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Av. Kaz›m KOLCUO⁄LU
‹stanbul Barosu Baflkan›

y›l boyunca ilk kez bu sayfay› kendim için kullanaca¤›m.

6 y›l önce, ‹stanbul Barosu Genel Kurulu taraf›ndan Baro Baflkanl›¤›

için görevlendirdi¤imde, bu onurlu vazifenin s›rt›ma yükledi¤i

sorumlulu¤un heyecanla kar›flan duygusall›¤›n› yaflam›flt›m. 130 y›ll›k

onurlu bir geçmifli bugüne tafl›may› baflarm›fl bir kurumu, tarihin ayn›

onurlu sayfalar› içinde tutabilmeyi baflar›rken, mesle¤i daha bir ileriye

tafl›yan ve  Baronun kurumlaflmas›n› sa¤layan çal›flmalar›m›z içinde

olmak  gerekiyordu.

6 y›l sonra bugün, meslektafllar›ndan 3 kez güvenoyu alabilmeyi

baflarm›fl olarak emaneti teslim ederken tafl›d›¤›m vicdan huzuru,

beni bir ölçüde de gururla yüklüyor.

Ülkemizde, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n henüz yeterince sa¤lanamad›¤›,

yarg› içinde de savunman›n hak etti¤i etkinlik noktas›na ulaflt›r›lamad›¤›

hepimizce biliniyor. Ne adalete eriflimde istedi¤imiz noktaya

ulaflabildik, ne de adil yarg›lanma hakk›n› etkin k›labildik… Bu eksik

de¤erlerlerin dünyas›nda, asl›nda bir onur savafl›m› vermek

gerekiyordu. 6 y›l onu yapt›k…

U¤runda mücadele verdi¤imiz de¤erlere yönelik giriflilen bask›lara

karfl› mesle¤i korumas›n› bildik. ‹lmek ilmek oluflturdu¤umuz ve her

biri asl›nda bir direnç ifadesi say›lan u¤rafllar›n sonucunda, hiçbir

kazan›m› geri vermemeyi baflard›k. Avukat›n ba¤›ms›zl›¤›n›, baflka

hiçbir de¤ere teslim etmedik.

Görev yapt›¤›m›z 6 y›l, mesle¤in onuruna leke sürdürmemeyi ana

ilke bildik.

6 y›l önce, Baroda siyaset heyecanlar›n›n yerini, mesle¤in

heyecanlar›n›n almas› gerekti¤ini söylemifltik. Marjinal siyasetlerin

uzant›s› olmak yerine, mevcudiyetinin ifllevini, mesle¤i gerileten

unsurlara karfl› kullanmak ana yaklafl›m olmal›yd›.

Bu ilkeye de özen gösterdik… Bir istina ile…

Biz Cumhuriyet ve Demokrasi de¤erlerinin örselenip h›rpalanmas›

s›ras›nda baflkald›rmay› siyaset saymad›k… Çünkü bunu siyaseten

yapmad›k… Bizim Cumhuriyet ve Demokrasi de¤erlerine olan

ba¤l›l›¤›m›z, kromozomlar›m›z›n biçimlendirdi¤i, DNA de¤erleri

olarak her türlü siyaset alg›lay›fl›n›n önünde oldu. Hele siyasal

iktidar›n, bu kavramlar›n özüne iliflkin “hukuk üzerinden” giriflti¤i

kavga belirginleflince, bizim varl›k alg›m›z da belirginleflmifl oldu.

Hukuksal temelli bu siyasal kavgan›n gizli tutulan veya fark edilmeyen

bütün yönlerinin aç›¤a vurulmas›nda önemli bir ifllev yükümlenmemiz

kaç›n›lmazd›. Bunu yapmaya özen gösterdik… Bu bizim için aslî bir

görev konumundayd›.

Cumhuriyet ve Demokrasi de¤erlerinden ödün vermeyen

yaklafl›mlar›m›zla, bu alandaki kazan›mlar›n gerçek yüzünü perde

önüne sermeyi baflarsak da, dünyan›n geliflen “neo” siyasetlerinin

yaratt›¤› ak›mlar karfl›s›nda mesle¤imizin etkileflimini önleyemezdik.

Baflka alanlarda ve baflka mesleklerde oldu¤u kadar bizim

mesle¤imizde de, olumsuz de¤iflimlere tan›k olduk. Ekonomik

kayg›lar›n, baflka bütün yarg›lar›n  önüne geçti¤i bir dünyada

mesle¤imiz de de¤iflim göstermeye bafllad›. Zaman zaman, “hukuk
teknisyenli¤i” düzeyine varan bir anlay›flla sürdürülen avukatl›k,

kendisini de yeniden tan›mlamaya yöneldi. Özellikle de ‹stanbul’da

24.000’e varan say›ya ulafl›lmas›, genç avukatlar›m›z için ücretli ve

serbest çal›flma bak›m›ndan  önemli s›k›nt›lar yaratt›. Üstelik siyasal

iktidar s›nav› da kald›rm›fl ve h›zla giden arac›n fren sistemini

bozmufltu.

Görev yapt›¤›m›z 6 y›l boyunca, bir “hukuk devletinin” ideal barosunda

de¤il, hukuk devleti olmas› için u¤rafl verilen bir ülkenin her türlü

sald›r›dan korunmas› gereken bir onurlu kurumunda mücadele verdik.

Bu anlay›fl içinde görev yapt›k.

fiimdi görevi teslim ederken de tafl›d›¤›m bu onuru, bu son yaz›da

bütün meslektafllar›mla paylaflmak istedim. 6 y›l önceye göre, avukat›n

sa¤l›k sorunlar›nda çok ileri bir noktaya geldi¤imizi, önemli

hastal›klarda 65.000.- YTL’ye varan sa¤l›k yard›mlar›n›n al›nabildi¤ini,

bugün Baronun hem hizmet binas› için ve hem de sosyal tesisi için

iki ayr› arsas› bulundu¤unu düflündükçe, yar›nlar›n oluflmas›nda

temel atm›fl olman›n gururunu yafl›yorum.

Ben 6 y›l boyunca, Türkiye’de bir avukat›n elde edebilece¤i en onurlu

mevkide bulundum. Bu olana¤› bana veren meslektafllar›ma olan

minnet duygular›m› ifade etmeme izin veriniz. Meslektafllar›m 6 y›l

boyunca da desteklerini sürdürdüler. Bu nedenle de onlara

müteflekkirim.

Önümüzdeki Genel Kurul’da görevlendirilecek meslektafllar›ma da

baflar› dileklerimi sunuyorum.

Yaflam›m›n kalan k›sm›n› da avukat olarak devam ettirece¤im.

‹nan›yorum ki, bu onurlu kurumun de¤erlerini, paylaflmaya devam

edece¤iz.

Allaha›smarlad›k…

B‹R VEDA YAZISI
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u bültende ilk kez bir sayfaya el koyduk. Ba¤›fllanmak

dile¤iyle…

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu olarak, geride b›rakt›¤›m›z

2 y›l›n büyük bölümünde Sevgili Baflkan›m›z Say›n Kaz›m
Kolcuo¤lu ile birlikte çal›flman›n, bize imtiyaz veren bahtiyarl›¤›n›

yaflad›k.

Son bir kaç ay içinde bir operasyon ve özellikle de operasyon

sonras›n›n komplikasyonlar› nedeniyle birlikte olamamak,

görevimizi ola¤anüstü a¤›rlaflt›rd›. Zaman içinde omuzlar›m›zda

hissetti¤imiz bu a¤›rl›¤›n, salt O’nun yoklu¤unda doldurmak

zorunda oldu¤umuz bir basit zaman dilimi veya boflluk

olmad›¤›n›, bütün bunlar›n ötesinde as›l a¤›rl›¤›n, onunla

somutlaflan bir güven duygusunu sarsmamak oldu¤unu alg›lad›k.

Gerçekten de, Kaz›m Kolcuo¤lu yönetimlerinin, Meslektafllar›m›z

aras›ndaki temel slogan› “güven” duygusu olmufltu. Kolcuo¤lu

önce “güveni” ça¤r›flt›rd›. Hangi görüflten veya hangi gruptan

olursa olsun, ‹stanbul Barosu’nun marjinal noktalarda

bulunmayaca¤›n›, ekstremlerde görüfl aç›klamayaca¤›n› bilen

ve kendi yönetimine bu anlamda güven sergileyen bir meslek

grubu  olmay› baflarm›fl ve bunu pekifltirmifltik. Sadece kendi

meslektafllar› içinde de¤il, yarg› dünyas›n›n organizasyon flemas›

içindeki her noktada bir özgün sayg›nl›¤›n kazan›lm›fl olmas›,

giderek Ankara’da da baflka barolar nezdinde de ayn› sayg›nl›¤›n

somutlaflmas›, ‹stanbul Barosu’nun a¤›rl›¤›n›n her noktada

hissedilmesi, Say›n Baflkan›m›z›n yönetiminde biçimlenen o alg›

sayesinde olufltu. Meslektafllar›m›z›n bu güven duygular›n›n ne

denli hakl› bir temeli oldu¤unu, bizler Say›n Baflkan›m›zla birlikte

böyle bir “duygunun yönetiminde” yaflamaktayd›k. Özellikle

de Cumhuriyet kazan›mlar›n› sahiplenme ile meslek

sorunlar›m›z›n giderilmesi mücadelesinde oluflturdu¤u güven,

hepimiz aç›s›ndan, çal›flma bilincimize kat›lm›fl  bir ders

niteli¤inde oldu. Bizatihi, O’nun varl›¤›n›n ve oradaki, (Barodaki)

mevcudiyetinin, ne denli önemli oldu¤una, baflka pek çok

kayg›n›n kökleflmesine engel oldu¤una tan›k olman›n avantaj›n›

yaflad›k.

Geride b›rakt›¤›m›z y›l, ‹ngiltere-Türk Hukukçular Derne¤i

taraf›ndan kendisine yaflam boyu onur ödülü verildi¤inde, ayn›

takdir ve flükran duygular›n› beslemekle birlikte bizim  neden

gecikmifl oldu¤umuzu düflünmüfltük. Asl›na biz de O’nunla bir

dönemi paylaflm›fl olmaktan dolay› “yaflam boyu onur”

duymaktayd›k. Bu nedenle;  O’nunla ayn› yönetimi paylaflm›fl

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, birlikte olma ayr›cal›¤›nda

paylaflt›¤›m›z bahtiyarl›¤›, bu dönemin son bülteninde ifade

etmemize izin veriniz.

fiimdiye kadar bizim verdi¤imiz plaket ve teflekkür mektuplar›nda

hep Kaz›m Kolcuo¤lu imzas› olur. fiimdi elimizde bir plaket

veya bir teflekkür mektubu tafl›masak da, klasik bir töreni aflan

anlay›flla ve  bir küçük teflbihin de ba¤›fllanmas› dile¤iyle, hepimiz

ad›na flu tümceyi kurmam›z›n yanl›fl olmayaca¤›na inan›yoruz:

“…Say›n Kaz›m Kolcuo¤lu; ‹stanbul Barosu size minnettard›r…”

‹STANBUL BAROSU YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹

GÜLE GÜLE

B



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  3GÜNCEL

Yeni Adli Y›l’da
Meslektafllar›m›za Baflar›lar Dileriz

Yeni Adli Y›l Aç›l›fl›nda
Meslektafllar›m›zla

Beraber Olduk

Yeni Adli Y›l Aç›l›fl›nda
Meslektafllar›m›zla

Beraber Olduk
‹stanbul Barosu her y›l oldu¤u gibi bu y›l
da Adli Y›l’›n aç›l›fl›n› üyeleriyle bir araya
gelerek gerçeklefltirdi.

Bu amaçla ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Bina arka bahçesindeki havuz bafl›nda
verilen bir kokteylle avukatlar yeni Adli
Y›l’a umutlu bir bafllang›ç yapt›lar.

9 Eylül Sal› akflam› saat 19.30’da bafllayan
kokteyl gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
Meslektafllar›m›z ve konuklar Binbirgece
Grubu’nun çal›p söyledi¤i müzik eflli¤inde
gönüllerince e¤lendiler.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu, yapt›¤› k›sa
konuflmada, yeni Adli Y›l’›n tüm
meslektafllara hay›rl› olmas›n› diledi.

Meslektafllar›m›z gecenin ilerleyen
saatlerinde bir sürprizle karfl›laflt›lar.
Geçirdi¤i rahats›zl›k sonucu bir süredir
tedavi görmekte olan Baflkan Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun meslektafllar›yla birlikte
olmak için kokteyle gelmesi heyecan ve
mutlulu¤a neden oldu. Kolcuo¤lu,
meslektafllar›n›n sevgi gösterileriyle
karfl›land›.

Geceye ‹stanbul Vali Yard›mc›s›, ‹stanbul
Cumhuriyet Baflsavc›s› ve çeflitli ilçelerin
Baflsavc› ve Savc›lar› ile Hâkimler ve
Üniversite Ö¤retim Üyeleri kat›ld›.
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stanbul Barosu ad›na Yönetim
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih
Selami Mahmuto¤lu’nun kat›ld›¤›
Türk Tabipleri Birli¤i Araflt›rma
Kurulu Raporu yay›nland›.

Kuddusi Okk›r’›n ölümü ile ilgili ve bu
çerçevede cezaevlerinin konumunu
de¤erlendiren Rapor, Baromuz taraf›ndan
çeflitli kurumlara iletildi.

Raporun sonuç bölümü afla¤›dad›r:

SONUÇ:

Ergenekon Terör Örgütü’ne üye olmak
suçundan dolay› ‹stanbul 9. A¤›r Ceza
Mahkemesi'nin 23.06.2007 tarihli ve 2006/96
sorgu say› numaral› karar› do¤rultusunda
tutuklanan ve tutuklu bulundu¤u s›rada
hastalanmas› sonucu 06.07.2008 tarihinde
ölen Kuddusi Okk›r hakk›nda düzenlenmifl,
adli-t›bbi dosyan›n tetkiki ve taraf›m›zdan
görüfllerine baflvurulan hekimlerin
ifadelerinde elde edilen, yukar›da kay›tl› bilgi
ve bulgular dikkate al›nd›¤›nda flu sorunlar
saptanm›fl ve afla¤›daki sonuçlara ulafl›lm›flt›r.

I. ‹flleyifl ve Yönetimden Kaynaklanan
Sorunlar

Ceza ‹nfaz Kurumlar› aç›s›ndan yap›lan
incelemelerde;

a- Ceza ‹nfaz Kurumunda devaml› kadroyla
çal›flan hekimlerin bulunmad›¤›,

b-  Ceza ‹nfaz Kurumundan Sa¤l›k
Kurumlar›na yap›lan sevk ifllemlerinde
belirgin gecikme görüldü¤ü ve sevklerin
mesai saatleri d›fl›nda yap›ld›¤›,

c- Ceza ‹nfaz Kurumlar›mdan Sa¤l›k
Kurumlar›na yap›lan sevklerde kullan›lan
belgelerde; san›¤›n iflledi¤i iddia edilen suç
tipinin belirtilmesi ve ayn› yaz›da, "terör
örgütü üyesi, dikkat kaçar, kaç›r›labilir"
ibarelerinin bulunmas›n›n, hekim ve sa¤l›k
personeli üzerinde olumsuz etkileri olaca¤›,

d- T›bbi kay›tlar›n düzenli tutulmad›¤› gibi
sevk esnas ›nda has tan›n yan›nda
bulundurulmad›¤›,

e- Hastan›n genel durumunda meydana gelen
ciddi bozulmalar›n hasta yak›nlar›na
zaman›nda bildirilmedi¤i gibi hasta
yak›nlar›n›n iletiflim kurma çabalar›n›n da
yeterince de¤erlendirilmedi¤i,

Sa¤l›k Kurumlar› Aç›s›ndan saptanan
eksikliler;

a- Sa¤l›k Kurumlar›n›n gerek iflleyifl gerekse
yap›lanma bak›m›ndan tutuklu ve
hükümlülerin tedavi ve takibine uygun
olmad›¤›, bu olayda oldu¤u gibi hastan›n bir
bütün olarak de¤erlendirilip t›bbi takibinin
süreklili¤inin sa¤lanamad›¤›,

b- Yatakl› Tedavi Kurumlarda istenilen
özelliklerde ve say›da tutuklu ya da mahkum
ko¤uflu bulunmad›¤›,

II. T›bbi Uygulama Sürecindeki Aksakl›klar;

a. Tekirda¤ Ceza ‹nfaz Kurumu'nda Kuddusi
OKKIR'›n tedavisini üstlenen hekimlerin
geçici görevle çal›flt›r›lmalar›na ra¤men
hastan›n durumu ile yak›ndan ilgilendikleri
ve gerekti¤i zamanlarda hastan›n sa¤l›k
kurumlar›na sevk edilmesini sa¤lad›klar›,
konunun takipçisi olduklar›, ancak Tekirda¤
Devlet Hastanesi'nde ve Tekirda¤ Gö¤üs
Hastal›klar› Hastanesi'ndeki ilgili hekimlerin
ayn› özeni göstermedikleri,

b. Hastan›n ‹stanbul'da ilk baflvurusunun
yap›ld›¤› daha sonra üç kez sevkinin yap›ld›¤›
Bak›rköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh
Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi’nde hastan›n sadece psikiyatrik
semptomlar› aç›s›ndan de¤il, bir bütün olarak
de¤erlendirildi¤i ve gerekli tetkiklerin
yap›larak acilen tam teflekküllü bir hastanede
yat›r›lmas› gerekti¤i karar› al›nd›¤›, ancak
hastan›n devaml› yat›fl›n›n yap›ld›¤›
Bayrampafla Devlet Hastanesi'nde hastaya
gerekli özenin gösterilmedi¤i, hastan›n
durumunun ciddiyeti anlafl›lmad›¤›ndan, tan›
ve tedavi sürecinin uygun yönetilmedi¤i,

c. Yedikule Gö¤üs Hastal›klar› ve Gö¤üs
Cerrahisi E¤itim Araflt›rma Hastanesi'ne
yap›lan iki sevkin de mesai saatleri d›fl›nda
yap›ld›¤›, buna ra¤men Gö¤üs Hastal›klar›
Hastanesi’ndeki hekimlerin eldeki olanaklarla
belir l i  tetkiklerin yap›l ›p hastan›n
multidisipliner bir hastanede acilen yat›r›lmas›
fleklinde karar verdikleri ve tam teflekküllü
bir hastane olarak iki kez Haseki E¤itim ve
Araflt›rma Hastanesi'ne sevk edildi¤i,

d. Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi'nde
ise; sadece acil sorunlar› ile ilgilenilip, as›l
nedene yönelik ileri tetkiklerin yap›lmad›¤›,

e. ‹ki sa¤l›k kurumu taraf›ndan Yo¤un Bak›m
Ünitesi bulunan bir hastanede yat›r›lmas›
önerilen hastan›n, son olarak Bayrampafla
Devlet Hastanesi'nce sa¤l›k durumunun
uygun bulunmas› üzerine gönderildi¤i Ceza
‹nfaz Kurumu'nda sa¤l›k durumunun
cezaevinde kalmas›n›n uygun olmad›¤›n›n
gözlenerek yeniden bir baflka sa¤l›k
kurumuna gönderilmesinin dikkat çeken bir
çeliflki oldu¤u,

f. Trakya Üniversitesi T›p Fakültesi
Hastanesi'nde gerekli tüm ileri tetkik ve
tedavilerin yap›ld›¤› ve kemik ili¤i biyopsisi
sonucunda; kayna¤› belli olmayan plevra,
beyin ve kemik ili¤ine metastaz yapm›fl kanser
tan›s› konulmufl oldu¤u ve tedavisinin
yap›ld›¤›,

g.  Ölen Kuddusi  OKKIR'a otopsi
yapt›r›lmad›¤›ndan kesin ölüm nedeninin
belirlenemedi¤i, her ne kadar ölümde
do¤rudan etkisi olan ana hastal›k Akci¤er
Kanseri olarak belirtilmiflse de mevcut t›bbi
belgelerle ana kayna¤›n Akci¤er ya da
Gastrointestinal (Mide-Barsak) sistemden
kaynakland›¤›n›n ay›r›m›n›n yap›lamad›¤›,

III. Tutuklaman›n Kald›r›lmas› Gereken
Durumlar;

a. Müdafiinin bu süreçte yasal baflvurular ve
takip konusundaki yükümlülü¤ünü gere¤i
gibi yerine getirmedi¤i izleniminin olufltu¤u,

b. Ciddi sa¤l›k sorunlar›n›n varl›¤› tutuklama
tedbirinin kald›r›lmas›n› yasal olarak zorunlu
k›lmasa da belgelenmifl böyle bir t›bbi durum
karfl›s›nda yarg›lama makamlar›n›n daha
özenli irdeleme yapmalar›n›n temel insan
haklar›na uygun düflece¤i, hiçbir önlemin
kiflinin yaflam hakk›ndan üstün olamayaca¤›,
kald› ki kesinleflmifl yarg› karar› ile mahkum
olan baflka bir ifadeyle suç iflledi¤i kan›tlanan
kiflilerin bile a¤›r sa¤l›k sorunlar› söz konusu
oldu¤unda Cumhurbaflkanl›¤› makam›na
infaz› yar›da b›rakacak özel bir af yetkisinin
verilmifl olmas›n›n da ulaflm›fl oldu¤umuz
bu sonuçla örtüfltü¤ü, ne var ki 08.05.2008
tarihinde yap›lan tutuklama karar›n›n
kald›r›lmas› talebi karfl›s›nda söz konusu
duyarl›l›¤›n gösterilmedi¤i anlafl›lmaktad›r.

Sonuç olarak, araflt›rma kurulumuz yapt›¤›
inceleme ve de¤erlendirmeler ›fl›¤›nda;

Hangi gerekçeyle olursa olsun a¤›r hastal›k
halinin güçlefltirdi¤i yaflam koflullar› alt›nda,
ileri tetkik ve tedavisinde ve refakatçi
temininde geç kal›narak ölümünden befl gün
öncesine kadar kiflinin tutuklulu¤unun devam
etmifl olmas›n›n; bafll› bafl›na a¤›r bir “‹nsan
Haklar› ‹hlali” olarak kabul edilmesi gerekti¤i
ve bu uygulaman›n “Modern Devlet
Anlay›fl›na” yak›flmad›¤› kanaatine vard›.

Baflkan
Uzm. Dr. Ali ÇERKEZO⁄LU
TTB Merkez Konseyi Üyesi

Raportör
Dr. Abdullah Coflkun YORULMAZ
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim
Dal›

Sekreter
Uzm. Dr. Ali ÖZYURT
‹stanbul Tabip Odas› Yönetim Kurulu Ad›na

Üye
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTO⁄LU
‹.Ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usulü
Hukuku Anabilim Dal› / ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi

Üye
Prof. Dr. Tunçalp DEM‹R
‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi Gö¤üs Hastal›klar›
Anabilim Dal›

Üye
Uzm. Dr. Gülsüm ÖNÜL
Türkiye Biyoetik Derne¤i Ad›na

TTB Araflt›rma Kurulu Raporu
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‹stanbul Barosu’nca
düzenlenen
“Montrö Sözleflmesi ve Türk
Bo¤azlar›” konulu panel
5 Eylül Cuma günü
saat 14.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›ld›.

anelin aç›l›fl›nda konuflan
‹s tanbul  Barosu Baflkan
Yard›mc›s ›  Av. Mehmet

Durako¤lu, Baro’nun 2006 y›l›nda
düzenledi¤i Montrö Sözleflmesi’ne iliflkin
panelde sözleflmenin hukuki ve siyasal
aç›dan de¤erlendirildi¤ini, günümüzde
Montrö Sözleflmesi’nin s›cak bir gündem
maddesi olarak tart›fl›ld›¤›n› söyledi.
Durako¤lu, 1936’da imzalanan Montrö
Sözleflmesi’nin yaflamsal öneme sahip

oldu¤unu, Sözleflmenin Karadeniz’in
güvenli¤i ve Bo¤azlar›n istikrar› için
ola¤anüstü önem tafl›d›¤›n› bildirdi.

Paneli yöneten ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, ‹stanbul
Barosu’nun önemli ülke sorunlar›
konusunda duyarl›l›k gösterdi¤ini
belirterek yeniden gündeme tafl›nan
Montrö Sözleflmesi ile ilgili tart›flmalar›n
bir panelde ele al›narak hukuksal aç›dan
konuya aç›kl›k getirmek istediklerini
belirtti.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve
Cumhuriyet Hukuku ve Kültürü Merkezi
Koordinatörü Av. Zeki Y›ldan, söz alarak,

Montrö Sözleflmesi’nin imzalanmas›n›n
ertesi günü yay›nlanan Cumhuriyet
Gazetesi’ni göstererek imza töreniyle ilgili
haberi okudu ve o günün heyecan›n›
yans›tt›.

Panelde konuflan Marmara Üniversitesi
Devletler Umumi Hukuku Ana Bilim Dal›
Baflkan› Prof. Dr. Ferit Hakan Baykal,
Montrö Sözleflmesi’ni hukuksal aç›dan
ele ald›. Baykal, sözleflme maddeleri
hakk›nda aç›klamalar yapt›.

Araflt›rmac› Yazar Av. Ali Kurumahmut
da konuflmas›nda Montrö Sözleflmesi’nin,
1923 y› l ›nda imzalanan Lozan
Anlaflmas › ’ndan  sonra  Türk iye
Cumhuriyeti’nin en önemli belgesi
oldu¤unu ve bu sözleflmenin bugüne
kadar sorunsuz uyguland›¤›n› bildirdi.

‹stanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Bayram Öztürk ise,
Montrö Sözleflmesi’nin çevresel faktörler
aç›s›ndan de¤erlendirdi.

Soru-cevap bölümünde konuflan denizcilik
yazar› ve eski kaptanlardan Oktay Sönmez
de Montrö Sözleflmesi’nde de¤ifliklik
yap›lmas› konusunun asla gündeme
getirilmemesi gerekti¤ini söyledi.

Panelin sonunda Genel Sekreter
Av. Özbek, konuflmac›lara birer arma¤an
verdi.

Montrö Sözleflmesi ve
Türk Bo¤azlar›

P



1878‹STANBUL BAROSU6  ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹ BASIN AÇIKLAMALARI

30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›n
86. y›ldönümü tüm
yurdumuzda oldu¤u gibi
‹stanbul’da da törenlerle
kutland›.

lk  tören saa t  9 .30’da
Taksim’deki Cumhuriyet
A n › t › ’ n a  ç e l e n k l e r i n

konulmas›yla bafllad›. ‹stanbul Barosu
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeki Y›ldan
Baro ad›na an›ta çelenk koydu.

Zafer Bayram› nedeniyle saat 10.00’da
Harbiye Orduevi’nde Türk Silahl›
Kuvvetleri’ni Kutlama Töreni, Aksaray
Vatan Caddesi’nde ise geçit töreni
düzenlendi.

30 A¤ustos Zafer Bayram›’n›
Coflkuyla Kutlad›k

Bat› emperyalizminin Hasta Adam olarak
adland›rd›¤› Osmanl› Devleti’nin miras›n›n
paylafl›m›nda anlaflamamalar› üzerine
ç›kan 1. Dünya Savafl› bizim aç›m›zdan
yenilgiyle bitti. Bat›n›n fiark Meselesi
(Do¤u sorunu) tan›m›yla kastetti¤i yine
Osmanl› miras›yd›. Bat›ya göre Do¤u
sorunun çözümü için Osmanl›’n›n
parçalanmas› ve paylafl›m› kaç›n›lmazd›.
      
30 Ekim 1918 Mondros Silah B›rak›flmas›
sonras›nda Türklü¤ün Anadolu’dan
t a m a m e n  t a s f i y e s i  a m a c › y l a
emperyalizmin dayatt›¤› Sevr koflullar›na
boyun e¤en teslimiyetçi ‹stanbul
Hükümet i ’ne karfl ›  Türk  Ulusu
direnece¤ini tüm dünyaya ilan etti.
      
‹ngiliz, Frans›z, ‹talyan ba¤lafl›klar›n›n fiili
iflgalinin yan›nda, özellikle ‹ngiliz
emperyalizminin donatt›¤› Yunan
ordusunun 15 May›s 1919’da Anadolu
topraklar›na ayak basmas›yla mücadele
yeni bir boyut kazand›. Bat›, Yunanistan’›n
Megali ‹dea (büyük ülkü) rüyas›n›n gerçe¤e
dönüflece¤i saplant›s›n› k›flk›rtarak
Anadolu’nun iflgaline yönlendirdi.
Emperyalizm Sevr ’e direnen Türk
Ulusunun direncini Atatürk’ün katiller
sürüsü olarak adland›rd›¤› Yunan
ordusuyla k›raca¤›n› düflünüyordu.
Hukukun evrensel ilkelerini, Savafl
hukukuna iliflkin kurallar› bir yana iten
Yunan ordusunun katliamlar› ve

tan›mlanamaz ölçüdeki vahfleti Türk
Ulusunun ba¤›ms›zl›k ve özgürlük
tutkusunu yok edemedi.
      
TBMM ordular›nca 26 A¤ustos 1922
sabah› bafllat› lan büyük taarruz
Yunanistan’›n Küçük Asya’n›n yeniden
fethi düfllerini küçük Asya facias›na
dönüfltürdü. Emperyalizmin yede¤inde
maceraya at›lanlar›n ibretlik sonuna bir
kez daha tan›k olundu.  Yunan
yay›lmac›l›¤› Akdeniz’in sular›na
gömülürken, özgürlük ve ba¤›ms›zl›k
tutkusunun ve insan onurunun direncinin
kaba güce, dayatmaya karfl› zaferinin
sahibi Türk Ulusuydu.
       
Türk milleti, aya¤›ndaki çar›¤›, s›rt›ndaki
elbiseyi, ambar›n›n dibinde kalan son
tah›l›, ah›r›ndaki evinin dire¤i koflumunu,
Yemen’den, Balkan’dan Birinci Dünya
Savafl›’ndan geride kalan, evine gelip
bir gün bile soluklanamam›fl evlatlar›n›
vererek ordusunu yoktan var etti.
Anadolu bozk›r›nda yarat›lan mucizenin
86.y›ldönümünde herkes kendi aç›s›ndan
yen iden  düflünme l id i r.  ‹ fl ga l c i
emperyalistlere karfl› verilen amans›z
mücadelenin sonunda kanla, irfanla
kurulan Cumhuriyet’in ne anlam ifade
etti¤ini yeniden ve derinden düflünmelidir.
       
Ya fl a d › ¤ › m › z  s ü r e ç t e ,  T ü r k i y e
Cumhuriyeti’nin ba¤›ms›zl›¤›na, ulus

devlet yap›s›na, üniter özelli¤ine, Atatürk
ilkelerine d›fltan ve içten artarak sürdürülen
sald›r›lar Sevr’le tamamlanamayan,
eksik kalan Do¤u sorununun çözümüne
yöneliktir!
        
Mütareke döneminin bölücüleri, ‹ngiliz
flemsiyesi alt›na s›¤›nan siyasal ‹slamc›lar›,
emperyalizme secde eden zamane
ayd›nlar›n›n günümüzdeki fonlu
mirasç›lar›, Cumhuriyetle kapanmam›fl
hesab› olanlar›n koalisyonunun sald›r›lar›
sürmektedir.
        
Büyük Ortado¤u Projesi veya Geniflletilmifl
Ortado¤u Projesiyle yaflad›¤›m›z
co¤rafyan›n siyasi s›n›rlar›n› de¤ifltirmek
isteyen emperyalist güçler ve yerli
iflbirlikçileri geçen yüzy›l›n ilk çeyre¤inde
yaflad›klar›  yenilginin benzerini
yeniden yaflayacaklar›n› unutmamal›d›rlar.
         
‹stanbul Barosu olarak, büyük zaferin 86.
y›l›nda baflta Mustafa Kemal Pafla olmak
üzere Kurtulufl Savafl› kahramanlar›n›,
fl eh i t l e r im iz i  m inne t l e  an ›yo r,
Cumhuriyet’in kazan›mlar›n›n hukuk
zemininde korunmas› ve savunulmas›nda
gösterdi¤imiz duyarl›l›¤›n bundan sonra
da sürdürülece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyuruyoruz.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

30 A¤ustos’un
Anlam›

‹
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2008-2009 Adli Y›l› aç›ld›.

oplumsal yaflam›n yurttafllar için

hakça bir alan oluflturmas›nda,

Hukuk Devleti  i lkesinin

vazgeçilmez önemi vard›r. Yaflam›n

hukukun güvencesi ile biçimlenmesi,

demokrasinin de ön kofluludur. ‹stanbul

Barosu olarak, demokratik hukuk

devletinin oluflmas›na verilecek katk›n›n;

adalete eriflimin her koflulda olas›

bulunmas› ve adil yarg›lanma hakk›n›n

ödünsüz uygulanmas› sayesinde

gerçekleflece¤i inanc›nday›z. Bu

inanc›m›z, mücadelemizin özünü

oluflturmaktad›r.

Ülkemizde yarg› ba¤›ms›zl›¤›n›n

sa¤lanmas›, en ivedi konumuzdur. Yarg›y›

ba¤›ms›z k›labilirsek, onu siyasallaflmaktan

kurtarabilece¤imizi, sadece tarafs›zl›¤›n›

sa¤lamakla kalmay›p, evrensel hukuk

normlar›n›n biçimlendirdi¤i bir düzeye

ulaflt›rabilece¤imizi biliyoruz.

Pek çok adli y›l aç›l›fl›nda yineledi¤imiz

üzere, bir kez daha üzülerek ifade

e t m e k t e y i z  k i ,  T ü r k  A d a l e t

Örgütlenmesinde “savunma” yoktur. Yasa

metinlerinde “yarg›n›n kurucu unsuru”

olarak tan›mlan›p saptanan savunman›n,

bu örgütlenmenin d›fl›nda tutulmas›, yarg›

süjeler i  aras›nda hiyerarfl ik bir

yap›lanman›n oluflmas›na neden olmakta

ve giderek savunma d›fl›nda bir

yarg›laman›n mümkün olabilece¤i

iz leniminin güçlenmesine katk›

vermektedir. Oysa ça¤dafl hukuk

yaklafl›mlar›n›n temelinde yer alan

savunma hakk›na yüklenen kutsall›k, onun

vazgeçilmezli¤inin en özlü anlat›m›d›r.

Savunman›n olmad›¤›, ihmal edildi¤i,

olanaklar›n›n k›s›tland›¤› bir olgunun,

adalet duygular›yla bezenmifl bir ilama

kavuflturulmas› olas› de¤ildir.

Ya rg ›  dünyam›z ›n  bu  an lay › fl ›

içsellefltirmesine fliddetle ihtiyaç

duyuyoruz. Siyasal tarihimizin, yaflamsal

öneme sahip soruflturmalar›, salt savunma

göz ard› edildi¤i için, tart›flmal› hale

gelmifl ve hukukun siyasallaflmas›n›n arac›

olmufltur.

Bu temel sorunlar, yarg› dünyam›z›n

“bafltan yarat›lmas›na” olan ihtiyac›

betimlemekte ise de, haz›rlanan “Yarg›
Reformu Stratejisi Tasla¤›’n›n” öyle bir

gereksinime yan›t veremeyece¤i son

derecede aç›kt›r. Tam tersine bu taslak ile

yarg›n›n k›skaca al›naca¤›, “demokratik
meflruiyet” gölgesinde bir kuflatman›n

sa¤lanaca¤›, giderek tarafs›zl›¤›n da

yitirilece¤i bir aflamaya gelinmesi

kaç›n›lmazd›r.

Yeni Adli Y›l’›n gerçekten “âdil” olmas›

dileklerimizle, tüm hukukçular›m›z›

içtenlikle kutluyoruz. Hukukun Üstünlü¤ü

‹lkesi’nin yerleflip kökleflmesinde, bu y›l›n

katk› vermesini diliyoruz.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Yeni Adli Y›l “Adil” Olmal›d›r

Eylül bütün dünyada “Bar›fl Günü” olarak kutlan›yor.

“Bar›fl” insan›n en temel hakk› olan “yaflama hakk›”n›n güvencesidir. Bu hak zaman zaman nedenlerle ç›kar›lan savafllarla tehdit

edilmektedir.

Egemen güçlerin bar›fl ve demokrasi ad›na yapt›klar› iflgaller, binlerce masum insan›n can›na ve mal›na verilen zarar, insanl›k

onurunu ayaklar alt›na alan hak ihlalleri ve ac›mas›zca ifllenen insanl›k suçlar› Irak’ta, Afganistan’da hala sürüyor. Bütün bunlar

yetmiyormufl gibi Kafkaslarda ve Karadeniz’de olup bitenler ve “so¤uk savafl” söylemleri bölge insanlar› üzerindeki tedirginli¤i

daha da art›r›yor. Böyle günlerde bar›fl daha bir “anlam” kazan›yor.

Savafl, hak ve hukuku hiçe saymaktad›r. Savafl ve hukuk çeliflmektedir. Savafl, en temel insan hakk› olan “yaflama hakk›”n› ortadan

kald›rmaktad›r. Bu nedenle tüm insanl›¤›n ortak bir paydada hiçbir ayr›m gözetmeksizin bar›fl için savafla karfl› koyma hakk›n›

kullanmas›, bu yönde örgütlenmesi ve bunu baflarmas› gerekir. Bunun için insan haklar› ve hukukun üstünlü¤üne dayal› bir hukuk

devlet inde insanlar›n hak ve özgürlüklerine sahip ç›kabilmeleri  için bi l inçlenmeleri  gerekmektedir.

‹nan›yoruz ki, halk›n bilinçli gücü, bar›fl› korumaya yetecektir.

                                                                                                                                         ‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Dünya Bar›fl Günü
Kutlu Olsun!

T

1



1878‹STANBUL BAROSU8  ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹ GÖRÜfi

Üçüncü Dalga S›n›rlar› Zorlarken
Av. Hüseyin Özbek

‹stanbul Barosu Genel SekreteriOsmanl›n›n çöküfl sürecinde
Çarl›k Rusya’s›n›n, Bat›n›n,
ABD’nin üç cepheden
k›flk›rtmas› ve
yönlendirmesiyle Osmanl›n›n
uyumlu tebaas› Ermenilerde
oluflturulan etnik bilinç k›sa
sürede ayr›l›kç› taleplerle
ortaya ç›kt›.

ndokuzuncu yüzy›l›n ikinci

yar›s›nda bafllayan yerel

ayaklanmalar Birinci Dünya

Savafl›’nda toplu kalk›flmaya dönüfltü. Rus

cephesinde orduyu arkadan vuran, ikmal

yollar›n› kesen, bir k›sm› da Çarl›k ordular›

saf›nda, uyru¤u oldu¤u Osmanl›ya karfl›

çarp›flan Taflnak çetelerine ve isyanc›lara

karfl› 1915 y›l›nda tehcir (zorunlu göç)

uygulamas›na baflvuruldu. Birinci Dünya

savafl› süresince ve sonras›nda, 1922’ye

kadar, tehcirden sorumlu tuttuklar› ‹ttihatç›

önderlere ve yöneticilere yönelik Taflnak
terör kampanyas›nda ikisi sadrazam olmak

üzere onlarca kifli katledildi.

Emperyal güçlerin yarat›p, etnopolitik bir

hüviyete dönüfltürerek yönlendirdikleri

Ermeni sorununun bafllang›c›ndan

Kurtulufl Savafl› zaferiyle Türkiye

Cumhuriyeti’nin kurulufluna kadarki

evresini B‹R‹NC‹ DALGA olarak

adland›rmaktay›z.

Türklerin unutup, toplumsal haf›zalar›nda

sildikleri sorun, Diyaspora taraf›ndan

tarihsel gerçeklikten kopar›l›p, yalanla

yo¤urup yeniden kurgulanarak aktar›ld›¤›

her kuflakta kin katsay›s›n›n geometrik

art›fl›na yol açt›. Gerek Ermenistan’da

gerekse Diyaspora’da  yaflan›lan her türlü

olumsuzlu¤un nedeni gösterilmesiyle,

ortalama Ermeni alg›s›nda Türk imaj› her

türlü kötülü¤ün ve olumsuzlu¤un

simgesine dönüfltü.

K›br›s Bar›fl Harekat› sonras›nda dü¤meye

yeniden bas›lmas›yla 1974’ ten 1983 Paris

Orly Havaalan› katliam›na kadar geçen

süreçte k›rka yak›n Türk diplomat›

katledildi. Taflnak terör gelene¤inin

mirasç›s› Asala ve Ermeni Soyk›r›m›’n›n
Adalet  Komandolar ›  ta ra f ›ndan

gerçeklefltirilen suikast ve sald›r›

kampanyas› ‹K‹NC‹ DALGA olarak

adland›r›lmal›d›r.

Ortada bir cinayet varsa do¤al olan

faillerinin bulunup yarg›lanmas›, adalet

önünde hesab›n›n sorulmas›d›r. Asala
suikastlar›nda bunun tam tersi oldu. Her

suikast›n ard›ndan canilerin mitolojik

kahramanlar  o larak kutsand›¤› ,

savunmas›zca katledilenlerin ise

öldürülmeyi bin kez hak etmifl lanetli bir

geçmiflin kötülük simgeleri olarak dünya

kamuoyuna yans›t›ld›¤›, yenileri için

can i l e r i  yü rek l end i r en  medya

kampanyalar›yla adeta maktüller ikinci

kez infaz edildiler. Yine her cinayetin

ard›ndan, evlatlar› katledilen Türk

ulusundan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden

ifllemedi¤i, sorumlusu olmad›¤› bir

soyk›r›m›n faili olarak özelefltiri vererek

samimi itirafta bulunmas› istendi!

‹çinden geçti¤imiz süreç halen yaflan›lan

ÜÇÜNCÜ DALGA’ d›r. Üçüncü dalga

bombalar›n at›lmad›¤›, kurflunlar›n

s›k›lmad›¤›, büyükelçiliklerin bas›lmad›¤›

bir evredir. Üçüncü dalgada ifller politik

p la t fo rmlarda ,  par lamento la rda

halledilmektedir! Günün birinde dost,

m ü t t e f i k  d e v l e t i n  s e ç k i n

parlamenterlerinden biri veya birkaç› bir

teklif haz›rlamakta, parmaklar kalkmakta,

Türklerin soyk›r›m yapt›¤›, Ermeni

soyk›r›m›n›n sorumlusu olduklar›na iliflkin

yasa tasar›s› süreç sonunda onaylanmakta

ve yürürlü¤e girmektedir! Türkiye

Cumhuriyeti’nin tepkisinin geçicili¤ini

s›nama yan›lma yöntemiyle iyi bilen

s›radaki müttefik devlet de benzer bir

yöntemle soyk›r›mc›l›¤›m›z› (!) tescilleyen

yasay› parlamentolar›ndan kaflla göz

aras›nda geçirivermektedir.

Bu flekilde yirminin üzerindeki dost ve

müttefik devletin meclislerinden

geçirdikleri yasalarla amaçlanan nedir?

Psikiyatri muayenehanesinde yatar koltu¤a

uzat›lm›fl hasta muamelesi yap›lan

Türkiye’den ne istenmektedir? Yan›t

basittir: Öncelikle Türk milletinin ve

Türkiye Cumhuriyeti’nin suçlamay› kabul

edip özür di lemesini ,  ard›ndan

soyk›r›mc›l›k itiraf›n›n gere¤ini yerine

getirmesini  is temektedir ler!  Diz

çöktürülecek, direnci k›r›lacak Türkiye’ye,

ruhunun huzur bulmas›, rahatlamas›,

sistem taraf›ndan kutsanmas› için ne

i s t e n i y o r s a  v e r m e s i  g e r e k t i ¤ i

f›s›ldanmaktad›r. Soyk›r›mc› oldu¤unu

kabul erdemini göstermifl Türkiye’nin

siyasal s›n›rlar›n› daraltarak Ermenistan’a

verece¤i tazminat ve toprak gibi jestlerle

sorunun kapanaca¤›, bafl a¤r›s›ndan

kurtulaca¤› telkin edilmektedir!

E m p e r y a l i s t l e r,  d a y a t m a l a r › n ,

parlamentolar›ndan geçirdikleri yasalar›n

günümüz Türkiye’sini idare edenler

üzerindeki olumlu etkilerini memnuniyetle

gözlemekle birlikte bunun yeterli

olmad›¤›n› bilmektedirler. Yine Türk

halk›n›n milli duyarl›l›¤›, direnci, soyk›r›m

suçlamas›n› ret psikolojisi de¤iflmeden

günümüz Türkiye’sini idare edenlerin

içtenlikle kabullenmeleri durumunda bile

istenileni vermekte zorlanacaklar›n›n

bilincindedirler! Bunun için içeride

Diyaspora tezlerinin kabul edilece¤i bir

toplumsal iklim yarat›lmas›n›n, meflruiyet

alan› oluflturulmas›n›n, böylece sorunun

i ç s e l l e fl t i r i l m e s i n i n  ü z e r i n d e

çal›flmaktad›rlar.

Bat›n›n konuya yaklafl›m›n›n ve Diyaspora

söylemlerinin Türk kamuoyuna mal

edilmesine, içsellefltirilmesine yönelik

kampanyalar›n h›z kazand›¤› 2005 y›l›nda

tekelci sermaye gruplar›n›n medyas›nda

yapt›¤›m›z tarama sonucu kaleme

ald›¤›m›z “Soyk›r›m Masal› Damardan
Nas›l fi›r›ngalan›r” (1) makalesi

okurlar›m›za üç y›l öncesinin ilginç bir

foto¤raf›n› verecektir.

D›flar›ya eklemlenmifl tekelci sermaye

medyas›n›n çabalar›na koflut olarak ayn›

dönemde baz› üniversitelerin, Diyaspora

tezlerine akademik bir meflruiyet alan›

yaratma çabas›na girifltikleri hat›rlardad›r.

25  May › s  2005 ’ t e  Bo¤az i ç i

Üniversite’sinde yap›lmas› planlanan,

“‹mparatorlu¤un Çöküfl Döneminde
Osmanl› Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk
ve Demokrasi Sorunlar›” bafll›kl› konferans

O



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  9GÖRÜfi

‹stanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere
yerleflkesinde, Bo¤aziçi, Sabanc› ve Bilgi
Ünivers i te s i  rek tö r le r in in  aç › fl
konuflmalar›yla 23 -25 Eylül 2005
ta r ih le r inde  gerçek lefl t i r i lmifl t i !

Soyk›r›m, katliam, k›y›m, toplu öldürmeler
gibi nüansla Diyaspora tezlerinin
dillendirildi¤i, karfl›t hiçbir görüfl sahibinin
ça¤r›lmad›¤› konferansa yabanc› bas›n
mensuplar› yo¤un ilgi göstermiflti. Sözün
buras›nda konferans› bafltan sona izleyen
gazeteci siyaset bilimci Gürbüz Evren’
den bir al›nt› yapal›m: “Yurtd›fl›ndan gelen
konuflmac›lar›n Amerikan aksan›yla
Türkçe konuflmalar› ise konferans›n bir
baflka özelli¤i oldu. Konferans› sadece
yabanc› gazeteciler de¤il, baflta ‹sveç’ in
‹stanbul Baflkonsolosu Karlsson olmak
üzere baz› yabanc› diplomatlar da izledi.
Özellikle yabanc› gazeteciler s›k s›k
kulislere ç›k›p, merkezleriyle telefon
ba¤lant›s› kurarak, konferansta Ermeni
soyk›r›m›n›n kabul edildi¤ini, Türk
akademisyenlerin resmi görüfle karfl›
ç›kt›¤›n›, Türkiye’ de art›k yeni bir
dönemin bafllad›¤›n› bildiren haberler
geçtiklerine, yorumlar yapt›klar›na flahit
oldukça, konferans›n hedefine ulaflt›¤›n›
ve istenilen mesaj›n verildi¤ini anlad›m.”
(2)

Türklerin Diyaspora tezlerine karfl› kolektif
direncinin, tarih bilincinin, duyarl›l›klar›n›n
afl›nd›r›lmas› anlam›nda  Berlin duvar›n›n
y›k›lmas›na benzetilen konferanstan yana
geçen sürede sürdürülen kampanyalar ve
uluslararas› bask›lar meyvesini vermifl,
Cumhurbaflkan›’n›n Erivan’a rahatça, maç
izlemeye gidebilece¤i bir siyasal ve
toplumsal iklim yarat›lm›flt›r.

ABD ve AB yetkililerince hararetle
desteklenen maç bahaneli ziyaret,
s›n›rlar›n aç›lmas›, do¤rudan diplomatik
iliflkilerin hemen bafllat›lmas› yolundaki
isteklerin en üst düzeyden aç›klanmas›na
vesile oldu.

2 Eylül-14 Eylül 2008 tarihleri aras›nda
sermaye medyas›nda yapt›¤›m›z tarama,
Türkiye-Ermenistan futbol maç› bahane
edilerek yürütülen kampanyayla, s›n›rlar›n
aç›lmas›, diplomatik iliflki kurulmas›,
haks›z soyk›r›m suçlamalar›na karfl›
Türkiye’ nin gerek devlet olarak, gerekse
halk olarak tepkilerinden ve kararl›l›¤›ndan
vazgeçmesi yolunda sürdürülen ve devam
edece¤i anlafl›lan ›srarl› yay›nlar›n

kamuoyunu yumuflatmada oldukça
baflar›l› oldu¤unu göstermektedir.

Melih Afl›k’›n “Aç›k Penceresinden”,
sermaye medyas›nca yarat›lan mutluluk
tablosuna mürekkebi boca edivermesi
bile, Türk kamuoyunun Anka kuflunun
kanad›nda Kaf da¤›n›n ard›ndaki masal
dünyas›na uçurulurken gördü¤ü rüyadan
uyanmas›na yetmiyor: “Pan Armenian
haber sitesinde, Amerika Ermeni Ulusal
Komitesi (ANCA) Baflkan› Ken Haçikyan
ne diyor:” Cumhurbaflkan› Gül samimi
oldu¤unu göstermek istiyorsa futbol
stad›ndan “Tsiternakaberd”e, yani
soyk›r›m an›t›na kadar yürüme iradesi
göstermelidir. “Haçikyan’ ›n samimiyet
s › nav ›nda  ba flka  t a l ep l e r i  de
var…Türkiye’nin s›n›r› açmas›, Karaba¤
sorununda tarafs›z kalmas›, Azerbaycan’a
askeri yard›m› kesmesi, ABD Kongre’sinin
soyk›r›m tasar›s›n› engellememesi
vs.vs…Cengiz Çandar ‘da Daily News
gazetesinde Abdullah Gül’ ü ayn› yönde
teflvik ediyor: “ Gül’ ün soyk›r›m an›t›n›
ziyaret edece¤ini sanm›yorum ama ederse
tarihin kap›lar› ard›na kadar aç›lacakt›r.”
Tarihin kap›lar›n› bilemeyiz ama
tuzakç›lara aldan›rsak bafl›m›za epey ifl
aç›lacakt›r…”

Erivan seferi öncesi ve sonras› süren
kampanyan›n etki ölçümünün s›ca¤›
s›ca¤›na yap›ld›¤›n› okuyoruz. MetroPoll’
un düzenledi¤i ankete kat›lanlar›n %69.
6’ s› ziyaretin baflar›l› geçti¤ini, % 62. 8’
i iki taraf›n ekonomik diplomatik
iliflkilerinin gelifltirilmesinin gereklili¤ini,
%65.6’ s› CHP ve MHP’ nin ziyaret
karfl›t› politikalar›n›n yanl›fll›l›¤›n›
düflünüyor. Anket verileri gerçekse, maç›n
2- 0’ l›k skordan çok daha önemli sonuçlar
verdi¤ini, oyun kurucular› sevindirecek
neticelere ulafl› ld›¤›  anlafl› l ›yor.

fiimdi Diyaspora uzant›lar›nca yarat›lan
illüzyonun d›fl›nda gerçek durum için
emekli diplomat Bilal fiimflir’e kulak
verelim: “Sovyetler Birli¤i’ nin da¤›l›fl
sürecinde Ermenistan ba¤›ms›zl›¤›n› ilan
etmeden önce bir ba¤›ms›zl›k bildirgesi
yay›mlad›. Uzunca bir belgedir bu. Bu
belgede, Türkiye’ nin toprak bütünlü¤üne
iliflkin maddeler de yer ald›, örne¤in, ”Bat›
Ermenistan milli hedefimizdir” gibi.
Bat› Ermenistan dedikleri Türkiye’ nin
Do¤u Anadolu Bölgesi…Dahas›
Türkiye’ nin soyk›r›m› tan›mas› vard›
bildirgede…Aradan zaman geçti

Ermenistan Anayasas› kabul edildi ve
anayasan›n girifl bölümüne “Ba¤›ms›zl›k
bi ld i rges indeki  i lke ler  anayasa
hükmündedir” ibaresi yerlefltirildi. Yani,
herhangi bir Ermeni hükümeti “Bat›
Ermenistan milli hedefimizdir” fikrinden
cayarsa anayasay› çi¤nemifl olacak…” (3)

Küresel emperyalizmin üçüncü dalgas›
Türk ulusunun geçmiflten gelece¤e tafl›d›¤›
derin bilinçalt›na yönelmekte, tarih
bilincini, milli haf›zay›, kolektif duyarl›l›¤›
örselemekte, Türkiye Cumhuriyeti’ nin
temellerini sarsmaktad›r. Sermayesi gayr›
mil l i leflmifl,  ekonomik varl ›klar›
özellefltirme ad› alt›nda kamusal olmaktan
ç›kar›lm›fl bir ülkede yaflayanlar› millete
dönüfltüren kimyan›n giderek bozulaca¤›,
ulus bilincinin kaybolaca¤›, insanlar›n
birbirine yabanc›lafl›p sürüleflece¤i bilimsel
bir gerçektir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomasi
sahas›ndaki 500 - 0’ l›k yenilgisi, ulusal
konularda küme düflmesi, Hrazdan
Stadyumu’nda Milli Tak›m›n 2 - 0’ l›k
galibiyetiyle gözden kaç›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r.

‹yi düflünüldü¤ünde ortada, saha
komiserinden hakemine, oyuncusundan
çal›flt›r›c›s›na amigosundan tribün
kalabal›¤›na kadar oyun kurucular›n›n
belirledi¤i tek kale bir maç oldu¤u
anlafl›lacakt›r. Gol yiyenin, yenilgiye,
küme düflmeye programlanan›n kim
oldu¤u da apaç›k ortadad›r. Üçüncü
dalgan›n hedefinde kim varsa, maçtan
onun ma¤lup ayr›lmas›, küme düflmesi
için kural d›fl› her fley, göz önünde
utanmazca, ars›zca yap›lmaktad›r!

1) Hüseyin Özbek
‹ngilizce Ninnilerle – Kum Saati Yay›nlar›

2) Gürbüz Evren
Lütfen Uyan›n Son Celse
Türkiye Ermeni Soyk›r›m› Suçlusu ‹lan
Edilecek -Güncel Yay›nc›l›k

3) Ifl›k Kansu
6 Eylül 2008 Cumhuriyet Gazetesi
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Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 18. Say›
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Serisinin 18. kitab› da Baro Yay›nlar›m›z aras›ndan ç›kt›.
Arkiv’in bu say›s›nda yer alan baz› konu bafll›klar› ve yazarlar› flöyle:

Macaristan’da Hukuk Felsefesi Ö¤retiminin Felsefesi - Csaba Varga, (Hukuk E¤itiminde) Hukuk Felsefesi
‹çin Savafl›m: Yöntem ve Sorunlar – Imer B. Flores, Hukukun Zorunlu E¤itsel ‹fllevi Üzerine - Brian
Burge-Hendrix, Küçük Bir Hukuk Felsefesi Kongresi: Temsili Rol Oynama Yoluyla Hukuk Felsefesi
Ö¤retmek - Lester J. Mazor, Do¤al Hukukda Cebir –Do¤al Hukuk Tarz›nda Hukuksal Muhakemenin
Matematiksel Simulasyonu- Bilgisayar Takviyeli Yasa Haz›rlama ve hukuk E¤itimine Dair Bir Bafllang›ç
- Vladimir Lobovikov, Hukuk Felsefesi E¤itiminde Sinema - Luis Antonio Cunha Riberio, Kolokyum
Aç›fl Konuflmas› - Hayrettin Ökçesiz, E¤itim ve Hukuk E¤itimi - Vecdi Aral, Ankara Hukuk Fakültesi ve
Hukuk Felsefesi Ö¤retimi – Adnan Güriz, Ça¤dafl Geliflmelerin Yaratt›¤› Farkl›laflmalar›n Hukuk Felsefesi,
Hukuk Sosyolojisi ve Hukuk Metodolojisi Derslerine Etkileri - Yasemin Ifl›ktaç, Hukuk Sosyolojisi ve
Bilim Politikas› - Mehmet Tevfik Özcan, Hukukun Etik De¤er Boyutunun Kavranmas›n›n Hukuk E¤itim
ve Ö¤reniminin Verimlili¤i Aç›s›ndan Önemi - Ahmet Gürbüz, Hukuk Biliminin Felsefesi - Z. Gönül
Balk›r, Uluslararas› ve Ulusal Bafll›ca Sorunlar Ba¤lam›nda Hukuk Felsefesinin Felsefesi - Ahmet Ulvi
Türkba¤, Hukuk Ö¤retiminde Test S›nav› - Ali fiafak Bal›, Ö¤retim Hedefleri Bak›m›ndan Hukuk Felsefesi
‹le Hukuk Genel Kuram› ‹liflkileri - Ahmet Halûk Atalay, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisinin Stratejik Önemi: Pozitif Hukukun ‹deal
hukuka Yöneliminde Sorunlar -  fiebnem Özkan, Hukuk E¤iminde Gelifltirilmesi Gereken Yetiler, Hukuk Felsefesi Ö¤retimi ve
Alternatif Metotlar - Gülriz Uygur, Ders Kitaplar›ndaki Hukuk Sosyolojisi - Kas›m Akbafl, Türkiye’deki Hukuk Sosyolojisi Teorilerinde
Weber - D.Celaleddin K avas, “Hukuk Felsefesi Prati¤i” Hukuk Felsefesi Dersinin Ana Derse Ek Çal›flmalarla Desteklenmesi
Deneyimi Üzerine… - Gökçe Çataloluk, Hukuk Felsefesi E¤itiminde Drama - Eylem Ümit, ‹ki  Arada Bir Derede Argumentasyon
Teorisi - Eric Hilgendorf, fiüphe Ölümcül Olursa - Ronald Dworkin, ‹ki  Arada Bir Derede Argumentasyon Teorisi - Eric Hilgendorf
- Çeviren: Altan Heper.

Ceza Hukukunda Bina Çökmeleri
Av. Filiz Saraç taraf›ndan kaleme al›nan Ceza Hukukunda Bina
Çökmeleri adl› kitap ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.

Kitab›n konusunu 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)
“Topluma Karfl› Suçlar” bafll›kl› 3. k›sm›n›n Genel Tehlike Yaratan
Suçlar bafll›kl› 1. bölümünde Genel Güvenli¤in Taksirle Tehlikeye
Sokulmas› bafll›¤› ile düzenlenen 171. maddede yer alan taksirle
bina çökmesine neden olmak sureti ile genel güvenli¤in taksirle
tehlikeye sokulmas› suçu oluflturuyor.

‹ki bölümden oluflan çal›flman›n ilk bölümünde korunan hukuki
de¤er, suçun maddi ve manevi unsuru bafll›klar› yer al›rken,
ikinci bölümünde suçun özel görünüfl biçimleri, yapt›r›m ve
kovuflturma usulü ve suçun zamanafl›m› alt bafll›klar› bulunuyor.

112 sayfal›k cep kitab› boyutundaki kitap Baromuzdan edinilebilir.

Bir Üniversitelinin An›lar›
Prof. Dr. Erdener Yurtcan bir kitab›yla
daha karfl›m›zda:
“Bir Üniversitelinin An›lar›”.

Bu kitab›n ad› bize yabanc› de¤il. Yurtcan
Hoca daha önce de ayn› ad› tafl›yan üç
kitap yay›nlam›flt›.

Kitab›n bir baflka özelli¤i, daha önce
yay›nlanm›fl, ancak mevcudu kalmam›fl
üç kitapla birlikte yay›nlanm›fl olmas›,
yani dört kitap bir arada.

Prof. Dr. Erdener Yurtcan son kitab›nda
da yine zaman tüneline giriyor. Belle¤inin
bir köflesinde kalm›fl kimi an›lar›n› bizimle
paylafl›yor.

Prof. Dr. Yurtcan’› kutluyor kendisinden
yeni yap›tlar bekliyoruz.

Hasta - Hekim Haklar›
ve Davalar›
Sa¤l›k Hukuku Komisyonu Baflkan›m›z
Av. Sunay Aky›ld›z ile Emekli Yarg›ç Hasan
Özkan taraf›ndan yaz›lan “Hasta-Hekim
Haklar› ve Davalar› ” kitab› ç›kt›.

Seçkin Yay›nlar› aras›ndan ç›kan kitapta
teorik ve pratik örnekler sergilenmekte,
yo¤un içtihatlar bulunmaktad›r.

Beden
Gücünün

Azalmas›ndan
Kaynaklanan

Tespit Davalar›
Kitapta, ‹fl Kazas› ve Meslek Hastal›¤›,
Sürekli ‹flgöremezlik (Maluliyet) Oran›n›n
Tespiti, Maluliyet Ayl›¤›n›n Ba¤lanmas›
Gerekti¤inin Tespiti konular› 506 ve 5510
Say›l› Yasa Karfl›laflt›rmalar›yla ele al›n›yor.

Av. fi. Güney Bigat taraf›ndan haz›rlanan
kitap, Zigana Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.
Tel: 0212 292 93 36
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Coflkun ONGUN

H(aciz) Vesikas›
‹stanbul’un yetmifllerden sonra

kurulmufl semtlerinden biri. Dar gelirli
insanlar›n sakini oldu¤u boyas›z bir
apartman›n girifl dairesi. Düflük metrekareli
bir ev, nohut oda bakla sofa!

Boyas› y›llanm›fl ev duvarlar›nda
as›l› duran çerçeveli resimler. Bir duvarda
Saatli Maarif Takvimi, ötekinde aile
büyükleri ve çocuklar… Duvar›n orta
yerindeki portresinden sanki biraz
hüzünlenmifl gözlerle salonda oturanlar›
izleyen askeri üniformal› Atatürk!..

Koltuklar›n aras›na zorla konmufl
komodin tarz› mobilyan›n üstüne oyuncaklar
dizilmifl; renkli renkli her biri. O anda ölüm
sessizli¤ine benzer bir sessizlik olsa da
oyuncaklar evde var olan çocuk neflesini
müjdeliyor; duvarlara sinen ve geçmiflte
kopart›lan takvim yapra¤›nda anlam bulan
c›v›l c›v›l bir nefle…

Salonun sol yan›nda dört kiflilik bir
yemek masas›, hemen yan› bafl›nda üstüne
oyal› örtü serilmifl televizyonu tafl›maktan
yorgun, TV sehpas›. ‹kisi tekli, biri üçlü
setten oluflan koltuk tak›m› dar salona
tümüyle egemen olmufllar. Koltuklardan
birine elinde çanta bulunan k›sa kol gömlek
ve kravatl› bir adam oturmufl. Siyah renkli
bond çantay› dizlerinin üzerine koyarak, aç›k
kapaktan d›flar›ya sarkan pembe kâ¤›t bir
dosyan›n içinden bir fleyler yaz›yor.

Onun karfl›s›nda derli toplu al›ml›
genç bir han›m oturuyor. Tedirgin yüz
ifadesini duvarda as›l› duran resimlere
bakarak giderme telafl›nda. Oysa kusursuz
yüzünde bir aksesuar gibi as›l› duran endifle,
k›sa sürede da¤›lacakm›fl gibi gözükmüyor.
Üçlü koltukta ise kar›-koca olduklar› her
hallerinden belli genç bir çift yan yana
oturmufllar. Sözleflmifller gibi kollar›n›
dirseklerinden dizlerinin üstüne kondurup
ellerini parmaklar›yla birlefltirmifller. Erke¤in
yüzünde mahcubiyet, kad›n›n yüzünde
mahzun bir ifade yerleflmifl; cezalar›n›n
aç›klanmas›n› bekleyen san›klar gibi öylece
bekliyorlar.

Sessizlik dayan›lmaz olunca kad›n
birden f›rl›yor yerinden ve “so¤uk bir fleyler
içer misiniz,” diye pembe dosyaya bir fleyler
yazan adama soruyor. Adam dosyadan bafl›n›
kald›rmadan, “Teflekkür ederiz,” diyor. Kad›n
yerine oturacak oluyor ama kocas›n›n,
f›s›lt›yla “getir sen,” demesiyle mutfa¤a
sürüyor ad›mlar›n›.
 Onun gidiflini f›rsat bilmifl gibi,
çantas›na dayanarak bir fleyler yazan adam,

dosyadan bafl›n› kald›r›yor ve mahcup yüzlü
adama soruyor:

- Ödeyebilecek misiniz?
Adam hiç çözülmeyecekmifl gibi

duran ellerini çözerek geriye yaslan›yor, pes
etmifl bir ses tonuyla yan›t vermeye çal›fl›yor.

- Durumum yok ki abi!
Memur sesini  yüksel t iyor .
- Avukat›n da bir bekleme mühleti

var. Müvekkili banka beklemiyor o ne
yaps›n?

Adam iyice kabu¤una çekiliyor.
- Bir iki ay daha süre verilseydi, bir

ifl mifl kurar, borç harç bir yerlerden bir fleyler
ayarlard›m, ne yapay›m…

- fiimdi ayarlayamaz m›s›n bir
fleyler, en az›ndan yar›s›n› ödesen, gerisine
taahhüt al›rd›k.

- Yedi ayd›r iflsiz gezen adama kim
borç para verir ki abi? Ev kiram› ödeyemez
oldum vallahi.

O s›ra evin han›m› elinde tepsiyle
su barda¤›ndaki viflne sular›n› ikram edince,
herkes susuyor. Kad›n ikramdan sonra tepsiyi
masan›n üstüne b›rak›p kocas›n›n yan›na
dönüyor.

Memur, “evet ne yap›yoruz avukat
han›m?” diye karfl›s›ndaki kad›na soruyor.
En az borçlu kadar s›k›nt›l› duran Avukat
Han›m ne diyece¤ini kestiremiyor. Bir süre
susuyor.

Neden sonra:
- Madem yedi ayd›r ifliniz yok,

neden bu denli harcama yapt›n›z bu kartla?
Adam m›r›ldan›rcas›na konufluyor:

- Okul ça¤›nda iki çocu¤um var
avukat han›m, mecburdum.

Adam›n yüzündeki çaresizlik
yerinden f›rlayan bir ok gibi genç kad›n›n
yüre¤ine saplan›yor ans›z›n. ‹syan ediyor
içten içe. Sisteme k›z›yor, ekonomik krizlere,
insanlara zorla kredi kart› verilmesinin sonuç
ve sorumlulu¤una neden yaln›zca tüketicilerin
katland›¤›n› anlamakta güçlük çekiyor.

Memur, avukata “muhafaza
yapacak m›s›n›z avukat han›m,” diye soruyor.
Avukat, bürodaki patronundan ald›¤›
“ya tahsilat yap ya da eflya kald›r,”
talimat›yla “mecburdum” diyen borçlunun
çaresizli¤i aras›nda s›k›flt›¤›n› hissediyor.
Bir mengeneyle beyni s›k›flt›r›lm›flças›na ac›
çekiyor.

O an kap› çal›yor ve aralar›nda iki
yafl fark var ya da yok saçlar› bukleli iki k›z

çocu¤u giriyor içeri. Üzerlerinde okul
üniformalar› var… Küçük k›zlar, evdeki
yabanc›lara bak›yorlar. Büyük olan› annesine
dönerek “bunlar kim anne,” diye soruyor.
Annesi cevap vermiyor, her ikisinin de minik
ellerinden tutarak yemek vaadiyle mutfa¤a
götürüyor.

Avukat  han›m,  tansiyonun
düfltü¤ünü bafl›n›n dönmesinden anl›yor,
birden aya¤a kalk›yor ve kendisine merakla
bakan genç adama hüzünlü bir sesle
neredeyse yalvar›yor:

“Kaç›n buradan, bu adresten
tafl›n›n. Sizi bulamayaca¤›m›z bir yerlere
gidin.”

Sonra da flaflk›nl›kla kendisini
izleyen dosyal› adama, “Hacze kabul mal
bulunamad›,” diye tutanak tutal›m diyor.

S›rada bekleyen di¤er haciz
dosyalar›n› da düflünen memurun da ifline
geliyor bu durum; “nedeni niçini”
sorgulamadan tutana¤› imzalat›yor avukata
da, adama da…

Genç Avukat kendisini evin d›fl›na
zor at›yor. Bay›lmamak için derin derin nefes
al›yor. Memurun, “iyi misiniz avukat han›m,”
sözünü duymuyor bile. ‹cra masraf ve
avanslar›n› ödeyip, yoldan bir taksi çeviriyor
ve yoksul yüzlü insanlar›n oturdu¤u bu
semtten h›zla uzaklafl›yor.

Yolda yirmi y›l öncesine dönüyor.
O henüz küçük bir çocukken, iflleri bozulan
babas›n›n, can›na nas›l k›yd›¤›n› yeniden
an›ms›yor.

Bu kadir k›ymet bilmezler flehrinde
içini kimselere açam›yor; “derin” s›z›y›
yüre¤inden bir türlü atam›yor…

econgun@gmail.com
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Av. Muammer
Ayd›n:

“Yarg›ya Güven
Giderek Azal›yor”

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Muammer Ayd›n,
yarg›n›n acilen çözülmesi gereken
çok önemli sorunlar› bulundu¤unu ve sorunlar çözülmedikçe
de yarg›ya güvenin giderek azald›¤›n› söyledi.

Av. Ayd›n, 10 Eylül Çarflamba günü saat 14.20’de SKYTÜRK
Televizyonu’nda canl› olarak yay›nlanan Selvinaz Fettaho¤lu’nun
sundu¤u “‹flin Asl›” adl› programa konuk oldu.

Av. Muammer Ayd›n, yeni adli y›l›n aç›l›fl› dolay›s›yla yarg›n›n
ve onun kurucu unsuru olan savunman›n sorunlar›, zor
koflullarda görev yapan avukatlar›n çabalar› üzerinde durdu.

Not: Konuflman›n tamam› Baromuz WEB sitesinde.

Av. Mehmet
Durako¤lu:
“Gizlilik Karar›
Savunmay›
Sistem D›fl›na
‹tiyor”

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu,

özgürlük ve güvenlik s›n›rlar›n›n 11 Eylül’de yaflanan terör

eyleminden sonra yeni bir sürece girdi¤ini ve bunun

hukukçular aras›nda yo¤un bir biçimde tart›fl›ld›¤›n› söyledi.

Av. Durako¤lu, 10 Eylül Çarflamba günü saat 13.15’de SKYTÜRK

Televizyonu’nda canl› olarak yay›nlanan Begüm Özkan’n›n

sundu¤u “Hakk›n›z› Aray›n” adl› programa konuk oldu.

Güvenlik kayg›s›yla özgürlüklerden ödün verilebilirmifl gibi

ezber bozan geliflmelere dikkati çeken Durako¤lu, özgürlüklerden

geriye gidiflin ne gibi geliflmelere neden olabilece¤inin henüz

bilinmedi¤ini bildirdi.

Türkiye’de al›nan güvenlik önlemleri, bu alanda yap›lan yasal

de¤ifliklikleri ve uygulamadaki aksakl›klar› dile getiren

Av. Durako¤lu, gizlilik karar› ve iletiflimin dinlenmesi konusunda

yap›lan uygulamalar›n insan haklar› ihlallerine neden oldu¤unu,

bu durumdan zarar görenlerin dava açma haklar›n› kullanmalar›

gerekti¤ini, baronun bu konuda ma¤dur vatandafllara yard›mc›

oldu¤unu kaydetti.

Not: Konuflman›n tamam› Baromuz WEB sitesinde.

Stajyer Avukatlara
Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleflmesi E¤itimi
Türk Avukatlar›n Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Konusunda

Aflamal› E¤itimleri Projesi kapsam›nda, Ekim ay›nda sadece

stajyer avukatlar için düzenlenecek e¤itim seminerlerinin tarihleri

belli olmufltur. Seminere kat›lanlara kat›l›m sertifikas› ve

ders materyalleri verilecektir.

Seminerler Taksim Green Park Hotel'de gerçeklefltirilecektir.

E¤itimler bir günlük e¤itimler olarak 9.30 -17.30 saatleri aras›nda

gerçeklefltirilecektir. Kat›l›m ücretsizdir.

Seminerlere kat›lmak için ‹stanbul Barosu’ndan Nevzat Ayd›n'a

kay›t yapt›rmak gerekmektedir.

Tarihler: 10.10.2008 Kontenjan: 40 kifli

              11.10.2008 Kontenjan: 40 kifli

              17.10.2008 Kontenjan: 40 kifli

              18.10.2008 Kontenjan: 40 kifli

Kay›t ‹letiflim: Nevzat AYDIN / 0 212 292 19 92

sem@istanbulbarosu.org.tr

Avukatl›k Kanunu
Yönetmeli¤inde De¤ifliklik
Türkiye Barolar Birli¤i Avukatl›k Kanunu Yönetmeli¤ine Sürekli
Avukatl›k Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar› Düzenleyen
Hükümlerin Eklenmesine ‹liflkin Yönetmelik De¤iflikli¤i 6 Eylül
2008 tarih ve 26989 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yürürlü¤e girdi.

De¤ifliklikle, 19.06.2002 tarih ve 24790 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan Türkiye Barolar Birli¤i Avukatl›k Kanunu
Yönetmeli¤inde, 12. Bölümünden sonra gelmek üzere 13. bölüm
olarak “Sürekli Avukatl›k Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar”
bafll›¤› eklendi. 13. bölümün bölüm numaras› ise 14 olacak.

Konuya iliflkin Türkiye Barolar Birli¤ince yap›lan duyuruda flu
bilgi verildi:

“Bilindi¤i gibi  de¤ifliklik, 20.06.2005 tarih 44 say›l› duyurumuz
ile bafllat›lan, barolar›m›z ve bu konuda oluflturulan Komisyon
ile birlikte yürütülen bir süreç sonunda gerçeklefltirilmifltir.

Bu düzenleme ile kifli ya da kurulufllarda ayl›k ücret karfl›l›¤›,
serbest ya da sadece bu kifli/kuruluflun vekili olarak avukatl›k
görevini yürüten avukatlar›n taraf olduklar› sözleflmelerdeki
Avukatl›k Yasas›, Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi ve Türkiye
Barolar Birli¤i Meslek Kurallar›’na ayk›r›l›klar›n yaratt›¤› sorunlar›n
çözümü amaçlanmaktad›r.

Beklenen amaca ulafl›lmas› barolar›m›z›n ve meslektafllar›m›z›n
katk›lar›na ba¤l›d›r.

Yönetmeli¤in gerektirdi¤i düzenlemelerin barolar›m›zca yap›lmas›
ve öncelikle,  Geçici 2. Madde gere¤ince halen yürürlükte olan
sözleflmelerin 31.12.2008 tarihine kadar Yönetmelikle uyumlu
hale getirilmesi için sözleflmelere taraf olan meslektafllar›m›za
ve müvekkillerine gerekli bildirimlerin yap›lmas› gerekmektedir.

Türkiye Barolar Birli¤i olarak söz konusu kurum ya da
kurulufllar›n merkezlerine ayr›ca bildirimde bulunulacakt›r.”
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Av. Muammer Demirtafl’› Yitirdik

De¤erli Meslektafl›m›z, TBB Delegemiz ve Baro Meclisi Üyemiz

Av. Muammer Demirtafl’› kaybettik. De¤erli Meslektafl›m›z bir

süreden bu yana yakaland›¤› amans›z hastal›¤a yenildi.

Cenazesi 3 Eylül 2008 Çarflamba günü Kayseri/ ‹ncesu’da topra¤a

verildi.

Av. Demirtafl, dostlar› taraf›ndan gerçek bir “dava adam›” olarak

tan›nd›. Mücadelesindeki inanc›n› yaflam›na yans›tan kararl›l›¤›,

O’nun en belirgin vasf›yd›. Yaflam›n› adad›¤› toplumsal mücadele,

hepimiz için yol gösterici olacakt›r.

Ailesine, dostlar›na ve meslektafllar›m›za baflsa¤l›¤› diliyoruz.

Hukuk ‹ngilizcesi
ve Terminolojisi
Dersleri Bafll›yor
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’nce düzenlenen Hukuk

‹ngilizcesi ve Temel ‹ngilizce Dersleri 13 Ekim 2008 Pazartesi

günü bafll›yor.

Derslere kat›lmak isteyenler için 8 Ekim 2008 Çarflamba günü

saat 19.30’da Staj E¤itim Merkezi’nde ‹ngilizce Seviye Tespit

S›nav› yap›lacak. Bu s›nava kat›lmak isteyenlerin s›nav saatinden

15 dakika önce s›nav yerinde bulunmalar› gerekiyor. Mazereti

nedeniyle s›nava giremeyenler için ek s›nav 11 Ekim 2008

Cumartesi günü saat 17.30’da SEM’de yap›lacak.

Seviye Tespit S›nav› sonuçlar› 13 Ekim 2008 Pazartesi günü Baro

‹nternet Sitesi’nde ve Staj E¤itim Merkezi’nde ilan edilecek.

13 Ekim 2008 Pazartesi günü bafllayacak dersler Staj E¤itim

Merkezi’nde devam edecek.

26 Haziran 2009 tarihine kadar devam edecek dersler, hafta içi

19.00-21.30, hafta sonu 11.00-19.00 saatleri aras›nda yap›lacak.

Derslere devam edenler ve baflar›l› bulunanlar Kat›l›m Belgesi

almaya hak kazanacak.

Ayr›nt›l› Bilgi ‹çin: Av. A. Metin Uracin / 0532 301 77 07

m.uracin@istanbulbarosu.org.tr

Dan›fltay,
Yakalama, Gözalt›na Alma
ve ‹fade Alma
Yönetmeli¤inin Bir Hükmünü
‹ptal Etti

‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›, 1 Haziran 2005 tarih ve 25832 say›l›

Resmi Gazete’de yay›nlanan “Yakalama, Gözalt›na Alma ve
‹fade Alma Yönetmeli¤i”nin “Müdafiin soruflturma Evrak›n›
‹ncelemesi” bafll›kl› 22. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan

“Kollukta bulunan soruflturma dosyas› için yetkili Cumhuriyet
Savc›s›n›n yaz›l› emri gerekir” ibaresinin 5271 say›l› Ceza

Muhakemesi Kanunu’nun 153. maddesine ve adil yarg›lama

hakk›na ayk›r› oldu¤u iddias›yla söz konusu ibarenin iptali için

Dan›fltay’a dava açt›.

Dan›fltay 10. Dairesi, dava konusu yönetmeli¤in yasal dayanaklar›

aras›nda yer alan 5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanunu’nun

153. maddesinin bir ve ikinci f›kralar›n› birlikte de¤erlendirerek

müdaf inin soruflturma evres inde dosya içer i¤ ini

inceleyebilmesinin ve istedi¤i belgelerin bir örne¤ini alabilmesinin

kural oldu¤unu belirterek “Kollukta bulunan soruflturma dosyas›
için yetkili Cumhuriyet Savc›s›n›n yaz›l› emri gerekir” ibaresinin

22 May›s 2008 tarihinde OYB‹RL‹⁄‹ ile iptaline karar verdi.

IBA Sofya Forumu
5-7 Kas›m 2008’de
Gerçeklefltirilecek

Dünya çap›nda 200’e yak›n baronun ve 30.000 avukat›n üyesi

bulundu¤u Uluslararas› Barolar Birli¤i  (IBA-International Bar

Association) her y›l Balkan Hukuku Forumu ad› alt›nda

konferanslar düzenlemektedir.

2008 Balkan Hukuk Forumu 5 -7 Kas›m 2008 tarihleri aras›nda

Bulgaristan’›n baflkenti Sofya’da gerçeklefltirilecek olup forum

bünyesinde Türk hukukunun tart›fl›laca¤› bir oturum da yer

almaktad›r. Konferans›n bilimsel program›na ve kay›t detaylar›na

 http://www.balkanlegalforum.com adresinden ulafl›labilmektedir.

‹lgilenen meslektafllar›m›za duyurulur.
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A¤ustos Ay›nda Ruhsat Alanlar

AV. EL‹F KUCUR

AV. fiEYHMÜSLÜM TU⁄

AV. ‹BRAH‹M BOZKURT

AV. AL‹ YÜKSEL

AV. MUSTAFA EMRAH KARAKAYA

AV. ERTU AYDIN

AV. YUSUF APAYDIN

AV. SERCAN TEKER

AV. GÖKHAN TAfiDÖNDÜREN

AV. ‹SMA‹L BERTAN B‹BER

AV. ERTAN MANTAfi

AV. NAZAN ALTUNDERE

AV. KAM‹L ÖZSARIYILDIZ

AV. MUSTAFA DEL‹KÜÇÜK

AV. fiEYMUS BARAN AYDIN

AV. ‹REM TUNÇMAN

AV. ÖZGEN SEV‹NGÜL

AV. HÜSEY‹N YALÇIN

AV. EBUBEK‹R ÖZDEN

AV. SONGÜL AYB‹RD‹

AV. MEC‹T DEM‹R

AV. ONUR ALPER

AV. CEM KARAMUSTAFA

AV. ORHAN GÜREL

AV. SEVAL ARZU ‹Z

AV. AHMET AKCAN

AV. CENG‹Z KURT

AV. TALAT BARKIN

AV. GAMZE KARA

AV. CEM‹LE SONGÜN

14.08.2008

AV. ALTAN GÜNAYDIN

AV. DEN‹Z AT‹LLA fiENER

AV. FEYZA KAFTELEN

AV. YAVUZ AYDIN

AV. ‹LK‹Z GÜNEL

AV. BAHAR BU⁄DAYCI

AV. ZEYNEP EL‹F YARSUVAT

AV. ZEYNEP YAVUZ

AV. AL‹ HURMACI

AV. ZEKER‹YA GÜNGÖR

AV. AHMET KÜÇÜK

AV. ASLI USLU

AV. CAN CANPOLAT

AV. FIRAT EPÖZDEM‹R

AV. MEL‹S ÖZLER

AV. FATMA ELA SARI

AV. IfiIL SUCUKA

AV. EM‹NE YILDIZ KODAL

AV. MEHMET CEM‹L ARIMAN

AV. KADR‹YE AKAY

AV. SÜLÜN DENKER

AV. OZAN BAfiTÜRK

AV. N‹LAY ARABACIO⁄LU

AV. Ç‹⁄DEM RENG‹N AKBABA

AV. YUNUSHAN KARTAV

AV. SELMA SARITAfi KARATAfi

AV. SERDAR YAZAR

AV. MERVE KURTULUfi

AV. ÖMER HIZIRO⁄LU

28.08.2008
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‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Merkezler-Kurullar ve
Komisyonlar› ile birlikte 2006-2008 Döneminde öncelikle
meslektafllara, hukukun üstünlü¤ü ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›na,
ülkemizdeki geleflmelere yönelik etkinlikler düzenlemifl ve bu
aç›dan her konudaki görüflünü ve duyarl›l›¤›n› kamuoyuyla
paylaflm›flt›r. Etkinliklerle ilgili ayr›nt›l› bilgiye Baro Bültenlerinde
ve Baro Veb sayfas› haberler bölümünde yer verilmifltir. Temel
Yasalarda de¤iflikliklere devam edilen bu dönemde özellikle
meslek içi e¤itim yo¤un bir flekilde sürdürülmüfl, önemli
toplant›lar kitap halinde yay›nlanm›fl ve CD olarak da
meslektafllar›m›z›n bilgi ve yararlanmalar›na sunulmufltur.
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TASARILARI DE⁄ERLEND‹RD‹K
BARO GÖRÜfiÜNÜ TBMM’YE ‹LETT‹K

‹stanbul Barosu CMK De¤ifliklik Önerilerini
TBMM Adalet Komisyonu’na Bildirdi
Ekim 2006

Çeflitli Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun Teklifi
aras›nda yer alan CMK de¤ifliklikleri ile ilgili baromuzca
haz›rlanan öneriler listesi TBMM Adalet Komisyonu
Baflkanl›¤›’na gönderildi.

Öneri listesinin bafl›nda, “Yap›lan de¤iflikliklerde olumlu baz›
hükümlerin varl›¤›, kolluk ile hâkim-savc› meslektafllar›m›z›n
uygulamada yaflad›klar› sorunlar›n›n çözümünü amaçlamas›
memnuniyet verici olsa da savunman›n temsilcisi olan avukat
meslektafllar›m›z›n karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözümlenmesini
sa¤lay›c› norm ve görüfllerinin teklifte hemen hemen hiç yer
almamas›; dahas› savunman›n kapsam ve etkinli¤inin getirilmesi
amaçlanan hükümlerle daralt›ld›¤›n›n” gözlendi¤i vurguland›.

Maddelerin de¤erlendirme bölümlerinde ço¤u madde için,
baromuzca maddeler hakk›nda ayr› ayr› görüfl belirtilen öneriler
yaz›s›nda, de¤ifltirilmesi düflünülen, 5271 say›l› Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanununun 146. maddesi hakk›nda
“Temel hak ve özgürlükler kural olarak ancak hâkim taraf›ndan
k›s›tlan›r,” denilirken, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde
hâkimden baflka organlara ifllem yapma yetkisi verilmesinin
hukuken do¤ru olmad›¤› belirtildi.

YASALARI VE UYGULAMADA
KARfiILAfiILAN AKSAKLIKLARI

TARTIfiTIK

Yeni Türk Ceza Mevzuat›n›
De¤erlendirme Toplant›lar› Yap›ld›
3-4 fiubat 2007, 17-18 Mart 2007

‹stanbul Barosu Avukat Haklar› Merkezi’nce düzenlenen
panelde yeni Türk ceza mevzuat› çeflitli yönleriyle bilim
adamlar› ve uygulamac›lar taraf›ndan de¤erlendirildi.
‹lk gün Prof. Dr. Cumhur fiahin, Doç. Dr. Adem Sözüer,
Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Prof. Dr. ‹zzet Özgenç taraf›ndan
ceza mevzuat› çeflitli yönleriyle tart›fl›ld›.

‹kinci Toplant›da, “Savunma Hakk›” ele al›nd›.

Sosyal Güvenlik Reformu Tart›fl›ld›
26 Ocak 2007

‹stanbul Barosu Çal›flma Hukuku Komisyonu ve ‹stanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Güvenlik Araflt›rma
Uygulama Merkezince ‹stanbul Üniversitesi Merkez Bina
Doktora Salonunda düzenlenen sempozyumda Sosyal Sigortalar
ve Genel Sa¤l›k Sigortas› Kanunlar› tart›fl›ld›. ‹stanbul Barosu
Çal›flma Hukuku Komisyonu önceki Baflkan› Av. ‹smail
Tepecik’in sunumunu yapt›¤› sempozyumu bir konuflmayla
açan ‹HSGAUM Müdürü Prof. Dr. Berin Ergin, Parlamentoca
kabul edilen 5510 say›l› Sosyal Güvenlik Yasas›n›n beklendi¤i
gibi Cumhurbaflkan›’nca baz› maddelerin iptal edildi¤ini, bunun
üzerine hükümetçe de yasan›n yürürlü¤ünün alt› ay ileriye
at›ld›¤›n› söyledi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu da,
toplumumuzun tamam›n› ilgilendiren bir temel yasan›n Anayasa
Mahkemesince iptal edilen bölümleri üzerinde tart›flarak eflitli¤i
ve adaleti sa¤lay›c› öneriler üretilece¤ine inand›¤›n› bildirdi.

Sempozyumda konuflan Sosyal Güvenlik Bakan› Murat
Baflesgio¤lu da, sosyal güvenli¤in toplumumuzun bugün ve
gelecekte de güncelli¤ini kaybetmeyecek bir konu oldu¤unu,
konunun çok de¤iflik ortamlarda, çok de¤iflik kurumlarla
görüflülmesinde mutlaka yarar bulundu¤unu söyledi.

Aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra sempozyumun oturumlar›na
geçildi.

Baromuzun Düzenledi¤i Panelde
Anayasa De¤ifliklikleri Ele Al›nd›
14 May›s 2007

Baromuzca düzenlenen “Anayasa De¤ifliklikleri” konulu
panel Atatürk Kültür Merkezi Konser Salonu’nda yap›ld›.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu yönetti¤i
panelde, D›fliflleri Eski Bakan› ve Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Bahçeflehir
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süheyl Batum, Kültür
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Tayfun Akgüner, ‹stanbul
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Korkut Kanado¤lu,
Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiule
Özsoy, Anayasa de¤iflikliklerinin gerekçesini inand›r›c›
bulmad›klar›n›, Cumhurbaflkan› aday›n› yine siyasilerin
belirleyece¤ini, halk›n seçece¤i Cumhurbaflkan›’n›n
meflrulu¤unu halktan alaca¤› için yürütmeyle çat›flmas›n›n
kaç›n›lmaz oldu¤unu söylediler.
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Arabuluculuk Yasa Tasar›s›
Akademisyenlerce De¤erlendirildi
8 Aral›k 2007

‹stanbul Barosu ve Genç Avukatlar Birli¤ince Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde Arabuluculuk Yasa
Tasar›s› bilim adamlar›nca de¤erlendirildi.

Panelin aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, Arabuluculuk Yasas› Tasar›s›n›n aç›klanmas›ndan
sonra kurulan bir komisyon taraf›ndan üzerinde çal›fl›ld›¤›n›
ve haz›rlanan raporun tüm kamuoyuyla paylafl›ld›¤›n› söyledi.

Oturumu yöneten ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av.
Mehmet Durako¤lu, Baro olarak Genç Avukatlar Birli¤i ile
daha önce Arabuluculuk Yasa Tasar›s› hakk›nda bir çal›flma
yapt›klar›n›, bu çal›flmaya iliflkin raporu kamuoyuyla
paylaflt›klar›n› söyledi.

Panel oturumunda Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. Kamil
Y›ld›r›m, Prof. Dr. Nevhis Deren Y›ld›r›m, Arfl. Gör. Mert
Naml› ve Genç Avukatlar Birli¤i Baflkan› Av. Hasan K›l›ç
konuya iliflkin de¤erlendirmeler yapt›.

‹nternet Yasas›nda B›çak S›rt›:
Özgürlük mü? Güvenlik mi?
14 Aral›k 2007

‹stanbul Barosu, turk.internet.com ve ‹nternet ve Hukuk
Platformu iflbirli¤iyle düzenlenen “Telefon Dinlemeleri ve
5651 say›l› kanunla ‹nternet üzerinden yap›lan yay›nlar›n
düzenlenmesi” konulu panel, Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda gerçeklefltirildi.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan Telekomünikasyon Kurumu
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan› (TK-T‹B) Fethi fiimflek,
‹nternet yasas›, bu yasaya ba¤l› olarak ç›kar›lan yönetmelikler
ve ‹nternet Yasas›yla baz› kanunlarda yap›lan de¤ifliklikler
konusunda bilgi verdi.

‹stanbul Barosu Biliflim Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Muammer Ayd›n da aç›l›flta yapt›¤› konuflmada,
bütün dünyay› ›rk, dil, din ve s›n›r tan›madan birlefltiren
‹nternetin sanayiden ticarete, sanattan e¤lenceye, e¤itimden
yay›nc›l›¤a, bankac›l›ktan bürokrasiye kadar her alanda
yenilikler getirdi¤ini söyledi.

P a n e l d e  k o n u fl a n  Te l e k o m ü n i k a s y o n  K u r u m u
Telekomünikasyon ‹letiflim Baflkan› Fethi fiimflek, ‹stanbul
Müracaat Savc›s› Faruk Kurto¤lu, ‹stanbul Barosu Üyesi
Av. Turgay Demirci, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Köksal Bayraktar konuya iliflkin
ayr›nt›l› bilgi verdiler.

HUMK Tasar›s›’n›n Getirdi¤i Yenilikler
ve Bu Yeniliklerin De¤erlendirilmesi
22 Mart 2008

‹stanbul Barosu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesince
Cibali Salonunda düzenlenen iki panelde “Hukuk
Muhakemeleri Kanunu Tasar›s›’n›n Getirdi¤i Yenilikler
ve Bu Yeniliklerin De¤erlendirilmesi” konusu ele al›nd›.

Panelin aç›l›fl›nda Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Öztek, Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Ali Güzel ve ‹stanbul Barosu
Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu birer konuflma yapt›lar

Daha sonra Prof. Dr. Hakan Pekcan›tez tasar›n›n genel olarak
sunumunu yapt›. Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m “Yarg›lamaya
Hâkim Olan ‹lkeler”, Prof. Dr. Nevhis Deren Y›ld›r›m ise
“Geçici Hukuki Korumalar” konusunu ele ald›.

Hukuk Devletinde Suç Yarat›lmas›n›n S›n›rlar›
1 Haziran 2008

‹stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, ‹stanbul Barosu
ve Adalet Bakanl›¤› E¤itim Daire Baflkanl›¤›’nca düzenlenen
“Hukuk Devletinde Suç Yarat›lmas›n›n ve Suçun
Ayd›nlat›lmas›n›n S›n›rlar›” konulu Uluslararas› Sempozyum,
1-3 Haziran 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da Yeflilköy Ç›nar
Otel’de yap›ld›.

4. Ulusal Ceza Günleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararas›
Sempozyum’un sunufl konuflmas›n› yapan Sempozyum
Koordinatörü Prof. Dr. Bahri Öztürk ve Mütevelli Heyet
Baflkan› Fehamettin Ak›ngüç Sempozyumun gerçekleflmesinde
eme¤i geçenleri kutlad› ve Sempozyuma sunduklar› bildirilerle
katk›da bulunan yerli ve yabanc› bilim adamlar›na teflekkür
etti.

Adalet Bakanl›¤› Müsteflar› Fahri Kas›rga ve Kültür
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lhan Ulusan
yapt›klar› konuflmalarda ceza yasalar›n›n üç y›ll›k uygulamas›
hakk›nda bilgi verdiler.
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Uluslararas› Sempozyum’un aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul
Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, güvenlik
kayg›lar›n›n özgürlükleri törpülemesine izin verilmemesini
istedi

Oturum baflkanl›¤›n› Yarg›tay Ceza Genel Kurulu Baflkan›
Osman fiirin’in yapt›¤› oturumda Sempozyumun aç›l›fl
konferans›n› Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. U¤ur Alacakaptan verdi. Alacakaptan’›n konusu:
“Özgürlükçü Ceza Hukukunda Tamamlay›c› Ceza Kurallar›”.

Daha sonra üç gün sürecek sempozyumun oturumlar› bafllad›.
15 oturumdan oluflan sempozyumun ilk oturumunda ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Selami
Mahmuto¤lu da bir bildiri sundu.

ÜLKE SORUNLARINA
DUYARLILI⁄IMIZI

TOPLUMLA PAYLAfiTIK

Fransa Tepkilere Duyars›z Kald›
12 Ekim 2006

‹stanbul Barosu Baflkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sözde
Ermeni soyk›r›m›n› inkâr›n› suç sayan yasay› görüflün Fransa
Parlamentosunu bir kez daya uyararak sa¤duyulu davranmaya
ça¤›rd›.

Baro Baflkan› ve Yönetim Kurulu üyeleri 12 Ekim Perflembe
günü saat 10.00’da Fransa’n›n ‹stanbul Baflkonsoloslu¤u önünde

bir bas›n aç›klamas› yapt›lar. ‹stanbul Barosu Baflkan› Av.
Kaz›m Kolcuo¤lu ,  yapt›¤›  konuflmada,  Frans›z
Parlamentosu’nun bugün görüflmeye bafllad›¤› yasan›n 2001
y›l›nda kabul etti¤i Ermeni Soyk›r›m› yasas›n›n bir devam›
oldu¤unu söyledi.

Muazzez ‹lmiye Ç›¤
‹lk Duruflmada Beraat Etti
1 Kas›m 2006

Dünyan›n en önemli Sümerologlar›ndan 92 yafl›nda gerçek bir
ayd›n ve bilim kad›n› olan Muazzez ‹lmiye Ç›¤ hakk›nda
aç›lan kamu davas›n›n ilk duruflmas›nda beraat etti.

Muazzez ‹lmiye Ç›¤, “Vatandafll›k Tepkilerim” adl› kitab›nda
yer alan mektuplarda halk› kin ve düflmanl›¤a tahrik etti¤i ve
afla¤›lad›¤› iddias›yla hakk›nda Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›s›
taraf›ndan Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesine göre kamu
davas› aç›lm›flt›.

Kolcuo¤lu: Cumhurbaflkan› Uzlaflmayla Seçilmeli
24 Ocak 2007

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Türk
Gençli¤ine Hizmet Vakf›’n›n 24 Ocak Çarflamba günü Taksim
Hill Otel’de düzenledi¤i toplant›da yapt›¤› konuflmada,
Cumhurbaflkan›’n›n toplumsal uzlaflmayla seçilmesi gerekti¤ini
söyledi.

Cumhuriyet dönemi anayasalar›nda Cumhurbaflkan›’n›n yeri,
önemi ve tan›m› konusunda aç›klamalar yapan Kolcuo¤lu,
kuvvetler ayr›l›¤›na dayal› bir devlet sisteminde
Cumhurbaflkan›’n›n partiler üstü, tarafs›z ve denge unsuru
olarak görev yapt›¤›n› bildirdi.

Emek ve Meslek Örgütleri:
“‹flgale ve Savafla Dur Diyoruz!”
20 Mart 2007

Irak iflgalinin 3. y›ldönümü nedeniyle yap›lacak eylemleri
koordine etmek amac›yla oluflturulan ‹stanbul Meslek Odalar›
Koordinasyonu’nun (‹MOK) ilk etkinli¤i olarak Taksim Hill
Otel’de bir bas›n toplant›s› yap›ld›.

Bas›n toplant›s›na, ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, Devrimci ‹flçi Sendikalar› Konfederasyonu Genel
Baflkan› Süleyman Çelebi, Kamu Emekçileri Sendikalar›
Konfederasyonu Dr. ‹smail Hakk› Tombul, Türk Mühendis
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ve Mimar Odalar› Birli¤i Genel Baflkan› Mehmet So¤anc›,
Türk Tabipler Birli¤i Baflkan› Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Türk
Difl Hekimleri Birli¤i ad›na ‹stanbul Difl Hekimleri Odas›
Baflkan Yard›mc› Kadir Ö¤üt, Türkiye Eczac›lar Birli¤i ad›na
‹stanbul Eczac›lar Odas› Baflkan› Zafer Kaplan, ‹stanbul
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müflavirler Odas› Baflkan›
Yahya Ar›kan, ‹stanbul Veteriner Hekimleri Odas› Genel
Sekreteri Seyhan Özavc› kat›ld›lar

Türkiye’nin Enerji Politikalar›
ve Türk Petrol Yasas›
27 fiubat 2007

‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›’nca düzenlenen  “Türkiye’nin
Enerji Politikalar› ve Türk Petrol Yasas›” konulu panel 27
fiubat Sal› günü saat 15.00’da ‹stanbul Barosu Kültür
Merkezi’nde yap›ld›.

Panelde, ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹dare Hukuku Ana Bilim
Dal› Baflkan› ve Ord. Prof. Dr. S›dd›k Sami Onar ‹dare
Hukuku ve ‹dari Bilimler Araflt›rma Merkezi Müdürü Prof.
Dr. ‹l Han Özay, CHP Adana Milletvekili Tacidar Seyhan,
ASAM Genel Koordinatörü, Petrol Mühendisleri Odas› Önceki
Baflkan› Necdet Pamir, Petrol-‹fl Sendikas› Genel Baflkan›
Mustafa Öztaflk›n konuya iliflkin birer konuflma yapt›lar.

Cumhuriyet ve Cumhurbaflkanl›¤›
7 Nisan 2007

‹stanbul Barosunun 129. kurulufl y›ldönümü ve “Avukatlar
Günü” kutlamalar› çerçevesinde 7 Nisan Cumartesi günü
Saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde “Cumhuriyet ve

Cumhurbaflkanl›¤›” konulu bir panel düzenlendi.
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yönetti¤i
panele TBMM Önceki Baflkan› Av. Hüsamettin Cindoruk,
Anayasa Mahkemesi Onursal Üyesi Prof. Dr. Faz›l Sa¤lam,
Dan›fltay Onursal Baflkan› Nuri Alan ve GS Üniversitesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Necmi
Yüzbafl›o¤lu kat›ld›.

Cumhurun Sesi Tando¤an’da Yükseldi:
“Cumhuriyetine Sahip Ç›k”
14 Nisan 2007

14 Nisan 2007 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen
“Cumhuriyetine Sahip Ç›k” mitingi tarihi bir gövde gösterisi
oldu.

Günler öncesinden haz›rl›klar› sürdürülen ve büyük bir disiplin
içinde geçen mitingin Kanaltürk Televizyonu’yla tümü, baz›
kanallarca da zaman zaman canl› yay›nlanarak mitingin görkemi
tüm dünyaya yay›ld›.

Türkiye’nin her köflesinden ak›n ak›n Ankara’ya akanlar sabah›n
erken saatlerinde mitingin yap›laca¤› Tando¤an meydan›n›
doldurdular. ‹stanbul Barosu avukatlar›ndan oluflan 10 otobüslük
kafile de miting alan›ndayd›. Pek çok meslektafl›m›z da ayr›ca
kendi olanaklar›yla bu mitinge kat›lm›flt›.

Ça¤layan’da Ça¤layan Halk:
“Ne Darbe ‹stiyoruz, Ne fieriat”
29 Nisan 2007

14 Nisan 2007 Cumartesi günü Ankara’da düzenlenen
“Cumhuriyetine Sahip Ç›k” mitingi daha görkemli bir flekilde
29 Nisan Pazar günü ‹stanbul’da Ça¤layan Alan›’nda devam
etti. Mitingin en önemli özelli¤i 9 kad›n kuruluflunun organize
etmesiydi.

Günler öncesinden haz›rl›klar› sürdürülen ve büyük bir disiplin
içinde geçen mitingine 400 kadar sivil toplum kuruluflu kat›lma
isteminde bulundu. Mitinge Türkiye’nin her yerinden gelen
ellerinde bayraklar›yla kat›lan kad›nlar ve gençler damgas›n›
vurdu. Bir gelincik tarlas›na bezenen Ça¤layan Alan› ve ba¤l›
yollar kat›l›m›n yo¤unlu¤u karfl›s›nda yetersiz kald›. Kanaltürk,
Avrasya TV, CNNTÜRK, NTV, Kanal B, SKYTÜRK, TRT-
2 televizyonlar› mitingi canl› yay›nlad›.
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Teröre Karfl› Sessiz Tepki
23 Haziran 2007

Terör kurban› flehit ve gazilerimize minnetlerimizi sunmak,
yurdumuzu ne pahas›na olursa olsun bölücülü¤e teslim
etmeyece¤imizi  bütün dünyaya duyurmak iç in
23 Haziran Cumartesi günü PERPA ‹fl Merkezi önünden
bafllayan ve Ça¤layan Meydan›’nda sona eren SESS‹Z
YÜRÜYÜfi gerçeklefltirildi.

Ulusal Sivil Toplum Kurulufllar›ndan 42 dernek, Ça¤dafl Yaflam›
Destekleme Derne¤i, ‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤ine ba¤l›
26 dernek, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Merkezi, Ça¤dafl
E¤itim Vakf›, Türk Kad›nlar Birli¤i ‹stanbul fiubesi, fiehit
Aileleri Derne¤i, Marmara Kanaltürk Gönüllüleri, Yurtsever
Hareket, CUMOK’lar, Kad›köy Kad›n Konseyi, Kad›n
Araflt›rmalar› Derne¤i, TAÇ-DER önderli¤inde düzenlenen
sessiz yürüyüfle kat›lanlar sadece Atatürk resimleri, pankart ve
Türk bayra¤› tafl›d›lar.

Avukatlar fiehitlerimiz ‹çin Yürüdü
23 Ekim 2007

Hakkâri Da¤l›ca’da bir piyade bölü¤ünü pusuya düflürerek
haince sald›ran, 12 askerimizin flehit edilmesi ve 16 askerimizin
de yaralanmas›na neden olan PKK terörünü ‹stanbul Barosu
üyesi avukatlar 23 Ekim Sal› günü yapt›klar› bir yürüyüflle
lanetlediler.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yürüyüflün
nedenini ve amac›n› aç›klayan bir konuflma yapt›.  Kolcuo¤lu,

daha sonra Baro Yönetimi’nin görüfllerini aç›klayan bas›n
aç›klamas›n› sundu.

Yürüyüfl saat 15.30’da bafllad›. Önde Türk Bayra¤› ve ‹stanbul
Barosu’nun flamas›, arkas›nda Yönetim Kurulu ile ‹stanbul
Barosu pankart›n›n peflinde cüppelerini giymifl avukatlardan
oluflan yürüyüfl kolu Taksim’e hareket etti. Yürüyüfl yapan
avukatlar ‹stiklal Caddesi boyunca vatandafllarca alk›flland›.

Terör Kad›köy ‹skele Meydan›nda K›nand›
22 Ekim 2007

‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i ve Kad›köy Belediyesinin
öncülü¤ünde, 22 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da Kad›köy
‹skele Meydan›’nda çeflitli sivil toplum kurulufllar›n›n kat›ld›¤›
mitingde terör bir kez daha k›nand›.

Doç. Dr. fiahin Filiz: “Türk Ulusuna
Arap Kültürü ve Yaflam Tarz› Dayat›l›yor”
8 fiubat 2008

Konya Selçuk Üniversitesi ‹slam Felsefesi Ana Bilim Dal›
Baflkan› Doç. Dr. fiahin Filiz, 8 fiubat Cuma günü saat 16.00’da
Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda “Din ‹stismar›ndan
Dinin Siyasallaflt›r›lmas›na” konulu bir konferans verdi.

Dilde, tarihte ve kültürde yap›lan din istismarlar›na iliflkin
örnekler sunan Filiz, günümüzde bu istismarlar›n daha yo¤un
yafland›¤›n› ve Türk ulusuna Arap kültürü ve yaflam tarz›n›n
dayat›ld›¤›n› söyledi.

Türban› bu anlamda bir “koçbafl›” olarak niteleyen fiahin Filiz,
 türbanla ilahiyatç›lar ve sosyologlar d›fl›nda herkesin
ilgilendi¤ini, bir “Truva At›” niteli¤indeki türban›n siyasetin
dinselleflmesiyle birlikte bu kesimin fetvac›lar›nca 1970 y›l›nda
farz k›l›nd›¤›n› bildirdi.

Ö¤retim Birli¤i 84. Y›l›nda Türban Sarmal›nda
3 Mart 2008

‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤ince düzenlenen Kad›n Haftas›
Etkinlikleri çerçevesinde ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince 3 Devrim Yasas›n›n 84. y›l› nedeniyle bir panel
düzenlendi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi taraf›ndan, 429 say›l› fier’iyye
– Evkaf ve Erkan-› Harbiye-i Umumiye Baflkanl›klar›n›n
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kald›r›lmas›, 431 say›l› Hilafetin Kald›r›lmas› ve 430 say›l›
Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi “Üç Devrim
Yasas›” olarak an›l›yor.

Dünya Kad›nlar Günü Etkinliklerinde
Ülke Sorunlar› Tart›fl›ld›
8 Mart 2008

8 Mart Dünya Kad›nlar Günü nedeniyle ‹stanbul Kad›n
Kurulufllar› Birli¤i ve ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezince “Anayasa’da Kad›n” konulu bir toplant›
düzenlendi.

8 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da Baro Merkezi’nde Orhan
Apayd›n Konferans Salonu’nda yap›lan toplant›da konuflan
Kad›n Haklar› Merkezi Baflkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan
ve ‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan
Moro¤lu, 8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde, 85 y›ll›k
Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin yozlaflt›r›lmaya
çal›fl›ld›¤›n›, yeni Anayasa çal›flmalar›nda ve Sosyal Güvenlik
Yasas›’nda kad›n haklar›ndan geriye gidifli gözlemlemenin
bütün kad›nlar› üzdü¤ünü bildirdi.

‹stanbul Barosu Türban Konusunda
Rejim Bunal›m› Tehlikesine Dikkat Çekti
2 fiubat 2008

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, 2 fiubat
Cumartesi günü saat 11.30’da Baro Merkezi’nde düzenledi¤i
bas›n toplant›s›nda türban tart›flmalar›n›n toplumu giderek
gerdi¤ini, siyasilerin ›srar› sonucu rejimin bunal›ma
sürüklenmesinden kuflku duyduklar ›n›  bi ldirdi .
Yönetim Kurulu Üyelerinin de haz›r bulundu¤u toplant›da
Kolcuo¤lu, önemli uyar›lar› yapt›.

85. Y›l›nda Lozan Anlaflmas›
22Temmuz 2008

‹stanbul Barosu’nca Lozan Anlaflmas›’n›n 85. y›l› nedeniyle
“Egemenlik ve Ba¤›ms›zl›k Belgesi 85. Y›l›nda Lozan
Anlaflmas›” konulu bir panel düzenlendi.

22 Temmuz 2008 Sal› günü saat 17.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde bilim adamlar› ve
uzmanlar Lozan anlaflmas›n›n çeflitli yönlerine iliflkin
de¤erlendirmeler yapt›lar.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, “Lozan Anlaflmas›, ‘hasta
adam’ diye nitelenen ve teorik olarak savafltan yenik ç›kan bir
ulusun hastal›¤› ve yenikli¤i kabul etmedi¤i bir aflaman›n ayak
diremesidir” dedi.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in
yönetti¤i panele, Yrd. Doç. Dr. Yücel Bozda¤l›o¤lu, Prof.
Dr. Engin Berber, Hülya Emin ve Doç. Dr. Sibel Özel
konuflmac› olarak kat›ld›lar.

‹NSAN HAKLARI VE
HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄ÜNÜ SAVUNDUK

“Tecrit ‹nsan Haklar› ‹hlalidir”
15 Aral›k 2006

Yüzlerce avukat cüppeleriyle Tünel’deki Baro Merkezi’nin
önünden Taksim Alan›’na kadar yürüdü.

F tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamas›n›n kald›r›lmas›,
savunma ve adil yarg›lanma haklar›na getirilen engellerin
protestosu için yüzlerce avukat saat 15.00’da Baro Merkezi
önünde bulufltu. “Tecrit ‹nsan Haklar› ‹hlalidir” yaz›l›
pankartla yürüyüfle geçen avukatlar ‹stiklal Caddesi üzerinden
Taksim Alan›’na ulaflt›. Yürüyüfl boyunca avukatlar “Tecridi
Kald›r›n, Ölümleri Durdurun”, “Savunma Hakk›
K›s›tlanamaz” sloganlar›n› att›lar.

Av. Behiç Aflç› Açl›k Grevine Son Verdi
22 Ocak 2007

F tipi cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklulara uygulanan tecridi
protesto amac›yla 293 gündür ölüm orucunda bulunan Av.
Behiç Aflç› Adalet Bakanl›¤›’n›n 22 Ocakta yürürlü¤e giren
yeni genelgesi üzerine eylemine son verdi.

Av. Behiç Aflç›, Türk Tabipler Birli¤i Baflkan› Prof. Dr. Gencay
Gürsoy, D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi ve ‹stanbul
Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun ça¤r›s› üzerine
eyleme son verme karar› ald›.
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Av. Behiç Aflç› ile birlikte Adana’da 263 gündür açl›k grevinde
bulunan Gülcan Görüro¤lu ve Uflak E Tipi Cezaevinde 268
gündür ölüm orucunda bulunan Sevgi Saymaz da ölüm orucuna
son verdiler.

Av. Ayd›n fiahin Davas› Sona Erdi
‹ki San›k A¤›r Cezalara Çarpt›r›ld›lar
22 Ocak 2008

8 Haziran 2006 Perflembe günü Beyo¤lu Adliyesi bahçesinde
silahl› sald›r›ya u¤rayarak yaflam›n› yitiren Av. Ayd›n fiahin’i
öldürmekten san›k 4 kifliden ikisi çeflitli hapis cezalar›na
çarpt›r›ld›, iki san›k da beraat etti.

Ergenekon Soruflturmas›,
Adil Yarg›lama ve San›k Haklar›n› ‹hlal Ediyor
22 Mart 2008

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu 22 Mart
Cumartesi günü Baro Merkezi 7. Kat’ta yapt›¤› bas›n
toplant›s›nda 8 ayd›r sürdürülen ve henüz iddianamesi
haz›rlanamayan, ancak gözalt›na almalar›n devam etti¤i
Ergenekon Soruflturmas›’n›n A‹HS’nin 6. maddesine ayk›r›
olarak sürdürüldü¤ünü bildirdi.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerinin de haz›r bulundu¤u
bas›n toplant›s›nda Kolcuo¤lu, yetkilileri uyard›.

Yarg›lama S›ras›nda San›k
Avukat› ile Birlikte Oturmal›d›r
23 Mart 2008

San›k durumundaki ‹stanbul Barosu Avukat Haklar› Merkezi
Baflkan› Av. H. U¤ur Poyraz “Görevli hâkime duruflma
s›ras›nda kavlen ve fiilen taarruz ve hakarette bulunmak”
suçunu iflledi¤i iddias›yla yarg›land›¤› Beyo¤lu 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi’nde 20.03.2008 Perflembe günü savunma yapt›.

Savunmas›ndan duruflma salonunda kat›lan durumundaki
ma¤dur veya yak›n›c›n›n avukat› ile yan yana oturup onun
hukukî yard›m›ndan kesintisiz olarak yararland›¤›n› belirten
Poyraz, ancak birçok mahkeme salonunda san›¤›n avukat›ndan
ayr› yerde durmak zorunda b›rak›ld›¤›n›, savunmadan kesintisiz
ve sürekli yararlanma hakk›n›n ortadan kalkt›¤›n› ve savunma
zafiyeti yarat›ld›¤›n› kaydederek avukat›yla yan yana oturmak
istedi¤ini vurgulad›.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu’nun da gözlemci olarak haz›r bulundu¤u duruflmada
Baro Yönetim Kurulu Üyelerinden Av. Muammer Ayd›n ve
Av. Berrin Ad›yaman san›k vekilleri olarak savunma yapt›lar.
Baflkan Münevver Duygulu Aksünger ile üye yarg›çlar
Mustafa Tok ve P›nar fiafak’dan oluflan 3. A¤›r Ceza
Mahkemesi, Cumhuriyet Savc›s› Osman Çak›r’›n da iste¤ine
uygun olarak verdi¤i ara karar›yla san›¤›n, duruflma salonunda
müdafilerinin yan›nda oturmas› gerekti¤i sonucuna vard›

Avukatl›k Mesle¤ine
ve Avukatlara Yap›lan Sald›r›lar

Avukat Haklar› Merkezi Baflkan› Av. U¤ur Poyraz yönetiminde
yap›lan toplant›da Türkiye Barolar Birli¤i Genel Sekreteri Av.
Günefl Gürseler ve Av. Müflür Kaya Canpolat konuflmac›
olarak yer ald›.

Yap›lan konuflmalarda, avukatl›k mesle¤inin sayg›nl›¤›n›n ve
meslektafllar›n sald›r›lardan ancak birlik ve beraberlik içinde
hareket etmekle korunabilece¤i, bu nedenle her hangi bir sald›r›
karfl›s›nda kitlesel olarak hareket etmek gerekti¤ini vurgulad›.
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Yönetim Kurulumuz
Cumhurbaflkan› Sezer’i Ziyaret Etti
3 May›s 2007

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer’in yeni Cumhurbaflkan› seçilene kadar
görevini sürdürece¤ini aç›klad›.

Kolcuo¤lu baflkanl›¤›ndaki ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu,
daha önce al›nan randevu gere¤i Cumhurbaflkan›’na veda etmek
üzere Çankaya Köflkü’ne ç›kt›.

Baro Yönetim Kurulu’nu kabul eden Cumhurbaflkan› Sezer,
ziyaret s›ras›nda yeni Cumhurbaflkan› seçilemedi¤i için görevine
bir süre daha devam edece¤ini bildirdi.

Yarg›tay Baflkan› ve
Cumhuriyet Baflsavc›s›n› Ziyaret
28 Mart 2008

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu
baflkanl›¤›nda bir heyet 28 Mart 2008 Cuma günü Ankara’da
Yarg›tay Baflkan› Hasan Gerçeker ve Cumhuriyet Baflsavc›s›
Abdurahman Yalç›nkaya’y› ziyaret etti.

Durako¤lu baflkanl›¤›ndaki heyette, ‹stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Sayman Av. Berrin Ad›yaman

ve Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Zeki Y›ldan, Av. Mehmet
Nuri Karahan, Av. Handan Do¤an ve Av. Lütfi Topraç yer
ald›.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, rahats›zl›¤›,
Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Fatih Selami Mahmuto¤lu,
Av. Muammer Ayd›n ve Av. Sevgi Öztürk de mazeretleri
nedeniyle söz konusu ziyaret program›na kat›lamam›flt›

Çin Heyeti

Çin Halk Cumhuriyeti Politik Dan›flma Konferans› Shenzen
Komitesi üyelerinden oluflan ve ço¤unlu¤unu avukatlar›n teflkil
etti¤i heyet 27 Ekim 2006 Cuma günü ‹stanbul Barosu
Baflkanl›¤›’n› ziyaret etti.

Li Lian He baflkanl›¤›ndaki 9 kiflilik Çinli heyet ‹stanbul
Barosu’nun kuruluflu, amac›, yap›lanmas› ve iflleyifli ile üyelerine
ve halka sunulan hizmetler konusunda Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek’den bilgi ald›lar.

Amerika Din Özgürlü¤ü Komisyonu

Amerika Din Özgürlü¤ü Komisyonu üyeleri14 Kas›m 2006
Sal› günü ‹stanbul Barosu’nu ziyaret ederek Baflkan Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu ile bir süre görüfltü.

Amerika Birleflik Devletleri Kongresi taraf›ndan din, vicdan
ve inanç özgürlü¤ünü savunmak amac›yla 1998 y›l›nda kurulan

ETK‹NL‹KLER
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komisyon, Türkiye’ye yapt›¤› ilk ziyarette çeflitli kurulufllar›n
yan› s›ra ‹stanbul Barosu’nu da ziyaret etti.

Avrupa Hukuk Ö¤rencileri Birli¤i (ELSA)

ELSA’ya üye Alman ve Türk hukuk ö¤rencileri 8 Aral›k 2006
Cuma günü saat 14.00’de ‹stanbul Barosu’nu ziyaret ederek
‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu
ile görüfltüler.

Görüflmede ‹stanbul Barosunun kurumsal yap›s› hakk›nda
aç›klamalarda bulunan Durako¤lu, ayr›ca Baronun avukatlara
sundu¤u hizmetlerin yan› s›ra evrensel hukukun geliflmesi
konusundaki faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi.

Amerikal› Ö¤renciler

Amerika Birleflik Devletleri’nin Chicago Eyaletinde bulunan
Iowa Üniversitesi Hukuk Okulu’ndan bir grup ö¤renci ‹stanbul
Barosu’nu ziyaret etti.

22 Haziran Cuma günü yap›lan ziyarette, Hukuk Okulu Baflkan›
Prof. Dr. Adrien Wing baflkanl›¤›ndaki ö¤rencileri ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Handan Do¤an’la görüfltü.

Sarajevo Barosu Heyeti

Bosna Hersek’in baflkenti Sarajevo Bölge Barosu’ndan bir
heyet ‹stanbul Barosu’nu ziyaret etti.

Sarajevo heyeti, 29 Ekim 2007 Pazartesi günü yap›lan ziyarette
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile görüfltüler.

Sarajevo Bölge Barosu Heyeti’nin ziyaretinde Yönetim Kurulu
Üyeleri Av. Muammer Ayd›n ve Av. Lütfi Topraç da haz›r
bulundu.

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nden
Hakim Adaylar›

Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi’nden (Hamburg
Oberlandesgericht) 21 hâkim aday› 25 Ocak 2008 Cuma günü
saat 15.00’da ‹stanbul Barosu’nu ziyaret ederek Baflkan
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile görüfltüler.

Karfl›l›kl› görüfl al›flverifli içinde süren toplant› sonunda Baflkan
Kolcuo¤lu, genç hâkim adaylar›na baflar›lar diledi.

‹ngiliz Avukatlar

Avrupa Demokrasi ve ‹nsan Haklar› ‹çin Avukatlar (ELDH)
Örgütü’nün ‹ngiltere üyesi olan sosyalist avukatlar Haldane
Toplulu¤u üyeleri Baromuzu ziyaret etti.
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Örgütün ‹ngiltere üyesi olan Prof. Bill Bowring, Hannah
Rought-Brooks, John Hobson, Bent Endresen ve Ville
Punto, 5 fiubat 2008 Sal› günü saat 17.00’da ‹stanbul Barosu’nu
ziyaret ederek Baflkan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile görüfltüler.

4-8 fiubat 2008 tarihleri aras›nda Ankara ve ‹stanbul’da meslek
örgütleri, hükümet yetkilileri ve sivil toplum örgütleriyle
görüflen topluluk üyeleri, Türkiye’de tutukluluk ve hükümlülük
konular› üzerine bir rapor haz›rlayacak.

Hollandal› Ö¤renciler

Hollanda’da yüksek meslek e¤itimi gören 39 kifliden oluflan
ö¤renci grubu 5 Mart 2008 Çarflamba günü saat 11.00’de
Baromuzu ziyaret ederek ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu
üyesi Av. Berrin Ad›yaman ile görüfltü.

Ad›yaman, ziyarette ‹stanbul Barosu’nun üye yap›s›, merkez
ve komisyon çal›flmalar›, Meslek içi E¤itim Merkezi, Baronun
seçim sistemi, baroya kay›t için gerekli olan koflullar, Türkiye’de
hukuk e¤itimi, staj dönemi konusunda bilgi verdi.

Özbekistan Barosu Baflkan›

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl Y›ldönümü ve Avukatlar
Günü dolay›s›yla düzenlenen etkinliklere ‹stanbul Barosu’nun
davetlisi olarak kat›lan Özbekistan Barosu Baflkan›
Bahram Salomov, 7 Nisan 2008 Pazartesi günü saat 15.00’da
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nu ziyaret etti.

Salomov, Özbekistan Barosu hakk›nda bilgi verdi ve
Özbekistan’da haz›rlanmakta olan Yeni Avukatl›k Yasa
Tasar›s›’ndan söz ederek Türkiye’nin kendileri için bu anlamda
bir örnek oluflturabilece¤ini belirtti.

‹STANBUL BAROSU KURULUfi
YILDÖNÜMÜ ETK‹NL‹KLER‹

129. Y›l
(5 Nisan 2007 Perflembe, ‹.Ü. Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr.
Cemil Bilsel Konferans Salonu)

(Aç›l›fl Konuflmas›n›n metni ÇALIfiMA RAPORU’ndad›r.)

Cumhurbaflkan› Sezer: “Savunma Hakk›
Temel Haklar›n Öncelikli Olanlar›ndand›r”
5 Nisan 2007

Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet Sezer ‹stanbul Barosu’nun
129. Kurulufl Y›ldönümü ve “Avukatlar Günü” nedeniyle
Baflkan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’na bir kutlama mesaj› gönderdi.

Sezer mesaj›nda, “Türk yarg›s›n›n seçkin kurulufllar›ndan
‹stanbul Barosunun kurulufl y›l dönümü ve avukatlar›m›z›n
Avukatlar Günü’nü kutluyor, tüm üyelerinize esenlikler
diliyorum” dedi.

Baromuz 129. Kurulufl Y›ldönümü ve
“Avukatlar Günü”nü Etkinliklerle Kutlad›
4 Nisan 2007

‹lk etkinlik olarak 4 Nisan Çarflamba günü saat 10.30’da
Sultanahmet Adliye Saray›’nda geleneksel hale getirilen resim
ve foto¤raf sergisi aç›ld›.

Sergide 11 hukukçu sanatç›n›n 51 yap›t› yer ald›.

‹stanbul Üniversitesi’ndeki Etkinlik
5 Nisan 2007

‹stanbul Barosunun 129. kurulufl y›ldönümü ve “Avukatlar
Günü” etkinlikleri 5 Nisan Perflembe günü, ‹stanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda
devam etti.
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Etkinliklerin sabah bölümüne Trio konseriyle baflland›. Piyanoda
Av. Yasemin E¤inlio¤lu, gitarda Av. Kerim Alt›nok,
mandolinde Av. Selim Alt›nok mini bir konser verdiler.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yapt›¤› aç›l›fl
konuflmas›nda dünyada ve Türkiye’de yaflanan hukuk, bar›fl
ve güvenlik sorunlar›na de¤indi.

Baflkan›n konuflmas›ndan sonra Mahmut Esat Bozkurt Hukuk
Ödülü’nün verilmesine geçildi.

Daha sonra meslekte 25 y›l›n› dolduran avukatlara ‹stanbul
Barosu Baflkan› plaket verdi.

Etkinli¤in ö¤leden sonraki bölümü Baromuz Türk Halk Müzi¤i
Korosu’nun konseriyle bafllad›. fief Tekin Kumafl
yönetimindeki koro, Anadolu’nun çeflitli yörelerinden ezgiler
seslendirdi.

Konserden sonra ‹stanbul Barosu Baflkan› mesleklerinde 30
ve 35 y›l›n› dolduran avukatlara, Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan›
da mesleklerinde 40 ve 50 y›l› dolduran avukatlara birer plaket
verdi.

Yeni Geliflmeler Ifl›¤›nda Özgürlük ve Güvenlik
6 Nisan 2007

‹stanbul Barosu’nun 129. kurulufl y›ldönümünü kutlama ve
“Avukatlar Günü” nedeniyle düzenlenen etkinliklerin üçüncü
gününde “Yeni Geliflmeler Ifl›¤›nda Özgürlük ve Güvenlik”
konusu uluslararas› bir panelde tart›fl›ld›.

6 Nisan Cuma günü saat 10.30’da ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Bina Doktora Salonu’nda bafllayan panel, Siyaset Bilimi-
Uluslararas› Hukuk ve Ceza Hukuku aç›s›ndan iki oturum
halinde gerçekleflti.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av.
Kaz›m Kolcuo¤lu, toplumlar›n özgürlük ve güvenlik
konular›nda büyük mücadeleler ve kay›plar verdi¤ini belirterek,
“Güvenlik içinde özgürlük, özgürlük içinde güvenlik hep gerilim
içinde geliflim göstermifltir” dedi.

Panelin sabah oturumunu Uluslararas› Eski Yugoslavya Ceza
Mahkemesi Temyiz Yarg›c› Mehmet Güney yönetti. Panelde,
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Turgut Tarhanl›, Bükrefl Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mihai
Tanesescu, Uluslararas› Avukatlar Birli¤i (UIA) Yak›n ve
Ortado¤u Bölge Sekreteri Sami Akl, ABD Bat› Kentucky
Bölgesi hâkimlerinden Charles Simpson, Do¤u Azerbaycan
ve Erdebil Vilayetleri Barosu Baflkan› Muhammed R›za
Muctehidi konuflmac› olarak yer ald›.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Doç Dr. Fatih Selami
Mahmuto¤lu’nun yönetti¤i panelin ö¤leden sonraki bölümünde
özgürlük ve güvenlik kavram› ceza hukuku aç›s›ndan ele al›nd›.
Bu oturuma konuflmac› olarak ‹stanbul Üniversitesi Hukuku
Fakültesinden Prof. Dr. Füsun Sokullu Ak›nc›, Kültür
Üniversitesi hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Bahri Öztürk,
Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Timur
Demirtafl ile Barselona Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve FBE
Kad›n Avukatlar Komisyonu Baflkan› Maria Del Mar Espar
kat›ld›. Bu oturumda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden
Doç. Dr. Adem Sözüer ve Dr. Bar›fl Erman da tart›flmac›
olarak yer ald›.

Baronun Yafl Gününde Gülsin Onay Resitali
6 Nisan 2007

‹stanbul Barosu’nun 129. kurulufl y›ldönümü ve “Avukatlar
Günü” kutlamalar› çerçevesinde Devlet Sanatç›s›-Piyanist
Gülsin Onay, 6 Nisan Cuma akflam› Caddebostan Kültür
Merkezi’nde (CKM) saat 20.30’da bir resital verdi.

Resitali, Kad›köy Belediye Baflkan› Av. Selami Öztürk,
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile Baronun yabanc› konuklar› ve avukatlar
ilgiyle izlediler.

Resitalde bis yapan Gülsin Onay’a daha sonra baro ad›na bir
buket çiçek verildi.
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Avukatlar Günü Kutlamalar›
Gala Yeme¤i ‹le Noktaland›
7 Nisan 2007

4 Nisan 2007 Çarflamba günü bafllayan kutlamalar 7 Nisan
Cumartesi akflam› ‹stanbul Üniversitesi Merkez Binada verilen
kokteyl ve gala yeme¤i ile sona erdi.

Gala yeme¤ine kutlamalar dolay›s›yla ‹stanbul Barosu’nun
davetlisi olarak gelen 30’a yak›n yabanc› konuk da kat›ld›.

Gala yeme¤ine kat›lanlar, Vals Müzik Grubu’nun seslendirdi¤i
flark›lar eflli¤inde dans ederek gecenin geç saatlerine kadar
e¤lendiler.

130. Y›l
(5 Nisan 2008 Cumartesi, ‹.Ü. Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr.
Cemil Bilsel Konferans Salonu)

(Aç›l›fl Konuflmas›n›n metni ÇALIfiMA RAPORU’ndad›r.)

Hukukçu Sanatç›lar›n
Resim ve Foto¤raf Sergileri
3 Nisan 2008

‹stanbul Barosu 130. Kurulufl Y›ldönümü ve Avukatlar Günü
Kutlamalar› dolay›s›yla 3 Nisan Perflembe günü saat 10.30’da
Sirkeci Adliyesi Girifl Kat›’nda, saat 14.00’da Bak›rköy Adliye
Saray› Avukat Girifli’nde resim ve foto¤raf sergisi aç›ld›.

Sirkeci Adliyesindeki sergide, Yarg›ç Bekir S. Sezer, Dilek
Sezer, Av. Nilge Do¤ru, C. Sav. Erhan Özen, Av. Gülcan
Kartal ,  Av. Kayhan Selek ,  Keziban Çelikten ,
Av. Mevhibe Baflaran, Mine Memifller, Av. Musa
Hac›ömero¤lu, Nesrin Trak, Av. Nur Gerçel, Av. Ömer Yasa
ve Saadet Söyleyici Yasa’n›n toplam 54 adet resim ve foto¤raf›
yer al›yor.

Bak›rköy Adliye Saray›’nda aç›lan sergide ise Av. Adnan Aras,
Av. A. Mine Uzun, Av. Ayfle Betül Özer, Av. Dilek Do¤u,
Av. Nurfer Gürsoy ve F. Ramise Bayramo¤lu’nun toplam
24 adet resim ve foto¤raf› sergileniyor.

Marka Taklitleri ve Tescile ‹liflkin Uygulamalar
4 Nisan 2008

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl Y›ldönümü ve 5 Nisan
Avukatlar Günü Kutlamalar› dolay›s›yla düzenlenen “Marka
Taklitleri ve Tescile ‹liflkin Farkl› Ülkelerdeki Uygulamalar”
konulu uluslararas› bir Sempozyum 4 Nisan 2008 Cumartesi
günü Atatürk Kültür Merkezi’nde yap›ld›.

Uluslararas› Sempozyumun aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul
Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, bir ülkedeki ekonomik
geliflmiflli¤in fikri ve s›naî mülkiyet haklar›n›n etkin
korunmas›yla sa¤lanabilece¤ini söyledi.

Ülkemizdeki fikri ve s›naî mülkiyet haklar›n›n 13 y›ld›r Kanun
Hükmünde Kararnamelerle korunmaya çal›fl›ld›¤›n› kaydeden
Kolcuo¤lu, bunun önemli bir yasal eksiklik oldu¤unu ve bu
durumun en k›sa zamanda düzeltilmesinin hukuk devleti
aç›s›ndan büyük önem tafl›d›¤›n› vurgulad›.

Daha sonra Sempozyumun oturumlar›na geçildi.

Naz›m Hikmet’ten Saat 21 - 22 fiiirleri
4 Nisan 2008

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl Y›ldönümü ve 5 Nisan
Avukatlar Günü nedeniyle düzenlenen dinletide dünyaca ünlü
Türk fiairi Naz›m Hikmet’in “Saat 21 - 22 fiiirleri” sunuldu.

4 Nisan Cuma günü saat 21.00’da Kad›köy’de restore edilen
Süreyya Operas›’nda gerçekleflen dinletide sanatç› Suat Ar›kan,
yayl› orkestra, Flüt, Vokal ve Arp eflli¤inde Naz›m Hikmet’in
fliirlerinden besteler sundu. Can Gürzap yönetiminde
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70 dakikal›k tek bölüm halinde sunulan konserde orkestray›,
fliirlerin de ayn› zamanda bestecisi olan Süleyman Aln›temiz
yönetti.

‹stanbul Barosu avukatlar› için düzenlenen özel gecede
sanatç›lar›n gösterdikleri performans büyük bir ilgiyle izlendi.

826 Avukata Plaket Verildi
5 Nisan 2008

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl Y›ldönümü ve 5 Nisan
Avukatlar Günü etkinliklerinin son gününde meslekte 25 y›l›n›
dolduran 207, 30 y›l›n› dolduran 126, ve 35 y›l›n› dolduran 493
olmak üzere toplam 826 avukata törenle plaket verildi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yapt›¤› k›sa
aç›l›fl konuflmas›nda, ‹stanbul Barosu’nun yüz y›l› aflan tarihi
boyunca hukukun üstünlü¤ü, hukuk devletinin kurulmas›,
adil yarg›lama, yarg›n›n etkin hale gelmesi ve yarg› içinde
ba¤›ms›z savunman›n yerinin sa¤lanmas› konusunda büyük
mücadeleler verdi¤ini, vermeye de devam edece¤ini bildirdi.

Daha sonra geleneksel aç›l›fl konuflmas› olarak Yönetim
Kurulu’nun Görüflü’nü Baflkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu sundu. Bu sunumda, baromuzun ve ülkemizin önemli
sorunlar›na iliflkin Yönetim Kurulu’nun saptamalar› vurgulan›yor.

Törenlerin sabah bölümünde meslekte 25 y›l›n› dolduran
avukatlara plaketleri sunuldu. Ö¤leden sonraki bölümde ise
meslekte 30 ve 35 y›l›n› dolduran meslektafllar›m›za plaketleri
verildi.

Piyano & Ney ve TSM Konseri
5 Nisan 2008

Kutlama etkinlikleri çerçevesinde 5 Nisan 2008 Cumartesi
günü ‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil
Bilsel Konferans Salonu’nda iki konser verildi.

Piyanoda Av. Yasemin E¤inlio¤lu, Ney’de Stj. Av. Alper
Taner’den oluflan piyano & ney ikilisi ilginç bir konser sundu.
‹kili, do¤unun mistik çalg› aleti ney ile bat›n›n klasik çalg›
aleti piyanoyu buluflturarak de¤iflik bir atmosfer yaratt›lar.

Ayn› gün ö¤leden sonraki plaket töreni ise Türk Sanat Müzi¤i
Koromuzun konseriyle bafllad›. fief Caner Bak›r yönetimindeki
‹stanbul Barosu avukatlar›ndan oluflan 35 kiflilik koro günün
sevilen flark›lar› ile türkülerini seslendirdi.

Gala Yeme¤i
5 Nisan 2008

‹stanbul Barosu’nun 130. Kurulufl Y›ldönümü ve 5 Nisan
Avukatlar Günü etkinlikleri geleneksel Gala Yeme¤i ile sona
erdi.

5 Nisan 2008 Cumartesi günü saat 19.30’da ‹stanbul Üniversitesi
Merkez Bina’da verilen Gala Yeme¤i’ne kat›lanlar, VALS
Orkestras›’n›n yapt›¤› müzikle, geç saatlere kadar keyifli
dakikalar yaflad›lar.
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ADL‹ YIL AÇILIfiLARI

Kolcuo¤lu: “Anayasa De¤ifliklikleri
Asla Aceleye Getirilmemelidir”
6 Eylül 2007

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Yönetim
Kurulu Üyeleriyle birlikte yeni adli y›l›n bafllamas› nedeniyle
düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, hukukun üstünlü¤ü ve yarg›
ba¤›ms›zl›¤› konusunda Türkiye’nin geldi¤i noktay›
vurgulayarak yeni Anayasa haz›rl›klar›n›n asla aceleye
getirilmemesi gerekti¤ini söyledi.

Bas›n toplant›s›nda, a¤›rl›kl› olarak yeni anayasa haz›rl›klar›
konusunda dikkat edilmesi gereken hususlara iflaret eden
Kolcuo¤lu ayr›ca, Polis Vazife ve Salahiyetleri Yasas›nda
yap›lan de¤iflikliklerin olumsuz örneklerinin yafland›¤›n›, bu
konuda yap›lan uyar›lar›n dikkate al›nmad›¤›n›, CMK
kapsam›nda zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde yaflanan
olumsuzluklar›n ise devam etti¤ini bildirdi.

Avukatlardan Yeni Adli Y›la
Nefleli Bir Bafllang›ç
7 Eylül 2007

‹stanbul Barosu her y›l oldu¤u gibi bu y›l da adli y›l›n aç›l›fl›n›
üyeleriyle bir araya gelerek gerçeklefltirdi. Bu amaçla ‹stanbul
Üniversitesi Merkez Bina ön bahçesinde Atatürk Heykeli
önünde verilen bir kokteylle avukatlar yeni adli y›la nefleli bir
bafllang›ç yapt›lar.

Kokteyl gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Meslektafllar›m›z
ve konuklar Vals Müzik Grubunun çal›p söyledi¤i müzik
eflli¤inde gönüllerince e¤lendiler. Ayn› gün ‹stanbul Barosunu
ziyaret eden Norveçli hukukçular grubu da geceye kat›lan
konuklar aras›ndayd›.

BARO ODALARI
DURUfiMA SALONLARI

Orhan Apayd›n Konferans Salonu
Hizmete Girdi

‹stanbul Barosu yeni bir konferans salonuna kavufltu. Baro
Merkezimizin bulundu¤u binan›n girifl kat›nda bulunan ADA

Kitapevinin zemini yeniden düzenlenerek konferans salonu
haline dönüfltürüldü. Simültane tercüme olanaklar› bulunan
konferans salonuna Yönetim Kurulunca “Orhan Apayd›n
Konferans Salonu” ad› verildi. Ifl›k ve ses düzenine sahip
klimal› salonda 165 koltuk bulunuyor. Panel, konferans gibi
çeflitli etkinliklerin düzenlenebilece¤i salonda ayr›ca stajlar›n›
bitiren avukatlar için ruhsat törenleri yap›l›yor.

‹stanbul Barosu Esentepe’de
Modern Bir Hizmet Binas›na Kavuflacak

Baromuzca iki y›l› aflk›n bir süredir yürütülen görüflmeler ve
yap›lan çal›flmalar sonucunda 17.02.2005 tarih ve 2005/177
say›l›, 01.03.2006 tarih ve 2006/168 say›l› yaz›lar›m›zla ‹stanbul
Defterdarl›¤›’ndan ‹rtifak hakk› tesisi suretiyle tahsisini
istedi¤imiz Hazine ad›na tescilli ‹stanbul, fiiflli, Esentepe
Mahallesi Pafta:36, Ada: 29 ve Parsel: 84’de tapuya kay›tl›
2836 metrekarelik arsa niteli¤indeki tafl›nmaz, 19.06.2006
tarihinde imzalanan ve ‹stanbul 18. Noterli¤inden 23.06.2006
Tarih ve 6178 Y.No ile onaylanan ‹rtifak Hakk›n Ön ‹zin
Sözleflmesiyle ‹stanbul Barosu’na kazand›r›lm›flt›.

Tahsis amac›na uygun olarak kullan›lmak kofluluyla ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤›’na yapt›¤›m›z flifahi ve yaz›l›
baflvurularla Baromuzun ihtiyaçlar› do¤rultusunda Baro Merkezi
ve Sosyal Amaçl› Alanlar oluflturmak için gerekli plan
de¤iflikliklerinin yap›larak buna uygun ‹mar Plan› ve
Durumunun Düzenlenmesi talep edilmifltir. Bununla ilgili
çal›flmalar da olumlu sonuçland›r›lm›fl bulunmaktad›r.

Öte yandan imar plan› de¤iflikli¤ine ba¤l› olarak yap›lacak
bina için bir proje yar›flmas› aç›lmas› öngörülmüfl olup, bunun
için Türkiye Mimar ve Mühendisler Odas› ile görüflmeler
yap›larak yar›flma koflullar›n›n ve flartnamenin oluflturulmas›
için gerekli çal›flmalar yap›lm›flt›r.

Davetli proje yar›flmas›na kat›lan befl telif eser, maketleriyle
birlikte bilim adamlar› ve uzmanlardan oluflan jürinin
incelemesine sunulmufltur. Böylece Baromuza tahsis olunan
bu tafl›nmazda 10.000 metrekarelik kapal› alanda Baro Merkezi,
Konferans Salonlar›, Misafirhane, Yemekhane, Sosyal
Alanlar ve Aç›k, Kapal› Otopark Alanlar›n› kapsayan ve
gelece¤in ‹STANBUL BAROSU H‹ZMET B‹NASI olarak
projelendirilmifltir.  fiiflli Belediyesine 1/1000 ölçekli plan
de¤iflikli¤i için gönderilen dosya, bu aflamada idari yarg›ya
yap›lan bir baflvuru nedeniyle proje uygulamas› beklemeye
al›nm›flt›r.
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Baromuzun Bitifli¤indeki
Ek Hizmet Binas› Aç›l›yor

‹stanbul Barosunun mülkiyetinde bulunan ‹stanbul ‹li, Beyo¤lu
‹lçesi, Asmal› Mescit Mahallesi, Premeci Sokak, 2 pafta, 316
Ada, 3 nolu parselde bulunan eski yap›, restore edilerek
Baromuzun Ek Hizmet Binas› yak›nda hizmet vermeye
bafllayacak.

Bodrum, girifl kat› ve 4 kat olarak infla edilen Ek Hizmet
Binam›z›n iç donan›m› için çal›flmalar›m›z tamamlanmak üzere.

Baro Odalar› ve Adli Yard›m Bürolar›
Yenilendi

Baz› adliyelerdeki Baro Odalar›, Adli Yard›m Bürolar› ve Baro
Lokallerinde yenileme çal›flmalar› yap›ld›. ‹stanbul Barosu’nca
sürdürülen ve meslektafllar›m›z›n daha rahat ve nezih bir
ortamda çal›flabilmeleri, duruflma aralar›nda vakit
geçirebilecekleri, sohbet edebilecekleri, okuyup yazabilecekleri
ve çeflitli ihtiyaçlar›n› karfl›layabilecekleri ça¤dafl bir mekâna
kavuflturmak amac›yla ilk aflamada, Sultanahmet, Fatih, Eyüp,
Bak›rköy Küçükçekmece ve Levent Adliyesi Baro Odalar› ile
Bak›rköy ve Kad›köy Adli Yard›m Bürolar› ve Lokallerinde
yenileme çal›flmalar› yapt›.

Bu çerçevede, mekânlar›n taban döflemeleri de¤ifltirildi, boya
ve badanas› yenilendi, modern oturma gruplar› konuldu,

bilgisayar gruplar› desteklendi, bilgisayar mobilyalar› yenilendi
ve meslektafllar›m›za yak›fl›r hizmet alanlar› oluflturuldu.

Baromuz öteki adliyelerdeki baro odalar›nda da yenileme
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Baromuzun meslektafllar›m›z›n
yararlanmas›na sundu¤u yenileme çal›flmalar›ndan birkaç
görüntü sunuyoruz.

Maltepe ve Silivri Cezaevlerine
Servis Hizmeti Vermeye Bafllad›k

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulunun 19 Haziran 2008 tarihli
toplant›s›nda al›nan karar gere¤ince, meslektafllar›m›z›n Silivri
Cezaevi’ne ulafl›m›n› kolaylaflt›rmak üzere konulan servis arac›,
14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye
bafllam›flt›r.

Günde bir kez sefer yapacak olan servis arac›, çal›flma günlerinde
Saat 09.00’da Yenikap›’daki ‹stanbul Deniz Otobüsleri
‹skelesi’nden, Saat 9.30’da da Bak›rköy Sahil Yolundaki BP
Benzin ‹stasyonu önünden hareket edip, Silivri Cezaevi’nden
de saat 13.00’de geri dönecektir.

Deneme amac›yla konulan servis hizmeti, ihtiyaç görüldü¤ünde
art›r›lacakt›r. Ayr›ca cezaevi alan›n›n genifl olmas› nedeniyle
gün içinde sadece avukatlara hizmet vermek üzere cezaevi
içinde 22 Temmuz 2008 tarihinden itibaren link sefer hizmet
vermeye bafllam›flt›r.

Meslektafllar›m›z›n Maltepe Cezaevi’ne ulafl›m›n›
kolaylaflt›rmak amac›yla 1 Temmuz Sal› günü bafllat›lan servis
hizmeti çal›flma günlerinde de devam etmektedir.

Servis arac›n›n sa¤l›kl› iflleyiflini kontrol edebilmek amac›yla,
meslektafllar›m›z›n servis arac›nda karfl›laflt›klar› aksakl›klar›
mehmetdurakoglu@istanbulbarosu.org.tr adresine ileti
göndererek bildirmeleri rica olunur.
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BAROLARLA ‹L‹fiK‹LER‹M‹Z

71 Baro Baflkan›: “Her Türlü Hukuki
ve Demokratik Haklar›m›z› Kullan›r›z”
2 Aral›k 2006

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve Baro Baflkanlar›
2-3 Aral›k 2006 tarihlerinde K›z›lcahamam’da topland›.

Toplant›da konuflan Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Av.
Özdemir Özok, avukatl›k s›nav›n›n kald›r›lmas›na iliflkin
yasayla ortaya ç›kan durum, CMK kapsam›nda müdafi/vekil
görevlendirilmesinde yaflanan sorunlar ve bu konuda yasa
de¤iflikli¤i çal›flmalar› ile meslek kurallar›na ve Avukatl›k
Asgari Ücret Tarifesine ayk›r›l›klar›n yaratt›¤› sorunlar ve
çözümleri üzerine de¤erlendirmeler yap›laca¤›n› bildirdi.

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve baro baflkanlar›n›n
yapt›klar› iki gün süren toplant›dan sonra sonuç bildirisi
yay›nland›

TBB Genel Kuruluna Kat›ld›k
26 -27 May›s 2007

TBB 29. Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› Nevflehir Kapadokya
Dedeman Otel’de yap›ld›.

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Av. Özdemir Özok yapt›¤›
sunufl konuflmas›nda özellikle Avukatl›k S›nav›, CMK ve son
siyasal geliflmeler üzerinde durdu.

Genel Kurulda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu da, üzerinde görüfl birli¤i oluflmam›fl Avukatl›k
Yasa tasar›s›n›n Çal›flma Raporu’na konulmas›n› elefltirdi ve
tasla¤›n yeniden barolara gönderilmesini, görüfl al›nd›ktan
sonra son fleklinin verilmesini istedi.

Ceza Yasas› ve CMK’da yap›lan de¤ifliklikler ve bunlar›n
getirdi¤i olumsuzluklar ile
Sa¤l›k ve sosyal yard›m alan›ndaki çal›flmalar› da elefltiren
Kolcuo¤lu, toplanan paralar› biriktirmenin bir anlam› olmad›¤›n›,
bu paralar›n avukatlar›n sa¤l›k ve sosyal güvenli¤i yönünde
kullan›lmas› gerekti¤ini, bu konuda oluflturulacak komisyonun
ciddi bir çözüm bulmas› gerekti¤ini savundu.

15. Baro Baflkanlar› Toplant›s›
Ankara’da Yap›ld›
9 fiubat 2008

TBB taraf›ndan düzenlenen 15. Baro Baflkanlar› Toplant›s›
54 Baro Baflkan›n›n kat›l›m›yla Ankara’da yap›ld›.

TBB Baflkan› Av. Özdemir ÖZOK TBMM’de görüflülen
Anayasa de¤iflikliklerine de¤inerek, bu de¤iflikliklerin laiklik
ilkesini örseledi¤ini söyledi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu da
konuflmas›nda, Anayasa De¤ifliklikleri, Yarg›tay Yasas› ve
Vak›flar Yasas› de¤ifliklikleri ile UYAP Sorunu, Avukatlara
karfl› giriflilen sald›r›lar, PVSK’da yap›lan de¤ifliklikleri takiben
yo¤unlaflan önleme aramalar›na de¤indi. Bu konularda ‹stanbul
Barosu taraf›ndan yap›lan çal›flmalar› anlatan Av. Kolcuo¤lu,
ayn› konularda TBB’nin de Bakanl›k nezdinde giriflimlerde
bulunmas›n› istedi.

Baro Baflkanlar› toplant›s›, kat›lan 54 Baronun 41’ini temsilen
imzalanan bildirinin kamuoyuna aç›klanmas› karar› ile son
buldu.

Baro Baflkanlar›:
“Herkesi Yarg›sal Süreci
Beklemeye Davet Ediyoruz”
15 Mart 2008

Bursa'da toplanan Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve
Baro Baflkanlar›, Yarg›tay Cumhuriyet Baflsavc›s›'n›n AKP'nin
kapat›lmas› iste¤i ile dava açmas› üzerine, bu konuyu da
gündemine ald› ve gelinen bu noktada, Türkiye'nin bir hukuk
devleti oldu¤u hat›rlat›larak herkes, sakinleflmeye ve yarg›sal
sürecin tamamlanmas›n› beklemeye davet edildi.

TBB Baflkan› Av. Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu Üyeleri
ve aralar›nda ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun da bulundu¤u 35 Baro Baflkan›n›n imzas›yla
“ço¤unlu¤un kontrolsüz güç olmas›n› yarg›n›n engelledi¤i”
vurgulanan bir sonuç bildirisi yay›nland›.

“Sorun Türban De¤il,
Dinin Siyasallaflt›r›lmas›d›r”
2 Mart 2008

Türkiye Barolar Birli¤i, ‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i,
Ulusal Sivil Toplum Kurulufllar› Birli¤i ve ‹stanbul Barosu,
‹stanbul’da ortak bir bas›n toplant›s› düzenleyerek
üniversitelerde türban› serbest b›rakan anayasa de¤iflikli¤ine
karfl› ç›k›ld›.

Toplant›da konuflan TBB Baflkan› Av. Özdemir Özok, türbana
iliflkin anayasa de¤iflikli¤inin ülkede kargaflaya neden oldu¤unun
alt›n› çizdi. ‹KKB Kordinatörü

Av. Nazan Moro¤lu da türbanla ilgili yasa de¤iflikli¤inin ülkeyi
kaosa sürükleyen bir düzenleme oldu¤unu Cumhurbaflkan›'n›n
da fark etti¤ini belirtti.



1878‹STANBUL BAROSU32  ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹ ETK‹NL‹KLER

MAHMUT ESAT BOZKURT
HUKUK ÖDÜLÜ

2007 Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü
Prof. Dr. Sevin Toluner’e Verildi
5 Nisan 2007

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun 2005 y›l›nda oluflturdu¤u
Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü 2007 y›l›nda Devletler
Hukuku Uzman› ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli
Ö¤retim Üyelerinden Prof. Dr. Sevin Toluner’e verildi.

Törende, ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü’nün gerekçesi hakk›nda,
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman›
Av. Berrin Ad›yaman da Prof. Dr. Sevin Toluner’in özgeçmifli
hakk›nda bilgi verdi. Daha sonra Toluner sahneye davet edilerek
ödülü Baflkan Kolcuo¤lu taraf›ndan kendisine sunuldu. Toluner,
ödülü ald›ktan sonra bir teflekkür konuflmas› yapt›.

Törene davet edilen Mahmut Esat Bozkurt’un k›z› Gün Bozkurt
Tekant ile torunu Yaman Tekant da ödül töreninde haz›r bulundu.

2008 Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü
YARSAV Baflkan› Emina¤ao¤lu’na Verildi
5 Nisan 2008

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulunca 2005 y›l›nda oluflturulan
“Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü” YARSAV (Yarg›çlar

ve Savc›lar Birli¤i) Baflkan› Ömer Faruk Emina¤ao¤lu’na
törenle verildi.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in,
Mahmut Esat Bozkurt’u tan›tan konuflmas›ndan sonra, ‹stanbul
Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, “Mahmut Esat
Bozkurt Hukuk Ödülü”nü YARSAV Baflkan› Ömer Faruk
Emina¤ao¤lu’na sundu.

YARSAV Baflkan› ve ayn› zamanda Yarg›tay Cumhuriyet
Savc›s› olan Emina¤ao¤lu, yapt›¤› teflekkür konuflmas›nda,
son dönemde "yarg› ve darbe'', "hukuk ve darbe'' gibi
söylemlerin dile getirildi¤ini belirterek "Yarg› ba¤›ms›zd›r. Bu
nedenle yarg› yarg›ya b›rak›lmal›d›r. Ancak yarg›n›n yarg›ya
b›rak›lmayaca¤› yine siyasi irade taraf›ndan ifade edilmektedir''
dedi

PANEL VE SEMPOZYUMLAR

Çevre ve Hukuk Konferans›
22 Ocak 2007

‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›, Galatasaray Üniversitesi ve Türk
Ceza Hukuku Derne¤ince Galatasaray Üniversitesi Prof. Dr.
Y›ld›zhan Yayla Konferans Salonu’nda düzenlenen toplant›da
“Çevre ve Hukuk” konusu ele al›nd›.

Toplant›da konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, çevre hukuku deyince bu konudaki uluslararas›
sözleflmelerin büyük önem tafl›d›¤›n› bu, konuda 22 uluslararas›
sözleflme bulundu¤unu söyledi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Köksal Bayraktar da konuflmas›nda çevre hukuku
ve uygulamalar üzerinde genifl aç›klamalar yapt›.

Kad›nlar
Nas›l Bir Cumhurbaflkan› ‹stiyor?
8 Mart 2007

8 Mart Dünya Kad›nlar günü nedeniyle ‹stanbul Barosu Kad›n
Haklar› Merkezi ve ‹stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤ince The
Marmara Oteli’nde düzenlenen panelde söz alan konuflmac›lar
nas›l bir Cumhurbaflkan› istediklerini dile getirdiler.
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Paneli bir konuflmayla açan ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi Baflkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, nüfusumuzun
yüzde 51’ini oluflturan kad›nlar›n mecliste yeterince temsil
edilmedi¤ini, bu oran› yüzde 30’a ç›karmak için mücadele
edeceklerini ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden
Cumhurbaflkanl›¤› seçimi için de seslerini yükselteceklerini
bildirdi.

Daha ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun
yönetti¤i panelde konuflan
Gazeteci-Yazar P›nar Türenç, Galatasaray Üniversitesi Ö¤retim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. fiule Özsoy, ‹stanbul Kad›n Kurulufllar›
Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu kad›n sorunlar›n›n
yan› s›ra Cumhurbaflkan›’n›n nitelikleri hakk›ndaki görüfllerini
aç›klad›lar.

Kamu Hukuku, Özel Hukuk
ve Ceza Hukuku Sempozyumu
28 May›s 2007

‹stanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ‹stanbul
Barosunca düzenlenen “Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Ceza
Hukuku Alanlar›nda Kamunun Önderli¤i ve Bireysel
Özerklik” konulu Sempozyum, Sultanahmet Armada Oteli’nde
yap›ld›.

‹ki gün süren Sempozyum, ‹stanbul Kültür Üniversitesi’nin
10. y›l›n› kutlama program› çerçevesinde düzenlendi. Pek çok
yerli ve yabanc› uzman ve bilim adamlar›n›n bildiriler sundu¤u
Sempozyum efl zamanl› olarak üç salonda gerçekleflti.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dekan› Prof. Dr. ‹lhan Ulusan, Kültür Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Tamer Koçel ve ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu aç›l›flta yapt›klar› konuflmalarda, hukuk
devleti, hukukun üstünlü¤ü ve adil yarg›lanma hakk›na büyük
önem verdiklerini bildirdiler.

Daha sonra Sempozyumun oturumlar›na geçildi.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ve Türkiye
23 Haziran 2007

‹stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce
düzenlenen toplant›da Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Yarg›c›
R›za Türmen “Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ve
Türkiye” konulu bir konferans verdi.

Yeditepe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleflimi Rektörlük Binas›
‹nan K›raç Salonu’nda verilen konferansta Yarg›ç R›za Türmen,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi ve Türkiye iliflkileri üzerinde
durdu. R›za Türmen konuflmas›nda özellikle Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesi’nin 3. maddesinde yer alan iflkence, insanl›k
d›fl› ve küçük düflürücü muamele konular› üzerinde durdu.

Cumhuriyetimizin Kurulufl Belgesi:
Lozan
20 Temmuz 2007

‹stanbul Barosu, Lozan Antlaflmas›’n›n 84. y›ldönümünü
‹stanbul Barosu Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda
düzenlenen bir panelle kutlad›.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, “84 y›l önce yaflanan ve tarihimizin
çok önemli dönüm noktas›n› oluflturan, Milli Misak s›n›rlar›
içinde ba¤›ms›z ve eflit devlet olmak hakk›n› kazand›¤›m›z
LOZANI, yeniden hat›rlamak ve de¤erlendirmek, gelece¤imize
daha ayd›nl›k ve umutla bakmam›z› sa¤layacakt›r” dedi.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yönetti¤i
panelde D›fliflleri Önceki Bakanlar›ndan Prof. Dr. Mümtaz
Soysal, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi
Hukuku Anabilim Dal› Emekli Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sevin
Toluner, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler
Özel Hukuku Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Sibel Özel, Emekli
Büyükelçi Taner Baytok konuflmac› olarak yer ald›.

Cumhuriyet ve Demokrasi Ayr› fieyler De¤ildir
26 Ekim 2007

Türkiye Cumhuriyeti’nin 84. kurulufl y›ldönümü nedeniyle
‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›’nca Orhan Apayd›n Konferans
Salonu’nda “Cumhuriyet ve Demokrasi” paneli düzenlendi.

Panelin aç›l›fl konuflmas›n› yapan ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, Türkiye’de 84 y›ldan bu
yana geçen süreçte Cumhuriyet’le ilgili temel duyarl›l›klar
noktas›nda herhangi bir sorun yaflanmad›¤›n›, ama son birkaç
y›ll›k dönemde böyle bir kuflkunun beslenmekte oldu¤una hep
birlikte tan›k oldu¤umuzu söyledi.

‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yönetti¤i
panele Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim
Üyesi ve TÜMOD Genel Baflkan› Prof. Dr. Alpaslan Ifl›kl›,
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Yeditepe Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
Uluslararas› ‹liflkiler ve Tarih Bölümleri Baflkan› Prof. Dr.
Feroz Ahmad, ‹stanbul Üniversitesi Ö¤retim Üyesi ve
Jeopolitik Dergisi Editörü Doç. Dr. Yaflar Hac›saliho¤lu
konuflmac› olarak kat›ld›.

Dört Yabanc› Bilim Adam›ndan,
Dört Ayr› Konuda Konferans
19 Kas›m 2007

‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nce ortaklafla düzenlenen toplant›da, Ljubljana,
Hamburg, Friburg ve Madrid Üniversitesinden dört hukukçu
bilim adam› Orhan Apayd›n Salonu’nda konferans verdi.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek veYeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekan› Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu birer konuflma yapt›lar.

Toplant›n›n ilk bölümünde Ljubljana Üniversitesi Hukuku
Fakültesinden Prof. Janez Kranjc “Hukuk E¤itiminde Asgari
Koflullar”, Hamburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Heribert Hirte ise “Alman Limited fiirketleri
Reformu” konusunu ele ald›lar.

Toplant›n›n ikinci bölümünde ise Friburg Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Pascal Pichonnaz “AB
Üyesi Olmayan Ülkelerde Avrupa Özel Hukukunun Otonom
Kabulü”, Madrid Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Manuel Bermejo Castrillo da “Avrupa Bütünleflme
Sürecinden Do¤u-Bat›” konusunu anlatt›lar.

Terörle Mücadelede Litvanya Modeli
7 Aral›k 2007

‹stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce
Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda düzenlenen toplant›da
Litvanyal› iki bilim adam› konferans verdi.

Mykolas Romeris Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku
Ana Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Aurelijus Gutauskas ve
ayn› Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi ve Litvanya
Adalet Bakanl›¤› Dan›flman› Prof. Dr. Raimundus Kalesnykas
da terörle mücadelenin uluslararas› boyutta ele al›nmas› ve
kurumsal bir yap› oluflturulmas› gerekti¤ini bildirdiler.

MAHK‹M’i Tan›t›m Toplant›s› Yap›ld›
9 Ocak 2008

K›sa ad› MAHK‹M olan ‹lk Derece Mahkemeleri Ara Karar
ve Hükümlerini Araflt›rma, ‹nceleme ve ‹zleme Merkezi’ni
tan›t›m toplant›s›, Orhan Apayd›n Konferans Salonu’nda yap›ld›.

Toplant›n›n aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, özellikle ilk derece
mahkemelerinin kararlar›nda belirgin bir denetimsizli¤in
bulundu¤u, özellikle temyize konu olmayan kararlar›n kendi
içersinde s›k›fl›p kald›¤›, bu kararlar›n pek çok adalet ilkesini,
adalete eriflimi, adil yarg›lamay› ihlal edip etmedi¤i noktas›nda
çok ciddi kayg›lar beslediklerini bildirdi.

MAHK‹M Baflkan› Av. Atilla Özdalk›ran da konuflmas›nda,
ara kararlar›n Türkiye’nin her yerinde farkl› olabildi¤ini, oysa
‹stanbul’da bir hâkim teknik aç›dan hangi ara karar› vermiflse
Van’daki ve fi›rnak’taki hâkimin de ayn› karar› vermesi
gerekti¤ini, “Ben böyle karar verdim” anlay›fl›na fliddetle
karfl› ç›k›lmas› gerekti¤ini bildirdi.

Adalet Sistemi Uzmanlar›n›n
Yarg› Sistemi ‹çindeki Rolü
26 Nisan 2008

‹stanbul Barosu ve Adalet Sistemi Uzmanlar› Derne¤i’nin
iflbirli¤iyle ‹stanbul Barosu Kültür Merkezi’nde düzenlenen
panelin aç›l›fl konuflmalar›n› Dernek Baflkan› Nefle Do¤an
Yüksel ile ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek
yapt›.
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ASUD Onursal Üyesi Av. Nazan Moro¤lu’nun yönetti¤i
oturumda, ASUD Genel Sekreter Yard›mc›s› Koray Ayd›n,
Cumhuriyet Savc›s› ‹brahim Kayap›nar, Av. Muazzez Y›lmaz,
Yarg›tay ‹kinci Hukuk Dairesi Üyesi Ömer U¤ur Gençcan
ve Adalet Bakanl›¤› Personel Genel Müdürlü¤ü Daire Baflkan›
Kemal Özçelik adalet sistemi içinde görev yapan uzmanlar›n
sorunlar› ve çözüm önerileri konusundaki de¤erlendirmelerini
sundular.

85. Y›l›nda Lozan Anlaflmas›
22 Temmuz 2008

‹stanbul Barosu’nca Lozan Anlaflmas›’n›n 85. y›l› nedeniyle
22 Temmuz 2008 Sal› günü saat 17.30’da Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda “85. Y›l›nda Lozan Anlaflmas›” konulu
bir panel düzenlendi.

Panelde ilk sözü alan Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli
‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü
Ö¤retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yücel Bozda¤l›o¤lu, Lozan
Anlaflmas› görüflmelerine iliflkin yerli ve yabanc› pek çok
kaynak inceledi¤ini, Bat›l› kaynaklar›n olaya bak›fl aç›lar›n›n
çok farkl› oldu¤unu, müzakerelerin sonucunda ortaya ç›kan
anlaflmayla gerçekten olanaks›z bir fleyin baflar›ld›¤›na inand›¤›n›
bildirdi.

Ege Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Baflkan› Prof.
Dr. Engin Berber, Lozan Anlaflmas›’n› mübadele aç›s›ndan
de¤erlendirdi.

Rodop Türk Kad›nlar Birli¤i Baflkan› Hülya Emin de Bat›
Trakya Türklerinin Lozan Anlaflmas›’n›n az›nl›¤›n haklar›n›
koruyan hükümlerini bir anayasa olarak nitelendirdiklerini,
çünkü bu hükümlerin onlara vatandafl olman›n yan› s›ra pozitif
haklar dedi¤imiz haklar› da sa¤lad›¤›n› bildirdi.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Sibel Özel de Lozan Anlaflmas›’n›n
az›nl›k haklar›na iliflkin bilgilendirme yapt›.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak›fllar - 4
25 -29 A¤ustos 2008

‹stanbul Barosu ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi’nce
her y›l ortaklafla düzenlenen ve geleneksele hale gelen “Hukuka
Felsefi ve Sosyolojik Bak›fllar” konulu Sempozyumlar›n
dördüncüsü 25-29 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul’da

Bahçelievler’deki Adalet Bakanl›¤› Ord. Prof. Dr. Sulhi
Dönmezer E¤itim Merkezi’nde yap›ld›.

Toplant› Moderatörü Prof. Dr. Yasemin Ifl›ktaç’›n sunumuyla
bafllayan Sempozyumun aç›l›fl konuflmalar›n› HFSA Yönetmeni
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz ve ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu yapt›.

‹ki y›lda biri düzenlenen ve 5 gün süren dördüncü
Sempozyumda, aç›l›fl konuflmalar›ndan sonra efl zamanl› olarak
3 salonda 3 oturum, ikinci günü efl zamanl› olarak dört salonda
8 oturum, üçüncü, dördüncü ve beflinci günü efl zamanl› olarak
üç salonda 18 oturum gerçeklefltirildi.

Aç›klanan programa göre, Sempozyumda toplam 29 oturumda
115 bilim adam› ve uzman bildiri sundu. Bildiriler kitap haline
getirilerek ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›ndaki dizide yerini
alacak.
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stanbul Barosu Genel Kurulu; afla¤›daki gündem maddelerini görüflmek, gerekli kararlar› almak ve gündemde yaz›l›

seçimleri yapmak üzere 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’n›n 82. ve 84. maddeleri gere¤ince toplant›ya ça¤r›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.

Genel Kurul, 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’n›n 87. maddesi gere¤ince 23487 kiflilik mevcudun yar›dan bir fazlas›n› oluflturan 11745

üyenin kat›lmas›yla 18 Ekim 2008 Cumartesi günü saat 10.00’da Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray› Anadolu Auditorium Salonu’nda

toplanacak ve 19 Ekim 2008 Pazar günü 9.00-17.00 saatleri aras›nda seçimler yap›lacakt›r.

18 Ekim 2008 Cumartesi günü gerekli ço¤unluk sa¤lanamazsa, ayn› maddenin 2. f›kras› gere¤ince toplant› mevcudun %10’unu

oluflturan 2349 üyenin kat›lmas›yla 25 Ekim 2008 Cumartesi günü, seçimler ise 26 Ekim 2008 Pazar günü ayn› yerde ve ayn›

saatlerde yap›lacakt›r.

Genel Kurul toplant›s›na kat›lacak ve oy kullanacak meslektafllar›m›z›n Baro Kimliklerini yanlar›nda bulundurmalar› gerekiyor.

GÜNDEM

A- Birinci Gün:
1- Aç›l›fl,

2- Bir baflkan, bir baflkan vekili ve iki üyeden oluflacak Genel Kurul Baflkanl›k Divan› seçimi,

3- Sayg› duruflu,

4- Baro Baflkan›n›n aç›l›fl konuflmas›,

5- Son Genel Kurul tutanak özetinin okunmas›,

6- Yönetim Kurulu’nun 2006 -2008 dönemi çal›flma raporunun okunmas› ve görüflülmesi

7- 2006-2007 y›llar›na ait Baro kesin hesaplar›n›n okunmas› ve görüflülmesi

8- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanmas›,

9- Avukatl›k Kanunu’nun 81/2 md. gere¤ince 2009 ve 2010 y›l› baro aidat›n›n belirlenmesi ve karara ba¤lanmas›,

10- Avukatl›k Yasas›’n›n 81. maddesinin 4. f›kras› uyar›nca 30.09.2008 - 30.09.2010 dönemi bütçe tasar›s›n›n görüflülmesi ve

Yönetim Kurulu’na fas›llar aras› aktarma yetkisinin verilmesi ve karara ba¤lanmas›,

11- Yarg› ve Meslek Sorunlar›n›n görüflülmesi,

12- Dilekler.

B- ‹kinci Gün:
1136 Say›l› Avukatl›k Yasas› Ek 3. madde gere¤ince, gizli oy, aç›k tasnif esas›na göre yap›lacak oylama sonucu;

1- Baro Baflkan› seçimi,

2- Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,

3- Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,

4- Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

5- Türkiye Barolar Birli¤i Genel Kurulu için 80 asil, 80 yedek delege seçimi.

‹stanbul Barosu
Ola¤an

Genel Kurul Toplant›s›
25-26 Ekim 2008

‹



Bunlar›

biliyor musunuz?

r Avukatl›k Yasas›n›n 86. Maddesi gere¤ince Baro Levhas›nda yaz›l› Avukatlar›n

Genel Kurul Toplant›lar›na kat›lmalar›n›n zorunlu oldu¤unu,

r Kat›l›m›n her iki gün (Cumartesi-Pazar) ayr› ayr› gerekti¤ini,

r Mazeretsiz olarak kat›lmayanlara y›ll›k kesene¤in üçte biri oran›nda para cezas›

verildi¤ini,

r Ceza vermeye yetkili organ›n Beyo¤lu ‹lçe Seçim Kurulu oldu¤unu, Yasan›n Baro

Yönetimlerine bu konuda bir yetki ve inisiyatif tan›mad›¤›n›, sadece tahsil etmekle

görevlendirdi¤ini,

r Genel Kurula kat›lamayacak olanlar›n geçerli mazeretlerini mutlaka bildirmeleri

gerekti¤ini,

r Kat›ld›¤› halde ceza verilenlerin, itiraz süresi içinde ‹lçe Seçim Kurulu Baflkanl›¤›’na

itirazda bulunmalar› gerekti¤ini,
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