M AY I S 2 0 1 0

M E S L E K

A N D I M I Z

HUKUKA, AHLAKA, MESLE⁄‹N
ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN
DAVRANACA⁄IMA NAMUSUM VE
V‹CDANIM ÜZER‹NE AND ‹ÇER‹M

‹nsan Ticareti: Ma¤durlara
Hukuki Yard›m Sa¤lanmas›

Bor Madeni ve
Uygulamalar›

Aile ‹çi ﬁiddetin
Sonland›r›lmas›

M AY I S 2 0 1 0

‹Ç‹NDEK‹LER

Ayda bir yay›mlan›r. Y›l: 7 Say›: 78
Yay›n türü: Yerel Süreli
Sahibi
‹stanbul Barosu Ad›na Baro Baﬂkan›
Av. Muammer AYDIN
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Av. Hüseyin ÖZBEK

PANEL

PANEL

Türkiye Yol Ayr›m›na Geldi

Bor Madeni ve Uygulamalar›

‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca
6 May›s 2010 Perﬂembe günü
saat 14.00-18.00 aras›nda
Caddebostan Kültür
Merkezinde (CKM) “Anayasa
De¤iﬂikli¤i” konulu halka aç›k
bir panel düzenlendi.

‹stanbul Barosu Enerji Hukuku
Komisyonunca düzenlenen
“Bor Madeni ve Uygulama
lar›” konulu panel, 21 May›s
2010 Cuma günü saat 13.00 –
18.30 aras›nda Tünel’deki
‹stanbul Barosu Kültür
Merkezinde yap›ld›.

anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, uzlaﬂ›larak yap›lmas› gereken
bir çal›ﬂmay› AKP tek baﬂ›na üstlenerek
rejim meselesi haline getirdi¤ini,
Anayasam›z›n de¤iﬂtirilmesi teklif dahi
edilemeyecek maddelerini dolanarak bir
kargaﬂa ortam› oluﬂturduklar›n› söyledi.

P

1982 Anayasas›nda 2007 y›l›na kadar pek
çok de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤›n› ve bütün bu
de¤iﬂikliklerin uzlaﬂmayla gerçekleﬂtirildi¤ini hat›rlatan Ayd›n, bu tarihten sonra
yap›lan de¤iﬂikliklerin bir dayatmaya
dönüﬂtü¤ünü ve yap›lmak istenen
de¤iﬂikliklerde de iyi niyet araman›n boﬂuna
oldu¤unu kaydetti.
Anayasal kurumlar› kendi anlay›ﬂ›nda
kurumlar haline getirmek için her ﬂeyi göze
ald›klar›n›, bunun için hukuku çi¤nemekten
çekinmediklerini belirten Muammer Ayd›n,
siyasal iktidar yöneticilerinin cumhuriyeti ve
Atatürk ilkelerini savunanlara iyi gözle
bakmad›klar›n›, cumhuriyetin ayd›nlar›n›
henüz kan›tlanmam›ﬂ bir örgüt üyesi olduklar›
iddias›yla özgürlüklerini k›s›tlayarak
cezaevlerine gönderdiklerini bildirdi.
Siyasal iktidar mensuplar›n›n suçlular›n
telaﬂ› içinde ﬂimdiden kendi yarg›lar›n›
oluﬂturma çabas› içine girdiklerini, bunu
da ‘yarg› reformu’ ad› alt›nda yapmaya
çal›ﬂt›klar›n› anlatan Ayd›n, “Gerçek yarg›
reformu adalete eriﬂimi, adil yarg›lanmay›
amaçlar. Mahkemeler, sa¤l›ks›z fiziki
m a h a l l e rd e a ¤ › r y ü k a l t › n d a
çal›ﬂmaktad›rlar. Bu yüzden adalet da¤›t›m›
gecikmektedir. Y›lda birçok dava
zamanaﬂ›m›na u¤ramakta ve önlenemeyen
zararlar ortaya ç›kmaktad›r” dedi.
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Yay›ndan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Cesur KILINÇ
Av. Hüseyin ÖZBEK

unumunu ‹stanbul Barosu Enerji
Hukuku Komisyonu Baﬂkan›
Av. Yeﬂim Gürler’in yapt›¤› panelin
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, dünya bor rezervinin
%64'üne sahip ülkemizde bu yer alt›
servetini mutlaka katma de¤ere dönüﬂtürmesi gerekti¤ini söyledi.

S

AKP’nin oylar›yla kabul edilen anayasa
de¤iﬂikliklerinin Cumhurbaﬂkan›n›n
onay›ndan sonra halk oylamas›na
sunulaca¤›n› belirten Muammer Ayd›n, bu
oylamada Türk insan›na önemli bir göreve
düﬂtü¤ünü, yemin ederek mesle¤e baﬂlayan
Türk hukukçular›n›n da Cumhuriyet
Hukuku’nu korumak için ettikleri yemine
sonuna kadar sad›k kalarak mücadele
etmeleri gerekti¤ini vurgulad›.
Batum ﬂöyle konuﬂtu: “Türk halk›na yeni bir
gömlek giydirmek istiyorlar. Türk halk› bu
gömle¤i giymez. Dilimizin döndü¤ü kadar halk
oylamas› öncesi oynanan oyunu halk›m›za
anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Türk halk›n›n
sa¤duyusuna inan›yoruz, güveniyoruz”.

Panelde konuﬂan Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Emrah K›r›t, anayasa de¤iﬂikliklerinin
biat anlay›ﬂ›yla oyland›¤›n› belirterek, bu
de¤iﬂiklikler görüﬂülürken yap›lan
polemikler ve gazete yaz›lar›ndan örnekler
verdi. Bütün bunlar›n çarp›k bir zihniyeti
ortaya koydu¤unu, oylama s›ras›nda yap›lan
usulsüzlüklerle gizli oylaman›n ancak bu
kadar suyunun ç›kar›labilece¤ini belirten
K›r›t, “Bir ülkeyi bu t›ynette insanlar
yönetiyorsa, art›k o ülkenin baﬂka bir
düﬂmana ihtiyac› yoktur” dedi.
Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum
da, art›k anayasa de¤iﬂikliklerini tart›ﬂman›n
bir anlam›n›n bulunmad›¤›n›, Türkiye’nin
bir yol ayr›m›na geldi¤ini, ya Atatürk’ün
kurdu¤u cumhuriyetin devam edece¤ini, ya
da Türkiye’nin baﬂka maceralara
sürüklenece¤ini bildirdi.
“Biz Atatürk Cumhuriyetinin geliﬂtirilerek,
güçlendirilerek devam›n› savunuyoruz” diyen

Anayasalar›n bir partinin anayasas›
olamayaca¤›n›, bunun dünyada tek
örne¤inin bulunmad›¤›n› hat›rlatan Batum,
de¤iﬂiklik öngörülen Anayasa Mahkemesi
ve HSYK’n›n yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesinin
kuvvetler ayr›l›¤› sistemine ayk›r›
bulundu¤unu savundu. Batum, Türkiye’de
bir ayd›n sorunu yaﬂand›¤›n› sözlerine
ekledi.

Dünyan›n en büyük bor madeni rezervine
sahip Türkiye’nin ülkemizi kurtaracak bir
kaynak olmaktan öte toplam ihracat›m›z
içinde dikkate de¤er bir kaynak olarak
görüldü¤ünü belirten Ayd›n, bu nedenle de
Türkiye için stratejik önemi olan bor
madeninin, Türkiye'yi düzlü¤e ç›karabilecek
bir maddi potansiyeli içinde bar›nd›ran bir
kaynak niteli¤inde oldu¤unu bildirdi.

do¤aca¤›n› belirtti.
Eti Maden iﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünün
yap›s›n›n gözden geçirilerek daha etkili ve
özerk bir yap›ya kavuﬂturulmas› gerekti¤ini
vurgulayan Muammer Ayd›n sözlerini ﬂöyle
tamamlad›: “Bor varl›¤›m›z›n ülke yarar›na
de¤erlendirilebilmesi için mevcut
Madencilik Yasalar›ndaki Bor madenleri
ile ilgili ilkeler titizlikle muhafaza
edilmelidir. Bor üretim faaliyetlerinin tek
elden yürütülmesi ve gerçekçi Ulusal Bor
Politikalar›n›n oluﬂturulmas›, ülkemizin
menfaatleri aç›s›ndan zorunludur”.
Daha sonra panele geçildi. ‹lk oturumu
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Turgay Demirci yönetti.
Bu oturumda konuﬂan ‹TÜ Kimya Metalürji
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹smail
Duman, bor madeninin stratejik önemi
üzerinde durdu. Ülkemizde bor madeninin
vahﬂice ç›kar›ld›¤›n› ve vahﬂice
pazarland›¤›na dikkat çeken Duman
konuﬂmas›nda, bor madeninin kimyasal
yap›s›, enerji ve iletkenlik de¤eri, dünya
bor rezervi, teknolojide kullanma alanlar›
konular›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.

2000’li y›llarda bor madenlerinin
özelleﬂtirilmesinin gündeme geldi¤ini ve
bu konunun IMF’ye verilen niyet
mektubunda yer ald›¤›n›, bunun çeﬂitli
sak›ncalar› bulundu¤una de¤inen Ayd›n,
bor alanlar› özelleﬂtirme ile baﬂkalar›na
sat›ld›¤› ya da devredildi¤i takdirde eski
ruhsat sahiplerine de hukuken hak

Marmara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ersan
Kalafato¤lu da “Bor Madeni ve Teknik
Çal›ﬂmalar” konusunda bir sunum yapt›.
Kalafato¤lu, dünyadaki bor rezervinin
%64’ünün Türkiye’de bulundu¤unu, bor
üretiminde Türkiye’nin ABD ile yar›ﬂt›¤›n›,

‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ülkü
Azrak ise, AKP ve yandaﬂlar›n›n anayasa
de¤iﬂikliklerine hukuk aç›s›ndan karﬂ›
ç›kanlar› terörist ya da Ergenekon üyesi
olmakla suçlad›klar›n› bildirdi. Yapt›klar›n›n
Mc Carthy’izmden bir fark› bulunmad›¤›n›n
alt›n› çizen Azrak, bir büyük yan›lg›y›
topluma yaymaya çal›ﬂt›klar›n› ve durmadan
yalan söylediklerini belirtti.

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

ancak bor kullan›m› için yeni alanlar bulmak
gerekti¤ini söyledi. Türkiye’de bor
üretiminin h›zl› bir art›ﬂ gösterdi¤ini belirten
Kalafato¤lu, borun izolasyon ve tekstilde
kullan›lan cam elyaf, silikat camlar, seramik,
tar›m, deterjan ve t›pta kullan›ld›¤›n›
bildirdi.
‹kinci oturumu ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek yönetti.
Bu oturumda ilk sözü TMMOB Maden
Mühendisleri Odas› Üyesi Ümit Rag›p
Üncü ald›. Üncü, Türkiye’nin bor tuzlar›
ülkesi oldu¤unu, elektronik sanayi geliﬂtikçe
bor tüketiminin artaca¤›n› söyledi.
Türkiye’deki 2,2 milyon hektar alan›n
yabanc›lar›n ruhsat alan› haline geldi¤ine
dikkat çeken Üncü, anayasaya göre
madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda bulundu¤unu ve bu alanda
özelleﬂtirme yap›lamayaca¤›n› vurgulad›.
Üncü, madenlerimizin de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan 20. Yüzy›l›n ›skaland›¤›n›, 21.
Yüzy›l› da böylesine harcamaya kimsenin
hakk› bulunmad›¤›n› söyledi.
Araﬂt›rmac› Yazar Mustafa Ç›nk› da, borun
bir enerji hammaddesi oldu¤unu, dünyaya
egemen olan güçlerin enerjiyi bir kald›raç
olarak kulland›klar›n› bildirdi. ABD’de ve
dünyan›n pek çok ülkesinde madenlerin
de¤iﬂen oranlarda d›ﬂa ba¤›ml› hale
geldi¤ine dikkat çeken Ç›nk›, devlet
yönetim sistemlerinin sanayileﬂmenin
önünde en büyük engel oluﬂturdu¤unu
kaydetti. Bor kullan›lan ürünlerin temiz
teknoloji olarak nitelendi¤ini ve çevreci
oldu¤unu belirten Ç›nk›, ABD d›ﬂ›nda
Türkiye dâhil pek çok ülkenin Kyoto
protokolünü imzalad›¤›n›, bu protokolün
çevre dostu teknolojilerin kullan›m›n›
öngördü¤ünü bildirdi.
Tire Bor Derne¤i Baﬂkan› Dr. Ferhat Soykan
ise bor kullan›larak yap›lan ürünler hakk›nda
bilgi verdi ve bor hakk›nda önemli bir bilgi
birikimi bulundu¤unu, bunu de¤erlendirmenin
zaman›n›n geldi¤ini söyledi.
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ürkiye Taﬂkömürü Kurumu’na (TTK)
ait Zonguldak’taki Karadon Müessese
Müdürlü¤ü’ne ba¤l› maden oca¤›nda galeri
açma iﬂi yürüten taﬂeron firma bünyesinde
çal›ﬂan 30 iﬂçimiz, grizu patlamas›
sonucunda yaﬂam›n› yitirdi. Yaﬂam›n›
yitiren iﬂçilerimize Allahtan rahmet,
iﬂçilerimizin yak›nlar›na baﬂsa¤l›¤› dilerken
ülkemizdeki iﬂ güvenli¤i ve iﬂ sa¤l›¤›
konusunda oluﬂan e¤ilimleri ve yasal
düzenlemeleri bu yaz›da siz de¤erli
meslektaﬂlar›mla paylaﬂmak istiyorum.
Bu çerçevede konuyla ilgili olarak 8 Aral›k
2007 günü ‹stanbul Barosu Çal›ﬂma
Hukuku Komisyonumuz Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile iﬂbirli¤i
yaparak ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Yasa
Ta s a r › s › Ta s l a ¤ › s e m p o z y u m u
gerçekleﬂtirdi. Sempozyumda ele al›nan
konular üzerine uzman ve
akademisyenlerce yap›lan sunumlar 2008
y›l›nda kitap olarak ‹stanbul Barosu
Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.
O yay›n›m›zda ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i
konusu tüm hatlar›yla ele al›nm›ﬂt›r.
Ülkemizdeki iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i
konusundaki düzenlemelerin 1865’li
y›llardan itibaren baﬂlad›¤›n› ö¤reniyoruz.
Cumhuriyet’in ilk y›llar›ndaki sanc›l› sürece
karﬂ›n, 1921 y›l›nda Zonguldak’ta çal›ﬂan
iﬂçilerin ç›kard›¤› kömür tozlar›n›n
sat›ﬂ›ndan elde edilen gelirin maden
iﬂçilerinin e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›na
ayr›ld›¤›n› bunun için yasal düzenlemeye
gidildi¤ini biliyor muydunuz?
ﬁimdiki siyasi iktidar temsilcilerinin
“faﬂizmle suçlad›¤›” 1930’lu y›llardaki
hükümet taraf›ndan ç›kar›lan Umumi
H›fz›s›hha Kanunu gere¤i ve son derece
modern bir bak›ﬂ aç›s›yla elli kiﬂiden fazla
iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂyerlerine iﬂyeri hekimi
bulundurma atanmas› sa¤lanarak iﬂ
kazalar›n›n olas› etki ve sonuçlar› en aza
indirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
1967 y›l›nda ç›kar›lan 931 say›l› ‹ﬂ
Yasas›’nda yine iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile
ilgili k›s›m 5. bölümde düzenlenmiﬂtir.
1971 y›l›nda yasalaﬂan 1475 say›l› ‹ﬂ
Kanunu iﬂ güvenli¤i düzenlemelerini
içeri¤inde taﬂ›m›ﬂ ve 2003 y›l›na de¤in bu
yasa yürürlükte kalm›ﬂt›r. 2003 y›l›nda
yasalaﬂan 4857 say›l› ‹ﬂ Kanunu ile de iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i konular›nda
uluslararas› standartlar yakalanmaya
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu yasayla iﬂ güvencesi
sa¤lama koﬂulu elli iﬂçiyle s›n›rl› tutuldu.

Ayr›ca yak›n, acil ve hayati tehlike
karﬂ›s›nda iﬂçinin çal›ﬂmaktan kaç›nmas›n›n
yasa kapsam›nda önü aç›ld› ama bunlar›n
hiçbirisi uygulamaya yans›t›lamad›.
‹ﬂ sa¤l›¤› ve ‹ﬂ Güvenli¤i Yasas› haz›rlanma
aﬂamas›nda günün teknolojik ve yeni
istihdam biçimleri göz önüne al›narak
düzenlendi. Türkiye bu konuda uluslararas›
sözleﬂmelerin alt›na imza atm›ﬂ iﬂ
güvenli¤ini sa¤lama konusunda
taahhütlerde bulunmuﬂtur. 1981 y›l›nda
kabul edilen 155 say›l› ‹LO sözleﬂmesi iﬂ
sa¤l›¤› ve iﬂ güvenli¤i alan›ndaki
düzenlemeleri içeren yap›lmas› gereken
iﬂleri, al›nmas› gereken önlemleri ve
at›lmas› gereken ad›mlar› belirleyen bir
metindir. ‹mzalanan bu sözleﬂmeyle kamu
hizmetleri de kapsama al›nm›ﬂ tüm
ekonomik etkinliklerdeki üretim kollar›nda
önlemlerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
amaçlanm›ﬂt›r. 155 say›l› Sözleﬂmeyi
onaylayan her üye ülkenin iﬂ sa¤l›¤› ve
güvenli¤i ile çal›ﬂma ortam›na ait tutarl›
bir ulusal politika geliﬂtirmesi ve bunun
düzenli aral›klarla gözden geçirilip
g ü n c e l l e n m e s i b e k l e n m e k t e d i r.

çal›ﬂanlar›n meslek hastal›¤›na da
yakaland›klar›; maden isletmelerinde
meydana gelen kazalar›n ço¤unlu¤unun
önlenebilir kazalar oldu¤u tespitine
var›lmaktad›r. Kazalar›n meydana
gelmesinde; basta isletmecilik hatalar›,
denetim ve her kademede e¤itimin
yetersizli¤inin etken oldu¤u vurgulanan
çal›ﬂmada, maden isletmelerinde meydana
gelen kazalar›n nedenlerini genel olarak
gazlar, göçük, nakliyat, malzeme tas›ma
ve di¤erleri olarak s›ralanmakta; havzadaki
büyük ölümlü kazalarda birinci s›rada
metan gaz› (GRiZU) patlamalar›n›n geldi¤i
aç›klanmaktad›r.

Türkiye taraf›ndan imzalan›p 2004 y›l›nda
yasa haline getirilen bir di¤er sözleﬂme
metni 161 say›l› ‹LO sözleﬂmesidir. Bu
sözleﬂme içeri¤inde de iﬂ güvenli¤i ile ilgili
ayr›nt› düzenlemeler yer almaktad›r.

2000 ile 2009 y›llar› aras›nda meydana
gelen kazalarda binlerce iﬂçi yaralan›rken,
yüzlerce iﬂçinin de bu meydana gelen
kazalar sonucunda yaﬂam›n› yitirdi¤ini
görüyoruz.

Bir zamanlar girmek için çok hevesli
oldu¤umuz Avrupa Birli¤i’nde (AB) iﬂ
sa¤l›¤› ve güvenli¤i için 2008 y›l› verilerine
göre 55 milyar Avro maliyet hesab›
ç›kar›lmaktad›r.

TTK’ya ba¤l› kömür ocaklar›nda ölüm
oranlar›n›n özel ya da kaçak çal›ﬂan
ocaklardaki kazalara nazaran daha az
oldu¤unu görüyoruz. Bu da
taﬂeronlaﬂman›n sak›ncalar›n› ortaya
koymaktad›r.

Ülkemizde iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i konusu
maliyet hesaplar›na konu olmayacak denli
alt seviyelerdedir. Ç›kard›¤› günlük kömür
oran› kadar bile emekli ayl›¤› alamayan
iﬂçilerimiz, emekli olduktan sonra da
çal›ﬂmaya devam etmektedir.
Genel Maden ‹ﬂçileri sendikas› taraf›ndan
2010 Mart ay›nda yani son yaﬂanan grizu
facias›ndan k›sa bir zaman önce yay›mlanan
Zonguldak Kömür Havzas›nda ‹ﬂ sa¤l›¤›
ve ‹ﬂ Güvenli¤i Raporu’nda çarp›c› veriler
yer almaktad›r.

Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Oranlar göz önüne al›nd›¤›nda ölümlerin
al›nacak önlemlerle tam olarak
giderilemese bile önemli miktarda
azalt›labilece¤i aç›k biçimde görülmektedir.
Madenci ölümlerini kader olarak
nitelemenin ne derece nesnellikten uzak
bir yaklaﬂ›m oldu¤unu rakamlar bize
aç›kl›kla söylemektedir.
Madencinin kaderi grizulu ölüm olamaz;
olmamal›d›r.

Tas kömürü havzas›nda üretim jeolojik
koﬂullardan dolay› emek yo¤un olarak
yap›ld›¤› belirtilen raporda, üretim
sürecinde meydana gelen kazalar
sonucunda ölüm, yaralanma ve maddi
hasarlar oluﬂtu¤unun alt› çizilmekte ve
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‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n
Türkiye Barolar Birli¤i
Baﬂkanl›¤›na Aday Gösterildi

‹stanbul Valisinin
Baromuza Veda Ziyareti

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, ‹stanbul Barosunun
80 delegesince Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›na aday gösterildi.
‹stanbul Barosu TBB Delegasyonu 11 May›s 2010 Sal› günü aday
belirleme çal›ﬂmas› yapt›. ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›na aday gösterildi.
Delegasyonun 80 üyesi adaylar için oy kulland›.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, 12 -13 Haziran
2010’da Ankara’da yap›lacak Türkiye Barolar Birli¤i Ola¤an Genel
Kurulunda ‹stanbul Barosunun aday› olarak baﬂkanl›k yar›ﬂ›na
kat›lacak.
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›, Baﬂkan Özdemir Özok’un
Amerika’da tedavi gördü¤ü hastanede hayat›n› kaybetmesi üzerine
boﬂalm›ﬂt›.

Kamu Düzeni ve Güvenli¤i Müsteﬂarl›¤›na atanan ‹stanbul Valisi
Muammer Güler, Baromuza veda ziyareti yapt›. ‹stanbul Valisi
Güler, 18 May›s 2010, Sal› günü saat 14.00’da ‹stanbul Barosu’na
gelerek Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’la bir süre görüﬂtü.

Düzce’de CMK Sertifika
Program›

Vali Güler’in veda ziyaretinde ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak, Genel Sekreter Av. Hüseyin
Özbek ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Ufuk Özkap ve
Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal da haz›r bulundu.

‹stanbul ve Düzce Barolar›’n›n iﬂbirli¤iyle 8–9 May›s 2010 tarihleri
aras›nda Düzce’de CMK E¤itimi Sertifika Program› gerçekleﬂtirildi.
Sertifika Program›na, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n,
Türk Ceza Hukuku Derne¤i Onursal Baﬂkan› Prof. Dr. Duygun
Yarsuvat, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Turgay
Demirci, ve Doç. Dr. Ümit Kocasakal, Av. ﬁeref Dede, Av. Naim
Karakaya, Av. Atilla Özen ve Av. Levent Polat katk› verdi.
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›nd›.
50’nin üzerinde meslektaﬂ›m›z›n kat›ld›¤› Seminerde, Düzce Barosu
Baﬂkan› Av. Ali Dilber taraf›ndan meslektaﬂlar›m›za sertifikalar› verildi.

Beykoz Adliyesi Geçici Olarak
Eski ﬁiﬂe ve Cam Fabrikas›na
Taﬂ›nd›
Beykoz Adliyesi geçici olarak yine Beykoz’da bulunan eski ﬁiﬂe
ve Cam Fabrikas›na taﬂ›nd›.
Beykoz Adliyesindeki Baro Odas› da yeni mekânda hizmet vermeye
baﬂlad›. Baro Odas›’n›n telefon ve faks numaralar› ise de¤iﬂmedi.
Tel: 0216 331 49 98
Fax: 0216 331 28 31
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Bahar Coﬂkusunda Bir Konser Bilanço ve Ticari Defterlerin
Okunmas› ve Analizi
‹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 25-26 Eylül 2010 tarihlerinde saat 10.0017.00 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.
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
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Türk Sanat Müzi¤i
Korosu geleneksel “Bahar Konseri”ni verdi. Konser, 10 May›s
2010 Pazartesi akﬂam› saat 20.00’da Caddebostan Kültür Merkezinde
(CKM) gerçekleﬂti.
Türk Sanat Müzi¤i Korosunun konseri, bundan öncekiler gibi yine
büyük ilgi gördü. ‹zleyenleri yine coﬂturdu. ﬁef Caner Bak›r
yönetimindeki Koro bu kez Hüzzam ve Nihavent eserlerden oluﬂan
bir repertuar sundu. ‹ki makam›n da en sevilen ﬂark›lar› seçilmiﬂti.
Av. Eylem Kayabal›’n›n sundu¤u program›n Hüzzam makam›nda
ﬂark›lar›n sunuldu¤u ilk bölümünde Av. Önder Seçgin, Av. Ali
‹hsan Turan, Av. Gültekin Sezgin ve Av. Erdo¤an ﬁengezer
solo yapt›lar. Nihavent makam›nda ﬂark›lar›n söylendi¤i ‹kinci
bölümün solistleri ise Av. Eylem Kayabal›, Av. P›nar K›l›ç,
Av. Saadet Ayhan ve Av. Zeki Karan’d›.
Birlikte ﬂark›lar›n söylendi¤i “Bahar Konseri” 2 saat sürdü. Alk›ﬂlar
bitmek bilmiyordu. Koro ﬁefi Caner Bak›r, konseri bir sürprizle
noktalad›. Hep birlikte söylenen “Onuncu Y›l Marﬂ›” gecenin
heyecan›n› zirveye taﬂ›d›.
Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali ﬁen Koro
ﬁefi Caner Bak›r’a, Baro Meclisi Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Nizar
Özkaya da sunucu Av. Eylem Kayabal›’na tüm sanatç›lar ad›na
birer buket çiçek sundular. Böylece “Bahar Konseri”, bahar
çiçekleriyle süslenmiﬂ oldu.

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.
E⁄‹T‹MC‹LER‹M‹Z:
Yrd. Doç. Dr. Cenktan Özy›ld›r›m
SMMM Dr. Murat Ceyhan
E¤itimde ele al›nacak konu baﬂl›klar›:
• Muhasebenin temel ilkeleri, Finansal Tablolar, Finansal Tablolar›n
S›n›rlar›, Finansal Analiz ve Geliﬂmekte olan ülkelerde ç›kan
sorunlar
•Bilanço, Bilanço ‹lkeleri, Bilanço Tipleri, Aktif ve Pasif hesap
Gruplar›
•Naz›m Hesaplar ve Gelir Tablosu
•Ek Finansal tablolar; Net ‹ﬂletme Sermayesi ve Nakit Ak›m Tablosu
Gruplar›
•Finansal Analize Giriﬂ, Finansal Tablo Düzeltmeleri
•Finansal Tablolar Analizinde Kullan›lan Teknikler; Bilanço Analizi,
Dikey Yüzdeler Yöntemi ile Analiz, E¤ilim Yüzdeleri Yöntemi
•Finansal Tablolar Analizinde Kullan›lan Teknikler; Oran Yöntemi
ile Analiz, Gelir Tablosu Analizi
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‹nsan Ticareti:
Ma¤durlara Hukuki Yard›m Sa¤lanmas›
stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca
d ü z e n l e n e n “ ‹ n s a n Ti c a re t i :
Ma¤durlara Hukuki Yard›m
Sa¤lanmas›” konulu ücretsiz Sertifika
Program›, 21 - 22 May›s 2010 tarihlerinde
Taksim’de Lares Park Otelde gerçekleﬂtirildi.

‹

Sertifika Program›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, insan kavram›n›n "ticaret" sözcü¤ü
ile yan yana yer almas›n›n günümüz modern
dünyas›n›n gizlenemeyen bir utanc› olmaktan
baﬂka bir ﬂekilde de¤erlendirilemeyece¤ini
söyledi. Ayd›n, Bat›n›n geliﬂmiﬂ ve modern
ülkelerine insanca yaﬂama istenciyle giden
do¤unun çaresiz insanlar›n›n, bu iﬂi ticari
bir sektör haline getiren "insan tacirlerinin"
eline düﬂmekten kurtulamad›klar›n› bildirdi.
Burada dikkat edilmesi gereken as›l konunun,
insan tacirlerinin eline düﬂen kiﬂilerin suçlu
de¤il ma¤dur olduklar› gerçe¤ini ak›ldan
ç›karmamak gerekti¤inin alt›n› çizen
Muammer Ayd›n, “‹nsan ticareti suçunun
bir boyutu da suçun iﬂlenmesi yöntemidir.
Günümüün kölelik düzeni de denilebilecek
bu suçlar onurlu ve insani yaﬂam sürdürmeyi
imkâns›z k›lmaktad›r” dedi.
Ülkemizde bu suçlar›n daha çok fuhuﬂ
yoluﬂla iﬂlendi¤ine, baz› bölgelerde küçük
çocuklar›n kand›r›larak ve zorla h›rs›zl›k
suçlar›na zorland›¤›na, organ ve doku nakli
için suçlar iﬂlendi¤ine dikkat çeken Ayd›n,
insan ticareti suçunun genelde kad›nlar,
çocuklar ve yoksullar üzerinden iﬂlendi¤ini
kaydetti.
Muammer Ayd›n konuﬂmas›n› ﬂu sözlerle
tamamlad›: “Ülkemiz insan ticareti
suçlar›nda dünya üzerindeki köprü
konumundan dolay› hedef ülkelerin baﬂ›nda
gelmektedir. Bugüne dek ciddi önlemler
al›nm›ﬂ olsa da bu önlemler yeterli düzeyde
de¤ildir. Ancak bilinmelidir ki bu suçlar
ulusla aras› suçlard›r ve yap›lanlar tüm
toplumlar›n ma¤duriyetlerine yol açmaktad›r.
Bu sebeple de biz avukatlar›n, bu tür suçlar›n
anlam ve sonuçlar›n› bilerek, özellik arz
eden hukuki yard›m vermesi ve bu yönde

fark›ndal›k yaratmas› gerekmektedir. Bu
Sertifika E¤itimini de bu anlamda önemli
bir ad›m olarak görmekteyiz”.
Daha sonra bilim adamlar› ve uzmanlar
konular›na iliﬂkin bildiriler sundular. Sertifika
program›n›n konu ve konuﬂmac›lar› ﬂöyle:
21 May›s 2010, 1. Gün
Anastasia Sa¤lam, “‹nsan Ticareti Olgusu”
Meltem Ersan, “Uluslararas› Göç Örgütü'nün
‹nsan Ticareti ile Mücadele Faaliyetleri”
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Caner Yenidünya,
“‹nsan Ticaretinin Ay›rt Edici Özellikleri ve
Benzer Suç Türleri ile Karﬂ›laﬂt›r›lmas›”
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültes›
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Caner Yenidünya,
“Türk Hukuku'nda ‹nsan Ticaretine ‹liﬂkin
Yasal Düzenlemeler: Türk Ceza Kanununda
‹nsan Ticareti Suçu”Emekli Cumhuriyet
Savc›s› Ömer Süha Aldan,“‹nsan Ticareti
Suçunda Soruﬂturma Aﬂamas›”Ankara
Cumhuriyet Savc›s› Mehmet Tamöz, “Ceza
Muhakemesi Kanunu'nda ‹nsan Ticareti
Suçu ile ‹lgili Korumu Tedbirleri”

22 May›s 2010, 2. Gün
Yarg›tay 8. Dairesi Tetkik Hâkimi R›fat
Sagut, “‹nsan Ticareti Suçunun Kovuﬂturulmas› S›ras›ndaki Özellikler”
Psikolog Zehra Tosun, “Travma Geçirmiﬂ
Ma¤durlar ile Görüﬂme, Yaklaﬂ›m ve ‹nsan
Ticareti Ma¤durlar›n›n Acil ‹htiyaçlar›”
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü, ‹I Emniyet
Müdür Yard›mc›s› Dr. Hüdai Say›n,
“Ma¤durlar›n Tespit Edilmesi, Ulusal
Yönlendirme Mekanizmas›, Kolluk Güçleri
/ Adli Yetkililer ile Sivil Toplum Kuruluﬂlar›
Aras›nda iﬂbirli¤i” M.Ü. Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Osman Do¤ru,
“Uluslararas› Sözleﬂmelerde ‹nsan Ticareti:
‹nsan Haklar› Odakl› De¤erlendirme "‹nsan
Ticaretine karﬂ› Avrupa Konseyi Sözleﬂmesi"
‹stanbul Barosu’ndan Av. Ayﬂe Yaz›c›,
“Ma¤durlar›n Ceza ve ‹dare Hukukundan
Kaynaklanan Haklar› ve idari Düzenlemeler”
Ankara Barosu’ndan Av. ﬁükran Kitiﬂ,
“Müdafi Aç›s›ndan ‹nsan Ticareti Suçunun
Soruﬂturulmas›”.

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›.
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Türkiye Yol Ayr›m›na Geldi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca
6 May›s 2010 Perﬂembe günü
saat 14.00-18.00 aras›nda
Caddebostan Kültür
Merkezinde (CKM) “Anayasa
De¤iﬂikli¤i” konulu halka aç›k
bir panel düzenlendi.
anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, uzlaﬂ›larak yap›lmas› gereken
bir çal›ﬂmay› AKP tek baﬂ›na üstlenerek
rejim meselesi haline getirdi¤ini,
Anayasam›z›n de¤iﬂtirilmesi teklif dahi
edilemeyecek maddelerini dolanarak bir
kargaﬂa ortam› oluﬂturduklar›n› söyledi.

P

1982 Anayasas›nda 2007 y›l›na kadar pek
çok de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤›n› ve bütün bu
de¤iﬂikliklerin uzlaﬂmayla gerçekleﬂtirildi¤ini hat›rlatan Ayd›n, bu tarihten sonra
yap›lan de¤iﬂikliklerin bir dayatmaya
dönüﬂtü¤ünü ve yap›lmak istenen
de¤iﬂikliklerde de iyi niyet araman›n boﬂuna
oldu¤unu kaydetti.
Anayasal kurumlar› kendi anlay›ﬂ›nda
kurumlar haline getirmek için her ﬂeyi göze
ald›klar›n›, bunun için hukuku çi¤nemekten
çekinmediklerini belirten Muammer Ayd›n,
siyasal iktidar yöneticilerinin cumhuriyeti ve
Atatürk ilkelerini savunanlara iyi gözle
bakmad›klar›n›, cumhuriyetin ayd›nlar›n›
henüz kan›tlanmam›ﬂ bir örgüt üyesi olduklar›
iddias›yla özgürlüklerini k›s›tlayarak
cezaevlerine gönderdiklerini bildirdi.
Siyasal iktidar mensuplar›n›n suçlular›n
telaﬂ› içinde ﬂimdiden kendi yarg›lar›n›
oluﬂturma çabas› içine girdiklerini, bunu
da ‘yarg› reformu’ ad› alt›nda yapmaya
çal›ﬂt›klar›n› anlatan Ayd›n, “Gerçek yarg›
reformu adalete eriﬂimi, adil yarg›lanmay›
amaçlar. Mahkemeler, sa¤l›ks›z fiziki
m a h a l l e rd e a ¤ › r y ü k a l t › n d a
çal›ﬂmaktad›rlar. Bu yüzden adalet da¤›t›m›
gecikmektedir. Y›lda birçok dava
zamanaﬂ›m›na u¤ramakta ve önlenemeyen
zararlar ortaya ç›kmaktad›r” dedi.
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AKP’nin oylar›yla kabul edilen anayasa
de¤iﬂikliklerinin Cumhurbaﬂkan›n›n
onay›ndan sonra halk oylamas›na
sunulaca¤›n› belirten Muammer Ayd›n, bu
oylamada Türk insan›na önemli bir göreve
düﬂtü¤ünü, yemin ederek mesle¤e baﬂlayan
Türk hukukçular›n›n da Cumhuriyet
Hukuku’nu korumak için ettikleri yemine
sonuna kadar sad›k kalarak mücadele
etmeleri gerekti¤ini vurgulad›.
Panelde konuﬂan Marmara Üniversitesi
gömlek giydirmek istiyorlar. Türk halk› bu
gömle¤i giymez. Dilimizin döndü¤ü kadar halk
oylamas› öncesi oynanan oyunu halk›m›za
anlatmaya çal›ﬂaca¤›z. Türk halk›n›n
sa¤duyusuna inan›yoruz, güveniyoruz”.

Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Emrah K›r›t, anayasa de¤iﬂikliklerinin
biat anlay›ﬂ›yla oyland›¤›n› belirterek, bu
de¤iﬂiklikler görüﬂülürken yap›lan
polemikler ve gazete yaz›lar›ndan örnekler
verdi. Bütün bunlar›n çarp›k bir zihniyeti
ortaya koydu¤unu, oylama s›ras›nda yap›lan
usulsüzlüklerle gizli oylaman›n ancak bu
kadar suyunun ç›kar›labilece¤ini belirten
K›r›t, “Bir ülkeyi bu t›ynette insanlar
yönetiyorsa, art›k o ülkenin baﬂka bir
düﬂmana ihtiyac› yoktur” dedi.
Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Süheyl Batum
da, art›k anayasa de¤iﬂikliklerini tart›ﬂman›n
bir anlam›n›n bulunmad›¤›n›, Türkiye’nin
bir yol ayr›m›na geldi¤ini, ya Atatürk’ün
kurdu¤u cumhuriyetin devam edece¤ini,
ya da Türkiye’nin baﬂka maceralara
sürüklenece¤ini bildirdi.
“Biz Atatürk Cumhuriyetinin geliﬂtirilerek,
güçlendirilerek devam›n› savunuyoruz” diyen
Batum ﬂöyle konuﬂtu: “Türk halk›na yeni bir

Anayasalar›n bir partinin anayasas›
olamayaca¤›n›, bunun dünyada tek
örne¤inin bulunmad›¤›n› hat›rlatan Batum,
de¤iﬂiklik öngörülen Anayasa Mahkemesi
ve HSYK’n›n yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesinin
kuvvetler ayr›l›¤› sistemine ayk›r›
bulundu¤unu savundu. Batum, Türkiye’de
bir ayd›n sorunu yaﬂand›¤›n› sözlerine
ekledi.

‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ülkü
Azrak ise, AKP ve yandaﬂlar›n›n anayasa
de¤iﬂikliklerine hukuk aç›s›ndan karﬂ›
ç›kanlar› terörist ya da Ergenekon üyesi
olmakla suçlad›klar›n› bildirdi. Yapt›klar›n›n
Mc Carthy’izmden bir fark› bulunmad›¤›n›n
alt›n› çizen Azrak, bir büyük yan›lg›y›
topluma yaymaya çal›ﬂt›klar›n› ve durmadan
yalan söylediklerini belirtti.

PANEL

Mülkiyet ‹hlallerinden Do¤an A‹HM Kararlar›:

Sorunlar ve Çözüm Yollar›
kan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ve Adalet Bakanl›¤›nca ortaklaﬂa
düzenlenen Sempozyumda
“Mülkiyet ‹hlallerinden Do¤an A‹HM
Kararlar›: Sorunlar ve Çözüm Yollar›”
konusu bilim adamlar› ve uzmanlarca
de¤erlendirildi. Sempozyum, 7 May›s 2010
Cuma günü saat 9.00 – 16.30 aras›nda Okan
Üniversitesi Akf›rat Kampusu Rektörlük
Binas› Konferans Salonunda yap›ld›.

O

Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›ndan sonra Sempozyuma
geçildi. Sempozyum dört oturum halinde
gerçekleﬂti.
Dördüncü oturumu ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak yönetti. Demirbulak oturum
baﬂlamadan önce yapt›¤› konuﬂmada,
Birleﬂmiﬂ Milletler ‹nsan Haklar› Bildirgesi,
Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin Ek
protokolünün 1. maddesi ile mülkiyet
hakk›n›n güvence alt›na al›nd›¤›n› söyledi.
Türk hukukunda mülkiyet hakk›n›n, en üst
norm olan anayasa ile güvence alt›na
al›nd›¤›n›, bu hakk›n s›n›rlanmas›, hakk›n
kötüye kullan›lmamas›n›n da yine anayasal
düzenlemeye tabi k›l›nd›¤›n› belirten
Demirbulak, mülkiyet hakk›n›n
korunmas›nda as›l sorunun mevzuat de¤il,
yarg›sal uygulama süreci oldu¤unu,
Türkiye’de her alanda yarg›n›n geç
iﬂlemesinden yak›nmalar›n bulundu¤unu
bildirdi.
Yarg›n›n geç iﬂlemesinin nedenleri üzerinde
de duran ve bunlar›n verdi¤i zararlara
de¤inen Demirbulak, “Örne¤in dava
aç›lm›ﬂ, hakk›n de¤erine göre harç
al›nm›ﬂt›r. Temyiz edilmiﬂ, yeniden harç
al›nm›ﬂt›r. Keﬂif ücreti, tan›k ücreti, tebligat

gideri, bilirkiﬂi ücreti, yeni keﬂif ücreti, yeni
bilirkiﬂi ücreti, yeni tan›k ve tebligat ücreti,
karar harc›, vekâlet suret harc›, baﬂvuru
harc› derken art›k taraflar›n yarg›lamay›
sürdürebilmek için mali imkânlar›
tükenmiﬂtir. Y›llarca süren hak arama
mücadelesi art›k eziyete, mali külfete
dönüﬂmüﬂtür” dedi.

“Öncelikle etkili, pahal›
olmayan ve uzun sürmeyen
bir yarg› mekanizmas›n›
iç hukukumuzda kurmal›y›z.
Bunun için de gerekli olan
planlama, adliye binas›,
personel, hâkim, müdür
ve kartuﬂtur.
Belki de bu sayd›klar›m›n
içinden en önemlisi kartuﬂtur.
Devlet dairelerinde
kartuﬂ bir simgedir.
Mülkiyet hakk› ve di¤er temel hak ve
özgürlükler ile ilgili ülkemizden Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesi'ne giden
davalardaki ihlal kararlar›n›n büyük
ço¤unlu¤unun, etkisiz ve uzun süren
yarg›lama faaliyetlerinden kaynakland›¤›n›
hat›rlatan Demirbulak, ﬂu öneride bulundu:
“Öncelikle etkili, pahal› olmayan ve uzun
sürmeyen bir yarg› mekanizmas›n› iç
hukukumuzda kurmal›y›z. Bunun için de
gerekli olan planlama, adliye binas›,

personel, hâkim, müdür ve kartuﬂtur. Belki
de bu sayd›klar›m›n içinden en önemlisi
kartuﬂtur. Devlet dairelerinde kartuﬂ bir
simgedir. Aynen bir araba için benzinin
ifade etti¤i anlam gibi. Demem o ki
bilgisayar a¤lar› ile adliyeler donat›l›rken
kartuﬂ al›nmas› için ödenek eksik
edilmemelidir ki yarg› iﬂleyebilsin”.
Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr.
Saba Özmen,"Mülkiyeti ‹hlal Sebepleri
ve idarenin Tutumu Üzerine Eleﬂtiriler",
Talip Ayd›n, “Birinci Madde ‹hlalleri ve
Çözüm Önerileri” Emel Karaba¤ "AIHM
Kararlar› Iﬂ›¤›nda Kamulaﬂt›rmas›z El
Koyma Davalar›" konulu bildiri sundular.
Sempozyumun ikinci oturumunda, Doç.
Dr. Aynur Ayd›n Coﬂkun "Orman ‹ddias›
ile Mülkiyeti ihlal Sorunlar›", Av. Hasan
Gürbüz Sar›, "A‹HM Önündeki TipikKronik Dava Konular›" üzerinde durdular.
Sempozyumun üçüncü oturumunda
Av. Emine Erk "Mülkiyet ‹hlallerinden
Do¤an A‹HM Kararlar›: K›br›s'ta Bulunan
Mallar için Türkiye'nin Sorumlulu¤u ve
Çözüm Yollar›”, Dr. Costas Paraskeva,
“Strazburg Önünde A‹HS 1. Protokol 1.
Madde Kapsam›nda Ortaya Sürülen K›br›s
Rum Kesimi Davalar›” konusunda bilgi
sundular.
Dördüncü oturumda ise, Yrd. Doç. Dr.
Selman Karakul "A‹HM Kararlar›
Çerçevesinde Ayr›mc›l›¤a Dayal› Mülkiyet
Hakk› ‹hlalleri", Prof. James Hanlon,
“A‹HM ve Mülkiyet ‹hlalleri: ‹ngiliz
Perspektifi”, Dr. Roman Uliasz
"Polonya’daki Mülkiyet Hakk› ‹hlalleri"
konulu birer tebli¤ verdiler.

A‹HM E¤itim Seminerleri Devam Ediyor
‹stanbul Barosu ‹nsan Haklar› Merkezince A‹HM E¤itim Seminerleri düzenlendi. Seminer Kat›l›m Belgesi olan meslektaﬂlar›m›z
taraf›ndan veriliyor.
A‹HM E¤itim Seminerlerinin bir yenisi 5 Haziran 2010, Cumartesi günü saat 10.00 – 17.00 aras›nda Bak›rköy Adli Yard›m Bürosunda
verilecek. Seminerde, A‹HM'e Baﬂvuru Koﬂullar›, Dilekçelerin Haz›rlanmas›, Baﬂvuru Yapma Yöntemleri, Baﬂvuru ve Dava
Konular›n›n Belirlenmesi, A‹HM"in Oluﬂumu ve ‹ﬂleyiﬂi, A‹HS'in ve A‹HM Kararlar›n›n Ulusal Hukukla ‹liﬂkileri ve Ulusal
Hukuka Etkileri, A‹HM Kararlar›n›n Uygulanmas› ve Yerine Getirilmesi konular› ele al›nacak, ayr›ca güncel karar örnekleri üzerinde
pratik çal›ﬂmalar yap›lacak. Seminer sonunda kat›l›mc›lara birer Kat›l›m Belgesi verilecek.
Ayr›nt› için: Ali Y›ld›z Tel: 0 212 251 63 25 / 149
Not: Kay›t için yukar›daki telefondan gün belirlenmesi gerekmektedir.
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PANEL

Hukukun Üstünlü¤ü ve Kuvvetler Ayr›l›¤›
‹stanbul Barosu Cumhuriyet
Hukuku ve Kültürü Merkezi’nce (CUMER) düzenlenen
panellerin alt›nc›s› 30 Nisan
2010 Cuma günü saat 16.0019.30 aras›nda Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda yap›ld›.
anelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, hukuk devleti
ve hukukun üstünlü¤ü kavramlar›n›n,
insanl›¤›n tarihi geliﬂiminden ve uzun
savaﬂ›mlar sonucunda edinmiﬂ oldu¤u
birikimler do¤rultusunda bugünkü aﬂamaya
eriﬂti¤ini söyledi.

P

durum kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini temelden
dinamitlemekte ve ortadan kald›rmaktad›r"
dedi.

Bu aﬂamay› toplumsal örgütlenmenin
ulaﬂt›¤› en ileri ve ça¤daﬂ düzey, ço¤ulcu,
demokratik hukuk devleti olarak
nitelemenin mümkün oldu¤unu kaydeden
Ayd›n, bu kavramlar›n içi boﬂ kavramlar
olmad›¤›n› belirterek bu kavramlar›n ortaya
at›l›ﬂ›, oluﬂumu ve geliﬂimi hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi verdi.
Atatürk Cumhuriyetinin de bu kavramlar
üzerine oturtuldu¤unu ve geliﬂtirildi¤ini
belirten Ayd›n, bütün demokratik kural ve
kavramlar›n anayasada bütünleﬂtirildi¤ini,
ancak günümüzde millet ad›na egemenlik
haklar›n› kullanan güçler dengesinin
küreselleﬂme lehine bozulmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›
anlatt›.
Halk›n egemenli¤inin her zaman halk›n
özgürlü¤ü demek olmad›¤›n›n alt›n› çizen
Muammer Ayd›n ﬂunlar› söyledi:
“Ço¤unlu¤un az›nl›¤› ezdi¤i yerde özgürlük
yoktur. Orada art›k bir bask› rejimi söz
konusudur. Bu kuvvetler tek elde, bir kiﬂi
ya da kurumda toplan›rsa, bunlar kötüye
kullan›l›r. Demokrasi ortadan kalkar,
özgürlükler zedelenir”.
Parti kapatman›n zorlaﬂt›r›lmas›, Anayasa
Mahkemesi ve HSYK’n›n yap›s›n›n
de¤iﬂtirilmesinin alt›nda yatan›n yasama,
yürütme ve yarg› erkini tek elde toplamaya
yönelik oldu¤una de¤inen Ayd›n, “Bu
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Aç›l›ﬂta konuﬂan CUMER Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Alev Tuna da hukukun üstünlü¤ü,
Hukuk devleti, kuvvetler ayr›l›¤›, ba¤›ms›z
ve tarafs›z yarg› konular›nda ayr›nt›l›
aç›klamalar yapt›.
Konuﬂmas›n›n sonuç bölümünde Tuna
ﬂunlar› söyledi: “‹nsan haklar›na gerçek
anlamda etkili koruma sa¤lanabilmesinin
ön koﬂulu devletlerin tüm organ-kurum ve
kuruluﬂlar›yla hukuka ba¤l› olmalar› ya da
hukukun üstünlü¤ünü kabul etmeleridir. Bu
da yetmez, do¤ru uygulamayla yaﬂama
yans›t›lmas›d›r. Belirtmek gerekir ki, ortaya
konan yaz›l› normlar ne olursa olsun,

bunlara hayatiyet kazand›racak olan bu
normlar›n uygulay›c›lar›d›r. Bunu hayata
geçirecek kurumlara etkin bir biçimde
iﬂlerlik kazand›r›lmas› ﬂartt›r”.
CUMER Baﬂkan› Av. Burhan Ö¤ütçü’nün
yönetti¤i panelde ilk sözü ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

PANEL
Felsefesi ve Sosyolojisi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Tevfik Özcan ald›.

“‹nsan haklar›na gerçek
anlamda etkili koruma
sa¤lanabilmesinin ön koﬂulu
devletlerin tüm organ-kurum
ve kuruluﬂlar›yla hukuka ba¤l›
Özcan konuﬂmas›nda, hukuk devleti ilkeleri
çerçevesinde liberal ve sosyal hukuk devleti
aç›s›ndan ‹ngiltere, Fransa ve Almanya
örne¤ini irdeledi. Yasalar›n hukuk
üretmedi¤ine dikkat çeken Özcan,
küreselleﬂmenin etkisi alt›ndaki Malezya
örne¤ini vererek, küresel iktisadi
network’un ulusal s›n›rlar› zorlad›¤›n›,
Türkiye’deki kuvvetler ayr›l›¤› sistemini
kuvvetler birli¤ine dönüﬂtürmeyi
küreselleﬂmenin bir dayatmas› olarak
gördü¤ünü sözlerine ekledi.
Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Anayasa Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Süheyl Batum, Hukuk devleti, hukukun
üstünlü¤ü, kuvvetler ayr›l›¤› konusunda
bilen bilmeyen herkesin ahkâm kesti¤ini,
en ﬂaﬂ›rt›c› yorumlar›n da hukukçulardan
geldi¤ini söyledi.

olmalar› ya da hukukun

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Korkut Kanado¤lu ise anayasa
de¤iﬂikliklerinin teknik de¤erlendirmesini
yapt›. De¤iﬂikliklerin küresel sermayenin
dayatmas›yla yap›ld›¤› izleniminin
bulundu¤unu, yarg›n›n siyasi çekiﬂmelerden
uzak tutulmas› gerekti¤ini belirten
Kanado¤lu, anayasada de¤iﬂiklik öngören
parti kapatma, HSYK ve Anayasa
Mahkemesinin yap›s›nda yap›lacak
de¤iﬂikliklerin hiçbir mant›¤›n›n
bulunmad›¤›n›, karﬂ›laﬂt›rmal› hukukta da
yer almad›¤›n› söyledi.

üstünlü¤ünü kabul etmeleridir.
Bu da yetmez,
do¤ru uygulamayla yaﬂama
yans›t›lmas›d›r.
Belirtmek gerekir ki, ortaya
konan yaz›l› normlar ne olursa
olsun, bunlara hayatiyet
kazand›racak olan bu
normlar›n uygulay›c›lar›d›r.

Anayasa de¤iﬂikliklerinde büyük bir
kand›rmacan›n bulundu¤una iﬂaret eden
Kanado¤lu, “Umar›m ikinci oylamada
sa¤duyu üstün gelir ve bu üç madde
düﬂer. Bu olmad›¤› takdirde Anayasa
Mahkemesi ay›klar. O da olmazsa
umar›m referandumda reddedilir” dedi.
Panelde daha sonra soru- cevap bölümüne
geçildi.

Bunu hayata geçirecek
kurumlara etkin bir biçimde
iﬂlerlik kazand›r›lmas› ﬂartt›r”.

Sözü anayasa de¤iﬂikliklerine getiren
Batum, parti kapatmay› siyasi iradenin
karar›na b›rakman›n yanl›ﬂ oldu¤unu,
HSYK ve Anayasa Mahkemesinin
yap›s›nda yap›lmak istenen de¤iﬂikliklerin
hukuka ayk›r› bulundu¤unu bildirdi.
Bugün Türkiye’de küresel sermayenin
istediklerini savunanlarla, ulus devleti,
hukuk devletini savunanlar aras›nda bir
kavgan›n devam etti¤ini belirten Batum,
“Tarihsel süreç de¤iﬂtikçe elbette kavramlar
d a d e ¤ i ﬂ e c e k t i r. A r t › k k u r u m s a l
ço¤ulculuktan söz edilmektedir. Kurumsal
ço¤ulculuk devlet iradesinin farkl› dile
getirilmesidir. Kuvvetler ayr›l›¤›, ba¤›ms›z
kurumsal ço¤ulculuk niteli¤ine
dönüﬂmüﬂtür” dedi.
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PANEL

Cumhuriyet Kad›n›n›n Dünü-Bugünü-Yar›n›
‹stanbul Barosu Cumhuriyet
Hukuku ve Kültürü Merkezince
(CUMER) 15 May›s 2010
Cumartesi günü saat 14.0018.00 aras›nda Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda düzenlenen panelde "Cumhuriyet
Kad›n›n›n Dünü-BugünüYar›n›" konusu de¤erlendirildi.
stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak,
Atatürk devrimlerinin özünün kad›nerkek eﬂitli¤ine dayand›¤›n› söyledi.
Demirbulak, Atatürk’ün Romano Germen
hukukunu kabul etmesi ve bunun gere¤i
olarak getirilen laik düzenin her iki cinsin
mutlak eﬂitli¤ini sa¤lamaya yönelik
oldu¤unu bildirdi.

‹

Atatürk’ün sosyal hayat› Bat›l› bir anlay›ﬂla
düzenlemesinin yan› s›ra ekonomik ve
sosyolojik büyümeyi öngördü¤ünü belirten
Demirbulak, ancak bu sa¤l›kl› politikalar›n
verilen tavizler sonucu gerçekleﬂtirilemedi¤ini ve Türkiye’nin beklenen geliﬂmeyi
sa¤layamad›¤›n› kaydetti.
Konuﬂmas›nda çeﬂitli istatistikî bilgiler de
veren Selçuk Demirbulak, dünyadaki iﬂlerin
%66’s›n›n kad›n›n eseri oldu¤unu, buna
karﬂ›l›k dünyadaki toplam gelirin ancak
%10’na toplam mal varl›¤›n›n ise %1’ine
kad›nlar›n sahip olabildi¤ini bildirdi.
Demirbulak, Türk kad›n›n›n durumunu
yans›tan, aile içi ﬂiddet, okur - yazarl›k
durumu, istihdam ve üretim gibi konularda
da istatistikî bilgiler verdi.
Aç›l›ﬂta konuﬂan CUMER Yürütme Kurulu
Üyesi Av. Alev Tuna da Türk kad›n›n›n
tarih içindeki yerini anlat›rken Türk
kad›n›n›n hukuki haklar bak›m›ndan Bat›l›
kad›n›n çok önünde yer ald›¤›n› söyledi.
Tuna, “Ancak, Türk kad›n›na hukuki
haklar›n verilmesi ve temel de¤erler sistemi
bak›m›ndan kad›n›n önündeki engellerin
aç›lmas›, ça¤daﬂ demokratik sistemin
yerleﬂmesinde gerekli olan müesseselerin
tam yerleﬂtirilmedi¤i bir Türkiye'de
beklenilen geliﬂmeyi sa¤layamam›ﬂt›r. Bu
sorun sadece Türk kad›n›n›n sorunu da
de¤ildir, bütün Türk toplumunun
sorunudur” dedi.
Paneli yöneten CUMER Baﬂkan Yard›mc›s›
Av. Vecihe Tunca, tarih içindeki Türk
kad›n›n›n durumunu de¤erlendirdi, kad›n
kotas›, pozitif ayr›mc›l›k, töre cinayetleri
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ve kad›na yönelik ﬂiddet konusunda ayr›nt›l›
bilgi verdi. Daha sonra panele geçildi.
Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi,
Siyaset Bilimci Prof. Dr. Nurﬂen Maz›c›,
Osmanl›dan günümüze Türk kad›n›n›n
haklar› konusunu anlatt› ve kad›n haklar›
konusunda Cumhuriyet dönemi
kazan›mlar›, okur-yazarl›k durumu, kad›n›n
ekonomik düzen içindeki yeri konusunda
istatistikî bilgiler verdi.
Devlet Eski Bakan› Av. Önay Alpago da,
teokratik bir yap›dan demokratik ve laik
bir yap›ya dönüﬂen Türkiye Cumhuriyetinin
kuruluﬂuyla kad›n haklar›n›n ivme
kazand›¤›n› söyledi. Kad›n ve istihdam
konusunda ayr›nt›l› bilgiler veren Alpago,
“Türkiye’de kad›n, iﬂgücünde yeteri kadar
temsil edilemiyor ve istihdamda kad›n oran›
girerek düﬂüyor. Toplumun ataerkil yap›s›
ve muhafazakârl›k bunda etkili oluyor.
Günümüzde kad›n›n, ‘evinin kad›n› ve
çocuklar›n›n annesi’ olmas› görüﬂü a¤›r
bas›yor” dedi.
Milletvekili Prof. Dr. Nur Serter ise kad›n
erkek eﬂitli¤ini Anayasalara yazmaktan çok
hayata geçirilmesinin önemli oldu¤unu
söyledi. Serter, kad›n erkek eﬂitli¤inin

önündeki engelleri kald›rmak gerekti¤ini,
bu engellerin baﬂ›nda sadece erkekleri
görmenin gerçekçi olmad›¤›n› vurgulad›.
CUMER Yürütme Kurulu Üyesi Av. Saliha
Karakuzulu da konuﬂmas›nda, kad›n
haklar›na iliﬂkin geliﬂmeleri ‘Bat›’dan
yans›malar ’ olarak de¤erlendirdi.
Karakuzulu, Birleﬂmiﬂ Milletler, uluslar
aras› örgüt ve bu örgütlerce kabul edilen
belgelerde yer alan kad›n haklar›na iliﬂkin
düzenlemeler ve yarg› kararlar› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgiler verdi.

PANEL

‹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
toplant›da “‹nsan Zararlar›nda
Tazminat ve Sigorta” konusu
ele al›nd›.
stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda, sigorta
ﬂirketlerinin kar zarar ay›r›m›n›
yaparken poliçenin arkas›nda duran ya da
genel iﬂlem koﬂullar›n›n ayr›nt›lar›nda
kaybolan “insan" unsurunu bir an olsun
göz ard› etmemeleri gerekti¤ini söyledi.

‹

Do¤al olarak kapitalist geliﬂimin en önemli
uygulamac›lar›ndan olan sigorta
ﬂirketlerinin kar zarar hesab› yapmalar›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu belirten Muammer
Ayd›n, “Ancak bu hesaba giriﬂilirken ﬂirket
ç›karlar›n› azami yerine ortalama düzeyde
tutmak, inisiyatifi müﬂteri konumundaki
insan lehine kullanmak, hem uzun dönemde
ﬂirketin varl›¤›n› sa¤lamlaﬂt›racak hem de
insanlar›n memnuniyeti toplumun
mutlulu¤una dönüﬂecektir” dedi.
Geçti¤imiz y›l baro yönetiminin ald›¤› bir
kararla ‹stanbul Barosuna mensup
meslektaﬂlar›m›za ve stajyerlerimize bizzat
prim ödemelerine gerek kalmadan ferdi
kaza sigortas› yapt›r›ld›¤›n› hat›rlatan Ayd›n
ﬂöyle dedi: “Di¤er yandan eﬂ zamanl›
olarak birçok özel sigorta firmas›yla uzun
süren görüﬂmeler sonucu uygun görülen
poliçe koﬂullar› ile anlaﬂarak mesleki

sorumluluk sigortas› ad› alt›nda
meslektaﬂlar›m›z›n mesleki faaliyetlerini
sürdürürken karﬂ›laﬂacaklar› riskleri
bertaraf etme ve de zaten Avrupa Birli¤i
ülkelerinde zorunlu tutulan bir sigorta
kolunu uygun koﬂullarla meslektaﬂlar›m›z›n
ilgi ve hizmetine sunmuﬂ olduk”.
Ayd›n, bütün bu konularda destek veren
Sigorta Komisyonu Baﬂkan ve üyelerine
teﬂekkür etti.
Aç›l›ﬂta konuﬂan ‹stanbul Barosu Sigorta
Hukuku Komisyonu Baﬂkan› Av. ‹smet
Demira¤, hukuki himaye sigortas› ile mesleki
sorumluluk sigortas› hakk›nda bilgi verdi.
Toplant›da konuﬂan Çelik Ahmet Çelik,
insana verilen zararlar konusunda adaletle

bir çözümün sa¤lanm›ﬂ olmad›¤›n›, bu
alanda sorunlar yaﬂanmas›na devam
edildi¤ini söyledi.
‹nsan›n en temel hakk›n›n yaﬂam hakk›
oldu¤unu, insana verilen zararlar›n da yaﬂam
hakk›n› ilgilendirdi¤ini belirten Çelik, bu
alanda yaﬂanan hukuksal sorunlar›n mutlaka
bir çözüme kavuﬂturulmas› gerekti¤ini
bildirdi.
Günümüzde insana verilen zararlarda kiﬂinin
mal varl›¤›nda bir azalma oluyor mu
anlay›ﬂ›n›n egemen oldu¤unun alt›n› çizen
Çelik, Bat›’daki örneklerinden farkl› olarak
Yarg›tay’›n özellikle sakat ve iﬂ göremezler
için “güç kayb›” ve “efor tazminat›” gibi
yorumlar›yla daha cesur ve olumlu kararlar
verdi¤ini örnekleriyle anlatt›.
Yarg›tay’›n “Ev Kad›nl›¤›”n› meslek kabul
ederek ileri bir ad›m att›¤›n›, ev kad›n› e¤er
bir zarar görmüﬂse destek tazminat› talep
edebilece¤ini kaydeden Çelik Ahmet Çelik,
devletin kiﬂilere açt›¤› rücu davalar›n›n
sosyal devlet ilkesiyle çeliﬂti¤ini, bu nedenle
devletin kiﬂilere rücu davas› açmamas›
gerekti¤ini savundu.
Destekten yoksun kalma tazminat›na iliﬂkin
yanl›ﬂ uygulamalar yap›ld›¤›n›, asliye ve
sulh hukuk mahkemelerinin kald›r›larak
uzmanl›k mahkemelerin kurulmas›
gerekti¤ine iﬂaret eden Çelik konuﬂmas›nda
‘yans›ma zarar’ ve ‘do¤rudan zarar’
konular›nda ayr›nt›l› aç›klamalar yapt›.
Toplant›n›n ö¤leden sonraki bölümünde
Çelik Ahmet Çelik, kat›l›mc›lar›n kendisine
yönelttikleri sorular› yan›tlad›.
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PANEL

Biliﬂim Teknolojileri Hukuku Zorluyor
‹stanbul Barosu ve ‹stanbul
Ticaret Üniversitesi Hukuk
Fakültesince düzenlenen
“Biliﬂim Hukuku Paneli” 7
May›s 2010 Cuma günü saat
10.00-18.00 aras›nda
Üniversitenin Eminönü Kampusunda Prof. Dr. ‹smail
Özaslan Konferans Salonunda
yap›ld›.
ç oturum halinde gerçekleﬂen panelin
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n,
geçti¤imiz Ocak ay›nda ‹stanbul Barosunun
düzenledi¤i bir toplant›da yap›lan
tart›ﬂmalar sonunda biliﬂim hukukunun alt
bir hukuk dal› olarak de¤il, neredeyse temel
bir hukuk dal› gibi hukukçular›n ana
gündemine oturdu¤unu söyledi.

Ü

Biliﬂim teknolojilerinin ve internetin
hayat›m›z› de¤iﬂtirdi¤ini, internete ve
dolay›s›yla bilgiye eriﬂmenin Anayasa'da
düzenlenmesi gereken temel bir hak ve
özgürlük olup olmad›¤›n› tart›ﬂ›ld›¤›n›
belirten Ayd›n, bu toplant›n›n sonunda,
bilgiye eriﬂme faaliyetinin temel bir hak ve
özgürlük oldu¤u konusunda neredeyse tüm
hukukçular›n fikir birli¤ine vard›¤›n›,
"‹nternet mi hukuku de¤iﬂtirecek, hukuk
mu interneti de¤iﬂtirecek?" sorunsal›n›n
tart›ﬂ›ld›¤› toplant›da, internetin ve biliﬂim
teknolojilerinin hukuk kavram›n› kökünden
de¤iﬂtirece¤i ve yeni paradigmalar
yarataca¤› düﬂüncesinin a¤›rl›k kazand›¤›n›
bildirdi.
Muammer Ayd›n, internet ve biliﬂim
teknolojilerinin, bir kaç y›l önce ticareti,
finans›, bankac›l›¤›, sanat›, kültürü,
e¤lenceyi ve yay›nc›l›¤› nas›l de¤iﬂtirdiyse,
bugün de, Web 2.0 gibi (bireylerin bizzat
yay›nc› oldu¤u) bir teknolojik ortamda
örgütlenme, aktivizm, düﬂüncelerini
aç›klama ve yayma gibi demokratik haklar›

12

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

de¤iﬂtirdi¤ini, Facebook, Twitter gibi sosyal
a¤lar›n, ayr›ca bloglar›n da gündeme
girmesiyle, daha önce sadece dinleyen,
okuyan ve seyreden insanlar›n, art›k kendini
dinletti¤i, okuttu¤u ve izlettirdi¤i bir dünya
haline geldi¤imizi söylemenin yanl›ﬂ
olmad›¤›n› belirtti.
Özgürlüklerin h›zl› ve yo¤un kullan›labildi¤i
bir elektronik ortam›, yürütme gücünü
elinde bulunduranlar›n tehdit olarak
alg›layabildiklerini anlatan Muammer
Ayd›n, “Ancak hukukçular olarak, internet
ortam›n›n sa¤lad›¤› özgürlükleri korumakla
görevli oldu¤umuz kadar, biliﬂim
teknolojilerinin ve internetin kötüye
kullan›lmas›n› da engelleyici tedbirleri
düﬂünmek zorunday›z. Bunu da ancak,
özgürlük ve güvenlik dengesini tutturmakla
baﬂarabiliriz. Güvenlik kavram›n› ihmal
etmemekle beraber, yeni teknolojileri
özgürlükçü bak›ﬂ aç›s›yla yorumlamam›z
gerekmektedir” dedi.
Aç›l›ﬂta konuﬂan ‹stanbul Ticaret
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri
Orman da, kurumlar aras›nda ortak çal›ﬂma
ve iﬂbirli¤ine önem verdiklerini, bu

çerçevede ‹stanbul Barosu ile çok verimli
ve yararl› çal›ﬂmalar yapt›klar›n› söyledi.
Biliﬂim teknolojileri panelini çok
önemsediklerini, art›k sanal bir dünyan›n
varl›¤›n›n inkâr edilemeyece¤ini, biliﬂim
teknolojisi ve uygulamalar›n›n ahlaki bir
temele oturtulmas›n› önemsediklerini
belirten Orman, biliﬂim teknolojilerinin
birçok alanda akademik disiplinleri gözden
geçirmeye zorlad›¤›n› bildirdi.
‹lk oturumu ‹stanbul Barosu Biliﬂim
Hukuku Merkezi Baﬂkan› Av. M. Gökhan
Ahi yönetti. Bu oturuma kat›lan panelistler
Ceza Hukuku ve Biliﬂim Teknolojileri
iliﬂkisi üzerinde durdular.
‹stanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Nevzat Koç’un
yönetti¤i ikinci oturumun panelistleri de
çevrimiçi yay›nc›l›¤› tart›ﬂt›lar.
‹stanbul Barosu Biliﬂim Hukuku Merkezi
Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Taner Sevim’in
Yönetti¤i son oturumda ise “Çal›ﬂma Hayat›
ve Biliﬂim Hukuku” konusunu ele ald›lar.

PANEL

Aile ‹çi ﬁiddetin Sonland›r›lmas›
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi ve ‹stanbul Valili¤inin
ortaklaﬂa düzenledikleri
toplant›da, Amerikal› Bayan
Rene Renick “Aile ‹çi ﬁiddetin
Sonland›r›lmas› ‹çin Ulusal
A¤, ‹yi Örnekler ve Deneyimlerin Paylaﬂ›m›” konulu bir
konferans verdi.
onferans, 18 May›s 2010 Sal› günü
saat 11.00 – 13.30 aras›nda ‹stanbul
Barosu Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda gerçekleﬂti. Konferans›, çeﬂitli
kad›n kuruluﬂlar›, sivil toplum örgütü
temsilcileri, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi yetkilileri, Vilayet ve Büyükﬂehir
Belediyesi ilgilileri, emniyet ve jandarma
görevlileri izledi.

K

Aç›l›ﬂta konuﬂan ‹stanbul Barosu Kad›n
Haklar› Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan, Merkezin çal›ﬂmalar›
hakk›nda bilgi verdi. Tuskan, gerek bas›n
kanal›yla gerekse kitap yay›nlar›yla
kampanyalar düzenlediklerini, s›¤›nma
evleri konusunda haz›rlad›klar› kitab›
Türkiye’nin her yerine ulaﬂt›rmaya
çal›ﬂt›klar›n›, Kartal, Kad›köy, Beyo¤lu ve
Bak›rköy Adli Yard›m Bürolar› kanal›yla
ma¤dur durumdaki kad›nlara ücretsiz
avukat atad›klar›n› söyledi.
‹stanbul Valili¤i ‹l ‹nsan Haklar› Kurulu
yöneticisi Av. Vildan Yirmibeﬂo¤lu da
2010 y›l›n›n ilk dört ay›nda 10.282 ﬂiddet
olay›n›n yaﬂand›¤›n›n belirlendi¤ini, bunun
da küçümsenmeyecek bir rakam oldu¤unu
bildirdi. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin kararlar›nda yaﬂam hakk› ve kötü
muameleye karﬂ› devletin sorumlu
oldu¤unun kaydedildi¤ini belirten
Yirmibeﬂo¤lu, devletin, failleri yakalama
ve cezaland›rmakla ve cayd›r›c› önlemler
almakla yükümlü oldu¤unu söyledi.
Yirmibeﬂo¤lu, Türkiye’de aile içi ﬂiddet ve
kad›n haklar›na iliﬂkin mevzuat aç›s›ndan
önemli aﬂamalar kaydedildi¤ini hat›rlatt›,

ancak uygulamada baz› sorunlar
yaﬂand›¤›n›n alt›n› çizdi.

lerinden yasalar›n ç›kmas›n›n sa¤land›¤›n›
anlatt›.

Amerika’da uygulanan “Aile ‹çi ﬁiddetin
Sonland›r›lmas› ‹çin Ulusal A¤ Program›”n›n yöneticisi “Alice” yaz›l›m›n›n
önde gelen e¤itmeni ve teknik uzman› Rene
Renick, programla ﬂiddet ma¤durlar›na
ekonomik adalet ve güçlendirme alanlar›nda
e¤itim ve teknik destek yard›m› yap›ld›¤›n›,
güvenli bir ﬂekilde veri toplanarak aile içi
ve cinsel ﬂiddet kurumlar›n›n kullan›m› için
tasarlanm›ﬂ demografik faaliyet raporlar›n›n
haz›rland›¤›n› söyledi.

Yasalar›n ç›kmas›ndan sonra uygulamada
baz› sorunlar yaﬂand›¤›n› belirten Renick,
federal düzeyde bir örgüt kurulmas›n›n ve
baﬂkentte sözcülük yapmas›n›n zorunlu
görülmesi üzerine “Aile ‹çi ﬁiddetin
Sonland›r›lmas› ‹çin Ulusal A¤ Program›” (NNEDV) örgütünün kuruldu¤unu
bildirdi.

Dünyada her dört kad›ndan birinin aile içi
ﬂiddet gördü¤ünü, her gün üç kad›n›n
öldürüldü¤ünü, hamile kad›nlar›n sald›r›ya
u¤rad›¤›n› belirten Renick, ABD’de
ma¤durlar›n %85’inin kad›n ve faillerinin
erkek oldu¤unu bildirdi.
ABD’de aile içi ﬂiddetle ilgili mücadelenin
30 y›l önce baﬂlad›¤›n›, kad›nlar›n
ele ele vermesiyle
s›¤›nma evleri oluﬂturulmaya baﬂland›¤›n›, ancak bu
çal›ﬂmalar›n da
yeterli görülmedi¤ini kaydeden
Renick, bu konuda
önce örgütlenme
iﬂinin tamamland›¤›n›, her eyalette
komisyonlar kurularak lobby çal›ﬂmas› yap›ld›¤›n› ve
eyalet meclis-

Bu örgütün çal›ﬂmalar› sonucunda 15 y›l
önce federal bir yasan›n ç›kar›ld›¤›n› bildiren
Renick, halen Amerika’da 2.500 s›¤›nma
evinin bulundu¤unu ve aile içi ﬂiddete büyük
ölçüde çözüm getirildi¤ini belirtti.
Rene Renick, daha sonra Aile ‹çi ﬁiddetin
Sonland›r›lmas› ‹çin Ulusal A¤ Program›’n›n çal›ﬂmalar› hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler verdi. Daha sonra soru-cevap
bölümüne geçildi.
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PANEL

Bor Madeni ve Uygulamalar›
‹stanbul Barosu Enerji Hukuku
Komisyonunca düzenlenen
“Bor Madeni ve Uygulama
lar›” konulu panel, 21 May›s
2010 Cuma günü saat 13.00 –
18.30 aras›nda Tünel’deki
‹stanbul Barosu Kültür
Merkezinde yap›ld›.
unumunu ‹stanbul Barosu Enerji
Hukuku Komisyonu Baﬂkan›
Av. Yeﬂim Gürler’in yapt›¤› panelin
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, dünya bor rezervinin
%64'üne sahip ülkemizde bu yer alt›
servetini mutlaka katma de¤ere dönüﬂtürmesi gerekti¤ini söyledi.

S

Dünyan›n en büyük bor madeni rezervine
sahip Türkiye’nin ülkemizi kurtaracak bir
kaynak olmaktan öte toplam ihracat›m›z
içinde dikkate de¤er bir kaynak olarak
görüldü¤ünü belirten Ayd›n, bu nedenle de
Türkiye için stratejik önemi olan bor
madeninin, Türkiye'yi düzlü¤e ç›karabilecek
bir maddi potansiyeli içinde bar›nd›ran bir
kaynak niteli¤inde oldu¤unu bildirdi.

do¤aca¤›n› belirtti.
Eti Maden iﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ünün
yap›s›n›n gözden geçirilerek daha etkili ve
özerk bir yap›ya kavuﬂturulmas› gerekti¤ini
vurgulayan Muammer Ayd›n sözlerini ﬂöyle
tamamlad›: “Bor varl›¤›m›z›n ülke yarar›na
de¤erlendirilebilmesi için mevcut
Madencilik Yasalar›ndaki Bor madenleri
ile ilgili ilkeler titizlikle muhafaza
edilmelidir. Bor üretim faaliyetlerinin tek
elden yürütülmesi ve gerçekçi Ulusal Bor
Politikalar›n›n oluﬂturulmas›, ülkemizin
menfaatleri aç›s›ndan zorunludur”.
Daha sonra panele geçildi. ‹lk oturumu
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Turgay Demirci yönetti.
Bu oturumda konuﬂan ‹TÜ Kimya Metalürji
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹smail
Duman, bor madeninin stratejik önemi
üzerinde durdu. Ülkemizde bor madeninin
vahﬂice ç›kar›ld›¤›n› ve vahﬂice
pazarland›¤›na dikkat çeken Duman
konuﬂmas›nda, bor madeninin kimyasal
yap›s›, enerji ve iletkenlik de¤eri, dünya
bor rezervi, teknolojide kullanma alanlar›
konular›nda ayr›nt›l› bilgi verdi.

2000’li y›llarda bor madenlerinin
özelleﬂtirilmesinin gündeme geldi¤ini ve
bu konunun IMF’ye verilen niyet
mektubunda yer ald›¤›n›, bunun çeﬂitli
sak›ncalar› bulundu¤una de¤inen Ayd›n,
bor alanlar› özelleﬂtirme ile baﬂkalar›na
sat›ld›¤› ya da devredildi¤i takdirde eski
ruhsat sahiplerine de hukuken hak

Marmara Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ersan
Kalafato¤lu da “Bor Madeni ve Teknik
Çal›ﬂmalar” konusunda bir sunum yapt›.
Kalafato¤lu, dünyadaki bor rezervinin
%64’ünün Türkiye’de bulundu¤unu, bor
üretiminde Türkiye’nin ABD ile yar›ﬂt›¤›n›,

ancak bor kullan›m› için yeni alanlar bulmak
gerekti¤ini söyledi. Türkiye’de bor
üretiminin h›zl› bir art›ﬂ gösterdi¤ini belirten
Kalafato¤lu, borun izolasyon ve tekstilde
kullan›lan cam elyaf, silikat camlar, seramik,
tar›m, deterjan ve t›pta kullan›ld›¤›n›
bildirdi.
‹kinci oturumu ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek yönetti.
Bu oturumda ilk sözü TMMOB Maden
Mühendisleri Odas› Üyesi Ümit Rag›p
Üncü ald›. Üncü, Türkiye’nin bor tuzlar›
ülkesi oldu¤unu, elektronik sanayi geliﬂtikçe
bor tüketiminin artaca¤›n› söyledi.
Türkiye’deki 2,2 milyon hektar alan›n
yabanc›lar›n ruhsat alan› haline geldi¤ine
dikkat çeken Üncü, anayasaya göre
madenlerin devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda bulundu¤unu ve bu alanda
özelleﬂtirme yap›lamayaca¤›n› vurgulad›.
Üncü, madenlerimizin de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan 20. Yüzy›l›n ›skaland›¤›n›, 21.
Yüzy›l› da böylesine harcamaya kimsenin
hakk› bulunmad›¤›n› söyledi.
Araﬂt›rmac› Yazar Mustafa Ç›nk› da, borun
bir enerji hammaddesi oldu¤unu, dünyaya
egemen olan güçlerin enerjiyi bir kald›raç
olarak kulland›klar›n› bildirdi. ABD’de ve
dünyan›n pek çok ülkesinde madenlerin
de¤iﬂen oranlarda d›ﬂa ba¤›ml› hale
geldi¤ine dikkat çeken Ç›nk›, devlet
yönetim sistemlerinin sanayileﬂmenin
önünde en büyük engel oluﬂturdu¤unu
kaydetti. Bor kullan›lan ürünlerin temiz
teknoloji olarak nitelendi¤ini ve çevreci
oldu¤unu belirten Ç›nk›, ABD d›ﬂ›nda
Türkiye dâhil pek çok ülkenin Kyoto
protokolünü imzalad›¤›n›, bu protokolün
çevre dostu teknolojilerin kullan›m›n›
öngördü¤ünü bildirdi.
Tire Bor Derne¤i Baﬂkan› Dr. Ferhat Soykan
ise bor kullan›larak yap›lan ürünler hakk›nda
bilgi verdi ve bor hakk›nda önemli bir bilgi
birikimi bulundu¤unu, bunu de¤erlendirmenin
zaman›n›n geldi¤ini söyledi.
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PANEL

Türk Bo¤azlar›nda Risk Yönetimi,
Kurtarma ve Enkaz
‹stanbul Barosu Denizcilik ve
Deniz Hukuku Komisyonu ve
K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ünce düzenlenen “Türk
Bo¤azlar›nda Risk Yönetimi,
Kurtarma ve Enkaz” konulu
bir panel 26 May›s 2010
Çarﬂamba günü saat 10.0017.00 aras›nda K›y› Emniyeti
Genel Müdürlü¤ü’nün Anadolu
Hisar› E¤itim Tesisleri’nde
yap›ld›.
anelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ay d › n , “ Ö z e l l i k l e ‹ s t a n b u l
Bo¤az›ndaki yerel trafikten kaynaklanan
riskin en aza indirilmesi, fenerlerin
güçlendirilerek ﬂehir ›ﬂ›klar›n›n olumsuz
etkisinin azalt›lmas›, refakat hizmetinin
özendirilmesi için altyap›n›n güçlendirilmesi
kaç›n›lmazd›r” dedi.

P

‹stanbul Barosu olarak Bo¤azlar›n hukuki
statüsünü belirleyen ve antlaﬂmalar›n
imzalanmas›ndan sonra Türk Bo¤azlar›
olarak an›lan ‹stanbul ve Çanakkale
Bo¤azlar› üzerine daha önce de paneller
düzenlediklerine belirten Ayd›n, bu
panellerin bant çözümlerinin
kitaplaﬂt›r›larak Lozan, Montrö ve Türk
Bo¤azlar› ad› alt›nda kamuoyunun bilgisine
sunduklar›n› bildirdi.
Montrö Bo¤azlar Sözleﬂmesinin getirdi¤i
yükümlülükleri, bo¤azlara getirilen hukuki
statü ve geçiﬂ özellikleri hakk›nda ayr›nt›l›
bilgiler veren Muammer Ayd›n, konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Montrö Bo¤azlar Sözleﬂmesinin yürürlük
süresi hepimizin bildi¤i gibi 20 y›l olarak
kabul edilmiﬂti, yani 1936'da yürürlü¤e
girdi, 1956'da tabii bu süre son buluyordu,
ancak sözleﬂmede aç›k olarak süre

bitiminden en az 2 y›l önce taraflardan
hiçbiri feshi talep etmezse, sözleﬂme
yürürlükte kalacakt›, yürürlük süresi
1956'da sona erdi¤i halde fesih talebinde
bulunan hiçbir taraf devlet olmad›¤› için
sözleﬂmenin bugüne kadar devam etti¤i,
yürürlükte oldu¤u aç›k olarak
görülmektedir”.

Konuﬂmas›nda araç kurtarma, seyir
yard›mlar› ve gemi trafi¤i hizmetleri
hakk›nda bilgi veren Orakç›, Türk
bo¤azlar›n›n tan›m›, bo¤azlar›n teknik
özellikleri, bo¤azdaki ak›nt› modelleri
(yüzey, dip, ters, orkoz), bo¤azlar›n stratejik
önemi, k›y› emniyeti konusunda yap›lanlar
hakk›nda aç›klamalar yapt›.

Maddi ve manevi zararlar› büyük olas› bir
kaza sonras›nda Türkiye'nin elini
güçlendirecek en önemli hususun,
yükümlülüklerin tam anlam›yla yerine
getirilmesi olaca¤›n› kaydeden Ayd›n, Bu
aç›dan, 2003 y›l›nda ‹stanbul Bo¤az›nda
çal›ﬂmaya baﬂlayan VTMIS sistemini,
modern dünyan›n uygulamaya baﬂlad›¤›,
deniz ulaﬂ›m›nda güvenli¤i art›r›c›
araçlardan biri olarak at›lm›ﬂ önemli bir
ad›m olarak niteledi.

‹nsan hatalar›n› en aza indirmek için
teknolojiden yararland›klar›n›, yap›lanlar›
yeterli görmediklerini belirten Orakç›,
kazalar›n önlenmesi ve risk yönetimi için
bayrak, liman ve k›y› devletlerinin
üzerlerine düﬂen görevleri tam olarak
yapmalar› gerekti¤ini vurgulad›.

K›y› Emniyeti Genel Müdürü Salih Orakç›
da aç›l›ﬂta yapt›¤› k›sa konuﬂmada ‹stanbul
Barosu ile iﬂbirli¤i yap›larak haz›rlanan bu
panele eme¤i geçenlere teﬂekkür etti.
Panelin ilk oturumunu Doç. Dr. P›nar Akan
yönetti.
Bu oturumda, K›y› Emniyeti Genel Müdürü
Salih Orakç›, “Türk Bo¤azlar›nda Seyir
Emniyeti ve Risk Yönetimi" konulu görsel
bir sunum yapt›.

Panelde birer görsel sunum yaparak bildiri
s u n a n P ro f . D r. S a m i m Ü n a n "
Kurtarman›n Tekne ve Yük Sigortalar› ile
Müﬂterek Avarya Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi", K›y› Emniyeti Genel Müdürlü¤ü
Baﬂ Hukuk Müﬂaviri Av. Hasan Hürman,
"TOF (Turkish Open Form) LOF (Lloyd's
Open Form) Mukayesesi", Av. Tevfik
Adnan Gür de "Kurtarmada Uygulamaya
‹liﬂkin Problemler " konusunu ele ald›lar.
‹kinci Oturumu Denizcilik Müsteﬂarl›¤›
‹stanbul Bölge Müdürü Cemalettin ﬁevli
yönetti.
Bu oturumda da Doç. Dr. P›nar Akan
"Enkaz›n Kald›r›lmas›na ‹liﬂkin Nairobî
Kurallar›" ‹stanbul Liman Baﬂkan› Mustafa
Azman “Deniz Emniyeti Yasa Tasar›s›,
Enkaz Hükümleri ve ‹lgili Mevzuat ", K›y›
Emniyeti Genel Müdürlü¤ü Kurtarma
Uzman› Kaptan Nuri Kaday›f "Enkaz
Kald›rma Operasyonu " konusunda bilgi
verdiler.
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Türk Dünyas› I. Hukuk Kurultay›
‹stanbul Barosunca düzenlenen “Türk Dünyas› 1. Hukuk
Kurultay›” 3 -5 Haziran 2010 tarihleri aras›nda Kadir Has
Üniversitesi Cibali Kampusunda yap›lacak.
Kurultay’da ‘‹nsan Haklar›, Ticaret Hukuku ve Ceza Hukuku’
konusu ele al›nacak. Kurultay›n üçüncü günü düzenlenecek törenle
mesleklerinde 50 y›l› dolduran avukatlara plaket verilecek.
Üç gün sürecek Kurultaya, Türkiye, Azerbaycan, Bosna hersek,
Bulgaristan, Moldovya/Gagavuzeli, Kazakistan, Irak/Kerkük,
K›rg›zistan, Ukrayna/K›r›m, Kosova, KKTC, Makedonya,
Özbekistan, Türkmenistan ve Yunanistan/Bat› Trakya’dan delegeler
kat›lacak.

Cumhuriyetindeki, ‹ﬂkenceye ve Di¤er ‹nsanl›k D›ﬂ› Muamelelere
Karﬂ› ‹nsan Haklar›n›n Gözetilmesi ve Kontrol Özelikleri
Prof. Dr. Durmuﬂ TEZCAN -Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Konu: ‹nsan Hakk› ve ‹ﬂkence Yasa¤›
Dr. Ferhad MEHD‹YEV – Azerbaycan Kafkas Üniversitesi
Hukuk Fakültesi- Uluslar aras› Hukuk Bölümü Baﬂkan›
Konu: Da¤l›k Karaba¤ Savaﬂ›nda ‹nsan Haklar› ‹hlalleri
Ayla ﬁEH- Makedonya Cumhuriyeti Üsküp Temyiz Mah. Stj.
Konu: Makedonya’da Genel ‹nsan Haklar›, Az›nl›k Haklar› ve
Makedonya’daki Türk Az›nl›¤›n›n Durumu

Kurultay program› ﬂöyle:
B‹R‹NC‹ GÜN: (03Haziran 2010 Perﬂembe)
SAAT 10.00 -11.00 AÇILIﬁ KONUﬁMALARI
Av. Muammer AYDIN
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Faruk ÇEL‹K
Av. Rauf Raif DENKTAﬁ
Av. Hilal GÜLTEPE

‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Kadir Has Üniversitesi Rektörü
D›ﬂ Türklerden sorumlu Devlet Bakan›
Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti
Kurucu Cumhurbaﬂkan›
Organizasyon Komitesi Baﬂkan›

B‹R‹NC‹ GÜN: (3-Haziran 2010 Perﬂembe)
OTURUM KONUSU: ‹NSAN HAKLARI
‹LK OTURUM –11.00–13.00
Oturum Baﬂkan›: Av. Muammer AYDIN – ‹stanbul Barosu
Baﬂkan›

Av. Ahmet KARA -‹skeçe Türk Birli¤i Baﬂkan›
Konu: Bat› Trakya Müslüman Türk Az›nl›¤›n›n Karﬂ›laﬂt›¤› ‹nsan
Haklar› ‹hlalleri
Müzakereci: Abdullah BUKSUR ‹nsan Haklar› Aktivisti ve
Uluslararas› Avrasya Formu Genel Sekreteri
ÜÇÜNCÜ OTURUM - 15.45- 17.15
Oturum Baﬂkan› - Av. Nesli S‹VASLIG‹L - Türk Dünyas›
1.Hukuk Kurultay› Proje ve Organizasyon Komitesi Üyesi
Doç. Dr. Gulipa B‹D‹LDAEVA ATABEKOVA – K›rg›z-Rus
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yard.
Konu: K›rg›zistan’da Vatandaﬂlar›n Siyasi Haklar›n›n Uygulama
Sorunlar›
Celal ‹ÇTEN – K›r›m Türkleri Derne¤i Baﬂkan›
Konu: K›r›m’daki ‹nsan Haklar› ‹hlalleri

Av. Fuat VEZ‹RO⁄LU –KKTC Kurucu Hükümeti Sanayi ve
Ticaret Bakan›
Konu: K›br›s’ta ‹nsan Haklar›

Av. Orhan HACI‹BRAH‹M –‹skeçe Türk Birli¤i Avukat›
Konu: Yunanistan’da Dernek Kurma ve Yaﬂatma Özgürlü¤ü ‹hlalleri

Av. Altay SUROY -Kosova Anayasa Mahkemesi Üyesi
Konu: Kosova Cumhuriyeti’nde ‹nsan Haklar›

Gül Eyrel KUYUCUKLU – Mahkeme Müdafii (Bulgaristan)
Konu: Bulgaristan’da Türk Toplumu Aç›s›ndan ‹nsan Haklar›
Uygulamalar›

Prof. Dr. Suphi SAATÇ‹ – Kerkük Vakf› Genel Sekreteri
Konu: ‹nsan Haklar› Bak›m›ndan Irak Türkmenleri
Recail ﬁER‹F - Resne Baﬂsavc›s›
Konu: ‹nsan Haklar› için Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ve
Avrupa Sözleﬂmesi
Av. Özcan PEHL‹VANO⁄LU - Rumeli Balkan Türkleri
Federasyonu Kurucu Baﬂkan›
Konu: Balkanlarda Türk ve Müslüman Kimli¤inin U¤rad›¤› ‹nsan
Haklar› ‹hlalleri
Av. Burhanettin HAKGÜDER-Bat› Trakya Türkleri Dayan›ﬂma
Derne¤i Baﬂkan›
Konu: Avrupa Birli¤inde Do¤umla Kazan›lan Vatandaﬂl›k Ne Kadar
Güvencededir?
MÜZAKEREC‹: Süheyl ÇOBANO⁄LU - Rumeli Balkan
Türkleri Federasyonu Baﬂkan›
‹K‹NC‹ OTURUM - 14.00–15.30
Oturum Baﬂkan› – Av. Hilal GÜLTEPE –Türk Dünyas› 1.Hukuk
Kurultay› Proje ve Organizasyon Komitesi Baﬂkan›
Leyçu Georgiy GEORGIEVIÇ (Gagavuz Eli Baﬂsavc›s›)
Moldova Cumhuriyeti Yüksek Savc›lar Komitesi Üyesi
Konu: Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Prizmas›ndan Moldova
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Av. Salih MURAT –MATUS‹TEB (Makedonya-Türk Sivil Toplum
Teﬂkilatlar› Birli¤i) Genel Sekreteri
Konu: Ohri Çerçeve Antlaﬂmas› Sonras› Makedonya ve Türklerin
Hukuki Durumu
Müzakereci: Av. Ali R›za D‹ZDAR – ‹stanbul Barosu ‹nsan
Haklar› Merkezi Yürütme Kurulu üyesi
‹K‹NC‹ GÜN (04 Haziran 2010)
OTURUM KONUSU: T‹CARET HUKUKU VE T‹CAR‹
‹L‹ﬁK‹LER
‹LK OTURUM – 10.30–12.30
Oturum Baﬂkan›: Prof. Dr. Samim ÜNAN - Galatasaray
Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilimdal› Ö¤retim Üyesi
Av. Döwran ORAZGYLYJOW- Turkmen Weekly Energy Review
Hukuk Dan›ﬂman›
Konu: Türkmenistan Do¤rudan Yat›r›m Hukukunun Genel
De¤erlendirmesi
Yrd. Doç.Dr. Mübariz YOLÇ‹YEV – Kafkas Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan›
Konu: AMM`nin Anonim ﬁirketi Düzenleyen Hükümleriyle
TTK`n›n Anonim ﬁirketi Düzenleyen Hükümleri Aras›nda Belirgin
Farkl›l›klar

Av. Ayd›n AMANKOZHAYEV- Kazak Milli Hukuk Akademisi
ve D.A Konayev Üniversitesi, Medeni Hukuk ABD Ö¤retim Üyesi
Konu: Kazakistan’daki Türk yat›r›mlar›n›n Hukuki Durumunu ve
Türk Yat›r›mc›lar›n Kazakistan’da Karﬂ›laﬂt›klar› Hukuki Sorunlar
Doç. Dr. T›lek ASANOV – K›rg›z Devlet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza Hukuku Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Konu: K›rg›zistan’da Ticari Faaliyetlerde ‹ﬂlenen Vergi Suçlar›
Av. Bahod›r MUKHTOR- Özbekistan International Engeering
& Construction Group Hukuk Dan›ﬂman›
Konu: Özbekistan’da Yabanc› Yat›r›mlara ‹liﬂkin Yasal Düzenlemeler
ve Onlar›n Karakteristik Özellikleri.
Müzakereci: Av. Ahmet BARUT – ‹stanbul Barosu SEM Ticaret
Hukuku Böl. Ö¤ret. Gör.
‹K‹NC‹ OTURUM -13.30–15.00
Oturum Baﬂkan›: Av. Hüseyin ÖZBEK- ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri
Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN: DE‹K, Türk-Litvanya ‹ﬂ Konseyi
Baﬂkan›
Konu: Yabanc› Yat›r›mc›lar ‹çin Türk Yat›r›m Hukukunun Genel
De¤erlendirilmesi
Doç. Dr. Tekin MEM‹ﬁ: KHÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
ABD Baﬂkan›
Konu: Türkiye’de Ticari Tahkim Gelene¤i ve Uygulamalar

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Tamer PEKD‹NÇER- M.Ü. Hukuk
Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim dal› Ö¤retim Üyesi
ÜÇÜNCÜ GÜN: 05 Haziran 2010
OTURUM KONUSU: CEZA HUKUKU
10.00–12.00 -‹stanbul Barosu Meslekte 50.Y›l Plaket Töreni
‹LK OTURUM -13.00 -14.15
Oturum Baﬂkan›: Av. Turgay DEM‹RC‹ – ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER - Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal› Baﬂkan› - Türk
Ceza Hukuku Derne¤i Baﬂkan Yard.
Konu :TCK’ndaki Suçlar›n Manevi (Sübjektif) Unsuruna ‹liﬂkin
Yarg›tay Kararlar›n›n De¤erlendirilmesi
Prof. Dr.Mohammed ‹MANLI - Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan Yrd.
Konu: Ceza Hukuku kapsam›nda Terörizmin Tarihsel Nedenleri
Doç. Dr. Svetlana Bajmoldina MALIKOVNA – Kazakistan LN
Gumilov Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi
Konu: Kazakistan Cumhuriyeti’nde Ceza Hukuku Mekanizmas›‹nsan Haklar›n›n Yasal Korunmas›
Dr. Nurlan ‹SMAY‹LOV -K›rg›z-Türk Manas Üni. Ö¤t. Üyesi
Konu: K›rg›zistan’da Dini Ekstremizme Kars› Ceza Hukuku
Mücadelesi: Teori ve Pratik Sorunlar

Nurlan AD‹LKHANULY: Kazakistan Orta Asya Bas›n Kulübü
Direktörü, Gazeteci, Siyasi Analist
Konu: 2010 y›l› AG‹T ve AKPM Dönem Baﬂkanl›klar›nda Türkiye
ve Kazakistan’›n ‹ﬂbirli¤inin Görünümü

Müzakereci: Av. Vehbi KAHVEC‹ – ‹stanbul Barosu Staj E¤itim
Merkezi Baﬂkan›

Av. Abror KHOLMUM‹NOV: Özbekistan
Konu: Ticari Uyuﬂmazl›klar›n Çözümünde Alternatif Yöntem Tahkim

‹K‹NC‹ OTURUM- 14.30- 15.45
OTURUM BAﬁKANI: Prof. Dr. Timur DEM‹RBAﬁ Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi
Anabilim Dal› Ö¤retim Üyesi

Birol DOK –Türkiye Cumhuriyeti Baﬂbakanl›k Müﬂaviri
Konu: Türkiye'nin Türk Dünyas›na Bak›ﬂ› ve ‹nsan Haklar›
Çerçevesinde “Yurtd›ﬂ› Türkler ve Akraba Topluluklar Baﬂkanl›¤›”

Prof. Dr. Hakan HAKER‹ –Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal› Baﬂkan› ve 19
May›s Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan›
Konu : TCK’nun Genel Hükümlerinin Temel Özellikleri

Müzakereci: Yrd. Doç. Dr. Emrullah KERVANKIRAN - Maltepe
Üni. Tic. Huk. ABD Ö¤rt. Üyesi
ÜÇÜNCÜ OTURUM- 15.15–16.45
Oturum Baﬂkan›: Prof.Dr. Dr. Selçuk DEM‹RBULAK –‹stanbul
Barosu Baﬂkan Yard.
Doç. Dr. Savaﬂ BOZBEL – KHÜ Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku
Anabilim dal› Ö¤retim Üyesi
Konu: Anonim Ortakl›klar›n Hakl› Nedenle Feshi - Mukayeseli
Hukuk Kapsam›nda Türk Hukuku Aç›s›ndan De¤erlendirmeler
Dr. Server SÜLEYMANLI –Bakü Kafkas Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan Yard›mc›s›
Konu: Sermaye Ortakl›klar› Olarak Limited ve Anonim ﬁirketlerde
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulu¤u ile Ba¤l› Azerbaycan
Hukukunda Mevcut Durum
Av. Dr. ‹smail G. ES‹N- ICC Türkiye Milli Komitesi Üyesi
Konu: Uluslararas› Birleﬂme ve Devralmalar –Yeni Geliﬂmeler ve
Tuzaklar
Bilal ÇALIﬁKAN – T.C. Adalet Bakanl›¤› - Uluslararas› Hukuk
ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Genel Müdürlü¤ü
Konu: Avrasya Tahkim Merkezi Sözleﬂmesi

Dr. Zamira M‹RZAM‹D‹NOVA – K›rg›z-Rus Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Konu: K›rg›zistan’da Özürlü Çocuk Haklar›n›n Korunmas› Sorunlar›
ve Geliﬂmeler
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK –Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal› Baﬂkan›
Konu: TCK Aç›s›ndan Netice Nedeniyle A¤›rlaﬂan Suçlar ve
Objektif ‹snadiyet Teorisi
Yrd. Doç. Dr. R. Bar›ﬂ ERMAN - Bilgi Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal›
Ö¤retim Üyesi-TCHD Genel Sekreter Yrd.
Konu: TCK’da Yan›lma
Müzakereci: Doç. Dr. Mahmut KOCA – Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ö¤retim Üyesi
15.45–16.15 - SONUÇ B‹LD‹RGES‹N‹N OKUNMASI VE
KAPANIﬁ
SUNUM: Av. Batuhan PINAR – Türk Dünyas› 1. Hukuk Kurultay›
Organizasyon Komitesi Üyesi

Talat KAYA – T.C. Baﬂbakanl›k D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›
Konu: Türkiye ve Türk Devlet ve Topluluklar› Aras›nda Ticaretin
Serbestleﬂtirilmesi
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Markalar Kanunu Tasar›s›
Staj E¤itim Merkezince
düzenlenen Cumartesi
Forumlar›n›n dördüncüsü 8
May›s 2010 Cumartesi günü
saat 14.00’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda yap›ld›.
Forumda, Markalar Kanunu
Tasar›s› ile 556 say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararname
hükümlerinin karﬂ›laﬂt›rmas›
yap›ld›.
stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, forumun aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›
konuﬂmada, TBMM’de gerçekleﬂtirilen
anayasa de¤iﬂiklikleri konusunda uyar›larda
bulundu.

‹

1982 Anayasas›n›n bir darbe anayasas›
oldu¤unda kimsenin kuﬂkusunun
bulunmad›¤›n›, bu anayasan›n elbette ki
de¤iﬂtirilmesi gerekti¤ini vurgulayan Ayd›n,
sosyal ve ekonomik geliﬂmelere ayak
uyduramayan bu anayasada zaman zaman
de¤iﬂiklikler yap›ld›¤›n›, ancak bu
de¤iﬂikliklerin uzlaﬂmayla gerçekleﬂtirildi¤ini söyledi.
Son anayasa de¤iﬂikliklerinin bir AKP
iktidar› dayatmas› olarak iktidar›n oylar›yla
Meclisten geçti¤ini, Anayasa Mahkemesinin
incelemesi ve halk oylamas›ndan sonra
yürürlü¤e girece¤ini belirten Ayd›n, HSYK
ve Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›n
de¤iﬂtirilmesine iliﬂkin de¤iﬂikliklerin kabul
edilemez nitelikte bulundu¤unu, bu iki
de¤iﬂikli¤in kesinleﬂmemesi için herkese
ve özellikle de hukukçulara önemli görevler
düﬂtü¤ünü bildirdi.
Cumhuriyetin temel niteliklerinin hukuk
dolanarak ve tak›yye yap›larak de¤iﬂtirilmek
istendi¤ine dikkat çeken Muammer Ayd›n,
“Cumhuriyetin niteliklerine, Atatürk ilke
ve devrimlerine, laikli¤e, hukuk devletine,
hukukun üstünlü¤üne ve üniter yap›ya zarar
verecek düzenlemelere karﬂ›y›z. Karﬂ›
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devrimciler, “biz bunlara karﬂ› de¤iliz”
diyorlar. Karﬂ› olmad›klar›n› söylemle de¤il
eylemle göstermeleri gerekir. Ama yapt›klar›
iﬂler söylediklerinin tam tersini gösteriyor”
dedi.
Forumu Staj E¤itim Merkezi Yürütme
Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi Kahveci yönetti.
Forumda Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi ve SEM Yürütme
Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tamer
Pekdinçer, Markalar Kanunu Tasar›s› ile
Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname hükümlerinin
karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapt›.

hakk›nda bilgi veren Pekdinçer, 556 say›l›
Markalar›n Korunmas› Hakk›ndaki Kanun
Hükmünde Kararnamenin Avrupa Birli¤inin
istemi üzerine ç›kar›ld›¤›n›, bu
kararnamenin baz› maddelerinin Anayasa
Mahkemesince iptal edildi¤ini bildirdi.
Uzun çal›ﬂmalardan sonra Markalar Kanunu
Tasar›s›n›n haz›rland›¤›n› ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine sunuldu¤unu belirten
Pekdinçer, yasan›n ne zaman görüﬂülece¤inin ve yasalaﬂaca¤›n›n bilinmedi¤ini,
yasan›n pek çok yararl› hükümler getirdi¤i
gibi eksikliklerinin de bulundu¤unu söyledi.
Tamer Pekdinçer, daha sonra görsel sunum
eﬂli¤inde 556 Say›l› Markalar›n Korunmas›
Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararname
ile Markalar Kanunu Tasar›s›n›n hükümlerini madde madde ele alarak eleﬂtirilerde
bulundu.
Soru ve Cevap bölümünden sonra SEM
Genel Sekreteri Av. Hilal Gültepe, Yrd.
Doç. Dr. Tamer Pekdinçer’e bir plaket
sundu.

Konuﬂmas›n›n baﬂ›nda Fikri ve S›naî
Haklara iliﬂkin geçmiﬂte yap›lan çal›ﬂmalar

E⁄‹T‹M

Tazminat Hukuku
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezince
düzenlenen Cumartesi Forumlar›n›n beﬂincisi
22 May›s 2010 Cumartesi günü saat 14.00’da
Orhan Apayd›n Konferans Salonunda yap›ld›.

S

EM Genel Sekreteri Av. Hilal Gültepe’nin yönetti¤i forumda
Çelik Ahmet Çelik, tazminat hukuk çerçevesinde destekten
yoksun kalma tazminat› ve bedensel zararlar konusunu anlatt›.

Yaﬂam hakk›n› savunmayan bir hukuk sistemini düﬂünmenin
mümkün olmad›¤›n› belirten Çelik, 1993 y›l›ndan bu yana 2000
kadar somut olay inceledi¤ini, bu arada Yarg›tay kararlar› ve
içtihatlar›n› gözden geçirdi¤ini, akademisyenlerin kitaplar›n›
okudu¤unu, ancak bunlar›n ço¤unda yabanc›lardan al›nt›lar
gördü¤ünü ve öne sürülen görüﬂler ve baz› içtihatlardaki al›nt›lar›n
toplumumuzun yap›s›na uygun düﬂmedi¤ini söyledi.
Destek sa¤lama gücü, destek tazminat›n›n hesaplanmas›nda dikkat
edilecek hususlar, sürekli ve geçici iﬂ görmezlik ile beden gücü
kay›plar›n›n de¤erlendirilmesi konular›nda bilgi veren Çelik Ahmet
Çelik, Zorunlu Trafik Sigortas›, Karayollar› Taﬂ›ma Sigortas› ve
Zorunlu Koltuk Sigortas› konusunda yaﬂanan sorunlar, çözüm
yollar› konuya iliﬂkin yarg› kararlar› üzerinde durdu.
Zorunlu Trafik Sigortas›n›n üçüncü kiﬂilerin araca verdi¤i zarar›

ödedi¤ini, Karayollar› Taﬂ›ma Kanununun, sürücü %100 kusurlu
olsa bile sürücünün eﬂi, çocuklar›, anne-babas›, evlatl›k ve ayn›
evde yaﬂayanlar› kapsama ald›¤›n› belirten Çelik, 1 Mart 1992
tarihinden itibaren arkadaﬂ, tan›d›k gibi hat›r için taﬂ›nanlar›n da
sigorta kapsam›na al›nd›¤›n› bildirdi.
Çelik Ahmet Çelik, Zorunlu Koltuk Sigortas› uygulamas›na
baﬂland›¤›n›, 13 Ocak 2008 tarihinden itibaren ‹stanbul’da ticari
taksiler d›ﬂ›nda kamu toplu taﬂ›ma araçlar›nda, minibüs ve özel
otobüslerde yolcular›n sigortal› olarak seyahat ettiklerini sözlerine
ekledi.
Çelik Ahmet Çelik, daha sonra kat›l›mc›lar›n sorular›n› yan›tlad›lar.

Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem 2010/6
E¤itim Dönemi Baﬂlad›
Staj E¤itim Merkezi 18. Dönem 2010/5 E¤itim
Dönemi 20 May›s 2010 Perﬂembe günü saat
16.30’da Orhan Apayd›n Konferans Salonunda
yap›lan törenle baﬂlad›.
Sunumunu SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Füsun
Dikmenli’nin yapt›¤› toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, stajyer avukatlara
mesleki ö¤ütlerde bulundu

S

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. Naim Gül, 37 y›ll›k meslek
yaﬂam›ndan kesitler sunarak stajyerlere deneyimlerini anlatt›.
Konferans›n sonunda SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Füsun
Dikmenli, Av. Naim Gül’e bir buket çiçek verdi.

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

19

GÖRÜﬁ

AB Hukuku ve Kurumlar›na Genel Bak›ﬂ II
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›

K

urucu Antlaﬂman›n 148. maddesi uyar›nca Bakanlar
Konseyinde kararlar basit ço¤unlukla, nitelikli ço¤unlukla
ya da oybirli¤iyle al›n›r. Basit ço¤unlukta üye ülkeler birer oyla
temsil edilirken, nitelikli ço¤unlukta üye ülkeler ekonomik güçleri,
demografik yap›lar› dikkate al›narak 4 ila 29 aras›nda oy kullanma
haklar› vard›r. Örnek vermek gerekirse; 83 milyonluk Federal Alman
Cumhuriyeti 29 oyla temsil edilirken, 350–400 bin nüfuslu
Lüksemburg dört oyla temsil edilmektedir. Nitelikli oyda toplam oy
say›s› 321'dir. 01.01.2007'den itibaren, yani 27 üyeli AB'de iki üyenin
de kat›lmas›yla bu 345'e ç›km›ﬂt›r. Bir baﬂka yöntem olarak iﬂbirli¤i
ve ortak karar alma yöntemlerinin d›ﬂ›nda öneri yöntemi söylenilebilir.
Organ hukukuna ait tüzük ve yönergeler Avrupa Komisyonu'nun
yasama sürecini önerileriyle baﬂlatmas›yla olas›d›r. Elbette ki bu
haz›rl›k sürecinde Komisyon, üye ülke uzmanlar›na dan›ﬂt›¤› gibi,
öneriyi kendi üyeleri aras›nda da tart›ﬂmaya açar. Öneri basit
ço¤unlukla kabul edilince de Bakanlar Konseyi'ne sunar. Konsey
siyasi konular› Parlamentoya dan›ﬂmak zorundad›r, bunun d›ﬂ›ndaki
konularda Parlamentoya dan›ﬂmak ihtiyaridir. Parlamentonun yaz›l›
görüﬂü Bakanlar Konseyi'ne sunulduktan sonra, Komisyon Parlamento
ve Ekonomik ve Sosyal Komiteye dan›ﬂ›r, öneriyi Bakanlar Konseyi'ne
götürür. Konsey bünyesinde olan daimi temsilciler grubu ve çal›ﬂma
grubu incelemelerini bitirdikten sonra Bakanlar Konseyi karar al›r
ve Resmi Gazete'de aksine hüküm yok ise 20 gün sonra yürürlü¤e
girecek biçimde yay›nlan›r. Bir baﬂka yöntem de, kurucu antlaﬂman›n
252.maddesi uyar›nca 1987 tarihli Avrupa Tek Senedi taraf›ndan
getirilmiﬂtir ki bu da iﬂbirli¤i yöntemidir. Süreç Komisyonun önerisi
ile baﬂlamakta ve Avrupa Parlamentosu, Ekonomik ve Sosyal Komite,
Komisyonun bu görüﬂüne karﬂ› görüﬂ bildirdikten sonra Komisyonun
nitelikli ço¤unlukla ortak tutum benimsedi¤i görülür. Ortak tutum
Parlamentoya bildirilir, Parlamento üç ay içerisinde ya ortak tutumu
benimser veya tav›r almaz veya mutlak ço¤unlukla, salt ço¤unlukla
ortak tutumu de¤iﬂtirir. Avrupa Birli¤i Konseyi de ortak tutumu
benimseyebilir veya mutlak ço¤unlukla ortak tutumu Komisyon
de¤iﬂtirirse Konsey sadece oybirli¤i ile karar alabilir. Komisyon bir
ayl›k süre içinde Avrupa Parlamentosu'nun de¤iﬂiklik önerilerini
kabul veya reddeder. Bu de¤iﬂiklik önerileri hakk›ndaki görüﬂünü
Konseye sunar ve Konsey de üç ayl›k süre zarf›nda de¤iﬂiklikleri
oybirli¤i ile kabul eder veya karar almaz, öneri reddedilir. Komisyon
inceledi¤i öneriyi nitelikli ço¤unlukla kabul edebildi¤i gibi oybirli¤i
ile de¤iﬂtirilebilir. Ayr›ca 1993 tarihli Avrupa Birli¤i'ni kuran antlaﬂma
gere¤i 251.maddeyle getirilen ortak karar alma yöntemi vard›r.
Avrupa Birli¤i Anayasas› bu ortak karar alma alan›n› sürekli
geniﬂletmektedir. Böylece Avrupa Parlamentosu'na da bir demokratik
meﬂruiyet kazand›rma amac› güdülmektedir. Bu yöntemde
Parlamentonun görüﬂünü alan Komisyon öneriyi Bakanlar Konseyi'ne
ve Parlamentoya sunar. Nitelikli ço¤unlukla, ortak tutumu belirleyen
Konsey ortak tutumu Parlamentoya sunar ve Parlamento e¤er üç ay
içerisinde bunu benimser veya görüﬂ bildirmezse bu takdirde Bakanlar
Konseyi ortak tutumu kabul eder. E¤er Parlamento salt ço¤unlukla
ortak tutumda de¤iﬂiklik yap›lmas›n› önerir ve Bakanlar Konseyi ve
Komisyona bunu bildirirse Konsey üç ay içerisinde nitelikli ço¤unlukla
de¤iﬂiklik önerilerini kabul edebilir. E¤er Komisyon olumsuz görüﬂte
ise Konsey ancak oybirli¤i ile karar al›r. Veya Konsey de¤iﬂiklik
önerilerini reddeder. Bakanlar Konseyi Baﬂkan› ve Avrupa
Parlamentosu Baﬂkan› ile birlikte e¤er ortada ret konusu varsa
Uzlaﬂt›rma Komitesini toplant›ya ça¤›r›r. Parlamento aç›s›ndan
bak›ld›¤›nda, üyelerinin mutlak ço¤unlu¤uyla ortak tutumu reddetme
e¤ilimi oldu¤u Konseye bildirildi¤i takdirde, Konsey bu Uzlaﬂt›rma
Komitesini toplant›ya davet edebilir ya da Parlamento mutlak
ço¤unlukla ortak tutumu reddetti¤ini onaylar ve bu ﬂekilde öneri
reddedilmiﬂ olur. E¤er Uzlaﬂt›rma Komitesi Konsey üyelerinin
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nitelikli ço¤unluk ve Parlamento temsilcilerinin basit ço¤unlu¤uyla
ortak bir proje üzerine antlaﬂmaya var›rsa, Komite alt› haftal›k bir
süre içinde ortak metni kabul veya reddeder veya Konseyin nitelikli
ço¤unlukla Parlamentonun önerdi¤i de¤iﬂiklikleri içeren ortak
tutumunu onaylar. Burada görüldü¤ü gibi son söz sürekli Bakanlar
Konseyindedir. Yani ulusal yararlar› savunan Bakanlar Konseyi'ndedir.
Halen ortak d›ﬂiﬂleri ve güvenlik politikas›ndan sorumlu yüksek
temsilci, Avrupa Birli¤i Anayasas›n›n 27 üye ülkede onaylanma
süreci bittikten sonra Avrupa Birli¤i D›ﬂiﬂleri Bakan› unvan›na sahip
olacakt›r. Konsey nitelikli ço¤unlukla karar al›r. Ama ortak karar
almaya do¤ru bir e¤ilim vard›r. Konseyin oybirli¤iyle karar ald›¤›
alanlar da vard›r, niteli¤i gere¤i özellikle egemenli¤in yo¤unlaﬂt›¤›
kamu hukukunda, örne¤in vergi hukuku konusunda veya d›ﬂ politika
alanlar›nda Konsey oybirli¤iyle karar almak durumundad›r.
Di¤erlerinde ﬂu anda nitelikli ço¤unluk genel olarak kullan›lmaktad›r.
Avrupa Birli¤i'nin a¤›rl›kl› olarak yürütme fonksiyonunu yerine
getiren Avrupa Komisyonu ise kurucu antlaﬂmalar›n uygulanmas›n›
yak›ndan izler, Avrupa Parlamentosu'na karﬂ› sorumludur. Komisyon,
Parlamento taraf›ndan güvensizlik nedeniyle feshedilebilir (1999'da
örne¤i görülmüﬂtür). Ayr›ca Komisyon Avrupa Birli¤i'ni hukuken
temsil etti¤i gibi ortak politikalar›n oluﬂturulmas›nda ve
yürütülmesindeki iﬂlevinin yan›nda Avrupa Birli¤i'nin yap›sal fonlar›n›
yönetmektedir. Bu yap›sal fonlarla ilgili ülkemizde ﬂu anda Türkiye
Büyük Millet Meclisi alt komisyonundaki görüﬂmeler tamamlanm›ﬂt›r
ve süreç içinde gündeme gelecektir. Bilindi¤i gibi ﬂu anda ülkemizde
12 co¤rafi bölge saptanm›ﬂ durumdad›r. Onlarla ilgili 36 kalk›nma
ajans› tasar›da yer almakta, bunlar›n dördünde veya beﬂinde pilot
uygulamalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bunlar direkt olarak Avrupa Birli¤i'nin
yap›sal fonlar›yla ilgilidir ve bu fonlar› yöneten de Avrupa
Komisyonudur. Avrupa Komisyonu ayr›ca üye devletlerin
müktesebatla çeliﬂik durumlar›m saptayarak, uygun olmayan
davran›ﬂlar›n›n iptali için Adalet Divan›'na baﬂvurabilir. Konsey 27
teknokrattan (teknisyen bürokrattan) oluﬂur ve amac› da Toplulu¤un
ortak yararlar›n› koruyarak entegrasyonu geliﬂtirmektir. Avrupa
Birli¤i Komisyonu içinde karar önerilerinin haz›rlanmas›nda tek
yetkili olan Komisyon, Parlamento ve Bakanlar Konseyi'ne yasal
düzenlemeler haz›rlar. Avrupa Birli¤i politikalar›n›n uygulanmas›n›
sa¤lar, bütçeyi haz›rlar, Avrupa Birli¤i hukukunun uygulanmas›nda
Adalet Divan› ile birlikte hareket eder. Birli¤i uluslararas› kuruluﬂ
ve örgütlerde temsil etti¤i gibi antlaﬂmalar› müzakere eder. Avrupa
Birli¤i Komisyonu, ayr›ca Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birli¤i
Konseyi ile birlikte haz›rlad›¤› bütçe müzakerelerine kat›l›r. Kurucu
antlaﬂman›n 237.maddesi uyar›nca ki Avrupa Tek Senedi ile
getirilmiﬂtir, tam üyelik baﬂvurular›nda Konsey, Komisyona dan›ﬂmak
zorundad›r. Nitekim bizim 14 Nisan 1987'deki üyelik müracaat›m›z
Konsey taraf›ndan Komisyona sevk edilmiﬂtir. Komisyon da 29 ay
sonra "eligible" (ehil) diye her yere çekilebilecek bir yan›t vermiﬂtir.
Mekanizma böyle çal›ﬂmaktad›r. Üyelik baﬂvurular›nda Avrupa
Parlamentosu'nun uygundur görüﬂünün al›nmas› da gerekir. Bu
anlay›ﬂ Tek Senetle getirilmiﬂtir. Bakanlar Konseyi taraf›ndan nitelikli
ço¤unlukla Parlamentodaki siyasi e¤ilimler dikkate al›narak Konsey
Baﬂkan› ve Parlamento'nun da ço¤unlu¤unun onaylamas› ile Baﬂkan
saptan›r. Avrupa Birli¤i Anayasas› ile yetki ve sorumluluk aç›s›ndan
adeta Baﬂbakanl›k görevi tevdi edilmekte Komisyon Baﬂkan›na,
böylece entegrasyonun demokratik meﬂruiyeti güçlendirilmektedir.
Üçüncü kurum, beﬂ y›lda bir do¤rudan seçimle tespit edilen Avrupa
Parlamentosudur. ﬁu andaki üye say›s› 732'dir ve Parlamentonun
üye say›s› Avrupa Birli¤i Anayasas› ile de üye devlet adedi ne olursa
olsun 750'de dondurulmuﬂtu. Fakat Bulgaristan ve Romanya'n›n

GÖRÜﬁ
01.01.2007 tarihinde AB'ye kat›l›m› dolay›s›yla Bulgaristan'›n 18
ve Romanya'n›n 35 parlamenterinin kat›l›m›yla Avrupa
Parlamentosu'nun üye adedi 785'e ç›km›ﬂt›r. Parlamento'da üyeler
siyasi gruplara göre oturur. ﬁu anda da 8 grup bulunmaktad›r, bunlar›n
en güçlüsü de H›ristiyan Demokratlar ve Demokrat Birli¤inin 280
üye ile oluﬂturdu¤u gruptur. ‹kinci büyük grup da yaklaﬂ›k 200
üyenin mensubu oldu¤u Sosyalist gruptur. Bulgaristan ve
Romanya'dan ›rkç›, faﬂist parlamenterlerin di¤er üye devletlerin
›rkç› ve faﬂist parlamenterleriyle birlikte oluﬂturdu¤u 9. grup da 23
üye ile kurulma sürecine girmiﬂtir. Parlamentonun iki meclisi, bir
de genel sekreterli¤i vard›r. Meclislerinin biri Brüksel'de, di¤er
Strasbourg’da, genel sekreterlik de Lüksemburg'ta bulunmaktad›r.
K›saca söylemek gerekirse parlamento bu üç üye devlette, yani
Belçika'da, Fransa'da ve Lüksemburg'da çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Parlamentonun demokratik platform niteli¤i a¤›r basarken, Avrupa
Birli¤i Bakanlar Konseyi ile Avrupa Komisyonu'nu da yetkilerinin
kullan›lmas› aç›s›ndan denetlemek durumundad›r. Süreç içinde
bütçeye iliﬂkin yetkileri art›r›lan Parlamento, komisyon üyelerinin
atanmas›ndaki onay› ve 2/3 oran› ile Komisyonu görevden alma
yetkisine sahiptir. Ayr›ca gerek Konseye ve gerekse Komisyona
yaz›l› sorular yönelterek politikalar›n›n iﬂleyiﬂini izler, soruﬂturma
komisyonlar› kurar ve Avrupa Birli¤i vatandaﬂlar›n›n, (Avrupa Birli¤i
vatandaﬂl›¤› ba¤l› vatandaﬂl›kt›r, yani öncelikle bir üye devletin
vatandaﬂ› olunmas› gerekir böylece ba¤l› vatandaﬂl›k olarak Avrupa
Birli¤i vatandaﬂ› olunabilir) dilekçelerini inceledi¤i gibi, gerekti¤i
takdirde ombudsman atar. Ortak karar alma yönteminin gerekli
oldu¤u alanlar geniﬂletildi¤inden ve Avrupa Parlamentosu'nun ortak
d›ﬂiﬂleri ve güvenlik politikas› ve adalet ve içiﬂleri politikas›
alanlar›ndaki yetkileri de art›r›lm›ﬂt›r.
Bilindi¤i gibi Avrupa Birli¤i, Maastricht ile beraber üç sütun teorisi
denilen bir ﬂekilde ﬂematize edilmiﬂtir. Bunlardan birinci sütun
topluluklara aittir. Burada Avrupa Birli¤i'nde hukuk yorumunu ve
güvencesini elinde tutan Adalet Divan› bu topluluklardaki tüm
hukuki geliﬂmelerin güvencesidir. ‹kinci sütun ortak d›ﬂ ve güvenlik
politikas›, üçüncü sütun da adalet ve içiﬂleri ile ilgili aland›r. Süreç
içinde üçüncü sütundan vize, göç, s›¤›nma nedeniyle bu son iki
sütun Adalet Divan›'n›n hukuki denetiminin d›ﬂ›nda kald›¤› için ve
vize, göç, s›¤›nma ile ilgili sorunlar art›¤›ndan üçüncü sütunun içi
boﬂalt›larak birinci sütuna yani topluluklar sütununa transfer
yap›lm›ﬂt›r.
Kad›n milletvekili oran›n›n yüzde 30'larda oldu¤u Avrupa
Parlamentosu'nda seçmen yaﬂ› 18'dir. Tüm üyelerde, seçilme yaﬂ›
da 18 ile 25 aras›nda de¤iﬂir. Parlamentonun yetkileri ﬂöyledir;
Topluluklarda yasama görevinin yerine getirilmesine yard›mc› olmak
ve bu göreve kat›lmak, bütçeyi görüﬂmek ve kabulde Konsey ile
birlikte davranmak, Komisyon ve Bakanlar Konseyi'ni denetlemek.
Avrupa Tek Senedi 1987'de akdedilmiﬂtir. Adalet Divan› ile ilgili
hükümlerin de¤iﬂtirilmesi, çevre, araﬂt›rma-geliﬂtirme ve teknoloji
konular›nda al›nacak kararlar, sosyal, bölgesel ve tar›msal yönlendirme
fonlar› gibi yap›sal fonlardaki de¤iﬂiklikler, yeni üyelerin toplulu¤a
kat›l›m› ve ortakl›k antlaﬂmalar›n›n imzalanmas›na yönelik kararlarda
Parlamentonun onay ve iﬂbirli¤inin zorunlu hale getirilmesi bu
dönemdedir. Avrupa Birli¤i Anayasas› ile ortak karar alma ve esas
yasama görevine dönüﬂtürülmek istenen Parlamento, ‹ç Pazar,
iﬂçilerin serbest dolaﬂ›m›, iﬂ kurma serbestîsi niteliklerinin tan›nmas›,
iﬂçilerin çal›ﬂma hakk› veya sorumluluk alanlar› konular›nda ortak
karar alma yöntemlerinin örnekleridir. Bu alanlarda yetkileri
geniﬂletilerek Parlamento iﬂlevine giderek a¤›rl›k verilmeye
çabalanmaktad›r.
Bir önemli kurum da, Adalet Divan› ve onun 1989'da ilave edilen
(bidayet mahkemesi) ilk derece mahkemesidir. Kurumlarla Topluluk
personelinin ihtilaflar›n›n yarg› mercii yeni bir mahkeme de kurulma
aﬂamas›ndad›r. Adalet Divan› üye devletlerin Topluluk ile veya kendi
aralar›ndaki ihtilaflar›n›n yan› s›ra topluluk ile gerçek ve tüzel kiﬂiler
aras›ndaki veya topluluk kurumlar›n›n kendi aralar›ndaki hukuki

ihtilaflar›n›n çözümünde sorumluluk taﬂ›r ve hukuki güvencenin
oda¤›d›r. Üye devletlerde Acquis Communautaiere'in farkl› yorum
ve uygulanmas›n›n önlenmesi, bir baﬂka deyiﬂle yorum birli¤inin
sa¤lanmas› amac›yla Divana muhtelif biçimde müracaat yöntemleri
vard›r. Bunlardan biri, ulusal mahkemelerin bekletici sorun yaparak
önkarar yoluyla, Adalet Divan›'na baﬂvurmalar›d›r. Önkarar bazen
bir ihlalin, bazen bir geçersizli¤in saptanmas›yla, bazen de bir yorum
olarak karﬂ›m›za ç›kar. Kurucu antlaﬂman›n 204. maddesi uyar›nca
üye devlet mahkemesi müktesebat›n ihlali, ayk›r›l›k iddias›n›,
bekletici mesele kabul edip iddiay› Adalet Divan›'na yollad›¤› zaman
Divan karar›m ulusal mahkemeye sevk eder, o da Divan'›n karar›
uyar›nca davay› sonuçland›rmak durumundad›r.
Kurucu Antlaﬂman›n m.234/3 uyar›nca, ulusal mahkemelerin
müktesebat›n yorumu veya geçersizlik denetlemesi yap›lmas›
amac›yla davay› Adalet Divan›'na gönderme zorunlulu¤u koyarken,
m.234/1 ve m.234/2'de ulusal mahkeme "gerekli görürse" ibaresi
bir anlamda ulusal mahkemeye serbestlik vermektedir. Her derecedeki
adli, idari, hukuk veya ceza mahkemelerinin yan› s›ra anayasal yarg›
yetkisine sahip ulusal mahkemeler de davay› Adalet Divan›'na
gönderebilir. Ama hakem mahkemelerin veya rekabet kurulunun
veya benzer kurumlar›n böyle bir yetkisi yoktur. Ancak Adalet
Divan›, ulusal mahkemeye müdahale ederek ihtilaflar›n kendi önüne
getirilmesini talep edemez. Madde 234/3'te "kararlar› aleyhine kanun
yollar›na müracaat etmek olana¤› bulunmayan bir mahkeme" ibaresi
uyar›nca, sorunu Adalet Divan›'na göndermek zorunda olmas›na
karﬂ›n, göndermeyen ulusal mahkemeye karﬂ› ihlal davas› aç›labilir.
Yaln›z bu tür ihlal davas› aç›ld›¤›nda, o ulusal mahkemenin ait
oldu¤u ülkeye karﬂ› m› aç›lmal›d›r? Bu boﬂluk yaratan bir konudur.
Zira böylesi bir durumda bir ülke ba¤›ms›z mahkemesinin ald›¤›
karardan sorumlu tutulabilir mi? Bu durum son derece tart›ﬂmal› bir
konudur. Divan'›n önkarar› ulusal mahkemeyi ba¤lar, geriye etkilidir.
Üye ülkenin herhangi bir kurucu antlaﬂmadan do¤an bir sorumlulu¤u
gerçekleﬂtirmemesi durumunda da di¤er bir üye ülke veya Komisyon,
Avrupa Merkez Bankas› veya Avrupa Yat›r›m Bankas› bu konuda
Adalet Divan›'na baﬂvurur. Baﬂvuru üzerine savlar› irdeleyen,
inceleyen Adalet Divan› karar› ile üye devletin Kurucu Antlaﬂmay›
ihlal etmesi önlenirken, Kurucu Antlaﬂman›n 226, 227, 228. maddeleri
uyar›nca ayr›ca organ hukukuna ayk›r› yani tüzük ve yönergeye
ayk›r› olarak üye devletin ulusal bir düzenleme yapmas› veya böylesi
bir düzenlemeyi korumas›, benzeri bir uygulamay› baﬂlatmas› veya
Acquis Communautaire'i eksik, yanl›ﬂ ya da geç uygulamas› ihlal
davas› aç›lmas›n› gerektirir. Adalet Divan› karar› uyar›nca öngörülen
önlemleri almayan üye devlet Divan›n hükmedece¤i para cezas›n›n
da muhatab›d›r. Mevzuatla ilgili iptal davas› da aç›labilir Divan
nezdinde üye ülkeler olsun, Bakanlar Konseyi olsun, Komisyon,
Parlamento, Merkez Bankas›, Yat›r›m Bankas›, gerçek ve tüzel
kiﬂiler, hukuki tasarrufta bulunma yetkisini haiz Parlamento'ya,
Bakanlar Konseyi'ne, Komisyon'a, Avrupa Merkez Bankas›'na ve
Denetim Kurumuna veya Hesap Mahkemesi'ne karﬂ› Kurucu
Antlaﬂman›n 230. maddesi uyar›nca davalar›n› ikame edebilirler.
Ayr›ca Avrupa Yat›r›m Bankas› Guvernörler Kurulu'nun ald›¤› karara
karﬂ› da Kurucu Antlaﬂman›n yine 237. maddesi uyar›nca iptal davas›
aç›labilir. Divan'›n iptal karar› var olan hukuki durumu geriye etkili
olarak ortadan kald›r›rken yenilik do¤uran bir dava olarak karﬂ›m›za
ç›kar. Yetkisizlik, ﬂekle iliﬂkin kurallara uyulmamas›, Kurucu
Antlaﬂman›n ihlali ya da takdir yetkisinin kötüye kullan›lmas›na
istinaden iptal davas› aç›labilir. 1989'dan itibaren bugüne kadar bu
Divan 12 bine yak›n davaya bakm›ﬂt›r. Fakat üye devlet adedinin
art›ﬂ› iﬂ yükünü de artt›rmaktad›r. Bu itibarla1989'da Divan'›n bir
bidayet mahkemesine olan ihtiyac› dolay›s›yla ilk derece mahkemesi
kurulmuﬂtur ki, bu ilk derece mahkemesi, kurumlarla çal›ﬂanlar
aras›ndaki ihtilaflara bakt›¤› gibi, Topluluk Rekabet Hukuku'nun
uygulanmas›yla ilgili gerçek ve tüzel kiﬂiler taraf›ndan ikame edilen
davalara ve bir kurumun eyleminden ya da eylemsizlikten do¤an
tazminat davalar›na da bakmaktad›r. Bu itibarla iﬂ yükündeki art›ﬂ
yeni bir mahkemenin kuruluﬂunu zorunlu hale getirmiﬂtir.
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Sistemin Üretti¤inin Tüketicisini Yetiﬂtirmek
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

K

lasik anlamda sol eme¤i, sa¤ sermayeyi temsil eder. Sol
emek sermaye çeliﬂkisinde eme¤in saf›nda, sa¤ sermayenin
yan›ndad›r. Marksist ö¤reti toplumsal geliﬂimin bir üst evreye
s›çramas›n›n s›n›flar aras› çeliﬂkinin yeni üretici güç lehine devrimle
çözümlenece¤ini öngörür. Liberal sa¤ ö¤reti ise, kapitalizmin hiçbir
ﬂekilde kay›t alt›na al›nmay›p, serbest piyasa ekonomisinin do¤al
seyrine b›rak›ld›¤›nda her ﬂeyin daha iyi olaca¤›n› savunur.

birbiriyle tamamen örtüﬂen yaklaﬂ›m sergilemelerinin nedenlerine
gelebiliriz. 12 Eylül öncesi birbiriyle kanl› b›çakl› kimi sa¤c›larla
solcular, baz› siyasal ‹slamc›larla sekülarizm savunucular›, tekelci
sermayenin sözcüleriyle kimi eski Marksistler niçin farkl› üsluplarla
ayn› söylemlerde bulunmaktad›rlar? Gece kapitalist sistemi alaﬂa¤›
edip proletarya diktatörlü¤ü kurmak düﬂüyle yata¤a girip sabah sivil
toplumcu olarak uyanmak nas›l izah edilmelidir?

Bizde yak›n zamana kadar dünyaya, ülkeye, toplumsal olaylara sol
düﬂünce penceresinden bakanlarla sa¤dan bakanlar›n tahlilleri,
ekonomik çözüm önerileri birbirinden çok farkl› olurdu. Dünya
görüﬂlerini biçimlendiren düﬂüncelerinin felsefi temelleri nedeniyle
iki anlay›ﬂ aras›nda tart›ﬂmalar, uyuﬂmazl›klar ola¤an karﬂ›lan›rd›.

Ayr› havuzlarda ayn› yemle beslenen çiftlik bal›klar› olsun, ayr›
kümeslerde ayn› besinle yetiﬂtirilen piliçler olsun, meraya ç›kar›lmadan
ah›rda katk›l› yemlerle do¤al geliﬂimi beklenmeden kilo ald›r›l›p
ﬂiﬂirilen s›¤›rlar olsun lezzet, damak tad› olarak birbirinin ayn›s›d›r.
Kad›n, gençlik, sendikalar, Siyasal ‹slamc›, sol, liberal yap›lanmalar
yani de¤iﬂik havuzlar içinde fonlanan sivil toplumcular da bir süre
sonra farkl› platformlarda ayn› alg›ya, benzer davran›ﬂa yönelerek
t›pk› bal›klar, tavuklar, s›¤›rlar gibi üretim standard›na uygun hale
gelerek tekdüzeleﬂmektedirler. Tavuklar›, bal›klar›, hayvanlar› suni
ortamda, hormonlu besinlerle do¤al geliﬂim seyrini k›saltarak yetiﬂtirip
piyasaya süren yat›r›mc›n›n amac› üretti¤inin sa¤l›k, lezzet aç›s›ndan
mükemmel olmas› de¤ildir. O en k›sa zamanda, en ucuz ﬂekilde
pazara arz edip paraya dönüﬂtürece¤i ürünün peﬂindedir.

Ülkemiz solu ABD’yi emperyalist sistemin öncüsü olarak görür, bu
emperyal güce karﬂ› ç›kmay› zorunlu sayard›. Ülke içinde ise
emperyalist sistemin uzant›s› olarak tan›mlad›¤› tekelci sermayeye
karﬂ› antikapitalist bir tav›r sergilerdi. Ülkede ve dünyada kapitalist
sistemi savunan anlay›ﬂlarla da mücadele eder, sert tart›ﬂmalara
girerdi. Dini ç›k›ﬂ noktas› olarak alan kimi anlay›ﬂlar kapitalizmle
aç›ktan kavgal› olmasalar da ABD ve Avrupa’y› Haçl› âlemi olarak
nitelerdi.
Bat›n›n So¤uk Savaﬂ döneminde Türkiye’ ye biçti¤i rol NATO’nun
ileri karakolu olma göreviydi. Kanat ülkesi, ileri savunma hatt›
Türkiye’nin SSCB’nin nüfuz alan›na kaymamas› olarak nitelenebilecek
bir strateji söz konusuydu. Türkiye’nin antikomünist bir siyasal,
ekonomik ve toplumsal pozisyonda kalmas› yeterliydi. Türkiye
kapitalist kampta kalmal›yd› ama sermaye birikimi sa¤lamas›na,
gerçekleﬂtirece¤i sanayi devrimiyle bat›ya rakip olacak ölçüde
kapitalistleﬂmesine de izin verilemezdi!
SSBC’nin y›k›l›p Berlin duvar›n›n çökmesiyle emperyalizmin ötekisi
olan sosyalizm Bat› için yak›n gelecekte ideolojik ve ekonomik bir
rakip olmaktan ç›km›ﬂt›r. Bu sürecin dünyada oldu¤u gibi ülkemizde
de ortaya ç›kard›¤› sonuçlar›n iyi tahlil edilmesi zorunludur. Ülkemizde
sol ve sa¤ yeniden tan›mlanmakta, sistem kendisini rahats›z etmeyecek,
sistemle sorunu olmayan ideolojiler imal etmektedir.
ABD’nin mevcut ekonomik ve siyasal sistemi öteki yani amans›z
has›m üzerine kuruludur. ABD has›ms›z yapamaz, ABD çarklar›
ötekisiz dönemez. ABD sistemin devam› için dünyadaki tüm has›mlar›
yok olsa bile has›m imal etmek zorundad›r. ABD’nin entegre siyasal
ve toplumsal düzeni, kapitalist çark› oksijen gibi, hava, toprak, su
gibi hasma ihtiyaç duyar. ABD’nin derin ideologlar› yeni hasm›
çoktan tan›mlam›ﬂlard›r: Bu has›m ulus devletler ve ‹slam’d›r. ‹slam
co¤rafyas›n›n ABD ç›karlar›na göre yeniden tanzim edilmesinin
etkileyici ad› da GOP, yani Geniﬂletilmiﬂ Ortado¤u bir di¤er söylemle
Büyük Ortado¤u Projesidir. ‹slam co¤rafyas›ndaki diktatörlerin
tasfiyesiyle demokratikleﬂtirilmesinin iki uygulama alan› olarak
adland›r›lan Irak ve Afganistan’da yaﬂananlar proje hakk›nda yeterli
fikri fazlas›yla vermektedir!
Gelece¤in tarihçileri, iﬂgali, ya¤may›, tecavüzü demokratikleﬂme,
özgürleﬂme olarak alk›ﬂlatmay› ABD laboratuarlar›nda fazla mesaiye
kalan post modern toplum mühendislerinin parlak baﬂar›s› olarak
kaydedeceklerdir.
Sözün buras›nda dünya görüﬂleri nedeniyle bir araya gelmeleri,
uyuﬂmalar› olanaks›z siyasal anlay›ﬂ sahiplerinin ayn› platformlarda
buluﬂup ortak bildirilere imza atmalar›n›n, benzer görüﬂleri savunup,
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Kilo, verim, karl›l›k aç›s›ndan piyasa standard›na uygun hormonlu
ürün konusunda al›nan olumlu sonuçlar, benzer yöntemlerle standarda
uygun insan yetiﬂtirerek güdümlü toplum yaratma konusunda
emperyalistlere fikir vermiﬂtir. ABD ve AB yukar›da anlat›lanlar›n
topluma uygulanmas› sonucu özüne, halk›na, ulusal ç›karlar›na
yabanc›laﬂ›p sistemin sorunsuz iﬂleyiﬂine katk› verecek, farkl› siyasal
havuzlarda ayn› ﬂeyleri söyledi¤i halde kendisini solcu, liberal,
demokrat, ça¤daﬂ, dinci sanacak suni insan yetiﬂtirmenin formülünü
bulmuﬂlard›r. Sistemin ç›karlar›n›n devam›, emperyalist çark›n
sorunsuz dönmesi için fonlu ürünleri ulus devletleriyle, ulusal
ç›karlar›yla kavgaya kurgulanmaktad›r. Emperyalist laboratuarlar›n
hormonlu sivilleri arac›l›¤›yla ulusu ayr›ﬂt›r›p ötekileﬂtirecek kimlik
kavgalar›n› tetikleyecek konular sivilleﬂmenin olmazsa olmaz› olarak
ayr›ﬂma gündemine sokulmaktad›r.
Yaﬂanan sürecin iyi anlaﬂ›labilmesi için ABD’nin NED-Ulusal
Demokrasi Fonu- baﬂta olmak üzere devlet güdümlü birçok kurumla,
hedef ülkede Demokrasi Projesi veya sivilleﬂme olarak adland›rd›klar›
yap›lanmalara bak›lmas› gerekmektedir. AB ve AB üyesi kimi
devletler de sivil toplumculuk olarak tan›mlanan güdümlü oluﬂumlar
için bütçelerinden fonlar ak›tmaktad›rlar. Bu fonlarla, sendikalar,
meslek örgütleri, üniversiteler, e¤itim kurumlar›, gençlik ve di¤er
kesimler aras›nda uluslar›na yabanc›laﬂt›r›p, kendilerine
yak›nlaﬂt›rd›klar› kümeler oluﬂturmaktad›rlar.
Fonlu oluﬂumlar sivil makyajl› demokrasi tutkunlar› olarak
pazarlansalar da gerçekte arkadaki emperyal gücün stratejik
hesaplar›n›n aktörü olarak verilen görevi yapmaktad›rlar. Birbiriyle
uzlaﬂmayacak ölçüde farkl› dünya görüﬂlerinden gelenler bu nedenledir
ki, demokrasi projeleriyle sivil örümce¤in a¤›na tak›l›p fonlu
e¤itiminden geçtikten sonra ayn› sözleri söylemeye, ayn›
de¤erlendirmeleri yapmaya baﬂlamaktad›rlar.
Sistem üretti¤ini tüketecek ça¤daﬂ köleler imal etmektedir. Bu nedenle
emperyalizmin piyasa arz etti¤inin talepçisi, tüketim kölesi olmay›
elinin tersiyle iterek baﬂlamak gerekiyor iﬂe. ‹nsanl›¤›n onurunu
savunmak için insanlaﬂmak gerekiyor öncelikle. ‹nsanlaﬂmak için
de sistemin havuzundan beslenen hormonlu ürüne dönüﬂmeyi
reddetmek!

BASIN AÇIKLAMALARI

‹stanbul Barosu Ezilenlerin Hukukunu
Savunmay› Sürdürecektir
‹ﬂçilerin birlik dayan›ﬂma mücadele günü 1 May›s’› coﬂkuyla
kutluyoruz. Vahﬂi kapitalizme, s›n›rs›z sömürüye karﬂ› verilen
mücadeleler sonucu elde edilen kazan›mlar›n geri al›nmaya, eme¤in
hukukunun pervas›zca çi¤nenmeye baﬂland›¤› bir süreci yaﬂ›yoruz.
Çal›ﬂanlara, yoksullara, eme¤in uzun soluklu mücadelesi sonucu
ulaﬂ›lan ekonomik, demokratik haklardan geriye gidilecek bir
sistem dayat›lmaktad›r.
Postmodern orta ça¤dan baﬂka anlam taﬂ›mayan emek düﬂman› bir
sistem küreselleﬂme makyaj›yla halka dayat›lmaktad›r. Küreselleﬂme
ile kastedilenin emek yanl›s› kazan›mlar›n tasfiyesi oldu¤u kesin
olarak ortaya ç›km›ﬂt›r. Küreselleﬂme söylemiyle büyük sermayenin
önündeki her türlü hukuksal engel kald›r›lmakta, çal›ﬂanlar›n
geçmiﬂten gelen kazan›mlar› süreç içinde yok edilmektedir. Reform
olarak övgüyle sunulan serbest piyasa düzenlemelerinin istisnas›z
hepsinin halk›n ç›karlar›yla ters düﬂtü¤ü görülmektedir.
Son y›llarda sa¤l›k alan›nda, çal›ﬂma alan›nda, baﬂka alanlarda
büyük propagandalarla gündeme getirilen uyum ve reform
düzenlemelerinin eme¤i savunmas›z b›rakarak meydan› modern
vahﬂi kapitalizmin insaf›na terk etti¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Anlat›lan
do¤rultuda halk aç›s›ndan büyük kazan›mlar getirece¤i söylemiyle
gündeme getirilen ve halk›n gerçe¤i anlamas›n f›rsat verilmeden
TBMM’de kabul edilen Sosyal Güvenlik ve Sa¤l›k Sigortas›
yasas›n›n ac› sonuçlar› ﬂimdiden ortaya ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Öncelikle emek sermaye dengesinin çal›ﬂanlar›n ç›karlar›n›
kollanarak kurulmas› sosyal devlet anlay›ﬂ›n›n do¤al sonucu iken
anayasa ve yasa metinlerinden sosyal devlet anlay›ﬂ› ve uygulamas›
tefsiye edilerek emek kesimi ve halk y›¤›nlar› serbest piyasan›n
insaf›na terk edilmektedir.
Eme¤in ç›karlar›n›n, eme¤i kollayan bir anlay›ﬂ›n devlet felsefesi
haline getirilmesiyle sa¤lanaca¤› bilinen bir gerçektir. Çal›ﬂanlar›n,
halk y›¤›nlar›n›n ekonomik, demokratik ç›karlar›n›n bilincine
vararak, vahﬂi kapitalizmin s›n›rs›z sömürüsüne karﬂ› mücadelesinin
meﬂruiyet temelini ça¤daﬂ hukuk kabul etmektedir.
Sömürüye karﬂ› eme¤in, haks›zl›¤a karﬂ› hakl›n›n, küresel
emperyalizme karﬂ› tasfiye etmek istedi¤i ulus devletlerin yan›nda
saf tutarak mücadele bayra¤›n›n yükseltilmesi gereken günler
yaﬂ›yoruz. ‹stanbul Barosu eme¤in bayram›n› kutlarken 132 y›ll›k
onurlu geçmiﬂinden gelen sorumluluk duygusuyla bundan sonra
da ezilenlerin hukukunu savunmay› sürdürece¤ini kamuoyuna
sayg›yla duyurur.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

Postmodern Sald›r›ya Karﬂ›
Hukuk Direniﬂi Sürecek
Osmanl› ‹mparatorlu¤unun emperyalistlerce paylaﬂ›lmas› arzusunun
yol açt›¤› I.Dünya Savaﬂ› bizim aç›m›zdan 30 Ekim 1918 Mondros
Ateﬂkesiyle sona erdi. 54 parça savaﬂ gemisinden oluﬂan Ba¤laﬂ›k
donanmas›n›n Bo¤aza demirledi¤i 13 Kas›m 1918, Mustafa Kemal
Paﬂa’n›n da ‹stanbul’a dönüﬂ tarihidir.
13 Kas›m 1918’den Samsun’a hareket tarihi olan 16 May›s 1919’a
kadar Mütareke ‹stanbul’unda çözüm aray›ﬂlar›n› sürdüren Mustafa
Kemal Paﬂa Anadolusuz bir kurtuluﬂun mümkün olmad›¤›n› anlar.
19 May›s 1919, emperyalistlerce ülke ve ulus olarak tasfiyesine
karar verilen bir halk›n aya¤a kalk›ﬂ günüdür. Kibirli emperyalistlerce
paylaﬂ›m hesaplar›n›n uygulamaya konuldu¤u bir aﬂamada teslimiyet
ve köleli¤e hay›r diyen bir halk›n direniﬂ baﬂlang›c›n›n 91.y›l›nda
yeni bir de¤erlendirmenin gerekli oldu¤u aç›kt›r.19 May›s 1919
kölelik dayatmas›na karﬂ› iﬂgalcilerin merhametine s›¤›nmak yerine
savaﬂ›, ölümü göze alan bir halk›n çileli fakat onurlu özgürlük
yürüyüﬂünün ilk ad›m›d›r.
19 May›s 1919’dan 23 Nisan 1920’ye kadar geçen 1 y›l› aﬂk›n süre
kurtuluﬂ mücadelesinin örgütlenmesi, halk›n düﬂünsel ve fiziksel
deste¤inin sa¤lanmas›, ulusun temsilcilerinin meclisinin
oluﬂturulmas›na yönelik yo¤un çabalarla geçer.

Özgürlük ve ba¤›ms›zl›k destan› yazan, ulusça sömürüye ve iﬂgale
karﬂ› direnen, mazlum milletlere emperyalizmin yenilebilece¤ini
kan›tlayan bir ulusun bireyleri olarak bu mücadele geçmiﬂinin
miras›n›n özenle korunmas› sorumlulu¤unu taﬂ›maktay›z.
Günümüz emperyalizminin, kurtuluﬂ savaﬂ›yla ulaﬂt›¤›m›z de¤erler
olan ulusal ba¤›ms›zl›¤›m›za, özgürlü¤ümüze, demokratik, laik
ulus devlete karﬂ› yo¤un biçimde sürdürdü¤ü post modern sald›r›ya
karﬂ› direniﬂin kayna¤› 19 May›slar›n miras›nda bulunmaktad›r.
Ulusumuz 19 May›s 1919’un 91. Y›ldönümünde günümüz
emperyalizminin ve müttefiklerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin laik,
üniter, demokratik yap›s›na ve ça¤daﬂl›¤a karﬂ› sald›r›lar›n›n
ard›ndaki rövanﬂ alma arzusunun bilincindedir. Atatürk’ün miras›n›n
tasfiyesinin zaman›n geldi¤ini, Atatürk döneminin kapand›¤›n›
aç›kça söyleyenler yan›ld›klar›n› bir kez daha göreceklerdir.
‹stanbul Barosu ulusumuzun ba¤›ms›zl›k meﬂalesinin yak›ld›¤›
tarih olan 19 May›s’lar›n miras›n›n yaﬂat›lmas› ve korunmas›
yolundaki hukuk u¤raﬂ›lar›n› sürdürmeye ayn› kararl›l›kla devam
edece¤ini kamuoyuna sayg›yla duyurur.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

Teslimiyete haz›r, emperyalistlerin her buyru¤una boyun e¤en
‹stanbul’un mütareke hükümetlerine karﬂ›n, direnen Türk halk›n›n
kendi meclisini, hükümetini, ordusunu yoktan var etti¤i bu süreç
günümüzde de hayranl›k uyand›rmaya devam etmektedir.
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“Bir gün meslektaﬂ›m Av. Necati Toker’i
ziyarete gittim. Bürosundaki duvarda bir
özdeyiﬂ okudum. “Bugün, bundan
sonraki hayat›m›z›n ilk günüdür.” Çok
iyi hat›rl›yorum, beynimde ve gözlerimde
bir ›ﬂ›k çakt› ve ben o anda "resme baﬂlama"
karar› verdim”. Böyle diyor avukatl›k
mesle¤inin en k›demlilerinden, sanatç›
dostumuz Av. Muammer Güngör.
Estonﬂehir’deki evine kabul etti bizi.
Trafikten, kargaﬂadan, kalabal›ktan uzak,
yeﬂiller içinde yeﬂil bir ev. ‹leri bir yaﬂa
geldi¤ini söylüyor Muammer Bey, ama
klasik bir deyimle ve tam da ona uygun
olarak “çok gençleri cepten ç›kar›r”.
Muammer Bey, içine düﬂen sanat
k›v›lc›m›yla yan›p tutuﬂuyor. En sevdi¤i
kelimelerden biri de k›v›lc›m. Belki bu yaz›
yay›mland›¤›nda ad› K›v›lc›m olan bir k›z
torununa kavuﬂacak Muammer Bey.
ﬁimdiden kutluyoruz.
Sivas’ta do¤muﬂ, ilkö¤renimini orada,
ortaokulu ‹stanbul’da, liseyi paras›z yat›l›
olarak Bursa’da, hukuk ö¤renimini de
‹stanbul’da yapm›ﬂ. Halen ‹stanbul
Barosuna kay›tl› olarak avukatl›k mesle¤ini
sürdürüyor. Güngör, Staj E¤itim Merkezi
kurulduktan sonra da uzun y›llar bölüm
baﬂkanl›¤› yapm›ﬂ ve stajyerlere “Avukatl›k
Mesle¤i” ile ilgili dersler vermiﬂ.
Muammer Güngör, resim çal›ﬂmalar›na
1970 y›l›nda Cihangir ve F›nd›kl›’daki resim
atölyelerinde baﬂl›yor. Daha çok natürmort
ve peyzaj üzerinde çal›ﬂmalar yap›yor.
Güngör, “2 y›l Ressam Süha Bey ile 2 y›l
Ressam Mehmet Güleryüz ile 6 y›l Ressam
Ünsal Toker ve 1 y›l da Ressam Bahri
Genç ile beraber çal›ﬂt›m. 1994 y›l›ndan
itibaren de Ressam Ramuﬂ ‹pek ile 9 y›l
çal›ﬂt›m. 2003 y›l›ndan beri çal›ﬂmalar›ma
yaln›z olarak devam ediyorum” diyor.
Bu arada Bak›rköylü Sanatç›lar Derne¤i’ne
( B A S A D ) ü y e o l u y o r. D e r n e ¤ i n
faaliyetlerine aktif olarak kat›l›yor.
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Eserlerinin baz›lar›n› karma sergilerde
sergiliyor. Çok be¤eniliyor. Hatta sat›n
almak isteyenler ç›k›yor. Bu noktada bak›n
ne diyor Muammer Güngör: “Kara kalem
ve ya¤l› boya çal›ﬂmalar›m pek çok
çevreden büyük ilgi gördü. Ancak
resimlerimin tamam›n›n sergilenmesine bir
türlü izin veremedim. Onlar evlatlar›m
gibi… Satmay› düﬂünmedi¤im gibi koruyup
kollama hissine de engel olamad›m”.
Resimlerini sevenlerine internet kanal›yla
ulaﬂt›rmaya çal›ﬂ›yor Muammer Bey. Onun
tüm resimlerini www.muammergungor.com adresinde görmek ve büyük
bir hayranl›k duymak mümkün.
Sohbetimiz s›ras›nda Atatürk’ün sanata
verdi¤i öneme s›k s›k vurgu yap›yor
Muammer Güngör. Atatürk’ün sanat ve
sanatç›larla ilgili sözleri ise hala belle¤inde.
“Ama”, diyor Muammer Bey, “Atatürk’ün
ölümünden sonra sanat›n kazand›¤› ivme
düﬂüﬂe geçti... Rant ekonomisi sanat›
dumura u¤ratt›. ﬁehirlerimiz ﬂehir olmaktan
ç›kt›. Kent meydanlar› yok edildi.
Sporculara gösterilen ilgi sanatç›lara

Av. Muammer Güngör

gösterilmiyor. Sanata yat›r›m yap›lm›yor.
‹nan›lmaz bir kültür kayna¤›m›z var.
Müzikte, resimde, heykelde, k›sacas› sanat›n
her dal›nda hazineler var. Tercüman
olmadan konuﬂulan tek konu sanatt›r.
Sanat›n dili evrenseldir”.
Bu noktada yeniden Atatürk’e dönüyor
Muammer Bey ve bir anekdot anlat›yor:
“Sanayici ﬁakir Zümre Atatürk’ün çok
yak›n arkadaﬂ›d›r. Atatürk Sofya’da
Ataﬂemiliter iken onun yan›na gidiyor.
Atatürk onu Sofya Operas›na götürüyor ve
Carmen Operas›’n› izliyorlar. Carmen bir
‹spanyol bestecinin eseri. Operan›n
bitiminde seyirciler sanatç›lar› coﬂkuyla
alk›ﬂl›yorlar. O s›rada Atatürk ﬁakir
Zümreye diyor ki: “Bak ﬁakir, operay›
Bulgar ﬁef yönetiyor. Oynayan sanatç›lar
Bulgar, izleyenlerin hemen hepsi Bulgar.
Bir ‹spanyol sanatç›n›n eserini ç›lg›nca
alk›ﬂl›yorlar. Biz niye bu kadar geri kald›k,
ﬂimdi çok iyi anl›yorum, diyor”.
“Ben paras›z yat›l› olarak okudum.
Hukukçu oldum. ‹çimdeki sesi dinledim
sanatç› oldum. Hem hukukçu hem de sanatç›

SÖYLEﬁ‹
olarak topluma karﬂ› bir borcum var” diyor
Muammer Bey ve ekliyor: ”Herkesin de
benim gibi bir hobisi olmal›d›r. Hobi insan›
günlük s›k›nt›lardan, stresten kurtar›r,
insana yaﬂam gücü verir”.
Ve sohbetimizin sonunda as›l mesaj›n›
veriyor Say›n Muammer Güngör:
“Avukatl›k bildi¤iniz gibi çok stresli bir
meslek. Sevgili Baﬂkan›m›z, adaﬂ›m
Muammer Ayd›n’la bir karar verdik.
Önümüzdeki Sonbahar’da büyük bir
potansiyele sahip olan baromuzun üyeleri
için bir resim kursu –hatta buna minyatür
de eklenebilir- açmay› planlad›k. Sanat
Atölyeleri kurmay› düﬂünüyoruz. Avukatlar
aras›nda resme yetenekli pek çok kiﬂinin
ç›kaca¤›na inan›yorum. Baromuzun
düzenledi¤i resim sergilerine kat›lan
meslektaﬂlar›m›z bunu kan›tl›yor. Amac›m›z,
avukatlar›n sanatç› yönlerini daha da
yükseltmek. Burada çok yetenekli ve çok
de¤erli hocalar resim dersleri verecek. Biz
bu kurslarla insanlar›n yüre¤ine bir k›v›lc›m
atabilirsek çok mutlu olurum”.
Meslektaﬂlar›m›za bu müjdeyi de verdikten
sonra Say›n Muammer Güngör’e ve sevgili
eﬂi ﬁaylan Han›ma, çocuklar› ve torunlar›na
nice sa¤l›kl› günler dileyerek yan›ndan
ayr›l›yoruz.
Ayhan Dinç

Sanata yat›r›m yap›lm›yor.
‹nan›lmaz bir kültür
kayna¤›m›z var.
Müzikte, resimde, heykelde,
k›sacas› sanat›n her
dal›nda hazineler var.
Tercüman olmadan
konuﬂulan tek konu sanatt›r.
Sanat›n dili evrenseldir

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

25

STAJYER‹N SES‹

Müjdat Gezen’le Söyleﬂi
‹stanbul Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu'nca düzenlenen Müjdat Gezen
Söyleﬂisi 7 May›s 2010 Cuma Günü Saat 20.00’da Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›.
Müjdat Gezen, sanatç› disiplinine uygun olarak tam saatinde geldi. Hemen
kürsüde yerini ald› ve mikrofon karﬂ›s›na geçti. “Konferans vermek benim
âdetim de¤il, iﬂim de de¤ildir. O nedenle ben buraya sizlerle sohbet etmeye
geldim” dedi ve salondan kendisine soru yöneltilmesini istedi.
Sanatç›, yöneltilen sorular› yaﬂant›s›ndan verdi¤i örneklerle, esprilerle
süsleyerek yan›tlad›. Bu arada pek çok siyasi taﬂlar att›. Sanatç› duyarl›l›¤›
içinde, ça¤›n›n ayd›n› olarak Gezen, sorulara verdi¤i yan›tlarla ibret al›nmas›
gereken düﬂündürücü tablolar çizdi.

‹LKE

Salondakiler kahkahadan k›r›ld›, “gülmekten öldük” dercesine. Gezen’in
güçlü bir birikim ve ince bir zekâ eseri olan mizah›, asl›nda “güleriz a¤lanacak
halimize” deyiﬂinin de bir kan›t›yd›.
‹ki saati aﬂk›n sohbetin bitiminde ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, sanatç› Müjdat Gezen’e bir buket çiçek verdi. Ayd›n, yapt›¤›
konuﬂmada, Gezen’in Cumhuriyetin niteliklerini ve kazan›mlar›n› özümsemiﬂ,
ça¤›n›n ayd›n› bir sanatç› oldu¤unu, onunla birlikte olmaktan onur duydu¤unu,
bu nedenle de kendisini kutlad›¤›n› ve teﬂekkür etti¤ini bildirdi.
Toplant›da ayr›ca, Stajyer Avukatlar Komisyonca haz›rlanan "Stajyer
Avukat›n El Kitab›" da kat›l›mc›lara da¤›t›ld›.

26

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

O¤lum ilkelerin olacak
Seni sat›n alamayacaklar
Aptallar›n uydurdu¤u atasözlerine inanmayacaks›n
Paran›n sat›n almayaca¤› yoktur
Herkesin fiyat› vard›r
Gibi sözlere kanmayacaks›n
Onurunla, kimli¤inle ve beyninle
Ak›ll› yaﬂayacaks›n
Üreteceksin, seveceksin, sevileceksin
inançlar›n›n arkas›nda duracaks›n
Sevgilerin karﬂ›l›ks›z
Yaralar›n gizli olacak
Seni attan ottan ay›ran özelli¤in fark›na varacaks›n
Çünkü sen insan›n
Ve bunu yakalad›¤›n gün
Bembeyaz yaﬂayacaks›n
Müjdat Gezen

STAJYER‹N SES‹

Bana Mutlulu¤un Resmini
Çizebilir misin Avukat?
Yo¤un ö¤retim, uykunun yer almad›¤› final aylar› ve di¤er tüm
s›k›nt›lar› aﬂarak hepimiz avukat aday› olduk. Bugüne kadar hukuk
ö¤rencisi olarak ço¤umuz belki de ilgilenemedik, geliﬂemedik
farkl› alanlarda… Naz›m Hikmet’in “bana mutlulu¤un resmini
çizebilir misin, Abidin?” diye sorusuna karﬂ›l›k Abidin Dino çizmiﬂ
mutlulu¤un resmini, Bertolt Brecht insan neyle yaﬂar diye sormuﬂ
ve cevaplam›ﬂ kendi kendine, Aziz Nesin bozuk iﬂleyen çarklar›n
aras›ndaki engelleri çekip almaya çal›ﬂm›ﬂ hayat› boyunca
mizah›yla…
Belki bu de¤erli insanlar›n da bir mesle¤i vard›, hayatlar›n›n baﬂ›nda
belki de mütevaz› insanlar gibi yaﬂamay›, mesle¤inde ilerlemeyi
ve yuva kurmak gibi düﬂünceleri vard› salt, ama bir yerde film
koptu demek ki; demek ki hayat›n tek bir u¤raﬂla geçmeyece¤ini
fark ettiler, fark›ndal›k asl›nda kahramanl›kt›r da. Gönüllerinde
taht kurmakt›r insan›m›z›n. Ufuklar›n› açarak daha iyi bir dünya
yaratmakt›r.
Avukat, fark›nda olmal›d›r, ilgilenmelidir meslek d›ﬂ› ayr›nt›larla.
Eklemelidir her gün bir taﬂ di¤er taﬂlar›n üzerine, yaratmal›d›r
kocaman y›k›lmaz bir insan. Çünkü varl›¤a eklenen her ﬂey, sonradan
yarat›lm›ﬂ demektir. Avukat da kendini her geçen zaman diliminde
baﬂtan yaratmal›d›r. Kültür; her a¤açtan bir meyve koparmak, sonra
kendi a¤ac›n› dikmektir.
Dünya üzerinde yaz›lm›ﬂ her ﬂeyi okumak, her çizilmiﬂ resimde
anlam bulmak, her ﬂiirde ﬂairle ayn› duyguyu paylaﬂmak, her ezgide
notalar›n götürdü¤ü yere gitmek de¤ildir sanata giden yol. Sanata
giden yol eklemektir, “bu da varm›ﬂ” dedirtmektir insanl›¤a,
di¤erlerinin görmedi¤ini onlara göstermektir belki de. Avukat;
kendini ifade edemedi¤i için zor durumda kalan insan›, farkl› olan›
ilk görenlerden biridir. Bunu yaln›zca dava dilekçesiyle de¤il,
resmiyle ﬂiiriyle anlatmal›d›r. Naz›m’›n Tahir ve Zühre’sini ilk defa
bir Avukat görmüﬂ olamaz m›yd›? Gördü¤ümüz ama anlatmad›¤›m›z
kaç ihanet var kim bilir insanl›¤a karﬂ›? Bo¤ulup kal›r›z böyle
yaparsak, empati kuramaz oluruz. Baﬂkas›n› savunmay› b›rak›n,
kendimizi anlatamay›z insanlara.
Ço¤umuz ﬂikâyet üzerine ﬂikâyet ekleriz, zaman neden bizim
taraf›m›zda de¤il deriz ço¤u zaman. Ülkenin ﬂartlar› böyledir.
Ancak bozuk düzende eylemsizlik kadar kötü bir “davran›ﬂ” olamaz.
Avukat, ben kendi mesle¤imi yaparak yarar sa¤lar›m topluma
diyerek s›yr›lamaz iﬂin içinden. Çünkü Avukat ayn› anda birçok
iﬂi yapabilmeye al›ﬂm›ﬂ kimsedir. Bu yetene¤i kazanm›ﬂken,
yetene¤ini yaln›zca mesle¤i için kullanmak, bencil bir davran›ﬂ

örne¤inden ileri gidemez. “Yapt›klar›n ortada ama ya
yapmad›klar›n?” diye sorarlar adama.
Komutan Mustafa Kemal; Çanakkale Savaﬂ›’nda askerlerin siperlere
yazd›¤› yaz›lar› okurken hepsinden farkl› bir yaz› görür, askerlere
bunu kimin yazd›¤›n› sorar, hata etti¤ini düﬂünen askerlerden cevap
gelmezken, yüksek sesle tekrar sorar bu sefer b›y›klar› terlememiﬂ
bir delikanl› yaz›y› kendisinin yazd›¤›n› söylemiﬂ, Mustafa Kemal
ise; “ﬁimdi hemen toparlan.. Do¤ru ‹stanbul'a gideceksin. Sen eﬂi
bulunmaz bir sanatç›s›n. Ülkene yaﬂayarak, sanat›nla hizmet
edeceksin” diyerek delikanl›y› ‹stanbul’a göndermiﬂtir. Avukat,
savaﬂ ortam›nda bile olsa yaln›zca hukuksuzlu¤a karﬂ› de¤il her
ﬂeyle mücadele etmelidir. Bunun di¤er ad› da sanats›zl›kla,
robotlaﬂt›rmayla mücadeledir. Tek tip olamayan bir insanl›k istiyorsa
ilk önce kendisi bu tipten s›yr›lmal›d›r. Öncelikle sanatç›y›
korumal›d›r. Sonra sanatç›n›n yan›nda sanatç› olarak yürümelidir,
eklemelidir bir eser onunkinin yan›na…
O kadar çok zaman›m›z var ki meslektaﬂlar›m bir ﬂeyler eklemek
için kültüre; hele hele bu düzensiz duruﬂma saatleri oldu¤u sürece.
10 tane duruﬂmay› ayn› dakikaya koyan zihniyet tam Aziz Nesin’lik
bir olayd›r, suçsuzlu¤u geç de olsa kan›tlanm›ﬂ bir müvekkilinizin
size teﬂekkürü Abidin’in tablosundan ne kadar farkl› olabilir ki?
Brecht’in eleﬂtirdi¤i kan emicilerden iﬂçinin k›dem ve ihbar
tazminat›n› söküp ald›ktan sonra ayn› duygular› beslemez miyiz?
Biz Avukatlar sanattan hep uzak olmuﬂ de¤iliz, Eﬂber Ya¤murdereli
ﬂair, oyun yazar›yd›, ‹lhan ﬁeﬂen meslektaﬂlar›n›n kulaklar›n›n
pas›n› sildi, Saadet Ayhan, Cemil Alt›nbilek sanat müzi¤i ile
u¤raﬂm›ﬂt›r.
Arad›¤›m›z cesaret; hukuk ve sanat› hayat yolculu¤unda ele ele
tutuﬂturmay› baﬂarm›ﬂ bir meslektaﬂ›m›z›n sözcüklerinde gizli
asl›nda. Av. Zehra Coﬂkun’a sorduk; “Güzel sanatlarla u¤raﬂmak
isteyen ama "ikisi bir arada yürümez" diye cesaret bulamayan
meslektaﬂlar›m›za neler önerirsiniz?
Ertelememelerini öneririm. Bir ﬂeye biraz ilgi, yetene¤in belirtisidir
derler. Her ﬂey ilgiyle baﬂl›yor ve birazc›kta özenmeyle iyi sonuçlara
yol açabilir. Bence insanlar e¤ilimlerini bir kenara atmamal›lar
onun üstünde durmal› onu geliﬂtirmeye bakmal› çünkü hayatta
kalakala o kal›yor. Ruhsal olarak insan› geliﬂtiren bir taraf› var, bir
ﬂey yap›yorsunuz ve biliyorsunuz ki; bu dünyada bir tek olan, eﬂi
benzeri olmayacak bir ﬂeyi yaratm›ﬂ oluyorsunuz. ‹nsanlar da öyle,
tektir, bir tane daha yoktur. Bunu hukukla da ba¤daﬂt›r›rsak; böyle
tek ve biricik olana yani insana ve onun haklar›na sonsuz sayg›
gerekir.

Stajyer Avukat›n El Kitab›
Stajyer Avukatlar olarak staja baﬂlad›¤›m›z ilk günden itibaren, birçok ﬂeyi deneme yan›lma yoluyla ö¤renmek durumunda kal›yoruz.
Adliyelere ilk ad›m att›¤›m›zda hiç al›ﬂk›n olmad›¤›m›z bir kargaﬂada kendimize yer bulmaya çal›ﬂ›yor ve birçok ﬂeyin nas›l iﬂledi¤ini
bilmedi¤imiz için büyük s›k›nt›lar yaﬂ›yoruz. Bizden önceki dönemlerde stajyerli¤ini tamamlam›ﬂ olan arkadaﬂlar›m›z›n yaﬂad›klar›
zorluklar› azalmak ve birçok gerekli pratik bilgiye rahatça ulaﬂabilmeniz için Stajyer Avukatlar Komisyonu olarak bir el kitab›
haz›rlad›k. Komisyonumuzun yönetiminde olan, üye olan, üye olmay›p d›ﬂar›dan fikir ve çal›ﬂmalar›yla katk› veren tüm dostlar›m›za
teﬂekkür ederiz. Bu çal›ﬂma hepimizin yo¤un eme¤iyle ve u¤raﬂ›yla ortaya ç›kt›. Ayr›ca bize bu kitab›n bas›lmas›nda destek ve
imkân veren Say›n Baro Baﬂkan›na ve ‹stanbul Barosu Yönetim Kuruluna da çok teﬂekkür ederiz Umuyoruz ki bu el kitab› tüm
stajyer avukatlar›n mesleki hayatlar›n› kolaylaﬂt›r›r ve arad›klar› bilgilere daha rahat ulaﬂmalar›n› sa¤lar.
Not: “Stajyer Avukat›n El Kitab›” her staj döneminde yeni baﬂlayan stajyerlere da¤›t›lacakt›r. Ayr›ca yak›nda internet üzerinden
de el kitab›n›n PDF format›na ulaﬂ›p, bilgisayar›n›za indirebileceksiniz.
Stajyer Avukatlar Komisyonu / stajyeravukatlar@istanbulbarosu.org.tr
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UIA ‹stanbul 2010 Kongresi Yerel
Organizasyon Komitesi Toplant›s› Yap›ld›
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i’nin (UIA - Union Internationale des Avocats), ‹stanbul
Barosu’nun ev sahipli¤inde 30 Ekim - 3 Kas›m 2010 tarihlerinde ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirilecek olan 54. y›ll›k ola¤an kongresine destek için oluﬂturulan UIA
Yerel Organizasyon Komitesi 7 May›s 2010 Cuma günü ‹stanbul Barosu’nda
topland›. Toplant›da, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Yerel Komite
Üyelerine UIA Kongresindeki son geliﬂmeler hakk›nda bilgi verdi. Yerel
Organizasyon Komitesi üyeleri taraf›ndan, Kongre için yap›lan çal›ﬂmalar
de¤erlendirildi ve UIA yetkililerince Komiteye bir sunum yap›ld›.
Toplant›ya ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, UIA Baﬂkan›
Av. Corrado De Martini, UIA ‹stanbul Kongresi Baﬂkan› Av. Dr. Hakan Öncel,
UIA gelecek dönem baﬂkan› Av. Pascal Maurer, UIA Kongre Direktörü Av. Dr.
Michael Brauch, Prof. Dr. Fadlullah Cerraho¤lu, Av. Ümit Hergüner, Av. Erim Bener, Av. Dr. ‹smail Esin, Av. Dr. Murat Aksu,
Av. Iﬂ›l Baytok, Av. Ertu¤rul Yeﬂilaltay, Av. Hülya Posac› Bölükbaﬂ›, Av. Ali Gürsel ile di¤er üyeler ve Ankara, Adana ve Antalya
Barosundan gelen avukatlar kat›ld›lar.
UIA ‹stanbul Kongresi’ne verilen önem çerçevesinde, UIA Yönetim Kurulu da 8 May›s 2010 Cumartesi günü ‹stanbul Barosunda bir
toplant› yapt›. UIA Yönetim Kurulu toplant›s›na ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n ve UIA Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr.
Hakan Öncel de kat›ld›. Dünyan›n ilk uluslararas› avukatl›k örgütü olarak 1927 y›l›nda kurulmuﬂ olan ve 110 ülkeden 2 milyondan fazla
avukat›n temsil edildi¤i UIA’n›n kongreleri y›ll›k olarak gerçekleﬂtiriliyor ve 110 ülkeden 1.500’den fazla avukat› bir araya getiriyor.

‹stanbul ve Stuttgart Barolar› Aras›nda De¤iﬂim
Program› Uygulanacak
‹stanbul Barosu ile Stuttgart Barolar› aras›nda uygulanacak de¤iﬂim
program› 2010 Ekim ay›nda baﬂlayacak.
‹stanbul Barosu D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi’nce bu konuda yap›lan
ayr›nt›l› aç›klama ﬂöyle: ‹stanbul Barosu D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi
bünyesinde 23 Haziran 2009 tarihinde Alman Barolar› Çal›ﬂma
Grubu oluﬂturulmuﬂtur. Çal›ﬂma Grubunun amac›. Almanya ve
Türkiye aras›ndaki hukuki ba¤lant›lar› güçlendirmek ve iﬂbirli¤i
sa¤lamak, birlikte konferanslar ve paneller düzenlemek. Türk ve
Alman avukatlar aras›nda bir de¤iﬂim program›n›n oluﬂturulmas›n›
sa¤layarak, ‹stanbul Barosu'na kay›tl› avukatlar›n ve Adliye Staj›n›
tamamlam›ﬂ stajyerlerin iki hafta boyunca Almanya'da Stuttgart
Barosu ile yap›lan iﬂbirli¤i neticesinde misafir hukukçu olarak
çal›ﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
Barolar aras› De¤iﬂim Program›. ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Say›n
Av. Muammer Ayd›n ile Stuttgart Barosu Baﬂkan› Say›n Av. Frank
Diem’in öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilecektir. ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n ve Stuttgart Barosu Baﬂkan› Av. Frank Diem,
uluslararas› iﬂbirli¤ine ve her iki ülkenin ortak hukuki yap›s›na
önem vererek, bu program›n Alman ve Türk hukukçular için önemli
bir hukuki tecrübe olaca¤›n› belirtmektedirler Pilot proje olarak,
ilk De¤iﬂim Program› Ekim 2010 tarihinde yap›lacakt›r.
Türkiye'de kurulmuﬂ olan Türk-Alman ortakl› ﬂirketler ve
Almanya'da yaﬂayan üç milyonun üzerinde Türk vatandaﬂ›, her iki
ülkenin de hukuk sistemlerini ilgilendiren birçok hukuki vak›a
yaﬂamaktad›rlar. Bu vak›alar göz önüne al›nd›¤›nda, her iki ülkenin
de birbiri ile olan mevcut iﬂbirli¤ini artt›rmas› gerekmektedir. Bu
nedenle, avukatlar›n hem iﬂbirli¤i kurmas› ve kendi hukuk sistemleri
hakk›nda bilgi aktarmas›, hem de di¤er ülkenin hukuk sistemini
daha iyi anlamas› gerekmektedir.
‹stanbul Barosu bünyesinde Stuttgart'a gönderilecek kat›l›mc›lar›n.
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‹stanbul Barosu'na kay›tl› avukat olmalar› veya Adliye staj›n›
tamamlam›ﬂ, ‹stanbul Barosu bünyesindeki stajyer olmalar›
gerekmektedir. Kat›l›mc›lar›n Stuttgart'ta çal›ﬂacaklar› ve tecrübe
edinecekleri bürolar. Stuttgart barosu taraf›ndan organize edilecektir.
Stuttgart Barosu bünyesinde ‹stanbul'a gelen kat›l›mc›lar›n
çal›ﬂacaklar› bürolar. ‹stanbul Barosu Alman Barolar› Çal›ﬂma
Grubu taraf›ndan organize edilecektir. Her iki kat›l›mc› grup için
Stuttgart ve ‹stanbul Barolar›nda uyum düzenlenecektir ve
kendilerine ﬂehir, konaklama, ulaﬂ›m hakk›nda bilgi verilecektir.
Kat›l›mc›lar›n çal›ﬂaca¤› bürolarda kendileri bilgisayar tahsis
edilecektir ve hukuki konularda buralardaki avukatlara dan›ﬂma
imkân› olacakt›r. Uygun olan durumlarda, kat›l›mc›lar›n,
gönderildikleri bürolardaki avukatlar ile adliyeye giderek bu
tecrübeyi de edinmeleri sa¤lanacakt›r. Türkiye'den gidecek
kat›l›mc›lar için önemle belirtmek gerekir ki, bu De¤iﬂim Program›
Almanya'da çal›ﬂma izni anlam›na gelmemektedir; k›sa üreli meslek
tecrübesi olarak de¤erlendirilmektedir.
Yol masraf›, kat›l›mc›lar taraf›ndan karﬂ›lanacakt›r. Konaklama
konusunda her iki Baro da uygun ücretli konaklama yerlerini
kat›l›mc›lara tavsiye edecektir, ancak kat›l›mc›lar istedikleri yerde
konaklama imkân›na sahiptir. De¤iﬂim Program› için belli bir yaﬂ
s›n›r› yoktur; ancak hedef genç meslektaﬂlard›r. De¤iﬂim Program›na
kat›lmak isteyenlerin ayr›nt›l› özgeçmiﬂleri ve Almanca bildiklerini
gösterir belgeleri ile (TestDAF, ÜDS, KPDS; diploma vb) 2010
Temmuz ay›n›n baﬂ›na kadar D›ﬂ ‹liﬂkiler Yönetim Kurulu Üyesi
ve Alman Barolar› çal›ﬂma Grubu Baﬂkan› Dr. Hatice Selin Pürselim
Do¤an'a baﬂvurmalar› gerekmektedir.
Not: Stuttgart Barosu bünyesinde Almanya'dan ‹stanbul'a gelecek
kat›l›mc›lar›n, Alman Barolar› Çal›ﬂma Grubu Genel Sekreteri Av.
Kaan Kalkan'a baﬂvurmalar› gerekecektir; konu ile ilgili bilgiler
ve iletiﬂim Stuttgart Barosu'ndan al›nacakt›r.

YASALAR

Son Ç›kan Yasalar
5942 24.12.2009 BAZI KANUNLARDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R KANUN
5943 24.12.2009 28 A⁄USTOS 1952 TAR‹H‹NDE PAR‹STE
‹MZALANAN KUZEY ATLANT‹K
ANDLAﬁMASINA UYGUN OLARAK
YAPILAN ULUSLARARASI ASKER‹
KARARGÂHLARIN STATÜSÜNE ‹L‹ﬁK‹N
PROTOKOL UYARINCA ULUSLARARASI
STATÜSÜ BEL‹RLENEN TÜRK‹YEDEK‹
TÜM MÜTTEF‹K KARARGÂHLAR VE
ONLARIN ATANMIﬁ PERSONEL‹NE
UYGULANACAK BEL‹RL‹
AYRICALIKLARA ‹L‹ﬁK‹N ANLAﬁMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5944 25.12.2009 2010 YILI MERKEZ‹ YÖNET‹M BÜTÇE
KANUNU
5945 25.12.2009 2008 YILI MERKEZ‹ YÖNET‹M KES‹N
HESAP KANUNU
5946 13.01.2010 SERBEST BÖLGELER KANUNUNDA
DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
5947 21.01.2010 ÜN‹VERS‹TE VE SA⁄LIK PERSONEL‹N‹N
TAM GÜN ÇALIﬁMASINA VE BAZI
KANUNLARDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R KANUN
5948 21.01.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE KUVEYT
DEVLET‹ ARASINDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ‹Ç‹N
ORTAK KOM‹TE KURULMASINA DA‹R
ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5949 21.01.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE
KUVEYT DEVLET‹ HÜKÜMET‹
ARASINDA ‹ﬁGÜCÜ DE⁄‹ﬁ‹M‹
HAKKINDA ANLAﬁMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5950 21.01.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE
KUVEYT DEVLET‹ ARASINDA TARIM
ALANINDA TEKN‹K, B‹L‹MSEL VE
EKONOM‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ANLAﬁMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5951 28.01.2010 AMME ALACAKLARININ TAHS‹L USULÜ
HAKKINDA KANUN ‹LE BAZI
KANUNLARDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R KANUN
5952 17.02.2010 KAMU DÜZEN‹ VE GÜVENL‹⁄‹
MÜSTEﬁARLI⁄ININ TEﬁK‹LAT VE
GÖREVLER‹ HAKKINDA KANUN
5953 25.02.2010 ARSA ÜRET‹M‹ VE DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
HAKKINDA KANUN ‹LE BAZI
KANUNLARDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K
YAPILMASINA DA‹R KANUN
5954 02.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE SIRB‹STAN
CUMHUR‹YET‹ ARASINDA SERBEST
T‹CARET ANLAﬁMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN

5955 03.03.2010 ANAYASA DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER‹N‹N
HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA
KANUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA
‹L‹ﬁK‹N KANUN
5956 04.03.2010 AVUSTURYA CUMHUR‹YET‹,
BULGAR‹STAN CUMHUR‹YET‹,
MACAR‹STAN CUMHUR‹YET‹,
ROMANYA VE TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹
ARASINDA NABUCCO PROJES‹
HAKKINDA ANLAﬁMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5957 11.03.2010 SEBZE VE MEYVELER ‹LE YETERL‹ ARZ
VE TALEP DER‹NL‹⁄‹ BULUNAN D‹⁄ER
MALLARIN T‹CARET‹N‹N
DÜZENLENMES‹ HAKKINDA KANUN
5958 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE
SLOVAK CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹
ARASINDAK‹ ASKER‹ MEZARLIK
ANLAﬁMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5959 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹
‹Ç‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I VE PAK‹STAN
‹SLAM CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹
‹Ç‹ﬁLER‹ BAKANLI⁄I ARASINDA E⁄‹T‹M
‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ANLAﬁMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5960 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE UMMAN
SULTANLI⁄I ARASINDA HUKUK‹, T‹CAR‹
VE CEZA‹ KONULARDA ADL‹
YARDIMLAﬁMA ANLAﬁMASININ
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5961 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ VE
ROMANYA HÜKÜMET‹ ARASINDA
YATIRIMLARIN KARﬁILIKLI TEﬁV‹K‹ VE
KORUNMASINA ‹L‹ﬁK‹N ANLAﬁMANIN
ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5962 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE
ROMANYA HÜKÜMET‹ ARASINDA
FELAKETLER‹N SONUÇLARININ
ÖNLENMES‹, SINIRLANDIRILMASI VE
HAF‹FLET‹LMES‹ ALANINDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹
ANLAﬁMASININ ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5963 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ADALET
BAKANLI⁄I ‹LE BULGAR‹STAN
CUMHUR‹YET‹ ADALET BAKANLI⁄I
ARASINDA ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ KONUSUNDA
PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5964 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE
BULGAR‹STAN CUMHUR‹YET‹
HÜKÜMET‹ ARASINDA SV‹LENGRADKAPIKULE DEM‹RYOLU SINIR GEÇ‹ﬁ‹
FAAL‹YETLER‹N‹N VE KAPIKULE SINIR
MÜBADELE GARINDAK‹ DEM‹RYOLU
SINIR H‹ZMETLER‹N‹N
DÜZENLENMES‹NE ‹L‹ﬁK‹N
ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
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Devlet Memurlar› Yasas›nda Yap›lacak De¤iﬂikli¤e
‹liﬂkin Baro Görüﬂü TBMM’ye Gönderildi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca 2/627 esas numaras›yla Komisyonda bulunan Devlet Memurlar› Yasas›nda yap›lmas› düﬂünülen
de¤iﬂikliklere iliﬂkin Baro görüﬂü Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baﬂkanl›¤›na gönderildi.
Baﬂkanl›¤›n 27 Nisan 2010 tarih ve 17433 Gündem say›l› yaz› ﬂöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu Baﬂkanl›¤›na,
Konu: 2/627 Esas numaral› kanun teklifi ile ilgili görüﬂlerimizin bildirilmesidir.
2/627 Esas numaras› ile komisyonunuzda bulunan Devlet Memurlar› Kanununda De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun teklifi ile ilgili
aﬂa¤›da Baromuz görüﬂlerini sunuyoruz.Kamu kaynaklar›ndan ve bütçeden karﬂ›lanmayan, kanun hükümleri gere¤i taraflar›n avukatla
temsilinden do¤an ve karﬂ› tarafa yükletilen, 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 164/son maddesi uyar›nca avukata ait olan yasal vekâlet
ücreti, 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu'nun 146/3. maddesi gere¤ince 10000 gösterge rakam›n›n memur ayl›klar›na uygulanan
katsay› ile çarp›m› sonucu bulunacak ayl›k brüt tutar›n 12 kat›n› geçmeyecek biçimde belirlenerek kamuda görev yapan avukatlara
ödenmektedir. 2000 y›l›ndan önce % 60- % 70 oran›nda artan memur ayl›k katsay›lar›, bu tarihten sonra % 2,5 gibi çok düﬂük bir oran
olarak belirlenmektedir. Hukuki bilgi ve birikimlerini adalet hizmetine ve görev yapt›¤› kamu kurumlar›na hasreden, böylece kurumlar›n›n
zarar görmemesini sa¤layan meslektaﬂlar›m›za ödenen ve artan enflasyon nedeni ile günün koﬂullar›na uygun olmayan yasal vekâlet
ücreti ödemelerinin bir nebzede olsa hakkaniyete uygun olarak iyileﬂtirilmesi için "hukuk müﬂavirleri ve avukatlar için 10000 gösterge
rakam›n›n 20000 olarak belirlenmesi" yönünde verilen kanun teklifi bu aç›dan bak›ld›¤›na olumlu görünse de Avukatl›k Kanunu'nun
164/son hükmü uyar›nca "Dava sonunda, kararla tarifeye dayan›larak karﬂ› tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir." düzenlemesi
ile çeliﬂmektedir.
Anayasa Mahkemesinin, Avukatl›k Kanunu'nun bu düzenlemesinin Anayasaya ayk›r›l›¤› nedeni ile iptali talebini reddetti¤i 03.03.2004
gün 2004/8 E. 2004/28 K. say›l› ilam›nda;
"Avukatlar›n hukuksal bilgi ve tecrübelerinden yararlanma hak arama ve savunmada baﬂvurulacak meﬂru yol ve vas›talar›n baﬂ›nda
gelir. Vekâlet ücreti, savunma hakk›n›n en önemli parças› olan hukuki dan›ﬂmanl›k görevinin, konunun uzman› hukukçular taraf›ndan
yap›lmas›n›n do¤al bir sonucudur. Avukatlar›n mesleklerini serbestçe ve herhangi bir kayg› olmadan yapabilmeleri için yapt›klar›
hizmetin karﬂ›l›¤› olan makul bir ücret almalar› gerekir. Avukatla yap›lacak sözleﬂmede ücret kararlaﬂt›r›l›rken, dava sonunda karﬂ› tarafa
yüklenecek avukatl›k ücretinin gözetilmesi engellenmedi¤inden, itiraz konusu kuralla hak arama özgürlü¤ünün kullan›lmas›n›n
zorlaﬂt›r›ld›¤›ndan ya da itiraz konusu kural›n adalet anlay›ﬂ›na ayk›r› oldu¤undan söz edilemez. " denilmiﬂtir.
Aç›klad›¤›m›z nedenlerle, 2/627 say›l› kanun teklifinin 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 164/son maddesinde yer alan yasal vekâlet
ücretinin avukat ait oldu¤u düzenlemesine göre de¤erlendirilip yasalaﬂmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

APS Tebligatlarda Gecikmelerin
Önlenmesi ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca APS tebligatlar›ndaki gecikmelere neden olunmamas› için gerekli önlemlerin al›nmas› istendi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca PTT Genel Müdürlü¤ü’ne yaz›lan 14 May›s 2010 tarih ve 24311 Gündem say›l› yaz› ﬂöyle:
PTT Genel Müdürlü¤ü'ne /Ankara
Konu: APS tebligatlarda gecikmelerin önlenmesi hakk›ndad›r.
Meslektaﬂlar›m›zca Baﬂkanl›¤›m›za iletilen yak›nmalardan; dava ve takip dosyalar›ndan gönderilen APS tebligatlar›n tebli¤ edilmesi
ile tebligat parças›n›n dosyaya girmesi sürecinin yaklaﬂ›k 1 ay› buldu¤u, acele posta olmas› ve normal tebligatlardan farkl› ücretlendirilmesine
ra¤men son dönemlerde yaﬂanan bu gecikmeler nedeni ile hak mahrumiyetlerinin yaﬂand›¤› bildirilmiﬂ olmakla sözü edilen gecikmelerin
önlenmesi için duyarl›l›k gösterilmesini dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Ceza Mahkemelerinde Yaz› ‹ﬂleri
Müdürlerine Havale Yetkisi Verilmesi ‹stendi
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Adalet Komisyonu Baﬂkanl›klar›na yaz›lan yaz›da, evraka havale al›namamas›ndan kaynaklanan bekleme,
iﬂ ve zaman kayb›n› önlemek amac›yla Ceza Mahkemelerinin Yaz› ‹ﬂleri Müdürlüklerine havale yetkisi verilmesi istendi.
Baﬂkanl›¤›n, ‹stanbul, Silivri, Üsküdar, Beyo¤lu, Bak›rköy, Kad›köy, Kartal Adalet Komisyonu Baﬂkanl›klar›n› yazd›¤› 3 May›s 2010
tarih ve 517 Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:
Meslektaﬂlar›m›zca Adli Yarg› ‹lk Derece Ceza Mahkemelerine sunulmak istenilen evraklar, hâkimlerin keﬂifte veya duruﬂmada olmalar›
ya da baﬂkaca nedenler ile evraka havale al›namamas›ndan kaynakl› beklemeler, iﬂ ve zaman kay›plar›n›n önüne geçilebilmesi için
Cumhuriyet Baﬂsavc›l›klar› ile Adli Yarg› ‹lk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeli¤in "Gelen
evrak›n havalesi" kenar baﬂl›kl› 76. maddesinde yer alan;
"Mahkemeye gelen evrak, mahkeme baﬂkan› veya hâkimi taraf›ndan havale edildikten sonra gerekli isleme tâbi tutulur.
Hâkim uygun görece¤i evrak ve dilekçeleri havale etme konusunda yaz› iﬂleri müdürüne yetki verebilir. "
hükmü uyar›nca mahkemelerce yaz› iﬂleri müdürlerine de yetki verilmesi düzenlenmekte, uygulamada birçok mahkemede bu yönde
uygulama yap›ld›¤› bilinmektedir.
An›lan düzenlemelerin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, mahkemeler ve meslektaﬂlar›m›z için kolayl›k sa¤layaca¤›ndan gerçekleﬂtirilmesinin faydalar›n›
dikkatlerinize sunar›m.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Tatil Gününe Rastlayan Sürenin Son Günü
Resmi Olarak ‹ﬂlem Yap›lamaz
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› gerekirken Baﬂbakanl›k Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Baﬂkanl›¤›n›n bu hükme uymamas›
üzerine Baﬂkanl›k yeniden uyar›ld›.
‹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›yla uygulaman›n yeniden de¤erlendirilmesi talebinde bulunulmuﬂtu.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca Baﬂbakanl›k Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü¤üne yaz›lan 14 May›s 2010 tarih
ve 24290 Gündem say›l› yaz›da hukuka ayk›r› uygulaman›n kald›r›lmas› istendi.
Baro baﬂkanl›¤›n›n ikinci yaz›s› ﬂöyle:
Baﬂbakanl›k
Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Genel Müdürlü¤ü'ne / Ankara
‹LG‹: a) 06.04.2010 gün ve 16046 Gündem say›l› yaz›m›z,
b) 29.04.2010 gün ve 1415–4050 say›l› yaz›n›z.
‹lgi (a) yaz›m›z ile ö¤renim ve katk› kredilerinin yeniden yap›land›r›lmas›nda ödenecek taksitin son günü'nün tatil gününe denk gelmesi
halinde ilk mesai gününe kadar sürenin uzamas› taleplerinin reddi uygulamas›n›n yeniden de¤erlendirilmesi istenilmiﬂtir.
‹lgi (b) say›l› cevabi yaz›n›z ile mevzuat hükümleri do¤rultusunda iﬂlem yap›ld›¤›, bu yöndeki talebin kabul edilebilmesinin olanakl›
olmad›¤› bildirilmiﬂtir.
Süreler ile ilgili genel nitelikteki kanuni düzenlemeler ve yarg›sal kararlar, sürelerin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde,
sürenin tatili takip eden ilk iﬂ günü tatil saatinde bitece¤ini öngörür. Hukuk güvencesi ve Hukuk Devleti ilkeleri de bunu gerektirir.
Tatil gününe rastlayan sürenin son günü resmi olarak iﬂlem yap›labilmesi olanakl› de¤ildir. Bu nedenle hak kayb› yaratacak olan genel
hukuk kaidelerine ayk›r› uygulaman›n kald›r›lmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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RUHSAT

2010 Nisan Ay›nda Ruhsat Alan Avukatlar
01.04.2010
AV. AL‹ YURT
AV. TU⁄BA KASAPO⁄LU
AV. ENG‹N ZEYBEK
AV. ATAKAN ﬁAVL‹
AV. EN‹S MEHMET BURDURLU
AV. RECEP GÜNGÖR
AV. MUSTAFA KAYGUSUZ
AV. ÖMER GÖRGÜLÜ
AV. BERFU ÇOLAK
AV. EM‹NE TOKMAK
AV. EKREM CEYHUN ZEREN
AV. YEﬁ‹M EREN

15.04.2010
Av. ‹SMA‹L ENG‹N ÇORA
Av. MEHL‹KA CEREN AKAR
Av. ÜM‹T DUMAN
Av. OKTAY YILMAZ
Av. ÖZGE ALTUNÇ
Av. C‹HAN MEL‹S GÖKLEVENT
Av. ÖZLEM TUZCUO⁄LU
Av. YUSUF ERGÜVEN
Av. C.EFSUN B‹ÇER AKÇASARI
Av. AYﬁE H. MEHMETO⁄LU
Av. FATMA ﬁ‹MﬁEK
Av. AYDA SEZG‹N
Av. AL‹ GÖK
Av. NUR HAMALO⁄LU
Av. AYﬁE ‹NAYET KUYUMCU
Av. ÜLFET AVCI
Av. H‹LM‹ GÖÇER
Av. SEZER ÖZKAN
Av. HAL‹L KOCABAﬁ
Av. OLGA EZG‹ ERCANER
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AV. HACER LALE ﬁEN
AV. NURCAN DEM‹RTAﬁ
AV. MAH‹R GÜNEﬁ
AV. ZERR‹N ‹PEK GÜVENÇ
AV. ZEYNEP DUMLUPINAR
AV. SALMAN AKDA⁄
AV. SAMET KURU
AV. AYKUT PÜRÇEK
AV. HANDE SÖNMEZ
AV. CEYDA KUﬁTEPES‹
AV. ALPARSLAN BERBER
AV. SEDA KARAHAN
AV. MEL‹HA DURSUN
AV. TAHS‹N AYTEK‹N

AV. AYDIN MET‹N TAﬁ
AV. GÖKÇE AKBULUT
AV. YASEM‹N DURAK
AV. FATMA GÖRÜR
AV. YAPRAK G‹ZLEM GÜN‹ND‹
AV. D‹LEK AKBULUT
AV. HAS AN HÜSEY‹N YAﬁAR
AV. RAB‹A ﬁAHAN
AV. PEL‹N TERCAN
AV. MEL‹HA KAMIﬁLI
AV. S‹BEL B‹ROL
AV. DEN‹Z GÜNEﬁ

Av. SEDEF SEÇG‹N
Av. S‹NEM GÖÇHAN
Av. SERAP SARIDAﬁ
Av. KASIM AKGÜVERC‹N
Av. NAZLI ﬁ‹LEM ATIﬁ
Av. TURGUT SELV‹
Av. D‹NÇER SELCAN
Av. ZEYNEP CANKAN ERGÜNAY
Av. HAVVA ‹LBASMIﬁ
Av. O⁄UZHAN YAM‹
Av. SELÇUK DADAK
Av. ÖZGE ERCAN
Av. SADEL‹ ÇA⁄MAN
Av. G‹ZEM DÖRTTEPE
Av. HÜSN‹YE SEV‹NÇ
Av. RAMAZAN ÜNALDI
Av. AHMET YILMAZ
Av. EROL KÖRNES
Av. MURAT FIRATO⁄LU
Av. ÖZGE ERCAN
Av. AHMET CAN ÇOLAKO⁄LU
Av. CEYDA AYDIN

Av. MURAT ﬁENY‹⁄‹T
Av. BURCU OKYAY
Av. UFUK YAS‹N Ç‹FTC‹
Av. MEHMET EM‹N ‹NCE
Av. YAﬁAR BALCI
Av. AYﬁE LO⁄O⁄LU
Av. ECE YILDIZ
Av. TÜMAY ÖZGÜR
Av. S‹NEM YÜCE
Av. SELAHATT‹N PAR
Av. EMEK CENG‹Z
Av. ﬁEREF TAﬁ
Av. SERDAR ATILGAN
Av. OSMAN SERACETT‹N AYDIN
Av. CANSIN KUNT
Av. FIRAT GÜNEﬁ
Av. ZEYNEP MERS‹NO⁄LU
Av. EL‹F YORGANCIO⁄LU
Av. GÜLCE PARLAR
Av. SELM‹N CANSU DEM‹R
Av. TEKKANT ÖZALP

RUHSAT
22.04.2010
Av. OSMAN ‹LKAN KOYUNCU
Av. SEMA TARGAN
Av. NAGEHAN TANRIKULU
Av. FAT‹H TURAN
Av. PEMRE HAZBAY
Av. SAL‹H ERGEN
Av. BEYZA NALBANTO⁄LU
Av. AL‹ ÖMER BO⁄Uﬁ
Av. HÜLYA AKÇAKAYA

Av. ECE AKKURT
Av. SEDA Ç‹FTÇ‹
Av. BEK‹R AYDIN
Av. YALIN MER‹Ç YAZIR
Av. EZG‹ ﬁÜKRAN SÖ⁄ÜT
Av. ZEYNEP TURAN
Av. NAZLI ÇOBAN
Av. SAK‹NE M‹RAY ERDA⁄I
Av. CANSU ‹STE
Av. ERHAN YALÇINTAﬁ
Av. DUYGU H‹DAYET ARDA

Av. GÖZDE SERT
Av. MUSTAFA ÜNAL
Av. HASAN ARSLAN
Av. FATOﬁ KAYA
Av. ZEYNEP S‹M‹N ÇEKEMO⁄LU
Av. ‹PEK TÜRKYILMAZ
Av. ÖMER YILMAZ
Av. BURCU CANPOLAT
Av. MEL‹S GÖZPINAR
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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

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

Bilirkiﬂi
Raporuna
‹tiraz

10

7

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

10

7

7

15

10

15

15

7

Duruﬂma

Duruﬂma

7

8

10

*15

*15

7

ASL‹YE
T‹CARET
SULH

Temyiz
Tefhim
Tebli¤

Cevap

‹ﬁ

Duruﬂma

Duruﬂma

7

8

8

10

TÜKET‹C‹

Duruﬂma

Duruﬂma

7

---

15

10

15

15

7
7

A‹LE

10

7

7

---

15

10

15

15

7

F‹KR‹-Hukuk

10

7

7

---

15

10

15

15

7

F‹KR‹-Ceza

Duruﬂma

Duruﬂma

7

1 Hafta

1Hafta

---

1 Ay (C.Sav)

---

1 Hafta

‹CRA-Hukuk

Duruﬂma

Duruﬂma

7

10

10

10

10

10

7

‹CRA-Ceza

Duruﬂma

Duruﬂma

---

7

7

10

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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Coﬂkun ONGUN
mirgan s›rtlar›nda, tarihten günümüze içli ﬂiirler gibi
süzülüp gelen ve ahﬂap pencereleri d›ﬂar›dan iki yana
aç›labilen masals› bir konak. Cam pervazlar› sabah ayd›nl›¤›na
açan kona¤›n han›m›, ›l›k lodosla evin her yan›n› kaplayan sümbül,
mor salk›m ve leylak kokular›yla karﬂ›laﬂ›nca, hafif ürpertiyle
kar›ﬂ›k mahrem bir sevincin yüre¤ini teslim almas›na engel olam›yor.
Arka bahçeden ç›k›p gelen benekli bir kelebek, kad›n›n dudaklar›nda
bir ﬂark› sözüne dönüﬂüyor: Ey güzel ‹stanbul benim sevgili yârim…
O s›ralarda Beﬂiktaﬂ k›y›lar›ndaki mart›lar, tarifeli ﬂehir hatlar›
vapurunun izini sürmekle meﬂguller. Beyaz bir ku¤u görünümünde
Bo¤az› yaran vapurda yolculuk eden saçlar›na çoktan k›r düﬂmüﬂ
bir ‹stanbul beyefendisi, mart› ç›¤l›klar› ve gemi düdüklerini iﬂittikçe
70’li y›llar›n ‹stanbul’una dönüp tamam›na ermemiﬂ k›r›k bir aﬂk›
an›ms›yor nedensiz.
Moda burnunda okullar›n› as›p gezintiye ç›kan liseli k›zlar, tüm
bir k›ﬂ boyunca karayelden sak›nd›klar› saçlar›n›, sam yelinin
ﬂefkatli okﬂamalar›na b›rak›p umars›z bir neﬂeyle gülüﬂüyorlar.
Beykoz’a do¤ru Vaniköy’ü izleyerek sahilde gezintiye ç›kan ve eski
zamanlarda s›kça rastlanan bir kent ehli keyfi, Üsküdar’dan
geçerken erguvan ve ﬂebboylar› selaml›yor ﬂapkas›yla.
Mazinin Dersaadet’i günümüzün büyük kenti ‹stanbul’un korular›na
baharla birlikte heyecan gelir; serçe ötüﬂleri melodiye dönüﬂür.
Kokulu ›hlamurlar alt›nda nice sevgili el ele gezinir.
Çat› gölgelerine kurulan kumru yuvalar›ndaki yumurtalar
çat›rdamaya baﬂlayacakt›r. Kabu¤unu k›racak minik yavrular
merhaba diyecekler hayata; gözleri ›slak o denli de ﬂaﬂalak…

Bo¤az›n yal›lar›nda da hummal› bir bahar temizli¤ine giriﬂilir;
diplerinden usulca dünya band›ral› bir gemi geçer. Fikirtepe’deki
gecekondusundan gelip Kandilli yal›lar›nda çal›ﬂan üç çocuklu
Meliha han›m bile, “han›mefendinin” odas›na lavanta çiçe¤i
serpiﬂtirirken mutlu hisseder kendini.
Lavanta kokusu yoksullu¤una iyi gelir…
Esenler’de göçle gelen ailelerin çocuklar›, çorap ve ayakkab›
giyme derdi olmadan soka¤a ç›kabilecekleri için yazlar› ﬂansl›
sayarlar kendilerini.
Ba¤dat Caddesi akﬂamlar› ise uzun yürüyüﬂlere, al›ml› çiftlere
haz›rd›r art›k.
Sar›yer yükseklerinde bo¤az› en tatl› yerinden gören bir villan›n
balkonundan, çay bardaklar›na düﬂen kaﬂ›k sesleri duyulur.
ﬁehir kampüslerinde düzenlenen ﬂenlikler, konserler, gelecek
kayg›s›ndan uzaklaﬂ›p dans eden k›zl› erkekli üniversiteliler…
Fesle¤enlerin eli kula¤›ndad›r; Adalar’dan ak›p gelen mimoza
kokular› Kartal sahilindeki bal›kç›lar› mest eder. Burgazada, en
güzel aç›k yeﬂil yazl›k elbisesini ç›kar›r ba¤r›ndan. “Hiﬂt hiﬂt”
sesleri duyulur Sait Faik’in evine do¤ru.
Balat’da akﬂamüzeri bir yaz ya¤muru baﬂlar. K›y› boyu tenhalaﬂ›r,
bal›kç›lar çekilir, tekneler aheste bir ritimle sallan›r durur. Giritli
Barba’n›n yerinde rak› bal›k söylenir. As›rl›k taﬂ plaktan içli bir
kad›n sesi yükselir: Sevmesini bilmiyorsan, bakma sak›n gözlerime…
‹stanbul bahar› yaﬂamaktad›r.

Sarayburnu çay bahçelerinde bo¤az› tüm ihtiﬂam›yla karﬂ›s›na
alan tiryakiler, her yudumda yaﬂama sevincini benliklerinde
duyumsarlar; hele de sigaran›n duman›n› K›z Kulesi’ne do¤ru
üfledikçe.
Süleymaniye’deki o sessiz huzurun dahi, tad›na doyulmaz baharda.
Pierre Loti’den bak›nca Haliç’e do¤ru, aruz mavisi olur deniz.
Kent, her bahar süslenip püslenen bir prensestir o günlerde.
ﬁehirden öte bir ﬂehir. Hani paras› olanla yürüyen ama yoksula
da gülümsemesini esirgemeyen, fani ama yaﬂanmas› gereken bir
dünya güzelli¤i.
ﬁehir bahar›; ﬂehirdekilerse her zamanki hayat telaﬂesini yaﬂar.
Dolapdere’de bir lastik atölyesinde haftal›¤› yirmi liraya çal›ﬂan
on iki yaﬂ›ndaki Erzincanl› Ali, araba lasti¤ini söküp ustan›n gözüne
girmek için elindeki bicona s›k›ca as›l›yor; yeni fidelenmiﬂ bir a¤aç
dal› kadar ince bilekleriyle…
Büyükçekmece adliyesindeki duruﬂmas›na geç kalan bir avukat,
dosyan›n düﬂmesini müvekkiline nas›l aç›klayaca¤›n› düﬂünürken,
ondan habersiz stajyeri haciz sonras› tahsil etti¤i paran›n gururlu
müjdesini vermek için bir an önce büroya dönme arzusundad›r.
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YAYIN
Kredi Kart› Kullanan Tüketicinin Durumu
Yrd. Doç.Dr. Ebru CEYLAN
Yazar doçentlik tezi olarak haz›rlad›¤› bu çal›ﬂmas›nda hukuk sorunlar› yan›nda ekonomik ve
sosyal sorunlar hakk›ndaki düﬂüncelerini de belirtiyor. Tüketicinin karﬂ›laﬂt›¤› kredi kartlar› ile
ilgili sorun ve çözümleri içeren bu eserde, eski ve yeni mevzuat karﬂ›laﬂt›rmal› olarak yer al›yor.
Kitapta Türk Hukuku, Avrupa Birli¤i Hukuku ve ‹sviçre Hukukundaki mevzuat› kapsaml› olarak
incelenmiﬂ; 2006 y›l›nda yürürlü¤e giren 5464 say›l› Banka Kartlar› ve Kredi Kartlar› Hakk›ndaki
Kanun’un uygulamas›yla ilgili büyük önem taﬂ›yan Yarg›tay kararlar›na de yer verilmiﬂ.
‹sviçre Hukuku ve Avrupa Hukuku ile ilgili araﬂt›rmalar›n› ‹sviçre Hukuk Fakültesi’nde ve Lozan
Mukayeseli Hukuk Enstitüsü’nde yapan Ebru Ceylan’›n bu çal›ﬂmas› Borçlar, Tüketici ve Banka
Hukuku alanlar›n› kaps›yor.

Orman ve Çevre Aç›s›ndan 3. Köprü
‹stanbul Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu taraf›ndan 6 Mart 2010 tarihinde düzenlenen
“Çevre ve Kent Hukuku Aç›s›ndan 3. Köprü ve ‹stanbul’daki Ormanlar›m›z›n ve Çevrenin
Korunmas›” baﬂl›kl› panel sunumlar› kitaplaﬂarak ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.
Kitapta Baro Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n, Baﬂkan Yard›mc›s› Prof.Dr.Dr. Selçuk Demirbulak,
Baro Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Komisyon Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Necati Y›ld›r›m,
Orman Mühendisleri ‹stanbul ﬁube Baﬂkan› Besim Sertok, Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nﬂaat Bölümü
Ö¤retim Üyesi Prof.Dr. Semih Tezcan ve Av. Ömer Aykul taraf›ndan panelde yap›lan sunumlar
yer al›yor.
Cep kitab› olarak yay›mlanan kitab›n Av. Celal Ülgen imzal› önsözünde ﬂu görüﬂlere yer veriliyor:
3. köprünün yap›m› halinde çevre ve ba¤lant› yollar› ile büyük bir ormanl›k alan ve bir o kadar
da tar›m alan› yok olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya kalacakt›r. 3. köprü, büyük sorun yaﬂad›¤›m›z
su konusunda hayati öneme sahip su havzalar›n›n da yok olmas›na neden olacakt›r. Bu kitapta
bu konular ﬂekiller ve tablolarla do¤rudan uzmanlar› taraf›ndan dile getiriliyor. Bu kitab›n ‹stanbul
ve Çevre ad›na kamuoyu duyarl›l›¤›n› artt›rmas›n› umuyoruz.
127 sayfadan oluﬂan kitap baromuzdan edinilebilir.

Rugan Ayakkab›l› Te¤men...
Av. Haluk ‹nan›c›
Türkiye, 12 Eylül 1980 Darbesi’yle birlikte ak›lsal ve duygusal derin bir yar›lma yaﬂad›. Bu
yar›lman›n örnekleri kuﬂkusuz edebiyata da yans›d› ve 12 Eylül romanlar› edebiyat›m›zda özel
bir s›n›fland›rmayla an›l›yor. 12 Eylül romanlar› çerçevesinde tart›ﬂmalar da do¤al olarak sürüyor.
‹stanbul Barosu Avukatlar›ndan Haluk ‹nan›c›, ilk roman› Rugan Ayakkab›l› Te¤men’le sadece
12 Eylül edebiyat›n› taçland›rmakla kalm›yor, edebiyat›m›zda ilk kez 12 Eylül Darbe Dönemi’ne
öncesi ve sonras›yla askerlerin içinden bakan bir roman› arma¤an ediyor. Rugan Ayakkab›l›
Te¤men’in bir di¤er özelli¤i de, sadece o dönemi ve haz›rlayan koﬂullar› de¤il, sonras›nda yaﬂanan
trajediyi de nas›l tetikledi¤ini ve ç›¤ gibi büyüyen sorunlara yol açt›¤›n› göstermesi.
Gece oldu¤unda ay yoksa, yatakhanenin pencerelerinden görünen gökyüzünde p›r p›r yan›p sönüp
y›ld›zlar ne kadar çoktu... Hayalleri tutuﬂturan bol y›ld›zl› gökyüzünün alt›nda, anne kuca¤›ndan
uzakta uyuyan çocuklar, y›llar sonra diplomalar›n› ald›klar›nda y›ld›zlar her birinin omuzlar›na
konacak, te¤men olup hayat›n ak›ﬂ›na kat›lacaklard›. Omuzlar›ndaki y›ld›z say›s› ço¤ald›kça
par›lt›lar› artacak, göz kamaﬂt›racaklar ama yollar› da birbirinden ayr›lacakt›. Baz›s› ülkülerle
çarpan kalbinin sesini dinledi, özgürleﬂmek ve özgürleﬂtirmek istedi¤i hayattan bir y›ld›z gibi
kayd›. ‹nsani de¤erlerini ve özlemlerini miras b›rakarak... Ve Türkiye, kendi çocuklar›n›n yas›n›
tutmad›.
(Rugan Ayakkab›l› Te¤men, Haluk ‹nan›c›, Everest Yay›nlar›)

Derleyen: Serpil KÖSE

