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3 ‹stanbul Barosu Ola¤an Genel Kurul’u 25 – 26 Ekim 2008 tarihlerinde Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Oditoryumu’nda yap›ld›.

3 Genel Kurul’da Baro Yönetimi’nin 2006 – 2008 dönemi çal›flmalar› ele al›nd›. Çal›flma Raporu üzerinde yap›lan elefltirilerden
sonra Baro yönetimi oy çoklu¤uyla akland›.

3 Geçen dönemden farkl› olarak bu dönem seçimlere 6 grup kat›ld›. Yönetim Kurulu aday listelerinde kad›nlar önemli bir
yer tuttu. Kat›l›mc› Avukatlar bir kad›n aday›n baflkanl›¤›nda seçime giderken, Ça¤dafl Avukatlar Grubu Yönetim Kurulu’nda
7 kad›n adaya yer verdi.

3 Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu, Ça¤dafl Avukatlar Grubu, Hukukun Üstünlü¤ü Platformu ve Savunma Avukatlar› Grubu
bu dönemde de ayn› isimle seçime kat›l›rken, Hukuk Grubu’nun yerine Kat›l›mc› Avukatlar ve Ça¤dafl Avukatlar Birli¤i
gruplar› ad› alt›nda iki grup ilk kez seçime kat›lm›fllard›.

3 Alt› grubun kat›ld›¤› seçim yar›fl›n› üç dönemdir kazanan Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu dördüncü kez kazand›.
Üç dönem Baro Baflkanl›¤› görevini yapan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, geçen dönem Genel Kurul’da verdi¤i sözü tuttu ve aday
olmad›. Grupta Baro Baflkanl›¤› adayl›¤›n› kazanan Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muammer Ayd›n 2008 -2010 dönemi ‹stanbul
Barosu Baflkan› oldu.

3  Seçime geçen dönemden daha fazla kat›l›m oldu. Geçen dönem 15.198 avukat oy kullanm›flt›. Bu dönem 16.870 avukat
oy kulland›. Seçmen avukat say›s›nda geçen döneme göre 1672 art›fl oldu.

3 Seçimde, Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu 5634, Ça¤dafl Avukatlar Grubu 4371, Hukukun Üstünlü¤ü Grubu 3655,
Kat›l›mc› Avukatlar Grubu 2438, Ça¤dafl Avukatlar Birli¤i 556, Savunma Avukatlar› 250 oy ald›.

3  Tüm gruplar›n çarflaf listeyle kat›ld›¤› seçimde, Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu’nun Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu,
Denetleme Kurulu ve TBB Delegasyon listesi de Genel Kurul’ca onaylanm›fl oldu.

‹stanbul Barosu’nda
Av. Muammer Ayd›n Dönemi

‹stanbul Barosu’nda
Av. Muammer Ayd›n Dönemi
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De¤erli Meslektafllar›m;

Ya¤mur çamur demeden hafta sonu tatilinizden feragat

ederek buraya gelip Genel Kurul’a kat›ld›n›z. Öncelikle

Genel Kurulumuzun büyük bir olgunluk içinde ve

sükunetle geçmesinden dolay› vermifl oldu¤unuz

katk›lardan dolay› her birinize ayr› ayr› teflekkür

ediyorum.

Büyük bir olgunluk içinde geçen bu seçimlerden

sonra bana ve kurullar›m›zdaki di¤er arkadafllara

göstermifl oldu¤unuz güvenden dolay› da ayr›ca

teflekkür ediyorum. Genel Kurulumuzun vermifl oldu¤u

bu güvene lay›k olmak için ne gerekiyorsa yapaca¤›z.

Bu yolda bütün özveriyi gösterece¤imizden kimsenin

kuflkusu olmas›n.

Genel Kurulumuzun böylesine baflar›l› geçmesinde

büyük özveri gösteren di¤er gruptaki arkadafl ve

dostlar›m› da ayr›ca kutlamak istiyorum. Tüm gruplar›n

baflta Baflkan Adaylar› olmak üzere di¤er Kurul

Adaylar› ve onlara destek için gelen meslektafllar›m›n

olgun davran›fllar›ndan da çok etkilendi¤imi de

belirtmeden geçemeyece¤im. Bu gruplar›n bundan

sonra da Baro Meclisi baflta olmak üzere Baro

çal›flmalar›m›zdan kiflisel desteklerini esirgememelerini

rica ediyorum.

‹stanbul Barosu gücünü köklü tarihinden ve say›s›

24.000’e ulaflan meslektafllar›ndan almaktad›r. Bir tek

meslektafl›n›n dahi Barosuna yapaca¤› kiflisel katk›,

Baro ve bizler için fazlas›yla önem tafl›maktad›r.

Genel Kurul öncesinde de vurgulad›¤›m›z üzere

“Baroyu Avukata, Avukat› Baroya tafl›yaca¤›z.”

Baro, Orhan Apayd›n’dan bugüne gelen ilkelerin

›fl›¤›nda yönetilmeye devam edecek ve görüfl ayr›m›

yapmadan avukatlara hizmet etmeyi sürdürecektir.

Hepinize sayg› ve sevgilerimi sunuyorum.
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Yeni Baflkan
Av. Muammer Ayd›n’›n

Seçim Sonuçlar›ndan Sonra
Yapt›¤› Konuflma
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Genel Kurul’a Do¤ru

‹stanbul Barosu Genel Kurulu yine flenlik havas› içinde geçti. fiiddetli ya¤mur bile bu havay› etkilemedi.

‹stanbul Barosu Yönetimi, geçmifl dönemlerde oldu¤u gibi meslektafllar›n›n Genel Kurul’un yap›laca¤› salona kolayl›kla

ulaflabilmeleri için önlemler alm›flt›. Yine belli merkezlerden Genel Kurul’un yap›laca¤› Lütfi K›rdan Uluslararas› Kongre ve Sergi

Merkezi’ne servisler konuldu. Genel Kurul’un ilk günü olan 25 Ekim Cumartesi günü sabah› erken saatlerde Kongre Merkezi

içinde ve d›fl›nda gruplar kendilerine ayr›lan yerlerde çad›rlar›n› kurmufllar, tan›t›m panolar›n› yerlefltirmifller ve broflür da¤›t›m›na

bafllam›fllard›. Genel Kurul’a gelen Avukatlara broflür vermek ve tan›t›m yapmak için adeta bir yar›fl vard› kendi aralar›nda.

Kongre Merkezi’nin içi ve d›fl› bir “flov” alan›na dönüflmüfltü.

Á Á Á Á Á Á Á Á
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Genel Kurul’un çal›flmalar›na bafllayabilmesi için Baro
Üyelerinin “Hazirun Cetveli”ni imzalamalar› gerekiyordu.
Baro Yönetimi bunun da önlemini alm›fl ve Bilgi ‹fllem Servisi
avukatlar›n cetveli hangi masada imzalayabilecekleri
konusunda yard›mc› oluyordu.

Genel Kurul’un bafllama saati yaklaflt›kça avukatlar ak›n ak›n
salona giriyorlar ve Hazirun Cetveli’ni imzal›yorlard›. Koridorlar
t›kl›m t›kl›md›. Bu arada ikram iflleri de ihmal edilmemiflti.

Bilgi ‹fllem Servisi güçlendirilmifl kadrosuyla yo¤un bir hizmet
veriyordu. Avukatlar›m biliflim sistemlerini daha iyi
kullanabilmeleri için yap›lan yenilikler hakk›nda bilgi veriliyor,
bu arada güncellemeler yap›l›yor, UYAP, BARONET, e-mail
ifllemleri, e-sertifika ifllemleri gibi teknik konularda bilgilendirme
yap›l›yor ve avukatlar›n ça¤dafl teknolojiyi kullanmalar›
özendiriliyordu.

Bilgi ‹fllem Servisi’nce ayr›ca, hem Genel Kurul’un çal›flaca¤›
salona, hem de salon d›fl›ndaki mekânlara konulan plazma
Tv’lerle Genel Kurul çal›flmalar›n›n izlenmesine bir kolayl›k
getiriliyordu.

Avukatlar Ak›n Ak›n Geldiler
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Bu arada Baflta Baro Yay›n Kurulu olmak üzere çeflitli yay›nevleri, yay›nlad›klar› hukuk kitaplar›n› pazarlamak için stantlar kurmufllard›.
Baro Muhasebe fiefli¤i bir yandan kitap sat›yor, bir yandan hediyelik eflyalar› görücüye ç›kar›yor, bir yandan da Baro aidat›n›
ödeyememifl olan meslektafllara yard›mc› oluyordu.

Genel Kurul Aç›l›yor...
Hazirun Cetvellerini imzalayan avukatlar Genel Kurul toplant› salonunu giderek doldurmaya bafllad›lar. ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu Saat 11.15’de nisab› sa¤layan say›ya ulafl›ld›¤›n› ve Genel Kurul’un çal›flmalara bafllad›¤›n›
bildirdi.

Av. Mehmet
Durako¤lu

Á
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Gündemin ikinci maddesine göre Divan’›n oluflturulmas›na geçildi. Verilen önerge baflka bir öneri bulunmad›¤›ndan oyland›. Divan
Baflkanl›¤›’na Av. Ünsal Tüzün, Baflkanvekilli¤i’ne Av. Nilüfer Çeviker, Üyeliklere de Av. Cengiz Abbasgil ve Av. Süreyya Turan
seçildiler.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, flehitlerimiz ve yitirdi¤imiz meslektafllar›m›z için yap›lan sayg› duruflundan
sonra ‹stiklal Marfl› söylendi. Hemen arkas›ndan ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek taraf›ndan yitirdi¤imiz
meslektafllar›m›z›n adlar›n› okurken sayg› duruflu devam etti.

Divan Göreve Bafll›yor...

Av. Hüseyin Özbek
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Divan Baflkan› Tüzün, aç›l›fl konuflmas›n› yapmak üzere ‹stanbul
Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nu kürsüye davet etti.

Genel Kurul’a baflar› dileyerek sözlerine bafllayan Kolcuo¤lu,
üç dönem sürdürdükleri Baro Yönetimi’nde, laik demokratik
hukuk devletini savunduklar›n›, hukukun üstünlü¤ünün
ülkemizde yerlefltirilmesi konusunda taraf olduklar›n› bildirdi.

Kolcuo¤lu k›sa konuflmas›nda, amatör görevlerin uzun sürmemesi
gerekti¤ini, geçen Genel Kurul’da verdi¤i sözü yerine getirerek
bu y›l aday olmad›¤›n›, Baro Yönetimi’ne yeni seçilecek
meslektafllar›na baflar›lar diledi¤ini kaydetti.

Kolcuo¤lu’nun Baro Yönetimi’nin çal›flmalar›na iliflkin genifl bir
özeti kapsayan konuflmas› Baflkan yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu taraf›ndan okundu.

Konuflman›n Sat›r Bafllar›...

3 Bütün meslektafllar›m›z için kat›l›m›n bütün kanallar›n› aç›k
tuttuk. Düzenledi¤imiz panel, konferans ve seminerler birer
“Tart›flma ‹stasyonlar›” olarak meslektafllar›m›z›n yo¤un ilgisiyle
karfl›laflt›.

3 Temel yasalardaki de¤ifliklikler bu dönemde de sürdü. TCK
ve CMK de¤iflikliklerinin önceki dönem yap›lm›fl olmas›na karfl›n,
içinde bulundu¤umuz dönemde her iki yasada 11 ayr› de¤iflikli¤in
yap›lmas› ve bunlar›n niteli¤i, önemli tart›flma noktalar› olmufltur.

3 Henüz TBMM Genel Kurulu’na gelmese de, hepsi de
komisyonlarda olan TTK, BK ve HUMK, mesle¤imiz aç›s›ndan
çok önemli dönüflümler ifade edecek içerikler tafl›maktad›r.
‹stanbul Barosu olarak bu temel yasalar›n her biri için birden
fazla yapt›¤›m›z çal›flmalarla görüfllerimizi somutlaflt›rd›k ve
ilgili Komisyonlara gönderdik.

3 Di¤er taraftan Yasam›z›n 35. maddesinde yer alan, flirketlerin
avukat bulundurma zorunlulu¤una iliflkin uygulaman›n
denetlemesini yapt›k. Baz› sektörlerden ciddi elefltiriler alsak
da, 35. madde uygulamas›n›n ancak %60’lar civar›nda
gerçekleflmekte oldu¤una tan›k olduk.

3 Bir di¤er çal›flma arabuluculukla ilgili düzenlemedir. Temel
yasa olan HUMK’na da at›fta bulunulmas› nedeniyle bir yandan
mesle¤imiz aç›s›ndan oluflturaca¤› sak›ncalar, bir yandan da
ülkemizin sosyolojik yap›s› nedeniyle alaca¤› biçim konusunda
çok ciddi elefltiri ve kayg› bafll›klar› saptad›k. Bir Sempozyum
düzenleyerek alternatif yarg› yollar›n›n, bizim d›fl›m›zdaki
uygulamalar›n› da tart›flarak, yap›lmak istenen yasal düzenlemenin
sak›ncalar›na vurgu yapt›k.

3 Mesle¤imizin, bu yeni dönemde ciddi biçimde daralt›lmaya
çal›fl›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. S›nav kald›r›lm›flt›r. Yeni CMK
düzenlemesi ile zorunlu müdafilik alan› daralt›lm›fl ve sisteme
barolar›n ekonomik etkileri s›f›rlanm›flt›r. Marka ve Patent
Vekilli¤i ile avukat u¤rafl›na baflka meslekler ortak edilmifltir.
Adli Yard›mla ilgili olarak, son günlerde davet edildi¤imiz
toplant›lar, bize bu alanda da Baro ve Avukat olanaklar›n›n
k›s›tlanaca¤›n› anlatmaktad›r.

3 Bugün ülkemizde 34 Hukuk Fakültesi var.  Yak›nda 11 fakülte
daha kurulacak. Hemen saptanmal›d›r ki, bu rakamlar ülkemiz
için bir “ihtiyac›n” ifade etti¤i nicelik de¤ildir.

Baflkan›n Aç›l›fl Konuflmas›

Á
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3 Mesle¤in sayg›nl›¤› aç›s›ndan da s›nav, bir gerekliliktir.
Avukatl›k s›fat›n›n kazan›lmas›n›, sadece mezuniyeti takip
eden bir “zaman” faktörüyle s›n›rl› görmek, mesle¤e bak›fl
aç›s›n›n biçimlendirilmesi aç›s›ndan sayg›nl›ktan uzak bir
de¤erlendirmedir.

3 Bilindi¤i üzere, yeni Sosyal Güvenlik Sistemi’nin devreye
girmesinden sonra, üyelerimize sa¤l›k güvencesi verilmesi
yolunda çal›flmalar sergilenmekte idi. Bu çal›flmalar ba¤lam›nda,
baro pulu uygulamas› ile oluflturulan fonda ciddi miktarlar
birikmifltir. Bugün itibariyle ciddi bir rahats›zl›¤›n do¤umu halinde
15.000.- YTL. acil yard›m ile 50.000.- YTL’ye kadar hastane
operasyon masraflar›n›n geri ödemesi yap›lmaktad›r.
Sistemin oturtulmas›na kadar geçecek evrede, gelinen bu aflama
ciddi bir sa¤l›k yard›m›n› ve sosyal dayan›flmay› ifade etmektedir.

3 Çatalca’n›n Muratbey Beldesi’nde anlaflmas›n› sa¤lad›¤›m›z
50 dönüm arazi ile ilgili imar ve bürokratik çal›flmalar sona
ermifltir. Bu projenin bir yandan meslektafllar›m›z için sosyal
alanlar oluflturan niteli¤i ile di¤er yandan da bunun bir parças›
ve uzant›s› olarak huzurevleri projemizin yaflama geçmesinde
önemli bir kilometre tafl› olaca¤› kuflkusuzdur. Çal›flmalarda,
son noktaya kadar gelinmifltir.

3 Geride b›rakt›¤›m›z dönem içinde ‹stanbul Barosu’nun tarihine,
büyüklü¤üne, yak›flan bir Baro Merkezi oluflturaca¤›m›za iliflkin
söz vermifl ve bu alanda çal›flmalar sergilemifltik. Bizim d›fl›m›zda
geliflen nedenlerle bu konuda bürokratik mücadeleye ihtiyaç
bulunmaktad›r. Yeni Yönetim bu konu üzerinde durmal›d›r.

3 Yine geçen dönem içinde yap›m›n› taahhüt etti¤imiz Baro
Binam›z›n bitifli¤indeki yeni inflaat›m›z tamamland› ve Temmuz
ay›nda resmen teslim ald›k. Kas›m ay› içinde SEM Dershanelerini
bu binaya tafl›yarak, yeni bir olana¤a kavuflmufl olaca¤›z.

3 “San›k avukat›n›n yan›nda oturmal›d›r” savunma ilkesini
hayata geçirdik.

3 Zorunlu müdafili¤i gerektiren kapsam›n daralt›lmas›, baflvuru
biçiminin de¤iflmesi, ard›ndan da zorunlu müdafilik için ödenen
kayna¤›n flekli ve yerinin de¤ifltirilmesi aflamas›nda, Bakanl›k
ile ‹stanbul Barosu aras›nda ciddi sürtüflmeler yafland›. 19 Aral›k
öncesi alacaklar›m›z›n tahsilini sa¤layacak yasa de¤iflikli¤inin
yap›lmas›nda da, “sarf belgesi” ad› verilen düzenlemenin
yönetmelikten ç›kar›lmas›nda da ‹stanbul Barosu olarak öncü
olduk, itenek olduk, belirleyici ve aktif olduk.

3 Kapsam daralt›lmas› ile birlikte PVSK de¤iflikli¤i ve bu
de¤iflikliklerle getirilen önlem aramalar› nedeniyle eskisinden
daha çok iflkence ve kötü muamelenin konufluldu¤u yeni bir
dönem bafllad›. Festus Okey, Engin Çeber olaylar›n› yaflad›k. Bu
dönemde 39 kiflinin iflkence ve kötü muameleden yaflam›n›
yitirdi¤i bildirildi.

3 CMK Uygulama Servisi’ni Merkeze dönüfltürdük. Zorunlu
Bölge Toplant›lar›n› yeni bir anlay›flla yeniden getirdik.
Meslektafllar›m›z›n bölgelerindeki sorunlar› tart›flabilecekleri
platformlar yarat›p, kendi temsilcilerini demokratik bir biçimde
seçebilmelerine olanak sa¤lad›k. Sorumlular Kurulunu yeniden
çal›flt›rd›k. Seçilen kurullarla yeni yönetmeli¤imizi haz›rlad›k.
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3 Ancak sistemin Bakanl›k boyutu, ciddi sorunlar› tafl›maya
devam etmektedir. Ödeme sorunu, masraf sorunu, ödeme zaman›,
KDV yükümlülü¤ü, ödenen tutar›n düflüklü¤ü ve en önemlisi
Bakanl›¤›n sistemin gelece¤ine dair besledi¤i umutlar›n ad›m
ad›m planlanmas›, bu alandaki güçlükleri tafl›maya devam
edecektir. Bu alanda özellikle kapsam›n geniflletilmesi ve  farkl›
tarifelerin kald›r›lmas› temel mücadele alan›d›r. 1 y›l içinde
sadece ‹stanbul’da 100.000 görevlendirmenin yap›lm›fl oldu¤unu
ve son 4 ayda sisteme ekledi¤imiz 600 yeni meslektafl›m›z ile
toplam 2500 meslektafl›m›z›n aktif olarak sistemin içinde
“müdafilik yapt›¤›” gözlenirse, barolar›n bu alanda kan›tlamalar›
gereken ciddi  baflar› ölçütleri olmas› gerekti¤i anlafl›lacakt›r.

3 Geride b›rakt›¤›m›z 24 ay, hukukun siyasetle iç içe en çok
girdi¤i, siyasal temelli hukuk gündemlerinin flimdiye de¤in hiç
yaflamad›¤›m›z kadar bol oldu¤u dönemdi. Biz 1 May›s› sa¤lam
bir hukuksal argümanla karfl›lay›p, siyasal alanda hakl›l›¤›m›z›
ifade eden bir temele oturtmufltuk.  Benzer bir uygulamay›,
Ergenekon Soruflturmas› s›ras›nda da somut olarak gözlemledik.
Bu soruflturma boyunca, tüm hukuk ihlallerinin iflaretçisi olduk.
Ama bilinmelidir ki, bu soruflturma, ona koflut k›l›nan baflka
davalar nedeniyle siyasal özünü, hukuksal temelinin önüne
koymufl ve yarg›n›n siyasallaflmas›na neden olmufltur.

3 Anayasa Mahkemesi, ezici bir ço¤unlukla iktidar partisinin
“laiklik karfl›t› eylemlerin oda¤› oldu¤unu” saptay›p karara
ba¤lad›. Bu saptama, bir siyasal ya da ideolojik temelli tespit
de¤ildir, bir hukuk ulemas›n›n tahmini de¤ildir. Bu saptama,
muhalefet odakl› bir iddia, ya da bu yöndeki bir belge de¤ildir.
Bu, ilama dayal› bir takiptir. Takibin ekinde Mahkeme karar›
vard›r. Asl›nda biz, bu geliflmeyi erkenden görüp iflaret etmifltik.

3 “Yarg› Reformu Strateji Tasla¤›” incelendi¤inde, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n›n asla hedeflenmedi¤i ve esas itibariyle
yarg›n›n egemenlik alt›na al›nmas› ile ilgili özel bir stratejinin
programlanmakta oldu¤u anlafl›lacakt›r. Tasar›, Yarg› Ba¤›ms›zl›¤›
ad›na flimdiye de¤in biriktirdi¤imiz ortak bilgilerimizin ne kadar
talepleri varsa, onlar›n neden olmamas› gerekti¤ini anlatan bir
nitelik tafl›maktad›r. Sadece bu yaklafl›m bile, gelecek ad›na
umut beslememizi olanaks›z k›lan bir dizi nedenden birisidir.

3 Geride b›rakt›¤›m›z 24 Ay, ‹stanbul Barosu isminin bize
yükledi¤i çok ciddi bir sorumlulu¤u tafl›yarak, birikimlerimizi
yans›tmaya çal›flt›k. Bir tu¤la daha koydu¤umuzu düflünüyoruz.
Daha çok, yeni tu¤lalara ihtiyaç var. K›rmadan, dökmeden,
büyük sorumluluk içinde 130 y›l›n tarihsel birikimini
harcamadan yükselmek zorunday›z. Yücelerek yükselmek…
Yine sa¤duyulu, yine güvenli… ‹lkeli… Ama mutlaka cesaretli…

3 Genel Kurulumuza ve yeni dönemin yeni yöneticilerine
flimdiden baflar›lar dileriz.

Yönetim Kurulu ad›na hepinize en içten sevgi ve sayg›lar›m›z›
sunar›z.

Yönetim Kurulu ad›na yap›lan aç›l›fl konuflmas›ndan sonra Kad›n
Haklar› Merkezi Baflkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, kad›n
haklar›na ve Merkez’in çal›flmalar›na yak›n ilgi gösterdi¤i ve
pozitif ayr›mc›l›k yapt›¤› için ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’na flükran plaketi verdi.

S›ra Çal›flma
Raporunda

Daha sonra son Genel Kurul Tutana¤› Genel Sekreter Av. Hüseyin
Özbek taraf›ndan Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. 680 sayfa
tutan Çal›flma Raporu daha önce yay›nlanarak üyelerin bilgisine
sunuldu¤u ve Genel Kurul’da okunmas›n›n zaman alaca¤›
nedeniyle “okunmufl” say›lmas›na iliflkin önerge oy çoklu¤uyla
kabul edildi. Divan, Genel Kurul’da gruplar ad›na yap›lacak
konuflmalarla ilgili gelen bir öneriyi Genel Kurul’un bilgisine
sundu. Öneride, baflkan adaylar›ndan önce gruplar ad›na
konuflacak birer kiflinin konuflmalar›n›n befler dakika, baflkan
adaylar›n›n yirmifler dakika, baflkan adaylar›ndan sonra gruplar
ad›na konuflacak birer kiflinin de yine befler dakikayla
s›n›rland›r›lmas› isteniyordu. Önerge aynen kabul edildi. Daha
sonra Divan taraf›ndan baflkan adaylar›n›n konuflma s›ras› kur’ayla
belirlendi. Kur’a sonucu s›ralama flöyle olufltu:

Ça¤dafl Avukatlar Birli¤i Baflkan Aday› Av. U¤ur Yetimo¤lu
Hukukun Üstünlü¤ü Platformu Baflkan Aday› Av. ‹shak fiadi
Çarsancakl› Kat›l›mc› Avukatlar Baflkan Aday› Av. Fatma Mebuse
Tekay Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday› Av. Kemal Aytaç
Savunma Avukatlar› Baflkan Aday› Av. Muhittin Köylüo¤lu
Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday› Av. Muammer
Ayd›n

Kad›nlardan
Baflkana

fiükran Plaketi

Á
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Adaylar›n
Konuflmalar›
Ça¤dafl Avukatlar Birli¤i Baflkan Aday› Av. U¤ur Yetimo¤lu
konuflmas›nda, a¤›r mali sorunlarla avukatl›k mesle¤inin zor
duruma girdi¤ini, Arabuluculuk Yasa Tasar›s›yla avukatl›k
mesle¤inin baflkalar›na verildi¤ini, CMK’da etkin bir görev
yap›lmas› için yeniden düzenlenmesi gerekti¤ini bildirdi.

Staj döneminin yetersizli¤ine de de¤inen Yetimo¤lu, Staj E¤itim
Merkezi’nin etkin ve verimli çal›fl›r hale getirilmesi gerekti¤ini,
Merkez ve Komisyonlar›n ifllevinin artt›r›lmas›n›, dar kadroculuk
ve dar siyaset anlay›fl›n›n de¤ifltirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Yetimo¤lu, Ergenekon Davas›, yarg› reformu ve yeni Anayasa
konusundaki görüfllerini anlatt›.

Hukukun Üstünlü¤ü Platformu Baflkan Aday› Av. ‹shak fiadi
Çarsancakl›, mesle¤i yücelten ve onu temel haline getirecek bir
Baro hayallerinin bulundu¤unu, bunu gerçeklefltirmeye
çal›flacaklar›n›, Baronun politize oldu¤unu, kendilerinin Baro’yu
asla siyasallaflt›rmayacaklar›n›, siyasetin kendi alan›nda
yap›laca¤›n› anlatt›.

Mesleki sorunlar›n çözülebilir sorunlar oldu¤unu belirten
Çarsancakl›, bunun için “Adli Gözlem Merkezleri” kuracaklar›n›,

2009 y›l› Baro aidat›n› ise 100 Lira’ya indireceklerini bildirdi.
Çarsancakl›, Ergenekon Davas› hakk›ndaki görüfllerini aç›klad›
ve bu davada Baro’nun taraf olmamas› gerekti¤ini savundu.

Kat›l›mc› Avukatlar Baflkan Aday› Av. Fatma Mebuse Tekay,
Dünya ile Türkiye’nin aras›n›n aç›ld›¤› gibi adaletle mer’i hukuk
aras›n›n da epeyce aç›ld›¤›n›, iflkence ve kötü muameleden
y›lbafl›ndan bugüne 39 kiflinin yaflam›n› yitirdi¤ini, Baro’nun
toplumsal adalet ç›¤l›¤›na sessiz kalmamas› gerekti¤ini bildirdi.

Yarg›n›n giderek ba¤›ml› hale geldi¤ini, YARSAV’›n kapat›larak
yandafl bir birlik kurulmaya çal›fl›ld›¤›n› kaydeden Tekay, 1,5
milyon dosyan›n Yarg›tay’da bekledi¤ini, zaman afl›m›ndan
düflen dosya say›s›n›n giderek artt›¤›n› vurgulad›. Tekay, Adalet
Bakanl›¤›’n›n bütçesinde yarg›da kifli bafl›na düflen pay›n giderek
azald›¤›n›, bütçeden aslan pay›n›n Devlet Bakanl›¤›’na ba¤l›
Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n kapt›¤›n› belirtti.

Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday› Av. Kemal Aytaç,
Ergenekon Davas›’n›n gidece¤i yere kadar gitmesini istediklerini,
iflkenceyle, korkuyla yaflamak istemediklerini, ancak bu davada
derinlere inilebilece¤ini sanmad›¤›n›, çünkü Devlet’in elinde
bulunan belgelerin bu dava dosyas›nda bulunmad›¤›n› söyledi.

Demokrasi ve özgürlüklerin ortadan kald›r›lmas›na izin
vermeyeceklerini ve MGK’ya karfl› olduklar›n› belirten Aytaç,
yeni Anayasa’n›n düzenlenmesinin tarikatlara b›rak›lamayaca¤›n›,
›rkç›l›¤a, flovenizme, gericili¤e, yobazl›¤a karfl› olduklar›n›,
demokrasi, laiklik ve özgürlükleri bir bütün halinde
savunacaklar›n› bildirdi. Aytaç, düflünce özgürlü¤ü için sonuna
kadar savaflacaklar›n›, kendilerinin bunun panzehiri oldu¤unu
sözlerine ekledi.

Av. U¤ur Yetimo¤lu

Av. ‹shak fiadi
Çarsancakl›

Av. Fatma Mebuse
Tekay

Av. Kemal Aytaç



1878‹STANBUL BAROSU ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹  11GÜNCEL

Savunma Avukatlar› Baflkan Aday› Av. Muhittin Köylüo¤lu, CMK
Servisi’nin kuruluflunda büyük eme¤i bulundu¤unu, sarf belgesi
konusunda büyük çaba gösterdi¤ini, Baflbakanl›¤a kadar konunun
takipçisi oldu¤unu, CMK Servisinin kifli hak ve özgürlüklerinin
güvencesi haline geldi¤ini bildirdi. Baro’nun CMK alacaklar›
karfl›l›¤›nda borç vermesi gerekti¤ini, CMK ödemelerinden
KDV’nin kald›r›lmas› konusunda mücadele edeceklerini belirten
Köylüo¤lu, herhangi bir flekilde bask›, sald›r› ve yarg›lamaya
muhatap olan avukatlara talepleri halinde ücreti Baro taraf›ndan
ödenmek üzere avukat atamas› yapacaklar›n› anlatt›. Köylüo¤lu,
avukatlar için iflkence haline gelen UYAP’›n ayn› zamanda
Amerikan emperyalizminin yasal ve s›n›rs›z istihbarat kayna¤›
oldu¤unu ve UYAP’›n mutlaka kapat›lmas› gerekti¤ini savundu.

Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday› Av. Muammer
Ayd›n, yolsuzluk ve rüflvetin artt›¤›, emperyalizmle kol kola
yafland›¤› bir düzende 130 y›ll›k ‹stanbul Barosu’nun hiçbir
zaman itibar›n› kaybetmedi¤ini, gericilikle ve bölücülükle
mücadele ederek insan hak ve özgürlükleri ile demokrasiye
sahip ç›kt›¤›n› söyledi.

Atatürk ilke ve devrimlerini içsellefltirmeden demokrat
olunamayaca¤›n›n alt›n› çizen Ayd›n, bugün ülkeyi yönetenlerin
tak›yye yapt›klar›n›, Anayasa Mahkemesi kararlar› aç›kland›kça
gerçek niyetlerini aç›¤a vurduklar›n›, etnik bölücülük kuflatmas›

alt›ndaki ülkemizde ulusalc› çözümleri sergilemeye çal›flt›klar›n›
anlatt›. Ayd›n, ‹stanbul Barosu’nun bir “Güven Kurumu” olarak
yarg› dünyas›nda yerini ald›¤›n›, meslek sorunlar›n›n çözüm
yollar›n› bildiklerini belirtti ve Baro Yönetiminde bulundu¤u alt›
y›lda yap›lan çal›flmalar hakk›nda bilgi verdi.

Baflkan adaylar›n›n konuflmalar›ndan sonra Çal›flma Raporu’nun
elefltirisine geçildi. Bu bölümde 34 avukat söz ald›. Befler dakikal›k
süre içinde konuflan avukatlar, Çal›flma Raporu ve meslek
sorunlar›na iliflkin kiflisel görüfllerini bildirdiler.

Kolcuo¤lu Elefltirileri Yan›tlad›
Konuflmalar›n tamamlanmas›ndan sonra ‹stanbul Barosu Baflkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yap›lan elefltirileri yan›tlad› ve demokratik
bir tav›rda yap›lan elefltiriler için meslektafllar›na teflekkür etti.

Gündemin 7. ve 8. maddeleri okunmufl kabul edildi. Yap›lan
oylamada Yönetim Kurulu 2006 – 2008 çal›flmalar›ndan ötürü
oy çoklu¤uyla akland›. Gündemin kalan maddeleri de Yönetim
Kurulu’nun iste¤i do¤rultusunda kabul edildi.

Yarg› ve meslek sorunlar›n›n görüflülmesi maddesinde söz isteyen
avukat bulunmad›. Dilekler fasl›nda ise iki avukat söz ald›.
Yap›lan konuflmalardan sonra Divan Baflkan› toplant›y› kapatt›.

Av. Muhittin Köylüo¤lu

Av. Muammer Ayd›n

Á
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Genel Kurul’da ‹kinci Gün: Seçim...
26 Ekim Pazar günü sabah›n erken saatlerinden itibaren avukatlar Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’ne akmaya bafllad›lar. Gelenleri
ellerinde tan›t›m broflürleriyle grup elemanlar› karfl›lad›lar. Tan›t›m ve propaganda had safhaya ulaflm›flt›. Oy verme ifllemi saat
9.00’da bafllad›. Avukatlar çarflaf liste kullanarak Baflkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Delegasyon için
oy kulland›lar. Saat 17.00’a do¤ru yo¤unluk iyice artt›. Saat 17.00’da sand›klar aç›lmaya ve oylar say›lmaya baflland›. Bilgi ‹fllem
Servisi sonuçlar geldikçe iki plazma Tv’den gruplar›n ald›klar› oylar› ve oranlar›n› yay›nl›yor ve seçim sonuçlar› dikkatle izleniyordu.
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Ve Sonuçlar...
Tüm sand›klardaki oy say›m› 1,5 saatte tamamland›. Sonuçlar Plazma Tv ve BARONET’ten yay›nland›.

Seçim sonuçlar›n›n belli olmas› üzerine Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday› Av. Muammer Ayd›n, Baro’nun yeni
Baflkan› seçilmesi üzerine bir teflekkür konuflmas› yapt›.

Konuflmas›nda “ça¤dafll›k” vurgulamas› yapan Muammer Ayd›n, bu seçimlerden Baro’nun daha da güçlenerek ç›kt›¤›n› söyledi.

Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti temelinde ve bu anlay›fla yönelik çal›flan bir meslek örgütü olarak baronun, meslektafllar›n
sorunlar›n›n çözümü ve onun hizmetinde bir kurum olarak, ülke ve yarg› sorunlar›nda da söz sahibi olmaya çal›flaca¤›n›, bu amaçla
tüm meslektafllar›n deste¤ini beklediklerini bildirdi.

Seçime kat›lan baz› gruplar›n baflkan adaylar› ve ‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yeni Baflkan Av. Muammer Ayd›n’›
kutlayarak baflar›lar dilediler.

Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu üyeleri çeflitli sloganlar atarak ve marfllar söyleyerek seçim sonuçlar›n› kutlad›lar.
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Seçim Sonuçlar›na Göre
‹stanbul Barosu’nun Kurullar›

YÖNET‹M KURULU

Av. Muammer Ayd›n
Baflkan

Av. Tayfun Aktafl
Sayman

Av. Handan Do¤an
Üye

Av. Cesur K›l›nç
Üye

Av. Berrin Ad›yaman
Üye

Av. Doç. Dr.
Ümit Kocasakal

Üye

Av. Ufuk Özkap
Üye

Av. Hüseyin Özbek
Üye

Av. Turgay Demirci
Üye

Av. Prof. Dr. Dr.
Selçuk fi. Demirbulak

Baflkan Yard›mc›s›

Av. Özden Gönenli
Genel Sekreter
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D‹S‹PL‹N KURULU

DENETLEME KURULU

Av. Lütfiye Genco Av. Ercan Akyaz›Av. Halil ‹. Göktürk

BAROLAR B‹RL‹⁄‹ DELEGASYONU
AV.KAZIM KOLCUO⁄LU, AV.BURC‹N AYBAY GÜLTEPE, AV.TENNUR KOYUNCUO⁄LU, AV.HAMD‹ UMUR GÜR‹fi,
AV.TANGÜL DURAKBAfiA, AV.VAH‹T AYKUT ERG‹L, AV.KADR‹ NECAT‹ MARKOÇ, AV.BERRA BESLER, AV.EROL ALTINTAfi,
AV.MEHMET HALUK ELDEM, AV.ÖNDER ÖZTÜREL, AV.ÖMER YASA, AV.ZEK‹ YILDAN, AV.AYHAN ALGANTÜRK,
AV.YÖRÜK KABALAK, AV.TURAN CEYHUN, AV.AL‹ RIZA ARAL, AV.EKREM ERDAL ÜNER, AV.AL‹ RIZA D‹ZDAR,
AV.‹NC‹SER ALPTEK‹N, AV.SAH‹R BAFRA, AV.CELAL ÜLGEN, AV.ZEK‹ D‹REN, AV.TAMER HEPER, AV.ENVER ÇERÇ‹,
AV.ÖMER LÜTFÜ ÖZER, AV.KAfi‹F TÖRE A⁄ANO⁄LU, AV.AL‹ fiEN, AV.NECM‹ fi‹MfiEK, AV.FÜSUN D‹KMENL‹,
AV.NURETT‹N ATEfi ATAYAKUL, AV.OZAN BENG‹SU, AV.N‹ZAR ÖZKAYA, AV.HASAN YAZICI, AV.ABD‹ PESOK, AV.ERTAN
D‹LER, AV.RIDVAN ER‹fi, AV.NURAN ATAHAN, AV.AYDEN‹Z AL‹SBAH TUSKAN, PROF.DR.AV.NUR‹ TANKUT CENTEL,
AV.MEHMET NUR‹ KARAHAN, AV. AYfiE REZZAN AKATAY, AV.NEVZAT KEMAL GÖKÇAY, AV.‹SMA‹L GÖMLEKL‹,
AV.AT‹LLA ÖZDALKIRAN, AV.‹LKER HASAN DUMAN, AV.SEVG‹ ÖZTÜRK, AV.MEHMET YILDIZ, AV.MUKADDER
ÖZKELEfi, AV.LEVENT BIÇAKCI, AV.HASAN MURAT TOPÇUO⁄LU, PROF.DR. AV.ERDENER YURTCAN, AV.ERDAL
ALTAN, AV.AKIN ÇITAKO⁄LU, AV.SÜLEYMAN SEFA B‹LG‹Ç, AV.VEHB‹ KAHVEC‹, AV.YUSUF ‹ZZETT‹N DO⁄AN,
AV.MUSTAFA fiEREF KISACIK, AV. OSMAN AYDIN fiAH‹N, AV.MEHMET FER‹DUN fiAN, AV.LÜTFÜ ERTU⁄RUL YEfi‹LALTAY,
PROF.DR. AV.FAT‹H SELAM‹ MAHMUTO⁄LU, AV.BAfiAR YALTI, AV.‹RFAN AKYÜREK, DOÇ.DR. AV.S‹BEL ÖZEL,
AV.MUAZZEZ YILMAZ, AV.LÜTFÜ TOPRAÇ, AV.MUSTAFA TERZ‹, AV.fiEREF DEDE, AV.BERR‹N AYRANCIO⁄LU, AV.NUH
UÇAR, AV.‹HSAN fiAFAK BALTA, AV.NEZ‹RE SELÇUK, AV.HÜSEY‹N RAHM‹ EKfi‹, AV.HAKAN OSMAN ÖNCEL, AV.AHMET
EMRE KARAGÖZ, AV.fiEVK‹ fi‹MfiEK, AV.LEVENT SEV‹ND‹, AV.MURAT HAZ‹NEDAR, AV.H‹LAL GÜLTEPE

Av. Yasin Güldafl
Baflkan

Av. Hüseyin A.
Durmuflo¤lu

Üye

Av. Hüseyin Bingöl
Üye

Av. M. Atilla Erdo¤mufl
Üye

Av. Salih Özdo¤anlar
Üye
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‹stanbul’a son iki y›ld›r ya¤mayan
ya¤mur, Baro Genel Kurulu’nun yap›ld›¤›
25-26 Ekim 2008 günü bir seferde ya¤›nca,
kurula kat›l›p oy kullanmak için gelen
Avukatlar, deyim yerindeyse sucuk gibi
oldular.

Cumartesi sabah› hava kapal›yd›
ancak ya¤mur pek yoktu. Ö¤lene
do¤ru bafllay›p aral›klarla akflama dek
süren ya¤mur Pazar günü bardaktan
boflan›rcas›na ya¤›p da üstüne bir de
yollar›n kapal› olmas› eklenince, göreceli
bir periflanl›k durumu yafland›. Kimi
avukatlar, bu durumu “yahu baz›
kesimlerde meslek olarak itibar›m›z yok
da Tanr› kat›nda da itibar›m›z yokmufl
demek ki“ diyerek olaya gülümseme
katt›lar.

Gelelim Genel Kurul’un ilk
gününe. Maçka Park›’ndan bafllay›p
Kongre Salonu’na dek a¤açlara as›lan
afifller kurulun çekiflmeli geçece¤inin ilk
iflaretleriydi. Afiflleme konusunda her genel
kurulda oldu¤u gibi Ça¤dafl Avukatlar
Grubu’nun belirgin bir egemenli¤i söz
konusuydu. Böyle olmas› da do¤ald›.
Genç sand›klardan bu grup hep önde
ç›k›yordu. Belli ki, ÇAG’›n Genç Avukatlar›
sabah›n erken saatlerinde gelip birkaç
gün önceden planlad›klar› afifl asma
ifllemini gerçeklefltirmifllerdi. Afifllerde iyi
tasarlanm›flt› ve k›rm›z› renklerin
albenisi oldukça yüksekti. O afiflleri
haz›rlayan meslektafllar›m› buradan
kutlamak istiyorum. E¤er afiflle seçim
kazan›labilseydi, ÇAG kesinlikle ipi
gö¤üslerdi.
 Genel Kurul bafllarken salonda
bir tenhal›k göze çarpsa da, yap›lan
anonslar sonuç verdi ve insanlar
yavafl yavafl salonu doldurdu. Divan
Baflkanl›¤›’na Ünsal Tüzün’ün seçilmesiyle
gemi rotas›na oturdu. Ünsal Tüzün üstat,
bir fliir okur gibi, konufltu ve dinleyicileri
etkiledi. Sayg›n ve biraz da sevecen
üslubuyla koca salona egemen oluverdi.
Öyle bir hava yaratt› ki k›sa sürede,
salondakiler “o, ne derse o” havas›na
kapt›r›verdiler kendilerini. Kolay m› onca
insanla bir koca salonda bafl etmek. Üstelik
o insanlar›n hepsi de avukat olursa!..

Baro Baflkan›  Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu’nun salona “zor günler
geçirdim, süreçler atlatt›m ama akl›mda
hep Genel Kurul’da sizlerin karfl›s›na ç›k›p
konuflmak özlemi vard›, bunu baflard›m”
demesi salondakilere duygulu anlar yaflatt›.
Yönetim ad›na konuflan Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu’nun konuflmas›
da çok iyi haz›rlanm›flt› ve de ilgiyle
dinlendi. Özellikle de “batmaz denilen

Titanic batt›” diyerek rejim endiflelerine
dikkat çekmesi, salondan uzun süre alk›fl
ald›.

Baflkan adaylar ›ndan i lk
konuflmac› olan U¤ur Yetimo¤lu elefltirel
ama tedirgin bir tonda konufltu. Muhittin
Köylüo¤lu, “kürsü öfkesini” yine yenemedi
ve yar›m saat boyunca birilerini azarlar
havada konufltu. Ancak elefltirilerini,
çal›flma raporuna ve do¤rudan Yönetim’in
kimi somut ad›mlar›na yöneltmesi,
dersine iyi çal›flt›¤›n›n ve konuflman›n iyi
haz›rland›¤›n›n en önemli göstergesiydi.
Son iki dönemdir hukukun üstünlü¤ü
platformu ad›yla seçime giren Ça¤r›
Avukatlar›’n›n aday› fiadi Çarsancakl›,
medyada izledi¤imiz yumuflak üslubunu
geride b›rakm›fl ve sert bir söylem
tutturmufltu. Yönetime dönüp, “vatan›
kurtarmak size mi kald›” demesi bu
söylemin doru¤uydu adeta. ‹slamc›
medyan›n aç›k destek verdi¤i Çarsancakl›,
avukatlara Toki’den ev, ‹spark’dan ucuz
otopark sözü verince, daha sonra kürsüye
gelecek Baro Baflkan›’n›n “avukatlar›
bedava kömürle kand›ramayaca¤›n›
anlayan zihniyet ev ve otopark söylemiyle
oylar›n›z› almaya çal›fl›yor” elefltirisiyle
karfl›laflacak ve salonda kahkahalara
neden olacakt›. Çarsancakl›, ev sözü
vermedi¤ini yaln›zca Toki’den yarg›çlara
tan›nan olanaklardan avukatlar›n da
yararland›r›lmas› sözünü ald›¤› fleklinde
aç›klama yapmak zorunda kald›. 
       Çarsancakl›’n›n kürsüdeki sert
tutumuna karfl›n, Ça¤r› Avukatlar›, oldukça
sakin ve ölçülü bir seçim çal›flmas›
yürüttüler. Medya deste¤ini hep yan›nda
hisseden, Emek Sinemas›’nda verdi¤i
konserde Pelin Batu, Mor ve Ötesi gibi
birçok popüler ismin yan› s›ra di¤er meslek
örgütlerinden de aç›k destek alan Kat›l›mc›
Avukatlar’›n zarif aday› Mebuse Tekay,
konuflurken de bu nezaket ve zarafetinden
taviz vermedi. Onun kürsüye gelmesiyle
önceki erkek baflkan adaylar›n›n ba¤›rt›
ça¤›rt›s›ndan bitap düflmüfl “dima¤lar”
Tekay’dan hukukun üstünlü¤ü, etkin
Baro, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, oluflturulan
bilim kurulunun çeflitlili¤ini dinlerken,
gerginliklerini unutup biraz olsun
solukland›lar. “Baromuza kad›n baflkan”
slogan›yla yola ç›kan Mebuse Han›m,
böylesine cesur bir ad›m att›¤› ve güzel
bir rüya yaflatt›¤› için avukatlardan, seçim
sonras› bolca tebrik ve teflekkür ald›.

Ça¤dafl Avukatlar Grubu’nun
aday› Kemal Aytaç, beklenenin aksine
konuflmas›nda çok fazla polemi¤e girmedi.
Elefltirilerini ve projelerini orta sert bir
üslupla salondakilere anlatt›. Hatta yap›c›
muhalefet anlay›fl› gelifltirerek, Baro
aidatlar›n›n düflürülmesi yönündeki teklifi,
“arkadafllar bu öneri, s›rt›nda yumurta
küfesi olmayanlar›n önerisidir,” diyerek
geri çevirdi.

Önce ‹lke ÇAG aday› Muammer
Ayd›n da heyecanl› bafllad›¤› konuflmas›n›
zamanla belli bir seviyeye getirdi ve sakin
bir üslupla bitirdi. Ayd›n, alt› dönemde
Baro olarak yapt›klar› çal›flmalar› anlatt›
ve gelecekte yeni projelere imza atmaya
devam edeceklerini belirtti.

‹lk gün oturma f›rsat› bulan
avukatlar› ikinci gün, d›flar›da fliddetli
ya¤mur ve içeride yo¤un bir kalabal›k
bekliyordu. Salonda suyun 2 lira, basit
bir ekmek aras› salam›n 5 lira olmas›
ikinci günün en büyük gerginlik nedeniydi.
Çal›flanlar avukatlardan fiyatlarla ilgili
olarak oldukça azar iflittiler. Onlar›n da
yapacak bir fleyi yoktu ama öfke denen
illetin de kimi vuraca¤› belli olmuyordu.
Seçim sonuçlar› ekrana ilk yans›d›¤›nda
Önce ‹lke ÇAG’›n yüzde elli befl gibi bir
oranda görünmesi herkesi flafl›rtt›.
ÇAG’dan son anda ayr›l›p seçimlere KAV
listesinden giren Bahri Belen iki dönem
önce ÇAG’›n baflkan aday›yd›. KAV’›n,
oylar›n› böldü¤ünü bu nedenle seçimleri
yitirdiklerini düflünen Ça¤dafl Avukatlar
Grubu’ndan iki avukat›n kendi aralar›nda
yapt›¤› konuflma oldukça dikkat çekiciydi:
“Biz iki dönem önce, seçim slogan›m›zda
Bir Bilendir Bahri Bayram Belen, demifltik.
Görünen o ki, bir bölendir Bahri Bayram
Belen.”

Seçim sonuçlar›na göre, yirmi
y›l› geçen avukatlar Önce ‹lke’ye, on y›l›
geçen avukatlar Ça¤dafl Avukatlar’a
befl y›l› geçenler Ça¤r›’ya, befl y›l›
doldurmayanlar da Önce ‹lke ve Kat›l›mc›
Avukatlar’a oy verdiler.

Ve dört dönemdir de¤iflmeyen
seçim sonucu tablosu: “Ba¤›ms›z Türkiye”
sloganlar› ve Onuncu Y›l Marfl›.

Ne diyelim, ülke de bizim Baro
da. Her yurttafl ülke üzerinde nas›l eflit
haklara sahipse, her Avukat da Baro
üzerinde eflit haklara sahiptir. Ülke her
vatandafl›n, Baro her Avukat›nd›r.

Hay›rl› olsun!...

econgun@gmail.com

Genel Kurul ‹zlenimleri
Coflkun ONGUN
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az›m Kolcuo¤lu baflkanl›¤›ndaki ‹stanbul Barosu

Yönetim Kurulu, son toplant›s›n› 23 Ekim Cuma günü

yapt›. Baflkan Kolcuo¤lu ve Yönetim Kurulu Üyeleri

daha sonra Baro çal›flanlar› ile vedalaflt›.

Veda dolay›s›yla düzenlenen kokteylde konuflan ‹stanbul Barosu

Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, üç dönemdir sürdürdü¤ü yönetimin

sonuna gelindi¤ini, görev yapt›¤› süre içersinde gerçeklefltirilen

hizmetlerde Baro çal›flanlar›n›n özveriyle görev yapt›klar›n›

ve Baro’nun geliflmesine destek verdiklerini bildirdi.

Özverili çal›flmalar›ndan dolay› tüm çal›flanlara teflekkür eden

Kolcuo¤lu, Baro çal›flanlar›n›n kendi döneminde verdi¤i deste¤i

gelecek yönetimlere de gösterece¤inden emin bulundu¤unu

söyledi.

Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muammer Ayd›n, Kolcuo¤lu döneminin

Baro’da önemli izler b›rakt›¤›n›, Baromuza pek çok yenilikler

kazand›rd›¤›n› belirti.

Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek de, Kolcuo¤lu dönemlerinin

“Baroya güven”le özdeflleflti¤ini, bunun kamuya da böyle

yans›d›¤›n› anlatt›.

Çal›flanlar ad›na konuflan Baro Müdiresi Gönül Özcanlar,
Kolcuo¤lu dönemlerinde Baro çal›flanlar›n›n huzur içinde

çal›flt›klar›n› bu bak›mdan yönetime teflekkür ettiklerini bildirdi.

Özcanlar, Baflkan Kolcuo¤lu’na Baro çal›flanlar› ad›na arma¤an

verdi.

Daha sonra Baflkan Kolcuo¤lu, kendisine ikram edilen pastay›

kesti.

Oldukça duygulu anlar›n yafland›¤› toplant› “tatl›” bir flekilde

noktaland›.

Baflkan Kolcuo¤lu
Baro Çal›flanlar›na Veda Etti

K
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Av. Kaz›m Kolcuo¤lu baflkanl›¤›ndaki ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu, 25 -26 Ekim 2008 tarihlerinde gerçekleflen Genel Kurul
sonunda yap›lan seçimlerle yeniden oluflturulan Yönetim
Kurulu’na görevini devretti.

Kesin sonuçlar›n belli olmas› üzerine ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›na
seçilen Av. Muammer Ayd›n 30 Ekim 2008 Perflembe günü
Beyo¤lu 1. ‹lçe Seçim Kurulu’ndan mazbatas›n› ald›. Ayn› gün
saat 14.30’da Baro 7. Kat Toplant› Salonu’nda Devir-Teslim
toplant›s› yap›ld›. Toplant›ya eski ve yeni Yönetim Kurulu
Üyeleri, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri kat›ld›.

Toplant›da konuflan Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, kendi baflkanl›¤›nda
geçen üç dönemde yap›lan çal›flmalarda, gerçeklefltirilen
etkinliklerde ve kazan›lan baflar›larda destek olan arkadafllar›na
teflekkür etti. Yeni yönetimin grubun ilkeleri do¤rultusundan
çal›flaca¤›ndan emin bulundu¤unu belirterek iç huzuruyla görevi
devrettiklerini bildirdi.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Muammer Ayd›n da, konuflmas›nda
üç dönemdir ayn› yönetim içinde görev ve sorumluluklar ald›¤›n›,
ilkeleri çok iyi bildiklerini ve amaçlar›n›n geçmifl dönem
çal›flmalar›na ilkeler do¤rultusunda katk›da bulunmak oldu¤unu
söyledi ve herkesi bu çerçevede düflünce üretmeye ve birlikte
çal›flmaya davet etti.

Baflkan Ayd›n, daha sonra üç dönemdir Baro Baflkanl›¤› görevini
yürüten Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’na teflekkür plaketi sundu. Ayd›n
bu arada, geçmifl dönem ve dönemlerde görev yapan Yönetim
Kurulu Üyelerine, Disiplin ve Denetleme Kurulu Üyelerine de
birer plaket verdi. Plaket alan Yönetim, Disiplin ve Denetleme
Kurulu Üyeleri de k›sa birer teflekkür konuflmas› yapt›lar.

Baro’da Görev
Devir - Teslimi

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Muammer Ayd›n baflkanl›¤›nda
30 Ekim 2008 Perflembe günü saat 16.00’da yap›lan ilk Yönetim
Kurulu Toplant›s›’nda görev bölümü yap›ld›.

Gizli oyla yap›lan seçim sonunda ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›l›¤›na Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak, Genel Sekreterli¤e
Av. Özden Gönenli, Saymanl›¤a da Av. Tayfun Aktafl getirildi.

Yönetim Kurulu’nda, Av. Handan Do¤an, Av. Berrin Ad›yaman,
Av. Hüseyin Özbek, Av. Cesur K›l›nç, Av. Turgay Demirci, Doç.
Dr. Av. Ümit Kocasakal ve Av. Ufuk Özkap da üye olarak görev
yapacaklar.

Yönetim Kurulu
Görev Bölümü Yapt›
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‹stanbul Barosu,
Silivri Cezaevi
Adliyesi’ndeki
Yarg›lama ‹çin Adalet
Bakan›’na Baflvurdu
Ergenekon Davas›’n›n Silivri Cezaevi Adliyesi’nde bafllamas›yla

yaflanan olaylara iliflkin gerekli önlemlerin al›nmas› için ‹stanbul

Barosu Adalet Bakanl›¤›’na baflvurdu.

20 Ekim 2008 Pazartesi günü duruflmay› Baro ad›na izleyen

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Genel Sekreter

Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Handan Do¤an
ve Av. Mehmet Nuri Karahan önemli tespitler yapt›.

7 madde halinde özetlenen tespitlerin yer ald›¤› yaz›da, adil

yarg›lanman›n sa¤lanmas› için duruflma salonunun cezaevi

koflullar›n›n ve jandarma bölgesinin d›fl›nda tutulmas›n› sa¤layacak

önlemlerin acilen al›nmas› istendi.

Yaz›n›n tam metni Baromuz Web sitesinde.

‹stanbul Barosu
Ergenekon Davas›’n›
Yak›ndan ‹zliyor
‹stanbul Barosu, 20 Ekim 2008 Pazartesi günü bafllayan Ergenekon

Davas› yarg›lamas›nda meslektafllar›m›z›n karfl›laflabilecekleri

sorunlar› yerinde izlemek ve tespitlerde bulunmak amac›yla

sürekli izlenmesine karar verdi.

Karar gere¤ince, 20 Ekim Pazartesi günü ‹stanbul Barosu

Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek,

Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Handan Do¤an, Av. Mehmet Nuri
Karahan ve Avukat Haklar› Merkezi Baflkan› Av. Hüseyin U¤ur
Poyraz duruflmalar› izleyerek baz› tespitlerde bulundular.

Avukatlar›n mahkemede rahat bir çal›flma ortam›nda görev

yapabilmeleri için 7 Maddeden oluflan tespitler ve Baro’nun

talepleri bir yaz›yla Adalet Bakanl›¤›’na bildirildi. Yaz›yla, adil

yarg›laman›n sa¤lanabilmesi için duruflma salonunun fiziki

flartlar›n›n iyilefltirilmesi ya da duruflma salonunun cezaevi

koflullar›n›n d›fl›nda tutulmas›n› sa¤layacak önlemlerin acilen

al›nmas› istendi.

‹stanbul Barosu Avukat Haklar› Merkezi’nin koordinesinde Baro

ad›na bir grup avukat Ergenekon Davas› bitimine kadar nöbetlefle

duruflmalar› izlemeyi sürdürecek.

‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, 20 Ekim 2008 Pazartesi günü bafllayan Ergenekon Davas› ile ilgili yarg›laman›n ilk
günü büyük bir kargafla yafland›¤›n›, bu kargaflan›n cezaevi içindeki adliyenin fiziki yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› bildirdi.

Kolcuo¤lu, 23 Ekim Perflembe günü duruflmalar› izlemek için gitti¤i Silivri’de, bas›n mensuplar›na, CNNTÜRK, SKYTÜRK, SHOWTV,
KANAL 1, ULUSAL KANAL, TGRT HABER canl› yay›nlar›yla BBC Türkçe Servisi’ne ilk gün yaflanan kargaflan›n nedenlerine iliflkin
aç›klamalar yapt›.

Ucu aç›k bir soruflturmayla, iddianamesi tamamlanmadan bafllayan yarg›laman›n rahat yap›labilmesi ve adil yarg›lanman›n
sa¤lanabilmesi için duruflma salonunun yeterli fiziki olanaklara sahip olmas› gerekti¤ini belirten Kolcuo¤lu, oysa bafllayan
davada savc›lar rahat bir çal›flma ortam›nda bulunurlarken avukatlara bu olana¤›n sa¤lanmad›¤›n›n görüldü¤ünü bildirdi.

Sav-Savunman›n silahlar›n eflitli¤i ilkesine göre eflit koflullarda çal›flmalar› gerekti¤ini vurgulayan Kolcuo¤lu, avukatlar aleyhine
bozulan dengenin sa¤lanmas› için derhal harekete geçilmesi gerekti¤ini belirtti.

‹lk gün yap›lan duruflman›n kendisinin baflkanl›¤›ndaki Baro Heyeti taraf›ndan izlendi¤ini, yaflanan kargaflaya tan›k olundu¤unu
belirten Kolcuo¤lu, yap›lmas› gerekenlerin ve eksiklerin Baro Heyeti taraf›ndan 7 maddelik bir rapor haline getirildi¤ini ve 21 Ekim
günü Adalet Bakanl›¤›’na gönderildi¤ini söyledi.

Kolcuo¤lu:
“Sav - Savunma
Ayn› Rahatl›kta Çal›flmal›”
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Ceza Hukuk Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Erdener Yurtcan’›n
yüzüncü kitab›n›n
yay›nlanmas› dolay›s›yla
düzenlenen “Hukukla
Yüzleflmek” konulu sohbet
toplant›s›, 10 Ekim 2008
Cuma günü saat 14.30’da
‹stanbul Barosu Orhan
Apayd›n Konferans
Salonu’nda yap›ld›.

s tanbul  Barosu Baflkan›
Av.  Kaz ›m  Ko lcuo¤ lu ,
toplant›n›n aç›l›fl›nda yapt›¤›

konuflmada, s›n›f arkadafl› ve meslektafl›
Prof. Dr. Erdener Yurtcan’›n gerek ö¤retim
üyesi olarak ö¤rencilerine anlatt›klar›,
gerekse yay›nlad›¤› kitaplarla demokratik
hukuk devletine ve hukuka çok de¤erli
katk›larda bulundu¤unu söyledi.

Kolcuo¤lu, Erdener Hoca’n›n baz› önemli
yay›nlar›n›n Baromuzla iflbirli¤i yap›larak
gerçeklefltirildi¤ini, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›,
hak ve özgürlükler konusundaki k›s›tlama
ve aç›l›mlar›n neler oldu¤unu onun
kitaplar›ndan ö¤rendiklerini bildirdi.
‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu da toplant›y›
düzenlemekteki amaçlar›n› anlatt›.
Durako¤lu, “Biz Erdener Hocan›n
yüzüncü ki tab›n›n yay›nlanmas›
dolay›s›yla toplant› düzenlemeyi
sürdürürken bugün ö¤reniyoruz ki
yay›nlanan kitap say›s› 104’ü bulmufl”
dedi.

Bilgi paylafl›m›n› bu düzeye ulaflt›rm›fl bir
üyemizle o gururu ve onuru paylaflmak,
yaflarken onu takdir etmek amac›yla
“Hukukla Yüzleflmek” ad› alt›nda bir
toplant› düzenlediklerini belirten
Durako¤lu, bu toplant›da, sadece hukuk

kitaplar› yazarak de¤il, edebiyat alan›nda
da yap›tlar vererek kendisine bir baflka
dünya kurmufl üretken bir bilim insan›n›n
birikimlerini paylaflmak istediklerini
bildirdi.

Toplant›da konuflan Prof. Dr. Ayd›n Aybay
ise Erdener Yurtcan’›n ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde asistanl›k döneminde
tan›d›¤›n›, zaman içersinde dostluklar›n›n
ilerledi¤ini, onun yeteneklerini ve
yap›tlar›n› daha yak›ndan izlemek f›rsat›n›
yakalad›¤›n› söyledi. Aybay, “Erdener,
bizim gibi sadece tats›z hukuk kitaplar›
yazmakla kalmad›, bunun ötesine geçti,

gençlik hevesi olarak bafllad›¤› flairli¤i ve
yazarl›¤› profesyonel hale getirdi” dedi.

Türkiye’de hukuk alan›nda nadir fleyler
oldu¤unu, bu alan›n büyük emektarlar›na
ancak onun ölümünde sahip ç›k›ld›¤›n›
belirten Yarg›tay Birinci Baflkan Vekili
Osman fiirin,  bu toplant›y› düzenledi¤i
için ‹stanbul Barosu’nu kutlad›¤›n›, teori
alan›nda harikalar yaratan, uygulamac›
olarak da bunu flekillendirmifl bulunan
bir hukuk devine güzel bir isimlendirmeyle
sahip ç›k›ld›¤›n› bildirdi.

Erdener Yurtcan’›n son 40 y›l›nda
kendisinin de bulundu¤unu, onu yak›ndan
izleme, onun eserlerinden yeterince
yararlanma f›rsat› buldu¤unu belirten fiirin,
perona h›zl› giren trene benzetti¤i AB’ye
uyum yasalar› gündemdeyken kendisinin
bunlar› tümüyle reddedenler taraf›nda
bulunmad›¤›n› belirterek flöyle dedi: “Bu
mevzuata ben Adana’da bir panel
yönetirken “Ac›l› Adana Kebab›”
demifltim. Hem s›k›nt›lar› var gözümüzden
yafl getiriyor, hem de güzel müesseseler
getirmifl lezzetinden vazgeçemiyoruz”.

Hukukla Yüzleflmek

‹
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Bafllang›çta AB’ye uyum yasalar›n› çok
elefltiren Erdener Yurtcan’›n, mevzuat›n
yasalaflmas›ndan sonra bu mevzuat›
herkesin anlayabilece¤i türde kitaplar
yazd›¤›n› ve sisteme çok emek verdi¤ini
bildirdi.

Osman fiirin, “Hukukla Yüzleflmek”
sözünde bir kinayenin de bulundu¤unu,
bugüne de¤in yap›lan tüm çal›flmalar›ndan
sonra bile özlenen hukuk devletinin çok
uzaklar›nda bulundu¤umuzu bilmenin
üzüntü verici bulundu¤unu anlatt›.

Yeniden söz alan ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu,
“Hukukla yüzleflmeye kalk›flt›¤›m›zda
pek çok fleyi baflaramad›¤›m›z, örne¤in
hukuk devletini oluflturamad›¤›m›z, yarg›
ba¤›ms›zl›¤›n› sa¤layamad›¤›m›z ortada.
Bu konuda mahcubiyetten bafl›m›z›
önümüze e¤mek zorunda kal›yoruz. Bu
konuda çok karamsar›z” dedi.

Özellikle siyasal iktidar›n hukuka
bak›fl ›nda biç imlenen noktan›n
hukukçular› son derece umutsuz bir
noktaya sürükledi¤ini belirten Durako¤lu,
iktidar›n, Yarg› Reformu Stratejisi
Tasla¤›’ndaki bak›fl aç›s›yla gelece¤i nas›l
flekillendirdi¤i konusunda bir projeksiyon
ortaya koydu¤unda, gelecek konusunda
umutlu olabilmeyi imkans›z k›ld›¤›n›
bildirdi.

‹ktidar›n yerleflik hukukla da bar›fl›k
olmad›¤›na tan›k olundu¤unu kaydeden
Durako¤lu, halk iradesinin ortaya koydu¤u
tablonun hiçbir flekilde bir baflka olguyla
flekillendirilemeyece¤i düflüncesini
hukuka uyarlamaya çal›flan bir alg›lay›flla

karfl› karfl›ya bulunuldu¤unu ve hiçbir
fleyin bir anayasal meflruiyet kavram›
içinde görülmedi¤ini belirtti.

Bir süredir ülkemizin, Roma ve Devletler
Hukukunda özellikle farkl› düflünce
sahiplerinin ve s›n›flar›n bir “yol
haritas›nda uzlaflmas›” anlam›n› tafl›yan
“modüs vivendi”sini kaybetti¤ini anlatan
Av. Mehmet Durako¤lu, “Bu durumda
klasik mücadele dönemini aflan çok ciddi
bir savafl›m dönemiyle karfl› karfl›ya
oldu¤umuzu düflünüyorum” dedi.

Sözlerine, hayat›n›n en mutlu ve en onurlu
günlerinden birini yaflatt›¤› için ‹stanbul
Barosu’na teflekkür ederek bafllayan Prof.
Dr. Erdener Yurtcan, konuflmac›lar›n
kendisiyle ilgili de¤erlendirmelerden çok

mutlu oldu¤unu belirterek onlarla ilgili
an›lar›n› anlatt›.

Konuflmas›nda hukukla yüzleflme
konusuna da de¤inen Yurtcan, “Biz
hukukla bugün yüzleflemiyoruz. Hukuk
bizim yüzümüze bakam›yor. Çünkü
hukukun yüzü öne e¤ilmifl durumda” dedi.

Erdener Yurtcan, kötüleyerek bir yere
var›lmayaca¤›n›, olmas› gerekenleri
baflarmak için çaba harcamak gerekti¤ini,
hukukçular›n çok iddial› olduklar›n›,
bu yüzden de yüklerinin çok a¤›r
bulundu¤unu, bu nedenle herkesin “elini
tafl›n alt›na koymas›” gerekti¤ini vurgulad›.

Yurtcan, hukukun alt›nda siyasal tercihler
bulundu¤unu, hukuku böyle temelden
de¤ifltirmeye kalkt›¤›n›z zaman bir tak›m
hatalar yap›labilece¤ini, ancak bunlar›
düzeltmek için yo¤un bir çaba gerekti¤ini
bildirdi.

Bugün ülkemizde yarg›çlar ba¤›ms›z,
savc›lar güvencesizse bunun HSYK
sisteminin kötülü¤ünden kaynakland›¤›n›
kaydeden Prof. Dr. Yurtcan, 4-5 y›l önce,
yarg›c›n ba¤›ms›z, savc›n›n güvenceli,
avukat›n gerçek anlamda hakk›n ve
hukukun savunucusu olaca¤› ve hâkimlik,
savc›l›k, avukatl›k mesle¤ini Yüksek Adalet
Kurumu çat›s› alt›nda birlefltirecek yeni
bir sistem önerisinde bulundu¤unu,
ancak bu konuda hiç kimseden bir ses
ç›kmad›¤›n› üzülerek gördü¤ünü anlatt›.

Konuflmalardan sonra ‹stanbul Barosu
Baflkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu taraf›ndan
Prof. Dr. Erdener Yurtcan’a “Onur Plaketi”
sunuldu.
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irinci Dünya Savafl›’n› bizim
aç›m›zdan yenilgiyle sona erdiren
30 Ekim 1918’de imzalanan

Mondros Silah B›rak›flmas› daha sonra
dayat›lacak Sevr için emperyalist cepheyi
cesaretlendirecek hükümler içeriyordu.

Mondros Silah B›rak›flmas›’na iliflkin
metinden, emperyalist ba¤lafl›klar›n
Osmanl›’n›n 30 Ekim 1918 tarihi itibariyle
elinde kalan toprak parças›nda bile
egemen l i ¤ i n i  s ü rdü rmes ine  i z i n
vermeyecekleri anlafl›lmaktad›r.

1918- 1922 aras› ‹stanbul hükümetleri
yenilgiyi kabullenmifllerdir. Milli direnifli
hayallerinden bile geçirmeyen bir teslimiyet
psikolojisi içinde, emperyalist cephenin
öncüsü ‹ngiltere’den merhamet ve icazet
bekleyen ac›nas› bir durumdad›rlar.

Vahdettin’ in aciz Bab-› Ali hükümetlerini
adeta teslim alan, uyuflturan zehirli mütareke
atmosferinin sard›¤› ‹stanbul’un silkiniflin,
direniflin, kurtuluflun merkezi olamayaca¤›
anlafl›ld›¤›nda Anadolu harekete geçer.
Mustafa Kemal Pafla’n›n ‹stanbul’dan ayr›l›p
19 May›s 1919’da Anadolu’ya ayak bas›fl›n›n
nedeni de budur.

23 Temmuz 1919 Erzurum, 4 Eylül 1919
Sivas’la geliflerek devam eden kongreler
süreciyle geliflen milli direnifl, Son Osmanl›
Meclisi’nin 16 Mart 1920’de ‹ngilizlerce
bas›lmas› sonras›nda, 23 Nisan 1920’de
Ankara’da toplanan TBMM ile meflrulafl›r,
hukuksal temel kazan›r ve nitelik de¤ifltirir.

Mustafa Kemal Pafla’n›n kongreler sürecinde
önderlik etti¤i Milli Mücadeledeki s›fat›
Heyet-i Temsiliye Reisi’dir. 23 Nisan 1920’de
TBMM’nin yasama ve yürütme faaliyetine
bafllamas›yla Mustafa Kemal art›k milletin
vekillerince, yani TBMM taraf›ndan oybirli¤i
ile seçilen Reis Pafla’d›r!

Ortada iki hükümet, iki otorite vard›r. Birincisi
milletin nazar›nda gerek örfi, gerek dini
aç›dan ulafl›lmaz bir yücelikteki Osmanl›
Sultan›n›n tayin etti¤i, payitahtta hükümet
eden Bab-› Ali, di¤eri milletin gerçek
temsilcilerinden oluflan millici, ihtilalci
Ankara Hükümeti.

Dev le t in  t a fl ra  ö rgü tünün  mülk i
hiyerarflisindeki valiler, mutasarr›flar,
kaymakamlar kimin sözünü dinleyecekler,
kolordu komutanlar› hangi merkezden emir
alacaklard›r? Do¤al olan, devlet merkezi
‹stanbul’da padiflah›n tayin etti¤i sadrazam›n
bafl›nda bulundu¤u Bab-› Ali hükümetlerinin
Anadolu’ya mülki ve askeri anlamda sözünü
geçirmesidir. Harbiye Nezareti (Savafl
Bakanl›¤›) yan›nda, Erkan-› Harbiye
Reisli¤i’nin (Genel Kurmay Baflkanl›¤›)
‹stanbul’ da oldu¤u düflünüldü¤ünde askeri
hiyerarfli aç›s›ndan durumun ne kadar zor
oldu¤u anlafl›lacakt›r.

Kongreler sürecinden itibaren yaflanan bu
ikilem iç isyanlara, kafa kar›fl›kl›¤›na, ciddi
tereddütlere yol açar. Erzurum Kongresi’nden
bafllayarak milli inisiyatifin mülki ve askeri
aç›dan a¤›rl›k kazanmas›nda Mustafa Kemal’
in eflsiz dehas›n›n pay› büyüktür. Kongrelerle
geliflen milli direnç 23 Nisan 1920’de
TBMM’nin faaliyete geçmesiyle meflru
önderli¤ini bulur. Mülki ve askeri otorite’nin,
yüzy›llar›n al›flkanl›¤›yla halk nezdinde
yüceli¤i ve meflruiyeti tart›fl›lmayan,
sorgulanmas› ak›ldan bile geçirilmeyen
‹stanbul yerine Ankara’ ya ba¤lanmas›
hayranl›k uyand›r›c› stratejik bir baflar›d›r.

1919 – 1922 dönemi mütareke ‹stanbul’unun
hükümetleri s›k s›k de¤iflir, biri gider biri gelir.
Hepsi de iflgalci denetiminde olmas›na karfl›n,
Damat Ferit’in sadaret mührünü tafl›d›¤›
dönem hükümetleri bu gün de utançla,
tiksintiyle an›lmaktad›r. Damat Ferit iflgal
alt›ndaki bir ülkede hükümet etmenin
ezikli¤inin de¤il, emperyalistlerin gönüllü
uflakl›¤›n›n, ülkenin onurunu ayaklar alt›na
alan sömürgenlerin postallar›n› yalaman›n,
ülkesine ve ulusuna afla¤›l›k ihanetin simgesi
olarak an›lmaktad›r.

Damat Ferit hükümetlerinin fieyhülislamlar›
da ‹slam’›, emperyalistlerin sömürü çark›na
dayanak yapmak, iflgali meflrulaflt›rmak, Milli
Mücadeleyi engellemek, Türk milletinin
bilincini köreltmek amac›yla yorumlam›fllar,
bu do¤rultuda fetvalar oluflturmufllard›r. ‹slam,
Damat Ferit’ in Hoca efendilerince milli
direncin manevi kayna¤› olmaktan ç›kar›larak
‹ngiliz iflgalini kutsaman›n dayana¤›
yap›lm›flt›r. Sömürgeci ‹ngiltere, halka
‹slam’›n koruyucusu, Halife’nin ve Hilafet’in
samimi müttefiki olarak takdim edilmifltir!

1919-1922 dönemi mütareke hükümetlerinde
3 kez fieyhülislam olan Mustafa Sabri Efendi,
‹ngiliz himayesini ve mandac›l›¤› savunan
‹ngiliz Muhipleri Cemiyeti, Teal-i ‹slam
Cemiyeti gibi Milli Mücadele karfl›t›
oluflumlar›n da kurucular›ndad›r. Ermeni
Tehciri’nde ihmali bulundu¤u gerekçesiyle
iflgalcilerin bask›s›yla yarg›lanan Bo¤azl›yan
Kaymakam› Kemal Bey’in idam karar›na
verdi¤i fetva sonras› Vahdettin’in onamas›yla
infaz gerçekleflir. 11 Nisan 1920 de, baflta
Mustafa Kemal Pafla olmak üzere mili
direniflin baz› önderleri hakk›nda ölüm fetvas›
kaleme ald›. Dönemin fieyhülislam’›
Dürrizade Abdullah taraf›ndan imzalanan
fetvadan k›sa bir al›nt› yapal›m: “Padiflah’›n
aksi emrine ra¤men istilac›lara karfl› direnifle
geçen milliyetçilerin öldürülmeleri caiz
olmakla kalmay›p hatta her Müslüman’›n
görevidir. Bu u¤urda ölenler flehit, kalanlar
gazi say›l›r.”

Milli Mücadele’nin zaferle sona erdi¤i
günlerde bir ‹ngiliz gemisiyle M›s›r’a kaçt›.

Hilafetin kald›r›lmas› üzerine Mustafa Kemal
Pafla’n›n tavr›n› kahpelik ve hayâs›zl›k, Türk
milletini Müslüman barbarlar olarak niteledi.
Ankara Hükümeti’nin Musul üzerinde hak
iddia etmesinin gülünç oldu¤unu yazd›.

Mustafa Sabri ve Dürrizade Abdullah’›n,
‹slam’› iflgalcilerin ç›karlar› do¤rultusunda
yorumlayarak sömürüyü ve esareti
meflrulaflt›r›p, ehveni fler olarak yans›tmas›na
karfl › l ›k  Ankara Müdafaa- i  Hukuk
Cemiyeti’nin kurucular›ndan Ankara Müftüsü
Börekçizade R›fat Efendi öncülü¤ünde
haz›rlanan, Milli Mücadeleyi destekleyen
karfl› fetva, Anadolu’daki baz› müftülerce ve
TBMM’ deki ilmiyeden milletvekillerince
de imzaland›. Bunun üzerine TBMM’nin
aç›l›fl›n›n ertesi günü, 24 Nisan 1920’de
Padiflah iradesiyle iflten el çektirildiyse de
Milli Hükümet taraf›ndan görevinde tutuldu.
Kuday-› Milliye ad› alt›nda ç›kar›lan fitne ve
fesad›n haz›rlay›c›s› ve teflvikçilerinden
oldu¤u iddias›yla ‹stanbul I. Örfi Divan-›
Harbi taraf›ndan ölüme mahkûm edildi!
Kurtulufltan sonra, 31 Mart 1924’te tayin
edildi¤i Diyanet Reisli¤i’ni 5 Mart 1941’de
ölümüne kadar sürdürdü.

Mütareke ‹stanbul’u ile Ankara aras›ndaki
fetvalar yar›fl›nda ‹ngilize kap›lanm›fl hoca
efendilerin ›l›ml› ‹slam’› de¤il, Anadolu
Türklü¤ünün antiemperyalist tavr›n›n manevi
dayana¤› olan, halk›n içsellefltirip milli
dokusuyla bütünlefltirdi¤i ‹slam belirleyici
oldu.

Geçen yüzy›lda Britanya Krall›¤›’na
kap›lanm›fl hoca efendiler kaybetmifl,
Börekçizade R›fat Efendiler, Mehmet Akif
Ersoylar, onur savafl› veren yoksul ama inançl›
Türk ulusu kazanm›flt›. Kurtulufltan sonra
ülkeden kaçan Yücellilikler aras›nda mütareke
hükümetlerinin fetvac› hoca efendileri de
vard›. ABD’ye, AB’ye kap›lanan günümüzün
hoca efendileri, manevi mirasç›s› olduklar›
Mustafa Sabrilerin, Dürrizade Abdullahlar›n
intikam günlerinin geldi¤i inanc›yla rövanfla
haz›rlan›yorlar.

Silkiniflin, onurlu kalk›flman›n mayas›ndan,
dünyaya kafa tutan direncin tortular›ndan
ar ›nd›r ›p,  mütareke ‹s tanbul ’unun
teslimiyetçili¤ini, sinikli¤ini yerlefltirmek
istedikleri Ankara’n›n üstünde epeydir
Mustafa Sabrilerin, Dürrizadelerin, Sait
Mollalar›n u¤ursuz ruhlar› dolafl›yor.

Atatürk, Milli Mücadele flehitleri, Börekçizade
R›fat Efendiler, Mehmet Akif Ersoylar, Türk
milletini, b›rakt›klar› onurlu miras› korumaya,
Damat Ferit’in, Mustafa Sabri’nin ard›llar›nca
tamamen düflürülmek üzere olan, Anadolu
flahlan›fl›n›n, milli direncin Ankara’s›n›
savunmaya ça¤›r›yorlar.

Yüzy›ll›k Hesaplaflma
B Av. Hüseyin Özbek

‹stanbul Barosu Yön.Kur. Üyesi
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Avukatl›k mesle¤inin yarg›n›n
rük'nü (unsurlar›) içinde lay›k
oldu¤u yere ulaflabilmesi için
uyulmas›n› düflündü¤üm
kriterlerinin Disiplin Hukuku
ile beraber Avukatl›k Kanunu,
Türkiye Barolar Birli¤i Meslek
Kurallar›, Reklâm Yasa¤›
Yönetmeli¤i, Avukatl›k
Kanunu Yönetmeli¤i ve di¤er
mevzuat içinde
meslektafllar›mca
de¤erlendirildi¤inde karfl›l›kl›
uyulmas›nda ve yap›lmas›nda
zorunluluk bulundu¤una
inand›¤›m önermemin
sunulmas›d›r.

izler bu mesle¤in icrac›s› olarak
(Yarg›daki Rük'nün Unsurlar›)
gereklerini tamamen yerine

getiremedi¤imizi, daha do¤ru ifade ile
yarg›n›n rük'nü görevimizin engellendi¤ini
bilmekteyiz. fiöyle ki, mahkemelerde
davac› vekili, daval› vekili, müdahil vekili,
flüpheli vekili, olarak savunma görevi ve
iddian›n taraf› olan makam olarak görev
yaparken gerek mahkemelere, gerek
savc›l›klara ve gerekse adli, idari ve askeri
yarg›n›n mahkemeler d›fl›ndaki di¤er üst
mahkemelerine de sayg› ve sevgi çerçevesi
içinde yukar›da zikredilen taraflar olmak
görevini yerine getirmekteyiz.

Bu görevin icras›nda hukukun üstünlü¤üne
varmak için ve yarg›n›n yarat›c›l›¤›na
katk›da bulunmak çok önemli görevi ifa
eden avukatl›k mesle¤inin icrac›lar› olan
bizlerin davran›fllar› her meslektafl›m›z
için ayr› ayr› ortaya ç›kmaktad›r. Bu
sebeple savunma mesle¤ine görev ifa
ederken avukatlar›n sayg›nl›¤›n›n
kabulünde yukar›da belirtilen yarg›n›n
di¤er rük'nüleri (unsurlar›) taraf›ndan farkl›
biçimde davran›fl gösterilmektedir. Bu
farkl› davran›fl; 1136 say›l› Yasan›n 34.
maddesinde tarif edilen “avukatlar
yüklendikleri görevleri, bu görevin
kutsall›¤›na yak›fl›r biçimde, Özen,
do¤ruluk ve onur içinde yerine getirmek
ve avukatl›k unvan›n›n gerektirdi¤i sayg›

ve güvene uygun biçimde davranmak ve
TBB.ce belirlenen mesleki kurallar›na
uymakla yükümlüdürler." hükmüne
yarg›lama içinde uyulmad›¤› tüm
meslektafllar›m›z›n bilgis indedir.

O halde, yasadan do¤an görevimizin
kutsall›¤›na yak›fl›r biçimde davranmak
görevimiz olmakla beraber yarg›n›n rüknü
içinde de bu yasan›n lafz› ve ruhunda
belirtilen hususun yerine getirilmesini her
makam ve bireyden isteme hakk›na
sahibiz. Bunun için afla¤›daki Önerileri
t ü m  a v u k a t  m e s l e k t a fl l a r c a
de¤erlendirilerek sadece görevimizin
icras›na bafllad›¤›m›z anda birlikte ayn›
cümleleri kullanarak yarg›n›n rük'nündeki
görevimizi yerine getirmeye bafllamak,
bundan sonra alm›fl oldu¤umuz hukuk
nosyonunun bize vermifl oldu¤u belagat,
ifade tarz› davran›fl biçimi ile görevimizi
34.madde çerçevesinde yapmaya devam
etmeliyiz. Birlikte ayn› ifade tarzlar›yla
görevimizin icras›na bafllayarak bizim
34.maddedeki görevimizin kutsall›¤›n›n
haklar›na ulaflmaya çal›flmam›z gerekir
düflüncesindeyim.

Bunu yaparken flu ifadelerle bafllamay›
prensip edinmekte yarar görmekteyim;
Davac› vekili say›n avukatl›k makam›m›z,
daval› vekili say›n avukatl›k makam›m›z,
flüpheli vekili say›n avukatl›k makam›m›z,
müdahil ve müdahiller vekili say›n
avukatl›k makam›m›z diyerek hangi
makamda oldu¤umuzu ifade ettikten
sonra say›n mahkemeden, say›n
baflsavc›l›ktan, say›n savc›l›ktan, say›n
yüksek mahkemeden "...taleplerinde
bulunuyoruz" demek suretiyle her birimiz
önce kendi makam›m›z›n sayg›nl›¤›n›
kabul ederek, karfl› taraftan da ayn›
sayg›nl›k ifadesine uygun flekilde davran›fl›
hak etti¤imizi belirlemeliyiz. Bu olay yarg›
içinde özellikle ‹stanbul Barosu Avukatlar›
taraf›ndan bafllat›larak Avukatl›k
Kanunu’nun 34.maddesinde belirtilen
kutsal avukatl›k görevinin sayg›nl›¤›n
herkese anlatmak suretiyle kifli ve
makamlardan ayn› davran›fl tarz›n›
beklemeye hakk›m›z oldu¤unu ortaya
koymal›y›z, bu olay avukatl›k görevini
ifas›nda ve icras›nda B‹R DEVR‹M

N‹TEL‹⁄‹NDE OLACAKTIR ancak, bu
devrimin sonuçlar›n› alabilmek için
öncelikle kendi meslektafllar›m›z,
davalarda hangi taraf durumunda
olursa olsun o tarafa karfl› beyanda
bulundu¤umuzda mutlaka "SAYIN"
ifadesi kullanarak hitap tarz›m›zla
m e s l e k t a fl l a r › m › z › n  t ü m ü n ü
ONURLANDIRMALIYIZ.

Sonuç olarak, hakk›m›z olan ve kanundan
do¤an sayg›nl›¤›m›z› öncelikle birbirimize
karfl› kullanarak disiplin hukuku
çerçevesinde ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu’ndaki soruflturmalar, ‹stanbul
Ba ro su  D i s i p l i n  Ku ru lu ’ndak i
kovuflturmalar›n azald›¤›n› görece¤imiz
gibi,  "DAYANIfiMA"  bak›m›ndan
"DEVR‹M" olacakt›r. Böylece Baro
Yönetim Kurulumuzun meslektafllar›m›z
a r a s › n d a k i  a n l a fl m a z l › k l a r › n d a
soruflturmada Baromuzun Disiplin
Kurulu’nun da bu anlaflmazl›klarda
kovuflturmada daha donan›ml› flekilde
çal›flarak meslektafllar›m›za yönelik
hizmetler ini  yukar›da bel i r t i len
aç›klamalar içinde daha adaletli flekilde
(GEC‹KEN ADALET ADALET DE⁄‹LD‹R)
yerine getireceklerine inanmaktay›m.

Yeni Adli Y›l’›n böyle bir bafllang›çla
dayan›flma ve devrim anlay›fl› içinde
avukatl›k mesle¤imizin kutsall›¤›na yak›fl›r
biçimde taraf vekilleri olarak görüfllerinize
sunuyor ilgi ve alakan›z› beklemekle
kalm›yorum, mesle¤imizin gelece¤ine bu
küçücük hitap tarzlar› ile büyük katk›lar
sa¤layaca¤›n›za inan›yor yeni Adli
Y›l›n›zda hepinize engin sevgilerimi
sunuyorum.

Bir Öneri
Av. Hüseyin Avni Durmuflo¤lu

‹stanbul Barosu Disiplin Kur. Üyesi

B
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etris Cezaevi’nde gördü¤ü
iflkence sonucu hayat›n›
kaybeden Engin Çeber olay›

üzerine ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› ve
25-26 Ekim’de yap›lacak ‹stanbul Barosu
Ola¤an Genel Kurulu’na kat›lacak Baflkan
Adaylar› ortak bir bas›n aç›klamas› yapt›lar.

17 Ekim 2008 Cuma günü Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda yap›lan ortak bas›n
aç›klamas›nda Engin Çeber olay›n›n
“münferit” bir olay olmad›¤› giderek
yayg›nlaflan bir e¤ilimin görüntüsü oldu¤u
vurguland›.

Bas›n aç›klamas›n›n yap›ld›¤› toplant›ya
‹stanbul Barosu Baflkan› Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, ‹stanbul Barosu Baflkan
Yard›mc›s› Av. Mehmet Durako¤lu, Önce
‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu Baflkan Aday›
Av. Muammer Ayd›n, Ça¤dafl Avukatlar
Grubu Baflkan Aday› Av. Kemal Aytaç,
Kat›l›mc› Avukatlar Grubu Baflkan Aday›
Av. Mebuse Tekay, Birlik Platformu Baflkan
Aday› Av. U¤ur Yetimo¤lu ve Savunma
Avukatlar› Baflkan Aday› Av. Muhittin
Köylüo¤lu kat›ld›.

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu’nun okudu¤u ortak
bas›n aç›klamas› flöyle:

28 Eylül 2008 tarihinde Sar›yer'de “dergi
da¤›t›rken” gözalt›na al›nan, ‹stinye Polis
Merkezi’nden sevk edildi¤i Mahkemece
"görevli memura mukavemet" suçundan
tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulan
flüpheli Engin Çeber'in, gerek kollukta ve
gerekse cezaevinde yap›lan iflkence
sonucu ölümü, Türk Adalet Tarihi için
kara bir lekedir.

‹stanbul Barosu, insanl›k onuruna karfl›
giriflilen bu sald›r›y›, hiçbir düflünsel
temelli ayr›m gözetmeksizin bütün Baflkan
Adaylar›yla birlikte k›namay›, adalet
örgütlenmesi içindeki ifllevi itibariyle görev
saymaktad›r.

Gerek CMK'da ve gerekse PVSK'da
yap›lan de¤ifliklikler s›ras›nda, yarg›n›n
kurucu unsuru konumunda bulunan
savunmanlar olarak, iflkence ve kötü
muamelen in  yen iden gündeme
gelebilece¤i kayg›s›n› dile getirmifl ve
giderek bunun izlerinin görülmeye
bafllad›¤›n› onlarca kez ifade etmifltik.
Keza, cezaevlerindeki koflullara iliflkin

kayg›lar›m›z› da eylem yaparak duyurmufl,
önlemler al›nmas› gere¤ini dile getirmifltik.
Bu duyarl›l›klar›m›za kulak verilmemesinin
getirdi¤i bu son noktan›n, asl›nda "son
aflama" olmayaca¤›n› öngörmek, kehanet
de¤ildir.

Savunmanlar  o larak,  üzüntüyle
aç›klamal›y›z ki, iflkence ve kötü muamele
yeniden "yayg›n bir e¤ilim" niteli¤indedir.
Engin Çeber olay›n›n bas›na yans›mas› ile
ortaya ç›kan tepkiler, bas›na yans›mayan
pek çok olayda gösterilememektedir.
Avukatlar olarak, tan›k olup mücadele
etti¤imiz pek çok somut olgunun, ölümle
sonuçlanan bir nitelik almamas› halinde
haber de¤eri tafl›mamas› ve öyle oldu¤u
için kovuflturma konusu bile olamamas›,
yaflad›¤›m›z temel bir duyars›zl›kt›r.

Ceza soruflturmas›na maruz kalanlar ile
tutuklu ve hükümlüler için, yaflam ve
sa¤l›k güvencesi özgür bireylere k›yasla,
daha bir önemlidir. Modern Ceza ‹nfaz
Mevzuatlar›, bu anlamdaki düzenlemeler
ile bu kiflilerin yaflam haklar›ndan
do¤rudan sorumlu olmak üzere, "devlet"i
iflaret etmifltir. Tutuklu ve hükümlülerin
cezaevindeki yaflam güvencesi devletin
kendisidir. Bu nedenle, tutukluluk bir
"tedbir" olarak tan›mlanm›flt›r. Bu
kavramlar, "devletin görevlileri" taraf›ndan
i ç se l l e fl t i r i lmezse ,  ben imsen ip
uygulanmazsa, iflkence ve kötü
muamelenin giderek artmas› kaç›n›lmaz
olacakt›r.

Bu vesile ile özenle dikkat çekmeliyiz ki,
"dergi da¤›tma" gerekçesi ile gözalt›na
al›nan flüphelilerin, "görevli memura
mukavemet" nedeniyle tutuklanmalar›,
bu tür olaylarda çok s›k karfl›lafl›lan bir
"kurgusal" uygulamaya dönüflmüfltür.
Güvenlik güçlerinin yarg› dünyas›
içinde özel bir konumu varm›fl gibi
alg› lanabilecek bu uygulaman›n
yayg›nlaflmas›n›n önüne geçilmelidir.
Tutuklama, bu olayda da tan›k olundu¤u
üzere, bu denli kolay baflvurulmas›
gereken bir tedbir olamamal›d›r.

Bu olay nedeniyle, Adalet Bakan› Say›n
M. Ali fiahin taraf›ndan gösterilen tav›r,
takdir edilmesi gereken bir içerik
tafl›maktad›r. Ancak, yaflanan bu “özgün
tav›r”, sorunun Engin Çeber özelinde
çözümünden, genel olarak iflkence
olgusunun çözümüne yönelirse anlaml›

olacakt›r. Say›n Bakan, iflkencenin
önlenmesi için CMK'da zorunlu
müdafili¤in kapsam›n›n daralt›lmas›
uygulamas›ndan vazgeçilece¤ini, PVSK'da
yap›lan de¤ifliklik ile güvenlik güçlerinin
"ceberut" bir anlay›fla sürüklenmesini
önleyen de¤iflikliklerin gerçekleflece¤ini
ifade ederse, bu özür anlaml› olacakt›r.
Keza, 2005 y›l›nda kabul edilen, ancak
TBMM'nin onay›na sunulmayan BM
‹flkenceyi Önleme Ek Protokolü’nün
onaylanmas› ile sivil toplum kurulufllar›
ile demokratik kitle örgütleri yoluyla
iflkencenin denetlenmesine olanak veren
düzenlemelere giriflilirse bu özür anlaml›
olacakt›r.

‹stanbul Barosu’nun mevcut ve gelecekteki
olas› yöneticileri olarak, Engin Ceber'in
ölümü ile sonuçlanan iflkencenin,
"münferit" bir nitelik tafl›mad›¤›n›, giderek
yayg›nlaflan bir "e¤ilimin" bugüne özgü
bir görüntüsü oldu¤unu, bir kez daha dile
getiriyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baflkan›

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

Av. Muammer Ayd›n
Önce ‹lke Ça¤dafl Avukatlar Grubu
Baflkan Aday›

Av. Kemal Aytaç
Ça¤dafl Avukatlar Grubu
Baflkan Aday›

Av. Mebuse Tekay
Kat›l›mc› Avukatlar
Baflkan Aday›

Av. U¤ur Yetimo¤lu
Birlik Platformu
Baflkan Aday›

Av. Muhittin Köylüo¤lu
Savunma Avukatlar›
Baflkan Aday›

Ortak bas›n aç›klamas›n›n okunmas›ndan
sonra ‹stanbul Barosu Baflkan› ve Baflkan
Adaylar› kendilerine yöneltilen sorular›
yan›tlad›lar.

Çeber’in Cezaevinde ‹flkenceden Ölümü
Adalet Tarihimiz ‹çin Kara Bir Lekedir
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Ekim 2008 tarihinde Silivri’de
bafllat›lan ve fakat fiziki
o l anak s › z l › k  neden iy l e

sürdürülmesi olana¤› bulunmayan
Ergenekon Davas›’n›n 23 Ekim 2008
tarihinde yap›laca¤› bildirilen oturumlar›
konusunda afla¤›daki  endifleler i
tafl›maktay›z:

Bu fiziki ortam Adalete Eriflimi ve Adil
Yarg›lanma Hakk›n› ihlal etmektedir.

Davan›n Silivri’de görülmesine yönelik
olarak ortaya konulan tercihin do¤ru
olmad›¤›, daha ilk gün anlafl›lm›flt›r.
‹stanbul odakl› olarak sürdürülen bir
soruflturman›n ancak 17. ay›nda
bafllanabilen duruflmalar›n›n, ‹stanbul
d›fl›na tafl›nm›fl olmas› öncelikle Adalete
eriflim bak›m›ndan ciddi bir s›k›nt›
do¤urmufltur. Di¤er yandan Silivri’de
oluflturulan ortam›n adil yarg›lanma
hakk›n› da ihlal eden bir yön ve niteli¤i
oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu niteli¤i bir yandan
fiziki koflullardan kaynaklanmakta iken
di¤er yandan da bizatihi cezaevi
koflullar› içinde yarg›lama yap›lmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Cezaevlerinin
do¤as›ndan kaynaklanan “güvenlik”
a¤›rl›kl› yap›s›n›n, adliyelerin do¤as›ndan
kaynaklanan “aleniyet” ile çeliflmesi ve
giderek bu durumun öncelikle savunma

hakk›n› ihlal etmesi kaç›n›lmazd›r.

Nitekim bu davada savunma hakk›n›n
ciddi biçimde ötelendi¤i ve devam eden
süreçte de bu sak›ncan›n kaç›n›lmaz
olarak giderilemeyece¤i anlafl›lmaktad›r.
Avukatlar›n, cezaevi koflullar› içinde girifl-
ç ›k ›fl ›ndan,  duruflma salonunun
yetersizli¤ine, masa ve sandalye gibi
“asgari koflullar›n” bulunmamas›ndan,
yasakç› anlay›fl›n dizüstü bilgisayarlara
yans›t›lmas›na kadar bir dizi  yetmezlik
yaflanm›fl ve bütün bu eksikliklerin nedeni
olarak gösterilen fiziki olanaks›zl›k,
giderek san›klar›n durumuna yans›t›lm›flt›r.

Bu davada tutuksuz san›klar, davay› izleme
olana¤›ndan yoksundurlar. Tutuklu ve
tutuksuz san›klar›n duruflmalara ayr›
ayr› kabullerinin adil yarg›lanma hakk›n›n
ihlali sonucunu do¤uracak bir noktaya
tafl›nm›fl olmas›ndan endifle duymaktay›z.
Davan›n ba¤l› bulundu¤u soruflturman›n
ucu aç›k biçimde bir yandan devam
etmekte oluflu da, san›k say›s›n›n
ço¤alaca¤› ve söz konusu eksikliklerin
giderek daha da a¤›rlaflan sonuçlar› ortaya
ç›karaca¤›n› anlatmaktad›r.

Bu dava, Türk Adalet Sistemi’nin yurtta
ve yurtd›fl›nda özenle izlendi¤i bir niteli¤e
büründürülmüfltür. Davan›n bundan sonra

devam edecek olan aflamas›n›n en önemli
k›sm› “savunmad›r”. fiimdiye kadar
savunma olmaks›z›n sadece “iddia” ile
sürdürülen aflamadan sonra gelinen bu
noktada, savunman›n k›s›tlanmamas›
özel bir önemi haizdir. Yarg›lama
savunmaya olanak vermeyen bir fiziki
eksiklik tafl›makta ise, bu eksikli¤in en
k›sa zamanda giderilmesi yaflamsal bir
öneme sahiptir. Çünkü bundan böyle
san›klar›n kendilerini savunmalar› için
yarg›lama yap›lmaktad›r.

Türk Adalet Sistemi’nin “yarg›lama
olanaklar›ndan mahrum” bir görüntü
sergilemesinin en k›sa sürede izale
edilmesi de önem tafl›maktad›r. Bu
nedenle, iddianamenin okunmas›, kimlik
tespiti gibi zaman alacak bir aflaman›n
henüz geçilmemifl oldu¤u nazara al›narak,
cezaevi koflullar›ndan uzakta, jandarma
denetimi alt›nda olmayan bir alan
içinde, duruflma salonu yap›lmas› veya
yeterli hale getirilmesi, bir yandan adil
yarg›lanma hakk›n›n sa¤lanmas›na neden
olacak, di¤er yandan da savunman›n
k›s›tlanmas› gibi son derece de tehlikeli
bir yol kapat›lm›fl olacakt›r.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Ergenekon Davas›’nda
Fiziki Mekân Sorunu Afl›lmal›d›r

stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Merkezi ile Çocuk Haklar›
Merkezi 31 Ekim 2008 Cuma

günü çocuk istismar› ile ilgili ortak
bir bildiri yay›nlad›lar. Bildiri flöyle:

Tecavüzden yarg›lanan bir san›kla ilgili
Adli T›p raporunda bu olayla ilgili olarak
cinsel istismara u¤rayan B.Ç’nin “beden
ve ruh sa¤l›¤›n›n etkilenmedi¤i“
belirtilerek san›¤›n serbest b›rak›lmas›na
karar verilmifltir.

TCK 103. maddede çocuklar›n cinsel
istismar› düzenlenmifl olup , “çocu¤u
cinsel yönden istismar eden kifli, üç y›ldan
sekiz y›la kadar hapis cezas› ile
cezaland›r›l›r.” denilmektedir. Cinsel
istismar deyiminden; Onbefl yafl›n›
tamamlamam›fl veya tamamlam›fl olmakla

birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlar›n›
alg›lama yetene¤i geliflmemifl olan
çocuklara karfl› gerçeklefltirilen her
türlü cinsel davran›fl anlafl›lmaktad›r.

Ayn› maddenin 6. f›kras›nda “suçun
sonucunda ma¤durun beden veya
ruh sa¤l›¤›n›n bozulmas› hâlinde, onbefl
y›ldan az olmamak üzere hapis cezas›na
hükmolunaca¤›” düzenlenmiflt i r.

Olayda ma¤dur çocu¤un haklar›n›n
korunmayarak, reflit olmayan 14 yafl›ndaki
B.Ç’nin flikâyetini geri almas›n›n bilinçli
olmad›¤› ve raporda çocu¤un cinsel
istismar›n›n ruhsal hasar oluflturmad›¤›
görüflünün hukuken ve t›bben hatal›
oldu¤u ve çok k›sa bir sürede böyle
bir rapor verilmesinin di¤er davalarla
k›yasland›¤›nda inand›r›c› olmad›¤›

ortadad›r. Cinsel istismar suçu ifllenmifl
olup ma¤dur korunmal›, bu suçu iflleyenler
cezaland›r›lmal›d›r.

Ülkemizin taraf oldu¤u BM Çocuk Haklar›
Sözleflmesi’ne göre çocu¤un yasal
menfaatlerinin ve haklar›n›n korunmas›,
devletin taraf olmas›yla ve çocu¤u
korumas›yla mümkündür. Yasalar›n
de¤ifltirilerek ma¤durlar› de¤il, bu suçu
iflleyenleri korumak hukuk devleti
kurallar›yla ba¤daflmaz.

‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› ve Çocuk
Haklar› Merkezleri olarak olay› k›n›yor,
yetkilileri göreve ça¤›r›yoruz.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Ma¤dur Yerine Suç ‹flleyeni Korumak
Hukuk Devletiyle Ba¤daflmaz

‹
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Ekim 2008 Cuma günü,
üslendikleri Irak topraklar›ndan
gelip s›n›r› geçerek fiemdinli

‹lçesi Aktütün Jandarma Karakolu’na
sald›ran bölücü terör örgütü PKK
mensuplar›nca 15 askerimiz flehit
edilmifltir.

Bilindi¤i gibi Irak 2003 y›l›ndan bu yana,
Saddam diktas›ndan kurtar›p özgürlefltirme
ve demokratiklefltirme bahanesiyle ABD
iflgali alt›ndad›r. ABD’nin Büyük Ortado¤u
Projesinde (BOP) petrol baflta olmak üzere
do¤al kaynaklara el koyman›n, demokrasi
ve insan haklar›ndan daha öncelikli oldu¤u
anlafl›lmaktad›r!

ABD öncülü¤ündeki koalisyon güçlerince
iflgalin bilânçosu 1 milyonu aflk›n insan›n
ölümü, milyonlarcas›n›n yerinden
yurdundan edilmesi, tecavüz, iflkence,
etnik ve mezhepsel düflmanl›k temelinde
toplumun ayr›flmas›, k›sacas› Irak’›n
parçalanmas›d›r.

Emperyalist ç›karlar› do¤rultusunda 22
ülkenin siyasal rejimlerinin ve s›n›rlar›n›n

gerekti¤inde zorla de¤ifltirilece¤inin ABD
yetkililerince defalarca ifade edildi¤i
hat›rlardad›r. Emperyalizme karfl› verilen
Milli Kurtulufl Savafl› zaferiyle çizilen ve
24 Temmuz 1923’te Lozan’da uluslararas›
bir antlaflmayla onaylanan mill i
s›n›rlar›m›z›n ihlali ve siyasi co¤rafyam›z›n
de¤ifltirilmesine yönelik bu tehditleri
alg›layamamak, duymazdan gelmek, hatta
efl baflkanl›¤›na soyunmak büyük bir
aymazl›kt›r.

ABD baflta olmak üzere emperyalist
sistemin dünyan›n de¤iflik yörelerindeki
do¤al kaynaklara ve zenginliklere el
koymak için ulus devletlerin tasfiyesine
yöne l i k  p l an la r ›n  uygu lamaya
sokulmas›ndan kaynaklanan çat›flmalar
dünyan›n de¤iflik yörelerinde sürmektedir.

Ulus devletlerin ayr›flmas›, parçalanmas›
ve kolay lokmalara bölünmesinin yöntemi
de yapay etnik ve dinsel kutuplaflmalar
yara tmak ve  bunu düflmanl ›¤a
dönüfltürmektir. Türkiye’de sivil ve askeri
can kay›plar›na yol açan, toplumsal
gerginli¤i art›ran, ekonomik geliflmeyi

enge l leyen,  insan la r ›  b i rb i r ine
yabanc›laflt›ran k›flk›rtmalar›n gerçek
merkezleri Kandil’den önce Avrupa’da ve
Atlantik ötesinde aranmal›d›r.

I. Dünya Savafl› sonras›nda emperyalizmin
dayatt›¤› Sevr’i y›rtan, Lozan’a uzanan
zaferi yaratan Türkiye’ye günümüzde yeni
Sevr dayat›lmaktad›r. Çöpe at›lan
1920’lerin Sevr’inin uygulanmas› için
emperyalizmin donatt›¤› Yunan Ordusu
Anadolu’ya ç›kar›lm›flt›. 2000’li y›llar›n
Sevr’i için PKK’y› donatan günümüz
emperyalizminin ve maflalar›n›n tarihten
yeterince ders almad›klar› görülmektedir.

‹stanbul Barosu, flehitlerimize rahmet,
yak›nlar›na ve Türk Milletine baflsa¤l›¤›
dilerken ulusal bütünlü¤ümüzün ve
Atatürk’ün miras›n›n korunmas›
konusundaki duyarl›l›¤›n› bundan sonra
da sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Aktütün Sald›r›s›nda 15 fiehit

Ekim 2008’de 85. y›l›n› geride
b›rakan Cumhuriyet Devrimi’ni
bir kez daha kutluyoruz.

19 May›s 1919’dan 23 Nisan 1920’de
Ankara’da çal›flmalar›na bafllayacak olan
TBMM’nin aç›l›fl›na kadar olan evre
Kongreler Süreci olarak adland›r›lmaktad›r.
Bu dönemde Milli Mücadele’nin örgütsel
önderli¤i 23 Temmuz 1919 Erzurum ve
4 Eylül 1919 Sivas Kongrelerinin ortaya
ç›kard›¤› Heyet-i Temsiliye taraf›ndan
yürütülmektedir. Halk›n temsilcilerinden
oluflan Heyet-i Temsiliye, milli varl›¤› sona
erdirilmek, tarih sahnesinden silinmek
istenen bir milletin direncinin örgütsel
ad›d›r.

Erzurum ve Sivas kongreleriyle geliflen
örgütsel yap›, 23 Nisan 1920’de aç›lan
TBMM yasama ve yürütme erkini ele alana
kadar, ad› konulmam›fl bir hükümet olarak
çal›fl›r ve iflbirlikçi ‹stanbul hükümetlerinin
Anadolu’daki inisiyatifini felce u¤rat›r.
Yönetim merkezi ‹stanbul’un Anadolu’daki
etkinli¤inin azalarak, hükümet etmesinin
fiilen olanaks›z hale gelmesiyle ters orant›l›
biçimde meflruiyetini halktan alan ulusal
hareketin geliflmesinde belirleyici etken
Mustafa Kemal’in yönetim dehas›d›r.

Yüzy›llar›n al›flkanl›¤›yla kay›ts›z koflulsuz
‹stanbul’un her buyru¤una uyan
Anadolu’nun, mütareke hükümetlerinin
teslimiyetçili¤ine karfl› duruflu ve

diklenmesi Mustafa Kemal’in tan›m›yla
ulusun kurtuluflunun yine ulusun azim ve
karar›na dayanaca¤› bilincine ulafl›lmas›
sonucudur. Bu bilincin geliflmesi,
yerleflmesi ve uygulamaya geçirilifli
Heyet-i Temsiliye’den TBMM’ ye dönüflüm
sürecinde yaflananlardan al›nan derslerle
mümkün olabilmifltir.

Meflruiyetini halk egemenli¤inden
alan TBMM, yasama, yürütme ve
zaman zaman yarg›sal ifllevleri yerine
getirmesiyle, halk›n özverisiyle oluflturup
donatt›¤› ordusuyla, siyasal ve hukuksal
aç›dan dünyan›n da ilgisini çeken bir
örnek oluflturmaktad›r.

Mustafa Kemal Pafla, TBMM önderli¤inde
yürütülen antiemperyalist Kurtulufl
Savafl› sürecinin siyasal, askeri, hukuksal
kompozisyonunu ad› konulmam›fl bir
Cumhuriyet olarak tan›mlamaktad›r. Bu
nedenle, zaman› gelince sanc›s›z biçimde,
fiilen yaflan›lan bir rejimin hukuksal tan›m
ve düzenleme olarak da Cumhuriyet’e
dönüfltürülmesinin kolayca gerçekleflti¤ine
iflaret etmektedir.

85. Y›l’dan geriye bakt›¤›m›zda, teslimiyet
ve Sevr’le birlikte yok olufl yerine, Lozan’la
taçlanan ulusal kurtulufla, sonuçta
Cumhuriyet’e ulaflma mucizesinde, bir
ulusun ba¤›ms›z yaflama iradesini harekete
geçiren Mustafa Kemal gibi bir önderli¤i

görmekteyiz. Ankara’n›n karfl›s›nda
Damat Ferit hükümetleriyle birlikte,
emperyalizmin sivil müttefikleri, Milli
Mücadele’nin amans›z düflmanlar› Kürt
Teali Cemiyeti, ‹slam Teali Cemiyeti ve
benzerleri de yerini alm›flt›. 1920’lerin
emperyalizme ba¤›ml› ça¤d›fl›, despotik,
teokratik rejimiyle, antiemperyalist, ça¤dafl
bir düzen aras›ndaki savafl›m›n galibi
ikinciyi tercih eden Türk ulusu olmufltu.
Emperyalizm, geçen yüzy›l›n bafllar›nda
denedi¤i bu oyunu bir kez daha
sahnelemektedir. Damat Ferit’in manevi
mirasç›lar›yla sivil müttefikleri yeniden
sahnededir.

Atatürk’ün, milli mücadele flehitlerinin
miras›, kanla irfanla kurulan Cumhuriyet
85.y›l›nda Damat Ferit’in ard›llar›n›n,
kalk›flma denemeleri yapan etnik
b ö l ü c ü l ü ¤ ü n ,  e m p e r y a l i z m i n
›l›ml›laflt›rarak siyasallaflt›rd›¤› teokratik
gericili¤in tehdidi alt›ndad›r.

‹stanbul Barosu, Türk Ulusunun
vazgeçilmez yaflam biçimi, ça¤dafl
d e ¤ e r l e r i n  v e  C u m h u r i y e t ’ i n
kazan›mlar›n›n korunmas›ndaki tavr›n›
bundan sonra da ayn› özen ve kararl›l›kla
sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla
duyurur.

‹STANBUL BAROSU BAfiKANLI⁄I

Cumhuriyet’in 85.Y›l›
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Coflkun ONGUN

 Naz›m Hikmet,
              devam ediyor hâlâ…

…Amerikan emperyalizminin
yar› sömürgesiyiz, dedi Hikmet.

…Amerika, bütçemize 120
milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.

‘Amerikan emperyalizminin yar›
sömürgesiyiz, dedi Hikmet.

Amerika, bir terör sald›r›s›n›
bahane ederek önce Afganistan’› vurdu.
Sald›r›n›n sorumlusu olarak da Devlet
Baflkan› Bush’un yak›n aile dostlar›na
mensup bir kifli gösterildi. Plana göre
Afganistan’a girilip bu kifli bulunacak
ve Amerikan askerleri çekilecekti.
Afganistan’a girildi, yönetim devrildi.
Devlet baflkanl›¤›na petrol zengini ve
Beyaz Saray dostu bir kifli oturtuldu.
Ülke güvenli¤i Amerikan askerlerine
emanet edildi. Onlara yard›mc› olarak
uluslararas› güç görevlendirildi. Bu güce
destek için Türk Askeri de bölgeye
gönderildi. Terör zanl›s› kifli halen
bulunamad›, “aran›yor.”

Bu durum Bush’u kesmedi.
Muhterem, Irak’›n iflgaline karar verdi.
BM Kararlar›na göre iflgal hukuksuzdu.
BM Güvenlik Konseyi bu iflgale karfl›
ç›kt›. O t›nmad›! Irak iflgal edildi. Türkiye,
Irak iflgal edilmeden önce para yard›m›
yapmas› için iki bakan›n› Bush’un
aya¤›na gönderdi. Bush; “beyler at
pazarl›¤›n› b›rak›n ülkenize dönün,”
dedi. Yani azarlad›. Para yard›m› IMF
arac›l›¤› ile yap›ld›. Türkiye Irak iflgalinde
Amerika’n›n yan›nda yer ald›. 

…bir Ankara gazetesinde,
foto¤raf› yan›nda Amiral Vilyamson'un,
66 santimetre karede gülüyor,
a¤z› kulaklar›nda, Amerikan amirali.

‹srail, ülkesine yönelik terör
faaliyetlerinde bulunan gruplara destek
oldu¤unu öne sürdü¤ü Lübnan’a
savafl açt›. Baflkent Beyrut günlerce
bombaland›. ABD sald›r›da ‹srail’in
yan›nda yer ald›. Sonra ‹srail’e BM adeta
yalvard›. Lübnan’da ‹srail’in güvenli¤ini
sa¤layacak bir “Bar›fl Gücü” oluflturuldu.
Dünya bar›fl› s-a¤layan ABD’ye katk›
olsun diye, bu güce Türkiye de asker
gönderdi. Baflka ülkelerin güvenli¤ini
sa¤lamada usta olan “güzel ve yaln›z
ülke” Türkiye, kendi asker ve
vatandafllar›n›n güvenli¤ini bir türlü

sa¤layam›yor. Di¤er ülkelerin bu
konudaki deste¤i de hak getire…

. . .vatan ç i f t l ik ler in izse ,
kasalar›n›z›n ve çek defterlerinizin
içindekilerse vatan.

Geçen ay Meclis’teki kap›flmay›
canl› olarak izledik. Tart›flmadan ak›llarda
kalan iddialar› flöyle bir an›msayal›m:
‹ktidar partisi grup baflkanvekilinin
yönetim kurulu üyesi oldu¤u flirketin
mahkeme karar›yla teyit edilmifl hayali
ihracat suçu. Ayn› flirketin bir arac›n›n
uyuflturucu kaçakç›l›¤›nda ad›n›n
geçmesi… Ayn› flirketin t›rlar›na
gümrüklerde getirilmek istenen arama
muafiyeti.

Yine o tart›flmada geçen
sözcüklerden birkaç› flunlard›: Yalanc›,
üçka¤›tç›, sahtekar, Sülün Osman, aile
terbiyesinden mahrum, dalavereci…

Geçelim.

…fabrikalar›n›zda al kan›m›z›
içmekse vatan,

vatan t›rnaklar›ysa a¤alar›n›z›n,

Geçti¤imiz günlerde a¤adan
kaçan ya da a¤aya isyan edip ölen ya
da yaralanan köylü haberlerine tan›k
olduk. Van'›n bir köyünde a¤a
zulmünden kaçan 12 ailenin göçle
bafllayan bilinmeyene yolculu¤u da
bu haberlerden biriydi. Gazetelerin
yazd›¤›na göre 45 kiflilik yolcu otobüsüne
62'si çocuk olmak üzere 92 kifli binen
köylüler, yol boyunca zor anlar yaflad›lar.
Özellikle çocuklar büyük s›k›nt› çekerken
otobüsün koridoru yatak olarak
kullan›ld›. Kad›nlar ise yol boyunca,
kendiler ini  evlerinden etmekle
suçlad›klar› a¤aya isyan edip, a¤lad›.

...vatan, m›zrakl› ilmühalse,
vatan, polis copuysa,

Engin Ceber adl› yurttafl bas›n
savc›l›¤›ndan izinli bir dergiyi satarken
polis taraf›ndan dövülerek gözalt›na
al›nd›. Ard›ndan tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Orada da devam eden a¤›r

iflkence sonucu Ceber, yaflam›n› yitirdi.
Ceber’in cenaze töreninde en önde
tekerlekli sandalyeli Ferhat Gerçek vard›.
Ferhat Gerçek de ayn› dergiyi satarken
polis kurflunuyla vurularak on yedisinde
felç olup tekerlekli sandalyeye
mahkum edilmiflti. Adalet Bakan› bir ilki
gerçeklefltirdi ve iflkenceyle ölümden
dolay›, devlet ad›na özür diledi. On alt›
yafl›ndaki çocuklar›n yafl›n›n büyütülerek
idam edildi¤i günleri de gören bu millet
için özür, önemli bir ad›md›. Ancak
Ceber ölmüfl, çocuk yafltaki Gerçek, felç
olmufltu. Onu vuran polisler hakk›nda
henüz hiçbir ifllem yap›lmam›flt›. Adalet
için sesini duyurmaya çal›flan masum
yüzlü Ferhat ‘Gerçek’, gerisi yaland›!..

…vatan,  kurtulmamaksa
kokmufl karanl›¤›m›zdan,

Yaz›n üç sütun üstüne kapkara
hayk›ran puntolarla:

Nâz›m Hikmet ‘vatan hainli¤ine’
devam ediyor hâlâ.

Bu olaylar›n yafland›¤› s›rada
Naz›m Hikmet’i vatandafll›ktan ç›karan
düzenlemenin geçersizli¤ini isteyen
ailesinin istemini, Dan›fltay reddetti.

Nas›l ret etmesindi ki? Yukar›da
gördü¤ümüz üzere, Naz›m Hikmet
durmuyor, devam ediyor hâlâ…

econgun@gmail.com
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stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek, Ermeni
Sorunu’nda “Üçüncü Dalga”

yafland›¤›n› ve bu aflamada Diaspora ve
d›fl güçlerden yo¤un dayatmalar›n
yafland›¤›n› bildirdi.

Özbek, 11 Ekim Cumartesi günü Ulusal
Kanal’da yay›nlanan Esin Ergin Turhan’›n
sundu¤u “Günün ‹çinden” program›na
kat›ld›.

Ermeni sorununda yaflanan birinci,
ikinci ve üçüncü dalga üzerinde
ayr›nt› l ›  bilgiler veren Özbek,
küresel emperyalizmin Türk Ulusunun
geçmiflten gelece¤e tafl›d›¤› derin
bilinçalt›na yöneldi¤ini, tarih bilincini,
milli haf›zay›, kolektif duyarl›l›¤›
örseledi¤ini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerini sarsmaya çal›flt›¤›n› söyledi.

Özbek, “Türk ulusundaki ba¤›ms›zl›k
tutkusunun, onurlu yaflama iste¤inin
tarihsel birikiminin ben hala belirleyici
unsur oldu¤unu düflünüyorum. Türk

Milletinin özgür yaflama iradesini
kimsenin test etmemesini tavsiye
ediyorum” dedi.

Ulusumuzun Özgür Yaflama ‹radesini
Kimse Test Etmeye Kalkmamal›

s tanbul  Barosu Genel
Sekreteri Av. Hüseyin Özbek,
Silivri Cezaevi’ndeki duruflma

salonunda bafllayan Ergenekon
Davas›’yla ilgili yarg›laman›n fiziki
koflullar›n yetersizli¤i yüzünden
zedelendi¤ini bildirdi.

Özbek, 22 Ekim Çarflamba günü Ulusal
Kanal’da ve 23 Ekim Perflembe günü de

HABERTÜRK Televizyonu’nda canl›
yay›nlanan programlara kat›ld›.

Kendisinin de içinde bulundu¤u dört
kiflilik Baro Heyeti’nin yarg›laman›n ilk
günkü duruflmalar›n› izlediklerini
belirten Hüseyin Özbek, ilk gün
yaflanan kargaflan›n davan›n selametle
sonuçlanmas› konusunda herkeste kuflku
yaratt›¤›n› bildirdi.

Tutuklu ve tutuksuz san›klar›n ayr›
ayr› yarg›lanmas›n›n adil yarg›lanma
hakk›n› zedeledi¤ini belirten Özbek,
yarg›laman›n cezaevi kompleksinde
yap›lmas›n› yanl›fl bulduklar›n›, bunun
san›klar› psikolojik yönden olumsuz
etkileyece¤ini, bu durumun Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesi’nin 6.
maddesine de ayk›r›l›k oluflturdu¤unu
bildirdi.

Ucu aç›k bir iddianameye göre yeni
tutuklu san›klar›n kervana kat›laca¤›n›
kaydeden Özbek, ilk soruflturman›n gizli

yap›ld›¤›n›, avukatlar›n söz konusu bilgi
ve belgelere ulaflamad›klar›n›, ancak
nas›l bir gizli soruflturmaysa ertesi günü
flüpheli beyanlar›n›n medyada pehlivan
tefrikas› gibi yer ald›¤›n› vurgulad›.

Özbek, bu aflamada medyan›n çok kötü
bir s›nav verdi¤ini, flüphelileri daha ilk
soruflturmadan sonra “suçlu” ilan etti¤ini
ve kamuoyunu yan›ltt›¤›n› anlatt›.

Adil Yarg›lama Zedelendi

‹

‹
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“Türkiye’de
Hukuk Cinayetleri ‹flleniyor”

etris Cezaevi’nde gördü¤ü
iflkence sonucu öldürülen
Engin Çeber, 14 Ekim Sal›

günü NTV Televizyonu’nun saat
17.00’da yay›nlanan Haber Merkezi
adl› program›nda ele al›nd›.

Programa telefon ba¤lant›s›yla kat›lan

‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s›
Av. Mehmet Durako¤lu, 19 Aral›k 2006
tarihinde (CMK) Ceza Muhakemesi
Kanunu’nda de¤ifliklik yap›ld›¤›, bu
de¤iflikl ikle zorunlu müdafi l ik
sisteminin kapsam›n›n daralt›ld›¤›n› ve
kapsam daralt›ld›ktan sonra Türkiye’de
iflkence ve kötü muamelenin yeniden

konuflulmas›na baflland›¤›n› bildirdi.

Durako¤lu, kanunda de¤ifliklik
yap›lmadan önce gerekli uyar›lar›n
yap›ld›¤›n› ancak dinleyen ç›kmad›¤›n›
bildirdi.

‹flkence ve Kötü Muamele
Yeniden Gündeme Geldi

stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av.  H ü s e y i n  Ö z b e k ,
Türkiye’de yarg›dan elini

ç e k m e y e n  i k t i d a r › n ,  y a rg › y ›
siyasallaflt›rd›¤›n›, bu yüzden hukuk
cinayetleri ifllendi¤ini bildirdi.

Özbek, 19 Eylül 2008 Cuma günü Kanal
B Televizyonu’nda yay›nlanan Gazeteci-
Yazar Gürbüz Evren’in yönetti¤i
“Bekleme Odas›” adl› programa kat›ld›.
Programda, ‹zmir Barosu Baflkan›
Av. Nevzat Erdemir ve Manisa Barosu
Baflkan› Av. Remzi Demirkol da
konuflmac› olarak yer ald›.

Programda söz alan ‹stanbul Barosu
Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek,
ça¤dafl felsefeye dayal› yaflam›n
temelinde hukuk bulundu¤unu, Türkiye
Cumhuriyeti temelinin de müdafaa-i
Hukuk döneminde at›ld›¤›n›, bu nedenle
Cumhuriyetin ba¤›ms›zl›k ve adalet
ekseninden ayr› tutulamayaca¤›n›
söyledi. Ülkeyi yönetenlerin, temelinde
hukuk bulunan bir ülkede halk›n
adalete güvenini ve inanc›n› sars›c›
politikalardan vazgeçmeleri ve yarg›ya
sayg›l› olmalar› gerekti¤ini hat›rlatan
Özbek, “Ama görünen odur ki
ülkemizde maalesef bu böyle olmuyor.
Adalet çark›n›n dönmesini engelleme
çabalar›n›n giderek yo¤unlaflt›¤›n›
yaflanan olaylarla somut olarak
görüyoruz. Siyasal iktidar hukuku
ötelememeli, hukuku linç etmemeli,
h u k u k a  g ü v e n i  s a r s m a m a l › .
Unutulmamal›d›r ki hukuk herkese
laz›md›r” dedi.

Ergenekon davas›nda medyan›n yarg›s›z
infazda bulundu¤unu, soruflturman›n
gizlili¤inin yok edildi¤ini, gelecekte
çok tart›fl›lacak bu davan›n hukuk
fakültelerinde konu olaca¤›n› belirten
Özbek, Almanya’da görülen Deniz
Feneri davas›nda ise ayn› medyan›n
olay› görmezlikten geldi¤ini, bunda da
ayn› cemaat ikliminde yetiflmeleri ve
yaflamalar›n›n etkisinin görüldü¤ünü
bildirdi.

Alman yarg › s ›n ›n  “büyük b ir
doland›r›c›l›k olay›” olarak niteledi¤i
ve as›l faillerin Türkiye’de bulundu¤unu
bildirmesine karfl›n, olay›n üzerine
gitmede siyasal iktidar›n bir isteksizlik
gösterdi¤ini kaydeden Hüseyin Özbek,
yard›m toplamada adeta K›z›lay’la
yar›flan ve arkas›na iktidar gücünü alan
Deniz Feneri Derne¤i davas›nda Türk
yarg›s›n›n da iyi bir s›nav vermesi
gerekti¤ini anlatt›.

Ergenekon davas›nda hukuk d›fl›
uygulamalar›n görülmesi üzerine
‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› olarak
Hâkimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu’na
suç duyurusunda bulunduklar›n› belirten
Özbek, bir önlem olarak düflünülmesi
gereken tutukluluk halinin cezaya
dönüfltürüldü¤ünü, makul sürede ciddi
bir ceza iddianamesi haz›rlanmad›¤›n›,
hala neyle suçland›¤›n› bilmeyen
kifl i ler in  tu tukluluk hal ler inin
sürdürüldü¤ünü ifade etti.  Özbek, böyle
bir durumda Kuddusi Okk›r’›n hayat›n›
kaybetti¤ini, tutuklulardan Ayfle Asuman
Özdemir’in de ayn› kaderi paylaflmak

üzereyken Baro’nun yapt›¤› uyar›
üzerine tahliye edilerek tedavisine imkân
tan›nd›¤›n› söyledi.

‹zmir Barosu Baflkan› Av. Nevzat Erdemir
de, siyasal iktidar›n güdümüne ald›¤›
medya ile yarg›s›z infaz yapt›¤›n›,
Büyük Ortado¤u Projesi haritalar›nda
Güneydo¤u’nun Kürdistan, Do¤u’nun
Ermenistan s›n›rlar›na terk edildi¤inin
görüldü¤ünü, bu projenin Efl Baflkan›
olmakla övünen Baflbakan’›n Tük Ceza
Kanununun 302. maddesine göre suç
iflledi¤ini öne sürdü. Erdemir, Ankara
Cumhuriyet Baflsavc›s›’n›n Baflbakan
hakk›nda inceleme bafllatmas›
gerekti¤ini bildirdi.

Siyasetin eli yarg›n›n içindeyken adaletin
gerçekleflmesinin mümkün olmad›¤›n›
hat›rlatan Erdemir, “Do¤ru olan herkesin
kendi iflini yapmas›d›r. Ama buna olanak
verilmemektedir. Asl›nda Türkiye’de bir
rejim de¤iflikli¤i gerçeklefltirilmek
istenmektedir. Medya bu çabay›
perdelemektedir” dedi.

Manisa Barosu Baflkan› Av. Remzi
Demirkol da, hukuk ad›na çok ac›mas›z
fleylerin yafland›¤›n› bildirdi. Demirkol,
Almanya’da görülen Deniz Feneri
davas›n›n aflamalar› hakk›nda bilgi verdi
ve davan›n uzlaflma hukukunun bir
örne¤i oldu¤unu kaydetti. Demirkol,
uz la flma  hukukunun  ü lkemiz
yasalar›na da girdi¤ini, ancak yeterince
uygulanmad›¤›n› anlatt›.

‹

M
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Türk ‹fl Hukukunda
‹fle ‹ade Davas›
Av. Erdal Gökçe taraf›ndan haz›rlanan kitap üç ana bölümden
olufluyor. ‹lk bölümde “‹fl Yarg›lamas› ve ‹flçinin Feshe Karfl›
Korunmas›”, ikinci bölümde “‹fle ‹ade Davas› ve fiartlar›”,
üçüncü bölümde “‹fle ‹ade Davas›nda Yarg›lama ve Sonuçlar›”
ana bafll›klar› alt›nda toplanan konular yer al›yor.

Eserde, ak›c› bir anlat›m ve uygulamadan örneklerle ele al›nan
‹fle ‹ade Davalar›, hem uygulamac›lara hem de akademik
araflt›rma yapmak isteyenlere konuyla ilgili olarak önemli hukuki
veriler sunuyor.

Kitab›n girifl bölümünde, ifl sözleflmesinin iflveren taraf›ndan
yeni yasal düzenlemelere ayk›r› olarak feshedilmesinin en
önemli hukuki yapt›r›m›, iflçinin ifle iade edilmesidir. ‹fl
güvencesinden kaynaklanan ifle iade talep hakk› baz› flartlar›n
gerçekleflmesi halinde dava yolu ile kullan›lmal›d›r. Uygulamada
ve doktrinde genel olarak kabul edilen ismi ile ifle iade davas›n›n
ifl hukuku, ifl yarg›lamas› ve genel yarg›lama hukuku bak›fl aç›s›
ile incelenmesi yaflanan eksikliklerin giderilmesine yönelik baz›
önerilerde bulunulmas›d›r, deniliyor.

176 sayfadan oluflan kitap Legal Yay›nevi taraf›ndan yay›mland›.

Türk Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sürecinde Türk Ceza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku adl› derleme eser Baro Yay›nlar›m›z
aras›ndan ç›kt›. Baro Yönetim Kurulu üyemiz Prof. Dr. Fatih S.
Mahmuto¤lu’nun proje yöneticisi oldu¤u kitap özel ciltli olarak
bas›ld› ve 492 sayfadan olufluyor. Kitapta yer alan konu bafll›klar›
ve yazarlar flu flekilde s›ralan›yor:

È ‹dari ‹fllemle Suç Ve Ceza Konulup Konulamayaca¤› ‹le
Kabahatleri Suç Olmaktan Ç›karma E¤ilimi Ba¤lam›nda Kanunilik
‹lkesi, Uygar Günerbüyük
È Etkin Piflmanl›k, Abdullah Köflfleko¤lu
È Tarihsel Geliflimi ‹le Uluslararas› Ceza Mahkemesi ve Türkiye,
Yelda Koçak
È Göçmen Kaçakç›l›¤› ve  ‹nsan Ticareti, Sibel Y›lmaz
È Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sürecinde Yeni Ceza Hukuku Mevzuat›
Çerçevesinde Özel Hayat›n Gizlili¤i Ve Korunmas›,
‹rem Yaz›c›o¤lu
È Avrupa Birli¤ine Uyum Sürecinde Türk Ceza Ve Ceza
Muhakemesi Hukukunda Organize Suçlara ‹liflkin Düzenlemeler,
Erkan Sar›tafl
È Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sürecinde Gümrük Mevzuat›,
Dilara fiahin
È 5607 Say›l› Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu’nda Kaçakç›l›k
Fiileri Ve Bu Fiillerin 1918 ‹le 4926 Say›l› Kanunlar›ndaki Madde
Karfl›l›¤›, Lerzan Gümüflalan
È Avrupa Birli¤i’ne Uyum Sürecinde Biliflim Suçlar›,
Aysun Dalk›l›ç
È Askeri Ceza Yarg›lamas›nda Müdafiin Hukuksal Konumu,
Prof. Dr. Fatih Selami Mahmuto¤lu-Av. Uygar Çöltekin
È 5726 Say›l› Tan›k Koruma Kanunun De¤erlendirilmesi,
Gülflah Bostanc›
È Adli Kontrol, Bark›n Asal
È Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaflma Kurumu,
Kemal Bahriyeli
È Müdafiin Yasakl›l›k Halleri, Osman Gazi Ünal

Kitap Baromuzdan edinilebilir.
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Cumhuriyetimizin 85. Y›l›n›
Coflkuyla Kutlad›k

Türkiye Cumhuriyeti’nin 85. Y›l›n› coflkuyla kutlad›k.

Cumhuriyet Bayram›'n› kutlama program› çerçevesinde,
28 Ekim 2008 Sal› günü Taksim Cumhuriyet An›t›'nda
düzenlenen törende, ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤› ad›na Kad›n
Haklar› Merkezi Baflkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan An›t’a
çelenk koyarak sayg› duruflunda bulundu.

Cumhuriyetimizin 85. Y›l› dolay›s›yla ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›
bir bildiri yay›nlayarak Avukatlar›n Cumhuriyet’in onurlu
bireyleri olmaktan duyduklar› k›vanc›, 85. Y›l’da da ulusuyla
paylaflmaktan onur duyduklar› belirtildi.

Bildiride flöyle denildi:

“Atatürk’ün, milli mücadele flehitlerinin miras›, kanla irfanla
kurulan Cumhuriyet 85. Y›l›nda Damat Ferit’in ard›llar›n›n,
kalk›flma denemeleri yapan etnik bölücülü¤ün, emperyalizmin
›l›ml›laflt›rarak siyasallaflt›rd›¤› teokratik gericili¤in tehdidi
alt›ndad›r.

‹stanbul Barosu, Türk Ulusunun vazgeçilmez yaflam biçimi,
ça¤dafl de¤erlerin ve Cumhuriyet’in kazan›mlar›n›n
korunmas›ndaki tavr›n› bundan sonra da ayn› özen ve
kararl›l›kla sürdürece¤ini kamuoyuna sayg›yla duyurur.”

Sosyal Sigorta ‹fllemleri Kapsam›nda
Yap›lacak ‹fllemler Hakk›nda Duyuru
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›’nca 8 Eylül 2008 tarih ve
72 say›l› duyuruda Sosyal Sigorta ‹fllemleri Yönetmeli¤i
kapsam›nda meslektafllar›m›z›n yapmas› gereken ifllemler
an›msat›ld›.

TBB duyurusunda, 5510 say›l› yasa kapsam›nda sosyal sigorta
hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta
ifllemlerine iliflkin usul ve esaslar› düzenleyen yönetmeli¤in
28 A¤ustos 2008 tarih ve 26981 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanarak Ekim bafl›nda yürürlü¤e girdi¤i bildirildi.

Stajyer avukatlar›n yasa ve yönetmelikle getirilen “zorunlu
staj” kavram› içinde de¤erlendirilmesine iliflkin taleplerin
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› nezdinde sürdürüldü¤ü
belirtilen duyuruda flöyle denildi:

1- Yönetmeli¤in 70. maddesinin 9. f›kras›n›n (d) bendi, sigortal›
olmaks›z›n avukatl›k staj›n› yapanlar›n normal staj sürelerinin
borçland›r›lmas› halinde borçlanma baflvuru belgelerinin,
ilgili Baro Baflkanl›klar›nca onaylanaca¤›n› düzenlemektedir.

2- Yönetmeli¤in geçici 6. maddesinin 3. f›kras›, topluluk
sigortas›na tabi olan avukatlar›n bu kay›tlar› esas al›narak
tescillerinin yap›labilmesi için, kendileri veya Barolar›m›z
taraf›ndan örne¤i Sosyal Güvenlik Kurumu’nca haz›rlanan
belgenin, yasan›n yürürlük tarihinden bafllayarak en geç üç
ay içinde kuruma verilmesi zorunludur.

Vatan Caddesinde Tören
Dolmabahçe Saray›’nda Resepsiyon

Cumhuriyetimizin kuruluflunun 85. Y›ldönümü resmi
kutlamalar›na Vatan Caddesi’nde devam edildi. Burada
düzenlenen törende “resmi geçit” yap›ld›.

Cumhuriyet Bayram› dolay›s›yla ‹stanbul Valili¤i’nce akflam
Dolmabahçe Saray› bahçesinde de, yerli ve yabanc› misyonla,
protokolde yer alan, kamu kurum ve kurulufllar›, meslek
örgütleri ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin kat›ld›¤›
bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda ‹stanbul Barosu’nu Baflkan
Av. Muammer Ayd›n temsil etti.
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‹stanbul Barosu
Kalite Yönetim Sistemi
2008 Y›l› ‹kinci Ara Denetlemesi
Tamamland›

DQS firmas› taraf›ndan 10-11.10.2006 tarihinde belgelendirme
denetiminde; ‹stanbul Barosu Kalite Yönetim Sistemi’nin belirtilen
standard›n flartlar›na uygun oldu¤u kan›tlanarak ilk defa “DIN
EN ISO 9001:2000 KYS” sertifikas› verilmifltir.

2006 y›l›ndan beri periyodik olarak DQS firmas› taraf›ndan
yap›lan denetlemelerin 2008 y›l› Sertifika ‹kinci Ara Denetimi
06 -07.10.2008 tarihinde yap›lm›flt›r.

Denetleme, DQS firmas›ndan gelen Bafl Denetçi fiahin Sallabafl
ve Süleyman Aygün ile ‹stanbul Barosu Baflkan Yard›mc›s› ve
Kalite Koordinasyon Merkezi koordinatörü Av. Mehmet
Durako¤lu, Kalite Koordinasyon Merkezi Baflkan› Av. Mehmet
Ayd›n, Kalite Dan›flman› Bafl Denetçi Mine Nazife Memifller,
Kalite Koordinasyon Merkezi Baflkan Yard›mc›s› Av. ‹brahim
Öztürk, KKM Üyesi ‹ç denetçi Av. Sami Akda¤, ‹ç Denetçi
Av. Sibel Tokao¤lu, ‹ç Denetçi Av. Bediray Erdost taraf›ndan
yap›lm›flt›r.

Yap›lan denetlemede; ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Kalite
Koordinasyon Merkezi, Adli Yard›m, Kad›n Haklar› Merkezi,
CMK Servisi, Bilgi ‹fllem, Arfliv, Sat›n Alma ve ‹dari ‹fller
birimleri denetlenerek, Baronun iflleyifli hakk›nda incelemede
bulunmufllard›r.

Bu denetlemede; ‹stanbul Barosu Organizasyonu, Yönetimin
Gözden Geçirilmesi, Baronun Süreçleri, Kalite El Kitab›, ‹ç
‹letiflim, Kaynaklar›n Sa¤lanmas›, E¤itim, ‹ç Tetkikler ve Sonuçlar›,
Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ile ‹yilefltirmeler, Baro Birim,
Merkez ve Komisyon Hedefleri, Üye Memnuniyet Anketi, Veri
Analizleri, Doküman ve Kay›tlar›n Kontrolü incelenerek Kalite
Yönetim Sistemi’nin prosedürlere uygunlu¤unun denetlenmesi
yap›lm›flt›r.

Veri analizlerinde; CMK Atamalar› ve bölgelere göre Karakol,
Emniyet fiube Müdürlükleri, Savc›l›k ve Mahkeme; Ma¤dur ve
San›k da¤›t›m grafikleri, Adli Yard›m Atamalar›, Kad›n Haklar›
Atamalar›, devam eden ve bitmifl dosyalar, Yay›n Kurulu’nca
yay›nlanan kitaplar, bunlar›n protokol da¤›t›mlar›, sat›fllar› ve

depo stoklar›, 2006, 2007 ve 2008’de etkinliklere ve e¤itimlere
kat›l›m grafikleri, e¤itim memnuniyet anketi grafikleri incelenmesi
yap›lm›flt›r.

Belgelendirme Kuruluflu DQS Denetçilerinin; denetim tutanaklar›
ve beyanlar›nda Baromuzun ISO 9001:2000 Kalite Yönetim
Sistemi ve Belgelendirmenin koflullar›n›n varl›¤› hatta birçok
konuda standart üstü gelifltirilmifl ve kuvvetli özelliklerimizin
bulundu¤u vurgulanm›fl ve kay›t alt›na al›nm›flt›r.

Denetleme neticesi ‹stanbul Barosu’nun “DIN EN ISO 9001:2000
KYS Belgesi” 1 y›l daha uzat›lm›flt›r.

Pazartesi Forumlar› Bafll›yor
‹stanbul Barosu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türk Ceza
Hukuku Derne¤i’nin ortaklafla düzenledikleri Pazartesi Forumlar›
3 Kas›m 2008 Pazartesi günü bafll›yor. Pazartesi Forumlar›,
6 Nisan 2009 tarihine kadar devam edecek.

6 konferans olarak planlanan Pazartesi Forumlar› her ay›n ilk
Pazartesi günü saat 17.00’da ‹stanbul Barosu Orhan Apayd›n
Konferans Salonu’nda gerçekleflecek.

‹lki 3 Kas›m 2008’de yap›lacak Pazartesi Forumlar›’n›n konusu:
“‹flkence ve Zalimane Muamele”

Prof. Dr. Durmufl Tezcan’›n yönetece¤i forumun konuflmac›s›
ise: Yrd. Doç. Dr. Murat Önok.

Baro Yay›nlar›
Tüyap Kitap Fuar›’nda
‹stanbul Barosu Yay›n Kurulu, 1–9 Kas›m tarihleri aras›nda
Beylikdüzü Fuar alan›nda gerçekleflen 27. Uluslararas› Kitap
Fuar›’na kat›ld›.

Fuar›n 4. salon 211 nolu stand›nda yer alan ‹stanbul Barosu
Yay›nlar› okurlarla buluflacak.

Fuar›, 1 -8 Kas›m tarihleri aras›nda saat 11.00 – 20.00, 9 Kas›m
Pazar günü ise 11.00 – 19.00 aras›nda gezmek mümkün.

Fuar alan›na, Taksim Atatürk Kültür Merkezi ile Bak›rköy Deniz
Otobüsleri ‹skelesi otopark›ndan kalkacak özel servislerle, ayr›ca
Bak›rköy Özgürlük Meydan› ve Avc›lar Metrobüs son dura¤›ndan
kalkacak ‹ETT otobüsleriyle ulafl›labiliyor.



CMK Meslek ‹çi E¤itimi

Baromuz CMK Uygulama Merkezi’nce düzenlenen “San›k
Müdafili¤i, Ma¤dur/fiikâyetçi/ Kat›lan Vekilli¤i” konulu Meslek
‹çi E¤itim Semineri’nin 11. Grubu, 20 – 24 Ekim 2008 tarihlerinde
Larespark Otel’de yap›ld›.

2008 Ocak ay›ndan bu yana yap›lan Meslek ‹çi E¤itim Semineri’ne
toplam 800 avukat kat›ld›.

2008 – 2009 Meslek ‹çi E¤itim Seminerlerinin program› ayr›ca
aç›klanacak.

Hukuk ‹ngilizcesi ve Terminolojisi
Dersleri Bafllad›
‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi’nce düzenlenen Hukuk
‹ngilizcesi ve Temel ‹ngilizce Dersleri 13 Ekim 2008 Pazartesi
günü bafllad›.

Derslere kat›lmak isteyenler için 8 – 9 – 10 Ekim 2008 tarihlerinde
Staj E¤itim Merkezi’nde yap›lan ‹ngilizce Seviye Tespit S›nav›
sonuçlar› Baromuzun WEB sitesinde ve Staj E¤itim Merkezi’nde
ilan edildi.

13 Ekim 2009 Pazartesi günü Staj E¤itim Merkezinde bafllayan
dersler 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

Korolar›m›z Yeni Dönem
Çal›flmalar›na Bafllad›
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu Türk Sanat Müzi¤i
ve Türk Halk Müzi¤i Korolar› yeni dönem çal›flmalar›na bafllad›.

Türk Sanat Müzi¤i Korosu çal›flmalar›n› Sal› günleri saat 17.30’da
Baro Kültür Merkezi’nde, Cuma günleri ise Saat 17.30’da Kad›köy
Belediyesi Baflkanl›k Binas› Brifing Salonu’nda yapacak.

Baromuzun TSM ve THM Korolar›nda çal›flmak isteyen
meslektafllar›m›z afla¤›da belirtilen görevlilere baflvurabilir.

TSM Korosu için:
fief Caner Bak›r (0216 338 74 91 / 0542 622 77 14)
Av. Gültekin Sezgin: (0216 337 95 70 / 0532 422 11 26)

THM Korosu için:
Av. Zeynep Bozkurt (0532 242 89 43)
Av. Gülçin Aru Cantürk (0532 341 23 32)
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2008 Eylül Ay›nda

04.09.2008

AV. MUSTAFA AKDO⁄AN

AV. BERNA BULGURCU

AV. MEHMET MUTLU HASANÇEB‹

AV. SERDAR KÜRKÇÜO⁄LU

AV. SERDAR AYDAR

AV. SELÇUK ERDO⁄AN

AV. BARIfi DEM‹R

AV. fiENAY TOPRAK ÜÇER

AV. OYA ÖKTEM

AV. MERAL DÖNMEZ

AV. AL‹ RIZA ERCAN

AV. ‹D‹L AKSU

AV. ÖZLEM KENTER

AV. ABDÜLKAD‹R DO⁄AN

AV. AL‹ ATAR

AV. AYfiE YASEM‹N AYDO⁄MUfi

AV. NAZIM SARIAL‹O⁄LU

AV. fiER‹FE A⁄AÇDELEN ZORLU

AV. ERTU⁄RUL HARMAN

AV. TURHAN AYDEM‹R

AV. MUSTAFA KAHR‹MAN

AV. SEL‹N NURAL T‹FT‹KÇ‹

AV. MUSTAFA EMRE YILMAZ

AV. HAT‹CE AYDIN

AV. SAF‹YE AFfi‹N

AV. HOVSEP PAYEL

AV. NED‹M ÖZTÜRK

11.09.2008

AV. BAfiAR GÜNDÜZ

AV. HALE GÜLfiEN

AV. HAR‹KA BALAK

AV. KUDDUS‹ KODAL

AV. ÖZLEM EKREN

AV. BAHAEDD‹N ÖZDEM‹R

AV. D‹DEM DO⁄AN

AV. BURAK YILDIZ

AV. YÜCEL NUMANO⁄LU

AV. FATMA ÖZEN

AV. BARIfi ÖZDEM‹R

AV. CEM ÜLKER

AV. GÜLfiEN MENGENE

AV. FULYA BÜYÜKYÖRÜK

AV. FATMA ÖZGE KULAK

AV. FAYSAL OLAM

AV. YALGIN TUNA

AV. BURCU ÖZAYDIN

AV. CEYHUN POLAT

AV. ZEYNEP ÖZUÇAK

AV. HAT‹CE AHU GÜNEYL‹

AV. BANU NUR BARBUR ÖZADA

AV. NESR‹N KELLEC‹

AV. ZEYNEP BUKLE DA⁄CI
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Ruhsat Alan Avukatlar

18.09.2008

AV. ESRA ERDEN

AV. SÜLEYMAN KANDEM‹R

AV. CENG‹ZHAN ÖZDEM‹R

AV. HACI ÇET‹N

AV. MEHMET MELEKO⁄LU

AV. OKAN MET‹NER

AV. O⁄UZ KA‹N

AV. ‹PEK UYUKLU

AV. BENGÜ GÖZLÜKO⁄LU

AV. MENENT ÇEL‹KBOYA

AV. CENK ÇALIMLI

25.09.2008

AV. AYfiE HOfiTA

AV. MURAT ODABAfiIO⁄LU



1878‹STANBUL BAROSU36  ‹STANBUL BAROSU BÜLTEN‹ YASALAR

5763) ‹fl Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5764) Müflterek Taarruz Uça¤›n›n Üretimi, Desteklenmesi ve Sürekli ‹yilefltirilmesine ‹liflkin Mutabakat Muht›ras› ve Buna Dair Mali
Yönetim Esaslar› Doküman›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun

5765) Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilât› Kanununda ve Yüksekö¤retim Kurumlar› Ö¤retim Elemanlar›n›n Kadrolar› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakk›nda Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde De¤ifliklik Yap›lmas›na
Dair Kanun

5766) Amme Alacaklar›n›n Tahsil Usulü Hakk›nda Kanunda ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun

5767) Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik
Yap›lmas›na Dair Kanun

5768) Askerlik Kanunu ile Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5769) Askerlik Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5770) Çavufl ve Uzman Çavufl Kanununun Bir Maddesinde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5771) Harp Akademileri Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5772) Yüksekö¤retim Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5773) Yüksekö¤retim Kurumlar› Teflkilat› Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5774) Baflar›l› Sporculara Ayl›k Ba¤lanmas› ile Devlet Sporcusu Unvan› Verilmesi Hakk›nda Kanun

5775) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Aras›nda Demiryolu Tafl›mac›l›¤› Alan›nda ‹flbirli¤i
Anlaflmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una ‹liflkin Kanun

5776) Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanl›¤› ile Ukrayna ‹çiflleri Bakanl›¤› ‹ç Birlikler Ana Departman› Aras›nda Güvenlik
Alan›nda Personel E¤itimi ve Ö¤retimi ‹flbirli¤i Protokolünün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5777) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Aras›nda Savunma Sanayi ‹fl Birli¤i Anlaflmas›n›n Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5778) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Aras›nda Kiflilerin Geri Kabulüne ‹liflkin Anlaflman›n Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5779) ‹l Özel ‹darelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakk›nda Kanun

5780) Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Komitesi Aras›nda Nükleer Düzenleme Konular›nda
Teknik ‹flbirli¤i ve Bilgi De¤iflimi Mutabakat Zapt›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5781) Avrupa Yat›r›m Bankas›n›n Türkiye’de Temsilcilikler Açmas›na Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Yat›r›m Bankas›
Aras›ndaki Anlaflman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5782) Tapu Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5783) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Hayvan Sa¤l›¤› ve Karantina Konusunda ‹flbirli¤i
Anlaflmas›’n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5784) Elektrik Piyasas› Kanunu ve Baz› Kanunlarda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5785) Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5786) Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik ve Yeminli Mali Müflavirlik Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun

Son Ç›kan Yasalar



Bunlar›

biliyor musunuz?

r ‹stanbul Barosu’nun 25 - 26 Ekim 2008 günü yap›lan Genel Kurulu’nda

17.265 Avukat›n oy kulland›¤›n›,

r Bu oylardan 16.906’s›n›n geçerli, 359’unun geçersiz say›ld›¤›n›,

r Mazeretli olduklar› için Genel Kurul’a kat›lamayan yaklafl›k 3.000 avukat›n Baro’ya

mazeret faks› çekti¤ini,

r Mazeret dilekçesi göndermek için Genel Kurul’un yap›ld›¤› günden itibaren bir ayl›k

ek sürenin oldu¤unu,

r Genel Kurul’un yap›ld›¤› Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’n›n on iki y›l önce

kurulmufl özel bir anonim flirket taraf›ndan yönetildi¤ini,

flirketin 133 orta¤›n›n bulundu¤unu,

r Kongre Merkezi’nin çözüm ortaklar›n›n bulundu¤unu, kurulun yap›ld›¤› gün yiyecek

ve içecek stand›n›n Borsa Lokantas› taraf›ndan kuruldu¤unu, iki gün sonunda 30.000

YTL’lik bir yiyecek içecek sat›fl›n›n gerçekleflti¤ini,

r Bu rakam›n da, toplamda on befl bin flifle su, on bin bardak çay ya da kahve ve

alt› bin adet ekmek aras› yiyece¤e karfl›l›k geldi¤ini,

r Bütün toplant›lar›nda Kongre Merkezi’nin, d›flar›dan yiyecek al›m›n› yasaklad›¤›n› ve

yiyeceklerin içeri sokulmas›n› engelledi¤ini,



Derleyen: Serpil KÖSE


