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10 Aral›k
‹nsan Haklar› Günü
ve Hukukun Üstünlü¤ü
Küreselleﬂmeci emperyalist odaklar›, tüm
insanl›¤›n e¤itim, kültür ve yaﬂam düzeylerinin
yükseltilerek, bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂamas›n›n,
ortak umutlar›n ve özgürlü¤ün geliﬂmesinin önünde
en büyük engel olarak görüyoruz.
irleﬂmiﬂ Milletler Genel Kurulu 57 y›l önce ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni
kabul ederek kiﬂilerin temel haklar›ndan
olan bar›ﬂ, özgürlük ve hukukun üstünlü¤ü ilkelerini evrenselleﬂtirdi.

B

Bildirgenin kabulüyle; özellikle ‹kinci Dünya Savaﬂ›nda yaﬂanan ac›lar›n, insanl›k dramlar›n›n ve
katliamlar›n bir daha yaﬂanmamas› dile¤i ortak
bir metne yans›t›lm›ﬂ ve imzac› devletlerin iç hukuklar›n›n da üstünde, ba¤lay›c›, evrensel normlara dönüﬂmüﬂtür.
‹nsan Haklar› Evrensel bildirgesinin imzac›lar›
olup, söylem olarak bu bildirgeyi savunur görünen baz› devletler, insan haklar› ihlalcilerinin baﬂ›nda gelmektedirler. Irak’ta yaﬂanan emperyalist devletlerin sömürü ve kâr h›rslar›n›n hukuk
tan›mazl›¤› sonucu yüksek insanl›k idealleri
ayaklar alt›na al›nabilmekte, evrensel ilkeler tank
paletleri alt›nda ezilebilmektedir.
Sözü ve eylemi bir birini tutmayan, davran›ﬂlar›
birbiriyle çeliﬂen bu zorba odaklar›n ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin kabulünden 57 y›l
sonra bile neden olduklar› insanl›k dramlar› günümüzde devam edip gitmektedir. Amerika Birleﬂik Devletlerinin CIA örgütünün, elindeki tutsaklar› yarg›lamak yerine, çeﬂitli ülkelerde kurduklar› hücrelerde iﬂkenceye tabi tuttu¤u, hukuka ve insan haklar›na ayk›r› bu tutumun her gün

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

yeni örneklerini sergiledi¤i üzüntüyle gözlenmektedir.
Küreselleﬂmeci emperyalist odaklar›, tüm insanl›¤›n e¤itim, kültür ve yaﬂam düzeylerinin yükseltilerek, bar›ﬂ içinde bir arada yaﬂamas›n›n, ortak
umutlar›n ve özgürlü¤ün geliﬂmesinin önünde en
büyük engel olarak görüyoruz.
‹stanbul Barosu olarak, ülke içindeki hukuk tan›mazl›¤a, hak ihlallerine karﬂ› yürüttü¤ümüz ‹NSAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄Ü savaﬂ›m›n›n yan› s›ra dünyadaki insan haklar› ihlallerine, iﬂgallere, soyk›r›mlara, do¤al kaynaklar›n
talan›na, kültürel miras›n ya¤mas›na karﬂ› da
uluslararas› hukuk platformlar›ndaki mücadelemizi kararl›l›kla sürdürece¤iz.
De¤erli Meslektaﬂlar›m,
Emperyalistlerin, baz› ülkelere demokrasi ve özgürlük götürme yalan›yla
‹nsan haklar›n› vahﬂice çi¤nedikleri bir y›l› daha
geride b›rak›yoruz. 2005 y›l› Baromuzca her zaman savunucusu oldu¤umuz, demokrasi, insan
haklar›, hukukun üstünlü¤ü ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›
ilkeleri aç›s›ndan "bir arpa boyu bile yol al›namayan" bir y›l olmuﬂtur. Beklentilerimizi ve umutlar›m›z› bu kez de 2006 y›l›na ba¤l›yoruz.
Bu düﬂüncelerle tüm meslektaﬂlar›m›n yeni y›l›n› ve
Kurban Bayram›n› kutlar, sayg› ve sevgiler sunar›m. ■
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"Ay›r›mc›l›k, ‹nsan Haklar› Önünde
En Büyük Engeldir"
‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesini temel alan Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 10.
maddesi ifade özgürlü¤ünü kapsamaktad›r. ‹fade özgürlü¤ü, insan için süper bir hak,
demokrasinin de temel taﬂ›d›r.
0 Aral›k ‹nsan Haklar›
günü nedeniyle ‹stanbul
Barosunca düzenlenen
“Düﬂünce, ‹fade ve Örgütlenme
Özgürlü¤ü” konulu panel 10 Aral›k Cumartesi günü ‹stanbul Barosu Kültür Merkezinde yap›ld›.

1

2005 -2006 dönemi ‹nsan Haklar› Merkezi Toplant›lar›n›n ikincisi
olarak düzenlenen panelin aç›l›ﬂ›nda konuﬂan Merkez Yürütme
Kurulu Üyesi Av. Alaattin ﬁahintürk , demokratik toplumlarda
düﬂünce ve ifade özgürlüklerinin
yasalarla güvenceye al›nd›¤›n›,
uluslar aras› antlaﬂmalarla da
kiﬂi hak ve özgürlüklerinin pekiﬂtirildi¤ini söyledi.
Av. ﬁahintürk , konuﬂmas›nda,
düﬂünce ve ifade özgürlü¤ünü
savunan ünlü felsefeci ve düﬂün
adamlar›n›n sözlerinden örnekler sundu.
Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Baﬂkan› Prof. Dr. Betül Çotuksöken, felsefi aç›dan insan haklar›
ve düﬂünce özgürlü¤ünü ele alarak, 1948 y›l›nda Birleﬂmiﬂ Mil-
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letlerce kabul edilen ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni de¤erlendirdi.
Bildirgenin ayd›nlanmac› bir bak›ﬂ aç›s›yla yaz›ld›¤›n› belirten
Prof. Dr. Çotuksöken, insan›n bir
ak›l varl›¤› oldu¤unu ve bildirgenin ilk maddesinin insan› merkez
ald›¤›n› vurgulad›.
Günümüzde çok kültürlülük tart›ﬂmalar› yap›ld›¤›n›, insana tan›nan haklar›n toplulu¤a tan›n›p
tan›nmayaca¤›n›n araﬂt›r›ld›¤›n›
belirten Çotuksöken, “Çok ciddi
bir sorunla karﬂ› karﬂ›yay›z. ‹letiﬂim olanaklar›n›n neredeyse s›n›rs›z oldu¤u bir ortamda kiﬂinin
haklar› m› toplulu¤un haklar› m›
öne ç›kmaktad›r? “ diye sordu.
düﬂünen ve yazan” bir
‹nsan›n “d
varl›k oldu¤unu vurgulayan Prof.
Dr. Betül Çotuksöken, herkesin
ifade, anlama ve dinleme hakk›n›n olmas› gerekti¤ini, aksi halde
özcü bir tutumun ay›r›mc›l›¤a yol
açaca¤›n› ve ay›r›mc›l›¤›n insan
haklar› önünde en büyük engeli
oluﬂturaca¤›n› söyledi.

Terör nedeniyle insan haklar›n›n
büyük bir tehdit alt›nda oldu¤unu, insan haklar›n› koruma bahanesiyle temel haklar›n ölçüsüzce s›n›rland›r›labildi¤ine iﬂaret eden Çotuksöken, “Bireyin
haklar›, kültürel haklar, alt-üst
kimlik ifadeleri ciddi sorunlar
oluﬂturmaktad›r. Bütün söylemler alt kimlik ifadesine yönlendirilirse özcü oluruz, ay›r›mc› oluruz. Biz felsefeciler olarak ortak
insan kimli¤i üzerinde uzlaﬂmak
ve bunu ortaya ç›karmak istiyoruz” dedi.
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Sabahattin Güllülü ise
insan haklar› konusuna sosyolojik aç›dan yaklaﬂt›.
‹nsan haklar› modelinin bat›l› bir
kavram oldu¤unu, felsefi ve kültürel boyutta ortaya ç›kt›¤›n› belirten Prof. Dr. Güllülü, sanayi
devrimiyle birlikte toplumlar›n
geleneksellikten modernli¤e dönüﬂtü¤ünü ve insan haklar›n›n giderek önem kazand›¤›n› bildirdi.

güncel

Türkiye’nin geleneksellikten modernli¤e geçiﬂ süreci yaﬂad›¤›n› hat›rlatan Güllülü, bu nedenle Türkiye’nin insan haklar› aç›s›ndan hala sorunlu bir
ülke görünümünde bulundu¤unu söyledi.
Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Ö¤retim Üyesi Yard. Doç. Dr. Bayhan
Üge de insan haklar› konusunu psikolojik aç›dan
ele ald›.
‹nsan›n eylemlerinin yarg›lanabilece¤ini, ancak
insan düﬂüncesi ve kiﬂili¤inin yarg›lanamayaca¤›n›, cezaland›r›lamayaca¤›n› kaydeden Üge, insan›n yaﬂama boyutunun sürekli oldu¤unu, insan›n
sosyokültürel alg›lamalar›n etkisinde kald›¤›n›
bildirdi.
‹nsan haklar› konusunu hukuk aç›s›ndan de¤erlendiren Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Feridun Yenisey, ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesini temel alan Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleﬂmesinin 10. maddesinin ifade
özgürlü¤ünü kapsad›¤›n›, ifade özgürlü¤ünün insan için süper bir hak, demokrasinin de temel taﬂ›
oldu¤unu söyledi.

‹fade özgürlü¤ünü sosyal bir zorunluluk olmas›
durumunda devletin özel yasayla s›n›rlama getirebilece¤ini belirten Prof. Dr. Feridun Yenisey, ifade
toplum içinde tehlike do¤uracak ise minimum hallerde hâkim karar›yla da s›n›rland›r›labilece¤ini
bildirdi.
‹fade özgürlü¤üne iliﬂkin Avrupa ‹nsan Haklar›
Mahkemesi’nin (A‹HM) verdi¤i çeﬂitli kararlar› kat›l›mc›larla tart›ﬂan Prof. Dr. Yenisey, Yeni Türk
Ceza Kanununda da ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan, intihar› özendirme, haberleﬂmenin ihlali, özel hayat›n gizlili¤i, iftira, soruﬂturman›n gizlili¤ini ihlal,
yarg›lamay› etkileme giriﬂimi, Türklü¤ü ve Cumhuriyeti aﬂa¤›lamak, askerlikten so¤utma ve gizli bilgileri aç›klama gibi konularda s›n›rlamalar getirildi¤ini sözlerine ekledi.
■

Bu hakk›n kullan›m›n›n büyük bir hoﬂgörü ve sorumluluk gerektirdi¤ini hat›rlatan Prof. Dr. Yenisey, “söylenen bir söz ve yaz›lan yaz› ortaya ç›km›ﬂt›r. O anda sorumluluk baﬂlar. Bu pek çok sonuçlar do¤urabilir. Katlanmak laz›md›r” dedi.
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Özok, "Siyaset; Tarikat, Cemaat ve
Dinci Gruplar›n Etkisi Alt›nda"
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›, ülkede geçerli hukuk kurallar›n›n belli kiﬂi ve gruplara
farkl› uyguland›¤› kan›s› yayg›nlaﬂt›¤› an hukuk devletinden söz edilemeyece¤ini, çünkü
bir ülkenin temelindeki en önemli gücün hukuk oldu¤unu bildirdi.
ocaeli Barosu’nun 67.
kuruluﬂ y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde
Marmara ve Karadeniz Bölgesi
Baro Baﬂkanlar› toplant›s› 20 Kas›m Pazar günü ‹zmit’te yap›ld›.

K

Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›
Av. Özdemir Özok, ‹zmit’te düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
çeﬂitli ülke ve yarg› sorunlar›n›
ele ald›.
Özdemir Özok, stajyer avukatlarla, mesle¤e yeni baﬂlayan
avukatlar›n, ciddi sorunlarla
karﬂ› karﬂ›ya bulundu¤unu, Yeni
Türk Ceza Yasas› ile Ceza Muhakemesi Yasas›n›n uygulamalar›nda büyük sorunlar yaﬂand›¤›n› belirtti.
Yarg›n›n ayr›lmaz bir parças› olma sorumlulu¤uyla y›llard›r yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› ve yarg›ç güvencesini savunduklar›n› belirten
Özok, “Ne yaz›k ki, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, 1982 Anayasas›ndaki düzenlemeler sonucu siyasal iktidarlar›n müdahaleleri yan›nda,
yanl›ﬂ yorumlarla kendilerini bir
KADI” s›fat› ve anlay›ﬂ›ntürlü “K
dan kurtaramayan kimi yarg›ç ve
savc›lar›n uygulamalar› nedeniyle yaﬂama geçirilmesi olanaks›z
hale gelmektedir” dedi.
Konuﬂmas›nda VAN Yüzüncü Y›l
Üniversitesinde meydana gelen
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olaylara da de¤inen, soruﬂturma ve yarg›lama aﬂamas›nda
yarg›y› etkileyecek yorumlardan
özenle kaç›nd›klar›n› belirten
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›
ﬂöyle dedi: “Van’daki soruﬂturma süreci ülkenin gündemine
oturmuﬂtur. Kimi hukuk d›ﬂ› uygulamalar ve bir zanl›n›n hayat›na son vermesi sonras›nda,
Adalet Bakan› ve yetkililerin
olaylara yaklaﬂ›m biçimi, yaﬂanan trajedinin boyutlar›n› aç›k
biçimde ortaya koymuﬂtur. Ayn›
il savc›s›n›n, oradaki meslektaﬂlar›m›za yönelik “PKK”l› suçlamas›na karﬂ›n o görevi sürdürüyor olmas› da ülke adaleti bak›m›ndan çok vahimdir. Bundan
en çok zarar› da kuﬂkusuz Van
Adliyesinde hak ve adalet arayan yurttaﬂlar›m›z görecektir.”
Özdemir Özok , ülkede geçerli
hukuk kurallar›n›n belli kiﬂi ve
gruplara farkl› uyguland›¤› kan›s› yayg›nlaﬂt›¤› an hukuk devletinden söz edilemeyece¤ini,
çünkü bir ülkenin temelindeki
en önemli gücün hukuk oldu¤unu bildirdi.
12 Eylül hukuku ve onun ürünü
olan düzenin, sivil toplum örgüt
modeline sahip tarikat ve cemaatlerin h›zl› bir biçimde geliﬂmesine uygun ortam ve iklim
oluﬂturdu¤unu belirten

Av. Özdemir Özok, bunun sonucu olarak 1983’ten sonra yap›lan seçimlerde siyasetin, tarikatlar›n, cemaatlerin ve dini
gruplar›n etkisi alt›na girdi¤ini
savundu. Özok, “kuﬂkusuz bu siAllah’›n ipine sar›l› yasal yap›, ‘A
n›z’ buyru¤uyla yola ç›kan Tur gut Özal ile baﬂlam›ﬂt›r” dedi.
Hakkâri, Yüksekova ve ﬁemdinli’de yaﬂanan olaylara da de¤inen ve bu olaylara karﬂ› son derece duyarl› olunmas› gerekti¤ini vurgulayan Türkiye Barolar
Birli¤i Baﬂkan›, bu yörede yaﬂanan olaylar› incelemek üzere bir
komisyon oluﬂturduklar›n› söyledi.
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›
Özdemir Özok’un bas›n toplant›s›nda Birli¤in Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Ali ﬁen, Genel Sekreteri
Av. Güneﬂ Gürseler, Disiplin kurulu Baﬂkan›
Av. Erdo¤an Saruhanl› ve ev sahibi Kocaeli Barosu Baﬂkan› Av.
Dr. ‹lter Y›lmaz, ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile
Bursa, Bart›n, Bilecik, Bal›kesir,
Bolu, Samsun, Çorum, Karabük,
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve
Kastamonu Baro Baﬂkanlar› da
haz›r bulundu.
■

güncel

Baro Meclisi Yönerge De¤iﬂiklik Önerileri
stanbul Barosu Baro
Meclisinin 24 Aral›k 2005
Cumartesi günü toplanacak genel kurulunda görüﬂülecek Baro Meclisi Yönergesi
De¤iﬂiklik Önerileri aç›kland›.
Yönergede de¤iﬂiklik önerilen
maddelerin asl› ve öneriler ﬂöyle:
Madde 1- ...Yönerge ile; ‹stanbul
Barosu “Baro Meclisi” ad› alt›nda, ‹stanbul Barosu yap›s› içinde,
bu yönerge hükümleri kapsam›nda yönetsel özerkli¤e sahip bir
dan›ﬂma kurulu oluﬂturulmuﬂtur.
De¤iﬂiklik önerisi
Madde 1- ‹stanbul Barosu “Baro
Meclisi” Yönergesi, 1136 say›l›
Avukatl›k Yasas›’n›n 02.05.2001
tarih ve 4667 say›l› yasa ile de¤iﬂik 95/15. maddesi uyar›nca ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulunca haz›rlanm›ﬂt›r.
Yönerge ile; ‹stanbul Barosu yap›s› içinde, bu yönerge hükümleri kapsam›nda, yönetsel özerkli¤e sahip ‹stanbul Barosu “Baro
Meclisi” oluﬂturulmuﬂtur.
Madde 4- Genel Kurul’un oluﬂu mu:
önceki dönem Baro Baﬂkanlar›
...ö
, Baro Yönetim Kurulunca belirlenecek en fazla 15 avukattan
oluﬂur.
De¤iﬂiklik önerisi
Madde 4- Genel Kurul’un oluﬂumu:
Baro Meclisi Genel Kurulu; Baro
Baﬂkan›, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetleme Kurulu Üyeleri, TBB delegeleri, Bölge temsilcileri, Merkez
ve Komisyonlar›n Baﬂkanl›k Divanlar›, S.E.M. Yürütme Kurulu,
Bölüm Baﬂkanlar› ve Stajyer
Avukat Temsilcileri, geçmiﬂ dö-

‹

nemlerde görev yapm›ﬂ Baro
Baﬂkanlar› ile Yönetim, Denetim
ve Disiplin Kurulu üyeleri Baro
Genel Kurulu ve Baro Meclisi
Baﬂkanl›k Divan› üyeleri ve Baro
Yönetim Kurulunca belirlenecek
15 Avukattan oluﬂur. Bu 15 Avukat›n, asgari beﬂi, en çok 5 y›ll›k
Avukatlar aras›ndan seçilir.
Madde 7- Toplant› ve Karar Yeter
Say›s›:
Baro Meclisi Genel Kurulu, toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤unun oylar› ile karar verir. Toplant› yeter say›s› 20 kiﬂiden az
olamaz.
De¤iﬂiklik Önerisi
Madde 7- Toplant› ve Karar Yeter
Say›s›:
Baro Meclisi Genel Kurulu, toplant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu¤unun oylar› ile karar verir. Toplant›n›n aç›l›ﬂ› için yeter say›, Baro Meclisi Üye say›s›n›n %20’sidir.
Madde 9- Baro Meclisi Baﬂkanl›k
Divan›’n›n oluﬂumu:
Baro Meclisi Genel Kurulu’nun
ilk toplant›s›nda üyeleri aras›ndan seçece¤i bir baﬂkan, iki baﬂkan vekili, ve iki divan üyesinden
oluﬂur. Mevcut yönetim, disiplin
ve denetleme kurulu üyesi olanlar olamaz.
De¤iﬂiklik önerisi
Madde 9- Baro Meclisi Baﬂkanl›k
Divan›’n›n oluﬂumu:
‹stanbul Barosu Genel Kurulu’nun 2 y›lda bir yap›lan Seçimli
Ola¤an toplant›s›n› takip eden 3
ay içinde yap›lacak Baro Meclisi
Genel Kurulu’nun ilk toplant›s›nda üyeleri aras›ndan seçece¤i bir
baﬂkan, iki baﬂkan vekili, ve iki
divan üyesinden oluﬂur. Baronun; yönetim, disiplin ve denetle-

me kurulu baﬂkan ve üyeleri, bu
görevlerinin devam› süresince,
Baro Meclisi Baﬂkanl›k Divan›’nda görev alamazlar. Baﬂkanl›k Divan›na seçilenlerin, Baro
Merkez ve Komisyon Baﬂkanl›k
Divanlar›ndaki görevleri sona
erer.
Madde 10- Baﬂkanl›k Divan›’n›n
Süresi :
Ola¤an Toplant› hükümleri esaslar› içinde görev süresi 1 y›ld›r.
Ayn› kiﬂiler yeniden seçilebilir.
De¤iﬂiklik önerisi
Madde 10- Baﬂkanl›k Divan›’n›n
Görev Süresi:
Görev süresi 2 y›ld›r. Bu süre içerisinde de¤iﬂiklikle Baﬂkanl›k Divan›na seçilenler, kalan süreyi
tamamlar. Ayn› kiﬂiler yeniden
seçilebilir.
EKLENEN MADDE
Madde 12- Baﬂkanl›k Divan›’n›n
Görevleri:
Baro Meclisi Baﬂkanl›k Divan›,
meclisin sürekli organ› olarak;
a) Baro Meclisi Genel Kurulu’nu
en çok 3 ayda bir toplamak, gündemi haz›rlamak ve meclis üyelerine duyurmak,
b) Baro Meclisi Genel Kurul kararlar› ile ilgili geliﬂmeler ve yap›lan di¤er çal›ﬂmalar› hakk›nda
Baro Meclisi Genel Kurul’una
bilgi sunmak,
c) Baro Meclisi çal›ﬂmalar›n›
meslektaﬂlara duyurmak,
d) Baro Meclisi Genel Kurulu’nun
verece¤i di¤er görevleri yapmak,
e) Görevin gerektirmesi halinde,
geçici alt çal›ﬂma gruplar› oluﬂturmak,
f) Üye Kay›t Defteri, Karar Defteri, Gelen – Giden Evrak Defteri ve
gerekli di¤er kay›t ve belgeleri
tutmak.
■
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CMK Gere¤ince Görevlendirilen Müdafi ve
Vekile Yap›lacak Ödemelerde S›k›nt› Do¤abilir
stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›, Türkiye Barolar Birli¤i
Baﬂkanl›¤›na yazd›¤› yaz›yla CMK görevlendirmelerinde hizmetin ödenek yoklu¤u
nedeniyle iﬂleyemez hale gelmemesi için gerekli önlemin zaman›nda al›nmas› istendi.

‹

‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkanl›¤›na yazd›¤› yaz› ﬂöyle:
“Bilindi¤i üzere 01.06. 2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5271 say›l›
Ceza Muhakemesi Kanunu ile zorunlu müdafili¤in kapsam› geniﬂletilmiﬂ, ma¤dur, müﬂteki, kat›lana baro taraf›ndan zorunlu /ihtiyari vekil atanmas› ve baz› suçlarda
baro taraf›ndan uzlaﬂt›r›c› avukat
atanmas› müessesi getirilmiﬂtir.
Baro taraf›ndan görevlendirilen
müdafi, vekillere ödenecek ücretleri 5320 say›l› Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama
ﬁekli Hakk›nda Kanunun 13.maddesi düzenlemektedir. Buna göre
söz konusu görevlendirmeler sebebi ile meslektaﬂlar›m›za ödenecek ücretler, yarg› harçlar›n›n ve
idari nitelikte para cezalar› hariç
olmak üzere adli para cezalar›n›n
% 15’inin bir önceki y›l›n hesab›na
göre tespit edilen miktar›n›n Maliye Bakanl›¤›nca Türkiye Barolar
Birli¤i hesab›na aktar›lmas› suretiyle karﬂ›lanacakt›r.
Yeni ceza sistemimizde sadece hapis cezalar›n›n ertelenebilece¤i,
adli para cezalan için erteleme söz
konusu olamayaca¤›, böylece infaz
edilen adli para cezalar›n›n miktar›n›n artaca¤› ve hizmetin yürütülmesi için Türkiye Barolar Birli¤i hesab›na gereken kaynak aktar›m›n›n
yap›laca¤› de¤erlendirilmesi yap›labilirse de, avukatl›k ücretlerinin
ödenmesinin afaki ve ihtimallere
ba¤l› ﬂartlara ba¤lanmas›, avukat›n
ücret isteme hakk›n› tehlikeye dü-
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ﬂürebilecektir. Kald› ki, yasalaﬂmayan CMK tasar›s›nda “müdafi” ve
“vekil” ücretleri için öngörülen kaynak oran› % 25 olarak belirlenmiﬂti. Yeni Ceza Yarg›lamas› sistemimizin sa¤l›kl› ve gere¤i gibi iﬂleyebilmesi için, avukatl›k ücretleri somut esaslara ba¤lanmal›, müdafi
ve vekil ücretlerini karﬂ›layamayaca¤› aç›k olan 5320 say›l› kanunun
13.maddesindeki % 15 oran› yasal
de¤iﬂikler yap›larak art›r›lmal›,
CMK ödenek yoklu¤u sebebiyle iﬂleyemez hale gelmemelidir.
Baromuz bu konudaki görüﬂlerini
Barolar Birli¤ine iletmiﬂti. Gelinen
aﬂamada 15.10.2005 tarihinde avukatl›k ücretlerinin ödemelerinde
ileriki tarihlerde yaﬂanabilecek
muhtemel sorunlar ele al›nm›ﬂ ve
bu konuda Adalet Bakanl›¤› nezdinde giriﬂimde bulunulmas› konusunda görüﬂ birli¤ine var›lm›ﬂt›r.
Bakanl›k nezdinde giriﬂimler sonucunda gelinen aﬂama ve belgeye
Bakanl›¤›n somut çal›ﬂmalar› konusunda Baromuzun bilgi edinmesi gere¤i do¤muﬂtur. Zira ücret
ödemelerinin yap›lmas› konusunda
herhangi bir kal›c› çözümün oluﬂmam›ﬂ olmas› halinde Baromuz ile
meslektaﬂlar›m›z›n karﬂ› karﬂ›ya
kalmalar› durumu do¤abilecektir.
Meslektaﬂlar›m›z›n emeklerinin
karﬂ›l›klar›n› alamamalar› ihtimalinde Baromuzca bir görevlendirme yap›lmas› konusu gözden geçirilecektir.
Sunulan nedenle Birli¤inizce Bakanl›¤›n getirdi¤i somut çözüm
konusunda yaz›l› bilgi ve belgeye
ulaﬂ›p ulaﬂmad›¤›n›, gönderdi¤imiz ayl›k raporlar›m›z dikkate
al›nd›¤›nda, Baromuzun ödene¤inin hangi süreye kadar sa¤lanabilece¤ini, ödene¤in gelmemesi durumunda avukat görevlendirmelerine Baromuzca devam edip edilmeyece¤i konusunun gündeme
gelece¤inin Bakanl›¤a bildirilmesi

ve taraf›m›za ivedi bilgi verilmesini
rica ederim.”
■
Sayg›lar›mla.
Av. Kâz›m KOLCUOGLU
‹stanbul Barosu Baﬂkan›

Adalet Bakanl›¤›na
Ankara
Konu: Ceza Muhakemeleri Konunu kapsam›nda barolarca “müdafi” ve “vekil” görevlendirme iﬂlemlerinin ayr›lan ödene¤in tükenmesi karﬂ›s›nda sürdürülemeyecek durumda oldu¤u.
Nedenlerini 22.4.2005 tarih ve
18987 say›l› yaz›m›zda belirtti¤imiz, Say›n Bakan›m›za ve Kanunlar Genel Müdürlü¤ünün say›n
yetkililerine ayr›ca geniﬂ bir raporla sunup sözlü olarak da aç›klad›¤›m›z gibi, Ceza Muhakemeleri Kanunu gere¤i yap›lmakta olan
“müdafi” ve “vvekil” görevlendirme iﬂlemleri sürdürülemeyecek
noktaya gelinmiﬂtir.
Bugün itibariyle CMK uygulamas›nda görevini yerine getiren
meslektaﬂlar›m›za ödenemeyen
ve y›lsonuna kadar tahakkuk edecek ücret toplam› 10.000.000.00.YTL’dir. 5320 Say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama ﬁekli Hakk›ndaki Kanunun 13. maddesi gere¤ince 2006
y›l› için tahakkuk edecek ödene¤in ilk taksitinin Ocak ay›nda Türkiye Barolar Birli¤i’ne aktar›labilece¤i dikkate al›n›r ise sorunun
boyutlar› ortaya ç›kmaktad›r.
Bu nedenle konunun bir kez daha
bilgilerinize sunulmas› zorunlu
görülmüﬂtür.
Gere¤ine emirlerinize diler, sayg›lar sunar›m.
Av. Özdemir Özok
Türkiye Barolar Birli¤i Baﬂkan›.

güncel

"Kad›na Yönelik ﬁiddet
‹nsan Haklar› ‹hlalidir"
olarak ele al›nmakta, nedenleri üzerinde tart›ﬂ›lmakta ve çözüm yollar› aranmaktad›r.

stanbul Kad›n Kuruluﬂlar› Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan Moro¤lu ve ‹stanbul Barosu
Kad›n Haklar› Komisyonu Baﬂkan› Av. Aydeniz Alisbah Tuskan düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, toplumun en küçük birimi olan ailede demokaile içi ﬂiddete
rasinin sa¤lanmas› için öncelikle “a
dur” demek gerekti¤ini bildirdiler.

‹

Av. Moro¤lu ve Av. Tuskan, 23 Kas›m Çarﬂamba günü saat 10.45’de ‹stanbul Barosu Merkezinde düzenledikleri bas›n toplant›s›nda, bas›n aç›klamas›n›
sundular ve bas›n mensuplar›n›n konuya iliﬂkin sorular›n› yan›tlad›lar.
Bas›n aç›klamas›nda ﬂu görüﬂlere yer verildi:
“Kad›na yönelik ﬂiddet ister kamusal isterse özel yaﬂamda meydana gelsin, kad›n›n fiziksel, ruhsal, cinsel veya ekonomik aç›dan zarar görmesine ve ac›
çekmesine yol açan, kad›n›n insan haklar›n› ve onurunu zedeleyen bir eylemdir.
Kad›na yönelik ﬂiddet olaylar›na iﬂ yerinde, sokakta,
okulda, gözalt›nda, savaﬂta rastlanmaktad›r. Ama
kad›nlar en korundu¤u yer diye düﬂünülen “aile içinde” hatta daha yayg›n bir ﬂekilde ﬂiddete u¤ramaktad›rlar. Hakaret, tehdit, dayak, aﬂa¤›lama, cinsel
taciz, tecavüz, yaralama, öldürme gibi eylemler, genellikle erkeklerin kad›nlar üzerinde uygulad›klar›
güç gösterisidir.
Ataerkil zihniyetle süregelmekte olan “aile içi ﬂiddet” uzun zaman bir sorun olarak alg›lanmam›ﬂ, aile d›ﬂ›nda dile getirilmesine de izin verilmemiﬂtir.
Ancak yaklaﬂ›k son 20 y›ldan beri kad›na yönelik ﬂiddet art›k bir kad›n sorunu ve bir insan haklar› ihlali

ﬁiddetin önlenmesi, failinin cezaland›r›lmas›, ﬂiddete u¤rayan›n korunmas› için uluslar aras› ve ulusal
hukukta düzenlemeler yap›lmaktad›r. 1993 y›l›nda
Birlemiﬂ Milletler “kad›na yönelik ﬂiddeti” özel olarak ele alan ilk insan haklar› belgesini kabul etmiﬂtir. Bu belgenin Birleﬂmiﬂ Milletlerin gündemine
al›nmas›n› desteklemek üzere “Kad›na yönelik ﬂiddet, insan haklar› ihlalidir” söylemiyle dünya çap›nda imza kampanyas› aç›lm›ﬂ ve kampanyaya kat›lan
ülkeler aras›nda en çok imzay› ‹.Ü. Kad›n Araﬂt›rmalar› Merkezi koordinatörlü¤ünde Türkiye’deki
kad›n kuruluﬂlar› toplam›ﬂt›r.
Ülkemizde 1998 y›l›nda “4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun”un kabul edilmesiyle “aile içi
ﬂiddete” karﬂ› duyarl›l›k artm›ﬂt›r. Yasan›n ç›kar›lmas› kadar yasan›n tan›t›lmas› da önemlidir. Baroya
baﬂvuran ﬂiddet ma¤duru kad›nlar› üç gruba ay›rabiliriz: - Yasal haklar›n› bilmeyenler (%50); - Haklar›n› bilseler de kullanma cesareti olmayanlar (%20);
- Haklar›n› bilen ve kullananlar (%30).
Yerleﬂik ataerkil toplum ve aile yap›s› nedeniyle k›sa
sürede yasalar›n uygulanmas› ve ﬂiddete son verilebilmesi mümkün de¤ildir. Yasalar› yaﬂama geçirmek için çok çal›ﬂmak gerekiyor. ﬁiddetin sadece
ma¤duruna yönelik çal›ﬂma ile yetinmemek, ﬂiddet
failine yönelik çal›ﬂmalar da yapmak gerekiyor.
Kad›na yönelik ﬂiddetin tam anlam›yla önlenebilmesi için, yasalar konusunda bilgilendirme toplant›lar›
için Barolara ve sivil toplum kuruluﬂlar›na, ﬂiddete
karﬂ› toplumsal duyarl›l›¤›n art›r›lmas› için görsel ve
yaz›l› medyaya, kanunun uygulanmas›nda Aile Mahkemelerine, Adli T›p, Sosyal Hizmetler ve polis teﬂkilat›na büyük görev düﬂmektedir.
Ailede demokrasi toplumda demokrasinin hareket
noktas›d›r. Ailede demokrasinin sa¤lanmas› için
ÖNCEL‹KLE “aile içi ﬂiddete DUR” demek gerekiyor.
Yasalar› yaﬂama geçirmek için, ﬂiddete u¤rayan kad›nlara
CESARET S‹ZDEN, DESTEK B‹ZDEN” diyoruz.”
“C

■
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Baro Keseneklerini (Aidat) Ödemek
Üyeler ‹çin Yasal Zorunluluktur
Av. Muammer Ayd›n
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Aidatlar›n› ödeyen tüm meslektaﬂlar›m›z bilmelidirler ki, ödedikleri her kuruﬂ
de¤erlendirilerek kendilerine hizmet olarak dönmektedir. Bu amaçla ‹stanbul
Barosu’nun nitelik ve niceli¤ine yaraﬂ›r bir Baro Merkezi, Sosyal Tesis,
Staj E¤itim Merkezi, Kültür Merkezi, yaﬂl›lar için Huzurevi ve Avukat Evleri için
giriﬂimlerde bulunduk ve bulunmaktay›z.
ilindi¤i üzere Baromuz
T.C. Anayasas›n›n 135.
maddesinde ifadesini
bulan 1136 say›l› Avukatl›k Yasas› ile kurulmuﬂ kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂudur.

n› anlay›ﬂla çal›ﬂmaya devam
ediyoruz.

65. Maddeye göre;
Aidat›n› Ödemeyen
Avukat›n ‹smi Levhadan
Aidatlar›n›z› Zaman›nda
Ödeyerek Çal›ﬂmalar›m›za silinir ve Yasal ‹ﬂlem
Yoluna Gidilir
Katk› Vermenizi
Bu emredici hükme ra¤men Yö‹stanbul Barosu’nun bugün için Bekliyoruz

B

levhada kay›tl› avukat say›s›
20.000’ i geçmiﬂ olup halen Baromuz Staj E¤itim Merkezinde
e¤itim gören stajyer avukat say›s› da 2500 dolay›ndad›r ve bu say›lar her geçen gün artmaktad›r.
‹stanbul Barosu’nun gerek Anayasan›n ve gerekse 1136 say›l›
Avukatl›k Yasas›n›n kendisine
yükledi¤i görevleri yerine getirebilmesi; meslektaﬂlar›na ve topluma karﬂ› üzerine düﬂeni yapabilmesi için meslektaﬂlar›n›n
Baro keseneklerini (aidatlar›n›)
zaman›nda ödemesi gerekmektedir.
Göreve geldi¤imiz 2002 y›l› Ekim
ay›ndan itibaren tüm Baro mensuplar›n› kucaklayan bir anlay›ﬂla ald›¤›m›z göreve lay›k olmaya
çal›ﬂt›k ve ikinci dönemde de ay-
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Zira unutulmamal›d›r ki, iki dönemdir süre gelen hizmetlerimizden aidatlar›n› ödeyen ve
ödemeyen ay›r›m› yapmaks›z›n
tüm meslektaﬂlar›m›z yararland›r›lmaktad›r. Bu bizim mesle¤e
ve meslektaﬂa bak›ﬂ aç›m›z gere¤idir. Ancak bir eﬂitsizlik yaratt›¤›n› da gözden ›rak tutmuyoruz. Öncelikle aidatlar›n› gününde ve düzenli ödeyen meslektaﬂlar›m›za her zaman oldu¤u gibi
ﬂimdi de duyarl›l›klar› için teﬂekkür ediyoruz. Aidatlar›n› ödeyemeyen meslektaﬂlar›m›z› da geçirilen zor günler nedeni ile anlay›ﬂla karﬂ›lamak istiyoruz. Fakat unutulmamal›d›r ki 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›n›n 65. Maddesi bizlere bunlar› tahsil görevi
yüklemektedir.

netim Kurulumuz, meslek mensuplar›m›z› rencide ve ma¤dur
etmemek için bugüne kadar yaz›
ile ya da SMS yolu ile ödemeye
davet ederek 65. madde’nin öngördü¤ü bu yola gitmemiﬂtir.
Ancak bugün geldi¤imiz noktada
Baromuz kay›tlar›nda yap›lan incelemede 1980–2000 y›llar› aras›
aidat dönemlerine iliﬂkin 6.930
üyemizin toplam 295.700,00.YTL aidat borcu oldu¤u, keza
2001–2004 y›llar› aras› aidat dönemlerine iliﬂkin 12.490 üyemizin toplam 6.371.475,00.-YTL aidat borcu oldu¤u tespit edilmiﬂtir. K›saca bugün itibariyle meslektaﬂlar›m›z›n 1980 -2004 y›llar›
aras› aidat dönemlerine iliﬂkin
toplam 6.667.175,00.-YTL borcu
bulunmaktad›r.
‹stanbul Barosu Denetim Kurulu
üyeleri de yapt›klar› denetimler-

görüß
de aidat borçlar›n›n tahsil edilmesine dair görüﬂlerini taraf›m›za önemle bildirmektedirler.
Öte yandan, 2004 y›l› May›s ay›nda Adalet Bakanl›¤› müfettiﬂlerince yap›lan ola¤an denetimde
de; 28.05.2004 tarihli tavsiyeler
listesi Baﬂl›kl› yaz›n›n 2.maddesinde” aidatlar›n› ve topluluk sigortas› primlerini zaman›nda
ödemeyen avukatlar›n yaz› ile
uyar›lmalar›na karﬂ›n, Baro Yönetim Kurulunca herhangi bir
karar ittihaz edilmedi¤i gözlenmiﬂtir. Baro aidatlar›n› zaman›nda ödemeyenler hakk›nda 1136
say›l› kanunun de¤iﬂik 72/d maddesi do¤rultusunda, iﬂlem ifas›na dikkat edilmesi, 1136 say›l›
kanunun 72/f ve 190. maddelerinin amir hükümlerince topluluk
sigortas› primlerinin topluluk
sözleﬂmesinde gösterilen za manda ödenmemesi halinde, ilgili avukat›n ad›n›n Baro Yönetim
Kurulu karar› ile, birikmiﬂ prim
borcunu sözleﬂmedeki ﬂartlar
dairesinde ödeyinceye kadar Baro Levhas›ndan silinece¤inin
unutulmamas›,....” ﬂeklinde tavsiyede bulunulmuﬂtur.

Yönetim Kurulumuz,
Borçlar›n Tümünün
Tahsili ‹çin Oybirli¤iyle
Karar Alm›ﬂt›r
Bütün bu durumlar› bilen ve özveriyle çal›ﬂan bizler sizlerden
de yasan›n öngördü¤ü aidat yükümlülü¤ünüzü yerine getirmenizi istiyoruz. Yukar›da aç›klamaya çal›ﬂt›¤›m›z durum gere¤ince
Yönetim
Kurulumuz
13.10.2005 tarih ve 34/182 say›
ile ald›¤› karar gere¤i aidat borcu olan tüm avukatlara iadeli ta-

ahhütlü tebligat ç›kar›lmas›na ve
yasal iﬂlemlerin baﬂlat›lmas›na
oy birli¤i ile karar vermiﬂtir. Aidat ödemeyen meslektaﬂlar›m›z
hakk›nda yapmak zorunda kalaca¤›m›z bu iﬂlemler sebebiyle
ma¤dur olmaman›z için ivedilikle aidat borçlar›n›n ve benzeri
(sigorta primleri, genel kurul cezalar›) borçlar›n ödenmesi gerekmektedir.
Aidatlar›n› ödeyen tüm meslektaﬂlar›m›z bilmelidirler ki, ödedikleri her kuruﬂ de¤erlendirilerek kendilerine hizmet olarak
dönmektedir. Bu amaçla ‹stanbul Barosu’nun nitelik ve niceli¤ine yaraﬂ›r bir Baro Merkezi,
Sosyal Tesis, Staj E¤itim Merkezi, Kültür Merkezi, yaﬂl›lar için
Huzurevi ve Avukat Evleri için giriﬂimlerde bulunduk ve bulunmaktay›z.

Daha ‹yi Hizmet ‹çin
Kat›l›mc›l›k Gerek.
Meslektaﬂlar›m›zdan
Bunu bekliyoruz.
‹stanbul Defterdarl›¤›’nca talebimiz üzerine uygun görülerek
Maliye Bakanl›¤›’na onaya gönderilen leventteki 2.836 m2’lik
arsa ile yine Defterdarl›ktan talep etti¤imiz Ümraniye/Ömerli
köyündeki 8.713 m2’lik arsada
Yaﬂl›lar Huzurevi Projelerimiz
gerçekleﬂti¤inde buralara yapaca¤›m›z binalar ‹stanbul Barosuna yaraﬂ›r nitelikte olacakt›r. Keza halen Baro Merkezi giriﬂe göre sol taraftaki 107 m2’lik 6 katl›
eski binan›n Baromuzca sat›n
al›narak Staj E¤itim Merkezi yap›lmak amac›yla projelendirilmesi de bitmek üzeredir. Yak›n-

da burada inﬂaat baﬂlayacak ve
baromuz çok önemli bir görevi
hep birlikte yerine getirmenin
mutlulu¤unu yaﬂayacakt›r.
De¤iﬂen yasalardaki koﬂullara
süratle uyum sa¤lamak için Baro
bünyesinde yap›lan de¤iﬂiklikler
ve bunlara uyum için meslektaﬂlar›m›za verilen meslek içi e¤itim seminerleri yo¤un ﬂekilde
yap›lmaktad›r. ‹ki y›ldan beri bütün meslektaﬂlar›m›za masa
takvimi ve cep ajandas› baromuzca bilinen adreslerine gönderilmiﬂtir. Keza biliﬂim ça¤›na
uyum amac›yla tüm adliyelerimizdeki ve Baromuz ile Staj E¤itim Merkezi ile Kültür Merkezindeki bilgisayarlar›n yenilenmesi,
say›lar›n›n artt›r›lmas›, sizlere
baro hizmetlerini ve haberlerini
daha ça¤daﬂ araçlarla duyurabilmek amac›yla 82 ekran
LCD–106 ekran plazma TV’ler ile
bilgilendirme bilgisayarlar› (kiosk’lar) adliyelere yerleﬂtirilmiﬂ
ve yerleﬂtirilmeye devam edilmektedir. Tüm baro odalar› elden geçirilerek mobilyalar› yenilenmiﬂ, odalar boyanm›ﬂt›r.
‹ﬂte bütün bunlar›n ve daha birçok benzeri hizmetlerin yerine
getirilebilmesi için bu aidatlar›n
zaman›nda tahsiline ihtiyaç bulunmaktad›r. Aksi takdirde hizmetlerin yerine getirilmesinde
zorluklarla karﬂ›laﬂaca¤›z.
Bizleri anlay›ﬂla karﬂ›layaca¤›n›z›, aidatlar›n›z› ödeyerek hizmetlerimize katk› verece¤inize inan›yor, bizi yasal iﬂlem yapmak
zorunda b›rakmayaca¤›n›z› umuyor ve bekliyoruz.
■

9

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

Türk Kad›n›na Seçme Ve Seçilme Hakk› Verilmesinin 71. Y›ldönümü

71 y›lda bir arpa boyu yol alabildik mi?
Av. Nazan Moro¤lu
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
tatürk
devrimleriyle
Türk kad›n›, birçok geliﬂmiﬂ ülke kad›n›ndan
daha önce haklar›na kavuﬂmuﬂtur. Medeni Kanun’un kabulü, ailede ve toplumda kazan›lan haklar›n ard›ndan, 1930’ da kad›nlara belediye seçimlerine kat›lma
hakk› tan›nm›ﬂ, 1933’de muhtarl›k seçimleri,, 5 Aral›k 1934 tarihinde de milletvekili seçme ve
seçilme hakk› Türk kad›n›na
sa¤lanm›ﬂt›r.

A

Bilindi¤i gibi, kad›nlar, ‹talya’ da
1948, Japonya’ da 1950, ‹sviçre’
de 1971, Fransa’da 1944 y›llar›nda bu haklar› kazand›lar. Türkiye’den daha sonra seçme seçilme hakk›n› kazanmalar›na karﬂ›n bu ülkelerin parlamentolar›nda kad›nlar›n yer alma oranlar› yüksektir: Finlandiya: 38.5,

Dönem

Milletvekili
say›s›

1935-1939
1939-1943
1943-1946
1946-1950
1950-1954
1954-1957
1957-1960
1961-1965
1965-1969

395
400
435
455
487
535
610
450
450

*
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‹sveç: 40.1, Norveç: 36, Danimarka: 33, Hollanda: 22.7, Almanya: 20.5, ‹spanya:16, Polonya: 13.5, Bulgaristan: 8.5.

Bugün ise sadece eﬂitlik masallar› anlat›l›yor, yeni ç›kar›lan kanunlarda bir yan› eksik b›rak›lan
eﬂit haklar getiriliyor.

Bugün 70. Y›ldönümünde, ülke
yönetiminde bulunanlar bir kez
daha “Kad›nlar›m›z›n siyaset ve
yönetim kademelerinde yer almalar› ve siyasal yaﬂamdaki etkinliklerinin artmas›, ülkemize
sorunlar›n› çözme konusunda
güç kazand›racakt›r.” demeçleri
verecekler. Ancak, her y›l tekrarlanan bu sözler siyasette yaﬂama geçirilmemiﬂtir. Gerçe¤i
say›lar söylüyor:*

Siyasette eﬂit temsilin yolu ise
E⁄‹T‹M” düzeyinin yükseltilme“E
sinden geçiyor. Son seçimlerde
6.492.000 kiﬂinin oyunu “parmak
basarak” kulland›¤›n›, bunun
5.097.000’inin de kad›nlar oldu¤unu biliyor musunuz?

Bugünün Eﬂitlik
Masallar›

Bu nedenle, Siyasi Partiler Kanunu’nda ve Seçim Kanunu’nda
“her iki cinsin en az % 30 oran›nda TBMM’de ve yerel yönetimlerde yer almas›n› sa¤layacak” de¤iﬂikli¤in bir an önce yap›lmas›n›
■
bekliyoruz.

Atatürk devrimleri gerçek eﬂitli¤in sa¤lanmas›n› ve yaﬂama geçirilmesini amaçlam›ﬂt›r.

Kad›n
Milletvekili
18
15
16
9
3
4
7
3
8

Dönem

Milletvekili
say›s›

1969-1973
1973-1977
1977-1980
1983-1987
1987-1991
1991-1995
1995-1999
1999- 2002
2002-

450
450
450
399
449
450
550
550
550

Kad›n
Milletvekili
5
6
4
12
6
8
13
23
24 (%4,2)

güncel

"Mortgage"
Tasar›s› Eleﬂtirildi
Kamuoyuna sosyal nitelikli bir proje olarak sunulan ve k›saca Mortgage olarak bilinen
kanun tasar›s›n›n tüketicinin aleyhine hükümlerle dolu oldu¤u ve tasar›n›n finans kuruluﬂlar›n›n ç›kar›na hizmet eden kapitalizmin klasik bir arac› oldu¤u belirtildi.
Mortga Kamuoyunda “M

Kolcuo¤lu, yasalar›n ç›kar›lma-

ge ” olarak bilinen ve

s›nda kanun yapma tekni¤i da-

uzun vadeli konut fi-

ima göz ard› edildi¤i için sa¤l›kl›

nansman sistemini getirerek ki-

bir yasalaﬂman›n mümkün ol-

ra öder gibi konut sahibi olmaya

mad›¤›n›, önümüze gelen Mort-

Konut Finansolanak sa¤layan “K

gage sistemi tasar›s›n›n da ayn›

man Sistemine ‹liﬂkin Çeﬂitli Ka-

kaderi paylaﬂmas›n›n yad›rgan-

nunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›

mayaca¤›n› kaydetti.

K

Hakk›nda Kanun Tasar›s›”n›n tü-

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-

keticiye yarar› olmad›¤› bildirildi.

kültesi Özel Hukuk Bölüm Baﬂkan›, Medeni Hukuk Ö¤retim

‹stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesinin ortaklaﬂa düzenledi-

ç›kar›na hizmet eden kapitaliz-

Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Arpa-

¤i toplant›da konuﬂan bilim

min klasik bir arac› olmaktan öte

c›, tasar›n›n ‹cra ‹flas, Sermaye

adamlar› tasar›y› çeﬂitli yönleriy-

gitmedi¤ini söyledi.

Piyasas› Kanunu, Vergi ve Tüke-

le eleﬂtirdiler.

Son zamanlarda yasalar›n ka-

ticinin Korunmas› kanunlar›na
müdahale eten bir taslak oldu-

28 Kas›m Pazartesi günü Yedite-

muoyunda tam tart›ﬂ›lmadan ç›-

pe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerle-

kar›lmaya çal›ﬂ›ld›¤›n›, bir hukuk

ﬂimi Rektörlük Binas›nda yap›lan

kurumu olarak Baro’nun tasar›-

toplant›y› yöneten ‹stanbul Baro-

lar üzerinde ciddi çal›ﬂmalar

su Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,

yapt›¤›n›, ancak bu çal›ﬂmalara

Uzun vadeli konut finansman

Mortgage sisteminin kamuoyuna

gereken önemin verilmedi¤ini

sisteminin baﬂar›s›n›n siyasi ve

sosyal nitelikli bir proje olarak

belirten Av. Kolcuo¤lu, bu ne-

ekonomik istikrara ba¤l› oldu¤u-

sunulmas›na ra¤men, haz›rla-

denle pek çok yasan›n yanl›ﬂlar-

nu anlatan Prof. Dr. Arpac›, ge-

nan tasar›n›n tüketicinin aleyhi-

la dolu yasalaﬂt›¤›n›, 2-3 ay içer-

nel sa¤l›k sigortas› geliﬂmemiﬂ,

ne hükümlerle dolu oldu¤unu ve

sinde de yeni de¤iﬂikliklere gidil-

iﬂ güvencesi bulunmayan bir ül-

tasar›n›n finans kuruluﬂlar›n›n

di¤ini bildirdi.

kede bu sistemin çal›ﬂmas›n›n

¤unu, yasalaﬂsa bile topluma yararl› olaca¤›n› sanmad›¤›n› söyledi.

11

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

zor oldu¤unu, istikrars›zl›klar›n
ödeme güçlükleri yaratabilece¤ini, bunun da tüketicinin yarar›na olmad›¤›n› belirtti.
Arpac›, Mortgage sisteminde iskân izni al›nm›ﬂ binalar için kredi kullan›labilece¤ini, ‹stanbul’da böyle bina bulman›n çok
zor oldu¤unu belirterek tasar›n›n çok aceleye getirildi¤ine dikkat çekti.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Saba Özmen de
yasan›n tam bir hukuk garabeti
oldu¤unu, Amerikan metinlerinin tercümesiyle oluﬂturuldu¤unu, yasa tasar›s›n› anlamak için
ayr›ca kullanma k›lavuzuna gereksinim duyuldu¤unu bildirdi.

Tasar›n›n baz› yasalarda de¤iﬂiklik yapt›¤›n› belirten Prof. Dr. Özmen, yap›lar›n % 68’i kaçak olan
konut üretiminin desteklenmedi¤i bir ülkede yaﬂad›¤›m›za iﬂaret ederek, tasar› yasalaﬂt›¤›nda
zaten ﬂiﬂmiﬂ olan konut fiyatlar›n›n daha da yükselece¤ini, bunun da faiz oranlar›n› daha hareketli hale getirece¤ini öne sürdü.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kamu Hukuku Bölüm
Baﬂkan›, Medeni Usul ve ‹cra ‹flas Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. Bilge Umar, Mortgage tasar›s›n› ‹cra ‹flas Hukuku aç›s›ndan
eleﬂtirdi.
Kredilerin geri ödenmesinde yaﬂanacak güçlüklerle ilgili çözümlerin tasar›da görülmedi¤ine, icra takiplerinin sa¤l›kl› yürütülmesi için getirilen düzenlemelerin tatmin edici olmaktan
uzak bulundu¤una iﬂaret eden
Prof. Dr. Umar, yap›lan çeﬂitli
uyar›lara ra¤men ‹cra ‹flas Yasas› de¤iﬂikliklerinde yap›lan yanl›ﬂl›klar›n, bu tasar›n›n yasalaﬂmas›ndan sonra yap›lacak uygulamalarda da görülebilece¤ini
vurgulad›.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve ‹cra ‹flas
Hukuku Ö¤retim Üyesi Doç. Dr.
Ali Cem Budak, tasar› hakk›nda
daha önce yap›lan eleﬂtirilere
kat›ld›¤›n›, tasar›n›n medeni kanunun temel ilkelerine ayk›r› oldu¤unu, tasar›n›n alacaklarla
borçlar aras›ndaki dengeyi bozan yeni bir unsur oldu¤unu be■
lirtti.
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Borçlar Kanunu Tasar›s›
Çeﬂitli Yönleriyle De¤erlendirildi
stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve ‹stanbul
Barosunca düzenlenen
Borçlar Kanunu Tasar›s›n›n De¤erlendirilmesi Semepozyumu yap›ld›.

‹

17-18 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul
Üniversitesi Merkez bina Doktora
Salonunda yap›lan sempozyumun
aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ve
Hukuk Fakültesi MHAUM Müdürü
Prof. Dr. Hasan Erman konuﬂtu.
Sempozyumun ilk gün sabah oturumunda Hukuk Fakültesi Emekli
Ö¤retim Üyesi Prof Dr. Özer Seliçi,
Borçlar kanunu Tasar›s›n› genel
olarak de¤erlendirdi. Ö¤leden
sonraki oturumda ise Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim
Dal› Baﬂkan› Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, tasar›y›, borçlar hukukunun
genel ilkeli aç›s›ndan de¤erlendirdi. Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Prof. Dr. Rona Serozan da, tasar›n›n eksikliklerini ve aksakl›klar›n›
hukuk alan›ndan örnekler vererek
anlatt›.
Oturum Baﬂkanl›¤›n› ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yapt›¤› ikinci gün sabah
oturumunda, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Dural, Borçlar
Kanunu Tasar›s› ve Uygulama Kanununun genel de¤erlendirmesini

yapt›. Ayn› oturumda konuﬂan Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof.
Dr. ﬁener Akyol da Borçlar Kanunu Tasar›s› çerçevesinde özel borç
iliﬂkilerinde yeni aray›ﬂlar üzerinde durdu.
Ö¤leden sonraki oturumda ise Hukuk Fakültesi Emekli Ö¤retim
Üyelerinden Prof. Dr. Erdo¤an Moro¤lu baﬂkanl›¤›nda yap›lan panelde tasar›n›n genel de¤erlendirilmesi yap›ld›.
■

Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› ve Adil Yarg›lanma Hakk›
stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesince ortaklaﬂa düzenlenen toplant›da
Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› ve Adil Yarg›lanma
“Y
Hakk›” tart›ﬂ›ld›.

‹

Toplant›, 21 Kas›m Pazartesi günü saat 13.30’da
Yeditepe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleﬂimi Rektörlük Binas›nda yap›ld›.
Toplant›da, ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av. Kaz›m

Kolcuo¤lu , Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu Emekli Üyesi Zuhal Çokay, Yarg›tay Cumhuriyet Onursal Baﬂsavc›s› Sabih Kanado¤lu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Sibel ‹nceo¤lu “Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› ve Adil Yarg›lanma Hakk›” üzerinde
de¤erlendirmeler yapt›lar.
■
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Meslek Kurallar›m›z - II
Av. Baﬂar YALTI
Türkiye Barolar Birli¤i Disiplin Kurulu Üyesi
Meslek kurallar›, avukatl›¤›n toplum içerisindeki sayg›nl›¤›n› korumak için konuldu¤u
unutulmamal›d›r. Avukatlar›n öncelikle birbirlerine sayg›da kusurlu olmamalar› ve
dayan›ﬂma konusunda özen göstermeleri gerekmektedir.
aro Bülteninin Eylül
2005 tarihli 22. say›s›nda
Avukatl›k Meslek Kurallar› hakk›nda genel bilgiler sunduktan, sonra sekiz maddeden
Meslektaﬂlar Aras› Daoluﬂan “M
yan›ﬂma ve ‹liﬂkiler” konusundaki meslek kurallar›n› yay›nlam›ﬂt›k. Bu yaz›da, Avukatl›k Meslek
Kurallar›n›n an›lan bölümüyle ilgili ilkelerini de¤erlendirmeye ve
yorumlamaya çal›ﬂaca¤›z.

B

Avukatlar aras›ndaki iliﬂkilerde
en çok ihlal edilen meslek kural›
27. maddenin 2. f›kras›n› oluﬂturan “Bir avukat baﬂka bir avukata karﬂ› as›l ya da vekil s›fat›yla
takip edece¤i davay› kendi barosuna bir yaz›yla bildirir” kural›d›r. Madde hükmünde her ne kadar “davay›… bildirir” denilmekte
ise de “dava” kavram› icra takiplerini Cumhuriyet Savc›l›¤›na yap›lan ﬂikâyetleri de kapsayacak
ﬂekilde geniﬂ yorumlanmaktad›r.
Böyle bir kural›n konulmas›n›n
amac›; avukatla avukat ve avukatla iﬂ sahibi aras›nda ç›kan
uyuﬂmazl›¤›n, barolar›n bilgisi ve
öncülü¤ünde uzlaﬂma yoluyla
çözümlenmesine yard›mc› olmak, baro üyesi olan avukatlar
aras›ndaki sorunlar hakk›nda
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baronun bilgi edinmesini sa¤lamak ve aleyhine dava aç›lan avukat›n dava konusu eylem ve iﬂleminin baro yönetimince de¤erlendirilip gerekirse disiplin soruﬂturmas›n›n baﬂlat›lmas›na
olanak sa¤lamaktad›r.

Baro Organlar›
Daha Aktif Olmal›
Meslek kurallar›n›n 27/2. maddesi gere¤ince baroya yap›lacak
bildirim, avukatlar› denetlemek
amac›na yönelik de¤ildir. Baz›
avukatlarca gereksiz görülen
bildirimde bulunman›n as›l
amac; avukatl›k onuru ve meslek
düzeninin korunmas›nda baro
organlar›n›n daha aktif hale getirilmesi, meslek dayan›ﬂmas›na
zarar verecek uyuﬂmazl›klar›n
bar›ﬂç› yöntemlerle çözülmesi
için baronun arac› k›l›nmas›,
avukatlar aras›nda dayan›ﬂmay›
sa¤layan etik de¤erlerin korunmas›d›r. Böylece, meslektaﬂlar
aras›ndaki sorunlar›n olabildi¤ince barolar bünyesinde çözümlenmesi gerçekleﬂtirilerek
avukatl›k mesle¤ine olan sayg›
ve güvenin sars›lmas› önlenmiﬂ
olacakt›r.
Ancak bu meslek kural› bazen
kötüye de kullan›labilmektedir.

Örne¤in; hakl› bir nedenle bir
baﬂka avukat hakk›nda dava açmak zorunda kalan avukat, s›rf
baroya bildirimde bulunmad›¤›
için hakk›nda dava aç›lan avukat
taraf›ndan ﬂikâyet edilmekte ve
27/2. maddenin ihlali nedeniyle
disiplin cezas› alabilmektedir.
Bu ilkeyle ilgili olarak belirtmek
istedi¤imiz bir baﬂka husus ise,
27/2. maddedeki meslek kural›n›n sadece, iki avukat›n birbiriyle
ilgili kiﬂisel sorunlar›n› de¤il,
müvekkilleri ad›na baﬂka bir
avukata karﬂ› açacaklar› davalar
nedeniyle de baroya bildirim zorunlulu¤unu kapsam›ﬂ oldu¤udur. Aksi takdirde kural ihlali
gerçekleﬂece¤inden disiplin cezas› al›nmas› ile karﬂ› karﬂ›ya
kal›nmaktad›r. Bu konuda de¤inece¤imiz bir baﬂka husus ise,
Anayasa Mahkemesi karar›yla
iptal edilerek ortadan kald›r›lan
Baro Hakem Kurullar›na yap›lacak baﬂvurularda baroya ayr›ca
bildirimde bulunup bulunmayaca¤› sorunudur. Türkiye Barolar
Birli¤i Disiplin Kurulu, bir karar›nda, oy çoklu¤uyla Baro Hakem
Kurullar›na yap›lan baﬂvurularda baro yönetimine bildirimde
bulunulmas› gerekmedi¤ine karar vermiﬂtir.

görüß
Meslektaﬂlardan
ﬁikâyet
Meslektaﬂlar aras› dayan›ﬂma ve
iliﬂkilerle ilgili meslek kurallar›ndan en çok ihlal edilen bir
baﬂka ilke, 26. madde ve 27/1
maddede de yer alan ilkelerdir.
Hiçbir avukat, bir
26. madde, “H
meslektaﬂ›n›n mesleki tutum ve
davran›ﬂlar› hakk›ndaki düﬂün celerini kamuoyuna aç›klaya maz. Bu yoldaki ﬂikâyetlerin
merci’i yaln›z barolard›r” kural›n› koymakta, 27/1. madde ise
Hiçbir avukat, herhangi bir
“H
meslektaﬂ› özellikle has›m meslektaﬂ› hakk›nda küçük düﬂürücü nitelikteki kiﬂisel görüﬂlerini
ve düﬂüncelerini aç›kça belirtemez” ilkesine yer vermektedir.
Baz› avukatlar yazd›klar› dava dilekçelerinde hiç gere¤i yokken
ve müvekkilleriyle özdeﬂleﬂerek
karﬂ› taraf avukat› hakk›nda küçük düﬂürücü nitelikte görüﬂ
aç›klamalar›nda bulunabilmektedirler. Taraflar aras›ndaki husumetin avukatlar aç›s›ndan da
yaﬂanmas›na neden olan bu tür
tutum ve davran›ﬂlar meslek ilkelerine ayk›r›l›k oluﬂturmakta
ve disiplin cezas› gerektirmektedir. Meslek kurallar›n›n Genel
Kurallar bölümünde yer alan
Avukat yazarken de, konuﬂur“A
ken de, düﬂüncelerini olgun ve
objektif bir biçimde aç›klamal›d›r, mesleki çal›ﬂmas›nda avukat
hukukla ve yasalarla ilgisiz aç›klamalardan kaç›nmal›d›r” ve 6.
avukat iddia
maddede belirtilen “a
ve savunman›n hukuki yönüyle
ilgilidir” ilkeleri dikkate al›nd›¤›nda 27/1 maddesinde yer alan

meslek ilkesi daha anlaml› hale
gelmektedir. Dolay›s›yla avukatlar›n dilekçelerinde kulland›klar›
ifadelere ve duruﬂmalarda yapt›klar› konuﬂmalara dikkat etmeleri, karﬂ› taraf avukat› hakk›nda olumsuz söz söylemekten
ve tutumlar tak›nmaktan kaç›nmalar› gerekmektedir. Kuﬂkusuz, savunma s›n›rlar› içerisinde
kalacak söz ve ifadelerin disiplin
suçu oluﬂturmayaca¤›, bu tür
de¤erlendirmelerin, her olay›n
kendine özgü koﬂullar› içerisinde
disiplin kurullar›n›n takdir yetkisi içinde kalaca¤› aç›kt›r. Örne¤in, disiplin kovuﬂturmas›na konu bir olayda ﬂikâyet edilen bir
avukat›n dilekçesinde yazd›¤›
Daval› ﬂirketin say›n vekilinin
“D
haddini, savunma ve edep s›n›r lar›n› aﬂan itirazlar›…”, “D
Daval› n›n 25.09.2001 tarihli celsede
sundu¤u dilekçesi ciddi mant›k
hatalar› ve vekili bak›m›ndan da
yer yer mesleki terbiye s›n›rlar› n› aﬂan cümleler içermekte dir…” ﬂeklindeki ifadeler savunma s›n›rlar›n› aﬂan ifadeler olarak kabul edilmiﬂ ve ﬂikâyetli
avukata k›nama cezas› verilmiﬂtir. Türkiye Barolar Birli¤i Disiplin Kurulu taraf›ndan bu karar
onaylanm›ﬂt›r.

Muhatap
Hasm›n Avukat›d›r
Bu bölümde yer alan ilkelerden
en çok ihlal edilen bir baﬂka ilke,
31. meslek kural›d›r. Bu meslek
Avukat has›m ta kural›na göre “A
raf›n ancak avukat› ile görüﬂebi lir. (Hasm›n avukat› yok ise) avu kat›n has›mla temas› zorunlu s› n›rlar içinde kal›r. Has›m tarafla

h er temas›ndan sonra avukat
müvekkiline bilgi verir.” Bir avukat›n karﬂ› taraf›n avukat› oldu¤u
sürece ancak onunla iliﬂki kurmas› gerekti¤ini belirten ilkenin
amac›, mesle¤e olan güveni sa¤lamakt›r. Bir güven mesle¤i olan
avukatl›kta iliﬂkiler son derece
önemli olup, hem kendi müvekkili hem de karﬂ› taraf yönünden
avukatl›k mesle¤i hakk›nda güven sars›c› bir durumun ortaya
ç›kmamas› için bu kurala uyulmas› zorunludur. Meslek kurallar›n›n bu ilkesi gere¤ince, davada avukat› bulunan karﬂ› taraf ile
avukatlar›n sadece yüz yüze görüﬂmeleri de¤il her türlü irtibat›n
avukatlar arac›l›yla kurulmas›n›n
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
Disiplin kovuﬂturmas›na konu
olan bir olayda, Türkiye Barolar
Birli¤i Disiplin Kurulu, ﬂikâyet
edilen bir avukat›n, daval› asile
yaz› yaz›p vekili avukat›n duruﬂmaya kat›lmad›¤›n› bildirerek
dava konusu cihazlar›n keﬂif yerinde bulundurulmas›n› talep etmesini Meslek Kurallar›n›n 31.
maddesine ayk›r› bularak ceza
veren ilgili Baro Disiplin Kurulu
karar›n› onaylam›ﬂt›r.
Meslek kurallar›n›n, avukatl›¤›n
toplum içerisindeki sayg›nl›¤›n›
korumak için konuldu¤u unutulmamal›d›r. Avukatlar›n öncelikle
birbirlerine sayg›da kusur etmemesi ve dayan›ﬂma içinde bulunmas› gerekmektedir. Özellikle
Müvekkil ile bütünleﬂmekten ve
taraf gibi davranmaktan kaç›nman›n, bizi meslek kurallar›n›
çi¤nemekten al›koyaca¤›na ve
sayg›nl›¤›m›z› art›raca¤›na içten■
likle inanmaktay›m.
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ruhsat törenleri

KASIM AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR

Ahmet Murat Zengizor,
Akile Külahc›,
Al› R›za Sad›k,
Ali Engin Demircan,
Ali Oktay Coﬂgun,
Alper Orman,
Arda Özgil,
Arif Al›ﬂ,
Aygün So¤lal›,
Ayﬂe Baykut,
Ayﬂe Türker,
Barbaros Hakan ﬁaﬂ,
Baﬂak Arslan,
Baﬂak Özen,
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Baﬂak Yücel,
Betül Selamet Tütüncü,
Bilge Ayd›n,
Burçin Aydo¤du,
Burhan Apak
Bülent Gökçek,
Cem Karako,
Ceren Özbayl›,
Cihan Pehlivan,
Ça¤la Özkan,
Didem Akalp,
Didem Atanç,
Didem Topa¤açl›o¤lu,
Dilek Özyi¤it,

Ece Ild›r,
Elif Soyluo¤lu,
Elvan Aziz,
Emel Turan,
Emel Yürek,
Emir Biçici,
Erdem Bay›r,
Erkam Solak,
Erkan Daniﬂ,
Faik Oben Ünüvar,
Fatih Sa¤lam,
Fatih Yüce,
Fatma Dilﬂad Yelken,
Fatma Merve ﬁen,
Faz›l Sinan Ural,
Ferhat Çelebi,
Ferya Taﬂ,
Filiz Vural,
Gökhan An›l,
Gökhan Tunç,
Göksel Keskin,
Gönül Akyasan,
Gözde Göktürk,
Gülabi Y›lmaz,
Gültem Bekler,
Halil Emre Önal,
Hande Özdemir,
Hanife Ahu Özen,

ruhsat törenleri

Hasan Basri Savaﬂ,
Hasibe ‹lke Ersöz,
Hidayet Gümüﬂsoy,
‹zzet Maçoro,
Kaz›m Ak›n,
Kemal Gürhan Ayd›n,
Kerem Dikmen,
Mehmet Akarsu,
Mehmet ‹lker Öztürk,
Mehmet Özdemir,
Mehmetali Gül,
Meltem Yomral›o¤lu,
Mert Aysal,
Meryem Gülsen Hüseyin,
Meryem Neslihan Köksal,
Muhammed Keserci,
Mustafa Çakmak,
Nebiye Korkmaz,

Nevra Tezcan,
Nihal Esen,
Nusret Cem Iﬂ›k,
Oylum Çay›rl›o¤lu,
Ozan Çakar,
Ozan K›l›ç,
Önder Bak›rc›,
Özge Alt›nok Lokmanhekim,
Özgü P›nar Y›ld›r›m,
Özlem Özkan,
Özlem ﬁentürk,
Öznur Gül,
P›nar Saraço¤lu,
Salih Ahmet Y›lmaz,
Seçil Ayd›n,
Seda Özbay,
Serdar Gündüz,
Serhat Uysal,

Serkan Erol,
Serpil Y›lmaz,
Sevinç Yaﬂar,
Sibel Dizi,
Sinan ﬁenol,
Süheyl Kamer,
ﬁeyhmus Tuncay Çaltekin,
ﬁükran Duman,
Taha Emre ﬁimﬂek,
Ufuk Özkan,
Umut Yüksel,
Ümit Ceren Gültekin,
Veli Engin Arslan,
Volkan Bahad›r,
Yasemin Güldemir,
Yasin Evren Kansu,
Zülfikar Çakmak,

■
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görüß

Bir Adil Yarg›lama Klasi¤i

Torlakyan Davas›
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
18 Temmuz 1921 gecesi Misak Tor lakyan adl› bir Ermeni Pera Palas
otelinin önünde Azerbaycan Ba¤›ms›z
Cumhuriyeti Eski ‹çiﬂleri Bakan›
Behbud Han Cevanﬂir ’i arkas›ndan
yak›n mesafeden tabancayla vurarak
öldürür. Katil olay sonras› silah›yla
birlikte yakalan›r. ‹ﬂgal kuvvetlerinin
karargâh› Kroker Oteli’ne götürülerek gözalt›na al›n›r.
Mütareke ‹stanbul’unda Torlakyan
‹ngiliz Divan› Harbi’ inde yarg›lan›r.
Mahkeme baﬂkan› ve üyeler ‹ngiliz
ordusu mensubu askeri yarg›çlard›r.
Torlakyan’ ›n avukatlar› Darülfünun
Ceza Kürsüsü Müdürü Hasruyan
Efendi, Maltal› Doktor Miçi ile Sivas
Eski Mebusu ve Darülfünun müderrislerinden Barsanyan Efendidir.
Müdahil tarafta Cevanﬂir ailesinin
avukat› Haydar Rifat Bey bulunmaktad›r.
Duruﬂmalar› ‹leri Gazetesi Muhabiri
Ahmet Cemalettin Bey izler. Sansür
nedeniyle yay›nlanamam›ﬂ olanlar da
dahil olmak üzere duruﬂma haberleri
ve tutanaklar›n› daha sonra kitap haline getirir. Önsözde amac›n› ﬂöyle
aç›klar:
“Maksad›m ﬂahidi oldu¤um mahke menin sureti cereyan›n› aynen yazmaktan ibaret. Bu yaz›lardan bir neticei mant›kiye ve intibaiye ç›karmak
ise kariye – okuyucuya- ait bulunmaktad›r.”
Cinayet davas› bir siyasi hesaplaﬂmaya dönüﬂür. Suçüstü koﬂullar›nda yakalanan san›¤›n eylemini destekleyen
yandaﬂlar› gazetelere ilan vererek
Ermeni tan›k bulma u¤raﬂ› içine girerler. ‹lan ve kampanyayla 30 kadar
tan›k toplan›r.
Bu duruﬂmalar sürecinde Ermenilerin soyk›r›m iddialar› bizzat Ermeni
tan›klar taraf›ndan yalanland› ve çürütüldü. Fakat iﬂgal mahkemesinin
san›¤›n mahkûmiyetine dair bir hüküm vermesinin1.Dünya Savaﬂ› sürerken ‹ngiliz Savaﬂ Bakanl›¤› Propa ganda Dairesi taraf›ndan yazd›r›lan,
günümüzde de popülerli¤ini sürdüren meﬂhur MAV‹ K‹TAP uydurmala-
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r›n›n s›ca¤› s›ca¤›na reddi anlam›na
gelece¤i kesindi.
Bu nedenle mahkeme hukuksal de¤il, siyasal bir hüküm vermeliydi…
Öyle de yapt›:
Savunma tan›klar› günümüze kadar
tekrar edile edile kliﬂe haline gelmiﬂ
söylemleri ustaca sergilemeye çal›ﬂt›lar. Cinayeti do¤rudan görenlerin
yan›nda di¤er müdahil tan›klar›n›n
objektif beyanlar› karﬂ›s›nda iﬂ ‹ngiliz
diplomasisinin çözüm üretme dehas›na kal›yordu.
Savc› Mr . Rickatson Hatt tarafs›zl›¤›
ve iﬂi ciddiye almas›yla ‹ngiliz ‹ﬂgal
komutanl›¤›n› rahats›z eder. Görevden al›n›r ve yerine atanan Savc› Mr.
Gribbon Britanya d›ﬂ›nda, hele sömürgelerde ve iﬂgal alt›ndaki ülke lerde hangi standartlar›n geçerli ol du¤unu bilecek kadar deneyim sahibi
bir hukukçudur!..
Ermenilere yap›lan kötülükler ( ! ) savunman›n temeli yap›l›r. Bu çok tutarl› bir savunma takti¤i olmal› ki, bir
yüzy›ld›r katledilen her Türk devlet
adam›ndan, her Türk diplomat›ndan
sonra cinayet olgusu ve bunun yakalan›p yarg›lanan failinin ötelenip, aklan›p, Türk milletinin ve Türk tarihinin
toptan mahkûmiyetine gidilmesi geçerli bir yöntem olagelmiﬂtir.
San›k Avukat› Hasruyan Efendi son
savunmas›nda TEHC‹R olay›na de¤inirken:
1915 senesinde ne oldu¤unu inkâr ve
tekzip etmek mümkün de¤ildir. Osmanl› ‹mparatorlu¤u dâhilinde oturan Ermeniler kendi hanelerinden ç›kar›l›p hükümet taraf›ndan kendilerine tahsisen uzak ve en gayri s›hhi
mahallere sevk ve tehcir edilmiﬂlerdir. Baz›lar› yolda can vermiﬂler ve
baz›lar› da kendilerine tahsis edilen
mahallere vas›l olduktan sonra ölmüﬂlerdir. Bu suretle mahv ve periﬂan olanlar›n miktar› 60 bini geçiyor.
Yaln›z di¤er 600 bin kiﬂi de sürgün
yerlerinde hayattad›r” der.
Hasruyan Efendinin 1922 deki beyan›
ortada. Diasporay› ölülere do¤um
yapt›rmak ve ço¤altmak yetene¤in-

den ötürü gerçekten kutlamak gerek... Öyle ya 60 bin ölüye can verip
1.5 milyona ç›karmak, sonra yine öldürmek her kiﬂinin harc› olmasa gerek!..
Savunma avukat›n›n istemi üzerine o
dönemin en yüksek bilimsel otoritelerinden oluﬂan sa¤l›k kurulu san›¤a
iliﬂkin inceleme ve gözlem sonucunu
raporlaﬂt›r›r.

Muallim Doktor Mazhar Osman, Doktor Lütfü Akif, Doktor ﬁükrü Haz›m
Doktor Ahmet ﬁükrü den oluﬂan sa¤l›k kurulu san›¤›n, tam bilinçli bir halde cinayet iﬂledi¤i için t›bben sorumlu oldu¤una iliﬂkin raporu mahkemeye sunarlar.
‹ngiltere’nin yüksek ç›karlar›, daha
mürekkebi kurumayan MAV‹ K‹TAP
savlar›n›n boﬂa gitmemesini gerektirmektedir. San›¤› bu kez bir ‹ngiliz’e
muayene ettiren mahkeme istem
do¤rultusunda düzenlenen rapora nihayet kavuﬂur: San›¤›n cezai ehliyeti
yoktur!
4 Ocak 1922 tarihli gazeteler Torlakyan hakk›nda ‹ngiliz Divan› Harbinin
Türkiye, Havass ve Reuter ajans›na
bildirilen aﬂa¤›daki kararnamesini ‹stanbul halk›na duyuruyordu:

DERSAADET, 3 ( T.H.R.)- Torlakyan
hakk›ndaki hüküm bugün ilan edilmiﬂtir. Suçlanan›n adam öldürmek fiilinden dolay› suçlulu¤u tasdik edilmiﬂ ise de mahkeme merkezumum
mühattal aﬂavir-i gayri menel ( cezai
ehliyeti olmad›¤›na ) addetmiﬂlerdir.
Gazeteler birkaç gün sonra Ermeni
Patrikhanesine tahliye ve teslim edilmiﬂ olan Torlakyan’›n bir Yunan vapu runa binerek Pire’ ye gitmek üzere
‹stanbul’dan ayr›lm›ﬂ oldu¤unu yazd› lar.
Yararlan›lan Kaynak:
Murat Çulcu, Ermeni Entrikalar›n›n
Perde Arkas› TORLAKYAN DAVASI,
Kastaﬂ Yay›nlar›, ‹stanbul 1990
■
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Kolcuo¤lu: "Uzlaﬂma Kurumunun
Alt Yap›s› Tam Oluﬂmad›"
stanbul Barosu ve Bahçeﬂehir Üniversitesinin
ortaklaﬂa düzenledikleri
Ceza Muhakemesi Ka “C
nunun ve Alt› Ayl›k uygulanmas›n›n de¤erlendirilmesi” sempozyumu 5 Aral›k Pazartesi günü
baﬂlad›.

‹

ﬁiﬂli Belediyesi Konferans salonunda baﬂlayan sempozyum 5
gün sürdü.
Sunumunu CMK Servisi avukatlar›ndan Levent Polat’ ›n yapt›¤›
Sempozyumun aç›l›ﬂ›nda konuﬂan ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Kaz›m Kolcuo¤lu, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile hukuk sistemimize AngloSakson hukukundan getirilen
Avukat Görevlendirilmesi ve Uzlaﬂma kurumlar›n›n alt yap›s›n›n
tam oluﬂturulamad›¤›n› söyledi.
Her iki yasan›n haz›rlan›ﬂ aﬂamas›nda Baro olarak çok ciddi çal›ﬂmalar yapt›klar›n›, önerilerde bulunduklar›n›, bunlar› kitaplaﬂt›rd›klar›n› belirten Av. Kolcuo¤lu,
ancak yasama organ›n›n yasay›
kendi bildi¤i gibi ç›kard›¤›n›, önerilerin hiç birinin dikkate al›nmad›¤›n› kaydetti.
Ç›kar›lan TCK ve CMK’nun toplumdan gelen tepkiler üzerine
yürürlü¤ünün iki ay ertelendi¤ini
hat›rlatan ‹stanbul Barosu Baﬂkan›, bu iki ay içinde toplumun
beklentilerinin de¤erlendirerek
yasalara yans›mas›n› beklerken,
daha da geri ad›m say›labilecek
de¤iﬂiklikler yap›larak yasalar›n
yürürlü¤e sokuldu¤unu bildirdi.

Yeni yasan›n yürürlü¤e girmesiyle avukat görevlendirme istemlerinin beﬂ kat artt›¤›na iﬂaret eden
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, “bütçe yetersizli¤i nedeniyle yap›lan istemleri karﬂ›lamak için avukat görevlendirmekte güçlük çekiyoruz.
Çünkü bütçe bitti¤i için avukata
yapt›¤› iﬂ karﬂ›l›¤›nda bir ücret
ödeyemiyoruz. Avukatlar ﬂimdi
angarya görev yap›yorlar. Böyle
bir ﬂey olabilir mi?” dedi.
Yarg› yükünü azaltmak, ﬂikâyetleri ortadan kald›rmak amac›yla
Uzlaﬂma Kurumu’nun getirildi¤ini hat›rlatan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Kolcuo¤lu, yarg› görevinin rasgele bir yerde yap›lamayaca¤›n›, bu iﬂ için Adliyelerin yer
göstermesi gerekti¤ini, ancak bu
amaçla Baﬂsavc›l›klara yaz›lan
yaz›lara olumlu cevap veren adliyenin 4’ü geçmedi¤ini bildirdi.
Yarg›da ön haz›rl›¤›n çok önemli
oldu¤unu, Türk Ceza Yasas› ve
Ceza Muhakemesi Yasas›n›n haz›rl›k aﬂamas›nda “Adlî Kolluk”

önerdiklerini belirten Av. Kolcu o¤lu, “adli kolluk yasaya girmesine ra¤men ‹çiﬂleri Bakan› yay›nlad›¤› bir genelge ile bu maddeyi
geçersiz k›labiliyor, adalet suland›r›l›yor ve yarg› görev yapamaz
hale geliyor. Türkiye’de yönetmelikler böylece yasa hükmünün
üstünde oluyor” dedi.
Türkiye’nin art›k yasa bir yana b›rak›larak yönetmeliklerle yönetilir bir duruma geldi¤ini, yasalar›
uygulamak yerine ulemadan görüﬂ istendi¤ini eleﬂtiren Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, daha sonra ﬂöyle
konuﬂtu:
“Yasa avukat kimlikleri resmi
belgedir diyor, baz› kurumlar “yönetmelikler öyle demiyor” diyor.
Arama-yakalama yasas›n›n hükümleri varken, bu hükümler yönetmelikle geçersiz duruma getiriliyor. Van Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü ve baz› personelin
yasalara ayk›r› bir biçimde bir uygulamaya tabi tutulduklar›n› görüyoruz. Bütün bunlar› dikkate
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alarak yarg›ya güveni korumak
zorunda oldu¤umuzu unutmamam›z gerekiyor. Ça¤daﬂ bir toplum
oluﬂturmada hukuk ve yarg› çok
önemlidir. ‹nsanlar adil yarg› karﬂ›s›nda olduklar›n› bilecekler.
Aksi halde herkes kendi adaletini
sa¤lamaya çal›ﬂ›r.”

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Alt›
Ayl›k Uygulamas›n›n De¤erlendirilmesi Sempozyumunun ilk oturumunda konuﬂan Prof. Dr. Dur muﬂ Tezcan, Anayasa ve ‹nsan
Haklar› Avrupa Sözleﬂmesinde
yer alan ceza hukuku ilkeleri
hakk›nda bilgi verdi.

Bahçeﬂehir Üniversitesi Global
Hukuk Programlar› Direktörü R›za Küçüko¤lu ise yapt›¤› konuﬂHukuk Devlemada, üniversitede “H
tine Evrensel Yaklaﬂ›m Enstitüsü”
kurduklar›n›, düzenledikleri pek
çok e¤itim seminerinde hukukçulara yaﬂam boyunca kariyer sa¤lamay› amaçlad›klar›n› bildirdi.

Bahçeﬂehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Feridun Yenisey, Uzlaﬂma kurumunun hukuk sistemimize Anglo-Sakson hukukundan getirildi¤ini, uzlaﬂman›n adalet sistemi
içinde bir çözüm oldu¤unu, ﬂekil
kurallar›n›n en aza indirildi¤ini, ba¤›ms›z ve
tarafs›z bir avukat taraf›ndan yönetilmesi
gerekti¤ini bildirdi.

ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan› Mustafa
Sar›gül, sempozyumun aç›l›ﬂ›nda
yapt›¤› konuﬂmada, Türkiye’nin
demokratikleﬂmezsinin önünde
Seçim Yasas› ve Siyasal Partiler
yasas› gibi iki önemli engelin bulundu¤una dikkat çekti.
Sar›gül, gerçek anlamda demokratikleﬂme için hukukçular›n bu
iki engelin aﬂ›lmas› konusunda
u¤raﬂ vermeleri gerekti¤ini bildirdi.
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CMK

Her suçun mahkemeye
götürülmesinin
mümkün olmad›¤› belirten Prof. Dr. Yenisey, bir suçta yeterli
ﬂüphe görülmesi üzerine ﬂikâyetin uzlaﬂmaya götürülebilece¤ini, bunun için de fa-

ilin sorumlulu¤unu kabul etmesinin önemli oldu¤unu vurgulad›.
Yard›mc› Doçent Dr. Neylan Ziyalar, sempozyumda uzlaﬂma konusunu bir örnekle anlatt›. Araﬂ t›rma Görevlisi Naim Karakaya
ise uzlaﬂma hukuku ve uzlaﬂman›n gerçekleﬂmesi için geçirilecek aﬂamalar hakk›nda bilgi verdi. ‹stanbul Barosu CMK Uygulama ve Uzlaﬂma Servisi avukatlar›ndan Atilla Özen de 1 Haziran
tarihinden bu yana yap›lan uygulamalar hakk›nda bilgi sundu.

CMK
Sempozyumun ö¤leden sonraki
oturumlar›nda adliye mahkemelerinin yap›s›, görev yetki ve kararlar›, tan›kl›k ve bilirkiﬂi konular› ele al›nd›. Bu oturumlar›n konuﬂmac›lar›: Yard. Doç. Dr. Mücahit Tanr›verdi, Ar. Gör. Sinan
Altunç, Prof. Dr. Feridun Yenisey,
Prof Dr. Ahmet Nezihi Kök ve
Doç. Dr. Nevzat Alkan. Son oturumun konuﬂmac›lar› ise Prof. Dr.
Scott Optician ve Gottfried Plagemann’ d›. Konuk konuﬂmac›lar,
hukuka ayk›r› deliller, Anayasal
Ceza Muhakemesi, ABD, Kanada,
Yeni Zelanda’n›n insan haklar›
beyannameleri, polis taraf›ndan
insan haklar› ihlal edilerek elde
edilen hukuka ayk›r› deliller, temel ilkeler, istisnalar ve nedensellik konular›n› ele ald›lar.
6 Aral›k Sal› günü ‹stanbul Barosu Baﬂkan Yard›mc›s› Av. Filiz Sa raç, “M
Müdafii, Vekil ve Uzlaﬂt›r mada Baro Uygulamalar›” konulu
bir sunum yapt›. Prof.. Dr. Timur
Demirbaﬂ, Prof. Dr. Feridun Yenisey, Av. Erdal Do¤an ve Av. Levent Polat ifade alma ve sorguda
müdafiin konumunu irdelediler.
Ö¤leden sonraki oturumda Av.
Nuran Atahan ve Av. Rifat Çulha
savunma konusunu ele ald›lar. 1.
S›n›f Emniyet Müdürü Halil Y›lmaz ise CMK’n›n alt› ayl›k uygulamas›n›n kolluk aç›s›ndan bir
de¤erlendirmesini yapt›. Daha
sonra konuk Prof. Scott Optician
ifade alma konusu üzerinde durarak, müdafiden yararlanma ve
susma hakk›, arama ve el koyman›n tan›mlanmas› konular›n›
anlatt›.
7 Aral›k Çarﬂamba günü Prof. Dr.
Gürsel Çetin beden muayenesi,
keﬂif, otopsi, Yard. Doç. Dr. Y›lmaz Yaz›c›o¤lu ve Dr. ‹dris Güzel
yakalama, Prof. Dr. Nur Centel

tutuklama, adli kontrol ve güvence konular› üzerinde durdu.
Ö¤leden sonraki oturumlarda
Doç. Dr. Ayﬂe Nuho¤lu arama ve
el koyma, Prof. Dr. Bahri Öztürk
de iletiﬂimin denetlenmesi, gizli
soruﬂturmac› konular›na de¤indi.
Konuk konuﬂmac›lar Prof. Dr.
Optician ve Plagemann ifade alma konusundaki irdelemelerini
sürdürdüler.
8 Aral›k Perﬂembe günü, Doç.
Dr.Yener Ünver ve Ö¤r. Gör. Ab dülkadir Kaya soruﬂturma evresini ele ald›lar. ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nazan
Moro¤lu ise kad›n ve çocuk ma¤durlar aç›s›ndan CMK uygulamalar›n› de¤erlendirdi.
Ö¤leden sonraki oturumlarda ise
kovuﬂturma evresi ele al›nd›. Bu

konunun konuﬂmac›lar›: Prof. Dr.
Feridun Yenisey ve Ö¤r. Gör. Me tin Çetinbaﬂ. Ayr›ca, Prof. Dr. Optician, ifade alma, susma hakk› ve
müdafiden yararlanma hakk›ndaki irdelemelerini sürdürdü.
Sempozyumun son günü olan 9
Aral›k Cuma günü, Doç. Dr. Mah mut Koca, Ma¤dur haklar›, kamu
davas›na kat›lma, Prof. Dr. Ersan
ﬁen, özel yarg›lama usulleri, Av.
Celal Ülgen CMK’da yeni kavramlar, Prof. Dr. Füsun Sokollu Ak›nc› TCK’nun genel hükümleri üzerinde durdu.
Ö¤leden sonraki oturumlarda da
Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Y›ld›z,
konun yollar› ve itiraz, Prof. Dr.
Feridun Yenisey ve Doç. Dr. Hamide Zafer, istinaf, Doç. Dr. Ali
R›za Ç›nar, temyiz ve ola¤anüstü
kanun yollar› konular›n› ele ald›lar. Sempozyumun son konuﬂmac›s› Prof. Dr. Optician ise hukuka
ayk›r› deliller konusunu de¤erlendirdi.
‹stanbul Barosu CMK Uygulama
Servisince düzenlenen ve CMK
uygulamalar›n›n alt› ayl›k de¤erlendirmesinin yap›ld›¤› 5 günlük
sempozyumun tamam› banda
kaydedildi. Bant çözümleri, yak›nda kitap olarak ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›nda ç›kacak. ■
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avrupadan

Avrupa Avukatlar Birli¤i
Genel Kurulu Topland›

A

Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE) Genel Kurul
Toplant›s›, 25 -26 Kas›m tarihlerinde Londra’da yap›ld›.

Toplant›ya ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Ömür Dedeo¤lu ve Uluslararas› ‹liﬂkiler ve AB Hukuku Komisyonu Baﬂkan› Prof. Dr. Selçuk Demirbulak
kat›ld›lar.
Genel Kurulda Avrupa Avukatlar Birli¤i’nin 2007 2009 dönem baﬂkanl›¤› için seçim yap›ld›. Baﬂkanl›¤a
‹talyan avukat Francesco Samperi seçildi.
‹stanbul Barosu’nun 127. Kuruluﬂ Y›l› etkinlikleri ve
Avukatlar Günü kutlamalar› çerçevesinde ‹stanbul
Barosu’nun Avrupa Avukatlar Birli¤i ile birlikte düSavunma Hakk› ve Özgürlü¤ü” konulu
zenledikleri “S

uluslararas› panele iliﬂkin baro yay›nlar› aras›nda ç›kan kitap, Baﬂkan Joe Lemmmer ve yay›ndan sorumlu üye Claude Bontinck’e takdim edildi. Bu arada Avrupa Avukatlar Birli¤i Baﬂkan› (UAE) Baﬂkan› Joe
Lemmer Birlik çal›ﬂmalar›na katk›s›ndan dolay› ‹stanbul Barosu’na teﬂekkür etti.
■

Brüksel Barosunun Kuruluﬂ Gününde
‹stanbul Barosu Temsil Edildi

B

rüksel Barosu’nun (dili Flamanca olan)
115. kuruluﬂ y›ldönümü 24 -25 Kas›m tarihlerinde etkinliklerle kutland›.

Söz konusu etkinliklerde ‹stanbul Barosunu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Nazan Moro¤lu, Av. Muazzez
Y›lmaz ve Uluslar aras› ‹liﬂkiler ve Avrupa Birli¤i Hukuku Komisyonu Baﬂkan› Prof. Dr. Selçuk Demirbulak temsil etti.
Brüksel’de Yarg›tay’da yap›lan toplant›y› Brüksel
Barosu Baﬂkan› Edgar Boyden bir konuﬂmayla açt›.
Toplant›da, “‹nsan Vücudu ve Bioteknik Alandaki
Geliﬂmeler” konusu ele al›nd›. Bu geliﬂmelerin hukuka yans›mas›na de¤inildi¤i konferansta, özellikle
organ, kan ve ilik nakli hukuksal aç›dan irdelendi ve
insan onurunun, sayg›nl›¤›n›n konu aç›s›ndan önemi
vurgulanarak, para karﬂ›l›¤› organ, kan ve ilik verilemeyece¤i anlat›ld›. Ayr›ca, organ, kan ya da ili¤in
kiﬂiden al›nd›ktan sonra, bir baﬂka kiﬂiye nakledene
kadar geçen sürede mülkiyet hakk›n›n nas›l belirlenmesi gerekti¤i ele al›nd›.
25 Kas›m Cuma günü Conrad Otelde düzenlenen
uluslar aras› seminerde de “Rekabet Hukuku Uygu-
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lamas›nda Güncel Konular” Frans›z, ‹ngiliz, Hollanda ve Brüksel hukuku aç›s›ndan de¤erlendirildi.
Rekabet hukukunun AB normlar›na uyumu konusunun ele al›nd›¤› seminerde ayr›ca, Avrupa Rekabet
Kurumlar› A¤›’n›n 18 ayl›k çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi sunuldu.
Brüksel Barosu’nun 115. kuruluﬂ y›ldönümü etkinlikleri çerçevesinde avukatlardan kurulu bir grup tiyatro gösterisi yapt›. Grubun sundu¤u parodilerde,
avukat›n ba¤›ms›zl›¤›n›n kâ¤›t üzerinde kald›¤›na
iliﬂkin vurgulamalar yap›l›yor ve hâkimlerin gücü
hicvediliyordu.
■

ziyaretler
Avrupa Konseyi ‹ﬂkence ve Kötü Muameleyi
Önleme Komitesi Üyeleri Baromuzu Ziyaret Etti
Avrupa Konseyi ‹ﬂkence ve
Kötü Muameleyi Önleme
Komitesi (CPT) ‹kinci Baﬂkan› Mc Nell ve Komite
Sekreteri Trevor Stevens ‹stanbul
Barosunu ziyaret etti ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Av. Muammer Ayd›n, konuklara, ‹stanbul Barosunu örgütsel olarak
tan›tt› ve Yeni Ceza Muhakemesi
Yasas› gere¤i yeniden oluﬂturulan
CMK Uygulama Servisinin çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi sundu.

A

Av. Muammer Ayd›n, CMK Uygulama Servisinde 3000 avukat›n görev
yapt›¤›n›, soruﬂturma ve kovuﬂturma aﬂamas›nda ﬂüpheli ve san›klara ücretsiz olarak hukuksal yard›m
yap›ld›¤›n› belirtti.
Av. Muammer Ayd›n, CMK Uygulama Servisinin alt birimlere ayr›ld›¤›n›, bunun yan› s›ra görev alacak
avukatlar›n bilgilerinin tazelenmesi
için e¤itim çal›ﬂmalar›n›n devam
etti¤ini, Adli Yard›m Servisi taraf›ndan da hukuk ve idari davalarda
maddi olanaks›zl›k nedeniyle avukat tutamayacak durumda olanlara
avukat atand›¤›n› bildirdi.
Komite Sekreterinin ‹nsan Haklar›
‹l Kurulu’nun çal›ﬂmalar› hakk›ndaki bir sorusuna Av. Ayd›n ﬂu yan›t›
verdi: “Baromuz ve ülkemiz ad›na
memnuniyetle ﬂunu söylemek isterim ki, insan haklar›na di¤er Avrupa
ülkeleri kadar önem veriyoruz. Ülkemiz A.‹.H.S. ni y›llar önce imzalayarak bu konuya vermiﬂ oldu¤u
önemi göstermiﬂtir. ‹nsan Haklar›
Kurullar› il ve ilçe çap›nda örgütlenmiﬂlerdir. Ben halen ‹stanbul
Valili¤i bünyesindeki ‹l Kurulunun
üyesi olarak görev yap›yorum. Bir
hukukçu olarak isterdim ki baz› konularda yapt›r›m gücü olsun. Kurulumuz dan›ﬂma organ› niteli¤indedir. Ancak haz›rlad›¤› raporlar ve
bildirdi¤i görüﬂlerle sonuç al›nmas›n› sa¤lamaktad›r. K›saca kurulun

önüne gelen sorunlarda etkin oldu¤unu belirtmek isterim.”
Komite ‹kinci Baﬂkan› Mc Nell’in iﬂkence ve kötü muameleye iliﬂkin bir
sorusunu da Av. Muammer Ayd›n
ﬂöyle yan›tlad›: “Yap›lan mevzuat
de¤iﬂiklikleri ile ülkemizde iﬂkence
ve kötü muamelenin ortadan kald›r›lmas› için büyük ilerleme kaydedilmiﬂtir. Bugün için ihlallerin nitelik ve nicelik olarak vatandaﬂlar›m›z› çok fazla ma¤dur etti¤i söylenemez. Ülkemizde insan haklar› ihlallerinin yo¤un oldu¤una yönelik iddialar, siyasi ç›kar elde etmeye yönelik, kas›tl› iddialard›r. Ülkemizin her
bölgesinde insanlar›m›z özgürce
yaﬂamaktad›rlar. ‹nsan haklar› konusunda her türlü olanaktan yararlanan baz› kimseler, yurtd›ﬂ›na ç›kt›klar›nda insan haklar›n›n ihlal
edildi¤ini öne sürüyorlar. Ancak gerek yasalar›m›z, gerekse imzalam›ﬂ
oldu¤umuz uluslararas› sözleﬂmelerle insan haklar› ülkemizde güvence alt›ndad›r. ‹ﬂkence ve kötü
muamele konusunda çok fazla ﬂikâyet kalmam›ﬂt›r.“
Komite ‹kinci Baﬂkan› Mc Nell’in
Ceza ‹nfaz Kanununun 59. maddesinin 4. f›rkas› hükmüne iliﬂkin bir
sorusunu, toplant›ya kat›lan ‹stanbul Barosu CMK Uygulama Servisi
Sorumlusu Av. Ahmet Emre Kara göz, ﬂu yan›t› verdi: “Gerek infaz kanununun 59. maddesinin 4. f›kras›ndaki düzenleme, gerekse CMK’
nun 151. maddesine yap›lan ek ile
mevzuat›m›za dâhil edilen müdafiin
yasaklanmas› müessesesine karﬂ›,
bu düzenlemeler henüz tasar› aﬂamas›nda iken, Baromuz taraf›ndan
bilimsel toplant›lar yap›ld›. Bu düzenlemelerin kanunlaﬂmamas› için
T.B.M.M. Adalet Komisyonu’na ve
Meclis Grup Baﬂkanl›klar›’na görüﬂ
bildirilmiﬂ, ancak bu düzenlemeler
yasalaﬂm›ﬂt›r. Mevzuat›m›zdaki bu
hükümler, müdafiin mahkeme ta-

raf›ndan iﬂten yasaklanabilmesi,
müvekkili ile özdeﬂleﬂen avukat›n,
ba¤›ms›z olan savunma makam›n›
temsil edemeyece¤i, görevini ba¤›ms›z olarak yerine getiremeyece¤i görüﬂüne dayanmaktad›r ve mehaz kanun olarak Almanya Ceza
Usul Kanunundan yararlan›lm›ﬂt›r.
Avukatlara yönelik k›s›tlay›c› baz›
hükümlerin di¤er Avrupa ülkelerinde de bulundu¤u bilinmektedir.”
‹nsan Haklar› Merkezinden Av. M.
Bülent Hattato¤lu’nun konuklara
yöneltti¤i, Irak’› iﬂgal eden ve Avrupa Konseyi Üyesi olan ‹ngiltere’nin
Irak halk›na karﬂ› iﬂkence ve kötü
muamelede bulundu¤u bilinmektedir. Komite bu konuda Irak’ta bir
çal›ﬂma yapmakta m›d›r ﬂeklindeki
sorusuna, Mc Nell ﬂu yan›t› verdi:
“Irak Avrupa Konseyi üyesi olmad›¤› için Irak’ta çal›ﬂma yapmam›z
söz konusu de¤ildir. Ayr›ca Komite’nin çal›ﬂma ve raporlar› genellikle bas›n ile paylaﬂ›lmamaktad›r.”
Av. Hattato¤lu’nun, iﬂkenceyi yapan
ülkenin Avrupa Konseyi üyesi oldu¤u hat›rlatmas› üzerine de Mc Nell,
“Çal›ﬂmalar›m›z› son y›llarda Türkiye ve Kafkas ülkeleri (Rusya) üzerinde yo¤unlaﬂt›rm›ﬂ bulunuyoruz”
diyerek kaçamak bir yan›t verdi.
Av. Bülent Hattato¤lu, geçen y›l ‹ngiltere’de güvenlik araçlar›n›n tan›t›ld›¤› fuarda elektrikli cop ve manyeto gibi iﬂkence aletlerinin tan›t›ld›¤›n›, sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤›n›, Komitenin bu konuda ne düﬂündü¤ünü
sordu.
Soruyu yan›tlamaya çal›ﬂan Komite
Sekreteri Trevor Stevens, ﬂu günlerde ‹ngiltere’de gündeme getirilen Terörle Mücadele Kanunu Tasar›s›n›n kendilerini de tedirgin etti¤ini söyledi.
■
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kültür ve sanat

Tiyatro ve Müzik ﬁöleni

‹

stanbul Barosu Tiyatro Grubu ile ‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu 28
Kas›m 2005 Pazartesi günü ortak bir et-

kinlik sundular.
‹stanbul Barosu Kültür Sanat Komisyonu taraf›ndan düzenlenen ‹stanbul Barosu Tiyatro Toplulu¤u gösterisi ile ‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu konseri Kad›köy Belediyesi Nikâh Salonunda gerçekleﬂtirildi.
Pek çok davetlinin yan› s›ra meslektaﬂlar›m›z ve
eﬂleri ile yak›nlar›n›n kat›ld›klar› etkinlik büyük
bir baﬂar›yla coﬂku içinde geçti..
‹stanbul Barosu bünyesinde kurulan ve oyuncular›n›n tamam› meslektaﬂlar›m›zdan oluﬂan ‹stanbul Barosu Tiyatro Grubu; yönetmenli¤ini Nadir
Sar›bacak‘›n, müziklerini Özüm Özülgen’in yapt›¤›
Ay›” ve “B
Bive ünlü yazar Anton Çehov’un yazd›¤› “A
çare Kad›n “ adl› iki öyküyü sahnelediler.
Ölen borçlusundan paras›n› alamayan kaba, görgüsüz bir çiftçi ile kocas›n›n yas›n› tutan genç ve
Ay›” adl› oyunda;
güzel kad›n›n öyküsünü anlatan “A
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kültür ve sanat
Av. ‹brahim ﬁahinkaya, Av. Ayçin
T›knaz ve Av. Mustafa ﬁ›vg›n rol
ald›..
Ard›ndan Hasta ve haks›z yere
iﬂinden 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 meslektaﬂlar›m›zdan Av. Yeﬂim Atakan, Av. Ulaﬂ
Öztürk ve Av. Latif Sert taraf›ndan oynand›.
Büyük be¤eni toplayan tiyatro
gösterilerinin ard›ndan üyelerinin tamam› ‹stanbul Barosu
avukatlar›ndan kurulu ‹stanbul

ha sonra Av. Zeki Karan, Av.

oluﬂan bir sunum yapt›. ‹zleyici-

Nevzat Ya¤›z, Av. Hikmet Gülen,

ler ﬂark›lara kat›larak ve alk›ﬂ-

Av. Eylem Kayabal›, Av. Macide

layarak koroyu desteklediler.

Birol, Av. Fatih Mehmet Aktaﬂ,

Bu baﬂar›l› etkinli¤in sonunda

Av. Gültekin Sezgin ve Av. Sa-

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu

Barosu Türk Sanat Müzi¤i Koro-

adet Ayhan çeﬂitli makamlarda

Sayman Üyesi.

su, ﬁef Caner Bak›r yönetiminde

Türk Sanat Müzi¤inin sevilen

iki bölümden oluﬂan konserin-

eserlerini solo olarak sundular.

de, Acemaﬂiran ve Karc›¤ar ma-

Zaman zaman sanatç›lara koro

kam›nda eserler sundu.

da eﬂlik etti.

Koro üyesi Av. Eylem Kayaba-

Konserin ikinci bölümü Karc›¤ar

l›’n›n sundu¤u program›n ilk bö-

makam›nda eserlerden oluﬂtu.

lümünde koro, Acemaﬂiran ma-

Bu bölümde koro yine çok sevi-

kam›nda 6 eser seslendirdi. Da-

len ve hareketli parçalardan

Av. Muammer Ayd›n, koroyu yöneten ﬁef Caner Bak›r, Tiyatro
Gurubu Yönetmeni
Nadir Sar›bacak ve grup üyelerine birer buket çiçek verdi.

■
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söyleßi

"TSM Koromuz Rüﬂtünü Kan›tlam›ﬂt›r"
stanbul Barosu Kültür
ve Sanat Komisyonu
Üyesi ve koro eleman›
Av. Gültekin Sezgin Türk Sanat
Müzi¤i Korosu ﬁefi Caner Bak›r’la bir söyleﬂi yapt›.

‹

Av. Gültekin Sezgin - Say›n Hocam, müzi¤e nas›l, nerede ve ne
zaman baﬂlad›n›z? Müzik ve sanat hayat›n›z nas›l geliﬂti?
ﬁef Caner Bak›r - Müzi¤e 10 yaﬂlar›nda ilkokul 4. s›n›fta okul korosuyla baﬂlad›m. Bu daha sonra
ortaokul ve lisede de devam etti.
Sonra Üsküdar Musiki Cemiyetine kaydoldum. Rahmetli Emin
Ongan’ ›n ö¤rencisiydim. Daha
sonra ‹TÜ Devlet Konservatuar›n› bitirdim. Konservatuardan
sonra ö¤reticilik yaﬂam›m baﬂlad› ve halen devam ediyor. ﬁu anda bildi¤iniz gibi ‹stanbul Barosu
Türk Sanat Müzi¤i Korosuyla çal›ﬂ›yoruz. Bunun yan›nda ‹ﬂ Bankas› TSM korosu ve Kad›köy Belediyesi’ne ba¤l› bir vak›f olan
KASDAV’›n korosunu çal›ﬂt›r›yorum.
Av. Sezgin - Say›n Hocam, yaklaﬂ›k iki y›ldan beri koromuzu ça-

l›ﬂt›r›yorsunuz. Bu süre içinde
koroda görev alan sanatç› avukat
arkadaﬂlar›m›z›n potansiyelini
nas›l buluyorsunuz?

kinliklere kat›lmak tümüyle özveri iﬂi oluyor. Bu özveri mesle¤imize bir moral gücü oluﬂturur
mu?

ﬁef Bak›r - Potansiyeli ben sadece müzik icras› bak›m›ndan düﬂünmüyorum. Bu iﬂte arkadaﬂlar›m›z›n bak›ﬂ aç›lar› da çok
önemli. Hepsi bence Türk müzi¤ine düﬂkün ve seven arkadaﬂlar. Bunun sonucunda da çok da
hoﬂumuza giden müzik icras› ortaya ç›k›yor. Bu durumdan çok
memnunum.

ﬁef Bak›r - Bu sadece sizin mesle¤iniz avukatl›kta de¤il, doktorlar, bankac›lar gibi stresli, sorumlu iﬂ alanlar›nda çal›ﬂan arkadaﬂlar›m›z›n hepsini ilgilendirmektedir. Gerçekten çok yo¤un ve gerilimli tempolarda çal›ﬂ›l›yor. Bunu görüyorum, biliyorum. Çünkü uzun süredir aran›zday›m. Eminim müzik u¤raﬂ›s›yla
kazan›lan moral güç ertesi günkü duruﬂmalara rahatl›kla ç›k›ﬂ›n›z› sa¤layacakt›r.

Av. Sezgin - Koroda görevli arkadaﬂlar› yak›ndan tan›yorsunuz.
Meslektaﬂlar›m›z aras›nda müzik aç›s›ndan profesyonel ya ﬂamda da böyle baﬂar›l› olabilecekler var m›?
ﬁef Bak›r - Kesinlikle var. “Avukat olmasayd›, mutlaka sanatç›
olurdu” dedi¤imiz arkadaﬂlar var
gerçekten. Bundan ötürü koro
ﬂefi olarak ben ﬂansl›y›m ve bundan gurur duyuyorum.
Av. Sezgin - Mesle¤imizi zor koﬂullar alt›nda yürütüyoruz. Bu
durumda sosyal ve kültürel et-

ﬁef Bak›r

Av. Sezgin
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Av. Sezgin - Koromuzun gelece¤i
hakk›ndaki düﬂünceniz nedir?
ﬁef Bak›r - Yanl›ﬂ hat›rlam›yorsam 2004 Mart ay›yd›. 12 -13 arkadaﬂla baﬂlad›k. Bugün aﬂa¤›
yukar› 30 -35 kiﬂilik bir gruba sahibiz. Günden güne daha da kat›l›mlar oluyor. Say›n Baﬂkan ve
öteki yetkililerle Kültür ve Sanat
Komisyonunun sa¤lad›¤› destek
çal›ﬂmalar›m›z› giderek yo¤unlaﬂt›r›yor. Tabii ki çok seviniyoruz. Bu gidiﬂle Baro çerçevesini
aﬂ›p bütün barolara sesimizi duyurabiliriz. Hatta yurt d›ﬂ›na bile
aç›labiliriz. Bu koronun kal›c› olmas›n› diliyorum. Çünkü bu bir
kurum korosudur ve rüﬂtünü de
kan›tlam›ﬂt›r. Koromuz Türk Sanat Müzi¤inin önemli bir ölçütü
olan TRT’de bant kayd› yapm›ﬂ,
çok s›k› TRT denetiminden geçmiﬂ ve bant TRT – 4’de yay›nlanm›ﬂt›r. Bu küçümsenecek bir
olay de¤ildir.
■

yay›n kurulu

Beﬂ Yeni Cep Kitab› Yay›nland›
stanbul Barosu Yay›n Kurulu, kullan›m› ve taﬂ›nmas› kolay cep kitaplar› dizisinde 5
yeni kitap daha yay›nlad›.
Cep Kitaplar› dizisinde
Çapraz Sorgeçen ay “Ç
gu” ve “U
Uzlaﬂma” ad›nda
CMK uygulamalar›na iliﬂkin iki kitap yay›nlanm›ﬂt›.
Dizinin üçüncü kitab› ‹stanbul Barosu Çal›ﬂma Hukuku
Komisyonu seminer notlar›ndan oluﬂuyor. Kitab›n ad›: “‹ﬂ
Hukuku Sorunlar› ve Çözüm
Önerileri”.
Dizinin dördüncü kitab› Yeni Türk Ceza Yasas› ile ilgili. ‹stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezi ve CMK
Uygulama Servisince geçti¤imiz Nisan-Haziran aylar› aras›nda “Temel Ceza Yasalar›ndaki De¤iﬂiklikler”
konulu 26 seminer düzenlenmiﬂ ve bu seminerlere
toplam 1660 meslektaﬂ›m›z kat›lm›ﬂt›. Bu seminerlerden birinde Doç. Dr. Mahmut Koca’n›n “Türk Ceza
Yasas›, Özel Hükümler” konulu konferans› önemi
dolay›s›yla kitaplaﬂt›r›ld›. Doç. Dr. Mahmut Koca bu
kitapta, kiﬂilere karﬂ› iﬂlenen suçlar, hayata karﬂ›
suçlar, vücut dokunulmazl›¤›na karﬂ› suçlar, mal
varl›¤›na karﬂ› iﬂlenen suçlar konular›n› irdeliyor.
Dizinin beﬂinci ve alt›nc› kitab› yine CMK Uygulama
Çocuk Yarg›lamaServisinin çal›ﬂmalar›na iliﬂkin. “Ç

‹

‹

s›” ve “Kovuﬂturma” adlar›n›
taﬂ›yan iki kitap Maltepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza Hukuku Ana Bilim Dal› Araﬂt›rma Görevlisi
Olcay Ba¤c›’n›n,
CMK Uygulama
seminerlerinde
yapt›¤› iki konuﬂmadan oluﬂuyor. Kitaplarda, Ba¤c› ’n›n
sorulara verdi¤i yan›tlar da yer al›yor.
‹stanbul Barosu Cep Kitaplar› Dizisinin 7. kitab›
bu kez bir panelden oluﬂturuldu. ‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›n›n Bahçeﬂehir
Üniversitesi Beﬂiktaﬂ Yerleﬂimi Konferans Salonunda düzenlenen “Ermeni Savlar› ve Soyk›r›m›n Hukuksal Niteli¤i” konulu seminer ayn› adla kitaplaﬂt›r›ld›.
Kitap, aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› ‹stanbul Barosu Baﬂkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yapt›¤› ve Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek taraf›ndan yönetilen panele kat›lan Türk Tarih Kurumu Baﬂkan› Prof. Dr. Yusuf Halaço¤lu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Üyesi,
Eski D›ﬂiﬂleri Bakan› Prof. Dr. Mümtaz Soysal ve ‹stanbul Milletvekili ve Emekli Büyükelçi
ﬁükrü Elekda¤’›n konuﬂmalar›n›n bant çözümlerinden oluﬂuyor.

stanbul Barosunca iki ayda bir yay›nlanan bilimsel nitelikli “‹‹stanbul Barosu Dergisi”nin 2005 y›l› alt›nc› say›s› ç›kt›.

435 sayfa olarak yay›nlanan derginin bu say›s›nda bilimsel görüﬂ yaz›lar›, Yarg›tay ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› ve
aktarmaDisiplin Kurulu Kararlar› yer al›yor. Derginin son bölümünde “a
lar, ayr›lmalar ve yitirdiklerimiz” bölümü bulunuyor.
‹stanbul Barosu Dergisi Baro üyelerine ücretsiz olarak da¤›t›lmaktad›r.
‹steyen meslektaﬂlar›m›z, Adliyelerdeki Baro Odalar›ndan ya da Baro
merkezinden dergiyi sa¤layabilirler. Baro üyesi olmayanlar ise, y›ll›k (6
say›) 60,00 YTL (60.000.000 TL) karﬂ›l›¤›nda dergiye abone olabilirler.
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Baro Bülteni

kariyer günleri

Kolcuo¤lu ve Özok
T.C. Marmara Üniversitesi’nde
Kariyer Günleri Söyleﬂisine Kat›ld›

T

.C. Marmara Üniversitesi Hukuk FakülteKariyer Günleri” ad› alt›nda bir dizi
since “K
söyleﬂi program› düzenlendi.

Kariyer Gün5 Aral›k Pazartesi günü düzenlenen “K
leri”nin ilk söyleﬂisine kat›lan ‹stanbul Barosu
Baﬂkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, kat›l›mc›lara avukatl›k mesle¤i ve meslek kuruluﬂu hakk›nda bilgi
verdi.
T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Demirbulak’›n yönetimindeki söyleﬂide, Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, AB sürecinde yarg›n›n ve avukatl›k mesle¤inin sorunlar›n›
anlatt›.

v›, staj kredisi ve mesle¤e ilk baﬂlang›çtaki zorluklar ile ilgili sorular›n› ayr›nt›l› olarak yan›tlad›.
“Kariyer Günleri”nin ikincisi 12 Aral›k Pazartesi
günü yap›ld›.
T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Demirbulak’›n yönetimindeki söyleﬂinin konu¤u olan Türkiye Barolar
Birli¤i Baﬂkan› Av. Özdemir Özok, kat›l›mc›lara
avukatl›k mesle¤inin temel ilkeleri ve Türkiye’deki
barolar›n çal›ﬂmalar› hakk›nda bilgi verdi.

Avukatl›k Yasas› ve 2006 y›l›nda hukuk fakültesi
mezunlar›na uygulanacak s›nav konusunda da ö¤rencileri bilgilendiren ‹stanbul Barosu Baﬂkan› Av.
Kolcuo¤lu, daha sonra ö¤rencilerin avukatl›k s›na-
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Av. Özok, daha sonra kat›l›mc›lar›n avukatl›k s›nav› ile stajdan sonra avukatl›k mesle¤ine baﬂlang›ç
aﬂamas›nda karﬂ›laﬂ›lan sorunlarla ilgili sorular›n›
yan›tlad›.
■

bas›n aç›klamalar›

Baro Baﬂkanlar›n›n Mersin Toplant›s›
Sonuç Bildirisi
Aral›k 2005 tarihinde
Mersin’de toplanan
31 Baro Baﬂkan›
a ﬂ a ¤ › d a k i hususlar›n
kamuoyuna duyurulmas›na
karar vermiﬂlerdir:

2

ﬁemdinli, Yüksekova ve Hakkâ ri ’de yaﬂanan geliﬂmeler, bir hukuk devleti için kayg› vericidir.
Devletin içinde hukuk d›ﬂ› birimlerin var oldu¤u olgusu özellikle
“Susurluk” kazas›ndan sonra kamuoyunun bilgisinde olup, bir hukuk kurumu olan barolar taraf›ndan da dikkatle izlenmektedir Yarg›, herhangi bir etki alt›nda kalmadan ﬂüpheliler hakk›nda soruﬂturma ve kovuﬂturmalar›n› hukuka
uygun olarak tamamlay›p, suç
olan eylemlerin cezas›n› vermeli
ve kamuoyunu tatmin etmelidir.
Devletin içinde var olan hukuk d›ﬂ› örgütlenmeler la¤vedilip sorumlular yarg› önüne ç›kart›lmal›d›r. Ulusumuz, üniter devlet yap›s›
ve hukuk devleti ilkesine karﬂ› k›ﬂk›rtmalar karﬂ›s›nda dikkatli olmal› ve oyuna gelmemelidir.

linç düzeyi geliﬂmemiﬂ çocuklar›n özellikle, suçta kullan›lmas›
veya suçta kullan›lmas›na müsamaha gösterilmesi gelece¤imiz
için büyük bir tehlikedir. Siyas› iktidar›n sosyal ve ekonomik önlemlerle bunu engellemesi birincil vazifelerinden olmal›d›r.
Özellikle büyük kentlerimizi yaﬂanmaz hale getiren, “kapkaç
olaylar›”, “tinerci çocuklar” gibi
kavramlar›n, toplum ve suç bilim
aç›s›ndan irdelenmesi halinde
kaynaklar›n›n f›rsat eﬂitsizli¤i,
iﬂsizlik, yoksulluk ve e¤itimsizlik
oldu¤u aç›kça anlaﬂ›lacakt›r.

Çocuk ‹stismar› Art›yor
Son günlerde çocuklar›n suçta
kullan›larak istismar›nda art›ﬂ
oldu¤u gözlemlenmekte, gerek
adi suçlarda, gerek organize
suçlarda ve gerekse terör suçlar›nda çocuklar zorla suçun faili
haline getirilmektedir. Bu ise, çocuklar›n psikolojisi üzerinde
olumsuz etkilere neden olarak onlar›n, kat›, hoﬂgörüsüz militanlar
olmalar›na yol açaca¤›ndan son
derece sak›ncal› bir durumdur.
Ayr›ca, henüz olaylar›n geliﬂim
ve sonucu konusunda yeterli bi-

Demokratik ‹stemlere
Hoﬂgörüyle Yaklaﬂ›lmal›
De¤iﬂik tarihlerde demokratik
talepleri için yürümek isteyen
örgütlere ve vatandaﬂlar›m›za
kolluk kuvvetlerince yap›lanlar
üzüntü ile izlenmektedir. Bu çerçevede demokratik taleplerin yasalar do¤rultusunda yerine getirilmesi s›ras›nda gerek eylemleri

düzenleyenlerin gerekse kamu
görevlilerinin daha hassas ve duyarl› davranmalar› demokrasi
kültürümüzün geliﬂti¤inin göstergesi olacakt›r

Zorunlu Müdafilik
Zor Durumda
5237 say›l› yeni Ceza Yasas› ile zorunlu müdafilik kurumunun kapsam› çok ciddi oranda artm›ﬂ, buna ra¤men, genel bütçeden müdafilik hizmetlerine özgülenen payda
bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r. Adalet
Bakanl›¤›nca derhal istatistik çal›ﬂmas› yap›larak, Yeni Ceza Yasas›’n›n yürürlük tarihinden itibaren Barolarca CMK gere¤i görevlendirilen avukat ve iﬂ say›lar›ndaki ve yap›lan ödemelerdeki
art›ﬂ oran›nda genel bütçe pay›n›n
artt›r›lmas› sa¤lanmal›d›r. Ayr›ca
‹ddianame sonras› dava aﬂamas›nda sunulan zorunlu müdafilik
uygulamas›n›n alan› daralt›lmal›,
ekonomik yetersizlik durumunda
adl› yard›ma baﬂvurma yolu aç›lmal›d›r.
Öte yandan Barolar Birli¤ine CMK
görevlendirilmesi için ayr›lan para
tükenmiﬂtir. Bundan böyle Baro
Yönetimlerince CMK da görevlendirilmek istenen avukatlar ücret
alamad›klar› için görev üslenmekten kaç›nmaktad›rlar. Baro Baﬂkanlar› ve Baro Yönetim Kurullar›n›n bu duruma ra¤men Avukatlar›
görevlendirmeleri ancak geçici bir
çözüm niteli¤indedir ve gittikçe
de çözümsüzlü¤e yönelmektedir.
Barolar Birli¤ine görevlendirmeler karﬂ›l›¤› yeni kaynak ve para
aktar›lmad›¤› takdirde yeni bir
toplant› yap›larak avukatlar›n ve
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Baro Bülteni bas›n aç›klamalar›
Barolar›n bundan sonra geliﬂtirecekleri tav›r belirlenecek ve kamuoyuna bilgi verilecektir.tt›n
Meslektaﬂlar›m›z›n ekonomik sorunlar› gün geçtikçe artmakta ve
a¤›rlaﬂmaktad›r. Siyas› iktidar bu
konuda gerekli yasal düzenlemeyi
yapmal› ve uygulamaya aktarmal›d›r. Ayr›ca, kamu avukatl›¤›’na s›navla avukat al›n›rken, eﬂitli¤e ve
objektif ölçütlere ayk›r› olarak ihale yoluyla avukatl›k hizmeti sat›n
al›nmas› çifte standartt›r Kamu
avukatlar› üzerinde yarat›lan idari
vesayetin mesle¤in özüne ve ruhuna ayk›r› oldu¤u kadar, yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› da zedeleyici sonuçlar
do¤uraca¤› aﬂikârd›r.
Adli kolluk ile ilgili yap›lan yasal
düzenlemelere ra¤men ‹çiﬂleri
Bakanl›¤› yasaya ayk›r› genelge
yay›mlayarak, bu sistemi iﬂlemez
hale getirmiﬂ olup, bu durum hukuk devleti ilkesi ile ba¤daﬂma-

maktad›r. An›lan genelge ile adli
makamlar yok say›larak, adeta, elleri kollar› ba¤lanarak kovuﬂturma yapamaz hale getirilmiﬂtir. Bu
genelgenin bir an önce geri al›nmas› ve CMK hükümleri gere¤ince
adli kolluk sisteminin tüm özellikleri ile hayata geçirilmesi gerekmektedir.
DEMOKRAT‹K VE LA‹K CUMHUR‹YETE, HUKUK DEVLET‹NE, HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄ÜNE, ATATÜRK
‹LKE VE DEVR‹MLER‹NE BA⁄LI LI⁄IMIZI B‹R KEZ DAHA Y‹NEL‹YOR, ‹NSAN HAKLARININ B‹R BÜTÜN HAL‹NDE YAﬁAMIN HER
ALANINDA ‹ﬁLER HALE GELMES‹
YÖNÜNDEK‹ ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECE⁄‹M‹Z‹ TÜM KAMUOYUNA
‹LAN ED‹YORUZ.
TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹ BAﬁKANI

Av. Özdemir ÖZOK
BARO BAﬁKANLARI:

Adana: Av. ‹smet Altu¤, Aksaray: Av.
Abdülkerim Yenil, Ad›yaman: Av. M.
Naz›m Pektaﬂ (Bﬂk. Yrd), Antalya: Av.
Cavit Ar›, Ayd›n: Av. Sümer Germen,
Bart›n: Av. Nilgün Saban, Bilecik: Av.
Halime Aynur, Bursa: Av. Asude ﬁenol,
Çanakkale: Av. Adnan Güler, Çorum:
Av. U¤ur Küçük, Denizli: Av. Adil De mir, Elaz›¤: Av. Selçuk C›r›t, Eskiﬂehir:
Av. O¤uz Sezer Arslan, Gaziantep: Av.
Aziz Canatar, ‹stanbul:
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, K›rklareli: Av. ‹s met Karadöl, K›rﬂehir: Av. Erdal Gür söy, Kocaeli: Av. ‹lter Y›lmaz, Kütahya:
Av. Sabit Özda¤lar, K.Maraﬂ: Av. ‹sma il Kahveci, Manisa: Av.Remzi Demir kol, Mersin: Av. ‹sa Gök, Mu¤la: Av.
Ayla Kara, Nevﬂehir:
Av. Ramazan Küçük, Osmaniye: Av.
Hüseyin Sezgin, Sakarya: Av. M. Semih
Gökdemir, Samsun: Av. Ahmet Gürel,
Sivas: Av. Mustafa Coﬂkun, Zonguldak:
Av. Erol Mekik, Yozgat: Av. Seyit Meh met Ekinci, Artvin: Av. ‹zzet Varan ■

"Ça¤daﬂl›¤›n De¤erini Daha ‹yi Anl›yoruz"
24 Kas›m 1928 Büyük Atatürk’ün
Millet Mektepleri Baﬂö¤retmenli¤ini kabul tarihidir. Ulusal Kurtuluﬂ Savaﬂ›’ndan sonra ülkemizi
ça¤daﬂ uygarl›k düzeyine ulaﬂt›racak at›l›mlara s›ra gelmiﬂti.
Büyük Önder, askeri ve siyasi zaferlerin ekonomik geliﬂmeler ve
ça¤daﬂlaﬂma ile tamamlanmad›¤›nda kal›c› olamayaca¤›n› anlam›ﬂt›. Türk Milletine hedef gösterdi¤i Ça¤daﬂ Uygarl›k Düzeyi’ni yakalaman›n tek yolunun ortaça¤
karanl›¤›ndan ç›kmak, bilimin, akl›n, ayd›nlanman›n yolundan gitmek oldu¤unun biliyordu.
Atatürk’ün en büyük devrimlerinden birisi de yaz› devrimidir. Yeni
Alfabe yaln›zca biçimsel bir de¤iﬂiklik de¤ildi. Bu ayn› zamanda uygarl›k tercihiydi.
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Atatürk’ü halk›n aras›nda, yaz›
tahtas›n›n baﬂ›nda ulusuna yeni
alfabeyi ö¤retirken gösteren resimlerin anlam›n› bu gün daha iyi
alg›l›yoruz. Ulusunu kurtuluﬂa,
sonras›nda da uygarl›¤a do¤ru yürüten bir önderle halk›n kaynaﬂmas› en güzel bu resimlerde görülmektedir.
Bu resimlerde mesle¤ine yeni baﬂlam›ﬂ bir ö¤retmenin sevecenli¤iyle, okula yeni baﬂlayan bir ö¤rencinin heyecan› ve ö¤retmenine duydu¤u sonsuz sevgi bir aradad›r.
Yaz› devriminin öncesinde ve sonras›nda ard› ard›na gerçekleﬂtirilen devrimlerle çok k›sa bir zamana s›¤d›r›lan at›l›mlar bu gün için
bile çok ﬂaﬂ›rt›c›d›r.
Türk Milleti ba¤›ms›zl›¤›n, özgürlü¤ün, ça¤daﬂl›¤›n, ayd›nlanma-

n›n de¤erini günümüzde daha iyi
anlamaktad›r. Çünkü Atatürk’ün
izindeki Türkiye’den rahats›z olan
iç ve d›ﬂ güçler Atatürk’le birlikte
devrimlerini de tasfiye zaman›n›n
geldi¤ini düﬂünmektedirler.
Atatürk’ün e¤itim ordusu diye niteledi¤i ö¤retmenlerimizin bayram›n› bu düﬂüncelerle kutluyoruz.
Yeni kuﬂaklar› ça¤daﬂ do¤rultuda,
Atatürk’ün izinde yetiﬂtirme u¤raﬂ›lar›nda tüm ulusun kendileriyle
olaca¤›na olan inanc›m›z› tekrarl›yoruz.
‹stanbul Barosu olarak tüm ö¤retmenlerimizi, ayd›nlanman›n, ça¤daﬂlaﬂman›n y›lmaz savaﬂç›lar›
olarak selaml›yoruz.
■
‹STANBUL BAROSU BAﬁKANLI⁄I

haberler
Avukatlar Stres Att›
‹stanbul Barosu Kültür Sanat Komisyonunca düzenlenen bir dizi kiﬂisel geliﬂim seminerlerinin ilki 07
Aral›k 2005 Çarﬂamba günü saat 19.00’ da Staj
E¤itim Merkezinde yap›ld›.

Avukat Kimlikleri
Resmi Belgedir
Baz› bankalar›n iﬂlemlerde, avukat kimliklerini resmi belge olarak kabul etmemesi avukatlarla banka
görevlileri aras›nda tart›ﬂma yarat›yor.
Bir meslektaﬂ›m›z›n yaﬂad›¤› bu tür bir olay üzerine
banka ﬂubesinden ald›¤› yaz›da, bankan›n, Karaparan›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun’un Uygulanmas›na Yönelik Yönetmeli¤in 6. maddesini de¤iﬂtiren Yönetmeli¤in 2. maddesi uyar›nca iﬂlem
yapt›¤›n›n tespit edilmesi üzerine, meslektaﬂ›m›z
durumu Baroya bildirdi.

Söz konusu seminerde Kiﬂisel Geliﬂim Uzman› Yogesh Sharda, stressiz yaﬂam ve stres yönetim becerileri konulu bir konferans verdi.
Kat›l›mc› Avukatlar›n dikkatle izledi¤i konferansta
Sharda, stres nedir, kayna¤› nedir? Stres konusunda sekiz yan›lg›, stres ve siz, stres ve iliﬂkiler, stres
yönetim becerileri konular›n› ele ald›.
Günümüzde modern hayatla baﬂa ç›kma yollar›n›n
gösterildi¤i ,stresin bir baﬂar›s›zl›k iﬂareti olmay›p,sadece bir gösterge oldu¤unun anlat›ld›¤› görüntülü ve uygulamal› seminerde Yogesh Sharda ,”
Stres bize ö¤renmemiz gereken bir ﬂeyler oldu¤unu
anlatan bir habercidir…Sizler bu haberciye kulak verin “ dedi.

Kiﬂisel Geliﬂim Uzman› Yogesh Sharda taraf›ndan
verilen ve ‹ngilizce çevirileri Av. Arzu Y›lmaz Mcconnel taraf›ndan yap›lan konferans›n son bölümünde
zihin gevﬂetme ve rahatlatma yollar›, olumsuz düﬂüncelerin güçlü düﬂüncelere dönüﬂtürülmesi,
olumlu davran›ﬂ tarz›n›n geliﬂtirilmesi ve kiﬂilere ve
olaylara olumlu yaklaﬂma yetene¤inin güçlendirilmesi konular› üzerinde duruldu.

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, konuyu görüﬂerek,
yap›lan iﬂlemin Avukatl›k Yasas›na ayk›r› oldu¤unun
banka ﬂubesine baﬂkanl›kça bir yaz›yla bildirilmesini kararlaﬂt›rd›.
Baﬂkanl›k yaz›s›nda ﬂu görüﬂlere yer verildi:
"1- 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›’n›n 13.10.2004arih
ve 5403 say›l› yasan›n 1. maddesi ele de¤iﬂtirilen 9.
maddesinin 4. f›kras›na göre " ... Avukatl›k kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluﬂlar taraf›ndan kabul
edilecek resmi kimlik hükmündedir."
Yasan›n bu aç›k hükmünü tan›mamak ve uygulamamak suçtur.
2- Yaz›n›zda sözü edilen yönetmelik Avukatl›k Yasas›ndaki de¤iﬂiklikten önceki bir tahie ait oldu¤undan, avukatl›k kimlikleri ile ilgili ifadenin bu yönetmelikte yer almamas› do¤ald›r. Ne var Ki; yeni tarihli bir yasa hükmü, de¤il yönetmeli¤i, daha önceki bir
yasa hükmünü dahi de¤iﬂtirmiﬂ ya da ortadan kald›rm›ﬂ say›l›r. Yasan›n yönetmeli¤in üstünde ve öncelikle uygulanmas› gereken hukuk normu oldu¤u
ise tart›ﬂmas›zd›r. Bu durumda; yasan›n belirtilen
hükmü karﬂ›s›nda, yönetmelik hükmünü uygulamada ki ›srar›n›z anlaﬂ›lamam›ﬂ ve üzüntüyle karﬂ›lanm›ﬂt›r."

Baro Bültenleri ile
Yay›nlanan Kitaplar
Art›k ‹nternette
Baromuzca ayda bir yay›nlanan BARO BÜLTEN‹’ne
art›k ‹nternet Sitemizde ulaﬂman›z mümkün.
2003 y›l›nda yay›n›na baﬂlanan ve bugüne kadar 22
say› yay›nlanan BARO BÜLTEN‹’nin tamam›n› sitemizde okuyabilirsiniz.
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‹stanbul

Baro Bülteni

haberler

BARO BÜLTEN‹’ne ana sayfadan YAYINLAR bölümü
TIK’lanarak ulaﬂabilirsiniz. Derginin sayfalar›n› görmek için Mause’unuzun sa¤ tuﬂunu kullanarak HEDEF‹ FARKLI KAYDET seçene¤ini seçip bülteni bilgisayar›n›za indirebilirsiniz.
Yay›nlar dosyas›nda K‹TAPLAR’› TIK’lad›¤›n›zda ise
‹stanbul Barosunca yay›nlanan kitaplara ulaﬂabilirsiniz. Sayfada, kitap kapaklar›n› TIK’lad›¤›n›zda ise
kitap içerikleri hakk›nda bilgi edinmeniz mümkün.

Avukatlara Sigorta Borcu
Ö¤renme Kolayl›¤›
‹stanbul Barosuna kay›tl› avukatlar, Baro internet
sitesinden y›llara göre topluluk sigortas› borçlar›n›
ö¤renebilecekler.
Avukatlar ‹nternet sitesindeki üye giriﬂ bölümünden
kullan›c› ad› ve ﬂifresini girdikten sonra S‹GORTA’y›
TIK’layarak kendilerine ait sigorta bilgilerine ulaﬂabilecekler.
Avukatlar ulaﬂt›klar› bu bilgileri yazd›rabilecekler.
Ayr›ca sistem ulaﬂ›lan bilgileri otomatik olarak avukat›n sistemde kay›tl› e-posta adresine göndermektedir.

Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi
Resmi Gazetede Yay›nland›
Türkiye Barolar Birli¤ince yeniden düzenlenen Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yay›nland›.
Yeni tarife uygulamas›na 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren baﬂlanacak.
Türkiye Barolar Birli¤ince düzenlenen ve resmi gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesine eklenen bir maddeyle ilk kez avukat yan›nda ayl›kl› olarak çal›ﬂan avukatlar için de
asgari ücret belirlendi.

mac›s› Prof. Dr. Köksal Bayraktar. Bayraktar›n
konusu: "Bireysel Silahlanma Vahﬂeti".
"Pazartesi Forumlar›" ad› alt›nda yap›lan ve
yap›lacak olan öteki toplant›lar›n tarihleriyle konular› ﬂöyle:
19 Aral›k 2005 Pazartesi: "Bas›n Kanunu"
Yönetici: Orhan Erinç
Konuﬂmac›: Av. Fikret ‹lkiz
23 Ocak 2006 Pazartesi: "Yeni Ceza Muhakemesi
Kanunu"
Yönetici: Prof. Dr. Erdener Yurtcan
Konuﬂmac›: Prof. Dr. Bahri Öztürk
20 ﬁubat 2006 Pazartesi: "Yeni Türk Ceza Kanunu"
Yönetici: Av. Kaz›m Kolcuo¤lu
Konuﬂmac›: Doç. Dr. Ümit Kocasakal
20 Mart 2006 Pazartesi: "Hukuk E¤itimi"
Yönetici: Prof. Dr. U¤ur Alacakaptan
Konuﬂmac›: Prof. Dr. Haluk Kabaalio¤lu

Son Ç›kan Yasalar
• 5419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Çevre Koruma Alan›nda ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
• 5420 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Çevre Alan›nda ‹ﬂbirli¤i Anlaﬂmas›n›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

Pazartesi Forumlar› Baﬂlad›

• 5421 A400m Uça¤›n›n Geliﬂtirilmesi, Üretimi Ve
Baﬂlang›ç Deste¤ine ‹liﬂkin Tek Aﬂamal› Bir
Programda ‹ﬂbirli¤i Konusunda Mutabakat Muht›ras› ‹le A400m Uça¤›n›n ‹ﬂbirli¤i ‹çerisinde Geliﬂtirilmesi, Üretimi Evresi Ve Baﬂlang›ç Deste¤ine ‹liﬂkin A400m Program Üst Kurulu Karar›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

‹stanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derne¤i ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince ortaklaﬂa düzenlenen
"Pazartesi Forumlar›" baﬂlad›. Toplant›lar, Ortaköy’de, Galatasaray Üniversitesinde yap›l›yor.

• 5422 Viyana Ve Paris Sözleﬂmelerinin Uygulanmas›na ‹liﬂkin Ortak Protokol un Onaylanmas›n›n
Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
■

Yap›lan düzenlemeye göre, bir avukat yan›nda ayl›kl› olarak çal›ﬂan avukat›n asgari ücreti 1000 YTL
(1.000.000.000.- TL) olacak.
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‹lk toplant› 21 Kas›m Pazartesi günü yap›ld›. Prof.
Dr. Duygun Yarsuvat’›n yönetti¤i toplant›n›n konuﬂ-

■

Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

