddeti azaltmak ve tecavüzü
önlemek için devlete ciddi görevler
düﬂtü¤ünü kaydetti.
Bo¤aziçi Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Nermin Abadan Unat, Atatürk
devrimlerini biri “vizyon” olarak niteledi
ve bu vizyonun hukuk reformlar›yla
desteklendi¤ini söyledi.
Baﬂbakanl›¤›n yay›nlad›¤› genelgelerde
kad›n haklar›na iliﬂkin çok güzel ﬂeylerin
bulundu¤unu, ancak bunlar›n uygulamada
görülmedi¤ini, sadece kâ¤›t üzerinde
kald›¤›n› belirten Unat, muhafazakâr
partilerin genelde kad›n yerine aileye
odakland›klar›n›, bu nedenle aile içi ﬂiddete
duyars›z kald›klar›n›, kad›n örgütlerinin bu
konuda yo¤un mücadele vermeleri
gerekti¤ini vurgulad›.
‹stanbul Milletvekili Prof. Dr. Necla Arat
da konuﬂmas›nda Atatürk devrimleriyle
hukuksal, kültürel, e¤itsel “f›rsat alanlar›”
aç›ld›¤›n›, kültür devrimiyle Türkiye’nin
geçmiﬂle ba¤lar›n› kopard›¤›n›, gelenekten
gelece¤e laik hukuk düzeniyle ça¤daﬂlaﬂmaya ad›m att›¤›n› söyledi.
Atatürk döneminden sonra ba¤nazlar›n yer
alt›nda ve yer üstünde y›llarca çal›ﬂt›klar›n›
ve kad›n haklar›n› yozlaﬂt›rd›klar›n› belirten
Arat, bu nedenle kad›nlar›n karar mekanizmalar›nda, siyasal ve sosyal yaﬂamda
yeterince öne ç›kamad›klar›n›, kad›nlar›n
etkin kat›l›m› olmadan da eﬂitlik, bar›ﬂ ve
kalk›nman›n mümkün görülmedi¤ini
bildirdi.
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Uluslararas› Finans ve D›ﬂ Ticaret Hukuku
‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonunca düzenlenen “Uluslararas› Finans ve D›ﬂ Ticaret
Hukuku” konulu panel 22
Aral›k 2009 Sal› günü saat
13.00 -18.00 aras›nda Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda
yap›ld›.
ankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail
Altay’›n sunuﬂundan sonra panelin
aç›l›ﬂ konuﬂ-mas›n› yapan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, ABD’de
baﬂlayan ve tüm dünyay› etkisi alt›na alan
küresel krizden en çok sabit gelirlilerin ve
ekonomisi zay›f ülkelerin zarar gördü¤ünü,
krizi yaratan finansal sistem ve ﬂirketlerin
bazen el de¤iﬂtirerek, bazen de iﬂ alan›n›
yenileyerek yollar›na devam ettiklerini
söyledi.

B

iﬂ adamlar›m›z›n özgüven içinde olmalar›
gerekti¤ini, bu nedenle iç mevzuat›m›z›n,
dürüstlükle yoluna devam etmek isteyen
ﬂirketlere köstek de¤il, destek olmas›
gerekti¤ini vurgulad›.

yöntemiyle aynen al›nt›lamaktan da
kaç›n›lmas› gerekti¤ini sözlerine ekledi.
Daha sonra üç oturum halinde gerçekleﬂtirilen panele geçildi.

Uluslararas› ticari sorunlar›n çözümünde,
pozitif hukuka göre dinamik biçimde
kendini yenileyen, iyi niyet ve ticari
teamüllere ayk›r› düﬂmeyen iç mevzuat›
uygulamaktan vazgeçilmemesi gerekti¤inin
alt›n› çizen Ayd›n, konuﬂmas›n› ﬂöyle
sürdürdü:

Ekonomik kriz nedeniyle ülkemizde iﬂsiz
say›s›n›n giderek artt›¤›n›, iﬂ dünyas›n›n
karﬂ›l›ks›z çek olaylar›yla yank›land›¤›n›
belirten Muammer Ayd›n, “Ülkemizdeki
ticari iliﬂkilerde yayg›n biçimde kullan›lan
kambiyo senetlerinin baﬂ›nda "çek"
gelmektedir. Binlerce vatandaﬂ›m›z gerek
sistemin ve finans kurumlar›n›n, gerekse
de iﬂ hayat›ndaki önlenemeyen dalgalanmalar›n etkisiyle “iﬂadam›” konumundan
"çek ma¤duru" konumuna düﬂmektedirler.
Denilebilir ki, "bu sistem bu ﬂekilde iﬂler,
herkes basiretli tacir gibi davrans›n." Bu
bak›ﬂ aç›s› tümüyle yads›namasa da sistemin
nimetlerinin tacirlerimize yeterince
yans›mas› sa¤lanamadan, onlardan
neredeyse her y›l patlak veren krizlerin
külfetlerine katlanmalar›n› beklemek en
hafif deyimle haks›zl›kt›r” dedi.
20 Aral›k 2009 tarihinde yürürlü¤e giren
5941 say›l› Çek Kanunu'nu geç kal›nm›ﬂ
olumlu bir ad›m olarak gördü¤ünü belirten
Ayd›n, yerelden evrensele do¤ru yol alan
ticari hayatta baﬂar›y› yakalayabilmesi için
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“Ticari alanda uluslararas› kurallar›n
uygulanmas› demek, ülkemize baﬂka
ülkelerin avukatlar›n›n gelip kendilerine
"iﬂ potansiyeli" yaratmalar›n›n yolunu da
açacakt›r. ﬁu anda dahi kimi uluslararas›
hukuk bürolar›n›n ülkemizde yasaya uygun
olmayan faaliyet gösterdi¤ini duyuyor ve
Baro olarak bunlarla mücadelemizi
sürdürüyoruz. Ancak bu aksakl›klar›
giderecek yeni bir Avukatl›k Yasas›’na
ihtiyaç oldu¤u da ortadad›r”.
Muammer Ayd›n, Yeni Türk Ticaret Yasas›
Tasar›s›, yasalaﬂmadan önce bu konudaki
düzenlemelerin yasa içerisine al›nmas›,
baﬂka ülkelerin mevzuatlar›n› “kes-yap›ﬂt›r”

Birinci oturumu yöneten ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk
Demirbulak, 2006 y›l› sonunda ABD’de
baﬂlayan ve tüm dünya ülkelerini etkisi
alt›na alan küreselleﬂmenin getirdi¤i
ekonomik krizin baﬂlang›c›n›n 2000’li
y›llara dayand›¤›n› söyledi.
2000 y›l›ndan bu yana iletiﬂim ve bilgi
teknolojisinde sa¤lanan geliﬂmelerin, birçok
mal ve hizmetin üretiminde verimlilik art›ﬂ›
yaratt›¤›n›, bu verimlilik art›ﬂlar› sayesinde
maliyetlerin düﬂtü¤ünü ve kârlar›n artt›¤›n›,
kitlelerin ihtiyaçlar›n› karﬂ›layacak yüksek
getirili yapay enstrümanlar geliﬂtirildi¤ini
belirten Demirbulak, ﬂöyle konuﬂtu:
“Aﬂ›r› likidite sonucunda verilen kötü
krediler, kimisi bugün "toksik" olarak
nitelendirilen yeni yeni menkul k›ymetler,
bu menkul k›ymetlerle ilgili olarak
uluslararas› piyasalarda geçerli olacak yasal
düzenlemelerin eksikli¤i, derecelendirme
kuruluﬂlar›n›n yetersizli¤i ve objektif

PANEL

olamamas›, ﬂeffafl›k eksikli¤i ve kamu
otoritelerinin müdahalede gecikmeleri krizin
küresel boyut kazanmas›n›n baﬂl›ca
nedenleridir”.
Finans sektöründe yaﬂanan küresel krizin;
dünya çap›ndaki banka iflaslar›, banka
birleﬂmeleri ve devletleﬂtirmelere ra¤men
durdurulamad›¤›n›, reel sektöre de
yans›yarak küresel bazda yat›r›mlar›
durdurdu¤unu, büyüme oranlar›n›
düﬂürdü¤ünü ve iﬂsizlik oranlar›n› art›rd›¤›n›
hat›rlatan Demirbulak, “Sonuç itibariyle
2008–2009 y›llar›nda yaﬂanan ve
önümüzdeki y›llarda da etkisini sürdürecek
olan küresel kriz, geliﬂmiﬂ ekonomilere,
mali sistemlerini yeniden yap›land›rmalar›;
geliﬂmekte olan ekonomilere ise, sermaye
hareketleri ile ilgili politikalar›n› gözden
geçirmeleri gere¤ini sert bir biçimde
hat›rlatm›ﬂt›r” dedi.
Panelde ilk tebli¤i sunan Risk Yöneticileri
Derne¤i Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.
K. Evren Bolgün, küresel ekonomik krizi
1929’dan bu yana yaﬂanan en önemli kriz
olarak niteledi. Bolgün 2010 y›l›nda kredi

riski yaﬂanabilece¤ini, faiz ve kredi
art›ﬂlar›n›n beklenebilece¤ini bildirdi.
Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari
Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme Bölümü
Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dal›
Baﬂkan› Prof. Dr. Osman Altu¤ ise yaﬂanan
krizi üretim ekonomisinin üçkâ¤›t
ekonomisinden intikam› olarak niteledi.
Türkiye’de halen uygulanmakta olan
ekonomik sistemi k›yas›ya eleﬂtiren Altu¤,
“düﬂük kur – yüksek faiz” politikas›na
ﬂiddetle karﬂ› oldu¤unu söyledi. Altu¤,
‹MKB’nin %70’inin yabanc›lar›n elinde
bulundu¤unu, Türkiye’nin s›cak paraya
%42 faiz ödedi¤ini, üretime girmeyen
paran›n birilerinin cebine girdi¤ini belirterek
Türkiye’ye bir deli gömle¤i giydirildi¤ini
öne sürdü. Altu¤, sa¤l›kl› bir ekonominin
kay›tl› bir ekonomiden geçti¤ini, her
vatandaﬂ› mükellef yaparak kay›t d›ﬂ›n›n
önlenmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Panelin ikinci oturumunu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonu Baﬂkan›
Av. ‹smail Altay yönetti.

Bu oturumda tebli¤ sunan ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret
Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Aslan
Kaya uluslararas› bir ödeme yöntemi olan
“akreditif” hakk›nda bilgi verdi. Akreditifin
bir yasas›n›n bulunmad›¤›n› belirten Kaya,
tart›ﬂmal› da olsa bu alanda kullan›lan
Milletleraras› Ticaret Odas›n›n yeknesak
kararlar›n›n bulundu¤unu bu kararlar›n
taraflar›n iradesiyle akde sokulan ilkelerden
oluﬂtu¤unu bildirdi.
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar Komisyonu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Ak›n Ekici
ise konuﬂmas›nda uluslararas› banka
kredileri ve bundan kaynaklanan sorunlar
üzerinde durdu.
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletleraras› Özel Hukuk Ana Bilim Dal›
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Uyan›k
Çavuﬂo¤lu da konuﬂmas›nda; milletleraras›
faktoring sözleﬂmesi ve bunlara uygulanacak hukuk hakk›nda aç›klamalar yapt›.
Panelin üçüncü oturumunu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonu Yürütme
Kurulu Üyesi Av. Ahu Defne Teker yönetti.
Bu oturumda tebli¤ sunan Gümrük Müﬂaviri
ve D›ﬂ Ticaret Dan›ﬂman› Caner Sevimli
Türkiye’nin d›ﬂ ticaretine rejimine iliﬂkin
bilgi verdi ve Türkiye ile Gümrük Birli¤i
iliﬂkilerini de¤erlendirdi.
Gümrük Müﬂaviri ve ‹stanbul Üniversitesi
Ö¤retim Görevlisi M. Zafer Ayd›n ise
serbest ticaret anlaﬂmalar›, Pan Avrupa
Akdeniz Menﬂe Kümülâsyonu hakk›nda
aç›klamalar yapt›.
Panelin son konuﬂmac›s› ‹stanbul Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras›
Özel Hukuk Ana Bilim Dal› Baﬂkan› Prof.
Dr. Nuray Ekﬂi, d›ﬂ ticaret iﬂlemleri aç›s›ndan kambiyo mevzuat›n›n baﬂlang›c›ndan
günümüze olan geliﬂmelerini anlatt›.
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Özürlü Haklar›na ‹liﬂkin Sorunlar
ve Çözüm Önerileri
‹stanbul Barosu, Galatasaray
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹ﬂ
ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana
Bilim Dal› ve Türkiye Omurilik
Felçlileri Derne¤ince düzenlenen
“Özürlü Haklar›na ‹liﬂkin
Sorunlar ve Çözüm Önerileri:
Eriﬂilebilirlik” konulu panel 2
Aral›k 2009 Çarﬂamba günü saat
09.30-17.00 aras›nda Galatasaray Üniversitesi Ayd›n Do¤an
Salonu’nda yap›ld›.
anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
Galatasaray Üniversitesi Hukuk
Fakültesi ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Ana Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Murat Engin, bu toplant›n›n bir
benzerinin daha önce yine Galatasaray
Üniversitesinde yap›ld›¤›n›, bunu düzenli
hale getirip deneyimlerden yararlanmak
istediklerini bildirdi. Ergin, bilim adam› ve
uzmanlar›n toplant›larda yapacaklar›
konuﬂmalarla bilgi birikiminin aktar›lm›ﬂ
olaca¤›n› söyledi.

P

Türkiye Omurilik Felçlileri Derne¤i Genel
Baﬂkan› Ramazan Baﬂ da konuﬂmas›nda
her aﬂamas›nda engellilerin bulundu¤u
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toplumda yaﬂam›n engellenmemesi
gerekti¤ini belirtti. Baﬂ, son on y›lda engellilerin yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak amac›yla
önemli geliﬂmelerin sa¤land›¤›n›, ancak
bunu yeterli görmediklerini bildirdi. Baﬂ,
geliﬂmiﬂ toplumlarda engellilerin sorun
olarak kabul edilmedi¤ini söyledi.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n ise ‘Engelli Haklar›’n›n toplumun

büyük bir kesimini ilgilendirdi¤ini belirtti.
Türkiye’de engelliler için ç›kar›lan yasal
mevzuatla engellilerin hayata, istihdama,
demokratik ve eﬂit kat›l›ma dönük mekanizmalar›n kurulamad›¤›n›, uygulamada
gerekli iyileﬂtirmenin sa¤lanamad›¤›n›
kaydeden Ayd›n, evde bak›m hizmetlerinin,
özel ve kaynaﬂt›rmal› e¤itime iliﬂkin yasal
düzenlemeler uygulamada ortaya ç›kan
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aksakl›klarla kanayan yaray› durduramad›¤›n›, sorunlara yeni sorunlar ekledi¤ini
bildirdi. Muammer Ayd›n, “Kuﬂkusuz
bunun en büyük nedeni, kanun koyucunun”
engellilere karﬂ› ayr›mc›l›¤›n önlenmesi
"perspektifinden, yoksun olmas› kadar,
engelliler için" etkin hak arama mekanizmalar›" oluﬂturamamas›d›r” dedi.
Türkiye'nin taraf oldu¤u ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan Resmi Gazetede yay›nlanarak
iç hukukta ba¤lay›c› niteli¤e kavuﬂan BM
Engelli Haklar› Sözleﬂmesinin uygulanmas›n› sa¤lamak ad›na hukukçulara çok iﬂ
düﬂtü¤ünü vurgulayan Ayd›n, sözleﬂmeye
göre, ayr›mc›l›¤›n önlenmesinde en büyük
görevin devletlere verildi¤ini, devlete
engelli çocuklar için ek tedbirler alma,
çocu¤un üstün yarar›na öncelik verme ve
onlarda kendilerini ifade olanaklar›
oluﬂturarak, hak bilincinin anlaﬂ›lmas›n›
sa¤lamak gibi yükümlülükler yüklendi¤ini
anlatt›.

bilgi verdi. Sabah oturumunda konuﬂan
Arﬂ. Gör. P›nar Memiﬂ ise ayr›mc›l›k
suçunu özürlüler aç›s›ndan de¤erlendirdi.
Sabah oturumunda ayr›ca, Arﬂ. Gör. Ça¤la
Tansu¤ “Özürlük Haklar›n›n Kullan›m› ve
‹darenin Sorumlulu¤u”, Arﬂ. Gör. Eylem
Aksoy da “Özürlü Hükümlünün Cezas›n›n
‹nfaz›” konusunda de¤erlendirme yapt›.
Sabah oturumunun son bölümünde özürlü
oyuncular “Empati” konulu iki bölümlük
bir skeç oynad›lar. Oyuncular büyük alk›ﬂ
toplad›lar.

aç›ld›. Bu oturumda Doç. Dr. Murat Engin,
“Çal›ﬂma Yaﬂam›nda Özürlülük”, Yrd. Doç.
Dr. ﬁebnem Gökçeo¤lu Balc› “Sosyal
D›ﬂlanma Kavram›nda Özürlülük” konulu
bildiri sundu.
Yük. Mim. ﬁükrü Sürmen’in yönetti¤i
panelin son oturumunda ise Doç. Dr. Fatih
ﬁahin “Özürlü Haklar›na Eriﬂimin Yolu
Olarak Savunuculuk Bir Çözüm Olabilir
mi?”, Av. Cemal Donat “‹stihdam Sürecine
Kat›lan ve Kat›lamayan Özürlüler”, ve Av.
Figen Erberk “Özürlülerin Eriﬂebilirlilik
Aç›s›ndan Karﬂ›laﬂt›klar› Sorunlar” konusunda de¤erlendirmelerde bulundu.

Panelin ö¤leden sonraki oturumu Prof. Dr.
ﬁafak Karamehmeto¤lu’nun yönetiminde

Özellikle do¤uﬂtan engelli bireylerde e¤itim
alamayanlar›n say›s› ürkütücü boyutlarda
oldu¤unu vurgulayan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Ayd›n, “Okullardaki mimari
engellerin kald›r›lmas›n›n yan› s›ra gerek
e¤itimcilerin gerekse di¤er çocuklar›n
velilerinin engelliyi d›ﬂlayan tutumlar›n›n
de¤iﬂmesi hepimizin toplumca fark›ndal›¤›m›z›n artmas› ile mümkündür. Engellinin
‹stihdam›nda yaﬂanan zorluklar›n aﬂ›lmas›
elzemdir ve öncelikli olmal›d›r. Ekonomiye
kat›lamayan her engelli sadece kendisi ve
ailesi için de¤il toplum için de önemli bir
sorundur” dedi.
Gündem d›ﬂ› konuﬂan ‹stanbul Vali Yard›mc›s› Mustafa Alt›ntaﬂ da konuﬂmas›nda
e¤itim kurumlar›n›n yapt›¤› öneriler
do¤rultusunda çal›ﬂmalar yapt›klar›n›,
toplant›larda al›nman kararlar›n uygulanmas› gerekti¤ini, tasarlanan pek çok ﬂeyin
bulundu¤unu anca uygulamada gecikmeler
yaﬂand›¤›n› söyledi.
‹stanbul Valili¤i olarak 90 bin özürlü ile
iletiﬂim halinde olduklar›n› belirten Alt›ntaﬂ,
çal›ﬂamayacak durumda olan 22 bin kiﬂiye
maaﬂ verildi¤ini, 32 bin kiﬂinin de evde
bak›m›n›n gerçekleﬂtirildi¤ini, iyileﬂtirme
çal›ﬂmalar›ndan ise 600 kiﬂinin
yararland›¤›n› anlatt›. E¤itim çal›ﬂmalar›
hakk›nda da bilgi veren Alt›ntaﬂ,
kaynaﬂt›rma çal›ﬂmalar›na h›z verdiklerini,
özel e¤itim s›n›flar›n› ise artt›rmaya
çal›ﬂt›klar›n› sözlerine ekledi.
Daha sonra panele geçildi.
Oturum Baﬂkanl›¤› da yapan Doç. Dr.
Ahmet Ulvi Türkba¤ ve Av. Arzu Besiri
Birleﬂmiﬂ Milletler Engelli Haklar›
Sözleﬂmesinin kavramsal temelli ve çeﬂitli
alanlarda özürlülerin eriﬂimi konusunda
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PANEL

Havayolu Taﬂ›mac›l›¤›nda
Mesuliyet Sigortalar›
‹stanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu ile Havac›l›k ve
Uzay Hukuku Komisyonunun
ortaklaﬂa düzenledikleri
“Havayolu Taﬂ›mac›l›¤›nda
Mesuliyet Sigortalar›” konulu
panel, 19 Aral›k 2009 Cumartesi günü saat 10.00-16.00 aras›nda Orhan Apayd›n Konferans Salonunda yap›ld›.
stanbul Barosu Sigorta Hukuku
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smet
Demira¤ yapt›¤› sunuﬂ konuﬂmas›nda
Havac›l›k ve Uzay Hukuku Komisyonu ile
daha önce ortaklaﬂa düzenledikleri panelin
devam›n› gerçekleﬂtireceklerini söyledi.

‹

Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cesur
K›l›nç, ülkemizdeki sigorta hukukunun k›sa
tarihçesini anlatt› ve son olarak 3 Haziran
2007’de Türk sigorta sektörünün Avrupa
Birli¤i’ne uyumlu hale getirilmesine yönelik
hükümler içeren Sigortac›l›k Kanununun
yürürlü¤e girdi¤ini bildirdi.
Sigortan›n gerek bireyler gerekse toplum
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aç›s›ndan ekonomik ve sosyal hayatta çok
büyük önemi bulundu¤una de¤inen K›l›nç,
kiﬂilerin sigorta sayesinde geleceklerini
güvence alt›na ald›klar›n›, daha sonra
kendilerine zarar veren bir olayla
karﬂ›laﬂt›klar›nda bu zararlar›n› yine sigorta
arac›l›¤›yla giderme olana¤› bulduklar›n›
söyledi.
Panelin ilk oturumunda konuﬂan Hudson
Sky International S. A. Türkiye Müdürü
Tülin Yurdakul, “Hava Taﬂ›mac›l›¤›nda
Mesuliyet Sigortalar›” konusunda bilgi
verdi. Havac›l›k tarihinin çok gerilere
gitmedi¤ini belirten ve günümüze kadar
olan geliﬂmeleri özetleyen Yurdakul,
havac›l›k alan›ndaki uluslararas› sözleﬂmelerin Warszowa (Varﬂova) ve Montreal
Konvansiyonuna dayand›r›ld›¤›n› söyledi.
Sigorta poliçelerinin iyi niyete dayal›
bilgilerle donat›lmas›, sigortalanabilir bir
konu ve görünür bir bedelinin olmas›,
tazminat ve riskin da¤›t›lmas› için rücu
ilkelerine dayand›¤›n› belirten Yurdakul,
sigorta çeﬂitlerinin ise Mal Sahipli¤inden,
‹ﬂletmeden, Sözleﬂmeden, Yerde Devam
Eden Hizmetlerden oluﬂabilece¤ini bildirdi.
Tülin Yurdakul, konuﬂmas›nda özellikle ﬂu
noktalara de¤indi ve aç›klamalar›n› yapt›:
“Sigorta ile ilgili taraflar, sigorta nas›l
yap›l›r? Sigortalanacak kesim, Sigorta
bedelinin saptanmas›, istenilen teminatlar,
muafiyet sigortas›, sigorta kapsamlar›,
sigortalar›n geçerli olmas› için dikkat
edilmesi gereken hususlar, sigorta türleri,
kargo ve posta sigortalar›, mürettebat ve
yolcu sigortalar›, bunlar›n d›ﬂ›ndaki üçüncü
kiﬂilerle ilgili sigortalar, özel poliçeler,
havaalan› iﬂletmecilerinin sigortalar›,
uçaklar›n hava gösterisi nedeniyle yap›lan
sigortalar, uçuﬂ okullar› sorumluluk

poliçeleri, uzay arac›n›n sigortalanmas›”.
‹kinci oturumda ‹stanbul Barosu Havac›l›k
ve Uzay Hukuku Komisyonu Üyesi Av.
Burak Kepkep, “AB Hukukunda Hava
Taﬂ›mas›ndaki Liberalleﬂme Çal›ﬂmalar›”
konusunda bilgi verdi.
Avrupa Birli¤inin k›sa tarihçesini anlatan
Kepkep, AB Hukuku çerçevesinde havac›l›k
alan›nda liberalleﬂme çal›ﬂmalar›n›n 1979
- 80 y›llar›nda haz›rlanan memorandumla
baﬂlad›¤›n›, 1987’de Yönergesinin
haz›rland›¤›n›, 1993 y›l›nda liberalleﬂmenin
biraz daha özgürleﬂti¤ini söyledi. Kepkep,
bu çerçevede tarifelerde devlet tekelinin
kald›r›ld›¤›n›, hava araçlar›n›n hem iç hem
de bölge sahas›n› kullanma olanaklar›
sa¤land›¤›n›, hava taﬂ›y›c›lar›n›n iﬂletme
ruhsat› almalar›n›n kolaylaﬂt›r›ld›¤›n› anlatt›.
Kepkep, liberalleﬂme çal›ﬂmalar›yla uçuﬂ
ve yolcu say›s›n›n %50 oran›nda artt›¤›n›
söyledi.
‹stanbul Barosu Havac›l›k ve Uzay Hukuku
Komisyonu Baﬂkan› Av. Nazl› Can da “AB
Hukukunda Hava Taﬂ›mas›ndaki Sigorta
Nev’ileri” konusunda bilgi verdi.
Hava taﬂ›mac›l›¤› yapanlar›n yükümlülüklerini yerine getirmeleri için AB
taraf›ndan 21 Nisan 2004 tarihli bir yönerge
haz›rland›¤›n› ve yönergenin 2005 y›l›nda
yürürlü¤e girdi¤ini belirten Can, Yönergenin
Warszowa ve Montreal Konvansiyonlar›na
at›fta bulundu¤unu, Yönergenin sadece
devlet hava araçlar›na uyguland›¤›n› bildirdi.
Yönergede yer alan teknik düzenlemeler
hakk›nda bilgi veren Nazl› Can, topluluk
üyesi olmayan ancak topluluk üyesi ülkelere
uçuﬂ yapan hava taﬂ›y›c›lar›n›n da bu
yönerge hükümlerinden yararland›klar›n›,
ancak kurallara uymayanlar için de yönerge
ile çeﬂitli yapt›r›mlar›n getirildi¤ini sözlerine
ekledi.

PANEL

Pazartesi Forumlar› Devam Ediyor
‹stanbul Barosu, Türk Ceza
Hukuku Derne¤i ve ‹stanbul
Gazeteciler Cemiyetince ortaklaﬂa düzenlenen “Pazartesi
Forumlar›” devam ediyor.
lk forum 2 Kas›m 2009 Pazartesi
günü saat 17.00’da Ca¤alo¤lu’ndaki Türkiye Gazeteciler
Cemiyeti Burhan Felek Konferans
Salonunda gerçekleﬂmiﬂti. Dizinin ikinci
forumu, 7 Aral›k Pazartesi günü saat
17.00’da ‹stanbul Barosu Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda yap›ld›.

‹

Türk Ceza Hukuku Derne¤i Baﬂkan›
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, k›sa bir
sunuﬂ konuﬂmas› yaparak Pazartesi
Forumlar›n›n program› hakk›nda bilgi
verdi.
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

‹stanbul Barosu Eski Baﬂkan›
Av. Turgut Kazan’›n yönetti¤i
forumda, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Ana
Bilim Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Ersan
ﬁen “Özel Yarg›lama Tedbirleri ve ‹nsan
Haklar›” konusunda bir sunum yapt›.

Prof. Dr. Ersan ﬁen

ﬂekilde verilen dinleme kararlar›n›n
yeni sorunlar yaratt›¤›n› söyledi.
Adli kolluk oluﬂturmadan sa¤l›kl› soruﬂturmalar ve kovuﬂturmalar yapabilmenin zorluklar›n› anlatan Prof. Dr.
Ersan ﬁen, “Örne¤in Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu kanununda
olmamas›na ra¤men Adalet Bakanl›¤›
Teftiﬂ Kurulu Yönetmeli¤indeki bir
maddeye dayanarak müfettiﬂler hâkim
ve savc›lar›n dinlenmesini talep
edebilmektedirler. Teftiﬂ bir idari
eylemdir. Bu nedenle hâkimler ve
savc›lar hakk›nda dinleme karar› talep
etmeleri hukuka ayk›r›d›r ve tarafs›zl›k
ihlal edilmektedir” dedi. Prof. Dr. ﬁen,
“dinleniyorum korkusunun” vatandaﬂlar
üzerinde bir paranoya etkisi yapt›¤›n›,
yanl›ﬂ uygulamalar›n hukuksuzluklara
neden oldu¤unu belirterek ya telefon
dinleme olaylar›n›n tamamen ortadan
kald›r›lmas›, ya da çok gerekli görü-

Av. Turgut Kazan

lüyorsa ba¤›ms›z bir denetim organ›n›n
gözetiminde dinleme yap›lmas›
gerekti¤ini vurgulad›.
Yasaya göre dinlemenin koﬂullara
uygun olarak belirli bir süre için
yap›labilece¤inin alt›n› çizen ﬁen, yine
yasaya göre belli sürenin sonunda
dinlenen kiﬂinin hakk›nda her hangi bir
kan›t elde edilemezse, durumun
dinlenen kiﬂiye bildirilece¤ini, ancak
dinlendi¤i süre içinde yapt›¤› konuﬂmalar›n çözümünü asla göremeyece¤ini
bildirdi.
Prof. Dr. Ersan ﬁen, konuﬂmas›n›n
ikinci bölümünde CMK 136, 138 ve
139. maddelere iliﬂkin uygulamalar›
anlatt› ve Yarg›tay kararlar›ndan
örnekler verdi.

‹letiﬂimin denetlenmesi konusunun
hukukumuza 1999 y›l›nda girdi¤ini
2005 y›l›nda CMK’da yap›lan de¤iﬂikliklerle teknik takip ve görüntülemenin
yasal hale getirildi¤ini belirten Prof.
Dr. ﬁen, 135. maddede iletiﬂimin denetlenmesi, teknik takip ve görüntülemenin
koﬂullar›n›n çok aç›k ve net bir ﬂekilde
belirtilmiﬂ olmas›na ra¤men, uygulamada buna gereken duyarl›l›¤›n
gösterilmedi¤inin görüldü¤ünü bildirdi.
‹letiﬂimin denetlenmesi amac›yla
hâkimler taraf›ndan verilen dinleme
kararlar›n›n 135. madde koﬂullar›na çok
dikkat edilmeksiniz kolayl›kla
verilebildi¤ine dikkat çeken ﬁen, bu
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HABERLER

Kad›köy’de Meslektaﬂ›m›z›
Darp Eden Polisler
Cezaland›r›ld›

Kad›köy Kaymakaml›¤›n›n ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›na yazd›¤›
10.12.2009 tarih ve 296 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
Say›n Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
‹LG‹: 08.06.2009 tarih ve 17570 say›l› yaz›n›z.

Kad›köy’de meslektaﬂ›m›z Av. Malik Zengin’in polislerin darp
ve kötü muameleye maruz kalmas› üzerine harekete geçen ‹stanbul
Barosu Baﬂkanl›¤›’n›n baﬂvurusu üzerine ‹nsan Haklar› ‹l Disiplin
Kurulu 2 Ekim 2009 tarih ve 2009/2514 say›l› kararla, olaya kar›ﬂan
polis memurlar›ndan dördüne “Dört Ay K›sa Süreli Durdurma”,
bir polis memuruna da “Bir Gün Maaﬂ Kesimi” cezas› verildi.
Ayr›ca Kad›köy Kaymakaml›¤› da polislerin yarg›lanmas› için
“Soruﬂturma ‹zni Verilmesini” kararlaﬂt›rd› ve kararla ilgili
dosyay› Kad›köy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na gönderdi.
Meslektaﬂ›m›z Av. Malik Zengin’in baﬂvurusu üzerine ‹stanbul
Barosu Baﬂkanl›¤›n›n Kad›köy Kaymakaml›¤› ‹lçe ‹nsan Haklar›
Kurulu’na yazd›¤› yaz› ﬂöyle:
Baromuz üyesi avukatlardan Av. Malik Zengin, Baromuz
Baﬂkanl›¤›"na yapt›¤› baﬂvuruda özetle: 02.04.2009 tarihinde
müvekkili ile görüﬂmek üzere bürosundan ç›kt›ktan sonra arac› ile
seyir halinde iken otomobiline Kad›köy ‹lçe Emniyet Müdürlü¤ü
ne ba¤l› resmi polis arac›n›n çarpt›¤›n› ve bu olay nedeniyle kaza
tespit tutana¤› tutulmas›n› talep etti¤inde, polis memurlar›n›n darp
ve hakaretine maruz kald›¤›n› bildirmiﬂ ve haklar›nda yasal
iﬂlemlerin yap›lmas›n› istemiﬂtir.
Av. Malik Zengin, olay›n baﬂ›ndan itibaren ›srarla avukat oldu¤unu
söylemesine ra¤men, elleri kelepçelenmiﬂ, polis otosunda yaklaﬂ›k
45 dakika tutularak hakaret ve darba u¤ram›ﬂt›r. Meslektaﬂ›m›z›n
maruz kald›¤› darp ve kötü muamele neticesinde sa¤ kolu ç›km›ﬂ,
sol kula¤›nda zar delinmesi ve iﬂitme kayb› meydana gelmiﬂ,
bo¤az›nda ve vücudunun çeﬂitli yerlerinde lezyonlar oluﬂmuﬂtur.
Olay›n Baromuz Baﬂkanl›¤›na intikal etmesinden hemen sonra
Baromuz Yönetim Kurulu üyesi Av. Ufuk Özkap ve Avukat Haklar›
Merkezi temsilcisi avukatlar. Hasanpaﬂa Karakolu'na giderek
gerekli incelemeleri yapm›ﬂ ve hukuki yard›mda bulunmuﬂlard›r.
Av. Malik Zengin'in konuﬂma güçlü¤ü çekti¤i, ellerinde kelepçe
nedeniyle izler oldu¤u yüzünde ve duda¤›nda ﬂiﬂlikler meydana
geldi¤i meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan da tespit edilmiﬂtir.
Av. Malik Zengin'e karﬂ› gerçekleﬂen bu vahim sald›r›y› neticesinde
Kad›köy Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 2009/26796 say›l› dosyas›yla
baﬂlat›lan soruﬂturma iﬂlemleri devam etmektedir. Kad›köy ‹lçesinde
görevli polis memurlar› taraf›ndan gerçekleﬂtirilen ve benzer
özellikler gösteren baﬂka bir olay 29.07.2007 tarihinde Av.
Muammer Öz'e karﬂ› gerçekleﬂmiﬂtir. Meslektaﬂlar›m›za yönelik
hak ihlallerinin engellenmesi amac›yla devam eden ceza
yarg›lamalar›n›n yan› s›ra ‹nsan Haklar› Kurulu taraf›ndan da
gerekli inceleme ve araﬂt›rman›n yap›larak idari tedbirlerinin acilen
al›nmas›n› rica ederiz.
Sayg›lar›m›zla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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‹lgi say›l› yaz›n›z ile ‹lçe ‹nsan Haklan Kurulumuza yap›lan
müracaat incelenmiﬂtir. Yap›lan disiplin soruﬂturmas›nda, ‹l Disiplin
Kurulu taraf›ndan 02.10.2009 tarih ve 2009/2514 say›l› karar ile
olaya kar›ﬂan Polis memurlar›n›n dördüne “Dört Ay K›sa Süreli
Durdurma”, bir polis memuruna "Bir Gün Maaﬂ Kesimi" cezas›
verilmiﬂtir.
Kaymakaml›¤›m›z taraf›ndan da 4483 Say›l› Memurlar ve Di¤er
Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas› Hakk›ndaki Kanuna göre iﬂlem
baﬂlat›lm›ﬂ, Polis memurlar› hakk›nda 28.05.2009 tarih ve 28 say›
ile "Soruﬂturma ‹zni Verilmesine" karar verilmiﬂtir. Karara iliﬂkin
dosya Kad›köy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na gönderilmiﬂtir.
Bilgilerinize arz ederim.
Hasan KARAHAN
Kad›köy Kaymakam›

Baﬂkan Ayd›n
‹stanbul Emniyet Müdürü
Çapk›n’la Görüﬂtü

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, 14 Aral›k 2009
Pazartesi günü ‹stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk›n’la bir
görüﬂme yapt›. Baﬂkan Ayd›n görüﬂmede, emniyet müdürlü¤üne
ve karakollara girerken avukatlara GBT uygulamas› yap›lmamas›
konusunu yeniden dile getirdi.
Baﬂkan Ayd›n ayr›ca, ‹stanbul Emniyet Müdürüne, geçti¤imiz
günlerde hiçbir neden yok iken sivil polisler taraf›ndan kimliklerini
gösterdikleri halde iki meslektaﬂ›m›z›n ellerine kelepçe tak›larak
karakola götürüldüklerini anlatt›. Ayd›n, bir neden gösterilmeksizin
iki meslektaﬂ›m›z›n özgürlüklerinin k›s›tlanmas› olay›n›n onur
k›r›c› oldu¤unu belirterek kollu¤un, kimli¤ini gösteren avukatlara
mesle¤in onuruna ve sayg›nl›¤›na uygun davranmalar› gerekti¤ini
bildirerek bu olaya iliﬂkin ‹stanbul Emniyet Müdürüne bir dosya
sundu.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Ayd›n, daha önce yap›lan talep
do¤rultusunda iki emniyet mensubunun aç›¤a al›nmas› konusunda
gösterdikleri duyarl›l›ktan dolay› ‹stanbul Emniyet Müdürüne
teﬂekkür etti.
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‹stanbul’da
Baz› Mahkemeler Kapat›l›rken
Yeni Mahkemeler Kuruldu

Sultanbeyli Adliyesi
Sultanbeyli Sulh Hukuk Mahkemesi (Yeni)

Adalet Bakanl›¤›nca ‹stanbul’da baz› mahkemeler kapat›l›rken
yeni mahkemeler kuruldu. ‹stanbul Adliyelerinde 31 yeni mahkeme
kurulurken 10 mahkeme de kapat›ld›. Kapat›lan ve yeni kurulan
mahkemeler adliyelere göre ﬂöyle:

Silivri Adliyesi
Silivri A¤›r Ceza Mahkemesi (Yeni)
Silivri ‹cra Mahkemesi (Yeni)

Yeni Kurulan ve Kapat›lan Mahkemeler:
Kad›köy Ticaret Adliyesi (C)
Kad›köy 5. Aslîye Ticaret Mahkemesi (Yeni)
Kad›köy Hukuk Adliyesi (D)
Kad›köy 7. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Kad›köy 8. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy Adliyesi
Bak›rköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi Yeni)
Bak›rköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 2. Çocuk A¤›r Ceza Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 14. ‹ﬂ Mahkemesi (Yeni)
Bak›rköy 11. Aile Mahkemesi (Kapand›)
Bak›rköy 12. Aile Mahkemesi (Kapand›)
Bak›rköy 12. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)
Bak›rköy 13. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)

Levent Ticaret Mahkemeleri
‹stanbul 15. Ticaret Mahkemesi (Yeni)
‹stanbul 5. Tüketici Mahkemesi (Kapand›)
‹stanbul 6. Tüketici Mahkemesi (Kapand›)

Beyo¤lu Adliyesi
Beyo¤lu 3. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)
Bölge ‹dare Mahkemeleri
10. Vergi Mahkemesi (Yeni)
11. Vergi Mahkemesi (Yeni)
Eyüp Adliyesi
Eyüp 5. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Eyüp 6. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
Eyüp 3. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)

Baromuz Kendi Araçlar›yla
Silivri ve Maltepe Cezaevlerine
Servis Hizmeti Veriyor
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, önceden d›ﬂar›dan hizmet ald›¤›
konuda ﬂimdi Silivri ve Maltepe Cezaevlerine giden meslektaﬂlar›m›za hizmet vermek amac›yla kendi araçlar›yla servis hizmeti
vermeyi kararlaﬂt›rd›.

Kartal Ceza Adliyesi
Kartal 3. A¤›r Ceza Mahkemesi (Yeni)
Kartal 4. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)
Kartal 5. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)
Kartal 6. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)
Kartal Çocuk A¤›r Ceza Mahkemesi
(Üsküdar Paﬂakap›s› Adliyesi'ne Taﬂ›nm›ﬂt›r)

Yönetim Kurulu toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince, ilk servis
Maltepe Cezaevi için konuldu. 34 GP 4148 plakal› baro arac›yla
yap›lan servis çal›ﬂma günleri sabah 8.30’da Kad›köy’deki Eminönü
‹skelesinin karﬂ›s›nda bulunan Saray Muhallebicisi’nin önünden
kalk›yor, Maltepe Cezaevinden ring seferleri yapt›ktan sonra saat
17.00’da cezaevinden hareket ederek Kad›köy’deki dura¤›na
geliyor.

ﬁiﬂli Ceza Adliyesi
ﬁiﬂli 4. Sulh Ceza Mahkemesi (Yeni)

34 GP 4149 plakal› baro arac› ise çal›ﬂma günleri Silivri Cezaevine
servis yap›yor. Servis arac› saat 08.00’da Taksim AKM önünden,
08.30’da Yenikap› Deniz Otobüsü iskelesinden 09.00’da Bak›rköy
Deniz Otobüsü iskelesinin karﬂ›s›ndaki BP benzin istasyonunda
kalk›yor ve içeride ring seferi yaparak saat 17.00’da ayn› duraklara
u¤rayarak hizmetini tamaml›yor.

ﬁiﬂli Hukuk Adliyesi
ﬁiﬂli 14. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
ﬁiﬂli 15. Asliye Ceza Mahkemesi (Yeni)
ﬁiﬂli 4. Aile Mahkemesi (Yeni)
ﬁiﬂli ‹cra Adliyesi
ﬁiﬂli 6. Sulh Hukuk Mahkemesi (Yeni)
Pendik Adliyesi
Pendik 2. Sulh Hukuk Mahkemesi (Yeni)
Pendik 2. ‹cra Hukuk Mahkemesi (Yeni)
Pendik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)
Üsküdar Çiçekçi
Üsküdar 5. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)
Sirkeci Adliyesi
‹stanbul 7. Sulh Hukuk Mahkemesi (Yeni)
‹stanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)
‹stanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi (Kapand›)

Avukatl›k Asgari Ücret
Tarifesi
Resmi Gazetede
Yay›nland›
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanacak Avukatl›k Asgari
Ücret Tarifesi 24 Aral›k 2009 tarih ve 27442 say›l› Resmi Gazetede
yay›nland›.
Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin tam metnini
www.istanbulbarosu.org.tr internet sitemizde bulabilirsiniz.
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Baromuz Bilgi Bankas›
Hizmet Vermeye Baﬂlad›

Avukat Evleri Projesi ‹çin
Çal›ﬂmalar Yap›l›yor

Meslektaﬂlar›m›z›n Yarg›tay, Dan›ﬂtay,
A‹HM Kararlar›, Mevzuat, Resmi Gazete,
Kanun Tasar› ve Teklifleri, Dilekçe ve
Sözleﬂme Örnekleri ve Türk Hukuk
Bibliyografyas› gibi bilgilere kolayca
ulaﬂabilecekleri Bilgi Bankas› için Hukuk
Türk’le bir sözleﬂme imzaland›.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n konuya iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yapt›:
Say›n Meslektaﬂlar›m...
‹stanbul Barosu meslektaﬂlar›m›z›n
internet kanal›yla yararlanmas› için KAPSAMLI B‹R B‹LG‹
BANKASI oluﬂturulmas› konusunda Hukuk Türk ile bir sözleﬂme
imzalam›ﬂ bulunmaktad›r.
Bu sözleﬂme kapsam›nda meslektaﬂlar›m›z internet olan her yerde
ﬂifrelerini kullanarak Bilgi bankas›na girebilecek ve her türlü
mevzuata, Yarg›tay ve Dan›ﬂtay kararlar›na kesintisiz ulaﬂabilecektir.
Ayr›ca bilgi bankas› içinde çeﬂitli dilekçe örnekleri, hukuk ile ilgili
haberler, baromuzun yay›nlar›, etkinlikleri ile ilgili duyurular da
yer alacakt›r.
Meslektaﬂlar›m›z›n bu hizmeti y›ll›k 99 TL + KDV bedel karﬂ›l›¤›nda
uygun koﬂullarda bütçelerine yük getirmeksizin kullanmas›n›
sa¤lamak ilk hedeflerimizden biriydi.
Bu bilgi bankas›nda ayr›ca ‹stanbul Barosu Dergisinde yay›mlanan
tüm kararlara da ulaﬂabilece¤iniz gibi Baromuz Yay›n Kurulunun
bundan sonraki karar deste¤ini de bulacaks›n›z.
‹stanbul Barosu bu hizmetini salt ‹stanbul Barosu mensuplar›na
de¤il tüm avukatlara ve barolara da açm›ﬂt›r. Bilgiyi ve hizmeti
paylaﬂmaktan mutluluk duydu¤umuzu belirtmeliyiz.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Sayg›lar›mla.
Ayr›nt›l› bilgi ve iletiﬂim için:
www.hukukturk.com
hukukturk@hukukturk.com
0212 232 15 04-05

Baromuzun Bilgi Havuzu
Yenilendi
Baromuza üye avukat ve stajyer avukatlar ile yard›mc› eleman ve
Hukuk Fakültesi ö¤rencilerinin staj yeri ve çal›ﬂma ortamlar›
bulmalar›nda yard›mc› olmay› amaçlayan Bilgi Havuzu hizmetimiz
yenilendi.
Avukat ve stajyer avukatlar›n üye giriﬂi yaparak yararlanacaklar›
Bilgi Havuzuna Yard›mc› elemanlar ile hukuk fakültesi ö¤rencileri
üyelik kayd› gerekmeden giriﬂ yapabilecekler.
Bilgi havuzu için http://www.istanbulbarosu.org.tr/onay.asp
linkini t›klayabilir ya da Bilgi Havuzu bölümünü seçebilirsiniz.
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Meslektaﬂlar›m›z›n sosyal ihtiyaçlar›na karﬂ›lamak üzere Anadolu
yakas›nda, ﬁiﬂli ve Bak›rköy bölgesinden olmak üzere en az üç
Avukat Evi kurulmas› için çal›ﬂmalara baﬂland›. ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n bu amaçla Kartal Belediye Baﬂkan›
Op. Dr. Alt›nok Öz’le bir görüﬂme yapt›.

CMK Gere¤i Ödemeler Konusu
Adalet Bakan›yla Görüﬂüldü
CMK hizmeti ödemelerinin k›sa sürede ödenebilmesi için mevcut
sistemin de¤iﬂtirilmesi kararlaﬂt›r›ld›. Konu, Adalet Bakan› ve
bakanl›k bürokratlar›yla yap›lan toplant›da ele al›nd›. ‹stanbul
Barosu Baﬂkanl›¤› konuya iliﬂkin ﬂu aç›klamay› yapt›:
“Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince görevlendirilen müdafi ve
vekillere yap›lmas› gereken ödemeler ve CMK'da genel olarak
yaﬂanan sorunlar›n çözümü konusundaki çal›ﬂmalar›m›z, 12–13
Aral›k 2009 tarihlerinde Türkiye Barolar Birli¤i, Baromuz ve 58
Baro temsilcisinin kat›l›m›yla Nevﬂehir'in Kozakl› ilçesinde
gerçekleﬂtirilen "Avukatl›k Meslek Sorunlar› ve Yarg› Reformu
Stratejisi" konulu konferansta Adalet Bakan› Sadullah Ergin ve
Bakanl›k Bürokratlar›yla ele al›nm›ﬂt›r. Konferansta, CMK hizmeti
ücretlerinin k›sa sürede ödenmesi için mevcut sistem de¤iﬂtirilerek
daha k›sa sürelerde ödeme yap›lmas› için yeni sistem geliﬂtirilmesi
kararlaﬂt›r›ld›. Yetersiz olan CMK ücretlerinin avukatl›k asgari
ücret tarifesine eﬂitlenmesi konusunda mutabakat sa¤lanm›ﬂt›r.
Söz konusu düzenleme önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.”

Adliyelerin Engellilerin Kullan›m›na
Uygun Hale Getirilmesi ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Adalet Bakanl›¤›na yaz›lan yaz›da,
yeni yap›lan adliye binalar› ile di¤er adliye binalar›n›n engelli
meslektaﬂlar›m›z›n ve vatandaﬂlar›m›z›n kullan›m›na uygun hale
getirilmesi istendi.
Baﬂkanl›¤›n 13 Kas›m 2009 tarih ve 1322 Gündem say›l› yaz›s›nda,
5328 say›l› Özürlüler ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanunun geçici
2. maddesinde, kamu kurum ve kuruluﬂlar›na ait mevcut resmi
yap›lar›n, özürlülerin eriﬂebilirli¤ine uygun duruma getirilece¤inin
hüküm alt›na al›nd›¤› bildirildi.
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Ceza Adalet Sisteminde
Uzlaﬂt›rma Uygulamalar›n›n
Geliﬂtirilmesi Projesi

Aç›klamada, “Listeler referans numaras› ile gönderildi¤i takdirde
PTT sistemi taraf›ndan otomatik olarak UYAP’tan tüm bilgiler
çekilebilmekte, ödeme iﬂlemleri h›zl› ve hatas›z bir ﬂekilde yerine
getirilebilmekte, ayr›ca gönderilen tebligatlar›n ne aﬂamada oldu¤u
UYAP içersinden takip edilebilmektedir” denildi.

Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü ile Birleﬂmiﬂ Milletler
Kalk›nma Program› Türkiye Temsilcili¤i (UNDP) aras›nda
31.12.2007 tarihinde imzalanan Memorondum of Understanding
(MO/J) - Mutabakat Zapt› gere¤ince oluﬂturulan "Ceza Adalet
Sisteminde Uzlaﬂt›rma Uygulamalar›n›n Geliﬂtirilmesi Projesi"
hayata geçirildi.

Aç›klamada ayr›ca, sistem üzerinden referans numaral› olarak
gönderilmeyen listelerin PTT taraf›ndan iﬂleme al›nmayaca¤›
hat›rlat›ld›.

Tenkis Davas›n›n Uygulamas›

Söz konusu Genel Müdürlük, 10 Kas›m 2009 tarih ve 1497/63118
say› ile Baro Baﬂkanl›klar›na yazd›¤› yaz›da avukatlar›n uzlaﬂt›rmac›
olmalar›na yönelik e¤itimleri konusunda bilgi edinmeleri için
bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar ﬂöyle özetlendi:
• 12–13 Haziran 2008 tarihlerinde, hâkim ve Cumhuriyet savc›lar›
ile akademisyenlerden oluﬂan 100 e¤iticinin iﬂtirakiyle Ankara
Çankaya Midi Hotel'de "Durum Analiz Grup Çal›ﬂmalar›" yap›lm›ﬂt›r.
• 30–31 Ekim 2008 tarihlerinde grup baﬂkanlar›, akademisyenler
ve yabanc› uzmanlar›n kat›l›m›yla e¤itim program›n›n ilkelerim
belirlemek amac›yla ‹stanbul Nippon Otel'de Çal›ﬂtay düzenlenmiﬂtir.
• 02–13 ﬁubat 2009 tarihlerinde Ankara Plaza Otel'de e¤iticilerin
e¤itimi semineri düzenlenmiﬂtir.
• 20–24 Nisan 2009 tarihlerinde, hâkim. Cumhuriyet Savc›s› ve
akademisyenlerin kat›l›m›yla Avusturya Çal›ﬂma Ziyareti yap›lm›ﬂt›r.
• 07–09 Temmuz 2009 tarihlerinde, hâkim. Cumhuriyet sav›c›s›,
akademisyen ve yabanc› uzmanlar›n kat›l›m›yla Afyon ‹kbal Otel'de
"Uzlaﬂma El Kitab›" çal›ﬂmalar›na iliﬂkin toplant› yap›lm›ﬂt›r.
• 28 Eylül 2009 ilâ 04 Ekim 2009 tarihleri aras›nda. Hatay Ottomon
Otel'de pilot uygulama baﬂlat›lacak illerde uzlaﬂt›rmac› olarak görev
alacak avukat ve akademisyenler ile Cumhuriyet Savc›lar›na yönelik
olarak seminer çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂ olup, ayn› çal›ﬂma 12 – 18 Ekim
2009 tarihlerinde ‹zmir Crown Plaza'da da gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• An›lan Proje kapsam›nda önümüzdeki süreç içerisinde: belirlenen
say›da ilde e¤itim seminerlerinin düzenlenmesi ve seminerler ile
1200 hâkim ve Cumhuriyet savc›s›n›n seminer çal›ﬂmalar›na kat›l›m›n
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.

Posta Tevdi Listeleri
Referans Numaral› Olarak
Düzenlenecek

Emekli Fatih Hukuk Hâkimi Erdo¤an Gökçe, 21 Aral›k 2009
Pazartesi günü saat 17.00 – 20.00 aras›nda ‹stanbul Barosu Orhan
Apayd›n Konferans Salonu’nda “Tenkis Davas›n›n Uygulamas›”
konulu bir konferans verdi.
Erdo¤an Gökçe, Tenkis Davas›n›n Uygulamas› konulu konferans›nda
özellikle ﬂu konular üzerinde durdu:
• Tenkis Davas›nda Deliller Nas›l Toplan›r?
• Yarg›tay Hukuk Genel Kurulunun Nitelemesine Göre En Zor
Hukuk Davas›'n›n Özellikleri ve Uygulamada Karﬂ›laﬂt›¤› Problemler
• Hesaplaﬂmaya Esas De¤er Belirleme Hangi Günlere Göre Yap›l›r?
• 11.11.1994 Gün ve 4/4 Say›l› ‹çtihad› Birleﬂtirme Karar›
• Sabit Tenkis Oran› Nedir, Nas›l Bulunur, Nas›l Hesaplan›r ve
Uygulan›r?
• Seçimlik Hak Nas›l ve Ne Zaman Kullan›l›r?
• Yanl›ﬂ Zamanda Kullanman›n Sonuçlar›
• Ödenecek Para Seçimlik Hakk›n Kullan›lma Gününden Karar
Verme Gününe Nas›l Taﬂ›n›r?
• Maldan Pay Verme Nas›l Hesaplan›r?
• Mirasç› Atamas› ile Belli Mal Vasiyetinin Uygulamas›, Sonuçlar›
Tenkis Davas›nda Hâkim, Avukat, Bilirkiﬂi Hatalar› ile Hatalar›
Önleme Yollar›.

Ulusal Yarg› A¤› Projesi kapsam›nda UYAP’la PTT aras›nda yap›lan
entegrasyona göre, PTT’ye teslim edilmesi gereken posta tevdi
listelerinin referans numaral› olarak düzenlenmesi gerekiyor.
Baz› listelerin referans numaras› olmaks›z›n PTT’ye iletildi¤i
hususunda Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹ﬂlem Dairesi Baﬂkanl›¤›na ulaﬂan
yak›nmalar üzerine Baﬂkanl›kça bir aç›klama yap›ld›. Aç›klamada,
posta iﬂlemlerinin her hangi bir evrak ak›ﬂ› olmaks›z›n entegrasyon
sistemi üzerinden gerçekleﬂtirildi¤i, bunun için birimlerce
haz›rlanmakta olan posta tevdi listelerinin mutlaka entegrasyon
numaral› olarak haz›rlanmas› ve PTT’ye bu ﬂekilde verilmesi
gerekti¤i vurguland›.
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AB Mevzuat› Iﬂ›¤›nda Avrupa Birli¤i'nde
Avukatl›k Hizmetinin Serbest Dolaﬂ›m›
Prof. Dr. Dr. Av. Selçuk Demirbulak
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
ç Pazar ilkeleri olan dört temel özgürlü¤ün emek, sermaye,
mal ve hizmetlerin (yerleﬂim serbestîsi dâhil) serbest
dolaﬂ›m›n›n avukatlara ve hukuk hizmetlerine uygulanmas›
için avukatlar›n ve hukuk hizmetlerinin Avrupa Birli¤i egemenlik
alan›nda serbest dolaﬂ›m›n›n önündeki k›s›tlamalar› (Avrupa
Ekonomik Bölgesi Ülkeleri ‹sviçre de dâhil) ortadan kald›rmak
amac›n› taﬂ›yan AB hukuk hizmetleri, avukatl›k mesle¤ini reorganize
etmek yerine mesleki kurallar›n ortak paydas›n› bulmay› ve
uyumlaﬂt›rmay› hedefler.

‹

Baﬂlang›çta 77/249/EEC say›l› ve 22.03.1977 tarihli Konsey
Yönergesi ile avukatlar›n hizmet verme özgürlü¤ünü fiilen
kullanabilmeleri kolaylaﬂt›r›larak hukuk hizmetlerinin baﬂka bir
üye devlette geçici olarak sa¤lanmas› düzenlenmiﬂtir. 89/48/EEC
say›l› ve 21.12.1989 tarihli Konsey Yönergesi ile avukatlar›n baﬂka
bir üye devlette mesle¤e kabul edilmeleri için "en az üç y›ll›k
meslekî e¤itim ve ö¤retimin tamamlanmas›n› müteakip verilen
üniversite diplomalar›n›n tan›nmas›na iliﬂkin genel sistemle" ilgili
1989 "Diplomalar›n Karﬂ›l›kl› Tan›nmas›" Yönergesi ile aç›l›m
sa¤lanm›ﬂt›r. Son olarak da 98/5/AT say›l› ve 16.02.1998 tarihli
Avrupa Parlamentosu ve Konsey'in "Avukatl›k Hizmetleri"
Yönergesi ile avukatl›¤›n meslekî e¤itimin al›nd›¤› üye devlet
d›ﬂ›nda bir üye devlette kal›c› bir ﬂekilde icras›n› kolaylaﬂt›rmaya
yönelik baﬂka bir üye devlette sürekli bulunma baﬂka bir deyiﬂle
yerleﬂme sorunu düzenlenmiﬂtir.
Hukuk hizmetlerinin geçici olarak sa¤lanmas›n› temin eden
77/249/EEC Yönergesi uyar›nca bir üye ülke avukat› baﬂka bir üye
devlette hukuki hizmet verirken ev sahibi ülke hukukunda uzman
ise dan›ﬂmanl›k hizmeti verebilmesine karﬂ›n veraset ve emlak
al›m-sat›m›, ﬂirket içi avukatl›k alan›nda s›n›rlamaya tabi tutulur
ve müvekkillerinin temsil yetkisini de genelde "karﬂ›layan ülke"
avukat› ile birlikte kimi zaman da Avrupa Barolar Birli¤i (CCBE)
avukatl›k kimli¤i ile temsil yetkisini kullanabilirdi. Söz konusu
Yönerge uyar›nca verilen geçici hizmet için karﬂ›layan ülke barosuna
kay›t mecburi de¤ildi ama Adalet Divan›'n›n 1995 tarihli Gebhard
karar› uyar›nca geçici hizmetin verildi¤i üye ülkede büro açmak
mümkündü. Hukuk hizmetlerinin geçici olarak temin sürecinde
AB avukatlar› kendi üye barolar›n›n davran›ﬂ kurallar›na riayetle
yükümlüydüler. Karﬂ›layan ülke barosu kurallar›n›n bu ülkede
yerleﬂik olmayan baﬂka bir üye devlet avukat› taraf›ndan
uygulanmas› mümkün oldu¤undan ve bu kurallara uyulmas›n›n ev
sahibi ülkedeki avukat›n hukuki hizmetler sunmas› için objektif
olarak gerekli ise uymak zorundad›rlar. Bu ba¤lamda Yönerge'nin
m.4/4'de zikredilen reklâm kurallar› somut bir örnektir. Geçici
hukuki hizmet veren avukat ev sahibi ülke mahkemelerinin
kurallar›na Yönerge'nin m.4/2 gere¤i uymak zorundad›r. ﬁikâyet
ve disiplin ile ilgili iﬂlemlerde Yönerge'nin m.7/2 uyar›nca ev sahibi
ülke barosu bu alanda yetkilidir ve disiplin konular›nda avukat›n
geldi¤i ülke barosu ile iﬂbirli¤i yapar. 89/48/EEC say›l› Konsey
Yönergesi ile bir üye devlette avukatl›k mesleki unvan›na sahip
olan di¤er üye devlette mesle¤e kabul edilme hakk›n› haizdir. AB
avukatlar›n›n Yönerge'nin yatay nitelik taﬂ›yan bu hakk› iki üye
ülkenin yasalar› ve uygulama kurallar› aras›nda objektif olarak
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önemli farklar›n varl›¤› halinde ev sahibi ülke barosunun geçiﬂ
s›nav› uygulamas› ile s›n›rland›r›labilir. Baﬂka bir üye devlette
hukuk hizmetleri sunmak isteyen AB avukat› kiﬂisel muafiyet için
de baﬂvurabilir.
Avrupa Barolar Birli¤i'nin(CCBE) prensip karar› uyar›nca 1 y›la
kadar görevli çal›ﬂman›n ayr›k durum teﬂkil etti¤i hukuk
hizmetlerinin geçici olarak sa¤lanmas› sürecinde ev sahibi üye
devlette büro sahibi olmak ve/veya zaman zaman ev sahibi ülkeyi
ziyaret etmek yerleﬂik iﬂ sahibi olundu¤unu göstermez. ‹kametin
yan› s›ra düzenli olarak mesle¤i icra eden dolay›s›yla fiilen üye
ülkede iﬂ sahibi olarak mesleklerini sürekli olarak sürdüren
avukatlar›n iliﬂkilerini yerleﬂme serbestisini ihtiva eden 98/5/EC
Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi düzenlemiﬂtir.
Yönergenin 2.maddesi gere¤i avukat geldi¤i ülkenin meslekî
unvan›n› kullanabildi¤i gibi 10.madde uyar›nca ev sahibi ülkenin
ve/veya AB Hukuku'nda belirli bir süre düzenli ve bizzat çal›ﬂt›ktan
sonra ev sahibi ülkede kullan›lan meslekî unvan› da iktisap eder.
Geldi¤i ülkenin meslekî unvan› ile sürekli çal›ﬂmak isteyen avukatlar
öncelikle kiﬂisel bilgileri ve meslekî faaliyetleri muhtevi müracaat
dilekçesini, geldi¤i ülke barosunun mensubu oldu¤unu tevsik eden
belgeyi ve mesleki mesuliyet sigorta poliçesini ibraz etmelidirler.
E¤er meslekî faaliyet, gelinen ülkedeki avukatl›k ﬂirketinin ev
sahibi ülkede yerleﬂmesi ile sürdürülecek ise bu takdirde mesle¤in
icras›nda gelinen ülkenin iç hukuk ile uyumu için mütemmim bilgi
talep edilir. Yerleﬂme amac›yla gelinen ülkede davran›ﬂ kurallar›
aç›s›ndan Yönerge'nin m.6/1 gere¤i ev sahibi ülke normlar› tam
olarak uyguland›¤› gibi ikili deontoloji gere¤i gelinen ülke normlar›
da tatbik edilir. Çeliﬂki halinde ev sahibi ülke kurallar› geçerlidir.
Ev sahibi ülkenin gelinen ülke barosundakilere ek olarak disiplin
yetkisi vard›r. Geldi¤i ülkedeki mesleki unvanla herhangi bir
hukukla ilgili hukukî takip ve/veya müﬂavirlik hizmetleri verilebilir
ve ev sahibi ülke avukatlar›n›n kulland›¤› meslekî icra vas›talar›n›
kullan›m hakk› vard›r. Gelinen ülke ve ev sahibi ülke barolar›nca
müsaade edilmesi durumunda iﬂe al›nabilme ve/veya ortakl›k
gerçekleﬂtirilebilinir. Veraset davalar› ve gayrimenkul al›m sat›m›nda
k›s›tlamalar söz konusudur. 98/5/EC say›l› Yönerge uyar›nca avukat
kendili¤inden kabul için 3 y›l süresince ev sahibi ülke hukukunda
mesle¤i icra etmek istemezse bu takdirde 89/48/EEC say›l› Yönerge
geçerlili¤ini korur. 98/5/EC say›l› Yönerge'nin m.10/1 gere¤i ev
sahibi ülkenin mesleki unvan›n› elde etmek için ev sahibi ülke
hukukunda bilfiil ve sürekli olarak 3 y›l çal›ﬂm›ﬂ olmak gerekir.
Mesleki deneyimi kan›tlamak için yaz›l› belge istenebilece¤i gibi
mülakat da yap›labilir. Adalet Divan› Gabert davas›ndaki karar›
ile devaml› bir iﬂyerinin varl›¤› için sadece bir büronun olmas›
yeterli olmad›¤›na hükmetmiﬂtir. ‹ﬂyerinin o ülke barosuna tescil
ettirilmesinin yan› s›ra o ülkede ikamet edip etmeyece¤iniz de
önem taﬂ›r. Bir üye ülkede istihdam edilebilmek için o ülkenin
mukimi olmak gerekir. Elbette ki o ülkedeki faaliyetlerin düzenli
de olmas› da zorunludur.
Adalet Divan›'n›n Ocak 2003 tarihli Morgan Basser Karar› uyar›nca
stajyer avukatlar uygulamal› staj sona ermeden baﬂka bir üye devlet
barosuna intisap edebilirler. Diplomalar›n karﬂ›l›kl› tan›nmas› ve
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çerçeve hizmetler yönergeleri uyar›nca geçiﬂ s›nav›na ek olarak
uyum süresi, on alt› hafta sonra yerleﬂme, yabanc› avukatlara
ortakl›k, iﬂ sahibi olma konular›nda uygulanan k›s›tlamalar›n
kald›r›lmas›, ortak davran›ﬂ kurallar›, gelinen ülke ve ev sahibi
ülke aras›ndaki mesleki icra kurallar› alan›ndaki çeliﬂkilerin
giderilmesi alanlar›nda çal›ﬂmalar yap›lmaktad›r.
Hukukçular ve hukuk hizmetleri aç›s›ndan ‹ç Pazar'da dört temel
özgürlü¤ün mallar›n, sermayenin, hizmetlerin ve iﬂgücünün serbest
dolaﬂ›m› ba¤lam›nda karﬂ›l›kl› tan›ma sistemi söz konusudur.
Elbette ki temel unsur hukukçular›n ve hukuk hizmetlerinin AB
üye ülkelerinde serbest dolaﬂ›m›d›r. Halen AB üye ülkelerindeki
tüm hukukçular›n faaliyetlerini düzenleyen tek tip bir normlar
manzumesi bulunmamaktad›r. Meslekî kurallar aras›nda günümüzde
do¤rudan uyumlaﬂt›rma sa¤lanmas› henüz gerçekleﬂmemiﬂtir.
Günümüzde temel amaç hukukçular›n ve hukuk hizmetlerinin AB
üye ülkeleri aras›nda serbest dolaﬂ›m›n engellenmesi, önlenmesi,
sapt›r›lmas› gibi olumsuzluklar›n bertaraf edilmesidir. Baz› meslekî
kurallar acquis communautaire ile çeliﬂkili durum arz edebilir. AB
Hukuku'nun günümüzdeki en dinamik hukuk oldu¤unu bilerek her
üye ülke ve/veya her aday ülke avukatl›k mesle¤i ile ilgili mevzuat›n›
yeni kurallar uyar›nca gözden geçirip yeniden düzenlemelidir.
Meslekî kurallarla ilgili olarak AB Hukuku'nda düzenleme
yap›labilmesi için öncelikle AB Komisyonu'nda giriﬂimlerde
bulunmak gerekir.

Avrupal› Avukatlar Birli¤i'nin (UAE) "AB'nin Adalet Sistemi'nde
Etkinlik ve Verimlilik" çal›ﬂmalar›nda ivedilikle tek bir AB Barosu
oluﬂturulmas› önem arz etmesine karﬂ›n AB üye devletlerinde
hukuk e¤itiminin türdeﬂ olmamas›, Erasmus gibi de¤iﬂim programlar›
ile hedeflerinin alt›nda ö¤renci de¤iﬂimi gerçekleﬂtirilebilindi¤i
için yaﬂam prati¤inde hukuk hizmetlerinin homojenitesi
sa¤lanmas›n›n güç olmas› bu itibarla eﬂitlik ilkesi uyar›nca tüm
AB vatandaﬂlar›na etkin, verimli, somut adlî standard›n›n temininin
daha uzun süre alaca¤› hâkim görüﬂ olarak ortaya ç›km›ﬂt›r.
Avrupa Birli¤i Adalet Divan› (ABAD) ‹lk Derece Mahkemesi
önünde müvekkillerini savunmak isteyen Türk avukatlara, Avrupa
Komisyonu taraf›ndan temsil yetkileri bulunmad›¤› gerekçesi ile
‹lk Derece Mahkemesi'nde avukat olarak savunma yapamayacaklar›
ifade edilmiﬂtir. Bu ba¤lamda 1/95 say›l› OK Karar›'n›n yürürlük

tarihinden baﬂlayarak AB'nin Gümrük Birli¤i ile ilgili taahhütlerini
yerine getirmemesinden dolay› müvekkilinin üstlenmek zorunda
kald›¤› zararlar›n›n tazmini için bidayet mahkemesinde dava ikame
etmek isteyen bir Türk avukata temsil yetkisinin ‹lk Derece
Mahkemesi taraf›ndan tan›nmad›¤› bildirilmiﬂtir. Hâlbuki ‹lk Derece
Mahkemesi'nin Yarg›lama Usulü 19. ve devam› maddeleri (ECJT)
Norveç, ‹zlanda, ‹sviçre ve Liechtenstein'›n da içerisinde bulundu¤u
Avrupa Serbest Ticaret Alan›'na mensup avukatlar›n müvekkillerini
hem Adalet Divan› hem de ‹lk Derece Mahkemesi önünde temsil
etme hakk›n› tan›m›ﬂt›r. Olay› bilimsel objektif kriterler uyar›nca
inceledi¤imizde ayr›mc›l›k olgusu ile karﬂ›laﬂmaktay›z. Zira
entegrasyon teorilerinde ilk ad›m serbest ticaret bölgesi ile baﬂlar
Avrupa Serbest Ticaret Alan› (EFTA) gibi. Daha geliﬂmiﬂ
entegrasyon türü ise ikinci ad›m› oluﬂturan Gümrük Birli¤i'dir yani
bizim de üyesi oldu¤umuz entegrasyon biçimidir. Bu itibarla Türk
avukatlar›n›n en az›ndan EFTA üyesi ülkelerin avukatlar› ile ayn›
haklara sahip olmalar› hakkaniyet gere¤idir.
Öte yandan Ankara Antlaﬂmas›n›n m.13 ve m.l4'e ve Katma
Protokolün m.ll/2'ye göre al›nan 2/2002 say›l› OK Karar›'nda da
belirtildi¤i ﬂekliyle avukatl›k hizmetleri, hizmet sektörleri ve
piyasalar›n serbestleﬂtirilmesi önündeki engellerin kademeli
kald›r›lmas› hedefi içerisinde mütalaa edilmektedir. Ayr›ca 1136
say›l› Türk Avukatl›k Kanununun m.44/1 uyar›nca AB vatandaﬂlar›
avukatlar›n Türkiye'de avukatl›k hizmeti vermesi olas›d›r.
Mütekabiliyet gere¤i AB egemenlik alanlar›nda ayn› hakk›n Türk
avukatlar›na da tan›nmas› gerekir. Adalet, özgürlük, hukukun
üstünlü¤ünün hâkim oldu¤u bir ça¤daﬂ alan yaratma iddias›nda
olan AB teknokratlar›ndan kurulu Komisyon'un Türkiye temsilcisi
EFTA'n›n kuruluﬂ özellikleri ve amaçlar›n›n 1/95 say›l› Gümrük
Birli¤i Karar› ile karﬂ›laﬂt›r›lamayaca¤›, acquis communautaire
kapsam›ndaki iliﬂkilerin mütekabiliyet ve hizmetlerin liberalizasyonu
temelinde yürütülmedi¤ini ayn› zamanda söz konusu engellerin
kald›r›lmas›n›n hukuktan ziyade politikayla ilgili oldu¤unu belirterek
çifte standarda, ayr›mc›l›¤a somut örnekler vermiﬂtir. Avrupa
Ekonomik Toplulu¤u ile 31.07.1959'da baﬂlayan 50 y›ll›k süreç
halen Avrupa Birli¤i ile devam etmektedir.
Biz sadece Büyük Atatürk'ün 1926'daki Hukuk Devrimiyle,
"Romano-Germen Hukukunu" almad›k. Daha önce, Osmanl›
Döneminde de 1857'de Frans›z Ticaret Kanununu bat›dan ald›k.
1879'da Frans›z Ceza Mahkemeleri Usul Yasas›'n› ald›k. Bunlar
o dönemde aktarma olarak geldi. Kelimesi kelimesine (mot a mot)
tercüme edildi. Bu itibarla Romano-Germen Hukuku'nu temel alan
nev'i ﬂahs›na mahsus ça¤daﬂ Türk Hukuk Sistemi oluﬂtu. Büyük
Atatürk ile beraber 1926'dan itibaren baﬂlayan bu aktarma süreç
içinde iktibasa dönüﬂtü. Böylece toplumsal katmanlarda zihniyet
de¤iﬂti. AB'nin 27 üyesi, özellikle de yeni üyeler dikkate al›n›nca
bizim "Romano Germen Hukuk" gelene¤imiz, 83 y›ll›k bir "knowhow"›m›z, zengin bir birikimimiz oldu¤u aç›kt›r. 240 y›ld›r yüzünü
bat›ya dönen ülkemizin bat› hukuk normlar›n› kabulleniﬂinin 152
y›ll›k geçmiﬂi vard›r.
Ankara Antlaﬂmas›'n›n 12.maddesi, Katma Protokolü'nün
36.maddesi serbest dolaﬂ›m konusundad›r. Katma Protokol'ünün
41/1 maddesinde ise hizmetlerin serbest dolaﬂ›m› konusunda her
ne kadar bizim Katma Protokolü imzalad›¤›m›z tarihten sonra
haklar›n geriye götürülmeyece¤ine dair amir hüküm var ise de,
gerek vize yönetmeli¤iyle, gerek hizmetlerdeki k›s›tlamalarla, AB
üye devletlerinin mevcut uygulamalar› ile AB hukuku aç›kça ihlal
edilmektedir.
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Cumhuriyet’in Uluslaﬂma Projesinden
Etnik Nefret Aç›l›m›na
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
urtuluﬂ Savaﬂ›’n›n önderleri Osmanl›n›n çürüyüﬂ,
parçalan›ﬂ›na tan›kl›¤›n, de¤iﬂik cephelerde kan ve ateﬂle
yo¤rulman›n deneyimiyle Cumhuriyet’i inﬂa ettiler. Ulus
devlet, üniter yap›, laiklik, ça¤daﬂl›k, bu ac›l›, çileli geçmiﬂten
gelen duyarl›l›¤›n sonucudur.

K

Osmanl›n›n yükseliﬂ, yay›l›ﬂ dönemlerinin insan kayna¤›, gerileyiﬂ
ve çöküﬂ sürecinin de bütün yükünü taﬂ›yan Anadolu Türklü¤üdür.
Kurtuluﬂ önderleri Cumhuriyet’ in bu ana unsuru esas alan bir ulus
devlet olarak inﬂas› düﬂüncesine tarihin verdi¤i derslerle ulaﬂm›ﬂlard›.
‹mparatorlu¤un çözülüﬂ sürecinde Balkan uluslar›n›n etnik-dinsel
nefretinden kaynaklanan katliamlar›na, k›r›mlar›na u¤rayan,
Kafkasya’ da Rus k›l›c›n›n önünden kaçan milyonlar›n s›¤›naca¤›
tek vatan vard›: Anadolu.
Anadolu’ da imparatorluklarda oldu¤u gibi birbirine tamamen
yabanc› dinsel ve etnik kompart›manlarda, tek ortak payda sultan›n
tebaas› olarak yaﬂanamazd›. Monarﬂi geçmiﬂte kalm›ﬂt›. Dönem
ulus devletler dönemiydi.
Anlat›lan nedenlerle Cumhuriyet’in e¤itim ve kültür politikalar›
ulus devleti ve üniter yap›y› savunacak, ça¤daﬂ de¤erleri benimsemiﬂ
kuﬂaklar yetiﬂtirme do¤rultusunda belirlendi. Türk ve Türklük
kavramlar› ›rk tan›m› olarak de¤il, aidiyet duygusu manas›nda,
ulusun bireyi olma, Türkiye Cumhuriyeti’nin de¤erlerini benimseme
ve savunma bilinci anlam›nda kullan›lmaktad›r.
Etnisite olarak farkl› kökenden gelmiﬂ olmakla birlikte, bu
co¤rafyan›n vatan olarak tercihiyle, süreç içinde ayn› kültür potas›
içindeki ortak yaﬂam›n yarataca¤› ayn› ulusa ait olman›n kiﬂide
yarataca¤› duygudan söz ediyoruz.
Günümüzde ülkemizin ortak kültür potas› ve merkezi olan, tüm
yurttaﬂlar›m›z içinde bulundu¤u büyük yap›n›n ana taﬂ›y›c›s›, orta
dire¤i olan Türklük ve Türklü¤e ait tüm de¤erler sald›r› alt›ndad›r.
Bu ana taﬂ›y›c›n›n yerinden oynat›lmas›, zedelenmesi durumunda
Türkiye binas›n›n ayakta kalamayaca¤›n› bilenler, ulusun ortak
paydas›n› hedefleyen periyodik sald›r›lar›n› özgürlük ve demokratik
talepler söylemiyle maskelemektedirler.
Yaﬂan›lan süreçte Cumhuriyet’in hedefi olan ça¤daﬂ, demokratik,
laik bir hukuk düzeni içinde, tasada, k›vançta ortak duyarl›l›klar
taﬂ›yan yurttaﬂlardan oluﬂan devlet ve toplum projesinden
vazgeçilmiﬂtir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar›n›n ortak paydas›
olan Türk kimli¤i, ﬂoven, ›rkç›, inkârc› bir ça¤r›ﬂ›m olarak
tan›mlanmaktad›r. Bir k›s›m yurttaﬂlar›m›z bu kimli¤in inkâr› ve
reddi için devlete karﬂ› isyana tahrik edilmektedir.
TBMM’de hangi partiden seçilmiﬂ olurlarsa olsunlar tüm
milletvekilleri seçildikleri ilin de¤il, Türkiye’nin vekilleridirler.
Bu anlamda da etnik ve bölgesel bir politikay› temel almalar›
yanl›ﬂt›r. Kapat›lan partinin milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal yap›s›n›, rejimini, bütünlü¤ünü hedef alan
etnik bir kalk›ﬂmay› tahrik ve teﬂvik edici yaklaﬂ›mlardan kaç›nmalar›
arzu edilirdi.
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Bölücü terör örgütünün legal yandaﬂlar›n›n bar›ﬂ ve kardeﬂlik
söylemleri eylemleriyle çeliﬂmektedir. Halklar›n kardeﬂli¤inden,
akan kan›n durmas›ndan söz edenlerin kan dökmeye ve etnik nefret
yaratmaya yönelik tahriklerde bulunmamalar› gerekir. Kamu
binalar›na, insanlar›n yo¤un oldu¤u mekânlara, dar gelirli halk›n
kulland›¤› toplu taﬂ›ma araçlar›na yönelik bombalamalar›n hedefi
masum kalabal›klard›r. Soyut olarak tüm insanlar› hedef alan,
kitlesel ölümlere yol açan sald›r›lar›n teﬂvikçilerinin bar›ﬂç›
söylemleri inand›r›c› de¤ildir.
Bu sald›r›lar›n yan›nda, metropol kentlerde, bat› illerinde yap›lan
mitinglerde terör örgütü liderinin resimlerinin taﬂ›nmas›, terör
örgütü simgelerinin teﬂhir edilmesi ve terör örgütüyle söylem
birli¤i, ortalama yurttaﬂlar›m›zda bu güne kadar hiç rastlanmayan
etnik alerji yaratmaya yöneliktir.
Komﬂusunun, iﬂyerindeki, sokaktaki insanlar›n etnik kökenlerini
merak etmemiﬂ, bilse de bunu d›ﬂlay›c› bir düﬂünceye temel
yapmam›ﬂ Türk halk›n›n ruhunda ayr›mc› etnik motivasyon
yarat›lmak, ulus paydas› yerine ötekileﬂtirici etnik payda
oluﬂturulmak istenmektedir. Bu güne kadar yurttaﬂ olarak görüp,
aﬂ›n› ekme¤ini paylaﬂt›¤› bir k›s›m komﬂular›na, iﬂ arkadaﬂlar›na,
kimli¤ini sorgulamadan al›ﬂ veriﬂ yapt›¤› mahalle bakkal›na bundan
böyle etnik mercekten bakmas›, Kürt olarak alg›lay›p d›ﬂlamas›,
ötekileﬂtirmesi için ne mümkünse o yap›lmaktad›r.
Ayn› merkezlerin laboratuarlar›nda programlanan ötekileﬂtirme
yaz›l›m› çift tarafl› olarak uygulamaya konulmaktad›r. Kürt kökenli
yurttaﬂlar›m›z›n bilinçalt›nda da Türklere yönelik etnik nefret
katsay›s› art›r›larak, birlikte yaﬂama yerine ayr›ﬂma t›rmand›r›lmaktad›r.
Gelen ﬂehit cenazelerinin, bas›n aç›klamas› ad› alt›ndaki terör
örgütü aksesuarl› bilinçli tahriklerin, Türk kimli¤ine yönelik
aﬂa¤›lay›c› davran›ﬂlar›n, Türk bayra¤› ve milli sembollerin
tahribinin, devlete aç›ktan meydan okumalar›n iç savaﬂ davetiyesi
oldu¤u alg›lanmal›d›r.
Terör örgütünün arkas›ndaki as›l merkezlerin, ABD ve AB’nin
istedi¤i, yak›n geçmiﬂte Yugoslavya’ da yaﬂananlar›n bu kez de
Türkiye co¤rafyas›nda yaﬂanmas›d›r. Türkiye’nin bat›s›nda Türklerin
Kürtleri istemedi¤i, d›ﬂlad›¤›, kovdu¤una iliﬂkin bir görüntü
yaratabilmek için bilinçli provokasyonlarla halk›n sabr› test
edilmektedir.
Bat›daki tahrikler sonucu arzu edilen etnik kavgalar baﬂlat›labilirse
Güneydo¤u’ da kent ayaklanmalar›na s›ra gelecektir. TSK’n›n
itibar›n›n örselendi¤i, küçük düﬂürüldü¤ü, itilip kakaland›¤›, darbe
suçlamas›yla bunalt›ld›¤› bir dönemde baﬂlayacak ayaklanmalar›n
ard›ndan adil hakemler olarak ABD ve AB’nin arabuluculu¤a
soyunmas› sürpriz olmayacakt›r!
Anlat›lan olas› geliﬂmeler karﬂ›s›nda aç›l›mc› iktidar›n ne yapaca¤›n›
sorabilirsiniz. Bu ana kadar ne yapt›ysa benzerini yapacakt›r! Ulus
ötesi güç merkezlerinin adil tavsiyelerine uslu çocuklar gibi uyarak
yeni aç›l›mlara do¤ru yelken açacakt›r!

E⁄‹T‹M

Stajyer Avukatlar›
Bilgilendirme Toplant›s› Yap›ld›
‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezince 15 Aral›k 2009 Sal›
günü saat 14.30-16.30 aras›
Orhan Apayd›n Konferans Salonunda düzenlenen toplant›da
staja yeni baﬂlayan avukatlar
bilgilendirildi.
unumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Hüseyin Rahmi Ekﬂi’nin yapt›¤›
toplant›da konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, hâkim ve
savc›lar›n en az 10 y›l avukatl›k yapt›ktan
sonra kendi mesleklerinde çal›ﬂmalar›
gerekti¤ine inand›klar›n›, ancak uygulamada
bunun böyle olmad›¤›n›, bunun sistem
hatas›ndan kaynakland›¤›n›, yarg› reformu
ile sistemin düzeltilmesi gerekti¤ini söyledi.

S

Konuﬂmas›nda stajyerlere bir tak›m
ö¤ütlerde bulunan Ayd›n, stajyerlerin
mutlaka Avukatl›k Yasas›, Staj ve Kredi
Yönetmeliklerini okumalar›n›, staj süresince
çal›ﬂt›klar› kan›tlananlar›n stajlar›n›n
yanaca¤›n› bildirdi.
Muammer Ayd›n, kendilerinin bu anlay›ﬂta
olmad›¤›n›, stajyeri çal›ﬂmaktan ve sosyal
güvenlikten yoksun b›rakman›n do¤ru
olmad›¤›na inand›klar›n› belirtti.

SEM Yürütme Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi
Kahveci de Staj E¤itim Merkezinde
uygulanan e¤itim program› hakk›nda bilgi
verdi.
Kad›köy ‹kinci Aile Mahkemesi Hâkimi
Erdo¤an Güney de, adliye staj›n› yapan
stajyerlerden beklentilerini anlatt›. Güney,
hâkim ve savc› yan›nda ya da adliyenin
öteki kesimlerinde staj yapanlar›n
kendilerini o bölümün yetkilisine tan›tmalar›
gerekti¤ini, staja devam konusunu
önemsemelerini, mesle¤in baﬂlang›c›nda
stajyerlerin k›l›k k›yafetlerine özen
göstermeleri gerekti¤ini bildirdi.

esaslar›, teminat s›n›rlar›, geçici iﬂ görmezlik
yard›m›, ferdi kaza sigortas› gibi konularda
stajyerleri ayd›nlatt›.
SEM Meslek ‹lke ve Kurallar› Bölüm
Baﬂkan› Av. ﬁeref K›sac›k, konuﬂmas›nda
mesle¤e yeni ad›m atan stajyerlere kendi
yaﬂam›ndan ve an›lar›ndan örnekler verdi.
K›sac›k, bire bir insan iliﬂkisine dayanan
avukatl›k mesle¤inde insanlar›n sorunlar›n›
dinlemeyi keyif haline getirmenin baﬂar›da
etkili oldu¤unu belirtti. K›sac›k, avukatl›k
mesle¤inin iyi bir çevre gerektirdi¤ini,
kendisinin bu çevreyi Baro’nun çeﬂitli
kademelerinde çal›ﬂ›rken elde etti¤ini
vurgulad› ve stajyerlere de bunu ö¤ütledi.

SEM Genel Sekreteri Av. Hilal Gültepe
ise stajyerlerin haklar› konusunda bilgi
verdi. Gültepe, staj kredisi, sa¤l›k yard›m›
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Stj. Avukatlar Komisyonu Genel Kurulu
Yürütme Kurulu Seçimiyle Noktaland›
‹stanbul Barosu Stajyer Avukatlar
Komisyonu Genel Kurulunun 22 Aral›k
2009 Sal› Günü Saat 19.00'da, Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda gerçekleﬂen
toplant›s›nda Yürütme Kurulu seçimi
yap›ld›.
Daha önce 18 Kas›m 2009'da toplanan
Stajyer Avukatlar Komisyonu Genel
Kurulu, seçimde yar›ﬂan iki grubun
oylar›n›n eﬂit ç›kmas› üzerine al›nan karar
gere¤i, bu tarihe ertelenmiﬂti.
Kat›l›m›n yüksek oldu¤u Genel Kurulda,
Yürütme Kurulu seçimine 4 grup kat›ld›.
Seçime “Stajyer Avukatlar Çal›ﬂma
Grubu” ad› alt›nda giren grup seçimi 97 oyla
kazand›. Di¤er gruplardan Çözüm Grubu
ile Baro’da Seçim Var gruplar› 76’ﬂar,
Erdem Ça¤lar Grubu ise 28 oy ald›.
Stajyer Avukatlar Komisyonu Yürütme
Kurulu ﬂu üyelerden oluﬂtu:
Eser Rüzgar (‹Ü), Do¤uﬂcan Aygün (MÜ),
Bülent K›rdar (‹Ü), Deniz Durna (‹Ü), Halit
Yavuzer (MÜ), Resul Arslan (‹Ü), Metin
Erdo¤an (MÜ), Neﬂe Sayg›n (‹Ü), Kübra
Öztürk (‹Ü), Muratcan Baykal (Koç Ü),
Selçuk Esenyel (Selçuk Ü), Esra Dalo¤lu
(‹Ü), Burak Güneﬂli (MÜ), Ömercan
Y›lmaz (MÜ), Elif O¤uz (MÜ), ‹brahim
Önder Y›ld›r›m (MÜ), Seleda Yaman (MÜ),
Serra Karadeniz (GSÜ), Çi¤dem Akbulut
(MÜ), ‹ffet Irmak Bozkurt (MÜ), Ça¤r›
Parlak (‹Ü), ‹rfan Mesut Baysal (MÜ).
Yürütme Kurulu daha sonra toplanarak
görev bölümü yapacak.
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Temel Hak ve Özgürlükler
Referandum Konusu Yap›lamaz
‹sviçre’de minare yasa¤› getirilmesi konusunun halkoyuna sunulmas›
ve al›nan olumsuz sonuç kapsam›nda yeni minare yap›lmas›n›n
yasaklanmas› temel hak ve özgürlükler aç›s›ndan önemli ayk›r›l›klar
oluﬂturmaktad›r.
Henüz minare say›s›n›n normal bir düzeyde olmas›na, abart›l› bir
art›ﬂ yaﬂanmamas›na karﬂ›n din ve vicdan özgürlü¤ünü ilgilendiren
bu konunun halk oylamas› konusu yap›lmas› demokrasilerde asla
görülmeyecek bir davran›ﬂ biçimidir.Temel hak ve özgürlüklerin
kullan›lmas› ya da kullan›lmamas›n› halk oylamas›n›n sonucuna
ba¤lamak, üstelik bunu yaparken kat›lan seçmen profilinin hangi
sonucu tayin ve tespit edece¤ini de önceden kestirmek demokratik
ilkelerle ba¤daﬂmamaktad›r.
‹stanbul Barosu, yaﬂanan bu olaylar› ayni zamanda bir ‹NSAN
HAKLARI sorunu olarak görmektedir. A‹HS’nin 9. maddesinde
düzenlenen düﬂünce, vicdan ve din özgürlü¤ünü düzenlemekte ve
9/1 maddesi herkesin düﬂünce, vicdan ve din özgürlü¤üne sahip
oldu¤unu ve bu hakk›n, din ve inanç de¤iﬂtirme özgürlü¤ü ile tek
baﬂ›na veya topluca, aç›kça veya özel tarzda ibadet, ö¤retim,

uygulama ve ayin yapmak suretiyle dinini veya inanc›n› aç›klama
özgürlü¤ünü de içerdi¤ini belirtmektedir. A‹HS’nin 9/2 maddesi
ise, din veya inanc›n› aç›klama özgürlü¤ü ancak kamu güvenli¤inin,
kamu düzeninin, genel sa¤l›¤›n veya ahlak›n ya da baﬂkalar›n›n
hak ve özgürlüklerinin korunmas› için demokratik bir toplumda
zorunlu tedbirlerle ve yasayla s›n›rlanabilece¤ini ifade etmektedir.
‹sviçre’de din ve vicdan özgürlü¤ünün s›n›rland›r›lmas›n›
gerektirecek bir geliﬂme ve tehdit olmamas›na ve yak›n bir tehlike
de mevcut bulunmamas›na göre, ‹sviçre Hükümeti’nin ald›¤› halk
oylamas› karar› da, yasak karar› da A‹HS’ne ayk›r›d›r.
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesine ayk›r›l›¤›n bir ülkenin genel
uygulamas›ndan ya da yasa hükümlerinden kaynaklan›yorsa iç
hukuk yollar›n›n tüketilme koﬂulu aranmaks›z›n A‹HM’e
gidilebilecektir. Bu mahkemeye bireyler ve kurumlar baﬂvurabilece¤i
gibi devlet de baﬂvuruda bulunabilir.
Kamuoyunun bilgisine sunar›z…
Sayg›lar›m›zla...
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

Eﬂit Kat›l›m ve Eﬂit Temsil ‹çin:
Siyasetin Rotas› Kad›n Kotas› Olmal›d›r
Kad›nlara kapal› siyaset kap›s›n› 5 Aral›k 1934 y›l›nda Büyük
Atatürk ve Arkadaﬂlar› açarak Türk Kad›n›n›n milletvekili seçme
ve seçilme hakk›n› sa¤lam›ﬂlard›r. Ancak bugün bu kap› kad›nlara
yeterince aç›k de¤ildir. 1935 y›l›nda kad›nlar›n mecliste temsilinde
dünyan›n 2. ülkesiyken 2008 y›l›nda 163. ülkesiyiz.
Kad›nlar›m›z demokratik siyasal kat›l›m haklar›n› kullanamamaktad›r. Atatürk Devrimleriyle Türk Kad›n› sosyal, kültürel,
hukuki haklar›yla birlikte birçok Avrupa Ülkesinden önce 1930
y›l›nda belediye, 1933 y›l›nda muhtarl›k, 5 Aral›k 1934 y›l›nda da
milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakk›n› kazanm›ﬂlard›r.
Kad›nlar bu haklar sayesinde toplumda erkeklerle eﬂit haklara sahip
olmuﬂlard›r. Cumhuriyetin ilk y›llar›nda bu haklar›n hayata geçirilip
uygulanmas› ne kadar h›zl› olmuﬂsa bu gün bu haklar›n kullan›m›,
siyasetçilerin demokrasi anlay›ﬂ› sayesinde siyasette ve karar
mekanizmalar›nda kad›nlar›n bulunmas› noktas›nda bir kriz
yaﬂanmaktad›r.
1985 y›l›nda ülkemizce de imzalanan Kad›nlara Karﬂ› Her Türlü
Ay›r›mc›l›¤›n Önlenmesi (CEDAW) Sözleﬂmesiyle di¤er ülkelerde
hayata geçirilen pozitif ayr›mc›l›k yani KOTA’ya erkekler olumlu
bakmad›klar› ve bunu eﬂitsizlik olarak gördükleri için ülkemizde
kad›n hala hak etti¤i yerde de¤ildir.
Gerçek demokrasi eﬂit temsille olur. Nüfusun % 51’i kad›n olmas›na
ra¤men; parlamentodaki temsil % 9,1, Belediye meclislerindeki
temsil oran› % 1’lerdedir. Kad›n›n yönetimde eksik temsili sadece
kad›n sorunu de¤il demokrasi sorunudur. Demokratik rejimde
siyaset belirli bir kesim için de¤il tüm kesimler için yap›lmal›d›r.
Kad›n, yönetimdeki hakk›n› ancak siyasete kat›larak kullanacakt›r.
Her yerde seçilebilir s›rada kad›n ve parti meclislerinde % 50 kad›n
görmek istiyoruz.

29 Mart 2009’da yap›lan yerel seçimlerde birçok kad›n adayl›k
baﬂvurusu yapmas›na ra¤men kad›n adaylara yeterli say›da yer
verilmemiﬂtir. Siyasete eﬂit kat›l›m sa¤lamak demokrasi için
gerekenler art›k kaç›n›lmazd›r. Siyasette eﬂitlik sa¤lanmas› ve
demokrasinin iﬂlemesi için toplumun yar›s›n› oluﬂturan kad›nlar›n
siyasi partilerde yer almas› ve demokrasi için aﬂa¤›daki önlemler
al›nmal›d›r.
- Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlar›nda de¤iﬂiklik yap›larak,
Tüzüklere % 30 cinsiyet kotas› konulmal› ve uygulanmal›d›r.
- Kad›nlar›n siyasete kat›l›m›nda ekonomik durumlar› dikkate
al›narak adayl›k s›ras›nda kendilerinden aday baﬂvurusu ile ilgili
ücret al›nmamal›, kad›nlar›n siyasete kat›l›m› için ekonomik yard›m
ve maddi katk› sa¤lanmal›d›r.
- Cumhuriyete ve de¤erlerine sahip ç›kmak için kad›nlar siyasete
özendirilmeli ve kazand›r›lmal›d›r.
- Kad›nlar›n iﬂ ve siyaset hayat›na kat›l›m› için yaﬂamlar›n›
kolaylaﬂt›r›c› önlemler al›nmal›d›r.
- Demokrasi ve kat›l›m için kad›nlar yok farz edilmemeli, parti içi
demokrasi iﬂletilmelidir. Eﬂit hak ve eﬂit kat›l›m olmal›d›r. Kad›nlar
gerçek demokrasi için bu yolda mücadeleyi sürdürmelidir.
- CEDAW’›n 4. maddesi gere¤ince geçici önlem olarak cinsiyet
kotas›na parti tüzüklerinde mutlaka yer verilmelidir.
- Devlet kad›n erkek eﬂitli¤ini Anayasam›za göre yaﬂama geçirmekle
ve kad›n›n statüsünü yükseltmekle yükümlüdür.
Kad›n-erkek eﬂitli¤ine inanan tüm siyasi partilerin olumlu ayr›mc›l›¤›
yani kad›n kotas›n› hayata geçirmesini, kad›n kotas›na eﬂitsizlik
olarak bakma anlay›ﬂ›ndan vazgeçilmesini diliyor, bu anlay›ﬂ›n bir
demokrasi anlay›ﬂ› olaca¤›na inan›yoruz.
‹STANBUL BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZ‹
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Meslektaﬂlar›m›za Yap›lan Sald›r›lar›
K›n›yoruz
eslektaﬂ›m›z Av. Ümit Ulaﬂ, 29.11.2009 Pazar günü,
saat 00.50 s›ralar›nda, bir arkadaﬂ› ile Taksim S›raselviler
Caddesinden geçerken, iki sivil polis memuru taraf›ndan
durdurulmuﬂ ve kimli¤i sorulmuﬂtur. Avukatl›k kimli¤ini göstermiﬂ
ve sivil giyimli kiﬂilerden de polis olduklar›n› belgeleyen kimliklerini
sormuﬂtur. Polislerden biri kimli¤ini ç›kartm›ﬂ ancak net olarak
kimlik gösterilmemiﬂtir. Bunun üzerine polis olduklar›ndan
kuﬂkulan›p yeniden kimli¤i görmek istedi¤ini beyan etmesi üzerine
“artistlik yapma ulan, yürü karakola gidiyoruz” denilerek ellerine
arkadan kelepçe tak›larak Taksim Polis Merkezi’ne götürülmüﬂ,
karakolda tartaklanm›ﬂ, fiilen gözalt›na al›nm›ﬂ, özgürlü¤ü
k›s›tlanm›ﬂt›r.

M

Baroya durumun bildirmesi üzerine, Baﬂkanl›¤›m›zca kendisine
Avukat Haklar› Merkezinden avukat görevlendirilmiﬂ, görevli
avukat›n görüﬂme, rapor al›nmas› için hastaneye sevk talebi ve
hukuki giriﬂimde bulunmas› kolluk biriminde engellenmiﬂ, 04.00’a
kadar hiçbir iﬂlem yap›lmaks›z›n bekletilmiﬂ, serbest b›rak›lmas›n›
müteakip görevli meslektaﬂ›m›z ile hastaneye resmi sevk olmaks›z›n
Taksim Araﬂt›rma ve E¤itim Merkezine gidilerek darp ve cebir
raporu al›nm›ﬂt›r.
Ayn› gün bir baﬂka stajyer avukat meslektaﬂ›m›z da Taksim Polis
Karakolu’nun karﬂ›s›nda bir Baﬂ komiser taraf›ndan makul bir
sebep olmaks›z›n kimli¤inin sorulmas› üzerine baﬂkaca polislerin
de yard›m› ile uygunsuz sözlerle yere yat›r›l›p elleri arkadan
kelepçelenerek Taksim Polis Merkezi’ne sürüklenmiﬂ, bu durumun
kameralara yakalanmamas› için özen gösterilmiﬂ, karakolun
tuvaletinde üzerine so¤uk su dökülmüﬂ, coplarla baﬂ›na vurulmuﬂ,
burun kemi¤i tuvalet taﬂ›na çarpma nedeni ile zedelenmiﬂ, karanl›kta
›slak bir vaziyette tuvalette bekletilmiﬂ, sistematik iﬂkenceye maruz
b›rak›lm›ﬂ, ﬂikayetçi olmamas› ve haz›rlanan ifadeyi imzalamas›
için korkutulmuﬂ ve tehdit edilmiﬂ, 04.30 s›ralar›nda s›r›ls›klam
bir vaziyette serbest b›rak›lm›ﬂt›r.
2559 say›l› Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun “durdurma ve
kimlik sorma” kenar baﬂl›kl› 4/A maddesi uyar›nca polis ancak
bir suç ve kabahatin iﬂlenmesini önlemek, suç iﬂlendikten sonra
kaçan faillerin yakalanmas›n› sa¤lamak, iﬂlenen suç veya
kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakk›nda yakalama
emri ya da zorla getirme karar› verilmiﬂ olan kiﬂileri tespit etmek,
kiﬂilerin hayat›, vücut bütünlü¤ü veya malvarl›¤› bak›m›ndan ya
da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek
amac›yla, makul bir sebebin bulunmas› halinde durdurma yetkisini
kullanabilir. Süreklilik arz edecek fiili durum ve keyfilik oluﬂturacak
ﬂekilde durdurma iﬂlemi yap›lamaz. Durdurulan kiﬂiye durdurma
sebebi bildirilmeli, nazik davran›lmal›d›r. Kiﬂilere polis oldu¤unu
belirleyen belgeyi gösterdikten sonra kimlik sorabilir.
Kanun hükümlerine uygun iﬂlem yap›lmad›¤› gibi meslektaﬂlar›m›za
neredeyse kin saiki ile davran›lm›ﬂt›r. Her f›rsatta yarg›, yarg›n›n
kurucu unsurlar›ndan olan savunmay› serbestçe temsil eden
avukatlara olumsuz bak›ﬂ aç›s›n›n uzant›s› olan bu durum, hukuka
karﬂ› sayg›s›zl›¤›n tezahürüdür.
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Yarg› görevi yapan avukat meslektaﬂlar›m›zla birlikte ülkemizde
yaﬂayan insanlara karﬂ› kimi kolluk birimlerinde dayak, kötü
muamele ve iﬂkence yap›ld›¤›, giderek artan yayg›n bir kan› olarak
ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Hukuk devletinin temel koﬂulu bütün devlet iﬂlem ve eylemlerinin
hukuk kurallar›na uygun olmas›d›r. Hukuk devleti, insan haklar›na
sayg› gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her
eylem ve iﬂlemi hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk
düzeni kurup bunu geliﬂtirerek sürdüren, Anayasa’ya ayk›r› durum
ve tutumlardan kaç›nan, hukuku tüm devlet organlar›na egemen
k›lan, Anayasa ve hukukun üstün kurallar›yla kendini ba¤l› say›p
yarg› denetimine aç›k olan, yasalar›n üstünde Yasa koyucunun da
bozamayaca¤› temel hukuk ilkeleri ve Anayasa’n›n bulundu¤u
bilincinden uzaklaﬂt›¤›nda geçersiz kalaca¤›n› bilen devlettir.
Devlet faaliyetlerinin salt yasaya uygun olmas› da, hukuk devleti
için yeterli de¤ildir. Bu faaliyetlerin ölçülü, hukukun evrensel
ilkelerine uygun ve birey hak ve özgürlüklerinin as›l oldu¤unu
esas alan bir bilinçle yerine getirmesi gerekir. Hukuk devleti’nin
öncelikli hedefi, bireylerin hak ve özgürlüklerini hukuka uygun
kullanmalar›n› temindir. Hukukun d›ﬂ›na ç›kan devlet yetkililerini
de hukuk kurallar› içerisinde etkin bir ﬂekilde soruﬂturmak, bu tür
hukuk d›ﬂ› uygulamalara taviz vermemek, hukuk devletinin
önceliklerindendir.
Bu tip olaylar koruma güdüsü ile hareket edilmeksizin ön
kabullerden uzaklaﬂarak tespit edilip, hukuk kurallar› çerçevesinde
soruﬂturulup cezaland›r›lmal›d›r. Bu anlay›ﬂtaki kiﬂiler
cezaland›r›lmaz ise, toplumun polise ve devlete olan güveni giderek
zay›flayacak, hukuk devletine olan inanc› kaybolacakt›r. Emniyet
birimlerinde hukuk d›ﬂ› uygulamalar içerisinde olanlara karﬂ› etkin
bir soruﬂturma iﬂlemi yap›laca¤›n›, kolluk birimlerinde hukuk d›ﬂ›
ve insani de¤erlerden uzak muamelelerin önüne geçilebilmesi için
harekete geçilece¤ini, yap›lacak etkin iﬂlemlerle bu olaylara taviz
verilmeyece¤ine inan›yoruz. Böylece, asayiﬂi, toplumun ve
bireylerin tasarruf emniyetini, meskenini, halk›n ›rz, can ve mal›n›
korumakla görevli k›l›nm›ﬂ Emniyet teﬂkilat› da töhmet alt›nda
kalmayacakt›r. Ça¤d›ﬂ› ve insanl›k d›ﬂ› bir muamele olan iﬂkence
ve kötü muamelenin art›k ülke gündemine bir daha gelmemesini
temenni ediyoruz. Aksi halde hukuk devletinden zulüm devletine
dönüﬂ baﬂlam›ﬂ olacakt›r.
Hukukun örselenmeye çal›ﬂ›ld›¤› bu dönemde, Barolar olarak
Avukatl›k Kanunu’nun bizlere verdi¤i hukukun üstünlü¤ünü, insan
haklar›n› ve avukatl›k onurunu savunmak ve korumak görevimizi,
hukukun herkese bir gün laz›m olaca¤› ve hukukun üstünlü¤üne
sonsuz inanc›m›z gere¤i sonuna kadar y›lmadan ve korkmadan
sahip ç›kaca¤›m›z›, mesle¤imizin onuruna ve meslektaﬂlar›m›za
karﬂ› yap›lacak olumsuz her eylem ve teﬂebbüs karﬂ›s›nda avukat
ve meslek örgütü olan Barolar›n sert tepki gösterece¤ini bas›n ve
kamuoyunun bilgisine sunar›z.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

BASIN AÇIKLAMALARI

Hukuk Platformlar›ndaki
Dik Duruﬂumuzu Sürdürece¤iz
X. yüzy›l›n ikinci yar›s› “‹nsan Haklar› Ça¤›” olmuﬂtur.
Bu yüzy›lda insan haklar›n›n önemi artm›ﬂ, ulusal s›n›rlar›
aﬂarak uluslararas› nitelik kazanm›ﬂt›r. Kavram›n kökeni
eski Yunan dönemine kadar uzanan do¤al hukuk ö¤retisidir. M.Ö
IV. Yüzy›lda Stoac›lar ve Sofistler “formüle edilen do¤al hukuk
düﬂüncesi insan haklar›n›n baﬂl›ca kayna¤›d›r” ve “insan her
ﬂeyin ölçüsüdür” der.

X

Bildirisi kabul edilmiﬂtir. Ancak bu belge soyut bir belgedir. Ülkeler
üzerinde somut bir yapt›r›m› yoktur. Bu yüzden temel hak ve
özgürlüklerin uluslararas› ölçüde yarg›sal koruma alt›na alacak
sistemi kurmak için, Avrupa Konseyi çerçevesinde 1950 y›l›nda
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin haz›rlanmas› beklenecektir.
Daha sonra ise ek protokoller, ‹ﬂkencenin Önlenmesi Hakk›nda
Avrupa Sözleﬂmesi gibi belgelerle A‹HS daha da güçlenecektir.

Ortaça¤da ise dini etkenler bütün toplumlara egemendir. Bu
nedenle insan haklar›ndaki geliﬂme “kilise”nin izin verdi¤i ölçüde
kullan›labilmiﬂtir. Ancak bu dönemde toplum birçok yeniye gebedir.
Ticaret ile vars›llaﬂm›ﬂ bir s›n›f Kilisenin otoritesine karﬂ› gelmeye
baﬂlam›ﬂt›r bile. Engizisyonlar›n engelleyemedi¤i düﬂünce, iktidarlar›
sarsmaya baﬂlar. ‹lk özgürlük belgesi olan Magna Charta bu
dönemde ortaya ç›km›ﬂt›r.

Gerek ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesine ve gerekse Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleﬂmesine karﬂ›n bugün dünyada birçok ülkede insan
haklar› ihlalleri yaﬂanmaktad›r. Ülkemizde 12 Mart ve 12 Eylül
dönemlerinde doru¤a ç›kan ihlaller salt bireylerin de¤il kuﬂaklar›n
yok olmas›na neden olmuﬂtur. Bu hukuk tan›maz hareketlerin
uygulay›c›lar›, yapt›klar› iﬂlemlerden dolay› yarg›lanamayacaklar›
ibaresini geçici ek maddeyle haz›rlad›klar› Anayasa’ya koymuﬂlard›r.
Bu nedenle de bu ara rejim Yöneticilerinden ve Diktatörlerinden
bugüne dek hesap sorulamam›ﬂt›r ki bu da ülkemizin en önemli
insan haklar› sorunlar›ndan biridir.

Yeniça¤da ise Reform ve Rönesans toplumda yeni anlay›ﬂlar ve
yeni çevrenler açar. Reform hareketlerinin sonucunda, temel hak
ve özgürlükler felsefi görüﬂün ötesine geçerek daha somut bir
duruma dönüﬂerek siyasal mücadele arac› haline dönüﬂür. 1668
Haklar bildirisi, 1776 Virginia Bildirisi, 1776 Ba¤›ms›zl›k
Bildirisi, 1791 Frans›z ‹nsan ve Yurttaﬂ Haklar› Bildirisi gibi
belgelerle siyasi ve dini iktidar›n gücü giderek zay›flat›lmaya
baﬂlar. Temel hak ve özgürlükler art›k yap›lan yeni Anayasalarda
yer almaya baﬂlam›ﬂt›r...

Küreselleﬂmeci odaklar, tüm insanl›¤›n e¤itim, kültür ve yaﬂam
düzeyinin yükseltilmesi ve bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂamas›n›n,
ortak umutlar›n ve özgürlü¤ün geliﬂmesinin sa¤lanmas› için katk›
vermek yerine bütün bunlar›n önünde büyük engeller oluﬂturmaktad›rlar. Emperyalizmin çifte standard›n›n günümüzdeki
yans›malar› tüm dünyada kötü yüzünü göstermektedir. Özgürlük
ve demokrasi “havarileri” kendi sömürge anlay›ﬂlar› ile Irak,
Afganistan ve Afrika’n›n birçok ülkesinde can almaya devam
ederek yo¤un insan haklar› ihlalleri yaﬂanmas›na yol açmaktad›rlar.
Ülkemizde de son y›llarda insan haklar› konusunda bir tak›m
iyileﬂtirilmeler yap›lmak istenmiﬂse de kaﬂ›k ile verilenler kepçe
ile geri al›nm›ﬂ ve insan haklar› ihlallerinin yeniden doruk yapaca¤›
koﬂullar yarat›lm›ﬂt›r.
Türkiye’nin önde gelen hukuk kurumlar›ndan biri olarak ‹stanbul
Barosu’nun tüm bu hak ihlallerinin karﬂ›s›nda olaca¤›n› ve bu
yöndeki sorumlulu¤unun bilincinde oldu¤unu; ülke içindeki hukuk
tan›maz davran›ﬂlara ve insan haklar› ihlallerine karﬂ› yürüttü¤ümüz
‹NSAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄Ü mücadelesinin yan› s›ra tüm dünyadaki insan haklar› ihlallerine, iﬂgallere,
do¤al kaynaklar›n talan edilmesine ve kültürel miras›n ya¤malanmas›na karﬂ› da ulusal ve uluslararas› hukuk platformlar›ndaki
duruﬂumuzu kararl›l›kla sürdürece¤imizi bir kez daha an›msatmak
istiyoruz.
Sayg›lar›m›zla...
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

‹kinci Dünya savaﬂ›na de¤in, devletlerin egemenlik alanlar›na ve
bireyler üzerindeki etkilerine yönelik bir çal›ﬂma görülmemektedir.
Savaﬂ›n yol açt›¤› y›k›m ile çok h›zl› bir geliﬂim meydana gelir.
Birleﬂmiﬂ Milletler taraf›ndan 1948’de ‹nsan Haklar› Evrensel
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Avukatlar SGK Prim
Ödemelerini Kredi Kart› ‹le
Yapabilmeli
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Sosyal Güvenlik Kurulu ‹stanbul
‹l Müdürlü¤üne yaz›lan yaz›da, avukatlar›n SGK prim ödemelerinin
kredi kart› ile ödeyebilmesi için önlem al›nmas› istendi.
Baﬂkanl›¤›n 13 Kas›m 2009 Tarih ve 52045 Gündem say›l› yaz›s›
ﬂöyle:
“Otuz dört adliyenin oldu¤u ‹stanbul’da mesleklerini icra etmekte
olan meslektaﬂlar›m›z, ﬂehrin zorlu trafik koﬂullan alt›nda zamanla
yar›ﬂ›r vaziyette görevlerini ifa etmektedirler. Sosyal Güvenlik
Primlerini, prim ödeme merkezlerinde veya bankalarda s›ra
beklemek suretiyle ödemektedirler. Böylece zaman ve iﬂ kayb›
yaﬂamaktad›rlar.
Geliﬂen teknolojinin imkânlar› da kullan›lmak suretiyle, avukatlar
yönünden zaman kayb›n›n önlenmesi, kurumunuz yönünden ise
prim tahsilâtlar›n›n h›zland›r›lmas› aç›s›ndan istekli avukatlar›n
beyan edecekleri kredi kartlar› ile de primlerini ödeyebilmelerinin
teminini talep ederim”.
Sayg›lar›mla
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Duruﬂma Salonlar›nda Avukat
Masalar›n›n Baﬂka Amaçla
Kullan›lmamas› ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹lk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Baﬂkanl›klar›na yaz›lan yaz›da, duruﬂma salonlar›nda
taraf avukatlar›na ayr›lan bölümlere ve masa üzerlerine dosya
konulmas›n›n meslektaﬂlar›m›z›n rahat çal›ﬂmas›na olanak vermedi¤i,
bu durumun yak›nmalara neden oldu¤u belirtilerek, avukatlara ait
yerlerin savunman›n görevini ifa edebilecek ﬂekle getirilmesi istendi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n Silivri, Kartal, Kad›köy, ‹stanbul,
Üsküdar ve Bak›rköy ‹lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baﬂkanl›klar›na yaz›lan 2.12.2009 tarih ve 57027 Gündem say›l›
yaz›s› ﬂöyle:
“Meslektaﬂlar›m›zca Baro Baﬂkanl›¤›na iletilen yak›nmalardan,
duruﬂma salonlar›nda taraf avukatlar›na ayr›lan bölümlere ve
masa üzerlerine evrak ve dosyalar›n konuldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Adliyelerin fiziki yetersizlikleri nedeni ile mahkemelerin güç
koﬂullarda çal›ﬂt›¤› bilinen bir gerçektir. Ancak duruﬂma salonlar›nda
savunma makam›na ayr›lan yerlerin, bu görevi ifa eden avukatlar›n
rahatça çal›ﬂabilece¤i ﬂekilde tahsisi, adaletin sa¤l›kl› iﬂleyiﬂi
yönünden zaruridir. Bu nedenle, duruﬂma salonlar›nda yarg›n›n
kurucu unsuru olan savunma makam›n› temsil eden avukatlara
ayr›lan yerlerin, savunman›n görevini ifa edebilece¤i ﬂekilde tahsis
edilmesinin teminini dilerim”.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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‹cra Tevzi Bürolar› Kurulmal›
‹cra Müdürlüklerinde personel eksikli¤i yüzünden yaﬂanan
gecikmelerin ve sorunlar›n giderilmesi için ‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤›nca önerilen “‹cra Tevzi Bürolar›”n›n kurulmas›n›n
sorunun çözümünde etken olaca¤› bildirildi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Adalet Bakanl›¤› ile Silivri, Kartal,
Üsküdar, Bak›rköy, ‹stanbul, Kad›köy ve Beyo¤lu Adli Yarg› ‹lk
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Baﬂkanl›klar›na yaz›lan 17
Kas›m 2009 tarih ve 52491 Gündem say›l› yaz› ﬂöyle:
“12.11.2009 gün ve 1294 Gündem say›l› yaz›m›z ile ‹cra
Müdürlüklerinde personel eksikli¤i nedeni ile uzun süren
beklemelerin yaﬂand›¤›, bu nedenle her adliye bölgesinde ayr› bir
"‹cra Haciz Tevzi Bürosu"nun kurularak ayn› bölgede gerçekleﬂtirilecek hacizlerde tek bir memurun görevlendirilmesi, ayn›
memurun birkaç bölgede hacze gitmesinin sebep oldu¤u zaman ve
maddi kayb›n önüne geçilmesi talep edilmiﬂti.
‹letilen sorunla ilgili meslektaﬂlar›m›zca yo¤un bir ﬂekilde
yak›nmalar Baﬂkanl›¤›m›za iletilmektedir. Personel ve araç eksikli¤i
ve de baﬂkaca nedenlerle icra Müdürlüklerinde günler sonras›na
haciz için randevu verilmektedir. ‹cra Dairelerinde çal›ﬂ›labilmesi,
iﬂ üretilmesi ve iﬂ takibi neredeyse imkâns›z hale gelmiﬂtir Sorunun
kal›c› çözümü için personel ve araç eksikli¤inin giderilmesinin
yan›nda, eldeki s›n›rl› imkânlarla en verimli neticesinin al›nabilmesi
için bir önceki yaz›m›zda da belirtti¤imiz gibi ‹cra Haciz Tevzi
Bürolar› kurulmas› önermekteyiz. Böylece araç ve personel do¤ru
yönlendirilecek, hak arama hürriyetini ihlal edici mahiyete dönüﬂen
sorunun çözümü için en az›ndan somut ad›m at›lm›ﬂ olacakt›r”.
Bilgi ve de¤erlendirmelerine sunar›m.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Posta Da¤›t›c›lar›n›n
Tebligat Yasas›na Uymalar›
‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca PTT Genel Müdürlü¤üne yaz›lan
yaz›da, posta da¤›t›c›lar›n›n avukatl›k bürosunda çal›ﬂan sekreterlere
tebligatlar› b›rakmad›klar› ve “Muhtara b›rak›r›z” ﬂeklinde
beyanlarda bulunduklar› belirtilerek bu davran›ﬂ›n Tebligat Yasas›na
uygun olmad›¤›, bu nedenle posta da¤›t›c›lar›n›n uyar›lmas› istendi.
Baﬂkanl›¤›n 13 Kas›m 2009 tarih ve 53812 Gündeme say›l› yaz›
ﬂöyle:
“Meslektaﬂlar›m›zca Baﬂkanl›¤›m›za iletilen yak›nmalardan; posta
da¤›t›c›lar›n, avukatl›k bürosunda çal›ﬂan sekreterlere tebligatlar›
b›rakmak istemedikleri, muhtara b›rak›r›z ﬂeklinde beyanda
bulunduklar› anlaﬂ›lmaktad›r.
7201 say›l› Tebligat Kanunu'nun 'Belli bir yerde veya evde meslek
ve sanat ‹cras›' kenar baﬂl›kl› 7. maddesinde;
"Belli bir yerde devaml› olarak meslek veya sanat›n› icra edenler,
o yerde bulunmad›klar› takdirde tebli¤ ayn› yerdeki daimi memur
veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanat›n› evinde icra
edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmad›¤› takdirde

YAYIN
ayn› konutta oturan kiﬂilere veya hizmetçilerinden birine yap›l›r"
denilmiﬂtir.
Yine Tebligat Tüzü¤ünün 'Meslek ve sanat erbab›na tebligat' kenar
baﬂl›kl› 23. maddesinde;
"Belli bir yerde devaml› olarak meslek veya sanat›n› icra edenler,
o yerde bulunmad›klar› takdirde tebli¤ ayn› yerdeki daimi memur
veya müstahdemlerinden birine yap›l›r. Muhatap meslek veya
sanat›n› evinde icra ediyorsa, kendisi bulunmad›¤› takdirde memur
veya müstahdemlerinden birine, bunlardan hiç biri bulunmazsa
tebli¤, birlikte oturan yukar›ki maddenin son f›kras›nda gösterilen
ailesi efrad›na veya hizmetçilerinden birine yap›l›r" denilmiﬂtir.
Görüldü¤ü üzere avukatlar›n bürolar›nda olmad›klar› zamanlar
tebligatlar›n avukat sekreterlerine yap›laca¤› yasa ve tüzükte aç›kça
düzenlenmiﬂtir. Aksi uygulamalar›n ve hakl› yak›nmalar›n önüne
geçilebilmesi için ilgililerin uyar›lmas›n› dilerim”.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Yarg›daki ‹ﬂ Yükü Dikkate
Al›nmal›d›r
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Adalet Bakanl›¤› ile Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu Baﬂkanl›¤›na yaz›lan yaz›da, yarg›daki iﬂ
yükünün giderilmesi ve adaletin geciktirilmemesi için önlem
al›nmas› istendi.

Yarg›ya Yans›yan
T›bbi Müdahale
Hatalar›
Halide Savaﬂ
‹stanbul Barosu Avukatlar›ndan Halide
Savaﬂ taraf›ndan haz›rlanan Yarg›ya
Yans›yan T›bbi Müdahale Hatalar› T›bbi
Malpraktis T›bbi Davalar›n Seyir ve
Sonuçlar› adl› kitap Seçkin Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›. Kitapta
Örnek Yüksek Yarg› kararlar›, Tedavi dolay›s›yla oluﬂan ikincil
zararlar, Hasta Güvenli¤i, T›bbi Hata - Komplikasyon - ‹zin
verilen risk alan›, Yarg› Kararlar›nda Komplikasyon, Yarg›
Kararlar›nda Vekilin Özen Borcu konular› ele al›n›yor.
Kitab›n sunuﬂ yaz›s›nda özetle ﬂu görüﬂlerin alt› çiziliyor: “T›p
hukuku alan›nda, hemen her bilimsel ortamda karﬂ›laﬂabilece¤imiz,
yüksek enerjisi ile dikkatinizi çekecek yazar Halide Savaﬂ’›n
baﬂar›l› eserlerinden biri olan bu kitap; çal›ﬂt›klar› dava ile ilgili
bir risk de¤erlendirmesi yapmak zorunda olan avukatlar›n yan›
s›ra hekimler için de önlerini görebilecekleri bir yol haritas›
sunmaktad›r.”
Halide Savaﬂ’›n daha önce yay›mlanm›ﬂ T›bbi Müdahaleden
Do¤an Sorumluluk adl› bir kitab› daha bulunuyor.
‹letiﬂim: yayin@seckin.com.tr 0 212 234 34 77

Baﬂkanl›¤›n 18 Kas›m 2009 tarih ve 1335 Gündem say›l› yaz›s›nda
ﬂöyle denildi:
“Üsküdar 1 ve 2 numaral› ‹ﬂ Mahkemelerinde tek ve çift numaral›
dosyalara ayr› ayr› hâkimler görevlendirilmiﬂti. Buna ra¤men bu
mahkemelerin iﬂ yükleri azalmad›¤› gibi, her gün duruﬂma yapmakta,
ortalama 3-4 ay sonraya duruﬂma günü vermekte olduklar› görüldü.
Tüm bu a¤›r iﬂ yükünün ortadan kald›r›lmas› için yeni iﬂ mahkemeleri
kurulmas› gerekir iken, bu mahkemeye bakan hâkimler, baﬂka
mahkemelerde görevlendirilmiﬂtir. Ayn› ﬂekilde ‹stanbul Adliyesinde
görev yapmakta olan Asliye 7 ve 8. Hukuk mahkemeleri de
kapat›lm›ﬂt›r. Gerek mahkemeler ve gerekse ‹cra Müdürlükleri, iﬂ
yo¤unluklar› nedeni ile iﬂleyemez durumdad›r. Altyap› ve personel
yetersizlikleri, yarg›n›n iﬂleyiﬂine engel olmaktad›r.
Bu haliyle mahkemelerin zaten a¤›r olan iﬂ yükü daha da
a¤›rlaﬂmakta, duruﬂmalar uzun zamanlar sonras›na ertelenmekte,
yarg› da iﬂ yükü nedeni ile zaten var olan t›kan›kl›k yarg›n›n
iﬂleyemez hale gelmesine neden olmaktad›r. Bu gidiﬂle, hak arama
hürriyeti ve yarg›ya duyulan güven zedelenecek, kendili¤inden hak
almalar artacak ve devlete duyulan güven sars›lacakt›r.
Genel olarak yarg›n›n iﬂ yükünün azalt›lmas› için yeni hâkim, savc›
ve personel al›m› ile birlikte, yarg›da iﬂ da¤›l›m›n da isabetli bir ﬂekilde
planlanmas› gerekmektedir. Yarg›n›n kurucu unsuru olan avukatlar ve
avukatlar›n meslek örgütü olan Barolar, yarg›n›n adliye boyutu ile iﬂ
yükünü yak›ndan bilmekte ve yaﬂamaktad›rlar. Bu nedenle tespit ve
önerilerimizin dikkate al›narak, belirtti¤imiz nedenlerle sözü edilen
idari tasarrufun yarg›ya getirece¤i iﬂ yükü göz önüne al›narak yeniden
de¤erlendirilmesini bilgi ve takdirlerinize sunar›m”.
Sayg›lar›mla
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

‹stanbul Barosu
Dergisinin
Kas›m - Aral›k
Say›s› Ç›kt›
‹stanbul Barosu Yay›n Kurulunca
haz›rlanan ve iki ayda bir yay›nlanan
‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹’nin
2009/6 Kas›m - Aral›k say›s› yo¤un
bir içerikle yay›nland›.
Derginin BAﬁKANIN PENCERES‹NDEN bölümünde Baro
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›na
iliﬂkin de¤erlendirmelerde bulunuyor.
YAYIN KURULUNDAN bölümünde; Yay›n Kurulu Baﬂkan› Av.
Celal Ülgen de “Hukukun Üstünlü¤ü ‹lkesi ve...” baﬂl›kl›
yaz›s›nda ayn› konuya de¤iniyor.
Dergi sunuﬂ yaz›lar›ndan sonra YARARLI B‹LG‹LER bölümüyle
baﬂl›yor. ‹stanbul Barosu Dergisinin YAZILAR bölümünde ise
13 yazara ait bilimsel nitelikli yaz›lar bulunuyor.
Yarg›tay ve Dan›ﬂtay, A‹HM ve Konsey kararlar›ndan sonra Dergi,
ÜYEL‹K AKTARIMLARI, AYRILMALAR, Y‹T‹RD‹KLER‹M‹Z ve KAVRAMLARA GÖRE ARAMA D‹Z‹N‹ bölümleri
ile tamamlan›yor.
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ETK‹NL‹K

19. Hal›saha Futbol Turnuvas› Sona Erdi
Spor Komisyonu Üyeleri Av. Erdal Kaya
ile Av. Berk A¤ano¤lu’nun organize etti¤i,
yak›n zamanda hayat›n› kaybeden de¤erli
meslektaﬂ›m›z Av. Mustafa Bülent
Kurnaz’›n an›s›na düzenlenen ‹stanbul
Barosu Geleneksel 19. Hal›saha Futbol
Turnuvas› 16 Ekim–21 Kas›m 2009 tarihleri
aras›nda Kad›köy Halil Türkkan Hal› Saha
Tesislerinde yap›ld›.
Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› Spor Komisyonu
Baﬂkan› Av. Engin Tuzcuo¤lu’nun yapt›¤›
turnuvaya 28 tak›m kat›ld›. Yaklaﬂ›k 450
oyuncunun mücadelesine sahne olan maçlar
sonunda finalde DOST KAZI⁄I tak›m›n›
5–2 yenen ‹STANBUL tak›m› ﬂampiyon
oldu. TAKIMÜL TAKLAVAT tak›m›n›
7–4 yenen KARMA tak›m› ise 3. oldu.
ﬁampiyon olan ‹STANBUL tak›m› ad›na
ﬂampiyonluk kupas›n› alan tak›m
kaptan› Av. Erdal Kaya yapt›¤› konuﬂmada:
“Bu y›l Sevgili Bülent Abimizin an›s›na
düzenlenen turnuvan›n ﬂampiyonlu¤unu
kazanmak çok de¤erli ve anlaml› oldu.
Gönül isterdi ki o yine burada ve aram›zda
olsun. Biz ﬂampiyonlu¤umuzu onun güzel
an›s›na hediye ediyoruz. Dualar›m›z hep
onunla olacak” dedi.

ayn› heyecan ve kat›l›mc› ruhla iﬂtirak
ederek örnek mücadele gösteren ASPET
FK tak›m›na ise En Centilmen Tak›m ödülü
verildi.

Tak›mlara kupa ve madalyalar› Baromuzun
Spor Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Cesur K›l›nç taraf›ndan
verildi.
Bu arada 2005 y›ldan beri verilmeye baﬂlanan Onur Ödülü, turnuva geçmiﬂindeki
eme¤i, sporun dostluk ve kardeﬂlik yan›na
olan derin ba¤l›l›¤› ve neredeyse kat›l›mc›
meslektaﬂlar›m›z›n tamam› nezdindeki
sevgisi dikkate al›narak, düzenleme komitesi karar›yla, Av. Kâﬂif Töre A¤ano¤lu’na
verildi.
Turnuva boyunca, sporun birleﬂtiricili¤i ve
dostlu¤a katk›s›n› tüm kat›l›mc›lara bir kez
daha gösteren, oynad›¤› bütün maçlar›
centilmence mücadele ederek kart
görmeden tamamlayan ve tüm maçlar›na

Türkü Gecesi
Kültür ve Sanat Komisyonu Baﬂkan› Av. Ümit Baﬂer’in organize
etti¤i gecede aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Özbek, ﬂiirlerinde birlik ve bütünlük
mesajlar› veren, bilim ve teknolojiyi önemseyip benimseyen, özünde
ve sözünde samimi olan halk ﬂairi ve ozanlar›m›z Aﬂ›k Veysel ve
Aﬂ›k Mahsuni ﬁerif’in hayat› ve eserlerinden örnekler verdi.
Koro üyelerinin de kat›ld›¤› ve THM Koro ﬁefi A. Tekin Kumaﬂ’›n
yönetiminde gerçekleﬂen Türkü Gecesi'nde meslektaﬂlar›m›z yurdun
de¤iﬂik yörelerinden türküleri seslendirdiler.
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Yeni dostluklar›n kurulmas›, mesle¤in
yo¤unlu¤u içinde kaybolmuﬂ eski
dostluklar›n yeniden canlanmas› u¤runa
gerçekten önemli bir f›rsat olan, 19 y›ll›k
geçmiﬂi sebebiyle kurumsal düzeydeki
turnuvalar içinde devaml›l›¤› sebebiyle
belki de ilk s›rada yerini alan, ‹stanbul
Barosu Hal› Saha Futbol Turnuvas›, ödül
töreninin ard›ndan temenni konuﬂmalar› ile
sona erdi. ‹stanbul Barosu olarak biz de
eme¤i geçen ve kat›lan herkese teﬂekkür
ediyoruz.

Av. Mustafa Bülent Kurnaz

DIﬁ ‹L‹ﬁK‹LER

Yabanc› Sendikac›lar ‹stanbul Barosunu
Ziyaret Etti
Türkiye’deki iﬂçi konfederasyonlar› D‹SK,
TÜRK ‹ﬁ ve HAK ‹ﬁ ile Avrupa
Sendikalar Konfederasyonu ETUC
aras›nda sürdürülen “‹ﬂçiler Birarada”
projesi kapsam›nda ‹sveç ve ‹ngiliz
sendikalar›ndan çeﬂitli düzeylerdeki elliye
yak›n kat›l›mc›n›n yer ald›¤› grup, 16 Aral›k
2009 Çarﬂamba günü saat 14.30’da ‹stanbul
Barosunu ziyaret etti.
Ziyaret çerçevesinde Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda bir toplant› yap›ld›.
Toplant›da Türkiye’deki sosyal ve hukuksal
yap› konusu ele al›nd›.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan proje
koordinatörü ve D‹SK Dan›ﬂman› Üzeyir
Ataman “‹ﬂçiler bir arada” projesi hakk›nda
bilgi verdi.
‹stanbul Barosu D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi
Baﬂkan› Av. Hakan Öncel de, ‹stanbul
Barosunun tan›tan bir konuﬂma yapt›.
Staj E¤itim Merkezi ‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Bölüm Baﬂkan› Av. Abdi Pesok,
‹ﬂ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Komisyonu
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Necdet Okcan ve
D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan Yard›mc›s›
Av. Iﬂ›l Baytok da yapt›klar› konuﬂmalarda
Türkiye’deki sosyal güvenlik hukuku
hakk›nda bilgi verdiler ve ‹stanbul
Barosunun bu alanda yapt›¤› çal›ﬂmalar›
anlatt›lar.
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ÖYKÜLEﬁEN HUKUK

Coﬂkun ONGUN

ereden duydu¤umu an›msam›yorum ama etkilendi¤im
bir söz vard›: Hepimizin ayaklar› yerde gezer, baz›lar›m›z›n gözleri gökyüzüne bakar.

N

Gökyüzü, insanl›k için tarihten günümüze çok önemli bir
konuma sahiptir; öylesine ki, ilk insanlardan bugüne büyülü
mavilikteki bu kubbe, sürekli bir ilgi ve meraka konu
olmufltur. Günefl, gökyüzünden ›fl›lt›lar›yla ›s›t›p ayd›nlat›r
dünyay›, ay ›fl›¤› yakamozunu oradan salar denize, usulca…
fiapkal› gezegenler de oradad›r, parlak y›ld›zlar da! Berrak
gecelerde yeryüzünü selamlarlar; kolyeye dizili inci misali…
Çocuklu¤um, Toroslar’›n ete¤ine gizlenmifl tek çeflmeli bol
a¤açl› bir köyde geçti. Yaz aylar›nda evimizin önüne y›¤›lan
tar›m ürünlerini beklemek için ailem, kardeflimle beni
d›flar›da yat›r›rd›. Geceleri gökyüzüne bakard›k, gözlerimiz
kamafl›rd›; y›ld›zlarla iç içeydik. Nokta görünümlü bu
›fl›lt›lara yolculuk ederdik. O kadar güzel par›ld›yorlar, o
denli onlara yak›nd›k ki, çocuk ellerimizi uzatsak onlar›
tutaca¤›m›z› san›rd›k. Ve y›ld›zlar kayard›! Dile¤imizin
gerçek olaca¤›n› düflünür, sevinirdik. Bir y›ld›z›n daha
kaymas›n› görebilmek için, gözlerimizi k›rpmadan
bekledi¤imiz olurdu.
Gökyüzü mutluluktur; simgesidir özgürlü¤ün. Güvercinler
ona do¤ru kanat ç›rpar; ‘kartallar yüksek uçar,’ anne
karn›ndan yeni do¤mufl bir bebe¤in yüzü gökyüzüne çevrilir.
Kad›n cezaevlerinde annesinin suçunun bitmesini bekleyen
bir çocuk, gökyüzünde arar umudu. Uçurtmalar gö¤e yükselir.
Yata¤›nda iyileflmeyi bekleyen bir hasta, kald›¤› odan›n
penceresinden ufka dalar. Yuvada kalan kimsesiz çocuklar›n
minik elleri, ya¤mur ya¤d›¤›nda gökyüzüne do¤ru aç›l›r
çiçek olur. Hiç göremeyecekleri anne babalar›n›n gözyafllar›n›
ararlar o ya¤an damlalar›n aras›ndan.
Bir genç k›z›n çekti¤i aflk ac›s›, gökyüzünden düfler, gözyafl›
olup süzülür yanaklar›ndan.
‹nsanl›k tarihinde de derin etkileri vard›r gökyüzünün.
Bar›fla giden ilk anlaflmay› o imzalatm›flt›r. M›s›rl›larla,
Hititlilerin savafl›na günefl tutulmas› son vermifltir. Çünkü
savaflan topluluklar günefl tutulmas›yla oluflan hava
kararmas›n›, Tanr›’n›n öfkesi olarak yorumlay›p k›l›çlar›n›
k›nlar›na koyar; savaflmay› durdururlar. Her do¤a olay›,
bu tür iyi ve güzel fleylere vesile olabilse idi keflke… Tarihe
bak›ld›¤›nda kültürümüz de büyülü mavili¤in izleriyle
doludur: Göktürkler, Göktanr›… Minareler ona do¤ru
uzan›r, bir annenin yakt›¤› a¤›t, orada yank›lan›r, a¤lat›r
göçmen kufllar›…
Baki dizeleriyle seslenir:

Avazen bu âlemde Davut gibi ç›nlas›n
Baki kalan bu gökkubbede hofl bir seda imifl

Denizlerle okyanuslar, engin maviliklerini gökyüzüne
borçludurlar. Yeryüzünde yetiflen bitkilerin hepsi gö¤e
uzanmak için yar›fl içindedirler. Meyve veren a¤açlar
yerçekimine inat gö¤e uzanabildikleri son noktada açarlar
en güzel çiçeklerini…
Yeryüzünün aksine gökyüzünün tapusu yoktur. Hiç kimse
çitlerle çeviremez oray›. Krallar›n bile akl› ve gücü yetmemifl
oraya hükmetmeye. fiair de bunu söyler:

…Gökyüzünü sahipleneceksin, Günefli, ay›, y›ld›zlar›…
Mesela kuzey y›ld›z›, senin y›ld›z›n olacak. “O benim.”
diyeceksin. Mesela gökkufla¤› senin olacak.

New York flehrinde bir akflamüstü. Hava henüz kararmam›fl.

Bulutlar›n aras›ndan parlayan yer yer parçal› ›fl›klar olsa da
ya¤mur çiseliyor. Manhattan ’›n gö¤ü delen binalar›,
gökyüzüyle yar›fl içinde. Havada, gökdelenlerle ahenkli uyum
sa¤layan par›lt›lar var. Brooklyn Köprüsü’nün üzerinden
sa¤l› sollu durmadan ak›p giden arabalar. Köprüdeki yürüyüfl
yolunda bulunan korkuluklar ve ona yaslanm›fl genç bir adam.
Bak›fllar› uzaklarda, hayalleri yorgun… Havadaki çisentiye
ald›rmadan esrik duygularla kenti izlemekte… Belle¤inin
bir yerlerinde Sezen’in: …ba¤›r ba¤›rabildi¤in kadar / Zehiri
d›flar› ak›tmadan yürek y›kanm›yor / ama fazla da üzülme,
ayr›l›ktan kaç›lm›yor, dizeleri… Sol elinde bir fley var. Yüzünde
mazideki duygulardan kalma eski bir tebessüm. Hayk›rmak
istiyor olmuyor, a¤lamaksa nafile… Küçük paketi, köprüden
suya do¤ru f›rlat›yor; zikzak çizip suya düflüflünü izliyor
ard›ndan. Kim bu adam, ne yap›yor; bu suya att›¤› fley nedir?
Yitik sevgiliye al›nan ve asla aç›lmayacak bir arma¤an olabilir
mi? Derken bir anda bulutlar da¤›l›yor ve gökyüzünde
Vanilla Sky filmindekine benzer flekiller olufluyor. As›l sürprizi
o an fark ediyor. Özgürlük An›t›, tüm ihtiflam›yla karfl›s›nda
beliriyor, sa¤ elinde tuttu¤u meflalesiyle adeta onu selaml›yor.
Tarifsiz duygular kapl›yor yüre¤ini. O an “Are You Okey?”
diyen bir sesle kendine geliyor. Bunu soran bir polis, yan›na
yaklaflt›¤›n› her nas›lsa fark etmemifl. Coflkuyla “I’m okey,”
diyor ve merakl› bak›fllara ald›rmadan cân›m Brooklyn’e geri
dönüyor.

Vanilla Sky filminde varl›kl› ama hayat›nda bir fleylerin
eksik oldu¤unu hisseden David rolündeki Tom Criuse’un
öyküsünü izleriz. David’in yaflam›nda gördü¤ü rüyalar
gerçek olurken, gerçek sand›¤› olaylar da kâbusa dönüflür ve
bu durum onu as›l gerçe¤in pefline düflmesini sa¤lar. Film
biterken gökyüzünde oluflan görüntüler, David için as›l
gerçe¤in ipuçlar›d›r.
Hayattan bunald›¤›n›z, çaresizli¤e düfltü¤ünüzü sand›¤›n›z
zamanlarda gökyüzüne çevirin gözlerinizi. Yeni y›lda
yeryüzünde bulaca¤›n›z mutlulu¤un anahtar› oralarda
bir yerlerde duruyordur belki de, kim bilir!
econgun@gmail.com
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RUHSAT

2009 Kas›m Ay›nda Ruhsat Alan Avukatlar
05.11.2009
AV. AHMET ÇAKAR
AV. GÜLF‹DE ÖZÇEL‹K
AV. M. BUKET YURDAKUL
AV. N. AYCAN ARSLAN
AV. ‹. ETHEM ERÇAKIR
AV. CEMAL YILDIRIM
AV. A. ALP KAPUSUZO⁄LU
AV. BURCU ‹MMET
AV. BAﬁAK YILMAZ
AV. EMRAH BAKIR
AV. OZAN KARABABA
AV. BAﬁAK GÜMÜﬁ
AV. GÜL‹STAN NAYCI
AV. E. EDA CERRAHO⁄LU
AV. O⁄UZ EMRE ERTÜRK
AV. SONGÜL BALTA
AV. DER‹N ALTAN
AV. MERVE ÖNEY
AV. GAMZE KAMACI
AV. ESRA YEN‹CE
AV. S. TU⁄ÇE YOSMAO⁄LU

AV. ES‹N COﬁKUN
AV. ﬁULE KURT
AV. HASAN FIRAT NAMLI
AV. EL‹F YILMAZER
AV. CEREN GÜL
AV. ÖZLEM ALTAY
AV. ÜM ‹T KARTAL
AV. G‹ZEM YILDIRIM
AV. CEM‹L TUNÇ
AV.M. HAYAT KONAR
AV. ECE KÖK
AV. KUDRET KÜÇÜKEREN
AV. AHMET KILIÇ
AV. VOLKAN SARUHAN
AV. AYDEM‹R ÖZER
AV. KIVANÇ KAYAO⁄LU
AV. BURAK TATLISU
AV. VOLKAN ÇELEN
AV. MUSTAFA YAZGAN
AV. ÖZLEM KILINÇ
AV. ÖZLEM UÇAR
AV. Ç‹⁄DEM ÇIMRIN

AV. CÜNEYD KOÇ
AV. BURCU ÇALIﬁKAN
AV. M. ONUR ÇEL‹KER
AV. K. ERHAN DEYNEK
AV. ERAY YILMAZ
AV. MEL‹S ORHAN
AV. EMRAH PAMUK
AV. BURAK TAﬁÇI
AV. AYL‹N SARA YILDIZ
AV. YAKUP SOYLU
AV. ZEHRA SENCER
AV. DAMLA ATEﬁ
AV. H‹LAL SOLAK
AV. SIDDIKA ‹NCEDAL
AV. GÖKﬁEN DUYMAZ
AV. SEDA YÜRÜK
AV. EL‹F GÜNDO⁄DU
AV. NESL‹HAN CAN UYSAL
AV. P. PINAR ÖZDALKIRAN
AV. GÖZDE SERBEST
AV. ﬁEBNEM ﬁ. NASRADD‹NLER

Aksayan Yarg› Haks›z Kiﬂiye Hakl›l›k Kazand›r›r
Bu ülkenin vatandaﬂ› adalete eriﬂimde ne kadar s›k›nt› çekti¤ini çok
iyi bilmektedir. Bu ülkenin vazgeçilmezi olan hâkim, savc› ve avukat›n
görevini yaparken ne kadar büyük s›k›nt›lar çektikleri herkes taraf›ndan
bilinmektedir. Geliﬂmiﬂ ülkelerde insanlar “seni mahkemeye veririm”
dedi¤i zaman karﬂ› taraf ürker. Çekinir. Ama ülkemizde “be¤enmiyorsan git beni mahkemeye ver” sözü önem taﬂ›r. Çünkü bilir ki
yarg› elindeki iﬂ yükü nedeniyle, görmedi¤i destek nedeniyle yarg›lama
önemli oranda aksar. Aksayan yarg› da haks›z kiﬂiye hakl›l›k kazand›r›r.
Kurallar normal olarak iﬂledi¤i zaman adalet kendili¤inden gelir.
Kurals›zl›k kural oldu¤u zaman ortaya ç›kan adalet de¤il adaletsizli¤in
kendili¤inden davet edilmesidir. O nedenle de yapan›n yapt›¤›n›n
yan›na kar kald›¤› sistem hiçbir zaman düzgün iﬂleyen bir yarg›
sistemi de¤ildir. ‹ﬂte bizim düzeltilmesini istedi¤imiz de budur.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(05 Kas›m 2009, Ruhsat töreninde yapt›¤› konuﬂmadan)

12.11.2009
AV. D‹LEK ODABAﬁI
AV. OL⁄AY TOY
AV. NECDET FIRAT
AV. A. BURAK ÖZTAﬁ
AV. HAKAN POLGE
AV. AYTEK C‹NG‹TAﬁ
AV. ÇET‹N KESK‹N
AV. MER‹Ç HAKGÜDER
AV. C‹HAN ALP
AV. GÖZDE YOLAL
AV. BÜﬁRA KURALAY
AV. S‹BEL SEV‹NÇ
AV. ZEYNEP ÇANAK
AV. A. OZAN SEV‹NÇ
AV. HASAN SOLA
AV. TU⁄BA K‹ﬁ‹O⁄LU
AV. GÖKHAN ERKUﬁ
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AV. DAVUT ERKAN
AV. FER‹T ÜÇEﬁ
AV. GÜLAY ÇOLAK
AV. A. ‹NC‹ Ç‹ÇEKO⁄LU
AV. SEGAH ‹NAN
AV. ZEYNEP SARSILMAZ
AV. HASAN KAPLANKIRAN
AV. MEL‹S DALGIÇ
AV. SEDEF SAÇAR
AV. GÜL ÖZDEM‹R
AV. ERMAN YORGANCIO⁄LU
AV. I. SÜREYYA GÜBBÜK
AV. BANU ÖZYALÇIN
AV. EMEL KORKUT
AV. H‹CRAN ‹LHAN
AV. YASEM‹N VARO⁄LU
AV. ‹. ÜNAL DO⁄AN
AV. BAHAR SÜR

AV. MEHMET ÖKSÜZ
AV. ‹. HULUS‹ KÜLAHCI
AV. NAZLI TU⁄BA AKKUﬁ
AV. EMRAH SARISALTIK
AV. ÖZGÜL AKIN
AV. EL‹F ERTOK
AV. ARZU BASMACI
AV. DUYGU YÜKSEKKALAYCI
AV. AS‹LHAN ÖZKAYA
AV. EM ‹R KOÇ
AV. SERKAN GÜNEL
AV. ﬁENAY KARATAﬁ
AV. ‹D‹L ZEYNEP ÖZTÜRK
AV. TÜRKER YÖNDEM
AV. NECMETT‹N ÇAKIR
AV. HAT‹CE HOSSAIN

RUHSAT
Yarg›n›n Üzerindeki Siyaset Gölgesi Kalkmad›kça...
‹çinden geçti¤imiz süreçte bu s›k›nt›lar› hep birlikte yaﬂ›yoruz. Hukuk
devletinin gerçekleﬂmesi konusunda ne kadar mücadele veriliyorsa,
birileri de geriye götürmek için o kadar karﬂ› mücadele veriyor. Art›k
bütün bunlar›n kabul edilemez noktaya geldi¤ini herkes anlamal›d›r.
Bugün yarg›n›n üzerindeki bu s›k›nt›y› mutlaka aﬂmak gerek. Bunun
için de ülkedeki tüm yarg› ve hukuk kurumlar›, meslek örgütleri,
kiﬂiler el ele vermek zorundad›r. Yarg›n›n üzerindeki bu s›k›nt›
kald›r›lmad›¤› sürece bu ülkenin demokratikleﬂmesi mümkün de¤ildir.
Yarg›n›n üzerindeki siyaset gölgesi kalkmad›kça, bu ülkenin hukuk
devleti olmas› iddias›nda bir yere varmas› mümkün de¤ildir. Çünkü
hukuk devleti dedi¤iniz zaman hukukun üstünlü¤üne inançla hayata
geçirilmiﬂ bir yap› anlaﬂ›l›r.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(12 Kas›m 2009, Ruhsat töreninde yapt›¤› konuﬂmadan)

19.11.2009
AV. Z. NUR KARAÇET‹N
AV. ASLI GÜNER
AV. IRMAK SAM‹R
AV. S‹NEM B‹RS‹N
AV. ÖZLEM KARCI
AV. FARUK EYÜPO⁄LU
AV. ERDO⁄AN BAﬁTU⁄
AV. AHMET POSTACI
AV. SELMAN MERMERC‹
AV. ARMA⁄AN ÖZMEN
AV. SELCEN YALÇIN
AV. IRMAK ÇAM
AV. SERKAN ÖNCÜ
AV. BURÇAK T‹MUÇ‹N
AV. ESRA ÖZTÜRK
AV. CEBRA‹L YURDAKUL
AV. M. ÇA⁄ATAY ﬁENCAN
AV. MUSTAFA ASLAN
AV. H. BUKET ARABACI
AV. M. AYDIN AﬁIK
AV. ESRA KOÇ
AV. GÜL AKAD
AV. Z. AHU SAZCI
AV. MEL‹HA EKB‹LEK
AV. Y. SEL‹M AYDIN
AV. ﬁ. NUR ERﬁEN

AV. R. TU⁄BA TOKLUCU
AV. BAﬁAK KIZILAY
AV. B. ECE AYDIN
AV. M. EMRE YEN‹C‹
AV. O. ONUR ÖZGÜMÜﬁ
AV. S‹NEM NAZ ALP
AV. PINAR TAN
AV. A. FARUK KIZMAZ
AV. EM‹NE KILIÇ
AV. D. BURÇ‹N DEM‹RTAﬁ
AV. SEDA ÖZBEK
AV. HÜLYA KÖSE
AV. M. EM‹N ﬁEN
AV. S. BEGÜM ÖZTÜRK
AV. TÜLAY ÇOKAN
AV. E. KER‹M YARDIMCI
AV. F. YA⁄MUR ﬁEKER
AV. Ç‹S‹L DURGUN
AV. VOLKAN ÖNK‹BAR

Dik Duruﬂumuzu Bir Kez Daha Gösterdik
‹stanbul Barosunun 132 y›ll›k tarihi geçmiﬂine uygun olarak, temel
hak ve özgürlükleri savunan bir meslek örgütü olarak, hukuk devleti
ve yarg› ba¤›ms›zl›¤› konusundaki dik duruﬂumuzu binlerce
meslektaﬂ›m›z›n kat›ld›¤› bir yürüyüﬂle bir kez daha gösterdik. Bundan
sonra da gösterece¤imizden hiç kimsenin kuﬂkusu olmas›n! Çünkü
biz cumhuriyetin de¤erleriyle, Atatürk ilke ve devrimleriyle, ça¤daﬂl›kla,
laiklikle, ak›lla, bilimle bu ülkenin ancak üniter yap›yla bir yerlere
varabilece¤ine inanan insanlar›z. Cumhuriyete ve ayd›nlanmaya
inanan insanlar›z. O nedenle cumhuriyetin hukukçular›y›z. Sizler de
gelece¤in ayd›nl›k Türkiye’sini yaratmak, cumhuriyeti savunmak
ad›na bu mesle¤i seçti¤iniz için sizi kutluyorum.

Av.
Av. N.
N. Kemal
Kemal Gökçay
Gökçay Av.
Av. Emine
Emine K›l›ç
K›l›ç Av.
Av. Muammer
Muammer Ayd›n
Ayd›n

Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(19 Kas›m 2009, Ruhsat töreninde yapt›¤› konuﬂmadan)
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YARARLI B‹LG‹LER

YA R G I TAY ’ A G Ö R E K ‹ R A A R T I ﬁ L A R I N D A
UYGULANACAK ORANLAR
AYLAR

2005

2006

2007

2008

2009

OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

14.55
14.70
15.03
14.96
13.97
12.78
11.72
10.65
9.54
8.16
6.89
5.89

5.45
5.04
4.21
4.96
4.27
4.97
5.82
6.49
7.06
7.76
8.60
9.34

9.68
10.08
10.63
11.01
10.95
10.09
9.03
8.29
7.77
7.23
6.75
6.31

6.08
5.94
5.95
6.39
7.20
8.39
9.76
10.68
11.29
12.11
12.56
12.72

12.81
12.63
11.99
10.65
8.96
7.34
5.47
4.19
3.22
2.20
1.37
1.23

YILLARA GÖRE ÜFE/TÜFE ENDEKSLER‹NDE
B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE ARTIﬁ ORANLARI

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

ÜFE

ÜFE

TÜFE

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
1.96
0.26
0.25
1.94
2.77
4.02
0.86
-0.75
-0.23
0.45
-0.29
-0.12

-0.05
0.95
0.97
0.80
0.39
-0.11
0.06
0.6
0.85
-0.13
0.89
0.15

0.42
2.56
3.17
4.50
2.12
-0.36
1.25
2.34
-0.90
0.57
-0.03
-3.54

0.23
1.17
0.29
0.65
-0.05
0.94
-0.71
0.42
0.62
0.28
1.29
0.66

0.75
0.22
0.27
1.34
1.88
0.34
0.85
-0.44
1.29
1.27
1.29
0.23

1.00
0.43
0.92
1.21
0.50
-0.24
-0.73
0.02
1.03
1.81
1.95
0.22

0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
0.32
0.58
0.24
0.45
2.60
-0.83
-0.41

0.29
-0.34
1.10
0.02
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41
1.27
0.53

YILLARA GÖRE ÜFE/TÜFE ENDEKSLER‹NDE
B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE ARTIﬁ HIZI

ÜFE
AYLAR

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
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AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

TÜFE

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
1.96
2.22
2.48
4.46
7.36
11.68
12.64
11.80
11.54
12.04
11.72
11.58

-0.05
0.89
1.88
2.69
3.09
2.98
3.11
3.93
4.98
4.84
5.78
5.94

0.42
3.00
6.26
11.04
13.39
13.76
15.18
12.49
11.48
12.11
12.08
8.11

0.23 0.75 1.00 0.80 0.29
1.40 2.22 1.44 2.11 -0.06
1.70 1.25 2.36 3.09 1.05
2.35 2.60 3.60 4.82 1.07
2.30 7.36 4.12 4.38 1.71
3.27 11.68 3.87 6.00 1.83
2.54 5.76 3.05 6.61 2.08
2.97 5.30 3.13 6.35 1.78
3.60 6.65 4.19 6.83 2.18
3.90 8.01 6.08 9.60 4.64
5.24 9.40 8.15 10.52 5.96
5.93 9.65 8.39 10.06 6.53

YILLARA GÖRE ÜFE/TÜFE ENDEKSLER‹NDE
12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ARTIﬁ HIZI

TÜFE

OCAK
5.11 9.37 6.44 9.50 7.93 9.93 8.17 7.90
ﬁUBAT
5.26 10.13 9.10 6.43 8.15 10.16 8.15 7.73
MART
4.21 10.92 10.50 3.46 8.16 10.86 9.15 7.89
N‹SAN
4.96 9.68 14.56 -0.35 8.83 10.72 9.66 6.13
MAYIS
7.66 7.14 16.83 -2.46 9.86 9.23 10.74 5.24
HAZ‹RAN 12.52 2.89 17.03 -1.86 10.12 8.60 10.61 5.73
TEMMUZ 14.34 2.08 18.41 -3.75 11.69 6.90 12.06 5.39
A⁄USTOS 12.32 3.72 14.67 -1.04 10.26 7.39 11.77 5.33
EYLÜL
11.19 5.02 12.49 0.47 10.55 7.12 11.13 5.27
EK‹M
10.94 4.41 13.29 0.19 9.68 7.70 11.99 5.08
KASIM
11.67 3.65 12.05 1.51 9.86 8.40 10.76 5.53
ARALIK 11.58 5.94 8.11 5.93 9.65 8.39 10.06 6.53
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YILLARA GÖRE ÜFE/TÜFE ENDEKSLER‹NDE
B‹R ÖNCEK‹ YILIN ARALIK AYINA GÖRE ARTIﬁ HIZI

ÜFE
AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

TÜFE

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
5.45
5.04
4.49
4.09
4.27
4.97
5.82
6.49
7.06
7.76
8.60
9.34

9.68
10.08
10.63
11.01
10.95
10.09
9.03
8.29
7.77
7.23
6.75
6.31

6.08
5.94
5.95
6.39
7.20
8.39
9.76
10.68
11.29
12.11
12.56
12.72

12.81
12.63
11.99
10.65
8.96
7.34
5.47
4.19
3.22
2.20
1.37
1.23

8.07
8.03
8.05
8.11
8.21
8.32
8.64
8.84
9.05
9.25
9.44
9.60

9.76
9.92
10.15
10.30
10.24
10.11
9.70
9.46
9.17
8.98
8.86
8.78

8.61 10.54
8.53 10.41
8.40 10.29
8.33 9.98
8.47 9.49
8.64 9.08
9.07 8.52
9.43 7.99
9.76 7.52
9.60 6.95
10.31 6.53
10.44 6.25

YARARLI B‹LG‹LER
TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ MERKEZ BANKASI
REESKONT ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN
FA‹Z ORANLARI
Yürürlük Tarihi

YASAL FA‹Z ORANLARI
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için
aras› için

Temyize
Cevap

Tahsihi
Karar

Tahsihi
Karara
Cevap

Temyiz veya
T. Karar Dilekçe Reddi
Karralar› Temyizi

15

10

15

15

7

15

10

15

15

7

8

10

*15

*15

8

10

Reeskont ‹ﬂlemlerinde
Avans ‹ﬂlemlerinde
uygulanan ‹skonto Oranı(%) uygulanan Faiz Oranı(%)

13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009

32
28
23
27
25
19
18

%60
%55
%50
%43
%38
%12
%9
%9
%9
%9

30.06.2002
30.06.2003
31.12.2003
30.06.2004
01.05.2005
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009

01.01.2000
01.07.2002
01.07.2003
01.01.2004
01.07.2004
01.05.2005
01.01.2006
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009

35
30
25
29
27
20
19

911 gün
365 gün
184 gün
181 gün
300 gün
240 gün
365 gün
365 gün
365 gün
365 gün

HUKUKUMUZDA SÜRELER
MAHKEME

Temyiz
Tefhim
Tebli¤

Cevap

Bilirkiﬂi
Raporuna
‹tiraz

ASL‹YE

10

7

‹th. TedbirYür. Dur.
Karar›na
‹tiraz
7

T‹CARET

10

7

7

SULH

Duruﬂma

Duruﬂma

7

‹ﬁ

Duruﬂma

Duruﬂma

7

TÜKET‹C‹

Duruﬂma

Duruﬂma

7

---

15

10

15

15

7

10

7

7

---

15

10

15

15

7

10

7

7

---

15

10

15

15

7

Duruﬂma

Duruﬂma

7

1 Hafta

1Hafta

---

1 Ay (C.Sav)

---

1 Hafta

10

10

A‹LE
F‹KR‹-Hukuk
F‹KR‹-Ceza

8

7
7

‹CRA-Hukuk

Duruﬂma

Duruﬂma

7

10

10

10

‹CRA-Ceza

Duruﬂma

Duruﬂma

---

7

7

10

7

CEZA

Duruﬂma

Duruﬂma

1 Hafta

1 Hafta

‹DARE

30

7

7

30

30

15

30

7

VERG‹

30

7

7

30

30

15

30

7

1 Hafta
1 Ay (C.Sav)

1 Hafta

HUKUKUMUZDA PARASAL SINIRLAR
01.01.2006’dan
‹tibaren (YTL)

01.01.2007’den
‹tibaren (YTL)

01.01.2008’den
‹tibaren (YTL)

01.01.2009’dan
‹tibaren (TL)

430,00

460,00

490,00

540,00

Görev - Sulh / Asliye (HUMK 8)

5.490,00

5.910,00

6.330,00

7.080,00

Görev B. ﬁehirlerde Tüketici ‹l veya ‹lçe Hakem Heyetleri

1.892,63

2.067,89

2.159,08

2.446,03

724,99

792,12

827,05

936,97

Temyiz / Kesinlik (HUMK 427)

1.090,00

1.170,00

1.250,00

1.400,00

Temyiz - ‹cra Mahkemeleri

3.120,00

3.360,00

3.600,00

4.030,00

Tashihi Karar (HUMK 440)

6.850,00

7.380,00

7.600,00

5.510,00

Mürafaa (HUMK 427)

10.890,00

11.830,00

12.680,00

14.200,00

Senetle / Tan›kla ‹spat (HUMK 288)

Tüketici Hamek Heyetleri Kararlar›n›n Ba¤lay›c› veya
Delil Olmas›na Dair Alt ve Üst Parasal S›n›r

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

31

YASAMA

SON ÇIKAN YASALAR
SON ÇIKAN
YASALAR
5924 19.11.2009 SAYIﬁTAY KANUNUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
5925 19.11.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹, ‹SLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ VE ‹SLAM KONFERANSI D‹YALOG
VE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ GENÇL‹K FORUMU ARASINDA ‹SLAM KONFERANSI D‹YALOG VE ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ GENÇL‹K FORUMUNUN
‹STANBULDA KURULMASI HAKKINDA ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5926 19.11.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE S‹NGAPUR CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA
YATIRIMLARIN KARﬁILIKLI TEﬁV‹K‹ VE KORUNMASINA ‹L‹ﬁK‹N ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5927 24.11.2009 M‹LL‹ E⁄‹T‹M BAKANLI⁄ININ TEﬁK‹LAT VE GÖREVLER‹ HAKKINDA KANUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R KANUN
5928 01.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE TAC‹K‹STAN CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA TÜRK
‹ﬁB‹RL‹⁄‹ VE KALKINMA ‹DARES‹ BAﬁKANLI⁄I PROGRAM KOORD‹NASYON OF‹S‹N‹N FAAL‹YET‹NE ‹L‹ﬁK‹N
ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5929 01.12.2009 2005 ULUSLARARASI ZEYT‹NYA⁄I VE SOFRALIK ZEYT‹N ANLAﬁMASINA KATILMAMIZIN UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5930 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ BAﬁBAKANLIK DEVLET ARﬁ‹VLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü ‹LE HIRVAT‹STAN
CUMHUR‹YET‹ DEVLET ARﬁ‹V‹ ARASINDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA
DA‹R KANUN
5931 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE ‹TALYA CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA TÜRK‹YEDE
B‹R TÜRK-‹TALYAN ÜN‹VERS‹TES‹N‹N KURULMASINA DA‹R ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5932 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE GÜRC‹STAN ARASINDA GEL‹R ÜZER‹NDEN ALINAN VERG‹LERDE Ç‹FTE
VERG‹LEND‹RMEY‹ ÖNLEME VE VERG‹ KAÇAKÇILI⁄INA ENGEL OLMA ANLAﬁMASININ VE EK‹ PROTOKOLÜN
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5933 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE KUVEYT DEVLET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA SA⁄LIK ALANINDA
‹ ﬁ B ‹ R L ‹ ⁄ ‹ N E D A ‹ R A N L A ﬁ M A N I N O N AY L A N M A S I N I N U Y G U N B U L U N D U ⁄ U N A D A ‹ R K A N U N
5934 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE YEMEN CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA GEL‹R
ÜZER‹NDEN ALINAN VERG‹LERDE Ç‹FTE VERG‹LEND‹RMEY‹ ÖNLEME ANLAﬁMASININ ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5935 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ VE OMAN SULTANLI⁄I HÜKÜMET‹ ARASINDA YATIRIMLARIN
KARﬁILIKLI TEﬁV‹K‹ VE KORUNMASINA ‹L‹ﬁK‹N ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R
KANUN
5936 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ SA⁄LIK BAKANLI⁄I ‹LE OMAN SULTANLI⁄I SA⁄LIK BAKANLI⁄I ARASINDA
SA⁄LIK ALANINDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹NE DA‹R MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R
KANUN
5937 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ TARIM VE KÖY‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I ‹LE UMMAN SULTANLI⁄I TARIM VE
BALIKÇILIK BAKANLI⁄I ARASINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R
KANUN
5938 02.12.2009 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE UMMAN SULTANLI⁄I HÜKÜMET‹ ARASINDA GEL‹R ÜZER‹NDEN
ALINAN VERG‹LERDE Ç‹FTE VERG‹LEND‹RMEY‹ ÖNLEME VE VERG‹ KAÇAKÇILI⁄INA ENGEL OLMA ANLAﬁMASININ
VE EK‹ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5939 08.12.2009 KONUT ED‹ND‹RME YARDIMI HAK SAH‹PLER‹NE ÖDEME YAPILMASINA DA‹R KANUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA ‹L‹ﬁK‹N KANUN
5940 09.12.2009 ‹MAR KANUNU ‹LE BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄ININ TEﬁK‹LAT VE GÖREVLER‹ HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
5941 14.12.2009 ÇEK KANUNU
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