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gere¤inin bulunmad›¤›n› bildirdi.

10
san 20

süreci felsefesinden hiçbir
fark›n›n bulunmad›¤›n›
bildirdi.
Kutlama haftas›, 3 Nisan Cumartesi günü
saat 09.30’da ‹stanbul Üniversitesi
bahçesindeki Atatürk an›t›na çelenk
konulmas› ve sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Saat
10.30’da ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans
Salonunda yap›lan törende, Atatürk ve silah
arkadaﬂlar›, ﬂehitlerimiz ve avukatlar için
yap›lan sayg› duruﬂundan sonra ‹stiklal
Marﬂ›m›z söylendi.

Bozkurt Hukuk Ödülü töreni
ger-çekleﬂti. Törenin baﬂlang›-c›ndan
itibaren sunumunu da gerçekleﬂtiren
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

Tutuklamalar›n mevzuata uygun yap›lmad›¤›ndan yak›nan Ayd›n, “Tutuklama
karar› verilirken ölçülülük ilkesine ba¤l›
kalmas› gereken mahkemeler, tutuklama
karar› verildikten sonra da süre ve koﬂullar›
göz önüne alarak san›¤›n tutuklu kald›¤›
sürenin makul süreyi aﬂt›¤›n› düﬂünürlerse
derhal serbest b›rakma kurumunu
iﬂletmelidirler. Yasa bu konuyu da aç›kl›kla
düzenlemiﬂ ve savc› ile yarg›çlara görev
yüklemiﬂtir” dedi.
(Baﬂkan Ayd›n’›n konuﬂmas›n›n tam
metni internet sitemizdedir. )
Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’›n konuﬂ-

Av. Hüseyin Özbek Mahmut Esat
Bozkurt’u tan›t›c› k›sa bir konuﬂma yapt›,
ard›ndan ödülü alacak olan HSYK Baﬂkan
Vekili Kadir Özbek’in özgeçmiﬂini sundu.

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda çeﬂitli güncel
yarg› ve meslek sorunlar›na de¤indi. Bir
yönetim biçimini de¤erli k›lan ve
demokratik yapan unsurlar›n “Yarg›
Ba¤›ms›zl›¤›”, “Hukukun Üstünlü¤ü” ve
“Hukuk Devleti” ilkesi oldu¤unu belirten
Ayd›n, TBMM’ye sunulan anayasa
de¤iﬂikli¤i önerisiyle bu ilkelerin
zay›flat›laca¤›n›, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin
kuvvetler birli¤ine dönüﬂmesiyle erklerin
siyasilerin eline geçece¤ini ve böyle bir
yarg›n›n ba¤›ms›z ve tarafs›z olmas›n›n
beklenemeyece¤ini söyledi.
Anayasa de¤iﬂikli¤i önerisinin HSYK ve
Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›
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5 Nisan ‘Avukatlar Günü’
Kutland›

‹

stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde
5 Nisan Avukatlar Günü kutland›.

Kutlama dolay›s›yla ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n Sultanahmet
Adliyesi önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Aç›klamas›nda, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve
bununla yak›ndan ilgili ülke gündemi ile
yarg›n›n a¤›r iﬂ yükü baﬂta olmak üzere
yaﬂad›¤› sorunlar› ve avukatl›k mesle¤inin
s›k›nt›lar› konusunda y›llard›r istenen
ad›mlar›n at›lmad›¤› bir dönemin daha
yaﬂand›¤›n› belirten Ayd›n, avukatlar›n
kutsal savunma görevini her türlü özveriyi
göstererek yerine getirdiklerini belirtti ve
bu nedenle tüm meslektaﬂlar›n›n ‘Avukatlar
Günü’nü kutlad›¤›n› söyledi.
Ülkemizin hukuk devleti olma yolunda
ciddi s›k›nt›lar yaﬂad›¤›n›, bu nedenle hukuk
devletinin tüm kurumlar›yla iﬂledi¤inin
söylenemeyece¤ini kaydeden Ayd›n,
“Ülkemiz için Yarg› reformu kaç›n›lmaz
bir gerekliliktir, ancak ba¤›ms›z yarg› ve
tarafs›z adalet ilkelerine ve objektif ölçütlere
ayk›r› düzenlemelerle nesnel bir yarg›
reformundan söz edilemeyece¤i gibi,
öngörülen sisteme de hukukun üstünlü¤üne
dayal› bir demokrasi denilemez” dedi.

bir k›sm› avukat olmayan küçük bir
grubun gösterisi oldu¤unu, bu olay›
kimin tertipledi¤ini bildiklerini, dincilerle
bölücülerin kol kola oldu¤u bir dönemde
Atatürk ilke ve devrimlerine ve onlar›
savunanlara karﬂ› yap›lan bu tür gösterileri
yad›rganmad›klar›n›, as›l yad›rgad›klar›
ﬂeyin, objektif habercili¤i bir yana b›rak›p,
küçük bir gösteriyi abart›p haberin asl›n›
göremeyen medyan›n tutumu oldu¤unu ve
böyle bir davran›ﬂta bulunan yandaﬂ
medyay› da k›nad›¤›n› söyledi.

‹ s t a n b u l
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Aykut
Cengiz Engin ve Adalet komisyonu
Baﬂkan› ﬁefik Mutlu ile baﬂsavc› vekilleri
ve meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan yap›ld›.

Bas›n aç›klamas›ndan sonra Sultanahmet Adliyesi ve
Bak›rköy Adliye
Saray› Protokol
Giriﬂinde resim ve
foto¤raf sergileri
aç›ld›.
Sultanahmet Adliyesindeki sergi aç›l›ﬂ›
saat 10.30’da ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n,

Bas›n aç›klamas›n›n tam metni internet
sitemizde: www.istanbulbarosu.org.tr
Aç›klamadan sonra bas›n mensuplar›n›n
sorular›n› yan›tlayan Av. Muammer Ayd›n,
bir soru üzerine, Mahmut Esat Bozkurt
Hukuk Ödülü’nün HSYK’ya verilmedi¤ini,
ömrünü hukuka vakfetmiﬂ, hukuka ve
yarg›ya katk› sa¤lam›ﬂ, mesle¤inin doru¤una
ulaﬂm›ﬂ bir hukukçu olan Kadir Özbek’e
verildi¤ini, bu ödülün gerekçesi ve
yönergesi gere¤i Baro Yönetim Kurulu’nun
karar›yla verildi¤ini, baﬂka kimseye dan›ﬂma
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132 Y›ll›k Hukuk Mücadelesi
stanbul Barosu’nun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümünü ve bir 5 Nisan Avukatlar
Günü’nü daha geride b›rakt›k. Her y›l
oldu¤u gibi bu y›l da bu özel ve önemli günü
çeﬂitli etkinliklerle kutlad›k. Bu y›l ilk kez
bu kutlama ve etkinlikler on günlük zaman
dilimine yay›ld›. Mesle¤in en temel
sorunlar›ndan ülke gündemine dek ele al›nan
konularda düzenlenen paneller; sanatsal
eserlerden konserlere dek yo¤un ve renkli
geçen etkinliklerle dolu bir kutlama sürecini
geride b›rakt›k.

‹

3 Nisan günü baromuzun art›k gelenek haline
gelen Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödül
töreninin yan› s›ra meslekte 25, 30 ve 35
y›llar›n› geride b›rakan meslektaﬂlara
plaketlerini sunduk. Bu ülkenin her tür
zorluklara ra¤men, kesintiye u¤rayan, kör
topal ilerleyen demokrasisine karﬂ›n mesleki
onurlar›ndan taviz vermeden s›k›nt›lara karﬂ›
daima yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve hukukun
üstünlü¤ünü savunan emektar
meslektaﬂlar›m›zla bir arada olman›n
heyecan›n› birlikte yaﬂad›k. Yine ayn› gün
Baromuzun Türk Sanat Müzi¤i Korosu’nu
dinleme olana¤› bulduk.
4 Nisan Pazar günü stajyer avukatlar
komisyonumuzun da içinde yer ald›¤› bir
etkinlikle Marmara Üniversitesi Orta
Bahçe’de Stajyer Avukatlar Bahar ﬁenli¤ini
gerçekleﬂtirdik. Bir gün önce emektar
meslektaﬂlarla paylaﬂt›¤›m›z heyecan› ertesi
gün mesle¤e yeni baﬂlayan stajyer avukat
meslektaﬂlar›m›zla paylaﬂma olana¤› bulduk.
Her tür zorlu¤una karﬂ›n genç meslektaﬂlar›m›n ülkeye, mesle¤e ve de hukukun
gelece¤ine olan inançlar›, içinden geçti¤imiz
zorlu süreçte bizi umutland›rd›.
Sürdürdü¤ümüz eksiksiz demokrasi ve hukuk
mücadelesi bir anlamda gelece¤imize de yön
verecek. Bugün ‹stanbul Barosu’nun 132.
Kuruluﬂ y›l dönümünü baﬂ›m›z dik biçimde
onur içinde kutlayabiliyorsak bu geçmiﬂte
ﬂu an bizim bulundu¤umuz makamlarda
oturan, bu mesle¤i yürüten ve ayn› hukuk
savaﬂ›mlar›n› baﬂar›yla yerine getiren
meslektaﬂlar›m›z ve hukukçular sayesindedir.
Biz de bu u¤raﬂ›lar›m›z› gelece¤e taﬂ›d›¤›m›z,
taﬂ›yabildi¤imiz ölçüde kendimizi baﬂar›l›
sayaca¤›z. Geçmiﬂte yaﬂanan aksakl›klar ve
hukuk ihlalleri ﬂimdi ve gelecekte
yaﬂanmas›n istiyoruz. Kronikleﬂen
sorunlar›m›za çare aramak yerine, siyasi
iktidar›n kendi görüﬂ ve düﬂüncesinde bir
hukuk ve de yarg› yarat›lmas› çabalar›n› bir
hukuk kurumu olarak topluma aç›klama
görev ve sorumlulu¤umuzu yerine getirirken
ki en büyük amac›m›z budur.
Etkinlikler çerçevesinde 3 Nisan günü, günün
anlam ve önemine de¤inen bir bas›n
aç›klamas› yapt›k. Bu aç›klamay› kitapç›k
olarak bast›r›p siz meslektaﬂlara da¤›tt›k.
Bültenin devam sayfalar›nda da bu
aç›klaman›n ayr›nt›lar›n› bulabilirsiniz.
5 Nisan günü, Sultanahmet Adliyesi önünde
yeniden bir bas›n aç›klamas› yapt›k,
içerisinde meslektaﬂlar›m›z›n sanatsal
eserlerinin yer ald›¤› resim ve foto¤raf

sergisinin hem ‹stanbul hem de Bak›rköy
adliyesindeki aç›l›ﬂ›n› gerçekleﬂtirdik.
Sanatsal duyarl›l›klar›n› somut eserlerle aç›¤a
vuran meslektaﬂlar›ma buradan bir kez daha
teﬂekkür etmek istiyorum. Mesle¤i
sürdürürken karﬂ›laﬂt›¤›m›z stres ve sorunlar›
aﬂmada sanatsal bak›ﬂ aç›s›n›n verimli
sonuçlar do¤uraca¤›na ve mesleki konulara
daha sa¤l›kl› ve estetik çözümler
üretilmesinin yolunu açaca¤›na inan›yorum.
6 Nisan’da etkinlikler çerçevesinde
düzenlenen ilk çal›ﬂtay›m›z›n konusu önemini
her zaman koruyan ve üzerimize vazgeçilmez
bir görev olarak yüklenen CMK ve sorunlar›
idi. Çal›ﬂtaya kat›lan akademisyen ve uzman
hukukçular, iletiﬂimin denetlenmesi, arama
el koyma, hükmün aç›klanmas›n›n geri
b›rak›lmas›, tutuklama ve itiraz konular›n›
derinlemesine ele ald›lar. Bildi¤iniz gibi bu
konular ﬂu an için kamuoyu gündemini de
yo¤un biçimde meﬂgul ediyor. Uzun
tutukluluk süresi insanlar›m›z› ma¤dur ediyor.
Tutuklama tedbir olmaktan ç›kt› ve geçen
say› bu köﬂede belirtti¤im gibi ceza halini
ald›. Kanun koyucu ve de uygulamac›
hukukçular›n bu çal›ﬂtayda dile getirilen
konularda duyarl› olmalar›n› bekliyoruz. 7
Nisan günü de CMK konusu devam etti.
Burada da CMK’n›n dördüncü y›lda getirdi¤i
yenilik ve sorunlar› ile de¤iﬂiklikleri ele
ald›k. CMK uygulamalar› üzerine uzman
konuklar›m›z görüﬂ ve düﬂüncelerini ifade
etme olana¤›na kavuﬂtular. Bu çal›ﬂman›n
bir di¤er önemli özelli¤i akademisyenlerle
uygulamac› hukukçu konumundaki hakim,
savc› ve avukatlar›n bir araya gelmiﬂ
olmas›yd›.
132. Kuruluﬂ y›ldönümü etkinliklerine 8
Nisan gününde düzenledi¤imiz 14. Protokol
ve A‹HM’e Baﬂvuru süreci paneli ile devam
ettik. Bildi¤iniz gibi ülkemizde birçok
yarg›lama baﬂl› baﬂ›na bir hukuk ihlali
oluﬂturuyor. Bunlardan en önemlisi uzun
süreli tutukluluk ve de uzun süreli
yarg›lamalar oluyor. ‹ç hukukta gerekli
iyileﬂtirmeler bir tülü yap›lamad›¤› için
A‹HM’e gitmek kaç›n›lmaz oluyor.
Anayasa’m›za göre A‹HS bir iç hukuk
hükmü. Buna karﬂ› yap›lan ihlaller
A‹HM’den dönüyor. Bu da yeniden
yarg›lama sebebi. Ayn› zamanda devlete bir
tazminat yükümlülü¤ü de do¤uyor. ‹ç
hukukun sa¤l›kl› iﬂlememesinden do¤an
sorunlara karﬂ› A‹HM’e ne ﬂekilde
baﬂvurulaca¤›n› do¤rudan konunun
uzmanlar› kat›lanlara somut biçimde
anlatt›lar.
Bildi¤iniz gibi ülkenin ﬂu anki gündemi
tümüyle Anayasa de¤iﬂikli¤ine odaklanm›ﬂ
durumda. Bu konuyu da 9 Nisandaki
panelimizde “Yeni Bir Anayasa m› Yeni Bir
Dayatma m›” baﬂl›¤› alt›nda ele ald›k. Yine
9 Nisan günü bir kokteyl ile her yaﬂtan ve
özellikle genç meslektaﬂlar›m›z›n yo¤un
kat›l›m› ile bir araya geldik.
Etkinliklerimizin sonuncusunu 10 Nisan
günü Marmara ve Ege Baro Baﬂkanlar› ve

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
yönetim kurulu üyelerimizin de kat›l›m›yla
Meslek Sorunlar›na ay›rd›k. Meslek
Sorunlar›, Çözüm Önerileri ve Avukatl›k
Mesle¤inin Gelece¤i”
konulu forumu meslektaﬂlardan gelen istek
üzerine düzenlemiﬂtik. Ancak bu
etkinli¤imize yeterince ilgi gösterilmemesini
“üzücü” buldu¤umu ifade etmeliyim.
Alt› y›ld›r vermiﬂ oldu¤umuz Mahmut Esat
Bozkurt ödülünü protesto eden baz›
meslektaﬂlar›m›z›n mesle¤in sorunlar›
konusunda ayn› duyarl›l›¤› göstermemelerini
do¤rusu “hayretle” karﬂ›lad›¤›m›
belirtmeliyim. Birkaç meslektaﬂ d›ﬂ›nda
protestoculardan mesleki sorunlar›n ele
al›nd›¤› panele kat›lan olmad›.
O panelde de genel olarak mesle¤in
sorunlar›n› ele ald›k. Bugünkü e¤itim
sistemiyle avukatl›k mesle¤inin gelece¤ini
tasarlamak olanaks›zd›r. Bugün say›s› altm›ﬂa
ulaﬂan hukuk fakültesinde verilen e¤itim
ayn› düzeyde eﬂit ve yeterli de¤ildir. Alt yap›
eksikli¤i e¤itimin kalitesini yeterince
düﬂürmekte, böyle bir e¤itimin ürünü olan
hâkim, savc› ve avukat›n da mesleki sorun
yaﬂamas› do¤ald›r.
Barolar ve meslektaﬂlar olarak hepimiz
sorunlar›m›za ve onlar›n çözümüne sahip
ç›kmal›y›z. Birbirimizi k›yas›ya
eleﬂtirmeliyiz. Çuvald›z› kendimize iyice
bat›rmal›y›z. Ve inand›¤›m›z de¤erleri bir
yerlere taﬂ›mak için el ele vermek zorunday›z.
Ancak bunu yaparken avukatl›k mesle¤inin
ve insanl›¤›n gerektirdi¤i nezaketi, onur ve
asaleti bir an olsun elden b›rakmamal›y›z.
Ne söyledi¤imiz kadar bunu nas›l
söyledi¤imizin de önemini unutmamal›y›z.
Böylesine önemli bir geçmiﬂi ve tarihi olan
bir Baro’nun üyelerine de zaten baﬂka türlü
hareket tarzlar› yak›ﬂmaz diye düﬂünüyorum.
Hukukun üstünlü¤ünün sa¤land›¤› nice
y›llara…
Not: Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan› Say›n
Av. Özdemir Özok’u kaybetmiﬂ olman›n
üzüntüsüyle hepimiz sars›ld›k. Avukatlar
olarak, de¤erli baﬂkan›m›z›n eksiksiz
demokrasi, hukukun üstünlü¤ü ve yarg›
ba¤›ms›zl›¤› için verdi¤i mücadelesini hiç
unutmayaca¤›z. Hepimizin baﬂ› sa¤ olsun.
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TBB Baﬂkan› Av. Özdemir Özok’u
Son Yolculu¤una Sevgi ve Sayg›yla U¤urlad›k
Alt› ayd›r Amerika Birleﬂik Devletlerinde Melin
Melanom cinsi cilt kanseri tedavisi gördü¤ü
Huston’daki MD Anderson Hastanesi’nde 24 Nisan
2010 Cumartesi günü yaﬂam›n› yitiren Türkiye
Barolar Birli¤i’nin 6. Baﬂkan› Av. Özdemir
Özok’u son yolculu¤una sevgi ve sayg›yla
u¤urlad›k.

cübbesi konuldu. Törene kat›lanlar, Özok'un
tabutunun baﬂ›nda bir dakikal›k sayg› duruﬂunda
bulundular. Daha sonra Özok'un özgeçmiﬂi
okundu. Buradaki törende Özok'un eﬂi Neﬂe Özok,
k›zlar› Ayﬂe Özok ve Ayça Özok Ener, TBB Baﬂkan
Yard›mc›s› Av. Berra Besler ile TBB Yönetim
Kurulu üyeleri taziyeleri kabul etti.

65 yaﬂ›nda ve mesle¤inin en olgun ça¤›nda
yaﬂam›n› yitiren Özok’un cenazesi 28 Nisan 2010
Çarﬂamba günü Türk Hava Yollar›n›n uça¤› ile
‹stanbul’a getirildi. Özok’un cenazesi ‹stanbul’da
‹stanbul Valisi Muammer Güler, ‹stanbul
Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Aykut Cengiz Engin,
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan Yard›mc›s›
Av. Berra Besler, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n ve Önceki Baﬂkan
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak ve
di¤er yetkililer taraf›ndan karﬂ›land›. Cenaze daha
sonra bir baﬂka uçakla Ankara’ya götürüldü.

Kocatepe Camiinde ö¤le namaz›n›n ard›ndan
cenaze namaz› k›l›nd›. Özok için k›l›nan cenaze
namaz›na, Anayasa Mahkemesi Baﬂkan› Haﬂim
K›l›ç, Dokuzuncu Cumhurbaﬂkan› Süleyman
Demirel, Yarg›tay Baﬂkan› Hasan Gerçeker,
Dan›ﬂtay Baﬂkan› Mustafa Birden, ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n ve Yönetim
Kurulu Üyeleri, CHP Genel Baﬂkan› Deniz
Baykal, MHP Genel Baﬂkan› Devlet Bahçeli,
Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, DSP Genel Baﬂkan›
Masum Türker, DSHP Genel Baﬂkan› Rahﬂan
Ecevit, Türkiye Partisi Genel Baﬂkan› Abdüllatif
ﬁener, AKP Genel Baﬂkan Yard›mc›s› Abdülkadir
Aksu, TBMM Adalet Komisyonu Baﬂkan› Ahmet
‹yimaya, Yarg›tay Onursal Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Sabih Kanado¤lu, AKP milletvekilleri Köksal
Toptan, Kürﬂad Tüzmen ve Murat Baﬂesgio¤lu,
CHP'li ve MHP'li milletvekilleri, HSYK Baﬂkanvekili Kadir Özbek, Yarg›tay Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Abdurrahman Yalç›nkaya, Dan›ﬂtay
Baﬂsavc›s› Y›lmaz Çimen, Anayasa Mahkemesi
üyeleri Osman Paksüt, Serruh Kaleli, HSYK,
Dan›ﬂtay, Yarg›tay ve Askeri Yarg›tay üyeleri,
Türk-‹ﬂ Genel Baﬂkan› Mustafa Kumlu, D‹SK
Genel Baﬂkan› Süleyman Çelebi, TESK Genel
Baﬂkan› Bendevi Palandöken, Ankara Valisi
Kemal Önal, Çankaya Belediye Baﬂkan› Bülent
Tan›k, çok say›da eski bakan, milletvekili, baro
baﬂkanlar› ve avukatlar kat›ld›.

Ankara’da Özok için ilk tören 29 Nisan 2010
Perﬂembe günü saat 11.00’da Türkiye Barolar
Birli¤inde düzenlendi. Buradaki törene, Özok'un
eﬂi Neﬂe Özok, k›zlar› Ayﬂe Özok ve Ayça Özok
Ener, Yarg›tay Baﬂkan› Hasan Gerçeker, Dan›ﬂtay
Baﬂkan› Mustafa Birden, Adalet Bakan› Sadullah
Ergin, Devlet Bakan› Hayati Yaz›c›, ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak,
Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek, Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Av. Ufuk Özkap, Yönetim
Kurulu Üyeleri Av. Handan Do¤an, Av. Berrin
Ad›yaman, Av. Turgay Demirci ve Doç. Dr.
Ümit Kocasakal, CHP Grup Baﬂkanvekili Hakk›
Suha Okay, CHP Genel Sekreteri Önder Sav, CHP Sözcüsü ve Genel
Sayman Mustafa Özyürek, Demokrat Parti Genel Baﬂkan›
Hüsamettin Cindoruk, DSP Genel Baﬂkan› Masum Türker,
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu üyeleri, Eski Anayasa Mahkemesi
Baﬂkan› Yekta Güngör Özden, Yarg›tay Onursal Cumhuriyet
Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu, Türkiye Noterler Birli¤i Baﬂkan› Hasan
Yeni, YARSAV Baﬂkan› Emine Ülker Tarhan, D‹SK Genel Baﬂkan›
Süleyman Çelebi, Çankaya Belediye Baﬂkan› Bülent Tan›k ile çok
say›da milletvekili, baro baﬂkanlar› ve avukatlar kat›ld›. TBB’de
oluﬂturulan Özdemir Özok’a sayg› köﬂesine Taziye Defteri konuldu.
Törende konuﬂan Özok'un k›z› Av. Ayça Özok Ener, Ankara Barosu
Baﬂkan› Vedat Ahsen Coﬂar ve TBB Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Berra
Besler, Özok'un yaﬂam› boyunca insan haklar›, hukukun üstünlü¤ü,
hukuk devleti, Atatürk ilke ve devrimleri ile gerçek ve tam bir
demokrasinin savunuculu¤unu yapt›¤›n› bildirdiler. Besler'in konuﬂmas›
s›ras›nda gözyaﬂlar›n› tutamad›¤›, tören s›ras›nda Yarg›tay Baﬂkan›
Gerçeker ve Dan›ﬂtay Baﬂkan› Birden'in de gözlerinin yaﬂard›¤›
görüldü.
TBB'deki törenin ard›ndan Özok'un cenazesi Kocatepe Camisi'ne
getirildi. Özok'un Türk bayra¤›na sar›l› tabutunun üzerine avukat
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Cenaze namaz›ndan sonra Özok'un tabutu cenaze arac›na konuldu.
Bu s›rada cenazeye kat›lanlar, alk›ﬂlar ve karanfillerle Özok'u son
yolculu¤una u¤urlad›.
Daha sonra, cenaze arac›n›n arkas›nda kortej oluﬂtu. Önünde Özok'un
eﬂi, k›zlar› ve TBB yönetiminin yer ald›¤› kortej, Mithatpaﬂa
Caddesi'nden Süleyman S›rr› Sokak'a kadar uzad›. Yürüyüﬂ s›ras›nda
kat›l›mc›lar ile çevredeki yurttaﬂlar›n alk›ﬂlad›klar› görüldü. Özdemir
Özok'un cenazesi daha sonra Cebeci Asri Mezarl›¤›'nda topra¤a
verildi.
Av. Özdemir Özok:
1945 y›l›nda Kahramanmaraﬂ'›n Göksun ilçesinde do¤du. 1970 y›l›nda
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özok,
1990–1992 y›llar› aras›nda Ankara Barosu Baﬂkanl›¤›, 1997 y›l›ndan
2001 y›l›na kadar TBB Genel Sekreterli¤i görevini yürüttü. 13 May›s
2001’de Türkiye Barolar Birli¤ine seçilen Özok, üç dönemdir bu
görevi yürütüyordu.

GÜNCEL

‹stanbul Barosu’nun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü
ve 5 Nisan Avukatlar Günü
Etkinliklerle Kutland›
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Günü
kutlamalar› 3 Nisan 2010 Cumartesi
günü Baﬂlad›. Kutlama etkinlikleri 10 Nisan
2010 Cumartesi günü akﬂam›na kadar
devam etti.
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Ödülü töreni geruz
süreci felsefesinden hiçbir
çekleﬂti. Törenin baﬂlang›korom

fark›n›n bulunmad›¤›n›
bildirdi.
Kutlama haftas›, 3 Nisan Cumartesi günü
saat 09.30’da ‹stanbul Üniversitesi
bahçesindeki Atatürk an›t›na çelenk
konulmas› ve sayg› duruﬂuyla baﬂlad›. Saat
10.30’da ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans
Salonunda yap›lan törende, Atatürk ve silah
arkadaﬂlar›, ﬂehitlerimiz ve avukatlar için
yap›lan sayg› duruﬂundan sonra ‹stiklal
Marﬂ›m›z söylendi.

Tutuklamalar›n mevzuata uygun yap›lmad›¤›ndan yak›nan Ayd›n, “Tutuklama
karar› verilirken ölçülülük ilkesine ba¤l›
kalmas› gereken mahkemeler, tutuklama
karar› verildikten sonra da süre ve koﬂullar›
göz önüne alarak san›¤›n tutuklu kald›¤›
sürenin makul süreyi aﬂt›¤›n› düﬂünürlerse
derhal serbest b›rakma kurumunu
iﬂletmelidirler. Yasa bu konuyu da aç›kl›kla
düzenlemiﬂ ve savc› ile yarg›çlara görev
yüklemiﬂtir” dedi.
(Baﬂkan Ayd›n’›n konuﬂmas›n›n tam
metni internet sitemizdedir. )
Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’›n konuﬂmas›ndan sonra Mahmut Esat Bozkurt

c›ndan itibaren sunumunu da
gerçekleﬂtiren ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek Mahmut
Esat Bozkurt’u tan›t›c› k›sa bir konuﬂma

yapt›, ard›ndan ödülü alacak olan HSYK
Baﬂkan Vekili Kadir Özbek’in özgeçmiﬂini
sundu. Daha sonra Mahmut Esat Bozkurt
Hukuk Ödülü, HSYK Baﬂkanvekili Kadir

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda çeﬂitli güncel
yarg› ve meslek sorunlar›na de¤indi. Bir
yönetim biçimini de¤erli k›lan ve
demokratik yapan unsurlar›n “Yarg›
Ba¤›ms›zl›¤›”, “Hukukun Üstünlü¤ü” ve
“Hukuk Devleti” ilkesi oldu¤unu belirten
Ayd›n, TBMM’ye sunulan anayasa
de¤iﬂikli¤i önerisiyle bu ilkelerin
zay›flat›laca¤›n›, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesinin
kuvvetler birli¤ine dönüﬂmesiyle erklerin
siyasilerin eline geçece¤ini ve böyle bir
yarg›n›n ba¤›ms›z ve tarafs›z olmas›n›n
beklenemeyece¤ini söyledi.
Anayasa de¤iﬂikli¤i önerisinin HSYK ve
Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›
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Özbek’e ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n taraf›ndan sunuldu.
HSYK Baﬂkan Vekili Kadir Özbek, yapt›¤›
k›sa konuﬂmada, 132. Kuruluﬂ y›ldönümü
ve 5 Nisan avukatlar günü dolay›s›yla
‹stanbul Barosunu ve avukatlar› kutlad›.
Konuﬂmas›nda ‹stanbul Barosunun Atatürk
Cumhuriyetinin ayd›nl›k yüzünü yans›tt›¤›n›
belirten Özbek, cumhuriyetin kuruluﬂunda
ve devrimlerin gerçekleﬂmesinde büyük
eme¤i bulunan dönemin Adalet Bakan›
Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülünün
kendisine lay›k görülmesinden büyük
memnuniyet duydu¤unu belirtti.
Hukukçu bir aile olarak avukatlar›n
sorunlar›n› yak›ndan bildiklerini kaydeden
HSYK Baﬂkanvekili Özbek, “Yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›n korunmas› için herkes
üzerine düﬂen görevi yapmal›d›r. Hakarete
u¤rasak da biz yap›yoruz. Bize güveniniz.
Bu konuda TBMM’de bulunan akl›selim
sahibi milletvekillerine ve halk›m›z›n
sa¤duyusuna güveniyoruz. Halk›m›z
ordusunu sevdi¤i kadar yarg›s›na da sayg›
duyar. Son sözün halk›m›z taraf›ndan

söylenece¤ine inan›yorum” dedi.
Kutlamalara kat›lan yabanc› konuklardan
Makedonya Barolar Birli¤i Baﬂkan› da
yapt›¤› k›sa konuﬂmada ‹stanbul Barosu’nu
ve avukatlar› kutlad›ktan sonra ‹stanbul
Barosuyla Makedonya Barolar Birli¤i
aras›ndaki iliﬂkilerin geliﬂtirildi¤ini bildirdi.
Konuk Baﬂkan, konuﬂmas›ndan sonra
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Ayd›n’a bir
arma¤an sundu.
Yap›lan konuﬂmalardan sonra meslekte 25,
30, 35 y›l›n› dolduran meslektaﬂlar›m›za
plaket verildi. Plaket törenleri aras›nda ise
Türk Sanat Müzi¤i koromuz bir konser
verdi.
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‹stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Günü
kutlamalar› etkinliklerinin ilk günü
düzenlenen törene, HSYK Baﬂkanvekili
Kadir Özbek, eﬂi ve HSYK üyeleri, TBB
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Berra Besler,
Baﬂsavc›lar, Adalet Komisyonu Baﬂkanlar›,
TBB Yönetim, Disiplin ve Denetleme

Kurulu üyeleri, ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak,
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Ufuk
Özkap, Yönetim Kurulu Üyeleri Av.
HandanDo¤an, Av. Cesur K›l›nç, Av. Berrin
Ad›yaman, Av. Tayfun Aktaﬂ, Av. Turgay
Demirci, Doç. Dr. Av. Ümit Kocasakal,
hâkimler, savc›lar ve Avukatlar kat›ld›.

GÜNCEL

Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü
Neden Veriliyor?
stanbul Barosu Yönetim Kurulu
17.02.2005 tarihli toplant›s›nda 16 /
98 say›l› kararla Mahmut Esat
Bozkurt ad›na Hukuk ödülü oluﬂturulmas›
ve 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri
kapsam›nda düzenlenecek törenle ödüle
de¤er görülen hukukçuya verilmesini
oybirli¤i ile kabul etmiﬂtir. Alt› y›ld›r bu
uygulama sürdürülmekte, Yönetim
Kurulunca belirlenen hukukçuya ödül
verilmektedir. 2010 y›l› ödülü için HSYK
Baﬂkan Vekili Say›n Kadir Özbek
belirlenmiﬂtir. Son günlerde ödül verilecek
kiﬂiye iliﬂkin olarak baﬂlat›l›p, Mahmut Esat
Bozkurt’un sorgulanmas›na dönüﬂen baz›
tart›ﬂmalar üzerine baromuzca kamuoyuna
aç›klama yapma gere¤i duyulmuﬂtur:

‹

• Mahmut Esat Bey 1912’de ‹stanbul
Darülfünun Mekteb-i Hukuk mezuniyeti
sonras›nda gitti¤i ‹sviçre’de Frioburg
Üniversite’sinde tekrar lisans e¤itimi ve
sonras›nda yapt›¤› doktora tezi; “Du
Regimes des Capitulations OttomanesOsmanl› Kapitülasyonlar› Rejimi”dir.
Mahmut Esat Osmanl›y› sömürgeleﬂtirip,
halk› yoksullaﬂt›ran temel etkenin,
ülkemizde kapitülasyonlarla çok geniﬂ
ekonomik ayr›cal›klara sahip olan bat›
emperyalizmi oldu¤unun bilincindedir.
Doktora tezinin sonuç bölümünde Mahmut
Esat; “Kapitülasyonlar ister tek tarafl›,
ister karﬂ›l›kl› anlaﬂma say›ls›n,
taraflardan birinin hayati ç›karlar›na
ayk›r› düﬂerse veya tabi olduklar› ﬂartlar
de¤iﬂirse tek tarafl› olarak ilga
e d i l e b i l i r l e r ! ” d ü ﬂ ü n c e s i n d e d i r.
• Ülkede kapitülasyon rejimi yürürlükte
iken bunun tek tarafl› olarak
kald›r›labilece¤ine iliﬂkin doktora tezini
“Cum Laude” derecesiyle kabul ettirmeyi
baﬂaran Mahmut Esat ‹zmir’in Yunan
Ordusunca iﬂgali üzerine ‹sviçre’den dönüp
120 kiﬂilik bir Kuvay› Milliye birli¤inin
baﬂ›nda silahl› mücadele için da¤a ç›kan
bir vatanseverdir.
• Milletvekili seçildi¤i halde, 23 Nisan
1920’de aç›lan TBMM’nin faaliyetlerine
Eylül ay›na kadar Demirci Mehmet Efe ile
birlikte Ege da¤lar›nda iﬂgalcilere karﬂ›
yurdunu savundu¤u için kat›lamayacakt›r.
• Mahmut Esat, halk›n yoksullu¤unun ve
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sefaletinin emperyalizm ve ona ba¤›ml›
haldeki çürümüﬂ, iﬂbirlikçi, ulusuna
yabanc›laﬂm›ﬂ ça¤d›ﬂ› idareden
kaynakland›¤›n› bilmektedir. Ulusun
refah›n›n ve gelece¤inin milli,
antiemperyalist bir kurtuluﬂ savaﬂ› ve
düﬂünsel temelini bu savaﬂtan alacak halkç›
bir ihtilal oldu¤unu da bilmektedir.
Anlatt›¤›m›z ortam›n etkisiyle oluﬂan
ulusçu, halkç›, emek yanl›s› ihtilalci
kiﬂili¤ini ve heyecan›n› ölünceye kadar
yitirmeyecektir.
Cumhuriyet sonras› ekonomi politikalar›n›n
belirlenmesinde birinci derecede etkisi olan
‹zmir ‹ktisat Kongresi (17 ﬁubat-4 Mart
1923) Mahmut Esat’›n ‹ktisat Bakanl›¤›
döneminde, onun önerisiyle gerçekleﬂir.
Kongrede yapt›¤› konuﬂmada Türk
ulusunun as›rlarca Firavunlar›n Ehramlar›na
taﬂ çeken esirlerden daha ac›l› bir yaﬂam
sürdükten sonra egemenlik hakk›n› geri
alabildi¤ini belirttikten sonra ﬂöyle devam
eder: “Egemenlik gerek ça¤daﬂ hukukta
ve gerek milli ve dini hukukiyat›m›zda
do¤rudan do¤ruya millete ait
bulundu¤undan, Sultanlar, Halifeler
milletin iradesinden, arzusundan bir kar›ﬂ
ileri geçmek hak ve yetkisine sahip
de¤ildirler. Bunun aksine hareket edenler
Türk milleti nezdinde ya baﬂlar›n›
kaybederler veya kaç›ﬂ›n utanc›yla
memleketi terk ederler ve giderler.”
Konuﬂmas›n›n devam›nda milletlerin
medeni, yar› medeni ve barbar olarak
s›n›fland›r›l›p buna göre haklar tan›nmas›
anlay›ﬂ›na karﬂ› olduklar›n›, bütün milletleri
istisnas›z bir ﬂekilde özgür ve ba¤›ms›z
görmek istediklerini, özgürlük ve
ba¤›ms›zl›¤›n bütün milletlerin hakk›
oldu¤unu belirtir. 1924 Anayasa tasar›s›nda
Cumhurbaﬂkan›na TBMM’yi fesih yetkisi
veren 25. maddedeki düzenlemenin
yanl›ﬂl›¤›na iﬂaret eder, eleﬂtirir, de¤iﬂik
ülkelerden örnekler vererek hukuksal
aç›klamalarda bulunur. TBMM’nin 23 Mart
1923 tarihli oturumunda uzun tart›ﬂmalardan
sonra bu madde reddedilir.
1924-1930 y›llar› aras›ndaki Adalet
Bakanl›¤› döneminde gerçekleﬂen hukuk
devriminin mimar›d›r. 1925 y›l›nda bu
devrimin genç kadrolar›n› yetiﬂtirmek üzere
Ankara Adliye Hukuk Mektebinin

kuruluﬂunu gerçekleﬂtirir. Kurtuluﬂ
Savaﬂ›yla kurulan ulus devletin, ça¤daﬂ
Türkiye’nin devrimci kuﬂaklar›n› e¤itmek
için bakanl›¤›n yo¤un mesaisine akademik
çal›ﬂmalar›n› da ekler. Hukuk Fakültesinin
Profesörler Meclisi baﬂkanl›¤›n› yürütür ve
‹htilaller Tarihi dersini okutur. 1941 y›l›na
kadar de¤iﬂik fakültelerde Devletler Genel
Hukuku, Anayasa Hukuku, Devrim Tarihi
Dersleri okutur.
Milli Mücadelenin öncü kadrolar›ndan
baz›lar›n›n kurtuluﬂtan sonraki yaﬂamlar›nda
siyasal nüfuzlar›n› kullanarak ekonomik
ç›kar elde etmelerine, baz› ﬂirketlerin
yönetim kurullar›na girmelerine, arsa
spekülasyonu giriﬂimlerine ﬂiddetle karﬂ›
ç›kar. Halk Dostu Gazetesinde yazd›¤›
makalelerden birinin baﬂl›¤›n› vermek
konuya yaklaﬂ›m›na iliﬂkin yeterli fikir
verecektir: “H›rs›zlar Teslim Olunuz!”
Yasal hak sahibi oldu¤u halde devlet
olanaklar›ndan yararlanma konusundaki
titizli¤ine bir örnek verelim: Yunan Ordusu
iﬂgal döneminde, Kuﬂadas›’nda Bozkurt
ailesinin evlerini, dükkânlar›n› yakar.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›ndan sonra iﬂgal
bölgelerinde resmi heyetlerce zarar tespitleri
yap›lmaktad›r. Ortaya ç›kan zarar da
devletçe karﬂ›lanmaktad›r. Yap›lan inceleme
sonucu Bozkurt için de 50 bin liral›k zarar›
oldu¤una iliﬂkin belge (Harikzede
Mazbatas›) düzenlenir. Bozkurt nüfuzunu
kullanarak devletten ç›kar sa¤lad›¤›
yarg›s›na var›labilece¤i düﬂüncesiyle
belgeyi bakanl›¤› süresince devlete ibraz
etmez ve hükümsüz b›rak›r.
Uluslar›n ihtilal yapmaya haklar›n›n olup
olmad›¤› konusunu inceleyen, ‹ngiliz,
Frans›z, Alman düﬂünürlerinin de¤iﬂik
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görüﬂlerine yer veren Bozkurt, ihtilalin bir
hak oldu¤u yarg›s›na var›r. Türk Devrimi
karﬂ›l›¤› olarak Türk ‹htilali sözünü
kullan›r. 1932 y›l›ndan itibaren Kemalizm
deyimini de kulland›¤›n› görmekteyiz.
Kemalizm’i Türkiye için oldu¤u kadar,
di¤er uluslar› da bunal›mdan kurtaracak bir
ideoloji olarak tan›mlar. O’na göre
Kemalizm; milliyetçi, cumhuriyetçi,
parlamenter ve bar›ﬂç›d›r.

Mahmut Esat ülkesinin, ulusunun,
ezilenlerin hukukunu savunan Müdafaa-i
Hukuk’çu ve Kuvay› Milliyeci özelli¤ini
ölünceye kadar kiﬂilik ve kimlik olarak
üzerinde taﬂ›m›ﬂt›r. Derin bir hukuk kültürü
ve sosyal adaletçi anlay›ﬂla bütünleﬂen bu
kimlik, onun ﬂahs›nda Cumhuriyetin
Devrimci Adalet Bakan›na dönüﬂecektir.

Bozkurt, 18.yüzy›lda ortaya ç›kan
liberalizmin bireyci özelli¤i ve sosyal devlet
anlay›ﬂ›n› reddetmesiyle 20. yüzy›lda
insanl›¤›n gereksinimlerini karﬂ›layamayaca¤›n› söylemektedir. Ülkemizin
Tanzimat’tan bu yana uygulanan liberal
politikalar nedeniyle geri kald›¤›na ve yar›
sömürge haline geldi¤ine iﬂaret etmektedir.
Bozkurt, canileri, soyguncular› cezaland›ran
devletin, binlerce kiﬂiyi ekonomi
politikalar›yla soyan, sömüren tüccar ve
tefecileri de cezaland›rmas›n› istemektedir.
Bu konudaki düﬂüncelerini gazete
makalelerinde dile getirir.
Kurtuluﬂ Savaﬂ›’nda en büyük özveriyi
gösteren köylülerin sefalet içindeki
yaﬂamlar›na dikkat çeker. 1929 dünya
Ekonomik buhran›n›n en çok bu kesimi
etkiledi¤ini, köylünün tüccar ve simsar
taraf›ndan sömürüldü¤ünü belirtir. Ege’nin
incir-üzüm üreticilerinin birkaç ihracatç›
ve simsar›n elinde bulundu¤unu söyleyerek
bu durumu facia olarak tan›mlar. Türk
köylüsünün elinden tutulup radikal bir
ﬂekilde yükseltilmedikçe, Türk ulusunun
gerçek yükselmesinin mümkün
olamayaca¤›n› vurgular. Derebeyli¤in,
mütegallibeli¤in tasfiye edilmesini olumlu
bir ilerleme diye kaydetmekte, fakat tefeci
ve faizcinin kuduz gibi ayakta durdu¤undan
yak›n›r.
Türk iﬂçisini Türk tarihinin en mazlum
çehresi olarak tan›mlayan Bozkurt, ülkede
her ﬂeyi iﬂçinin yapt›¤›n›, her türlü yoklu¤a
katland›¤›n›, ülkeyi iﬂçinin kan›n›n
korudu¤unu, gerekirse yine koruyaca¤›n›,
Türkiye’nin Türk iﬂçisinin eme¤i üzerinde
yükseldi¤ini söyler. M. Esat; “Türkiye
nüfusunun % 80’den fazlas›n›n
emekçiden, yani köylü ve iﬂçiden
oluﬂtu¤unu, bunlar›n haklar›n›
savunanlara Komünist yahut sosyalist
damgas›n› yap›ﬂt›rma gayesini güdenler
ﬂahsi menfaatlerini çal›ﬂan kitlelerin
zararlar›nda arayanlard›r” demektedir.

La - Hey Adalet Divan›nda görülen Bozkurt
-Lotus davas›n›n hayranl›k uyand›ran seçkin
hukukçusu, bakanl›k sonras› art›k sade bir
milletvekili ve üniversite hocas›d›r. 1937
y›l›nda Frans›z Tramvay ﬁirketi
devletleﬂtirilir. ﬁirket Türkiye Cumhuriyeti
Devleti aleyhine dava açar. Bozkurt’u
ziyaret eden Frans›z heyeti çok yüklü bir
vekâlet ücreti teklifiyle davay› üstlenmesini
ister. Frans›zlar›n teklifini hiç düﬂünmeden
reddeden Bozkurt bu davada Türkiye’nin
vekilli¤ini üstlenecek, davay› kazanacak,
bir kuruﬂ vekâlet ücreti de talep
etmeyecektir. Bozkurt’un kar›s› Hatice
Feheda Han›m, Mareﬂal Fevzi Çakmak’›n;
“K›z›m bu kadar› da fazla, namuslu,
dürüst, fedakâr, fakat bu kadar› da…”
dedi¤ini, Mahmut Esat Beye nakletti¤inde;
“Ne var ki ne alaca¤›z? Hazinede bir ﬂey
yok ki! Milletin nesi var ki alal›m” cevab›n›
alacakt›r.
Osmanl› döneminde paralar› peﬂin ödenen
6 gemi ve mühimmat bedelleri ile ilgili
olarak Fransa’n›n beynelmilel hukuka göre
karma mahkemede açt›¤› davada Türkiye’yi
M. Esat savunur ve dava kazan›l›r.
Bozkurt, ülkenin kurtuluﬂunun cephe
savaﬂç›s›, kuruluﬂunun devrimcisidir.
Devrimci Cumhuriyet’in devrimci Adalet
Bakan›d›r. Türk Medeni Kanunu baﬂta
olmak üzere öncülü¤ünü yapt›¤› hukuk
devrimi süreciyle Türk halk›n›n tebaal›ktan
yurttaﬂl›¤a, ümmetten ça¤daﬂ topluma
s›çray›ﬂ›n›n öncülerindendir. Kurtuluﬂun
ekonomik, toplumsal ve hukuksal
devrimlerle tamamlanmamas› durumunda
yeniden ortaça¤ karanl›¤›na dönülece¤inin
bilincindedir.

Bozkurt’un kaleme ald›¤› Türk Medeni
Kanununun önsözü hukuk devriminin
manifestosudur. Meriç k›y›lar›ndan Bingöl
da¤lar›n›n kuytular›na kadar tüm ülke
co¤rafyas›ndaki yoksul, öksüz, kimsesiz
yurttaﬂlar›n hukuk güvencesine al›nmas›nda
ve devrimci Cumhuriyet’in hukuk
platformunda savunulmas›nda Cumhuriyet
savc›lar›n›n sorumlulu¤una iﬂaret eden
sözlerinden bu gün için de al›nacak dersler
vard›r.
Mahmut Esat’›n, halk›m›z› yüzy›llarca
sömüren, kendi ülkesinde uﬂak durumuna
düﬂüren sömürgecilerin dayatt›¤› ekonomi
politikan›n son bulmas›n›, iﬂbirlikçi
sermayenin yerini ulusal sermayenin
almas›n›, ekonominin millileﬂmesini
isteyen sözlerine bambaﬂka anlamlar
yüklenerek yürütülen kampanyay› iyi
niyetle ba¤daﬂt›rmakta zorlan›yoruz.
Bozkurt Türk ve Türk halk› tan›m›n›
Türkiye Cumhuriyeti yurttaﬂlar›n›n
tümünü kapsay›c› anlamda
kullanmaktad›r. Osmanl›n›n sonunu
getiren sömürge ekonomisi k›skac›na
Türkiye Cumhuriyeti’nin de düﬂmemesi
için ekonominin Türk halk›n›n
denetiminde olmas›n› istemektedir. Genç
Türkiye Cumhuriyeti yapt›¤› hukuki
düzenlemelerle ülkede yap›lacak ekonomik
yat›r›mlarda olsun, çal›ﬂma yaﬂam›nda
olsun ülke yurttaﬂlar›n›n önünü açmak
istemiﬂtir. Halen yürürlükte olan 4817
Say›l› Kanun ve baz› yasal düzenlemeler
ülkemizde yabanc› uyruklular›n
yapamayaca¤› iﬂlere iliﬂkin düzenlemeler
içermektedir.
Yaln›z ülkemizde de¤il, tüm dünyada
emekten, ezilenden, mazlumdan yana bu
seçkin hukukçunun, kab›na s›¤maz
devrimcinin c›mb›zlanan, söylendi¤i
dönemin koﬂullar› görmezden gelinen,
bambaﬂka anlamlar yüklenerek çarp›t›lan
baz› sözleri nedeniyle yarg›s›z infaza tabi
tutulmas›n› üzüntüyle izlemekteyiz.
‹stanbul Barosu, Mahmut Esat Bozkurt’un
ﬂahs›nda as›l hedefin Atatürk Devrimi ve
Cumhuriyet’ in de¤erleri oldu¤unun
bilincindedir. Cumhuriyet’in Hukuk
devriminin mimar› ad›na konan hukuk
ödülünün bundan sonraki y›llarda da
verilmeye devam edilece¤ini kamuoyuna
sayg›yla duyururuz.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I
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Stajyer Avukatlarla
Bahar ﬁenli¤i
stanbul Barosu’nun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
günü etkinlikleri kapsam›nda stajyer avukatlar bahar ﬂenli¤i, stajyer
ve avukatlar›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi. 4 Nisan 2010 Pazar günü
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Orta Bahçe’de gerçekleﬂen etkinli¤e
çok say›da genç stajyer avukat kat›ld›.

‹

Sabah kahvalt› ile baﬂlayan ﬂenlik Baro Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n’›n
konuﬂmas›ndan sonra saat 17.00’a dek süren müzikli e¤lence ile devam etti.
Ayd›n konuﬂmas›nda, mesle¤e yeni baﬂlayan stajyer avukatlarla bir arada olmaktan duydu¤u mutlulu¤u
dile getirdi. Mesle¤in de ülkenin de bir dizi önemli sorunlar›n›n oldu¤unu vurgulayan Ayd›n, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n
hala sa¤lanamam›ﬂ olmas›n›n bu sorunlar›n baﬂ›nda geldi¤ini vurgulad›.
Yarg›da bir reformun ﬂart oldu¤unu belirten Ayd›n, ancak bundan anlaﬂ›lmas› gerekenin, yüksek yarg›y› yürütmeye ba¤›ml› k›lmak
olmad›¤›n›n alt›n› çizdi. Meslek sorunlar›yla Baro olarak mücadele ettiklerini ve bunun sürece¤ini belirten Ayd›n, tüm meslektaﬂlar›ndan
bu sorunlarla giriﬂilen mücadelede Baro’ya destek olmalar›n› istedi.
Saat 14.30’a kadar süren Müzi¤in ard›ndan ö¤leden sonra verilen yemekle bahar ﬂenli¤i saat 17.00’da son buldu.
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stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde
5 Nisan Avukatlar Günü kutland›.

Kutlama dolay›s›yla ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n Sultanahmet
Adliyesi önünde bir bas›n aç›klamas› yapt›.
Aç›klamas›nda, yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve
bununla yak›ndan ilgili ülke gündemi ile
yarg›n›n a¤›r iﬂ yükü baﬂta olmak üzere
yaﬂad›¤› sorunlar› ve avukatl›k mesle¤inin
s›k›nt›lar› konusunda y›llard›r istenen
ad›mlar›n at›lmad›¤› bir dönemin daha
yaﬂand›¤›n› belirten Ayd›n, avukatlar›n
kutsal savunma görevini her türlü özveriyi
göstererek yerine getirdiklerini belirtti ve
bu nedenle tüm meslektaﬂlar›n›n ‘Avukatlar
Günü’nü kutlad›¤›n› söyledi.
Ülkemizin hukuk devleti olma yolunda
ciddi s›k›nt›lar yaﬂad›¤›n›, bu nedenle hukuk
devletinin tüm kurumlar›yla iﬂledi¤inin
söylenemeyece¤ini kaydeden Ayd›n,
“Ülkemiz için Yarg› reformu kaç›n›lmaz
bir gerekliliktir, ancak ba¤›ms›z yarg› ve
tarafs›z adalet ilkelerine ve objektif ölçütlere
ayk›r› düzenlemelerle nesnel bir yarg›
reformundan söz edilemeyece¤i gibi,
öngörülen sisteme de hukukun üstünlü¤üne
dayal› bir demokrasi denilemez” dedi.

bulundu¤u bir k›sm› avukat olmayan
küçük bir grubun gösterisi oldu¤unu,
bu olay› kimin tertipledi¤ini bildiklerini,
dincilerle bölücülerin kol kola oldu¤u bir
dönemde Atatürk ilke ve devrimlerine ve
onlar› savunanlara karﬂ› yap›lan bu tür
gösterileri yad›rganmad›klar›n›, as›l
yad›rgad›klar› ﬂeyin, objektif habercili¤i
bir yana b›rak›p, küçük bir gösteriyi abart›p
haberin asl›n› göremeyen medyan›n tutumu
oldu¤unu ve böyle bir davran›ﬂta bulunan
yandaﬂ medyay› da k›nad›¤›n› söyledi.

i

rtes
Paza

‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Aykut
Cengiz Engin ve Adalet komisyonu
Baﬂkan› ﬁefik Mutlu ile baﬂsavc› vekilleri
ve meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan yap›ld›.

Bas›n aç›klamas›ndan sonra Sultanahmet Adliyesi ve
Bak›rköy Adliye
Saray› Protokol
Giriﬂinde resim ve
foto¤raf sergileri
aç›ld›.
Sultanahmet Adliyesindeki sergi aç›l›ﬂ›
saat 10.30’da ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n,

Bas›n aç›klamas›n›n tam metni internet
sitemizde: www.istanbulbarosu.org.tr
Aç›klamadan sonra bas›n mensuplar›n›n
sorular›n› yan›tlayan Av. Muammer Ayd›n,
bir soru üzerine, Mahmut Esat Bozkurt
Hukuk Ödülü’nün HSYK’ya verilmedi¤ini,
ömrünü hukuka vakfetmiﬂ, hukuka ve
yarg›ya katk› sa¤lam›ﬂ, mesle¤inin doru¤una
ulaﬂm›ﬂ bir hukukçu olan Kadir Özbek’e
verildi¤ini, bu ödülün gerekçesi ve
yönergesi gere¤i Baro Yönetim Kurulu’nun
karar›yla verildi¤ini, baﬂka kimseye dan›ﬂma
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Çal›ﬂtayda
CMK’da Yaﬂanan
Sorunlar Ele Al›nd›
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Günü
kutlamalar› çerçevesinde 6 Nisan 2010
Sal› günü saat 10.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda düzenlenen
Çal›ﬂtayda CMK uygulamalar›nda yaﬂan
sorunlar ele al›nd›.

‹

Çal›ﬂtay’›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, ‹çinden geçti¤imiz sürecin
ülkemizde hukuku oldu¤undan da daha
de¤erli k›ld›¤›n› söyledi.
Özellikle siyasilerin hukukla oynamalar›
ve kendi emellerini gerçekleﬂtirme arac›
olarak görmelerinden dolay› hukuk ve
hukukçular›n büyük s›k›nt›lar içersinde
bulundu¤unu ve toplumu gelecek endiﬂesine
sevk etti¤ini belirten Ayd›n, “Art›k
ülkemizde gelece¤in hukukla ﬂekillenece¤ine iliﬂkin kuﬂkular›m›z var. Bütün
bunlar› vatandaﬂlar›m›za anlatmam›z
gerekiyor. Gözüken o ki, bu ülkede yasalar›n
yap›l›ﬂ›, gelece¤e yönelik olarak baz›
emellerin gerçekleﬂtirilmesi için ta baﬂtan
beri bir mizansen uyguland›¤›n› aç›¤a
ç›karm›ﬂt›r” dedi.
CMK’da yap›lan düzenlemelerin bu ülkenin
hukuk devleti olmas› yolunda önünü açaca¤›
yerde, tam tersine, uygulay›c›lardan
kaynaklanan sebeplerden dolay› önünü
t›kand›¤›n› kaydeden Muammer Ayd›n,
anayasada yap›lmak istenen son
de¤iﬂikliklerle hukukun ve hukukçunun
özgür olabilece¤inden, yarg›n›n ba¤›ms›z
ve tarafs›z olabilece¤inden söz etmenin
art›k mümkün olmad›¤›n› bildirdi.
4–5 y›l önce CMK’da yap›lmak istenen
köklü de¤iﬂikliklere ‹stanbul Barosu olarak
baz› argümanlarla karﬂ› ç›kt›klar›n›
hat›rlatan Ayd›n, temel yasalarda de¤iﬂiklik
yap›l›rken belli bir sürecin geçmesi ve
uygulaman›n görülmesi gerekti¤ini, temel
yasalar›n “ben yapt›m oldu” ﬂeklinde
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yap›lan de¤iﬂikliklerle
Baﬂkan›n aç›l›ﬂ

ileride yap›lmas› düﬂünülen
baz› olaylar temel al›nd›.
‹letiﬂimin denetlenmesi. Ceza
muhakemesindeki gizli tan›klar, 250.
Maddeye göre kurulan özel yetkili
savc›l›klar ve mahkemeler bugün karﬂ›m›za
özellikle uygulama s›k›nt›s› olarak
ç›kmaktad›r” dedi.

konuﬂmas›ndan sonra
Çal›ﬂtaya geçildi. Oturumu yöneten
Prof. Dr. Erdener Yurtcan, ‹stanbul
Barosunda pek çok oturum yönetti¤ini,
konuﬂmac›lara geçmeden önce kendisinin
konuya iliﬂkin bir ön de¤erlendirme

En iyi yasalar›n bile uygulay›c›lar›n elinde
en kötü yasa haline gelebilece¤inin alt›n›
çizen Ayd›n, bugün ülkemizde sürüp giden
uygulamalar›n ortaya ç›kard›¤› durum
ba¤›ms›zl›¤› m›, yoksa keyfili¤i mi ön plana
ç›kar›yor, bunu tart›ﬂmak gerekti¤ini
söyledi.

Eski dosttan haber var
Dün beni arad› bir eski dost
Ç›km›yordu sesi solu¤u, zor duyuluyordu
Ben hukukum dedi.
Nerelerdesiniz, hiç görünmüyorsunuz dedim
Soka¤a ç›kam›yorum, bakam›yorum kimselerin yüzüne
Kolumu, kanad›m› k›rd›lar, gücüm, kuvvetim yok dedi.
Olur mu öyle ﬂey, siz toplumun egemenisiniz
Her olaya çözüm üretme sanat›, demezler mi size?
O, eskilerde kald›, çok eskilerde.
ﬁimdi yerlerinde yeller esiyor, hem gücümün hem erklerimin.
Bu kadar düﬂman›m oldu¤unu bilemedim
Ben ki, dürüstün, do¤runun, adilin, ﬂereflinin yan›nda yer ald›m
Yüzy›llar boyu, hiç bakmadan ne kuzeye ne güneye ne do¤uya ne bat›ya.
Çok zorday›m, bitkinim, güçsüzüm.
Umutsuz de¤ilim ama umut dallar› içimde her dem taptaze
Beni, düﬂtü¤üm bu girdaptan elbet ç›karacaklar
Bu ülkeyi ayd›nl›k yar›nlara taﬂ›yacaklar
Yurdumun y›lmaz bekçileri, ülkesini seven
Bu topraklar›n öz evlad› hukukçular
Bekliyorum
Prof.Dr. Erdener Yurtcan

GÜNCEL
yapt›¤›n›, ama bu kez bu gelene¤i bozarak
sadece son yazd›¤› “Eski Dosttan Haber
Var” baﬂl›kl› son ﬂiirini okuyaca¤›n›
söyleyerek ﬂiirini sundu.
Yurtcan’›n ﬂiirinden sonra Bahçeﬂehir
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Ayﬂe Nuho¤lu “‹letiﬂimin
Denetlenmesi” konulu bildirisini sundu.
Nuho¤lu, konuﬂmas›nda önleme amaçl›
iletiﬂimin denetlenmesi, CMK 135.md
gere¤i iletiﬂimin denetlenmesi, müdafiinin
dinlenmesi, tesadüfen ele geçirilen deliller
ve katalog suçlar konusunda bilgi verdi.
Çal›ﬂtay’›n ö¤leden sonraki oturumunda
‹zmir-Karﬂ›yaka Hâkimi Murat Ayd›n
CMK 119.maddede yer alan Arama ve El
koyma konusunu anlatt›. Hukukun ülkede
çok konuﬂulur olmas›n› de¤erlendiren Murat
Ayd›n, uygulamadaki kötü örnekler üzerinde
konuﬂman›n iyiyi aramak için bir f›rsat
oldu¤unu söyledi. Ayd›n, özgürlük ve
güvenlik ilkelerine de¤inerek en iyisinin
özgürlük içinde güvenli¤i sa¤lamak
oldu¤unu, hukukun bu dengeyi sa¤lamada
etkin olmas› gerekti¤ini savundu. Ayd›n,
avukat bürolar›n›n aranmas›, önleme
aramalar› konusunda bilgi sundu.

de¤iﬂtirilebilece¤inin örneklerini verdi.
Yarg›tay 11. Ceza Dairesi Baﬂkan Vekili
Sedat Bak›c›, hükmün aç›klanmas›n›n geri
b›rak›lmas› konusunu ele ald›. Konu ile
ilgili çeﬂitli yasalarda yer alan düzenlemeler
hakk›nda bilgi veren Bak›c›, hükmün geri
b›rak›lmas›nda kapsamdaki ve kapsam d›ﬂ›
suçlar, denetimli serbestlik, hükmün temyiz
edilememesi ve itiraza aç›k olmas›
konular›nda Yarg›tay kararlar›ndan örnekler
sundu.

olmad›¤›n› söyledi.
Gerekçesiz ve kes-yap›ﬂt›r yöntemiyle
tutuklama karar› verilemeyece¤ini kaydeden
Feyzio¤lu, Türkiye’deki cezaevlerinde
bulunanlar›n %60’n›n tutuklu oldu¤unu,
uygulamadaki CMK sisteminin kimseye
güvence vermedi¤ini, bu uygulamalarla
kimsenin “demokrasi içinde yaﬂ›yorum”
diyemeyece¤ini söyledi.
Dosya üzerinden tahliye, katalog suçlar ve
dosyay› görme hakk› üzerinde bilgi veren
Feyzio¤lu, Mahkemenin verdi¤i tahliye
karar›ndan sonra san›¤a neden kelepçe
tak›l›p cezaevine gönderildi¤ini anlaman›n
mümkün olmad›¤›n›, bunun hiçbir
mevzuatta yer almad›¤›n› bildirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Metin Feyzio¤lu
ise CMK’da tutuklama ve itiraz konusunda
de¤erlendirmeler yapt›.

Bu arada Av. Hüseyin Ersöz, bilgisayar ve
kütüklerinde arama konusunda görsel bir
sunum yapt› ve görsel delillerin nas›l

CMK 100 ve 101.md göre tutuklaman›n
%90 eziyet oldu¤unu, ﬂüpheliye cezan›n
peﬂin verildi¤ini, mahsubun sonra
yap›laca¤›n› belirten Feyzio¤lu, uygar
ülkelerin hiç birinde böyle bir hukuk
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Yarg›n›n Sorunlar› Art›k
Ülke Sorunlar›
Haline Geldi
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
gününü kutlama etkinlikleri
çerçevesinde 7 Nisan 2010 Çarﬂamba günü
Orhan Apayd›n Konferans Salonunda
düzenlenen Aç›k Oturum’da “Dördüncü
Y›l›nda CMK Uygulamalar›” gözden
geçirildi.

‹

Aç›t Oturum’un aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, CMK yasas›nda de¤iﬂiklik
yap›lmadan önce Türkiye’de iﬂkence ve
kötü muamelenin büyük oranda azald›¤›n›,
ancak de¤iﬂiklikten sonra iﬂkence ve kötü
muamele söylemlerinin artt›¤›n› belirterek
ﬂöyle dedi: “Geçmiﬂin ve bugünün güncel
problemi, makul ﬂüphe olmaks›z›n koruma
tedbir-lerine baﬂvurulmas› suretiyle kiﬂi
hak ve hürriyetlerin ikincil plana at›lmas›,
uzun tutuklama süreçleri, makulü aﬂan
sürelerde yarg›lanmalar, aç›lan dava
say›s›ndaki yüksek oran buna karﬂ›n beraat
oranlar›n›n yüksekli¤i, savunma hakk›n›n
k›s›tlanmas›, masumiyet karinesinin hiçe
say›lmas› bir ç›rp›da akla gelen ceza
yarg›lamas› sorunlar›d›r”.
Bunlar›n yan›nda, güvenlik ve özgürlük
tart›ﬂmalar›n› dahi bir kenara iten, tüm
toplumu potansiyel suçlu görüp
iletiﬂimlerinin denetlenmesini ve korku
imparatorlu¤u yaratmas›n› saymad›¤›n›
belirten Ayd›n, ceza mevzuat› iyi olsa bile,
as›l olan›n iyi uygulay›c›lar›n elinde iyi
uygulanmas› gerekti¤ini, önemli olan›n
kanun devleti de¤il, hukuk devleti olabilmek
oldu¤unu söyledi.
Hukuk devletinin kanun devletinden çok
farkl› bir kavram oldu¤unu, sadece yasay›
uygulaman›n da hukuk devleti olmak için
yeterli olmad›¤›n› vurgulayan Muammer
Ayd›n, “Çünkü Ulusal ve ulusalüstü tüm
mevzuat›n, hukukun evrensel prensiplerinin
uygulanmas› halinde hukuk devletisiniz.
Vatandaﬂ›n temel hak ve özgürlüklerini as›l
görüyorsan›z hukuk devletisinizdir. Hukuk
devleti olman›n ölçüsü de konulmuﬂtur.
E¤er devlet vatandaﬂ›na her an gözalt›na
al›nabilece¤i, sorgulanabilece¤i, evinde
arama yap›labilece¤i, telefonunun
dinlenebilece¤i, teknik cihazlarla takip
edilece¤i korku ve endiﬂesi yaﬂat›yorsa,
hukuk devleti de¤ilsiniz, olmay› da
becerememiﬂsiniz demektir. Di¤er deyiﬂle
hukuku toplumda egemen ve üstün
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aç›klayan Ayd›n, ölçülülük
ilkesine temel haklar›n
k›s›tlanmas›nda pek önem
verilmedi¤ini, bunun anayasal bir kural ve
zorunluluk oldu¤unu, ifadeye ça¤r›lacak
kiﬂi yakalanarak getirtilirse, adli kontrol
gibi insanc›l bir tedbirle kiﬂinin kaçmas› ve
delilleri karartmas›n›n önüne geçilebilece¤i
düﬂünülmeden do¤rudan kiﬂiler suçun
niteli¤ine bak›larak tutuklan›rsa, ölçülülük
ilkesinden bahsedilemeyece¤ini bildirdi.
Muammer Ayd›n, do¤rudan haklar›n
k›s›tlanmas› yoluna gidilmesinin bizi önce
infaz, sonra soruﬂturma ve yarg›lama gibi
arzu edilmeyen bir sonuca götürebilece¤ini,
bu uygulamayla ‘peﬂin ceza veresiye
yarg›lama’ anlay›ﬂ›n›n yerleﬂmiﬂ olaca¤›n›
belirtti.
Ayd›n, “Hukukun böylesine hoyratça
kullan›larak özgürlüklerin k›s›tlanmas›n›n,
ac› ve ›st›rap duyulmas›na, aile ve iﬂ
yaﬂamlar›n›n da¤›lmas›na, sa¤l›¤›n

bozulmas›na, hatta
intiharlar›n artmas›na yol açacakt›r. Bu durumda toplu-mun hukuka olan
güvensizli¤inin tamiri nas›l mümkün
olacakt›r? Diye sordu.
Daha sonra Aç›k Oturuma geçildi. ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n’›n
yönetti¤i sabah oturumunda ilk sözü
Yarg›tay 8. Dairesi Üyesi Hamdi Yaver
Aktan söz ald›. Aktan genel bir
de¤erlendirmeden sonra medyan›n yarg›
sorunlar›na iliﬂkin yapt›¤› yay›nlar› ironik
bir anlat›mla eleﬂtirdi.
Arama, dinleme kararlar›, önleme dinlemesi
ve önleme göz alt›lar› konusunda medyada
yanl›ﬂ bilgilerin yer ald›¤›n›, üstelik
medyada konuﬂan hukukçular›n da bu
yanl›ﬂl›klara kat›ld›¤›n› belirten Aktan, ne
yaz›k ki delil elde etme amac›yla al›nan
önlemlerin as›l hale geldi¤ini ve usul hatalar›
yap›ld›¤›n› bildirdi.
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malar›nda bilgi eksikli¤i
bulundu¤unu, hâkimlerin ve
savc›lar›n uygulamaya iliﬂkin
Ya rg › t a y ’ d a n b i r › ﬂ › k
beklediklerini söyledi. ‹ﬂ
yükünü azaltacak pek çok
önlem bulunmas›na ra¤men
bunlar›n hiç birinin
uygulanmad›¤›n› belirten
Öztürk, ﬂüphe üzerine delil
olmadan dava aç›lamayaca¤›n›, aç›lan davalarda ise
baz› insanlar›n can›n›n
yand›¤›n›, bunu do¤um
sanc›s›na benzetti¤ini
bildirdi.
Aktan, merkezi yönetimden yerel yönetime
geçildi¤inin bir kan›t› olarak art›k san›klar›n
aya¤›na hâkim gönderildi¤ini ve etkin
piﬂmanl›k alan›n›n çok geniﬂletildi¤ini
ironiyle anlatt›. Aktan bu arada konuﬂtu¤u
konulara iliﬂkin Yarg›tay kararlar›ndan
örnekler sundu.
‹stanbul Üniversitesi SBF Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Ersan ﬁen, adli kollu¤un
kurulmas› yolunda hiçbir hareket
görülmedi¤ini, CMK’da savc›lara tan›nan
pek çok yetkinin kullan›lmad›¤›n›, usulün
esasa kurban edildi¤ini, hak ve özgürlüklere
getirilen k›s›tlamalar›n esas haline
getirildi¤ini söyledi.
Tutuklama yetkisinin kötüye kullan›ld›¤›n›,
Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemelerinin
yarg› birli¤ini sa¤lamada ciddi engel
oluﬂturdu¤unu belirten ﬁen, “Bu özel yetkili
mahkemeler ya kapat›lmal›, ya da adliye
mahkemelerine ba¤lanmal›d›r. Bu
mahkemeler CMK’da istedikleri maddeleri
uyguluyor, iﬂlerine gelmeyenleri
uygulam›yorlar. Kendilerini çok farkl›
görüyorlar. Hâkimler ve savc›lar ayr›
kap›lardan giriyor ve siyah gözlük
tak›yorlar” dedi.
Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey,
yarg›lama yöntemini anlatt›¤› konuﬂmas›nda
yasada yer almas›na ra¤men uzlaﬂma
konusunun yeterince üzerinde
durulmad›¤›n›, ‹stinaf Mahkemeleri
kurulmas› yasalaﬂt›¤› halde henüz
iﬂletilmeye baﬂlanmad›¤›n› bildirdi.
Tutuklaman›n yasada zorlaﬂt›r›ld›¤› halde
bunun keyfi olarak kullan›ld›¤›n›, g›yabi
tutuklama yerine yakalama getirildi¤ini, bu
gibi hallerde kollu¤un ifade alamayaca¤›n›,
ancak bunun böyle olmad›¤›n› belirten
Yenisey, uygulama ile teorinin birbirine
uymad›¤›n› ve aradaki makas›n giderek
aç›ld›¤›n› söyledi.
Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Bahri Öztürk, CMK uygula-

Dinlemelerin daha önce de yap›ld›¤›n›,
bunun art›k yasal düzenlemeyle yerine
getirildi¤ini ancak baz› hatalar yap›ld›¤›n›
belirten Öztürk, hükmün aç›klanmas›n›n
geri b›rak›lmas›n›n ciddi bir yara haline
geldi¤ini, istinaf mahkemelerinin ise bir
önce devreye girmesinin Yarg›tay’›n yükünü
azaltaca¤›n› sözlerine ekledi.
Sabah oturumunun son konuﬂmac›s› Prof.
Dr. Erdener Yurtcan, ceza yarg›lamas›nda
normlar uygulanmadan ceza adaletinin
sa¤lanamayaca¤›n› söyledi. Normlar
konulurken siyasal iktidarlar›n yarg›n›n
ba¤›ms›z ve tarafs›z olmas›n› istemediklerini, kendilerine uygun normlar›n
peﬂinde olduklar›n› belirten Yurtcan, örne¤in
1961 Anayasas›yla getirilen yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›n 1982 Anayasas›yla büyük
ölçüde yok edildi¤ini ve yarg›n›n siyasal
iktidara ba¤land›¤›n›, bugünkü ve getirilmek
istenen HSYK ile de yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n
sa¤lanamayaca¤›n› bildirdi.
Yeni tasla¤›n anayasan›n 144.maddesine
ayk›r› oldu¤unu belirten ve bunu bir
‘yutturmaca’ olarak niteleyen Yurtcan,
normlar›n uygulanmad›¤› bir yerde hukuk
devletinden söz edilemeyece¤ini kaydetti.
‹stinaf mahkemelerine karﬂ› ç›kan Yurtcan,
Bat› bundan kurtulmak isterken Türkiye’ye
getirmenin yanl›ﬂ oldu¤unu bildirdi.

anayasaya ve yarg›laman›n ilkelerine ayk›r›
oldu¤unun alt›n› çizen Yurtcan, hukuk
devletinde bu tür mahkemelere yer
olmad›¤›n›, hukuka ayk›r› delillerin
yarg›lamada kulla-n›lamayaca¤›n›,
normlar›n ihlaliyle oynaman›n devletin
ﬂerefiyle oynamaktan fark› bulunmad›¤›n›
sözlerine ekledi.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Turgay Demirci’nin yönetti¤i Aç›k
Oturumun ö¤leden sonraki oturumunda
konuﬂan Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Metin
Feyzio¤lu, yarg› reformunun hukukçular›n
özgürlük alan› oldu¤unu, ancak bu alanla
ilgili oyunlar oynand›¤›n›, yarg›
mensuplar›n›n sessiz kald›¤›n›, bu konuda
tek sesi ç›kanlar›n barolar oldu¤unu söyledi.
Anayasa de¤iﬂikliklerine de¤inen Feyzio¤lu,
asl›nda pek çok madde söylenmesine
ra¤men kendisine göre de¤iﬂikli¤in bir
maddeden ibaret oldu¤unu, bunun da
Anayasa Mahkemesinin yap›s›nda yap›lmak
istenen de¤iﬂiklik önerisi oldu¤unu,
di¤erlerinin zehir üzerine damlat›lm›ﬂ bir
parmak bal oldu¤unu anlatt›.
Anayasa Mahkemesinin yeni yap›s›yla
Anayasada yer alan ilk dört maddenin bir
anlam›n›n kalmayaca¤›n›n alt›n› çizen
Feyzio¤lu, o nedenle tüm yarg›
mensuplar›n›n, ülkedeki tüm gerçek
hukukçular›n sürece aktif olarak kat›lmalar›
ve sat›h müdafaas› yapmalar› gerekti¤ini
ifade etti.
Prof. Dr. Erdener Yurtcan ve Yarg›tay 8.
Dairesi Üyesi Hamdi Yaver Aktan’›n ikinci
tur konuﬂmalar›ndan sonra soru-yan›t
bölümüne geçildi. Daha sonra Türk Ceza
Hukuku Derne¤i Onursal Baﬂkan› Prof. Dr.
Duygun Yarsuvat Aç›k Oturumun genel
bir de¤erlendirmesini yapt›.
Oturum sonlar›nda ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, oturumun konuﬂmac›lar›na birer plaket sundu.

Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›n›n çekiﬂmesi
yüzünden adli kolluk
sorununun çözülemedi¤ine
dikkat çeken Yurtcan, ceza
hukukunda çapraz sorgu
sisteminin bulunmad›¤›n›,
bunun Anglo Sakson ve
Anglo Amerikan sistemi
oldu¤unu, yarg›lamada
bunun yap›ld›¤›n›
söylemenin yanl›ﬂ oldu¤unu
söyledi.
Devlet Güvenlik Mahkemeleri gibi Özel Yetkili
Mahkemelerin de
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14. Protokol ve
A‹HM'e
Baﬂvuru Süreci
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
gününü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 8 Nisan 2010 Perﬂembe günü saat
14.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda düzenlenen panelde, “14. Protokol
ve A‹HM'e Baﬂvuru Süreci” ele al›nd›.
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ile 2. s›rada geldi¤ini belirten
Ayd›n ﬂunlar› söyledi:
“Özellikle bu dosyalar
üzerinde yap›lan ön incelemede 2.170
dosyada en az bir ihlalin varl›¤›n›n
saptanmas› bu konuda nerelerde
oldu¤umuzun en vahim göstergesidir. Bu
mahkemenin önünde toplam 120.000
dolay›nda dosya oldu¤u gözetildi¤inde de
bu say›n›n çoklu¤u ve ülke olarak
durumumuz daha iyi anlaﬂ›lacakt›r”.
Panelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, 47 üye
devletin kabul etti¤i 14. Protokol Rusya’n›n
da imzalamas›yla sözleﬂmeci devletler
taraf›ndan uygulanabilir hale geldi¤ini
söyledi.
14. Protokol ile A‹HM’in daha siyasi bir
mahkeme kimli¤i kazand›¤›n›, protokolün
baz› maddeleri ile Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleﬂmesine baz› eklemeler yap›ld›¤›n›
hat›rlatan Ayd›n, “Bu de¤iﬂikliklerle bir
yandan sözleﬂmeci bir devlet gibi AB'nin
de taraf olmas› sa¤lanm›ﬂ öte yandan da
bir komisyonun mahkemelere yaz›l› görüﬂ
sunmas›, sözlü olarak kat›lmas› gibi
ba¤›ms›z bir mahkeme iﬂlevi ile ba¤daﬂmayacak düzenlemeler getirilmiﬂtir” dedi.
A‹HS'in birçok maddesinin 14. Protokol
ile de¤iﬂtirildi¤ini, birçok yeni madde
eklendi¤ini ve birçok maddesinin de
kald›r›ld›¤›n› belirten Muammer Ayd›n,
bununla da yetinilmedi¤ini ve mahkemeye
baﬂvuru yönteminde de birçok engel
getirildi¤inin tespit edildi¤ini vurgulad›.
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Bir Avrupa Konseyi projesi olarak yap›lan
e¤itim çal›ﬂmalar› içinde yer alan ‹stanbul
Barosu ve avukatlar›n›n bundan büyük yarar
sa¤lad›¤›n›, önemli say›da avukat›n
A‹HM'ne baﬂvuru süreci için e¤itildi¤ini
belirten Ayd›n, ﬂimdi ‹stanbul Barosu’nun
bu e¤itmenleriyle çal›ﬂmalar yapt›¤›n›,
sertifika programlar› düzenledi¤ini, bu
çal›ﬂmalar›n yak›nda bölgelerde de
yap›laca¤›n› haber verdi.

‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Prof.
Dr. Dr. Selçuk Demirbulak oturumu
yönetirken yapt›¤› konuﬂmada, 1949 y›l›nda

Türkiye’nin de üyesi
bulundu¤u Avrupa Konseyi’nin
kiﬂi özgürlü¤ü, siyasal özgürlük ve hukukun
üstünlü¤üne ba¤l› olarak bu amac› taﬂ›yan
ülkeler aras›nda hukuki bütünleﬂmeyi
sa¤lamay› amaçlad›¤›n› söyledi.

Konseyin birçok sözleﬂme ve tavsiye
karar›n› kabul etti¤ini, haz›rlanan A‹HS’nin
4 Kas›m 1950 tarihinde aralar›nda
Türkiye'nin de bulundu¤u on beﬂ ülke
taraf›ndan Roma'da imzaland›¤›n› belirten
Demirbulak, sözleﬂme ile güvence alt›na
al›nan haklar›n uygulanmas›n› denetlemek
amac›yla 1954 y›l›nda Avrupa ‹nsan Haklar›
Komisyonu, 1959 y›l›nda da Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’nin kuruldu¤unu
bildirdi.
Demirbulak, Konseye üye ülkeler
say›s›ndaki art›ﬂa paralel olarak A‹HS
denetim mekanizmas›n›n günün koﬂullar›na
uygun duruma getirilmesi amac›yla 1 Kas›m
1998 tarihinde yürürlü¤e giren Ek–11
numaral› protokol ile yar› zamanl› olarak
çal›ﬂan Mahkeme ve Komisyonun yerine
Avrupa Konseyi'nin bir organ› olarak tek
ve tam zamanl› çal›ﬂan yeni bir
Mahkeme’nin Strazburg'da kuruldu¤unu
kaydetti.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin
Konseye üye 47 devletlerin say›s›na eﬂit
say›da hakimden oluﬂtu¤unu, mahkemenin
"yarg›","dan›ﬂma" ve “düzenleme"
görevinin bulundu¤unu hat›rlatan
Demirbulak, “Mahkemenin bir görevi
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yarg›sal görev olarak, kendisine gönderilmiﬂ
olan sözleﬂmeden do¤an uyuﬂmazl›klar›
zorunlu ve kesin olarak karara ba¤lamak,
di¤er görevi ise Bakanlar Komite'sinin
istemi üzerine, Sözleﬂmenin ve Ek
Protokollerin yorumu ile ilgili hukuksal
sorunlar konusunda dan›ﬂma niteli¤inde
görüﬂ bildirmektir” dedi.
Demirbulak, 25.05.2004 tarihinde 5170
say›l› yasa ile Anayasa'n›n 90. maddesinin
son f›kras›na eklenen "temel hak ve
özgürlüklere iliﬂkin milletleraras› anlaﬂmalar
ile kanunlar›n ayn› konuda farkl› hükümler
içermesi nedeniyle ç›kabilecek uyuﬂmazl›klarda milletleraras› antlaﬂma hükümleri
esas al›n›r” cümlesi ile A‹HM kararlar›n›n
kanun üstü bir norm olarak iç hukukumuza
girdi¤inin alt›n› çizerek, “Bu hükmün
do¤urdu¤u sonuçlar yönünden Anayasa'n›n
bile üstünde oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ
olmaz” dedi.
Panelde ilk sözü Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Durmuﬂ
Tezcan ald›. Tezcan, power point destekli
sunumunda 14. Protokolün içeri¤i hakk›nda
bilgi verdi. Tezcan ayr›ca, 14. Protokol
gere¤i mahkemenin yap›s› ve A‹HS
maddelerine yap›lan eklemeler ve ç›karmalar hakk›nda aç›klamalar yapt›.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Semih
Gemalmaz, 14. Protokolle yap›lan de¤iﬂikliklerin avukatlar› hiç ilgilendirmedi¤ini,
dairelerin iﬂ yükünü hafifletmek ad›na
yap›lan de¤iﬂikliklerin amac›na ulaﬂmayaca¤›n›, çünkü esas iﬂ yükünün dairelerin

mutfa¤› olan sekreteryalar›n üzerinde
oldu¤unu söyledi. Asl›nda 14. Protokolden
devletlerin yararlanaca¤›n› hat›rlatan
Gemalmaz, Türkiye’nin A‹HM’e ihtiyac›
bulundu¤unu, bunun Türkiye’de yaﬂanan
son olaylarda aç›kça görüldü¤ünü bildirdi.
‹stanbul Barosu Üyesi, A‹HM Eski Yarg›c›
Av. Dr. R›za Türmen ise 14. Protokol
çerçevesinde A‹HM’in yeni yap›s› ve
yapaca¤› çal›ﬂmalar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi
verdi. 14. Protokolün en önemli özelli¤inin
yeni kabul edilebilirlik kriteri oldu¤unun
alt›n› çizen Türmen, bunun bireysel baﬂvuru
hakk›n› bir ölçüde zedeledi¤ini, sözleﬂmenin
ruhuna pek uygun düﬂmedi¤i görüﬂünde
oldu¤unu, bu kriterin içinin doldurulmas›
gerekti¤ini bildirdi. A‹HM Sekreteryas›'nda
Görevli Hukukçu Hasan Mutaf, 14. Protokolün, davalar›n süresini k›saltmak ve
dairelerin iﬂ yükünü hafifletmek amac›yla
haz›rland›¤›n› bildirdi. Mutaf, A‹HM’e baﬂvuru süresi ve yeni
kabul edilebilirlik
kriteri hakk›nda teknik
bilgi sundu.

can Barolar Birli¤inin özgür ve özerk
olmad›¤›n›, hükümetin denetiminde
bulundu¤unu, bu nedenle Türkiye
barolar›n›n çal›ﬂmalar›n› ilgiyle izlediklerini
ve Türk hukukçular›n Azerbaycanl›
hukukçular üzerinde büyük etkisinin
bulundu¤unu bildirdi.
Soru-cevap bölümünün tamamlanmas›ndan sonra ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n bütün kat›l›mc›lara
teﬂekkür etti ve konuﬂmac›lara birer plaket,
konuklara da arma¤anlar verdi.

Panelde söz alan
Lahey Barosu Baﬂkan›
Martens de 14. Protokolü çok gerekli buldu¤unu, A‹HM’in
önemli konulara yo¤unlaﬂma f›rsat› bulaca¤›n› söyledi.
Azerbaycan Delegasyonundan ‹ntiqam
Aliyev de, Azerbay-
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Yeni Bir
Anayasa M›?
Yeni Bir
Dayatma M›?
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar gününü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 9
Nisan 2010 Cuma günü saat 10.30’da Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda düzenlenen
panelde, “Yeni Bir Anayasa M›? Yeni Bir
Dayatma M›?” konusu tart›ﬂ›ld›.

‹

Panelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, bir yönetim
biçimini de¤erli k›lan ve Demokratik yapan
en önemli unsurlar›n "Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›",
"Hukukun Üstünlü¤ü" ve "Hukuk Devleti"
ilkesi oldu¤unu, ancak TBMM'ye sunulan
anayasa de¤iﬂikli¤i önerisi ile kuvvetler
ayr›l›¤› sisteminden kuvvetler birli¤i
sistemine geçilmesi ve bütün erklerin siyasi
iktidarda toplanmas›n›n amaçland›¤›n›
söyledi.
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halkoylamas›na suAnayasa üzerinde oynaman›n

nulmas›n›n, özünde
yöntem olarak 12
Eylül Anayasas›n›n haz›rlanma ve kabul
süreci felsefesinden hiçbir fark› bulunmad›¤›n› söyledi.
Giriﬂilen Anayasa de¤iﬂikli¤i çabas›
sonucunda gidilecek referandumda
maddelerin tek tek oylanmas› yerine paket
halinde oylanmas›n›n da hukukla ve
demokrasi kültürüyle ba¤daﬂmad›¤›n›
belirten Ayd›n, demokrasilerde referandumlar›n sak›ncal› sonuçlar da do¤urabildi¤ine, temel hak ve özgürlüklerin bile
referandumla ortadan kald›r›labildi¤ine
dikkat çekti.
Toplumsal mutabakat metni olan
anayasalar›n uzlaﬂ› içinde ortak ak›lla
yap›lmas› gerekti¤inin alt›n› çizen
Muammer Ayd›n, daha önce yap›lan
anayasa de¤iﬂikliklerinin bu yöntemle
yap›ld›¤›n› hat›rlatt›.

Hukuk Devleti ilkesinin Kuvvetler ayr›l›¤›
sisteminde yarg›n›n ba¤›ms›z olmas› ve
yürütme ve yasama organlar›n›n yasa ve
anayasaya karﬂ› eylem ve iﬂlemlerini
denetlemesi ile olanakl› bulundu¤unu
belirten Ayd›n, “Bu yüzden Türkiye'de yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› daha da güçlendirmek
yönünde öncelikli ve zorunlu olarak
yap›lmas› gereken köklü reformlara
gereksinim varken, siyasal iktidar›n Yarg›y›
tam bir kuﬂatma alt›na almak, memur bir
kurum yaratmak istemesi ve Anayasa
De¤iﬂiklik önerisinde salt Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu ile Anayasa
Mahkemesi gibi yarg›n›n üst kurumlar›nda
yap›sal de¤iﬂikli¤i öneren tasfiyeye yönelik
hükümler getirmesi demokrasi tarihimiz ve
hukukun üstünlü¤ü ilkesi aç›s›ndan kayg›
verici durum yaratm›ﬂt›r” dedi.
Muammer Ayd›n, bu yüzden kat›l›mc› ve
ço¤ulcu bir süreç içinde geliﬂmeyen, temel
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Bu siyasi iktidar zaman›nda yap›lan 2007
y›l› anayasa de¤iﬂikliklerinin uzlaﬂma
gerçekleﬂtirmeden yap›lan düzenlemelerin
uygulanmas› ve yorumlanmas›nda sorunlar
ortaya ç›kard›¤›n› belirten Ayd›n, “Örne¤in
Cumhurbaﬂkan›n›n görev süresinin bu yeni
düzenlemeyle 5 y›l oldu¤u bilindi¤i halde
7 y›lm›ﬂ gibi gösterilmeye çal›ﬂ›lmas› da

sak›ncalar›n› ortaya koymaya yeter bir
kan›tt›r” dedi.
Siyasi iktidar›n, ad›na yarg› reformu dedi¤i
bir çal›ﬂmaya zemin haz›rlamak için
Anayasay›, as›l olarak da Anayasa
Mahkemesi, Hâkimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu (HSYK), Yarg›tay ve Dan›ﬂtay'›
boyunduru¤u alt›na alabilmek için kendi
anlay›ﬂ›na uygun olarak de¤iﬂtirme çabas›
içine girdi¤ini hat›rlatan Muammer Ayd›n,
siyasi iktidar›n demokratik bir anayasa
yapmak gibi bir kayg›s› ve anlay›ﬂ›n›n
bulunmad›¤›n›, getirilen teklifte Anayasa
Mahkemesi ve HSYK'n›n yap›s›n›n hedef
al›nd›¤›n›, ancak YÖK gibi y›llard›r konumu
tart›ﬂ›lan ve karﬂ› olduklar› bir kurumun
yap›s›na ise dokunulmad›¤›n›, çünkü
buralar›n art›k kendi yandaﬂlar›n›n eline
geçti¤ini ve kendi anlay›ﬂlar›na göre
yönetildi¤ini kaydetti.
Bugüne kadar yap›lanlar›n bundan sonra
da ne yap›laca¤›n› aç›kça gösterdi¤ine iﬂaret
eden Ayd›n konuﬂmas›n› ﬂu sözlerle
tamamlad›: “Bu durum yap›lmak isteneni
aç›kça göstermektedir ve bu nedenle de
de¤iﬂiklik teklifinde yer alan maddeleri tek
tek eleﬂtirmenin gerekli olmad›¤›n›
düﬂünüyorum. Ancak de¤iﬂiklik tekliflerinin
türban› kamuya sokma, yarg›y› ele geçirme,
yasama yürütme yarg› üçlüsünün ayr›
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enstrümanlar›n› kulland›¤›n› söyledi.
Anayasa ve yarg›ya biçim verme çabas›na
girildi¤ini, iki yarg› kurumu olan Anayasa
Mahkemesi ve HSYK’n›n hedefte oldu¤unu
belirten Emina¤ao¤lu, darbe dönemlerinde
oldu¤u gibi, bugünkü siyasal iktidar›n da
dikensiz gül bahçesi yaratma peﬂinde
oldu¤unu bildirdi.

çal›ﬂmas›na son verme ve nihayet siyasi
iradeye ve Cumhurbaﬂkan›na s›n›rs›z
yetkiler vererek Yürütme'nin konumunu
otoriter biçimde güçlendirmeye yönelik
düzenlemeler oldu¤unu rahatl›kla
görebiliyoruz. Bu nedenle getirilen
de¤iﬂiklikler aç›kça bir dayatmad›r ve kabul
edilemez”.
Paneli, ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek yönetti. Özbek yapt›¤›
k›sa sunuﬂ konuﬂmas›nda 1876’dan buyana
134 y›ll›k bir anayasa kültürümüzün
bulundu¤unu, anayasa konusunda yap›lan
çal›ﬂmalar›n bu kültürden esinlendi¤ini,
ancak son getirilen de¤iﬂiklik önerileri için
bunu söylemenin mümkün olmad›¤›n›
söyledi.
Bahçeﬂehir Üniversitesi Anayasa Hukuku
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum,
son anayasa de¤iﬂikliklerinin hiç kuﬂkusuz
bir dayatma oldu¤unu söyledi.
Anayasalar›n ve bu anayasalarda yap›lacak
de¤iﬂiklikler için referans›n evrensel nitelikli
kurumlar ve belgeler oldu¤unu belirten
Batum, cumhuriyetin hukukuna karﬂ› olan
bir zihniyetin “elitlerin hukukunu k›rmak”
iddias›yla Anayasa Mahkemesi ve
HSYK’n›n yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesi ve parti
kapatmalar›n›n zorlaﬂt›r›lmas› önerisini
bilgisizce savunduklar›n› söyledi.
Bunun bir paradigma haline geldi¤ini,
mutlaka etkisiz duruma getirilmesi ve bu
alanda çal›ﬂ›lmas› gerekti¤ini kaydeden
Batum, “E¤er bu yap›lmazsa çat› çöker ve
hepimiz alt›nda kal›r›z” dedi.
Avrupa Birli¤i ‹lerleme Raporlar›n›n,
Venedik Komisyonu ölçütlerinin iyi
okunmad›¤›n›, iyi anlat›lmad›¤›n› hat›rlatan
Batum, özensiz çal›ﬂmalarla ancak özensiz
bir anayasa de¤iﬂikli¤i gerçekleﬂtirilebilece¤ini, özellikle parti kapatma
maddesinin anayasaya ayk›r› oldu¤unu
kaydederek ayk›r›l›¤›n ayr›nt›lar› üzerinde
durdu.
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Necmi Yüzbaﬂ›o¤lu,
anayasa de¤iﬂiklikleri konusunda bir panel

düzenleyen ‹stanbul Barosunun tarihi bir
sorumlulu¤u yerine getirdi¤ini söyledi.
1991 y›l›nda düﬂük barajla seçimlere
gidilirken toplumda yeni bir anayasa
talebinin bulundu¤unu, oluﬂan meclisin
Türkiye’nin tamam›n› temsil etti¤ini, ancak
bu f›rsat›n iyi kullan›lmad›¤›n› belirten
Yüzbaﬂ›o¤lu, o dönemde uzlaﬂ›yla yap›lan
15 madde de¤iﬂikli¤i ile demokrasinin
önünün aç›ld›¤›n› vurgulad›.
2001 y›l›nda yine anayasada uzlaﬂ›yla çok
önemli de¤iﬂikliklerin yap›ld›¤›n› anlatan
Yüzbaﬂ›o¤lu, bu dönemde yap›lan 34 madde
de¤iﬂikli¤iyle de özgürlüklerin önünün
aç›ld›¤›n› bildirdi.
Hiçbir siyasi iktidar›n yarg› reformu
yapmakta istekli olmad›¤›n›, bu nedenle
yarg›ya yat›r›m da yapmad›¤›n›, çünkü gücü
elinde bulunduranlar›n denetimden
hoﬂlanmad›klar›n› belirten Yüzbaﬂ›o¤lu,
“Hukuk devletinin amac› denetimsiz bir
alan b›rakmamakt›r. Denetimsizlik keyfilik
yarat›r. Montesquieu, “gücü elinde
bulunduranlar kötülü¤e meyleder, bu insan
zaaf›d›r” der. Bundan ders almak laz›m”
dedi.
Konuﬂmas›n›n sonunda bir öneride bulunan
Yüzbaﬂ›o¤lu ﬂunlar› söyledi: “Yeni bir
anayasa için 1924 anayasas›n›n yöntemini
benimseyelim. Seçim baraj›n› %5’e
düﬂürelim. Seçimlere giderken yeni
seçilecek meclisin kurucu meclis yetkisiyle
donanaca¤›n› belirtelim. Seçimlerden sonra
oluﬂacak mecliste görüﬂülmek üzere
toplumun ilgili katmanlar›ndan Yeni
Anayasa ile ilgili görüﬂler isteyelim. Bunlar›
mecliste güçler oran›nda oluﬂturulacak bir
komisyona teslim edelim. Komisyon bu
dokümanlardan yararlanarak bir taslak
haz›rlas›n. Tasla¤› her yönüyle her ortamda
tart›ﬂal›m. Tasla¤› ortaya ç›kan görüﬂler
çerçevesinde Komisyon yeniden gözden
geçirsin ve Komisyon yeni doküman› bir
teklif haline getirsin. Daha sonra Genel
Kurulda görüﬂülsün ve kanunlaﬂt›ktan sonra
halkoyuna sunulsun. Kabul edilirse art›k
anayasa tart›ﬂmalar›na son verilsin”.
YARSAV Önceki Baﬂkan› Ömer Faruk
Emina¤ao¤lu, 12 Eylül Anayasas›n›
de¤iﬂtirmek isteyen siyasi iktidar›n 12 Eylül

De¤iﬂiklikler gerçekleﬂirse eski düzeni
arar hale gelece¤imizin alt›n› çizen
Emina¤ao¤lu, özelikle HSYK de¤iﬂiklikleri
üzerinde ayr›nt›l› olarak durdu ve Adalet
Bakan›n›n bu kurulda tek seçici konumuna
getirildi¤ini anlatt›. Öneride HSYK’n›n
bugünkü yap›s›na iliﬂkin eleﬂtirilerin ortadan
kald›r›lmad›¤›n›, baﬂka bir dil kullan›larak
düzenin aynen sürdürüldü¤ünü belirten
Emina¤ao¤lu, tamamen özerk bir yap›ya
sahip olmas› gereken Türkiye Adalet
Akademisinin ise Adalet Bakanl›¤› E¤itim
Dairesinden daha ba¤›ml› hale getirildi¤ini
kaydederek geçici maddelerle getirilen
hükümleri de eleﬂtirdi.
Y›ld›z Teknik Üniversitesi ‹ktisadi ‹dari
Bilimler Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Faz›l Sa¤lam, Anayasalar›n amac›n›n
siyasal iktidarlar› s›n›rlamak ve özgürlükleri
güvence alt›na almak oldu¤unu, bunu da
hukuk devletinin sa¤lad›¤›n› söyledi.
Siyasal iktidarlar›n anayasay› ve bunun
getirdi¤i s›n›rlamalar› içine sindirmesi
gerekti¤ini belirten Sa¤lam, “Aksi halde
düzenle kavga kaç›n›lmazd›r. Bunun
topluma bir faydas› yoktur” dedi.
Adalet Bakan›n›n HSYK’n›n baﬂ›nda
bulunmas›n› da eleﬂtiren Sa¤lam, bir kiﬂinin
kurulu kilitleyebildi¤ini, çal›ﬂamaz hale
getirebildi¤ini, anayasada bulunmayan bir
veto hakk›n› kulland›¤›n›, bunun da görevi
kötüye kullanmak anlam›n› taﬂ›d›¤›n›
vurgulad›.
Siyasal iktidar›n sa¤l›ks›z bir demokrasi
anlay›ﬂ›na sahip oldu¤unun alt›n› çizen
Sa¤lam, gücü kullanman›n çok önemli
oldu¤unu, denetimsiz bir gücün neler
yapabilece¤ini tasavvur etmenin güç
bulundu¤unu belirterek siyasal iktidar›n bu
gücünü yarg›n›n frenledi¤ini, güç
odaklar›nca yarg›n›n bu nedenle engel
görüldü¤ünü anlatt›.
Anayasa de¤iﬂiklik önerilerinin Venedik
Komisyonu ölçütlerine ve AB izleme
heyetinin dört raporunda belirtti¤i önerilere
taban tabana z›t oldu¤unu belirten Sa¤lam,
de¤iﬂiklik önerilerini “ﬂark kurnazl›¤›”
olarak niteledi ve “hap” gibi sunulan bu
de¤iﬂikliklerin Anayasa mahkemesinden
dönece¤i inanc›nda bulundu¤unu sözlerine
ekledi.
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Baromuzun 132. Y›l
Etkinlikleri
Forumla Noktaland›
stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ
Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
Haftas› kutlama etkinlikleri 10 Nisan
2010 Cumartesi günü ‹stanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel
Salonunda düzenlenen forumla sona erdi.

‹

Saat 10.30’da baﬂlayan forumun aç›l›ﬂ›nda
konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, “Meslek Sorunlar›,
Çözüm Önerileri ve Avukatl›k Mesle¤inin
Gelece¤i” konulu forumu meslektaﬂlardan
gelen istek üzerine düzenlendi¤ini
ancak yeterli ilgi gösterilmemesinin üzücü
bulundu¤unu söyledi.
Bugünkü e¤itim sistemiyle avukatl›k
mesle¤inin gelece¤ini tasarlaman›n
mümkün olmad›¤›n› belirten Ayd›n, bugün
say›s› altm›ﬂa ulaﬂan hukuk fakültesinde
verilen e¤itimin ayn› düzeyde eﬂit ve yeterli
olmad›¤›n›, alt yap› eksikli¤inin e¤itimin
kalitesini yeterince düﬂürdü¤ünü, böyle bir
e¤itimin ürünü olan hâkim, savc› ve
avukat›n da meslek sorunlar› yaﬂamas›n›n
do¤al oldu¤unu söyledi.
Sadece e¤itimde de¤il, bugün ülkemizde
her ﬂeyin ‘yaparm›ﬂ gibi’ yap›lmas›ndan
kaynakland›¤›n›n alt›n› çizen Muammer
Ayd›n, bu nedenle sorunlara köklü
çözümlerle yaklaﬂmak yerine, kolayc›l›¤a
kaç›p geçici önlemlere baﬂvuruldu¤unu,

18

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

i

artes

isan
n 10 N
a
l
o
ü
a
1
ci gün
.30’d
.
ekizin ü saat 10 ültesi Ord
s
n
i
r
n
e
k
l
ü
a
k
g
i
F
l
i
Etkin Cumartes itesi Fen ferans
s
2010 ul Üniver Bilsel Kon r›m›z›n züm
a
b
‹stan Dr. Cemil eslektaﬂl unlar›, Çö
r
m
.
o
f
S
m
o
ü
r
k
P
da t “Mesle esle¤inin
n
u
n
o
k
Sal
aç›
›k M ap›ld›.
m›na
ukatl
sorunlar›n adeta hal›n›n alt›na
kat›l› leri ve Av u forum y
l
i
Öner e¤i” konu
netim
süpürüldü¤ünü bildirdi.
ve Yö rçekleﬂen
›
lec
n
e
a
G
k
Hukuk fakültesini bitirir bitirmez
ro
la ge
Baﬂ
rosu kat›l›m›y ölgesi Ba ini
a
B
l
n
r
u
meslek sorunlar›n›n baﬂlad›¤›n›,
B
i
e
b
l
'n
e
i
n
i
‹sta u Üyeler ra ve Eg ﬂve öner
ü
l
a
yetkililer gibi stajyerlerin de staj
r
u
ö
m
r
r
g
u
a
k
K
da M
t›lara
dönemini fazla ciddiye almad›klar›n›,
forum nlar› da ka
a
bu dönemde onlar›n da ciddi ve önemli
Baﬂk iler.
d
bildir
çeﬂitli sorunlar yaﬂad›klar›n› hat›rlatan

an
0 Nis

Ayd›n, “Barolar ve meslektaﬂlar olarak
hepimiz sorunlar›m›za ve onlar›n çözümüne
sahip ç›kmal›y›z. Birbirimizi k›yas›ya
eleﬂtirmeliyiz. Çuvald›z› kendimize iyice
bat›rmal›y›z. Ve inand›¤›m›z de¤erleri bir
yerlere taﬂ›mak için el ele vermek
zorunday›z” dedi.
Meslek Sorunlar› Komisyonu Üyesi
Av. Mehmet Y›ld›z’›n yönetti¤i forumda,
kürsüye ç›k›ﬂ s›ras›yla Av. Hakan Paksoy,
‹nsan Haklar› Merkezi Baﬂkan› ve TBB
Denetleme Kurulu Üyesi Av. ‹rfan
Akyürek, Denizli Barosu Baﬂkan› Av. Adil
Demir, ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek, Av. Kemal Aytaç,
Disiplin Kurulu Üyesi Av. Hüseyin Avni
Durmuﬂo¤lu, Yarg› Çal›ﬂanlar› Derne¤i
Baﬂkan› F›rat Balta, Av. Muhittin
K ö y l ü o ¤ l u , Av. A b d u r r a h m a n
Bayramo¤lu, Av. Baﬂar Yatl›, Av. Selami
Melemﬂe, Av. Nahit Oralbi, Bal›kesir
Barosu Baﬂkan› Av. Muzaffer Mavuk,
Kocaeli Barosu Baﬂkan› Av. Mehmet
Cumhur Ar›kan, Av. Nuran Atahan

Cum

forumda birer konuﬂma yapt›lar. Yap›lan
konuﬂmalarda, hukuk e¤itimi, avukatl›k
mesle¤inin gelece¤i, Avukatl›k Yasas›
de¤iﬂiklikleri, avukatlar›n sosyal ve
ekonomik sorunlar›, yarg› reformu ve karﬂ›
devrimcilerle hukuki mücadele, yabanc›
hukuk bürolar›n›n durumu, meslek tekelinin
korunmas›, baronun statükocu yap›dan
kurtar›lmas›, avukatlar›n sosyal güvenlik
aç›s›ndan Emekli Sand›¤›’na ba¤lanmas›
gerekti¤i, meslek kurallar›n›n günümüz
koﬂullar›na uyarlanmas›, yarg› çal›ﬂanlar›n›n
sorunlar›, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli
karar›na uygun olarak avukatl›k s›nav›n›n
uygulanmas›, avukata dan›ﬂma ücretinin
hayata geçirilmesi ve denetlenmesi, avukat
evleri ve huzurevi kurulmas›, hukukun ve
yarg›n›n çökertilmesine karﬂ› ç›k›lmas› ve
avukatlar›n haklar›n› savunmada birlikte
mücadele edilmesi gibi konular dile getirildi.
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132. Y›l Kutlamalar›nda
Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri

Müzik: TSM
Baromuz Türk Sanat Müzi¤i korusu 3 Nisan 2010 Cumartesi günü
‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel
Konferans Salonunda düzenlenen plaket törenleri aras›nda ve 5
Nisan 2010 Pazartesi günü saat 20.30’da Caddebostan Kültür
Merkezinde olmak üzere iki konser verdi. ﬁef Caner Bak›r
yönetimindeki koro, iki bölümden oluﬂan konserin ilk bölümünde
segâh, ikinci bölümünde ise uﬂﬂak makam›nda ﬂark›lar
seslendirdi.Yabanc› konuklar›m›z›n da izledi¤i konsere

meslektaﬂlar›m›z büyük ilgi gösterdi. Konser sonunda yabanc›
konuklar›m›z ve Baro Baﬂkan›m›z Av. Muammer Ayd›n koro ﬂefi
ve sanatç›lara teﬂekkür ederek ﬂef Caner Bak›r’la sanatç›lar ad›na
Av. Saadet Ayhan’a birer buket çiçek verdi. Konseri ‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak ve
Türkiye Barolar Birli¤i Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Nuri
Karahan da izledi.
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Müzik: THM
Türk Halk Müzi¤i Koromuz da 4 Nisan 2010 Pazar günü saat
20.00’da Bak›rköy Yunus Emre Kültür Merkezinde bir konser
verdi. ﬁef A. Tekin Kumaﬂ yönetimindeki THM Korosu sevilen
türküleri seslendirdi. Konsere, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.

Muammer Ayd›n ve eﬂi, ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Prof.
Dr. Dr. Selçuk Demirbulak Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek ve
eﬂi, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay Demirci ve avukatlar kat›ld›.

Tiyatro
‹stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
günü etkinliklerine baromuz Kültür ve Sanat Komisyonu tiyatro
Grubu da bir etkinlikle kat›ld›.
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Tiyatro Grubu, 6
Nisan 2010 Sal› günü saat 20.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda ünlü yazar Anton Çehov’un ‘Ay›’ adl› bir perdelik
oyununu sahneledi. Oyunu 1. Yönetmen Av. Burhan Gün, 2.
Yönetmen Av. Abdullah Gün sahneye koydu. Oyunda Av. Burhan
Gün, Burcu Polatbora ve Aziz Çakmakl› rol ald›lar.
Meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan be¤eni ile izlenen oyundan sonra
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, sanatç›lar›
kutlayarak, kendilerine teﬂekkür etti ve hepsine birer buket çiçek
verdi.
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Resim ve Foto¤raf Sergisi
132. Y›l etkinlikleri kapsam›nda hukukçu ressam ve foto¤raf
sanatç›lar›n›n yap›tlar› 5 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 11.00’da
Sultanahmet Adliyesi’nde ayn› gün saat 14.30’da Bak›rköy Adliye
Saray› Protokol Giriﬂinde sergilendi.
Sultanahmet Adliyesindeki sergi aç›l›ﬂ› ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Aykut Cengiz
Engin ve Adalet komisyonu Baﬂkan› ﬁefik Mutlu ile baﬂsavc›
vekilleri ve meslektaﬂlar›m›z taraf›ndan yap›ld›.
Sultanahmet Adliyesindeki sergiye 15 sanatç› 55 yap›t›yla kat›ld›.
Sergide, Nesrin Trak 6, Nevin Uzsay 3, Ankara Barosundan

Av. Nursel Acar 3, Av. Bilge Do¤ru 4, Av. Kayhan Selek 3, Av. Ali
H. Balkan 2, Av. Necla Taﬂar 4, Av. Keramettin Dönmez 4, Laika
Yap›c›o¤lu 3, Av. Musa Hac›ömero¤lu 3, Av. Leyla Mengüç 4
ya¤l›boya resim, Sevinç Öner 3 ya¤l›boya resim ve 2 foto¤raf, Av.
Ahmet Baﬂalan 5 foto¤raf, Mevhibe Baﬂaran 3 suluboya ve bir
karakalem resim, Av. Zülfikar Cansever de 3 foto¤rafla yer ald›.
Serginin aç›l›ﬂ›nda Türkiye Barolar Birli¤i Disiplin Kurulu Üyesi
Av. Mehmet Nuri Karahan, Denetleme Kurulu Üyesi Av. ‹rfan
Akyüz, ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek,
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay Demirci ve avukatlar haz›r
bulundu.
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Resim ve Foto¤raf Sergisi
Bak›rköy Adliye Saray› Protokol Giriﬂindeki serginin aç›l›ﬂ› saat
14.30’da yap›ld›. Sergiyi ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›s› Mustafa Adagül ve Adalet
Komisyonu Baﬂkan› Ferit Aslankurt hay›rl› olmas› dile¤iyle açt›.

Ayﬂe Mine Özer 6, Av. Ahmet Baﬂalan 5, Macide Tekin 5, Av.
Fatma Ramise Bayramo¤lu 5, Av. Yalç›n Çak›c› 7, Av. ‹lknur
Alanya 7, Av. Esra Demirtaﬂ 1, Av. Vahap Erden 3, Nur Gerçel 4,
Av. Ayﬂegül Kaya 3 ve Mine Memiﬂler 4 yap›t›yla yer ald›.

Bak›rköy Adliyesindeki Sergiye 24 sanatç› 94 eseriyle kat›ld›.
Sergide Av. ‹nciser Alptekin 4, Av. S.Sevinç Öner 3, Av. Hamit
Tayfur Özgür 5, Ankara Barosundan Av. Nursel Acar 5, Sunay
Aksoy (Sibel Ayd›n) 1, Av. Murat Aktürk 4, Av. Bar›ﬂ Akar 2, Ali
Yaﬂar Ünlütürk 1, Av. Leyla Mengüç 5, Av. Devrim Yaz›r Y›ld›r›m
3, Av. Ayﬂe Betül Özer 5, Av. Yücel Sengü 5, Av. Hasan Ayaz 1,

Bak›rköy Adliye Saray›ndaki sergi aç›l›ﬂ›na Türkiye Barolar Birli¤i
Disiplin Kurulu Üyesi Av. Mehmet Nuri Karahan, ‹stanbul Barosu
Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, hâkimler, savc›lar, avukatlar
ve adliye personeli kat›ld›.
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Spor: Barolar Aras› Dostluk Turnuvas› Yap›ld›
‹stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar
Haftas› etkinlikleri çerçevesinde ‹stanbul Barosu Spor
Komisyonu’nun düzenledi¤i “Dostluk Turnuvas›” 09-10-11 Nisan
2010 tarihlerinde Sancaktepe Belediyesi Tesisleri’nde yap›ld›.

Turnuvada finalde ‹stanbul Barosu ‹stanbul Tak›m›, ‹stanbul Barosu
Bosphorus Tak›m›’n› penalt›larla 5–4 yenerek birinci oldu. ‹stanbul
Barosu Golden Horn Tak›m›’n› 3–0 yenen Kocaeli Barosu ise
üçüncü oldu.

Turnuvaya Tokat, Kocaeli ve Bursa Barolar›n›n futbol tak›mlar›
yan›nda Baromuzun 4 futbol tak›m› ile ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi tak›m› da kat›ld›.

Dereceye giren tak›mlara kupa ve madalya verilirken, kat›l›mc›
Tokat, Kocaeli ve Bursa Barolar› ile tesislerinin kullan›m›na
müsaade eden Sancaktepe Belediye Baﬂkan› ‹smail Erdem’e de
teﬂekkür plaketi verildi.
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Baromuzun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü
Etkinliklerine Kat›lan Konuklar›m›z
‹stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Haftas› etkinliklerine yerli ve yabanc› konuklar da kat›larak baromuzun
kuruluﬂunu kutlad›lar. Konuklar›m›z zaman zaman etkinliklerimize kat›ld›lar, panellerde söz ald›lar, ayr›ca konuklar›m›z için tan›t›m
ve ziyaret programlar› düzenlendi.
Baromuzun etkinliklerine onur veren yabanc› konuklar›m›z ﬂöyle:
1. Alex Tallon
2. Remi Chaine
3. Fahrija Kark›n
4. Philippe Henri Duthe›l
5. Dr.Rolf Kronenburg
6. Nenad Jan›cev›c
7. Nikola Trajanov
8. Jordanco Madzunarov
9. Rene Koele
10. Anne-Riehe van der Linden
11. Jop Spjherman
12. Renee van der Zwan
13. Zoran Vuk›c
14. Bdw Martens
15. Annagi Hajibeyli
16. Lamiya Bayramova
17. Gunel Quliyeva
18. Intigam Aliyev
19. Alovsat Aliyev
20. Leyla Madatli
21. Seljan Mammadli
22. Aynur Jafarova
23. Menahem Bachar
24. Joanna Anastasopoulloh
25. Alessandro Senatore
26. Patrizia Salati

Brüksel Barosu Baﬂkan›.
Lyon Baro Baﬂkan›
Saraybosna Baro Baﬂkan›
Hautes Seine Barosu Baﬂkan›
Köln Barosu Bﬂk.Yrd.
Makedonya Barolar Birli¤i Baﬂkan›
Makedonya Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi
Makedonya Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi
Lahey Genç Barosu Baﬂkan Yrd.
Lahey Genç Barosu Genel Sekreteri
Lahey Genç Barosu Sayman›
Lahey Genç Barosu yönetim kurulu üyesi
H›rvatistan Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
Lahey Barosu
Azerbaycan Barolar Birli¤i
Azerbaycan Barolar Birli¤i
Azerbaycan Barolar Birli¤i
Azerbaycan Avukatlar Forumu
Azerbaycan Avukatlar Forumu
Azerbaycan Avukatlar Forumu
Azerbaycan Avukatlar Forumu
Azerbaycan Avukatlar Forumu
Tel Aviv Barosu
Atina Barosu
Napoli/‹talya Barosu
Verona/‹talya Barosu

Baromuzun Kuruluﬂ y›ldönümü etkinliklerine ülkemizden de 12 Baro Baﬂkan› ile .u barolar›n Yönetim Kurulu ve Staj E¤itim Kurulu
üyeleri de kat›larak baromuzu onurland›rd›. Marmara ve Ege Bölgesi barolar›ndan gelen baﬂkanlar, 11 Nisan 2010 Pazar günü geleneksel
bölge toplant›lar›ndan beﬂincisini ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi. Konuya iliﬂkin haberimizi ve bas›n aç›klamas›n› sitemizde bulabilirsiniz.
Etkinliklerimize kat›lan baro baﬂkanlar› ﬂöyle:
Av. Sümer Germen, Ayd›n Barosu Baﬂkan›
Av. Muzaffer Mavuk Bal›kesir Barosu Baﬂkan›
Av. Zeki Kahraman Bursa Barosu Baﬂkan›
Av. Tülay Ömercio¤lu, Çanakkale Barosu Baﬂkan›
Av. Adil Demir, Denizli Barosu Baﬂkan›
Av. Faruk Sezer, Edirne Barosu Baﬂkan›
Av. Gültekin Uzunalio¤lu, Giresun Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. M. Cumhur Ar›kan, Kocaeli Barosu Baﬂkan›
Av. Vacit Öktem, Sakarya Barosu Baﬂkan›
Av. A.Musellem Görgün, Tekirda¤ Barosu Baﬂkan›
Av. R›za Albay , Uﬂak Barosu Baﬂkan›
Av. Cemal ‹nci, Yalova Barosu Baﬂkan›
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Toplam 679 Meslektaﬂ›m›za Plaket Verildi
‹stanbul Barosunun 132. Kuruluﬂ Y›ldönümü ve 5 Nisan Avukatlar Haftas› nedeniyle mesleklerinde 25 y›l›n› dolduran 272, 30 y›l›n›
dolduran 185 ve 35 y›l›n› dolduran 222 olmak üzere toplam 679 meslektaﬂlar›m›za törenle plaket verildi.
Plaket töreni 3 Nisan 2010 Cumartesi günü ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda yap›ld›.
Plaket alan meslektaﬂlar›m›z›n sicil numaras› ve adlar› ﬂöyle:
MESLEKTE 25 YILINI DOLDURAN
AVUKATLAR (2010)
13125 AHMET KAYIHAN Y‹RÇ‹
13517 BEK‹R ﬁAH‹N
13576 ZAFER ULUTAﬁDELEN
13578 MEHMET ﬁÜKRÜ ANGI
13581 HALUK DELEMEN
13582 MEHMET AK‹F TANRIÖVER
13585 TALAT GÖKTÜRK
13586 ﬁABAN SA⁄LAM
13588 NURTEN TAKTAK
13589 HAL‹ME ÖZLEY‹ﬁ ÖZCAN
13592HAL‹L AVAN
13593 NURHAN AKIN
13594 HÜDAVERD‹ AKSEN
13595 NECM‹YE PERRAN KESK‹NTAﬁ
13596 SÜHEYLA BIKMAZ
13597 SERVET BAKIRTAﬁ
13598 TURGAY ‹LKTAÇ
13599 AL‹ SADIK ER‹ﬁ
13600 ORHAN ÖGE
13601 AL‹ RIZA AYDIN
13605 HAYAT‹ YAZICI
13607 AHMET SARAÇ
13610 AYDIN AKBULUT
13611 HAYRETT‹N YILMAZ
13619 YILDIZ DAYLIK
13622 AYDA TANYEL‹
13625 AYDO⁄AN SARAÇ
13626 MEHMET NED‹M DO⁄AN
13627 CEYLA AKAY
13628 NURﬁEN BELEN
13629 FÜSUN ﬁENTÜRK
13630 NAZ‹FE ﬁEBNEM SAYHAN
13632 KEMALETT‹N ÖZTÜRKATALAY
13633 ZEYNEP MERAL ﬁENGÜL
13635 ALEV KIVILCIM SOMER
13639 AHMET TERLEMEZ
13641 FER‹AL EM‹ROSMANO⁄LU
13642 ﬁEMSETT‹N GÖKBABA

13644 AYHAN U⁄URLU
13645 NEZ‹H‹ TURGUT
13646 TAYFUN AKGÜNER
13654 AHMET SA‹T KARABIYIK
13657 HAT‹CE ERDO⁄RU
13658 ÜNAL KAYA
13660 YILDIRIM ULUER
13662 MÜN‹R MANSURGÜLER
13664 B‹HTER‹N D‹ÇKOL
13665 ARSLAN BULUT
13666 ÜZEY‹R HÜSEY‹N ÇEL‹K
13667 ﬁÜKR‹YE MEL‹S ﬁENYAﬁAR
13673 BÜNYAM‹ B‹N‹C‹
13674 LALE AKINCI
13675 ZERR‹N ÖZTÜRK
13684 MUSTAFA ÖZKURT
13686 ADNAN BÜLENT ERDO⁄MUﬁ
13687 ABDURRAHMAN GÜNAYDIN
13688 AYHAN YILMAZ
13690 SIDDIK ERASLAN
13692 O⁄UZ SEL‹M ENER
13696 RIFAT ÖZCAN
13702 MEHMET ÜLGEN SÖZER
13704 HAL‹L ‹BRAH‹M TUTAK
13705 FULYA ÂDEMO⁄LU
13706 NEVZAT IRMAK
13707 GÜRSEL ÖNGÖREN
13712 ÖZEN OKYAR
13713 HAM‹T CEM HONDU
13716 CEM ALPTEK‹N
13717 FAT‹H GÜÇLÜ
13718 SERHAT BÖREKO⁄LU
13722 MEC‹T KOﬁMAN
13725 SÜHEYL ATAY
13728 ‹LHAN KAHVEC‹
13729 BERNA KONAKLI
13730 KIYASETT‹N AZAKLI
13732 NURPINAR DER‹C‹
13733 ZÜHTÜ AVCI
13734 F‹KR‹ HELVACI
13736 ﬁENAY GÜN KILINÇ

13738 YASEM‹N GÜNGÖR
13743 EMEL NEÇEL‹K
13744 SEV‹NÇ ÇEL‹K
13745 OKﬁAN ﬁEN YILMAZ
13747 ﬁEF‹KA PEK‹N
13748 AGÂH NAMDAR B‹LG‹NER
13750 LEVENT GÜNEY
13751 FERAYE ATUKALP
13754 TAYFUN ÖNER
13755 HÜSEY‹N ALTINAY
13759 KAD‹R EKEN
13760 MET‹N YÜCESAN
13761 ‹SMA‹L ÇÖLGEÇEN
13762 HAL‹L C‹HANG‹RO⁄LU
13763 MESUT ‹LHANER
13766 ES‹N DÖKER
13767 VEK‹L ﬁENKARABACAK
13772 M‹THAT NEML‹
13776 NURSU SERT
13778 FEYZ‹ ZANBAKLAR
13783 ABDURRAHMAN ÖZTÜRK
13784 SABR‹ AT‹LLA ÖZGEN
13786 FER‹DUN ﬁAN
13793 MUHAMMET ÖKSÜZ
13795 ÜLKÜ ZORLU
13796 ABDURRAH‹M CÜNEYT ÜREY
13797 MUHARREM SARIGÜL
13798 SADIK NECM‹ GÜNEﬁ
13801 N‹YAZ‹ HEPGÜLER
13804 FAT‹H VOLKAN
13807 HAKAN SÖNMEZ
13809 ERDO⁄AN SOYDAN
13810 ÖZER ÇINAR
13811 ‹BRAH‹M ‹MAMO⁄LU
13813 SEV‹M KARATAﬁ
13815 SAL‹HA ÖZDEM‹R
13816 AYﬁEGÜL IRGAÇ
13817 SULTAN ASLANO⁄LU
13818 SÜHEYLA B‹NGÜL
13822 MEHMET ATA ‹ﬁGÖREN
13824 GÜLSEREN TAN
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13826 TANJU ÜNAL
13827 DEMET TA⁄IL
13832 MUSTAFA KEMAL GÜNGÖR
13833 KAZIM AYAYDIN
13836 SEV‹N ﬁEKER
13837 ﬁEREF DURSUN
13839 AYﬁE KAYA
13840 NURAN YILDIRIM
13842 AL‹ CAH‹T POLAT
13843 SABR‹ ESEN
13844 ‹SMA‹L UNCU
13846 HASAN ÖNAL
13847 NEB‹ ZENG‹NL‹
13848 RUH‹TT‹N KADER
13849 MEHMET ÇULHACI
13850 CEMAL VATANSEVER
13851 LÜTF‹ ﬁEN
13852 MUSTAFA AYDINER
13853 ÜM‹T S‹LAN
13854 ERHAN BAKKAL
13855 SEVG‹ KEPÇETUTAR
13856 AYSEL OLGAÇ
13857 ABDULLAH K‹PER
13859 CEMAL YÜCEL
13868 L. ERTU⁄RUL YEﬁ‹LALTAY
13870 NAC‹YE S‹BEL ERTEK‹N
13873 FATMA BEYAZIT
13876 ÖZEN OKTAY
13877 NURAY BULUT ÇEV‹KER
13880 ESTER ZONANA
13881 SEV‹M VAROL
13883 KUDRET TANRIVERD‹
13884 SEDAT GÖREN
13885 H‹LAL CEBEKAN ZA⁄LI
13886 HAKAN ALKAN
13888 BÜLENT PAS‹N
13889 SAL‹H OKTAR
13890 N‹LÜFER B‹B‹N
13891 ARZU DÜNDAR
13892 ‹SMA‹L HAKKI GÜLHAN
13894 SA‹T KARAKAYA
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13895 KAZIM SA⁄IN
13896 SEBAHATT‹N ZORLU
13901 CAFER AKSÜNGER
13903 RAGIP BAYRAKTAR
13904 GÜL‹N R. KAYALIBAY KÖKSAL
13905 EREM TURGUT YÜCEL
13906 MEHMET AL‹ BÜYÜKBEﬁE
13907 LAT‹F KÜÇÜKARAS
13908 AYﬁ‹N KONA
13910 MEHMET TAMSES
13914 TEOMAN KOÇAK
13915 SABAHATT‹N COﬁKUNER
13916 MERAL ALEMDAR
13918 BERR‹N ADIYAMAN
13919 SAM‹ AKDA⁄
13920 CEMAL AYBARS SANAL
13923 SERP‹L ÖZAKMAN
13924 B‹RSEN ERENKUL
13925 HASAN B‹LGEÇ
13928 RÜﬁTÜ BURAK EKE
13930 GÜLNUR AKINCI
13931 OYA ESENDAL
13932 GÜLGÜN SEÇK‹N
13933 SEMA SARUHAN
13938 AL‹ KAMBURO⁄LU
13940 AHMET LÜTF‹ ‹NCE
13941 ÂDEM ‹MREN
13946 AHMET YILMAZ
13947 MUSTAFA DEM‹REZEN
13949 SABR‹ KAHRAMAN
13951 ‹SM‹HAN YENG‹N
13954 MÜGE AKÇALI
13958 AYﬁE GAMZE YÜZBAﬁIO⁄LU
13959 ﬁEBNEM DOMAN‹Ç
13960 HÜSEY‹N DEN‹Z
13961 N‹YAZ‹ KARABEY
13962 AYﬁE AKBATUR
13963 MUSTAFA KARACAN
13964 CÜNEYT CAN O⁄UZER
13966 ABDURRAH‹M KARSLI
13968 VASIF ERG‹N

13969 NEV‹N BURAK
13970 EM‹NE ZEYREK
13971 MEHMET EM‹N AYABAKAN
13972 SAL‹H ÇOHAZ
13974 EKREM EKMENC‹
13975 HÜSEY‹N BURAK
13978 NECLA ALKIR
13979 MUSTAFA KILIÇ
13980 MUZAFFER SARI
13981 ZEL‹HA SEMRA KARAL
13982 TANER KAYAN
13984 MELTEM SA⁄IN
13985 AL‹ ÖZBEÖZ
13987 BERR‹N GÖRGÜÇ
13988 BEYHAN GÖKTÜRK
13990 YALÇIN KIRAY
13992 AYNUR TUNCEL
13993 HASAN H‹KMET BURUK
13994 ERHAN NURETT‹N EFEO⁄LU
13997 HACI DURSUN KIZILTAN
13998 F‹KRET ÖZGÜLER
14001 BURHAN BATANAY
14003 FERHAN ÇERKEZ
14004 SERDAR PAKSOY
14010 S. BOZKURT TOPRAKO⁄LU
14011 ﬁENOL CANER
14012 AYHAN COﬁKUN
14013 KAMER GÖK
14018 AYHAN ORAN ZEGIR
14020 SELVA Ü. SOYSEVEN
14022 ‹PEK KIZILTAﬁ
14028 EM‹NE NURAY AKSOY
14029 FERDA PAKSOY
14039 HÜLYA BAYKAL
14043 AYﬁE EDEL
14216 LEYLA ÇAVUﬁ
14259 H. U⁄UR POYRAZ
14389 N‹HAL SABAN
14489 NAD‹RE KALLEC‹
14725 F‹L‹Z KERESTEC‹O⁄LU
14844 SELÇUK KARAÇAY
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15315 ÖMERÜL FARUK GÜLSOY
15356 N‹HAT ERYILMAZ
15835 YÜKSEL GÜRLER
16174 TAYFUN ILICA
16744 HAL‹L BAYAZIT
17041 OKTAY SAVAﬁ
18192 SERP‹L YEﬁ‹M ERTEM
19303 AYﬁE ÖZYILMAZ
19433 ABDURRAHMAN KARAAL‹O⁄LU
20015 MEVLÜT ERTU⁄RUL
20026 TÜL‹N ﬁENYÜCEL

20081 ÖREN A. TARHANLI
20343 AHMET GÖKCEN
20607 MUSTAFA SAL‹H ESER
22425 MEVLÜT MEHMET AYDIN
23050 S‹BEL ÖNDER
23931 MAHMUT AL‹KAﬁ‹FO⁄LU
24189 FAT‹H ÖND‹N
24531 F. V‹LDAN Y‹RM‹BEﬁO⁄LU
25378 OYA ERKAN
25430 HASAN AKBAY
25477 AHMET GÖRÜNMEZ

25641 HASAN ULV‹ ÖZTÜRK
28121 TÜRKER YALÇINDURAN
29474 AHMET SERVET ÖZKAN
35284 MÜRÜVVET TUNCA TOKER
35816 S‹MHAN SAVAﬁÇIN BAﬁARAN
37481 MERYEM KARAÇAY
37743 MEHMET KARAKURT
37857 NECLA NUR YAMANER
38833 HAL‹L ERCÜMENT ERDEM

MESLEKTE 30 YILINI DOLDURAN
AVUKATLAR (2010)

11621
11626
11627
11632
11633
11635
11636
11637
11638
11639
11640
11641
11642
11645
11646
11647
11648
11650
11651
11653
11654
11661
11662
11667
11668
11670
11671
11673
11674

11675
11676
11678
11679
11686
11703
11704
11709
11710
11714
11715
11718
11720
11723
11724
11726
11729
11732
11739
11741
11742
11743
11746
11748
11750
11751
11752
11753
11754

11463
11567
11568
11571
11573
11574
11575
11579
11581
11587
11598
11599
11600
11601
11602
11605
11606
11608
11609
11610
11613
11615
11616
11618
11619
11620

KUTB‹ HAYDAR ALPSAN
OSMAN ENG‹NTALAY
V. SEDAT KÜÇÜKYILMAZ
N‹LGÜN ÖZ ERENG‹L
SERP‹L YÜCESOY ATEﬁ
AYﬁE AKYÜZ
FEHM‹ ‹LHAN
AL‹ SADIK ÇORAPÇIO⁄LU
MEL‹H AJ‹
Z. YALÇIN GAL‹P DO⁄ANCI
S. MÜCAH‹T TANVERD‹
ZAFER ARUK
HÜLYA ÇAKALIR
MÜJDAT G‹DER
MUSTAFA ÇAKAN
HAKAN D‹LER
AYHAN ATACAN
MAZLUM ÖZEN
AYSU UZUGER
SERHAT ÜNSAL
MUSTAFA ÇA⁄DAﬁ
SABAHAT KURAN
HÜSEY‹N ATA AKALIN
EKREM SABR‹ ULAÇ
NEYY‹R RÜﬁTÜ ES‹N
SÜLEYMAN BAYRAMO⁄LU

ÖZNUR GÜNDO⁄DU TÜRSOY
F‹KRET ZEK‹
HAMD‹ TEPE
‹BRAH‹M ETHEM YÜKSEL
SEMA GÜNTEﬁ
SEBU ASLANG‹L
SÜLEYMAN DURMUﬁ
ERDO⁄AN KAKﬁ‹
NURTEN EKMEN
AHMET YILDIRIM
CAN ESEN
AL‹CAN LEVENT
ERKAN KIRELL‹
YUSUF ‹SMA‹L ERTAN
MURTEZA ÖZHAN
ZEK‹ BALABAN
AL‹ COﬁKUN TOK
DEN‹Z ÖZKAYA
FÜSUN AKYENER
BEHREM DEM‹R
TAﬁKIN AZ‹ZA⁄AO⁄LU
S‹TARE ÖNÜR
GÜLGÜN AKKANAT
MUAMMER ÖZZEYBEK
FAHR‹ YILMAZ ERTOK
ERHAN EREL
OSMAN AKIN KILIÇ
EROL C‹HAN
GÜLER ARAS

SAL‹H KESK‹N
SABURE N‹LGÜN YALÇIN
SA‹ME DALYAN
A. KÖKSAL BAYRAKTAR
RÜÇHAN BAﬁER YÜCEL
TAH‹RE ÖZDEN ÇA⁄ATAY
DURSUN ELÇ‹
AHMET KARAÖZ
ﬁEYDA KALYONCU
SAADET YILDIRAL
ﬁENTÜRK DURSUN
AHMET BÜTÜNER
F‹KRET ASLAN
GÜLDAL ÇAKIR
ES‹N ERG‹NÖZ
AHMET ATALAY
MEHMET EM‹N Ö⁄MEN
AHMET GÜZELTUNA
YÜCEL ﬁENAY TOLUNAY
MEHMET KAM‹L YILDIRIM
AHMET TURGAY F‹ﬁEKÇ‹
H‹LM‹ TUFAN ÇAKIR
ZERR‹N D‹ZDAR
SERP‹L TANRIÖVER
TUNA D‹NÇ
MUSTAFA N‹YAZ‹ DEM‹RCAN
EROL ÇOLAK
AHMET AKIN SÜEL
HARUN YÜKSEL
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GÜNCEL

11757
11758
11759
11760
11763
11764
11765
11766
11768
11770
11771
11773
11774
11778
11780
11786
11787
11788
11794
11796
11797
11798
11799
11800
11803
11805
11809
11810
11818
11821
11822
11824
11829
11831
11832
11833
11834
11835
11837
11838
11839

HÜSEY‹N DEM‹R
ﬁAD‹ KIRIM
AYﬁEGÜL ANDIÇ
HAVVA AYDIN
KUB‹LAY PEK‹ﬁEN
CEMAL ﬁANLI
CEVDET YAVUZ
VEDAT GÖKÇEK
NURETT‹N KAVCI
KAD‹R KARTAL
VASF‹ ERCAN GÜLTEK‹N
MUHL‹S ARVAS
NAD‹R ÇET‹Z
BEDR‹YE KÖKG‹L
AHMET ATEﬁ
F‹KRET ﬁ‹MﬁEK
ÜLKÜ ALBAYRAK GÖREN
TURHAN TUNA ﬁEN
FET‹ YILDIZ
AL‹ ÖZKAN
HÜSEY‹N KONUK
NEﬁE ERKELL‹ KIZIL
‹LHAN UÇAK
ﬁERAFETT‹N YAPICI
HASAN ÖZDAL
MEHMET ERG‹N
SIDIKA NURSEREN ARAL
ERSOY VOLKAN
DURSUN ÇEV‹K
LALE KALPAKÇIO⁄LU
M. OYA ÇEL‹KTUNCER
MUSTAFA AVLA⁄I
SERP‹L BANU YALÇINKAYA
MÜZEYYEN YA⁄AN
H. HÜSAMETT‹N KOÇAK
SABR‹ BÖRÜTECENE
NURAN S‹NSOYSAL
MEHMET SAY
TÜL‹N ALKUT
‹SMA‹L YAﬁAR
ÖZLEN TANER‹
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11843
11844
11846
11849
11852
11853
11854
11855
11856
11857
11862
11863
11866
11867
11868
11871
11872
11873
11875
11876
11878
11883
11886
11891
11892
11894
11895
11896
11903
11913
11926
11931
11935
12014
12328
12458
12727
12815
13111
13311
13425

ÖZCAN ULUDA⁄
MEHMET TURHAN
AZ‹Z ﬁAN‹O⁄LU
HAL‹L ZOR
ﬁULE YA⁄AR
FARUK AYTEK‹N
HAL‹T AKALP
ERDO⁄AN DER‹N
TU⁄PER DER‹N
KUDRET YILDIRIM
NAC‹YE Ç‹⁄DEM SEVAND
SADIK KURU
TAHS‹N U⁄UR ‹SKENT
DURSUN AKKUﬁ
FUNDA KARDEﬁ
NECLA HAMZAÇEB‹
HALUK PERK
SAM‹ ELL‹‹K‹
HAN‹FE ÇAKMAK
NUR‹YE EREN
TURGUT TARHANLI
KAZIM KAYHAN DURNA
CEVDET OKAN BAHAR
KAZIM KAVALA
MUSTAFA TUFAN UZ
CENG‹Z HORTO⁄LU
MUSTAFA KEMAL ÇELEB‹
NURTEN BÜYÜKIﬁIK
HÜLYA KIZILER
U⁄UR GÜNGÖR
MEHMET SARAÇO⁄LU
RECEP U⁄UR OZAN
TEVF‹K U⁄UR ÖGE
BAﬁAK MEN
MUSTAFA NECAT‹ TARAKÇI
LÜTF‹YE GENCO
AYFER ONGUR
TÜL‹N KANDEM‹R
MUSTAFA SÜER GÖKMEN
KEMAL ÖKKE
M. CELALETT‹N PEREK

14534
15232
16048
16672
16742
17766
18615
20084
21246
21251
22181
23079
24063
24130
24308
26576
33272
33483
34560

AYDIN ÇOLAKEL
NEZ‹H ÖZER
ALAETT‹N ﬁENER
SÜHEYLA HANSOY
NUH UÇAR
RAS‹M DO⁄AN
MEL‹HA GÖNÜL YORULMAZ
AYDIN YÜCESOY
ﬁULE EYÜPG‹LLER
MUHARREM U⁄URLU
‹SMA‹L AYDINLI
SIDDIK NAC‹ B‹LAN
MEHMET AK‹F GÜLERSOY
‹NC‹ K‹SBU
HAMD‹ KARAKAYA
OKTAY AL‹ PAR
ONUR GÜNTÜRKÜN
EMEL PAKKANLILAR
SELAM‹ GÜNAYDIN

GÜNCEL

MESLEKTE 35 YILINI DOLDURAN
AVUKATLAR (2010)
9409
9573
9606
9607
9611
9614
9615
9618
9620
9621
9622
9623
9624
9626
9629
9631
9632
9633
9636
9640
9642
9643
9644
9645
9648
9650
9651
9652
9654
9656
9658
9659
9662
9663
9666
9667

NUR‹ AHMET YEN‹
FÜSUN ÜRES‹N
FÜGEN KARACAO⁄LU
‹SMET DURUBAL
‹RFAN KEMAL TEK‹N
EMEL NALBANT
SA‹P ARSLAN KÖSE
D‹LEK KISACIKO⁄LU
AB‹D‹N KAYHAN
HAT‹CE NURSEN ALKAN
MUSTAFA TUNCEL
TAHS‹N ÇO⁄ALAN
AYﬁE OYA USEL
RÜÇHAN AYﬁE BEYGO
TURGUT KAYALI
ERTAN D‹LER
MUHAMMET EM‹N ÖZKAN
N‹LGÜN GÜÇER
MELEK GENÇER
METE ARSOY
YUSUF KARACAN
FATMA SABAHAT ERCAN
NURCAN KARAÜÇ
FATMA AYRILMAZ
ERKAN KURT
TAHS‹N CENG‹Z AKINCI
SEV‹NÇ MUTLU
MEHMET ERGEN
ERCÜMENT TAH‹RO⁄LU
AHMET ÖKTEN
ESMA EREN
MÜJGAN B‹LG‹N
MEHMET G‹RAY ANIL
AZ‹ZE TINAY
‹SMET DURSUN GÜNAY
‹SMA‹L GÖKTOPRAK

9670
9671
9672
9673
9677
9678
9679
9685
9687
9696
9698
9700
9701
9702
9704
9705
9706
9708
9712
9714
9719
9722
9724
9725
9729
9730
9731
9732
9733
9734
9735
9737
9738
9743
9744
9745
9748
9750
9753

ÖMER RIFAT V‹D‹NL‹
OSMAN OY
MEHMET CEBEC‹O⁄LU
ORHAN BATMANO⁄LU
MUSTAFA F‹KRET ‹REN
EM‹N ULUDA⁄
COﬁKUN ÇA⁄
GÜLEN BAYKAL
N‹HAL AVCAN
‹SMET ERDEML‹
AYDIN ERDEM
ERDO⁄AN TERMEL‹
MUSTAFA D‹NÇER
‹SMA‹L YALÇIN ERDEM‹R
YUSUF D‹K‹C‹ER
KEMAL Eﬁ‹YOK
MUSTAFA BALTAO⁄LU
ZEK‹ PEKGENÇ
AR‹F TURGUT TÜMER
REMZ‹ IﬁINTAN
NER‹ME HACITAH‹RO⁄ULLARI
SALTER UÇAR
SUMRU ﬁAH‹N
ﬁEYMA TÜMER
FATMA GÜZ‹N KOCACAN
YILMAZ SARAÇ
NECMETT‹N KAHRAMAN
MAHMUT CANDAN
YUSUF KENAN ANIL
AYTAÇ KARACAN
GÜLBAHAR ÖZGÜL
HÜSEY‹N SAF‹ TI⁄LI
MEHMET MEL‹H TANSEN
ﬁULE ÖZMEN
‹SA YILMAZ
TUNCAY SANCAKO⁄LU
VAHAP KAYA
ÖMER ÖMERA⁄A
ZAFER KUYUCU

9755
9757
9759
9772
9777
9780
9784
9788
9790
9791
9794
9795
9796
9797
9802
9806
9809
9812
9813
9815
9817
9819
9820
9823
9824
9825
9826
9828
9830
9832
9835
9839
9840
9843
9844
9845
9848
9849
9854

ERTAÇ G‹RAY
ÖMER TU⁄RUL ‹NANÇER
ﬁAD‹ SIRGÜVEN
KAD‹R MISIRO⁄LU
CEMAL EFE
HAMD‹ ERDAL SARICA
YÜCEL BORA ALANYA
YILMAZ ÇEL‹K
U⁄UR ERTEML‹
AHMET KEMAL FERLENGEZ
TÜLAY ﬁERMET
MUSTAFA UZUNO⁄LU
ALPASLAN SUBAﬁI
AHMET SELAMET
NEVA R‹ﬁVANO⁄LU
BÜLENT KENCEBAY
HAT‹CE T‹RAJE BALKAR
RIDVAN ER‹ﬁ
‹SMA‹L HAKKI KAN
BETÜL F‹L‹Z
NURAN OLCAY
‹BRAH‹M TANJU
‹SMA‹L AKBULUT
BAHATT‹N ÖZBEY
SEM‹H ÇA⁄LAR
DAVUT DO⁄AN
MÜNEVVER DEM‹RC‹
ÜLFET KUZGUNKAYA
‹NC‹ BODURO⁄LU
FATMA CANTEK‹N TOSUNLAR
N‹LGÜN AKTÜRK ULU⁄KÂY
M. ERS‹N AKBAYTO⁄AN
N‹HAL DEVEL‹
ABDULLAH MEHMET VARLI
MUSTAFA ÜNLÜSAYIN
‹NC‹ ERDURAN OZAN
REﬁAT BAHÇEEVL‹
DÜRDANE GÜRBÜZ
BEDAHAT CERRAH
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GÜNCEL

9855
9856
9857
9858
9859
9861
9862
9863
9864
9865
9866
9868
9869
9872
9876
9879
9880
9883
9887
9888
9891
9892
9897
9899
9900
9903
9904
9905
9907
9908
9909
9910
9911
9912
9913
9917
9919
9921

TAYFUN AKÇAY
HAT‹CE SEMRA UÇAK
CANAN ÇANDARLI
S. D‹LEK ÇAYLI HAKTAN
‹SMA‹L HAKKI ‹SKENDER
SAFFET MUﬁOV‹
SAF‹YE SEZG‹N
HÜSEY‹N AYDIN
SERAP ALPAY
AL‹ DÖNMEZ
AL‹ SA‹M YAPICI
CEM‹L CAH‹T ÖZYAZICI
HAL‹L DURUK
HARS NUHRAT
KEMAL COﬁKUNER
‹SMET ﬁAYLI
LÜTF‹ AYDIN
ALDO⁄AN DOKUR
RAC‹ POSTLU
MAHMUT TEVF‹K EVREN
‹HSAN TÜRKYILMAZ
MEHMET ATA D‹NÇER
ÖMER HAM‹ ULUSOY
HÜSEY‹N ULUS
AYﬁE TOPLAR
HASAN UZUN
AHMET YI⁄IN
HALUK BEYL‹
ERCÜMENT YÜCEL
AL‹ BAﬁKAYA
TÜL‹N YALIM
CEM‹L ORKUNO⁄LU
CAV‹DE BEYAZIT
BÜNYAM‹N AYDIN
F‹KR‹ ALPSOY
MEHMET REF‹ UÇAKARTAL
VOLKAN R‹ﬁVANO⁄LU
SUNGUR TÜRKER
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9923
9924
9925
9928
9929
9930
9931
9933
9936
9942
9944
9945
9947
9948
9950
9953
9954
9955
9958
9961
9965
9967
9969
9970
9971
9972
9973
9977
9978
9980
9984
9990
9991
9993
9995
9996
9999
10005

AKIN AHISKALI
AL‹ TÜMER
H. H. FERDA KAZANCIBAﬁI
SELÇUK TARI
ADEN TOLAY
YUSUF KUKUL
DURSUN EKﬁ‹
Z. BELG‹N KARACADA⁄
MUSTAFA NEZ‹R BAﬁAKA
‹LKNUR BORACI
V‹LDAN BIÇAKÇI
HÜLYA TAﬁPOLAT
NECMETT‹N SA⁄IN
FERDA ÇAYLAV
SAL‹HA ÖZ‹M‹R
NECAT‹ ÇINAR
MUSTAFA KOÇAK
ÖMER OKTAV
MAKBULE BOZDO⁄AN
RECEP YET‹M
BEK‹R UZUN
AT‹LLA AÇAN
MUALLA ÖVEN
KEMAL IﬁKIN KELEﬁO⁄LU
NURAN KURTULUﬁ ATAHAN
AL‹ KEMAL S‹NSOYSAL
ABDÜLKAD‹R PENCAPLIG‹L
MEL‹H ERKUT
BAﬁAR SULAR
HALE YÜKSEL
DO⁄AN O⁄UZ
FATMA N‹L TUNCA
FARUK DÜMER
FATMA GÖNÜL TORAMAN
ESMA N‹HAL ÖNER
RAB‹A TURHAN
MUSTAFA RAHM‹ ÂﬁIK
ERS‹N CERRAH

10010
10011
10037
10039
10359
10403
10956
10975
10990
10995
11117
12214
12511
12590
12721
12788
12846
13700
13701
14034
14428
14553
15383
15989
16405
16727
16764
18228
18941
19210
21895
21942
22128
22174
24090
36584

TÜLAY TER‹M
TANER B‹ROL
ESAT AL‹NUR TÜRETKEN
NUSRET KARASU
SERM‹N ERTAV
AYSEL KÜÇÜKMETE
EYÜP TEOMAN ONAT
SUNA KIRAN
SA‹M MUTLU
NURHAYAT AﬁKIN
MEHMET AK‹F KATRANCI
MURAT DEM‹RC‹G‹L
MEHMET AL‹ SAN‹
GÜLSEN TÜRKÖZ
N‹HAT HAMARAT
OYA ARMAN
MAH‹R KONU
HÜSEY‹N MURAT ÖZER
‹SMET TANRIKULU
MUSTAFA DO⁄AN
YILDIZ FEYZ‹O⁄LU
H‹KMET HACIMUSTAFAO⁄LU
TAHS‹N TU⁄SEL
ÜNAL VAROL
MEHMET EM‹N SAYIN
ﬁÜKRÜ GÜLDO⁄AN
KEMAL B‹NGÖLLÜ
NECAT PERV‹Z ERALP
MUSA SÜREYYA EFE
AHMET ORHAN ÜNSER
O⁄UZ KOﬁAR
‹ZZET TOMAK‹N
KEMAL ‹NEBOLU
TAH‹R AYﬁ‹T
NURTEK‹N GÜRSON
MET‹N TOZLU

HABERLER

Marmara ve Ege Bölgesi
Geniﬂletilmiﬂ Baro Baﬂkanlar›
Toplant›s› ‹stanbul’da Yap›ld›
Marmara ve Ege Bölgesi geniﬂletilmiﬂ baro baﬂkanlar› toplant›s›n›n
beﬂincisi ‹stanbul Barosunun ev sahipli¤inde 11 Nisan 2010 Pazar
günü saat 10.30’da ‹stanbul’da The Marmara Pera Otelinde yap›ld›.

Yarg› reformunun objektif ölçütlerle yap›lmas› gerekti¤ine iﬂaret
eden Muammer Ayd›n, de¤iﬂiklik önerilerinin temel noktas›n›
HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yap›s›n› de¤iﬂtirmek ve parti
kapatmay› zorlaﬂt›rmak oluﬂturdu¤unu, bunu yarg› reformu olarak
kabul etmenin mümkün olmad›¤›n› belirterek vatandaﬂ›n adalete
eriﬂimini kolaylaﬂt›r›c›, gecikme olmaks›z›n adalete kavuﬂmas›,
adliyelerde yaﬂanan sorunlar›n çözülmesi, hâkim, savc› ve
avukatlar›n çal›ﬂmalar›n›n iyileﬂtirilmesi için al›nacak önlemlerin
gerçek yarg› reformu say›laca¤›n› bildirdi.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂa ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Muammer Ayd›n, toplant›n›n gündeminde Avukatl›k Yasas›’nda
yap›lmas› istenen de¤iﬂikliklerle, son günlerde ülkenin gündeminde
bulunan ve yarg›n›n kurucu unsuru avukatlar› da çok yak›ndan
ilgilendiren anayasa de¤iﬂiklik önerilerinin bulundu¤unu, toplant›da
baro baﬂkanlar›yla bu konularda de¤erlendirmeler yap›laca¤›n› ve
bir sonuç bildirisinin yay›nlanaca¤›n› söyledi.

Toplant›ya 15 baro baﬂkan›n›n yan› s›ra ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak, Yönetim Kurulu
Üyeleri Av. Cesur K›l›nç ve Av. Turgay Demirci de kat›ld›.
Marmara ve Ege Bölgesi geniﬂletilmiﬂ baro baﬂkanlar› toplant›s›nda
yap›lan de¤erlendirmeler bir sonuç bildirisi halinde bas›na ve
kamuoyuna aç›kland›.

‹stanbul Barosu olarak anayasa de¤iﬂiklikleri konusunda daha önce
de de¤erlendirmeler yapt›klar›n›, bu konuda yap›lan usul hatas›na
dikkat çektiklerini, usulün esasa feda edilmemesi gerekti¤inin alt›n›
çizdiklerini belirten Ayd›n, “Toplumsal mutabakat belgeleri olan
anayasalarda yap›lacak de¤iﬂiklikler uzlaﬂmayla yap›lmal›d›r.
2007 de¤iﬂiklikleri hariç, bundan önce yap›lan de¤iﬂiklikler böyle
yap›lm›ﬂt›r. Gündemdeki de¤iﬂiklikler ise yine bir uzlaﬂma
aranmadan, ya da uzlaﬂmaya var›lmadan AKP’nin ‘ben size bunu
lay›k görüyorum’ anlay›ﬂ›yla bir dayatma olarak sunulmaktad›r.
Bunun herkesin karﬂ› ç›kt›¤› 1982 Darbe Anayasas›n›n haz›rlan›ﬂ
yönteminden hiç bir fark› yoktur” dedi.
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HABERLER

‹stanbul Barosu
Tiyatrosu Kuruldu
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu tiyatro oluﬂturma
çal›ﬂmalar›n› tamamlad›. Art›k avukatlar tiyatro sahnesinde de
becerilerini sergilemeyi sürdürecekler.
‹stanbul Barosu Tiyatro Grubu kuruluﬂ amac›n›n anlatan bir
aç›klama yay›nlad›. Aç›klama ﬂöyle:

Avukatlar sahneye ç›k›yor!
‹stanbul Barosu, tamam› avukat ve stajyer avukatlardan oluﬂan
bir tiyatro kurdu. ‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu’nun
deste¤iyle çal›ﬂmalara baﬂlayan tiyatroda, avukatlara temel tiyatro
ve oyunculuk e¤itimleri veriliyor! ‹stanbul Barosu Kültür
Merkezinde atölye çal›ﬂmalar›n› sürdüren avukatlar, bu dönemi
a¤›rl›kl› olarak e¤itim çal›ﬂmalar› yaparak, kaynaﬂarak ve çekirdek
kadroyu oluﬂturarak geçirecekler.
Avukatlar›n adalet sistemi ve avukatl›k üzerine oyunlar yazmalar›,
oynamalar› ve tiyatronun önemli metinlerini sahnelemeleri hedefiyle
yola ç›kan tiyatro, ilk oyunlar›n› Kas›m ay›nda sahnelemeye
baﬂlayacak. Bunun öncesinde okuma tiyatrosu ve k›sa oyunlar
sunarak seyirciyle buluﬂacak.
‹stanbul Barosu Tiyatrosu, hukuk ve tiyatro gibi birbirine çok
ﬂeyler ö¤retecek olan bu iki alanda bir harmoni oluﬂturmaya
çal›ﬂacak.
Mahkemeden, haciz mahallinden ve bürosunun yo¤un temposundan
ç›k›p cüppeleriyle ve evrak çantalar›yla tiyatro atölyesine koﬂan
avukatlar›n, gerek oyunlar›yla gerekse heyecanl› bak›ﬂ aç›lar›yla
tiyatro severlere farkl› bir dünya sunacaklar› kesin!
‹stanbul Barosu Tiyatro Grubu

Pazartesi Forumlar›nda
Uluslararas› Ceza Muhakemesi
Ele Al›nd›
‹stanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derne¤i ve Türkiye Gazeteciler
Cemiyetince ortaklaﬂa düzenlenen “Pazartesi Forumlar›” devam
ediyor.
5 Nisan 2010 Pazartesi günü saat 17.00’da ‹stanbul Barosu Orhan
Apayd›n Konferans Salonunda yap›lacak forumu ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Rona Aybay
yönetti. Forumda, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Durmuﬂ Tezcan “Uluslararas› Ceza Muhakemesi”ne
iliﬂkin de¤erlendirmeler yapt›.

Cumhuriyet Kad›n›n›n
Dünü-Bugünü-Yar›n›
‹stanbul Barosu Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezince
(CUMER) 15 May›s 2010 Cumartesi günü saat 14.00 – 18.00
aras›nda Orhan Apayd›n Konferans Salonunda düzenlenen panelde
"Cumhuriyet Kad›n›n›n Dünü-Bugünü-Yar›n›" konusu
de¤erlendirilecek.
Sunumunu CUMER Yürütme Kurulu Üyesi Av. Alev Tuna'n›n
gerçekleﬂtirece¤i panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n yapacak.
CUMER Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Vecihe Tunca'n›n yönetece¤i
panelde, Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter, Siyaset Bilimci, Marmara
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nurﬂen Maz›c›, Devlet Eski
Bakan› Av. Önay Alpago ve CUMER Yürütme Kurulu Üyesi Av.
Saliha Karakuzulu konuﬂmac› olarak yer alacak.

Müjdat Gezen
Söyleﬂisi

Bilanço ve Ticari Defterlerin
Okunmas› ve Analizi

‹stanbul Barosu Stajer Avukatlar
Komisyonunca düzenlenen
Müjdat Gezen Söyleﬂisi
7 May›s 2010 Cuma günü,
saat 20.00’da, Orhan Adli Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›lacak.

‹stanbul Barosu Vergi ve ‹dare Hukuku Merkezince baﬂl›ca çal›ﬂma
alan› Ticaret Hukuku, ‹cra ‹flas Hukuku, Vergi Hukuku vb. hukuk
dallar› olan meslektaﬂlar›m›z›n mesleki geliﬂimlerine katk›da
bulunmak amac› ile 08 May›s - 09 May›s 2010 tarihlerinde saat:
10.00-17.00 aras›nda iki gün sürecek bir e¤itim çal›ﬂmas›
düzenlendi.
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi binas›nda gerçekleﬂtirilecek
e¤itim sonunda kat›l›mc›lara "E¤itime Kat›l›m Belgesi" verilecek.

‹nsan Zararlar›nda Tazminat ve
Sigorta
‹stanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonunca 8 May›s 2010
Cumartesi günü saat 11.00 – 16.30 aras›nda Baro Kültür Merkezinde
düzenlenen panelde “‹nsan Zararlar›nda Tazminat ve Sigorta”
konusu ele al›nacak.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n’›n aç›l›ﬂ
konuﬂmas›ndan sonra Çelik Ahmet Çelik bir sunum yapacak.
Çelik panelin ö¤leden sonraki oturumunda da kendisine yöneltilen
sorular› yan›tlayacak.
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Kat›l›m ücreti avukatlar için 100.-TL ve stajyerler için 75.-TL
olup ödeme ‹stanbul Barosu Muhasebe Servisine yat›r›lacak.
Kat›l›m say›s› s›n›rl› olup baﬂvuru s›ras›na göre kay›t al›nacak.
Baﬂvurular ödemeyi gösteren belge örne¤i ile Ali Y›ld›z'a ﬂahsen
yap›lacak.
‹rtibat: Ali Y›ld›z (0212) 251 63 25/149
NOT: Kat›l›mc› say›s› azami 25 kiﬂi ile s›n›rland›r›lm›ﬂ olup
baﬂvuru tarihine göre kay›t al›nacakt›r. Baﬂvuru say›s›n›n bu say›y›
aﬂmas› halinde ise baﬂvuru s›ras›na göre aç›lacak di¤er gruplarda
e¤itime kat›lmak mümkün olabilecektir.

PANEL

Finans Hukukuna Etkisi Aç›s›ndan
Borçlar Kanunu Tasar›s›
‹stanbul Barosu Bankac›l›k ve
Finansal Kurumlar Komisyonunca düzenlenen “Finans
Hukukuna Etkisi Aç›s›ndan
Borçlar Kanunu Tasar›s›”
konulu panel 17 Nisan 2010
Cumartesi günü saat 10.00 18.00 aras›nda Koç Üniversitesi Hemﬂirelik Yüksek
Okulu (A) Salonunda yap›ld›.

P

anelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak, Türk
borçlar Kanununun k›sa tarihçesini anlatt›
ve yeni tasar›n›n getirdi¤i yenilikler
üzerinde durdu.
Tasar›n›n en önemli yenili¤inin Genel ‹ﬂlem
Koﬂullar› ile ilgili maddelerde yer verilen
düzenlemeler oldu¤unu belirten

Demirbulak, tüm ülkelerde oldu¤u gibi,
ülkemizde de, baﬂta bankalar ve sigorta
kuruluﬂlar›, idari kurumlar olmak üzere,
topluma yönelik tüm ticari iliﬂkilerde yo¤un
biçimde uygulanmakta olan Tip sözleﬂmeler
ve bunlar›n içerdikleri Genel ‹ﬂlem
Koﬂullar›n›n yasal bir düzenlemeye
kavuﬂturuldu¤unu söyledi.

sigorta ve seyahat ﬂirketlerince "tek yanl›"
haz›rlanan sözleﬂmelere karﬂ› korunaca¤›n›
kaydeden Demirbulak, ﬂunlar› söyledi:
“Tasar›’ya finans hukukuna etkileri
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, borçlular›n
ola¤anüstü faiz oranlar›na karﬂ›
korunacakt›r. Ekonomik kriz dönemleri
gibi ola¤anüstü durumlarda da, sözleﬂmeler
de¤iﬂen koﬂullara göre uyarlanabilecek,
eﬂler birbirlerinin r›zas›yla kefil
olabilecekler, kefili koruyucu hükümler,
kefalet sözleﬂmesi d›ﬂ›ndaki sözleﬂmelere
de uygulanacakt›r”.
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan›
Prof. Dr. Tankut Centel ve ‹stanbul Barosu
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar
Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay’›n
konuﬂmalar›ndan sonra panele geçildi.

Borçlar Kanunun Tasar›s›n›n getirdi¤i
yenilikleri madde baz›nda ele alarak anlatan
Demirbulak, konuﬂmas›nda, Borçlar
Kanunu Tasar›s›’n›n finans hukukuna
etkileri aç›s›ndan da de¤erlendirmeler yapt›.

Dört oturum halinde gerçekleﬂtirilen panelin
ilk oturumunu Yarg›tay 19. Hukuk Dairesi
Seyit Çavdar yönetti. Bu oturumda Koç
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Teoman
Akünal, “Alaca¤›n Temliki ile ilgili
Güncel Sorunlar”, Koç Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Cumhur Özakman,
“Finansal Kiralama Sözleﬂmesinden
Do¤an Alacaklar›n Varl›k Yönetim
ﬁirketlerine Devri” konulu birer
bildiri sundular.

Sözleﬂmelerde, güvenli elektronik imza
kullan›labilece¤ini ve tüketicilerin banka,

‹kinci oturumu ‹stanbul Barosu
Bankac›l›k ve Finansal Kurumlar

Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smail Altay
yönetti. Bu oturumda ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Gülçin Elçin Grassinger, “Genel ‹ﬂlem
ﬁartlar›”n› anlatt›.
Yarg›tay 19. Hukuk Dairesi Baﬂkan› Vekili
ﬁükrü Saraç’›n yönetti¤i üçüncü oturumun
bildiri sahipleri ve konular› ise ﬂöyleydi:
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Saibe Oktay,
“‹nançl› ‹ﬂlemlerle Yap›lan Devirlerin
Geçerlili¤i ve Yaratt›¤› Hukuki Sorunlar”,
Yarg›tay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Doç. Dr.
Adnan De¤nekli, “ Kefalet Sözleﬂmesi”.
Yarg›tay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut
Bilgen’in yönetti¤i panelin son oturumunda
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Nami Barlas,
“Adi Ortakl›k” konulu bildirisini sundu.
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Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem 2010/4
E¤itim Dönemi Baﬂlad›
Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem
2010/4 E¤itim Dönemi 29 Mart
2010 Pazartesi günü saat
16.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda yap›lan
törenle baﬂlad›.
unumunu SEM Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Hüseyin Rahmi Ekﬂi’nin
yapt›¤› toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, temelsiz bir hukuk e¤itiminin
baﬂar›l› bir hukukçu yetiﬂtiremeyece¤ini
söyledi.

S

Staj E¤itim Merkezinde, avukatlar›n onurla
taﬂ›d›klar› cüppenin haklar›n›n anlat›ld›¤›n›
belirten Ayd›n, bu dönemin yararl›
geçirilmesi için zaman› çok iyi
de¤erlendirmek, meslek ustalar›n›n
deneyimlerinden yararlanmak ve bilgi
da¤arc›¤›na yeni bilgiler eklemek
gerekti¤ini vurgulad›.
Staj döneminde sosyal güvencesiz ve sosyal
güvenliksiz bir dönem yaﬂand›¤›n›, bunun
zor koﬂullarda gerçekleﬂti¤ini bildiklerini
belirten Ayd›n, ‹stanbul Barosu olarak
stajyerlere katk› vermeyi düﬂündüklerini,
bunun için de Yard›mlaﬂma Sand›¤›na
stajyerlerin üye olabileceklerini, tüm
stajyerlere ferdi kaza sigortas› yapt›r›ld›¤›n›
ve toplanan pul paralar›n›n %30’unu da
birlikte büro açacak genç avukatlara ‘Büro
Kredisi’ ad› alt›nda ödeme yap›labilece¤ini
bildirdi.
SEM Yürütme Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi
Kahveci de staja devam zorunlulu¤u
bulundu¤unu belirterek, stajyerlere zorunlu
ve seçmeli dersleri hakk›nda bilgi verdi.
Kahveci, stajyerleri, ‹stanbul Barosu’nun
132. Kuruluﬂ y›ldönümü etkinlikleri
çerçevesinde 4 Nisan Pazar günü saat
10.30’da Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi bahçesinde düzenlenen Stajyer
Avukatlar Bahar ﬁenli¤i’ne kat›lmaya
ça¤›rd›.
Toplant›n›n konuk Konuﬂmac›s› Av. Ümit
Hergüner, “Küresel ekonomik geliﬂmeler
mesle¤imizi nas›l etkiler” konulu bir
konferans verdi. Küreselleﬂmede bilgi
+etik+ekonomi’ye insan› da eklemek
gerekti¤ini belirten Hergüner, ekonomik
anlamda küresel bir dünyada yaﬂad›¤›m›z›,
bu dünyada hukukun bir üst yap› kurumu
oldu¤unu, bu nedenle karmaﬂ›k ticari
iliﬂkileri çok iyi bilmek gerekti¤ini
vurgulad›.
‹kinci Dünya Savaﬂ› sonras› ABD’nin
Marshall Yard›m› ile ekonomideki
liderli¤ini ortaya koydu¤unu, ‹ngiltere’nin
Common Law sistemini uygulayan
ülkelerin dünya ekonomisinin %60-65’ine
egemen olduklar›n› hat›rlatan Hergüner,
küresel etkileﬂimle bu durumun günümüzde
de devam etti¤ini bildirdi.
Ülkemizde 1923’den 2005 y›l›na kadar 50
milyar dolar olan yabanc› sermayenin
2005’den günümüze kadar ikiye
katland›¤›n›n alt›n› çizen Av. Ümit
Hergüner, küreselleﬂme aﬂamas›nda
yap›lan ticari ve hukuksal sözleﬂmelerle dil
ve hukuk hegemonyas›n›n da ülkemize
taﬂ›d›¤›n›, Türkiye’nin 2050 y›l›nda
dünyan›n 10 büyük ekonomisi aras›nda yer
almas›n›n mümkün olabilece¤ini söyledi.

34

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

Küreselleﬂen ekonomik geliﬂmelerin
avukatl›k mesle¤ini de yak›ndan
ilgilendirdi¤ini ve etkiledi¤ini belirten
Hergüner, stajyerlere baz› ö¤ütler vererek
ﬂöyle konuﬂtu: “Kendinizi iyi yetiﬂtirmek,
zaman› iyi de¤erlendirmek zorundas›n›z.
Alt yap› çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k vermelisiniz.
Hukuk ‹ngilizcesini çok iyi ö¤renmelisiniz.
Bu da yetmez, mutlaka ikinci bir dil de
gerekir. F›rsat yarat›p ABD ve ‹ngiltere’de
master yaparak hukuk çal›ﬂmalar›na
kat›lmal›s›n›z. Art›k sadece boﬂanma, icra
iflas, ceza gibi davalar de¤il, karﬂ›n›za
daha teknik davalar ç›kacakt›r. Örne¤in
Avrupa’da yaﬂam bilimleri hukuk
uygulamalar› baﬂlad›. Türkiye’de henüz
böyle bir ﬂey yok. O nedenle dünyadaki
geliﬂmeleri çok iyi izleyip kendinizi bu
geliﬂmeler içinde bulmaya
haz›rlamal›s›n›z”.
Konferans›n sonunda SEM Yürütme Kurulu
Baﬂkan› Av. Vehbi Kahveci, Av. Ümit
Hergüner ’e bir buket çiçek verdi.

E⁄‹T‹M

Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem 2010/5
E¤itim Dönemi Baﬂlad›
anlatt›. Esin, “Herkesi kand›rabilirsiniz,
ama aynadaki görüntünüzü, yani kendinizi
kand›ramazs›n›z. Kendinizle daima
hesaplaﬂmal›s›n›z. Ne kadar hukuk
biliyorsan›z, o kadar iyi avukat olabilirsiniz.
Ne kadar iyi avukatsan›z o kadar iyi para
kazan›rs›n›z” dedi.

Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem
2010/5 E¤itim Dönemi 26
Nisan 2010 Pazartesi günü saat
16.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda yap›lan
törenle baﬂlad›.
Sunumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi
Av. Fuat Topdemir’in yapt›¤› toplant›n›n
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, Türkiye Barolar
Birli¤i Baﬂkan› Av. Özdemir Özok’un
kayb›ndan dolay› büyük üzüntü duydu¤unu
belirterek, yaﬂam› boyunca hukukun
üstünlü¤ü, hukuk devleti ve demokrasi
mücadelesi vermiﬂ, Atatürk ilke ve
devrimlerini y›lmadan savunmuﬂ Özok’un
yerinin doldurulamayaca¤›n› söyledi.
Stajyer avukatlara sosyal ve mesleki
anlamda çeﬂitli ö¤ütler veren Ayd›n, staj
dönemini iyi de¤erlendirmeleri ve

Konferans›n sonunda SEM Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Dr. Tamer Pekdinçer, Av. Dr.
‹smail Esin’e bir buket çiçek verdi.
küreselleﬂme sürecinde giderek yo¤unlaﬂan
ve çeﬂitlenen hukuk alan›nda uzmanlaﬂma
alanlar›n›n ﬂimdiden belirlenmesinde büyük
yarar bulundu¤unu bildirdi.
SEM Yürütme Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi
Kahveci de staja devam zorunlulu¤u
bulundu¤unu belirterek, stajyerlere zorunlu
ve seçmeli dersleri hakk›nda bilgi verdi
Toplant›n›n konuk Konuﬂmac›s› Av. Dr.
‹smail Esin ise mesle¤e nas›l bakt›¤›n›
örneklerle ve deneyimlerini de katarak

Stajyerleri Bilgilendirme Toplant›s› Yap›ld›
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezince 26 Nisan 2010 Pazartesi
günü saat 14.30 – 16.30 aras› Orhan Apayd›n Konferans Salonunda
düzenlenen toplant›da staja yeni baﬂlayan avukatlar bilgilendirildi.
Sunumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Fuat Topdemir’in
yapt›¤› toplant›da konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, genç meslektaﬂlar›na hitap ederek staj dönemini iyi
de¤erlendirmelerini istedi. Ayd›n, konuﬂmas›nda, stajyerlere çeﬂitli
ö¤ütler verdi.
SEM Yürütme Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi Kahveci de Staj E¤itim
Merkezinde uygulanan e¤itim program› hakk›nda bilgi sundu.

Üsküdar Cumhuriyet Savc›s› Do¤an Gedik ise stajyerlere deneyimle
elde etti¤i bilgiler aktard›.
Sunumunu SEM Genel Sekreteri Av. Hilal Gültepe’nin yapt›¤›
oturumda da Disiplin Kurulu Baﬂkan› Av. Yasin Güldaﬂ, Hukuk
Dan›ﬂman› Av. Atilla Özen ve Avukat Haklar› Merkezi Baﬂkan›
Av. Hasan K›l›ç genç meslektaﬂlar›yla sohbet etti.
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Staj E¤itim Merkezi
Cumartesi Forumlar› Baﬂlad›
Staj E¤itim Merkezince
düzenlenen ‘Cumartesi
Forumlar›’ baﬂlad›. 10 Forum
halinde düzenlenen ve saat
14.00’de baﬂlayan Cumartesi
Forumlar› 24 Haziran’da sona
erecek.
lk Forum 27 Mart 2010 Cumartesi günü
saat 14.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda gerçekleﬂtirildi. Türkiye
Barolar Birli¤i Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Berra
Besler’in mazereti nedeniyle kat›lamad›¤›
forumu SEM Sayman Üyesi Av. Yusuf
‹zzettin Do¤an yönetti.

‹

Forumun ayn› zamanda konuﬂmac›s› olan
Do¤an, Cumartesi Forumlar›n› Av. Berra
Besler’in baﬂlatt›¤›n›, bunun geleneksel
hale getirildi¤ini, ilk forumun yöneticisi
olarak planlad›klar› Besler’in Ankara’da
Türkiye Barolar Birli¤i’ndeki yo¤un iﬂleri
nedeniyle kat›lamad›¤›n› bildirdi.
Cumartesi Forumlar›n›n meslek içi e¤itim
amaçl› oldu¤unu belirten Do¤an, forumda
ele al›nan konular›n stajyer avukatlar için
telafi ders mahiyetinde oldu¤unu söyledi.

Konuﬂmas›nda kentleﬂmenin geçmiﬂi ve
Türk mevzuat›ndaki yeri konusunda ayr›nt›l›
bilgi veren Av. Yusuf ‹zzettin Do¤an,
ülkemizdeki imar uygulamalar› konusunu,
‘yolsuzluk ve yoksullukla ilgili derin bir
konu’ olarak niteledi. Türkiye’de yerel
ölçekte imar uygulamalar›n›n belediyeler
ve Toplu Konut ‹daresi (TOK‹) taraf›ndan
yürütüldü¤ünü belirten Do¤an, TOK‹’nin
uygulamalar› hakk›nda bilgi verirken sadece
belediyelere tan›nan imar plan› yapma ve
uygulama yetkisinin TOK‹’ye de tan›nd›¤›n›
ve TOK‹’nin adeta padiﬂah yetkileriyle
donat›ld›¤›n› söyledi.

36

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

Anayasa ve yasalar›m›za göre, sa¤l›kl› bir
çevrede yaﬂamak için planl› ve sa¤l›kl›
kentleﬂmeyi gerçekleﬂtirmenin as›l
oldu¤unu belirten Do¤an, ancak imar
mevzuat› ve uygulamalar›n›n çeﬂitli
ihtilaflara neden oldu¤unu ve ihtilaflar›n
Anayasa Mahkemesi, idari ve adli yarg›da
çözülmeye çal›ﬂ›ld›¤›n› vurgulad›.
Türkiye Mimar Mühendis Odalar› Eski
‹kinci Baﬂkan› Celal Beﬂiktepe de, kente
karﬂ› iﬂlenen suçlar için ihtisas mahkemeleri
kurulmas›n› istedi.
TMMOB’un imar plan› uygulamalar›
aleyhine açt›¤› dava say›s›n›n 400 bini
buldu¤unu belirten Beﬂiktepe, belediye
meclislerinde al›nan imar kararlar›na karﬂ›
muhalefetten pek ses ç›kmad›¤›n›, meslek
odalar›n›n bu konuda daha aktif oldu¤unu
belirterek “iptal kararlar›n›n uygulanmas›nda güçlükle karﬂ›laﬂ›yoruz. Mahkeme
iptal karar›n›n uygulamas›n› plan› yapan
otoriteye b›rak›yor. O da, plan› iptal yerine
plan üzerinde baz› de¤iﬂiklikler yap›yor ve
yeni bir plan diye tan›t›yor. Üç y›ll›k hukuk
eme¤i de boﬂa gidiyor” dedi.
Belediye Meclislerindeki
imar kararlar›n›n
al›nmas›nda ‘siyasetin
farkl›l›¤›n› paran›n esir
ald›¤›n›’,kaydeden ve ‘100
olaydan 90’› kötüyse
sistem bundan besleniyor
demektir’ diyen Beﬂiktepe
sözlerini ﬂöyle sürdürdü:
“Oysa kentleri insan
akl›n›n en üst ürünü olarak
görüyoruz. Planlama bir
gelecek tasavvurudur.
Süreklili¤i olan bir
olgudur. Bu nedenle imar

planlar›n›n haz›rlanmas›nda hepimiz rol
almal›y›z”.
Ülkemizde imar uygulamalar›n›n ne yaz›k
ki bu anlay›ﬂta olmad›¤›n›, bir tak›m yasalar
yap›ld›¤›n›, bunlar›n belli amaçlar için s›k
s›k de¤iﬂtirildi¤ini hat›rlatan Celal
Beﬂiktepe, 1980 y›l›na kadar 7 imar aff›
yasas› ç›kar›lm›ﬂken, sadece 1980–1984
aras›nda 8 imar aff› yasas›n›n ç›kar›ld›¤›n›
söyledi. Beﬂiktepe, “1984 y›l›nda ç›kar›lan
2981 say›l› imar aff› yasas›n›n, kendisinden
20 gün sonra ç›kacak yasay› da af
kapsam›na alarak dünya hukuk tarihinde
eﬂine rastlanmayan bir örnek oluﬂturdu”
dedi.
Celal Beﬂiktepe, imar uygulamalar›n›n
hukuka uygunlu¤u konusunda TMMOB ile
‹stanbul Barosunun iﬂbirli¤i yapmas›n›n
büyük yarar sa¤layaca¤›n› sözlerine ekledi.
Forumun soru-cevap bölümünden sonra
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Handan Do¤an konuﬂmac›lar› kutlayarak
Av. Yusuf ‹zzettin Do¤an ve Celal
Beﬂiktepe’ye birer plaket sundu.

E⁄‹T‹M

Kat Mülkiyeti Hukukuna ‹liﬂkin
Sorunlar ve Çözüm Yollar›
‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezince düzenlenen
‘Cumartesi Forumlar›’n›n
ikincisi 10 Nisan 2010
Cumartesi günü saat 14.00’da
Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda yap›ld›.
Oturum Baﬂkanl›¤›n› SEM Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Hüseyin Rahmi Ekﬂi’nin yapt›¤›
forumda “Kat Mülkiyeti Hukukuna ‹liﬂkin
Sorunlar ve Çözüm Yollar›” konusu ele
al›nd›.
Forumda konuﬂan Prof. Dr. Abdülkadir
Arpac› konuya teorik, Av. ﬁeref K›sac›k
ise uygulamac› olarak yaklaﬂt›.
Konuﬂmac›lar, forum sonunda kat›l›mc›lar›n
sorular›n› yan›tlad›lar.

Orhan Apayd›n Konferans Salonunda

gerçekleﬂtirilmiﬂti. Türkiye
Barolar Birli¤i Baﬂkan Yard›mc›s›
Av. Berra Besler’in mazereti
nedeniyle kat›lamad›¤› forumda
SEM Sayman Üyesi Av. Yusuf
‹zzettin Do¤an ve TMMOB eski
2. Baﬂkan› Celal Beﬂiktepe “‹mar
Uygulamalar›n›n Hukuka
Uygunlu¤u” konusunu ele alm›ﬂt›.

Staj E¤itim Merkezince 10 programl›k bir
dizi olarak haz›rlanan forumlardan ilki 27
Mart 2010 Cumartesi günü saat 14.00’da

CMK Sertifika Program›
Hatay Barosu CMK E¤itimi Sertifika Program›, ‹stanbul Barosu iﬂbirli¤i ve katk›lar›yla 9 -10 -11 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Feridun
Yenisey, Prof. Dr. Ayﬂe Nuho¤lu, Av. Turgay Demirci, Av. Naim Karakaya, Av. Atilla Özen ve Av. Levent Polat'›n katk›lar›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Seminerde, Ceza Muhakemesinin temel ilkeleri, Cumhuriyet savc›s›n›n yetkileri, soruﬂturma evresine hâkim olan ilkeler, basamak teorisi,
eﬂik teorisi, kamu davas› aç›lmas›n›n mecburili¤i ilkesi, istisnalar› uzlaﬂma, hukuka ayk›r› deliller teorisi, Türk Hukukunda kabul edilen
sistem, Yakalama, Gözalt›na Alma, Muhafaza Alt›na Alma, Gözlem Alt›na Alma, Çocuk Yarg›lamas› Fark›, Tutuklama, Teﬂhis, Soruﬂturma
aﬂamas›nda müdafi-vekil ana konu baﬂl›klar› olmak üzere uygulamada müdafilik detayl› bir ﬂekilde ele al›nm›ﬂt›r.
200’ün üzerinde meslektaﬂ›m›z›n kat›lm›ﬂ oldu¤u Seminerde, Hatay Barosu Baﬂkan› Av. Sinan Akgöl taraf›ndan meslektaﬂlar›m›za
sertifikalar› verilmiﬂtir.
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E⁄‹T‹M

Fikri ve S›naî Mülkiyet Hukuku
VII. E¤itim Program›n› Tamamlayanlara
Belgeleri Verildi
‹stanbul Barosu Fikri ve S›naî
Haklar Komisyonunca,
meslektaﬂlar›m›z›n mesleki
geliﬂimlerine katk›da bulunmak
amac›yla düzenlenen “VII.
E¤itim Program›”n› tamamlayan kat›l›mc›lara belgeleri
verildi.

1

9 Nisan 2010 Pazartesi günü saat
17.00’da ‹stanbul Barosu Kültür
Merkezinde düzenlenen törende konuﬂan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, hukuk fakültelerinde verilen e¤itimi
yetersiz bulduklar›n›, hukuk e¤itiminin
ça¤daﬂ ihtiyaçlara göre ﬂekillendirilmesi
gerekti¤ini ancak mevcut e¤itim sisteminin
buna izin vermedi¤ini söyledi.
Avukat›n her ﬂeyi bilen biri olmas›n›n
mümkün olmad›¤›n›, uzmanlaﬂmaya
gidilmesi gerekti¤ini, Avukatl›k Yasas›’nda
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da buna uygun de¤iﬂikliklerin yap›lmas›n›
istediklerini belirten Ayd›n, ortaya ç›kan
e¤itim aç›¤›n›n baro olarak meslek için
e¤itim seminerleri ve sertifika
programlar›yla karﬂ›lamaya çal›ﬂt›klar›n›
bildirdi.
Bu tür çal›ﬂmalar› çok önemsediklerini
hat›rlatan, Fikri ve S›naî Haklar
Komisyonunca düzenlenen ve 40 saat süren
5 günlük çal›ﬂmaya kat›lanlar›n çok önemli

ﬂeyler ö¤rendiklerini ve bunun uygulamada
daha iyi anlaﬂ›laca¤›n› anlatan Muammer
Ayd›n, “Bu bir anlamda kendinize
yapt›¤›n›z yat›r›md›r. ‹lgi duydu¤unuz
alanda bilgi da¤arc›¤›n›za yeni yüklemeler
yap›yorsunuz, bunu da küçümsememek
laz›m” dedi.
Baﬂkan Ayd›n, kat›l›mc›lara baﬂar›lar
dileyerek Kat›l›m Belgelerini verdi.

E⁄‹T‹M

Koruma Tedbirleri
‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezince düzenlenen
‘Cumartesi Forumlar›’n›n
üçüncüsü 24 Nisan 2010
Cumartesi günü saat 14.00’da
Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda yap›ld›.
EM Yürütme Kurulu Genel Sekreteri
Av. Hilal Gültepe k›sa bir aç›l›ﬂ
konuﬂmas› yapt›. Forumu ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay
Demirci yönetti. Forumun konuﬂmac›s›
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi ve ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal
genel koruma tedbirlerini, ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay Demirci
de iletiﬂimin tespiti konusunu anlatt›.

S

topland›ktan sonra san›¤›n tutukluluk halinin
derhal sona erdirilmesi gerekti¤ini, ancak
uygulamada bunun böyle olmad›¤›n›,
deliller topland›¤› halde ciddi bir gerekçe
göstermeden tutukluluk halinin devam›na
karar verildi¤ini anlatt›.

güzel bir karar›n›n bulundu¤unu belirten
Demirci, uygulamada yaﬂanan sorunlara da
de¤indi ve “PVSK’ya göre sadece Emniyet
Genel Müdürünün emriyle dinleme
yap›labiliyor. Soruﬂturmalar polis eliyle
yap›l›yor, savc›lar devre d›ﬂ› b›rak›l›yor.
Böyle bir ortamda adil yarg›lama
yapabilmek mümkün de¤ildir “dedi.
11 Eylül’den sonra hukukumuza giren ‘milli
güvenlik ve kamu düzeni’ gerekçesiyle
kiﬂilerin özgürlüklerinin yok edildi¤ine
iﬂaret eden Demirci, yap›lan bir tespite göre
Türkiye’de nüfusa oranla ABD’den daha
fazla dinleme yap›ld›¤›n› ve konunun
alabildi¤ine istismar edildi¤ini söyledi.
Demirci, avukatlar› her aﬂamada koruma
tedbirlerine itiraz etmeye ça¤›rd›.

CMK 90 ve devam›n›n yakalama, gözalt›,
tutuklama, adli kontrol, arama ve el koyma,
iletiﬂimin tespiti ve teknik araçlarla izleme
gibi koruma tedbirlerine yer verildi¤ini
hat›rlatan Kocasakal, bunlar›n hiç birinin
hüküm niteli¤inde olmad›¤›n›, koruma
tedbirlerinin istisnai bir yol oldu¤unu
söyledi.
Koruma tedbirleri konusunda uygulamada
pek çok sorunun yaﬂand›¤›n›, kanuna ayk›r›
uygulamalar yap›ld›¤›n›, tutuklama
konusunun istismar edildi¤ini belirten
Kocasakal, “suçun vas›f ve mahiyeti,
san›¤›n yatt›¤› süre de dikkate al›narak
tutuklulu¤un devam›na karar vermek ihsas› reydir” dedi.
Koruma tedbirlerinin geçici nitelikte
oldu¤unu, kiﬂi hak ve özgürlükleriyle ilgili
oldu¤u için de orant›l› olmak zorunda
bulundu¤unu kaydeden Kocasakal, deliller

Tahliyeden sonra san›¤›n itiraz üzerine
yeniden tutuklanmas›n› ‘yetkinin kötüye
kullan›lmas›’ olarak niteleyen Kocasakal,
asl›nda tutuklama ve tahliye kararlar›n›n
yarg›layan mahkeme taraf›ndan de¤il, bir
baﬂka otorite taraf›ndan verilmesinin daha
uygun olaca¤› görüﬂünde bulundu¤unu, bu
amaçla Avrupa’da ‘özgürlükler hâkimi’
sisteminin kullan›ld›¤›na dikkat çekti.

Soru ve cevap bölümünden sonra ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay
Demirci Doç. Dr. Ümit Kocasakal’a bir
plaket verdi

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Turgay Demirci de iletiﬂimin tespiti konusu
üzerinde durdu. Delil ilde etmek amac›yla
iletiﬂimin dinlendi¤ini belirten Demirci,
dinleme olay›n›n kuvvetli suç ﬂüphesi, baﬂka
yolla delil elde edilememesi ve
gecikmesinde sak›nca bulunan haller
üzerine PVSK, Jandarma, M‹T ve CMK
kanal›yla gerçekleﬂtirildi¤ini söyledi.
Dinlemeyle elde edilen delillerin baﬂka
delillerle desteklenmiyorsa bir anlam
taﬂ›mad›¤›n›, Yarg›tay’›n bu konuda çok
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STAJYER‹N SES‹

Staj E¤itimi Üzerine
TBB Avukatl›k Staj Yönetmeli¤i’nin Beﬂinci Bölüm’ünde “Staj E¤itimi”
baﬂl›¤›yla düzenlenmiﬂ olan hükümlerinden “Baronun Staj E¤itim Görevi”
baﬂl›kl› md.22 uyar›nca; “Her Baro, kendi örgütsel oluﬂumu içinde,
stajyerin, özgür, ba¤›ms›z, meslek ilkelerine ba¤l›, uygulamada karﬂ›laﬂt›¤›
sorunlar› hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlü¤ü kurallar›na uygun
olarak çözümleyebilecek, adil ve etkin bir yarg›lamaya ulaﬂmak amac›yla
yarg›n›n kurucu bir ö¤esi olarak görev yapan avukatlar yetiﬂtirmek için
staj e¤itimi çal›ﬂmalar› yapar.
Barolar, Avukatl›k Kanunu ve Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen
staj e¤itim görevinin; bilimsel ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine
getirilmesi amac›yla Staj E¤itim birimleri oluﬂturabilirler. Bu birimlerin
kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi, yetki ve sorumluluklar› ile benzeri konular her Baronun
kendi genel kurulunca bu Yönetmelikteki ilkelere göre kabul edece¤i iç
Yönetmeliklerle belirlenir.
Staj e¤itim birimlerinde stajyerlere verilecek e¤itim, avukat yan›nda
yap›lan staj süresinden say›l›r ve staj›n kesintisiz yap›laca¤› kural›na ayk›r›
olarak nitelendirilemez.”
Yine ayn› yönetmeli¤in “Staj E¤itiminin Temel ‹lke ve Yöntemleri” baﬂl›kl›
23.maddesi uyar›nca; “Avukatl›k staj›n›n bu Yönetmeli¤in amaç maddesine
uygun bir ﬂekilde yap›labilmesi, stajyerin avukatl›k hukuku ve meslek
kurallar› bilgilerini edinebilmesi, hukuk kurallar›n› somut olaylara
uygulayabilme yeterliliklerini artt›rma avukatl›k staj e¤itiminin temel
ilkesidir.
Bu ilke do¤rultusunda staj e¤itim birimlerinde bir y›ll›k avukatl›k staj›
süresi içinde önceden haz›rlanan ve duyurulan y›ll›k e¤itim program›
dahilinde en az (120) saatlik bir staj e¤itimi verilir. Bu e¤itim süresinin
en az (60) saati düzenli olarak meslek ilke ve kurallar› ile uygulamada
avukat konular›na ayr›l›r.
Bunlar›n d›ﬂ›nda Barolar, staj e¤itiminin nas›l yap›laca¤›n›, hangi konulardan
oluﬂaca¤›n› yörelerinin de özelliklerini göz önüne alarak, ç›karacaklar› ‹ç
Yönetmelikte gösterirler. Ayr›ca seminer çal›ﬂmalar› yap›l›r. Panel,
sempozyum gibi kültürel etkinlikler düzenlenir.”
Bu hükümlerden de anlaﬂ›ld›¤› üzere Barolar, Avukatl›k Kanunu ve
Yönetmelik hükümleri ile kendilerine verilen staj e¤itim görevinin; bilimsel
ilkelere uygun ve sürekli olarak yerine getirilmesi amac›yla “Staj E¤itim”
birimleri oluﬂturabilirler. ‹stanbul Barosu’na kay›tl› bir avukat olabilmek
amac›yla baﬂvuruda bulunan ve Avukatl›k Kanunu gere¤i 1 (bir) y›ll›k
zorunlu staj›n› yapmak durumunda olan stajyer avukatlar da Avukatl›k
Kanunu md.15 uyar›nca; staj›n ilk alt› (6) ay›n› mahkemelerde ve kalan
alt› ay›n› (6) da en az beﬂ (5) y›l k›demi olan bir avukat›n yan›nda yapmak
durumundad›rlar. Stajyer avukatlar avukat yan›nda staj yapacaklar› ikinci
6 ayl›k dönemde Staj E¤itim Merkezi bünyesinde e¤itim görmek
durumundad›rlar. TBB Avukatl›k Staj Yönetmeli¤i’nin ilgili maddesinin
verdi¤i yetki uyar›nca ‹stanbul Barosu da söz konusu birimin kuruluﬂu,
iﬂleyiﬂi, yetki ve sorumluluklar› ile benzeri konular› belirlemek amac›yla
‹stanbul Barosu SEM ‹ç Yönetmeli¤ini kabul etmiﬂtir ve uygulamaktad›r.
Stajyer avukatlar›n, Yüksek Lisans e¤itimleri boyunca Staj E¤itim
Merkezine devam mecburiyetleri hakk›nda da ‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi ‹ç Yönetmeli¤i md.8/f.3’te yer alan yasal düzenleme ve bu
düzenlemenin stajyer avukatlara verdi¤i haklar nazara al›nmaktad›r.
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi ‹ç Yönetmeli¤i md.8’de yer alan
düzenleme ﬂu ﬂekildedir
“Madde 8- E¤itimin Programlanmas› ve Kat›lma ‹lkeleri: E¤itim, 1 Ekim
günü baﬂlar, 30 Haziran günü sona erer. Yürütme kurulu gereksinme ve
olanaklara göre e¤itim y›l›n› dönemlere ay›rabilir.
Kurumsal ve Uygulamal› Avukatl›k Hukuku e¤itimi yap›lmas› ve her
aday›n staj› süresince kesintisiz en az altm›ﬂ (60) saat bu programa kat›lmas›
zorunludur.
Yürütme kurulu ayr›ca, ö¤retim eleman› verebilir. Adaylar bu dallardan,
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merkezin olanaklar›na göre dilediklerine kat›labilirler. Ancak bu seçimlik
dallardan bir veya birkaç›na en az altm›ﬂ (60) saat kat›lmak zorundad›rlar.
Yürütme kurulu, Merkez’de e¤itimi verilen dallara eﬂde¤er dallarda yüksek
lisans e¤itimi alan adaylardan isteyenleri, seçmeli ders zorunlulu¤undan
k›smen veya tamamen ba¤›ﬂ›k tutabilir.
Adaylar, seçtikleri veya yüksek lisans e¤itimi nedeniyle ba¤›ﬂ›k tutulduklar›
her dalda bir temsili yarg›lama çal›ﬂmas›na taraf olarak kat›lmak ve ayr›ca
yürütme kurulunun belirleyece¤i bir konuda tez haz›rlamak zorundad›r.
Merkez yürütme kurulu, yukar›daki esaslara uygun olarak her dönem
baﬂ›nda e¤itim dallar›n›, kurs, konferans, panel ve seminerleri, adaylarca
yap›lacak araﬂt›rmalar›n konular›n›, temsili yarg›lama olaylar›n›, canland›rma
yar›ﬂmalar›n›n konular›n›, adaylar›n etkinliklere kat›lma süre, yer ve
biçimlerini belirler ve takvime ba¤lar.
Program, her e¤itim dönemi baﬂ›nda yan›nda staj yapt›klar› avukatlar
arac›l›¤›yla adaylara duyurulur.”
Stajyer avukatlar›n Yüksek Lisans dolay›s›yla muafiyet talepleri öncelikle
yukar›da yer verilen SEM ‹ç Yönetmeli¤i md.8/f.3 uyar›nca
de¤erlendirilmektedir. ‹lgili hükümden de anlaﬂ›laca¤› üzere bu noktada
SEM Yürütme Kurulu’na, Merkez’de e¤itimi verilen dallara eﬂde¤er
dallarda yüksek lisans e¤itimi alan adaylardan isteyenleri, seçmeli ders
zorunlulu¤undan k›smen veya tamamen ba¤›ﬂ›k tutabilmek yolunda
seçimlik bir yetki tan›nm›ﬂt›r.
Bununla beraber uygulamada SEM Yürütme Kurulu seçmeli ders
zorunlulu¤u hususundaki muafiyet taleplerini de¤erlendirirken, prensip
karar› gere¤i, Yüksek Lisans derslerinin SEM dersleriyle örtüﬂmesinin
yan› s›ra stajyer avukat›n yüksek lisans derslerine devam etmiﬂ ve baﬂar›l›
olmuﬂ olmas› ﬂartlar›n› aramaktad›r. Burada bir kez daha vurgulanmas›
gereken husus SEM E¤itim program›nda yer alan zorunlu ders kapsam›ndaki
derslerden muafiyetin söz konusu olmad›¤›d›r.
Muafiyet talebinde bulunacak stajyer avukatlar›n bu taleplerine iliﬂkin
dilekçe ile birlikte yüksek lisans programlar›ndaki derslerin içeri¤ini ve
dersleri baﬂar›l› olarak tamamlam›ﬂ olduklar›n› gösteren bir belge ile SEM
‹daresine baﬂvurmalar› gerekmektedir.
Stajyer avukatlar›n yüksek lisans dolay›s›yla muafiyet talepleri SEM
Yürütme Kurulu’nun her hafta Sal› günleri yapt›¤› toplant›larda karara
ba¤lanmaktad›r.
Mevcut durum bu olmakla beraber Stajyer Avukatlar Komisyonu olarak,
sizlerden de gelen talepler do¤rultusunda, Yürütme Kurulu’yla ve SEM’in
ilgili ve yetkili di¤er mercileriyle yapt›¤›m›z görüﬂmelerde mevcut ‹ç
Yönetmeli¤in ilgili maddesiyle Yürütme Kurulu’na verilen seçimlik yetki
aç›s›ndan aranan tek ﬂart›n Merkez’de e¤itimi verilen dallara eﬂde¤er
dallarda yüksek lisans e¤itimi alm›ﬂ olmak oldu¤u bu bak›mdan da prensip
karar› gere¤i aranmakta olan di¤er ﬂartlar›n kabul edilemez oldu¤u, söz
konusu durumun özellikle Bahar Dönemi’nde Yüksek Lisans’a baﬂlam›ﬂ
olan meslektaﬂlar›m›z aç›s›ndan s›k›nt› yarataca¤› ve taleplerin sürekli
olarak reddedilmesi sonucunu do¤uraca¤› iletilmiﬂtir. Bu durumdan da
anlaﬂ›laca¤› üzere Komisyon olarak mevcut sorunun öncelikle “prensip
karar›”nda de¤iﬂikli¤e gidilmesi ile çözülmesi gerekti¤i kanaatinde olmakla
beraber; aksi bir durumda sizlerden de gelecek öneriler ile oluﬂturulacak
yeni bir tasar›n›n mevcut SEM ‹ç Yönetmeli¤i’ndeki hüküm ile
de¤iﬂtirilmesi hususunda ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu’na bir dilekçe
sunmay› düﬂündü¤ümüzü belirtmek isteriz.
stajyeravukatlar@istanbulbarosu.org.tr
Facebook sayfam›z›n adresi ve ismi:
http://www.facebook.com/group.php?gid=154820609009
‹STANBUL BAROSU STAJYER AVUKATLAR ÇALIﬁMA GRUBU
E-posta grubumuzun adresi:
http://groups.yahoo.com/group/istanbulbarosustajyeravukatlari/
istanbulbarosustajyeravukatlari-subscribe@yahoogroups.com

GÖRÜﬁ

Avrupa Birli¤i Hukukuna ve
Kurumlar›na Genel Bak›ﬂ - I
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›

A

vrupa Birli¤i Hukuku ﬂu anda 27 üyeden oluﬂan Avrupa
Birli¤i'nin 498 milyon nüfusa sahip ve 5 milyon
kilometrekarelik egemenlik alan›nda uygulanmaktad›r.

Avrupa Birli¤i Hukukunun, ikincil hukukuna ait hukuki tasarruflar›
Avrupa Birli¤i Resmi Gazetesinde yay›nland›ktan 20 gün sonra
aksine bir koﬂul yok ise yürürlü¤e girer.

Avrupa Birli¤i Hukuku, Avrupa Kömür Çelik Toplulu¤u, Avrupa
Atom Enerjisi Toplulu¤u, Avrupa Ekonomik Toplulu¤u'nun kuruluﬂ
antlaﬂmalar› çerçevesinde üye devletlerin kendi aralar›ndaki ve
Toplulukta olan iliﬂkilerini düzenlemektedir.

Avrupa Birli¤i Hukuku temeli itibariyle kamu ekonomisine ve
makro ekonominin bir parças› olan kamu maliyesine dayan›r. Çat›s›
ise hukuktur. Zaten süreç öncelikle ekonomik entegrasyon, bilahare
hukuksal ve nihai olarak da siyasal entegrasyondan oluﬂmuﬂtur.
Hukuki entegrasyonun denetleyicisi ve güvencesi olan Adalet
Divan› kararlar› irdelendi¤i zaman; eﬂitlik, ölçülülük, hukuki
güvenlik genel ilke olarak gözümüze çarpar. Kazan›lan haklar,
mesleki s›r saklama, tabii hâkim ilkesi, usulüne göre iﬂlem, hukuki
güvenlik kapsam› içindedir. Dürüstlük, eﬂit iﬂlem, özen gösterme
genel hukuk ilkeleri aras›ndad›r. Elbette ki temel insan haklar› da
Avrupa Birli¤i Hukukunun genel ilkelerindendir. Avrupa Birli¤i
Hukukunun birincil hukukunu oluﬂturan kurucu antlaﬂmalarda
ayr›mc›l›k yasa¤›, örnek vermek gerekirse kad›n-erkek aras›nda
eﬂit iﬂe, eﬂit ücret, eﬂitlik ilkesi kapsam›ndad›r. Kurucu antlaﬂmalar
üye ülkelerin hukuk düzenleriyle, ortak genel hukuk ilkeleri,
hukuka uygunluk, hukuk normlar› ile hukukun genel ilkelerine
at›f yapmaktad›r. Divan kararlar›nda, din ve vicdan özgürlü¤ü,
mülkiyet olarak da görülmektedir.

Avrupa Birli¤i Hukuku veya bir baﬂka deyiﬂle Acquis
Communautaire, yorumda birlik sa¤lamak amac›yla Avrupa Birli¤i
Adalet Divan›n›n yorum tekelinde ve hukuk güvencesindedir.
Avrupa Birli¤i Hukuku bizim hukukumuzun da dayand›¤› RomanoGermen temeli yan›nda olay hukuku veya karar hukuku dedi¤imiz
"Case Law" temeline de dayanmaktad›r. Yeni üyelerin de (elbette
ki sosyalist blo¤un eski üyelerinin de) kat›l›m›yla sosyalist hukuktan
da etkilenmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle Acquis Communautaire, bir
yanda standstill bir anglo-sakson kural›n›n yan› s›ra, Alman,
‹spanyol ya da Litvanya hukuki normlar›n›n bulundu¤u hukuktur.
Avrupa Birli¤i Hukuku supra-national karakteri ile nev'i ﬂahs›na
mahsus bir hukuktur. Bu itibarla, Devletler Umumi Hukuku ile
kar›ﬂt›r›lmamas›nda büyük yarar vard›r. Zira hepimizin bildi¤i gibi
Devletler Umumi Hukuku'nda egemenlik hakk›na istinaden
devletleraras› hak ve yararlar düzenlenirken Avrupa Birli¤i
Hukuku'nda üye devletler yetkilerinin bir k›sm›n› supra-national
(ulusal üstü) kurumlara devretmiﬂtir. Bu itibarla bu organlar
kanal›yla yetkiler kullan›lmaktad›r. Supra-national hukuk anlay›ﬂ›
gere¤i üye devletlerin yan› s›ra kurumlar ya da hak ve yararlar›
olmas› durumunda gerçek ve tüzel kiﬂiler de burada dava ikame
hakk›n› haizdirler.
Avrupa Birli¤i müktesebat› bir anlam›yla maddi, di¤er anlam›yla
usuli ve bir baﬂka yönüyle de kurumsal kurallar içermektedir.
Maddi kurallardan kastedilen; kiﬂi, mal, hizmet ve sermayenin
serbest dolaﬂ›m›, rekabetin korunmas›, ortak hukuk ve hukuki
uyumlaﬂt›rma gibi kurallar bütündür.
Usûl hukukundan kas›t ise; Adalet Divan› bünyesinde uygulanan
yöntemdir.
Üye ülkelerde vatandaﬂlar› ve Topluluk Kurumlar›n› muhatap alan
kurallar› da kurumsal kurallar ad› alt›nda toplamak olas›d›r.
Avrupa Birli¤i Hukuku'nun, ikincil hukuk, yani tüzük, yönerge,
karar örnekleri, hatta ba¤lay›c› olmayan tavsiye ve görüﬂler, "C"
serisinde Adalet Divan› ve bizdeki Asliye Hukuk Mahkemeleri
görevini yapan ilk derece mahkemesi (bidayet mahkemesi) kararlar›,
denetleme kurulu raporlar›, parlamento tutanaklar› ve di¤er
kurumlar›n yay›nlad›¤› raporlar, "S" serisinde de ihale duyurular›
yer al›r.

Elbette ki kamu yükünün amac›yla orant›l› olarak yans›t›lmas›, bir
baﬂka deyiﬂle mütenasiplik veya ölçülülük Divan taraf›ndan tan›nan
hukukun genel ilkelerindendir.
Müktesebat›n kaynaklar› ise, özellikle birincil hukuk ve kurumlar›n
yaratt›¤› hukuki tasarruflar yani ikincil hukuktan oluﬂmaktad›r.
Kuruluﬂ antlaﬂmalar›n›n oluﬂturdu¤u birincil hukuk, topluluk
organlar›n›n hukuki tasarruflar›n›n oluﬂturdu¤u organ hukuku,
Avrupa Birli¤i Divan› taraf›ndan tan›nan hukukun genel ilkeleri,
Divan'›n kararlar›, üye olmayan ülkelerle yap›lan uluslararas›
antlaﬂmalar ki bu arada bizim 12 Eylül 1963 tarihinde akdetti¤imiz
Ankara Antlaﬂmas›, 1971 tarihinde akdedilen Katma Protokol veya
Avrupa Birli¤i Komisyonu'na gönderilen Ankara Antlaﬂmas›n›
geniﬂleten ek protokol da bunlar›n aras›ndad›r. Di¤er kaynaklar
da teamüller ve ö¤retidir.
Birincil hukuk kavram›n› açmak gerekirse; Topluluklar› ve/Avrupa
Birli¤i'ni kuran antlaﬂmalar›, yani Roma, Tek Senet, Maastricht,
Amsterdam, Lizbon ki bunlar›n tümünün yan›nda ekler, protokoller
gibi devletleraras› nitelik taﬂ›yan ve üye devletlerin onay›na tabi
tutulan kurucu antlaﬂmalar› anlamak gerekir. Birincil hukuk herhangi
bir iﬂleme tabi olunmadan, yani teknik deyimle üye devletlerin
uyruklu¤unu taﬂ›yanlara ve/veya üye devletlerde ikamet edenlere
do¤rudan uygulanmaktad›r.
Antlaﬂmalar›n verdi¤i yetkiler uyar›nca Avrupa Birli¤i kurumlar›
taraf›ndan gerçekleﬂtirilen hukuki tasarruflar, yani tüzük, yönerge,
karar, tavsiye ve görüﬂleri de ikincil hukuk olarak anlamak gerekir.
Tüzük ve yönergeler birer yasama iﬂlemidir. Hâlbuki kararlar,
görüﬂler ve tavsiyeler idari tasarruflard›r. Avrupa Birli¤i'nde genel
olarak ortak hukuk konulmak istenince tüzük; hukuk
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uyumlaﬂt›r›lmas› tercih edilince de yönerge kullan›lmaktad›r.
Tüzüklerin do¤rudan etkisi tamd›r. Ayr›ca tüzükler kendilerine
ayk›r› ulusal mevzuat› o konuyla ilgili olarak ask›da tutarlar, bir
anlamda o konuyla ilgili olarak yürürlükten kald›r›rlar. Yönergeler
ise, yöneltildikleri amaç aç›s›ndan ba¤lay›c›d›rlar. Yönergeler, üye
ülkeler taraf›ndan ﬂekil ve yöntemleri kendilerince belirlenerek
makul sürede iç hukuka aktar›l›rlar. Bir baﬂka yöntem de, iç hukukun
yönergeye göre düzenlenmesidir. Buradaki makul süre olarak azami
iki y›l› anlamakta yarar vard›r.
Ortak hukuk konulmas›nda en önemli etken olan Avrupa Birli¤i
ikincil hukukunun tüzü¤ü genel geçerlili¤e sahiptir. Tümüyle
ba¤lay›c›d›r ve her üye devlette do¤rudan uygulan›r. Yatay ve
dikey etkilere sahiptir yani haklar devlete karﬂ› yöneltilirse dikey,
gerçek ve tüzel kiﬂilerin di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilere yöneltmesi
durumunda ise yatay etkiden söz edilir.
Do¤rudan uygulama ise, üye ülkeler taraf›ndan herhangi bir iﬂleme
tabii tutmadan yahut onaylamadan AB'de tüm kurum, kuruluﬂ ve
organlar için geçerlilik taﬂ›mas› ve üye devlet uyru¤unda olanlara
veya üye devlette yerleﬂik olan tüm gerçek ve tüzel kiﬂilere
uygulanmas›d›r.
Yönerge amaç aç›s›ndan ba¤lay›c› iken, elbette ki ﬂekil ve
yöntemlerin ulusal devletlere b›rak›lmas› ile ba¤lay›c›l›¤› s›n›rl›
tutulmaktad›r. Yönergenin ulusal hukuka, iç hukuka kazand›r›lmas›
uygulama iﬂlemi olarak tan›mlan›r, bu iﬂlemin aç›k olmas› ve ulusal
hukukta tam ve eksiksiz uygulanmas› gerekir. Yönergelerin ﬂartlara
ba¤l› olan do¤rudan etkilerinin yan›nda di¤er bir ba¤lay›c› olabilen
hukuki tasarruf da kararlard›r. Kararlar kime yöneltilmiﬂlerse
bireysellik özelli¤i nedeniyle onu ba¤larlar.
Kararlara örnek vermek gerekirse, (bizde yanl›ﬂ olarak tan›mlanan)
Gümrük Birli¤i Antlaﬂmas› bir antlaﬂma de¤il karard›r. ﬁu anda
da gündemimizde olan geniﬂletilmesi için ek protokolün söz konusu
oldu¤u 1/95 Say›l› Gümrük Birli¤i Ortakl›k Konseyi karar›d›r veya
2/76, 1/80, 3/80 Ortakl›k Konseyinin Kararlar› di¤er örneklerdir.
Tavsiye ve görüﬂler ise ba¤lay›c› de¤illerdir ama oluﬂmakta olan
hukuk konusunda birer gösterge olarak addetmekte yarar vard›r.
Kaynaklardan bir di¤eri de Avrupa Birli¤i Adalet Divan›'n›n
Kararlar›d›r. Bu kararlarda yarat›lan içtihatlar Avrupa Birli¤i Hukuku
kaynaklar›n›n temellerinden biridir. Adalet Divan›n›n yorum ve
uygulamalar›nda Avrupa Birli¤i Hukuku'nun mütemmim cüzü
olan, (ayr›lmaz parças› olan) üye olmayan ülkelerle yap›lan
antlaﬂmalard›r. (Ankara Antlaﬂmas›, 1971 tarihli Katma Protokol,
Avrupa Birli¤i Hukuku'nun kaynaklar›d›r.) Bunun yan›nda yaz›s›z
hukuk kurallar›n›n oluﬂturdu¤u teamüller ve Avrupa Birli¤i Hukuku
ile ilgili bilimsel çal›ﬂmalar›n oluﬂturdu¤u ö¤reti de Avrupa Birli¤i
Hukuku'nun kaynaklar›ndand›r.
Avrupa Birli¤i Kurumlar› beﬂ adet olarak say›lm›ﬂt›r. Bunlar;
Bakanlar Konseyi, Komisyon, Avrupa Parlamentosu, Adalet Divan›
ve Hesap Mahkemesidir. Bu kurumun mahkeme iﬂlevi yoktur.
Kararlar›n tenfiz yetene¤i yoktur, daha çok denetim iﬂlevini
görmektedir. Buna bizde kimi zaman Say›ﬂtay denmekte ise de
Say›ﬂtay bize özgü bir kurumdur, Anayasam›z›n da yarg› bölümünde
yer almaktad›r.
Avrupa Birli¤i'nin kurumsal yap›s›nda yasama iﬂleviyle yükümlü
ve s›n›rl› ölçüde yürütme erkini kullanan ve üye devletlerin
kendilerini taahhüt alt›na sokacak bakan düzeyinde temsil edildikleri
bir Bakanlar Konseyi vard›r. Her ne kadar Avrupa Birli¤i uluslarüstü
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bir anlay›ﬂa sahipse de, orada ulusal ç›karlar›n korunabilmesi, o
dengenin yarat›labilmesi için Bakanlar Konseyinde her üye devlet
kendisini taahhüt alt›na sokan Bakan düzeyinde bir kiﬂi taraf›ndan
temsil edilir. Yasama organ› da a¤›rl›kla bu Konsey’dir.
E¤er olaya Avrupa Komisyonu aç›s›ndan bakarsak; Avrupa
Komisyonu da Konseyin delege etmesi koﬂuluyla s›n›rl› ölçüde
yasama fonksiyonunu icra ederken özellikle yürütme iﬂlevini
görmektedir. Komisyon, Avrupa Birli¤i'nin bürokrasisinin özünü
teﬂkil etmekte, 36 genel müdürlük ve 19 daimi komite ile bu iﬂlevi
yerine getirmektedir. Yani, Komisyonun görevi de entegrasyonu
tam olarak gerçekleﬂtirmektir. Ulusalüstü yararlar› korumaktad›r.
Bir yanda ulusal yararlar, di¤er yanda ulusalüstü yararlar, bunlar›n
dengesi bu iki kurum aras›nda sa¤lan›rken, giderek temelde bir
demokratik platform oluﬂmaktad›r.
Montesquieu'nün yapt›¤› klasik üçlü ayr›mdan farkl› olarak Avrupa
Parlamentosu süreç içinde Tek Senet'le (Single Act) 1987'de
baﬂlayarak, daha sonra Maastricht ve günümüzde de Lizbon
Anlaﬂmas› ile giderek yasama iﬂlevi konusunda güç kazanmaktad›r.
Ama halen demokratik platform niteli¤i a¤›rl›ktad›r.
Avrupa Birli¤i hukuku dinamik bir hukuk oldu¤u için önümüzdeki
y›llarda ne olaca¤›n› ekonomik, mali, siyasi, sosyolojik alanlardaki
de¤iﬂiklikleri yaﬂayarak görece¤iz.
Di¤er kurum, Adalet Divan›’d›r ki ilginç bir çal›ﬂma sistemi vard›r.
Yarg›çlar›n›n yan›nda hukuk sözcüleri de bulunur. (Bizde savc›
diye tercüme edilen, ama özünde
Kamu yarar› bahse konu olmad›¤› için, savc› de¤il de Avocat
General olarak adland›r›lan bu kiﬂileri birer hukuk sözcüsü olarak
tan›mlamak daha do¤ru olur inanc›nday›m.) Konulara daha analitik
bakarsak, Konseyin temsil etti¤i ulusal yararlarla, ulusalüstü
yararlar› temsil eden Komisyon, Avrupa kamuoyunu temsil eden
Avrupa Parlamentosu taraf›ndan topluluk yöntemi anlay›ﬂ›
çerçevesinde demokratik olarak denetlenir. Burada hukuki güvenceyi
de, hukuki yorum tekelini elinde tutan Adalet Divan› sa¤lar. Avrupa
Toplulu¤unun kurucu antlaﬂmas›nda Parlamento, Konsey,
Komisyon, Avrupa Toplulu¤u Adalet Divan› ve Hesap Mahkemesi
olarak say›lm›ﬂ olan kurumlar say›lm›ﬂt›r. Bu kurumlar›n d›ﬂ›nda
kalan organlar kurucu antlaﬂmalarda öngörülen Daimi Temsilciler
Komitesi, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa
Yat›r›m Bankas›, Avrupa Para Enstitüsü, Avrupa Merkez Bankas›
ve kurumlar taraf›ndan oluﬂturulan organlar olarak iki bölümde
yorumlanmak durumundad›r.
Avrupa Birli¤i kurumlar›n› daha ayr›nt›yla irdeledi¤imizde, yasama
faaliyetini yayg›n biçimde kullanan Bakanlar Konseyinde genellikle
nitelikli ço¤unlukla yasama etkinli¤inin gerçekleﬂti¤ini görmekteyiz.
Ama Avrupa Birli¤i Anayasas›'nda da bu konuda geniﬂletilen bir
baﬂka yöntem de gündemdedir. O da ortak karar alma yöntemidir.
Uzlaﬂma Komitesinin kullan›ld›¤› durumlar da ayr›k durum arz
etmektedir.
Avrupa Komisyonunun önerilerinin de¤iﬂtirilerek karara ba¤lanmas›,
AvrupaBirli¤i Bakanlar Konseyi taraf›ndan sadece oybirli¤i ile
mümkündür. Komisyonun haz›rlad›¤› tasar›lar› yasallaﬂt›ran
Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosunun önerilerini de karara
ba¤lar, ayr›ca Avrupa Birli¤i’nin d›ﬂ politikas›n› saptar.
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Zehirle Panzehir Ayn› Eczaneden Olursa
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Londra merkezli Küresel Yenilik ve Rehberlik Merkezi (GCRG)
ile Canpous Consulting adl› düﬂünce kuruluﬂunun düzenledi¤i
Mardin: Bar›ﬂ Yurdu (Mardin: The Abode of Peace) konferans›
Artuklu Üniversitesi’ nin ev sahipli¤inde 27-28 Mart 2010’da
gerçekleﬂtirildi.
Artuklu Üniversitesi’nin konferans ilan›nda; “GCRG’ nin küresel
konular› ve s›namalar› ele almay› hedefleyen Küresel bir ‹slami
düﬂünce kuruluﬂu” oldu¤u, “Canpous Dan›ﬂmanl›k’ ›n ise, ça¤daﬂ
ba¤lamda inançla ilgili konular›n aç›kl›¤a kavuﬂturulmas›n›n yan›
s›ra Müslümanlar›n daha geniﬂ bir toplumla iliﬂki içinde olmas›n›
ve bu toplumun ayr›lmaz bir paydaﬂ› haline gelmesini engelleyen
kritik konular›n tart›ﬂ›l›p konuﬂulmas› için ilgili uzmanlar› bir araya
getiren forumlar düzenledi¤i ” aç›klan›yor.
Her iki kuruluﬂun da ‹ngiliz kaynakl› oldu¤unu bir kez daha hat›rlatal›m.
Bu türden düﬂünce kuruluﬂlar› ‹ngiltere’nin ‹slam dünyas›na yönelik
politikalar›nda özel bir öneme sahiptir. Güneﬂ batmayan imparatorluktan
miras sömürge diplomasisin küresel emperyalizm döneminde yeni
adlar, yeni sembollerle sürdürülmesinde Londra’n›n elinin alt›ndaki
‹slami kuruluﬂlar önemli sorumluluklar üstlenir. Canopus Consilting
Direktörü Aftab Ahmed Malik’ in konferans öncesinde “cihat”
kavram›n›n yeniden yorumlanmas› gerekti¤ini vurgulay›p, gazetecilerin,
“Toplant›y› ‹ngiltere mi ›smarlad›” sorusuna “Dini bir toplant› de¤il
ama dini bir belge üzerinde çal›ﬂ›yoruz” cevab› yeterli aç›kl›ktad›r!
‹bn-i Teymiyye’nin 700 y›l önce verdi¤i “Mardin Fetvas›”n›n ‹ngiliz
ç›karlar›yla örtüﬂür hale getirilmesini amaçlayan toplant›ya medyam›z
geniﬂ yer ay›rd›. Konuya iliﬂkin en uygun baﬂl›k Milliyet’e ait: “700
Y›ll›k Fetvaya Rötuﬂ”. ‹ki günlük konferansa Türkiye, Suudi Arabistan,
M›s›r, Ürdün, Bosna, Moritanya ile di¤er ‹slam ülkeleri temsilcilerinin
yan›nda Süryani Metropoliti Saliba Özmen ile K›rklar Kilisesi Baﬂ
Papaz› Gabriel Akyüz’ ün kat›l›m› insana ister istemez rötuﬂun Dinler
Aras› Diyalog ekseninde olaca¤›n› düﬂündürüyor.
Sözü 700 y›l sonra Fetvas›n›n Londra’ n›n küresel ç›karlar›
do¤rultusunda yeniden yorumlanmas› için toplant›lar düzenlenen ‹slam
Alimi ‹bn-i Teymiyye’ ye (1269-1328) getirelim: Harran do¤umlu
olup, Mo¤ol sald›r›lar› nedeniyle ailesiyle birlikte göçtü¤ü ﬁam’da
yetiﬂir. Daha sonra gitti¤i M›s›r’da sufizme yönelik eleﬂtirileri nedeniyle
hapis yatar. Mo¤ol iﬂgaline karﬂ› ; “Müslümanlar›n Müslüman
olmayan yönetime karﬂ› savaﬂmas› gerekti¤i, Müslüman olmayan
yerin Dar-ül-Harp oldu¤u” yolundaki “Mardin Fetvas›” olarak
kaydedilen fetvas›n›n günümüzde M›s›r, Cezayir gibi ülkelerdeki baz›
örgütler ve El Kaide’ nin ç›k›ﬂ noktas› oldu¤u iddia edilmektedir.
‹bn-i Teymiyye’nin Fetvas›na dayanan kimi örgütlerin Irak ve
Afganistan’ da ABD, ‹ngiliz ve di¤er iﬂgalcilere karﬂ› silaha sar›lmalar›
karﬂ›s›nda Londra’ n›n küreselleﬂme ile bar›ﬂ›k post modern fetva
aray›ﬂ›na ç›kt›¤› anlaﬂ›l›yor! GCRG’nin baﬂkan›, Suudi Arabistan’ ›n
önde gelen ‹slam düﬂünürlerinden Abdullah bin Bayah ; “Bu adamlar
din ad›na adam öldürüyor, dinimize en büyük kötülü¤ü bunlar
yap›yor. Londra ve baﬂka yerde terörist sald›r› yapmak ‹slam’la
ba¤daﬂmaz. Cennete gideceklerini sanarak cehenneme gidiyorlar.
Fetvalar geçmiﬂte istilac›, bask›c› olanlara karﬂ› yaratabiliyordu.
Ama ﬂimdi küreselleﬂme sonucunda art›k insan haklar› var, BM var.
Fetvalar› bunlar› da dikkate alarak yeniden yorumlamal›y›z.”
aç›klamas›nda bulundu. Mardin’ i “Birlikte yaﬂama ve bar›ﬂ›n sembolü”
oldu¤u için seçtiklerini belirten Bayah; “Bu ilkelerin çok önemsendi¤i
Türkiye, ›l›ml› ve modern ‹slam anlay›ﬂ›n›n simgesidir” dedi. Suudi
Arabistan’ da kurulu Tabah Vakf› Baﬂkan› ﬁeyh Habib Ali Jifri de;
“‹bn-i Teymiyye’ nin fetvas›na dayanarak Irak ve Afganistan’ da

dökülen kanlar›n sadece Müslümanlar› de¤il bütün dünyay› yak›ndan
ilgilendirece¤ini” söyledi.
Konferans öncesi ve bitiminde Londra’ n›n can›n› s›kan baz›
ﬂeyler de olmad› de¤il. Diyanet ‹ﬂleri Baﬂkanl›¤›’n›n davete ra¤men
konferansa kat›l›m› reddetti¤i aç›kland›. D.‹. Baﬂkan Yard›mc›s›
Mehmet Görmez ‹ngilizlerin konferans› birlikte yapma iste¤ini üç
nedenle reddettiklerini aç›klad› : “11 Eylül sonras› gündeme gelen
ﬂiddet ve terörün siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel nedenlerinin
görmezden gelinerek yerel ve bölgeye özgü fetvan›n gerekçe gösterilmesi,
Anadolu ve ‹slam co¤rafyas›nda yeterince bilinmeyen fetvaya ﬂöhret
kazand›r›lmas› ve tarihi, bilimsel bir konunun uluslar aras› siyasetin
bir parças› haline getirilmesi”. Konferans bitiminde sonuç bildirgesinin
yay›nlanamamas›n›n, fetvan›n geçerlili¤ini yitirmesi konusunda
kat›l›mc›lar›n tam olarak anlaﬂamamas›ndan kaynakland›¤› anlaﬂ›ld›.
Tart›ﬂmalar›n uzamas› ve sertleﬂmesi üzerine tansiyonu yükselen baz›
kat›l›mc›lar cankurtaranlarla hastanelere taﬂ›nd›.
‹lahiyatç› Prof. Dr. Mehmet Bayraktar konferansa iliﬂkin
aç›klamas›nda; “Birinin kald›rd›m demesiyle fetva kald›r›lamaz.
Fetvaya uymak zorunlu de¤il. Uymayabilirsiniz ama ortadan
kald›r›lmas› söz konusu de¤il. Mardin toplant›s›n›n yap›lmas›ndaki
as›l amaç, san›r›m insanlara, “nefsi müdafaa yapmay›n. Bat›l›
güçlerin yapt›¤› sald›r›lar› görmezden gelin” mant›¤›d›r. Fetvaya
uyup uymamak kiﬂilere kalm›ﬂ bir ﬂey. ‹bn-i Teymiyye’ nin fetvas›n›
ortadan kald›rmak istiyorsan›z önce iﬂgali ortadan kald›r›n” dedi.
‹slam’› Müslüman halklar›n milli kimli¤i ve direnç ruhu olmaktan
ç›kar›p küresel emperyalizmin ç›karlar›yla uyumlu hale getirmeye
yönelik ‹ngiliz projelerinin sürdürülece¤i anlaﬂ›l›yor. Öte yandan
Mardin konferans› çerçevesinde baﬂlayan tart›ﬂmalar›n bir müddet
daha devam edecek gibi görülüyor. Mardin’ de gerçekleﬂtirilen
konferans›n ‹ngilizce afiﬂinin alt›nda çektirilen toplu hat›ra foto¤raf›
ve bildiri metinleriyle ülkelerine dönen rötuﬂçular›n yeni görevlerinin
içtima borusu kuﬂkusuz yine Londra taraf›ndan çal›nacakt›r!
Bar›ﬂ kenti Mardin’i orada b›rak›p Britanya’ya Kuzey Yorkshire’ de
bulunan Catterick Askeri Üssüne uzanal›m. Birleﬂik Krall›¤›n ‹slam
dünyas›na yönelik oryantal mostras›n› geçip ‹ngilizlere özgülenmiﬂ
vitrinine bir göz atal›m bakal›m: 10 Nisan 2010 tarihli baz› gazetelerde
Catterik üssünde Afganistan’ a gönderilecek askerlerin at›ﬂ e¤itiminin
yeﬂil kubbeli cami resimli hedef tahtalar›na yap›ld›¤› haberleri
yay›nland›. ‹ngiliz askerleri acemi e¤itimlerini camiye s›kt›klar›
kurﬂunlarla tamamlarken bilinçaltlar›na da ‹slam’a ait simgeler düﬂman
olarak yerleﬂtirilmiﬂ oluyor. ‹ngiliz gençlerinin has›m ‹slam alg›s›
kuﬂkusuz askerlik dönemleriyle s›n›rl› kalmayacak, yaﬂam boyu sürecek
bir davran›ﬂ ölçütüne, ötekileﬂtirmeye dönüﬂecektir.
Mardin’de bar›ﬂ söylemleriyle ‹slam bilgininin cihat fetvas›n› ortadan
kald›rmaya soyunan ‹ngiltere, verdi¤i teorik ve pratik e¤itimle gençlerini
post modern haçl› ordusunun askerleri olarak ﬂartland›r›p, ‹slam
simgelerini düﬂman motifler olarak bilinçlerine kaz›maktad›r!
‹ngiltere’nin emperyal ç›karlar›n›n belirledi¤i Londra fetvalar›n›n
Bar›ﬂ Kenti Mardin’de baﬂka, Savaﬂ Kenti Kuzey Yorkshire’ de daha
baﬂka anlamlar taﬂ›d›¤› anlaﬂ›l›yor. Britanya eczanelerinde zehrin
kime, panzehirin kime verilece¤ine iliﬂkin ﬂifrelerin herkese ayn›
aç›kl›kla anlat›lmad›¤› bir kez daha aç›¤a ç›k›veriyor!
1) Milliyet –Akﬂam-Cumhuriyet-Hürriyet-Sabah 28-29 Mart 2010
2) Zaman 10 Nisan 2010
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TBB Meslek Kurallar›ndan
27/2. Maddesinin Uygulama Alan›
Av. Hüseyin Avni Durmuﬂo¤lu
‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi
9.02.2007 tarihli TBB Disiplin Kurulu Baﬂkan ve bir k›s›m
üyeler ile ‹zmir, Bursa, Tekirda¤ Disiplin Kurulu Baﬂkan›
ve ‹stanbul barosu disiplin kurulu baﬂkan ve üyeleri ile yap›lan
toplant› ve bu toplant›da aç›klanan görüﬂ ve düﬂüncelerden internet
yoluyla tüm üyelerimiz haberdar edilmiﬂ olup, bu geliﬂmelere
dayal› olarak TBB Disiplin Kurulu'nun, TBB Meslek Kurallar›n›n
27/2.maddesinin uygulanmas›ndaki kriterlerinin Ankara 1. ‹dare
Mahkemesi karar› ve bu karar›n Dan›ﬂtay 8.daire baﬂkanl›¤›nca
onanarak kesinleﬂmesi nedeniyle yeni haliyle uygulanmas›
konusundaki görüﬂlerimizin meslektaﬂlar›m›z›n bilgilerine sunulmas›
aﬂa¤›daki gibidir.

0

‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu olarak TBB Meslek Kurallar›ndan
27/2.maddesinin "bir avukat baﬂka bir avukata karﬂ› asil ya da
vekil s›fat›yla takip edece¤i davay› kendi Barosuna bir yaz› ile
bildirir" ﬂeklindeki metninin bir olayda "bu kural›n uygulanabilmesi
için bir dava konusunun olmas› gerekmektedir ki olay›m›zda böyle
bir dava aç›lmam›ﬂt›r" ﬂeklindeki gerekçesi ile idare mahkemesinin
gerekçe k›sm›ndan al›nan "baroya bildirim gere¤i do¤mad›¤›
sonucuna var›larak, davac› hakk›nda disiplin cezas› verilmesine
yer olmad›¤›na karar verildi¤i" ﬂeklinde disiplin kurulumuzun
gerekçesini esas almak suretiyle konuya de¤inmiﬂ ve TBB Disiplin
Kurulu önüne itirazen giden bu karar›m›z›n, TBB Disiplin
Kurulundaki bozma gerekçesinde belirtilen "baroya bildirimin
amac›n›n izin veya kontrol olmay›p, avukatl›k onuru ve meslek
düzeninin korunmas›nda baro organlar›n› daha aktif hale getirerek
mesleki dayan›ﬂmaya zarar verecek uyuﬂmazl›klar› gerekirse sull›en
çözümlemek, avukatl›k mesle¤ine olan sayg› ve güvene biçimde
davr an›l mas›n› sa¤lamakla sorumlu k›lmak oldu¤undan ceza
kovuﬂturmas› baﬂlat›lmas› amac›yla adalet bakanl›¤›na yap›lan
ﬂikâyetin dava say›lmamas› yolundaki de¤erlendirmede hukuksal
isabet görülmedi¤i gerekçesiyle itiraza konu ‹stanbul Barosu
Disiplin Kurulu karar›n› kald›rarak davac›n›n uyarma cezas› ile
cezaland›r›ld›¤›" anlaﬂ›lmaktad›r demektedir. "Bu durumda,
Avukatl›k Meslek Kural›n›n 27/2. Maddesinde, bir avukat›n di¤er
bir avukata karﬂ› asil ya da vekil s›fat›yla takip edece¤i olayda
baroya bildirim yükümlülü¤ü öngörülen "dava" kavram›n›n,
Adalet Bakanl›¤›na ceza kovuﬂturmas› amac›yla yap›lan ﬂikâyet
baﬂvurular›n› da kapsad›¤› ﬂeklinde ve hukuki ve teknik anlam›
d›ﬂ›nda yorumlanarak disiplin cezas› tayin edilemeyece¤inden dava
konusu iﬂlemde hukuka uyarl›k görülmemiﬂtir" gerekçesiyle TBB
Disiplin Kurulunun karar›n› bozmuﬂtur.
‹lgili bozma karar›na karﬂ› TBB’nce Dan›ﬂtay 8. Daire Baﬂkanl›¤›na
dava aç›lm›ﬂsa da burada verilen kararda ..."idare mahkemesince
verilen karar›n dayand›¤› gerekçe usul ve yasaya uygun olup,
bozulmas›n› gerektiren bir neden bulunmad›¤›ndan..." temyiz
isteminin reddi ile an›lan karar›n onanmas›na karar vermiﬂtir.
Bu durumda uygulamada dava d›ﬂ›nda ﬂikâyet kapsam d›ﬂ›na
al›nm›ﬂsa da uygulamada ihtarnamenin de kapsam d›ﬂ›nda
b›rak›lmas› düﬂünülmektedir ve ancak bir avukat hakk›nda icra
takibi yap›lmas› avukatl›k mesle¤i aç›s›ndan, TBB Meslek
Kurallar›m›z›n 3. maddesinde belirtilen "avukat mesleki çal›ﬂmas›n›
kamunun inanc›n› ve mesle¤e güvenini sa¤layacak biçimde ve
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iﬂini tam bir sadakada yürütür" kural›n›n uygulanmas› tüm avukatlar›
kapsad›¤›ndan icra takibinden önce baroya bildirimde bulunma
zorunlulu¤unu devam ettirdi¤i görüﬂündeyiz.
Yukar›daki görüﬂlerimizi 09.02.2007 tarihli toplant›n›n internet ve
baro bülteninde yay›nlanan metinleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› halinde
bu yeni uygulaman›n tüm meslektaﬂlar›m›zca titizlikle
de¤erlendirmelerini bilgilerinize sunar, savunma hakk›n›n
uygulay›c›lar› olarak zor bir mesle¤in icrac›lar› olan tüm avukat
meslektaﬂlar›m›za çal›ﬂmalar›nda baﬂar›lar dileriz.

ÇANLAR K‹M‹N ‹Ç‹N ÇALIYOR
Çok eski y›llarda krall›kla idare edilen bir ülke varm›ﬂ. Ama bu
ülkede, hukuk ve hâkimler de varm›ﬂ.Törelere göre, bir vatandaﬂ
öldü¤ünde, ﬂehir merkezindeki dev çan bir defa çal›n›rm›ﬂ. Uzun
uzun da yank›lan›rm›ﬂ. Eﬂraftan birisi ölürse çan iki defa, büyük
bir devlet adam› ölürse üç defa çal›n›rm›ﬂ. Ya kral? O öldü¤ünde,
çan dört defa çal›n›rm›ﬂ.
Gel zaman git zaman…
ﬁehirde bir olay olur, iﬂ mahkemeye intikal eder...
Davan›n san›¤› olarak mahkeme huzuruna ç›kar›lan kiﬂinin
masumiyetini ise bütün vatandaﬂlar bilmektedir. Bir formalite olarak
görülmesi ve beraat beklenen davadan sürpriz bir karar ç›kar. San›k
para cezas›na mahkûm olmuﬂtur.
Hâkim sorar :
" -Bir diyece¤in var m› ?"
San›¤›n cevab›
" -Hay›r!"
Mahkeme biter. Dinleyiciler da¤›l›r. Kafalarda bir kayg›!
K›sa bir süre sonra dev çan›n sesi duyulur...
Acaba kim öldü?
Çan bir defa daha çalar.
Acaba eﬂraftan kim öldü?
ﬁehir çan sesi ile bir defa daha inler.
H›mmmmm… Büyük bir devlet adam›, acaba kim? Soruya cevap
al›nmadan çan bir defa daha çalar, yeri, gö¤ü inletir.
Herkeste bir feryat:
Eyvah! Kral›m›z öldü!
Ancak, törede görülüp iﬂitilmemiﬂ bir ﬂekilde çan, beﬂinci defa da
çal›n›r, yer gök inler, sesler kesilir.
Herkes bunun ne anlama geldi¤ini ö¤renmek için çan görevlisine
koﬂar, bir de bakarlar ki çan›, haks›z yere mahkûm edilen adam
çalmaktad›r.
Sorarlar:
" -Ne demek beﬂ defa çan çalmak? Kraldan daha büyük birisi mi öldü ?"
Cevap ﬂaﬂ›rt›c› oldu¤u kadar anlaml›d›r da :
" -Evet! Adalet öldü !"
Adaletsizli¤i önleyecek gücümüzün olmad›¤› zamanlar olabilir ama
adaletsizli¤e itiraz etmeyi beceremeyece¤imiz bir zaman asla
olmamal›d›r!
Elie Wiesel (Nobel Bar›ﬂ Ödülü sahibi)

BASIN AÇIKLAMALARI

Hukuk Devleti Zaafa Düﬂerse
Sisteme Olan Güven Derinden Sars›l›r
Marmara ve Ege Bölgesi Baro Baﬂkanlar› 11 Nisan 2010 Pazar
günü saat 10.30’da ‹stanbul’da The Marmara Pera Otelinde
toplanarak ülke, yarg› ve meslek sorunlar›n› ele ald›lar. Baﬂkanlar,
toplant›dan sonra bas›na ﬂu ortak aç›klamay› yapt›lar.
Ülkemizde son günlerde, genelinde tüm ülke demokrasisini, özelinde
ise hukukun üstünlü¤ünü, yak›ndan ilgilendiren geliﬂmeler
yaﬂanmakta bu yönde çeﬂitli ad›mlar at›lmaya çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bilindi¤i gibi Avukatl›k Yasas› barolara hukukun üstünlü¤ünü
sa¤lama yetkisi vermektedir. Uygulamada bu yetkiyi görev olarak
alg›lad›¤›m›z› belirtmek isteriz Çünkü ülkemiz, hukuk devleti olma
nitelikleri yönünde zaafa düﬂerse, bu durumda yurttaﬂlar›n sisteme
olan güveni derinden sars›lacak ve de ayn› zamanda pozitif hukukun
uygulamac›lar›ndan olan biz avukatlar›n mesleki varl›k nedeni
ortadan kalkacakt›r.
Ülkedeki ekonomik küçülme, her geçen gün büyüyen iﬂsizlik
rakamlar›, gibi temel sorunlar dururken, Cumhurbaﬂkan›n›n zaten
fazla olan yetkilerini artt›rmay› amaçlayan Anayasa de¤iﬂikli¤i
teklifi, hukuk sistemimizdeki sorunlar› çözmeyece¤i gibi, bu
sorunlar› artt›r›p daha da içinden ç›k›lmaz hale getirecektir.
Öncelikle belirtelim ki, siyasi iktidar›n gerçekleﬂtirmek istedi¤i
"yarg› reformu" ile ülkemizin as›l gereksinimi olan ve bizim
öngördü¤ümüz, y›llard›r istedi¤imiz yarg› reformu ayn› anlamlar›
ifade etmekten uzakt›r. ‹stedi¤imiz yarg› reformunda, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›n gerçek anlamda sa¤lanmas›, Adalet Bakan›'n›n ve
Müsteﬂar›'n›n HSYK'dan ayr›lmas›, adil yarg›lanma ilkesinin
önündeki engellerin kald›r›lmas›, adliyelerdeki çal›ﬂma koﬂullar›n›n
düzeltilmesi, mahkeme kalemlerindeki, icra dairelerindeki dosya
y›¤›lmalar›n›n önlenmesi, mahkemelerin ça¤daﬂ çal›ﬂma koﬂullar›na
eriﬂmesinin sa¤lanmas›d›r.
Anayasa de¤iﬂiklikleri bu haliyle, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesi ortadan
kald›racakt›r Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›n de¤iﬂtirilerek
üyelerinin büyük ço¤unlu¤unun siyasetin içinden ç›karak göreve
gelen bir makama verilmesi, Yüksek Mahkemenin üyelerinin
denetledi¤i Yasama taraf›ndan seçilecek olmas›, Siyas› Partiler
Yasas›'n›n gerçek demokrasi kurallar› çerçevesinde olmamas›,
lidere biat esas›n› do¤uran hükümlerle dolu olmas›, bu hususta
çekincelerimizi oluﬂturmaktad›r. Demokrasi kurallar› çerçevesinde,
bu reform paketinin ancak Siyasi Partiler Yasas› düzenlendikten
sonra yeniden de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Siyasi Partiler Yasas›ndaki de¤iﬂiklikler olmadan ve temsilde Adalet
olmadan mevcut Parlamento oluﬂumu ile ortaya at›lan bu reform
paketinde bulunan hükümlerle Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu'nun (HSYK) üye yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesi giriﬂimleri bu
kurulun iﬂlemlerini tart›ﬂmal› hale gelecektir. Adalet Bakan› ile
Müsteﬂar›n›n kuruldaki üyeliklerinin devam etmesi uygulamas›n›
kald›rmak yerine Yürütmenin kurul üzerindeki etkilerini daha da
artt›racak, kurulu Yürütmeye tab› k›lacak de¤iﬂiklik teklifinin geri
çekilmesi, hukuk aç›s›ndan tek ç›kar yoldur.
Anayasa de¤iﬂiklik teklifinde yer alan maddelerin tek tek hukuki
eleﬂtirisine girmek sayfalar dolusu yaz› anlam›na gelir. Hele ki
de¤iﬂikliklerinin bir paket halinde getirilmesi ve müﬂterek olarak
oylanmas› da kabul edilebilir olmad›¤› gibi, bu konuda var oldu¤u
bilinen kriterlere de ayk›r›d›r. Ancak ﬂunu aç›k biçimde tespit
ediyoruz ki; bu de¤iﬂiklik teklifinin Hukukun üstünlü¤ü ilkesine,
yarg› ba¤›ms›zl›¤›na, demokrasimize getirebilece¤i sak›ncalar›

aç›kça görüyor ve toplumu de¤iﬂikli¤e karﬂ› duyarl› olmaya
ça¤›r›yoruz.
De¤iﬂikliklerde referanduma gidilecek olmas› ve bu de¤iﬂikliklerin
referandumla onaylanmas› da yap›lacak düzenlemenin meﬂruiyetini
sa¤lamaya yeterli araç olmaktan uzakt›r. Çünkü ça¤daﬂ
demokrasilerde temel hak ve özgürlükler referandum konusu
yap›lamaz. Kald› ki demokrasiler ço¤unlu¤u düﬂünerek ve
ço¤unlu¤un haklar›n› daha da pekiﬂtiren bir yönetim sistemi de¤ildir.
Aksine demokrasi, az›nl›¤›n haklar›n›n, ço¤unlu¤a karﬂ›
korunmas›n›n sa¤land›¤›; bu do¤rultuda ço¤unlu¤un bask›s›na
karﬂ› az›nl›¤›n kendisini güvende hissetti¤i bir yönetim sisteminin
ad›d›r. Referandum yaparak az›nl›¤›n haklar›n›n budanmas› için
ço¤unlu¤un görüﬂüne baﬂvurulmas› ço¤ulcu demokrasi ilkesine
ayk›r›d›r. Bu ba¤lamda aﬂa¤›da imzas› bulunan Barolar olarak
hiçbir siyasal tercih gözetmeksizin salt demokrasi, hukukun
üstünlü¤ü, insan Haklar› ve Sosyal Devlet ‹lkelerinin hayata geçmesi
prensibinden hareketle sunulan taslakla ilgili endiﬂelerimizi
sayg›de¤er Türk Milleti ile paylaﬂma karar› alm›ﬂ bulunmaktay›z.
Ülkemizde yarg›n›n sorunlar›n›n yan› s›ra avukatl›k mesle¤inin de
birçok sorunu bulunmaktad›r ve genelde yarg›n›n sorunlar›n›
avukat›n sorunlar›ndan ay›rmak mümkün de¤ildir. Hukuk devleti
olamaman›n ac› sonuç ve etkilerini en çok uygulama içindeki
hukukçular olarak biz avukatlar yaﬂ›yoruz.
Hukuka ve adalete eriﬂmek için vatandaﬂlara en yak›n meslek
grubu olarak kendi mesleki sorun ve s›k›nt›lar›m›zdan ar›nmadan
onlara sa¤l›kl› ve nitelikli hukuki yard›mda bulunmam›z olanaks›zd›r.
Sa¤lanamayan yarg› ba¤›ms›zl›¤›, acilen düzenleme bekleyen
avukatl›k s›nav›, üniversitelerin alt yap›lar›n› oluﬂturmadan ve
akademisyen ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamadan Hukuk Fakülteleri açmalar›,
YÖK'ün devlet üniversitelerindeki hukuk fakültesi kontenjan›n›
ola¤an üstü artt›rmas› ancak buna karﬂ›n gerekli akademisyenlik
kadrolar›n› açmamas› sorunlar›n baﬂ›nda gelmektedir
Avukatlar›n iﬂ olanaklar›n› daha da geliﬂtirmek hiç kuﬂku yok ki
hukukun üstünlü¤üne katk› sa¤layacak ve yarg›n›n iﬂ yükünü büyük
oranda azaltacakt›r ﬁöyle ki; yurttaﬂlar›n hukuki ve idari iﬂ ve
iﬂlemlerinde önceden koruyucu bir avukat hizmetinden
yararlanmalar›, bir sözleﬂmeye imza atmadan önce avukata
dan›ﬂmalar› ileride yaﬂanacak uyuﬂmazl›klar›n önüne geçecek;
böylece yarg›n›n iﬂ yükü de azalacakt›r
Hal böyle iken Sanayi Bakan›n›n "sermayesi belli oranlar›n üzerinde
olan ﬂirketlerde avukat bulundurma zorunlulu¤unu eleﬂtiren"
beyanlar›n› ﬂaﬂk›nl›kla karﬂ›lad›¤›m›z› hele hele avukatlar›, hâkimleri
ve savc›lar› çetenin üyeleri olarak görmesini de a¤›r ﬂekilde
eleﬂtirdi¤imizi ve k›nad›¤›m›z› belirtmek isteriz. Ça¤daﬂ bat›
ülkelerinde avukatlar›n görevlerinden ve konumlar›ndan bihaber
oldu¤u anlaﬂ›lan Say›n Bakan›n bu sözleri hukuka bak›ﬂ ve avukatl›k
mesle¤i aç›s›ndan bir talihsizliktir.
Uygulamada karﬂ›laﬂt›¤›m›z bir di¤er sorun da tutuklama sürelerindeki
uzunluktur Bir tedbir olarak öngörülen tutuklama, ülkemizde ne yaz›k
ki bir infaza dönüﬂmüﬂ ve tutuklu say›s› hükümlü say›s›n› önemli
oranda geçmiﬂtir. Bu durum ad›l yarg›lanma ilkesine de ayk›r›d›r.
A‹HM'de bulunan dosyalar›n birço¤unda Türkiye uzun süreli
tutukluluktan dolay› mahkûm edilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi
için yasal düzenlemeye gidilmesi ve yarg›n›n çal›ﬂmas›n› h›zland›racak
koﬂullar›n ivedilikle sa¤lanmas› en temel yarg› sorunudur.
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BASIN AÇIKLAMALARI
Bu nedenle aﬂa¤›da imzalar› bulunan baro baﬂkanlar› olarak an›lan
geliﬂmeleri de¤erlendirmek üzere bir araya gelip yapt›¤›m›z

toplant›n›n sonuç bildirgesinde var›lan tespit ve de¤erlendirmeleri
kamuoyuna sayg›yla duyururuz.

BARO BAﬁKANLARI:
Av. SÜMER GERMEN
AYDIN BAROSU BAﬁKANI

Av FARUK SEZER
ED‹RNE BAROSU BAﬁKANI

Av. RIZA ALBAY
UﬁAK BAROSU BAﬁKANI

Av. MUZAFFER MAVUK
BALIKES‹R BAROSU BAﬁKANI

Av. MUAMMER AYDIN
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANI

Av. CEMAL ‹NC‹
YALOVA BAROSU BAﬁKANI

Av. ZEK‹ KAHRAMAN
BURSA BAROSU BAﬁKANI

Av. M. CUMHUR ARIKAN
KOCAEL‹ BAROSU BAﬁKANI

Av. ÖZDEM‹R SÖKMEN
‹ZM‹R BAROSU BAﬁKANI

Av. TÜLAY ÖMERC‹O⁄LU
ÇANAKKALE BAROSU BAﬁKANI

Av. VAC‹T ÖKTEM
SAKARYA BAROSU BAﬁKANI

Av. FADIL ÜNAL
MAN‹SA BAROSU BAﬁKANI

Av. AD‹L DEM‹R
DEN‹ZL‹ BAROSU BAﬁKANI

Av. A.MUSELLEM GÖRGÜN
TEK‹RDA⁄ BAROSU BAﬁKANI

Av. M. ‹LKER GÜRKAN
MU⁄LA BAROSU BAﬁKANI

23 Nisan Özgürlük Meﬂalesi
Birinci Paylaﬂ›m Savaﬂ›n›n galipleri yenik Osmanl›n›n temsilcilerine
istedi¤i koﬂullar› dayatm›ﬂ, 30 Ekim 1918 Mondros Ateﬂkesini
imzalatm›ﬂt›. ‹ﬂgalciler Türk halk›n›n idam ferman›, Anadolu
co¤rafyas›ndan ulusumuzu tamamen tasfiyeye yönelik Sevr ‘in
önümüze konaca¤› 10 A¤ustos 1920’ye kadarki sürede halk›n
direnç ruhunu çökertecek ne varsa
deneyeceklerdi.
Çürümüﬂ, ömrünü tamamlam›ﬂ saltanatla, galiplerin tüm
dayatmalar›n› kabulle gönüllü tutsakl›¤› kurtuluﬂ gören ‹stanbul
hükümetlerinin halka önerisi direnç yerine teslimiyetti. Sömürge
durumuna düﬂürülmüﬂ bir devletin yöneticilerinin iﬂgalcilerin
ç›karlar›yla örtüﬂen tavr› di¤er yandan Türk halk›n›n direnmesinin
hukuki meﬂruiyetinin kayna¤› olacakt›r!
Türk halk›n›n iﬂgale ve tasfiyeye karﬂ› direnç örgütlenmelerinin
Müdafaay› Hukuk olarak adland›r›lmas› son derece anlaml›d›r.
Milli direncin mahalli örgütlenmelerinin, ülkenin de¤iﬂik yörelerinde
ayn› adla, ezilen halk›n hukukunun savunulmas›yla tan›mlanmas›
üzerinde düﬂünülmelidir. Ortada kayna¤›n› hukuktan alan, meﬂruiyet
temelinde yükselen onurlu bir kalk›ﬂma vard›r.
Mustafa Kemal Paﬂa kongreler sürecinde, Erzurum ve Sivas’ta,
ülkenin de¤iﬂik yörelerindeki mahalli direniﬂ ve yerel kurtuluﬂ
çabalar›n› ana çat› alt›nda toplamaya çaba göstermiﬂtir. Kongreler
süreci denen 19 May›s 1919 – 23 Nisan 1920 aras› dönemde
kurtuluﬂ önderi Mustafa Kemal Paﬂan›n hukuki s›fat› Heyet-i
Temsiliye Reisidir. Yöresel kurtuluﬂ örgütlenmelerinin çat›s›, halk›n
ulusal ölçekteki direnç örgütlenmesinin önderi bu s›fat› Ankara
milletvekili olarak kat›ld›¤› TBMM’nin ilk oturumu olan 23 Nisan
1920’de TBMM Baﬂkan› seçilinceye kadar özenle kullanm›ﬂt›r.
Türk halk›n›n temsilcilerinden oluﬂan TBMM yasama faaliyetinin
yan› s›ra ulusal kurtuluﬂ savaﬂ›n›n önderli¤i, meclis hükümeti
olarak yürütmeyi de üstlenerek görev ve yetkisini sürdürmüﬂtür.
Yine Türk halk›n›n vardan yok etti¤i, donatt›¤›, emperyalistlere
karﬂ› çarp›ﬂan silahl› gücünün ad› TBMM Ordular›d›r.
TBMM, egemenli¤in kayna¤›n›n halk oldu¤u felsefesinden hareket
ederek oluﬂturulmuﬂtur. Halk ad›na egemenlik kullan›lm›ﬂt›r. Bu
durum ülkenin kurtuluﬂundan sonras›n›n da ipuçlar›n› vermektedir.
Kurtuluﬂtan sonra yönetim iﬂgal sürecinde çok kötü bir s›nav
vermiﬂ, emperyalistlerle iﬂbirli¤ini tercih etmiﬂ bir hanedan›n›
mensuplar›na devredilemezdi.
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Ulusal kurtuluﬂ zaferi sonras›nda ça¤daﬂ temellerde ulus devletin
kuruluﬂunun gelmesi, devrimler sürecinin baﬂlamas› kaç›n›lmazd›.
Hanedan ailesine özgü, soy güden, hanedan›n yeni kuﬂaklar›na
geçen bir yönetim yerine devrimci bir anlay›ﬂla uygarl›k dünyas›na
yönelmek, orada onurlu bir yer edinmek amaçlanm›ﬂt›r.
Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ekonomik ve siyasal ba¤›ms›zl›kla
sürdürülebilece¤inin, aksi durumda egemenlik ve ba¤›ms›zl›¤›n
ortadan kalkarak yeniden utanç verici bir tutsakl›k çemberine
hapsolunaca¤›n›n bilinmesi gerekir. Egemenli¤in bir k›sm›n›n
devredilebilece¤i, ba¤›ms›zl›¤›n günümüzde anlam›n›n kalmad›¤›na
iliﬂkin küreselleﬂme övgülerinin kayna¤›na iyi bak›lmal›d›r.
Kurtuluﬂ savaﬂ›n›n öncü iradesinin, ba¤›ms›zl›k tutkusunun
sorguland›¤›, emperyalizmin makyajland›¤› bir süreçte halk›m›z›n
belle¤inden kurtuluﬂun, kuruluﬂun, özgürlü¤ün, halka dayal›
egemenlik anlay›ﬂ›n›n silinmesi çabalar›n›n gözden kaç›r›lmamas›
gerekmektedir.
‹stanbul Barosu, 23 Nisan 1920’ de yak›lan özgürlük meﬂalesinin,
halk egemenli¤inin, ça¤daﬂ demokrasinin temellerinin at›l›ﬂ›n›n
90. y›ldönümünde ça¤daﬂ demokratik de¤erlerin, hukukun
üstünlü¤ünün savunucusu olmay› sürdürece¤ini, her türlü
antidemokratik post modern dikta giriﬂimlerine, sivil darbelere
karﬂ› hukuk mücadelesini sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I
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CMK Gere¤i Görevlendirmelerin Sa¤l›kl› Olmas› ‹çin
Kollu¤un Taleplerini,
BARONET Üzerinden Bildirmesi ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤üne
yaz›lan yaz›da, kolluk taraf›ndan telefonla bildirilen müdafi/vekil
atamalar›nda baz› hatalar yap›ld›¤›, bunu önlemek için taleplerin
‹stanbul Barosunun resmi internet sitesindeki BARONET internet
portal› üzerinden yap›lmas›n›n daha sa¤l›kl› olaca¤› bildirildi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n 29 Mart 2010 tarih ve 373 say›l›
konuya iliﬂkin yaz›s› ﬂöyle:
Baromuz, 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu kapsam›nda
ﬂüpheli, ma¤dur ve ﬂikayetçilere, kolluk birimlerinden talepler
üzerine müdafi/vekil görevlendirmeleri yapmaktad›r.
Mevcut uygulamada, müdafi/vekil talepleri telefon ile bildirilmekte
ve görevlendirilen müdafi/vekile yine telefon ile görevlendirme
yap›lmaktad›r. Bu uygulamada, görevlendirme yap›lacak kiﬂilerin
kimlik ve suç bilgileri yeterli s›hhatle bildirilmemekte ve pek çok
hatal› görevlendirmeler yap›labilmektedir. Yine kolluk birimlerince
görevlendirme yap›lan avukata ait bilgiler ve görevlendirme saati
sa¤l›kl› takip edilememektedir.
Baﬂkanl›¤›m›z taraf›ndan geliﬂtirilen Baro CMK Asistan sistemi
ile Avukat talep eden yetkili makamlar (Kolluk) bilgisayarlar›na

herhangi bir program kurmadan ‹stanbul Barosu'nun resmi internet
sitesindeki BARONET internet portal› üzerinden sisteme kullan›c›
ad› ve ﬂifreleri ile giriﬂ yap›p taleplerini elektronik olarak
yapabileceklerdir.
Bu sistemin kullan›labilmesi için ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü
bünyesinde Internet ba¤lant›s› olan birimler oluﬂturup kolluktan
gelen avukat taleplerinin merkezi olarak toplan›p giriﬂlerinin
yap›lmas› gerekmektedir.
10.03.2009 sal› günü ‹stanbul Emniyet Müdürünün bilgisiyle
Gayrettepe Emniyet Müdürlügü'nde yap›lan toplant›da tan›t›lan ve
test aﬂamas›nda personelinizce kullan›lan ‹stanbul Barosu CMK
Asistan sisteminin birimlerinizde kullan›lmas› için gere¤inin
yap›lmas› rica olunur.
Karﬂ›l›kl› iliﬂkilerin geliﬂtirilmesi konusundaki duyarl›l›¤›n›z için
teﬂekkürlerimi
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Sultanahmet Adliye Binas›n›n
‹stanbul Barosuna
Tahsisi ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Adalet Bakanl›¤›na yaz›lan yaz›da,
Ça¤layan’da yap›lan yeni adliye saray›na taﬂ›nacak olan Sultanahmet
Adliye binas›n›n ‹stanbul Barosu’na tahsisi istendi.
Baﬂkanl›¤›n, 21 Nisan 2010 tarih ve 355 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
Say›n Bakanl›¤›n›zca da çok iyi bilindi¤i gibi, ‹stanbul Barosu
Türkiye'nin en büyük barosu oldu¤u gibi 26000'i aﬂan üye say›s›yla
dünya çap›nda da Tokyo Barosu'ndan sonra en büyük ve en çok
üyeye sahip Baro'dur.
‹stanbul Barosu kuruluﬂ tarihi olan 1878'den bu yana geçen 132
y›lda, yurdumuzda hukuk devleti kavram›n›n yerleﬂmesi ve
geliﬂtirilmesi, hukukun üstünlü¤ü kavram›n›n tüm toplum
katmanlar›nda hâkim k›l›nmas› için her türlü gayreti ve özveriyi
göstermiﬂ ve göstermeye de devam etmektedir.

oldu¤umuz Baro Yard›mlaﬂma Sand›¤›'na ait olan mevcut binada
kirac› olarak kalmaktay›z ve binada Baro d›ﬂ›nda baﬂkaca çeﬂitli
kirac›lar da bulunmaktad›r. Bu haliyle kirac›s› oldu¤umuz bina
idari hizmetlerimizi dahi karﬂ›lamaktan çok uzakt›r.
Say›n Bakanl›¤›n›zdan, Avukatlar›m›za, Avukatl›k mesle¤ine,
‹stanbul kentinin tarihine, Baronun kurumsal kimli¤ine ve 132
y›ll›k geçmiﬂine yak›ﬂ›r bir binan›n, geçmiﬂte adliye binas› olmas›
da dikkate al›narak, yak›n zamanda inﬂaat› tamamlanacak olan
Ça¤layan'daki ‹stanbul Adliye Saray›'na taﬂ›naca¤› bilinen
Sultanahmet Adliye binas›n›n ‹stanbul Barosu'na tahsis edilmesine
karar verilmesini diliyoruz.
Bu inançla, boﬂalt›lacak Sultanahmet Adliye binas›n›n, ‹stanbul
Barosu Binas› olarak tahsisine karar verilmesini takdirlerinize
sunar›m.
Sayg›lar›mla.

Medeni ülkelerde ça¤daﬂl›¤›n ve ülkede hukukun üstünlü¤ü
kavram›n›n egemen oldu¤unun en somut göstergesi olarak Adliye
Binalar› ile birlikte Baro binalar›n›n da gösterildi¤i bilinen bir
gerçektir. Her y›l Baromuza ça¤r›l›-ça¤r›s›z dünyan›n çeﬂitli
ülkelerinden yüzlerce avukat, hukukçu ve akademisyen gelmekte,
ülkemizin ve Baromuzun konu¤u olmaktad›rlar. Halen kullanmakta

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Adalet Bakanl›¤›, Avukat Görüﬂme Odalar›n›n
Kilitlenmemesi ‹çin Baz› Savc›l›klara Talimat Verdi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n avukatlar›n müvekkilleriyle görüﬂmeleri esnas›nda koridor ve konuﬂma odalar›n›n kap›lar›n›n kilitlenmemesi
gerekti¤ini belirten 23 Haziran 2009 tarih ve 838 say›l› yaz›ya Adalet Bakanl›¤› yan›t verdi.
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Nizamettin Kalaman imzas›yla Baz› Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›na gönderilen
yaz›da, avukat görüﬂme odalar›n›n kap›s›n›n görüﬂme s›ras›nda kilitlenmesinin uygun olmad›¤›, güvenlik aç›s›ndan sak›ncal› olaylara
mahal verilmemesi için de kurum personel ve fiziki alt yap›s›na uygun baﬂkaca ek önlemler al›nmas› gerekti¤i bildirildi.
Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü’nün Silivri, Bak›rköy, Üsküdar Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar›na yazd›¤› 24 Mart
2010 tarih ve 312/33232 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
T.C.
ADALET BAKANLI⁄I
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlü¤ü
Say› :B.03.0.CTE.0.00.14-647.03.01/312/33232
Konu : Avukat görüﬂme odalar›n›n kilitlenmemesi

24/03/2010

........................CUMHUR‹YET BAﬁSAVCILI⁄INA
‹lgi : ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n 23/06/2009 tarihli ve 838 say›l› yaz›s›.
Silivri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Nolu L Tipi Kapal›, Metris 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapal›, Ümraniye E ve T Tipi Kapal› Ceza infaz Kurumlar›nda avukatlar ile hükümlü
veya tutuklu müvekkillerinin görüﬂmeleri esnas›nda koridor veya oda kap›lar›n›n kilitlendi¤i, avukatlar›n kendilerini tutuklu veya hükümlü gibi hissetmelerine
neden olan, ayn› zamanda güvenliklerini de risk alt›na alacak nitelikteki bu uygulamadan vazgeçilmesi talebine iliﬂkin ilgi yaz› incelendi.
Bilindi¤i üzere;
Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmeli¤in;
"Tutuklunun müdafi ile görüﬂmesi" baﬂl›kl› I9'uncu maddesinde; "Tutuklu, vekaletname aranmaks›z›n müdafi ile her zaman ve konuﬂulanlar› baﬂkalar›n›n
duymayaca¤›, ancak; görüﬂmenin görevlilerce izlenebilece¤i bir ortamda, aç›k görüﬂ usulüne tabi olarak görüﬂür. Bu kiﬂilerin müdafi ile yaz›ﬂmalar›
denetime tabi tutulmaz.
Soruﬂturma evresinde, ayn› anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüﬂebilir."
"Hükümlünün avukat ile görüﬂmesi" baﬂl›kl› 20'nci maddesinde; "Hükümlü ile avukat›, meslek kimli¤inin ibraz› üzerine, tatil günleri d›ﬂ›nda ve çal›ﬂma
saatleri içinde, bu iﬂ için ayr›lan görüﬂme yerlerinde, konuﬂulanlar›n duyulamayaca¤›, ancak; güvenlik nedeniyle görülebilece¤i bir biçimde, aç›k görüﬂ
usulüne uygun olarak görüﬂtürülür.
Avukatlar›n savunmaya iliﬂkin belgeleri, dosyalan ve müvekkilleri ile yapt›klar› konuﬂmalar›n kay›tlar› incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 say›l›
Kanunun 220nci, ikinci kitap dördüncü k›s›m dördüncü ve beﬂinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan hükümlülerin avukatlar› ile iliﬂkisi;
konusu suç teﬂkil eden fiilleri iﬂledi¤inin, infaz kurumunun güvenli¤ini tehlikeye düﬂürdü¤üne, terör örgütü veya di¤er suç örgütleri mensuplar›n›n örgütsel
amaçl› haberleﬂmelerine arac›l›k etti¤ine iliﬂkin bulgu veya belge elde edilmesi hâlinde, Cumhuriyet baﬂsavc›l›¤›n›n istemi ve infaz hâkiminin karar›yla,
bir görevli görüﬂmede haz›r bulundurulabilece¤i gibi bu kiﬂilerin avukatlar›na verdi¤i veya avukatlar›nca bu kiﬂilere verilen belgeler infaz hâkimince
incelenebilir. ‹nfaz hâkimi belgenin k›smen veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karﬂ› ilgililer 4675 say›l› ‹nfaz Hâkimli¤i
Kanunu'na göre itiraz edebilir.
Zorunlu hâllerde, belirlenen gün ve saatler d›ﬂ›ndaki görüﬂmelere, Cumhuriyet baﬂsavc›l›¤› yaz›l› olarak izin verebilir.
Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlar›yla, avukatl›k mesle¤inin icras› çerçevesinde en çok üç kez görüﬂme hakk›na sahiptir." Hükümlerine yer
verilmiﬂtir.
Söz konusu Yönetmelikte avukatlar›n müvekkilleri ile yapacaklar› görüﬂmelerin duyulamayacak ﬂekilde görevli personel taraf›ndan izlenilmesi gerekti¤i
aç›kça belirtilmiﬂtir.
Buna karﬂ›l›k; savunma, yarg›lama faaliyetinin önemli temel unsurlar›ndan birisi oldu¤undan, avukatlar›n bu rür faaliyetlerinin kolaylaﬂt›r›lmas› ve yapt›klar›
iﬂin önemine binaen gerekli davran›ﬂ biçimlerinin gösterilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak; avukat görüﬂme odalar›n›n kap›lar› kilitlendi¤i takdirde bu durumun personelin görüﬂme mahallinden uzaklaﬂt›¤› ve böylece ad› geçen
Yönetmeli¤in 20'nci maddesinin birinci f›kras›nda belirtilen izleme faaliyetlerinin yap›lmad›¤› veya yap›lamad›¤› ﬂeklinde de¤erlendirilebilece¤i, ayr›ca
görüﬂme odalar›nda meydana gelmesi muhtemel olaylara karﬂ› personelin zaman›nda müdahale edememesi sonucunu do¤uraca¤› aç›kt›r.
Bu itibarla;
I- Avukat görüﬂme odalar›n›n kap›s›n›n görüﬂme s›ras›nda kilitlenmesinin uygun olmad›¤›,
2-Güvenlik aç›s›ndan sak›ncal› olaylara mahal verilmemesi için kurumun personel ve fizikî yap›s›na uygun baﬂkaca ek önlemler al›nmas› gerekti¤i,
De¤erlendirilmektedir.
Bilgi ve gere¤ini rica ederim.
Nizamettin KALAMAN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
DA⁄ITIM:
Gere¤i:
Silivri Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na
Bak›rköy Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na
Üsküdar Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na

48

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

YAZIﬁMALAR

Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemelerinde
Savunma Hakk› Kullan›lam›yor
‹stanbul Barosunca Adalet Bakanl›¤› ile Hâkimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu’na yaz›lan yaz›da, uluslar aras› düzenlemelere
ayk›r› olarak savunma hakk›n›n tümüyle ortadan kald›r›lmas›na
yönelik uygulamalar›n sonland›r›lmas› istendi.
‹stanbul Barosunun konuya iliﬂkin 30 Mart 2010 tarih ve 58855
Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:
CMK 250.madde ile yetkili ‹stanbul Özel Yetkili A¤›r Ceza
Mahkemelerinin soruﬂturma evresinde savunma yap›labilmesinin
önünde gerek mevzuattan gerekse de uygulamalardan kaynakl›
pek çok sorun yaﬂanmaktad›r. Yaﬂanan bu sorunlar savunmay›
simgesel olman›n ötesine götürmemektedir. Etkin yap›lamayan bir
savunmada yarg›laman›n adil olabilmesi mümkün de¤ildir.
Tüm dünyada terörün ve organize suçlulu¤un y›k›c› etkisi bilinen
bir gerçektir. Bu nedenle bu tür suçlara karﬂ› yap›lacak mücadelenin
özellikli olmas› da do¤ald›r. Ancak bu suçlar›n yarg›lanmas›nda,
masumiyet karinesi ve adil yarg›lanma hakk› kapsam›nda savunma
hakk›n› hiç kulland›rmamaya yol açabilecek özel yarg›lama
usullerinin getirilmesi, insan haklar› ve hukukun üstünlü¤ü
prensipleri ile ba¤daﬂmaz
Yarg› Reformu Stratejisi ve Eylem Plan›n›n 3.3 no’lu "Adil
yarg›lanma hakk› ve silahlar›n eﬂitli¤i ilkesi çerçevesinde
savunman›n etkinli¤inin artt›r›lmas›" baﬂl›¤› alt›nda "zorunlu
müdafili¤in adil yarg›lanma hakk› kapsam›nda etkin hale getirilmesi
sa¤lanacak avukatlar›n yetkileri ile ilgili çal›ﬂmalar yap›lacak,
avukatlar›n sunulan delilleri incelemeleri, bu tür belgelerin taraf
vekillerine eksiksiz sunulmas› gibi konularda çal›ﬂmalar yap›larak
gerekli mevzuat de¤iﬂiklikleri gerçekleﬂtirilecektir " denilmiﬂtir.
Bu kapsamda Ceza Muhakemesinde taraflar›n etkin hukuki
yard›mdan faydaland›r›lmas›, silahlar›n eﬂitli¤i ilkesinin önündeki
engellerin kald›r›larak Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi içtihatlar›
do¤rultusunda savunma makam›n›n hak etti¤i konuma yükseltilmesi
için 3713 say›l› Terörle Mücadele Yasas›'n›n, bu suçlar›n soruﬂturma
ve kovuﬂturma usulü ile ilgili 10.maddesinin (b) ve (d) bendleri
uygulamalar›na aﬂa¤›da de¤inece¤iz.
Silahlar›n eﬂitli¤i prensibi gere¤i tüm dosya içeri¤i elinde olan
Cumhuriyet Savc›s›na karﬂ›n yarg›n›n kurucu unsurlar›ndan olan
savunman›n da dosya hakk›nda bilgi sahibi olmas› gerekmektedir.
Bu prensip gere¤ince 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun
153.maddesi uyar›nca dosya içeri¤i savunmaya karﬂ› gizli de¤ildir.
Ancak müdafiin dosya içeri¤ini incelemesi soruﬂturman›n amac›n›
tehlikeye düﬂürebilecekse müdafiin bu yetkisi k›s›tlanabilmektedir.
Fakat bu k›s›tlama karar›na ra¤men yakalanan kiﬂinin veya
ﬂüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkiﬂi raporlar› ve ad›
geçenlerin haz›r bulunmaya yetkili olduklar› di¤er adli iﬂlemlere
iliﬂkin tutanaklar müdafi taraf›ndan incelenebilecektir. Kanun
koyucu savunma hakk›n›n kulland›r›lmas› ile soruﬂturman›n gizlili¤i
ilkeleri aras›nda kurdu¤u bu denge, 3713 say›l› Terörle Mücadele
Kanunu'nun 10. maddesinin (d) bendinde korunmam›ﬂt›r. Madde
uyar›nca neredeyse tüm Özel Yetkili A¤›r Ceza Mahkemelerince
soruﬂturman›n baﬂ›nda müdafiin dosya inceleme yetkisi

k›s›tlanmaktad›r. Hatta müdafiin kat›ld›¤› ifade ve sorgu tutana¤›
dahi müdafiye verilmemektedir. Oysaki müdafiin kat›ld›¤› ifade
ve sorgu, müdafi için art›k gizlilik teﬂkil eden bir iﬂlem de¤ildir.
Fakat bu tutanaklar›n tam metinleri, ertesi gün kimi gazetelerde
sat›r› sat›r›na yay›nlanmaktad›r.
Müdafilere k›s›tlama karar› dahi verilmemektedir. Bu karara itiraz
edecek avukatlar, gerekçesini ve kendisini görmedikleri, bilmedikleri
karara itiraz etmek zorunda b›rak›lmaktad›rlar.
Yine Terörle Mücadele Kanunu'nun 10-b maddesi ile gözalt›
süresince ﬂüphelinin müdafi ile görüﬂme hakk› 24 saat süre ile
k›s›tlanmaktad›r. Bu k›s›tlama karar› da soruﬂturman›n baﬂ›nda
otomatik olarak verilmekte ve k›s›tlama karar› müdafilere
gösterilmemektedir. Yani k›s›tlama karar› dahi müdafilerden
gizlenmektedir.
Neredeyse bu tür tüm dosyalarda k›s›tlama kararlar›n›n al›nmas›,
istisnan›n uygulamalar ile kural halini almas›, soruﬂturman›n
gizlili¤ini muhafazadan çok savunma hakk›n›n peﬂinen ortadan
kald›r›lmas› sonucunu do¤urmaktad›r. Sanki suçlar›n
soruﬂturulmas›n› avukatlar engelliyor gibi bir anlay›ﬂ›n ürünü olan
bu durum savunman›n temsilcisi olan Baromuzca kabul edilemez.
Avukat›na güvenmeyen bir hukuk anlay›ﬂ›, mevzuat›nda avukat›
varm›ﬂ gibi sembolik olarak gösteren bir hukuk düﬂüncesi yerine
gerçekten etkin bir savunma ile adil yarg›lama tesis edilmek
suretiyle soruﬂturmalar›n sürdürülmesi, Ceza Muhakemesi
Kanununun 160/2.maddesi uyar›nca Cumhuriyet Savc›lar›n›n
görevidir.
Gerçe¤e her ne pahas›na olursa olsun de¤il temel hak ve hürriyetler
gözetilerek ulaﬂ›lmas›, anayasa ve uluslararas› düzenlemelerin bir
sonucudur. Bu anlay›ﬂ do¤rultusunda uluslararas› düzenlemelere
ayk›r› olarak savunma hakk›n›n tümüyle ortadan kald›r›lmas›na
yönelik uygulamalar›n sonland›r›lmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Avukatlar›n ﬁehirleraras›
‹ndirimli Seyahati ‹çin
Giriﬂimde Bulunuldu
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Büyük ‹stanbul Otobüs ‹ﬂletmeleri’ne
yaz›lan yaz›da, meslektaﬂlar›m›z›n meslekleri gere¤i s›k s›k
ﬂehirleraras› yolculuk yapt›¤› belirtilerek avukatl›k kimli¤ini gösteren
meslektaﬂlar›m›za indirdim uygulanmas› için giriﬂimde bulunuldu.
26 Nisan 2010 tarih ve 17649 Gündem say›l› baﬂkanl›k yaz›s›nda,
iﬂletmenin konuya olumlu yaklaﬂmas› halinde iﬂletme ile baro
aras›nda sözleﬂme yap›labilece¤i belirtildi.
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‹cra ‹flas Müdürlüklerinde Yaﬂanan Sorunlara ‹liﬂkin
Yaz›m›za Adalet Bakanl›¤›n›n Yan›t›
‹cra ‹flas Müdürlüklerinde yaﬂanan sorunlar ve çözüm önerileri
için Adalet Bakanl›¤›na ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca yaz›lan 26
ﬁubat 2010 tarih ve 7912 Gündem say›l› yaz›yla 10 Mart 2010
tarih ve 12977 Gündem say›l› yaz›ya yan›t geldi.
Adalet Bakanl›¤› Kanunlar Genel Müdürlü¤ünce yaz›lan 30Mart
2010 tarih ve 241/1736 say›l› yaz› ﬂöyle:
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›na,
‹lgi:
a) ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› ifadeli, 26.02.2010 tarihli ve 7912
Gündem say›l› yaz›,
b) ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› ifadeli, 10.03.2010 tarihli ve 12977
Gündem say›l› yaz›.

Keﬂif ve ‹cra ‹ﬂlerinde ATG Vakf›
Araçlar›n›n Kullan›lmas› Zorunlu De¤il
Adalet Bakanl›¤› Hukuk ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünce, Adalet
Teﬂkilat›n› Güçlendirme Vakf›na ait araçlar›n keﬂif ve icra iﬂlerinde
kullan›lmas›n›n zorunlu bulunmad›¤› bildirildi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n 26.02.2010 tarih ve 7912 Gündem
say›l› yaz›s›n› yan›tlayan Genel Müdürlü¤ün 12 Nisan 2010 tarih
ve 1729/11532 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›na,
‹lgi: a)26.02.2010 tarih ve 7912 Gündem say›l› yaz›n›z,
b)Personel Genel Müdürlü¤ünün 19.03.2010 tarih ve
B.03,0.PER.0.00.00.19- 929–0203.1331.17432 say›l› yaz›s›.
‹lgi (b) yaz› ekinde al›nan ilgi (a) say›l› yaz›da icra dairelerinde
yaﬂan›lan sorunlardan bahsedilerek c-haciz uygulamas›na yönelik
olarak yasal düzenleme yap›lmas›, personel ve icra dairesi say›s›n›n
art›r›lmas›, icra dairelerinin fiziki ﬂartlar›n›n düzeltilmesi, icra
dairelerinin ayn› bölgede gerçekleﬂtirecekleri hacizlerde tek bir
memur görevlendirilmesi. Adalet Teﬂkilat›n› Güçlendirme Vakf›na
ait araçlar›n hacze ç›karken zorunlu olarak kulland›r›lmamas› talep
edilmektedir.
Di¤er hususlar Kanunlar Genel Müdürlü¤ü ve Personel Genel
Müdürlü¤ünün görev alan› içinde kalmaktad›r. Ancak Adalet
Teﬂkilat›n› Güçlendirme Vakf›na ait araçlar›n hacze ç›karken zorunlu
olarak kulland›r›ld›¤› iddias› bak›m›ndan konu Genel
Müdürlü¤ümüzce de¤erlendirilmiﬂtir.
‹lgi (a) yaz›da iddia edilenin aksine, Adalet Teﬂkilat›n› Güçlendirme
Vakf›nca Ankara Umum Otomobilciler ve ﬁoförler Odas›
Baﬂkanl›¤›na hitaben yaz›lan 23.07.2008 tarih ve 2008/2186 say›l›
yaz›dan da anlaﬂ›laca¤› üzere an›lan Vakfa ait araçlar›n keﬂif ve
icra iﬂlerinde kullan›lmas› zorunlu bulunmamaktad›r.

icra ve iflâs müdürlüklerinde yaﬂanan sorunlara iliﬂkin görüﬂ ve
öneriler içeren ilgi (a) ve (b) yaz›lar›n›z incelenmiﬂtir.
Yarg› reformu çerçevesinde olmak üzere, ‹cra ve ‹flâs Kanununu
Avrupa Birli¤ine üye ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hale
getirmek, icra ye iflâs dairelerinde yaﬂanan aksakl›klar› gidermek
amac›yla Bakanl›¤›m›zca haz›rlanan "‹cra ve ‹flâs Kanununda ve
Çeﬂitli Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›
Tasla¤›" üzerindeki çal›ﬂmalar devam etmekte olup, ilgi yaz›larda
belirtilen hususlar, yap›lacak toplant› ve çal›ﬂmalarda de¤erlendirmek
üzere not edilmiﬂtir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Muharrem BARUT
Bakan a.
Hâkim
Daire Baﬂkan›

Son Ödemesi Tatil Gününe
Rastlayan Ödemelerin
‹lk ‹ﬂ Günü Ödenmesi
Hukuka Uygundur
Ö¤renim ve katk› kredilerinin yeniden yap›land›r›lmas›nda ödenecek
taksitin son gününün tatil gününe denk gelmesi nedeni ile ilk mesai
gününe kadar sürenin uzamas› gerekti¤i belirtilerek talebin reddinin
hukuka ayk›r› oldu¤u bildirildi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Baﬂbakanl›k Yüksek Ö¤renim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü¤üne yaz›lan 6 Nisan 2010 Tarih
ve 16046 Gündem say›l› yaz›da söz konusu uygulaman›n yeniden
de¤erlendirilmesi talebinde bulunuldu. Yaz› ﬂöyle:
Bir meslektaﬂ›m›z›n Baro Baﬂkanl›¤›m›za sunmuﬂ oldu¤u
dilekçesinde; ö¤renim ve katk› kredi borçlar›n› yap›land›rd›¤›n›,
28.02.2010 vadeli ödemeyi 28 ﬁubat'›n Pazar gününe denk gelmesi
nedeni ile ilk iﬂ günü olan 01.03.2010 pazartesi gerçekleﬂtirdi¤ini,
ancak bu ödemenin kurumunuzca geçerli bir ödeme olarak kabul
edilmedi¤ini, 5917 say›l› Kanun'un yeniden yap›land›rma
hükümlerinden yararlanamayaca¤›n›n bildirildi¤i beyan edilmiﬂtir.
Sürelerin iﬂlemesi ve bitiﬂi ile ilgili gerek Borçlar Kanunu, gerek
özel yasalar, gerekse de genel hukuk kaideleri uyar›nca son günü
tatil günlerine denk gelen bir süre, takip eden ilk iﬂ gününün mesai
saati bitimine uzar. Aksi uygulamalar hukuka ve anayasaya ayk›r›
olur.
Mevcut ve olas› ma¤duriyetlerin önlenmesi için hukuka ayk›r›
oldu¤u görüﬂünde oldu¤umuz uygulamalar›n kurumunuzca yeniden
de¤erlendirilmesini dilerim.

Gere¤ini Bilgilerinize rica ederim.

Sayg›lar›mla.

Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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‹stanbul Barosu, Avrupa’dan Sorumlu Akdeniz Ülkeleri
Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyeli¤ine Seçildi
Akdeniz Ülkeleri Barolar Birli¤inin ‹kinci Genel Kurulu 26–27
Mart 2010 tarihlerinde Fas’›n baﬂkenti Rabat’ta yap›ld›. Fas Adalet
Bakan›n›n kat›l›m›yla aç›l›ﬂ› yap›lan Genel Kurulda AB
ülkelerine göç ve tüzük tadilat› konular› tart›ﬂ›ld›.
Baromuzu temsilen Genel Kurul’a kat›lan ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak, toplant›da yapt›¤›
konuﬂmada göçmen kaçakç›l›¤›, insan ticareti ve ayr›mc›l›k konular›
üzerinde durdu. Demirbulak ﬂunlar› söyledi: “Avrupa ve Asya
k›talar›n› birleﬂtiren, bu itibarla Avrasya’n›n en önemli ülkesi olan
ülkem göçmen kaçakç›l›¤›n› ve insan ticaretini önlemek amac›yla
Türk Ceza Kanununun 79. ve 80. Maddelerini de¤iﬂtirerek 3 ila 8
y›l ve 8 ila 12 y›l aras›nda cezalar› art›rm›ﬂt›r. ‹nsan haklar›
ihlallerinin yaﬂand›¤› bu alanda Avrupa Birli¤i üye ülkelerinin de
2000/43 ve 2000/78 yönergelerini ihlal ederek ‘ayr›mc›l›k’ suçunu
iﬂledi¤i görülmektedir. Konunun çözümü ancak konsensüs ile
sa¤lanabilecektir”.
Genel Kurul’da yap›lan seçimde ‹stanbul Barosu Avrupa’dan
sorumlu Yönetim Kurulu Üyeli¤ine oybirli¤iyle seçildi.
Genel Kurul’un ikinci günü yap›lan toplant›da da Akdeniz Barolar

Birli¤i Enerji Hukuku Komisyon Baﬂkanl›¤›na seçilen ‹stanbul
Barosu bu alanda kendi kadrosunu tamamlayarak Ekim 2010
tarihinde yap›lacak toplant›da Akdeniz Barolar Birli¤ine görüﬂlerini
sunacak.
Genel Kurula ‹stanbul Barosu’nun yan› s›ra Napoli / ‹talya Barosu,
Rabat/Fas Barosu, ﬁam ve Lazkiye/Suriye Barolar›, Filistin Barosu,
Tunus Barosu, Cezayir Barosu, Beyrut ve Trablus/Lübnan Barolar›,
Larnaka ve Paralimni/K›br›s Rum Kesimi Barolar› kat›ld›.
Akdeniz Barolar Birli¤i Web Sitesi:
www.uoam.org

Daini Tokyo Barosu Heyeti
Baromuzu Ziyaret Etti
Japonya’n›n Daini Tokyo Barosundan bir heyet ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n› ziyaret ederek
A¤ustos ay›nda daha geniﬂ kat›l›mla yapacaklar› ziyaret için ön görüﬂmede bulundu.
Daini Tokyo Barosu Sosyal Yard›mlaﬂma Komitesi ile Uluslararas› Komite Üyesi Nobuo
Fukasawa Baﬂkanl›¤›nda aralar›nda Bayan Tomako Saiti’nin de bulundu¤u heyet, 19 Nisan
2010 Pazartesi günü saat 18.30’da ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak’la görüﬂtü. Görüﬂmede daha geniﬂ kat›l›ml› ‹stanbul ziyaretinin 24 A¤ustos 2010 tarihinde yap›lmas› kararlaﬂt›r›ld›.
Söz konusu ziyarette 80 kiﬂilik Japon Heyetine 24 A¤ustos 2010 Sal› günü saat 09.00’da Orhan Apayd›n Konferans Salonunda ‹ngilizce
olarak Türk Ceza Sistemi hakk›nda bir konferans verilecek. Konuklar daha sonra Sultanahmet Adliyesine giderek a¤›r ceza mahkemelerinde
gruplar halinde incelemeler yapacak. Bu arada konuk heyet, Sultanahmet’teki Arcadia Otel’de Türk meslektaﬂlar›yla tan›ﬂma kokteyli
verecek.
4000’in üzerinde üyesi bulunan Daini Tokyo Barosu, Tokyo’da bulunan üç barodan biri. Daini Tokyo Barosu geleneksel olarak her y›l
bir ülkeye yaz program› düzenliyor. 2010 y›l› için Türkiye’yi program›na alan Daini Tokyo Barosu heyeti, 21 – 28 A¤ustos 2010 tarihleri
aras›nda Türkiye’de mesleki incelemelerde bulunacak ve bu arada 24 A¤ustos’ta ‹stanbul Barosunu ziyaret edecek.

Kurumlar Aras› Çal›ﬂma Stratejileri
Kapsam›nda Baromuzu Ziyaret
5402 say›l› kanunla kurulan Adalet Bakanl›¤› ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›
Denetimli Serbestlik ve Yard›m Merkezi ﬁube Müdürlü¤ünün kurumlar aras›
çal›ﬂma stratejilerinin de¤erlendirilmesi projesi kapsam›nda ‹stanbul
Cumhuriyet Baﬂsavc› Vekili Fuat Ar› baﬂkanl›¤›ndaki bir heyet ‹stanbul
Barosu Baﬂkanl›¤›n› ziyaret ederek Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’la bir süre
görüﬂtü.
Ziyaret, 27 Nisan 2010 Sal› günü saat 16.00’da Baro Merkez Binada
gerçekleﬂti. Aralar›nda Adalet Bakanl›¤›nca belirlenen yabanc› konuklarla
Cumhuriyet Savc›lar›n›n bulundu¤u heyet ad›na Baﬂsavc› Vekili Ar›, ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Ayd›n’a proje hakk›nda bilgi verdi.
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RUHSAT

2010 Mart Ay›nda Ruhsat Alan Avukatlar
04.03.2010
AV. FATMA NUR CENTEL
AV. BEGÜM SOLAK
AV. UF UK KILIÇ
AV. TU⁄BA B‹LG‹N YILDIRIM
AV. SEL‹ N AKSOY
AV. GÜRKAN ‹NANLI
AV. GAMZE YILMAZ
AV. TU⁄ÇE DUYGU KÖKSAL
AV. CENG‹Z KARAGÖBEK
AV. EM‹NE SEREN KILIÇ
AV. TARIK Z‹YA ARSLAN
AV. KAZIM EMRAH TAﬁTEK‹N
AV. ERK‹N ÇINAR
AV. GÖKHAN ERBAY
AV. EK‹N BEKCAN
AV. MÜﬁ‹R DEL‹DUMAN

AV. GONCA KÜÇÜKARDALI
AV. ÖZGE DURAN
AV. GAMZE SAL‹HO⁄LU
AV. SEMA ERDA⁄I
AV. ABDULLAH DURDU
AV. BATUHAN ﬁAHMAY
AV. SERP‹L ALTUNO⁄LU
AV. ÜNS AL KIZILCA
AV. HÜS EY‹N ÇINAR
AV.GÖZDE TURGUT
AV. TU⁄BA KOCA
AV. SA‹D EMRE KALINLI
AV. G‹ZEM ATASÜ
AV. Ç‹ ⁄DEM BAL
AV. MÜRﬁ‹DE NUR AKARCA
AV. B‹R‹Ç‹M ÜMMÜHAN
DONDURMACI
AV. ARMA⁄AN DERG‹N

AV. OSMAN ERS‹N KOZANHAN
AV. V‹LDAN ERTAﬁ
AV. AL‹ ONUR GÜNÇEL
AV. SULTAN KURT
AV. AYNUR ZONTUL
AV. G‹ZEM KURBANO⁄LU
AV. BURÇAK AYDEM‹R
AV. FATMA KALDIRIM
AV. D‹LARA M‹RO⁄LU
AV. CUMHUR ÖZKESER
AV. UMUT O⁄UZHAN
AV. S‹NEM BED‹R
AV. GÖKÇE AKﬁENGÜR
AV. HÜLYA CEREN GÜRE
AV. N‹HAN SARIDO⁄AN
AV. ERE N KÖSE
AV. EM‹ NE BEYAZYÜZ
AV. EZ G‹ ALTUNÇ

Yarg›y› Ele Geçirmek, Yarg› Reformu De¤ildir
30 madde de¤iﬂikli¤ini öngören Anayasa de¤iﬂiklikleri asl›nda iki
madde. Birincisi HSYK’n›n, ikincisi Anayasa Mahkemesinin
tasfiyesini öngörüyor. Geri kalanlar ise kand›rmaca. Birilerinin
a¤z›na bal sürüp, “bak›n sizlere de bu haklar› veriyoruz” deyip
bu iki maddeyi yasalaﬂt›rmak istiyorlar. Bu ve benzeri siyasetle
yap›lmak istenene bu ülkenin kuruluﬂ de¤erlerini ortadan
kald›rmakt›r. Bugün art›k Atatürkçü olmak, cumhuriyetçi olmak
neredeyse suç olmuﬂtur. Bunlar› yarg›lamaya kalkmak...
Hay›r, bu kimsenin hakk› de¤il haddi de de¤il. Bu gerçeklere elbet
bir gün aç›¤a ç›kacak, bunlar› bilerek ve isteyerek yapanlar da
hukukla karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(01.04.2010, Ruhsat Töreni konuﬂmas›ndan)

11.03.2010
Av. EROL DURSUN
Av. D‹LA ISIYEL
Av. ‹SMA‹L DURAK
Av. CEM ÖZTÜRK
Av. MEHMET GÖL
Av. FAT‹H BAKLACI
Av. METE CAN ER‹ﬁ
Av. EL‹F ASLAN
Av. LEYLA BULAT
Av. EZG‹ AKKAYA
Av. SAVAﬁ Y‹⁄‹T
Av. TOLGA KARAGÖZLÜ
Av. TU⁄ÇE KARABA⁄
Av. NAD‹DE D‹LAN GÜZEL
Av. ‹HSAN CAN TEM‹ZKAN
Av. AHMET DEM‹RTAﬁ
Av. ABDULKAD‹R YILDIRIM
Av. ‹LYAS GÜLE
Av. HAT‹CE BERRAK KANBO

52

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

Av. ZEK‹ DOVA
Av. TUNA ﬁ‹MﬁEK
Av. DERYA KARAGÖL
Av. ASLIHAN ÇEL‹K
Av. BANU KAHRAMAN
Av. HÜSEY‹N SEL‹M AYGÜN
Av. MEHMET TURAN ﬁAH‹N
Av. BERAT KAMA
Av. S‹BEL GÜNTAY
Av. ERS‹N COﬁKUN
Av. S‹MGE ERG‹N
Av. HASAN ASLANDA⁄
Av. ﬁAHA EL‹F ERG‹N
Av. FAT‹H ÖCEK VELDET
Av. SEVAL YEN‹TURAN
Av. NAZLI ‹DE
Av. EDA ORAL
Av. ﬁULE CAN
Av. YOEL CAN LEV‹
Av. GÜLÇ‹N BAﬁKENT
Av. ÖZGE GÜR

Av. MEHTAP GÜLER
Av. MURAT ÖZTAﬁ
Av. BER‹VAN MERVE MEDEN‹
Av. GÜNSEL‹ KAﬁIKÇI
Av. S‹MAY ALPAYDIN
Av. Ç‹⁄DEM GÜLAY
Av. TU⁄ÇE TEKBEN
Av. AYﬁE FULYA ÖZKAN
Av. EL‹F ESRA GÜNEY
Av. AYﬁE GÖKﬁ‹N SAY
Av. MERVE ÇAM
Av. ONUR KARAMANO⁄LU
Av. G‹ZEM KURBANO⁄LU
Av. MURAT AKDEN‹Z
Av. CANSU ﬁAH‹N
Av. MERVE KIRKAN
Av. O⁄UZ SAM‹ SARIKAYA
Av. ZÜLF‹YE D‹DEM BEZ
AV. GÜL‹Z GÜMÜﬁ
AV. DERYA CAN
AV. ASIM TAHA TOHTAR

RUHSAT
18.03.2010
AV. EL‹F YILMAZ
AV. ABDÜLKAD‹R KAYA
AV. GÜRKAN UYSAL
AV. EM‹ NE YILDIRIM
AV. HAM‹DE ﬁAH‹N
AV. ﬁULE AKMAN
AV. ÜM‹T ERY‹⁄‹T
AV. C‹HAN KARALD‹
AV. ÖZGÜR BARIﬁ UYSAL
AV. EDA CANDAN
AV. EM‹NE PINAR IﬁILAR
AV. SELMAN PEÇE
AV. DEN‹Z KAYATEK‹N
AV. MED‹NE SÜRUR‹
AV. SELV‹ DUYGU SÜMERTAﬁ
AV. BERNA YILDIRIM
AV. BURAK GÜNGÖRMED‹
AV. UMUT AYDIN
AV. ECE BERKMAN
AV. ENDER ÖZDEM‹R

AV. GÜNEﬁ AKMAN
AV. ÖZGÜR OZAN ARPACI
AV. MEHMET ÇA⁄RI KAYGISIZ
AV. AT‹LLA KAAN KOMUT
AV. HAL‹L ‹BRAH‹M AKBULUT
AV. AHMET ENES TAﬁTEMEL
AV. AYﬁE YOLCU
AV. HAKAN SARGUN
AV. SEVG‹ APAYDIN
AV. CEM‹L DURSUN
AV. RE‹S ÇEV‹K
AV. ABDULLAH MURAT KORUK
AV. ÜZEY‹R YÜKSEL
AV. EMEL YILMAZ
AV. MÜKERREM B‹LG‹N
AV. AL‹ MERT ÖZERDEN
AV. BENG‹ BOZKURT
AV. SETENEY NUR ÖNE
AV. EBRU ÖZDURAN
AV. ÖZGE BAHAR ÜLGEN
AV. IRMAK TARAKCIO⁄LU
AV. SERVET OLCAR

AV. GÜLCAN TEZCAN
AV. KEMAL HACIÖMERO⁄LU
AV. RECEP ULUTAY
AV. SEDAKÜÇÜKKÖRD‹KEN ERGÜL
AV. D‹LEK Ç‹LEKÇ‹
AV. AL‹ KAYA
AV. GONCA TAﬁTAN
AV. SEMA ÖZDEM‹R
AV. RENAN ÖTÜK
AV. D‹L ARA TUL
AV. HAVVA BALABAN
AV. RUHﬁEN MAHMUTO⁄LU
AV. BURCU ATEﬁ
AV. ESRA BOYBEY‹
AV. ERDEM KESTANEC‹
AV. TU⁄BA COﬁKUN
AV. MES UT AYDIN
AV. HAT‹CE ASLI ÖZTÜRK
AV. CEBRA‹L Ç‹ÇEK
AV. EBUBEK‹R ÖZÇEL‹K
AV. ZEYNEP KÜBRA DEM‹R

Anayasa De¤iﬂiklik Önerileri Dayatmad›r
1982 Anayasas›n›n bir darbe anayasas›, bir cunta anayasas›
oldu¤unda ve demokrasinin önünde bir engel oluﬂturdu¤unda bu
ülkede herkes hemfikirdir. Bu anayasada 2007’ye kadar yap›lan
de¤iﬂikliklerde hep uzlaﬂma aranm›ﬂt›r ve böyle yap›lm›ﬂt›r.
Ama ﬂimdi tek baﬂ›na bir iktidar partisi, yarg›dan hoﬂlanmad›¤›
için, kapat›lma tehlikesini sezdi¤i için anayasan›n 30 maddesinde
de¤iﬂiklik dayatmas›nda bulunmaktad›r. Toplumdan talep gelmeden,
o toplumun oluﬂturdu¤u mecliste uzlaﬂma sa¤lanmadan yap›lacak
de¤iﬂiklikler bir partinin, bir kiﬂinin isteklerine göre yap›lm›ﬂ
de¤iﬂiklikler olacak, asla ortak akl›n eseri olamayacakt›r.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(15.04.2010, Ruhsat Töreni konuﬂmas›ndan)

25.03.2010
AV. GÜLÇ‹N GÜVEN
AV. SERKAN KORKMAZ
AV. NUR‹ ÖZER
AV. F‹KR‹ KORHAN PARS
AV. SAVAﬁ YILMAZ
AV. Ç‹⁄DEM ÇINAR
AV. AYTU⁄ YAPRAK TOL
AV. ES‹N ELÇ‹N DO⁄AN
AV. MEVLÜT ‹PEK
AV. MEHMET CELAL AH‹
AV. ABD‹ AKKUﬁ
AV. TANER ÖZALP
AV. ‹LTER‹ﬁ ALTINTAﬁ

AV. MURAT KAZLI
AV. HAT‹CE AYﬁENUR D‹NCER
AV. ERDEM GÖKPINAR
AV. GÜRKAN HASAN SÖNMEZ
AV. ‹LKNUR YILMAZ
AV. EZG‹ BESEN
AV. OSMAN ZEREY
AV. AYﬁEGÜL ÖZCAN
AV. SEMA NUR YILMAZ
AV. ÇET‹N AKYOL
AV. EM‹ N GÖKﬁENL‹
AV. F. ZEYNEP EK‹NC‹O⁄LU
AV. ERDEM TURHAL
AV. EL‹F DERBEDER
AV. ZEL‹HA ÖZGÜN TÜRKÖZER

AV. ELZEM PINAR BED‹R
AV. FULYA KILIÇO⁄LU
AV. MUKADDER USANMAZ
AV. KAPTAN MERTER ADINIR
AV. SEVG‹N ERKER
AV. GÖZDE GÜRPINAR
AV. MEL‹S ABACIO⁄LU
AV. ﬁÜKRÜ ÇEL‹K
AV. RAB‹A GÜLTAN KAVREM
AV. KAD‹R GÜNAY
AV. MEL‹S NAC‹YE ÖZEK
AV. ÖZGÜR SARIGÜL
AV. ABDURRAHMAN KAPLAN
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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

2006

2007

2008

2009

2010

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

1,14
1,20
1,63
2,52

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

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

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
-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

0,58
1,66
1,94
2,35

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

1,85
1,45
0,58
0,60

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

ÜFE
AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK
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6.44
9.10
10.50
14.56
16.83
17.03
18.41
14.67
12.49
13.29
12.05
8.11

9.50
6.43
3.46
-0.35
-2.46
-1.86
-3.75
-1.04
0.47
0.19
1.51
5.93

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

6,30
6,82
8,58
10,42

9.93
10.16
10.86
10.72
9.23
8.60
6.90
7.39
7.12
7.70
8.40
8.39
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8.17
8.15
9.15
9.66
10.74
10.61
12.06
11.77
11.13
11.99
10.76
10.06

7.90
7.73
7.89
6.13
5.24
5.73
5.39
5.33
5.27
5.08
5.53
6.53

-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
1.40
1.70
2.35
2.30
3.27
2.54
2.97
3.60
3.90
5.24
5.93

0,58
2,25
4,24
6,69

1.00 0.80 0.29
1.44 2.11 -0.06
2.36 3.09 1.05
3.60 4.82 1.07
4.12 4.38 1.71
3.87 6.00 1.83
3.05 6.61 2.08
3.13 6.35 1.78
4.19 6.83 2.18
6.08 9.60 4.64
8.15 10.52 5.96
8.39 10.06 6.53

1,85
3,32
3,93
4,55

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

ÜFE
8,19
10,13
9,56
10,19

TÜFE

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

TÜFE

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
9.37
10.13
10.92
9.68
7.14
2.89
2.08
3.72
5.02
4.41
3.65
5.94

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

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

TÜFE

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
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

1,14 9.76 8.61 10.54 6,16
1,20 9.92 8.53 10.41 6,38
1,63 10.15 8.40 10.29 6,53
2,52 10.30 8.33 9.98 6,87
10.24 8.47 9.49
10.11 8.64 9.08
9.70 9.07 8.52
9.46 9.43 7.99
9.17 9.76 7.52
8.98 9.60 6.95
8.86 10.31 6.53
8.78 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(%)

25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009
22.12.2009

28
23
27
25
19
18
15

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

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
31.12.2010

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
01.01.2010

30
25
29
27
20
19
16

365 gün
184 gün
181 gün
300 gün
240 gün
365 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)

01.01.2010’dan
‹tibaren (TL)

430,00

460,00

490,00

540,00

550

Görev - Sulh / Asliye (HUMK 8)

5.490,00

5.910,00

6.330,00

7.080,00

7,230

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

1.892,63

2.067,89

2.159,08

2.446,03

2,450,67

724,99

792,12

827,05

936,97

938,75

Temyiz / Kesinlik (HUMK 427)

1.090,00

1.170,00

1.250,00

1.400,00

1.430

Temyiz - ‹cra Mahkemeleri

3.120,00

3.360,00

3.600,00

4.030,00

4,110

Tashihi Karar (HUMK 440)

6.850,00

7.380,00

7.600,00

8.510,00

8,690

Mürafaa (HUMK 427)

10.890,00

11.830,00

12.680,00

14.200,00

14.510

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
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ÖYKÜLEﬁEN HUKUK

Coﬂkun ONGUN
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YAYIN

TTK Tasar›s› ve Deniz Ticaret Hukuku Kitab›
‹stanbul Barosu Denizcilik ve Deniz Hukuku Komisyonu taraf›ndan 7 Kas›m 2009 günü Marmara Üniversitesi
Haydarpaﬂa Yerleﬂkesi’nde düzenlenen Türk Ticaret Kanunu Tasar›s› ile Deniz Ticaret Hukukuna Getirilen
De¤iﬂikliklerin De¤erlendirilmesi Panelinin sunumlar›, ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›ndan Cep Kitab› olarak ç›kt›.
171 sayfadan oluﬂan kitapta Prof. Rayegan Kender, Prof. Dr. Samim Ünan, Doç.Dr. Emine Yaz›c›o¤lu, Av. Dr.
Hac› Kara, Av. Esin Hatipo¤lu, Prof. Dr.Dr. Selçuk Demirbulak, Prof. Dr. Fehmi Ülgener, Av. ‹lyas Kamilo¤lu ve
Doç. Dr. P›nar Akan’›n sunumlar› yer al›yor.
Kitab›n önsözünde Yay›n Kurulu baﬂkan› Av. Celal Ülgen ﬂunlar› söylüyor:
“Ülkemizde ilk Deniz Ticaret Kanunu 1864’te yürürlü¤e giren Ticareti Bahriye Kanunu’dur. Cumhuriyet’in ilan›yla
birlikte 65 y›l sonra 2. Deniz Ticaret Kanunumuz 1929 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir. Yürürlükteki 6762 say›l› Ticaret
Kanunumuzun 4. kitab› deniz ticaretine ayr›lm›ﬂt›r, Ancak 1956 tarihinden beri yürürlükte olan Ticaret Kanununun
di¤er hükümleri gibi deniz ticaretine dair hükümleri de zamanla eskimiﬂ ve gereksinimleri karﬂ›layamaz hale gelmiﬂtir.
Bunun yan› s›ra de¤iﬂen ve geliﬂen toplum dinamikleri ve uluslararas› ticaret koﬂullar› yeni bir Ticaret Kanunu haz›rlanmas›n› gerektirmiﬂtir.
Deniz Hukuku alan›nda yay›mlanm›ﬂ pek az yay›n var. Meslektaﬂlar›m›z bu konuda s›k s›k yay›n istemlerini bizlere iletiyorlar idi. Bu kitap
vesilesiyle bir bak›ma bu istemi de karﬂ›lam›ﬂ oluyoruz.”
Kitap baromuzdan edinilebilir.

Anonim, Limited ve Holding ﬁirketlerin
Kuruluﬂtan Tasfiyeye Faaliyet Rehberi
M. Refik Görgülü
Rehberde; Türk Ticaret Kanunu ve Mevzuat›, Vergi Kanunlar› ve Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Kanunu ve
Mevzuat›, ‹thalat, ‹hracat ve D›ﬂ Ticaret Mevzuat› ve Do¤rudan Yat›r›mlar Mevzuat›n›n ﬂirketlerle ilgili konular
uygulama hayat›na geçirilerek bir araya getirildi.
Kitab›n önsözünde yazar› taraf›ndan ﬂu görüﬂlere yer veriliyor:
“Son y›llarda ülkemiz ve dünya ticaretinde geliﬂmelere paralel olarak ﬂirketleﬂmeler art›ﬂ göstermiﬂtir. Bu
geliﬂmelere ba¤l› olarak ve ülkemizdeki sermaye ﬂirketlerine sunulan vergi ve di¤er teﬂvikler sonucu anonim ve limitet ﬂirket türündeki
ticari yap›laﬂmalarda önemli art›ﬂlar olmaktad›r. Anonim ve limitet ﬂirket türündeki bu art›ﬂ sonucu, yetiﬂmiﬂ ve bilgili eleman aç›¤›
ön plana ç›kmaktad›r. Ayr›ca ﬂirket ortaklar› ve yöneticileri ve ﬂirketlerini tan›mak ve yap›lacaklar› bilmek için bir rehbere gereksinim
duyacaklard›r.”
‹ki kitab›n tek bir ciltte toplanmas›yla oluﬂan, 850 sayfal›k bu eser 610’dan fazla gerekli konuyu içeriyor. Kitap birinci hamur ekstra
kâ¤›da ofset bask›dan oluﬂuyor. Föy volant (de¤iﬂebilir sayfal›) olarak ç›kan Eser, bu özelli¤i sayesinde sürekli güncel kalabiliyor.
www.anonimlimited.com - mrgorgulu@ttmail.com - Tel: 0 212 525 51 94

‹stanbul Barosu Dergisi
2010/2 Mart Nisan Say›s› Ç›kt›
Derginin bu sayısı yine zengin bir içerik taﬂıyor; çeﬂitli hukuki alanlarda yazılmıﬂ bilimsel makale ve yargı
kararları dergi sayfalarından okurla buluﬂuyor.
Baﬂkanın penceresinden köﬂesinde Baro Baﬂkanı Av. Muammer Aydın’ın “Anayasa De¤iﬂikliklerinde
Uzlaﬂma Zorunlulu¤u” baﬂlıklı yazısı yer alıyor. Aydın yazısının baﬂında demokrasinin ve demokrasi
kültürünün en belirgin özelli¤inin erkler ayrılı¤ı ilkesi çerçevesinde kurumların uyum içinde çalıﬂmaları
oldu¤unu vurguluyor.
Yayın kurulundan bölümünde de Av. Celal Ülgen, avukat meslektaﬂlardan ellerinde bulunan yüksek yargı
kararlarını dergide yayımlamak üzere göndermeleri ça¤rısında bulunuyor.
Dergide 14 yazarın bilimsel makalelerinin yanı sıra Karatahta, Yargıtay Kararları, Danıﬂtay Kararları,
Uygulamadan Dosyalar ve A‹HM Karar çevirileri bölümleri yer alıyor.
Dergi ‹stanbul Barosu üyelerine ücretsiz da¤ıtılıyor.
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