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Değerli Dostlarımız, 

 

Başarı ile tamamladığımız 2015 yılının ilk yarısında; duygularımızı paylaşmak için, duygu-

ların, kağıt ve yazı ikilisi buluşarak ortaya çıkardığı sihir ile, Kahveci Avukatlık Bürosu 

olarak, kurumsal kimliğimiz açısından son derece önem verdiğimiz Kahve Molası’nın yeni 

sayısıyla bir kez daha sizlerleyiz. 

 

Zorlu ve yorucu bir yarı yılı daha geride bırakırken, ne büyük mutluluktur ki, geçtiğimiz 

çalışma yılını başarılarla dolu olarak geride bırakıyoruz. Bu süreçte, yalnızca başarı ve 

itibar olarak değil, büromuz hacmen de genişleyerek sizlere hizmet vermeye devam et-

mektedir. Kurulduğumuz günden bugüne süren başarılarımızın neticesinde, büromuzun 

faaliyet gösterdiği villamız, siz değerli dostlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için ge-

nişletildi. Faaliyete geçen yeni seminer salonumuz ile artık sektörel hukuk eğitimleri ko-

nusunda da son derece iddialı konuma geldik. Ayrıca, büromuzu yeni çalışma ortakları-

mızla daha da güçlendirdik. 

 

Bu vesileyle, çalışma hayatımızda her türlü özveri ile mensubu oldukları Kahveci Avukat-

lık Bürosu’nun başarısı için çabalayan çalışma ortaklarımıza ve arkadaşlarımıza sizlerin 

nezdinde sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşamın onlara, istediklerini sunması en bü-

yük dileğim. Var olsunlar… Bugüne kadar büromuzdan yetişmiş ve değişik birimlerde gu-

rurumuz olarak hayatlarını devam ettiren başarılı arkadaşlarımızın varlığı bizi daha da 

güçlü kılmaktadır. 

  

Elbette bizlere güvenerek özgürlüklerinin ve varlıklarının savunuculuğunu teslim 

eden siz değerli dostlarımıza da Kahveci ailesi olarak ayrı ayrı teşekkür etmekteyiz. 

Kurban Bayramı'na erişirken, böylesi kutsal bir zamanda siz değerli dostlarımıza ni-

ce huzurlu, mutlu ve güzel bayram dilekleri sunma şansına nail olduk. Bu vesileyle 

Kahveci Avukatlık Bürosu Ailesi olarak tüm dostlarımızın Ramazan Bayramı'nı kut

luyor, nice huzurlu, mutlu ve güzel bayram günleri diliyoruz. 

Mutlu bayramlar. 

Av. Vehbi KAHVECİ 
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HEP BİRLİKTE  

NİCE MUTLU BAYRAMLARA 



Türkiye'de faaliyet gösteren dev yabancı markalar, taklit ürünlere karşı İngiliz, Fransız ve Alman 

dedektiflik şirketleriyle anlaştı. James Bond gibi ajanlar Kapalıçarşı, Bodrum ve 

Antalya'daki taklitçileri ablukaya aldı  
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JAMES BOND   TAKLİT AVINDA 

  

 Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı 

markalar, taklit ürünlerle mücadele etmek 

için İngiliz, Fransız ve Alman dedektiflik şir-

ketleriyle çalışmaya başladı. Bugüne kadar 

Türkiye'deki taklit mal üreticileri ve satıcıla-

rın adreslerini bulan bürolarla çalışan ancak 

bir türlü kalıcı sonuç elde edemeyen yabancı 

devler, artık denetimlerini kendileri yapacak. 

 

 Önemli bir bütçe ve teknik imkânlarla 

Türkiye'ye yerleşen dedektifler, taklit ürünle-

rin yoğun olarak üretildiği adresleri bulup, 

fotoğraf, ses kaydı gibi önemli deliller topla-

yacak.  

 

      

 

K A P A L I Ç A R Ş I  Ö N E  Ç I K I Y O R   

  

 Türkiye'de hacmi 20 milyar doları bulan 

taklit ürün ticaretinin öne çıkan bölgelerinin ba-

şında Kapalıçarşı, Bodrum, Antalya ve Kuşadası 

geliyor. Satış noktalarının yanı sıra üretim atöl-

yelerini de ablukaya almaya başlayan dedektifler, 

yabancı oldukları için satıcı ve üreticilerin çok da 

fazla dikkatini çekmiyor.  

 Kahveci Avukatlık Bürosu'nun sahibi 

Vehbi Kahveci, "Şu anda Kapalıçarşı ve diğer 

bölgelerde İngiliz, Alman ve Fransız dedektifler 

kol geziyor. Taklitçiler henüz yabancılara karşı 

kendilerini koruma güdüsünü geliştirebilmiş de-

ğil ama yerlilere karşı her türlü tedbiri alıyorlar. 

Artık yabancı markalar bizzat devrede. Taklitçi-

lerin işi zorlaştı" dedi.  



  

Çakma mal ticareti yapanlar, Güm-

rük ve Ticaret Bakanlığı'nın sıkı 

kontrolüne takıldı. Gümrüklerde ya-

kalanan bazı kaçak malların aynı za-

manda taklit olduğu da ortaya çıktı. 

 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kaçak ve taklit 

mallara karşı gümrüklerde devreye aldığı sıkı 

kontrolle sahte ürün ticareti yapanları kıskaca 

aldı.  

  Geçtiğimiz 

günlerde bu alan-

da önemli bir ba-

şarıya imza atan 

Gümrük ve Tica-

ret Bakanlığı, 

Türkiye'de faali-

yet gösteren ya-

bancı dev marka-

ların çıkardığı 

mahkeme kararla-

rıyla birlikte harekete geçti.  

  Bakanlık, kaçak olduğu belirlenen yüz 

binlerce ürünün aynı zamanda taklit mal oldu-

ğunu ortaya çıkardı. 

       BÜYÜK BAŞARIYA İMZA 

 ATILDI  

  
Yabancı markaların Gümrük Bakanlığı'na yap-

tığı müracaatlar sonucunda gümrüklerde kaçak-

çılık ürünü olup müsadere rejimi gereğince sa-

tışa çıkarılacak olan yüz binlerce ürünün taklit 

olduğu tespit edildi. Böylece ürünlerin satışı 

durduruldu.  

 

 

 

Kahveci Hukuk Bürosu'nun sahibi avu-

kat Vehbi Kahveci, daha önce taklit mal 

olarak  

 

tespiti yapılmamış ancak kaçakçılık konu-

su olan ürünlerin, gümrükler tarafından 

kaçak malların tasfiyesi gereğince satışa 

sunulduğunu, şimdi ise bunların taklit ol-

duğunun fark edilip satışının durduruldu-

ğunu açıkladı.Kahveci,  

 

 "Gümrük Ba-

kanlığı son dönemde 

çok ciddi bir çalışma 

başlatmak suretiyle 

g ü m r ü k l e r d e  b u 

ürünlerin satılmasını 

engelleme kararı aldı. 

Biz de mahkemeler-

den kararlar götüre-

rek bu ürünlerin satı-

şını engelliyoruz. Şu 

anda gümrüklerin tasfiye sisteminde büyük 

bir birikim söz konusu. Mallar imha edil-

meyi bekliyor" dedi.  

   

 

 

Kahveci, malların ne şekilde imha edilece-

ğinin belirlenmesi için yargılama sürecinin 

devam ettiğini belirtti.  

         Vehbi Kahveci, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yine bü-

yük bir operasyona imza attığını söyledi. 

Türkiye'nin denetim imajını kuvvetlendiri-

yor. Aynı zamanda işini hakkıyla yapan 

Türk ihracatçılarının da imajı düzeliyor" 

dedi.  
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      GÜMRÜKTE ÇAKMA MALA BÜYÜK KISKAÇ Sabah Gazetesi 

           06.06.2015 

http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2015/06/06/cakma-mala-buyuk-kiskac 
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Geçtiğimiz hafta Çin’de üretilen ithal ayakkabıların zehir saçtığı yönünde haberler çıktı. Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı da kaçak yollarla iç piyasaya zehirli ayakkabıların 

sürüldüğünü doğrulayınca biz de konuyu mercek altına aldık. 
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'Azo' sadece ayakkabıda değil bütün giysilerde... 
           Sabah Gazetesi 

           07.12.2014 

SİBEL ATEŞ YENGİN 

Avukat Vehbi Kahveci, tehlikeli malların 

sadece Çin’den ya da Uzakdoğu’dan gel-

mediğini söyledi ve asıl dikkat edilmesi ge-

reken konunun ithal edilen illegal ürünler 

olduğunu vurguladı. Deri ve Zührevi Has-

talıkları Uzmanı Prof. Dr. Sibel Alper de 

alışveriş yaparken nelere dikkat edilmesi 

gerektiğini anlattı.  

Tescilli Markalar Derneği Yönetim Kuru-

lu Üyesi Avukat Vehbi Kahveci: 

HER ÜRÜN KONTROL EDİLEMİYOR 

Her Çin ya da Uzakdoğu malı sağlıksızdır 

diye bir durum söz konusu değil. Çünkü bü-

yük fabrikaların çoğu orada üretim yapıyor 

hatta bütün dünyaya oradan dağılıyor. Elbette 

orada da sağlıksız mallar üretiliyor. Mesela 

bir oyuncak firmasının kullandığı boyaların 

sağlıksız olduğuyla ilgili haberler çıkınca fab-

rikanın sahibi bu durumu inkâr etmişti. Çün-

kü Uzakdoğu’daki en büyük sıkıntı kontrol 

problemi. Özellikle illegal ürünler bakımın-

dan geçerli bu söylediklerim tabii. İllegal 

ürünlerde üretim maliyetinin düşüklüğü göz 

önüne alındığı için tüketici hakları ve güven-

lik kontrolleri dikkate alınmıyor. Bu ürünle-

rin ciddi bir şekilde sağlığa aykırı olduğunu 

söyleyebiliriz. Şu anda Türkiye’de en çok 

üzerinde durulan konu ithalat meselesi. Ya-

pıştırmada kullanılan ham madde ve azo bo-

yalarından bahsediliyor ki Türkiye bunları 

ithal ediyor. En büyük problem; gümrük aşa-

masında derinlemesine bir incelemenin yapı-

lamaması.  Kamyonlarca ürün geliyor, her bir 

ürünün teker teker kontrol edilme imkânı yok. 

Şimdi Ticaret Bakanlığı bir uygulama başlattı ve 

satış noktalarında tespit yapıyor. Ancak ürünlerin 

toplanıp laboratuvar ortamında incelenmesi belli 

bir süre alıyor. Kontrol yapılana kadar zaten bu 

ürünler piyasaya pazarlanıyor. Bundan önceki 

dönemde birçok çanta ve kalem markaları için bu 

çalışma yapıldı. Ve yapılan bu çalışma sonucun-

da birçoğunun piyasadan toplatılması sağlandı.  

 

 

TAKLİT ÜRÜNLERLE MÜCADELE  

Taklit mallarla ilgili kontrol hiç yapılmıyor, ya-

pılamıyor. Çünkü taklit malları Türkiye’ye iki 

türlü giriyor. Birincisi gümrükte başka ürün ola-

rak beyan ediliyor, bir de illegal yollardan giren-

ler var. İllegal yollardan girenleri zaten kontrol 

etmek söz konusu değil. Legal yollardan giren 

mallar da farklı ürünler olarak beyan edildiği için 

kimya laboratuvarının 

 denetimine tabi tutulmuyor. Artık hem belediye 

gelirleri kanunu hem belediye zabıtasının görev 

ve yetkileri kanunu çerçevesinde belediyenin 

bizzat piyasada pazara satılan ürünleri kontrol 

edip bunları imha etme mecburiyeti var. Yani 

sokakta nasıl ürün satılması yasak ve kanunlar 

gereği para cezasını gerektiriyorsa aynı şekilde 

sağlığa aykırı ürünlerin satılması da yasak. Ama 

belediye zabıtaları hangisinin uygun hangisinin 

uygun olmadığını bilemeyecekleri gerekçesiyle 

bu incelemeyi yapmıyorlar. Dolayısıyla artık tak-

litle mücadelede yeni bir aşamaya geçilmeli.  



Prof. Dr. Sibel Alper: 

AZO BOYALARI RENKLİ GİYSİLERDE 

Azo boyaları aslında hemen her giysinin içinde var. Özellikle parlak, koyu renkler, porta-

kal, yeşil, mavi gibi canlı renkli giysilerde çok. Deri eşyalarda daha çok azo boyası kullanı-

lıyor.  

Ancak azo boyalarının hepsi zararlı değil. Aromatik aminler dediğimiz bir grup var ki deney 

hayvanlarında hem deri hem de mesane kanseri yaptığı ortaya çıkmış. Kıyafetlerimizi gün içinde 

8-10 saat üzerimizde taşıyoruz haliyle sürekli deriyle temas ediyor. Sıradan bir şampuan ya da 

sabun olsa yıkarsınız gider. Ama üzerinizdeki kıyafet deriden sürekli emiliyor. Yazın terle, kışın 

da deri kuruduğu için ince deride oluşan çatlaklardan emiliyor. Bu yüzden özellikle çocuklar 

için giysi alırken çok canlı renkleri seçmemeli. Beyaz ya da daha doğal renkleri seçmek lazım. 

Bir de bilindik markaları tercih etmek de önemli. Avrupa Birliği’nin bu konuyla ilgili ciddi yö-

netmelikleri var. Dolayısıyla oralarda üretilmiş bir malzeme daha güvenli. Çin’de ya da nerede 

imal edildiği belli olmayan bir yerden gelen ürünler denetlemeden geçmemiş bir malzemeden 

yapılmış olabiliyor.  

AYAKKABININ FİYATI DA DÜŞÜK 

Bu son olayda imalatla ilgili de sıkıntılar vardı. Ürünün içinde hangi malzeme olduğu belli de-

ğil. Bir de ne olduğu belli olmasın diye düşük fiyata da satılmıyor. Ayakkabının fiyatı düşük 

olsa insan bu kadara nasıl imalat ediliyor diye bir şüphe duyabilir. Sadece kullanılan boyalar 

değil, ayakkabıda kullanılan yapışkanlar da önemli. Çünkü ayakkabı imalatında kullanılan ya-

pıştırıcılar çok tehlikeli. Bunların içinde değişik reçineler var ki bunlar kanserojen olduğu gibi 

aynı zamanda çok ciddi deri reaksiyonlarına yol açıyor. Deride su toplamalar, yaralar, kızarıklık 

ve iyi bakılmazsa ciddi enfeksiyonlar olabiliyor. Dolayısıyla ayakkabı seçiminde de dikkatli ol-

mak gerekiyor. Çünkü ayakkabı da tüm gün ayağımızda olduğu için bu maddelerin emilimi yine 

söz konusu. Güvenilir imalat yapan yerleri tercih etmek ve mümkün olduğunca doğal malzeme-

den yapılmış, kimyasal madde içermeyen ürünleri almak gerekiyor.  
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SAĞLIK ÇALIŞANI VE HEKİMLERİN  

MESLEKİ GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
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Av. Ali ARTUNÇ 

HEKİMİN MESLEKİ GİZLİLİK YÜKÜM-

LÜLÜĞÜ 

 "Hukuki zeminde suçun işlenmesini ön-

lemek, bu doğrultuda suçu araştırmak ve suçlu-

ların cezalandırılmasını sağlamak görevi devlete 

bırakılmıştır. Bu itibarla her ferdin, devletten bu 

asli görevini yerine getirmesini isteme hakkı 

vardır. Suç teşkil eden bir fiilin işlendiğini öğre-

nen herkesin yetkili makamlara bildirimde bu-

lunması anayasal bir hak/yükümlülük olarak ka-

bul edilmektedir.” 

 Suçluların cezalandırılmasını devletten 

istemek kişi açısından bir hak olduğu gibi, her-

hangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen 

kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara 

bildirmesi aynı zamanda bir yükümlülük olarak 

kabul edilmektedir 

 Nitekim Türk Ceza Kanununda, belli 

suçlar bakımından toplumdaki herkese (m. 278) 

veya bazı görevlerde bulunan kişilere (m. 279, 

280) suçu ihbar etme yükümlülüğü getirilmekte 

ve bu yükümlülüğün ihlali ceza yaptırımına bağ-

lanmaktadır."  

Özel hayatın gizliliği ve korunması Anayasal ve 

uluslararası zeminde de teminat altına alınmak-

tadır.  

 

 IV. Özel hayatın gizliliği ve korun-

ması 

A. Özel hayatın gizliliği 
 

 

Madde 20 – Herkes, özel hayatına ve aile haya-

tına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip-

tir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine do-

kunulamaz. (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-

4709/5 md.)  

Anayasa m.12’de, herkesin kişiliğine bağlı, do-

kunulmaz, devredilmez, temel hak ve hürriyetle-

re sahip olduğu; 

Yine Anayasa m.17/1’de, "herkesin maddi ve 

manevi varlığını geliştirme hakkı kabul edilmiş-

tir" Bu hak, tıbbi zorunluluklar ve kanunla yazı-

lı hallerde sınırlandırılabilir (Anayasa m.17/2). 

 

"Birçok Tıp Birliği toplantısında olduğu gibi, 

1973’te 27. Dünya Tıp Birliği toplantısında 

da; hasta-hekim ilişkisinde gizliliğin temelinde 

bireyin kişisel dokunulmazlığı -mahremiyeti 

yatmaktadır sonucuna varılmış, Birleşmiş 

Milletler’de de: Dünya ülkelerinde bireyin insan 

olmakla elde etmiş olduğu bu temel hakkı 

(mahremiyet hakkı) sağlamanın yolunun sırrın 

korunması olduğu açıklanmıştır." 

  

 Biyotıp Sözleşmesi  
Madde 10- Herkes kendi sağlığıyla ilgiler bilgi-

ler bakımından, özel yaşamına saygı gösteril-

mesini isteme hakkına sahiptir.  

Herkes kendi sağlığı hakkında toplanmış her-

hangi bir bilgiyi öğrenme hakkına sahiptir. Bu-

nunla beraber, bireylerin, bilgilendirilmeme 

istekleri de gözetilecektir.  

İstisnai durumlarda, 2. Paragrafta belirtilen 

hastanın yararı bakımından kanuni kısıtlamalar 

öngörülebilir. 

  

 Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi  

m. 4:  
Tabip ve diş tabibi, meslek ve sanatının icrası 

vesilesiyle muttali olduğu sırları kanuni mec-

buriyet olmadıkça ifşa edemez. 

Yine mesleki etik kuralları sır kapsamına dahil 

kişisel bilgilerin paylaşılmasını şöyle yasakla-

maktadır; 

 

 Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

m.9 
Madde 9- Hekim, hastasından mesleğini uygu-

larken öğrendiği sırları açıklayamaz.  

 



 Hastanın ölmesi ya da o hekimle ilişkisinin 

sona ermesi, hekimin bu yükümlülüğünü 

o r t a d a n  k a l d ı r m a z . 

Hastanın onam vermesi ya da sırrın saklan-

masının hasta ya da öteki insanların yaşa-

mını tehlikeye sokması durumunda, hasta-

nın kişilik haklarının zedelenmemesi koşu-

luyla, hekim bu sırrı saklamakla yükümlü 

d e ğ i l d i r . 

 

 1- Sırrın Mesleğin İcrası Sırasında Tevdi 

Edilmiş veya Öğrenilmiş Olması  
 Herhangi bir sağlık mesleği mensubunun 

mesleğini icra ettiği esnada hasta ve çevresinden 

edindiği, bireylerin kişisel dokunulmazlık alanla-

rına giren bilgiler bu bağlamda mesleki sır sakla-

ma yükümlülüğüne dahil olacaktır.  

 Bu bağlamda;  

 Mesleğinin icrası dışında, toplumsal, ta-

mamen özel sosyal vesilelerle, keyfi olarak,  

   

2- Sırrın Doğrudan Doğruya Meslekle İlgili 

Olması  
 "Hekimin sır tutması meslek ahlâkının 

özünü oluşturur. Özel hayatın korunması açısın-

dan da hekimin meslek sırrı kavramının geniş yo-

rumlanması gerekir. Hekim, teşhis ve tedavi süre-

cinde ister istemez hasta hakkında birçok kişisel 

bilgi edinebilir. Sadece, hastalığın türü ve gelişi-

mine, anamneze, teşhise, tedavi tedbirlerine, kul-

lanılan ve uygulanan bütün ilaçlara, progroza, psi-

kolojik bozukluklara, fiziksel ve ruhsal bozukluk-

lara, eksikliklere veya özel durumlara, hasta dos-

yasına, röntgen sonuçlarına, muayene 

metaryallerine, muayene sonuçlarına ilişkin olan 

bilgilerin değil, hastanın kişisel, ailevi, mesleki, 

ekonomik ve mali durumuna ilişkin tüm bilgilerin 

sır kavramı içinde değerlendirilmesi gerekir. He-

kimine güvenen kişi, tedavi sürecinde şartlara gö-

re toplumsal ve insani ilişkileri de dahil, kişisel ve 

en namahrem sorunlarını açmalıdır. " 

  

 Tanıklıktan Çekinme Hakkı  

Bu hak 5237 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

kapsamında düzenlenmiştir.  

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklık-

tan çekinme  

Madde 46 – (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları 

sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme 

konu ve koşulları şunlardır: b) Hekimler, diş he-

kimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcı-

ları ve diğer bütün tıp meslek veya sanatları 

mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları 

ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri bil-

giler.  

 Bu hak, sağlık çalışanın bildirim yü-

kümlülüğüne uygun davranışıyla olayın adliye-

ye intikalinden sonrasında uygulama yeri bul-

maktadır. Bu durumda madde uyarınca sağlık 

çalışanı durumun Adliye’ye intikali için gerekli 

bildirimi yapmış olacak sonrasında birtakım 

haklı gerekçeyle ki böyle bir haklı gerekçe gös-

terme mecburiyetinin bulunmadığı açıktır tanık-

lıktan çekinebilecektir. Yani sağlık çalışanının 

mesleği nedeniyle öğrenmek durumunda kaldığı 

bilgilerin gizliliği de bu düzenleme kapsamında 

da teminat altına alınmış olmaktadır.  

KAYNAKÇA 

T.C. Anayasası 

İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 

Türk Ceza Kanunu, 

Ceza Muhakemesi Kanunu, 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 

http://webb.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/

dergimiz12-2/maralcakiroglu+159-

181.pdf (Hekimin Borçlarından Özel 

Olarak Sır Saklama Borcu - Yrd. Doç. 

Dr. Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU) 

http://hamidezafer.com/belirli -bir-spor-

musabakasinin-sonucunu-etkilemek-

amaciyla-kazanc-veya-sair-menfaat-

temin-etme-sucu/ 

http://www.ttb.org.tr/mevzuat/index.php?

option=com_content&view=article&id=

65:hekl-meslek-etkurallari&Itemid=31 

http://www.adlitipbulteni.com/index.php/

atb/article/viewFile/343/456  

h t t p s : / / w w w . i n o n u . ed u . t r / u p l o ad s /

old/21/255/m_koca_3-1_tam.pdf  

Hekimin sır saklama yükümlülüğü, Yrd. 

Doç. Dr. Yusuf Büyükay, 

http://www.mevzuat.gov.tr  

http://www.resmigazete.gov.tr 
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ÖTANAZİ 
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Av. Çiğdem ADAR 

Ö 
tenazi; iyileşme umudu kalmadığı tıb-

ben kesin olarak belirlenmiş olan ve 

dayanılmaz acılar çeken bir hastanın 

bilinci yerindeyse kendisine, -

doktrinde ifadesini bulan bazı görüşlere nazaran 

değilse hukuki ehliyete sahip yakınlarına- duru-

mu anlatıldıktan sonra, hasta veya yakınının hür 

iradesiyle verdiği karar üzerine, tedaviyi yapan 

doktor tarafından hastanın yaşamına acısız bi-

çimde son verilmesidir.  

  

 Yabancı karşılığı çoğunlukla euthanasia, 

euthanasie şeklinde belirtilen bu kavram, çeşitli 

kaynaklarda ötanazi ve ötanezi olarak da adlan-

dırılmıştır. İyileşmesi mümkün olmayan ölüm-

cül bir hastalığın varlığı, ötenazinin bugünkü 

anlamının başta gelen şartıdır. Bu şart sayesinde 

ötenazi, intihar olma vasfından kısmen uzakla-

şır. Daha doğru bir anlatımla kişinin yaşamına 

son verme iradesi her durumda ötenaziyi karşı-

lamadığı gibi, acısız ölüm sağlayan her ilacın 

temini de ötenaziyi sonuçlamaz. 

  

 Acı çeken bir hastanın varlığı, yine öte-

nazi tanımlarında sıkça geçen bir kavramdır. 

Buradaki acı, özellikle bilincini kaybetmiş ya da 

sinir sistemindeki bir takım rahatsızlıkları sebe-

biyle fiziksel acı çekip çekmediği kesin olarak 

bilinemeyen hastalar bakımından farklı algılan-

malıdır. Zira fiziksel acının yanı sıra, hastalar 

uzun ve sonuçsuz tedavi süreçleri sırasında ru-

hen ve manevi olarak da hayli yıpranmaktadır.  

  

 Belirtmek fayda bulunaktadır ki, bu gibi 

durumlarda hasta yakınlarının içinde bulunduğu 

ızdırap verici durum ötenazinin uygulanmasını 

sağlayacak bir koşul, elbette ki olmayacak, acı 

kavramı yalnızca hasta bakımından irdelenecek-

tir. Bizce, bu gibi durumlarda hastanın acı çekti-

ğinin varsayılması, hümanizm ilkesiyle örtüş-

mesi yönünden isabetli bulunmaktadır.  

 

 Son olarak hastanın kendi talebi (kimi gö-

rüşe göre ise hastanın bilincinin yerinde olmadığı 

durumlarda yakınının talebi) üzerine gerçekleşen 

hekimin bir eylemi ya da eylemsizliği ile ölümün 

hızlandırılması incelenmelidir.  

  

 Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itiba-

ren batıda yaşam ve yaşama hakkına ilişkin klasik 

düşünme biçimi karşısında, yeni bir düşünce biçi-

mi ortaya çıkmıştır. İşte ister laik olsun, ister dini 

olsun, yaşama ilişkin bu yeni düşünce biçimi, ya-

şamın kutsallığı ya da dokunulmazlığı değil, yaşa-

mın niteliği tezi üzerinde durarak ölme hakkının 

tanınması gerektiğini savunmaktadır. Burada ilk 

olarak, ötenazi kavramının doğuşu ve ilk defa ne 

zaman kullanıldığı üzerinde durmak gerekmekte-

dir.  

 

 Kaynaklarda on altıncı yüzyılda ortaya 

çıktığı belirtilen kavram, ilk olarak ünlü hümanist 

Thomas More’un Utopia kitabında anlatılacaktır. 

Yazar kitapta Utopia’lıların hastalarına sevgi ve 

şefkatle baktıkları belirtilirken, hastalığın hem 

çaresiz olması hem de hastaya sürekli acı ve 

ızdırap vermesi durumunda farklı bir yol izleye-

rek onları bu dayanılmaz hastalıktan kurtulmaları 

ve ölüme razı olmaları konusunda yüreklendirdik-

lerini söyler.  

 

 Böylece hastalar ya aç kalarak ya da uyuş-

turucu bir ilaçla uykuya dalarak, kendilerine iş-

kence olan bu belalı hayattan, acı duymadan ve 

isteyerek kurtulmuş olurlar. More’dan sonra ince-

lenmesi gereken diğer isim Bacon olmuştur.  

 



 Bir diğer paralel düşünce bir soruyla 

ortaya çıkmaktadır; hangisi öncelikli olmalıdır, 

haklar mı, ihtiyaçlar mı? Haklar mı ihtiyaçla-

rın tanınacağına karar verir yoksa ihtiyaçlar mı 

h a k l a r ı  g e ç e r l i  k ı l a r ?  

 

 Bu sorunun sorulma amacı, insanların 

ihtiyaçlarına cevap verip vermemesine göre 

hakların kabul veya reddedilmesi gerektiği sa-

vını ileri sürebilmektir. Yine bu ihtiyaç mer-

kezli düşünce bize gelişen tıp bilimi karşısında 

artık yaşamı mı yoksa ölümü mü uzattığımızı 

s o r d u r m a k  i s t e r .  

 

 Bu düşünceye göre yaşamı nasıl koru-

malıyız sorununun yanında, artık yaşamı ne 

zaman durdurmalıyız sorunu da belirmiştir.  

 

 Bu tezle; Tanrı’nın hakimiyeti tezine 

insanların ölüme ilişkin bir insiyatifleri olabi-

leceği düşüncesiyle karşı çıkılmıştır. Buna gö-

re biz; hastalık, yaralanma gibi olayları tıbbin 

imkanlarıyla kontrol edip, doğal gelişimlerine 

müdahale etme insiyatifine nasıl ki sahipsek, 

ölüm konusunda da aynı insiyatife sahip olma-

mız gerekmektedir. Bu insiyatif içinde bulunu-

lan durumun koşulları çerçevesinde gerçekleş-

tirilmelidir. Aslında yaşam destek ünitesine 

bağlı olmadan yaşayamayan hastalar bakımın-

dan, uygulanan bu tedavi de eleştirilen tez açı-

sından Tanrı’nın hakimiyetine müdahaledir. 

Bu anlamda hastalığın son dönemindeki bir 

hastanın ölüme terk edilmesi kadar, doğrudan 

öldürülmesi durumu da kabul edilmelidir.  

 

 Konu ile ilgili AİHM kararlarına baktı-

ğımızda kaynaklarda sıkça rastladığımız ilk 

karar; Dianne Pretty vs. Birleşik Krallık kara-

rıdır. Karar konusu olayda Dianne, boyundan 

aşağısı felç ve konuşması hemen hemen hiç 

anlaşılmayan ayrıca tüp vasıtasıyla beslenebi-

len bir motor-nöron (MND) hastasıdır. Başvu-

rucu hastalığının ilerleyen safhalarında karşıla-

şacağı ızdırap ve acı sebebiyle ne zaman ve 

nasıl öleceğini kendisi tayin etmek istemekte, 

ancak hastalığının neden olduğu fiziksel yeter-

sizlik sebebiyle bu eylemi kendi kendine ger-

çekleştirememektedir.  

 

 Ölmek için kocasının yardımını talep 

eden başvurucu, eşinin intihara yardım sebe-

biyle kovuşturmaya uğramayacağından emin 

olmak istemektedir. Başvurucunun bu talebi, 

intihara yardımın İngiliz hukuk düzeninde 

suç sayılması gerekçesiyle yerel makamca 

reddedilmiştir.  

 

 Tüm bu incelemelerden sonra sonuç 

olarak ifade etmemiz gerekir ise; iyileşme 

umudu kalmadığı tıbben kesin olarak belir-

lenmiş olan ve dayanılmaz acılar çeken bir 

hastanın ötenazi istemi ölme hakkının dar 

yorumu kapsamında değerlendirilerek, ötena-

ziye meşruiyet ve işlerlik kazandırılmalıdır. 

Koşulların günümüz açısından elverişli olma-

dığı savunması, varlığı herkesçe bilinen, dev-

letin bireye karşı yükümlülükleri bakımından 

sığınabileceği bir bahane değildir. 

 

 

KAYNAKÇA 

 

T.C. Anayasası 

       İbrahim Ö. Kaboğlu, Özgürlükler Huku-

ku, İmge Kitabevi, Ankara 2002, s.165. 

       Türk Dil Kurumu’nun güncel Türçe söz-

lüğü kullanımı ile; ötanazi. 

       h t tp: / /www.tdk.gov. t r / index .php?

option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GT

S.5197dc67b087a2.57059674 

      h t t p : / /

cemerogul.files.wordpress.com/2012/03/

c3b6lc3bcm-hakki.pdf. 

      Bahri Savcı, Yaşam Hakkı ve Boyutları, 

Ankara 1980,  

Lizbon Bildirgesi 

        Kaboğlu, a.g.e., s.290. 
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 Kahveci Avukatlık Bürosu, 2-6 Mayıs 2015 tarihleri arasında Uluslararası Marka Bir-

liği (INTA)’nin 137. Yıllık Toplantısı için San Diego, Kaliforniya’daydı. Büromuzu temsilen 

Av. Vehbi Kahveci ve Sn. Attila Küçükkayalar dünyanın her yerinden çalıştığımız markala-

rın avukatları ile toplantılar yaptılar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 San Diego Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda bu sene rekor sayıda katı-

lımcı yer aldı. 10,000’i aşkın marka sahibi/ avukatı/ vekili beş gün boyunca çeşitli konularda 

konferanslara katıldılar. Vektör Marka Ofisi’ni temsilen Zeynep Kahveci, iki gün boyunca 

Uluslararası Marka Hukuku ve Uygulaması konulu sertifika programına katıldı. Seminerde 

dünyanın çeşitli bölgelerinden temsilciler kendi bölgelerindeki mevzuat ve uygulaması hak-

kında bilgi verdiler.  

Sn. Attila KÜÇÜKKAYALAR - Av.Vehbi KAHVECİ 



 

 

 

 Paralel ithalat yine konferansın gündemindeydi. Teknolojinin gelişmesi ile her geçen gün 

sayısı artan taklitle mücadele platformları hakkında ufuk açıcı sunumlar yapıldı. Açılış Konuşma-

sını yapan INTA Başkanı Sn. J. Scott Evans’ın da belirttiği üzere katılımcılar yalnızca teknoloji ile 

baş etmek değil teknolojiyi markalarını geliştirmek adına nasıl kullanabilecekleri hakkında da bil-

gilendirildiler.  

 

  

 Her sene farklı bir şehirde düzenlenen INTA Yıllık Toplantısı’na beş yılı aşkın süredir dü-

zenli olarak katılıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri takip etmek açısından mühim bulduğumuz bu top-

lantıları düzenleyen INTA’nın bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Mayıs 2015 tarihli uluslararası INTA toplantısı 
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EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 

Sayfa 14 

Kahveci Sektörel Hukuk Eğitimleri – İş Hukuku  

Seksiyonu (12.03.2015) 
 

 Kahveci Avukatlık Bürosu faaliyete aldığı yeni Seminer Salonu’nda sektörel hukuk 

eğitimlerine devam ediyor. 

 İş hukuku alanında duayenlerden Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal 

Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurşen Caniklioğlu tarafından veri-

len “İşe iade davaları” konulu eğitim 12 Mart Perşembe günü Kahveci Seminer Salonu’nda 

gerçekleştirildi.  

 Kahveci Avukatlık Bürosu’nun bünyesindeki avukatlar ile sektörün önemli şirketleri-

nin hukuk müşavirleri ve yetkililerinin bir araya geldiği, iş hukuku alanında müvekkillerine 

daha iyi hizmet kalitesi sunabilmek için, “işe iade davaları” alanında sorunların ve çözüm öne-

rilerinin konu edildiği eğitimde, birçok önemli konu tüm ayrıntılarıyla ele alındı.  

 Kahveci Avukatlık Bürosu, sektörel hukuk eğitimlerine hukuk alanındaki gelişmeleri 

de dikkate alarak faaliyete aldığı yeni Seminer Salonu’nda devam edecek. 



EGE BÖLGESİ FİKRİ MÜLKİYET SUÇLARI EĞİTİM  

SEMİNERİ (01.04.2015) 

 
 Kahveci Avukatlık Bürosu eğitim seminerlerine devam ediyor. 

 Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinin katılımlarıyla “EGE BÖLGESİ FİKRİ 

MÜLKİYET SUÇLARI EĞİTİM SEMİNERİ” 1 Nisan 2015 tarihinde İzmir Hilton Oteli’nde ger-

çekleştirildi. 

 Seminerde Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığı Başkan vekili Sn. Saru-

han Kızılay, fikri mülkiyet suçlarının ve bu suçlarla mücadele için gelinen noktaya ilişkin açıkla-

malarda bulunurken, Kahveci Avukatlık Bürosu’ndan Av.Vehbi KAHVECİ, Av.Aykut ERSAN, 

Av.Baha TEPEBAŞI ve Av.Çiğdem ADAR ile sektörün önemli şirketlerinin yetkililerinin bir ara-

ya geldiği eğitimde, gün boyu süren oturumlarda fikri mülkiyet alanında birçok önemli konu tüm 

ayrıntılarıyla ele alındı.  
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EĞİTİM FAALİYETLERİMİZ 

Sayfa 16 

 

Kahveci Sektörel Hukuk Eğitimleri – Kira Hukuku 

Seksiyonu (05.06.2015) 

 

 Kahveci Avukatlık Bürosu faaliyete aldığı yeni Seminer Salonu’nda sektörel hukuk 

eğitimlerine devam ediyor. 

 

 Türk Borçlar Kanunu Bilim Komisyonu Üyesi olan Sn. Prof. Dr. Haluk 

BURCUOĞLU tarafından verilen "6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Hukuku Ala-

nında Getirdiği Yenilikler, Uygulamada Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı eği-

tim 5 Haziran Cuma günü Kahveci Seminer Salonu’nda gerçekleştirildi.  

 

 Kahveci Avukatlık Bürosu’nun bünyesindeki avukatlar ile sektörün önemli şirketleri-

nin hukuk müşavirleri ve yetkililerinin bir araya geldiği eğitim çalışmasında, on yıllık uzama 

süresi dolan konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiraya verenin herhangi bir sebep göstermeksi-

zin kira sözleşmesini sona erdirebilme imkanı başta olmak üzere diğer birçok yeni düzenleme 

ele alınarak, uygulamada yaşanılan sorunlar değerlendirildi. 

Kahveci Avukatlık Bürosu, sektörel hukuk eğitimlerine hukuk alanındaki gelişmeleri de dik-

kate alarak faaliyete aldığı yeni Seminer Salonu’nda devam edecek. 



KAHVECİ AVUKATLIK BÜROSU’NA  

ONURLANDIRICI ÖDÜL 

 
 Londra merkezli dünyaca takip edilen World Trademark Review (WTR) dergisi, Türkiye’-

de fikri ve sınai haklar alanında taklit ürün ile mücadele konusunda en önemli büroları açıkladı.  

  
 

 Türkiye’deki taklit ürün pazarının 

özellikle 2008 krizinden sonra kayda değer 

miktarda büyüdüğünü vurgulayan WTR, 

ülkemizde taklit ürün ile mücadelenin zor-

luklarını ve önemini hatırlatarak marka sa-

hiplerinin bu konuda destek alabileceği 

önemli avukatlık bürolarından biri olarak 

Kahveci Avukatlık Bürosu’nu işaret etti.

  

 Büromuzun gerek fikri ve sınai haklar gerekse ceza hukuku alanlarında sahip olduğu derin 

bilgi ve tecrübesini vurgulayan WTR, bu alanlarda adını duyurmuş ve yetkinliğini kanıtlamış olan 

Kahveci Avukatlık Bürosu’na bronz madalya ile yerli ve yabancı markalar için tercih edilmesi ge-

reken başlıca bürolar arasında yer verdi. 
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BAŞARILARIMIZ 

İ S TA N B U L B A R O S U  F İ K R İ  V E  S I N A İ  H A K L A R  

HUKUKU KOMİSYONU 

 Büromuz kurucusu Av. Vehbi KAHVECİ ikinci kez Fikri ve Sınai Haklar  Hukuku 

Komisyonu Başkanlığına seçilmiş ve yine büromuz Avukatlarından Av. Aykut ERSAN Fikri 

Sınai Haklar Hukuku Komisyon Genel Sekreterliğine seçilmiştir. 

TÜRK FİKRİ VE SINAİ  HAKLAR ENSTİTÜSÜ  DERNEĞİ 
  

 Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Derneği’nin olağan genel kurulu 29.05.2015’te yapıldı. 

Derneğin yeni adı olan “Türk Fikri ve Sınai Haklar Enstitüsü Derneği” olarak faaliyetlerine 

devam etmesi kararı alındı. 



GEZİ REHBERİ 
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O 
kaliptüs ağaçları içinde nefes almak, doğal çimler üzerinde hamakta sallanmak istiyor-

sanız eğer, Marmaris’in derinliklerinde saklı Hisarönü Koyu sizin için ideal bir yer. 

Arkanızı çam ormanlarına ve el değmemiş yamaçlara verip kiremit rengi kumsala ayak 

bastınız mı, önünüz açık. Her yanı begonviller sarmış. Japon gülleri kırmızı sarı göz 

alıyor. Eylül sonuna doğru nar ağaçları her yerde. Tam dalından koparmalık. Sakin bir tatil  

s e v e n l e r i n  g i z l i  t e r c i h l e r i  a r a s ı n d a  ye r  a l ı yo r  H i s a r ö n ü  k o yu . 

 Tatilin keyfini çıkarmaya size Marmaris'e tepeden bakma olanağı veren Datça Yolu'na tır-

manırken başlayabilirsiniz. Datça'ya kadar her iki tarafı da çam ormanıyla kaplı olan bu yol, bir 

tepeyi aşıp inişe geçmenizden sonra yolun 17.km'sinde sola ayrılır. Solda uzanan sahil yolu, sizi 

Hisarönü'nden başlamak üzere Orhaniye, Selimiye ve nihayetinde yarımadanın en ucunda yer alan 

Bozburun köyüne kadar götürecektir.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yazın sıcakların kavurduğu Marmaris ikliminin aksine, Bozburun yarımadasının en güzel 

koylarından biri olan Hisarönü'nün serin meltemlerini de ağırlar. Bahçesindeki okaliptüs ağaçları-

nın gölgesinde kurulu hamakların, denize sıfır restoranımızdan çıkan lezzetli deniz ürünü tabakla-

rının, günbatımını izlerken yudumladığınız bir kaç yudum şarabın keyfini sürebileceğiniz ender 

tatillerden biri için doğru adrestesiniz.   

 Ayrıca, Hisarönü bölgesinin temiz havası ve suyunun özellikle astım ve kalp hastaları için 

iyi geldiği söylenmektedir. Bu bilginin gerçekliği köyün dört bir yanını sarmış sağlık tapınaklarıy-

la da görülmektedir. 

 Hisarönü koyu, havanın zaman zaman rüzgarlı olması sebebiyle deniz sörfü meraklıları 

için ideal bir konuma sahiptir. Bölgede deniz sörfünün yanı sıra; tracking, binicilik, safari turları, 

yamaç paraşütü ve tekne turları için olanaklarda mevcuttur. 

Kısacası, el değmemiş yerler görmek ve keşfetmek istiyorsanız bu rotayı bir köşeye not edin. 

 

MARMARİS 

HİSARÖNÜ 

Av. Esma Selen GÖRECİ 
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