‹Ç‹NDEK‹LER

TEMMUZ-A⁄USTOS
2010

GÜNCEL

Ayda bir yay›mlan›r. Y›l: 7 Say›: 81
Yay›n türü: Yerel Süreli

stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ› nedeniyle
sat 11.00’da Sultanahmet’te ‹stanbul
Adliyesi önünde yapt›¤› bas›n toplant›s›nda
yarg›n›n ve avukatlar›n sorunlar›n› dile
getirdi.

De¤erli Meslektaﬂlar›m; Sayg›de¤er Bas›n
Mensuplar›;

Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü
Av. Hüseyin ÖZBEK
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927 y›l›nda kurulan UIA, dünyan›n ilk
ve en büyük uluslararas› avukat
örgütüdür.

Muammer Ayd›n: “Avukatlar ve Barolar
olarak y›llard›r her f›rsatta önemine
de¤indi¤imiz ve ﬂiddetle ihtiyaç
duydu¤umuz gerçek anlamda bir Yarg›
Reformu’nun gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini
belirtiyor ve bir kez daha yetkilileri
uyar›yoruz” dedi.

Baﬂkan Ayd›n’›n yapt›¤› bas›n aç›klamas›
ﬂöyle:

Sahibi
‹stanbul Barosu Ad›na Baro Baﬂkan›
Av. Muammer AYDIN

Uluslararas› Avukatlar Birli¤i’nin
(UIA - Union Internationale des
Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim 03 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda
‹stanbul Barosu’nun ev sahipli¤inde gerçekleﬂecektir.

‹

Yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ› dolay›s›yla düzenlenen
bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak, Genel Sekreter Av. Hüseyin
Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Av.
Turgay Demirci, Av. Ufuk Özkap ve
avukatlar haz›r bulundu.

Yeni Adli Y›la hem ülke hem de meslek
olarak birçok yaﬂamsal sorunla mücadele
ederek giriyoruz. Her gün onlarca genç/yaﬂl›
vatandaﬂ›m›z Terör belas› yüzünden
yaﬂam›n› yitiriyor/yaralan›yor. ‹ﬂsizlik
rakamlar› her geçen gün büyürken gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik de buna ba¤l›
olarak art›ﬂ gösteriyor.
Bunca önemli sorun dururken siyasi
iktidar›n salt yarg›y› kendine ba¤›ml› k›lmak
için giriﬂti¤i ve uzlaﬂmadan uzak, üstelik
dayatmac› biçimde haz›rlad›¤› Anayasa
De¤iﬂiklik Paketi için referanduma gidilecek
olmas› da toplumsal kutuplaﬂmay›
beraberinde getiriyor. Üstelik her f›rsatta
mevcut yarg›ya ve anlay›ﬂ›na sayg›
duymad›¤›n› belirterek kendi anlay›ﬂ›na
uygun bir yarg›ya olan özlemini dile getiren
siyasi iktidar›n yarg›ya ve kendi anlay›ﬂ›nda
olmayanlara karﬂ› tak›nd›¤› bask›c› tavr› da
demokratikleﬂmenin önündeki en önemli
engellerden biri olarak karﬂ›m›zda duruyor.
Avukatlar ve Barolar olarak y›llard›r her
f›rsatta önemine de¤indi¤imiz ve ﬂiddetle
ihtiyaç duydu¤umuz gerçek anlamda bir
Yarg› Reformu’nun gerçekleﬂtirilmesi
gerekti¤ini belirtiyor ve bir kez daha

Kongreye kat›l›m formu ve broﬂür aﬂa¤›daki
linklerde mevcut olup daha detayl› bilgi
information@istanbulbarosu.org.tr e-posta
adresinden edinilebilinir.

yetkilileri uyar›yoruz.

zedelenmektedir.

Her adli y›l aç›l›ﬂ›nda ve her f›rsatta üzerine
basa basa önemle belirtmemize ra¤men,
bugün de Avukatlar, Avukatl›k Mesle¤i ve
Avukatlar›n örgütlü gücü Barolar hala
yarg›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak büyük
sorunlar yaﬂamaktad›rlar. Daha staj
aﬂamas›nda çal›ﬂma yasa¤› ve dolay›s›yla
ekonomik s›k›nt›yla karﬂ›laﬂan sosyal
güvenceden yoksun üyelerimiz, mesle¤e
baﬂlad›klar›nda da çeﬂitli masraflar ve a¤›r
vergi yükleriyle karﬂ› karﬂ›ya kalmakta,
kendi sosyal ve mesleki sorunlar› yan›nda
yarg›n›n a¤›r ve y›llard›r giderilemeyen
sorunlar› ile de bo¤uﬂmak zorunda
b›rak›lmaktad›rlar.

Yarg›n›n iﬂlerli¤inde ‹stanbul özelinde tespit
etti¤imiz aksakl›klar ve çözüm önerilerini
pek çok kez bakanl›¤a ilettik. Yarg›n›n
gerçek sorunu olan ilk derece mahkemeleri
ve yüksek mahkemelerdeki iﬂ yükü, hâkim
– savc› ve personel al›m› ve iﬂ yükü
planlamas› ile çözüme kavuﬂturulabilir.

Genelde hukukçular›n ve özelde ise
mesle¤imizin en yak›n ve çözülmeye
muhtaç temel sorunu ülkemizdeki hukuk
e¤itimine iliﬂkindir. Zira hukuk e¤itimindeki
plans›zl›k ve bu plans›zl›¤›n yol açt›¤›
sorunlar her geçen gün alabildi¤ine
büyümektedir.
Savunmaya yeterince önem verilmemesi
ya da savunman›n beyanlar›n›n dikkate
al›nmamas› halinde yap›lanlar kabul
edilemeyece¤i gibi gerçekleﬂen iﬂleme de
“yarg›lama” denilemez. Savunma olmadan
yarg›lama; yarg›lama olmadan da hukuk
ve adalet sa¤lanamaz.
Yarg›n›n önemli sorunlar›ndan biri de
adliyelerdeki giderilemeyen ve önlenemeyen iﬂ yüküdür. Bu sorun her zamanki
gibi artarak sürmekte, mahkemelerdeki
dosya y›¤›lmalar›ndan dolay› yarg›lama
faaliyeti aksamakta, adaletin tecellisi
gecikmekte ve adil yarg›lanma ilkesi

UYAP Sistemi’ndeki aksakl›klar da yer yer
sürmektedir. Bu konuda teknik altyap›
eksiklikleriyle ve yasas›z olarak giriﬂilen
ulusal yarg› a¤› projesi, iﬂleri h›zland›rmak
yerine ço¤u zaman durma noktas›na
getirmektedir. Adliyelerdeki fiziki ve alt
yap› eksikliklerine bir de UYAP sisteminin
getirdi¤i aksakl›klar eklenince uygulamac›
hukukçular›n iﬂleri daha da zorlaﬂm›ﬂt›r.
‘Adalete Eriﬂim’in kolay ve ucuz olmas›
hatta ücretsiz olmas› “Adli Yard›m”›n
etkinleﬂtirilmesi ça¤daﬂ ve geliﬂmiﬂ ülkeler
demokrasisinin, temel ilkeleri aras›ndad›r.
Bizde de CMUK ile baﬂlayan ve CMK ile
geliﬂen bir Adalete Eriﬂim uygulamas› bir
an önce ça¤daﬂ ülkeler standard›na
ç›kar›lmal›d›r.
Cmk uygulamalar›nda görev alan
meslektaﬂlar›m›z ald›klar› masraflar
nedeniyle geriye yönelik haks›z ve
mesnetsiz vergi yükü ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›ld›lar. Aradan geçen bunca zamana
karﬂ›n sorunlar›n henüz çözümlenememiﬂ
olmas› ve bu sorunlarla yeni bir adli y›la
daha baﬂlam›ﬂ olmak üzüntü vericidir.
‹stanbul’da yap›m› sürdürülen Ça¤layan ve
Kartal Adliye Binalar›nda sona do¤ru
yaklaﬂ›lmaktad›r. Y›lbaﬂ›ndan sonra bu

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹
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Öte yandan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n bu çok önemli
uluslararas› mesleki toplant›ya tüm meslektaﬂlar›n› kat›lmya ça¤›rd›. Ayd›n’n›nça¤r›s›
ﬂöyle:
Say›n Meslektaﬂ›m,
Dünyan›n ilk ve en büyük uluslararas›
avukatl›k örgütü olan Uluslararas› Avukatlar
Birli¤i’nin (UIA - Union Internationale des
Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim - 3 Kas›m
2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul Barosu’nun
ev sahipli¤inde gerçekleﬂecektir.
Her y›l de¤iﬂik bir ülkede gerçekleﬂtirilen
Kongreye dünyan›n 70 ülkesinden 1.200
avukat›n kat›lmas› beklenmektedir.
Böylesine önemli uluslararas› bir hukuk
organizasyonunun ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilebilmesi Baromuzun oldukça uzun süren
süreçlerden ve u¤raﬂ›lar›ndan sonra
mümkün olabilmiﬂtir.
UIA’n›n 110 ülkeden bireysel ve kurumsal
üyeleri mevcut olup dünya çap›nda
2.000.000 avukat› temsil etmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler ve Avrupa Konseyi
nezdinde tan›nmaktad›r ve resmi temsilci
bulundurmaktad›r. UIA, hukuk mesle¤inin
temel de¤erlerini savunma ve art›rma
hedeflerine ek olarak, hukuk ve bar›ﬂ
amaçlar›yla adalet ilkesine dayand›r›lm›ﬂ
bir uluslararas› hukuk düzeni yerleﬂtirmeye
katk›da bulunmak için çal›ﬂmaktad›r.
Kongrenin Baﬂkanl›¤›n› ‹stanbul Barosu
D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan› Av. Dr.
Hakan ÖNCEL yapacakt›r.
Kongrenin Ana Konular›;
- ‹nsan Haklar› ve Özel Giriﬂim,
- Dünya Çap›nda Geçerli Meslek Etik
Kurallar›,
- Küresel Kriz Sonucu Piyasalar›n
Düzenlemesinin Hukuki Durumu.
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Bunlar›n d›ﬂ›nda 40 hukuki
konu da, ayr› komisyonlarda ele al›nacakt›r.
Kongre ile ilgili kat›l›m
formlar› internet sitemizde
mevcut olup, kat›l›m
ücretlidir.

UIA Baﬂkan› Corrado de Martini, UIA Kongre Direktörü Michael Brauch,
UIA Direktörü Maria-Pierre Richard, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan› Av. Dr. Hakan Öncel

Kat›l›m›n›z› bekliyor
sa¤l›k, baﬂar›, mutluluk
dolu günlerde iyi çal›ﬂmalar diliyorum.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

UIA 54. GENEL KURUL PROGRAMI
30 EK‹M 2010, CUMARTES‹
9.00 - 17.00 Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
18.00 - 19.30 Aç›l›ﬂ Seremonisi
Swissotel The Bosphorus
19.30-21.00 Hoﬂ geldiniz kokteyli
Swissotel The Bosphorus
31 EK‹M 2010, PAZAR
8.30- 17.30 Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Konu: Piyasalar Düzenlemeye Dönüﬂ?
Çal›ﬂma gruplar›n›n ve
komisyonlar›n çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00 Ö¤le yeme¤i
Swissötel The Bosphorus
20.00 – 23.00
Gayr› resmi resepsiyon
Tarihi Binbirdirek Sarn›c›
1 KASIM 2010, PAZARTES‹
8.30 - 17.30
Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Tema: Evrensel Meslek Etik Kurallar›

Çal›ﬂma gruplar›n›n ve komisyonlar›n
çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00 Ö¤le yeme¤i
Swissotel The Bosphorus
Akﬂamüstü serbest zaman
2 KASIM 2010, SALI
08.30 - 15.00
Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissötel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Tema: ‹nsan Haklan ve Özel Giriﬂim
Çal›ﬂma gruplar›n›n ve komisyonlar›n
çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00
Ö¤le yeme¤i
Swissotel The Bosphorus
17.45 - 19.15 Kapan›ﬂ seremonisi
Swissotel The Bosphorus
20.30
Gala yeme¤i
Ç›ra¤an Saray› (Kempsinki Oteli)
3 KASIM 2010, ÇARﬁAMBA
9.00- 17.00
K›sa süreli genel gezi
Bo¤azda ö¤le yeme¤i ile birlikte
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2010-2011 Adli Y›l› Aç›ld›
1 A¤ustos’ta 2010’da baﬂlayan
adli tatil dün sona erdi ve yeni
adli y›l bu sabah baﬂlad›.

‹

stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ› nedeniyle
sat 11.00’da Sultanahmet’te ‹stanbul
Adliyesi önünde yapt›¤› bas›n toplant›s›nda
yarg›n›n ve avukatlar›n sorunlar›n› dile
getirdi.
Muammer Ayd›n: “Avukatlar ve Barolar
olarak y›llard›r her f›rsatta önemine
de¤indi¤imiz ve ﬂiddetle ihtiyaç
duydu¤umuz gerçek anlamda bir Yarg›
Reformu’nun gerçekleﬂtirilmesi gerekti¤ini
belirtiyor ve bir kez daha yetkilileri
uyar›yoruz” dedi.

Yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ› dolay›s›yla düzenlenen
bas›n toplant›s›nda ‹stanbul Barosu Baﬂkan
Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak, Genel Sekreter Av. Hüseyin
Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Av.
Turgay Demirci, Av. Ufuk Özkap ve
avukatlar haz›r bulundu.
Baﬂkan Ayd›n’›n yapt›¤› bas›n aç›klamas›
ﬂöyle:
De¤erli Meslektaﬂlar›m; Sayg›de¤er Bas›n
Mensuplar›;
Yeni Adli Y›la hem ülke hem de meslek
olarak birçok yaﬂamsal sorunla mücadele
ederek giriyoruz. Her gün onlarca genç/yaﬂl›
vatandaﬂ›m›z Terör belas› yüzünden
yaﬂam›n› yitiriyor/yaralan›yor. ‹ﬂsizlik
rakamlar› her geçen gün büyürken gelir
da¤›l›m›ndaki adaletsizlik de buna ba¤l›
olarak art›ﬂ gösteriyor.
Bunca önemli sorun dururken siyasi
iktidar›n salt yarg›y› kendine ba¤›ml› k›lmak
için giriﬂti¤i ve uzlaﬂmadan uzak, üstelik
dayatmac› biçimde haz›rlad›¤› Anayasa
De¤iﬂiklik Paketi için referanduma gidilecek
olmas› da toplumsal kutuplaﬂmay›
beraberinde getiriyor. Üstelik her f›rsatta
mevcut yarg›ya ve anlay›ﬂ›na sayg›
duymad›¤›n› belirterek kendi anlay›ﬂ›na
uygun bir yarg›ya olan özlemini dile getiren
siyasi iktidar›n yarg›ya ve kendi anlay›ﬂ›nda
olmayanlara karﬂ› tak›nd›¤› bask›c› tavr› da
demokratikleﬂmenin önündeki en önemli
engellerden biri olarak karﬂ›m›zda duruyor.
Avukatlar ve Barolar olarak y›llard›r her
f›rsatta önemine de¤indi¤imiz ve ﬂiddetle
ihtiyaç duydu¤umuz gerçek anlamda bir
Yarg› Reformu’nun gerçekleﬂtirilmesi
gerekti¤ini belirtiyor ve bir kez daha

yetkilileri uyar›yoruz.

zedelenmektedir.

Her adli y›l aç›l›ﬂ›nda ve her f›rsatta üzerine
basa basa önemle belirtmemize ra¤men,
bugün de Avukatlar, Avukatl›k Mesle¤i ve
Avukatlar›n örgütlü gücü Barolar hala
yarg›n›n ayr›lmaz bir parças› olarak büyük
sorunlar yaﬂamaktad›rlar. Daha staj
aﬂamas›nda çal›ﬂma yasa¤› ve dolay›s›yla
ekonomik s›k›nt›yla karﬂ›laﬂan sosyal
güvenceden yoksun üyelerimiz, mesle¤e
baﬂlad›klar›nda da çeﬂitli masraflar ve a¤›r
vergi yükleriyle karﬂ› karﬂ›ya kalmakta,
kendi sosyal ve mesleki sorunlar› yan›nda
yarg›n›n a¤›r ve y›llard›r giderilemeyen
sorunlar› ile de bo¤uﬂmak zorunda
b›rak›lmaktad›rlar.

Yarg›n›n iﬂlerli¤inde ‹stanbul özelinde tespit
etti¤imiz aksakl›klar ve çözüm önerilerini
pek çok kez bakanl›¤a ilettik. Yarg›n›n
gerçek sorunu olan ilk derece mahkemeleri
ve yüksek mahkemelerdeki iﬂ yükü, hâkim
– savc› ve personel al›m› ve iﬂ yükü
planlamas› ile çözüme kavuﬂturulabilir.

Genelde hukukçular›n ve özelde ise
mesle¤imizin en yak›n ve çözülmeye
muhtaç temel sorunu ülkemizdeki hukuk
e¤itimine iliﬂkindir. Zira hukuk e¤itimindeki
plans›zl›k ve bu plans›zl›¤›n yol açt›¤›
sorunlar her geçen gün alabildi¤ine
büyümektedir.
Savunmaya yeterince önem verilmemesi
ya da savunman›n beyanlar›n›n dikkate
al›nmamas› halinde yap›lanlar kabul
edilemeyece¤i gibi gerçekleﬂen iﬂleme de
“yarg›lama” denilemez. Savunma olmadan
yarg›lama; yarg›lama olmadan da hukuk
ve adalet sa¤lanamaz.
Yarg›n›n önemli sorunlar›ndan biri de
adliyelerdeki giderilemeyen ve önlenemeyen iﬂ yüküdür. Bu sorun her zamanki
gibi artarak sürmekte, mahkemelerdeki
dosya y›¤›lmalar›ndan dolay› yarg›lama
faaliyeti aksamakta, adaletin tecellisi
gecikmekte ve adil yarg›lanma ilkesi

UYAP Sistemi’ndeki aksakl›klar da yer yer
sürmektedir. Bu konuda teknik altyap›
eksiklikleriyle ve yasas›z olarak giriﬂilen
ulusal yarg› a¤› projesi, iﬂleri h›zland›rmak
yerine ço¤u zaman durma noktas›na
getirmektedir. Adliyelerdeki fiziki ve alt
yap› eksikliklerine bir de UYAP sisteminin
getirdi¤i aksakl›klar eklenince uygulamac›
hukukçular›n iﬂleri daha da zorlaﬂm›ﬂt›r.
‘Adalete Eriﬂim’in kolay ve ucuz olmas›
hatta ücretsiz olmas› “Adli Yard›m”›n
etkinleﬂtirilmesi ça¤daﬂ ve geliﬂmiﬂ ülkeler
demokrasisinin, temel ilkeleri aras›ndad›r.
Bizde de CMUK ile baﬂlayan ve CMK ile
geliﬂen bir Adalete Eriﬂim uygulamas› bir
an önce ça¤daﬂ ülkeler standard›na
ç›kar›lmal›d›r.
Cmk uygulamalar›nda görev alan
meslektaﬂlar›m›z ald›klar› masraflar
nedeniyle geriye yönelik haks›z ve
mesnetsiz vergi yükü ile karﬂ› karﬂ›ya
b›rak›ld›lar. Aradan geçen bunca zamana
karﬂ›n sorunlar›n henüz çözümlenememiﬂ
olmas› ve bu sorunlarla yeni bir adli y›la
daha baﬂlam›ﬂ olmak üzüntü vericidir.
‹stanbul’da yap›m› sürdürülen Ça¤layan ve
Kartal Adliye Binalar›nda sona do¤ru
yaklaﬂ›lmaktad›r. Y›lbaﬂ›ndan sonra bu
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binalara taﬂ›nma iﬂlemleri baﬂlayacakt›r.
Bakanl›k bu devasa binalarda
gerçekleﬂtirdi¤i her iﬂlem için kendi baﬂ›na
karar al›p uygulamaktad›r. Bugüne de¤in
bu adliye binalar›n›n inﬂaat sürecinde
baromuzdan hiçbir ﬂekilde görüﬂ
al›nmam›ﬂt›r. Baromuza ayr›lan yerler
konusunda da talebimiz d›ﬂ›nda herhangi
bir bilgilendirilme yap›lmam›ﬂt›r. Bu durum
mesle¤e, meslektaﬂa ve barolara önem
verilmedi¤inin bir baﬂka göstergesidir.
De¤erli meslektaﬂlar›m;
Türkiye’de Yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n önündeki
en büyük engellerden birisi Hâkimler ve
Savc›lar Yüksek Kurulu’na (HSYK) Adalet
Bakan› ve Müsteﬂar›’n›n üye olmas› ve
baﬂkanl›k etmesi yatmaktad›r. Adalet Bakan›
hükümeti temsil eden siyasi bir kimliktir.
Siyasetin yarg›ya müdahalesi anlam›na
gelecek bu sistemin de¤iﬂtirilmesini y›llard›r
savunuyoruz.

organ›n birbirinden ayr›lmas› koﬂuldur.
12 Eylül’de yap›lmak istenen de¤iﬂikliklerle
Anayasa Mahkemesi ve HSYK yani Yarg›
erki, yürütme organ›n›n denetimine al›nmak
istenmektedir. Bu durum kuvvetler ayr›l›¤›
ilkesini temelinden sarsmaktad›r.
De¤erli Meslektaﬂlar›m;
Tutuklama kurumu Ceza Hukukunun
koruma tedbirlerinden olup Ceza
Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 100.
ve devam eden maddelerinde
düzenlenmiﬂtir. Yasan›n giriﬂ maddesinde
de hüküm alt›na al›nd›¤› üzere kuvvetli suç
ﬂüphesinin varl›¤›n› gösteren olgular›n ve
bir tutuklama nedeninin bulunmas› halinde,
ﬂüpheli ve san›k hakk›nda tedbir
mahiyetinde tutuklama karar› verilebilir.
En önemlisi, verilmesi beklenen ceza veya
güvenlik tedbiri ile ölçülü olmamas› halinde
tutuklama karar› verilemez.

Siyasi iktidar bu konuda ad›m atmak yerine,
tek baﬂ›na giriﬂti¤i anayasa de¤iﬂikli¤i
paketiyle HSYK’n›n ve Anayasa
Mahkemesi’nin yap›s›n› esasl› biçimde
de¤iﬂtirecek düzenlemelere gitmeyi tercih
etmiﬂtir.
Bilindi¤i üzere Anayasam›zda yaz›l› olan
hukuk devleti ilkesi, hukukun üstünlü¤ü
temeline dayan›r Hukuk devleti ve hukukun
üstünlü¤ü kavramlar›, insanl›¤›n tarihi
geliﬂiminden ve uzun savaﬂ›mlar sonucunda
edinmiﬂ oldu¤u birikimler do¤rultusunda
bugünkü aﬂamaya eriﬂmiﬂtir.
Bu aﬂamay› Toplumsal örgütlenmenin
ulaﬂt›¤› en ileri ve ça¤daﬂ düzeyi, ço¤ulcu,
demokratik hukuk devleti olarak
niteleyebiliriz. Demokratik hukuk devleti,
kurallar ve kurumlar rejimidir. Hukuk
devleti ilkesi, ça¤daﬂ demokrasilerin
belirleyici niteli¤idir. Ça¤daﬂ uygarl›k
düzeyine yükselebilmek, hukuk devleti
ilkesinin evrensel standartlara uygun olarak
gerçekleﬂtirilmesi, geliﬂtirilmesi ve
korunmas› ile olanakl›d›r. Hukuk devleti,
demokratiklik ilkesinin yan› s›ra, evrensel
kurallar›n üstünlü¤ünün de güvencesidir.
Güçler ayr›l›¤› kuram› ilk kez 17. yüzy›lda
ileri sürülmüﬂtür. Buna göre bir devlette
yasama, yürütme ve yarg›lama erkleri Tanr›
taraf›ndan bir kiﬂiye verilemez, bu erkler
halktan gelen erklerdir.
Atatürk Cumhuriyeti, bu ilkeyi benimseyerek egemenli¤i gerçek sahibine yani
Türk Ulusuna teslim etmiﬂtir. Kanunlar,
yasama organ› taraf›ndan yap›l›r, bu yasalar
yürütme organ› taraf›ndan yürütülür ve
adalet, yarg› organ› taraf›ndan yerine
getirilir. Her üç kuvvet de gücünü halk
egemenli¤inden al›r. Modern ve ça¤daﬂ
demokrasinin gerçekleﬂmesi için bu üç
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mücadelenin özellikli olmas› da do¤ald›r.
Ancak bu suçlar›n yarg›lanmas›nda,
masumiyet karinesi ve adil yarg›lanma
hakk› kapsam›nda savunma hakk›n› hiç
kulland›rmamaya yol açabilecek özel
yarg›lama usullerinin getirilmesi, insan
haklar› ve hukukun üstünlü¤ü prensipleri
ile ba¤daﬂmaz.

Oysa ülkemizdeki uygulamalarla ne yaz›k
ki tutuklama bir yarg›lama tedbiri olmaktan
ç›km›ﬂ ve adeta bir infaz müessesine
dönüﬂmüﬂtür. Y›llar y›l› içeride tutuklu
kalan san›k ya da ﬂüpheliler kimi zaman
tam olarak neyle suçland›klar›n› dahi
bilemeden özgürlüklerinden mahrum
kalmaktad›rlar. Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi (A‹HM) kararlar›na da
yans›d›¤› üzere ülkemizde tutuklama tedbiri
uygulay›c›lar taraf›ndan yanl›ﬂ
uygulanmakta ve bu durum tedbirden öte
adeta bir zulme ve eziyete, insan haklar›
ihlaline dönüﬂmektedir.
CMK 250. madde ile yetkili ‹stanbul Özel
Yetkili A¤›r Ceza Mahkemeleri’nin
soruﬂturma evresinde savunma
yap›labilmesinin önünde gerek mevzuattan
gerekse de uygulamalardan kaynakl› pek
çok sorun yaﬂanmaktad›r.

Bu arada Emniyet ve yarg› içinde
örgütlenme ata¤›nda bulunduklar›n› ilk ve
yetkili a¤›zlardan iﬂitti¤imiz “cemaat
yap›lanmalar›” da demokrasiye ve hukuk
devleti ilkesine en çok zarar veren
yap›lanmalar›n baﬂ›nda gelmekte ve ülkeye,
C u m h u r i y e t e z a r a r v e r m e k t e d i r.
Öte yandan ülkemizde bir etnik çat›ﬂma
ortam› yarat›lmas› konusunda yo¤un
çabalara giriﬂildi¤ini görüyoruz. Bu
topraklar üzerinde bin y›ld›r birlikte yaﬂayan
farkl› etnik yap›dan gelen insanlar›n
emperyalizmin kirli oyunlar›yla
bölünmelerine izin verilmesi düﬂünülemez.
Birçok farkl› etnik yap›dan gelen kiﬂilerin
ayn› bayrak alt›nda “Türk Ulusu” üst kimli¤i
ile bütünleﬂmelerinde bugüne de¤in bir
sorun yaﬂanmam›ﬂken bundan sonra bunu
sorun olarak önümüze konmaya
çal›ﬂ›lmas›n› kabul etmemize olanak yoktur.
Huzur ve güven ortam›nda kardeﬂçe
yaﬂamay› sürdürme arzumuzu yitirmeden
el ele tutuﬂmay› bilmeli, birbirimizi anlamal›
ve konuﬂmal›y›z. ‹stanbul Barosu,
savunman›n nitelikli örgütlü gücünü
temsilen Türkiye'nin en büyük barosu
oldu¤u gibi 26.000'i aﬂan üye say›s›yla
dünya çap›nda da en büyük ve en çok üyeye
sahip Barosu s›fat›yla birinci s›raya
yerleﬂmiﬂtir.
‹stanbul Barosu kuruluﬂ tarihi olan 1878'den
bu yana geçen 132 y›lda, yurdumuzda
hukuk devleti kavram›n›n yerleﬂmesi ve
geliﬂtirilmesi, hukukun üstünlü¤ü
kavram›n›n tüm toplum katmanlar›nda
hâkim k›l›nmas› için her türlü çaba ve
özveriyi göstermiﬂ ve göstermeye de devam
etmektedir.

Bu mahkemelerde yaﬂanan sorunlar
savunmay› simgesel olman›n ötesine
götürmemektedir. Etkin yap›lamayan ve
dikkate al›nmayan bir savunmada
yarg›laman›n adil olabilmesi mümkün
de¤ildir.

Yeni adli y›lda tüm meslektaﬂlar›ma sa¤l›k,
baﬂar› ve kolayl›klar diliyor, demokrasi,
insan haklar› ve hukukun üstünlü¤ü
mücadelesinin baﬂar›ya ulaﬂaca¤›na ve
gerçekleﬂece¤ine olan inanc›m›z ile ayd›nl›k
günlerde yaﬂama arzumuzu bir kez daha
sizlerle paylaﬂ›rken; bu yolda özenle
demokratik kurallara uygun davranarak
hukuksal u¤raﬂ›lar›m›z› sürdürece¤imizi,
bunun d›ﬂ›ndaki çal›ﬂmalara ve dayatmalara
her zaman hay›r diyece¤imizi tüm
kamuoyuyla paylaﬂ›yoruz.

Tüm dünyada terörün ve organize
suçlulu¤un y›k›c› etkisi bilinen bir gerçektir.
Bu nedenle bu tür suçlara karﬂ› yap›lacak

Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n, bas›n
aç›klamas›ndan sonra bas›n mensuplar›n›n
sorular›n› yan›tlad›.

GÜNCEL

Yeni Adli Y›l›n Aç›l›ﬂ›
Nedeniyle Avukatlar Bir Araya Geldi
Yeni adli y›l›n aç›l›ﬂ› nedeniyle
geleneksel olarak verilen kokteylprolonge’da avukatlar bir araya
geldi.
Tüm meslektaﬂlar›m›z›n davet edildi¤i
geceye ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n ve eﬂi ev sahipli¤i
yapt›. ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Binas›n›n Arka Havuzlu Bahçesinde saat
19.00’da baﬂlayan kokteyl-prolonge geç
saatlere kadar sürdü. Gece vals grubunun
yapt›¤› müzikle renklendi.
Geceye, ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›s›
Aykut Cengiz Engin, Adalet Komisyonu
Baﬂkan› ﬁefik Mutlu, ‹stanbul Barosu
Baﬂkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Dr. Selçuk
Demirbulak, Genel Sekreter Av. Hüseyin
Özbek, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Av. Ufuk Özkap, Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Özden Gönenli, Av. Handan Do¤an,
Av. Turgay Demirci, hâkimler, savc›lar ve
avukatlar kat›ld›.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, ayr›ca gönderdi¤i SMS mesaj›yla
yeni adli y›lda tüm meslektaﬂlar›na baﬂar›lar
diledi.
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Uluslararas› Avukatlar
Birli¤i’nin (UIA) 54. Kongresi
Uluslararas› Avukatlar Birli¤i’nin
(UIA - Union Internationale des
Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim 03 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda
‹stanbul Barosu’nun ev sahipli¤inde gerçekleﬂecektir.

1

927 y›l›nda kurulan UIA, dünyan›n ilk
ve en büyük uluslararas› avukat
örgütüdür.
Kongreye kat›l›m formu ve broﬂür aﬂa¤›daki
linklerde mevcut olup daha detayl› bilgi
information@istanbulbarosu.org.tr e-posta
adresinden edinilebilinir.
Öte yandan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n bu çok önemli
uluslararas› mesleki toplant›ya tüm meslektaﬂlar›n› kat›lmya ça¤›rd›. Ayd›n’n›nça¤r›s›
ﬂöyle:
Say›n Meslektaﬂ›m,
Dünyan›n ilk ve en büyük uluslararas›
avukatl›k örgütü olan Uluslararas› Avukatlar
Birli¤i’nin (UIA - Union Internationale des
Avocats) 54. Kongresi 30 Ekim - 3 Kas›m
2010 tarihleri aras›nda ‹stanbul Barosu’nun
ev sahipli¤inde gerçekleﬂecektir.
Her y›l de¤iﬂik bir ülkede gerçekleﬂtirilen
Kongreye dünyan›n 70 ülkesinden 1.200
avukat›n kat›lmas› beklenmektedir.
Böylesine önemli uluslararas› bir hukuk
organizasyonunun ‹stanbul’da gerçekleﬂtirilebilmesi Baromuzun oldukça uzun süren
süreçlerden ve u¤raﬂ›lar›ndan sonra
mümkün olabilmiﬂtir.
UIA’n›n 110 ülkeden bireysel ve kurumsal
üyeleri mevcut olup dünya çap›nda
2.000.000 avukat› temsil etmektedir.
Birleﬂmiﬂ Milletler ve Avrupa Konseyi
nezdinde tan›nmaktad›r ve resmi temsilci
bulundurmaktad›r. UIA, hukuk mesle¤inin
temel de¤erlerini savunma ve art›rma
hedeflerine ek olarak, hukuk ve bar›ﬂ
amaçlar›yla adalet ilkesine dayand›r›lm›ﬂ
bir uluslararas› hukuk düzeni yerleﬂtirmeye
katk›da bulunmak için çal›ﬂmaktad›r.
Kongrenin Baﬂkanl›¤›n› ‹stanbul Barosu
D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan› Av. Dr.
Hakan ÖNCEL yapacakt›r.
Kongrenin Ana Konular›;
- ‹nsan Haklar› ve Özel Giriﬂim,
- Dünya Çap›nda Geçerli Meslek Etik
Kurallar›,
- Küresel Kriz Sonucu Piyasalar›n
Düzenlemesinin Hukuki Durumu.
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Bunlar›n d›ﬂ›nda 40 hukuki
konu da, ayr› komisyonlarda ele al›nacakt›r.
Kongre ile ilgili kat›l›m
formlar› internet sitemizde
mevcut olup, kat›l›m
ücretlidir.

UIA Baﬂkan› Corrado de Martini, UIA Kongre Direktörü Michael Brauch,
UIA Direktörü Maria-Pierre Richard, ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n ve D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan› Av. Dr. Hakan Öncel

Kat›l›m›n›z› bekliyor
sa¤l›k, baﬂar›, mutluluk
dolu günlerde iyi çal›ﬂmalar diliyorum.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

UIA 54. GENEL KURUL PROGRAMI
30 EK‹M 2010, CUMARTES‹
9.00 - 17.00 Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
18.00 - 19.30 Aç›l›ﬂ Seremonisi
Swissotel The Bosphorus
19.30-21.00 Hoﬂ geldiniz kokteyli
Swissotel The Bosphorus
31 EK‹M 2010, PAZAR
8.30- 17.30 Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Konu: Piyasalar Düzenlemeye Dönüﬂ?
Çal›ﬂma gruplar›n›n ve
komisyonlar›n çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00 Ö¤le yeme¤i
Swissötel The Bosphorus
20.00 – 23.00
Gayr› resmi resepsiyon
Tarihi Binbirdirek Sarn›c›
1 KASIM 2010, PAZARTES‹
8.30 - 17.30
Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissotel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Tema: Evrensel Meslek Etik Kurallar›

Çal›ﬂma gruplar›n›n ve komisyonlar›n
çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00 Ö¤le yeme¤i
Swissotel The Bosphorus
Akﬂamüstü serbest zaman
2 KASIM 2010, SALI
08.30 - 15.00
Kat›l›mc›lar›n kayd›
Swissötel The Bosphorus
9.00 - 12.30
14.00- 17.30
Ana Tema: ‹nsan Haklan ve Özel Giriﬂim
Çal›ﬂma gruplar›n›n ve komisyonlar›n
çal›ﬂma oturumlar›
Swissotel The Bosphorus
12.30 - 14.00
Ö¤le yeme¤i
Swissotel The Bosphorus
17.45 - 19.15 Kapan›ﬂ seremonisi
Swissotel The Bosphorus
20.30
Gala yeme¤i
Ç›ra¤an Saray› (Kempsinki Oteli)
3 KASIM 2010, ÇARﬁAMBA
9.00- 17.00
K›sa süreli genel gezi
Bo¤azda ö¤le yeme¤i ile birlikte

GÜNCEL
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PANEL

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak›ﬂlar - V
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤› ve
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Arkivi’nce ortaklaﬂa düzenlenen
“Hukuka Felsefi ve Sosyolojik
Bak›ﬂlar” konulu Sempozyumlar›n beﬂincisi yap›ld›. Sempozyum oturumlar› üç ayr› salonda
gerçekleﬂti ve 5 gün sürdü.

A

ç›l›ﬂ›, 13 Eylül 2010 Pazartesi günü
saat 10.30’da ‹stanbul Üniversitesi
Merkez Bina Doktora Salonunda yap›lan
Sempozyumun aç›l›ﬂ›nda konuﬂan
Sempozyum Yönetmeni Prof. Dr. Yasemin
Iﬂ›ktaç, Sempozyumun haz›rlanmas›nda
büyük eme¤i geçen ‹stanbul Barosu
yönetimi ile Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Arkivi kurucusu ve Sempozyumlar›n
koordinatörü Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’e
teﬂekkür etti.
da görev alan baro personeline emek ve
hizmetleri için teﬂekkür etti.

Ökçesiz’in mazereti nedeniyle Sempozyuma kat›lamayaca¤›n› belirten Iﬂ›ktaç,
Sempozyumlar›n çok farkl› bir yöntemle
haz›rland›¤›n› söyledi.
Sempozyuma sunulacak tebli¤lerin sipariﬂ
üzerine istenmedi¤ini, tebli¤ sahiplerinin
kendi özgür iradeleriyle istedikleri konuda
tebli¤ haz›rlad›klar›n› belirten Iﬂ›ktaç,
Sempozyumun demokratik aç›l›ml› bir
toplant› oldu¤unu, çok çeﬂitli alanlarda
kat›l›m›n gerçekleﬂti¤ini bildirdi.
Adil bir dünya kurulabilece¤ine iliﬂkin
inanc›n› yitirmedi¤ini, dünyan›n yaﬂanacak
bir yer haline getirmek için çaba harcamak
gerekti¤ini belirten Iﬂ›ktaç ﬂunlar› söyledi:
“Meselelere iyi insan, ahlakl› insan
ç e r ç e v e s i n d e b a k m a m › z g e r e k i r.
Ayaklar›m›z›n bast›¤› yer adalettir. Onun
üzerinde ayakta duruyoruz. Adaleti siyasetin
bir oyunca¤› olarak göremeyiz. ‹nsan onur
ve haysiyetine yaraﬂ›r bir dünyan›n adil bir
dünya oldu¤una inan›yorum.”
Aç›l›ﬂta konuﬂan ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan Yard›mc›s› Doç.
Dr. Halil Akkanat, felsefe ile hukukun

özdeﬂ bir amaç taﬂ›d›¤›n›, her ikisinin de
insan›n çevreyle iliﬂkilerini düzenlemeyi
amaçlad›¤›n›, felsefenin yapt›r›m gücünün
olmamas›na karﬂ›n hukukun bu gücü
taﬂ›d›¤›n› söyledi.
Akkanat, felsefi anlamda olmas› gerekene
ayk›r› düﬂen hukuk kurallar›n›n amac›na
ulaﬂamayaca¤›n›, hatta bu kurallar›n uzun
süre yaﬂayamayaca¤›n› bildirdi.
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n da aç›l›ﬂta
yapt›¤› konuﬂmada,
geleneksel olarak iki
y›lda bir yap›lan
Sempozyumlarda
sunulan bildirilerin
kitaplaﬂt›r›larak baro
yay›nlar› aras›nda
yay›nland›¤›n› ve
bugün 22. Kitaba
ulaﬂ›ld›¤›n› söyledi.
Ayd›n, Arkiv’in kurucusu ve Sempozyumlar›n düzenleyicisi Prof. Dr. Ökçesiz ile Sempozyumun haz›rlanmas›n-

Hukuk felsefesi ve sosyolojisine yürekten
inand›klar›n›, bu amaçla baro bünyesinde
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Komisyonu
kurulmas›n› sa¤lad›klar›n› belirten
Muammer Ayd›n, konuﬂmas›nda felsefenin
anlam› üzerinde durdu ve insan
topluluklar›n›n, toplumsallaﬂma aﬂamas›na
geçtiklerinden bu yana, her dönemde bir
ahlâka sahip olduklar›n›, buna karﬂ›l›k devlet
ve hukukun, ahlâka göre daha geç ortaya
ç›km›ﬂ fenomenler oldu¤unu söyledi.
Konuﬂmas›nda ahlak ve ahlak felsefesi
üzerinde de duran ve Kant’tan örnekler
getiren Ayd›n, yarg›lama kurumunun ortaya
ç›karaca¤› hükmün adaletli ve de hukuki
olabilmesinde sav-savunma-karar erkinin
eksiksiz ve de "engelsiz" biçimde görevinin
gere¤ini yerine getirmesinde zorunluluk
bulundu¤unu, savunmas› olmayan bir
"iﬂlem" sonucunda oluﬂan "karar"›n adalet
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duygusundan uzak olaca¤› gibi, bu yap›lan
iﬂlemin yarg›lama oldu¤undan da söz
edilemeyece¤ini, çünkü savunma olmadan
yarg›lama, yarg›lama olmadan da adaletin
sa¤lanamayaca¤›n› ve hukuk devleti
olunamayaca¤›n› bildirdi.
Savunmaya ﬂekli bir önem gösterilmesinin
kabul edilemeyece¤ini belirten Muammer
Ayd›n, savunman›n kutsal ve onurlu bir
görev yapt›¤›n›, bunun tüm kurum ve
kuruluﬂlarca hatta toplumun bütünü
taraf›ndan benimsenip, korunup kollanarak
içselleﬂtirilmesi gerekti¤ini, aksine bir
düﬂüncenin bizleri Hukuk Devletine giden
yoldan sapt›raca¤›n› kaydetti.
Yarg›lama nas›l, sav, savunma ve karar
üçlüsünden oluﬂuyorsa, demokrasiyle idare
edilen devletlerdeki yönetim organlar›n›n
da Yasama, Yürütme ve Yarg›'dan
oluﬂtu¤unu hat›rlatan Muammer Ayd›n,
Parlamenter demokrasilerde yasama ile
yürütme genellikle ço¤unluk içinden
seçildi¤i için ayn› yönde hareket ettiklerini,
ülkemizde de örneklerine rastland›¤› üzere
Yürütme organ›n›n Yasama organ›n› diledi¤i
gibi çekip çevirebildi¤ini ve istedi¤i her
karar› ço¤unluk oylar›yla ald›rabildi¤ini
anlatt›.

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n konuﬂmas›n› ﬂöyle sürdürdü:
“Bu durumda Yürütme ve Yasama organ›n›n
iﬂlemlerinin denetimi gibi bir "sorun"
karﬂ›m›za ç›kar. Bu görevin yerine
getirilmesi de hiç kuﬂku yok ki Yarg›'ya
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düﬂer, Yarg›'n›n demokrasideki en büyük
iﬂlevi, ço¤unlu¤a karﬂ› az›nl›kta kalanlar›n
haklar›n›n korunmas›nda biçimlenir.
Ço¤unluk oylar›yla az›nl›kta kalan
kesimlerin haklar›n›n göz ard› edilmesi,
budanmas›, demokrasiyle de yöneltilse o
ülke için an meselesidir. Çünkü hiçbir grup
ya da kiﬂi, mutlak gücü paylaﬂmak istemez.
Aksine ona hâkim olmak ister. Mutlak güce,
otoriteye karﬂ› durabilecek tek engel yarg›
organ›d›r. Yarg›'n›n da mutlak gücün
denetimi alt›na al›nd›¤›, ya da mutlak gücün
boyunduru¤u alt›na girdi¤i, siyasallaﬂt›r›ld›¤› bir durumda o ülkedeki yönetim
biçimine "demokrasi" demek güçleﬂecektir.
Çünkü demokrasi ço¤unlu¤un istedi¤ini
yapabilmesi, diledi¤i karar› alabilmesi
demek de¤ildir. Demokrasi az›nl›¤›n
ço¤unlu¤a karﬂ› haklar›n›n gözetildi¤i,
korundu¤u Anayasa Hukuku deyimiyle
ço¤unlukçu de¤il ço¤ulcu sistemi gözeten
bir yönetim rejiminin ad›d›r.
Bütün bunlar›n sa¤lanabilmesi için
Kuvvetler ayr›l›¤› ve Hukukun üstünlü¤ü
ilkelerinin hayata geçirilmesi ve Yarg›'n›n
mutlak anlamda ba¤›ms›z olmas›, yani
demokrasinin en temel koﬂulunun yarg›
ba¤›ms›zl›¤› oldu¤unun unutulmamas›
gerekir.
Adalet duygusu olmadan bir ülkede özgürce
yaﬂam sürmeye olanak
yoktur. Bir düﬂünürün
söyledi¤i gibi topsuz
tüfeksiz ve de ekmeksiz yaﬂanabilir ama
adaletsiz asla yaﬂanamaz. Adalet düﬂüncesi
salt bir kesimin korunmas› ya da gözetmesi
gereken bir durum da
de¤ildir. Adalet, toplumda sürgit olmas›
gereken her bireye
hava, su gibi her
dakika gerekli olan bir
durumdur. Onun için
birisi için adalet dile-

yen bir kiﬂi, asl›nda genelde toplum için,
özelde de kendisi için adalet dileyen bir
kimseden farks›zd›r”.
Sonuç olarak bu kavram ve kurumlar›n
hayata geçirilmesi ve iﬂlerlik kazand›r›lmas›
ile Hukuk Devleti olunaca¤›n›, ülkemizin
hukuk devleti olabilmesi için de Hukuk
Felsefesinin yol gösterici olaca¤›n›
düﬂündüklerini belirten Ayd›n, “Yaﬂan›lan
ve yarat›lan aksakl›klar› ancak bu
anlay›ﬂlarla aﬂabilece¤imizi, Hukuk
Felsefesi ve Sosyolojisinin kavramlar›yla
tart›ﬂmaya açabilece¤imizi, geçmiﬂten
günümüze bu kavramlar›n oluﬂturdu¤u
etmenlerin köprü görevi görerek bunlar›
bilmeyenlere ve anlamak istemeyenlere,
dayatmac›lara ve genel olarak da topluma
bir "ç›k›ﬂ yolu" gösterece¤ine olan
inanc›m›z tamd›r” dedi.
Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›ndan sonra Sempozyum
oturumlar›na geçildi. 5 gün devam edecek
ve 26 oturum halinde gerçekleﬂecek
Sempozyumda, 105 bilim adam› ve uzman
çeﬂitli konularda bildiriler sunacaklar.

PANEL

Roma Hukuku'nun Günümüz Avrupa
Hukuklar› ve Hukuk E¤itimi Aç›s›ndan Önemi

‹

stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesince 22 Eylül 2010
Çarﬂamba günü saat 14.00-16.00 aras›nda
‹stanbul Barosu Orhan Adli Apayd›n
Konferans Salonunda düzenlenen
toplant›da, Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Konuk Ö¤retim Üyesi Ord. Prof.
Dr. Gabor Hamza bir konferans verdi.

Ayn› zamanda Budapeﬂte Eotvös Lorand
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi, Macaristan Parlamentosu Avrupa
‹liﬂkileri Komisyonu Üyesi, Macar
Hukukçular Birli¤i üyesi ve Çiçero Vakf›
Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hamza
konferans›nda, “Roma Hukuku'nun
Günümüz Avrupa Hukuklar› ve Hukuk
E¤itimi Aç›s›ndan Önemini” de¤erlendirdi.

olarak gördü¤ünü ifade etti.
Halen Rusya Devlet Baﬂkan› olan Medvedev’in Roma Hukuku uzman› oldu¤unu
kaydeden Hamza, özellikle fikri haklar
yasas›n› Medvedev’in kaleme ald›¤›n›
belirtti.
Toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul
Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin
Özbek, konferans›n önemi üzerinde durdu.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu da,
Ord. Prof. Dr. Hamza’n›n Avrupa’n›n önde
gelen Roma Hukukçular›ndan biri
oldu¤unu, 1930’lu y›llarda Üniversite
Reformu s›ras›nda Türkiye’ye gelen ve
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde
Roma Hukuku dersleri veren ve Türkiye’de
Roma Hukuku dersleri veren pek çok hocay›
yetiﬂtiren Ord. Prof.Dr. Andreas Bertalan
Schwartz üzerine incelemeleri bulundu¤unu bildirdi.

‹talya’da Paviya Akademisince Gondolfini
yönetiminde tüm Avrupa ülkeleri için model
olacak Roma Hukuku temelli Borçlar
Kanunu ve Sözleﬂmeler Hukuku yaz›ld›¤›n›
hat›rlatan Hamza, Avrupa Birli¤i Anayasas›
kabul edilmeden bu modelin yürürlü¤e
girmesinin mümkün görülmedi¤ini, ancak
model olarak pek çok ülkeye esin kayna¤›
oldu¤unu anlatt›. Bu model yasan›n
‹ngilizce, Frans›zca, Almanca ve ‹spanyolcaya çevrildi¤ini belirten Gabor Hamza,
Avrupa ülkeleri ve ABD hukukunun

temelinde de Roma Hukukunun izlerini
görmenin mümkün oldu¤unu bildirdi.
1952 y›l›nda haz›rlanan modern Ticaret
Yasas›n›n Roma Hukuku temeline dayanarak haz›rland›¤›n› ve ABD’de 50 eyalet
taraf›ndan kabul edildi¤ini kaydeden
Hamza, “Roma Hukuku dünyan›n her ülkesi
için çok önemlidir ve temel hukuk niteli¤indedir. O nedenle hukuk fakültelerinde temel
ders olarak okutulmaya devam edilmelidir”
dedi.
Konferans›n sonunda Ord. Prof. Dr. Gabor
Hamza’ya ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek ve Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Haluk
Kabaalio¤lu taraf›ndan Teﬂekkür Belgesi
verildi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Araﬂt›rma Görevlisi Akﬂin ‹lhan taraf›ndan
çevirisi yap›lan konuﬂmas›nda Gabor
Hamza, Roma Hukukunun aç›k toplum ve
ahlaki temelleri içerdi¤ini, bugün bütün
dünya ülkelerinin hukukundaki temel
ö¤elerin Roma Hukukundan kaynakland›¤›n› söyledi.
Almanya’daki Nazi yönetimiyle Sovyetler
Birli¤indeki Bolﬂevik yönetimin Roma
Hukukunu reddettiklerini, bu yönetimler
y›k›ld›ktan sonra yeniden Roma Hukukuna
dönüﬂ yap›ld›¤›n› belirten Hamza, Sovyetler
Birli¤i’nin y›k›l›ﬂ›ndan sonra Rusya yönetiminin Roma Hukukunu Bat›ya yönelmenin
ve onunla ba¤lant› kurman›n bir gere¤i
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ﬁiddet Konusunda Aile Mahkemesi
Uygulamalar›
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince düzenlenen “ﬁiddet
Konusunda Aile Mahkemesi
Uygulamalar›” konulu toplant›
15 Eylül 2010 Çarﬂamba günü
saat 14.00 – 16.00 aras›nda
Orhan Apayd›n Konferans
Salonunda yap›ld›.

‹

‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Muammer
Ayd›n, toplant›n›n aç›l›ﬂ›nda yapt›¤›
konuﬂmada, kad›nlar›n fiziksel, duygusal,
cinsel ve ekonomik aç›dan zarar görmesini
ve ac› çekmesini amaçlayan, kad›n›n temel
hak ve özgürlüklerini ve onurunu zedeleyen
eylemler bütünü olarak karﬂ›m›za ç›kan
kad›na yönelik ﬂiddet eylemlerine toplumsal
yaﬂamda daha çok aile içinde, iﬂ yerinde,
sokakta ve okulda rastland›¤›n› söyledi.
Toplumun temelini oluﬂturan ailenin
korunmas› için gereken önlemlerin al›nmas›
görevinin devlete ait oldu¤unu, bu durumun
Anayasa ile de hüküm alt›na al›nd›¤›n›
belirten Muammer Ayd›n, 4787 Say›l›
Yasayla Aile Mahkemelerinin Kuruldu¤unu,
bu Mahkemelerin bünyesinde Sosyal
Hizmet Uzman›, Psikolog, Pedagoglar›n
görev yapt›¤›n› ancak bunlar›n yeterli say›da
olmad›¤›n› bildirdi.
Kad›nlara yönelik ﬂiddet eylemleri daha
çok geri kalm›ﬂ do¤u ülkelerinde ve
Afrika'da görülüyor gibi alg›lansa da
dünyan›n her yerinde özellikle de geliﬂmiﬂ
bat›l› ülkelerde de bu tür ﬂiddet eylemlerine
s›kl›kla rastland›¤›n› hat›rlatan Ayd›n,
ataerkil toplum özelli¤i dünyan›n ço¤u
bölgesinde kad›na eziyete dönüﬂtü¤ünü,
kad›nlar›n ﬂiddetle yaﬂamaya al›ﬂ›r hale
getirildiklerini kaydetti.

Ülkemizde de kad›na yönelik ﬂiddet
eylemlerine karﬂ› geliﬂtirilen düzenlemelerin
bulundu¤unu, 14 Ocak 1998 tarihinde kabul
edilen 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na
Dair Kanunun ﬂiddetin önlenmesi
konusunda at›lm›ﬂ önemli bir ad›m
oldu¤unu vurgulayan Muammer Ayd›n,
“Bu Yasa ile kad›n›n ﬂiddetten korunmas›
sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ, yarg›c›n hükmedece¤i tedbirler kad›n› ﬂiddetten ar›nd›rmay›
hedeflemiﬂtir. Özellikle aile içi ﬂiddet
konusunda yasan›n önemli bir yenilik
oldu¤una da kuﬂku yoktur” dedi. ‹stanbul
Barosu Baﬂkan› Ayd›n konuﬂmas›n› ﬂu
sözlerle tamamlad›:
”Son olarak Devlet Bakan›m›z›n 2 gün önce
gönderdi¤i bir davet yaz›s› ile Türkiye'nin
de üye oldu¤u uluslararas› komiteye Aile
içi ﬂiddet konusunda Türkiye Raporu
sunuldu¤u ve komitesinin de nihai
görüﬂlerine iliﬂkin de¤erlendirme raporu
haz›rlayarak verdi¤ini, bunu STK'larla
paylaﬂmak için 16.09.2010 günü TBMM'de
küçük salonda yap›lan toplant›ya
kat›lmam›z›n istendi¤i bildirilmiﬂtir. Biz de
bu durumu önemsiyor ve yap›lacak
toplant›ya kad›n Haklar› merkezimizin
baﬂkan› ile kat›larak konu hakk›ndaki
görüﬂlerimizi paylaﬂaca¤›m›z› ve nihai
raporla ilgili olarak bilgilenece¤imizi ve
sonucunu da sizlerle yeniden de¤erlendirece¤imizi ifade etmek istiyorum”.
Oturumu yöneten ‹stanbul Barosu Kad›n
Haklar› Merkezi Baﬂkan› Av. Aydeniz
Alisbah Tuskan da günümüzde kad›nlar›n
aleyhine baz› geliﬂmelerin yaﬂand›¤›n›
belirterek, kad›n›n iﬂ gücünden çekilmeye
çal›ﬂ›ld›¤›n›, aile içi ﬂiddetin artt›¤›n›, kad›n
intiharlar›n›n yaﬂand›¤›n›, giderek toplumun
muhafazakârlaﬂt›¤›n› söyledi.
Yasalarda kad›n-erkek eﬂitli¤i yaz›lsa bile
f›rsat eﬂitli¤i tan›nmad›¤›n› belirten Tuskan,
2008-2010 döneminde Adli Yard›m
Bürosuna aile hukukuna iliﬂkin kad›n
talepçilerin 3500 boﬂanma, 694 nafaka
icras›, 378 nafaka, 169 ailenin korunmas›,
125 nafaka art›r›m›, 118 icra ceza, 103
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velayet, 30 çocuk teslimi ve 13 aile konut
ﬂerhi baﬂvurusu yapt›klar›n›, Alo ﬁiddet
hatt›na ise 8573 baﬂvuru gerçekleﬂti¤ini,
bunlar›n %90’n›n 17-50 yaﬂ aras›ndaki
kad›nlar oldu¤unu bildirdi.

Toplant›n›n konuk konuﬂmac›s› Ankara 8.
Aile Mahkemesi Hâkimi Eray Kar›nca
ise, Aile Mahkemelerinin ﬂiddet konulu
uygulamalar› konusunda örnekler verdi.
4320 Say›l› Ailenin Korunmas› Kanununun
önemine de¤inen Kar›nca, “e¤er bu yasa
tam olarak uygulanabilirse erkekleri de
kurtarabiliriz” dedi.
Koruma kararlar›na uyman›n erkeklerin de
yarar›na oldu¤unu hat›rlatan Eray Kar›nca,
aile mahkemelerin amac›n›n dosyay› karara
ba¤lamak de¤il, o dosyadaki sorunu iyi
tespit edip çözüm üretmek oldu¤unu
bildirdi.
Kar›nca, konuﬂmas›nda a¤›rl›kl› olarak
Van’da yaﬂanan S›d›ka Platin Olay› üzerinde
durdu ve bu dosyaya iliﬂkin ilginç aç›klamalarda bulundu. Eray Kar›nca,
konferans›n›n sonunda kat›l›mc›lar›n
kendisine yönelttikleri sorular› yan›tlad›.
Toplant›n›n sonunda ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Ankara 8.
Aile Mahkemesi Hâkimi Eray Kar›nca’ya
Teﬂekkür Belgesi sundu. Kad›nlar›n
Hukukuna Destek Merkezi ad›na da Av.
Habibe Y›lmazkaya, Kar›nca’ya bir plaket
verdi.

HABERLER

‹stanbul Barosu
Dünyan›n En Büyük Barosu
Oldu
‹stanbul Barosu kay›tl› yaklaﬂ›k 26.000 üyesiyle dünyan›n en büyük
barosu niteli¤ine ulaﬂt›. ‹stanbul Barosuna her hafta ortalama 60
yeni üyenin kayd› yap›l›yor. 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’na göre
30 üyeyle bir baro kuruldu¤u düﬂünülürse, her hafta asgari iki baro
kuruluyor demektir.
New York Barosu, 23.00 üyesiyle dünyan›n ikinci büyük barosu
olma konumuna düﬂtü. Paris Barosu ise 22.000 üyesiyle dünyan›n
üçüncü büyük barosu.
Tokyo’da bulunan Daini, Dai-Ichi ve Tokyo Barolar› ise kay›tl›
toplam 15.000 üyesiyle dünyan›n dördüncü büyük barosu olma
niteli¤ini taﬂ›yor.

Pullu Mazeret Fakslar›
Baro Odalar›nda
‹stanbul gibi ulaﬂ›m›n güç oldu¤u, adliyelerin da¤›n›k yerlerde
oldu¤u ve yarg›n›n iﬂ yo¤unlu¤u nedeni ile planl› bir çal›ﬂman›n
olanakl› olmad›¤› bir ﬂehirde ayn› güne çeﬂitli adliyelerde denk
gelen duruﬂmalar›n tümüne kat›l›m›n sa¤lanamamas› ola¤and›r.
Bu durumda mazeret beyan› zorunlulu¤u ortaya ç›kmaktad›r.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, meslektaﬂlar›m›za bir kolayl›k
olmak üzere ‘pullu mazeret fakslar›’ haz›rlatarak adliyelerdeki
Baro Odalar›na göndermiﬂtir.
Bunlar›n tek kullan›ml›k oldu¤u belirtilerek kullan›ld›¤›nda baro
görevlilerinin pul ekleyerek ilgili mahkemesine sunaca¤› hususu
meslektaﬂlar›m›z›n bilgisine sunulur.

Baro Aidatlar› Yeni Koﬂullara
Göre Belirlenecek
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu baro aidatlar›n›n yeni koﬂullara
göre belirlenerek Kas›m 2010’da yap›lacak Genel Kurula
sunulmas›n› kararlaﬂt›rd›.
Yönetim Kurulu,
a)1996 y›l›ndan bu yana kiral›k bir binada çal›ﬂmalar›n› yürüten
Staj E¤itim Merkezi için al›nan fonun (SEM baronun kendi binas›nda
çal›ﬂmalar›n› sürdürdü¤ü için) kald›r›lmas›na,
b)Yine meslektaﬂlar›m›za yap›lan tebligatlar için aidata dâhil edilen
posta giderlerinde iletiﬂimin sanal ortamda yo¤unlaﬂmas› nedeniyle
indirime gidilmesine, 2010 – 2012 gelecek dönem bütçe tasar›s›n›n
bu esasa göre haz›rlanarak Genel Kurulun takdirine sunulmas›na
oybirli¤iyle karar verdi.
c) Öneri Genel Kurulda kabul edil¤inde 2011 y›l› baro aidat› kat
say›dan do¤an art›ﬂlar hariç yaklaﬂ›k 120.-TL’si düﬂürülmüﬂ
olacakt›r.

TBB Reklam Yasa¤›
Yönetmeli¤i, Avukatl›k Kanunu
Yönetmeli¤i ve Avukatl›k Ücret
Tarifesinde De¤iﬂiklik Yap›ld›
Türkiye Barolar Birli¤inden verilen bilgiye göre, TBB Reklam
Yasa¤› Yönetmeli¤inin 4., 5/3.,6/2., 9/2.,9/3-a ve 12.maddeleri ile
6. ve 8/1.maddelerine eklemeler yap›ld› ve Geçici 1.maddesi ise
yürürlükten kald›r›ld›. Yap›lan de¤iﬂiklikler 02.09.2010 günlü
27690 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
24.12.2009 tarih ve 27442 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak
yürürlü¤e giren Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin 11. Maddesinin
alt›nc› f›kras›nda yere alan düzenleme, Adalet Bakanl›¤› taraf›ndan
aç›lan dava sonucunda, Dan›ﬂtay 8. Dairesinin 31.05.2010 tarih ve
2010/397 Esas say›l› karar›yla yürütmesi durduruldu. Tarifede
yap›lan de¤iﬂiklik 02.09.2010 tarih ve 27690 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.
Öte yandan, 19.06.2002 tarihli 24790 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan Türkiye Barolar Birli¤i Avukatl›k Kanunu
Yönetmeli¤i’nin 73. maddesinin üçüncü f›kras›n›n (h) bendi de
yürürlükten kald›r›ld›. Söz konusu de¤iﬂiklik 07.09.2010 günlü
27695 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girdi.
Ayr›nt›l› bilgi: TBB ve Baﬂbakanl›k internet sitesinde bulunabilir.
1. TBB Avukatl›k Kanunu Yönetmeli¤i De¤iﬂikli¤i:
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/20l 0/09/20100907-9.htm
2-TBB Reklam Yasa¤› Yönetmeli¤i De¤iﬂikli¤i:
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/09/20100007-10.htm
3.TBB Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi De¤iﬂikli¤i:
http://.rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/09/20100902-20.htm
TBB Duyurusu:
http://www.barobirlik.org.tr/calisma/duyuru/pdf/tarama_201009
06144626.pdf

Cezaevi Kütüphanelerine
Kitap Takviyesi Yap›lacak
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, cezaevlerinde bulunan
kütüphanelere kitap takviyesi yap›lmas›n› kararlaﬂt›rd›.
Bunun için bir kampanya aç›lmas›n› da kararlaﬂt›ran Yönetim
Kurulu, kütüphanesi olmayan cezaevlerine de kütüphane kurulmas›
için çal›ﬂma baﬂlatt›. Bu çal›ﬂmalar› da Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Özden Gönenli koordine edecek.
Bu arada Yönetim Kurulu, Metris Cezaevi 1 ve 2 numaral› avukat
bekleme odalar›na su sebili ile çay-kahve makinesi konulmas›na
karar verdi.
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Anayasa Mahkemesine Aday Bilirkiﬂi Yetiﬂtirme Semineri
Üye Belirleme Seçimi 7 Ekim’de Sona Erdi
Yap›lacak
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda 5982 say›l› Kanun'un 25'inci maddesiyle
Anayasam›za eklenen Geçici 18'inci madde hükmü uyar›nca 45
yaﬂ›n› doldurmuﬂ ve 20 y›l fiilen avukatl›k yapm›ﬂ olma koﬂullar›n›
taﬂ›yan serbest avukatlardan Anayasa Mahkemesine üye adaylar›n
seçimi 7 Ekim 2010’da Ankara’da TBB’de yap›lacak.
Adayl›k baﬂvurular›, TBB'nin www.barobirlik.org.tr adl› internet
sitesinde yay›mlanan 27.09.2010 karar tarihli "5982 say›l› Türkiye
Cumhuriyeti Anayasas›n›n Baz› Maddelerinde De¤iﬂiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun Gere¤ince Baro Baﬂkanlar›n›n Seçecekleri Anayasa
Mahkemesi Üye Aday› Seçiminde Uygulanacak Esaslara iliﬂkin
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›k Divan› Karar›’nda belirtilen usul
ve esaslara göre yap›lm›ﬂ ve baﬂvurular 29 Eylül - 03 Ekim 2010
tarihleri aras›nda tamamlanm›ﬂt›.
TBMM'nce tercih edilecek olan bir üyenin belirlenmesi için Baro
Baﬂkanlar›nca gösterilecek üç aday›n seçimi, 7 Ekim 2010 tarihinde,
"O¤uzlar Mah. Bar›ﬂ Manço Cad. 1366 Sok. No:3, Ankara/Balgat
adresinde bulunan Türkiye Barolar Birli¤i Av. Özdemir Özok
Kongre ve Kültür Merkezi" Konferans Salonunda saat 09.00’da
yap›lacak. Adayl›k baﬂvurusu, seçim usul ve esaslar› ile di¤er
bilgiler Türkiye Barolar Birli¤i internet sitesi olan
www.barobirlik.org.tr adresinde yay›mlanmaktad›r.

Adalet Komisyonu Baﬂkan›
Mutlu Baromuzu Ziyaret Etti
‹stanbul Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baﬂkan› ﬁefik Mutlu ‹stanbul Barosunu ziyaret ederek veda etti.
Mutlu, 1 Eylül 2010 Çarﬂamba günü saat 14.00’da ‹stanbul Barosuna
yapt›¤› ziyarette Baﬂkan Av. Muammer Ayd›n’la bir süre görüﬂtü.
Ziyarette ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek de
bulundu.
Baﬂkan Ayd›n, 15 Eylül 2010 tarihinden geçerli olmak üzere
emekliye ayr›lacak olan ﬁefik Mutlu’ya bir plaket vererek, bundan
sonraki yaﬂam›nda sa¤l›k ve mutluluklar diledi.
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‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca düzenlenen “Bilirkiﬂi Yetiﬂtirme
Semineri” sona erdi. Semineri baﬂar›yla tamamlayan 400 kat›l›mc›ya
da Kat›l›m Belgesi verildi.
‹ki gün süren seminer 25 – 26 Eylül 2010 günleri saat 10.00 –
14.00 aras› Orhan Apayd›n Konferans Salonunda yap›ld›. ‹lk gün
200, ikinci gün 200 kat›l›mca semineri izledi.
Emekli Fatih Haki Emekli Fatih Hâkimi Erdo¤an Gökçe
yönetimindeki seminerde ﬂu konular ele al›nd›:
Medeni Kanun'dan Önceki mirasta pay verme kurallar› olan(Arazi
say›lan mallarda miras paylar›n›n da¤›t›lmas› ile ilgili Tevsii ‹ntikal
Kanunlar›),(Mülk say›lan mallarda miras paylar›n›n da¤›t›lmas›
ile ilgili Kur'an Feraiz kurallar›),(Medeni kanunlar›m›z›n mirasta
pay verme kurallar›) sisteminde pay hesab› yap›lmas› kurallar› ve
hesaplama pratikleri, bu kurallar› ve pratiklerin ö¤renilmesini
sa¤layacak belge, bilgiler ve örnek Hesaplama krokileri incelendi.
Ayr›ca di¤er davalarda hatas›z rapor yazma teknikleri anlat›ld›.
Özellikle {Kira paras› tespiti), (Haks›z iﬂgal tazminat›), (Uyarlama),
(Kat mülkiyeti alacak ve kat mülkiyetinin uygulamas›ndan do¤an
di¤er davalar), (Borçlar Kanunu'nun I05. Maddesi uygulamas› ile
ilgili hesaplar), (Denkleﬂtirici adalet hesaplar›), (Elbirli¤i ile
mülkiyetin payl› mülkiyete dönüﬂtürülmesi hesab›), (Rumi senetlerin
Miladi senetlere çevrilmesi hesaplar›) gibi konular incelendi, rapor
örnekleri ve rapor ﬂablonlar üzerinde çal›ﬂmalar yap›ld›.

E⁄‹T‹M

Staj E¤itim Merkezi 19. Dönem 2010/8
E¤itim Dönemi Baﬂlad›

Staj E¤itim Merkezi 19. Dönem
2010/8 E¤itim Dönemi 13 Eylül
2010 Pazartesi günü saat
1 6 . 3 0 ’ d a O rh a n A p a y d › n
Konferans Salonunda yap›lan
törenle baﬂlad›.
SEM Yürütme Kurulu Üyesi Av. Fuat
Topdemir’in yapt›¤› sunuﬂtan sonra
konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Muammer Ayd›n, staj donan›m›nda
önemli bir yer tutan Staj E¤itim Merkezi’nin
önemli bir e¤itim kurumu oldu¤unu söyledi.
Hukuk ö¤retiminin üzerine staj e¤itimi
döneminde uygulamada avukatl›k ve
avukatl›k hukuku alan›nda bilgilendirme
yap›ld›¤›n› belirten Ayd›n, e¤itim
döneminde pek çok konunun e¤itim konusu
haline getirildi¤ini, bunlar›n baz›lar›n›n
zorunlu, baz›lar›n›n da seçimlik dersler

oldu¤unu bildirdi.
Avukatl›¤› zor ve sorumlu bir meslek olarak
niteleyen Muammer Ayd›n, avukatl›¤›n bir
yan›yla serbest meslek, bir yan›yla da
kamusal meslek oldu¤unu, avukatl›k
mesle¤inin öteki mesleklerden bu yönüyle
ayr› tutulmas› gerekti¤ini belirtti.
Günün koﬂullar›na uygun olmayan avukatl›k
yasas›n› da eleﬂtiren Ayd›n, “Dünyada en
kolay avukat olunan ülkelerden biriyiz.
‹stanbul Barosu nicel olarak bugün 26 bin
üyesiyle en büyük baro olma niteli¤ine
kavuﬂmuﬂtur. As›l hedef say›sal olarak de¤il
kalite olarak da ‹stanbul Barosunun
dünyan›n en iyi barolar› aras›nda olmas›d›r,
o nedenle stajyerlerimizin kendilerini
yetiﬂtirme borcu bulunmaktad›r ” dedi.

yapt›¤› aç›klamalardan sonra konuk
konuﬂmac› mesle¤in duayenlerinden Prof.
Dr. Av. Fadlullah Cerraho¤lu söz ald›.
Cerraho¤lu, konuﬂmas›nda kendi
yaﬂam›ndan çeﬂitli örnekler verdikten sonra
konuﬂmas›n› ö¤ütlerle bitirdi. Cerraho¤lu,
stajyerlere avukatl›ktan baﬂka bir iﬂ
yapmamalar›n› önerdi. Avukatl›¤›n
ö¤renilmedi¤i, çok çal›ﬂarak deneyim
kazanarak iyi avukat olundu¤unu belirten
Cerraho¤lu, “Mesle¤inizi, hat›r, gönül, para
ve iktidar arac› olarak kullanmay›n.
‹nanmad›¤›n›z ﬂeyleri söylemeyin,
yapmay›n” dedi.
Konferans›n sonunda ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Turgay
Demirci, Prof. Dr. Av. Fadlullah
Cerraho¤lu’na bir buket çiçek

SEM Yürütme Kurulu Baﬂkan› Av. Vehbi
Kahveci’nin staj e¤itimi program› hakk›nda
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AB Hukukundan Kaynaklanan
Ortakl›k Hukukundan Do¤an Haklar›m›z
Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak
‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s›

A

vukatl›k mesle¤inin d›ﬂ›nda hekimlik, hemﬂirelik, ö¤retmenlik
gibi 81 mesle¤i ilgilendiren iç pazarda serbest dolaﬂ›m hakk›
31.07.1959'da AET ile baﬂlayan AT ile devam eden halen AB ile
süregelen 51 y›ll›k bir dönemde oluﬂan ortak hukukun kaynaklar› ve
haklar›m›zla ilgilidir. Bir baﬂka deyiﬂle ülkemizin takvimi olmayan
belirsiz bir gelecekte Avrupa Birli¤i'ne üye olmas› faraziyesi dolay›s›yla
yaﬂam prati¤ine aktar›m› sürekli ertelenen haklar›m›zla ilgili de¤ildir.
Dünya Ticaret Örgütü'nün dünya ticaretinin serbestîsi çal›ﬂmalar›ndan
esinlenerek gümrük birli¤inin hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›n›
kapsayacak biçimde geniﬂletilmesi ile ilgili müzakereler 2000 y›l›ndan
beri devam etmekteyse de10 y›ll›k süreçte hiçbir somut geliﬂme
olmam›ﬂt›r. K›saca AB'ye üye olsak da olmasak da yo¤un ekonomik,
mali, sosyal, politik iliﬂkimiz olan komﬂumuz AB'nin ‹ç Pazar›
dâhilindeki adalet alan›nda hak arama kültürü do¤rultusunda
haklar›m›z›n ivedilikle hayata geçirilebilmesi için merkezi örgütlenme
çerçevesinde öncelikle kanun yollar›n›n kullan›m› olmak üzere
koordineli giriﬂimlerin baﬂlat›lmas› ve ›srarla sürdürülmesi gerekir.

için temel hak kabul edilen bu düzenleme Nice Antlaﬂmas› ile fikrî
ve s›naî mülkiyet ve hizmet ticaretini de kapsayan ortak ticaret
politikalar›, rekabet hukuku, kamu al›mlar›, teknik ve garanti standartlar›
alanlar›nda ve ‹ç Pazar politikas›na da uyumu içeren AB-Türkiye
iliﬂkileri tipik gümrük birli¤inin ötesinde geniﬂletilmiﬂ olmas›na karﬂ›n
Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂlar›n› 3. ülke yurttaﬂ› olarak de¤erlendirip
haklar›n› da temel hak benzeri olarak addederek ayr›mc›l›k
yap›lmaktad›r. 1/80 say›l› OK Karar›'n›n hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›
ve yerleﬂim özgürlü¤ü ile ilgili 13. maddesinin ve Katma Protokol'ün
41/1 maddesinin "Akit taraflar aralar›nda yerleﬂme hakk› ve hizmetlerin
serbest edimine yeni k›s›tlamalar koymaktan sak›n›rlar". AB Adalet
Divan› içtihatlar› uyar›nca haklar›n kötüleﬂtirilemeyece¤i (standstill)
ve do¤rudan etkili özelliklere sahip oldu¤u sarihtir. AB'nin Türkiye
Cumhuriyeti yurttaﬂlar›na karﬂ› uygulad›¤› ayr›mc› politikalar› Avrupa
Parlamentosu'nda ›rkç› görüﬂleri temel alan 7 üye ülkeden 20
parlamenterin oluﬂturdu¤u Kimlik, Gelenek ve Egemenlik (ITS)
grubunun 2007 y›l›nda kurulmas›na yol açm›ﬂt›r.

Geçmiﬂte AET ve AT ile günümüzde AB ile olan ihtilaflar›n hallinin
hukuk tekni¤i ile çözümlenmesi yerine çok daha kolayc› bir yaklaﬂ›m
olan siyaseten çözmeye çabalaman›n sonuçlar› ortadad›r. Bu itibarla
Avrupa Birli¤i'nin çifte standart manzumeleri dikkate al›nmaks›z›n
merkezî idarenin hak arama kültürü do¤rultusunda hukukun
üstünlü¤ünü temel alan siyasi irade sergilemesi ve eﬂgüdümlü hukuk
mücadelesi verilmesi kaç›n›lamaz bir sorumluluktur.

Avukatl›k mesle¤inin çok uluslulu¤a uygun s›n›rlar ötesi yap›s› da
Türk avukatlar›n özgürlük, adalet ve güvenlik alam olma iddias›ndaki
‹ç Pazar'da serbestçe hizmet sunumuna yard›mc›d›r. Avrupa Birli¤i
Antlaﬂmas› 11. ila 29. maddeleri aras›nda "Avrupa Adalet Alan›"
yarat›lmas›nda tüm yetkiyi Konsey'e b›rak›rken Komisyon'a da hukuki
giriﬂim tekelini tan›maktad›r. Henüz onaylanmam›ﬂ AB Anayasas›'nda
da bu anlay›ﬂ›n yans›mas› görülür. Yani ulus devletlerin ç›karlar›n›n
müdafii Konsey ile ulusalüstü menfaatleri koruyan Komisyon aras›nda
denge kurulmak istenmektedir. Amaç da ‹ç Pazar'da yaﬂayan, çal›ﬂan,
iﬂveren konumundaki bireylerin yaﬂam standard›n›, yaﬂam kalitesini
sürekli ve kesintisiz olarak geliﬂtirmektir. Bir baﬂka deyiﬂle bireyin
s›n›rl› imkânlar›yla s›n›rs›z ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›nda yard›mc›
olunarak fayda maksimizasyonunu gerçekleﬂtirmektir. Bunun için
sadece mallar›n de¤il, hizmetlerin de ‹ç Pazar'da rekabetinin
engellenmemesi, sapt›r›lmamas›, önlenmemesi gerekir. Aksi takdirde
haks›z rekabet söz konusu olur ve orta, uzun vadede k›t kaynaklar›n
irrasyonel kullan›m›na yol açar. ‹ç Pazar'da yaﬂayan, çal›ﬂan ve/veya
iﬂveren konumundaki gerçek ve tüzel kiﬂilerin adalete eriﬂimini
sa¤layabilmek için Komisyon'un hukukî giriﬂimleri sonucu Adalet
Bakanlar›'n›n oluﬂturdu¤u Konsey 21.05.2001 tarihinde medeni hukuk
ve ticaret hukuku alanlar›nda adalet a¤› yaratma karar› alarak ‹ç
Pazar'da, özel hukukta Nisan 2002'de adlî iﬂbirli¤ini kolaylaﬂt›rman›n
çerçevesini çizerek "Avrupa Adalet Alan›'nda" avukatlar›n mesleklerini
icras›na ak›ﬂkanl›k kazand›rmak gerçe¤ini daha derinden
kavram›ﬂlard›r. Bu ba¤lamda hukuki yetki ile ilgili 44/2001 say›l›
Brüksel I Tüzü¤ü ile medeni ve ticari konularda kararlar›n tan›nmas›
ve tenfizi, 1346/2000 say›l› Tüzük ile borcun ödenememesi durumunda
izlenecek usuller düzenlenmiﬂtir. 1347/2000 say›l› Tüzük ki bilahare
de¤iﬂikliklere u¤rayarak 2201/2003 tarihli evlilik konusunda kararlar›n
tan›nmas› ve tenfizine dair Brüksel II Tüzü¤ü ad›n› alm›ﬂt›r ve medeni
ve ticari alanlardaki adli vak›alar›n tebli¤i ile ilgili 1348/2000 Tüzük
tanzim edilmiﬂtir. Yukar›da s›ralad›¤›m›z Organ Hukuku'nun do¤rudan
etkili, ba¤lay›c› tüzükler manzumesi AB ba¤l› vatandaﬂ› olsun ve/veya
olmas›n yurttaﬂlar›m›z› do¤rudan ilgilendirmektedir. Avukat›n mesle¤ini
icras›nda adlî iﬂbirli¤ini sa¤lamak için kesinleﬂmiﬂ alacaklarda icraya
salahiyet veren makam›n ihdas› ile ilgili 21.04.2004 tarih ve 805/2204
say›l› Tüzük uygulanmaya baﬂland›¤› 21.10.2005'den itibaren 44/2001

1957 tarihli Kurucu Anlaﬂma’n›n 43.maddesi üye devlet yurttaﬂlar›n›n
baﬂka bir üye devlette yerleﬂip meslekî faaliyetlerini icra etmelerine
amirdir. Buradan hareketle 1960'da ihdas edilen Avrupa Barolar
Konseyi (CCBE) öncelikle Avrupa Ekonomik Toplulu¤u bilahare de
Avrupa Ekonomik Alan› (EFTA) alan›nda Avrupa Toplulu¤u Hukuku
uygulamalar›nda avukatlar›n mesleklerini icras›n›n önündeki engellerin
kald›r›lmas›nda etkili olmuﬂtur. Özellikle ekonomik geliﬂmenin ancak
hukukî hizmetlerin serbestçe sunumu perspektifinde olabilece¤i ve
bunun da uygulamac›lar yani avukatlar›n ba¤›ms›z olarak hizmet
sunum serbestîsi ve z›mnî olarak da yerleﬂim serbestîsine sahip
olmalar› ile gerçekleﬂebilece¤i düﬂüncesinden hareketle 1977, 1989
ve 1998 Yönerge'leri ile 5.000.000 km2 ve 498.0OO.OOO nüfusu
ve 27 üye devleti ilgilendiren s›n›rlar›n olmad›¤› ‹ç Pazar'a Avrupa
Serbest Ticaret Alan› (EFTA) üye ülke yurttaﬂ› avukatlar da dâhil
edilmiﬂtir. Oysa ki ülkemiz daha ileri ekonomik entegrasyon türü
olan Gümrük Birli¤i'nin 16.üyesidir ve 340 milyar Amerikan Dolar›
büyüklü¤ündeki d›ﬂ ticaretinin %50’sini ‹ç Pazar'a dahil üye devletlerle
gerçekleﬂtirmektedir. AB egemenlik alan›nda yaﬂayan, çal›ﬂan, iﬂveren
konumunda yaklaﬂ›k 1.000.000'u AB vatandaﬂ› da olan toplam
4.100.000 Türkiye Cumhuriyeti vatandaﬂ›n›n yan› s›ra T.C. uyruklu
di¤er gerçek ve tüzel kiﬂilerin, Türkiye-AB aras›nda oluﬂan Ortakl›k
Hukuku'ndan do¤an haklan vard›r. Bu haklar›n savunulmas›n›n Türk
avukatlar›n hizmet sunumu çerçevesinde de¤erlendirilmesi akim
gere¤idir.
Bilindi¤i gibi hizmetlerin serbest dolaﬂ›m›n›n tabiiyete ba¤l› ayr›mc›l›¤›
Kurucu Antlaﬂmalar uyar›nca yasakt›r. Bu alanda yatay düzenlemelerin
yan› s›ra avukatlar›n hizmet sunma serbestîsi ve z›mnî olarak yerleﬂim
serbestisi dikey düzenlemelere tabi tutulmuﬂtur. AB ba¤l› vatandaﬂlar›
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say›l› Brüksel I. Tüzü¤ündeki uzun ve b›kt›r›c› formaliteleri aﬂmak
için karar veren üye devletin verdi¤i belge ile di¤er üye devlette
karar›n tenfizini çabuklaﬂt›rmakta ve kolaylaﬂt›rmaktad›r.
Unutulmamas› gereken bir olgu da ‹ç Pazar'da iﬂveren olarak çal›ﬂan
vatandaﬂlar›m›z›n y›ll›k cirolar› 90.000.000.000 Euro'ya yani AB'nin
bütçesinin %56,5’ine ulaﬂm›ﬂt›r. Öte yandan 15.03.2006 tarihli takip
ile ilgili usul, 07.02.2006 tarihli ödeme emri ile ilgili usul,
15.12.2005 ve 21.02.2006 Roma I ve Roma II uygulamalar› ile ilgili
Tüzükleri de dikkate ald›¤›m›zda avukatlara mesleklerini icrada
kolayl›k sa¤layan her ne kadar ﬂu anda cenin halinde olsa da AB
Medeni Usul'ün do¤makta oldu¤unu görmekteyiz. Bu itibarla
milyonlarca yurttaﬂ›n›n yaﬂad›¤›, çal›ﬂt›¤› veya iﬂveren olarak ekonomik
yaﬂamda var oldu¤u ve milyonlarca yurttaﬂ›m›z› do¤rudan ilgilendiren
d›ﬂ ticaretimizi ve di¤er ekonomik iliﬂkilerimizi a¤›rl›kl› olarak
gerçekleﬂtirdi¤imiz s›n›rdaﬂ›m›z AB'de, Türk avukatlar›n serbestçe
hizmet sunumu bir zorunluluktur.
AB Hukuk Sistemi'nde 50 y›ll›k geliﬂim süreci avukatlar› da "Avrupa
Baro"su çat›s› alt›nda toplanmaya itmektedir. Bu ba¤lamda Türk
avukatlar›m irdeledi¤imizde haklar›m›z›n yan› s›ra ödevlerimizin de
oldu¤u aç›kt›r. Ülkemiz avukatlar›n›n Romano-Germen hukuk
alan›ndaki "know-how"lar›n›n varl›¤›m kabul ederken eksiklikleri
de vurgulamak gerekir. Öncelikle ülkemizde hukuk e¤itimi veren 60
devlet ve vak›f hukuk fakültelerinin diplomalar› eﬂitse de ayn›
olmad›¤›n›, hukuk e¤itimleri düzeylerinin farkl› oldu¤unu kabul
etmek gerekir. Bilindi¤i gibi hukuk fakültelerimizde AB hukuku
seçimlik ders olarak okutulmaktad›r. Dinamik yap›s› gere¤i sürekli
hacmi artan Avrupa Birli¤i mevzuat› 2010 y›l›nda 20O.OOO sahifeye
ulaﬂm›ﬂt›r. Bunun 100.000 sahifelik k›sm› da son10 y›lda ç›kart›lm›ﬂt›r.
Ayr›ca hukuk fakültelerimizde AB Hukuk Bölümü'nün olmamas›
bir yana genelde Avrupa Birli¤i Hukuku Anabilim Dal›'n›n yoklu¤u
hukukçular›m›z›n bu alanda donan›mlar›n› olumsuz etkilemektedir.
‹ç Pazar'da hukuk hizmetlerinin serbest sunumunda handikap teﬂkil
eden bu temel eksiklik mutlaka giderilmelidir. Bu itibarla Avrupa
Birli¤i Hukuku dersleri mutlaka zorunlu ders olmal›d›r. AB üye
ülkelerinde genelde 2 y›l, Brüksel Baro'sunda ise 3 y›l süren staj
e¤itiminin baﬂlang›c›ndan bitimine dek stajyer avukat›n bilgisi sürekli
s›nanmaktad›r. Ülkemizde büyük barolar bünyesindeki staj e¤itim
merkezi, mahkeme ve avukat yan›nda olmak üzere sadece 1 y›l süren
staj dönemi içinde stajyer avukat hiçbir s›nava tabi olmad›¤› gibi bu
süre adeta bir ﬂekil ﬂart›n›n tamamlanmas› olarak kabul edilerek
kaynak israf›na yol aç›lmaktad›r. AB üye ülkelerinin baz›lar›nda
"Baro Levha"s›na yaz›lmak için staj dönemindeki s›navlar›n
baﬂar›lmas›n›n yan› s›ra yüksek lisans (LLM) aranmas› ve arz-talep
dengesi avukatl›k mesle¤inin itibar›n› yükseltmekte iken ülkemizde
1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nda 2001 ve 2006 y›l›ndaki de¤iﬂiklikler
sonucu "avukatl›k s›nav›" popülist yaklaﬂ›mla kald›r›lm›ﬂt›r. Bir baﬂka
deyiﬂle ülkemizde hukuk fakültesi mezunlar› hiçbir s›nav› baﬂarmadan
adeta kendili¤inden avukatl›k ruhsatnamesi almaktad›rlar. Bu duruma
ülkemizdeki hukukçu arz ve talep dengesizli¤i de eklenirse avukatl›k
mesle¤inin itibar›n›n önemli ölçüde aﬂ›nd›¤› gözlemlenir. Bu itibarla
AB ‹ç Pazar'›nda avukatl›k hizmetinin serbest sunumunda ön ﬂart
olan meslekî mesuliyet sigortas› ülkemizde de ön ﬂart olmal›d›r.
Ülkemizde 01.01.2007 itibariyle baroya mensup toplam 68.000 avukat
aras›nda AB Adalet Divan›'n›n müzakere dillerinde yaz›lm›ﬂ olan bir
hukuki metni anlay›p, yorumlayacak düzeyde o yabanc› dillere hâkim
hukukçu adedinin son derece k›s›tl› oldu¤unu hepimiz bilmekteyiz.
Ayn› eksiklikleri halen hukuk ö¤renimi yapan genç insanlarda da
görmekteyiz. Bu ba¤lamda hukuk e¤itiminin her safhas›n›n, ivedilikle
ülkemizin ve ça¤›n gereklerine uygun yeniden yap›land›r›lmas›
gerekmektedir. Uzun vadeli çal›ﬂmalar›n yan› s›ra k›sa ve orta vadede
olumlu sonuç alabilmek için Komisyon'un üye ve aday ülkelere ve

Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi ülkelerine yönelik e¤itim alan›nda
kurumsal iﬂbirli¤ini teﬂvik ederek, ülkelerin birbirlerinin sistemlerini
karﬂ›l›kl› tan›may›, mevcut e¤itim potansiyellerini ak›lc› kullanarak
geliﬂtirmeyi amaçlayan genel e¤itim program› ülkemizin de üyesi
oldu¤u Socrates Programlar› bünyesinde yer alan yüksek ö¤retim
düzeyinde iﬂbirli¤ini 8 alanda düzenleyen Erasmus Program›'ndan
Türk hukuk ö¤rencilerinin geniﬂ çapta yararlanmas›n› teﬂvik gerekir.
1987 y›l›ndan itibaren uygulanan Erasmus Program›, 1995'de Socrates
bünyesine al›nm›ﬂ ve baﬂlang›çtan günümüze dek 31 ülkede 2000
üniversitede 1.450.000 ö¤rencinin bir akademik y›l için de¤iﬂimi
sa¤lanm›ﬂt›r. 2000-2006 dönemindeki bütçesi 950.000.000 Euro olan
Erasmus Program›'n›n amac› Avrupa'n›n de¤iﬂik ülkelerindeki
uygulamalar›n sentezini yaparak yüksek ö¤renimin
kalitesini art›rmakt›r. Bu amaç için de ülkemiz üniversiteleri dolay›s›yla
hukuk fakülteleri ile AB ve EFTA üye ülkeleri üniversiteleri aras›nda
ö¤renci ve akademisyenlerin karﬂ›l›kl› de¤iﬂimleri sa¤lanarak iﬂbirli¤ini
gerçekleﬂtirmek gerekir. 2008-2009 akademik y›l›nda Erasmus
Program›'na kat›lan 2882 yüksek ö¤retim kurumu aras›ndan 89’u
ülkemize aittir.
1136 say›l› Avukatl›k Yasas›'nda de¤iﬂiklik yap›larak stajyer avukatlar
için de barolar›m›z›n AB üye ülke barolar› ile de¤iﬂim programlar›
uygulamalar› mesleki aç›dan daha baﬂlang›çta kalite uyumunu
sa¤layabilir. Mensubu oldu¤umuz ‹stanbul Barosu'nun 2004 y›l›nda
Frankfurt Barosu ile stajyer avukatlar için de¤iﬂim program›
uygulamas›n› sa¤lamam›za karﬂ›n bir kez uygulama yap›ld›ktan sonra
yasal ve bürokratik engeller program›n devam›n› engellemiﬂtir.
‹ç Pazar'da hukuk hizmetlerinin serbest dolaﬂ›m›na talip olan Türk
avukatlar›n›n ulusal barolar›n meslek içi e¤itimlerinin yan› s›ra
Comenius, Grundvizt gibi AB'nin daimi formasyon e¤itim
programlar›n› da izlemelerinde yarar oldu¤u aç›kt›r. Türk avukatlar
aynen AB avukatlar› gibi bizim de üyesi oldu¤umuz Avrupa Hukuk
Akademisi'nin (ERA) AB mevzuat› çerçevesinde idare hukuku, tar›m
mevzuat›, ayr›mc›l›k, göç ve s›¤›nma, medeni usul, ﬂirketler hukuku,
rekabet hukuku, anayasa hukuku, sözleﬂme hukuku, tüketicinin
korunmas›, ceza hukuku, çevre hukuku, aile hukuku ve miras hukuku,
finansal hizmetler ve bankac›l›k hukuku, besin hukuku, sa¤l›k ve
eczac›l›k hukuku, fikri haklar, icra ve iflas mevzuat›, AB kurumlar›
hukuku, iç pazar, uluslararas› ceza hukuku, uluslararas› ticaret hukuku,
medeni hukuk ile ilgili konularda adli iﬂbirli¤i, ceza hukuku ile ilgili
konularda adli iﬂbirli¤i, kanun yollar›, adalet ve içiﬂleri, iﬂ hukuku,
medya hukuku, kollukla iﬂbirli¤i, devletler özel hukuku, sosyal hukuk,
devlet sübvansiyonlar›, vergi hukuku, trafik mevzuat›, nas-› ›zrar ile
ilgili bilimsel tart›ﬂma, seminer ve konferanslar aras›ndan çal›ﬂt›klar›
alan uyar›nca tercih yap›p aktif kat›l›mlar› ile birikimlerini art›rman›n
yan› s›ra AB Hukuk Sistemine uyumlar›n› kolaylaﬂt›rabilirler.
1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun büro edinme zorunlulu¤u,
avukatlar›n birlikte veya avukat ortakl›¤› ﬂeklinde çal›ﬂmalar› ve
reklam yasa¤› ile ilgili 43, 44 ve 55. maddelerinin yeniden düzenlenmesi
ve avukatl›k mesle¤inin de uzmanlaﬂman›n önündeki dolayl› ve
dolays›z engellerin ortadan kald›r›larak avukatl›k hizmetinde ulusal
ve/veya ulusalüstü alanda rekabetin eksiksiz sa¤lanmas›, hukuk
hizmetlerinin ‹ç Pazar'da serbest dolaﬂ›m için olmazsa olmaz durumu
arz eder. 21.yüzy›lda ihtisaslaﬂmay›, ﬂirketleﬂmeyi, birden fazla ﬂube
açmay›, iletiﬂim olanaklar›m kullanarak kazan›lan hukuk
mücadelelerinin sergilenmesini yasaklamak Türk avukatl›k hizmetinin
derinleﬂmesini, kalitesini art›rmas›n› ve giderek ‹ç Pazar'da rekabet
edebilirli¤ini önledi¤i gibi vatandaﬂlar›m›z› da evrensel platformda
rekabet ile s›nanmam›ﬂ, kalitesi "kendinden menkul" hizmet al›m›na
mecbur ederek k›t kaynaklar›n irrasyonel kullan›m›na yol açmaktad›r.
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GÖRÜﬁ

Kokusu Özlenen O¤ul
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

R

ahmine düﬂtükten sonra gün be gün geliﬂip üverlenen can›n
her k›m›lday›ﬂ›n› tatl› bir ürpertiyle hisseder ana. Bize malum
olmayan onun için ayand›r. Do¤madan içini ürperten kokusu gelir
bir yerlerden. Do¤um sonras› eline verilen can parças›n› ba¤r›na bas›p
içine çeker. Bakar ki daha do¤madan burnuna geliveren dünyan›n en
güzel kokusu!
Evlatlar için de öyledir. Kâinat bir yana, ana kokusu bir yana!
Kutsanm›ﬂ sevginin, yemeyip yedirenin, giymeyip giydirenin, evlad›
uykuda seyredip seven, rüyada dua eden yüceli¤in kokusu!
Evden her sabah okula u¤urlanan o¤lun, k›z›n odalara sinen kokusuyla
geçer bütün gün. Akﬂamüstü merdivenlerden önce kokusu t›rman›r
evlad›n. Kap› aral›¤›ndan, anahtar deli¤inden giriverir içeri. Kap›y›
zile bas›lmadan açt›¤›nda karﬂ›s›ndad›r can parças›…
Askere giden o¤lun geride kalan giysileri mübarektir ana için!
O¤ul kokusu sinmiﬂtir onlara. Eﬂine, di¤erlerine göstermeden
sand›ktan, dolaptan ç›kar›r koklar, içinde evlad› varm›ﬂças›na sar›l›p
ba¤r›na basar, öylece kal›r bir süre!
Ayd›n’›n Germencik ‹lçesinin Karaa¤açl› köyünden Gülsüm ana da
terhisine 13 gün kalan, en son 10 ay önce gördü¤ü Serkan’›n›n kokusu
sinmiﬂ giysilerini okﬂay›p yüz sürdü her gün. Odan›n hangi köﬂesine
gitse as›ld›¤› duvardan kendisine bak›p gülümseyen çal›ml›
komandonun dönüﬂ gününü sayd› parmak hesab›yla
Bir zamanlar Yörük Ali’nin, Çak›rcal›’n›n mesken tutup zalime
çakmak çald›¤› da¤lar›n, at sürdü¤ü ovalar›n bereketli topra¤›nda
serpilip büyüyen Serkan Efe’yi k›nalay›p zeybek oynatt›lar asker
oca¤›na u¤urlarken. At aya¤› çevik ozan dili çabuk olur demiﬂ Korkut
Ata. 1989 / 3 tertip Serkan Efe’ de acemi birli¤i, usta birli¤i derken
anas›n›n ak sütü gibi hak etti¤i rütbesini tak›p Jandarma Komando
Serkan Çavuﬂ oldu.
Ayd›n Da¤lar›n›n Serkan Efe’sini A¤r› Da¤›’nda 5 A¤ustos’ ta buldu
ölüm. ﬁantiye bas›p Özel ‹dare’nin yol yap›m makinelerini yakan
PKK’l›lar›n peﬂine düﬂtü birli¤iyle. 7 teröristin öldürüldü¤ü çat›ﬂmada
ﬂehit düﬂtü Serkan Çavuﬂ. Ölümcül yarayla yere düﬂüp terki dünya
ederken bir Ege türküsüne baﬂlad›ysa da sonunu getiremedi:
Yüce da¤ baﬂ›nda bir ulu kartal
Açm›ﬂ kanad›n› dünyay› örter
Baz› yi¤it vard›r ölümden korkar
Ben korkmam ölümden er geç yolumdur.

A¤r› Da¤›’n›n 3 bin iki yüz metresinden ahrete kanat ç›rpan Serkan
Çavuﬂ Anas› Gülsüm’ün, babas› Mehmet’in,14’ ne yeni basm›ﬂ kardeﬂi
Serhan’›n yan›nda bir de Kerem misali kavuﬂamad›¤› Asl›’s›n› b›rakt›
geride. Halk Hikâyesi’nde araya karaçal› dikeni gibi girip her buluﬂmay›

18

‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹

bozup, Kerem’le Asl›’y› kavuﬂturmayan Kara Keﬂiﬂ’ti. Serkan’la
Asl›’n›n murat al›p murat vermesini de küreselleﬂmenin keﬂiﬂleri
istemedi! BOP için, GOP için, ça¤daﬂ haramilik için sözlüsü Asl›’n›n
k›nal› ellerini bö¤ründe b›rakt›lar öylece!
Serkan Efe’siyle Köﬂk kazas›na Asl›’y› istemeye gittiklerinde baﬂköﬂeye
kurum kurum kurulman›n hayalini kurarken ﬂehitlik haberini verenlere
inanamad› Gülsüm Ana. “ﬁaka yapt›k, Koca Çavuﬂ 2 hafta sonra
yola ç›kacak” demelerini bekledi. Ad›n› and›¤›nda kokusunu hissetti¤i
Efe’sinin kokusu burnuna gelmedi ilk kez. ‹nand› o zaman: “ O’nun
kokusunu çok özledim. Yavrumu istiyorum. O’na k›yanlar
kahrolsun. Can›m› kopard›lar. Gülerek omuzlarda gönderdi¤im
yavrum böyle mi gelecekti? Bana o¤lumu geri getirin” diye a¤›t
yakt›. ‹lk kez bir ﬂey istedi devletten. Kaymakam Resul Çelik’e
o¤lunu karﬂ›lamaya hava alan›na götürmelerini söyledi: “O’nu
havaalan›ndan u¤urlarken “Yan›na gelece¤im” diye söz vermiﬂtim.
Gidemedim. Bana el sallad›¤› an gözlerimin önünden gitmiyor.
Yan›na gidemedim ama ne olur karﬂ›lamaya götürün. Son bir
kez görmek istiyorum!”
Asl›, ça¤daﬂ haramilerin kendinden ald›¤› Serkan’›n› Özp›nar ailesi
ile birlikte Adnan Menderes Havaalan›’nda karﬂ›lad›. Tezkereden
sonra gelip; ‘Allah›n emri, Peygamberin kavliyle isteyecektik seni
büyüklerinden. Bende oldu kusur ba¤›ﬂla’ diye seslenen Serkan’›
duyamad› o u¤ultuda Asl›…
Gülsüm, Havaalan›’nda karﬂ›lay›p top arabas›na taﬂ›n›rken omuz
verdi¤i Serkan’›n› Karaa¤açl› Köyü camisine kadar hiç yaln›z
b›rakmad›. Cenaze namaz›ndan sonra Serhan’la karﬂ›l›kl› kucaklad›klar›
tabutun yan›nda yürüdüler mezarl›¤a kadar. Al bayrakl› tabuttan
gelecek o¤ul kokusunu duymaya çal›ﬂt›.
Metin Özp›nar, iki gün önceki telefon konuﬂmas›nda operasyona
gideceklerini söyleyip helallik dileyen, bir gün önce gönderdi¤i yol
paras›na el sürmeden geliveren Serkan’›na bir kez daha helal etti
babal›k hakk›n›!
Babaanne Ayﬂe, mezarl›kta çömeldi¤i yerden Serkan Çavuﬂ’lar›n›
baba oca¤›na teslime gelen komandolara seslenip yan›na ça¤›rd› el
iﬂaretiyle. Eline sunup öpen kamuflajl› askeri kucaklay›p s›k›ca sar›l›p
koklad› torunu niyetine…
Germencik’in Serkan Efe’si arzulay›p gezemedi¤i da¤lar› yatt›¤›
ﬂehitlikten seyredecek bundan sonra. Yan yana yatt›¤›, kendisi daha
do¤madan 1987’de topra¤a düﬂen k›demli ﬂehit Hikmet Beydo¤an’la
dertleﬂip dereden bükten konuﬂacak çok zamanlar› olacak…
Anas› gelip topra¤›na yüz sürdü¤ünde Serkan’›n o¤ul kokusu gelecek
aﬂa¤›dan: Anan›n helal sütünün dinginli¤iyle vard›¤› uykuda yine
anas›n› emen Kundak bebe¤inin o saf, o tertemiz o¤ul kokusu…

DIﬁ ‹L‹ﬁK‹LER

Japon Avukat Heyeti Baromuzu Ziyaret Etti
Japonya’n›n Tokyo - Daini Barolar›ndan
58 avukat›n yer ald›¤› heyet, 24 A¤ustos
2010 Sal› günü saat 09.00’da ‹stanbul
Barosunu ziyaret etti.
Ziyaret çerçevesinde Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda bir toplant›
yap›ld›. ‹stanbul Barosu D›ﬂ ‹liﬂkiler
Merkezi Baﬂkan› Av. Dr. Hakan Öncel,
‹stanbul Barosunu tan›tan bir konuﬂma
yapt›.
D›ﬂ ‹liﬂkiler Merkezi Baﬂkan Yard›mc›s›
Av. Iﬂ›l Baytok ve A.B Hukuku
Komisyonu Baﬂkan› Av. Ertu¤rul
Yeﬂilaltay yapt›klar› konuﬂmalarda Türk
hukuk sistemi hakk›nda bilgi verdiler
ve ‹stanbul Barosunun bu alanda yapt›¤›
çal›ﬂmalar› anlatt›lar.
Konuk Baro Baﬂkan Yard›mc›s›
Tomoko Suganuma’dan al›nan bilgiye
göre Tokyo’da avukatlar, Tokyo, Daini
ve Dai-Ichi olmak üzere 3 baroya kay›tl› olarak çal›ﬂ›yorlar. Tokyo Barosu’nun yaklaﬂ›k 7.000, Daini Barosunun 4.000 ve Dai-Ichi
Barosunun ise 4.000 olmak üzere toplam 15.000 kay›tl› üyesi bulunuyor.
‹stanbul Barosu ise yaklaﬂ›k 27.000 kay›tl› üyesi ile dünyan›n en büyük ﬂehir barosu olma niteli¤ini taﬂ›yor. New York Barosu ise 23
bin kay›tl› üyesi ile dünyan›n ikinci büyük ﬂehir barosu. New York’u Tokyo barosu izliyor.

Hollandal› Genç Avukatlar Baromuzu
Ziyaret Etti
Hollanda’n›n Utrecht Genç
Barosu’ndan 50 avukat›n yer ald›¤›
heyet, 17 Eylül 2010 Cuma günü saat
14.00’da ‹stanbul Barosunu ziyaret
etti.
Ziyaret çerçevesinde Orhan Apayd›n
Konferans Salonunda bir toplant›
yap›ld›. ‹stanbul Barosu D›ﬂ ‹liﬂkiler
Merkezi Baﬂkan› Av. Dr. Hakan Öncel,
‹stanbul Barosunu tan›tan bir konuﬂma
yapt›. A.B Hukuku Komisyonu
Baﬂkan› Av. Ertu¤rul Yeﬂilaltay da Türk
hukuk sistemi hakk›nda bilgi verdi ve
‹stanbul Barosunun bu alanda yapt›¤›
çal›ﬂmalar› anlatt›.
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30 A¤ustos Zafer Bayram›
30 A¤ustos 1922, ülkesi iﬂgal edilip köleleﬂtirilmek,
arkas›ndan da Anadolu co¤rafyas›ndan tamamen
kovularak vatans›zlaﬂt›r›lmak istenen bir ulusun
emperyalizme karﬂ› zafer günüdür.
30 Ekim 1918 Mondros ateﬂkesiyle ülkenin
iﬂgalinin önünü açan Osmanl› yönetimi, 10
A¤ustos 1920 tarihli Sevr dayatmas›na tam bir
teslimiyetle gelece¤ini sömürgenlerin insaf›na
terk etmiﬂti.
Kâ¤›t üzerinde her ﬂeyin tamam oldu¤unu,
Anadolu’nun Türk yurdu olmaktan ebediyen
ç›kaca¤›n› düﬂünen dünyan›n efendileri halk›n
direncini hesaba katmam›ﬂlard›. Türk ulusu esareti
reddedip onca yoklu¤un, zorlu¤un üstesinden
gelerek ba¤›ms›zl›k mucizesini yaratt›.
I.Dünya Savaﬂ›’n›n yenik taraf› olarak 4 y›ll›k
sürede ordusu baﬂta olmak üzere tüm savaﬂ
kaynaklar›n› yitiren, sonu gelen bir milletin aya¤a
kalkmas› imkâns›zd›. ‹mkâns›z› baﬂaran Türk
ulusu ordusunu yeniden yaratt›. Üstündeki çamaﬂ›r›, aya¤›ndaki
çorab› ç›kar›p Mehmet’e verdi. Sofras›ndaki ekme¤i, ambar›ndaki
arpay›, ah›r›ndaki koﬂumunu Mehmet’le paylaﬂt›.
Kurtuluﬂ Savaﬂ› yaln›zca cephedeki askerin savaﬂ› olmad›. Cephe
gerisinde bütün bir halk›n da kat›ld›¤›, çilesini, ac›s›n›, sevincini
yaﬂad›¤›, ülkenin, ulusun tüm kaynaklar›n›n, topyekûn varl›¤›n›n
ortaya kondu¤u bir mücadele ile zafere ulaﬂ›ld›.
TBMM Ordular›’n›n Mustafa Kemal Paﬂa komutas›nda 26 A¤ustos
1922’ de baﬂlayan Büyük Taarruz’u ‹ngilizler baﬂta olmak üzere
emperyalistlerin donat›p ülkemize ç›kard›klar› iﬂgalci Yunan Ordusu’nu
30 A¤ustos’ ta kesin yenilgiye u¤rat›ncaya kadar aral›ks›z sürdü.
30 A¤ustos – 9 Eylül 1922 aras›, Atatürk’ün katiller sürüsü olarak
tan›mlad›¤› yenik Yunan Ordusu art›klar›n›n savaﬂ hukukunu ve
askerlik ﬂerefini bir yana b›rak›p yak›p y›karak, katliamlar ve
tecavüzlerle ard›nda enkaz b›rakarak kaç›ﬂ›, Türk Ordusu’nun
kovalay›ﬂ› ﬂeklinde geçti. 9 Eylül’de ‹zmir’e ilk giren Süvari
Kolordusu’nun m›zrakl›lar› Milli Mücadele’nin s›cak savaﬂ
döneminin sonunun, devrimler döneminin baﬂlang›c›n›n da iﬂareti
gibiydi. Mustafa Kemal’in askeri dehas›yla birleﬂen siyasal önderli¤i
ulusun yaln›zca kurtuluﬂunu de¤il, yeni bir devletin, yeni bir rejimin
kuruluﬂunu da gerçekleﬂtirdi.
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‹çinden geçti¤imiz süreçte emperyalizm geçen yüzy›l
gerçekleﬂtiremedi¤i, tarihin çöplü¤üne at›lan esaret projesinin
makyajlanm›ﬂ sureti olan Post modern Sevr’i yeniden ulusumuzun
önüne koymuﬂtur. Post modern esaret projesi günümüzde
küreselleﬂme ve sivilleﬂme olarak sunulmaktad›r.
Sivilleﬂme ve demokratikleﬂme söylemiyle en baﬂta ba¤›ms›z yarg›
olmak üzere var olan anayasal kurumlar›n, demokratik rejimin
olmazsa olmaz› olan dinamiklerin etkisizleﬂtirilmesi konusunda
siyasal iktidarla d›ﬂ dinamikler aras›nda bir mutabakat sa¤lanm›ﬂ
görülmektedir.
Darbelerin ma¤duru olan ‹stanbul Barosu, darbeci tav›rlara ve
darbecili¤e kesinlikle karﬂ›d›r. ‹stanbul Barosu darbe karﬂ›t›
söylemlerin ard›na gizlenerek, Türk Silahl› Kuvvetleri’nin varl›¤›na
ve kurumsall›¤›na yönelik ulus ötesinden yönlendirilen kampanyalar›
da kamuoyunun dikkatine sunmaktad›r.
Ulusumuzun ba¤›ms›zl›k destan›n›n 88.y›ldönümünü coﬂkuyla
kutlarken, geçen yüzy›lda omuz omuza vererek kovdu¤umuz
emperyalizmin ülkemize yönelik etnik ve mezhepsel k›ﬂk›rtmalar›n›
da boﬂa ç›karaca¤›m›za olan inanc›m›z› bir kez daha kamuoyu ile
paylaﬂmaktay›z.
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I
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Dünya Bar›ﬂ Günü
‹kinci Dünya Savaﬂ› diye bilinen ‹kinci Büyük Emperyalist Paylaﬂ›m
Savaﬂ›, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin Polonya'y› iﬂgaliyle baﬂlad›.
Ard›nda elli iki milyon ölü, milyonlarca yaral›, sakat ve moloz
y›¤›n› haline gelmiﬂ kentlerle ac› ve gözyaﬂ› b›rakt›. Bu insanl›k
trajedisi May›s 1945’de son buldu. Tarihin bu en ac›mas›z ve en
kirli savaﬂ›n›n baﬂlad›¤› gün, yani 1 Eylül, Dünya Bar›ﬂ Günü
olarak kabul edildi.
Bugün dünyan›n birçok bölge ve ülkesinde
yaﬂanan çat›ﬂmalar, savaﬂlar insanl›¤›n
gelece¤ini tehdit etmekte ve insan›n en
temel evrensel hakk› olan "yaﬂama hakk›"n›
elinden almaktad›r. Emperyalist ülkelerin
ç›karlar› u¤runa giriﬂtikleri kanl› maceralar,
küresel eﬂitsizli¤in ve sömürünün yaratt›¤›
yoksulluk, yoksullu¤un getirdi¤i açl›k ve
sefalet, sefalete eklenen savaﬂ ve çat›ﬂmalar,
bugün için ne yaz›k ki yaﬂam› çekilmez
k›l›yor.
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra
tek kutuplu hale gelen Dünya, kendini
dünyan›n jandarmas› sanan ABD’nin ve
müttefiklerinin çat›ﬂma ve sald›r›lar›yla baﬂ
etmek durumunda kalm›ﬂt›r.
Emperyalist ülkeler, sözde özgürlük ve bar›ﬂ getirme vaatleriyle
hareket ederek ulus devletlerin hükümranl›¤›na son verme yönünde
askeri, stratejik ve de psikolojik harekatlar yapmay› sürdürmektedirler. Günümüzde askeri savaﬂlar yerine ekonomik savaﬂlar›n
a¤›rl›k kazand›¤›na tan›kl›k etti¤imiz düﬂünüldü¤ünde uluslararas›
alanda faaliyet gösteren dev ﬂirketlerin de emperyalizme hizmet
etti¤ini söylemek çok da zor olmayacakt›r.
Dünyada bar›ﬂ›n mutlak ﬂekilde hâkim k›l›nabilmesi ve insanlar›n
bir arada ve bar›ﬂ içinde yaﬂamas›; tüm devletlerin ve uluslararas›

kuruluﬂlar›n çabalar›n› gerektirmektedir.
Yan› baﬂ›m›zdaki Irak’ta ABD’nin muharip askerlerini geri çekece¤i
yönünde duyumlar al›nmaktad›r.
Bu ülkeyi bar›ﬂ ve demokrasi getirece¤ini söyleyerek iﬂgal eden
ve orada kalmay› sürdüren ABD’nin askerlerinin geri çekildi¤i ﬂu
dönemde Irak’ta süren çat›ﬂma durumunun varl›¤›, do¤rusu hem
ABD’nin hem de emperyalizmin yalanlar›n›
aç›kça ortaya koymuﬂtur. ﬁu iyice
görülmüﬂtür ki, emperyalizmin dünyaya
verdi¤i tek ﬂey kan ve gözyaﬂ› olmuﬂtur.
Bu aﬂamada ülkemizin kurucusu ve
kurtar›c›s› büyük önder Atatürk’ün "Yurtta
Bar›ﬂ, Dünyada Bar›ﬂ" ilkesinin önemi
aç›kça ortaya ç›km›ﬂt›r. Bu ilkenin anlam
ve önemi iyice anlaﬂ›l›r ve bu ilke
uygulanmaya baﬂlan›rsa, dünya bar›ﬂ›na
katk› sunulmuﬂ olacakt›r
Gerçekte özlenen ve beklenen toplumsal
bar›ﬂt›r. Toplumsal bar›ﬂ›n temelini ise o
ülkedeki sosyal s›n›flar aras›ndaki uçurumun
azalt›lmas›, sosyal dengesizli¤in giderilmesi,
temel hak ve özgürlüklerin önündeki
engellerin kald›r›lmas› ve her anlamda f›rsat eﬂitli¤inin gözetilmesi
oluﬂturur. Bunun d›ﬂ›nda d›ﬂ etkilerden esinlenme “aç›l›m”larla
bar›ﬂ ve huzur ortam›n›n sa¤lanmas›na olanak bulunmamaktad›r.
‹stanbul Barosu olarak, 1 Eylül Dünya Bar›ﬂ Günü’nü karamsar
tabloya karﬂ›n kutlar; savaﬂ ve terörden ar›nm›ﬂ, hoﬂgörü ve kardeﬂlik
içerisinde yaﬂan›lan bir Dünya ve Türkiye özlem ve dile¤imizi,
Türk Ulusu’yla paylaﬂ›r›z...
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I
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Suçüstü Hali Yoksa Avukat›n
Üstü Aranamaz
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na yaz›lan yaz›yla ‹stanbul (Beﬂiktaﬂ) Adliye Binas› giriﬂinde avukatlar›n
üstünün ve çantas›n›n aranmas›na iliﬂkin baﬂlat›lan yasaya ayk›r› uygulaman›n sonland›r›lmas› istendi.
Baﬂkanl›¤›n, 31 A¤ustos 2010 tarih ve 981 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
‹stanbul Cumhuriyet Baﬂsavc›l›¤›na
Sultanahmet / ‹stanbul
‹stanbul Barosu'na ba¤l› avukatlar taraf›ndan Baromuz Baﬂkanl›¤›'na yap›lan ekte sureti sunulan baﬂvuruda, ‹stanbul (Beﬂiktaﬂ) Adliye
Binas› giriﬂinde görevli olan polis memurlar› taraf›ndan meslektaﬂlar›m›zdan X-Ray cihaz›n›n sinyal vermeden geçiﬂ yapmalar› istenmiﬂtir.
Dolay›s›yla meslektaﬂlar›m›zdan üzerlerinde bulunan tüm metal eﬂyalar›n b›rak›lmas› talep edilmiﬂ ve çantalar› incelenmiﬂtir. Uygulama
hakk›nda Cumhuriyet Savc›s› Fikret Seçen'le görüﬂen meslektaﬂlar›m›za söz konusu uygulamaya bir ihbar sonucunda baﬂlan›ld›¤› ve
devam edece¤i ayr›ca avukatlar›n çantalar›n›n aranabilece¤i ﬂifahi olarak aç›klanm›ﬂt›r.
Avukatl›k Kanunu'nun 58/1 maddesine göre; avukat a¤›r cezay› gerektiren bir suç iﬂlese bile, suçüstü hali yoksa üzeri aranamaz.
Avukatlar›n yaz›haneleri ve konutlar› dahi ancak mahkeme karar› ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savc›s›
denetiminde ve baro temsilcisinin kat›l›m› ile aranabilir.
Avukat›n üst aramas›na iliﬂkin bu özel düzenlemelerin nedeni avukatl›k mesle¤ine tan›nan bir ayr›cal›k de¤ildir. Yarg›n›n kurucu
unsurlar›ndan olan ba¤›ms›z savunmay› temsil eden avukatlar›n sahip olduklar› hak arama özgürlü¤ü ve s›r saklama yükümlülü¤ü
gere¤idir. Avukatlar›n adliye binas› giriﬂinde üzerinin ve çantas›n›n aranmas› uygulamalar›n giderilmesi hususunda Baﬂsavc›l›¤›n›z
taraf›ndan gerekli giriﬂimlerde bulunmas›n› rica ederim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

UYAP Sisteminde Yeni Avukat Adreslerini
Güncelleme Çal›ﬂmas›
Baromuza kay›tl› avukatlar›n, UYAP Sisteminde, Mahkeme Kalemlerinde ve ‹cra Dairelerindeki iﬂlemleri s›ras›nda adlar›na ç›kar›lan
tebligatlar›n eski ve güncel olmayan adreslerine gönderilmesi nedeniyle sorun ve gecikmeler yaﬂamas› üzerine ‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤›n›n Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹ﬂlem Dairesi Baﬂkanl›¤›na yazd›¤› tebligat›n güncel adrese gitmesinin sa¤lanmas› için UYAP
sisteminde önlem al›nmas›n› isteyen yaz›s›na yan›t geldi.
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹ﬂlem Dairesi Baﬂkanl›¤›n›n 17 A¤ustos 2010 tarih ve B.1309 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›na,
‹lgi: 29.07.2010 tarih, 883 say›l› yaz›n›z.
‹lgi say›l› yaz› ile Adli birimler taraf›ndan UYAP'tan gönderilen tebligatlar›n avukatlar›n eski ve güncel olmayan adreslerine gönderildi¤i,
bu durumda sorun ve gecikmeler yaﬂand›¤› bildirilmiﬂtir.
Adli Birimlerde yaz› iﬂleri kalemi taraf›ndan ilgili avukat›n kayd› yap›l›rken kayd› yapan kiﬂinin ekran›na uyar› verilerek, avukat›n yeni
bir adresinin oldu¤unu ve güncellenip güncellenmeyece¤ini sormas›, tebligat›n yanl›ﬂ adrese gönderilmesini engelleyece¤i önerisinde
bulunulmuﬂtur.
UYAP Sisteminde Avukatlar›n eski adreslerine tebligatlar›n›n gönderilmesinin engellenmesi için Mahkeme kalemlerinde dosyaya avukat
kayd›n› yapan kiﬂinin ekran›na "Avukat›n UYAP Sistemindeki avukatl›k adres kayd› ile dosyadaki adres kayd› farkl›d›r, güncellemek
istiyor musunuz?" ﬂeklinde uyar› vermesi konusunda çal›ﬂma yap›lmak üzere, yap›lacak iﬂler listesine kay›t al›nm›ﬂt›r.
Bilgilerinize rica olunur.
Mesut ORTA
Hâkim
Baﬂkan Yard›mc›s›
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‹çiﬂleri Bakanl›¤› ‹tiraz›m›z› Hakl› Buldu
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na yaz›lan 10
A¤ustos 2010 tarih ve 914 Gündem say›l› yaz›ya yan›t veren ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›, avukatl›k kimliklerinin havaalanlar›nda
geçerli kimlik olarak kabul edilmemesi yönündeki uygulamalar›n
sonland›r›lmas› istemini hakl› bularak, uygulaman›n sonland›r›lmas›
konusunda ‹stanbul Atatürk Hava Liman› Mülki ‹dare Amirli¤inin
uyar›ld›¤›n› bildirdi.
Baro Baﬂkanl›¤›, Baromuz avukatlar›ndan …’in Baﬂkanl›¤a sundu¤u
21.07.2010 havale tarihli dilekçesinde; Atatürk Havaalan›nda bilet
al›m› esnas›nda avukatl›k kimli¤inin geçerli kimlik olarak kabul
edilmedi¤ini bildirmesi üzerine ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na yazd›¤› yaz›da,
1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 9. maddesinin 4. f›kras› uyar›nca
"Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluﬂlar taraf›ndan kabul
edilecek resmi kimlik hükmündedir" düzenlemesini hat›rlatarak
uygulaman›n sonland›r›lmas›n› ve yasa hükmünün uygulanmas›n›
istemiﬂti.
‹çiﬂleri Bakanl›¤› Müsteﬂarl›¤›n›n 19.8.2010 tarih ve 2519-147380
say›l› yaz›s› ﬂöyle:

Ayr›ca, 1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 9. maddesinin 4. f›kras›nda
"...Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluﬂlar taraf›ndan kabul
edilecek resmi kimlik hükmündedir," esas›n›n uygulanmas›
istenilmektedir.
Konuya iliﬂkin Milli Sivil Havac›l›k Güvenlik Program›'n›n 43.
maddesinde havac›l›k iﬂletmeleri taraf›ndan al›nacak güvenlik
tedbirleri s›ralan›rken (›) bendinde "...Kimli¤i ispata yarayacak
belgeler; nüfus cüzdan›, ehliyet, pasaport ya da pasaport yerine
geçen belgeler, evlilik cüzdan›, resmi kurum/kuruluﬂlar taraf›ndan
verilen içimlikler sa¤l›k karnesi ve do¤umdan bir ay sonras›na
kadar olan (ebeveyn kimli¤i ile birlikte) do¤um belgeleridir."
hükmü yer almaktad›r.
Avukat kimlikleri, Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan bast›r›l›p,
düzenlendi¤i ve barolar birli¤i de Anayasam›z›n 135. maddesi
hükmü çerçevesinde kamu kurumu niteli¤inde oldu¤undan, yukar›da
ifade edilen MSHGP hükmü kapsam›ndad›rlar ve sivil havac›l›k
güvenli¤i aç›s›ndan bir engel bulunmamaktad›r.

‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›na

Bahse konu uygulaman›n bu do¤rultuda Yürütülerek herhangi bir
aksakl›¤a meydan verilmemesi hususunda,

‹lgi:10.08.2010 tarih ve 914 say›l› yaz›.

Bilgi ve gere¤ini rica ederim.

‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›'ndan al›nan ilgi say›l› yaz› ile Atatürk
Havaliman›nda bilet al›m› esnas›nda avukatl›k kimli¤inin geçerli
kimlik olarak kabul edilmedi¤i, bunun üzerine yap›lan müracaata
Atatürk Havaliman› Mülki ‹dare Amirli¤i taraf›ndan yolcular›n
havaalan›na geliﬂinde ve uça¤a biniﬂi esnas›nda söz konusu kimli¤in
geçerli belgelerden biri olarak kabul edilemeyece¤inin bildirildi¤i
belirtilmektedir.

Mustafa B. Demir
Vali
Bakan a.
Müsteﬂar yard›mc›s›

Avukatl›k Kimliklerine ‹liﬂkin Yasa Hükmü
Uygulanmal›d›r
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹çiﬂleri Bakanl›¤›na yaz›lan yaz›da,
avukatl›k kimliklerinin havaalanlar›nda geçerli kimlik olarak kabul
edilmemesi yönündeki uygulamalar›n sonland›r›lmas› istendi.
Baﬂkanl›¤›n, 10 A¤ustos 2010 ve 914 Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:

07.04.2010 gün ve 1456 say›l› yaz›s› ile yolcular›n havaalan›na
geliﬂinde ve uça¤a biniﬂi esnas›nda avukatl›k kimli¤inin geçerli
belgelerden biri olarak kabul edilmemesine yönelik cevabi yaz›
gönderildi¤i bildirilmiﬂtir.

‹çiﬂleri Bakanl›¤›na
Ankara

1136 say›l› Avukatl›k Kanunu'nun 9. maddesinin 4. f›kras› uyar›nca
"Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluﬂlar taraf›ndan kabul
edilecek resmi kimlik hükmündedir" düzenlemesi karﬂ›s›nda
avukatl›k kimliklerinin havaalanlar›nda geçerli kimlik olarak kabul
edilmemesi yönünde uygulamalar›n sonland›r›larak yasa hükmünün
uygulanmas›n› dilerim.

Konu: Avukat kimlikleri hakk›nda.
Baromuz avukatlar›ndan …’in Baﬂkanl›¤›m›za sundu¤u 21.07.2010
havale tarihli dilekçesinde; Atatürk Havaalan›nda bilet al›m›
esnas›nda avukatl›k kimli¤inin geçerli kimlik olarak kabul edilmedi¤i
bildirilmiﬂtir.
Konuya iliﬂkin ‹stanbul Valili¤i Baﬂbakanl›k ‹letiﬂim Merkezi'ne
(B‹MER) yapm›ﬂ oldu¤u 23.03.2010 tarihli müracaat›na karﬂ›n
‹stanbul Valili¤i Atatürk Havaliman› Mülki ‹dare Amirli¤i'nin

Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Kamu Görevi Yapan Avukatlara
Yard›mc› Olunmal›d›r
Bir meslektaﬂ›m›z›n Tapu Sicil Müdürlü¤ünde tapu bilgilerini
ö¤renmek istemesi üzerine genelge gere¤i kendisinden 50 TL döner
sermaye ücretini yat›rmas›n›n istenmesi, üstelin genelgenin kendisine
gösterilmemesi karﬂ›s›nda konuyu Baro Baﬂkanl›¤›na taﬂ›d›.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü
ile Gebze Tapu Sicil Müdürlü¤üne yazd›¤› yaz›da, varsa genelgenin
bir suretinin baroya gönderilmesini istedi. Baﬂkanl›¤›n yaz›s›nda
böyle bir genelge olsa bile avukat›n bilgi, belge inceleme yetkisinin
kanunla tan›nd›¤›n›, genelge hükümlerinin kanunun üstünde
olamayaca¤› belirtildi.
Baﬂkanl›¤›n her iki kurumu yazd›¤› yaz› ﬂöyle:
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü¤ü'ne,
Gebze Tapu Sicil Müdürlü¤üne,
Meslektaﬂlar›m›zdan ..’nin Baro Baﬂkanl›¤›m›za sundu¤u 26.07.2010
kay›t tarihli e-mailinde; 23.07.2010 tarihinde Gebze Tapu Sicil
Müdürlü¤üne tapu bilgisi ö¤renmek için gitti¤ini, görevlilerin bu
incelemeyi yapabilmesi için 50 TL döner sermaye ücretini yat›rmas›
gerekti¤ini bildirdiklerini, bu yönde genelgenin oldu¤unu fakat
genelgeyi gösteremeyeceklerini beyan ettiklerini bildirmiﬂtir.

Öncelikle ilgi mail ile bildirilen bir genelge olup olmad›¤›n›n
Baﬂkanl›¤›m›za bildirilmesini, varsa bir örne¤inin gönderilmesini
rica ederim. Bu yönde bir genelge olsa dahi 1136 say›l› Avukatl›k
Kanunumun 2/3. maddesinde hüküm alt›na al›nan avukat›n bilgi
ve belge inceleme yetkisini kullan›lmaz hale getirebilecek bir
genelge hukuka ayk›r›l›k teﬂkil edecektir. Kanuna ayk›r› ve kanun
hükmünü etkisiz k›lacak genelge ve uygulamalar, normlar
hiyerarﬂisini ve dolay›s› ile hukuk devleti ilkesini ihlal edecektir.
Kanuna ayk›r› emrin yerine getirilmesi ise cezai ve disiplinsel
sorumlulu¤u gerektirece¤i ﬂüphesizdir.
Konunun araﬂt›r›larak Baﬂkanl›¤›m›z›n da bilgilendirilmesini, her
türlü hukuki mesele ve anlaﬂmazl›klar›n adalet ve hakkaniyete
uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallar›n›n tam olarak
uygulanmas›n› sa¤layan ve kamu hizmeti gören meslektaﬂlar›m›za
yard›mc› olunmas›n›n kanun emri oldu¤unu, aksi uygulamalar›n
önlenmesini dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Avukat›n Mazeret Beyan›na
‹tibar Edilmelidir
‹stanbul gibi adliyelerin da¤›n›k oldu¤u, mahkemelerin iﬂ yükünün
artt›¤› ve trafik sorunlar› yaﬂanan bir kentte, avukat›n her duruﬂmaya
yetiﬂmesinde güçlükler bulundu¤u belirtilerek, avukatlar›n
mazeretleri konusunda gerekli anlay›ﬂ ve esnekli¤in gösterilmesi
istendi.
Konuya iliﬂkin bir meslektaﬂ›m›z›n baroya baﬂvurusu üzerine
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹stanbul Adalet Komisyonu
Baﬂkanl›¤›na yaz›lan yaz›da avukatlar›n mazeretlerine itibar edilmesi
gerekti¤i belirtildi.
Baﬂkanl›¤›n 3 Eylül 2010 tarih ve 40460 say›l› yaz›s› ﬂöyle:
‹stanbul Adalet Komisyonu Baﬂkanl›¤›na,
Meslektaﬂlar›m›zdan …….'in Baro Baﬂkanl›¤›m›za sundu¤u
22.07.2010 kay›t tarihli e-mailinde; ayn› gün Kartal 2. Asliye
Hukuk Mahkemesi ve Adalar Sulh Hukuk Mahkemesindeki
duruﬂmalar› nedeni ile ‹stanbul 5. ‹cra Hukuk Mahkemesinin
dosyalar›n›n 08.07.2010 tarihli duruﬂmalar›na kat›lamad›¤›n›, bu
yönde mahkemeye posta pulu eklemek suretiyle mazeret dilekçesini
sundu¤unu, fakat mazeretinin belgesiz oluﬂu nedeni ile reddedildi¤ini
ve dosyalar›n›n müracaata b›rak›ld›¤›n› bildirmiﬂtir.
Avukatl›k mesle¤inin mahiyeti ve amac› Avukatl›k Kanununda
belirtilmiﬂtir. Bunun yan›nda Türkiye Barolar Birli¤i Meslek ilke
ve Kurallar›n›n 3. maddesinde; "Avukat, mesleki çal›ﬂmas›n›
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kamunun inanc›n› ve mesle¤e güvenini sa¤layacak biçimde ve
iﬂine tam bir sadakatle yürütür." 4. maddesinde; "Avukat, mesle¤in
itibar›m zedeleyecek her türlü tutum ve davran›ﬂtan kaç›nmak
zorundad›r. " denilmiﬂtir.
‹stanbul gibi ulaﬂ›m›n güç oldu¤u, adliyelerin da¤›n›k yerlerde
oldu¤u ve yarg›n›n iﬂ yo¤unlu¤u nedeni ile planl› bir çal›ﬂman›n
olanakl› olmad›¤› bir ﬂehirde ayn› güne çeﬂitli adliyelerde denk
gelen duruﬂmalar›n tümüne kat›l›m›n sa¤lanamamas› ola¤and›r.
Mesle¤ini özen ve do¤rulukla yürütme yükümlülü¤ü olan, aksi
durumda mesleki sorumlulu¤una gidilebilecek avukatlar›n mazeret
gerekçelerinin belgelenmedi¤i gerekçesi ile reddi, gerek mesleki
itibar›n zedelenmesine gerekse de iﬂ sahiplerinin telafisi güç
zararlar›n›n do¤mas›na neden olabilmektedir.
Netice olarak avukatl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n bir sonucu olarak
avukat›n mazeret beyan›na itibar edilerek gerekli anlay›ﬂ ve
esnekli¤in gösterilmesini dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Avukat Görüﬂme Odalar›
Mesle¤in Onuruna Yak›ﬂ›r Olmal›
Meslektaﬂlar›m›zdan gelen yak›nmalardan, kimi kolluk birimlerinde mevzuata uygun olmayan ﬂartlarda avukat görüﬂme odalar›n›n
bulundu¤unun bildirilmesi üzerine ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›nca ‹stanbul Valili¤i ve ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤üne yaz›lan yaz›da,
avukat görüﬂme odalar›n›n mesle¤in onuruna yaraﬂ›r biçimde düzenlenmesi istendi.
Baﬂkanl›¤›n, 08.09.2010 tarih ve 52938 Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:
‹stanbul Valili¤i'ne,
Bilindi¤i üzere 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunumun ''Soruﬂturma ‹ﬂlemleri" bölümünde 160/2. madde ile bir suçun iﬂlendi¤ini
ö¤renen Cumhuriyet Savc›s›, maddi gerçe¤in araﬂt›r›lmas› ve adil bir yarg›laman›n yap›labilmesi için araﬂt›rma iﬂlemlerini baﬂlat›r.
Cumhuriyet Savc›s›, ﬂüphelinin haklar›n› korumakla yükümlüdür.
Avrupa ‹nsan Haklan Sözleﬂmesinin 6. maddesi ile Anayasan›n 36/1. maddesinde düzenlenen adil yarg›lanman›n sa¤lanabilmesinin
unsurlar›ndan birisi de suç isnad› ile karﬂ› karﬂ›ya olanlar›n etkin bir müdafiin hukuki yard›m›ndan faydalanmalarad›r.
Etkin bir hukuki yard›m sa¤lanmas›n›n unsurlar›ndan birisi de CMK 154. madde ile hüküm alt›na al›nan ﬂüpheli veya san›¤›n vekâletname
aranmaks›z›n müdafii ile her zaman ve konuﬂulanlar› baﬂkalar›n›n duyamayaca¤› bir ortamda görüﬂmesidir.
Bunun için Yakalama, Gözalt›na Alma ve ‹fade Alma Yönetmeli¤imin "Müdafi ile görüﬂme" kenar baﬂl›kl› 21. maddesinin son f›kras›nda,
"Her kolluk biriminde görüﬂme için uygun ﬂartlan haiz görüﬂme odas› ayr›l›r." düzenlemesine yer verilmiﬂtir.
Yine 1136 say›l› Avukatl›k Kanunumun "Baroya ve Avukatlara Ayr›lacak Yer" kenar baﬂl›kl› 50. maddesinin 2. f›kras›nda, "Ayr›ca her
cezaevinde ve kolluk biriminde mesle¤in onuruna ve önemine uygun bir görüﬂme yeri ayr›l›r. Bu yerlerin bak›m ve onar›m› ilgilisine
göre Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›nca yapt›r›l›r." denilmiﬂtir.
Meslektaﬂlar›m›zdan gelen yak›nmalardan, kimi kolluk birimlerinde mevzuata uygun olmayan ﬂartlarda avukat görüﬂme odalar›n›n
bulundu¤u bildirilmektedir.
Mevcut kimi odalarda hukuki yard›m›n yap›lmas›ndaki zorluklar nedeni ile ilave odalar›n tahsisi, mevcut odalar›n iﬂleve uygun hale
getirilerek mesle¤in onuruna yaraﬂ›r odalarda avukat ile müvekkilinin görüﬂebilmesinin sa¤lanmas›n› dilerim. Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Ölüm ve Cismani Zarar Davalar›nda Peﬂin Harç
Oran›n›n UYAP Sisteminde Güncellenmesi ‹stendi
Meslektaﬂlar›m›z›n Baro Baﬂkanl›¤›na ilettikleri yak›nmalar üzerine, Baﬂkanl›kça Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹ﬂlem Dairesi Baﬂkanl›¤›na
yaz›lan yaz›da, ölüm ve cismani zarar sebebiyle aç›lan maddi ve manevi tazminat davalar›nda al›nan peﬂin harç oran›n›n UYAP sisteminde
güncellenmesi istendi.
Baﬂkanl›¤›n, 13.09.2010 tarih ve 51089 Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:
Adalet Bakanl›¤› Bilgi ‹ﬂlem Dairesi Baﬂkanl›¤›na,
Ankara.
Meslektaﬂlar›m›zca Baro Baﬂkanl›¤›m›za iletilen yak›nmalarda; 23.07.2010 gün ve 6009 say›l› kanunla 492 say›l› Harçlar Kanunu'nun
28. maddesinde de¤iﬂiklik yap›ld›¤›, buna göre karar ve ilam harçlar›n›n dörtte biri peﬂin, geri kalan› karar›n verilmesinden itibaren iki
ay içinde ödenece¤i, ölüm ve cismani zarar sebebiyle aç›lan maddi ve manevi tazminat davalar›nda ise peﬂin alman harc›n oran› yirmide
bir olarak uygulanaca¤› düzenlenmiﬂ olmas›na ra¤men de¤iﬂikli¤in UYAP sistemine tan›mlanmad›¤›, güncelleme yap›lmamas› nedeni
ile fazla miktarlarda harç al›nd›¤› bildirilmiﬂ olmakla konunun incelenerek UYAP sisteminde gerekli güncellemelerin yap›lmas› için
ilgililerin uyar›lmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
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Savunma Hakk› Önündeki Engellerin
Kald›r›lmas› Gerekir
Avukatlar›n hükümlü müvekkilleriyle görüﬂmelerinin s›n›rland›r›ld›¤›na iliﬂkin yak›nmalar›n Baro Baﬂkanl›¤›na iletilmesi üzerine
Baﬂkanl›k Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤üne yazd›¤› yaz›da, ziyaretlerin s›n›rland›r›lmas›n›n yasaya ayk›r›
oldu¤u belirtildi.
‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n Genel Müdürlü¤e yazd›¤› 13.09.2010 tarih ve 50954 Gündem say›l› yaz›s› ﬂöyle:
Adalet Bakanl›¤›
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlü¤ü'ne
Ankara
Meslektaﬂlar›m›zca Baro Baﬂkanl›¤›m›za iletilen yak›nmalardan; Metris Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumunda vekâletnamesi olan avukatlar›n,
hükümlü müvekkilleri ile görüﬂmelerinin üç kez ile s›n›rland›¤› bildirilmiﬂtir.
Hükümlü ve Tutuklular›n Ziyaret Edilmeleri Hakk›nda Yönetmeli¤in 20/4. maddesinde hükümlünün vekâletnamesi olmayan avukatlar›yla
avukatl›k mesle¤inin icras› çerçevesinde pek çok kez görüﬂme hakk›na sahip oldu¤u belirtilmiﬂ olmas›na ra¤men vekâletnamesi olan
avukatlar›n da hükümlü müvekkilleri ile ziyaretlerinin üç kez ile s›n›rland›r›lmas› aç›k düzenlemeye ayk›r›l›k teﬂkil eder.
Bununla birlikte Bak›rköy Kapal› Ceza ‹nfaz Kurumunda personel eksikli¤i gerekçesi ile avukatlar›n bekletildi¤i, tutuklularla geç
görüﬂtürüldü¤ü, zaman ve emek kayb›na nenden olundu¤u yönündeki yak›nmalarla ilgili Say›n Genel Müdürlü¤ünüzle pek çok yaz›ﬂma
yap›lm›ﬂt›r. Eksikliklerin giderilece¤ine dair Baﬂkanl›¤›m›z bilgilendirilmiﬂtir. Sözü edilen cezaevi ile ilgili yak›nmalar›n devam etti¤ini,
savunma hakk›n› kullan›lmas› önündeki engellerin kald›r›lmas› için gerekli giriﬂimde bulunulmas›n› dilerim.
Sayg›lar›mla.
Av. Muammer AYDIN
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Son Ç›kan Yasalar... Son Ç›kan Yasalar... Son Ç›kan Yasalar... Son Ç›kan Yasalar...
5972 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE BURK‹NA FASO HÜKÜMET‹ ARASINDA T‹CARET‹N
GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹ VE EKONOM‹K VE TEKN‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ MUTABAKAT PROTOKOLÜNÜN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5973 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE LAOS DEMOKRAT‹K HALK CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹
ARASINDA T‹CARET VE EKONOM‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ANLAﬁMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R
KANUN
5974 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE MERCOSUR ARASINDA B‹R SERBEST T‹CARET ALANI KURULMASINA
YÖNEL‹K ÇERÇEVE ANLAﬁMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5975 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE KUVEYT DEVLET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA SINAÎ ‹HRACATIN
GEL‹ﬁT‹R‹LMES‹ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5976 16.03.2010 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ HÜKÜMET‹ ‹LE KUVEYT DEVLET‹ HÜKÜMET‹ ARASINDA EKONOM‹K VE
TEKN‹K ‹ﬁB‹RL‹⁄‹ ANLAﬁMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDU⁄UNA DA‹R KANUN
5977 18.03.2010 B‹YOGÜVENL‹K KANUNU
5978 24.03.2010 YURTDIﬁI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAﬁKANLI⁄I TEﬁK‹LAT VE GÖREVLER‹ HAKKINDA
KANUN
5979 01.04.2010 YÜKSEKÖ⁄RET‹M KURUMLARI TEﬁK‹LATI KANUNU ‹LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
5980 08.04.2010 SEÇ‹MLER‹N TEMEL HÜKÜMLER‹ VE SEÇMEN KÜTÜKLER‹ HAKKINDA KANUN ‹LE M‹LLETVEK‹L‹
SEÇ‹M‹ KANUNUNDA DE⁄‹ﬁ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
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YAYIN
‹stanbul Barosu Dergisi 2010/4
Temmuz-A¤ustos Say›s› Ç›kt›
Derginin bu say›s› yine zengin bir içerik taﬂ›yor; çeﬂitli hukuki alanlarda yaz›lm›ﬂ bilimsel makale
ve yarg› kararlar› dergi sayfalar›ndan okurla buluﬂuyor.
Baﬂkan›n penceresinden köﬂesinde Baro Baﬂkan› Av. Muammer Ayd›n’›n “Avukatlar›n Sorunlar›
ve Türkiye Barolar Birli¤i”” baﬂl›kl› yaz›s› yer al›yor. Ayd›n yaz›s›nda, avukatlar›n bir türlü
çözülemeyen sorunlar›na de¤iniyor ve TBB Genel Kurulu üzerine izlenimlerini aktar›yor.
“Yay›n Kurulundan” bölümünde de Yay›n Kurulu Baﬂkan› Av. Celal Ülgen, Yay›nKurulunun eski
baﬂkan› ve Yay›n Kurulu Üyesi Av. Osman Kuntman’›n Yarg›tay 4. Hukuk Dairesinin 9 yarg›ç
aleyhine verdi¤i tazminat karar›na iliﬂkin incelemesine dikkat çekiyor. Ülgen ayr›ca, Yay›n Kurulu
Üyeleri Av. Yörük Kabalak ve Av. ‹smail Gömlekli’nin çal›ﬂmalar›n›n alt›n› çiziyor.
Dergide 12 yazar›n bilimsel makalelerinin yan› s›ra Karatahta, Yarg›tay Kararlar›, Dan›ﬂtay
Kararlar›, Uygulamadan Dosyalar ve A‹HM Karar çevirileri bölümleri yer al›yor.
Dergi ‹stanbul Barosu üyelerine ücretsiz da¤›t›l›yor.

2010 Anayasa De¤iﬂiklikleri Çerçevesinde Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› Kitab›
Gündemdeki Anayasa de¤iﬂikli¤i ile Anayasa Mahkemesi ve HSYK’n›n yap›s› çok say›da tart›ﬂmay›
beraberinde getirmiﬂtir. Fakat gündem a¤›rl›kl› olarak siyasi tart›ﬂmalarla kaplanm›ﬂt›r.
Hukuk sistemlerini kendimize örnek ald›¤›m›z ülkelerdeki yüksek yarg› organlar›n›n yap›s›,
görevleri ve sorumluluklar› hakk›nda pek çok örne¤in sunuldu¤u bu çal›ﬂma, tüm bu konular›
siyaset tart›ﬂmalar›ndan kurtar›p hukuki bir perspektife çekmeyi amaçlamaktad›r. ABD ve Avrupa
ülkelerinin "yarg› ba¤›ms›zl›¤›" ve "tarafs›zl›¤›" ilkelerinin karﬂ›laﬂt›rmal› hukuk aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤i kitap konunun uzman› hukukçular taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma, Türk Ceza Hukuku Derne¤i, Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku Araﬂt›rma
Merkezi (CEHAMER) ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Kriminoloji
ve ‹nsan Haklar› Merkezinin ortaklaﬂa haz›rlad›¤› bir atölye çal›ﬂmas›d›r.

Türk Hukukunda Hayvan Haklar› Mevzuat›
‹stanbul Barosu Hayvan Haklar› Komisyonu taraf›ndan derlenen Türk Hukukunda Hayvan Haklar›
Mevzuat› adl› çal›ﬂma Baro Yay›nlar›m›z aras›ndan ç›karak kitaplaﬂt›.
Hayvan hakları konusunda Ulusal ve Uluslararası Mevzuat hükümlerinin yer aldı¤ı kitapta Hayvan
Hakları Evrensel Bildirgesi, Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleﬂmesi, Hayvanları
Koruma Kanunu, Yönetmeli¤i ve Kabahatler Yasası gibi yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra
Hayvan Hakları konusunda kamu kurumlarına gönderilen genelge ve form örnekleri de yer alıyor.
250 sayfadan oluﬂan kitap Baromuzdan edinilebilir.
‹nternet sitemizin Yay›nlar bölümüne girerek kitap içeri¤i konusunda ayrıntılı bilgiye eriﬂilebilir.
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RUHSAT

2010 A¤ustos Ay›nda Ruhsat Alan Avukatlar
12.08.2010
AV. AYﬁE MER‹Ç MÜFTÜO⁄LU
AV. MURAT CAN AYDIN
AV. ORKUN AYHAN
AV. DUYGU Ç‹ÇEK
AV. AL‹ YÜKSEL
AV. GÜLÇE ALTINOK
AV. B‹LAL ﬁAH‹N
AV. MEHMET YUNUS YÜRÜK
AV. YUSUF NEB‹L ÇET‹N
AV. ÖZGÜR PEKﬁEN

AV. BARIﬁ PEKﬁEN
AV. ORHAN TÜRÜD‹
AV. MURAT ﬁ‹MﬁEK
AV. SAB‹HA NUR GÖLLÜ
AV. AHMET TURAN TURMUﬁ
AV. ERKAN KASAP
AV. IRMAK T‹R‹T
AV. CEZM‹NUR ASLIHAN EVC‹MEN
AV. BÜLENT TALAS
AV. AYﬁE DEN‹Z KÜSEM
AV. ÖZGE AYﬁE ÇAVUﬁ
AV. ‹LKER BATU ERDO⁄AN

AV. PEL‹N YILMAZ
AV. YEﬁ‹M GÜN
AV. EZG‹ EREN
AV. ÖZDE ÜLKER
AV. KEMAL KOÇER
AV. EDA YUSUFO⁄LU
AV. OSMAN ASLAN
AV. NUR‹ DO⁄AN
AV. SAL‹H AR‹F YARAR
AV. HASAN SAM‹ GÜRBÜZ
AV. HASAN ONUR ﬁENEL
AV. BARKIN BÖLÜKBAﬁI

TEHL‹KE BÜYÜKTÜR
Yarg›, cumhuriyet tarihinde görülmemiﬂ bir bask› alt›ndad›r. Gerçekten önemli bir süreçten geçiyoruz. Hukukun temel
kurallar›yla oynanarak, hukuk siyasallaﬂt›r›larak ülke yeni 12 Eylül’lere götürülmek isteniyor. Anayasa de¤iﬂikliklerinin
referandumda kabul edilmesi halinde, daha kapsaml› de¤iﬂiklikler gelecek ve ülke yönetimi otoriter tek adam yönetimine
teslim edilmiﬂ olacakt›r. Halen kamufle edilen bu sistem, HSYK ve Anayasa Mahkemesinin yap›s›n›n de¤iﬂtirilmesiyle resmiyet
kazanacakt›r. Böylece ça¤daﬂ demokrasinin çan›na ot t›kanacakt›r.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(12.08.2010, Ruhsat Töreni konuﬂmas›ndan)
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27.08.2010
AV. MELDA ﬁENTÜRK
AV. ZEYNEP KURTO⁄LU
AV. CEMAL CEM CANTÜRK
AV. BURAK CANDAN
AV. AYﬁE ERDURSUN
AV. HASAN AL‹ KULAK
AV. LEYLA ÇEL‹K
AV. Ç‹⁄DEM PAMUKCU
AV. EBRU ÇUBUKÇUO⁄LU
AV. EDA ‹BAK
AV. BER‹L BA⁄DATLI
AV. AYﬁEGÜL DÖRTTEPE
AV. ‹LHAM ÇOLAKKADI
AV. MUSTAFA B‹LÇ‹N
AV. ÇA⁄DAﬁ KARAER
AV. MEHMET AKGÜL
AV. LEVENT CENG‹Z
AV. S‹NEM ÖZDEM‹R
AV FAT‹H ﬁ‹R‹N
AV. NEC‹P BARAN ORDURAN
AV. EMRE KARAOSMAN

AV. GÖKÇE KELAHMET
AV. EREN ÇEL‹KEL
AV. CEREN BER‹SPEK
AV. EMRE ‹RFAN
AV. IﬁIK AKSU
AV. GÖKHAN KIZILASLAN
AV. BURCU ﬁAH‹N
AV. SONGÜL SARI
AV. YASEM‹N HOTAN
AV. MERAL AKÇUBUK
AV. SERKAN T‹RYAK‹
AV. YAKUP ÇAVAK
AV. SULTAN MET‹N

AV. ﬁEYHO YÜCEKAYA
AV. SA‹T SEÇK‹N KAVAK
AV. ‹LYAS AYDIN
AV. EM‹NE CEMRE YAKASIZ
AV. VOLKAN ÖZÇEL‹K
AV. ALPER AKAR
AV. AYﬁE ZEYNEP ÖLÇMAN
AV. HÜSEY‹N MÜSLÜM
AV. BURCU DO⁄AN
AV. MEHMET MACUN
AV.EMRAH B‹LG‹L‹
AV. SÜMEYYE KARACAN
AV. ERS‹N ERSEN

BAﬁKANLIK S‹STEM‹N‹N ALT YAPISI OLUﬁTURULUYOR
Be¤enmedi¤imiz 1982 Anayasas› kuvvetler ayr›l›¤› sistemini getirmektedir. Bu sistemi be¤enmeyenler, yarg› erkini kendi
ayaklar›nda pranga olarak görenler, yarg›n›n “hesap verebilir” hale getirilmesi iddias›yla HSYK ve AYM’nin yap›s›nda
de¤iﬂiklikler istemektedirler. Böyle bir sistemde hukukun üstünlü¤ünden söz etmek mümkün de¤ildir. Erkler ayr›l›¤› ilkesinin
içi boﬂalt›larak yürütmenin üstünlü¤ü yani baﬂkanl›k sistemine yeﬂil ›ﬂ›k yak›lmakta ve bu sistemin hukuki alt yap›s›
haz›rlanmaktad›r. Böyle bir sistem uygulamas›nda yarg› ba¤›ms›zl›¤›ndan ve tarafs›zl›¤›ndan bahsetmek mümkün de¤ildir.
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Baﬂkan›
(27.08.2010, Ruhsat Töreni konuﬂmas›ndan)
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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
3,50
4,30
5,33
6,18

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
-1,15
-0,50
-0,16
1,15

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
-0,36
-0,56
-0,48
0,40

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
9,21
7,64
8,24
9,03

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

TÜFE

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
-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
5,47
4,93
4,77
5,98

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

ÜFE
8,19
10,13
9,56
10,19
9,10
8,37
7,58
8,33

1,85
3,32
3,93
4,55
4,17
3,59
3,09
3,50

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

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
1,20
1,63
2,52
3,50
4,30
5,33
6,18

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

8.61 10.54 6,16
8.53 10.41 6,38
8.40 10.29 6,53
8.33 9.98 6,87
8.47 9.49 7,20
8.64 9.08 7,41
9.07 8.52 7,59
9.43 7.99 7,83
9.76 7.52
9.60 6.95
10.31 6.53
10.44 6.25

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

YASAL FA‹Z ORANLARI

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

30
25
29
27
20
19
16

%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

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

10

15

15

7

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

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

HUKUKUMUZDA SÜRELER
MAHKEME

Cevap

Bilirkiﬂi
Raporuna
‹tiraz

10

7

ASL‹YE
T‹CARET
SULH

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

Temyiz
Tefhim
Tebli¤

15

10

7

7

15

10

15

15

7

Duruﬂma

Duruﬂma

7

8

10

*15

*15

7

15

15

7

‹ﬁ

Duruﬂma

Duruﬂma

7

8

8

10

TÜKET‹C‹

Duruﬂma

Duruﬂma

7

---

15

10

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

Derleyen: Serpil KÖSE

