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ozan Antlaßmas��n� tek cüm-
leyle tan�mlamak gerekirse,
Türk Ulusu�nun Ba¤�ms�zl�k

ve Zafer Belgesi olarak nitelendirebiliriz. 

�stanbul Barosu olarak Lozan Konfe-
rans��n�n y�l dönümü nedeniyle, her y�l
geleneksel olarak o günün de¤erlen-
dirilmesiyle, bugün gelinen noktan�n
ve bulundu¤umuz ortam�n de¤erlendi-
rilmesini yap�yoruz. Tarih; geçmißi
tekrar canland�rmak için de¤il bugünü
ve yar�n� ayd�nlatt�¤� için devaml� ola-
rak belleklerde tutulmal�d�r. Tarihe
dönüp bakt�¤�m�z zaman 1. Dünya Sa-
vaß��n� sona erdiren 30 Ekim 1918
Mondros Ateßkes Antlaßmas��n�n hü-
kümlerine dayanan galip devletler, ül-
kemizi parçalamak ve ißgal etmek için
harekete geçtiler. Bir taraftan bu ha-
reketi yaparken di¤er tarafta da Türk-
lerin ulus olarak varl�¤�n� ortadan kal-
d�racak ve ba¤�ms�z bir ülke olma ni-
teli¤ini kaybettirecek, adeta sömürge-
ye dönüßtürecek, Sevr Antlaßmas��n�
haz�rlad�lar. 

�ßbirlikçi Osmanl� Hükümeti temsilci-
leri taraf�ndan, tam bir teslimiyet an-
lay�ß� içinde 10 A¤ustos 1920 tarihinde
imzalanan Sevr Antlaßmas�, Türk Kur-
tuluß Savaß��n� veren Türkiye Büyük
Millet Meclisi taraf�ndan ßiddetle red-
dedilmiß ve bu anlaßmay� imzalayan-
lar da vatan hani olarak ilan edilmißtir. 

Gerçekten Sevr Antlaßmas��n�n içeri¤i
incelendi¤inde Osmanl� �mparatorlu-
¤u�nun parçalanmas�n�n yan�nda, siya-
sal, yönetsel, yarg�sal ve ekonomik ba-
¤�ms�zl�¤�n�n da tamamen ortadan kal-
d�r�ld�¤� görülmektedir. Bu köleleßme-
yi amaçlayan antlaßman�n uygulanma-
s� durumunda, art�k ulustan bahset-
menin olana¤�n�n kalmayaca¤� aç�kt�. 

Ülkenin ißgaline ve Sevr dayatmalar�-
na karß� direnen Türkler, temsilcile-
rinden olußan Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Atatürk�ün önderli¤inde,
Kurtuluß Savaß��n� baßlatarak ißgalci-
lerin ülkeden kovulmas�n� sa¤lam�ß,
böylelikle ba¤�ms�z bir Ulus Devletin
kurulmas�n�n yolunu açm�ßlard�r. 

Genç bir Kurtuluß Savaß� Generali, Av-
rupa�n�n ortas�na baß�nda kalpa¤� ile
zaferin sonuçlar�n� tüm dünyaya karß�
tescil için giderek, fiilen elde edilen
sonucu Lozan�da sömürgeci ülkelere
de kabul ettirmiß, bu belgeyi Türk Ulu-
su�nun Ba¤�ms�zl�k ve Zafer Belgesi
haline dönüßtürmüßtür. 

Mustafa KKemal AAtatürk�ün Nutku�nda
belirtti¤i gibi, �Bizim LLozan�da hhakla-
r�m�z� kkorumak iiçin ggücümüz vvard�, EEn
büyük ggücümüz, een ggüvenilir ddayana-
¤�m�z UUlusal EEgemenli¤imizi eelde eet-
miß, oonu eeylemli oolarak hhalk�n eeline
vermiß oolmam�zd�r.

Lozan bbar�ß aantlaßmas��ndaki kkuralla-
r�, ddi¤er bbar�ß öönerileriyle kkarß�laßt�r-
man�n yyersiz ooldu¤u ddüßüncesinde-
yim. BBu AAntlaßma, TTürk UUlusu�na kkar-
ß� yyüzy�llardan bberi hhaz�rlanm�ß vve
Sevr AAntlaßmas� iile ttamamland�¤� ssa-
n�lm�ß, bbüyük bbir yyok eetme eeyleminin
k�r�l�p, öönlenißini ggösteren bbir bbelge-
dir.� Lozan��n sonuçlar�n� bu sözler, en
iyi ßekilde ortaya koymaktad�r. 

Lozan Antlaßmas�, sadece Türk Ulu-
su�nun Ba¤�ms�zl�k ve Zafer Belgesi
olmakla kalmam�ß, daha sonra Latin
Amerika ve Afrika�da sömürge devlet-
lerin ba¤�ms�zl�k mücadelelerinde o
devletlere yol gösterici de olmußtur. 

Bu antlaßmadan sonra kurulan Türki-
ye Cumhuriyeti, Ça¤daß bir devlet an-

lay�ß� içinde Laik Cumhuriyet kuralla-
r�yla yeni bir Hukuk düzenine kavuß-
mußtur. Türkiye Cumhuriyeti di¤er
devrimlere de temel olußturan Hukuk
Devleti �lkesi üzerinde yükselmißtir.
Büyük Atatürk, ça¤daß bir devletin,
ça¤daß bir hukuk düzeniyle var olabi-
lece¤ini s�k s�k vurgulam�ßt�r. 

Bugün 1. Dünya Savaß� sonras�n� ya-
ßatmaya ve ayn� koßullar� yaratmaya
çal�ßan emperyalist devletlerin, Lozan
belgesini yok farz ederek, eskiye dö-
nüß özlemi içinde, o koßullar� yeniden
olußturmak için ne yaz�k ki çabalad�k-
lar�n� görmekteyiz. Yeni dünya düzeni
ad� alt�nda genißletilmiß Ortado¤u
projesi ve 1. Dünya Savaß� sonras� Or-
tado¤u da yarat�lan yapay devletlere
yenilerini katmak amac�yla, yeni hudut
çizgileri ve haritalar çizilmeye baßlan-
m�ßt�r. Bunun en son örne¤i Amerikan
Silahl� Kuvvetler Dergisi�nde yay�mla-
nan harita ile ona ait yaz�lanlard�r. 

Çok a¤�r bedeller ödenerek elde edi-
len ba¤�ms�zl�¤�m�z�n, ülke bütünlü¤ü-
müzün, ulusal birli¤imizin ve ça¤daß
hukuk düzeninin, korunmas� ve geliß-
tirilmesi anlay�ß�n� her zaman dile ge-
tiren �stanbul Barosu, bu konudaki du-
yarl�l�¤�n� her zamankinden fazla dile
getirecektir. Günümüzde baz� iç ve d�ß
çevrelerin Lozan��n yerine Sevr�in si-
yasal düzenini geri getirme ve en az�n-
dan bu çabalara seyirci kalma anlay�-
ß�n� kamuoyu olarak dikkatle izlerken,
Türkiye Cumhuriyeti�nin kuruluß Bel-
gesi olan Lozan��n kazan�mlar�yla be-
raber sonsuza dek yaßayaca¤�na olan
inanc�m�z�n tam oldu¤unu bir kez daha
belirtmekte yarar görüyoruz. ■

Zafer’in Belgesi
Lozan

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
�stanbul Barosu Baßkan�
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

27.07.2006

De¤erli MMeslektaßlar�m;
Kurum yöneticileri için önemli olan; kurumlar� iyi yönetmek, hak ve ç�karlar�n� korumak ve

kollamak kadar ve hatta ondan da önemlisi, yöneticisi olduklar� kurumlar�n onurunu ve sayg�nl�¤�n�
korumak, ona toz kondurmamay� ilke edinmektir. 

Geçti¤imiz dönemde Yönetim Kurulu üyeli¤i yapan ve seçimlere ayr� bir listeden kat�lan bir
meslektaß�m�z�n Adalet bakanl�¤��na verdi¤i dilekçesi ile Baromuz yönetimini suçlad�¤�n� ve töhmet
alt�nda b�rakmaya çal�ßt�¤�n� biliyorsunuz. 

Adalet Bakanl�¤��na verdi¤i sözkonusu dilekçesi ile meslektaß�m�z, kendisi d�ß�ndaki
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Baro Baßkan� olarak benim Adalet Bakanl�¤� Müfettißierince sorgu-
lanmam�z� ve Bara hesaplar�n�n incelenmesini amaçlam�ßt�r. 

Adalet bakanl�¤� müfettißierinin ve Beyo¤lu Cumhuriyet Baßsavc�l�¤��n�n incelemesi sonucu
yap�lan de¤erlendirme ile ilgili olarak, Adalet bakanl�¤� Ceza ißleri Genel Müdürlü¤ü�nün
24/05/2006 tarih ve 02/922 say�l� yaz�s�nda aynen; 

�Avukat iLKNUR ADiLLER�in 05/04/2006 tarihli dilekçesi üzerine hakk�n�zda yap�lan
sorußturma sonunda 18/05/2006 - tarihli �oolluurr� la kkoovvuußßttuurrmmaa iizznnii vveerriillmmeessii ggeerreekkllii
ggöörrüüllmmeemmiißßttiirr..�� denilmiß, ayn� yaz� Yönetim Kurulu üyesi arkadaßlar�m�n adlar�na da ayr� ayr� gön-
derilmißtir. 

Burada üzücü olan; önümüzdeki seçimlerde Bara Baßkan adayaday� oldu¤unu aç�klayan bir
meslektaß�m�z�n ç�kard�¤� �Gün �ß�¤�� dergisinde �Baro�nun Leke Kald�rmayaca¤�� slogan� alt�nda
haks�z ve gerçek d�ß� suçlamalarla, Bara�ya leke sürmeye çal�ßmas�d�r. Bu haks�z         ve gerçekd�ß�
suçlamalar�n seçim malzemesi olarak kullan�lmas�d�r. Bu dergiyi meslektaßlar�m�z�n yaz�haneler-
ine göndermeye devam etmesidir. istanbul Barosu tüm meslektaßlar�m�z�n üyesi oldu¤u büyük bir
hukuk kurumudur. Sizlerin güvenini alan Baßkanl�¤�m dahil Yönetim Kurulu onurla görevlerini yer-
ine getirmenin çabas� içindedir. 

Bir y�l� aßk�n bir süredir Beyo¤lu Cumhuriyet Baßsavc�l�¤� ve Adalet Bakanl�¤� müfettißier-
ince yap�lan inceleme sonucunda, hiçbir iddian�n gerçek olmad�¤�n�n anlaß�lmas� ve kovußturma
izni verilmesine bile gerek görülmedi¤inin bildirilmesi üzerine, haks�z ve gerçek d�ß� suçlamalarla
ßikayette bulunarak Baro�yu töhmet alt�na sokan meslektaß�m�z hakk�nda 04/07/2006 tarihli suç
duyurusu dilekçemizle Beyo¤lu Cumhuriyet Baßsavc�l�¤��na baßvurduk ve kamu davas� aç�lmas�
isteminde bulunduk. Ayr�ca, Yönetim Kurulu üyelerimizce gerekli davalar�n aç�lmas� ve ßikayet hak-
lar�n�n kullan�lmas� da gündemdedir. 

Burada as�l amac�m�z�n Baro�yu korumak görüntüsü alt�nda, kißisel ç�kar ve amaçlar�
için Baro hükmi ßahsiyetine sald�ran ve onu y�pratmaya çal�ßanlara karß� Baro�yu korumak oldu¤u
bilinmelidir. Biz yanl�ß�yla-do¤rusuyla ne yapt�¤�n� bilen ve yapt�klar�m�z�n da, yapamad�klar�m�z�n da
hesab�n� veren ve verecek olan bir yönetimiz. Geçti¤imiz dönemde oldu¤u gibi, bu dönemde de
14 Ekim 2006 tarihinde yap�lacak olan Genel Kurul öncesi Çal�ßma Raporu�nu adresinize
gönderece¤iz. Takdir ve de¤erlendirme elbette ki sizindir. 

YYoo¤¤uunn vvee yyoorruuccuu bbiirr ççaall��ßßmmaa ddöönneemmiinnddeenn ssoonnrraa ggeelleenn AAddllii TTaattiill��ddee hheeppiinniizzee ssaa¤¤ll��kk,, mmuuttlluu--
lluukk vvee eesseennlliikklleerr ddiilliiyyoorruumm.. 

Sayg�lar�mla. 

�stanbul Barosu Baßkan� 
AAvv.. KKaazz��mm KKOOLLCCUUOOÚÚLLUU
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güncel

nkara�da 22 Temmuz
2006 tarihinde toplanan
Türkiye Barolar Birli¤i

Yönetim Kurulu ve 55 Baro Baß-
kan� aßa¤�daki hususlar�n kamu-
oyuna duyurulmas�na karar ver-
mißlerdir:

�nsan haklar� anlay�ß�ndaki ça¤-
daß gelißim �ß�¤�nda 18.11.1992
tarihinde Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununda �müdafi tayi-
ni� konusunda düzenlemeler ya-
p�larak, suçlama karß�s�nda ka-
lanlar�n Avrupa �nsan Haklar�
Sözleßmesi�nin 6. maddesine uy-
gun olarak bir müdafi hizmetin-
den yararlanmalar� sa¤lanm�ß ve
bu hizmetin maddi kayna¤� da;
yarg� harçlar�n�n ve adli para ce-
zalar�n�n % 15 i olarak gösteril-
mißtir. 

Avrupa �nsan Haklar� Sözleßmesi
ve Ceza Muhakemesi Kanunu-
muzun müdafilik görevinin yeri-
ne getirilmesinde kabul etti¤i
�iste¤e ba¤l� müdafilik� ve �zo-
runlu müdafilik� sistemlerinin
her ikisi de sorußturma ve ko-
vußturman�n tüm safhalar�nda,
�adil yarg�lanma hakk�� ve �ada-
letin selameti� gere¤i olarak ki-
ßilerin kendi özgür iradeleri ile
seçerek vekalet verip ücretini

ödeyecekleri bir avukat�n hizme-
tinden yararlanmalar� esas�na
dayanmaktad�r. Maddi durumu
uygun olmayanlara ise ücreti
devlet taraf�ndan ödenen müda-
fi/vekil görevlendirilecektir.

Yasadan ve uygulanmas�ndan
kaynaklanan sorunlar gideril-
meden 04.12.2004 tarihinde ka-
bul edilip 01.06.2005 tarihinde
yürürlü¤e giren 5271 say�l� Ceza
Muhakemesi Kanunu ile görev-
lendirmenin kapsam� �ßüphe-
li/san�k�tan �ßikayetçi�, �ma¤-
dur�, �suçtan zarar gören� ve
�kat�lan�a kadar genißletmiß, so-
rußturma ve kovußturmas� bir
müdafi/vekil bulunmadan yürü-
tülemeyecek suçlar ço¤alt�lm�ß,
böylelikle görevlendirilen müda-
fi/vekil say�s�nda ola¤anüstü ar-
t�ß gerçekleßmißtir.

Ayr�lan kaynak, görevlendirme-
deki bu art�ß karß�s�nda yetersiz
kalm�ß ve 2005 y�l�nda görev alan
meslektaßlar�m�z�n ücretleri
2006 y�l� ödene¤inin tüketilmesi-
ne karß�n ancak ödenebilmißtir.
17.000 meslektaß�m�z, Avukatl�k
Asgari Ücret Tarifesi�nin çok al-
t�nda belirlenmiß olmas�na kar-
ß�n, 2006 y�l�nda bugüne kadar
yapt�klar� hizmetin ücretlerini

alamam�ßlard�r. Bu meslektaß-
lar�m�z bir k�s�m zorunlu giderle-
ri de kendileri karß�lamaktad�r.
2006 y�l�nda 01.06.2006 tarihine
kadar yap�lan görevlendirmeler
için meslektaßlar�m�z�n alaca¤�
olan 67.460.774.89 YTL nin ancak
20.000.000 YTL lik bölümü karß�-
lanabilmißtir. 

Sorun 2005 y�l� Nisan ay�ndan
baßlayarak baßta Adalet Bakan-
l�¤� olmak üzere tüm ilgili ma-
kamlara sunulmuß ancak çözüm
sa¤lanamam�ßt�r. 

Meslektaßlar�m�z�n büyük özveri
ile yürüttükleri ve angaryaya dö-
nüßen hizmeti bu koßullarda
sürdürmeleri olanaks�zd�r. Bu
nedenle, 01.08.2006 tarihinden
baßlayarak, sorun tüm boyutlar�
ile çözülene kadar Ceza Muha-
kemesi Kanunu kapsam�ndaki
tüm müdafi/vekil görevlendir-
melerimizi durdurma karar� ver-
di¤imizi, kamuoyumuzun bilgile-
rine sayg�lar�m�zla sunar�z.       ■

2244..0077..22000066

TTÜÜRRKK��YYEE BBAARROOLLAARR BB��RRLL��ÚÚ�� vvee
5555 BBAARROO BBAAÞÞKKAANNII

CMK 
Görevlendirmeleri 

01.08.2006'da Durduruluyor

A
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Baro Bülteni
‹stanbul

güncel

stanbul Barosu�nun dü-
zenledi¤i ve 21 Temmuz
2006 tarihinde Yeminli

Mali Müßavirler Odas� Konferans
Salonunda yap�lan ��ÞGALDEN
ZAFERE, SEVR�DEN LOZAN�A�
Panelinde Baro Baßkan� Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu Aç�ß Konußma-
s�na �Lozan Antlaßmas�n� tek
cümleyle tan�mlamak gerekirse,
Türk Ulusunun ba¤�ms�zl�k ve
zafer belgesi oldu¤unu söyleye-

biliriz� diyerek baßlad�. Kolcuo¤-
lu, ��ßbirlikçi Osmanl� Hükümeti
temsilcileri taraf�ndan tam bir
teslimiyet anlay�ß� içinde 10
A¤ustos 1920 tarihinde imzala-
nan Sevr Antlaßmas�, Türk Kur-
tuluß Savaß�n� veren Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi taraf�ndan ßid-
detle reddedilmiß ve bu antlaß-
man�n alt�na imza koyanlar vatan
haini olarak ilan edilmißlerdir.
Gerçekten Sevr Anlaßmas�n�n
içeri¤i incelendi¤inde Osmanl�
�mparatorlu¤unun parçalanma-
s�n�n yan�nda siyasal, yönetsel,
yarg�sal ve ekonomik ba¤�ms�zl�-
¤�m�z�n da tamamen ortadan
kald�r�ld�¤� görülmektedir. Ülke-
nin ißgaline ve Sevr dayatmalar�-
na karß� direnen Türklerin tem-
silcilerinden olußan Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi ve Atatürk�ün
önderli¤inde Kurtuluß Savaß�n�
baßlatarak ißgalcilerin ülkeden
kovulmas�n� sa¤lam�ß, böylelikle
ba¤�ms�z bir ulus devleti kurul-
mas�n�n yolunu açm�ß oldular�
dedi.

Paneli yöneten �stanbul Barosu
Genel Sekreteri Av. HHüseyin ÖÖz-
bek, Baronun ulusal birlik ve be-
raberli¤imize, Cumhuriyetin te-
mel ilkelerine duyarl�l�¤�na ve bu
konularda düzenlenen toplant�-
lara k�saca de¤indikten sonra ilk
sözü Prof. DDr. MMümtaz SSoysal�a
verdi. Prof. SSoysal özetle, Lo-
zan�da yap�lan bar�ß görüßmele-
rinde diplomasi ve uluslararas�
hukuk aç�s�ndan ola¤an d�ß� bir
durum yaßand�¤�n�; örne¤in Kur-
tuluß Savaß�ndan yenik ç�kan Yu-
nanistan��n, Birinci Dünya Sava-
ß�nda galip gelen devletlerin ar-
kas�na s�¤�narak savaß tazminat�
ödemedi¤ini, Do¤u Trakya�n�n
Karaa¤aç k�sm�n� Türklere vere-
rek büyük bir tazminat yükünden
kurtulmuß oldu¤unu, belirtti.
Özellikle Lozan��n hukuk siste-
mimiz üzerindeki önemini vur-
gulayan Prof. MMümtaz SSoysal
�Lozan�da bilindi¤i gibi üç büyük
komisyon vard�. Biri Siyasal Ko-
misyon ki, s�n�rlar vesaire gibi
sorunlar�n siyasal çözümlere

‹flgalden Zafere
Sevr’den Lozan’a

‹

‰



ba¤lanmas�yla sorumludur. Di-
¤eri ekonomik ve ticaret konula-
r�nda Mali Komisyon ve bir de
Hukuk Komisyonu vard�. Hukuk
Komisyonundaki tart�ßmalar il-
ginçtir� dedikten sonra Türk ulu-
sunun Kurtuluß Savaß�n� kazan-
mas�n�n ard�ndan Atatürk�ün dü-
ßüncesinin ça¤daß bir Türkiye,
laik bir Türkiye yaratmak oldu-
¤unu, bu nedenle Lozan görüß-
meleri s�ras�nda kendi iste¤iyle
karß� taraf�n istekleri aras�nda
bir bütünlük sezdi¤ini, hukuk ka-
pitülasyonlar�n�n kald�r�labilme-
si için Hukuk Reformu yap�laca¤�
taahhüdünde bulunmaktan yana
oldu¤unu, söyledi. Karß� taraf�n
hukuk kapitülasyonlar�n� muha-
faza edebilmek için sürekli �siz
henüz laik bir toplum de¤ilsiniz.
Bütün hukuk sisteminiz ßeriata
dayan�yor� iddias�nda bulundu-
¤una de¤indi. Prof. SSoysal �Hu-
kuk komisyonunda bulunan Dr.
R�za NNur bu konuda söz vermek
zorunda kalm�ßt�r. Çok k�sa bir
zamanda laik hukuka geçece¤iz,
yeni Medeni Kanun, yeni Ceza
Kanunu, Ticaret Kanunu yapaca-
¤�z diye sayarak taahhütte bu-
lunmußtur. Lozan��n kendi hukuk
sistemimizdeki etkisi bak�m�n-

dan önemli bir nokta oldu¤u için
bunu vurgulanmak istedim� diye
devam etti. 

�kinci konußmac�, Büyükelçi, Mil-
letvekili Onur ÖÖymen, ��biz Lo-
zan�da di¤er devletlerle eßit bir
devlet oldu¤umuzu kan�tlamak
istedik. Lozan�la birlikte veya on-
dan biraz önce yap�lan Birinci
Dünya Savaß�ndan sonra yap�lan
anlaßmalara bakarsan�z, bunla-
r�n hiçbirinde o devletlerin eßitli-
¤inin tescil edildi¤ini göremezsi-
niz. Tam tersine bütün anlaßma-
larda Birinci Dünya Savaß�nda
ma¤lup devletlerin, ikinci s�n�f
devletler haline getirildiklerini
görürsünüz. Çok a¤�r ßartlar dik-
te ettirilmißtir onlara, bu devlet-
ler maalesef eßitliklerini, ege-

menliklerini kaybeden bir duru-
ma getirilmißtir; bunun tek istis-
nas� Lozan�d�r� sözleriyle, Lo-
zan�da sa¤lanan bu sonucun hiç
kolay olmad�¤�na dikkat çekti.
Günümüzden ve geçmißten ör-
neklerle sürdürdü¤ü konußma-
s�n�n sonunda �Lozan�da ccan aal�-
c� nnokta ßßu: BBiz iikinci ss�n�f bbir
devlet oolmay� kkabul eetmedik, kkü-
ççük bbir ddevlet oolmay� kkabul eet-
medik;; iißßin öözü bbu;; bbugün iisse nne
yaz�kki ttesslimiyetççileri ggörüyo-
ruz. TTürkiye�nin uulussal çç�karlar�-
n� ssavunanlar iisse bboy hhedefidir
Türkiye�de. TTürkiye�de uulussal çç�-
karlar� ssavundunuz mmu ssizden
kötüssü yyoktur. SSiz ggericissiniz, ssiz
dinozorssunuz, ssiz çça¤d�ßß�ss�n�z,
ssiz pparanoyakss�n�z ggibi bbütün bbu
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ss�fatlar� llay�k ggörüyorlar uulussal
çç�karlar� ssavunanlara. AAma bbil-
miyorlar kki, uulussal çç�karlar� ssa-
vunanlar iißßte bbu LLozan�� yyapanla-
r�n ççocuklar�d�r, LLozan�� ssavu-
nanlar�n ççocuklar�d�r. OOnlar nne
derlersse ddessinler, bbiz bbu yyolda
devam eedece¤iz� dedi. 

Ege Üniversitesi ��BF Uluslara-
ras� �lißkiler Bölümü Ö¤retim
Üyesi Doç. DDr. EEngin BBerber, �Lo-
zan�la do¤u sorunu çözülmüß ol-
muß mudur?� sorusuyla baßlad�-
¤� konußmas�n� �do¤u sorunu te-
rimini tan�mlarken sözünü etmiß
oldu¤um iç içe geçmiß halkalar�n
bugün varl�¤�n� aynen devam et-
tirdi¤ini söyleyece¤im. Çerçeve
ayn�d�r, ancak içerik de¤ißmißtir.
Þöyle ki, günümüz dünyas�nda
petrol ve do¤algaz�n enerji kay-
na¤� olarak taß�d�¤� önem ülke-
mizin jeostratejik de¤erini bir kat
daha art�rm�ßt�r. Türkiye dünya-
n�n en önemli petrol ve do¤algaz
rezervlerine sahip Ortado¤u ve
Asya�n�n k�y� baß�nda do¤al zen-
ginlikleriyle emperyalist devlet-
lerin ißtah�n� kabartmaktad�r. �ß-
te bu sebeple sözünü etti¤im
halkalar�n merkezine Bo¤azlar�n
da içinde oldu¤unu an�msatarak
tüm Türkiye�yi koyuyorum. �kinci
halkada gerçekte etle t�rnak ka-
dar kaynaßt�¤�m�z� düßündü¤üm
Kürt as�ll� yurttaßlar�m�zdan
baßka bir devlet peßinde koßan
kand�r�lm�ß bir avuç insan bulun-
maktad�r. En d�ßtaki halkadaysa
ABD ve AB�n�n lokomotifi olan
birkaç büyük Avrupa ülkesi bulu-
nuyor. De¤erli konuklar, dikkat
ederseniz 100 y�l önce do¤u so-
rununa konu olan co¤rafyayla
bugün Büyük Ortado¤u ya da Ge-
nißletilmiß Ortado¤u ad� verilen
projeye konu olan co¤rafya ayn�-

d�r. Demokrasi ve insan haklar�-
n� getirmek, terörle mücadele
etmek gibi ulvi ve hakl� gerekçe-
lerin emperyalizmin bu co¤raf-
yaya s�z�p yerleßmesinde birer
paravan haline getirildi¤ini hep
birlikte gördük, görüyoruz� söz-
leriyle devam etti. Lozan Bar�ß
Antlaßmas�n�n kurdu¤u yeni Tür-
kiye�nin s�n�rlar�n�n onuru, dili ve
kültürüyle de¤erli bir emanet
olarak korunmas�n�n ertelene-
mez bir gereklilik oldu¤unu be-
lirtti. �Osmanl� borçlar�n�n Türki-
ye�nin istedi¤i gibi taksitlendiril-
mesi, Bo¤azlar üzerinde Türki-
ye�nin tam egemenli¤ini kuran
Montrö Bo¤azlar Sözleßmesi ve
�skenderun Sanca¤�n�n Türki-
ye�ye kat�lmas� gibi 1930�lu y�l-
larda gerçekleßen kazan�mlar�
da Lozan Bar�ß Antlaßmas�n� ta-
mamlay�p taçland�ran gelißme-
ler dizisi olarak gördü¤ümü  söy-
lemek isterim. Bu nedenle, sal-
tanat ve hilafetçi kalemlerce
vaktiyle dile getirilen �Lozan Za-
fer mi, Hezimet mi?� tart�ßmas�
Sultan Vahdettin�i aklamaya yö-
nelik bir manevrad�r diyorum..
günümüzdeki teslimiyetçi yöne-

tim anlay�ß�na son verilmelidir..
Bunun için öncelikle borç bata-
¤�ndan kurtulmuß güçlü bir eko-
nomiye sahip olmam�z gerekti¤i-
ni düßünüyorum� sözleriyle ko-
nußmas�n� tamamlad�.

Av. HHüseyin ÖÖzbek �Buraya gelir-
ken geçti¤iniz �stiklal Caddesinin
Osmanl� zaman�ndaki ad� Pera
idi. Belki bir k�sm�n�z da Kurtu-
luß�tan geldiniz. Kurtuluß�un da
eski ad� Tatavla�yd�. �ßte Lozan
Pera�y� �stiklal Caddesi yapan,
Tatavla�y�, o zamanki mütareke
�stanbul�unda da Rum çeteleri-
nin üslendi¤i bir merkez olan Ta-
tavla�y�, Kurtuluß Savaß�ndan, �s-
tiklal Savaß�ndan mülhem Kur-
tuluß yapan bir iradedir Lozan.
Þimdi �stiklal Caddesi�ni yeniden
Peralaßt�rmak, yeni bir mütare-
ke ruhunu topluma empoze et-
mek, ß�r�nga etmek söz konusu.
Buna karß� elbette ki Türk Halk�-
n�n, Türk Ulusunun geçmißten
gelen birikimiyle bir iradesi, bir
kararl�l�¤�, bir tepkisi muhakkak
ki olacakt�r. Toplum böyle bir sü-
reç içinden geçiyor� dedikten
sonra Panelde son konußmac�ya
sözü verdi. 

‰
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Emekli Orgeneral Hurßit TTolon
ise �Lozan Antlaßmas�, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin haklar�n�,
toprak bütünlü¤ünü, ulusal ege-
menli¤ini, ba¤�ms�zl�¤�n� koru-
yan, onaylayan bir sonuç belge-
sidir. Bu belge 1699 Karlofça Ba-
r�ß Antlaßmas�, yani �kinci Viyana
Kußatmas�ndan sonra günümü-
ze kadar Bat�l� devletler karß�-
s�nda hep kaybetmiß olan Os-
manl� Devletinin ard�ndan Kurtu-
luß Savaß� sonras� kazan�lm�ß
onur belgesi, Türk�ün onurlu bir
durußunun tasdik edildi¤i bir
belge...  Son y�llarda baßta AB ül-
keleri olmak üzere ABD ile bir-
likte Lozan�� zafiyete u¤ratmaya,
y�pratmaya, hatta güçleri yetse
bunu yok etmeye u¤raßmakta,
bu konuda sorumsuz ifadeleri
beyan etmeye devam etmekte-
dirler� sözlerine bir örnekle
devam ederek, Almanya�n�n ön-
ceki Baßbakanlar�ndan Helmut
Schmidt�in �Türkiye�ye adayl�k
statüsü verilmesi hatad�r, hatta
Sevr Antlaßmas�n�n imzalanm�ß
olmas�na karß�n Türkiye�nin hâlâ
bölünmemiß olmas� da hatad�r�
sözlerine dikkati çekti.

Konußmas�n� görsel sunumla
sürdüren Hurßit TTolon, ��Bugün
Türkiye Cumhuriyetinin kurulu-
ßunun 83. y�l�nda 90 y�l öncesi-
nin, yani kuruluß ve kurtuluß sa-
vaß� dönemimizin yaßan�lanlar�n�
ayn� co¤rafyada aktörler de¤iß-
miß olarak izlemekteyiz, senaryo
de¤ißmiß olarak izlemekteyiz..
Eski ad� yine sömürgecilik, yeni
ad� küreselleßme olan emperya-
lizmin olußturdu¤u bir dünyada
bizim bir güç merkezi olmam�z
istenilmemektedir.. 21. Yüzy�lda
emperyalizm Ortado¤u�da yeni
bir yap�lanma projesini yürürlü-
¤e koyarken Türkiye�yi bölmek
ve Türkiye�yi bir �slam devleti ha-
line getirmek tasar�mlar� vard�r..
Avrupa�n�n Sevr�le Türk Milletini
parçalay�p Anadolu�yu peßkeß
çekmek girißimi, Atatürk Türki-
ye�sini reddetmesi Lozan��n
onaylanmas�yla bu sorun res-
men ortadan kalkm�ßt�r.. Lo-
zan�da ba¤�ms�zl�k ve egemenli-
¤ini Bat�l� güçlere kabul ettiren
Türk Ulusu bugün, yüzy�l�n ba-
ß�ndan beri sürdürmüß oldu¤u
Bat�l�laßma (ça¤daß uygarl�¤a
ulaßma) idealine ra¤men Avrupa

Toplulu¤uyla bütünleßme süre-
cinde Avrupa Birli¤i kurumlar�-
n�n Lozan�la çelißen dayatmala-
r�yla karß� karß�ya bulunmakta-
d�r. Avrupa Birli¤i üyeli¤i süre-
cinde Türkiye�nin önüne di¤er
ortaklarla k�yaslanamayacak
ßartlar konulmaktad�r..� diyerek
bu konuda verdi¤i örnekleri
Sevr�deki hükümlerle karß�laß-
t�rd� ve benzer anlay�ßa dikkat
çekti. Az�nl�klar konusuna özetle
de¤inen Tolon, Lozan�da yer al-
mayan az�nl�klar olußturulmaya
çal�ßt�r�ld�¤�n� vurgulad�.

Oturumu yöneten Av. HHüseyin
Özbek, geçen hafta Frans�z Kül-
tür Merkezinde gösterime girden
bir belgesele de¤indi; �Frans�z-
lar�n deste¤iyle Do¤u Karade-
niz�de çekilen bir filmin, bir bel-
geselin ilk gösterimi Frans�z
Kültür Merkezinde sunuldu hal-
ka.  Bir ilginçlik vard� tabii, Fran-
sa�n�n deste¤iyle çekilen bu Do-
¤u Karadeniz ve sözde çay belge-
selinde Laz�ca konußuluyordu.
Herhalde tabii ki özgürlük ve de-
mokrasiyle ilgilidir, bir baßka bo-
yut aramamak gerekir!� sözle-
riyle toplant�y� kapatt�.               ■
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stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezin-
ce 28 Haziran 2006 Çarßamba günü Galata-
saray Üniversitesinde düzenlenen toplant�-

da Adalet Bakanl�¤�nca kurulan komisyonda görevli
üç bilim adam� taraf�ndan HHuukkuukk MMuuhhaakkeemmeelleerrii YYaassaa
TTaassaarr��ss�� tan�t�ld�.

Toplant�y� yöneten �stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKââzz��mm
KKoollccuuoo¤¤lluu, Avrupa Birli¤inin zorlamas�yla alelacele ve
yeteri kadar tart�ß�lmadan ç�kar�lan yasalarda sorun-
lar yaßand�¤�n� belirterek henüz yasalaßmayan Türk
Ticaret Yasas� Tasar�s�, Borçlar Yasas� Tasar�s� ve Hu-
kuk Muhakemeleri Yasa Tasar�s�n�n toplumun her ke-
siminde iyice tart�ß�lmas� gerekti¤ini bildirdi. 

Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar�s�n�n Avrupa �nsan
Haklar� Sözleßmesinin 6. maddesinde ifadesini bulan
adil yarg�lama hakk�na uygun olarak haz�rland�¤�n�n
görüldü¤ünü belirten KKoollccuuoo¤¤lluu, �Amaç, makul süre-
de yarg�lama yapmakt�r. Ancak, amaç, usul yasala-
r�nda yap�lan de¤ißikliklerle tam olarak sa¤lanamaz.
Yarg�n�n alt yap� sorunlar�n� da çözmek gerekir� dedi. 

Toplant�da ilk sözü alan Galatasaray Üniversitesi Ö¤-
retim Üyesi PPrrooff.. DDrr.. HHaakkaann PPeekkccaann��tteezz, haz�rlad�kla-

r� Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar�s�n� anlatt�. 1927
y�l�nda yürürlü¤e giren 1086 say�l� Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Yasas�n�n günümüze kadar tam 26 kez de¤i-
ßikli¤e u¤rad�¤�n� belirten PPrrooff.. DDrr.. PPeekkccaann��tteezz, temel
yasan�n omurgas�n� de¤ißtirmediklerini, yarg�n�n h�z-
lanmas�n� sa¤lamak ve adaletin gecikmesini önlemek
amac�yla baz� yenilikler eklediklerini ve yasa tasar�s�n-
da terim birli¤i olußturmaya çal�ßt�klar�n� söyledi.

PPeekkccaann��tteezz, �Tasar� mevcut yasan�n revize edilmiß
ßeklidir. Sulh ve Asliye Hukuk ayr�m� korunmußtur.
Yasadan 80 kadar madde ç�kar�lm�ßt�r. Yasa tasar�s�-
na ça¤daß teknolojinin kullan�m�na olanak veren
maddeler konulmußtur� dedi.  

Dokuz Eylül Üniversitesi Ö¤retim Üyesi DDooçç.. DDrr.. OO¤¤uuzz
AAttaallaayy, yasa tasar�s�n�n �spat ve Deliller bölümünde
yap�lan de¤ißiklikleri anlatt�. Tasar�da ispat hakk�, is-
pat yükü ve karß� ispatla ilgili hükümlerin yeni oldu-
¤unu belirten Atalay, delil olarak �bbeellggee vvee sseenneett� dü-
zenlenmiß oldu¤unu, hukukumuzda ilk defa �bbeellggee�
kavram� ile �sseenneett� kavram�n�n birbirinden ayr�lm�ß
oldu¤unu ifade etti.

Marmara Üniversitesi Ö¤retim Üyesi PPrrooff.. DDrr.. KKaammiill
YY��lldd��rr��mm ise, Tasar�da ikrar�n delil olarak kabul edil-
medi¤ini, senetle ispat zorunlulu¤unun korundu¤u-
nu, güvenli elektronik imzan�n kabul edildi¤ini ve ye-
min metninin de¤ißtirildi¤ini bildirdi.

PPrrooff.. DDrr.. YY��lldd��rr��mm, Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar�-
s�nda yer alan adil yarg�lanma hakk�, ispat hakk�, yar-
g�lamada egemen olan ilkeler, dürüst davranma,
do¤ru söyleme, hâkimin davay� ayd�nlatma yetkisi,
yarg�laman�n sevk ve idaresi konular�nda ayr�nt�l� bil-
giler verdi. Y�ld�r�m, tasar� ile getirilen yeniliklerden
birinin de avukatla temsil zorunlulu¤unun getirilmiß
oldu¤unu, ancak bu zorunlulu¤un belli bir miktar�n
üzerindeki uyußmazl�klar için getirildi¤ini kaydetti. ■

Hukuk Muhakemeleri
Kanun Tasar›s› Tan›t›ld›

‹
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stanbul Barosu�nun Koç Üniversitesi ile birlikte
düzenledi¤i �Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasa-
r�s� De¤erlendirme Toplant�s�nda� Tasar�n�n de-
¤ißtirilmesi gereken yetersiz maddelerine de¤i-

nildi. �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu Aç�ß
konußmas�nda tasar�lar�n yeterince tart�ß�lmadan acele ya-
salaßt�¤� bir sürecin yaßand�¤�, bu nedenle temel yasalar
kabul edildikten k�sa bir süre sonra birçok maddesinde de-
¤ißiklik yap�lma zorunlulu¤u ile karß� karß�ya kal�nd�¤�n�
belirtti. Tasar� ile getirilen yeniliklerden birinin avukatla
temsil zorunlulu¤u oldu¤una, ancak bu zorunlulu¤un belli
bir miktar�n üzerindeki uyußmazl�klar için getirdi¤ine dik-
kat çeken Kolcuo¤lu, CMK�da yer alan zorunlu müdafilikten
geri ad�m at�lmaktad�r, dedi. Kolcuo¤lu, HUMK.nun uygula-
man�n temeli oldu¤unu, �stanbul Barosu olarak yeni Tasa-
r�n�n 28 Haziran 2006 Çarßamba günü Galatasaray Üniver-
sitesinde düzenlenen toplant�da Prof. DDr. HHakan PPekcan�-
tez, Prof. DDr. OO¤uz AAtalay vve PProf. DDr. KKamil YY�ld�r�m tara-
f�ndan tan�t�ld�¤�n�, bu toplant�da ise eleßtirel olarak ele al�-
naca¤�n� söyledi.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan� Prof.Dr. TTu¤rul
Ansay��n oturum baßkanl�¤�n� yapt�¤� toplant�da konußan
Prof. DDr. YYavuz AAlangoya, Tasar�n�n dilinde yap�lan yenileß-
tirmede bir k�s�m kavramlar�n oldu¤u gibi b�rak�l�rken baz�
Türkçeleßtirmelerin ise bu kavramlar� tam karß�lanmama-
s�n� eleßtirerek dilde yenileßtirmede çok dikkatli davran�l-
mas� gerekti¤ini vurgulad�. Ayr�ca maddeler aras�ndaki tu-
tars�zl�¤a ve çelißkilere dikkati çeken Prof. DDr. AAlango-
ya, örne¤in Tasar�n�n 25/2 maddesinde �yetki itiraz� esasa
girilmeden ileri sürülür� dendi¤ini ancak di¤er maddelerde
ise �ilk itiraz� olarak ele al�nd�¤�n�, bu çelißkilerin gideril-
mesi gerekti¤i belirtti. Tasar�n�n adeta hukuk ö¤retmek
amac�na yönelik oldu¤unu eleßtiren Prof. DDr. AAlangoya, oy-
sa �Kanun öö¤retmez, ddüzenler� dedi. Prof. DDr. KKamil YY�ld�-
r�m, Tasar� haz�rlama Komisyonunda yer ald�¤�n�, Komisyo-
nun 25 kißiden olußtu¤unu, asl�nda az say�da bir Komisyon
taraf�ndan haz�rlanmas�n�n ve ard�ndan tart�ß�lmas�na ye-
terli süre tan�nmas�n�n daha do¤ru bir yöntem olaca¤�na
ißaret etti. Tasar�da bir çok yenilik yap�ld�¤�n�, örne¤in ön
inceleme safhas�n�n getirildi¤ini, ön incelemenin amac�na

uygun yap�lmas�, taraflar aras�nda sulh imkân�n� art�racak,
hatta yarg�lama d�ß� uyußmazl�k çözüm yollar�yla da ba¤-
lant�l� olarak taraflar�n do¤rudan ya da arabulucu yard�m�y-
la uyußmazl�¤� çözmelerinin yolunu açacakt�r, dedi. Prof.
Dr. YY�ld�r�m, Tasar�n�n Dördüncü K�sm�n�n �kinci Bölümün-
de �senet� yerine �belge ve senet� ibaresine yer verildi¤ini,
bu Bölüm içinde delil olarak, �belge ve senet� ßeklinde dü-
zenlendi¤ini, ilk defa hukukumuzda belge kavram� ile senet
kavram� birbirinden ayr�lm�ß oldu¤unu belirtti. Bu konuda
Türk Ticaret Kanunu Tasar�s�n�n göz önünde tutulmad�¤�n�
eleßtirdi. Prof. DDr. NNevhis DDeren YY�ld�r�m, Tasar�n�n çok bü-
yük bir k�sm�n�n gözden geçirilmesi ve yeniden düzenlen-
mesi gerekti¤i belirtti. Özellikle Tahkim konusuna de¤inen
Prof. DDr. NNevhis DDeren YY�ld�r�m, ihtiyati tedbir ile ihtiyati ha-
cizle ilgili maddelerin de yetersiz oldu¤unu de¤ißiklik öne-
rileri getirdi¤ini aç�klad�. Prof. DDr. EErdo¤an MMoro¤lu, soru
cevap bölümünde, Tasar�lar�n haz�rlanmas� s�ras�nda di¤er
temel yasalar ve Tasar�larla ba¤lant� kurulamad�¤�n� eleß-
tirdi. Ticaret Kanunu Tasar�s�n�nda �ticari defterlerle ispat
konusuna yer verilmedi¤ini ve HUMK uygulan�r ßeklinde
yollama yap�ld�¤�n��, bu nedenle ticari defterlerle ispat hu-
susunun Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar�s�nda aç�kl�¤a
kavußturulmas� gerekti¤ini belirtti, oysa Tasar�da bu konu-
da bir düzenleme olmad�¤�na dikkat çekti. Prof. AAlangoya,
Tasar�n�n gözden geçirilmesi ve görüß bildirilmesi için veri-
len sürenin çok k�sa oldu¤unu, HMK. Tasar�n�n da di¤er te-
mel Kanunlar�n geçirilmesinde oldu¤u gibi aceleye getiri-
lece¤inden endiße etti¤ini ifade etti. ■

Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›
De¤erlendirme Toplant›s› Yap›ld›

‹



aro Meclisi 12. Ola¤an
Genel Kurulu, 8 Temmuz
Cumartesi günü saat

11.00�da Bak�rköy Belediyesi Yu-
nus Emre Kültür Merkezi Konfe-
rans Salonunda topland�.

Aç�l�ß ve sayg� durußundan sonra
söz alan Baro Meclisi Divan Baß-
kan� Av. Þeref KK�sac�k, Baro
Meclisinin kurulußundan bu yana
ilk kez bir baßka bölgede toplan-
d�¤�n�, bu toplant�n�n yap�lmas�n-
da Bak�rköy Belediye Baßkan�
Ateß ÜÜnal EErzen�in yak�n ilgisini
gördüklerini bu nedenle kendisi-
ne teßekkür ettiklerini bildirdi.

Toplant�n�n aç�l�ß�nda bir konuß-
ma yapan Ateß ÜÜnal EErzen, sa-
vunma hakk�n�n temel ö¤esi avu-
katlar� Bak�rköy�de konuk et-
mekten mutluluk duyduklar�n�
belirterek, hukuk devletinin ge-
lißmesinde, insan haklar�n� sa-
vunmada nitelikli hukukçular�n

büyük önemi bulundu¤unu vur-
gulad�.

Erzen, �Adalet güçlü, güçlüler de
adil olmal�d�r� dedi.

Baro Meclisi Baßkan� Av. Þeref
K�sac�k gündem gere¤i 11. Ola-
¤an Genel Kurul ile 1. Ola¤anüs-
tü Genel Kurul çal�ßmalar� hak-
k�nda bilgi verdikten sonra gün-
demin üçüncü maddesinde yer
alan ülke ve yarg� sorunlar�n�n
görüßülmesine geçildi.

Bu bölümde söz alan konußmac�-
lar, küreselleßme nedeniyle ül-
kemizin kußatma alt�nda oldu¤u-
nu, alt-üst kimlik tart�ßmalar� ve
kalk�nma ajanslar�n�n ülkenin bü-
tünlü¤üne yönelik tehditler oluß-
turdu¤unu, Baro�nun 2007 y�l�nda
önemli bir demokrasi s�nav� ver-
mesi gerekti¤ine ißaret ettiler.

Yarg�n�n siyasal iktidar�n gücü
alt�na girdi¤ini, Dan�ßtay sald�r�-

s�n�n her y�l önemli bir gün ola-
rak an�lmas� gerekti¤ini an�msa-
tan konußmac�lar, Hâkimler ve
Savc�lar Yüksek Kurulunun kuv-
vetler ayr�l�¤� ilkesine ayk�r� ku-
ruldu¤unu, bask� grubu olarak
etkin olma yollar�n�n aranmas�
gerekti¤ini ifade ettiler. 

Bu bölümde söz alan Baßkan Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu, din eksenli
kadrolaßman�n sürdü¤ünü, ulu-
salc�l�¤�n yerine ümmetçilik an-
lay�ß�n� yerleßtirerek Büyük Or-
tado¤u Projesini uygulama gay-
reti içinde olundu¤unu, bir tek
orduya s�zamad�klar�n� ama onu
da etkisizleßtirmeye çal�ßt�klar�-
n� bildirdi. 

Kolcuo¤lu, stratejik kurumlar�n
tek tek yabanc�lar�n eline geçti¤i
bir ortamda, Cumhuriyetin temel
ilkelerine sahip kurumlar�n ko-
runmas�n�n büyük önem taß�d�¤�-
n� vurgulad�.

10

Baro Bülteni baro meclisi
‹stanbul

Ülke ve Yarg› Sorunlar›yla
Baro’nun Yeniden Yap›land›r›lmas›

Görüflüldü

B

‰
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baro meclisi

Gündemin 4. maddesinde, artan
iß yükü do¤rultusunda Baro�nun
yeniden yap�lanmas� görüßüldü.

Bu bölümde söz alan konußmac�-
lar, bölge barolar�n�n kurulmas�
gerekti¤ini, merkez ve komisyon-
lar�n yeniden yap�land�r�lmas�n�,
bölge temsilciliklerinin daha et-
kin hale getirip yönergeye ba¤-
lanmas�n� ve yönetim kurulu üye
say�s�n�n art�r�lmas�n konusunda
çal�ßmalar yap�lmas�n� istediler.

Avukatl�k s�nav� konusundaki be-
lirsizliklerin devam etti¤ini belir-
ten ve Staj E¤itim Merkezinin
özerkli¤inin korunmas� ya da
okul haline getirilmesini isteyen
konußmac�lar, stajyer say�s�n�n
k�s�tlanmas�n�, Disiplin Kurulu-
nun yo¤un bir yük alt�nda bulun-
du¤unu, bu sorunun çözümü için
yasal de¤ißiklik önerisi yap�lma-
s�n� ve CMK yürütme kurulu
olußturulmas�n� öne sürdüler.

Bu bölümde söz alan Baro
Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
yap�lan eleßtirileri ve önerileri
sayg�yla karß�lad�klar�n�, �stan-
bul�daki 34 adliyenin üç mer-
kezde toplanmas�ndan sonra so-
runlar�n büyük ölçüde çözülece-
¤ini bildirdi.

Meslektaßlar�m�z�n sa¤l�k ve
sosyal sorunlar�n�n çözümü için
u¤raß verdiklerini belirten Kol-
cuo¤lu, Sosyal Güvenlik Yasa-
s��n�n y�lbaß�nda hizmete girece-
¤ini ve sa¤l�k fonunda toplanan
paran�n bu tarihten sonra kulla-
n�labilece¤ini, bu takdirde avu-
katlar�n sa¤l�k sorunlar�n�n mes-
le¤e yak�ß�r biçimde çözülece¤ini
anlatt�. 

Baronun ça¤daß anlamda bir ça-
l�ßma mekân�na kavußabilmesi
için üç y�ld�r çal�ß�ld�¤�n� ve so-
nunda Gayrettepe�de bir yer bu-
lundu¤unu bildiren Kolcu¤lu,
Baro binas� projesi için konkur
aç�laca¤�n�, bu konuda Mimarlar
Odas� ve �TÜ ile görüßüldü¤ünü
ve inßaat�n çok k�sa süre içinde
bitirilece¤ini müjdeledi.

CMK ödemelerinin zaman�nda ve
düzenli olarak yerine getirilme-
sine çal�ßt�klar�n�, avukatl�k s�na-

v�n�n ise Ankara�da yap�lacak Ba-
ro Baßkanlar� toplant�s�nda son
kez görüßülerek karara ba¤lana-
ca¤�n� anlatan Baßkan Kolcuo¤-
lu, mahkemelerde yazd�r�lan tu-
tanaklar�n meslektaßlar�m�z ta-
raf�ndan an�nda izlenmesi için
�stanbul adliyelerindeki hemen
hemen bütün durußma salonla-
r�na LCD ekran koyduklar�n� bil-
dirdi.

Baßkan Kolcuo¤lu, Çatalca ve
Kad�köy adliyelerinde baßlat�lan
avukatlar�n dijital ekranda du-
rußma saatini oturdu¤u yerden
ö¤renebilmesine olanak tan�yan
sistemin de yayg�nlaßt�r�laca¤�n�,
bunun meslektaßlar�m�z� art�k
ayakta mahkeme kap�lar�nda s�-
ra beklemekten kurtaraca¤�n�
kaydetti.

Meslektaßlar�m�z�n ça¤daß tek-
nolojinin olanaklar�ndan yarar-
lanmas� için çal�ßt�klar�n� ifade
eden Baßkan Kolcuo¤lu, halen
Staj E¤itim Merkezinde 35 bilgi-
sayardan olußan bir s�n�f haz�rla-
d�klar�n�, çok yak�nda bu s�n�f�n
meslektaßlar�m�za bilgisayar ö¤-
renimi konusunda hizmet ver-
meye baßlayaca¤�n� söyledi.

Baßkan�n konußmas�ndan sonra
Genel Kurul�da Baro Meclisi�nin
30 Eylül Cumartesi günü toplan-
mas� kararlaßt�r�ld� ve toplant�
sona erdi. ■
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

atalca Adalet Saray�, 16
Haziran 2006 Cuma gü-
nü yap�lan törenle hiz-

mete girdi.

Yöresel halk oyunlar� gösterile-
rinden sonra aç�l�ß törenine geçil-
di. Sayg� durußu ve �stiklal Marß�-
n�n okunmas�ndan sonra �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcu-
o¤lu bir konußma yapt�.

Hâkimler ve Savc�lar Yüksek Ku-
rulu Baßkan Vekili Celal AAltun-
kaya ve Adalet Bakan� Cemil ÇÇi-
çek�in konußmalar�ndan sonra
Çatalca Adalet Saray��n�n aç�l�ß�
yap�ld�.

Çatalca Ferhat Paßa mahallesin-
de 4 Ocak 2005 tarihinde 5 katl�
olarak yap�m�na baßlanan Çatal-
ca Adalet Saray�, ayn� y�l�n Ekim
ay�nda inßaat� bitirilmiß ve Ayaß
�ß Yurdu taraf�ndan tefrißi yap�la-

rak 16 Haziran 2006 tarihinde

hizmete aç�lm�ßt�r. 18 ay gibi k�sa

bir zamanda tamamlanan Çatal-

ca Adalet Saray�nda tüm adli hiz-

metler ve �lçe Seçim Kurulu hiz-

metleri verilmektedir. 

Çatalca Adalet Saray�nda avu-

katlara hizmet verecek bir Baro

Odas� ve tüm adliye çal�ßanlar� ve

vatandaßlara hizmet verecek bir

kafeterya da bulunmaktad�r. ■

Çatalca Adalet Saray› 
Hizmete Girdi

Ç
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güncel

stanbul Barosu Meslek
�çi E¤itim Merkezince dü-
zenlenen Türk �cra ve �f-

las Kanunu�nda Sermaye Þirketle-
rine Yönelik �YYeenniiddeenn YYaapp��llaanndd��rr--
mmaa MMooddeelllleerrii� konulu toplant� 14
Temmuz 2006 Cuma günü �stanbul
Menkul K�ymetler Borsas� Konfe-
rans Salonunda yap�ld�.

Aç�ß konußmalar�n� �MKB Baßkan�
OOssmmaann BBiirrsseenn ve �stanbul Barosu
Baßkan Yard�mc�s� AAvv.. FFiilliizz SSaa--
rraaçç����nn yapt�klar� toplant�y� Koç Üni-
versitesi Ö¤retim Üyesi PPrrooff.. DDrr..
YYaavvuuzz AAllaannggooyyaa yönetti. Manisa
Barosundan AAvv.. ÞÞaakkiirr BBaallcc�� ser-
maye ßirketlerine yönelik yeniden
yap�land�rma modelleri, özellikle
�iflas�n ertelenmesi� hakk�nda ay-
r�nt�l� bilgi verdi. 

AAvv.. ÞÞaakkiirr BBaallcc��,, bbiirriinnccii oottuurruummddaa
yyeenniiddeenn yyaapp��llaanndd��rrmmaa kkaavvrraamm�� vvee
ddüünnyyaaddaakkii ggeelliißßmmeelleerr,, iikkiinnccii oottuu--
rruummddaa iissee TTüürrkk hhuukkuukkuunnddaa yyeennii--
ddeenn yyaapp��llaanndd��rrmmaa mmooddeelllleerriinniinn uuyy--
gguullaammaallaarr�� üüzzeerriinnee ddee¤¤eerrlleennddiirr--
mmeelleerr yyaapptt��.. MMaallii aaçç��ddaann zzoorr dduu--
rruummddaa oollaann,, bboorrccaa bbaatt��kk sseerrmmaayyee
ßßiirrkkeettlleerriinnii yyeenniiddeenn yyaapp��llaanndd��rrmmaa
mmooddeelllleerriinnee iilliißßkkiinn hhüükküümmlleerriinn
ddaahhaa ççookk IIMMFF vvee DDüünnyyaa BBaannkkaa--
ss����nn��nn iisstteekklleerrii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa ggeettii--
rriillddii¤¤iinnee ddee¤¤iinnddii.. AAvv.. BBaallcc��,, ��dün-
yada alacakl� ile borçlu aras�nda
hemen cebri icra yoluna baßvura-
rak alaca¤�n� elde etme yerine uz-

laßarak borcun daha uzun vadede
ödenmesi yönünde uzlaßma ile il-
gili bir gelißme var. K�saca uzlaß-
ma suretiyle bu ßirketlerin yeni-
den yap�land�r�lmas�n�n topluma,
devlete, oradaki çal�ßan insanlara,
ailelerine, herkese olumlu yönde
kalk�lan olaca¤� düßünülerek yeni
düzenlemeler yap�ld�. Bu amaçla
mal varl�¤�n�n terki suretiyle kon-
kordato yeni olarak kabul edildi.
�flâs içi ve �flâs d�ß� konkordato ile
ilgili hükümler de¤ißtirildi ve en
önemlisi, uzlaßma suretiyle ser-
maye ßirketlerinin yeniden yap�-
land�r�lmas� ve �flâs�n ertelenmesi
ile ilgili yeni düzenlemeler yap�l-
d�. �flas�n ertelenmesi asl�nda
Türk Ticaret kanununda mevcut-
tur. Alacakl�larla temasa geçil-
meden, daha pratik bir yol olarak
görülmesi nedeniyle di¤er yeni-
den yap�land�rma modellerinin
önüne geçmißtir� diyerek �iflas�n
ertelenmesi�ne ilißkin ayr�nt�l�
bilgiler verdi. Erteleme süreci
içerinde takip yap�lmas� ve takibin

ne anlama geldi¤i konusunda, uy-
gulamada önemli sorunlar oldu-
¤unu söyleyen BBaallcc��, ��flas�n erte-
lenmesi kurumunda, gerek kanu-
nun gerekçelerinde, gerekse ge-
nel yap�da öyle bir bulgu var ki, -ve
nitekim �sviçre mahkemesinin de,
Yarg�tay��m�z�n da bu konuda ver-
miß oldu¤u kararlar� var- hali ha-
z�r durumuyla iflas karar� verdi¤i-
nizde, alacakl�y� tatmin edebilece-
¤imiz oran ile iflas�n ertelenmesi
karar� verdikten sonra, erteleme
karar�n�n sonras�nda gelißen
olumlu seyirde, alacakl�lar daha
iyi bir noktaya taß�nacaklarsa, ifla-
s�n ertelenmesi kurumundan kay-
g�lanmaya gerek bulunmamal�.
Dolay�s�yla, iflas�n ertelenmesi ku-
rumundan söz ederken ya da baß-
vurulurken, baßlang�çta ve peßin
hükümle borçlunun, suiniyetle ha-
reket edece¤i, alacakl�lar�n zarar�-
na hareket edece¤i ßeklindeki dü-
ßünüß tarz�m�z� biraz daha farkl�
k�lmam�z gerekiyor diye düßünü-
yorum; çünkü, erteleme kurumu-
nun ruhunda ißletmenin ve ekono-
minin kazanmas�, istihdam edilen-
lerin kazanmas�� esas� oldu¤unu
belirterek, nitekim gerekçelerde
de, borçlunun yarar�n�n yan� s�ra,
alacakl�lar�n da menfaatlerini gö-
zetmek üzere ibarelerin yer ald�¤�-
n� vurgulad�. ■

Türk ‹cra ve ‹flas Kanunu’nda Sermaye fiirketlerine Yönelik

“Yeniden Yap›land›rma Modelleri”

‹



14

Baro Bülteni görüß
‹stanbul

Temmuz  2006 günlü
Cumhuriyet Gazetesinin
�Parççalama PPlan�� man-

ßetli haberiyle birlikte  bir de ha-
rita yay�nland�. Haritada Türki-
ye�nin do¤u ve güneydo¤usunun
baz� illeri baba mal� gibi birileri-
ne ba¤�ßlan�vermiß. 

ABD SSilahl� KKuvvetler DDergi-
ssi�nde (Armed Forces Journal )
emekli albay Ralph PPeterss tara-
f�ndan kaleme al�nan makalede
Ortado¤u� da istikrar�n sa¤lana-
bilmesi için s�n�rlar�n yeniden çi-
zilmesi gerekti¤i vurgulan�yor.

Peterss makalesinde �Ortado¤u
isstikrarss�zl�¤�n�n ttemelinde AAvru-
pal�lar�n  kkendi çç�karlar� ddo¤rul-
tussunda ggelißßigüzel ççizdikleri ss�-
n�rlar ooldu¤unu, bbu ss�n�rlar�n
bölgedeki aaz�nl�klar�n ddurumu
göz öönüne aal�narak  yyeniden ççi-
zilmedikleri ttakdirde iisstikrarss�z-
l�klar�n ssonunun ggelmeyece¤ini�
belirtiyor. 

Yaz�da Türkiye, Suriye, �ran ve
Irak�ta yaßayan, nüfuslar� 27-36
milyon aras�nda oldu¤u hesapla-
nan Kürtlerin ba¤�ms�z bir devlet
sahibi olmas� gerekti¤ine özel-
likle vurgu yap�ld�ktan sonra:�
Bu, BBulgarisstan�dan JJaponya� yya
kadar uuzanan bbölgede een BBat�
yanl�ss� üülke oolacakt�r ��deniyor.

Pentagon� un, ABD Silahl� Kuv-
vetlerinin, finans kapital ve aske-
ri sinai kompleksle birlikte yöne-
timdeki etkinli¤i göz önüne al�n-
d�¤�nda yaz�n�n önemi anlaß�l�r.
Bu aç�dan yaz� yaln�zca emekli
bir albay�n kißisel görüßü olarak
de¤erlendirilemez. ABD� nin
BOP (Büyük Ortado¤u Projesi )
ba¤lam�nda benzer görüßler dile
getirilmektedir.

Bu anlamda makale  ABD�nin
Fas�tan Endonezya� ya kadar
GOP (Genißletilmiß Ortado¤u
Projesi ) projesinin Silahl� Kuv-
vetler Dergisinde dile getirilme-
sidir diyebiliriz. Bir baßka söy-
lemle ABD emperyalizminin
ekonomik ve siyasal ç�karlar�
do¤rultusunda tüm dünyan�n si-
yasi haritas�n� de¤ißtirme amac�-
n�n bölgemize yönelik olan�n�n
aç�klanmas�d�r.

Bilindi¤i gibi Ortado¤u� nun bu
günkü siyasi haritas� I. Dünya
Savaß�n�n sonunda çizildi. Petrol
baßta olmak üzere Ortado¤u�nun
enerji kaynaklar�n�n üstüne otur-
mak isteyen zaman�n süper gücü
�ngiltere bu günkü siyasi harita-
n�n mimar�d�r. Savaß�n galiple-
rinden Fransa� ya sus pay� kabi-
linden verilen Suriye ve Lübnan
d�ß�nda bütün bölge �ngiltere� nin
enerji politikas� ve Hindistan yo-

lunu güvenceye al�nmas� strate-
jisine göre ßekillenmißtir. �ngil-
tere- M�s�r-Hindistan-Avustralya
yolunun güvenli¤i ve emperyal
amaçlar� için Cebelitar�k bo¤az�,
Süveyß Kanal�yla birlikte Türki-
ye�nin bo¤az�n� s�k�p can�n� al-
mak demek olan Türk bo¤azlar�-
n�n ( Çanakkale ve �stanbul Bo-
¤azlar�) denetimini elinde tut-
mak istemißtir. Akdeniz ve Kara-
deniz�e giriß ç�k�ßlar�n ve bu de-
nizlerdeki egemenli¤in  bir baß-
ka gücün eline geçmemesini
amaç edinmißtir. 

Cetvelle, masa baß�nda Ortado-
¤u�nun yapay devletçiklerini
olußtururken, bu günkü bo¤az-
laßmas�n�n tohumlar�n�n ekilme-
si anlam�nda etnik ve mezhepsel
kompozisyonu yaratmaya özen
göstermißtir. Öyle ki, gelecekte
bile ulus bilinci  ve ça¤daßl�k te-
melinde bir araya gelmelerini
olanaks�z k�lacak bir karmaßan�n
içine düßsünler!

K�sacas� �ngiltere o dönemde
kendi istikrar�n� olußturmußtur.
Bu günün süper gücü ABD de bu
istikrars�z bölgeye kendi istikrar
projesini dayatmaktad�r!.. 

Baßta ��ngiltere oolmak üüzere II.
Dünya SSavaß� ggaliplerinin mmasa
baß�nda ççizdikleri SSevr hharitas�-

Lozan’›n  83. Y›l›nda  Sevr
Haritas›n›  Özleyenler

Av. Hüseyin ÖZBEK
�stanbul Barosu Genel Sekreteri 

7
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görüß

na iisyan eeden, Ulussal KKurtulußß
Savaßß� vererek, ssüngüyle ççizdi¤i
kendi hharitas�n� LLozan�da kkabul
ettiren bbir ttek TTürk mmilleti ooldu.
Bizim dd�ß�m�zdakiler OOlimpos
tanr�lar�n�n bbelirledikleri kkader-
lerine rr�za ggösteren ttragedya
kahramanlar� ggibi bboyun ee¤diler.
Emperyalizmin bahßetti¤i özgür-
lü¤ün ( ! ) ne menem bir ßey ol-
du¤unu anlamalar� için epey za-
man�n geçmesi gerekecekti.

ABD ve AB  istikrar sözcü¤üne bi-
zim anlad�¤�m�zdan farkl� bir an-
lam yüklemektedir. Bizim için is-
tikrar ba¤�ms�z, ça¤daß, üniter
bir Türkiye�de, ulus devlet olarak
varl�¤�m�z� sürdürmektir. Yine bi-
zim için istikrar; komßular�m�zla
bar�ß ve iyi komßuluk ilißkileri
içinde, karß�l�kl� ç�karlara sayg�
temelinde bir arada yaßamakt�r. 

ABD için istikrar dünyan�n nere-
sinde olursa olsun enerji kay-
naklar�na hiçbir ulusal dirençle
karß�laßmadan el kayabilme öz-
gürlü¤üdür. ABD nin bu özgürlü-
¤üne karß� bir tav�r yoksa istikrar
vard�r ve sürmelidir... Ulus dev-
letler bu sömürüye karß� ç�k�yor-
sa, uluslar direniyorsa, orada is-
tikrar tehlikededir, istikrar�n ye-
niden kurulmas� ve korunmas�
gerekmektedir...Dünya halklar�-
n� istedi¤i gibi sömürebilme,
kendisine direnen devletleri,
uluslar�, ißgal dahil, askeri ve
ekonomik olarak cezaland�rma,
ABD aç�s�ndan istikrar�n korun-
mas� ba¤lam�nda yap�lmas� ge-
rekenlerdir.

ABD�nin parçalama plan�n�n
manßetten verildi¤i haberin ya-

n�nda daha küçük puntolarla ve-
rilen  son derece çarp�c�, bir o
kadar da düßündürücü haber
Türk D�ßißleri Bakan� ile ABD D�-
ßißleri Bakan� Rice�in aç�klad�k-
lar� �Türk-Amerikan SStratejik
Ortakl�¤�n� ��leri GGötürmek ��ççin
Ortak VVizyon vve YYap�land�r�lm�ßß
Ortakl�k� belgesine ilißkin: �V�Z-
YON  BBELGES�, TTÜRK�YE  AABD
STRATEJ�S�NE  OORTAK ;;ABD�nin
Büyük OOrtado¤u PProjessine iilißßkin
politikalar�na TTürkiye�nin dde oor-
tak eedildi¤i  OOrtak VVizyon BBelge-
ssi� nnde �� Geniß Ortado¤u�da bar�ß
ve istikrar�n demokrasi yoluyla
yayg�nlaßt�r�lmas�� issteniyor.
CHP�li ÖÖymen, AABD�nin IIrak vve
�ran�da iizledi¤i sstratejiyi aan�mssa-
tarak ��Þimdi biz de bunu mu
destekliyoruz� diye ssordu�.

Geçen yüzy�l�n ilk çeyre¤inde  �n-
giltere Ortado¤u�da kendi istik-
rar�n� olußturmußtu. Bu istikrar
do¤rultusunda devletçikler ya-
ratm�ßt�. Bu gün ABD ayn� bölge-
de enerji ve  di¤er yer alt� kay-
naklar�na göre yeni bir istikrar
haritas� (!) olußturmak istiyor.

Emperyalizme karß� verilen ulu-
sal kurtuluß savaß�yla, ulus devlet
olarak kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti�ne yak�ßan  sömürgenlerin
istikrar haritalar�n�n figüranl�¤�
yerine, Lozan ruhuna sahip ç�k-
makt�r. ABD ve di¤er emperyalist
odaklar, Ortado¤u�ya ulus devlet-
leri parçalayarak etnik ve mez-
hepsel olarak ayr�ßt�r�p, birbiriyle
bo¤azlaßt�r�p, etnisite girdab�nda
bo¤acak yeni haritalar dayatmak-
tad�rlar. Bu haritalar�n gerçek-
leßmesi durumunda, istikrar ye-
rine daha fazla yoksulluk, daha

fazla kan ve gözyaß�ndan baßka
bir sonuç do¤mayacakt�r. 

Bu gün ißbirlikçili¤e yönlendir-
diklerinin koruyuculu¤una soyu-
nanlar�n gerçek yüzünü, emper-
yalizmin de¤ißmeyen ve asla de-
¤ißmeyecek olan tavr�n� k�sa iki
örnekle yans�tal�m: �ngiliz  elçilik
müsteßar� Hohler�in 27 A¤ustos
1919 tarihli raporu :Kürt ssorunu-
na vverdi¤imiz öönem MMezopotam-
ya�ya vverdi¤imiz öönemdendir.
Yokssa KKürtlerin vve EErmenilerin
durumu bbizi hhiçç iilgilendirmez�
(1). �ngiliz ajan Kindsston�un 28
Kas�m 1919 tarihli raporu ise ay-
nen ßöyledir: �Kürtlere nne kkadar
inanmassak tta oonlar� kkullanma-
m�z çç�karlar�m�z ggere¤idir�. (2)

Atatürk Lozan Bar�ß Anlaßmas�
için Nutuk� ta ßöyle der: �Bu aan-
laßßma, TTürk uulussuna kkarßß� yyüzy�l-
lardan bberi hhaz�rlanm�ßß vve SSevr
Antlaßßmass�yla ttamamland�¤� ssa-
n�lm�ßß bbüyük bbir yyok eetme ggirißßi-
minin yy�k�l�ßß�n� iifade eeden bbir bbel-
gedir. OOssmanl� ttarihinde eeßßi ggö-
rülmemißß bir ssiyassi zzaferdir�.

Türkiye Cumhuriyeti�nin ulus
devlet yap�s�n� içlerine sindire-
meyenlerin, Cumhuriyetin kuru-
luß felsefesiyle doku uyußmazl�¤�
içinde olanlar�n, geçmißten ders
almay�p; Sevr benzeri yeni hari-
talar� gündeme getirenlerin bi-
raz daha tarih okumalar� gereki-
yor anlaß�lan. 18.07.2006 ■

1) Kürt �slam Ayaklanmas� U¤ur

Mumcu Tekin Yay�nevi  sf.24

2) �ngiliz Belgelerinde Türkiye Erol

Ulubelen, Cumhuriyet Kitaplar�    
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Baro Bülteni bas�n aç�klamalar�
‹stanbul

srail taraf�ndan, Filistin
ve Lübnan�a karß� baßla-
t�lan hareket sonucun-

da, ço¤u çocuk yüzlerce sivil in-
san sald�r�larda yaßam�n� yitir-
mißtir. Hareket tüm ac�mas�zl�¤�
ile sürerken, binlerce masum in-
san da can güvenliklerini sa¤la-
yacak önlemlerden uzak, her
gün ölümle burun buruna yaßa-
maktad�r. Uluslararas� kamu-
oyunun tepkiyle karß�lad�¤� bu
sald�r�, ne yaz�k ki,
Birleßmiß MMilletler
(BM) ve Avrupa BBir-
li¤i ((AB) taraf�ndan
ikircikli bir tutumla
karß�lanm�ßt�r. 

�srail�in, binlerce in-
san�n yaßam�na kast
eden bu sald�r�s�, bir
insanl�k suçu olmaya
adayd�r. BM�nin yan-
lar� ateßkese ça¤�r-
maya ve �srail�in sivil
insanlar�n ölmesine
yol açan sald�r�lar�n�
k�namaya yanaßma-
mas�, duyarl� kamuoyu
taraf�ndan ibret ve
üzüntü ile izlenmekte-
dir. �srail�in egemen bir
ülkeye karß�, Uluslara-
ras� Hukuk kurallar�n�
hiçe sayarak baßlatt�¤� sald�r�n�n,
BM taraf�ndan sessizlikle karß�-
lanmas�, bu kurulußun ißlevinin
sorgulan�r duruma geldi¤inin
aç�k bir göstergesidir. Uygarl�k

projesi olarak kurulmuß olan BM
ve AB, �srail�i bu sald�rganl�¤�n-
dan vazgeçiremezse, y�pranm�ß
ißlevlerini ve inand�r�c�l�klar�n�
tümüyle yitireceklerdir. 

Bir ülkeye karß� girißilen terör
eylemlerinin onaylanmas� söz
konusu olamaz, ancak bu eylem-
lere karß� orant�s�z güç kullan�l-
mas� ve sivil halk�n öldürülmesi
de onaylanamaz.  

Genißletilmiß Büyük Ortado¤u
Projesi�nin mimar� Amerika�n�n
�srail�e gözü kapal� deste¤i de
dikkat çekicidir. �srail�in Filistin
ve Lübnan�da gerçekleßtirdi¤i

kirli hareketin ayn�s�n�, ABD de
her gün Irak�ta gerçekleßtirmek-
tedir. Ülkemizde son dönemde
h�z�n� artt�ran terör eylemlerinin
de emperyalist güçlerin etkinlik-
lerinden ayr� bir hareket olarak
de¤erlendirmiyoruz. 

Gelecekte, �Suçlular vve GGüçlü-
ler�in ortak eylemini insanl�k, ta-
rihin kanl� sayfalar�na yazacak ve
bu eylemlerin arkas�nda yatan

kirli elleri mutlaka gün
yüzüne ç�karacakt�r. Bu-
günden yap�lmas� gere-
kense, ço¤unlu¤u kad�n
ve çocuklardan olußan
sivil insanlar�n ölmesini
engellemek için giri-
ßimlerde bulunmak ve
sald�r�lar�na son ver-
mesi için, �srail�e bask�
yapmakt�r. 

�srail�in baßlatt�¤� kirli
savaß�, ülkemizde gü-
venlik güçlerimizi ße-
hit eden terör eylem-
lerini ve bu sald�r�lara
karß� sessiz kalan
tüm uluslararas� ku-
rulußlar� bir kez daha
k�n�yor, bu konudaki
görüßlerimizi kamu-
oyuyla paylaß�yoruz.■

Av. KKâz�m KKolcuo¤lu
�sstanbul BBarossu BBaßßkan�

‹stanbul Barosu’ndan 
Savafla ve Teröre K›nama

‹



1.06.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5271
Say�l� Ceza Muhakemesi Kanunu ile birlik-
te 01.06.2005 ile 01.06.2006 tarihleri ara-

s�ndaki   1 y�l içerisinde �stanbul Barosu taraf�ndan
sorußturma ve kovußturma aßamalar�nda ma¤dur
ve san�klara toplam 170591 müdafi/vekil atamas�
yap�lm�ßt�r. Yasa yürürlü¤e girmeden bir önceki y�l
için ise toplam 49294 atama yap�lm�ß idi. 

Yasan�n yürürlü¤e girmesinden önce ayl�k 4108 or-
talama atama yap�lmakta iken, yasan�n yürürlü¤e
girmesinden sonra bu say� 14216�ya yükselmißtir.

1 y�l içerisinde 16165 ma¤dura vekil, 146590 ßüp-
heli/san�¤a müdafi atanm�ßt�r.

47065 onsekiz yaß�ndan küçük ßüpheli/san�k için,
12870 onsekiz yaß�ndan küçük ma¤dur için soruß-
turma ve kovußturma aßamalar�nda müdafi/vekil
atamas� yap�lm�ßt�r. 

Müdafi talebinde bulunulan ßüpheli/san�klar�n %
95�i erkek, % 5�i kad�n, vekil talebinde bulunulan
ma¤durlar�n ise % 71�i erkek, % 29�u kad�nd�r. 

Þüpheli / san�klara isnat edilen suçlar�n baß�nda
H�rs�zl�k gelmektedir. Kasten Yaralama, Enerji
H�rs�zl�¤� (Kaçak Elektrik Kullanmak) ve Sahtecilik
suçlar� ise bu suçlar� takip etmektedir.

Ma¤durlara yönelik suçlar�n baß�nda H�rs�zl�k gel-
mektedir. Kasten Yaralama, Ya¤ma, Kißi Hürriye-
tinden Yoksun K�lma ve Taksirle Yaralama suçlar�
ise bu suçlar� takip etmektedir. 

CMK gere¤i görev yapan müdafi/vekillere ödenme-
si gereken 2006 y�l� ödene¤inin tükenmesi nedeni ile
2006 Þubat ay�ndan itibaren ifa edilen görevlerle il-
gili avukatlara ücret ödemesi yap�lamam�ßt�r.

Bu zamana kadarki yap�lan atamalardan dolay�
avukatlara ödenmesi gereken mebla¤ yaklaß�k
20.000.000 YTL�dir. 

CMK Uygulamalar�nda 3678 avukat aktif olarak ça-
l�ßmaktad�r.  

Meslektaßlar�m�z her koßulda (gece-gündüz) bu
görevin karß�l�¤� olmasa bile çok az bir ücretle ve
yasan�nda öngördü¤ü gibi ödemelerin peßin yap�l-
mas� hükmüne ra¤men yasadan kaynaklanan zo-
runlu savunmanl�k görevlerini yerine getirdikleri,

ancak giderlerini bile kendi ceplerinden ödemek
durumunda kald�klar� ve böylece görevin angarya-
ya dönüßtü¤ü görülmektedir. 

Türkiye Barolar Birli¤i ve �stanbul Barosu olarak
baßta Cumhurbaßkan�, Baßbakan ve Adalet Bakan�
olmak üzere tüm yetkililere baßvuruda bulunul-
muß, maalesef �srarl� baßvurular�m�za ra¤men
önemli bir sonuç al�namam�ßt�r. 

Talebimizin bir an evvel sonuçland�r�lmas� için yet-
kilileri bir daha göreve ça¤�r�yoruz. Aksi halde an-
garya olußturan bu görevi durduraca¤�m�z� kamu-
oyuna aç�kl�yoruz. ■

Av. KKâz�m KKOLCUOÚLU

�sstanbul BBarossu BBaßßkan�

CMK Ödenekleri

bas�n aç�klamalar�

0



18

Baro Bülteni ruhsat törenleri
‹stanbul

01.06.2006
AYÞEGÜL EÞMEN
S�NAN SERTEL
ÖZGÜR ÖZSAN
S�NEM Ç�MEN
MEHMET RECEP TÜZÜN
SEVDA ELMAS
S�NAN KOÇ
FEYZA GERGER
BURCU MELEKOÚLU
YAÚMUR ÖZAKPINAR
ONUR B�Ç�C�
GAMZE NUR DURGUT
SEDAT SUNAT
SABR� ARSLAN
RIFAT TOKDEM�R
AHU ÇAÚLAR
KORHAN ATA UÞKAY
MEHMET DERV�Þ YILDIZ
SEV�L ADA
IÞIL ECE ERCAN
TUNCAY ÇINAR
SEDAT TATAR
TUNCAY KILIÇ
ANIL BARLAS
DERYA ZEYDAN
FERDA KEBABCIOÚLU
YETER KILIÇ
MEL�KE ATACAN

H�KMET SUBUTAY MANKUT
HÜSEY�N MURAT ALICIOÚLU
ESAT ALP DEM�RKAYA
DEVR�M ULUPINAR
AHMET AL� SUKAS

08.06.2006
YAS�N DEM�RAL
CENG�Z KURTER
ONUR GÜNDÜZ
ERTAN KOCATEPE
VEDAT AYKUL
ONUR SABR� DURAK
N�LGÜN D�NKÇ�
AL� BARIÞ ERTEK�N
YUSUF AYKUT ÖNKOL

D�LEK YÜZGÜL
ERD�NÇ YILDIRIM
UMUT ALKAÇ
BANU KALAY
DEHAM KÜÇÜK
ZEYNEP KERESTEC�OÚLU
SEDA GÜLTEK�N
ÖZGÜR ÖNCÜL
GÜRKAN AKÇAOÚLU
AYÞE BÜÞRA DALLI
EMRULLAH YILDIRIM
CÜNEYT �PEK
YAHYA SERHAT YILDIRIM
AHU DEVR�M CÖNGÖLOÚLU
SEL�N URAL
MEHMET ASLAN

HAZ‹RAN AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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ruhsat törenleri

AYÞEGÜL TURAN
KAZIM SERTKAYA

15.06.2006
SEMRA �ÞLER
MANSUR ERCAN
FAT�H GÖRÜR
NAZ�F TUNÇ
KÜRÞAD Z�NNUROÚLU
BÜLENT ÇAÚIN
ZEYNEL AB�D�N TUNÇ
MUSTAFA ÞAFAK
BETÜL KAYA
MEHMET ÖZKAN
TUNA ACAR
MERYEM ÖZTÜRK
BURÇ AKPINAR
N�HAL YILDIRIM
N�LÜFER YEN�CEL�
AHMET ÖMER BAYRAKTAR
SEYRAN� �LKHAN
HARUN AKGÜL

22.06.2006
ALTUÚ SERDAR TUÚSAVUL
ERCAN B�ROL
OZAN GÖYCEK
AHMET ERKAN
MEHMET SA�T CENG�Z
MUSTAFA SEY�THAN
�BRAH�M AYCAN
KURBAN KOÞAN
S�NEM ULUDAÚ
YUSUF CAN
CAH�DE ÖZLEM SÜZGÜN
SERKAN SEZLEV
ABBAS YALÇIN
ÖZGE YEÞ�LOVA
ÞULE �YEM
ASEF KORKMAZ
ALPER DURSUN
YAÚIZ GÖKMEN

ALP ÇAL
PAK�ZE LALE G�RAY
SÜRAYYA Y�Ú�TBAÞI
ÖZKAN TÜM
CENG�Z DOÚAN
HASAN BAYRAKTAR
N�HAN ÖZKAN
SEFER ÖZER
ORÇUN ARICI
AYÞE YILDIZ
ÜM�T ULAÞ

29.06.2006
YILMAZ ABOÞOÚLU
MELTEM KÜÇÜKAYHAN
MURAT POLAT
ÖNDER ÞEKER

ENG�N GÜLCAN
HASAN ÇAKIR
EM�NE DAMLA ÞANAL
BURCU IÞIK GERÇEK
BAK� POLATSOY
SERTAÇ ÞAH�N ATABAY
AYÞE YILDIRIM ÖZ
ERKAN KILIÇ
AYÞEGÜL YILMAZ
MURAT �LHAN
FIRAT AYD�N
SEÇ�L GÜNDÜZ
ÜM�T ALKAN
DEN�Z MUÞLU
ZEYNEP AHU K�LC�OÚLU
REÞAT D�NÇER SÜMER
MEL�SA PINAR ÇALIÞKAN
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Baro Bülteni ziyaretler
‹stanbul

�ngiltere ve Galler Hukuk
Toplulu¤u Baßkan� Kevin
Martin ve Uluslararas�      
�lißkiler Baßkan� Alison HHook,
6 Temmuz Perßembe günü
saat 14.30�da �stanbul 
Barosunu ziyaret ederek 
Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu
ile bir süre görüßtü.

evin MMartin ve Alison HHook görüßmede,
Türk-�ngiliz Avukatlar Birli¤i�nin �ngilte-
re�nin �stanbul Baßkonsoloslu¤unda yap�-

lan toplant� için geldiklerini, Ankara�da Türkiye Ba-
rolar Birli¤i taraf�ndan düzenlenen toplant�ya da
kat�lacaklar�n� belirttiler.

Kevin MMartin, Baßkonsoloslukta düzenlenen top-
lant�da yapt�¤� konußmada, �ngiltere ile Türkiye
aras�ndaki ißbirli¤inden, iki ülkenin hukuk sistem-
lerindeki farkl�l�klardan, bu farkl�l�klara sayg� duy-
man�n öneminden ve bu farkl�l�klar� anlaman�n ge-
lecekte ortak neler yap�labilece¤i konusunda katk�
sa¤layaca¤�ndan bahsetti¤ini söyledi. 

Av. KKâz�m KKolcuo¤lu ve Kevin MMartin görüßme s�-
ras�nda, terörle mücadele yasas� uyar�nca kabul
edilen gözalt� süreleri konusunda �ngiliz ve Türk
hukuk sistemlerini karß�laßt�rd�lar. 

Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun �ngiltere�deki terörle
mücadele yasas�n�n �çißleri Bakan��na yabanc�lar�n
s�n�r d�ß� edilmesi ile ilgili ola¤anüstü haklar verip
vermedi¤i sorusuna Alison HHook,  �E¤er kißinin s�-
n�r d�ß� edilece¤i ülkede ißkenceye maruz kalma
olas�l�¤� varsa, böyle bir s�n�r d�ß� etmeyi hükümet
kabul etmez� dedi. ■

‹ngiltere ve Galler 
Hukuk Toplulu¤u Baflkan›

Baromuzu Ziyaret Etti

Alison Hook 
Kevin Martin 

K



21

yaz�ßmalar

stanbul Barosu Baßkan�
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, �s-
tanbul Defterdarl�¤�na

yazd�¤� yaz�da, avukatlar�n bilgi
ve belge incelemesinde kamu
görevlilerinin yaßad�klar�n so-
runlar�n giderilmesi için çaba
gösterilmesini istedi.

Avukatlar�n savunma mesle¤ini
yerine getirirken kamu görevi
yapt�¤�n� hat�rlatan Av. KKâz�m
Kolcuo¤lu, Avukatl�k Kanununun
2. maddesi uygulamas�na Dan�ß-
tay Birinci Dairesinin 2002/26
Esas ve 2002/52 say�l� karar�yla,
avukatlara bilgi ve belge toplaya-
bilme yetkisi veren hükümlerin
genel s�n�rlar�na aç�kl�k getirildi-
¤ini vurgulad�.

Yaz�s�na Dan�ßtay Birinci Dairesi
karar�n� da ekleyen �stanbul Ba-
rosu Baßkan� Kolcuo¤lu, yaz�s�n-
da ßu görüßlere yer verdi: �Avu-
katl�k Kanunun 2. maddesinin
4667 say�l� Kanunla de¤ißtirilen
üçüncü f�kras�nda yarg� organla-
r�, emniyet makamlar�, di¤er ka-
mu kurum ve kurulußlar� ile ka-
mu iktisadi teßebbüsleri, özel ve
kamuya ait bankalar, noterler,
sigorta ßirketleri ve vak�flara
avukatlar�n görevlerinin yerine
getirilmesinde yard�mc� olma
zorunlulu¤u getirilmißtir. Ayn�
maddedeki düzenleme gere¤in-
ce bu kurumlara kanunlar�ndaki
özel hükümler sakl� kalmak kay-
d� ile avukat�n gerek duydu¤u
bilgi ve belgeleri incelemesine
sunma yükümlülü¤ü de getiril-
miß bulunmaktad�r. 

Avukatl�k Kanununda aç�kça be-
lirtilen bu yasal düzenlemeye
ra¤men uygulamada vergi daire-
lerinde avukatlar�n gerek duydu-
¤u bilge ve belgeleri inceleme
hakk�n�n kullan�lmas� ve bu hak-
k�n kullan�lmas�na yard�mc� ol-
makla yükümlü kamu görevlile-
riyle ilgili olarak yaßanan zorluk-
lar Baromuz mensubu avukatlar
taraf�ndan iletilmektedir.

Avukatl�k Kanunun genel gerek-
çesinde ve madde gerekçelerin-
de belirtildi¤i üzere her türlü hu-
kuki mesele ve anlaßmazl�klar�n
her derecede yarg� organlar�,
hakemler, resmi ve özel kißi, ku-
rul ve kurumlar nezdinde çö-
zümlenmesi, hukuk kurallar�n�n
tam olarak, adalet ve hakkaniye-
te uygun biçimde uygulanmas�
amac�yla görev yapan avukatla-
r�n mesleklerini serbestçe yapa-
bilmeleri, savunma makam� ola-
rak adaletin gerçekleßmesine
katk�da bulunmalar� aç�s�ndan
bir zorunluluktur.

Ekte sunulan Dan�ßtay 1.Dairesi-
nin 2002/26 Esas ve 2002/52 sa-
y�l� karar�nda avukatlara bilgi ve
belge toplayabilme yetkisi veren
hükümlerin genel s�n�rlar� belir-
tilmißtir. Buna göre maddede
say�lan kurum ve kurulußlar�n,
avukatlara görevlerinin yerine
getirilmesi kapsam�nda, müvek-
kilinin hukukunu savunabilmesi-
ne, haklar�n� dava etmesine, yar-
g�lama sürecinin çabuklaßt�r�l-
mas�na ve uyußmazl�klar�n ada-

let ve hakkaniyete uygun olarak
çözümlenmesine, adli makam-
larca bir husus hakk�nda baßka
dairelere yaz�lan yaz�lar�n duruß-
ma gününden önce al�nmas�na,
bu yaz�larda istenilen hususlar�n
takip edilmesi ve çabuklaßt�r�l-
mas�na ve gerekli bilgi ve belge-
lerin toplanabilmesine yard�mc�
olmalar� gerekmektedir.

Söz konusu kararda kanunlar�n-
daki özel hükümler sakl� kalmak
koßuluyla incelemeye sunma yü-
kümlülü¤ü � bilgi ve belgenin bu-
lundu¤u kurum ya da kurulußta,
gerekti¤inde bir görevli eßli¤inde
uygun bir biçimde gerçekleßtiril-
mesi� olarak tarif edilirken bu
yükümlülü¤ün kapsam� � avuka-
t�n gerek duydu¤u bilgi ve belge-
leri hangi ißin yap�labilmesine
ba¤l� olarak incelemek istedi¤i-
ni, gereklili¤i aç�klayan neden-
lerle birlikte belirtmesi ve bu
belgelerin incelenmesine sunul-
mas� yasa hükmü gere¤i� olarak
belirtilmißtir

Avukatlar�n savunma mesle¤ini
icra edebilmeleri aç�s�ndan
önemli bir yere sahip bulunan
bilgi ve belge inceleme hakk�n�n
kullan�m� s�ras�nda uygulaman�n
do¤urdu¤u sak�ncalar�n gideril-
mesi hususunda gerekli girißim-
lerin yap�lmas�n� dikkat ve de-
¤erlendirmelerinize sayg�lar�-
m�zla sunar�z.� ■

Bilgi ve Belge ‹ncelenmesinde 
Yaflanan Sorunlar›n 
Giderilmesi ‹stendi

‹



986 y�l�nda kurulan UAE,
20. Kongresini 16 -17 Ha-
ziran tarihlerinde LLüükk--

sseemmbbuurrgg�da yapt�. Kongre�de �s-
tanbul Barosu�nu Yönetim Kurulu
Üyesi AAvv.. ÖÖmmüürr DDeeddeeoo¤¤lluu, Ulusla-
raras� �lißkiler ve AB Hukuku Ko-
misyon Baßkan� AAvv.. DDrr.. SSeellççuukk DDee--
mmiirrbbuullaakk ve Komisyon Baßkan
Yard�mc�s� AAvv.. UUmmuutt KKoollccuuoo¤¤lluu
temsil ettiler.

Avrupa�daki de¤ißim Karß�s�nda
Avukatl�k Konulu toplant�lar�n bi-
rinci gününde ��SSüürreekkllii DDee¤¤iißßeenn BBiirr
MMeesslleekk:: AAvvuukkaattll��kk�� konulu ilk otu-
rumda; Baßka ülkelerde çal�ßan
avukatlar, Meslek s�rr� konular�
tart�ß�ld�. Yap�lan konußmalarda;
CCBE (Avrupa Barolar Konseyi)
2005 y�l� istatistiklerine göre; Av-
rupa�da 600 bin avukat bulundu¤u
ve bunlar�n 400 bininin ��nnggiilltteerree,,
AAllmmaannyyaa,, ��ttaallyyaa ve ��ssppaannyyaa�da gö-
rev yapt�¤� aç�kland�. TTüürrkkiiyyee ve di-
¤er aday ülkelerdeki avukatlar�n
kat�l�m�yla bu say�n�n 700 bini bu-
laca¤�, üye ülke avukatlar�n�n gel-
mesinin aday ülkeleri endißelen-
dirdi¤i belirtildi. 

�kinci oturum Avrupa Birli¤i Adalet
Divan��nda yap�ld�. Burada bir ko-
nußma yapan 

AAvv.. DDrr.. SSeellççuukk DDeemmiirrbbuullaakk, TTüürrkkii--
yyee�nin AB yolunda kararl� ad�mlar-
la ilerledi¤ini ve AB Hukukuyla
uyum konusunda gerekli ad�mla-
r�n at�ld�¤�n� belirtti. DDeemmiirrbbuullaakk,
Türk Hukukçular�n�n AB mevzuat�-
n�n belkemi¤ini olußturan Roma �
Germen Hukuku alan�nda AB�nin
baz� yeni üyelerinin hukukçular�n-

dan farkl� olarak 80 y�ll�k birikime
sahip oldu¤unu anlatt�. DDeemmiirrbbuu--
llaakk, bu nedenle de Türk Hukuk
Sistemi�nin AB Hukuk Sistemine
uyumunun zor olmad�¤�n�, AET ile
baßlayan halen AB ile devam eden
47 y�ll�k ilißkinin Türkiye ile AB
aras�nda Ortakl�k Hukukunu ya-
ratt�¤�n� vurgulad�.

UAE Baßkan� JJooee LLeemmmmeerr, kat�l�-
m� için Türk heyetine teßekkür
ederek, en k�sa zamanda tam üye

olarak sizleri aram�zda görmek is-
tiyoruz mesaj�n� iletti.

�kinci gün yap�lan �AAvvuukkaatt vvee AAvvrruu--
ppaa BBiirrllii¤¤ii;; AAvvrruuppaall�� AAvvuukkaattaa DDoo¤¤--
rruu� konulu oturumla Kongre sona
erdi. Lüksemburg Baßbakan� ve
Adalet Bakan��n�n da kat�ld�¤� top-
lant�larda Türk heyeti Paris, Buda-
peßte, Milan ve Luksemburg baro
baßkanlar� ile görüßmeler yapt�.  ■
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Baro Bülteni d�ß ilißkiler
‹stanbul

Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE) 
20. Y›l›n› Kutlad›

1

Uluslararas� Avukatlar Birli¤i
(UIA) 3.Ulusal Komite Toplant�s�
Ankara Barosu E¤itim Merke-
zi�nde gerçekleßtirildi. Toplant�ya
Ankara Barosunu temsilen Baß-
kan AAvv.. VVeeddaatt AAhhsseenn CCooßßaarr, �s-
tanbul Barosunu temsilen Yöne-
tim Kurulu Üyesi AAvv.. ÖÖmmüürr DDeeddee--
oo¤¤lluu kat�ld�lar. Toplant�da 31
Ekim- 4 Kas�m 2006 tarihlerinde
BBrreezziillyyaa�da yap�lacak Genel Ku-
rul ve 17 -18 May�s 2007 tarihle-

rinde ��ssttaannbbuull�da yap�lacak semi-
nere yönelik Ulusal Komitenin
yapaca¤� çal�ßmalar de¤erlendi-
rildi. Faaliyet Raporunun okun-
mas�ndan sonra yap�lan seçimde
Baßkan Yard�mc�l�¤�na AAvv.. MMuuss--
ttaaffaa HHaakkaann ÇÇ��nnaarr, Yönetim Kuru-
lu Üyeliklerine; AAvv.. ÖÖmmüürr DDeeddee--
oo¤¤lluu,, AAvv.. YYoonnccaa FFaattmmaa YYüücceell,, AAvv..
CCeennggiizz ÇÇeebbii,, AAvv.. MMeehhmmeett SSeeççkkiinn
AArrkkaann oybirli¤i ile seçildiler.      ■

UIA Türkiye Ulusal Komitesi 
Genel Kurulu Yap›ld›
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merkezler - komisyonlar

a¤l�k Hukuku Komisyonunca düzenlenen
�kinci Sa¤l�k Hukuku Meslek �çi E¤itim Semi-
neri 30 Haziran Cuma ve 1 Temmuz Cumar-

tesi günü �stanbul Barosu Kültür Merkezinde gerçek-
leßtirildi.

Seminerin aç�l�ß�nda konußan �stanbul Barosu Yöne-
tim Kurulu Üyesi AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu, sa¤l�k hizmet-
lerinin, herkesin eßit olarak yararlanmas� gereken
temel insan haklar�ndan oldu¤unu söyledi.

Sa¤l�k hukukunun sosyal devlet anlay�ß� kapsam�nda
çok yönlü bir içeri¤inin bulundu¤una ißaret eden MMoo--
rroo¤¤lluu, öncelikle hasta haklar� ve hekim sorumlulu¤u,
di¤er yandan hastal�klar�n önlenmesi ve herkesin
sa¤l�¤�n�n korunmas�n�n bu kapsamda düßünülmesi
gerekti¤ini vurgulad�. 

AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu, konußmas�n� ßöyle sürdürdü:

�Sa¤l�k Hukuku aç�s�ndan uluslararas� alanda oldu¤u
gibi ülkemizde de yo¤un çal�ßmalar yap�lmaktad�r.
Bilißim teknolojinin getirdi¤i kolayl�klarla bu çal�ß-
malar yayg�nlaßmakta ve kamuoyu duyarl�l�¤� sa¤lan-
maktad�r. T�p ve Hukuk biliminde Sa¤l�k Hukuku üze-
rinde önemle durulmaktad�r. Dicle Üniversitesinde
kamu hukuku bölümünde Sa¤l�k Hukukunun ders
olarak okutuldu¤unu internette gördüm. Bu konu,
Tabipler Birli¤inde oldu¤u gibi kamu görevi gören
Barolar�n da çal�ßma alanlar�ndan birini olußturmak-
tad�r. �stanbul Barosu Sa¤l�k Hukuku Komisyonu bu
toplumsal görevi yerine getirirken bilgi sahibi, bu ko-
nuda uzmanlaßm�ß meslektaßlara ihtiyaç duymakta-
d�r. Bu bak�mdan kendi alanlar�nda uzman e¤itimci-
lerin katk�lar�yla gerçekleßecek iki günlük e¤itim se-
minerinin verimli geçece¤ine inan�yorum. De¤erli ka-
t�l�mc�lara ve e¤itimcilere �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu ad�na sayg�lar sunuyorum.�

�stanbul, Ankara ve Bursa Barosuna mensup 65 mes-
lektaß�m�z�n kat�ld�¤� seminerde kat�l�mc�lara sa¤l�k
hukuku mevzuat� ve özellikle uygulamada ç�kan so-
runlar hakk�nda ayr�nt�l� bilgi verildi. Ayr�ca hasta
haklar�, hekimlerin ve sa¤l�k kurumlar�n�n olußacak
zararlardan sorumlulu¤u, ayd�nlat�lm�ß onam�n ne
ßekilde olmas� gerekti¤i ve uygulama problemleri,
hekimlerin sorumlulu¤unun ceza hukuku bak�mdan

de¤erlendirilmesi gibi konularda bilgi verildi. Semi-
nerin sonunda kat�l�mc�lara sertifikalar� Yönetim Ku-
rulu Üyesi AAvv.. ÖÖmmüürr DDeeddeeoo¤¤lluu taraf�ndan verildi.     ■

Sa¤l›k Hukuku 
Meslek ‹çi E¤itim Semineri Yap›ld›

S

�stanbul Barosu Çocuk Haklar� Merkezince düzen-
lenen �hmal ve �stismar Ma¤duru Çocuklara Huku-
ki Yard�m Birimi Meslek �çi E¤itim Semineri 1-2
Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleßtirildi.

Seminerin aç�l�ß konußmas�n� yapan �stanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyesi AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu; ko-
runmaya muhtaç olan ma¤dur çocuklar ve suça
sürüklenen çocuklar için yap�lmas� gereken huku-
ki ißlemlere dikkati çekerek, çocuklar�n yararlana-
bilece¤i hukuki yard�mlara de¤indi.

�stanbul Barosuna mensup 25 meslektaß�m�z�n
kat�ld�¤� seminerde kat�l�mc�lara, Çocuk Koruma
Kanunu ve Çocuk Haklar� ile ilgili di¤er mevzuat
hükümleri, Çocuk Hukukuna ilißkin tan�mlar, ko-
nuya ilißkin Uluslararas� Sözleßmeler ve özellikle
uygulamada ç�kan sorunlar hakk�nda ayr�nt�l� bilgi
verildi. Ayr�ca Ceza Hukukunda çocuk yarg�lamas�
ve Medeni Hukukta çocu¤a ilißkin düzenlemeler,
ihmal ve istismar tan�s� ile raporland�rma teknik-
leri ile ma¤durla görüßme teknikleri anlat�ld�. 

Seminerin sonunda kat�l�mc�lara birer sertifika
verildi. ■

Çocuk Haklar› Merkezi
E¤itim Semineri



ad�n Haklar� Komisyo-
nu�nun düzenledi¤i A�LE
MAHKEMELER� UYGU-

LAMASI ile ilgili toplant� 21 Tem-
muz 2006 tarihinde Galatasaray
Üniversitesinde yap�ld�. Komis-
yon Baßkan� Av. Aydeniz AAlisbah
Tuskan��n aç�ß konußmas�yla
baßlayan ve oturum baßkanl�¤�n�
Yönetim Kurulu Üyesi Av. NNazan
Moro¤lu�nun yapt�¤� toplant�ya
Yarg�tay 2. Hukuk Dairesi Baßka-
n� Ali ��hsan ÖÖzu¤ur ile �stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤-
retim üyesi Prof. DDr. Saibe OOktay
Özdemir konußmac� olarak kat�l-

d�lar. Prof. ÖÖzdemir, Medeni Ka-
nunda �Kad�n�n Soyad� � Çocu-
¤un Soyad� � Anlaßmal� Boßan-

ma� konular�nda tamamlanmas�
veya de¤ißtirilmesi gereken hü-
kümlere de¤indi. Uygulamada
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Baro Bülteni seminer-panel
‹stanbul

Aile Mahkemeleri Uygulamas›nda
Sorunlar ve Çözüm Yollar› 

Toplant›s› Yap›ld›

K

‰
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seminer-panel

özellikle anlaßmal� boßanma da-
valar�nda bir birlik olmad�¤�n�
vurgulad�. Özu¤ur, mal rejimleri
tasfiyesinin baßlat�lmas� için ön-
celikle Aile Mahkemesinin bo-
ßanmaya karar vermiß ve bu ka-
rar�n kesinleßmiß olmas� gerek-
ti¤ine bir kez daha dikkat çekti.
Toplant�da her iki konußmac� ge-
len yaz�l� sorular�n tümünü ya-
n�tlad�. Örne¤in, aile konutuna
ilißkin bir soru ve Özu¤ur�un ya-
n�t�: �Evli eßlerin geçimsizli¤i ne-
deniyle evlilik birli¤i sona ermek
üzeredir. Boßanma davas� aç�l-
m�ß olmakla birlikte sonuçlan-
mam�ßt�r. Kocan�n üzerine kay�t-
l� olan daire aile konutudur ve ta-
pu kayd�na ßerh kad�n taraf�ndan
düßürülmüßtür. Koca, kredi kar-
t� ile büyük miktarda borçlanm�ß,
borcu ödemeyerek bankan�n
yapt�¤� icra takibi neticesinde de
konut sat�ßa ç�kar�lm�ßt�r. Soru:
Di¤er eß edinilmiß mala pay hak-
k� bak�m�ndan ve aile konutuna
yönelik icra takibi sonucu ihaleye
ç�kar�lmas� halinde takipte taraf
olmayan di¤er eßin, �cra �flas Ka-
nunu ve uygulanmas� bak�m�n-
dan koruyan hüküm ve yollar bu-
lunmakta m�d�r? Cevap: Ne yol
var, ne hüküm var. Burada konut

aile konutu bile olsa, üçüncü kißi
kocan�n iradesi d�ß�nda o mala
haciz koydurarak alaca¤�n� elde
etme yoluna gitti¤inden, o mala
aile konutu da olsa haciz koydu-
rarak satt�rabilecek ve alaca¤�n�

tahsil edebilecektir.� Av. NNazan
Moro¤lu, bu toplant�larda yap�-
lan konußmalar�n tam metnini
meslekdaßlar�n edinebilece¤ini
bildirdi. ■
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Baro Bülteni yay�n
‹stanbul

Bundan on y�l kadar ön-
ceydi san�r�m. Televiz-
yonda yay�mlanan tar-

t�ßma programlar� bugün ki gibi,
�hangi ddiyetle een kk�sa ssürede kkaç
kilo vverilir�i de¤il, �ciddi kkonular��
ele al�yorlard�. O programlardan
birinde bir Cumhuriyet Savc�s�
dikkatimi çekmißti. O zamanlar,
sonradan içine girece¤im, hukuk
camias�yla ilgim asgari düzey-
deydi. Buna karß�n bir savc�n�n
bir programa kat�l�p düßüncele-
rini aç�klamas�n� ilgiyle karß�la-
m�ß ve hatta biraz da ßaß�rm�ß-
t�m. Savc�lar�n televizyona ç�k�p
konußma yapmas�, fikirlerini
aç�klamas� o kadar kolay bir ßey
miydi? �lgili yerlerden izin al�n-
m�ß m�yd�, türünden sorular�n
kafamda belirdi¤ini an�ms�yo-
rum. 

Savc�n�n konußtuklar�n� dinledik-
ten sonra bu ßaßk�nl�¤�m artt�.
Çünkü ben savc�n�n devletin tüm
uygulamalar�n� hukuka uygun
göstermeye çal�ßacak diye düßü-
nürken, o savc�, ço¤u kat�l�mc�-
dan daha cesur sözlerle hukuk
sistemini ve devletin hukuka uy-
gun olmayan ißlemlerini aç�k yü-
reklilikle eleßtiriyordu.

Aradan geçen y�llardan sonra,
yarg�n�n ba¤�ms�z olmad�¤�n�, si-
yasetin yarg� üzerindeki etkileri-
ni çekmedi¤i sürece de ba¤�m-
s�zlaßamayaca¤�n� söyleyen o ce-
sur savc�n�n, an�lar�n� derledi¤i,
�Adaleti GGördünüz mmü? BBir SSav-
c�dan AAn�lar, GGözlemler, GGörüß-
ler�� kitab� elime geçince anla-
d�m o cesur savc�n�n ad�n�n Mete
Göktürk oldu¤unu. 

Kitapta yukar�da anlatt�¤�m
programdan sonra savc�n�n baß�-
na gelenleri ö¤renip de, o konuß-
malardan sonra hakk�nda aç�lan
davalara sundu¤u savunmalar�n�
okuyunca, Göktürk�ün cesur ç�-
k�ßlar�n� yaparken güvendi¤i tek
ßeyin, onurlu meslek geçmißi ile
derin hukuk ve demokrasi bilgi-
sinden baßka bir ßey olmad�¤�n�
gördüm. 

Mete GGöktürk, otuz y�l yürüttü¤ü
savc�l�k görevinde karß�laßt�¤�
olaylar� ve bu olaylara getirdi¤i

yorumlar�n� toplad�¤� kitab�nda
çocukluk y�llar�ndan baßlayarak,
savc�l�k mesle¤ini yürüttü¤ü s�ra-
da, son ana dek gözlemledi¤i
olaylar� anlat�yor. Baß�ndan geçen
olaylar kimi kez mizah kimi kez de
kara mizah örnekleri olarak oku-
yucu belleklerinde yer ediyor.

Demokrat Parti y�llar�nda muha-
lefete yap�lan bask�lardan, üni-

versite ö¤rencilik y�llar�na, �s-
tanbul Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. SS�dd�k SSami OOnar��n DP dö-
nemi polislerince yerlerde sü-
rüklenerek kafas�n�n k�r�lmas�n-
dan, olaya tepki gösteren ö¤ren-
cilerin aras�nda yer alan Turan
Emeksiz�in öldürülmesine, Tür-
kiye �ßçi Partisi üyeli¤inden sav-
c�l�k mesle¤ine geçiße dek, bir-
çok olay yer al�yor bu kitapta. Bu
olaylar bir oturußta okunacak
kadar yal�n ve ak�c� bir biçemle
kaleme al�nm�ß. 

Kitab�n ikinci bölümünde yer
alan, Otuz YY�ldan KKesitler baßl�¤�
alt�nda anlat�lan ilk görev yeri hi-
kâyesi di¤er anlat�larda oldu¤u
gibi oldukça ilgi çekici. Hâkimlik
staj�n� tamamlayan Göktürk, ilk
görev yerine 1972 y�l�nda hareket
eder. Görev yapmak üzere er-
kenden adliyeye gidece¤i s�rada
kasabay� tan�mak için bir süre
dolaß�r. Kasaba küçük oldu¤u
için ayn� yerleri birkaç kez dolaß-
maya mecbur kal�r. O s�rada ya-
n�na sokulan Jandarma Çavußu,
onu aßa¤�lar bir üslupla sorgula-
maya baßlar. Dilerseniz bundan
sonras�n� Göktürk�ün kalemin-
den aktaral�m: �Yolculuk nere-
den, diye sordu. �stanbul�dan,
dedim. Ayn� ses tonuyla Kimli¤in
yan�nda m�, dedi. Cüzdan�m� ç�-
kar�p verdim. Bir kaß�n� hafifçe
kald�rarak, hayrola iß için mi bu-
radas�n, dedi. Evet, memuriyet
diye cevap verdim. Ne memuru-
sun, dedi. Cumhuriyet Savc�s�
olarak buraya yeni atand�m, de-
dim. Hoß geldiniz, derken rengi

Adaleti Görecek miyiz? 
Coflkun ONGUN

S

‰
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yay�n

k�zard�. Yaka dü¤mesini ilikleyip
toparland�. Kusura bakmay�n.
Askerlik ßubesi baßkan� binba-
ß�m evinin penceresinden sizi
görmüß ve yabanc� oldu¤unuz
için ßüphelenmiß. Burada en
yüksek rütbeli kißi odur ve S�k�-
yönetim Komutanl�¤�n� temsil
eder. Beni telefonla arad�. Çarß�
içinde sabah sabah yabanc� birisi
dolaß�yor. Anarßist falan olabilir,
git kimli¤ini araßt�r,� diye emret-
ti. Ben onun için ßey yapt�m. Tek-
rar özür dilerim, diyerek ayr�ld�.
Ne zaman Binbaß�n�n ya da Uz-
man Çavußun bulunduklar� bir
ortam olsa, mutlaka bu olay gün-
deme getiriliyor. Baßta kayma-
kam ve hâkim arkadaßlar olmak
üzere, birileri Binbaß�ya ya da
uzman çavußa �Ne ßßanssss�z

adamlarss�n�z, kk�rk yy�lda bbir aanar-
ßßisst yyakalad�n�z oo dda CCumhuriyet
Savc�ss� çç�kt�,� diye tak�ld�lar.�

Kitapta yer alan di¤er gözlemler
bu kadar e¤lenceli de¤il elbet.
Özellikle de dört y�l süren �zorun-
lu� DGM Savc�l�¤� döneminde ta-
n�k olduklar�. O dönemde
DGM�lerin polis tutanaklar�n� ay-
nen alarak kararlar�n� olußtur-
malar�, Savc�n�n yap�lan hukuka
ayk�r�l�¤� gidermek için san�k lehi-
ne temyize gide gide neredeyse
san�k avukat� olarak görülmeye
baßlamas�, Göktürk�ün görüßüne
göre Yarg�tay��n bu ßekildeki bir-
çok yanl�ß karar� onamas�, sonra-
dan milletvekilli¤i de yapm�ß dö-
nemin �stanbul Emniyet Müdürü-
nün bir zanl�y� delil yetersizli¤in-
den serbest b�rakan DGM hâkimi-
ni telefonla arayarak tehdit etme-

si, bununla yetinmeyerek
DGM�deki koruma polisleri geri
çekmeye cüret etmesi gibi daha
birçok olaya tan�kl�k edeceksiniz. 

Kitab� okudukça, sadece mesleki
an�lar de¤il, ellili altm�ßl� y�llar�n
Türkiye�sine de bir yolculuk ger-
çekleßtiriyorsunuz. Bu durum,
kitaba an� kitab� olmas�n�n yan�n-
da dönem kitab� niteli¤i de ka-
zand�r�yor. Göktürk�ün Adaleti
Gördünüz mmü, sorusunu karß�
soruyla yan�tlayabiliriz. Bundan
önce göremedik, ya bundan son-
ra? Sorunun yan�t� yine bu kita-
b�n sat�r aralar�na yazar� taraf�n-
dan gizlenmiß durumda. ■

congun@istanbulbarosu.org.tr

Mete Göktürk, 
Adaleti Gördünüz mü, Telos, 
Haziran 2006

BBiirr ÞÞaaiirr,, ��kkii KKiittaapp 

Göz bir ßiirdir, yaßam biçimidir,� diyor Av. AAb-
durrahim KKüçük yeni yay�mlanan Þiir GGözlüm
adl� kitab�nda. Küçük, yirmi alt� ßiirini bir ara-
ya getirdi¤i Þiir Gözlüm�ün önsözünde ßunla-
r� söylüyor: �Bence tüm ilhamlar�n kayna¤�
gözdür. �nsanl�¤�n kayna¤� gözdür. Do¤an�n
kayna¤� gözdür. Özün kayna¤� gözdür. Gözün
kayna¤� da gözdür. 

Þiir ggözlüm, ßßiirin ssözlüm, ggül yyüzlüm

Sözcükler iiççinde bbiricik ssözlüm.

Daha önce yay�mlanan �Hicran� isimli ßiir ki-
tab�n�n da bu ilk kitab�yla birlikte 2. bask�s�n� yay�mlayan ßair Abdurrahim Küçük, 1959 Konya do-
¤umlu. Uzun y�llar yurtd�ß�nda yaßayan Küçük, yurda döndükten sonra �stanbul Hukuk Fakülte-
si�nden mezuniyet belgesi alm�ß. Küçük, ßiirlerini ßu ana dek yazd�¤� iki kitapta toplam�ß.  ■

Kitaplar�: Hicran, Yenda Da¤�t�m, �s tanbul Mart 2006

Þiir Gözlüm, Yenda, Birinci Bas�m. �stanbul Mart 2006

Yaz�ßma AAdresi: Selmanipak Cad. Molla Eßref Sk. No:13-3 Üsküdar-�st.  

Avukat Kitaplar›:
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SEM 22005 -- 22006 
E¤itim DDönemi SSona EErdi
�stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezinin 2005-2006
e¤itim dönemi sona erdi.

Y�lda iki dönem e¤itim yapan Staj E¤itim Merkezin-
de e¤itim döneminin sona ermesi dolay�s�yla �stan-
bul Barosu Baßkanl�¤�nca 9 Temmuz Pazar günü
Ihlamur Kasr��nda e¤itmenlere bir kokteyl verile-
rek teßekkür edildi.

2005-2006 döneminde Staj E¤itim Merkezi�ne kat-
k�da bulunanlara plaketleri Baro Baßkan� Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu ve SEM Yürütme Kurulu Baßkan�
Av. EErdal ÜÜner taraf�ndan verildi.

Törende ayr�ca �ngilizce hukuk e¤itimini baßar�yla
tamamlayan 150 avukat ve stajer avukata da serti-
fikalar� verildi.

Törene Yönetim Kurulu Üyeleri, SEM Yürütme Ku-
rulu Üyeleri ve SEM�de ders veren ve tez sunumla-
r�nda görev alan meslektaßlar�m�z kat�ld�lar.

Avukat AAdaylar�na
�ki ÖÖnemli DDuyuru
Askerlik görevini yapmakta iken s�nava girecek
olan avukat adaylar�n�n izinli say�lmalar�, ayr�ca
avukat adaylar�n�n staj bitim belgesi ald�¤� tarihten
ilk s�nav tarihine kadar tecilli say�lmalar� konusun-
da Türkiye Barolar Birli¤i Baßkanl�¤�nca Milli Sa-
vunma Bakanl�¤�na görüß soruldu.

Milli Savunma Bakanl�¤�ndan gelen yaz�da söz ko-
nusu durumlarla ilgili olarak; 

a) Staj bitim belgesi alan avukat adaylar�ndan avu-
katl�k s�nav�na girme hakk�n� elde edenlere s�nav
giriß belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni
izinlerine mahsuben s�nav süresince izin verilebi-
lece¤i,

b) Silah alt�na al�nmayan avukat adaylar�n�n staj bi-
tim belgesi ald�¤� tarihten ilk s�nav tarihine kadar
sevk tehirlerinin yap�lmayaca¤� bildirilmißtir.

Konuya ilißkin ayr�nt�l� bilgi sitemizin duyurular bö-
lümünden al�nabilir.

Kad�n HHaklar� 
Komisyonumuzun ��ste¤i
TBMM AAdalet KKomisyonunca 
Kabul EEdildi
�stanbul Barosu Kad�n Haklar� Komisyonu ve �s-
tanbul kad�n kurulußlar� Birli¤i'nin aile içi ßiddeti
önleyici ve cayd�r�c� nitelikte olan TCK maddelerin-
den geri ad�m at�lmamas� iste¤i Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi Adalet Alt Komisyonunda kabul edildi. 

Aile içi ßiddeti TCK uyum yasalar�nda uzlaßma kap-
sam�na olan tasar� hükmü, son anda Adalet Komis-
yonu'nda de¤ißtirildi Buna göre aile içi kasten yara-
lama ve hakaret uzlaßma kapsam�nda olmayacak.

�stanbul Barosu Kad�n Haklar� Komisyonu ve �stan-
bul Kad�n Kurulußlar� Birli¤ince, Temel Ceza Ka-
nunlar�na Uyum Amac�yla Çeßitli Kanunlarda De¤i-
ßiklik Yap�lmas�na Dair Kanun Tasar�s�'nda "aile iiçi
ßiddete sson vverme yyolundaki ççal�ßmalar� oolumsuz
etkileyecek dde¤ißiklikler yyap�ld�¤�n� iilißkin� TBMM
Adalet Komisyonuna ça¤r�da bulunulmußtu. 

Tasar�n�n "aile iiçi ßiddet" kapsam�nda olan TCK
86/2 - a maddesiyle; ßiddet önce 

takibi ßikâyete ba¤l� hale getirilmek istenmiß, an-
cak. �stanbul Kad�n Kurulußlar� Birli¤i ve �stanbul
Barosu Kad�n Haklar� Komisyonunun bask�s� ile
öneri geri çekilmißti. Ancak, Tasar��da CMK�n�n
253. maddesinde de¤ißiklik yap�larak ßikâyete ba¤-
l� olup olmamas�na bak�lmaks�z�n 86/2-a maddesi
uzlaßma kapsam�na al�nm�ßt�.

Bu konuda kad�n hukukçular�n görüßlerini dikkate
alan Devlet Bakan� Nimet ÇÇubukçu, Töre Komisyo-
nu Baßkan� Fatma Þahin, Adalet Bakan� ve Komis-
yon Baßkan�, düzenlemenin uzlaßma kapsam�na
al�nmas�n�n aile içi ßiddeti art�raca¤�n� belirterek,
maddenin kad�n kurulußlar�n�n istemi do¤rultu-
sunda de¤ißtirilmesine katk� sa¤lad�lar.



aromuzca bir süreden
beri yürütülen görüßme-
ler ve yap�lan çal�ßmalar

neticesinde önce 17.02.2005 T. Ve
2005/177 say�l� sonra 01.03.2006 T.
Ve 2006/168 say�l� yaz�lar�m�zla �s-
tanbul Defterdarl�¤�ndan �rtifak
hakk� tesisi suretiyle tahsisini is-
tedi¤imiz Hazine ad�na tescilli �s-
tanbul,Þißli, Esentepe Mah., Paf-
ta:36, Ada: 29 ve Parsel: 84 de ta-
puya kay�tl� 2836m2 lik arsa niteli-
¤indeki taß�nmaz, 19.06.2006 T.de
imzalanan ve �stanbul 18. Noterli-
¤inden 23.06.2006 Tarih ve 6178
Y.No ile onaylanan �RT�FAK HAKKI
ÖN �Z�N SÖZLEÞMES� ile 1 y�l ön
izin ve 29 y�l irtifak hakk� tesisi sü-
reli olarak �STANBUL BAROSUNA
kazand�r�lm�ßt�r.

An�lan taß�nmaz halen boß ve iß-
galsiz durumda olup ßu anda tah-
sis amac�na uygun olarak kullan�l-
mak için �stanbul Büyükßehir Be-
lediye Baßkanl�¤�na ßifahi ve yaz�l�
olarak müracaat edilerek ißin aci-
liyetine binaen Baromuzun ihti-
yaçlar� do¤rultusunda BARO MER-

KEZ� ve SOSYAL TES�S yapmak
için gerekli plan de¤ißikliklerinin
yap�larak buna uygun �MAR PLANI
talep edilmißtir. Bununla ilgili ça-
l�ßmalar halen devam etmekte
olup Baromuz taraf�ndan da
önemle takip edilmektedir.

Di¤er yandan imar plan� de¤ißikli-
¤ine ba¤l� olarak yap�lacak bina
için Baromuzca bir proje yar�ßma-
s� aç�lmas� öngörülmüß olup, bu-
nun için Türkiye Mimar ve Mühen-
disler Odas� ile �TÜ Mimarl�k Fa-

kültesi�yle görüßmeler yap�larak
yar�ßma koßullar�n�n olußturulma-
s� için gerekli çal�ßmalar sürdü-
rülmektedir.

Böylece BAROMUZA tahsis olunan
bu taß�nmazda; 10000 m2 lik kapa-
l� alanda BARO MERKEZ�, KONFE-
RANS SALONLARI, M�SAF�RHA-
NE, KAFETERYA, SOSYAL ALAN-
LAR VE AÇIK, KAPALI OTOPARK
ALANLARI yap�larak gelece¤in �S-
TANBUL BAROSU MERKEZ B�NA-
SI yap�lacakt�r. ■

‹stanbul Barosu 
Merkez Binas› ‹çin 

fiiflli Esentepe’de Arsa Al›nd›

B
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�Yetki BBelgesi� vve 
�Yaz�l� MMuvafakat�
Hakk�nda AAç�klama
�Yetki BBelgesi ve �Avukat�n YYaz�l� MMuvafakati� bel-
gelerinin kullan�m�nda kimi zaman kavram karga-
ßas� yaßand�¤� ö¤renildi.

1136 say�l� Avukatl�k YYasas��nda 02 /05 /2001 tarih
ve 4667 say�l� yasa ile yap�lan de¤ißikliklerden bir-
birine yak�nl�¤� ve benzerli¤i yönünden ve uygula-
mada yaßanan kar�ß�kl�k nedeniyle bu iki belge
hakk�nda aç�kl�k getirildi.   

1) AAvukatl�k YYasas��n�n 4667 say�l� yasan�n 15. mad-
desi ile de¤ißik 26. maddesinde sözü edilen �Avu-
kat�n YYaz�l� MMuvafakati�, k�saca MUVAFAKATNA-
ME�dir. 

Bu belge stajyer avukatlara; avukat yan�nda staja
baßlad�ktan sonra, onun gözetimi ve sorumlulu¤u
alt�nda, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Mah-
kemeleri ile �cra Mahkemelerinde avukat�n takip
etti¤i dava ve ißlerle ilgili durußmalara girebilmesi
ve �cra Müdürlüklerindeki ißleri yürütebilmesi için
verilir.

Bu yetki, stajyer avukata staj bitim belgesinin ve-
rilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

2) Avukatl�k YYasas��n�n, 4667 say�l� yasan�n 36.
maddesi ile de¤ißik 56. maddesinin    

5.f�kras�nda sözü edilen ise YETK� BBELGES��dir. 

Yetki Belgesi, vekâletname hükmündedir.

Avukatlar veya avukatl�k ortakl�¤� baßkas�n� tevkil
etme yetkisini haiz olduklar� bütün vekâletnamele-
ri kapsayacak ßekilde bir baßka avukata veya avu-
katl�k ortakl�¤�na yetki belgesi verebilir.

Savunma,
Savunman�la GGüçleniyor
�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Stajyer Avukat ve
genç hukukçulara yönelik, yeni bir hukuk dergisi
yay�mlanmas�na karar verdi.

Yay�n kurulu taraf�ndan yap�lan toplant�da derginin
ismi Savunman olarak belirlenirken, derginin ça-
l�ßmalar�n� yürütecek bir alt yay�n kurulu olußtu-
rulmas� kararlaßt�r�ld�. Derginin Yeni Adli Y�l aç�l�-
ß�na yetißtirilmesi planlan�yor. 

Hukuk Fakültesi ö¤rencileri, stajyerler ve genç hu-
kukçular�n, dergide yay�mlanmas�n� istedikleri,

5000 karakteri geçmeyecek yaz�lar� ile hukukla ilgi-
li her tür foto¤raf ve karikatür çal�ßmalar�n�, con-
gun@istanbulbarosu.org.tr�ye, ya da zeynepu-
car@istanbulbarosu.org.tr�ye gönderebilecekleri
vurguland�.

Uyap EE¤itimi ��çin 
Bilgisayar SS�n�f� HHaz�r
�stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi'nde, Stajyer
Avukatlar ve Avukatlar için UYAP e¤itimi çal�ßma-
lar�nda kullan�lacak e¤itim s�n�f� kuruldu. 30 kißi
kapasiteli s�n�fta, UYAP e¤itimi d�ß�nda bilgisayar
kullan�m� ile ilgili dersler de verilecek.

Aç�lacak kurslara ilißkin takvim yak�nda internette
ve baro odalar�nda ilan edilecek.

Eyüp vve GGaziosmanpaßa
Bölge AAvukatlar� TTopland�
Eyüp ve Gaziosmanpaßa Bölge Temsilciliklerinin
girißimiyle, 22 Haziran Perßembe günü Eyüp�te ta-
rihi Pierre LLoti kahvesinde bölge avukatlar� sohbet
toplant�s� yap�ld�. 

Toplant�da, mesleki ve bölgesel sorunlar görü-
ßüldü. 
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Av. AAyd�n Þahin 
Davas�nda 
Baro'nun 
Müdahale TTalebi 
Kabul EEdildi 
08.06.2006 günü savunma görevini yerine getirdi¤i
s�rada Beyo¤lu Adliyesi�nde u¤rad�¤� silahl� sald�r�
sonucu yaßam�n� yitiren, meslektaß�m�z Av. AAyd�n
Þahin�e sald�r�y� gerçekleßtiren san�klar hakk�nda
aç�lan davan�n ilk durußmas�, 26 Temmuz 2006
Çarßamba günü saat 09.45�te Beyo¤lu 2. A¤�r Ceza
Mahkemesi�nde yap�ld�. 

Durußmaya �stanbul Barosu Ad�na Müdahil vekil-
leri olarak Baro Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu, Ba-
ro Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç, Genel Sekre-
ter Av. HHüseyin ÖÖzbek, Sayman Üye Av. MMuammer
Ayd�n, Yönetim kurulu üyeleri Av. NNazan MMoro¤lu,
Av. MMehmet DDurako¤lu, Av. MMuazzez YY�lmaz, Av.
Ömür DDedeo¤lu, Avukat Haklar� Merkezi Temsilci-
leri Av. UUfuk ÖÖzkap, Av. FFeridun Þan, Av. EEmre KKa-
ragöz, Av. FFatih AArslan, Bak�rköy Bölge Temsilcisi
Av. MMukadder ÖÖzkeleß, Av. AAli EErdo¤an, Av. LLevent
Kip, Av. BBaßak BBükülmez, Av. SSüleyman AAyd�n, Av.
Eyüp KKat� ve Av. HHalit BBostanc� kat�ld�lar.     

Durußmada san�klar�n ve tan�klar�n ifadeleri al�nd�.
Mahkeme �stanbul Barosu Baßkanl�¤�'n�n suçtan
zarar görmüß olmas� sebebiyle müdahale talebinin
kabulüne; san�klar�n tutukluluk hallerinin devam�-
na ve durußman�n 13.09.2006, 09:45�e b�rak�lmas�-
na oy birli¤iyle karar verdi.

Avukatl�k  SS�nav�
Avukatl�k s�nav�na girecek olan stajlerin kay�tl� ol-
duklar� Barolarca yap�lmas� gereken ißler, Türkiye
Barolar Birli¤i taraf�noan yay�nlanm�ßt�r. S�nava
girecek stajyerlerin Barolar�na son baßvuru tarihi,
10 Kas�m 2006�d�r. 

Ayr�nt�l� bilgi için bknz www.istanbulbarosu.org.tr

�cralarda MMakbuz KKesmeye
�Yürütmenin DDurdurulmasi�
Karar� VVerildi
23.02.2006 tarih ve 26089 say�l� Resmi Gazetede
yay�nlanan 356 S�ra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebli¤inin �B-�cra Dairelerince Alacakl� Taraf Avu-
kat�na Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretle-
rinin Belgelendirilmesi� baßl�kl� bölümünün iptali
istemiyle Dan�ßtay nezdinde aç�lan davada Yürüt-
menin Durdurulmas�na karar verildi.

Bu uygulama do¤rultusunda, karß� yandan alacak-
l� bulunan Avukatlar�n, tahsilat yaparken �cra Mü-
dürlüklerine makbuz düzenlemeleri sözkonusu ol-
mayacakt�r.

Bak�rköy AAdliyesi
�stanbul Barosu Baßkan� Av.Kaz�m KKolcuo¤lu ile
Yönetim Kurulu Üyesi Av. MMuazzez YY�lmaz ve Ba-
k�rköy Temsilcileri Av. MMukadder ÖÖzkeleß, Av. HHa-
kan KKalafat 25 Temmuz 2006 tarihinde Bak�rköy
Cumhuriyet Baßsavc�s� Mustafa AAdagül�ü ziyaret
ederek inßas� devam etmekte olan Bak�rköy Adli-
yesindeki yerleßim sorunlar�n� görüßtüler. Görüß-
mede Baro Odalar�, Bak�rköy Adliyesinde ilk kez
uygulanacak olan elektronik durußma ça¤r� siste-
mi, sa¤l�k ünitesi hizmetlerinin görülece¤i alanlar
ile ilgili çal�ßmalar gözden geçirilerek baronun ta-
lepleri ve ihtiyaçlar� iletildi.

Adliyenin Þubat 2007�de hizmete girmesi bekleniyor. 
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Savunmaya SSald�r� 
20 Temmuz 2006 günü  saat 24:00�da  K�rklare-
li�nin Vize ilçesinde gözalt�na al�nan müvekkilleri-
ne hukuki yard�mda bulunmak için ilçeye giden �s-
tanbul Barosuna kay�tl� üç meslektaß�m�z  sald�r�-
ya u¤ram�ßt�r.

�lçe Emniyet Müdürlü¤ünde çevresinde toplanan-
lar taraf�ndan  avukatlar� taß�yan araç ters çevrile-
rek zarara u¤rat�lm�ß ve ßoförü dövülmüßtür. �lçe
Emniyet Müdürlü¤ünde ve Adliye binas�nda güven-
lik sa¤lanamad�¤�ndan takviye ekip istenmiß ve
ifade alma ißlemine Jandarma Karakolunda  de-
vam edilmißtir. Sald�r�y� haber alarak meslektaßla-
r�na yard�m için sabah saatlerinde olay yerine gi-
den dört avukat  daha sald�r�ya u¤ram�ßt�r.

Sald�r�ya u¤rayan ve görev yapmalar� engellenen
meslektaßlar�m�z saat 02.00�da Baromuz Avukat
Haklar� Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. UUfuk
Özkap�a ulaßm�ßlar, Baro Baßkan�m�z olay� soruß-
turan savc� ve emniyet mensuplar�yla telefonla
görüßmüß, Avukat Haklar� Merkezi Yürütme Kuru-
lu üyesi Av. UUfuk ÖÖzkap,  Merkez  sorumlusu
Av. AAhmet EEmre KKaragöz ve  Av. FFatih AArslan olay
yerindeki meslektaßlar�m�za yard�m etmek için il-
çeye gitmißlerdir. Sorußturmay� yapan Savc�lar ve
güvenlik mensuplar�yla yap�lan görüßmede olay
hakk�nda detayl� bilgi al�nm�ß, sald�r�ya u¤rayan
meslektaßlar�m�zla görüßülmüß, polis eßli¤inde il-
çeden ç�k�larak  birlikte �stanbul�a dönülmüßtür.

Amerikal� HHukuk ÖÖ¤rencileri
Baromuzu ZZiyaret EEtti
Amerika Birleßik Devletlerinin Chicago Eyaletinde
bulunan Iowa Üniversitesi Hukuku Okulu�ndan bir
grup ö¤renci �stanbul Barosunu ziyaret etti.

19 Haziran Pazartesi günü yap�lan ziyarette, Hukuk
Okulu Baßkan� Prof. DDr. AAdrien WWing baßkanl�¤�n-
daki ö¤rencileri �stanbul Barosu Baßkan Yard�mc�-
s� Av. FFiliz SSaraç�la görüßtü.

New York Barosu Üyesi ve Kad�n Haklar� Uzman�
da olan Prof. DDr. WWing, Türkiye�nin AB üyeli¤i ve
Türkiye�deki hukuk sistemi üzerine araßt�rmalar

yapmak üzere geldiklerini, Türkiye Büyük Millet
Meclisi ile Yarg�tay�� da ziyaret edeceklerini bildirdi.

Prof. DDr. AAdrien WWing ve ö¤renciler, Baßkan yar-
d�mc�s� Av. FFiliz SSaraç�a ilgilendikleri konular hak-
k�nda çeßitli sorular yönelttiler. 

�zmir AAvukat HHaklar� 
Merkezine ZZiyaret
�stanbul Barosu Avukat Haklar� Merkezi (AHM) 21-
22 temmuz tarihlerinde �zmir'de yap�lan AHM E¤i-
tim Seminerine davet edildi. �stanbul Barosu ad�na
Seminere AHM Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. MMuammer AAyd�n, Av. ÖÖmür DDedeo¤lu, Merkez
sözcüsü Av. CCengiz YYaka ve Yürütme Kurulu Üyesi
Av. FFeridun Þan kat�ld�lar. �zmir Barosu Genel
Sekreteri Av. FFerda KKardelen ve Yönetim Kurulu
Üyesi Av. HHasan BBülent GGüvençalan taraf�ndan
karß�lanan heyetimiz Baro Baßkan� Av. NNevzat EEr-
demir'i ziyaret etti. Karß�l�kl� görüß al�ßverißinden
sonra Av. MMuammer AAyd�n seminerde �stanbul
AHM�nin çal�ßmalar� konusunda bir sunum yapt�.
Baßar�l� organizasyonlar� ve evsahipli¤i için �zmir
Barosu Yönetim Kuruluna ve �zmir�li meslektaßla-
r�m�za teßekkür ediyoruz.
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BB��LLGG��SSAAYYAARRDDAA BBUULLUUNNAANN TTOOPPLLAANNTTII DDEEÞÞ��FFRREELLEERR��
SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII

1 11/12/2004 YEN� TCK 30 16-18/09/2005 F�KR� VE SINA� MÜL.HAKLARI
EVRENSELKÜLTÜRÜ
1.ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

2 18/12/2004 YEN� TCK 31 17-18/11/2005 BORÇLAR KANUNUN TASARISININ
DEÚERLEND�R�LMES�

3 25/02/2005 E-�MZA 32 21/11/2005 YARGI BAÚIMSIZLIÚI VE 
ADL� YARGILANMA HAKKI 

4 26/02/2005 SON GEL�ÞMELER IÞIÚINDA KIBRIS 33 25/11/2005 CAH�T KÜLEB� Þ��R YARIÞMASI
5 08/03/2005 LA�K HUKUK VE KADIN HAKLARI 34 26/11/2005 TERÖR VE �NSAN HAKLARI
6 08/03/2005 KADINA UYGULANAN Þ�DDET 35 10/12/2005 DÜÞÜNCE, �FADE ÖZGÜRLÜÚÜ 
7 22/03/2005 KRED� KARTLARI 36 28/11/2005 GAYR�MENKUL VE TAK�P HUKUKU 
8 22/03/2005 HUKUKTA UZLAÞMA 37 05-09/12/2005 CEZA MUHAKEMES� KANUNU VE ALTI 

AYLIK DEÚERLEND�R�LMES�
9 25/03/2005 �Þ HUKUKUNDA �Þ �L�ÞK�S� KURULMASI 38 23/12/2005 YARGITAY KARARLARI IÞIÚINDA �Þ 

HUKUKUNDA �BRANAME UYGULAMALARI
10 26/03/2005 BORÇLAR KANUNU 39 09/02/2006 TURGUT ÖZAKMAN �LE SÖYLEÞ�
11 02/04/2005 YEN� TCK YED�TEPE 40 11/02/2006 TCK VE CMK UYGULAMASINDAK� HUKUKA 

AYRIKILIKLAR
12 15/04/2005 ÜÇ B�N YILDA ENGELL� HAKLARI 41 25/02/2006 BOÞANMA VE MAL REJ�MLER� 
13 23-24/04/2005 TCK VE CMK'DAK� YEN� GEL�ÞMELER 42 20/03/2006 TÜKET�C� HAKLARI KOM�SYONU 5464 SAYILI 

BANKA KARTLARI VE KRED� KARTLARI
14 29-30/04/2005 CEZA MUHAKEMES� USULÜ KANUNU 43 30/03/2006 CEZA VE CEZA MUHAKEMES� KANUNUNDA 

YEN� GEL�ÞMELER 
15 07-08/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 44 07/04/2006 ADALETE ER�Þ�M ULUSLAR ARASI TOPLANTI
16 17/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 45 10/04/2006 T�CARET HUKUKUNDA

MODERN KANUNLAÞMALAR
17 28/05/2005 MESLEK SORUMLULUK S�GORTASI 46 15/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 3
18 27/05/2005 LOZAN ANTLAÞMASI 47 21-22/04/2006 ÇOCUK �ÞÇ�LER�N DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

CEMAAT VAKIFLARI VE �HAM
19 28-29/05/2005 2.TÜRK�YE B�L�Þ�M HUKUKU SEMPOZYUMU 48 22/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 4
20 03-04/06/2005 TÜKET�C� HAKLARI VE 49 28/04/2006 GÜNCEL GEL�ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ

REKABET KURULU MER. SÖZLEÞMES� VE TÜRK BOÚAZLARI
21 04-05/06/2005 ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU 50 08/05/2006 SOSYAL H�ZMETLER�N 

YEREL YÖNET�MLER� DEVR�
22 14/06/2005 ERMEN� SAVLARI VE SOYKIRIMI 51 25/05/2006 AB SÜREC�NDE GÖÇ VE �LT�CA SORUNLARI 
23 17-18/06/2005 F�KR� VE SINA� MÜLK�YET 52 02-03/06/2006 �Þ HUKUKU 
24 10-11/06/2005 �Þ HUKUKU 53 16/06/2006 TIBB� MÜDAHALELERDE RIZA VE

AYDINLATILMIÞ ONAM
25 27/06/2005 GÜVENL�K KAVRAMI KARÞISINDA 54 17/06/2006 HER YÖNÜYLE AVUKATLIK ÜCRET�

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
26 27/06/2005 F�KR� VE SINA� HAKLARI REKABET HUKUKU 55 26/06/2006 HUKUK MUHAKEMELER� KANUNU TASARISI
27 02-03/07/2005 SAÚLIK HUKUKU SEM�NER� 56 30/06-01/07/2006 SERT�F�KALI SAÚLIK HUKUK MESLEK�Ç� 

EÚ�T�M SEM�NER�
28 16/07/2005 B�L�Þ�M VE HUKUKU MERKEZ� UYAP EÚ�T�M� 57 14/07/2006 TÜRK �CRA �FLAS KANUNUNDA 

YEN�DEN YAPILANDIRMA
29 16-17/07/2005 DEÚ�ÞEN MEVZUATIN 58 21/07/2006 SEVRDEN LOZANA

ÇOCUK ADALET S�STEM�NE ETK�LER� 59 21/07/2006 A�LE MAHKEMELER� UYGULAMALARI 

Baro'nun Ekim 2004 - Temmuz 2006 tarihleri aras�nda düzenledi¤i Panel, Sempozyum ve Seminerler
kay�tlar�n�n çözümleri yap�lm�ßt�r.

Aßa¤�da listesi verilen henüz kitap halinde yay�nlanmam�ß olan toplant�lar�n CD'leri Baro Muhasebe
Servisinden temin edilebilir.

duyuru

‹stanbul Barosu'nun Düzenledi¤i Panel, Sempozyum
ve Seminerlerin Cd'leri Barodan Temin Edilebilir
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son ç�kan yasalar

5448 Somut Olmayan Kültürel Miras�n Korunmas� Sözleß-

mesinin Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5449 Kalk�nma Ajanslar�n�n Kurulußu, Koordinasyonu ve

Görevleri Hakk�nda Kanun 

5450 Kamu Kurum ve Kurulußlar�na Ba¤l� Okullar�n Millî

E¤itim Bakanl�¤�na Devredilmesi �le Baz� Kanunlarda ve

Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5451 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teßkilât� �le Su-

riye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Aras�n-

da Anlay�ß Muht�ras�n�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu-

¤una Dair Kanun

5452 Maliye Bakanl�¤�n�n Teßkilat ve Görevleri Hakk�nda

Kanun Hükmünde Kararnamede De¤ißiklik Yap�lmas� Hak-

k�nda Kanun 

5453 Baz� Kanunlarda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun-

da De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

5454 T.C. Emekli Sand�¤�, Sosyal Sigortalar Kurumu ve

Ba¤-Kur�dan Ayl�k veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme

Yap�lmas� �le Sosyal Sigortalar Kurumu ve Ba¤-Kur�dan Ay-

l�k Veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Ayl�klarda

2006 Y�l�nda Yap�lacak Art�ßlar ve Baz� Kanunlarda De¤ißik-

lik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun 

5455 Emniyet Genel Müdürlü¤üne Ait Araç, Gereç, Mal ve

Malzemenin Sat�ß, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve �ßlemleri

�le Hizmet Sat�ß�na Dair Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas� Hak-

k�nda Kanun 

5456 Gümrük Müsteßarl�¤�n�n Teßkilat ve Görevleri Hakk�n-

da Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Ek-

lenmesine Dair Kanun 

5457 Telgraf ve Telefon Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�

Hakk�nda Kanun

5458 Sosyal Güvenlik Prim Alacaklar�n�n Yeniden Yap�lan-

d�r�lmas� ve Baz� Kanunlarda De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�n-

da Kanun 

5459 Türk Silahl� Kuvvetleri Stratejik Hedef Plan�n�n Ger-

çekleßtirilmesi Maksad�yla Gelecek Y�llara Sari Taahhütle-

re Girißme Yetkisi Verilmesi Hakk�nda Kanunun Bir Madde-

sinde De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5460 Terörle Mücadele Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5461 Disiplin Mahkemeleri Kurulußu, Yarg�lama Usulü ve

Disiplin Suç ve Cezalar� Hakk�ndaki Kanunda De¤ißiklik Ya-

p�lmas�na Dair Kanun 

5462 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin �nfaz� Hakk�nda Ka-

nunda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5463 Avrupa Bölgesinde Yüksekö¤retimle �lgili Belgelerin

Tan�nmas�na �lißkin Sözleßmenin Onaylanmas�n�n Uygun

Bulundu¤una Dair Kanun

5464 Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar� Kanunu 

5465 �zmir Kentinde Yap�lacak Dünya Üniversiteleraras�

Spor Oyunlar� (Un�vers�ade) Kanununda De¤ißiklik Yap�l-

mas�na Dair Kanun 

5466 �stanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel �dareleri Teßkilât

ve Tesisat�n�n �stanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunda

De¤ißiklik Yap�lmas�na �lißkin Kanun 

5467 Yüksekö¤retim Kurumlar� Teßkilat� Kanunu, Yükse-

kö¤retim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

Telsiz Kanunu �le 78 Ve 190 Say�l� Kanun Hükmünde Karar-

namelerde De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun 

5468 Medeni ve Siyasi Haklara �lißkin Uluslararas� Sözleß-

meye Ek �htiyari Protokolün Onaylanmas�n�n Uygun Bulun-

du¤una Dair Kanun 

5469 Türkiye Cumhuriyeti �le Suriye Arap Cumhuriyeti Ara-

s�nda Serbest Ticaret Alan� Tesis Eden Ortakl�k Anlaßmas�-

n�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun 

5470 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti �le Mo¤olistan Hükü-

meti Aras�nda Büyükelçilik Binas�n�n Türkiye Cumhuriyeti

Hükümetine Sat�ß�na �lißkin Anlaßman�n Onaylanmas�n�n

Uygun Bulundu¤una Dair Kanun 

5471 Sa¤l�k Bakanl�¤�na Ba¤l� Sa¤l�k Kurumlar� �le Esen-

lendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Ser-

maye Hakk�nda Kanun �le 2006 Y�l� Merkezi Yönetim Bütçe

Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5472 Bankac�l�k Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair

Kanun 

5473 De¤ißik Adlar Alt�nda �lave Ödemesi Bulunmayan Me-

murlara ve Sözleßmeli Personele Ek Ödeme Yap�lmas� �le

Baz� Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ißik-

lik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun 

5474 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti �le Tunus Cumhuriyeti

Hükümeti Aras�nda Sanayi �ßbirli¤i Anlaßmas�n�n Onaylan-

mas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
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5475 Yüksekö¤retim Kurumlar� Teßkilât� Kanununda De¤i-

ßiklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

5476 At Yar�ßlar� Hakk�nda Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5477 Türk Tabipleri Birli¤i Kanununda De¤ißiklik Yap�lma-

s�na Dair Kanun 

5478 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol �ßletmeleri Ge-

nel Müdürlü¤ünün Yeniden Yap�land�r�lmas� �le Tütün ve

Tütün Mamullerinin Üretimine, �ç ve D�ß Al�m ve Sat�m�na,

4046 Say�l� Kanunda ve 233 Say�l� Kanun Hükmünde Karar-

namede De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanuna Bir Geçici

Madde Eklenmesi Hakk�nda Kanun

5479 Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar�n�n Tahsil

Usulü Hakk�nda Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve

Vergi Usul Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda Ka-

nun 

5480 Türkiye Cumhuriyeti �le Avrupa Birli¤i Aras�nda Tür-

kiye Cumhuriyetinin Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriye-

tindeki Avrupa Birli¤i Polis Misyonuna (Eupol-Prox�ma)

Kat�l�m�na Dair Anlaßman�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulun-

du¤u Hakk�nda Kanun 

5481 Kuzey Ankara Girißi Kentsel Dönüßüm Projesi Kanu-

nunda De¤ißiklik Yap�lmas�na �lißkin Kanun 

5482 Türkiye Cumhuriyeti �le Makedonya Cumhuriyeti Ara-

s�nda �ßbirli¤i Protokolünün Onaylanmas�n�n Uygun Bulun-

du¤una Dair Kanun 

5483 190 Say�l� Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda Kanun Hük-

münde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yarg�tay Baßkanl�¤�-

na Ait Bölümünde De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5484 Türkiye Cumhuriyeti �le Güney Afrika Cumhuriyeti

Aras�nda Gelir Üzerinden Al�nan Vergilerde Çifte Vergilen-

dirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakç�l�¤�na Engel Olma Anlaß-

mas�n�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5485 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin �nfaz� Hakk�nda Ka-

nunda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5486 Türkiye Cumhuriyeti Baßbakanl�k D�ß Ticaret Müste-

ßarl�¤� �le Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Yönetimi, Denetim ve

Karantina Genel �daresi Aras�nda Sanayi Ürünlerinde Kali-

te ve Güvenli¤e �lißkin Dan�ßma ve �ßbirli¤i Mekanizmas�

Tesis Edilmesine Dair Protokolün Onaylanmas�n�n Uygun

Bulundu¤una Dair Kanun

5487 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5488 Tar�m Kanunu

5489 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l�k Sigortas� Kanunu

5491 Çevre Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5492 Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda Kanun Hükmünde

Kararname �le Toplu Konut Kanununda De¤ißiklik Yap�lma-

s� Hakk�nda Kanun

5493 Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Katma De¤er Vergi-

si Kanununda ve Petrol Piyasas� Kanununda De¤ißiklik Ya-

p�lmas� Hakk�nda Kanun

5494 Ulaßt�rma Bakanl�¤�n�n Teßkilat ve Görevleri Hakk�n-

da Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun    

5495 Karayollar� Trafik Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na

�lißkin Kanun

5498 Gülhane Askerî T�p Akademisi Kanununun Baz� Mad-

delerinde De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun Hükmünde

Kararnamenin De¤ißtirilerek Kabulü Hakk�nda Kanun 

5499 Türk Silâhl� Kuvvetleri Personel Kanununda De¤ißik-

lik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5500 Merkezi Finans ve �hale Biriminin Kurulußuna �lißkin

Türkiye Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Aras�ndaki Muta-

bakat Zapt�na 1 Nolu Ekin Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu-

¤una Dair Kanun 

5501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan �slam

Cumhuriyeti Hükümeti Aras�nda Uluslararas� Karayolu Ta-

ß�mac�l�¤� Anlaßmas�n�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu-

¤una Dair Kanun 

5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

5503 Türkiye �statistik Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5504 Millî E¤itim Bakanl�¤�n�n Teßkilat ve Görevleri Hakk�n-

da Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5505 Yüksek Ö¤renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda

De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

5506 Birleßmiß Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleßme-

sinin Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5507 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Uzay Ajans�

Aras�nda D�ß Uzay�n Bar�ßç�l Amaçlarla �ncelenmesi ve

Kullan�lmas� Konusunda �ßbirli¤i Anlaßmas�n�n Onaylan-

mas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5508 Baßbakanl�k Teßkilat� Hakk�nda Kanun Hükmünde
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Kararnamenin De¤ißtirilerek Kabulü Hakk�nda Kanunda

De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5509 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti �le Japonya Hükümeti

Aras�nda Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yo-

luyla Yap�m�na �lißkin Nota ve Görüßme Tutanaklar�n�n

Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun 

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l�k Sigortas� Kanunu

5511 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolay�s�yla Al�nacak

Tedbirlerle Yap�lacak Yard�mlara Dair Kanunda De¤ißiklik

Yap�lmas�na �lißkin Kanun 

5512 �nsan Haklar� ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair

Sözleßmenin Olußturdu¤u Denetim Mekanizmas�n�n De¤iß-

tirilmesine �lißkin 14 Nolu Protokolün Onaylanmas�n�n Uy-

gun Bulundu¤una Dair Kanun 

5513 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti �le Katar Devleti Hü-

kümeti Aras�nda Gelir Üzerinden Al�nan Vergilerde Çifte

Vergilendirmeyi Önleme Anlaßmas�n�n Onaylanmas�n�n Uy-

gun Bulundu¤una Dair Kanun 

5514 Türkiye Cumhuriyeti �le Bosna Hersek Aras�nda Gelir

ve Servet Üzerinden Al�nan Vergilerde Çifte Vergilendirme-

yi Önleme Anlaßmas�n�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu-

¤una Dair Kanun 

5515 Türkiye Cumhuriyeti �le Portekiz Cumhuriyeti Aras�n-

da Gelir Üzerinden Al�nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi

Önleme ve Vergi Kaçakç�l�¤�na Engel Olma Anlaßmas� ve

Eki Protokolün Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair

Kanun

5516 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleßmiß Milletler

Dünya G�da Program� Aras�ndaki Temel Anlaßmaya Ek�in

Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun 

5517 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti �le Afganistan �slam

Cumhuriyeti Hükümeti Aras�nda Sa¤l�k Alan�nda �ßbirli¤ine

Dair Anlaßman�n Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu¤u Hak-

k�nda Kanun 

5518 Baz� Kamu Alacaklar�n�n Tahsil ve Terkinine �lißkin

Kanun 

5519 Dernekler Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair

Kanun 

5520 Kurumlar Vergisi Kanunu

5521 Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu

5522 S�v�laßt�r�lm�ß Petrol Gazlar� (Lpg) Piyasas� Kanunu ve

Elektrik Piyasas� Kanununda 

De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas�-

na �lißkin Kanun

5523 Türkiye Yat�r�m Destek ve Tan�t�m Ajans� Kurulmas�

Hakk�nda Kanun 

5524 Atatürk Orman Çiftli¤i Müdürlü¤ü Kuruluß Kanunun-

da De¤ißiklik Yap�lmas�na �lißkin Kanun

5525 Memurlar �le Di¤er Kamu Görevlilerinin Baz� Disiplin

Cezalar�n�n Aff� Hakk�nda Kanun 

5526 Yüksekö¤retim Kurumlar� Teßkilât� Kanununda De¤i-

ßiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5527 Gelir Vergisi Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na �lißkin

Kanun 

5528 Baz� Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

5529 Ateßli Silahlar ve B�çaklar �le Di¤er Aletler Hakk�nda

Kanunda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5530 Askerî Mahkemeler Kurulußu ve Yarg�lama Usulü Ka-

nununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5531 Orman Mühendisli¤i, Orman Endüstri Mühendisli¤i ve

A¤aç �ßleri Endüstri Mühendisli¤i Hakk�nda Kanun

5532 Terörle Mücadele Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5533 Avukatl�k Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas� Hakk�nda

Kanun 

5534 Genel Kadro ve Usulü Hakk�nda Kanun Hükmünde

Kararnamede De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

5535 Baz� Kamu Alacaklar�n�n Tahsil Ve Terkinine �lißkin

Kanun 

5536 Hâkimler ve Savc�lar Kanunu �le Baz� Kanunlarda De-

¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun 

5537 Karayollar� Trafik Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na

Dair Kanun 

5538 Dahiliye Memurlar� Kanunu, �l �daresi Kanunu, �çißleri

Bakanl�¤� Teßkilat ve Görevleri Hakk�nda Kanun ve Devlet

Memurlar� Kanununda De¤ißiklik Yap�lmas�na Dair Kanun

TBMM bbu yyasay� çç�kard�ktan ssonra 11 EEkim 22006 ttarihine kka-

dar ttatile ggirdi.
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� Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say�: 14

� �ktisadi, Sosyal ve Uluslararas� Hukuki Boyutu ile �ßçinin

Feshe Karß� Korunmas�  

� �nsan Haklar� Komitesi Kararlar�nda Yaßam Hakk� ve

�ßkence Yasa¤� 

� �nsan Özgür mü? - Prof. Dr. Vecdi Aral

� �stanbul Barosu CMUK Uygulama Servisi Verilerine göre

Suç �snat Edilen Çocuklar Hakk�nda Rapor 

� �ß Güvencesi, Sendikalar Yasas�, Toplu �ß Sözleßmesi Grev

ve Lokavt Yasas�

� �ß Güvencesi, Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler

� �ß Sa¤l�¤� ve �ß Güvenli¤i

� 1998-2000 �ßkence Davalar� Bilançosu 

� �ßkence Yasa¤�na �lißkin Ulusalüstü Belgeler 

� Kabahatler Kanunu 

� Kaçakç�l�kla Mücadele Kanunu Þerhi � Prof. Dr. Erdener

Yurtcan

� Kad�na Yönelik Cinsel Þiddete Karß�laßt�rmal� Hukukun

Yaklaß�m� 

� Kovußturma

� Ma¤dur Çocuklar�n Hukuksal Konumu

� Müdafilik ve San�k Haklar� (CMK)

� Özgür ve Ba¤�ms�z Savunma (127. Kuruluß Y�ldönümü

Etkinlikleri) � Sunumlar � Bildiriler � Tart�ßmalar �

� Son Gelißmeler Iß�¤�nda K�br�s 

� Sorußturma (CMK)

� Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve

Ceza Yarg�lamas�

� Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamas�ndaki Gelißmeler

� Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm

Önerileri 

� Türk Ticaret Kanunu Tasar�s�-De¤erlendirme ve Öneriler /

Prof. Dr. Erdo¤an Moro¤lu

� Uluslararas� Belgelerde Kad�n-Erkek Eßitli¤i. 

Yay�na Haz�rlayan: Av. Nazan Moro¤lu

� Uluslararas� Ceza Mahkemesi (UCM) ve �stanbul

Barosu�nun Suç Duyurusu 

� Uluslararas� Terör ve Bar�ß Hukuku Konferans�

� Uzlaßma - CMK Uygulama Servisi Yay�n�

� Varl�¤� Var Eden �lke: Sevgi (Prof. Dr. Vecdi Aral)

� Yarg� Reformu ve Yarg� Sorunlar� Sempozyumu

� Yeni �ß Yasas� Sempozyumu

� Yeni Türk Ceza Kanunu

yeni

yeni

yeni

yeni

yeni

yeni


