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"Atatürk ve Cumhuriyeti
Sonsuza Kadar Yaﬂatacak
Kararl›l›ktay›z"
lümünün 67. y›l›nda Atatürk’ü bir kez daha sayg›yla, özlemle an›yoruz.
O Türk ulusu için oldu¤u kadar
ezilen, horlanan, sömürülen
dünya halklar› için de bir gurur
simgesiydi. Yenilmez san›lan
emperyalizme, dünyaya hükmeden ma¤rur sömürgenlere karß›
durußun, mazlumlar›n hakk›n›n,
insanl›¤›n ortak de¤erlerinin savunulmas›n›n da simgesi olarak
günümüzde hala yaßamas›n›n
üzerinde düßünülmesi gerekir.

Ö

Türkiye halk›,
as›rlardan beri hür ve
ba¤›ms›z yaßam›ß ve
ba¤›ms›zl›¤› hayat›n ßart›
kabul etmiß bir milletin
kahraman evlatlar›d›r.
Bu millet istiklalsiz
yaßamam›ßt›r. Yaßayamaz
ve yaßamayacakt›r.
***
Dünyan›n bize sayg›
göstermesini istiyorsak,
evvela bizim kendi
benli¤imize ve milletimize
bu sayg›y› hissen, fikren,
fiilen bütün iß ve
hareketlerimizle
gösterelim. Bilelim ki,
ulusal benli¤ini bulamayan
uluslar baßka uluslar›n
esiridir.

Askeri yetenekleri, üstün komutanl›k özellikleri, ordular› sevk
ve idaresi dünya askeri literatüründe kendisine hakl› bir yer
edinmesini sa¤lam›ßt›r. Askerlik
d›ß›nda bir halk önderi olmas›n›n, ulusal kurtulußtan sonra
halk›yla birlikte ülkeye gerçekten ça¤ altlatan devrimleri gerçekleßtirmesinin üzerinde durulmal›d›r. Liderlik yeteneklerinin yan›nda, yaßad›¤› ça¤› kavray›ß›, toplumu ça¤daß uygarl›k düzeyine ulaßt›racak siyasal, toplumsal, hukuksal devrimleri
gerçekleßtirmesi, onun tart›ß›lmaz askeri yetene¤inin yan›nda
entelektüel birikiminin, siyasal
kültürünün de göstergesidir.
Dünyan›n o zamanki yenilmez
güçlerine karß› verilen antiemperyalist savaßtan zaferle ç›k›ß,
ulusumuzu ortaça¤ karanl›¤›ndan ça¤daß uygarl›k düzeyine yönelten devrimler, ümmet kültüründen ulus olma, yurttaß olma,

ça¤daß birey olma bilincini olußturmay› gerçekleßtirme, bu gün
için bile oldukça ßaß›rt›c›d›r.
O’nun, dünyan›n ezilenlerine
emperyalizmin yenilebilece¤ini,
mazlum uluslar›n da ça¤daß at›l›mlarla gelißebilece¤ini göstermesini emperyalistler hala affetmemißlerdir. ‹çerde de saltanat›n ve hilafetin kald›r›lmas› sonucu rahat› bozulanlar, ümmet bilinciyle sürüleßtirilen toplumu
kolay sömürmeye al›ßanlar da

Medeniyet yolunda
yürümek ve baßar›l› olmak,
hayat ßart›d›r. Bu yol
üzerinde duraklayanlar ve
ya bu yol üzerinde ileriye
de¤il, geriye bakmak cehil
ve gafletinde bulunanlar
uygarl›¤›n seli alt›nda
bo¤ulmaya mahkûmdur.
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içteki ve d›ßtaki baz› sözcüleri,
Atatürk resimlerinin art›k kamu
kurumlar›n›n duvarlar›ndan kald›r›lmas›n›n zaman›n›n geldi¤inden söz etmeye baßlam›ßlard›r.
Türkiye Cumhuriyetinin üniter
yap›s›na, ulusal birli¤ine ve ça¤daß kurumlar›na karß› tasfiye özlemi içinde olanlar yine hüsrana
u¤rayacaklard›r.

Yabanc› bir devletin himaye ve deste¤ini kabul etmek,
insanl›k özelliklerinden mahrumiyeti, beceriksizlik ve
miskinli¤i itiraftan baßka bir ßey de¤ildir.
O’nun yapt›klar›n› hala hazmedememißlerdir.

Atatürk’le simgeleßen ulus devletin tasfiyesine yönelik girißimin

Ulusal ba¤›ms›zl›¤›n ve ça¤daßl›¤›n simgesi ATATÜRK‘ü Türkiye
Cumhuriyeti ile birlikte sonsuza
kadar yaßatacak kararl›l›k Türk
ulusunda fazlas›yla bulunmaktad›r.
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

n

Ölümünün 67. y›l›nda Ata’m›z› Sayg›yla And›k
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aram›zdan ayr›l›ß›n›n 67. y›ldönümünde törenlerle an›ld›.
Atatürk’ün ebediyete intikal etti¤i an olan saat
9’u beß geçe bütün yurtta bir dakikal›k sayg› durußunda bulunuldu. Atatürk an›tlar›na çelenkler
konuldu ve bayraklar yar›ya indirildi.
Çeßitli kurum ve kurulußlarda yap›lan toplant›larda Atatürk üzerine konußmalar yap›ld›, ßiirler
okundu ve film gösterileri düzenlendi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu,
Taksim Cumhuriyet An›t›n önünde yap›lan törene
kat›ld›. Kolcuo¤lu, sayg› durußundan sonra an›ta
çelenk koydu.
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Atatürk’ün ölüm y›l dönemi nedeniyle ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤› ayr›ca bir bildiri yay›nlad›.
Bildirinin tam metnini sitemizde bulabilirsiniz.

güncel

Kamu Yöneticileri
Yarg›ya Güveni Sarsmamal›d›r
‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, yapt›¤› bas›n toplant›s›nda,
kayna¤›n› hukuktan ve yasadan almayan eylemler kim taraf›ndan yap›lm›ﬂ olursa olsun,
hukukun egemen k›l›nmas›n› ve yeni bir Susurluk olay› yaﬂanmas›na
asla izin verilmemesini istedi.
Yönetim Kurulu Üyeleriyle
birlikte 15 Kas›m Sal›
günü saat 11.00’da Baro
Merkezinde bas›n toplant›s›
yapan Baßkan Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu, Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi Büyük
Dairesinin verdi¤i türbanla
ilgili karar›, Van Yüzüncü Y›l
Üniversitesi Rektörünün
tutuklanmas› ve ayn›

Buradaki gerekçeleri k›saca s›ralad›¤›m›zda:

Sekreter Yard›mc›s›n›n Van

- Yüksek ö¤renimini laik üniversitede yapmay› seçen ö¤renci
üniversitenin kurallar›n› kabul
etmiß oldu¤u,

Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesinin
Üniversitenin Genel
Türbanla ‹lgili Karar›

Cezaevinde intihar›, Helal
G›da Üretimi Standard› için
Türk Standartlar›
Enstitüsünün görevlendirilmesi ve Þemdinli olaylar›na
ilißkin insan haklar›,
demokrasi ve hukuk aç›s›ndan de¤erlendirmeler yapt›.

Türban konusu ülkemizde baz›
çevrelerce sürekli tart›ßma konusu yap›lmakta, siyasi amaçla
gündeme taß›nmaktad›r. Leyla
ÞAH‹N isimli ö¤rencinin türbanla
üniversiteye girme yasa¤›na karß› A‹HM’de açt›¤› dava 29 Haziran
2004 tarihinde, iddia edilenlerin
yerinde olmad›¤› gerekçesiyle
reddedilmißtir. Redde karß›
A‹HM Büyük Dairesine itiraz
edilmiß, Büyük Daire de verdi¤i
kararla A‹HM karar›n› yerinde
bularak itiraz› reddetmißtir.

- Dinsel simgelerin herhangi bir
yerde s›n›rlama olmaks›z›n sergilenmesi, baßka dinlere mensup ö¤renciler üzerinde bask›
olußturabilece¤i, hatta bu bask›
di¤er ö¤renciler üzerinde de etkili olabilece¤i, farkl› inan›ßlardaki ö¤rencilerin birlikteli¤ini
sa¤lamak, eßitlik ve laiklik ilkesi
esas al›narak dinsel inançlar›
aç›¤a vurma özgürlü¤ünün s›n›rlanabilece¤i,
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- Laik üniversitelerde dini simge
niteli¤i taß›yan k›yafetlerin giyilmesi üniversite düzenini bozabilece¤i,

mißtir. Burada verilen karar›n bir
taraf›n›n devlet oldu¤u aç›kça
ortadad›r. Bu nedenle devleti de
ba¤lar niteliktedir.

- Üniversitelerdeki k›l›k k›yafet
düzenlemesiyle ilgili 1991 tarihinde verilen Dan›ßtay karar›n›n
da Anayasa Mahkemesi karar›na
at›fta bulunarak, Türkiye’de türban konusunun siyasallaßt›r›ld›¤›, dini kurallar› dayatmaya çal›ßan aß›r› uçlar›n eylemlerini art›rd›¤›n› vurgulam›ßt›r.

Anayasa Mahkemesi bu konuda
daha önceki bir karar›nda türban›n dini bir simge oldu¤unu, laiklik ilkesini ihlal etti¤ini ifade etmißtir. Bu konuda bir çaban›n
içerisinde oldu¤u tespit edilen
Refah Partisinin, laikli¤e ayk›r›
eylemlerin oda¤› olmas› nedeniyle kapat›lmas› davas›n›n gerekçesini olußturmußtur. Bu karara karß› A‹HM ne yap›lan itiraz›n reddedildi¤i de dikkate al›nd›¤›nda hukuki bak›mdan bu sorunun çözüldü¤ünü ve sonuçland›¤›n› söylemek mümkündür.

- Bu durumda da laiklik ilkeleri,
kad›n erkek eßitli¤i ve kad›n haklar› konusunda baz› kararlar› alma zorunlulu¤u getirmektedir.
Amaç e¤itim kurumlar›n›n laik
karakterini korumakt›r gerekçeleriyle, Avrupa ‹nsan Haklar›
Sözleßmesinin ( A‹HS) inanç özgünlü¤ü, ifade özgürlü¤ü, aile
yaßam›na sayg›, düßünce, vicdan
ve din özgürlü¤ü, e¤itim özgürlü¤ü kurallar›na ayk›r›l›k görmedi¤i sonucuna varm›ßt›r.
A‹HM kararlar›n›n Türk Devleti
için geçerli, uygulanmas› zorunlu kararlar oldu¤u, kabul edil-
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Kald› ki bu davan›n daval› taraf›
olan devlet mahkemeye sundu¤u
savunmalar›nda çok içtenlikli olmasa bile uygulaman›n do¤ru oldu¤unu beyan etmißtir.
A‹HM’nin konuyu hukuksal aç›dan kesin olarak sonland›ran karar›n›n aç›klanmas›ndan sonra
yürütmenin baß› olan Baßbakan›n, D›ßißleri Bakan›n›n ve ne-

dense bu tart›ßmaya kat›lan
TBMM Baßkan›n›n itirazlar›n› kamuoyu ßaßk›nl›kla izlemektedir.
Davada devleti temsil eder durumda olanlar›n ( en az›ndan hukuksal anlamda taraf olarak)
adeta bu kararlar›n devlet taraf›nda de¤illermiß gibi bir tav›r
içinde olmalar›n›n nedeni kamuoyunca bilinmektedir. Sadece kißiyi ba¤lad›¤› iddias›nda bulunmalar›n›n hiçbir hukuksal dayana¤› bulunmamaktad›r.

Van Olay›
Van’da gerçekten çok talihsiz bir
sorußturma
yaßanmaktad›r.
Bundan 3 ay önce baz› iddialarla
rektörün lojman› bas›lm›ß, aramalar yap›lm›ß ve önemli kan›tlar bulundu¤u, adeta yarg›lama
yap›lm›ß, baßta rektör olmak
üzere suçlular bulunmuß gibi
kamuoyuna Van Cumhuriyet
Savc›s› taraf›ndan sorußturman›n gizlili¤i bir yana itilerek bas›n
toplant›s›yla duyurulmußtur
11 Temmuz 2005’te, Üniversite
Genel Sekreter Yard›mc›s› hakk›nda yap›lan sorußturma sonu-
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cu tutuklanm›ß, aradan iki buçuk
ay geçtikten sonra da rektör,
hakk›ndaki iddialarla ilgili olarak
tutuklanm›ßt›r
‹snat edilen suç ÇIKAR AMAÇLI
ÖRGÜT ÜYES‹ OLMAKTIR. Bu
suç 4422 say›l› yasayla düzenlenmißtir. Ancak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlü¤e giren yeni TCK
ile bu yasa yürürlükten kald›r›lm›ß ve böyle bir suç da yeni yasaya konmam›ßt›r.
Hal böyle iken sorußturmay› yürüten savc›n›n, yürürlükten kalkm›ß bir yasa hükmüne dayanarak
Rektör hakk›nda suçlamada bulunmas› ve uzun zamandan beri
sorußturma yaparak delillerin,
kan›tlar›n topland›¤› söylenmiß
ise de CMK’n›n tutuklamayla ilgili 100.maddesinde ön görülen
ve ayn› ßekilde A‹HS 5.maddesiyle Anayasam›zda yer alan suçsuzluk karinesi görmezden gelinmißtir.
Tutuklamay› gerektirecek nitelikte kuvvetli ßüphe yan›nda ßüphelinin kaçmas›, delilleri yok etmesi konusunda herhangi bir

ßüpheli hareket bulunmad›¤›
dikkate al›nd›¤›nda ve yeni yasam›zda tutuklaman›n istisna, özgürlü¤ün esas al›nmas› kural›
karß›s›nda, verilen tutuklama
karar›nda ›srar edilmesinin, kan›m›zca hukuka, sözleßmelere
ve A‹HM kararlar›na ayk›r› oldu¤unu belirtmek isteriz.
Kald› ki; kuvvetli suçluluk ßüphesi oldu¤unu ileri sürüp tutuklama talep eden savc›n›n, dört
aya yak›n bir zaman geçmiß olmas›n ra¤men henüz iddianame
ile dava açamam›ß olmas› da son
derece dikkat çekicidir. Dört aydan beri tutuklu olan kißi hakk›nda dava aç›lmad›¤› için, yarg›
önünde kendisini savunma olana¤› bulamad›¤›, neyle suçland›¤›n› tam olarak bilemedi¤i, henüz san›k de¤il ßüpheli oldu¤u
göz önüne al›nd›¤›nda, kendisini
güvensiz hissetmesi ve bunal›m
yaßamas› elbette ki böyle a¤›r
sonuçlar do¤uracakt›r.
Hakk›nda tutuklama karar› verilen kißinin en k›sa zamanda davas›n›n aç›l›p yarg› huzuruna ç›-

kar›lmas› gerekir. A‹HS 5. maddesi bunu aç›kça belirtir. Kald› ki
yeni CMK, tutuklama yerine al›nabilecek önlemler konusunda
da hükümler getirmißtir. ‹nsanlar›n özgürlüklerini k›s›tlama yerine, yurt d›ß›na ç›kma yasa¤› konulmas› ve belli bir yere gelerek
kendisinin mekândan ayr›lmad›¤›n› ispat etme gibi tedbirlere
baßvurulabilece¤i de dikkate
al›nd›¤›nda uygulaman›n haks›zl›¤› ve hukuka ayk›r›l›¤› daha belirgin hale gelmektedir.

Helal G›da Konusu
‹ktidar›n TSE’nin Helal G›da
Standard› Tespiti konusundaki
karar›na de¤inmek istiyoruz. Öncelikle bu güne kadar halk›m›z›n
ezici ço¤unlu¤unun Müslüman
oldu¤u ülkemizde üretilen g›dalar konusunda hiçbir girißim olmad›¤› dikkate al›n›rsa, sanki
haram g›da ile yaßam›ß Müslüman toplumu oldu¤u akla gelecektir.
Laik demokratik bir ülkede devlet dini kurallara uygun üretimin
de¤il, herkes için temiz, sa¤l›kl›
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cu 5 güvenlik görevlisi ßehit olmuß, 23 er yaralanm›ßt›r.
Bu kez 9 Kas›m 2005 tarihinde
yine ayn› ilçemizde bombalama
ve sonras›nda gelißen olaylar sonucu 2 yurttaß›m›z hayat›n› kaybetmißtir.

Þemdinli’deki

son

olaydaki sorumlular›n baz› kamu
görevlileri oldu¤una ilißkin haberler bas›nda yer alm›ßt›r.
Kayna¤›n› hukuktan ve yasadan
almayan eylemler kim taraf›nkoßullar içerisinde üretilmiß g›dan›n takipçisi olabilir. Toplumda helal g›da-haram g›da ay›r›m›na giderek yeni bir ayr›ßman›n temelleri at›lmaktad›r. Bir
devlet kurumu olan TSE’nin bu
konuyla görevlendirilmiß olmas›
Anayasam›z›n 10. maddesine de
ayk›r›d›r.
Bunun arkas›nda 1 Eylül 2003 y›l›nda hükümetin imzalad›¤› ‹SLAM ÖZEL SEKTÖRÜNÜN GEL‹ÞT‹R‹LMES‹ KURUMUNU KURAN ANLAÞMA’n›n uygulanmas›
oldu¤unu düßünüyoruz.
Bu anlaßma ‹SLAM KALKINMA
BANKASI’na ba¤l› bir kurum olarak ‹slam kurallar›na ba¤l› yöneticilerden olußan ve ‹slami hukuk
kurallar›na uygun mal ve hizmet
üreten özel teßebbüslerin kurulmas›n›, büyümesini ve önemli
kredilerle teßvik edilmesini içerdi¤ini görmekteyiz.
Di¤er bir ifade ile olußacak ßirketlerin yönetiminde bulunanlar›n Müslümanl›¤›n›n yan›nda,
üretecekleri g›dalar›n da ‹slami
kurallara uygun olmas› önkoßuldur. Bu koßullar›n varl›¤›na ilißkin de¤erlendirmeler kredi ve-
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ren kurul taraf›ndan yap›lacakt›r.

dan yap›lm›ß olursa olsun hukuk

Bütün bunlar› dikkate ald›¤›m›zda toplumda devletimizin de katk›lar›yla olußturulmuß bir fonun
‹slami sektör yaratma amac›na
yönelik kullan›laca¤› ortadad›r.
Böylece devlet ve toplumda etkin
bir finans kurumuyla birlikte tüm
ülkeye yay›lm›ß güçlü bir ekonomik yap› olußturulacakt›r.

egemen k›l›nmal›, yeni bir Su-

Bu sözleßme büyük tart›ßmalarla TBMM’nin ilgili komisyonundan geçmiß, TBMM genel kuruluna gelme s›ras›n› beklemektedir. Böylece bir ‹slami sektörün
yarat›lmas› ve devletin eliyle ay›r›mc›l›k yap›larak bir devlet kurumu olan TSE’nin buna alet
edilmesi amaçlanmaktad›r.

ﬁemdinli Olaylar›
Son günlerde ülkemizin gerek
Güneydo¤usunda, gerekse büyük kentlerimizde PKK terör örgütünün yaln›za askeri hedeflerle s›n›rl› olmayan may›nlama ve
uzaktan kumandal› bombal› sald›r›lar›nda çok say›da yurttaß›m›z› kaybettik.
Þemdinli ilçesinde PKK Terör örgütünün bombal› sald›r›s› sonu-

surluk olay› yaßanmas›na asla
izin verilmemelidir. Yarg› organlar›n›n konunun üzerine özenle
ve titizlikle gideceklerine inan›yoruz. Yarg›ya hiçbir etki ve müdahalede bulunulmadan, yarg›y›
ißletmek hukuk devletinin gere¤idir. Yarg›ya intikal etmiß bir
konuda her kißi ve kurum özenli
davranmak zorundad›r. Adil yarg›lama sonucu yarg› bir karar
vermeden peßin yarg›lar olußturulmas› toplumsal gerginlikleri
art›rmaktan baßka bir sonuç vermeyecektir.
‹stanbul Barosu tüm bu konular›n hukuk zemininde takipçisi olmaya devam edecektir.
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"Prof. Kalayc› Cinayeti"
Tüm Yurtta Protesto Edildi
stanbul Üniversitesi T›p
Fakültesi Gö¤üs Cerrahisi Ana Bilim Dal› Baßkan› Prof. Dr. Necip Göksel Kalayc›’n›n silahl› sald›r› sonucu
katledilmesi ‹stanbul’da sessiz
yürüyüßle protesto edildi.

‹

Protesto yürüyüßüne ‹stanbul
Üniversitesi Cerrahpaßa ve Çapa
T›p Fakültesi ö¤retim üyeleri, ‹stanbul Tabip Odas› Üyeleri, ‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sa¤l›k meslek kurulußlar› temsilcileri, fakülte
hastanelerinin sa¤l›k personeli
ve ö¤renciler kat›ld›. Yürüyüß s›ras›nda sa¤l›k personeli ve hukukçular cübbelerini giydiler.
Cerrahpaßa T›p Fakültesi önünden baßlat›lan sessiz yürüyüß,
K›z›lelma Caddesini izleyerek
Çapa T›p Fakültesine ulaßt›. Yürüyüße kat›lanlar, Prof. Dr. Kalayc›’n›n katledildi¤i otopark
önünde topland›lar. Prof. Dr.
Göksel Kalayc› için yap›lan sayg›
durußundan sonra ‹stanbul Tabip Odas› Baßkan› ile Genel Sekreteri cinayeti k›nayan konußmalar yapt›lar. Daha sonra güvenlik
ßeridiyle çevrili cinayet yerine
karanfiller at›ld›.

Kalayc›’n›n öldürülmesini protesto ettiler.

versitesi Merkez binada tören
düzenlenmißti.

11 Kas›m Cuma günü fakülte
otopark›nda silahl› sald›r› sonucu katledilen ‹stanbul Üniversitesi Çapa T›p Fakültesi Gö¤üs
Cerrahisi Ana Bilim Dal› Baßkan›
Prof. Dr. Necip Göksel Kalayc›
için14 May›s Pazartesi günü Çapa T›p Fakültesi ve ‹stanbul Üni-

Prof. Dr. Göksel Kalayc›’n›n cenazesi, Ataköy 5. K›s›m Camiinde
k›l›nan ö¤le namaz›ndan sonra
Kazl›çeßme Mezarl›¤›nda topra¤a verilmißti.
n

Öte yandan, Türk tabipler Birli¤ine ba¤l› Tabip Odas› üyesi hekimler tüm yurtta beyaz önlükleriyle hastane bahçelerinde düzenledikleri eylemle Prof. Dr.

7

‹stanbul

güncel

Baro Bülteni

Cumhuriyetin 82. y›l›nda
AB Yolunda Türkiye Paneli

stanbul Kad›n Kurulußlar› Birli¤ince 25 Ekim
Sal› günü The Marmara
Otelinde yap›lan panelde “Cumhuriyetin 82. Y›l›nda AB Yolunda
Türkiye” konulu bir panel düzenlendi.

‹

Av. Nazan Moro¤lu:
“Ülke yarar›na olmayacak
her ad›mda tepkimizi
örgütlü bir ßekilde
göstermeliyiz. Dört y›ld›r
"Kopenhag Kriterleri"
ifadesine al›ßm›ßt›k.
Þimdi de müzakere
sürecine odaklanaca¤›z.
Bu konuda kamuoyu ne
yaz›k ki genellikle medya
taraf›ndan tek yanl› olarak
bilgilendiriliyor. Burada
sivil toplum kurulußlar›na
büyük görev düßüyor."
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Panelin aç›ß konußmas›n› ‹stanbul Kad›n Kurulußlar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu
yapt›.
Konußmas›n›n baß›nda, Cumhuriyetin kurulußunu izleyen ilk on
y›lda yap›lan, dünyada bir baßka
örne¤ine rastlanmayan devrimlerin büyük kararl›l›kla, inançla
ve h›zla yaßama geçirildi¤ini belirten Av. Nazan Moro¤lu, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kabul
edilmiß olan “e¤itim birli¤i” ilkesinin göz ard› edildi¤ini, din a¤›rl›kl› e¤itim modelinin özendirilmeye ve yayg›nlaßt›r›lmaya çal›ß›ld›¤›n›; okur - yazarl›k sorununun hala çözülememiß oldu¤unu
bildirdi.

Ça¤daß k›l›k k›yafet yerine belli
dinsel simgelerin tercih edilmesinin özendirildi¤ini; devleti yönetenlerin bu konuda duyarl›
davranmad›klar› gibi, bu özendirmenin baß›n› çektiklerini hat›rlatan Av. Moro¤lu, Medeni Kanun’un resmi nikah koßulunun
göz ard› edildi¤ini ve Tarikat
Okullar›n›n h›zla yayg›nlaßt›¤›n›
söyledi.
Üniversitelerin özgür düßünce ve
bilimsel araßt›rma merkezleri
olmaktan ç›kar›lmaya çal›ß›ld›¤›na ißaret eden Av. Nazan Moro¤lu, Van Üniversitesinde Rektörün
maruz kald›¤› tutumun hukuk
güvenli¤ini zedeledi¤ini, Rektör
hakk›ndaki tutuklama karar›nda
bir zorlama oldu¤u kan›s›nda
bulunduklar›n› belirtti.
Avrupa Birli¤inin 17 Aral›k karar›ndan sonra Çerçeve Belgesiyle
geri ad›m att›¤›n›, Türkiye’ye çifte standart uygulamaya baßlad›¤›n› kaydeden Av. Moro¤lu, 3

‰

güncel
Ekim’de baßlayan müzakere sürecinde Avrupa Birli¤i taraf›ndan
öteki üyelere uygulanmayan kabul edilemez dayatmalarda bulundu¤unu anlatt›.
Av. Nazan Moro¤lu daha sonra
ßunlar› söyledi: “Öncelikle bu
sürecin nas›l ißleyece¤i konusunda bilgilenmeliyiz. Bu yolda
at›lan ve at›lacak ad›mlar› çok
özenle izlemeliyiz. Ülke yarar›na
olmayacak her ad›mda tepkimizi
örgütlü bir ßekilde göstermeliyiz. Dört y›ld›r “Kopenhag Kriterleri” ifadesine al›ßm›ßt›k.
Þimdi de müzakere sürecine
odaklanaca¤›z. Bu konuda kamuoyu ne yaz›k ki genellikle
medya taraf›ndan tek yanl› olarak bilgilendiriliyor. Burada sivil
toplum kurulußlar›na büyük görev düßüyor.”

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, AB Müzakere Çerçeve belgesi hakk›ndaki
görüßlerini de aç›klayarak, bu
belgenin içtenliksiz ve Türkiye’ye yeni dayatmalar peßinde
oldu¤unu ve Türkiye’yi sömürgeleßtirmeyi hedef ald›¤›n› bildirdi.

Daha sonra panele kat›lan Tv8
Haber Programc›s› Seda Akgül,
Radikal Gazetesi Yazar› Yi¤it Bulut, Kad›ndan Sorumlu Devlet
Eski Bakan› Önay Alpago ve
Cumhuriyet Gazetesi Yazar›
Ümit Zileli Avrupa Birli¤ine ilißkin görüßlerini aç›klad›lar.
n

Panelin oturum baßkanl›¤›n› yapan ‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu da yapt›¤› konußmada, Cumhuriyetin uygarl›k ve ça¤daßl›k yolundaki en
önemli devriminin 1924 y›l›nda
gerçekleßtirilen “ö¤retim birli¤i” devrimi oldu¤unu söyledi.
Bu devrimle ak›l ve bilime dayal› ça¤daß bir e¤itim düzeninin temelinin at›ld›¤›n› belirten
Av. Kolcuo¤lu, medreseler yerine bilime ve akla dayal› e¤itim
yapan Üniversitelerin kuruldu¤unu anlatt›.
Günümüzde Cumhuriyet de¤erlerinin aß›nd›r›lmaya çal›ß›ld›¤›,
irtica ve yobazl›¤›n yeniden hortlat›lmak istendi¤ini kaydeden
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‹stanbul

Baro Bülteni bas›n aç›klamalar›

Cumhuriyetimiz
82 Yaﬂ›nda
ürkiye Cumhuriyetinin 82. y›l›n› coßkuyla
kutluyoruz.Marmara Bölge Barolar›, 82.
y›l dolay›s›yla yay›nlad›klar› ortak bildiride, Cumhuriyetin kazan›mlar›n›n, laik demokratik
hukuk devleti ilkelerinin sonuna kadar korunaca¤›n› bildirdiler.

T

Marmara Bölgesi Barolar›n›n yay›nlad›klar› ortak
bildiri ßöyle:
Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilan›ndan
sonra yapt›¤› aç›klamada, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin Türk ulusunun seçilmiß temsilcileriyle
demokratik bir anlay›ßla gerçekleßtirildi¤ini
önemle vurgulam›ß; ulusal Kurtuluß Savaß›n›n
sürdü¤ü bu zorlu y›llarda bile demokrasiden, demokratik ißleyißten, hukuk çerçevesinden bir an
bile ayr›lmay› düßünmemißtir. 23 Nisan 1920’de
ulusumuzun seçilmiß temsilcilerinin kat›l›m›yla
Kurtuluß Savaß›n› yürütecek olan yasama organ›
TBMM Mustafa Kemal Paßa’y› Meclis Baßkan› seçmißtir. O tarihe kadar Mustafa Kemal Paßa’n›n s›fat› Heyet-i Temsiliye Reisidir. Atatürk, gerek
Kongreler dönemindeki gerekse 23 Nisan 1920’de
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin olußmas›ndan
sonraki ißleyißi ve fiili durumu, ilan edilmemiß bir
Cumhuriyet yönetimi olarak nitelemißtir.
29 Ekim 1923, tüm organlar›yla fiilen ißleyen bir
Cumhuriyetin halk›n meclisi taraf›ndan hukuken
tescil ve ilan edildi¤i gündür.
Cumhuriyet, ulusal egemenli¤e dayal› bir ayd›nlanma projesidir. Cumhuriyetin kurulußunu takiben ilk on y›lda birbiri ard›na yap›lan devrimlerle,
ulusun ça¤daß uygarl›k düzeyine ulaßt›r›lmas› ve
dini kurallar yerine, akla bilime dayal› kurallarla
yönetilen laik, demokratik bir devlet yap›s›n›n
olußturulmas› amaçlanm›ß ve devrimler büyük bir
kararl›l›kla yaßama geçirilmißtir. Baßta Ö¤retim
Birli¤i Yasas›’n›n, Medeni Kanun’un kabulü ve özgür düßünce ve bilimsel araßt›rma esas›na dayal›
üniversitelerin kurulmas› ça¤daß uygarl›k yolunda
at›lan en önemli ad›mlard›r.
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Bugün ise, Kemalizmin modas›n›n geçti¤ini, Atatürk resimlerinin indirilmesinin zaman›n›n geldi¤ini aç›ktan söyleyenlerin amac›, asl›nda Cumhuriyetin kuruluß felsefesinin ve kurumlar›n›n sonuç
olarak ulus devletin tasfiyesidir.
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde Türk ulusunun kararl›l›¤›yla savußturdu¤u bölücü ve ßeriatç› kalk›ßmalar›n günümüzdeki temsilcilerinin Atatürk ve
Cumhuriyet düßmanl›klar›, yar›m kalan hesab›n
görülmesi amac›na yöneliktir.
Günümüzde Cumhuriyetin ça¤daß kurumlar›na ve
ça¤daß temsilcilerine yönelik sald›r›lar›n yine sonuçsuz kalaca¤›ndan hiç kimsenin kußkusu olmamal›d›r.
Son günlerde üniversitelere karß› yap›lan sald›r› ve
karalama kampanyalar›, Cumhuriyetin bilim yuvalar›n› ve bilimsel araßt›rman›n merkezlerini tekrar
medreseye dönüßtürme çabalar›d›r.
Devletin baß› s›fat›yla Cumhurbaßkan›’n›n her zaman oldu¤u gibi yine Cumhuriyetin temel ilkelerine ve ça¤daß demokratik, laik hukuk devletine sahip ç›kmas›n› ve son gelißmeler karß›s›nda üniversitelerin ça¤daß rektörlerini desteklemesini memnuniyetle karß›l›yoruz.
Barolar olarak, Cumhuriyetin kazan›mlar›n›, laik
demokratik hukuk devletini koruyaca¤›m›z› kamuoyuyla paylaß›r, tüm ulusumuzun Cumhuriyet
Bayram›n› kutlar›z.
‹stanbul Barosu Bßk.

: Av. Kâz›m Kolcuo¤lu

Sakarya Barosu Bßk.

: Av. M. Semih Gökdemir

Kocaeli Barosu Bßk.

: Av. ‹lter Y›lmaz

Tekirda¤ Barosu Bßk.

: Av. Hasan Orta

Düzce Barosu Bßk.

: Av. Ahmet Kurtuluß

Zonguldak Barosu Bßk. : Av. Erol Mekik
Bart›n Barosu Bßk.

: Av. Nilgün Saban

Çanakkale Barosu Bßk. : Av. Adnan Güler
Yalova Barosu Bßk.

: Av. Cemal ‹nci

n

görüß

Atatürk Resimlerinin
‹ndirilmesinden Ulus Devletin
Tasfiyesine
Av. Hüseyin Özbek
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri

Atatürk resmini kendi aç›lar›ndan çok do¤ru okuyan emperyalistler,
Türk ulusunun ezici ço¤unlu¤unun da, bu resmi çok iyi okuduklar›n›
hiçbir zaman unutmamal›d›rlar.
mikleri do¤rultusunda etkinlik
gösteremez bir hale gelmißtir.
Eskinin Do¤u ve Bat›ya hükmünü
geçiren kudretli sultanlar› çoktan gitmiß, saray içinde bile tasarruflar›nda Bat›l› büyükelçilerden icazet bekler bir duruma
düßmüßlerdir.

vrupa
Parlamentosu
Baßkan Vekili Andrew
Duffy 15 Eylül 2005’te
Atatürk resimlerinin kamu kurumlar›ndan indirilmesinin zaman›n çoktan geldi¤ini söyledi.
Ülkemizde uzun y›llar görev yapm›ß olan CIA ajanlar›ndan Paul
Henze ve Graham Fuller de 12
Eylül 1980’den bu yana sürekli
benzer aç›klamalar yapm›ßlard›.

A

Bu k›demli CIA ajanlar› KEMAL‹ZM’in ömrünü tamamlad›¤›, ülkemizin üniter yap›s›n›n ve ulusçu özelliklerinin sorunlar›n kayna¤› oldu¤unu döne döne vurgulam›ßlard›. Türkiye için en uygun
sistemin inançlara ve halklara
özgürlük tan›yan Osmanl›n›n idari yap›lanmas› oldu¤una dair görüßleri içerde ikinci cumhuriyetçi, ßeriatç› ve bölücü çevrelerden
ciddi destek bulmußtu.
Atlantik’in iki yakas›ndakilerin
de hararetle önerdikleri 16 17.Yüz y›llar de¤il, nedense Osmanl›n›n çözülüßünün, çöküßünün en uzun yüzy›l› olan 19.Yüzy›l
modelidir. 19. Yüzy›l dünyada
emperyalizmin ve sömürgecili¤in yükselißinin, dünya halklar›n›n köleleßtirilmesinin en çarp›c›

dönemi. Yine 19.Yüzy›l dünya çap›ndaki emperyalist talan›n, sömürgeci katliamlar›n›n hiçbir
hukuksal yapt›r›m›n›n bulunmad›¤› bir dönem.
19.yüzy›l Osmanl›n›n Avrupa’dan,
Kuzey Afrika’dan, Akdeniz’ den,
Kafkasya’dan tasfiyesinin yan›nda, siyasal ve mali aç›dan da vesayet alt›na al›nd›¤› bir dönemdir. Osmanl›n›n Bat›l› banka ve
tefecilerin, içerde de, yine Bat›
destekli Gayr› Müslim Galata
Bankerlerinin eline düßtü¤ü dönemdir.
Osmanl› maliyesi, gümrü¤ü, idari mekanizmas›, k›sacas› devlet
ißleyißinde ba¤›ms›z, kendi dina-

Borç tuza¤›na düﬂürülen Osmanl› Maliyesinin 1875 y›l› toplam geliri olan 25 milyon Osmanl› Alt›n›n›n 17 milyonunun
dönem faizine gitti¤ini belirtirsek durum anlaﬂ›l›r. ‹flas eden
Osmanl›n›n gelirlerine kaynakta el koyan ça¤daﬂ ( ! ) tefeciler,
1881 de Düyun-u Umumiye yi
kurarlar. Osmanl›n›n en önemli
gelirleri art›k Bat›l›lar›n kasas›na akmaktad›r. Bu saadet zincirinin de sonsuza kadar devam›n› istemektedirler.
Birinci Dünya Savaﬂ›na emperyalist Almanya’n›n yan›nda sürüklenen Osmanl› hükümeti savaﬂ› f›rsat bilerek KAP‹TÜLASYON’ lar› kald›rd›¤›n› ilan eder.
Cephede birbiriyle bo¤azlaﬂan
bat›l› devletlerin diplomatlar›
‹stanbul’da bir araya gelirler.
Emperyalist devletleri temsi-

‰
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Baro Bülteni
len, cephelerde Mehmetçiklerin
kan›n› u¤runa sebil etti¤imiz Almanya’n›n ‹stanbul Büyükelçisi
Von WANGENHE‹M Osmanl›
Baﬂbakan›n› huzuruna ça¤›r›p,
ayakta bekleterek bir güzel
haﬂlar: ” Kendilerinin izni ve
onay› olmadan uluslararas› anlaﬂmalar›n tek tarafl› bir beyanla ortadan kald›r›lamayaca¤›na
“ dair hiddetli ve ﬂiddetli bir nutuk çeker. Zaten Herr Sefir’in en
büyük zevki Osmanl› naz›rlar›n›
saatlerce sefaret kap›lar›nda
bekletmek, içeri ald›¤›nda da
ayakta tutarak aﬂa¤›lamakt›r...
‹ﬂte Bat›l› dostlar›m›z›n temsilcilerinin öve öve bitiremedikleri, bize hararetle önerdikleri
Osmanl› sisteminden sizlere k›sa bir kesit sunduk. Bu seçkin
temsilciler, bu sayg›n sivil toplumcular ( ! ) Türkiye için uygun
bulduklar› Yeni Osmanl›c›l›¤›n
do¤al sonucunun da YEN‹ SEVR’
den baﬂka bir ﬂey olamayaca¤›ndan söz etmeyi nedense gereksiz buldular.
Önerdikleri Yeni Osmanl›c›l›k’ ta
asl›nda yeni olan bir ßey yok.
Emperyalizmin yüzy›ll›k planlar›n› bozan, dünya halklar›na emperyalizmin yenilebilece¤ini, ezilen uluslar›n ba¤›ms›zl›klar›n›
kazan›p ça¤daß at›l›mlar yapabilece¤ini gösteren Mustafa Kemal
hala uykular›n› kaç›r›yor. Türk
ulusunun emperyalizme karß›
savaßla kurdu¤u ulus devlet birilerini hala rahats›z ediyor. Yeni
Sevr özlemi içinde olanlar, Mustafa Kemal anlay›ﬂ›yla Yeni Sevr
anlay›ﬂ› aras›ndaki doku uyuﬂmazl›¤›n› çok iyi biliyorlar.
Lozan’da ‹ngiliz baß delegesi
Lord Gurzon ‹smet Paßaya “ ‹steklerimizin hepsini reddedi-
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görüß
yorsunuz.. Reddettiklerinizi cebini göstererek- buraya koyuyorum. Siz yoksul bir ülkesiniz.
Kalk›nmak için paraya ihtiyac›n›z var. O da bende var. Sonra
bana geleceksiniz. O zaman bu
reddettiklerinizi ç›kar›p önünüze koyaca¤›m” der. Atatürk Türkiye’ si bu tehdidi asla unutmaz.
Atatürk’ün sa¤l›¤›nda d›ß borç
al›nmaz. Savaß sonras›nda kendi
kaynaklar›yla, kendi olanaklar›yla, özgün, ulusal bir model yarat›l›r. ‹lk kez bir ülke emperyalizme ra¤men ça¤daßlaßmakta, sanayileßmekte, ekonomik at›l›mlar yapmaktad›r. Yine ilk kez bir
ülke uyum dayatmalar›yla de¤il,
kendi istemleri do¤rultusunda
hukuk devrimi yapmaktad›r.
Bunlar elbette ki emperyalizmin sindirece¤i, affedece¤i ﬂeyler de¤ildir. Türkiye mazlum
uluslara kötü örnek olmaktad›r!...
Milli bir anlay›ßla ve milli temelde, Milli Kurtuluß Savaß›yla kurulan Ulus devlet tasfiye edilmeden Yeni Sevr’i yürürlü¤e sokamayanlar Atatürk ile hala bunun
için u¤raß›yorlar. Sevr tam uygulamaya konulurken, her ßey yolunda giderken Mustafa Kemal’in ortaya ç›k›p emperyalizmin oyunlar›n› bozmas› hala rüyalar›nda bile onlar› rahats›z ediyor.
Yine haritaya bakt›klar›nda Edirne’den Van’a, Sinop’tan Antalya’ya kadar Anadolu’daki co¤rafi
ve ulusal bütünlük, devletin üniter yap›s› onlar› sinirlendiriyor.
Sevr’in Anadolu’yu paramparça
eden, Türklere yaßam alan› b›rakmayan, yüzy›llarca emek vererek gerçekleßtirmek istedikleri ( Ama bir türlü uygulama f›rsat› bulamad›klar› ) haritas›n› özlü-

yorlar. Bu co¤rafyada kendilerinin uydusu olacak baz› devletçikleri önce imal etmek, sonra suni
teneffüsle de olsa yaßatmak için
her ßeyi göze alm›ß durumdalar.
Bunun için Anadolu co¤rafyas›nda günümüzdeki etnik ve mezhepsel k›ßk›rtmalar›n arkas›ndan sürekli hem ayak izleri, hem
parmak izleri eksik olmuyor.

Baz› resimlerin simgesel anlamlar› san›landan çok daha büyüktür. Atatürk resmi emperyalistlere ulusal ba¤›ms›zl›¤›, dünyan›n süper güçlerine karß› mazlumlar›n baß kald›r›ß›n›, öz kaynaklar›yla kalk›nmay›, ulusal
onuru, insanl›k de¤erlerinin savunusunu, bar›ß›, sömürüsüz,
savaßs›z bir dünyay› hat›rlat›yor.
Dünyada ilk kez emperyalizme
karß› verilen savaß sonucu kurulan bir devleti kuruldu¤u yerde
y›karak, geçen yüzy›ldaki yenilgilerinin öcünü almak için yan›p
tutußmalar› bundand›r.
Atatürk resmini kendi aç›lar›ndan çok do¤ru okuyan emperyalistler, Türk ulusunun ezici ço¤unlu¤unun da, bu resmi çok iyi
okuduklar›n› hiçbir zaman unutmamal›d›rlar.

Ulusal Kurtuluß Savaß› sonucu,
ulusal temelde kurulan, ça¤daßl›¤› hedefleyen, emperyalizme ve her türlü gericili¤e karß›
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza
kadar Atatürk’le var olacakt›r. n

bas›n aç›klamalar›

"Sosyal Hizmet Kurumlar›ndaki Sorun
Köklü Bir Sistem De¤iﬂikli¤iyle
Çözülebilir".
osyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› Malatya 0 -6 yaß
grubu çocuk yuvas›nda yaßananlar›n televizyonda yay›nlanmas›n›n ertesinde kapal› kap›lar ard›nda yaßanan bir ßiddet olay›
daha gözümüzün önüne getirildi.

S

Malatya’da devlete emanet edilen çocuklara yönelik vahßeti de
toplumsal ßiddet olgusundan ba¤›ms›z düßünemeyiz. Gözümüzün önüne geldi¤inde duydu¤umuz tepki bizlerin bast›r›lm›ß
vicdanlar›d›r. Kendi suçluluk
duygular›m›z›n, görmezden geldi¤imiz ßiddetin ortaya dökülmesine duyulan tepkidir.
Sorun sadece birkaç kendini bilmezin sorumlulu¤u ile de¤il,
köklü bir sistem de¤ißikli¤i ile
çözümlenebilir. Y›llard›r var olan
ve görmezden gelinen sosyal
hizmet kurumlar›ndaki; gerek
yasal, gerekse uygulamadan
kaynaklanan yetersizlikler kanayan bir yarad›r. A.B.’ ne uyum yasalar› çerçevesinde seri halde
ç›kar›lan yasal düzenlemelerle
sorunun çözümü mümkün de¤ildir. Gerek yarg› sistemi içinde,
gerekse uygulamada yetißmiß
uzman kadrolar›n olmamas›, var
olan yetkili - bilgili kadrolar›n siyasi tercihlerle k›y›ma u¤rat›lmas› sonucunda toplumsal gerçeklikle uzlaßmayan yasal düzenlemeler, sistemde çözümsüzlü¤e neden olmaktad›r.

Birleßmiß Milletler Çocuk Haklar› Sözleßmesinin 3. maddesinde
“Kamusal ya da özel sosyal yard›m kurulußlar› mahkemeler,
idari makamlar veya yasama organlar› taraf›ndan yap›lan ve çocuklar› ilgilendiren bütün faaliyetlerde çocu¤un yarar› temel
düßüncedir. Taraf devletler çocu¤un ana babas›n›n vasilerinin
ya da kendisinden hukuken sorumlu olan di¤er kißilerin hak ve
ödevlerini de göz önünde tutarak, esenli¤i için gerekli bak›m
ve korumay› sa¤lamay› üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri al›rlar. Taraf devletler çocu¤un bak›m› ve
korunmas›ndan sorumlu kurumlar›n; hizmet ve faaliyetlerinin
özellikle güvenlik, sa¤l›k, personel say›s› ve uygunlu¤u ve yönetimin yeterlili¤i aç›s›ndan, yetkili
makamlarca konulan ölçülere
uymalar›n› taahhüt ederler.” denilmektedir. Yine Çocuk Haklar›
Sözleßmesinin 4. maddesinde
taraf devletlerin bu sözleßmede
tan›nan haklar›n uygulanmas›
amac›yla eldeki kaynaklar›n olabildi¤ince geniß tutularak gerekirse uluslararas› ißbirli¤i ile önlemleri almas› zorunlulu¤undan
bahseder.

“Sosyal Hizmet
Uzman Kadrolar›
Yeterli De¤ildir”

Çocuklar›n ister kamu-özel kurum, ister koruyucu aile yan›nda
bak›lmas› sa¤lanm›ß olsun;
önemli olan devletin deneyimli,
bilgili uzman personel ile bunlar›n denetimini sa¤lamak ve üzerine düßen sorumlulu¤u yerine
getirmesi noktas›nda gösterdi¤i
hassasiyettir. Mevcut psikolog,
pedagog, sosyal hizmet uzman›
ve di¤er uzman kadrolar yeterli
de¤ildir. Kurumda kalan çocuklar›n vesayeti kurum görevlilerine b›rak›lmaktad›r. Bu da çocuklar›n ve ailelerin haklar›n› arama
noktas›nda engeller olußturmaktad›r. Vesayet görevi, kurum
yetkililerinin d›ß›na ç›kar›lmal›d›r. Koruyucu aile uygulamas›
yayg›nlaßt›r›lmal› ba¤›ms›z sivil
inisiyatifin denetleme - izleme
yetkisi olmal›d›r.

“Görev Kusuru
Olanlar
‹stifa Etmelidir”
Y›llarca getirim kap›s› olarak de¤erlendirilen Sosyal Hizmetler
her türlü siyasi kayg›dan uzak bu
ißin ehli kimselere b›rak›lmal›d›r. Olay›n sonras›nda, kamuoyuna mal olan iddialar bu sorumlulu¤un sadece birkaç bak›c› kad›nla s›n›rl› olamayaca¤›n› aç›kça göstermektedir. Konuya ilißkin daha önce rapor haz›rlayan
müfettißlerin raporlar›n›n ak›beti ve görevini yerine getirmeyen

‰
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sorumlular, ihbarlar› dikkate almayan savc›l›klar tespit edilmelidir. Sosyal Hizmetler Genel
Müdürü kendisine ba¤l› yurtlarda yaßananlar nedeniyle görevden al›nmal›d›r. Ayr›ca Vali denetim görevini yerine getirmedi¤i için görevden al›nmal›d›r ve de
Kad›n ve Aileden sorumlu devlet
Bakan› bir siyasi sorumluluk örne¤i göstererek istifa etmelidir.
Bunlar›n tümü de yasalara uygun bir biçimde yap›lmal›d›r.
Kendilerinin ifade etti¤i biçimiyle
“görevden ald›klar›m›z mahkeme karar› ile tekrar iße iade ediliyorlar “ aç›klamas› bir hukuk
devletinde kabul edilemez. Kißilerin hak arama özgürlüklerine
darbe vuran bu aç›klama, yap›lan görevden almalar›n hukuka
ayk›r›l›klar›n› da net bir biçimde
göstermektedir.
Bas›n son yaßanan olayda, kamuoyunu bilgilendirme görevini
yerine getirmißtir. Ancak bas›n
ve yay›n kurulußlar›n› s›kça yaßanan bir çocuk istismar› konusunda duyarl› olmaya ça¤›r›yoruz. Çocuk Haklar›n› Koruma
Kanunu ve Bas›n Kanununun
aç›k hükmü gere¤ince: “ Onsekiz
yaß›ndan küçük olan suç faili veya ma¤durlar›n›n, kimliklerini
aç›klayacak ya da tan›nmalar›na
yol açacak ßekilde yay›n yapanlar
cezaland›r›l›r.” Çocuklar›m›z›n
daha fazla teßhir edilerek kimlikleri ve kendileri teßhir olacak
biçimde yay›n yap›lmamas›na
özen gösterilmelidir. Çocuklara
mikrofon dayayarak sorular sormak hem onlar›n yaßad›klar› incinmeyi (travmay›) art›racakt›r
hem de kimliklerinin deßifre
edilmesi noktas›nda aç›kça suç
olacakt›r.
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“Baromuz
Çocuk Haklar›
Merkezi,
hukuki ve fiili
destek için
harekete geçmißtir”
Malatya Barosunun konuya yaklaß›m› ve hassasiyeti konusunda
destekçisi oldu¤umuzu belirtmek isteriz, çocuklara baro taraf›ndan avukat atanmas› do¤rultusunda gösterdikleri çaba nedeniyle takdirlerimizi bildiririz.
Aksi takdirde, istismar edildikleri kurum avukatlar› taraf›ndan
temsil edilmeleri ve hak arama
aßamas›nda menfaat çat›ßmas›
nedeniyle sorun yaßanmas› riski
mevcuttur.
‹stanbul Barosu olarak hem
aleyhine suç isnad›nda bulunu-

lan çocuklarla hem de ihmal ve
istismara u¤ram›ß çocuklarla
çal›ßmalar konusunda; gerek yasal düzenlemeler gerekse uygulamadan kaynaklanan sorunlara
yönelik çal›ßmalar yap›lmaktad›r. Baromuz Çocuk Haklar›
Merkezi avukatlar› S.H.Ç.E.K.
Malatya Çocuk Yuvas›ndan ‹stanbul’a getirilen çocuklarla ilgili
hukuki ve fiili destek vermek için
harekete geçmißlerdir. Çocuk
Haklar› Merkezimizce gönüllü
olarak sürdürülen bu çal›ßmalardaki hassasiyetimiz “ßiddet
gören çocu¤un ßiddet uygulayaca¤›” gerçe¤ini ortadan kald›rmaya yönelik çabalardan kaynaklanmaktad›r. Gelece¤imizi
sa¤l›kl›, sevgiyle, ilgiyle yetißmiß
bireylerle kurabiliriz ve hiçbir
çocu¤umuzu bu çerçeve d›ß›nda
b›rakamay›z.
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

n

yay›n kurulu

Cep Kitaplar› Dizisinde ‹ki
Kitap Yay›nland›
stanbul Barosu Yay›n Kurulu, Meslek ‹çi E¤itim
Merkezi bünyesinde yap›lan seminerlerin yer alaca¤› Cep
Kitaplar› Dizisi yay›nlanmaya baßlad›.

‹

ÇAPRAZ
Dizinin ikinci cep kitab› “Ç
SORGU” ise ‹stanbul Barosu CMK
Uygulama Servisi taraf›ndan CMK

Dizinin ilk iki kitab› ç›kt›.

“UZLAÞMA” ve “Ç
ÇAPRAZ SORGU”
adl› iki kitap, CMK uygulamalar›
çerçevesinde düzenlenen iki seminerin oturumlar›ndan olußuyor.
“UZLAÞMA” adl› cep kitab›, ‹stanbul Barosu CMK Uygulama Servisi
taraf›ndan uzlaßma uygulamalar›nda görev alacak meslektaßlar›m›za yönelik olarak 5 Temmuz
2005 tarihinde dört oturum halinCeza Muhakemesi
de düzenlenen “C
Hukukunda Uzlaßma” seminerinin
kat›l›mc›lar›ndan Prof. Dr. Feridun
Yenisey, Prof. Dr. Stephen Mazzo
ve Prof. Dr. Frank Tom Read’in seminer notlar›ndan olußturuldu.
Kitab›n sonuna, 5231 say›l› CMK
uyar›nca Barodan avukat tayini istenecek durumlara ilißkin yasa
maddeleri de belirtilerek son derecede yararl› bilgiler eklendi.

uygulamalar›nda görev alan meslektaßlar›m›za yönelik 24 May›s
2005 tarihinde üç oturum halinde
düzenlenen toplant›da konußan
Prof. Dr. Frank Tom Read’in seminer notlar›ndan olußuyor. “UZ LAÞMA” kitab›n›n sonundaki yararl› bilgiler bu kitapta da var.
Meslek ‹çi E¤itim Merkezi seminerleri olarak yay›nlanacak cep kitap dizisinin ilk 2 kitab›, CMK Uygulamalar›nda görev alan meslektaßlar›m›za yönelik 2 günlük temel ceza yasalar›ndaki de¤ißiklikler, uzlaßma ve çapraz sorgu konular›nda CMK Uygulama Servisi
koordinesinde 23 Nisan – 12 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda 26
adet düzenlenen ve 3360 say›da
meslektaß›m›z›n kat›ld›¤› seminerler dizisinin bant çözümlerinden olußuyor. Söz konusu kitapç›klar›n bant çözümleri CMK Uygulama Servisi seminer masas›
sorumlusu Av. Levent Polat taraf›ndan, ilgili ö¤retim görevlilerince

de düzenlemeleri yapt›r›ld›. Ayn›
ßekilde Uzlaßma ve çapraz sorgu
d›ß›nda kalan kitaplar›n çözümleri
de yay›mlanmak üzere Yay›n Kuruluna sunuldu. Her iki kitab› da ‹stanbul Barosu Yay›n Kurulu Baßkan› Av. Celal Ülgen yay›na haz›rn
lad›.

stanbul Barosu’nun 127.
Kuruluß Y›l› etkinlikleri
ve Avukatlar günü kutlamalar› çerçevesinde ‹stanbul Barosu ve Avrupa Avukatlar Birli¤i
Savunma
ile birlikte düzenlenen “S
Hakk› ve Özgürlü¤ü” konulu uluslar aras› Panel kitap haline getirildi.

‹

Özgür ve Ba¤›ms›z Savunma ”
“Ö
ad›yla ‹stanbul Barosu yay›nlar›
aras›nda ç›kan kitapta, Baro Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ’nun
aç›l›ß konußmas›, ilk gün gerçekleßtirilen 2, ikinci gün gerçekleßtirilen 6 oturum ve bir panelde
yap›lan konußmalar yer al›yor. n
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Müzik ve Tiyatro ﬁöleni
stanbul Barosu Tiyatro
Grubu ile ‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i
Korosu 31 Ekim 2005
Pazartesi günü Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen ortak bir etkinlikte bulußtu.

‹

‹stanbul Barosu Kültür Sanat
Komisyonu taraf›ndan düzenlenen ‹stanbul Barosu Tiyatro Toplulu¤u gösterisi ile ‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu
konseri Ataköy’deki Yunus Emre
Kültür Merkezinde gerçekleßtirildi.
‹stanbul Barosu Bak›rköy Temsilcisi meslektaßlar›m›z Av. Mukadder Özkeleß, Av. Ali Erdo¤an,
Av. Sibel Tokao¤lu, Av. Murteza
Özhan ve TBB Delegesi Av. Halil
Yaßar Özmen’in destek ve katk›lar› ile gerçekleßen gecemiz,
meslektaßlar›m›z›n yan› s›ra
bölge adliyeleri hâkim ve savc›lar›n›n da kat›l›m›yla yo¤un ilgi
gördü.
‹stanbul Barosu bünyesinde kurulan ve oyuncular›n›n tamam›
meslektaßlar›m›zdan olußan ‹stanbul Barosu Tiyatro Grubu; yönetmenli¤ini Nadir Sar›bacak‘›n,
müziklerini Özüm Özülgen’in
yapt›¤› ve ünlü yazar Anton
Çehov’un yazd›¤› “Ay›” ve “Biça-

re Kad›n “ adl› iki öyküyü sahnelediler.

Þahinkaya, Av. Ayçin T›knaz ve
Av. Mustafa Þ›vg›n rol ald›..

Ölen borçlusundan paras›n› alamayan kaba, görgüsüz bir çiftçi

Ard›ndan Hasta ve haks›z yere
ißinden at›lan kocas› için, bir
banka memurundan yard›m isteyen zavall› bir kad›n (!) ile banka
memuru aras›nda geçenlerin
sahnelendi¤i “Biçare Kad›n “ adl› oyun da meslektaßlar›m›zdan
Av. Yeßim Atakan, Av. Ulaß
Öztürk ve Av. Latif Sert taraf›ndan oynand›.

Türk Sanat Müzi¤i
Korosu ve Tiyatro Grubu,
28 Kas›m 2005 Pazartesi
günü saat 19.00’da
Kad›köy Evlendirme
Dairesinde büyük ilgi
gören ßöleni yineleyerek
meslektaßlar›m›zla
yeniden bulußacak.
ile kocas›n›n yas›n› tutan genç ve
güzel kad›n›n öyküsünü anlatan
“Ay›” adl› oyunda; Av. ‹brahim

Büyük be¤eni toplayan tiyatro
gösterilerinin ard›ndan üyelerinin tamam› ‹stanbul Barosu
avukatlar›ndan kurulu ‹stanbul
Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu, Þef Caner Bak›r’›n yönetiminde birinci bölümde Acemaßiran makam›ndan ßark›lar›n ard›ndan “Bir Rüzgard›r Gelir Geçer Sanm›ßt›m” “Bir Demet Yasemen “ “Leyla Bir Özge Cand›r”
adl› Türk Sanat Müzi¤inin unutulmaz eserlerinden solo örnekler sundu.
Koro ikinci bölümde sundu¤u
“Meclise Gelirsin Neß’e Saçars›n“, “Ba¤a Girdim Ay Ç›kt› Karß›ma Bir Yar Ç›kt›” , “Bir Yareli
Kuß Ç›rp›n›yor” adl› eserlerin de
yer ald›¤› Karc›¤ar Makam›ndaki
ßark›larla büyük be¤eni toplad›
ve ayakta alk›ßland›.
n
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Türk Sanat Müzi¤i Koromuz
Av. Gültekin Sezgin
stanbul Barosu Türk Sanat Musikisi Korosu
1992 y›l›nda kuruldu ve
Baro’nun 114 kuruluß y›ldönümü
nedeniyle ilk konserini O4. Nisan. 1992 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde verdi. Yaklaß›k
40 kadar avukat sanatç›dan olußan koro’nun konserini Halit
K›vanç sunmuß, ‹lhan Þeßen,
Necla Akben ve Saadet Ayhan gibi sanatç›lar solo yapm›ßlard›r.

‹

Baro Han’›n bulundu¤u soka¤a
Orhan Adli Apayd›n Sokak ad›n›n
verildi¤i törende de koro ‹stiklal
Caddesinde bir aç›k hava konseri vermiß, bu konseri dönemin
TBMM Baßkan› Hüsamettin Cindoruk’da izlemißtir.
‹stanbul Barosu TSM Korosu,
daha sonra Atina Barosu’nun davetlisi olarak Atina’ya gitmiß ve
burada da bir konser vermißtir.
Koro, faaliyetine bir süre ara
verdikten sonra 2004 y›l›nda
Baßkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nun
deste¤i ile yeniden olußturulmuß
ve Þef Caner Bak›r’›n yönetiminde ve Av. Oya Arman, Av. Saadet
Ayhan, Av. Gültekin Sezgin,
Av.Ömür Dedeo¤lu ve Av. Eylem
Kayabal›’n›n girißimleri ve yaklaß›k 30 sanatç› avukat›n kat›l›m›
ile çal›ßmalar›na yeniden baßlam›ßt›r.

etkinlikler içinde yer alan TSM
Korosu, bu dönemde de birçok
etkinli¤e kat›lm›ß, gerek Türk
Sanat Musikisinin tan›nmas› ve
gerekse sevilmesinde etkin bir
rol oynam›ßt›r.
‹stanbul Barosu’nun 126 Kuruluß
Y›l› ve Avukatlar Günü Kutlama
etkinlileri nedeniyle
4 Nisan 2004 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Oditoryumu’nda; Meslekte 25 30 -35 y›l›n› dolduran avukatlara
plaket verildi¤i 12 ve 13 Haziran.2004 tarihlerinde ‹stanbul
Üniversitesi Fen Fakültesi Ord.
Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonunda;
10 Kas›m 2004 tarihinde ATATÜRK’ü Anma Konserini Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumunda verdi¤i konserlerden sonra koromuz 28
Aral›k 2004 tarihinde ‹stanbul
Radyosu Mesut Cemil Stüdyosunda bant kayd› yapm›ß ve bu

konser band› denetimden geçerek 4 Mart 2005 günü TRT- 4’te
yay›nlanm›ßt›r.
Koromuz; 1 May›s 2005 Pazar
günü de Kad›köy Belediyesi Nikâh Salonunda ve 31Ekim. 2005
tarihinde Ataköy Yunus Emre
Kültür Merkezinde konserlerini
sürdürmüß, bu konserler izleyici
konuklar›n büyük takdir ve be¤enisini kazanm›ßt›r. Bu y›l›n son
konseri de 28 Kas›m 2005 tarihinde Kad›köy Belediyesi Nikâh
Salonunda verilecektir.
‹stanbul Barosu bünyesinde yer
alan sanatç› avukatlar›n yaratt›¤›
potansiyel ve yüksek kat›l›m Klasik Türk Sanat Musikisi Koromuzun daha uzun y›llar çal›ßmalar›n› sürdürece¤ini ve ‹stanbul Barosu’nun birçok etkinli¤inde yer
alaca¤›n› göstermektedir.
n

Baro’nun mesleki ve sosyal çal›ßmalar› ile birlikte Kültür ve
Sanat Komisyonu’nun düzenlemiß oldu¤u kültürel ve sanatsal
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"Hak Arama Özgürlü¤ü ‹çin
Adli Yard›m Zorunludur"
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, ‹stanbul’da adli yard›m hizmetlerinin kolayca ihtiyaç
sahiplerine ulaﬂabilmesi için Bak›rköy, Kad›köy ve Kartal’da temsilcilikler oluﬂturdu.
vukatl›k Yassass›na göre
kurulan ‹stanbul Barossu
Adli Yard›m Bürossunun
yapt›¤› çal›ßßmalar hakk›nda, Bürodan sorumlu Yönetim
Kurulu Üyessi Av. S. Sefa Bilgiçç’le
konußßtuk.

A

Adli Yard›m neyi amaçl›yor? ‹sterseniz böyle bir soruyla baßlayal›m.
Av. S. Sefa Bilgiç - Adli Yard›m,
bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aßmak ve bu özgürlü¤ün kullan›m›ndaki eßitli¤i sa¤lamak üzere,
avukatl›k ücretini ve yarg›lama
giderlerini karß›lama olana¤› bulunmayanlar›n avukatl›k hizmetlerinden
yararland›r›lmas›n›
sa¤lamay› amaçlamaktad›r.
Böyle bir hizmet ne zaman baßlad›? Geçmiße bakt›¤›m›zda ne
görüyoruz?
Av. Bilgiç – Cumhuriyetten önce
bu ißin yasal bir çerçevesi yoktu.
Ama yine de o y›llarda çeßitli davalarda adli yard›m hizmeti su-
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nuluyordu. Cumhuriyet sonras›
Avukatl›k Yasas›n›n yürürlü¤e
girmesiyle “adli müzaheret” olay› yasal çerçeveye oturtulmußtur. Baromuzda ilk kez 1939 y›l›nda “Adli Müzaheret Bürosu”
kurulmußtur. Yoksul kißilere baro levhas›ndaki s›ra cetveline göre avukat atamas› yap›lm›ßt›r.
Ancak bu sistem 2001 y›l›nda
Avukatl›k Kanununda yap›lan de¤ißikli¤e kadar ißlevli bir yap›lanma de¤ildi.
Öyleyse 2001’deki duruma gelelim, ne gibi de¤ißiklikler oldu?
Av. Bilgiç - 1136 say›l› Avukatl›k
Kanununda de¤ißiklik yapan ve
02.05.2001 tarihinde yürürlü¤e
giren 4667 say›l› Kanun ve
14.11.2001 tarihli Türkiye Barolar Birli¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤i’nin yürürlü¤e girmesi ile birlikte Barolar›n yap›s› içerisinde
çal›ßmalar›n› sürdürmekte olan
“Adli Müzaheret Bürolar›”, “Adli
Yard›m Bürosu” ad›yla ißlevli bir
yap›lanmaya kavußmußtur. ‹stanbul Barosu Adli Yard›m Büro-

su da söz konusu yönetmelik
hükmü gere¤i 2002 y›l› baß›nda
kurulmußtur.
Türkiye Barolar Birli¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤i, uygulamada yaßanan sorunlar ve edinilen tecrübeler do¤rultusunda 30.03.2004
tarihinde de¤ißtirilerek, sistem
daha iyi hizmet sunabilme koßullar›na kavußturulmußtur. Ancak
uygulamadaki gelißim süreci
karß›s›nda bu gün son de¤ißikler
dahi her konuda yeterli olamamaktad›r.
Adli Yard›m Bürosunun yap›s› ve
ißleyißi nas›l?
Av. Bilgiç – ‹stanbul Barosu Adli
Yard›m Bürosu bir yönetim kurulu üyesinin (halen benim) sorumlulu¤u ve gözetiminde hizmet vermektedir. Büro, ilk kuruldu¤unda bir sorumlu avukat
ve bir memur ile çal›ßmalar›n›
yürütmekteyken, büroya baßvuru
say›s›, büro ad›n› duyurdukça nitelik ve nicelik olarak artm›ß ve
bu da yap›lmas› gereken ißleri
her geçen gün yo¤unlaßt›rm›ßt›r.
Adli Yard›m Bürosu Temsilciliklerimizin aç›lmas› ve buralarda
da hukuki yard›m baßvurular›n›n
al›nmas›, Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi ve Çocuk Haklar›
Merkezi hukuki yard›m taleplerinin büromuzca karß›lanmas› yüzünden, memur ve sorumlu avukat say›m›z zaman içinde yetersiz kalm›ß ve art›r›lm›ßt›r. Böyle-
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ce adli yard›m için baßvuranlara
ve görevli avukatlara daha nitelikli hizmetin sunulabilmesi olana¤› sa¤lanm›ßt›r.
Adli yard›m ißleyißinin gelißtirilmesi, sorunlar›n nelerden ibaret
oldu¤unun belirlenmesi ve çözümü için Kad›köy Temsilcili¤i,
Kartal Temsilcili¤i, Bak›rköy
Temsilcili¤i ve Beyo¤lu Merkez
olmak üzere dört bölgede rutin
ßekilde toplant›lar gerçekleßtirilmektedir. Bu toplant›larda nöbet da¤›l›m› da yap›lmaktad›r.
Az önce temsilciliklerden söz ettiniz. Bunu biraz açar m›s›n›z?
Av. Bilgiç - ‹stanbul’un co¤rafi
yap›s› ve artan baßvurular yüzünden ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulunca, Ekim 2002 tarihinde
Kad›köy Temsilcili¤imiz, Haziran
2003 tarihinde Bak›rköy Temsilcili¤imiz, Ekim 2004 tarihinde ise
Kartal Temsilcili¤imiz hizmete
baßlam›ßt›r. Adli Yard›m Bürosu,
temsilciliklerimiz aç›ld›ktan sonra giderek daha çok kißiye hizmet eder niteli¤e kavußmußtur.
Uygulamada baßvurular›n ço¤unlukla, yoksul vatandaßlar›n
yo¤un olarak yaßad›¤› bölgelerden geldi¤i gözlemlenmißtir. Adli Yard›m temsilcikleri de bu tespitten hareketle, yoksul bireylerin kolay ulaßacaklar› merkezlere kurulmußtur.
Peki, Adli Yard›m Bürosunda ne
gibi ißler yap›l›yor?
Av. Bilgiç - Beyo¤lu merkez büro ve temsilciliklerde hafta içi
her gün hukuksal sorunlar› olan
baßvuruculara hizmet sunulmaktad›r. Adli Yard›m Bürosu
Beyo¤lu Merkez Bürosunda çal›ßmalar, “Dosya Görevlendirme
Bölümü” (atama bölümü), “Muhasebe Bölümü”, “Sekretarya ve
Yaz›ßma Bölümü” ßeklindeki alt

birimlerle yürütülmektedir.
‹htiyaç sahiplerine ne tür bir hukuksal yard›m yap›l›yor?
Av. Bilgiç - Adli yard›m faaliyetimiz yaln›zca davada avukat temsilinden ibaret de¤il, davada hukuki temsil (avukatla tam temsil), dava aç›lmaks›z›n giderilebilecek sorunlarda hukuksal dan›ßma ve yard›m hizmeti olmak
üzere daha kapsay›c›d›r. Büromuz özel hukuk davalar›nda, idari davalarda, iß hukukuna ilißkin
davalarda, icra hukukuna ilißkin
ißlemler ve davalarda, icra mahkemelerinde görülen ceza davalar›nda müßtekiler ve yarg›lanan
san›klar için hukuki yard›m sunmaktad›r. Ayr›ca büromuz, yabanc›lar, mülteci ve s›¤›nmac›lar, ißkence ma¤durlar› gibi hukuksal yard›ma ihtiyac› olanlara,
davada avukat yard›m› ve hukuksal dan›ßmanl›k hizmeti ßeklinde
destek sunmaktad›r. 2005 y›l›nda
yap›lan baßvurular incelendi¤inde, aile hukukuna ilißkin davalar
ço¤unlukta olup, en çok baßvuru
boßanma, nafaka, velayet, çocukla ßahsi ilißki kurulmas› istemleri hakk›ndad›r.
Adli yard›m isteminde bulunanlarda ne gibi koßullar aran›yor?

Av. Bilgiç - Adli yard›m alabilmek
için “ekonomik koßul” ve “hakl›l›k koßulu” olmak üzere iki yasal
koßul söz konusudur. Yasalarda
hakl›l›¤›n nas›l de¤erlendirilece¤i aç›kl›¤a kavußturulmam›ßt›r.
Hakl›l›k dava sonucunda ortaya
ç›kaca¤›ndan bu konuda tam ve
net bir görüß belirlemek mümkün de¤ildir. Bu nedenle bu koßul zamanaß›m› – hak düßürücü
süre, hakk›n kötüye kullan›ld›¤›n›n aç›kça anlaß›ld›¤› durumlar
vb. noktalar aç›s›ndan incelenmekte, bireyin adil yarg›lanma
hakk› çerçevesinde de¤erlendirilmektedir. Ayr›ca avukatl›k hizmetinin niteli¤i gere¤i barolar›n
hakl›l›k de¤erlendirmesi ile
mahkemelerin hakl›l›k de¤erlendirmesi bire bir ayn›l›k taß›yamamaktad›r. Çünkü avukat›n
sa¤lad›¤› hizmet nitelik olarak
davay› kaybedip - kazanmak ikileminden daha genißtir.
Baromuz Adli Yard›m Bürosu
baßvurular›n› de¤erlendirirken
tüm koßullar› dikkate alarak seçici bir de¤erlendirme yapmaya
özen göstererek çal›ßmalar›n›
sürdürmektedir. Özellikle kurumun amac› d›ß›nda kullan›lmamas› ve ancak gerçek ihtiyaç sahiplerinin bu kurumdan yarar-
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lanmas› sa¤lanmaya çal›ß›lmaktad›r. Ancak ‹stanbul ilinin co¤rafi yap›s› ve nüfus yo¤unlu¤u, tapu
dairelerinin, bankalar›n say›s› ve
bölgesel da¤›n›kl›¤›, tapu, vergi,
trafik vb. ißlemlerinde tam bir
bilgisayar a¤›n›n kurulmam›ß olmas› gibi nedenlerle ekonomik
bilgilerin do¤ru bir ßekilde ö¤renilmesi her zaman mümkün olamamaktad›r. Ayr›ca say›lan nedenlerle s›k› belge sisteminin uygulanmas› da mümkün de¤ildir.
Özenle incelemeye ra¤men bizi
yan›ltan ve gerçe¤e ayk›r› beyanda bulunan baßvurucular olabilmektedir. Bu durumlarda sistemin kontrol mekanizmas› ißletilmekte ve adli yard›m hizmeti
derhal sona erdirilerek, görevli
avukata ödenen vekâlet ücreti ve
yapt›¤›m›z masraflar iki kat›yla
baßvurucudan geri al›nmaktad›r.
Yine bu baßvurucular ve onlara
ekonomik durumlar›na dair yanl›ß ve yan›lt›c› belge düzenleyen
kurumlar hakk›nda da gerekli
suç duyurular› yap›lmaktad›r.
Adli yard›m için baßvuranlardan
ne gibi belgeler isteniyor?
Av. Bilgiç - Muhtardan al›nacak
fakirlik belgesi, yine Muhtardan
al›nacak ikametgâh belgesi,
Nüfus Cüzdan fotokopisi, dava
için gerekli belgelerin fotokopisi.
Adli Yard›m konusunda kaç avukat çal›ß›yor ve nas›l görevlendiriliyor?
Av. Bilgiç - Adli Yard›m Bürosunda halen 2005 avukat›m›z görev
yapmaktad›r. Ayr›ca 489 Kad›n
Haklar› Uygulama Merkezi avukat›, 223 Çocuk Haklar› Merkezi
avukat› da büromuz yap›s›nda
hizmet sunmaktad›r. Yani toplamda 2717 avukat›m›z hizmet
sunmaktad›r.
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söyleßi
Adli Yard›m Bürosu
ve Temsilcilikler
Merkez Büromuz:
‹stiklal cad. Orhan Adli
Apayd›n sok. Baro han.
Kat:3/304 Beyo¤lu/‹stanbul
TEL: (0212) 251 63 25
dahili 148-150-163-201-219
FAX: (0212) 245 83 67
Kad›köy Temsilcili¤imiz :
Bahariye caddesi 82/7
Kad›köy/‹stanbul
TEL: (0216) 414 68 53
FAX: (0216) 414 68 43
Kartal Temsilcili¤imiz:
Kartal Hukuk adliyesi
Karß›s› Cevizli Tren
‹stasyonu Arkas› Derya
Sok./Maltepe
TEL: (0216) 352 53 91
(0216) 352 53 92
(0216) 352 53 93
(0216) 352 53 95
Fax: (0216) 352 53 90
Bak›rköy Temsilcili¤imiz:
Bak›rköy Belediyesi
Kültür ve Sanat Merkezi
1. kat Bak›rköy
TEL: (0212) 583 12 33
(0212) 466 37 77

Avukat görevlendirmeleri gönüllülük esas›na göre yap›lmaktad›r.
Avukatlar›m›z Adli Yard›m Bürosundan görev isteminde bulunduklar› dava alanlar›n› ve çal›ßma yürütecekleri bölgeleri seçerek bildirmekte ve atamalarda bu
hususlar dikkate al›nmaktad›r.
Atamalar, TBB Adli Yard›m Yönetmeli¤inin 5. maddesi uyar›nca
“Adli Yard›m görevi serbest çal›ßan avukatlara eßitlik ilkesi esaslar›na göre verilir” ilkesiyle ba¤lant›l› olarak yap›lmaktad›r. Ayr›ca görevlendirme yap›l›rken avukatlar›n üzerindeki dosya say›lar›, dosyalar›n avukatl›k ücret tarifesinde belirlenen ücreti gibi hususlar da göz önünde bulundurulmaktad›r. Avukat atamalar›nda adaletin sa¤lanmas›na yönelik
olarak, 2005 y›l› itibariyle, bilgisayar sistemimizde de¤ißiklik yap›lm›ß ve atamalarda bölgelere
ve ücrete göre s›ralaman›n oldu¤u bir program hayata geçmißtir.
Bugün itibariyle atamalar bu ölçütlere göre yap›lmaktad›r.
Büromuz ba¤lant›l› davalar›n
atamalar›nda, davada süreklili¤in korunmas›, dosyay› iyi bilen
avukat›n dosyada devaml›l›¤›n›n
sa¤lanarak hizmetin niteli¤inin
ve h›z›n›n artt›r›lmas›, yoksul vatandaß›n yeniden vekâlet ç›karma vs. yükümlülüklere girmemesi ve davada emek harcam›ß
“özellikle dosyan›n esas›n› sonuçland›rm›ß olan avukat›n”, icra aßamas›nda eme¤inin korunmas› aç›s›ndan “ayn› avukata görevlendirme” yap›lmas› ilkesini
gözetmektedir.
Adli yard›m için görevlendirilen
avukatlara ödeme nas›l yap›l›yor? Ölçüt nedir?
Av. Bilgiç - Atanan avukatlar›m›za avukatl›k asgari ücret tarifesinde o iß için belirlenen “maktu
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ücret” ödenmektedir. Vekâlet
ücreti ödemeleri her ay rutin ßekilde yap›lmaktad›r. ‹çinde bulunulan ay›n 15’ine kadar ödemeye
ilißkin evraklar›n› teslim etmiß
avukatlara, o ay içinde ödemeleri yap›lmaktad›r.

miß vekâlet ücretini alabilmekte
ve bunun %10’unu Baro Adli Yard›m bütçesine vermektedirler.
Ayr›ca, görevlendirmenin baß›nda avukatlar›m›za peßin ödenen
maktu ücret, dava sonuçland›¤›
zaman yürürlükte olan asgari
ücret tarifesinde o iß için belirlenmiß tarifeye tamamlanmaktad›r. Yani avukatlar›m›za iß so-

Dava sonuçland›¤› zaman ise
avukatlar›m›z davan›n karß› taraf›ndan avukat için hükmedil-

Avukatlara Ödenen Vekalet Ücretlerinin Y›llara Göre Da¤›l›m›

nuçland›¤›nda tarife fark› ödenmektedir.
Adli Yard›m Bürosunca merkez
ve temsilciliklerde nöbet tutan
avukatlara, 2005 Ocak ay›ndan
itibaren nöbet karß›l›¤› hukuki
yard›m ücreti ödenmeye baßlanm›ßt›r. Bu ödemeler de her ayki
dosya ödemeleri ile birlikte rutin
ßekilde yap›lmaktad›r.
n
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seminer - panel

Atatürk Kültür Merkezi
Rant Kavgas›na

Feda Edilemez...
stanbul Barosunca düzenlenen “AKM Y›k›lmamal›” konulu Türk ve AB
imar hukuku çerçevesinde irdeleme paneli, 26 Ekim Çarßamba
günü Baro Merkezindeki konferans salonunda yap›ld›.

‹

Paneli bir konußmayla açan ‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, Baro olarak
ßehircilik ve çevre konular›na
karß› duyarl› olduklar›n›, Baro
bünyesinde bulunan Çevre ve
Kentleßme Hukuku Komisyonunun çok önemli çal›ßmalar yapt›¤›n› söyledi.
Siyasi iktidar›n AKM’yi y›k›p yeniden yapaca¤›na ilißkin beyanlar›n›n toplumu huzursuz etti¤ini ve
güven duygusunu sarst›¤›n› belirten Av. Kolcuo¤lu, yürütmenin
söyledikleriyle yapt›klar›n›n bir-
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birini tutmad›¤›n›, bu nedenle de
demokratik kile örgütlerinin, daha kötüleri engelleme amac›yla
mevcutlar› koruma güdüsünü taß›d›¤›n› bildirdi.
Panelin oturum baßkanl›¤›n› yapan TC Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
ve ‹stanbul Barosu Uluslararas›
‹lißkiler ve AB Hukuku Komisyonu Baßkan› Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, ilk sözü Mimar – Yazar
Mehmet Bölük’e verdi.
Mimar-Yazar Mehmet Bölük,
dinsel a¤›rl›kl› partilerin ve belediye baßkanlar›n›n Taksim Meydan›n› düzenleme sevdas›n›n devam etti¤ini, Taksim’e cami yap›m›nda baßar›s›z olunca baßka
noktalara göz diktiklerini belirtti.
AKM’yi y›k›p yeniden yapman›n
alt›nda bu güdünün yatt›¤›n› sa-

vunan Mehmet Bölük, “Çünkü
Taksim Meydan› ‹stanbul’un en
önemli yeri ve simgesidir. Bu
meydanda ‹slam ülkesini temsil
eden hiçbir ßey yoktur. Onun için
buraya bir kimlik verme iddias›n›
sürdürüyorlar” dedi.
Van Yüzüncü Y›l Üniversitesinde
irticai faaliyetlerinden dolay› at›lanlar›n Kültür Bakanl›¤›nda ve
‹stanbul ‹l Kültür Müdürlü¤ünde
egemen olduklar›n› belirten Bölük, ßimdi de kendilerine en büyük engel gördükleri Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Korumu Kurulunu bask› ve düzenle ele geçirdiklerini bildirdi.
Olay›n tamamen ideolojik ve rant
kavgas›ndan kaynakland›¤›n› savunan Mehmet Bölük, “Ne yaz›k
ki, ‹stanbullu bu olaylara karß›
duyars›z kalm›ßt›r. Park Otel
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olay›nda, Gökkafes olay›nda böyle olmußtur. S›rada Galataport,
Haydarpaßa, AKM, 3. Köprü ve
Dubai yat›r›mlar› gibi rant kavgas›n›n aktörleri bulunmaktad›r.
Demokratik kitle örgütlerinin
tepkilerini pek göremiyoruz ”
dedi.
Mimarlar Odas› Baßkan› Oktay
Ekinci de, Müzakere Çerçeve
Belgesinde ele al›nacak konu
baßl›klar› aras›nda imar mevzuat›n›n yer almad›¤›n›, bunun da
iyi niyetli bir yaklaß›m olmad›¤›n›
söyledi.
Avrupa’n›n en büyük kulelerinin,
çarß›lar›n›n, e¤lence merkezlerinin Türkiye’de olmas›na ßaß›rmamak gerekti¤ini, çünkü Avrupal›n›n bu tür yap›lar yapmad›¤›n›
belirten Oktay Ekinci, Avrupa Birli¤inin de müzakere konu baßl›klar› aras›na imar mevzuat›n› almam›ß olmas›n› Avrupal›n›n Türkiye’yi iyi bir pazar ve rant alan›
olarak görmesinden kaynakland›¤›n› söyledi. Ekinci, “çünkü Avrupa ülkelerinde imar alanlar› s›n›rl›d›r. ‹mar mevzuatlar› kat›d›r.
O ülkelerde pek çok disiplinler
inßaat sektörünün gözünü baßka
ülkelere çevirmißtir” dedi.
Türkiye’de görülmemiß bir ya¤man›n bulundu¤unu, ülke nüfusunun yüzde 90’n›n bu ya¤madan
nasiplendi¤ini, bugünkü iktidar›n
bunu daha ileriye götürmek için
çal›ßt›¤›n› savunan Oktay Ekinci,
Örne¤in Galataport alan›nda ‹stanbul Büyükßehir Belediyesinin
hiçbir yetkisinin bulunmad›¤›n›,
Haydarpaßa’da, üçüncü köprüde
de olmayaca¤›n›, çünkü buralara
imar verme yetkisini merkezi
hükümetin kendi eline geçirdi¤ini belirtti.

Oktay Ekinci, AKM’nin y›k›l›p yeniden yap›lmas› ißinin yeni bir
rant kap›s› açmak istemekten
baßka bir ßey olmad›¤›n› belirtti
ve AKM’nin y›k›lmas›n› hukuken
mümkün görmedi¤ini söyledi.
Panelin son konußmac›s› Avukat-Yazar Av. Celal Ülgen, daha
ortal›kta hiçbir ßey yokken Dubai
sermayesinin “sus pay›” olarak
gazeteleri ve televizyonlar› reklâma bo¤du¤unu, 5 milyar dolarl›k Dubai sermayesinin hangi koßullarla geldi¤inin ve ne yap›laca¤›n›n bilinmedi¤ini ve ortal›kta
bir hukuksuzluk yaßand›¤›n› belirtti.
Rant peßinde koßanlar›n ‹stanbul’u birilerine peßkeß çektiklerini ve kent rant›n›n belirli odaklara kayd›r›lmak istendi¤ini hat›rlatan Av. Celal Ülgen, buna
benzer ya¤ma olaylar›na karß›
örgütlü bir savaß›m verilmesi
gerekti¤ini bildirdi.

rilmesinin zorunlulu¤una ißaret
etti.
Katk›da bulunmak amac›yla söz
alan ‹stanbul Devlet Tiyatrosu
Sanatç›s› Orhan Kurtuldu, Türkiye’de AKM’nin sahip oldu¤u donan›m›n baßka bir kurumda bulunmad›¤›n›, Balkan ülkelerindeki emsallerinden de ileri bir
teknolojiye sahip oldu¤unu, binan›n y›k›lmak istenmesinin tamamen ideolojik oldu¤unu söyledi.
AKM’yi y›kmak istemeyi, sanat›
yok etmeyi amaçlayan bir baßkald›r› ve art niyet olarak niteleyen Orhan Kurtuldu, “AKM’nin
daha ileri bir teknolojiye de¤il,
bak›ma, onar›ma, tadilata ihtiyac› vard›r. Depolar, soyunma odalar› iyileßtirilebilir. Teknik personel takviyesi yap›labilir, bunlar
da y›kmay› gerektirmez” dedi. n

Ya¤ma olaylar› karß›s›nda sessiz
kal›nmas›n› eleßtiren Celal Ülgen, bunun için Kent Kurulu
olußturulmas› ve demokratik
kitle örgütlerinin harekete geçi-
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görüß

Avukat Falc› M›d›r ?
Av. Gürkut Acar
ir süre önce, Antalya Barosu’nun ça¤›r›s› üzerine, yeni Türk Ceza Yasas› ile ilgili iki günlük seminer’de
konußan de¤erli bilim adam›
Prof. Dr. Bahri Öztürk: “Biz bu
yasay› daha önce TBMM’ne komisyon olarak sunduk. ‹lgi göstermediler, kadük oldu. Þimdi
AB bast›r›nca alel-acele hiç tart›ßmadan kabul ettiler” demißti.

B

Gerçekten de bizim ülke olarak,
iyi veya kötü bir ad›m atmam›z
için mutlaka AB’nin sopas› m›
gerekli? Biz, neden seksen y›ll›k
CUMK ve TCK birikimimizi de¤erlendirmedik? Neden Türk
Medeni Kanununu eski maddelerine göre düzenlemeyip de yeni
madde numaralar› verdik? Her
Adalet Bakan› “Benim eserim”
desin diye mi?
Davalar›m›zda, haks›z olan› kurtarmak için her yol aç›k ! Özellikle cismani zarara ilißkin maddi
ödence davalar›nda sanki zarara
u¤rayana yap›lan haks›zl›¤›
onarmak için de¤il, zarar› vereni
korumak için yasalar konulmuß !
Neymiß “k›smi davada, aç›lmam›ß olan k›s›m için zamanaß›m›
ißlemeye devam eder” ! Neden
devam eder ? Bir zararda, mahkemeye baßvurunun, zarar›n tamam›n›n giderilmesini istemek
için oldu¤u kabul edilmelidir.
Zamanaß›m› tamam› için kesilmelidir. Zarara u¤rayan›n haklar›n› korumak için teminats›z olarak gereken bütün tedbirler derhal al›nmal›d›r. Geçenlerde, Antalya’n›n ‹lçelerinden birinde;
b›çaklanarak öldürülmüß olan
yoksul ißçinin yak›nlar›n›n, ihti-
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yati tedbir istemi için, yarg›ç yüzde on beß teminat yat›r›lmas›n›
ßart koßtu. Zaten yoksul olan ve
babalar› öldürülmüß küçüklerin
ve anan›n bunu yat›rma gücü olmad›¤›ndan ihtiyati tedbir karar›n› uygulatmak mümkün olmad›! Bu mu adil olan?
Di¤er yandan, ‹dari Yarg›lama
Usulü Yasam›z› art›k de¤ißtirme
zaman› gelmedi mi? Tam Yarg›
davas› açacaks›n›z. Avukat olarak öyle bir miktar tahmin edeceksiniz ki vekiledenin zarar›n›
tam karß›las›n! Böyle bir tahmin
yetene¤i; olsa, olsa falc›l›k olur.
Bir insan›n ölümünden yada sakat kalmas›ndan do¤an zarar›n,
daha dava aç›l›rken ne miktarda
oldu¤unu kim bilebilir ? Böyle bir
olanaks›zl›k üzerine adalet sa¤lanabilir mi? ‹dari Yarg›lama
Usul Yasas›na göre tam yarg›
(idari ödence davas›) için; olay
tarihinden itibaren bir y›l içinde
ilgili ‹dareye dilekçe ile baßvurup, altm›ß gün içinde yan›t verilmezse yada kabul edilmezse
sonraki altm›ß gün içinde dava
açmak zorundas›n›z. Bunu açarken Dan›ßtay kararlar›na göre
“fazlaya ilißin haklar›n›z› sakl›
tutamazs›n›z” ! Çünkü, idari yarg›daki kutsal (!) süreler geçmißtir ! Uzuv kay›plar›n›n, bedeni zararlar›n, parasal de¤erinin ne oldu¤unu önceden bilmek olanaks›zd›r. Çünkü bununla ilgili kan›tlar›n toplanmas›, gelirin miktar›n›n ve gelecekteki kazançlar›n›n tahmini de¤erinin hesaplanmas› gerekir. Yüce Dan›ßtay’›m›z›n buna ilißkin uygulamas›, yasa hükümleri aras›na s›k›ß-

m›ß, mahcup bir “idarenin korunmas›” karar›d›r. Böylece ‹dare, trilyonlarca liral›k tazminattan kurtulmaktad›r ! Ancak bunun karß›l›¤›nda hakk›n› alamam›ß binlerce yurttaß›n›n adalete
olan güvenini kaybetmektedir.
Dan›ßtay 6. Dairenin 1999/2712
Esas, 2000/2819 Karar say›l›
11.05.2000 tarihli karar› önümde
duruyor: “Tam Yarg› davas›. ‹lgililerin fazlaya ilißkin haklar›n›
sakl› tutarak açabilmelerine olanak tan›nmad›¤›…” Çözümü, zarar görenin lehinde yorumlamak
yerine, idareyi dolayl› olarak koruyan bir karar. Ayr›ca yine yasada bulunmad›¤› gerekçesiyle bu
davalarda “Islah yoluyla kalan
miktar›n talep edilmesinin
mümkün olmad›¤›” da kesinleßmiß bir uygulama durumundad›r.
‹dari Yarg›n›n varl›k sebebi, idare
karß›s›nda güçsüz olan ferdin
korunmas›, haklar›n›n idareye
karß› al›nmas›n›n sa¤lanmas›d›r.
Ancak bedeni zararlarda, tam
yarg› davalar›nda, Anayasa Mahkemesinin “Islah suretiyle müdeabihin art›r›lamayaca¤›” (yani
dava edilen ßeyin de¤eri sonradan genißletilemez) kural›n› (yasa¤›) kald›ran karar› gibi bir karar› Dan›ßtay’dan bekledik. Boßuna bekledik. En az›ndan Medeni Kanunun 1. maddesinde yaz›l›
olan “Hakk›nda hüküm bulunmayan bir konuda…hakim kendisi kanun koyucu olsayd› nas›l hüküm edecek idiyse öylece hükmeder” kural›n› uygulayarak bu
adaletsiz duruma son verilebilirdi. Dan›ßtay bunu uygun görmedi… TBMM ise, ‹dari Yarg›lama

‰

görüß
Yöntem Yasas›nda hüküm bulunmayan hususlarda, HUMK’ un
uygulanmas›n› kabul ederek; bir
cümle ile ißin çözümünü sa¤layabilirdi, akl›na bile getirmedi…
‹dareye karß› aç›lan bu ve benzeri davalarda kendisini ilgili sayan
herkese soruyoruz:Avukat, falc›
m›d›r? Avukatlara falc›l›k yapt›rmak isteyenlere karß›, (devleti-

mizi ßikâyet zorunda kald›¤›m›zdan) ne yaz›k ki son s›¤›nak ve
adalet arama yeri Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi oluyor. Ne
ac›d›r ki idareyi korumak ad›na
hukuk güvenli¤ini yok eden bu
uygulama
sürüp
gidiyor.
TBMM’ne sesleniyoruz: art›k, bu
adaletsizliklere son veriniz. ‹darenin yaratt›¤› zarar›n tamam›n›n ödenmesini temel alan de¤i-

ßiklikleri ‹dari Yarg›lama Yöntemi Yasas›n› de¤ißtirerek kabul
ediniz. Aksi halde hakk›n› alamayan her yurttaß›n Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesine gitmesi ve
adil yarg›lanmama nedeniyle, ülkemizin ödedi¤i her kurußun,
(Euro’nun) vebali sizin s›rt›n›za
n
yüklenmiß olacakt›r.

Son Ç›kan Yasalar
5404 Karadeniz Ekonomik ‹ßbirli¤i Ülkeleri Hükümetleri Aras›nda Do¤al Ve ‹nsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yard›m
Ve Acil Müdahale Anlaßmas›na
Kat›lmam›z›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5405 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le ‹ran ‹slam Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Turizm
Alan›nda ‹ßbirli¤i Mutabakat
Zapt›n›n Onaylanmas›n›n Uygun
Bulundu¤una Dair Kanun
5406 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Deniz
Ticareti Anlaßmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una
Dair Kanun
5407 Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanl›¤› ‹le ‹spanya Krall›¤› Turizm Ve Ticaret
Devlet Sekreterli¤i Aras›nda Turizm Alan›nda ‹ßbirli¤i Mutabakat Zapt›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5408 9 May›s 1980 Tarihli
Uluslar Aras› Demiryolu Taß›malar›na ‹lißkin Sözleßme (Cot›f)’Ye De¤ißiklik Getiren 3 Haziran 1999 Tarihli Protokolün

Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5409 ‹nsan Haklar›n› Ve Temel
Özgürlükleri Koruma Sözleßmesine Ek Ölüm Cezas›n›n Her Koßulda Kald›r›lmas›na Dair 13
No.lu Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤u Hakk›nda
Kanun
5410 Avrupa Orman Enstitüsüne ‹lißkin Sözleßmenin Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una
Dair Kanun
5411 Bankac›l›k Kanunu
5412 Askeri Yasak Bölgeler Ve
Güvenlik Bölgeleri Kanununda
De¤ißiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
5413 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleßmeli
Sa¤l›k Personeli Çal›ßt›r›lmas›
‹le Baz› Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ißiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun, Sa¤l›k Hizmetleri Temel
Kanunu Ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n
Teßkilat Ve Görevleri Hakk›nda
Kanun Hükmünde Kararnamede
De¤ißiklik Yap›lmas› Hakk›nda
Kanun

5414 G›da Ve Tar›m ‹çin Bitki
Genetik Kaynaklar› Uluslararas›
Antlaßmas›n›n Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5415 Ölüm Cezas›n›n Kald›r›lmas›n› Amaçlayan, Medeni Ve
Siyasi Haklara ‹lißkin Uluslararas› Sözleßmeye Ek ‹kinci ‹htiyari Protokolün Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤u Hakk›nda Kanun
5416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Ukrayna Bakanlar
Kurulu Aras›nda Çevre Koruma
Alan›nda ‹kili ‹ßbirli¤i Anlaßmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5417 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Oman Sultanl›¤› Hükümeti Aras›nda Çevre Koruma
Alan›nda ‹ßbirli¤i Anlaßmas›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5418 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Fas Krall›¤› Hükümeti Aras›nda Çevre Koruma Alan›nda ‹ßbirli¤i Anlaßmas›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulunn
du¤una Dair Kanun
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yar›ßmalar

Cahit Külebi ﬁiir ve
An›lar›n ‹zinde -2005
Yar›ﬂmalar› Sonuçland›.
stanbul Barosu Kültür
ve Sanat Komisyonunca
düzenlenen “Cahit Külebi Þiir” ve “An›lar›n
‹zinde -2005 Yaz›n Yar›ßmas›”
sonuçland›. Þiir dal›nda “Çocu¤um” adl› ßiiriyle Av. Meryem
Özdemir, “Tesspit” adl› an› yaz›s›yla Ankara Tüketici Mahkemesi Yarg›c› Mehmet Akif Tutumlu
birincilik ödülünü kazand›lar.

‹

Her iki yar›ßman›n ödülleri, 25
Ekim Sal› günü Saat 19.00’da
Pera Palas’ta yap›lan “Þiir Gecesinde” da¤›t›ld›.
“Þiir Gecesi” bir söyleßiyle baßlad›. ‹stanbul Barosu Yay›n Kurulu Baßkan› Av. Celal Ülgen’in
yönetti¤i “Þiir Gecesine” Cumhuriyet Gazetesi Yazarlar›ndan
Gazeteci Sami Karaören’le Ozan
ve Yazar Mehmet Baßaran kat›ld›. Sami Karaören ‹stanbul Ba-
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rosunca ad›na ödül konan Ozan
Cahit Külebi hakk›nda bilgi verdi. Külebi’nin en yak›n dostlar›ndan biri olan Karaören, konußmas›n› Ozan Külebi’nin ßiirleriyle süsledi.
Her ßeyin yozlaßt›r›ld›¤› bir ortamda ßiiri hat›rlayan ve sanata
özen gösteren bir hukuk kurumu olan ‹stanbul Barosunu kutlad›¤›n› belirterek konußmas›na
baßlayan Ozan Mehmet Baßa-

ran, ßiir üzerine görüßlerini
özetledi ve kendi ßiirinden örnekler sundu. Daha sonra ödül
törenine geçildi.
‹stanbul Barosu Yay›n Kurulu
Baßkan› Av. Celal Ülgen taraf›ndan aç›klanan yar›ßma sonuçlar›na göre, ßiir dal›nda birincili¤i
“Çocu¤um” adl› ßiiriyle Av. Meryem Özdemir, ikincili¤i “Oktay
Akbal ya da Þiirin Sakl› Kenti”
adl› ßiiriyle Ankara Tüketici

‰

yar›ßmalar
Tüketici Mahkemesi Yarg›c›
Mehmet Akif Tutumlu kazand›.
Av. Cansen Erdo¤an “Adaletin
Önemi” yaz›s›yla ikinci, ‹stanbul

Mahkemesi Yarg›c› Mehmet Akif
Tutumlu, Üçüncülü¤ü “Bulutlarla Ben” adl› ßiiriyle de Av. Celal
Ertugay kazand›. Þiir dal›ndaki
özendirme ödülü ise “Gidene”
adl› ßiiriyle Av. Abdurrahman
Bayramo¤lu’na verildi.
Yaz›n yar›ßmas›nda birincili¤i
“ Tesspit ” adl› yaz›s›yla Ankara

Yar›ßmada dereceye girenlere
ayr›ca ‹stanbul Barosu Yay›nlar›n›n son beß kitab› bir teßekkür
yaz›s›yla birlikte arma¤an olarak
verildi.
5. Sulh Hukuk Hâkimi Bekir Erdo¤an da “Bir An›” adl› yaz›s›yla
üçüncülük ödülünü kazand›. Þiir
dal›n›n birincisi Av. Meryem Özdemir ise yaz›n dal›nda “Ozan
Mutlu Çocuk Oldu” yaz›s›yla
özendirme ödülünü ald›.
Yar›ßmalarda dereceye giren ve
toplant›da haz›r bulunanlara
plaketleri ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu taraf›ndan verildi. Toplant›ya gelemeyenlerin ödülleri ise Baro
Baßkanl›¤› taraf›ndan ödül sahiplerine iletilecek.

Yar›ßmalara kat›lan tüm yap›tlar
‹stanbul Barosu taraf›ndan kitap
olarak bast›r›lacak.
n

Etkin Bir Yarg› ‹çin Çözüm Önerileri
Mehmet Yavuz Hukuk ve Adalet Vakf›’nca ödüllü
eser yar›ßmas› düzenlendi.
“Etkin Bir Yarg› ‹çin Çözüm Önerileri” konulu yar›ßman›n birincisine 5000, ikincisine 3000, üçüncüsüne 2000 YTL ödül verilecek.
Vak›f Yönetim Kurulu üyeleri d›ß›nda herkese aç›k
yar›ßmaya kat›lacaklar›n yap›tlar›n› 7 kopya olarak
bilgisayar ortam›nda yaz›p, en geç 31 Ekim 2005
tarihine kadar postayla ya da ‹stanbul Barosu
Baßkanl›k Sekreteri Serpil Köse’ye imza karß›l›¤›
iletmeleri gerekiyordu.
Yar›ßmaya kat›lan yap›tlar, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Aysel
Çelikel, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤-

retim Üyesi Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Ali
Cem Budak, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Yener Ünver, ‹stanbul
Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ve Av. Sahir
Bafra’dan olußan jüri taraf›ndan de¤erlendirilecek.
Yar›ßma sonuçlar› 10 Aral›k 2005 tarihinde aç›klanacak. Ödül töreninin yap›laca¤› tarih ayr›ca duyurulacak.
Ayr›nt›l› bilgi için: ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›
Tel: (0212) 251 63 25
e-mail: istbaro@istanbulbarosu.org.tr
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Kupa Demir Demir’in
stanbul Barosu Spor Komisyonunun her
y›l geleneksel olarak düzenledi¤i hal› saha
futbol turnuvas›nda bu y›l kupay› Demir
Demir kazand›. Barospor’un çeyrek finalde elendi¤i turnuvada kupa için iddial› gösterilen Kallavi
üçüncü oldu.

‹

Bu y›l onbeßincisi düzenlenen ‹stanbul Barosu Geleneksel Hal› Saha Futbol Turnuvas›’na 20 tak›m
kat›ld›. 30 Eylül 2005 günü ‹stanbul Barosu’nda yap›lan kura çekiminde Barospor, B Grubu’na düßtü.
‹lk maç›n› Bekar Bacanaklar ile yapan Barospor,
bu maç›n ard›ndan da Yaz›, Ads›zlar ve ‹nfamis ile

1.lik ödülü Demir Demir Tak›m›n›n oldu

rospor, 6-2 kazan›rken 15 puanla B grubunda çeyrek finale ç›kt›. Susurluk Kamyonu ile yap›lan
maçta Barospor’un kalecisi Av. Hüseyin Dikme
aya¤›ndan, forvet oyuncusu Hüseyin Güleryüz ise
hava topunda karß› tak›m›n futbolcusuyla çarp›ßmas› sonucu sakatland›. Tak›m arkadaßlar› ve ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av.
Muammer Ayd›n taraf›ndan hastaneye kald›r›lan
Güleryüz’ün kaß›na 6 dikiß at›ld›.

Barospor Çeyrek Final’de elendi
2.lik ödülü Yaz› Tak›m›n›n oldu

yapt›¤› maçlar› kaybetti. Üst üste 4 yenilgi alan Barospor, beßinci maç›n› Son Dakika ile yapt›. Bu maç› 7-4 kazanan Barospor, sonras›nda ‹nfaz, K›z›ly›ld›z, ve Harbi Tembeller tak›mlar›n› yenerek 12 puanla beßinci s›raya ç›kt›. ‹lk dört tak›m›n çeyrek finale ç›kaca¤› grupta Barospor son maç›n› 29 Ekim
günü 13 puanla dördüncü s›rada olan Susurluk
Kamyonu ile yapt›. Final havas›nda geçen maç› Ba-

3.lük ödülü Kallavi Tak›m›n›n oldu
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Ertesi gün çeyrek finalde A Grubu’nun birincisi
olan Kallavi ile karß›laßan Barospor, kaleci ve forvetinden yoksun sahaya ç›kt›. ‹lk yar›s› dengeli geçen ve 6 ßutu direklerden dönen Barospor, maç› 83’lük skorla kaybetti. A Grubu’nda bulunan Kallavi
ile birlikte Elfaroz, Demir Demir futbol tak›mlar›
ile B Grubu’nun tek tak›m› Yaz›, yar› finale kald›lar.

K›ran k›rana yar› final
Yo¤un kat›l›m ve ilginin oldu¤u ‹stanbul Barosu
15’inci Hal› Saha Futbol Turnuvas›’nda yar› final
maçlar›, verilen bir haftal›k aradan sonra 12 Kas›m
Cumartesi günü yap›ld›. Çeyrek finalde Barospor’u
eleyen A Grubu’nun iddial› tak›m› Kallavi, B Grubu’ndan Yaz› tak›m›yla eßleßti. K›ran k›rana ve baßa baß bir mücadelenin oldu¤u maç›n normal süresi 4-4 sona ererken, galibi penalt› vurußlar› belirledi. Karß›l›kl› gollerin at›ld›¤› ve kaç›r›ld›¤› penalt›larda gülen taraf 8 -7’lik skorla Yaz› tak›m›
oldu. Di¤er yar› final karß›laßmas›nda ise Demir

spor
mir Demir ile Yaz› futbol tak›mlar› aras›nda oynanan ßampiyonluk maç› saat 12.30’da baßlad›. Ya¤murlu bir havada oynanan maç› Spor Komisyonu
sorumlusu, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muammer Ayd›n da izledi. Tak›mlar›n dengeli futbolunun dikkat çekti¤i maçta, Demir
Demir ilk yar›n›n son dakikalar›nda att›¤› 2 golle
öne geçti. Daha sonra oyun disiplininden kopan Yaz› tak›m›, maç› 7 -3’lük skorla kaybetti.
4.lük ödülü Elfaroz Tak›m›n›n oldu

Demir, Elfaroz karß›s›nda zorlanmad›. Maçta üstün oyunuyla dikkat çeken Demir Demir, Elfaroz’u
9-3’lük skorla geçerek finale kald›.

ﬁampiyon Demir Demir
13 Kas›m Pazar günü ilk olarak üçüncülük maç›
yap›ld›. Turnuvada A Grubu’nda oynad›¤› 9 maçtan
8’ini galibiyetle bitiren ve kupa için favori gösterilen Kallavi, Elfaroz tak›m›n› 6-4 yenerek üçüncülük
kupas›n› kazand›. Bu maç›n hemen ard›ndan De-

Tak›mlar içerisinde yeralan en yaﬂl› futbolcu Av. Zekeriya Çal›ﬂkan’a
Onur ödülü verildi.

Av. Muammer Ayd›n’dan teﬂekkür
‹lginin yo¤un oldu¤u turnuvada, Demir Demir ßampiyonluk kupas›n› kazand›. Kupa töreni öncesi bir
konußma yapan Spor Komisyonu sorumlusu, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av.
Muammer Ayd›n, kat›l›m ve ilgilerinden dolay› tüm
tak›m temsilcilerine ve futbolcular›na, ayr›ca turnuva organizasyon komitesine teßekkür etti. ‹stanbul Barosu futbol tak›mlar›n›n uluslararas› baßar›lar›na da dikkat çekerek 2005 y›l›nda Trabzon’da yap›lan Barolararas› Futbol Turnuvas›nda
‹stanbul Barosunun iki tak›mla kat›larak birincilik
ve ikincili¤i elde etti¤ini belirten Ayd›n, “Önemli bir
sakatl›k olmadan bir geleneksel hal› saha futbol
turnuvas› daha sona ermißtir” dedi. Av. Ayd›n, ‹stanbul Barosu’nun sportif ve sanatsal faaliyetlerinin devam edece¤ini ve bu konuda basketbol çal›ßmas›n›n da bulundu¤una dikkat çekti. Konußman›n
ard›ndan Av. Muammer Ayd›n üçüncü olan Kallavi,
ikinci olan Yaz› ve ßampiyon olan Demir Demir tak›mlar›n›n kupalar›n› verdi. Böylece ‹stanbul Barosu 15’inci Geleneksel Hal› Saha Futbol Turnuvas›
sona erdi.
n
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ruhsat

EK‹M AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR

Adem Yel,

Furkan Pabuçcu,

Mehmet Emin Þentürk,

Ahmet Emre Polat,

Gökçen Bilge Özdemir,

Mehmet Karaca,

Ahmet ‹lker K›nac›,

Güvenç Ketenci,

Mehmet Koray Uslu,

Ahmet Koç,

Hakan Sönercan,

Mehmet Tekdemir,

Ali Bay›nd›r,

Harun Aksu,

Meryem Ölmez,

Ayße Gülru Kuru,

Harun Yaßar,

Murat Velio¤lu,

Ayße Özkan,

Hasan Akil,

Mustafa Serdar Akdo¤an,

Baran Akcan,

Hasan Þahan,

Naci Altaß,

Birol Canpolat,

Hatice Çak›r,

Nejat Çak›r,

Bora Berk Özy›ld›z,

Hatice Kara,

Nermin Alkaya,

Burak Demir,

Hatice Tirit,

Nida Polat,

Burcu Arslan,

Hayri Erdinç Ertürk,

Oya Mut,

Burcu F›rat,

Hüseyin Hüsnü Babal›k,

Ömer Faruk Ayvaz,

Burcu Özgünay,

Hüseyin Toksöz,

Özlem Gökmen,

Burcu Sertel,

‹nan Sevdiren,

Papatya Özçelik,

Canan Say›n,

Leman Ertaß,

Pelin Erçayhan,

Cengiz Durna,
Ça¤lar Aslan
Deniz Y›ld›r›m,
Do¤an Kocabay,
Elena Smirnova,
Elif Þenel,
Erol Ersoy,
Fatih Yel,
Ferdevs Sinem Sazak,
Filiz Çelik,
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Sevim Dolmaz,
Sibel Çabuk
Sinan Saraç,
Þebnem Akk›n,
Tuba T›rt›l,
U¤ur Yalç›ntaß,
Umut Postlu,
Utku Keleßo¤lu,
Volkan Özcan,
Yetkin ‹lker Jandar,
Yusuf Tokay,
Zeynal Koca,
Zeynep Çelebi,
Zeynep Þener,
Zilan Örnek,
P›nar Özkan,

Seha Kale,

Rahim Y›lmaz,

Serdar Çevik,

R›za Fergan Ça¤›rgan,

Serkan Uysal,

Saliha Gülßah Ayd›n,

Sermin Yurdacan,

Sami Seçkin,

Sevi Seda Özer,
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Attila ‹lhan
Av. Hülya Özkan
Sabah evden ç›karken yan›ma kitaplar› da alm›ßt›m, imzalatacakt›m. Pek kitap imzalatma merakl›s› de¤ilimdir ama demek ki imzalayacak kißiye
göre bu durum de¤ißiyormuß.

Ben sana mecburum bilemezsin
Ad›n m›h gibi akl›mda tutuyorum
Sabah erken saatlerde evden ç›kt›m.
Sanki sevgilimle bulußacakm›ß gibi heyecanl›.
Ortak dostumuz, asistan›ndan randevu alm›ßt› ve
bana ”yar›m saatten fazla görüßmemizin mümkün
olmad›¤›” söylenmißti
Olsun. Ben onu görecek, onunla konußacak, ”Þiir
Gecemize” onu davet edecektim ya... Bana ne
umursamad›m.
Bu arada bana söylenenler bununla da s›n›rl› de¤ildi.
“Aman “O” Þiir okumaz sak›n böyle bir ßey teklif
etme,
Aman bak fazla konußup bunaltma,
..aman ßöyle, aman böyle………..”
Ben yine hiç umursamad›m. ‹çim k›p›r k›p›r ya,
“tabii dikkat ederim”.
O benimle görüßmeyi kabul etmiß, “nas›l sizin söylediklerinizin d›ß›na ç›kar›m” diyerek o so¤uk
Ocak günü meydanda h›zl› ad›mlarla yürüyordum.
Elimde kitaplar›..
The Marmara’n›n kafesine girdik. Karß›mda duruyordu...
O âß›k oldu¤um, hayran oldu¤um, ßiirlerini okurken yüre¤imi titreten, yazd›klar› ile beni etkileyen.
Oturduk tan›ßt›r›ld›k
Onunla tan›ßaca¤›m› ya da karß›laßaca¤›m› hiç bilmeyerek y›lbaß›nda iki kitab›n› alm›ßt›m.
”Bela Çiçe¤i”, “Kad›nlar Savaß›” .
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“Merhaba” dedikten sonra elim aya¤›ma dolanarak kitaplar› uzatt›m hemen imzalatmak için,
hani yar›m saat süremiz vard› ya...
Sevmiyorum bu dar vakitleri...
Ortak dostumuz son derece zarif bir üslupla beni
takdim etti, gülümsedim...
Konußacaklar›m› planlam›ßt›m, hatta s›ralam›ßt›m
ama tak›ld›m kald›m konußam›yordum. Hoß, böyle
bir üstad›n yan›nda konußmak olur muydu...
Zaten vakit de dard›.
Mesle¤imi ö¤renince biraz da benim heyecan›m›
gidermek için olsa gerek fakülteden sözü açt›. Beyaz›t’tan… (içimden bir kere Daha “iyi ki bu fakültede okumußum” dedim.)
An›lar›n› anlatt›. Sonra ilk ßiir yar›ßmas›na ßiirlerini nas›l kendinden habersiz yollad›klar›n› ve kazand›¤›n›, bu ödül ile neler yapt›¤›n›, ‹zmir’ i anlatt› ben dinledim.
“Üstat hiç ßiir okumaz “ demißlerdi.
Bana ßiir okudu
Hem de gözlerimin içine bakarak
Yar›m saat süre tan›yanlar onunla saatlerce sohbet etti¤imize inanamad›lar.
Ayr›l›rken yan›ma geldi. E¤ildim kula¤›na, her ßey
için, var oldu¤u için teßekkür ettim.
“kendine iyi bak “dedim. Döndü o tatl› gülüßü ile
“bakar›m “dedi.
Seni, b›rakt›¤›n güzelliklerin ve o tatl› gülüßünle
hep hat›rlayaca¤›m…
(11 Ekim 2005 Sal› )
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