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irleflmifl Milletler Genel Kurulu 57 y›l ön-
ce ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesi’ni
kabul ederek kiflilerin temel haklar›ndan

olan bar›fl, özgürlük ve hukukun üstünlü¤ü ilkele-
rini evrensellefltirdi.

Bildirgenin kabulüyle; özellikle ‹kinci Dünya Sa-
vafl›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 hu-
kuklar›n›n da üstünde, ba¤lay›c›, evrensel norm-
lara dönüflmüfltür.

‹nsan Haklar› Evrensel bildirgesinin imzac›lar›
olup, söylem olarak bu bildirgeyi savunur görü-
nen baz› devletler, insan haklar› ihlalcilerinin ba-
fl›nda gelmektedirler. Irak’ta yaflanan emperya-
list 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 Hak-
lar› Evrensel Bildirgesinin kabulünden 57 y›l
sonra bile neden olduklar› insanl›k dramlar› gü-
nümüzde devam edip gitmektedir. Amerika Bir-
leflik Devletlerinin CIA örgütünün, elindeki tut-
saklar› yarg›lamak yerine, çeflitli ülkelerde kur-
duklar› hücrelerde iflkenceye tabi tuttu¤u, huku-
ka ve insan haklar›na ayk›r› bu tutumun her gün

yeni örneklerini sergiledi¤i üzüntüyle gözlen-
mektedir.

Küreselleflmeci emperyalist odaklar›, tüm insan-
l›¤›n e¤itim, kültür ve yaflam düzeylerinin yüksel-
tilerek, 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 ‹N-
SAN HAKLARI VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜ⁄Ü sava-
fl›m›n›n yan› s›ra dünyadaki insan haklar› ihlalle-
rine, iflgallere, soyk›r›mlara, do¤al kaynaklar›n
talan›na, kültürel miras›n ya¤mas›na karfl› da
uluslararas› hukuk platformlar›ndaki mücadele-
mizi kararl›l›kla sürdürece¤iz.

De¤erli Meslektafllar›m,

Emperyalistlerin, baz› ülkelere demokrasi ve öz-
gürlük götürme yalan›yla 

‹nsan haklar›n› vahflice çi¤nedikleri bir y›l› daha
geride b›rak›yoruz. 2005 y›l› Baromuzca her za-
man savunucusu oldu¤umuz, demokrasi, insan
haklar›, hukukun üstünlü¤ü ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›
ilkeleri aç›s›ndan "bir arpa boyu bile yol al›nama-
yan" bir y›l olmufltur. Beklentilerimizi ve umutla-
r›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. ■

B

10 Aral›k 
‹nsan Haklar› Günü 

ve Hukukun Üstünlü¤ü 
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baflkan›

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.
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

0 Aral›k ‹nsan Haklar›
günü nedeniyle ‹stanbul
Barosunca düzenlenen

““DDüüflflüünnccee,, ‹‹ffaaddee vvee ÖÖrrggüüttlleennmmee
ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü” konulu panel 10 Ara-
l›k Cumartesi günü ‹stanbul Ba-
rosu Kültür Merkezinde yap›ld›.

2005 -2006 dönemi ‹nsan Hakla-
r› Merkezi Toplant›lar›n›n ikincisi
olarak düzenlenen panelin aç›l›-
fl›nda konuflan Merkez Yürütme
Kurulu Üyesi AAvv.. AAllaaaattttiinn fifiaahhiinn--
ttüürrkk, demokratik toplumlarda
düflünce ve ifade özgürlüklerinin
yasalarla güvenceye al›nd›¤›n›,
uluslar aras› antlaflmalarla da
kifli hak ve özgürlüklerinin pe-
kifltirildi¤ini söyledi.

AAvv.. fifiaahhiinnttüürrkk, konuflmas›nda,
düflünce ve ifade özgürlü¤ünü
savunan ünlü felsefeci ve düflün
adamlar›n›n sözlerinden örnek-
ler sundu.

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebi-
yat Fakültesi Felsefe Bölümü
Baflkan› PPrrooff.. DDrr.. BBeettüüll ÇÇoottuukkssöö--
kkeenn, felsefi aç›dan insan haklar›
ve düflünce özgürlü¤ünü ele ala-
rak, 1948 y›l›nda Birleflmifl Mil-

letlerce kabul edilen ‹nsan Hak-
lar› Evrensel Bildirgesi’ni de¤er-
lendirdi.

Bildirgenin ayd›nlanmac› bir ba-
k›fl aç›s›yla yaz›ld›¤›n› belirten
PPrrooff.. DDrr.. ÇÇoottuukkssöökkeenn, insan›n bir
ak›l varl›¤› oldu¤unu ve bildirge-
nin ilk maddesinin insan› merkez
ald›¤›n› vurgulad›.

Günümüzde çok kültürlülük tar-
t›flmalar› yap›ld›¤›n›, insana tan›-
nan haklar›n toplulu¤a tan›n›p
tan›nmayaca¤›n›n araflt›r›ld›¤›n›
belirten ÇÇoottuukkssöökkeenn, “Çok ciddi
bir sorunla karfl› karfl›yay›z. ‹leti-
flim 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.

‹nsan›n “ddüüflflüünneenn vvee yyaazzaann” bir
varl›k oldu¤unu vurgulayan PPrrooff..
DDrr.. BBeettüüll ÇÇoottuukkssöökkeenn, 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¤u-
nu, insan haklar›n› koruma ba-
hanesiyle temel haklar›n ölçü-
süzce s›n›rland›r›labildi¤ine ifla-
ret eden ÇÇoottuukkssöökkeenn,, “Bireyin
haklar›, kültürel haklar, alt-üst
kimlik ifadeleri ciddi sorunlar
oluflturmaktad›r. Bütün söylem-
ler alt kimlik ifadesine yönlendi-
rilirse özcü oluruz, ay›r›mc› olu-
ruz. Biz felsefeciler olarak ortak
insan kimli¤i üzerinde uzlaflmak
ve bunu ortaya ç›karmak istiyo-
ruz” dedi.

Maltepe Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Felsefe Bölümü
Ö¤retim Üyesi 

PPrrooff.. DDrr.. SSaabbaahhaattttiinn GGüüllllüüllüü ise
insan haklar› konusuna sosyolo-
jik aç›dan yaklaflt›.

‹nsan haklar› modelinin bat›l› bir
kavram oldu¤unu, felsefi ve kül-
türel boyutta ortaya ç›kt›¤›n› be-
lirten PPrrooff.. DDrr.. GGüüllllüüllüü, sanayi
devrimiyle birlikte toplumlar›n
geleneksellikten modernli¤e dö-
nüfltü¤ünü ve insan haklar›n›n gi-
derek önem kazand›¤›n› bildirdi.

"Ay›r›mc›l›k, ‹nsan Haklar› Önünde 
En Büyük Engeldir"

1

‹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.   
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güncel

Türkiye’nin geleneksellikten modernli¤e geçifl sü-
reci yaflad›¤›n› hat›rlatan GGüüllllüüllüü, bu nedenle Tür-
kiye’nin insan haklar› aç›s›ndan hala sorunlu bir
ülke görünümünde bulundu¤unu söyledi.

Maltepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psi-
koloji Bölümü Ö¤retim Üyesi YYaarrdd.. DDooçç.. DDrr.. BBaayyhhaann
ÜÜggee 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 ÜÜggee, insa-
n›n yaflama boyutunun sürekli oldu¤unu, insan›n
sosyokültürel alg›lamalar›n etkisinde kald›¤›n›
bildirdi.

‹nsan haklar› konusunu hukuk aç›s›ndan de¤er-
lendiren Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi PPrrooff.. DDrr.. FFeerriidduunn YYeenniisseeyy, ‹nsan
Haklar› Evrensel Bildirgesini temel alan Avrupa
‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10. maddesinin ifade
özgürlü¤ünü kapsad›¤›n›, ifade özgürlü¤ünün in-
san için süper bir hak, demokrasinin de temel tafl›
oldu¤unu söyledi.

Bu hakk›n kullan›m›n›n büyük bir hoflgörü ve so-
rumluluk gerektirdi¤ini hat›rlatan PPrrooff.. DDrr.. YYeennii--
sseeyy, “söylenen bir söz ve yaz›lan yaz› ortaya ç›k-
m›flt›r. O anda sorumluluk bafllar. Bu pek çok so-
nuçlar do¤urabilir. Katlanmak laz›md›r” dedi.

‹fade özgürlü¤ünü sosyal bir zorunluluk olmas›
durumunda devletin özel yasayla s›n›rlama getire-
bilece¤ini belirten PPrrooff.. DDrr.. FFeerriidduunn YYeenniisseeyy, ifade
toplum içinde tehlike do¤uracak ise minimum hal-
lerde hâkim karar›yla da s›n›rland›r›labilece¤ini
bildirdi.

‹fade özgürlü¤üne iliflkin AAvvrruuppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
MMaahhkkeemmeessii’nin (A‹HM) verdi¤i çeflitli kararlar› ka-
t›l›mc›larla tart›flan PPrrooff.. DDrr.. YYeenniisseeyy, Yeni Türk
Ceza Kanununda da ifade özgürlü¤ü aç›s›ndan, in-
tihar› özendirme, haberleflmenin ihlali, özel haya-
t›n gizlili¤i, iftira, soruflturman›n gizlili¤ini ihlal,
yarg›lamay› etkileme giriflimi, Türklü¤ü ve Cumhu-
riyeti afla¤›lamak, askerlikten so¤utma ve gizli bil-
gileri aç›klama gibi konularda s›n›rlamalar getiril-
di¤ini sözlerine ekledi. ■



ocaeli Barosu’nun 67.
kurulufl y›ldönümü et-
kinlikleri çerçevesinde

Marmara ve Karadeniz Bölgesi
Baro Baflkanlar› toplant›s› 20 Ka-
s›m Pazar günü ‹zmit’te yap›ld›.

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan›
AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk, ‹zmit’te dü-
zenledi¤i bas›n toplant›s›nda,
çeflitli ülke ve yarg› sorunlar›n›
ele ald›.

ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk,  stajyer avukat-
larla, mesle¤e yeni bafllayan
avukatlar›n, ciddi sorunlarla
karfl› karfl›ya bulundu¤unu, Yeni
Türk Ceza Yasas› ile Ceza Mu-
hakemesi Yasas›n›n uygulama-
lar›nda büyük sorunlar yafland›-
¤›n› belirtti.   

Yarg›n›n ayr›lmaz bir parças› ol-
ma sorumlulu¤uyla y›llard›r yar-
g› ba¤›ms›zl›¤›n› ve yarg›ç güven-
cesini savunduklar›n› belirten
ÖÖzzookk,, “Ne yaz›k ki, yarg› ba¤›m-
s›zl›¤›, 1982 Anayasas›ndaki dü-
zenlemeler sonucu siyasal ikti-
darlar›n müdahaleleri yan›nda,
yanl›fl yorumlarla kendilerini bir
türlü “KKAADDII” s›fat› ve anlay›fl›n-
dan kurtaramayan kimi yarg›ç ve
savc›lar›n uygulamalar› nedeniy-
le yaflama geçirilmesi olanaks›z
hale gelmektedir” dedi.

Konuflmas›nda VAN Yüzüncü Y›l
Üniversitesinde meydana gelen

olaylara da de¤inen, sorufltur-
ma ve yarg›lama aflamas›nda
yarg›y› etkileyecek yorumlardan
özenle kaç›nd›klar›n› belirten
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan›
flöyle dedi: “Van’daki sorufltur-
ma süreci ülkenin gündemine
oturmufltur. Kimi hukuk d›fl› uy-
gulamalar ve bir zanl›n›n hayat›-
na son vermesi sonras›nda,
Adalet Bakan› ve yetkililerin
olaylara yaklafl›m biçimi, yafla-
nan trajedinin boyutlar›n› aç›k
biçimde ortaya koymufltur. Ayn›
il savc›s›n›n, oradaki meslektafl-
lar›m›za yönelik ““PPKKKK”l› suçla-
mas›na karfl›n o görevi sürdürü-
yor olmas› da ülke adaleti bak›-
m›ndan çok vahimdir. Bundan
en çok zarar› da kuflkusuz Van
Adliyesinde hak ve adalet ara-
yan yurttafllar›m›z görecektir.”

ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk, ülkede geçerli
hukuk kurallar›n›n belli kifli ve
gruplara farkl› uyguland›¤› ka-
n›s› yayg›nlaflt›¤› an hukuk dev-
letinden söz edilemeyece¤ini,
çünkü bir ülkenin temelindeki
en önemli gücün hhuukkuukk oldu¤u-
nu bildirdi.

12 Eylül hukuku ve onun ürünü
olan düzenin, sivil toplum örgüt
modeline sahip tarikat ve cema-
atlerin h›zl› bir biçimde gelifl-
mesine uygun ortam ve iklim
oluflturdu¤unu belirten 

AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk, bunun sonu-
cu olarak 1983’ten sonra yap›-
lan seçimlerde siyasetin, tari-
katlar›n, cemaatlerin ve dini
gruplar›n etkisi alt›na girdi¤ini
savundu. ÖÖzzookk, “kuflkusuz bu si-
yasal yap›, ‘AAllllaahh’’››nn iippiinnee ssaarr››ll››--
nn››zz’’ buyru¤uyla yola ç›kan TTuurr--
gguutt ÖÖzzaall ile bafllam›flt›r” dedi.

Hakkâri, Yüksekova ve fiemdin-
li’de yaflanan olaylara da de¤i-
nen ve bu olaylara karfl› son de-
rece duyarl› olunmas› gerekti¤i-
ni vurgulayan Türkiye Barolar
Birli¤i Baflkan›, bu yörede yafla-
nan olaylar› incelemek üzere bir
komisyon oluflturduklar›n› söy-
ledi.

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan›
ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk’un bas›n toplant›-
s›nda Birli¤in Baflkan Yard›mc›-
s› AAvv.. AAllii fifieenn, Genel Sekreteri
AAvv.. GGüünneeflfl GGüürrsseelleerr, Disiplin ku-
rulu Baflkan› 

AAvv.. EErrddoo¤¤aann SSaarruuhhaannll›› ve ev sa-
hibi Kocaeli Barosu Baflkan› AAvv..
DDrr.. ‹‹lltteerr YY››llmmaazz, ‹stanbul Barosu
Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu ile
Bursa, Bart›n, Bilecik, Bal›kesir,
Bolu, Samsun, Çorum, Karabük,
Zonguldak, Düzce, Sakarya ve
Kastamonu Baro Baflkanlar› da
haz›r bulundu. ■

4

Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Özok, "Siyaset; Tarikat, Cemaat ve 
Dinci Gruplar›n Etkisi Alt›nda"

K

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.
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stanbul Barosu Baro
Meclisinin 24 Aral›k 2005
Cumartesi günü toplana-
cak genel kurulunda gö-

rüflülecek Baro Meclisi Yönergesi
De¤ifliklik Önerileri aç›kland›.
Yönergede de¤ifliklik önerilen
maddelerin asl› ve öneriler flöyle:
MMaaddddee 11- ...Yönerge ile; ‹stanbul
Barosu ““BBaarroo MMeecclliissii” ad› alt›n-
da, ‹stanbul Barosu yap›s› içinde,
bu yönerge hükümleri kapsam›n-
da yönetsel özerkli¤e sahip bir
ddaann››flflmmaa kkuurruulluu oluflturulmufl-
tur. 
DDee¤¤iiflfliikklliikk öönneerriissii
MMaaddddee 11- ‹stanbul Barosu “Baro
Meclisi” Yönergesi, 1136 say›l›
Avukatl›k Yasas›’n›n 02.05.2001
tarih ve 4667 say›l› yasa ile de¤i-
flik 95/15. maddesi uyar›nca ‹s-
tanbul Barosu Yönetim Kurulun-
ca haz›rlanm›flt›r. 
Yönerge ile; ‹stanbul Barosu ya-
p›s› içinde, bu yönerge hükümle-
ri kapsam›nda, yönetsel özerkli-
¤e sahip ‹stanbul Barosu ““BBaarroo
MMeecclliissii” oluflturulmufltur. 
MMaaddddee 44- GGeenneell KKuurruull’’uunn oolluuflfluu--
mmuu::
...öönncceekkii ddöönneemm BBaarroo BBaaflflkkaannllaarr››
, Baro Yönetim Kurulunca belir-
lenecek en fazla 15 avukattan
oluflur.
DDee¤¤iiflfliikklliikk öönneerriissii
MMaaddddee 44-- GGeenneell KKuurruull’’uunn oolluuflfluu--
mmuu::
Baro Meclisi Genel Kurulu; Baro
Baflkan›, Yönetim Kurulu Üyeleri,
Disiplin Kurulu Üyeleri, Denetle-
me Kurulu Üyeleri, TBB delege-
leri, Bölge temsilcileri, Merkez
ve Komisyonlar›n Baflkanl›k Di-
vanlar›, 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 Avu-
kat›n, asgari befli, en çok 5 y›ll›k
Avukatlar aras›ndan seçilir.
MMaaddddee 77-- TTooppllaanntt›› vvee KKaarraarr YYeetteerr
SSaayy››ss››:: 
Baro Meclisi Genel Kurulu, top-
lant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu-
¤unun oylar› ile karar verir. Top-
lant› yeter say›s› 20 kifliden az
olamaz. 
DDee¤¤iiflfliikklliikk ÖÖnneerriissii 
MMaaddddee 77- TTooppllaanntt›› vvee KKaarraarr YYeetteerr
SSaayy››ss››:: 
Baro Meclisi Genel Kurulu, top-
lant›ya kat›lanlar›n salt ço¤unlu-
¤unun oylar› ile karar verir. Top-
lant›n›n aç›l›fl› için yeter say›, Ba-
ro Meclisi Üye say›s›n›n %20’si-
dir.
MMaaddddee 99- BBaarroo MMeecclliissii BBaaflflkkaannll››kk
DDiivvaann››’’nn››nn oolluuflfluummuu::
Baro Meclisi Genel Kurulu’nun
ilk toplant›s›nda üyeleri aras›n-
dan seçece¤i bir baflkan, iki bafl-
kan vekili, ve iki divan üyesinden
oluflur. Mevcut yönetim, disiplin
ve denetleme kurulu üyesi olan-
lar olamaz. 
DDee¤¤iiflfliikklliikk öönneerriissii
MMaaddddee 99- BBaarroo MMeecclliissii BBaaflflkkaannll››kk
DDiivvaann››’’nn››nn oolluuflfluummuu:: 
‹stanbul Barosu Genel Kuru-
lu’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›n-
da üyeleri aras›ndan seçece¤i bir
baflkan, iki baflkan vekili, ve iki
divan üyesinden oluflur. Baro-
nun; yönetim, disiplin ve denetle-

me kurulu baflkan ve üyeleri, bu
görevlerinin devam› süresince,
Baro Meclisi Baflkanl›k Diva-
n›’nda görev alamazlar. Baflkan-
l›k Divan›na seçilenlerin, Baro
Merkez ve Komisyon Baflkanl›k
Divanlar›ndaki görevleri sona
erer.
MMaaddddee 1100- BBaaflflkkaannll››kk DDiivvaann››’’nn››nn
SSüürreessii ::
Ola¤an Toplant› hükümleri esas-
lar› içinde görev süresi 11 y›ld›r.
Ayn› kifliler yeniden seçilebilir. 
DDee¤¤iiflfliikklliikk öönneerriissii
MMaaddddee 1100-- BBaaflflkkaannll››kk DDiivvaann››’’nn››nn
GGöörreevv SSüürreessii:
Görev süresi 22 y›ld›r. Bu süre içe-
risinde de¤ifliklikle Baflkanl›k Di-
van›na seçilenler, kalan süreyi
tamamlar. Ayn› kifliler yeniden
seçilebilir. 
EEKKLLEENNEENN MMAADDDDEE  
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, gün-
demi haz›rlamak ve meclis üye-
lerine duyurmak, 
b) Baro Meclisi Genel Kurul ka-
rarlar› ile ilgili geliflmeler ve ya-
p›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› olufl-
turmak, 
f) Üye Kay›t Defteri, Karar Defte-
ri, Gelen – Giden Evrak Defteri ve
gerekli di¤er kay›t ve belgeleri
tutmak.  ■

Baro Meclisi Yönerge De¤ifliklik Önerileri

‹
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Baro Bülteni yaz�ßmalar
‹stanbul

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›¤› ya-
z›yla CMK görevlendirme-

lerinde hizmetin ödenek yoklu¤u
nedeniyle iflleyemez hale gelme-
mesi için gerekli önlemin zama-
n›nda al›nmas› istendi.
‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›n›n
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›-
na yazd›¤› yaz› flöyle:
“Bilindi¤i üzere 01.06. 2005 tari-
hinde yürürlü¤e giren 5271 say›l›
Ceza Muhakemesi Kanunu ile zo-
runlu müdafili¤in kapsam› genifl-
letilmifl, ma¤dur, müflteki, kat›la-
na baro taraf›ndan zorunlu /ihtiya-
ri vekil atanmas› ve baz› suçlarda
baro taraf›ndan uzlaflt›r›c› avukat
atanmas› müessesi getirilmifltir.
Baro taraf›ndan görevlendirilen
müdafi, vekillere ödenecek ücret-
leri 5320 say›l› Ceza Muhakemesi
Kanununun Yürürlük ve Uygulama
fiekli Hakk›nda Kanunun 13.mad-
desi düzenlemektedir. Buna göre
söz konusu görevlendirmeler se-
bebi ile meslektafllar›m›za ödene-
cek 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 Mali-
ye Bakanl›¤›nca Türkiye Barolar
Birli¤i hesab›na aktar›lmas› sure-
tiyle karfl›lanacakt›r.
Yeni ceza sistemimizde sadece ha-
pis 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 yürütülme-
si için Türkiye Barolar Birli¤i hesa-
b›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-

flürebilecektir. Kald› ki, yasalaflma-
yan CMK tasar›s›nda “müdafi” ve
“vekil” ücretleri için öngörülen kay-
nak oran› % 25 olarak belirlenmifl-
ti. Yeni Ceza Yarg›lamas› sistemi-
mizin sa¤l›kl› ve gere¤i gibi iflleye-
bilmesi için, avukatl›k ücretleri so-
mut esaslara ba¤lanmal›, müdafi
ve vekil ücretlerini karfl›layamaya-
ca¤› aç›k olan 5320 say›l› kanunun
13.maddesindeki % 15 oran› yasal
de¤iflikler yap›larak art›r›lmal›,
CMK ödenek yoklu¤u sebebiyle ifl-
leyemez hale gelmemelidir.
Baromuz bu konudaki görüfllerini
Barolar Birli¤ine iletmiflti. Gelinen
aflamada 15.10.2005 tarihinde avu-
katl›k ücretlerinin ödemelerinde
ileriki tarihlerde yaflanabilecek
muhtemel sorunlar ele al›nm›fl ve
bu konuda Adalet Bakanl›¤› nezdin-
de giriflimde bulunulmas› konu-
sunda görüfl birli¤ine var›lm›flt›r.
Bakanl›k nezdinde giriflimler sonu-
cunda gelinen aflama ve belgeye
Bakanl›¤›n somut çal›flmalar› ko-
nusunda Baromuzun bilgi edinme-
si gere¤i do¤mufltur. Zira ücret
ödemelerinin yap›lmas› konusunda
herhangi bir kal›c› çözümün olufl-
mam›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› ihtima-
linde Baromuzca bir görevlendir-
me yap›lmas› konusu gözden geçi-
rilecektir.
Sunulan nedenle Birli¤inizce Ba-
kanl›¤›n getirdi¤i somut çözüm
konusunda yaz›l› bilgi ve belgeye
ulafl›p ulaflmad›¤›n›, gönderdi¤i-
miz ayl›k raporlar›m›z dikkate
al›nd›¤›nda, Baromuzun ödene¤i-
nin hangi süreye kadar sa¤lanabi-
lece¤ini, ödene¤in gelmemesi du-
rumunda avukat görevlendirmele-
rine Baromuzca devam edip edil-
meyece¤i konusunun gündeme
gelece¤inin Bakanl›¤a bildirilmesi

ve taraf›m›za ivedi bilgi verilmesini
rica ederim.” ■

Sayg›lar›mla.
AAvv.. KKââzz››mm KKOOLLCCUUOOGGLLUU  

‹stanbul Barosu Baflkan›

Adalet Bakanl›¤›na 
Ankara

KKoonnuu:: Ceza Muhakemeleri Konu-
nu kapsam›nda barolarca “müda-
fi” ve “vekil” görevlendirme ifl-
lemlerinin ayr›lan ödene¤in tü-
kenmesi karfl›s›nda sürdürüle-
meyecek durumda oldu¤u.
Nedenlerini 22.4.2005 tarih ve
18987 say›l› yaz›m›zda belirtti¤i-
miz, Say›n Bakan›m›za ve Kanun-
lar Genel Müdürlü¤ünün say›n
yetkililerine ayr›ca genifl bir ra-
porla sunup sözlü olarak da aç›k-
lad›¤›m›z gibi, Ceza Muhakemele-
ri Kanunu gere¤i yap›lmakta olan
““mmüüddaaffii” ve “vveekkiill” görevlendir-
me ifllemleri sürdürülemeyecek
noktaya gelinmifltir.
Bugün itibariyle CMK uygulama-
s›nda görevini yerine getiren
meslektafllar›m›za ödenemeyen
ve y›lsonuna kadar tahakkuk ede-
cek ücret toplam› 1100..000000..000000..0000..--
YTL’dir. 5320 Say›l› Ceza Muhake-
mesi Kanununun Yürürlük ve Uy-
gulama fiekli Hakk›ndaki Kanu-
nun 13. maddesi gere¤ince 2006
y›l› için tahakkuk edecek ödene-
¤in ilk taksitinin Ocak ay›nda Tür-
kiye Barolar Birli¤i’ne aktar›labi-
lece¤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, say-
g›lar sunar›m.

AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk

Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan›. 

‹
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güncel

stanbul Kad›n Kurulufllar› Birli¤i Koordina-
törü AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu ve ‹stanbul Barosu
Kad›n Haklar› Komisyonu Baflkan› AAvv.. AAyy--

ddeenniizz AAlliissbbaahh TTuusskkaann düzenledikleri bas›n toplant›-
s›nda, toplumun en küçük birimi olan ailede demok-
rasinin sa¤lanmas› için öncelikle “aaiillee iiççii flfliiddddeettee
dduurr” demek gerekti¤ini bildirdiler.

AAvv.. MMoorroo¤¤lluu ve AAvv.. TTuusskkaann, 23 Kas›m Çarflamba gü-
nü saat 10.45’de ‹stanbul Barosu Merkezinde dü-
zenledikleri bas›n toplant›s›nda, bas›n aç›klamas›n›
sundular ve bas›n mensuplar›n›n konuya iliflkin so-
rular›n› yan›tlad›lar.

Bas›n aç›klamas›nda flu görüfllere yer verildi:

“Kad›na yönelik fliddet ister kamusal isterse özel ya-
flamda meydana gelsin, kad›n›n ffiizziikksseell,, rruuhhssaall,, cciinn--
sseell vveeyyaa eekkoonnoommiikk aaçç››ddaann zarar görmesine ve ac›
çekmesine yol açan, kkaadd››nn››nn iinnssaann hhaakkllaarr››nn›› vvee oonnuu--
rruunnuu zzeeddeelleeyyeenn bbiirr eeyylleemmddiirr..

Kad›na yönelik fliddet olaylar›na ifl yerinde, sokakta,
okulda, gözalt›nda, savaflta rastlanmaktad›r. Ama
kkaadd››nnllaarr eenn kkoorruunndduu¤¤uu yer diye düflünülen ““aaiillee iiççiinn--
ddee”” hatta daha yyaayygg››nn bbiirr flfleekkiillddee flfliiddddeettee uu¤¤rraammaakk--
ttaadd››rrllaarr. Hakaret, tehdit, dayak, afla¤›lama, cinsel
taciz, tecavüz, yaralama, öldürme gibi eylemler, ge-
nellikle erkeklerin kad›nlar üzerinde uygulad›klar›
güç gösterisidir.

Ataerkil zihniyetle süregelmekte olan “aile içi flid-
det” uzun zaman bir sorun olarak alg›lanmam›fl, ai-
le d›fl›nda dile getirilmesine de izin verilmemifltir.
Ancak yaklafl›k son 20 y›ldan beri kad›na yönelik flid-
det art›k bir kad›n sorunu ve bir insan haklar› ihlali

olarak ele al›nmakta, nedenleri üzerinde tart›fl›l-
makta ve çözüm yollar› aranmaktad›r.

fifiiiddddeettiinn öönnlleennmmeessii,, ffaaiilliinniinn cceezzaallaanndd››rr››llmmaass››,, flfliiddddee--
ttee uu¤¤rraayyaann››nn kkoorruunnmmaass›› için uluslar aras› ve ulusal
hukukta düzenlemeler yap›lmaktad›r. 1993 y›l›nda
Birlemifl Milletler “kad›na yönelik fliddeti” özel ola-
rak ele alan ilk insan haklar› belgesini kabul etmifl-
tir. Bu belgenin Birleflmifl Milletlerin gündemine
al›nmas›n› desteklemek üzere “Kad›na yönelik flid-
det, insan haklar› ihlalidir” söylemiyle dünya çap›n-
da imza kampanyas› aç›lm›fl ve kampanyaya kat›lan
ülkeler aras›nda en çok imzay›    ‹.Ü. Kad›n Araflt›r-
malar› Merkezi koordinatörlü¤ünde TTüürrkkiiyyee’’ddeekkii
kkaadd››nn kkuurruulluuflflllaarr›› ttooppllaamm››flfltt››rr..

Ülkemizde 1998 y›l›nda “4320 say›l› Ailenin Korun-
mas›na Dair Kanun”un kabul edilmesiyle “aile içi
fliddete” karfl› duyarl›l›k artm›flt›r. Yasan›n ç›kar›l-
mas› kadar yasan›n tan›t›lmas› da önemlidir. BBaarrooyyaa
bbaaflflvvuurraann flfliiddddeett mmaa¤¤dduurruu kkaadd››nnllaarr›› üüçç ggrruubbaa aayy››rraa--
bbiilliirriizz:: - Yasal hhaakkllaarr››nn›› bbiillmmeeyyeennlleerr (%50); - Hakla-
r›n› bilseler de kkuullllaannmmaa cceessaarreettii oollmmaayyaannllaarr (%20);
- Haklar›n› bbiilleenn vvee kkuullllaannaannllaarr (%30).

Yerleflik ataerkil toplum ve aile yap›s› nedeniyle k›sa
sürede yasalar›n uygulanmas› ve fliddete son verile-
bilmesi mümkün de¤ildir. Yasalar› yaflama geçir-
mek için çok çal›flmak gerekiyor. fiiddetin sadece
ma¤duruna yönelik çal›flma ile yetinmemek, flfliiddddeett
ffaaiilliinnee yyöönneelliikk ççaall››flflmmaallaarr ddaa yyaappmmaakk ggeerreekkiiyyoorr..

Kad›na yönelik flfliiddddeettiinn tam anlam›yla öönnlleenneebbiillmmee--
ssii iiççiinn,, yyaassaallaarr kkoonnuussuunnddaa bbiillggiilleennddiirrmmee toplant›lar›
için Barolara ve sivil toplum kurulufllar›na, fliddete
karfl› toplumsal duyarl›l›¤›n art›r›lmas› için görsel ve
yaz›l› mmeeddyyaayyaa, kanunun uygulanmas›nda AAiillee MMaahh--
kkeemmeelleerriinnee,, AAddllii TT››pp,, SSoossyyaall HHiizzmmeettlleerr vvee ppoolliiss tteeflfl--
kkiillaatt››nnaa bbüüyyüükk ggöörreevv ddüüflflmmeekktteeddiirr..

Ailede demokrasi toplumda demokrasinin hareket
noktas›d›r. Ailede demokrasinin sa¤lanmas› için
ÖNCEL‹KLE ““aaiillee iiççii flfliiddddeettee DDUURR” demek gerekiyor.

Yasalar› yaflama geçirmek için, fliddete u¤rayan ka-
d›nlara

“CCEESSAARREETT SS‹‹ZZDDEENN,, DDEESSTTEEKK BB‹‹ZZDDEENN” diyoruz.” ■

"Kad›na Yönelik fiiddet
‹nsan Haklar› ‹hlalidir"

‹
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

ilindi¤i üzere Baromuz
T.C. Anayasas›n›n 135.
maddesinde ifadesini

bulan 1136 say›l› Avukatl›k Yasa-
s› ile kurulmufl kamu kurumu ni-
teli¤inde meslek kurulufludur.

‹‹ssttaannbbuull BBaarroossuu’nun bugün için
levhada kay›tl› avukat say›s›
20.000’ i geçmifl olup halen Ba-
romuz Staj E¤itim Merkezinde
e¤itim gören stajyer avukat say›-
s› da 2500 dolay›ndad›r ve bu sa-
y›lar her geçen gün artmaktad›r.

‹‹ssttaannbbuull BBaarroossuu’nun gerek Ana-
yasan›n ve gerekse 1136 say›l›
Avukatl›k Yasas›n›n kendisine
yükledi¤i görevleri yerine getire-
bilmesi; meslektafllar›na ve top-
luma karfl› üzerine düfleni yapa-
bilmesi için meslektafllar›n›n
Baro keseneklerini (aidatlar›n›)
zaman›nda ödemesi gerekmek-
tedir. 

Göreve geldi¤imiz 2002 y›l› Ekim
ay›ndan itibaren tüm Baro men-
suplar›n› kucaklayan bir anlay›fl-
la ald›¤›m›z göreve lay›k olmaya
çal›flt›k ve ikinci dönemde de ay-

n› anlay›flla çal›flmaya devam
ediyoruz.

Aidatlar›n›z› Zaman›nda
Ödeyerek Çal›flmalar›m›za
Katk› Vermenizi
Bekliyoruz

Zira unutulmamal›d›r ki, iki dö-
nemdir süre gelen hizmetleri-
mizden aidatlar›n› ödeyen ve
ödemeyen ay›r›m› yapmaks›z›n
tüm meslektafllar›m›z yararlan-
d›r›lmaktad›r. Bu bizim mesle¤e
ve meslektafla bak›fl aç›m›z ge-
re¤idir. Ancak bir eflitsizlik ya-
ratt›¤›n› da gözden ›rak tutmuyo-
ruz. Öncelikle aidatlar›n› günün-
de ve düzenli ödeyen meslektafl-
lar›m›za her zaman oldu¤u gibi
flimdi de duyarl›l›klar› için teflek-
kür ediyoruz. Aidatlar›n› ödeye-
meyen meslektafllar›m›z› da ge-
çirilen zor günler nedeni ile an-
lay›flla karfl›lamak istiyoruz. Fa-
kat unutulmamal›d›r ki 1136 sa-
y›l› Avukatl›k Yasas›n›n 65. Mad-
desi bizlere bunlar› tahsil görevi
yüklemektedir.

65. Maddeye göre;
Aidat›n› Ödemeyen
Avukat›n ‹smi Levhadan
silinir ve Yasal ‹fllem
Yoluna Gidilir 

Bu emredici hükme ra¤men Yö-
netim Kurulumuz, meslek men-
suplar›m›z› rencide ve ma¤dur
etmemek için bugüne kadar yaz›
ile ya da SMS yolu ile ödemeye
davet ederek 65. madde’nin ön-
gördü¤ü bu yola gitmemifltir.

Ancak bugün geldi¤imiz noktada
Baromuz kay›tlar›nda yap›lan in-
celemede 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 dö-
nemlerine iliflkin 12.490 üyemi-
zin toplam 6.371.475,00.-YTL ai-
dat borcu oldu¤u tespit edilmifl-
tir. K›saca bugün itibariyle mes-
lektafllar›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-

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.

B



9

görüß

de aidat borçlar›n›n tahsil edil-
mesine dair görüfllerini taraf›m›-
za önemle bildirmektedirler.

Öte yandan, 2004 y›l› May›s ay›n-
da Adalet Bakanl›¤› müfettiflle-
rince yap›lan ola¤an denetimde
de; 28.05.2004 tarihli tavsiyeler
listesi Bafll›kl› yaz›n›n 2.madde-
sinde” aaiiddaattllaarr››nn›› vvee ttoopplluulluukk ssii--
ggoorrttaass›› pprriimmlleerriinnii zzaammaann››nnddaa
ööddeemmeeyyeenn aavvuukkaattllaarr››nn yyaazz›› iillee
uuyyaarr››llmmaallaarr››nnaa kkaarrflfl››nn,, BBaarroo YYöö--
nneettiimm KKuurruulluunnccaa hheerrhhaannggii bbiirr
kkaarraarr iittttiihhaazz eeddiillmmeeddii¤¤ii ggöözzlleenn--
mmiiflflttiirr.. BBaarroo aaiiddaattllaarr››nn›› zzaammaann››nn--
ddaa ööddeemmeeyyeennlleerr hhaakkkk››nnddaa 11113366
ssaayy››ll›› kkaannuunnuunn ddee¤¤iiflfliikk 7722//dd mmaadd--
ddeessii ddoo¤¤rruullttuussuunnddaa,, iiflfllleemm iiffaass››--
nnaa ddiikkkkaatt eeddiillmmeessii,, 11113366 ssaayy››ll››
kkaannuunnuunn 7722//ff vvee 119900.. mmaaddddeelleerrii--
nniinn aammiirr hhüükküümmlleerriinnccee ttoopplluulluukk
ssiiggoorrttaass›› pprriimmlleerriinniinn ttoopplluulluukk
ssöözzlleeflflmmeessiinnddee ggöösstteerriilleenn zzaa--
mmaannddaa ööddeennmmeemmeessii hhaalliinnddee,, iill--
ggiillii aavvuukkaatt››nn aadd››nn››nn BBaarroo YYöönneettiimm
KKuurruulluu kkaarraarr›› iillee,, bbiirriikkmmiiflfl pprriimm
bboorrccuunnuu ssöözzlleeflflmmeeddeekkii flflaarrttllaarr
ddaaiirreessiinnddee ööddeeyyiinncceeyyee kkaaddaarr BBaa--
rroo LLeevvhhaass››nnddaann ssiilliinneeccee¤¤iinniinn
uunnuuttuullmmaammaass››,,........”” fleklinde tav-
siyede bulunulmufltur.

Yönetim Kurulumuz,
Borçlar›n Tümünün
Tahsili ‹çin Oybirli¤iyle
Karar Alm›flt›r

Bütün bu durumlar› bilen ve öz-
veriyle çal›flan bizler sizlerden
de yasan›n öngördü¤ü aidat yü-
kümlülü¤ünüzü yerine getirme-
nizi istiyoruz. Yukar›da aç›kla-
maya çal›flt›¤›m›z durum gere-
¤ince Yönetim Kurulumuz
13.10.2005 tarih ve 34/182 say›
ile ald›¤› karar gere¤i aidat bor-
cu olan tüm avukatlara iadeli ta-

ahhütlü tebligat ç›kar›lmas›na ve
yasal ifllemlerin bafllat›lmas›na
oy birli¤i ile karar vermifltir. Ai-
dat ödemeyen meslektafllar›m›z
hakk›nda yapmak zorunda kala-
ca¤›m›z bu ifllemler sebebiyle
ma¤dur olmaman›z için ivedilik-
le aidat borçlar›n›n ve benzeri
(sigorta primleri, genel kurul ce-
zalar›) borçlar›n ödenmesi ge-
rekmektedir.

Aidatlar›n› ödeyen tüm meslek-
tafllar›m›z bilmelidirler ki, öde-
dikleri her kurufl de¤erlendirile-
rek kendilerine hizmet olarak
dönmektedir. Bu amaçla ‹stan-
bul Barosu’nun nitelik ve niceli-
¤ine yarafl›r bir Baro Merkezi,
Sosyal Tesis, Staj E¤itim Merke-
zi, Kültür Merkezi, yafll›lar için
Huzurevi ve Avukat Evleri için gi-
riflimlerde bulunduk ve bulun-
maktay›z.

Daha ‹yi Hizmet ‹çin
Kat›l›mc›l›k Gerek.

Meslektafllar›m›zdan
Bunu bekliyoruz.

‹‹ssttaannbbuull DDeefftteerrddaarrll››¤¤››’nca talebi-
miz üzerine uygun görülerek
MMaalliiyyee BBaakkaannll››¤¤››’’nnaa onaya gön-
derilen leventteki 2.836 m2’lik
arsa ile yine Defterdarl›ktan ta-
lep etti¤imiz Ümraniye/Ömerli
köyündeki 8.713 m2’lik arsada
YYaaflflll››llaarr HHuuzzuurreevvii PPrroojjeelleerriimmiizz
gerçekleflti¤inde buralara yapa-
ca¤›m›z binalar ‹stanbul Barosu-
na yarafl›r nitelikte olacakt›r. Ke-
za halen Baro Merkezi girifle gö-
re sol taraftaki 107 m2’lik 6 katl›
eski binan›n Baromuzca sat›n
al›narak Staj E¤itim Merkezi ya-
p›lmak amac›yla projelendiril-
mesi 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 meslektafl-
lar›m›za verilen meslek içi e¤i-
tim seminerleri yo¤un flekilde
yap›lmaktad›r. ‹ki y›ldan beri bü-
tün meslektafllar›m›za masa
takvimi ve cep ajandas› baro-
muzca bilinen adreslerine gön-
derilmifltir. Keza biliflim ça¤›na
uyum amac›yla tüm adliyeleri-
mizdeki ve Baromuz ile Staj E¤i-
tim Merkezi ile Kültür Merkezin-
deki bilgisayarlar›n yenilenmesi,
say›lar›n›n artt›r›lmas›, sizlere
baro hizmetlerini ve haberlerini
daha ça¤dafl araçlarla duyura-
bilmek amac›yla 82 ekran
LCD–106 ekran plazma TV’ler ile
bilgilendirme bilgisayarlar› (ki-
osk’lar) adliyelere yerlefltirilmifl
ve yerlefltirilmeye devam edil-
mektedir. Tüm baro odalar› el-
den geçirilerek mobilyalar› yeni-
lenmifl, odalar boyanm›flt›r.

‹flte bütün bunlar›n ve daha bir-
çok benzeri hizmetlerin yerine
getirilebilmesi için bu aidatlar›n
zaman›nda tahsiline ihtiyaç bu-
lunmaktad›r. Aksi takdirde hiz-
metlerin yerine getirilmesinde
zorluklarla karfl›laflaca¤›z.

Bizleri anlay›flla karfl›layaca¤›n›-
z›, aidatlar›n›z› ödeyerek hizmet-
lerimize katk› verece¤inize ina-
n›yor, bizi yasal ifllem yapmak
zorunda b›rakmayaca¤›n›z› umu-
yor ve bekliyoruz.   ■
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tatürk devrimleriyle
Türk kad›n›, birçok ge-
liflmifl ülke kad›n›ndan

daha önce haklar›na kavuflmufl-
tur. Medeni Kanun’un kabulü, ai-
lede ve toplumda kazan›lan hak-
lar›n ard›ndan, 11993300’’ da kad›nla-
ra bbeelleeddiiyyee sseeççiimmlleerriinnee kat›lma
hakk› tan›nm›fl, 11993333’’ddee muhtar-
l›k seçimleri,, 55 AArraall››kk 11993344 ttaarrii--
hhiinnddee ddee mmiilllleettvveekkiillii sseeççmmee vvee
sseeççiillmmee hhaakkkk›› Türk kad›n›na
sa¤lanm›flt›r. 

Bilindi¤i gibi, kad›nlar, ‹talya’ da
1948, Japonya’ da 1950, ‹sviçre’
de 1971, Fransa’da 1944 y›llar›n-
da bu haklar› kazand›lar. Türki-
ye’den daha sonra seçme seçil-
me hakk›n› kazanmalar›na kar-
fl›n bu ülkelerin parlamentola-
r›nda kad›nlar›n yer alma oran-
lar› yüksektir:  Finlandiya: 38.5,

‹sveç: 40.1, Norveç: 36,  Dani-
marka: 33,  Hollanda: 22.7, Al-
manya: 20.5, ‹spanya:16, Polon-
ya: 13.5, Bulgaristan: 8.5.

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

Bugünün Eflitlik
Masallar›
Atatürk devrimleri gerçek eflitli-
¤in sa¤lanmas›n› ve yaflama ge-
çirilmesini amaçlam›flt›r. 

Bugün ise ssaaddeeccee eflitlik masal-
lar› anlat›l›yor, yeni ç›kar›lan ka-
nunlarda bir yan› eksik b›rak›lan
eflit haklar getiriliyor.

Siyasette eflit temsilin yolu ise
“EE⁄⁄‹‹TT‹‹MM” düzeyinin yükseltilme-
sinden geçiyor. Son seçimlerde
6.492.000 kiflinin oyunu ““ppaarrmmaakk
bbaassaarraakk”” kulland›¤›n›, bunun
55..009977..000000’inin de kad›nlar oldu-
¤unu biliyor musunuz?

Bu nedenle, Siyasi Partiler Ka-
nunu’nda ve Seçim Kanunu’nda
““hheerr iikkii cciinnssiinn eenn aazz %% 3300 oorraann››nn--
ddaa TTBBMMMM’’ddee vvee yyeerreell yyöönneettiimmlleerr--
ddee yyeerr aallmmaass››nn›› ssaa¤¤llaayyaaccaakk”” de-
¤iflikli¤in bir an önce yap›lmas›n›
bekliyoruz. ■

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

* MMiilllleettvveekkiillii KKaadd››nn MMiilllleettvveekkiillii KKaadd››nn
DDöönneemm ssaayy››ss›› MMiilllleettvveekkiillii DDöönneemm ssaayy››ss›› MMiilllleettvveekkiillii

1935-1939 395 18 1969-1973 450 5
1939-1943 400 15 1973-1977 450 6
1943-1946 435 16 1977-1980 450 4
1946-1950 455 9 1983-1987 399 12
1950-1954 487 3 1987-1991 449 6
1954-1957 535 4 1991-1995 450 8
1957-1960 610 7 1995-1999 550 13
1961-1965 450 3   1999- 2002 550 23
1965-1969 450 8  2002- 550 24 (%4,2)

A
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Kamuoyunda “MMoorrttggaa--

ggee” olarak bilinen ve

uzun vadeli konut fi-

nansman sistemini getirerek ki-

ra öder gibi konut sahibi olmaya

olanak sa¤layan “KKoonnuutt FFiinnaannss--

mmaann SSiisstteemmiinnee ‹‹lliiflflkkiinn ÇÇeeflfliittllii KKaa--

nnuunnllaarrddaa DDee¤¤iiflfliikklliikk YYaapp››llmmaass››

HHaakkkk››nnddaa KKaannuunn TTaassaarr››ss››”n›n tü-

keticiye yarar› olmad›¤› bildirildi.

‹stanbul Barosu ve Yeditepe Üni-

versitesinin ortaklafla düzenledi-

¤i toplant›da konuflan bilim

adamlar› tasar›y› çeflitli yönleriy-

le elefltirdiler.

28 Kas›m Pazartesi günü Yedite-

pe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerle-

flimi Rektörlük Binas›nda yap›lan

toplant›y› yöneten ‹stanbul Baro-

su Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu,

Mortgage sisteminin kamuoyuna

sosyal nitelikli bir proje olarak

sunulmas›na ra¤men, haz›rla-

nan tasar›n›n tüketicinin aleyhi-

ne hükümlerle dolu oldu¤unu ve

tasar›n›n finans kurulufllar›n›n

ç›kar›na hizmet eden kapitaliz-

min klasik bir arac› olmaktan öte

gitmedi¤ini söyledi.

Son zamanlarda yasalar›n ka-

muoyunda tam tart›fl›lmadan ç›-

kar›lmaya çal›fl›ld›¤›n›, bir hukuk

kurumu olarak Baro’nun tasar›-

lar üzerinde ciddi çal›flmalar

yapt›¤›n›, ancak bu çal›flmalara

gereken önemin verilmedi¤ini

belirten AAvv.. KKoollccuuoo¤¤lluu, bu ne-

denle pek çok yasan›n yanl›fllar-

la dolu yasalaflt›¤›n›, 2-3 ay içer-

sinde de yeni de¤iflikliklere gidil-

di¤ini bildirdi.

KKoollccuuoo¤¤lluu, yasalar›n ç›kar›lma-

s›nda kanun yapma tekni¤i da-

ima göz ard› edildi¤i için sa¤l›kl›

bir yasalaflman›n mümkün ol-

mad›¤›n›, önümüze gelen MMoorrtt--

ggaaggee sistemi tasar›s›n›n da ayn›

kaderi paylaflmas›n›n yad›rgan-

mayaca¤›n› kaydetti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Özel Hukuk Bölüm Bafl-

kan›, Medeni Hukuk Ö¤retim

Üyesi PPrrooff.. DDrr.. AAbbddüüllkkaaddiirr AArrppaa--

cc››, tasar›n›n ‹cra ‹flas, Sermaye

Piyasas› Kanunu, Vergi ve Tüke-

ticinin Korunmas› kanunlar›na

müdahale eten bir taslak oldu-

¤unu, yasalaflsa bile topluma ya-

rarl› olaca¤›n› sanmad›¤›n› söy-

ledi.

Uzun vadeli konut finansman

sisteminin baflar›s›n›n siyasi ve

ekonomik istikrara ba¤l› oldu¤u-

nu anlatan PPrrooff.. DDrr.. AArrppaacc››, ge-

nel sa¤l›k sigortas› geliflmemifl,

ifl güvencesi bulunmayan bir ül-

kede bu sistemin çal›flmas›n›n

K

"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 kuru-

lufllar›n›n ç›kar›na hizmet eden kapitalizmin klasik bir arac› oldu¤u belirtildi.
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zor oldu¤unu, istikrars›zl›klar›n

ödeme güçlükleri yaratabilece-

¤ini, bunun da tüketicinin yarar›-

na olmad›¤›n› belirtti.

AArrppaacc››, MMoorrttggaaggee sisteminde is-
kân izni al›nm›fl binalar için kre-
di kullan›labilece¤ini, ‹stan-
bul’da böyle bina bulman›n çok
zor oldu¤unu belirterek tasar›-
n›n çok aceleye getirildi¤ine dik-
kat çekti.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Medeni Hukuk Ö¤retim
Üyesi PPrrooff.. DDrr.. SSaabbaa ÖÖzzmmeenn de
yasan›n tam bir hukuk garabeti
oldu¤unu, Amerikan metinleri-
nin tercümesiyle oluflturuldu¤u-
nu, yasa tasar›s›n› anlamak için
ayr›ca kullanma k›lavuzuna ge-
reksinim duyuldu¤unu bildirdi. 

Tasar›n›n baz› yasalarda de¤iflik-
lik yapt›¤›n› belirten PPrrooff.. DDrr.. ÖÖzz--
mmeenn, yap›lar›n % 68’i kaçak olan
konut üretiminin desteklenme-
di¤i bir ülkede yaflad›¤›m›za ifla-
ret ederek, tasar› yasalaflt›¤›nda
zaten fliflmifl olan konut fiyatlar›-
n›n daha da yükselece¤ini, bu-
nun da faiz oranlar›n› daha hare-
ketli hale getirece¤ini öne sürdü.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi, kamu Hukuku Bölüm
Baflkan›, Medeni Usul ve ‹cra ‹f-
las Hukuku Ö¤retim Üyesi PPrrooff..
DDrr.. BBiillggee UUmmaarr, MMoorrttggaaggee tasar›-
s›n› ‹cra ‹flas Hukuku aç›s›ndan
elefltirdi.

Kredilerin geri ödenmesinde ya-
flanacak güçlüklerle ilgili çö-
zümlerin tasar›da görülmedi¤i-
ne, icra takiplerinin sa¤l›kl› yü-
rütülmesi için getirilen düzenle-
melerin tatmin edici olmaktan
uzak bulundu¤una iflaret eden
PPrrooff.. DDrr.. UUmmaarr, yap›lan çeflitli
uyar›lara ra¤men ‹cra ‹flas Yasa-
s› de¤iflikliklerinde yap›lan yan-
l›fll›klar›n, bu tasar›n›n yasalafl-
mas›ndan sonra yap›lacak uygu-
lamalarda da görülebilece¤ini
vurgulad›.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi, Medeni Usul ve ‹cra ‹flas
Hukuku Ö¤retim Üyesi DDooçç.. DDrr..
AAllii CCeemm BBuuddaakk, tasar› hakk›nda
daha önce yap›lan elefltirilere
kat›ld›¤›n›, tasar›n›n medeni ka-
nunun temel ilkelerine ayk›r› ol-
du¤unu, tasar›n›n alacaklarla
borçlar aras›ndaki dengeyi bo-
zan yeni bir unsur oldu¤unu be-
lirtti. ■



stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversite-
since ortaklafla düzenlenen toplant›da
“YYaarrgg›› BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› vvee AAddiill YYaarrgg››llaannmmaa

HHaakkkk››”” tart›fl›ld›.

Toplant›, 21 Kas›m Pazartesi günü saat 13.30’da
Yeditepe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleflimi Rek-
törlük Binas›nda yap›ld›.

Toplant›da, ‹stanbul Barosu Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm

KKoollccuuoo¤¤lluu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü
PPrrooff.. DDrr.. DDuuyygguunn YYaarrssuuvvaatt, Hakimler ve Savc›lar
Yüksek Kurulu Emekli Üyesi ZZuuhhaall ÇÇookkaayy, Yarg›-
tay Cumhuriyet Onursal Baflsavc›s› SSaabbiihh KKaannaa--
ddoo¤¤lluu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ö¤retim Üyesi DDooçç.. DDrr.. SSiibbeell ‹‹nncceeoo¤¤lluu “Yarg› Ba-
¤›ms›zl›¤› ve Adil Yarg›lanma Hakk›” üzerinde
de¤erlendirmeler yapt›lar. ■

stanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi ve ‹stanbul
Barosunca düzenlenen

Borçlar Kanunu Tasar›s›n›n De-
¤erlendirilmesi Semepozyumu ya-
p›ld›.

17-18 Kas›m tarihlerinde ‹stanbul
Üniversitesi Merkez bina Doktora
Salonunda yap›lan sempozyumun
aç›l›fl›nda konuflan ‹stanbul Baro-
su Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu ve
Hukuk Fakültesi MHAUM Müdürü
PPrrooff.. DDrr.. HHaassaann EErrmmaann konufltu.

Sempozyumun ilk gün sabah otu-
rumunda Hukuk Fakültesi Emekli
Ö¤retim Üyesi PPrrooff DDrr.. ÖÖzzeerr SSeelliiççii,
Borçlar kanunu Tasar›s›n› genel
olarak de¤erlendirdi. Ö¤leden
sonraki oturumda ise Hukuk Fa-
kültesi Medeni Hukuk Ana Bilim
Dal› Baflkan› PPrrooff.. DDrr.. HHüüsseeyyiinn HHaa--
tteemmii, tasar›y›, borçlar hukukunun
genel ilkeli aç›s›ndan de¤erlendir-
di. Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi

PPrrooff.. DDrr.. RRoonnaa SSeerroozzaann da, tasar›-
n›n eksikliklerini ve aksakl›klar›n›
hukuk alan›ndan örnekler vererek
anlatt›.

Oturum Baflkanl›¤›n› ‹stanbul Ba-
rosu Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤--
lluu’nun yapt›¤› ikinci gün sabah
oturumunda, Kadir Has Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üye-
si PPrrooff.. DDrr.. MMuussttaaffaa DDuurraall, Borçlar
Kanunu Tasar›s› ve Uygulama Ka-
nununun genel de¤erlendirmesini

yapt›. Ayn› oturumda konuflan Hu-
kuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi PPrrooff..
DDrr.. fifieenneerr AAkkyyooll da Borçlar Kanu-
nu Tasar›s› çerçevesinde özel borç
iliflkilerinde yeni aray›fllar üzerin-
de durdu.

Ö¤leden sonraki oturumda ise Hu-
kuk Fakültesi Emekli Ö¤retim
Üyelerinden PPrrooff.. DDrr.. EErrddoo¤¤aann MMoo--
rroo¤¤lluu baflkanl›¤›nda yap›lan panel-
de tasar›n›n genel de¤erlendiril-
mesi yap›ld›. ■
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seminer - panel

Borçlar Kanunu Tasar›s›
Çeflitli Yönleriyle De¤erlendirildi

‹

‹
YYaarrgg›› BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤›› vvee AAddiill YYaarrgg››llaannmmaa HHaakkkk››
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

aro Bülteninin Eylül
2005 tarihli 22. say›s›nda
Avukatl›k Meslek Kural-

lar› hakk›nda genel bilgiler sun-
duktan, sonra sekiz maddeden
oluflan “MMeesslleekkttaaflflllaarr AArraass›› DDaa--
yyaann››flflmmaa vvee ‹‹lliiflflkkiilleerr” konusunda-
ki meslek kurallar›n› yay›nlam›fl-
t›k. Bu yaz›da, Avukatl›k Meslek
Kurallar›n›n an›lan bölümüyle il-
gili ilkelerini de¤erlendirmeye ve
yorumlamaya çal›flaca¤›z. 

Avukatlar aras›ndaki iliflkilerde
en çok ihlal edilen meslek kural›
27.  maddenin 2. f›kras›n› olufltu-
ran ““BBiirr aavvuukkaatt bbaaflflkkaa bbiirr aavvuukkaa--
ttaa kkaarrflfl›› aass››ll yyaa ddaa vveekkiill ss››ffaatt››yyllaa
ttaakkiipp eeddeeccee¤¤ii ddaavvaayy›› kkeennddii bbaarroo--
ssuunnaa bbiirr yyaazz››yyllaa bbiillddiirriirr”” kural›-
d›r. Madde hükmünde her ne ka-
dar “davay›… bildirir” denilmekte
ise de ““ddaavvaa” kavram› icra takip-
lerini Cumhuriyet Savc›l›¤›na ya-
p›lan flikâyetleri de kapsayacak
flekilde genifl yorumlanmaktad›r. 

Böyle bir kural›n konulmas›n›n
amac›; avukatla avukat ve avu-
katla ifl sahibi aras›nda ç›kan
uyuflmazl›¤›n, barolar›n bilgisi ve
öncülü¤ünde uzlaflma yoluyla
çözümlenmesine yard›mc› ol-
mak, baro üyesi olan avukatlar
aras›ndaki sorunlar hakk›nda

baronun bilgi edinmesini sa¤la-
mak ve aleyhine dava aç›lan avu-
kat›n dava konusu eylem ve iflle-
minin baro yönetimince de¤er-
lendirilip gerekirse disiplin so-
ruflturmas›n›n bafllat›lmas›na
olanak sa¤lamaktad›r.

Baro Organlar› 
Daha Aktif Olmal›

Meslek kurallar›n›n 27/2. mad-
desi 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 geti-
rilmesi, 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 korun-
mas›d›r. Böylece, meslektafllar
aras›ndaki sorunlar›n olabildi-
¤ince barolar bünyesinde çö-
zümlenmesi 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 aç-
mak 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 zo-
runlulu¤unu kapsam›fl oldu¤u-
dur. Aksi takdirde kural ihlali
gerçekleflece¤inden disiplin ce-
zas› al›nmas› ile karfl› karfl›ya
kal›nmaktad›r. Bu konuda de¤i-
nece¤imiz bir baflka husus ise,
Anayasa Mahkemesi karar›yla
iptal edilerek ortadan kald›r›lan
Baro Hakem Kurullar›na yap›la-
cak baflvurularda baroya ayr›ca
bildirimde bulunup bulunmaya-
ca¤› sorunudur. Türkiye Barolar
Birli¤i Disiplin Kurulu, bir kara-
r›nda, oy çoklu¤uyla Baro Hakem
Kurullar›na yap›lan baflvurular-
da baro yönetimine bildirimde
bulunulmas› gerekmedi¤ine ka-
rar vermifltir. 

Meslek Kurallar›m›z - II
Av. Baflar YALTI

Türkiye Barolar Birli¤i Disiplin Kurulu Üyesi

B

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.
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görüß

Meslektafllardan 
fiikâyet

Meslektafllar aras› dayan›flma ve
iliflkilerle ilgili meslek kuralla-
r›ndan en çok ihlal edilen bir
baflka ilke, 26. madde ve 27/1
maddede de yer alan ilkelerdir.
26. madde, “HHiiççbbiirr aavvuukkaatt,, bbiirr
mmeesslleekkttaaflfl››nn››nn mmeesslleekkii ttuuttuumm vvee
ddaavvrraann››flflllaarr›› hhaakkkk››nnddaakkii ddüüflflüünn--
cceelleerriinnii kkaammuuooyyuunnaa aaçç››kkllaayyaa--
mmaazz.. BBuu yyoollddaakkii flfliikkââyyeettlleerriinn
mmeerrccii’’ii yyaallnn››zz bbaarroollaarrdd››rr”” kural›-
n› koymakta, 27/1. madde ise
“HHiiççbbiirr aavvuukkaatt,, hheerrhhaannggii bbiirr
mmeesslleekkttaaflfl›› öözzeelllliikkllee hhaass››mm mmeess--
lleekkttaaflfl›› hhaakkkk››nnddaa kküüççüükk ddüüflflüürrüü--
ccüü nniitteelliikktteekkii kkiiflfliisseell ggöörrüüflfllleerriinnii
vvee ddüüflflüünncceelleerriinnii aaçç››kkççaa bbeelliirrttee--
mmeezz” ilkesine yer vermektedir. 

Baz› avukatlar yazd›klar› dava di-
lekçelerinde hiç gere¤i yokken
ve müvekkilleriyle özdeflleflerek
karfl› taraf avukat› hakk›nda kü-
çük düflürücü nitelikte görüfl
aç›klamalar›nda bulunabilmek-
tedirler. Taraflar aras›ndaki hu-
sumetin avukatlar aç›s›ndan da
yaflanmas›na neden olan bu tür
tutum ve davran›fllar meslek il-
kelerine ayk›r›l›k oluflturmakta
ve disiplin cezas› gerektirmekte-
dir. Meslek kurallar›n›n Genel
Kurallar bölümünde yer alan
“AAvvuukkaatt yyaazzaarrkkeenn ddee,, kkoonnuuflfluurr--
kkeenn ddee,, ddüüflflüünncceelleerriinnii oollgguunn vvee
oobbjjeekkttiiff bbiirr bbiiççiimmddee aaçç››kkllaammaall››--
dd››rr,, mmeesslleekkii ççaall››flflmmaass››nnddaa aavvuukkaatt
hhuukkuukkllaa vvee yyaassaallaarrllaa iillggiissiizz aaçç››kk--
llaammaallaarrddaann kkaaçç››nnmmaall››dd››rr” ve 6.
maddede belirtilen “aavvuukkaatt iiddddiiaa
vvee ssaavvuunnmmaann››nn hhuukkuukkii yyöönnüüyyllee
iillggiilliiddiirr” ilkeleri dikkate al›nd›-
¤›nda 27/1 maddesinde yer alan

meslek ilkesi daha anlaml› hale
gelmektedir. Dolay›s›yla avukat-
lar›n dilekçelerinde kulland›klar›
ifadelere ve duruflmalarda yap-
t›klar› konuflmalara dikkat et-
meleri, karfl› taraf avukat› hak-
k›nda olumsuz söz söylemekten
ve tutumlar tak›nmaktan kaç›n-
malar› gerekmektedir. Kuflku-
suz, 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 yetki-
si içinde kalaca¤› aç›kt›r. Örne-
¤in, disiplin kovuflturmas›na ko-
nu bir olayda flikâyet edilen bir
avukat›n dilekçesinde yazd›¤›
“DDaavvaall›› flfliirrkkeettiinn ssaayy››nn vveekkiilliinniinn
hhaaddddiinnii,, ssaavvuunnmmaa vvee eeddeepp ss››nn››rr--
llaarr››nn›› aaflflaann iittiirraazzllaarr››……”, “DDaavvaall››--
nn››nn 2255..0099..22000011 ttaarriihhllii cceellsseeddee
ssuunndduu¤¤uu ddiilleekkççeessii cciiddddii mmaanntt››kk
hhaattaallaarr›› vvee vveekkiillii bbaakk››mm››nnddaann ddaa
yyeerr yyeerr mmeesslleekkii tteerrbbiiyyee ss››nn››rrllaarr››--
nn›› aaflflaann ccüümmlleelleerr iiççeerrmmeekkttee--
ddiirr……”” fleklindeki ifadeler savun-
ma s›n›rlar›n› aflan ifadeler ola-
rak kabul edilmifl ve flikâyetli
avukata k›nama cezas› verilmifl-
tir. Türkiye Barolar Birli¤i Disip-
lin 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
kural›na göre “AAvvuukkaatt hhaass››mm ttaa--
rraaff››nn aannccaakk aavvuukkaatt›› iillee ggöörrüüflfleebbii--
lliirr.. ((HHaassmm››nn aavvuukkaatt›› yyookk iissee)) aavvuu--
kkaatt››nn hhaass››mmllaa tteemmaass›› zzoorruunnlluu ss››--
nn››rrllaarr iiççiinnddee kkaall››rr.. HHaass››mm ttaarraaffllaa

hheerr tteemmaass››nnddaann ssoonnrraa aavvuukkaatt
mmüüvveekkkkiilliinnee bbiillggii vveerriirr..”” Bir avu-
kat›n karfl› taraf›n avukat› oldu¤u
sürece ancak onunla iliflki kur-
mas› 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 müvekki-
li hem de karfl› taraf yönünden
avukatl›k mesle¤i hakk›nda gü-
ven sars›c› bir durumun ortaya
ç›kmamas› için bu kurala uyul-
mas› zorunludur. Meslek kural-
lar›n›n bu ilkesi gere¤ince, dava-
da avukat› bulunan karfl› taraf ile
avukatlar›n sadece yüz yüze gö-
rüflmeleri de¤il her türlü irtibat›n
avukatlar arac›l›yla kurulmas›n›n
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r. 

Disiplin kovuflturmas›na konu
olan bir olayda, TTüürrkkiiyyee BBaarroollaarr
BBiirrllii¤¤ii DDiissiipplliinn KKuurruulluu, flikâyet
edilen bir avukat›n, daval› asile
yaz› yaz›p vekili avukat›n durufl-
maya kat›lmad›¤›n› bildirerek
dava konusu cihazlar›n keflif ye-
rinde bulundurulmas›n› talep et-
mesini 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 unutul-
mamal›d›r. Avukatlar›n öncelikle
birbirlerine sayg›da kusur etme-
mesi ve dayan›flma içinde bulun-
mas› gerekmektedir. Özellikle
Müvekkil ile bütünleflmekten ve
taraf gibi davranmaktan kaç›n-
man›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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Baro Bülteni ruhsat törenleri
‹stanbul

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, 

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, 

KASIM AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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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, ■



18 Temmuz 1921 gecesi MMiissaakk TToorr--
llaakkyyaann adl› bir Ermeni PPeerraa PPaallaass
otelinin önünde AAzzeerrbbaayyccaann BBaa¤¤››mmss››zz
CCuummhhuurriiyyeettii EEsskkii ‹‹ççiiflfllleerrii BBaakkaann››
BBeehhbbuudd HHaann CCeevvaannflfliirr ’’i arkas›ndan
yak›n mesafeden tabancayla vurarak
öldürür. Katil olay sonras› silah›yla
birlikte yakalan›r. ‹flgal kuvvetlerinin
karargâh› KKrrookkeerr OOtteellii’’ne götürüle-
rek gözalt›na al›n›r.
Mütareke ‹stanbul’unda TToorrllaakkyyaann
‹‹nnggiilliizz DDiivvaann›› HHaarrbbii’’ inde yarg›lan›r.
Mahkeme baflkan› ve üyeler ‹ngiliz
ordusu mensubu askeri yarg›çlard›r. 
TToorrllaakkyyaann’’ ›n avukatlar› Darülfünun
Ceza Kürsüsü Müdürü HHaassrruuyyaann
EEffeennddii,, MMaallttaall›› DDookkttoorr MMiiççii ile Sivas
Eski Mebusu ve Darülfünun müder-
rislerinden BBaarrssaannyyaann EEffeennddiidir.
Müdahil tarafta CCeevvaannflfliirr ailesinin
avukat› HHaayyddaarr RRiiffaatt BBeeyy bulunmak-
tad›r.
Duruflmalar› ‹‹lleerrii GGaazzeetteessii MMuuhhaabbiirrii
AAhhmmeett CCeemmaalleettttiinn BBeeyy izler. Sansür
nedeniyle yay›nlanamam›fl olanlar da
dahil olmak üzere duruflma haberleri
ve tutanaklar›n› daha sonra kitap ha-
line getirir. Önsözde amac›n› flöyle
aç›klar: 
“MMaakkssaadd››mm flflaahhiiddii oolldduu¤¤uumm mmaahhkkee--
mmeenniinn ssuurreettii cceerreeyyaann››nn›› aayynneenn yyaazz--
mmaakkttaann iibbaarreett.. BBuu yyaazz››llaarrddaann bbiirr nneettii--
cceeii mmaanntt››kkiiyyee vvee iinnttiibbaaiiyyee çç››kkaarrmmaakk
iissee kkaarriiyyee –– ookkuuyyuuccuuyyaa-- aaiitt bbuulluunn--
mmaakkttaadd››rr..””
Cinayet davas› bir siyasi hesaplaflma-
ya dönüflür. Suçüstü koflullar›nda ya-
kalanan san›¤›n eylemini destekleyen
yandafllar› gazetelere ilan vererek
Ermeni tan›k bulma u¤rafl› içine gi-
rerler. ‹lan ve kampanyayla 30 kadar
tan›k toplan›r.
Bu duruflmalar sürecinde Ermenile-
rin ssooyykk››rr››mm iddialar› bizzat Ermeni
tan›klar taraf›ndan yalanland› ve çü-
rütüldü. Fakat iflgal mahkemesinin
san›¤›n mahkûmiyetine dair bir hü-
küm vermesinin1.Dünya Savafl› sü-
rerken ‹‹nnggiilliizz SSaavvaaflfl BBaakkaannll››¤¤›› PPrrooppaa--
ggaannddaa DDaaiirreessii taraf›ndan yazd›r›lan,
günümüzde de popülerli¤ini sürdü-
ren meflhur MMAAVV‹‹ KK‹‹TTAAPP uydurmala-

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›fl-
t›lar. Cinayeti do¤rudan görenlerin
yan›nda di¤er müdahil tan›klar›n›n
objektif beyanlar› karfl›s›nda ifl ‹ngiliz
diplomasisinin çözüm üretme deha-
s›na kal›yordu.
SSaavvcc›› MMrr .. RRiicckkaattssoonn HHaatttt tarafs›zl›¤›
ve ifli ciddiye almas›yla ‹ngiliz ‹flgal
komutanl›¤›n› rahats›z eder. Görev-
den al›n›r ve yerine atanan SSaavvcc›› MMrr..
GGrriibbbboonn  BBrriittaannyyaa dd››flfl››nnddaa,, hheellee ssöö--
mmüürrggeelleerrddee vvee iiflflggaall aalltt››nnddaakkii üüllkkee--
lleerrddee hhaannggii  ssttaannddaarrttllaarr››nn ggeeççeerrllii ooll--
dduu¤¤uunnuu bbiilleecceekk kkaaddaarr ddeenneeyyiimm ssaahhiibbii
bbiirr hhuukkuukkççuudduurr!!....
Ermenilere yap›lan kötülükler ( ! ) sa-
vunman›n temeli yap›l›r. Bu çok tu-
tarl› 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 yaka-
lan›p yarg›lanan failinin ötelenip, ak-
lan›p, Türk milletinin ve Türk tarihinin
toptan mahkûmiyetine gidilmesi ge-
çerli bir yöntem olagelmifltir. 
San›k Avukat› Hasruyan Efendi son
savunmas›nda TTEEHHCC‹‹RR olay›na de¤i-
nirken:
11991155 sseenneessiinnddee nnee oolldduu¤¤uunnuu iinnkkâârr vvee
tteekkzziipp eettmmeekk mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. OOss--
mmaannll›› ‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu ddââhhiilliinnddee oottuu--
rraann EErrmmeenniilleerr kkeennddii hhaanneelleerriinnddeenn çç››--
kkaarr››ll››pp hhüükküümmeett ttaarraaff››nnddaann kkeennddiilleerrii--
nnee ttaahhssiisseenn uuzzaakk vvee eenn ggaayyrrii ss››hhhhii
mmaahhaalllleerree sseevvkk vvee tteehhcciirr eeddiillmmiiflfllleerr--
ddiirr.. BBaazz››llaarr›› yyoollddaa ccaann vveerrmmiiflfllleerr vvee
bbaazz››llaarr›› ddaa kkeennddiilleerriinnee ttaahhssiiss eeddiilleenn
mmaahhaalllleerree vvaass››ll oolldduukkttaann ssoonnrraa ööll--
mmüüflfllleerrddiirr.. BBuu ssuurreettllee mmaahhvv vvee ppeerrii--
flflaann oollaannllaarr››nn mmiikkttaarr›› 6600 bbiinnii ggeeççiiyyoorr..
YYaallnn››zz ddii¤¤eerr 660000 bbiinn kkiiflflii ddee ssüürrggüünn
yyeerrlleerriinnddee hhaayyaattttaadd››rr”” der.        
Hasruyan Efendinin 1922 deki beyan›
ortada. Diasporay› ölülere do¤um
yapt›rmak ve ço¤altmak yetene¤in-

den ötürü gerçekten kutlamak ge-
rek... Öyle ya 60 bin ölüye can verip
1.5 milyona ç›karmak, sonra yine öl-
dürmek her kiflinin harc› olmasa ge-
rek!..  

Savunma avukat›n›n istemi üzerine o
dönemin en yüksek bilimsel otorite-
lerinden oluflan sa¤l›k kurulu san›¤a
iliflkin inceleme ve gözlem sonucunu
raporlaflt›r›r.

MMuuaalllliimm DDookkttoorr MMaazzhhaarr OOssmmaann,, DDookk--
ttoorr LLüüttffüü AAkkiiff,, DDookkttoorr fifiüükkrrüü HHaazz››mm
DDookkttoorr AAhhmmeett fifiüükkrrüü den oluflan sa¤-
l›k kurulu san›¤›n, tam bilinçli bir hal-
de cinayet iflledi¤i için t›bben sorum-
lu oldu¤una iliflkin raporu mahkeme-
ye sunarlar.

‹ngiltere’nin yüksek ç›karlar›, daha
mürekkebi kurumayan MMAAVV‹‹ KK‹‹TTAAPP
savlar›n›n bofla gitmemesini gerek-
tirmektedir. San›¤› bu kez bir ‹ngiliz’e
muayene ettiren mahkeme istem
do¤rultusunda düzenlenen rapora ni-
hayet kavuflur: San›¤›n cezai ehliyeti
yoktur!

4 Ocak 1922 tarihli gazeteler Torlak-
yan hakk›nda ‹ngiliz Divan› Harbinin
Türkiye, Havass ve Reuter ajans›na
bildirilen afla¤›daki kararnamesini ‹s-
tanbul halk›na duyuruyordu: 

DDEERRSSAAAADDEETT,, 33 (( TT..HH..RR..))-- TToorrllaakkyyaann
hhaakkkk››nnddaakkii hhüükküümm bbuuggüünn iillaann eeddiill--
mmiiflflttiirr.. SSuuççllaannaann››nn aaddaamm ööllddüürrmmeekk ffii--
iilliinnddeenn ddoollaayy›› ssuuççlluulluu¤¤uu ttaassddiikk eeddiill--
mmiiflfl iissee ddee mmaahhkkeemmee mmeerrkkeezzuummuumm
mmüühhaattttaall aaflflaavviirr--ii ggaayyrrii mmeenneell (( cceezzaaii
eehhlliiyyeettii oollmmaadd››¤¤››nnaa )) aaddddeettmmiiflfllleerrddiirr..

GGaazzeetteelleerr bbiirrkkaaçç ggüünn ssoonnrraa EErrmmeennii
PPaattrriikkhhaanneessiinnee ttaahhlliiyyee vvee tteesslliimm eeddiill--
mmiiflfl oollaann TToorrllaakkyyaann’’››nn bbiirr YYuunnaann vvaappuu--
rruunnaa bbiinneerreekk PPiirree’’ yyee ggiittmmeekk üüzzeerree
‹‹ssttaannbbuull’’ddaann aayyrr››llmm››flfl oolldduu¤¤uunnuu yyaazzdd››--
llaarr..                                                          

Yararlan›lan Kaynak:

Murat Çulcu, Ermeni Entrikalar›n›n
Perde Arkas› TORLAKYAN DAVASI,
Kastafl Yay›nlar›, ‹stanbul 1990 ■
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Bir Adil Yarg›lama Klasi¤i
Torlakyan  Davas›

Av. Hüseyin  ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
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stanbul Barosu ve Bah-
çeflehir Üniversitesinin
ortaklafla düzenledikleri
“CCeezzaa MMuuhhaakkeemmeessii KKaa--

nnuunnuunn vvee AAlltt›› AAyyll››kk uuyygguullaannmmaass››--
nn››nn ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii”” sempoz-
yumu 5 Aral›k Pazartesi günü
bafllad›.

fiiflli Belediyesi Konferans salo-
nunda bafllayan sempozyum 5
gün sürdü. 

Sunumunu CMK Servisi avukatla-
r›ndan LLeevveenntt PPoollaatt’’›n yapt›¤›
Sempozyumun aç›l›fl›nda konu-
flan ‹stanbul Barosu Baflkan› AAvv..
KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, Türk Ceza Ka-
nunu ve Ceza Muhakemesi Kanu-
nu ile hukuk sistemimize Anglo-
Sakson hukukundan getirilen
Avukat Görevlendirilmesi ve Uz-
laflma kurumlar›n›n alt yap›s›n›n
tam oluflturulamad›¤›n› söyledi.

Her iki yasan›n haz›rlan›fl aflama-
s›nda Baro olarak çok ciddi çal›fl-
malar yapt›klar›n›, önerilerde bu-
lunduklar›n›, bunlar› kitaplaflt›r-
d›klar›n› belirten AAvv.. KKoollccuuoo¤¤lluu,
ancak yasama organ›n›n yasay›
kendi bildi¤i gibi ç›kard›¤›n›, öne-
rilerin hiç birinin dikkate al›nma-
d›¤›n› kaydetti.

Ç›kar›lan TCK ve CMK’nun top-
lumdan gelen tepkiler üzerine
yürürlü¤ünün iki ay ertelendi¤ini
hat›rlatan ‹stanbul Barosu Bafl-
kan›, 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 girmesiy-
le avukat görevlendirme istemle-
rinin befl kat artt›¤›na iflaret eden
AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, “bütçe ye-
tersizli¤i nedeniyle yap›lan istem-
leri karfl›lamak için avukat görev-
lendirmekte 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, flikâyet-
leri ortadan kald›rmak amac›yla
Uzlaflma Kurumu’nun getirildi¤i-
ni hat›rlatan ‹stanbul Barosu
Baflkan› KKoollccuuoo¤¤lluu, yarg› görevi-
nin rasgele bir yerde yap›lamaya-
ca¤›n›, bu ifl için Adliyelerin yer
göstermesi gerekti¤ini, ancak bu
amaçla Baflsavc›l›klara yaz›lan
yaz›lara olumlu cevap veren adli-
yenin 4’ü geçmedi¤ini bildirdi.

Yarg›da ön haz›rl›¤›n çok önemli
oldu¤unu, Türk Ceza Yasas› ve
Ceza Muhakemesi Yasas›n›n ha-
z›rl›k aflamas›nda “Adlî Kolluk”

önerdiklerini belirten AAvv.. KKoollccuu--
oo¤¤lluu, “adli kolluk yasaya girmesi-
ne ra¤men ‹çiflleri Bakan› yay›n-
lad›¤› bir genelge ile bu maddeyi
geçersiz k›labiliyor, adalet sulan-
d›r›l›yor ve yarg› görev yapamaz
hale geliyor. Türkiye’de yönetme-
likler böylece yasa hükmünün
üstünde oluyor” dedi.

Türkiye’nin art›k yasa bir yana b›-
rak›larak yönetmeliklerle yöneti-
lir bir duruma geldi¤ini, yasalar›
uygulamak yerine ulemadan gö-
rüfl istendi¤ini elefltiren AAvv.. KKaa--
zz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, daha sonra flöyle
konufltu:

“Yasa avukat kimlikleri resmi
belgedir diyor, baz› kurumlar “yö-
netmelikler öyle demiyor” diyor.
Arama-yakalama yasas›n›n hü-
kümleri varken, bu hükümler yö-
netmelikle geçersiz duruma geti-
riliyor. Van Yüzüncü Y›l Üniversi-
tesi Rektörü ve baz› personelin
yasalara ayk›r› bir biçimde bir uy-
gulamaya tabi tutulduklar›n› gö-
rüyoruz. Bütün bunlar› dikkate

Kolcuo¤lu: "Uzlaflma Kurumunun 
Alt Yap›s› Tam Oluflmad›"

‹
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alarak yarg›ya güveni korumak
zorunda oldu¤umuzu unutmama-
m›z gerekiyor. Ça¤dafl bir toplum
oluflturmada hukuk ve yarg› çok
önemlidir. ‹nsanlar adil yarg› kar-
fl›s›nda olduklar›n› bilecekler.
Aksi halde herkes kendi adaletini
sa¤lamaya çal›fl›r.”

Bahçeflehir Üniversitesi Global
Hukuk Programlar› Direktörü RR››--
zzaa KKüüççüükkoo¤¤lluu ise yapt›¤› konufl-
mada, üniversitede “HHuukkuukk DDeevvllee--
ttiinnee EEvvrreennsseell YYaakkllaaflfl››mm EEnnssttiittüüssüü”
kurduklar›n›, düzenledikleri pek
çok e¤itim seminerinde hukukçu-
lara yaflam boyunca kariyer sa¤la-
may› amaçlad›klar›n› bildirdi. 

fiiflli Belediye Baflkan› MMuussttaaffaa
SSaarr››ggüüll, sempozyumun aç›l›fl›nda
yapt›¤› konuflmada, Türkiye’nin
demokratikleflmezsinin önünde
Seçim Yasas› ve Siyasal Partiler
yasas› gibi iki önemli engelin bu-
lundu¤una dikkat çekti. 

SSaarr››ggüüll, gerçek anlamda demok-
ratikleflme için hukukçular›n bu
iki engelin afl›lmas› konusunda
u¤rafl vermeleri gerekti¤ini bil-
dirdi.

Ceza Muhakemesi Kanunu ve Alt›
Ayl›k Uygulamas›n›n De¤erlendi-
rilmesi Sempozyumunun ilk otu-
rumunda konuflan PPrrooff.. DDrr.. DDuurr--
mmuuflfl TTeezzccaann, Anayasa ve ‹nsan
Haklar› Avrupa Sözleflmesinde
yer alan ceza hukuku ilkeleri
hakk›nda bilgi verdi.

Bahçeflehir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi PPrrooff.. DDrr..
FFeerriidduunn YYeenniisseeyy, Uzlaflma kuru-
munun hukuk sistemimize Ang-
lo-Sakson hukukundan getirildi-
¤ini, uzlaflman›n adalet sistemi
içinde bir çözüm oldu¤unu, flekil
kurallar›n›n en aza in-
dirildi¤ini, ba¤›ms›z ve
tarafs›z bir avukat ta-
raf›ndan yönetilmesi
gerekti¤ini bildirdi.

Her suçun mahkeme-
ye götürülmesinin
mümkün olmad›¤› be-
lirten PPrrooff.. DDrr.. YYeennii--
sseeyy, bir suçta yeterli
flüphe görülmesi üze-
rine flikâyetin uzlafl-
maya götürülebilece-
¤ini, bunun için de fa-

ilin sorumlulu¤unu kabul etmesi-
nin önemli oldu¤unu vurgulad›.

YYaarrdd››mmcc›› DDooççeenntt DDrr.. NNeeyyllaann ZZiiyyaa--
llaarr, sempozyumda uzlaflma ko-
nusunu bir örnekle anlatt›. AArraaflfl--
tt››rrmmaa GGöörreevvlliissii NNaaiimm KKaarraakkaayyaa
ise uzlaflma hukuku ve uzlaflma-
n›n gerçekleflmesi için geçirile-
cek aflamalar hakk›nda bilgi ver-
di. ‹stanbul Barosu CMK Uygula-
ma ve Uzlaflma Servisi avukatla-
r›ndan AAttiillllaa ÖÖzzeenn de 1 Haziran
tarihinden bu yana yap›lan uygu-
lamalar hakk›nda bilgi sundu.
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Sempozyumun ö¤leden sonraki
oturumlar›nda adliye mahkeme-
lerinin yap›s›, görev yetki ve ka-
rarlar›, tan›kl›k ve bilirkifli konu-
lar› ele al›nd›. Bu oturumlar›n ko-
nuflmac›lar›: YYaarrdd.. DDooçç.. DDrr.. MMüü--
ccaahhiitt TTaannrr››vveerrddii,, AArr.. GGöörr.. SSiinnaann
AAllttuunnçç,, PPrrooff.. DDrr.. FFeerriidduunn YYeenniisseeyy,,
PPrrooff DDrr.. AAhhmmeett NNeezziihhii KKöökk ve
DDooçç.. DDrr.. NNeevvzzaatt AAllkkaann. Son oturu-
mun konuflmac›lar› ise PPrrooff.. DDrr.
SSccootttt OOppttiicciiaann ve GGoottttffrriieedd PPllaaggee--
mmaannnn’’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, te-
mel ilkeler, istisnalar ve neden-
sellik konular›n› ele ald›lar.

66 AArraall››kk SSaall›› günü ‹stanbul Baro-
su Baflkan Yard›mc›s› AAvv.. FFiilliizz SSaa--
rraaçç, “MMüüddaaffiiii,, VVeekkiill vvee UUzzllaaflfltt››rr--
mmaaddaa BBaarroo UUyygguullaammaallaarr››”” konulu
bir sunum yapt›. Prof.. DDrr.. TTiimmuurr
DDeemmiirrbbaaflfl,, PPrrooff.. DDrr.. FFeerriidduunn YYeennii--
sseeyy,, AAvv.. EErrddaall DDoo¤¤aann ve AAvv.. LLee--
vveenntt PPoollaatt ifade alma ve sorguda
müdafiin konumunu irdelediler.

Ö¤leden sonraki oturumda Av.
Nuran Atahan ve AAvv.. RRiiffaatt ÇÇuullhhaa
savunma konusunu ele ald›lar. 1.
S›n›f Emniyet Müdürü HHaalliill YY››ll--
mmaazz ise CMK’n›n alt› ayl›k uygu-
lamas›n›n kolluk aç›s›ndan bir
de¤erlendirmesini yapt›. Daha
sonra konuk PPrrooff.. SSccootttt OOppttiicciiaann
ifade alma konusu üzerinde du-
rarak, müdafiden yararlanma ve
susma hakk›, arama ve el koy-
man›n tan›mlanmas› konular›n›
anlatt›.

77 AArraall››kk ÇÇaarrflflaammbbaa günü PPrrooff.. DDrr..
GGüürrsseell ÇÇeettiinn beden muayenesi,
keflif, otopsi, YYaarrdd.. DDooçç.. DDrr.. YY››ll--
mmaazz YYaazz››cc››oo¤¤lluu ve DDrr.. ‹‹ddrriiss GGüüzzeell
yakalama, PPrrooff.. DDrr.. NNuurr CCeenntteell

tutuklama, adli kontrol ve güven-
ce konular› üzerinde durdu.

Ö¤leden sonraki oturumlarda
DDooçç.. DDrr.. AAyyflflee NNuuhhoo¤¤lluu arama ve
el koyma, PPrrooff.. DDrr.. BBaahhrrii ÖÖzzttüürrkk
de iletiflimin denetlenmesi, gizli
soruflturmac› konular›na de¤indi.
Konuk konuflmac›lar PPrrooff.. DDrr..
OOppttiicciiaann ve PPllaaggeemmaannnn ifade al-
ma konusundaki irdelemelerini
sürdürdüler.

88 AArraall››kk PPeerrflfleemmbbee günü, DDooçç..
DDrr..YYeenneerr ÜÜnnvveerr ve ÖÖ¤¤rr.. GGöörr.. AAbb--
ddüüllkkaaddiirr KKaayyaa soruflturma evresi-
ni ele ald›lar. ‹stanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyesi AAvv.. NNaazzaann
MMoorroo¤¤lluu ise kad›n ve çocuk ma¤-
durlar aç›s›ndan CMK uygulama-
lar›n› de¤erlendirdi.

Ö¤leden sonraki oturumlarda ise
kovuflturma evresi ele al›nd›. Bu

konunun konuflmac›lar›: PPrrooff.. DDrr..
FFeerriidduunn YYeenniisseeyy ve ÖÖ¤¤rr.. GGöörr.. MMee--
ttiinn ÇÇeettiinnbbaaflfl. Ayr›ca, PPrrooff.. DDrr.. OOpp--
ttiicciiaann, ifade alma, susma hakk› ve
müdafiden yararlanma hakk›nda-
ki irdelemelerini sürdürdü.

Sempozyumun son günü olan 99
AArraall››kk CCuummaa günü, DDooçç.. DDrr.. MMaahh--
mmuutt KKooccaa, Ma¤dur haklar›, kamu
davas›na kat›lma, PPrrooff.. DDrr.. EErrssaann
fifieenn, özel yarg›lama usulleri, AAvv..
CCeellaall ÜÜllggeenn CMK’da yeni kavram-
lar, PPrrooff.. DDrr.. FFüüssuunn SSookkoolllluu AAkk››nn--
cc›› TCK’nun genel hükümleri üze-
rinde durdu.

Ö¤leden sonraki oturumlarda da
YYaarrdd.. DDooçç.. DDrr.. AAllii KKeemmaall YY››lldd››zz,
konun yollar› ve itiraz, PPrrooff.. DDrr..
FFeerriidduunn YYeenniisseeyy ve DDooçç.. DDrr.. HHaa--
mmiiddee ZZaaffeerr, istinaf, DDooçç.. DDrr.. AAllii
RR››zzaa ÇÇ››nnaarr, temyiz ve ola¤anüstü
kanun yollar› konular›n› ele ald›-
lar. Sempozyumun son konuflma-
c›s› PPrrooff.. DDrr.. OOppttiicciiaann ise hukuka
ayk›r› deliller konusunu de¤er-
lendirdi.

‹‹ssttaannbbuull BBaarroossuu CCMMKK UUyygguullaammaa
SSeerrvviissiinnccee düzenlenen ve CMK
uygulamalar›n›n alt› ayl›k de¤er-
lendirmesinin yap›ld›¤› 5 günlük
sempozyumun tamam› banda
kaydedildi. Bant çözümleri, ya-
k›nda kitap olarak ‹stanbul Baro-
su Yay›nlar› aras›nda ç›kacak. ■
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AAvvrruuppaa AAvvuukkaattllaarr BBiirrllii¤¤ii (UAE) Genel Kurul
Toplant›s›, 25 -26 Kas›m tarihlerinde LLoonndd--
rraa’da yap›ld›. 

Toplant›ya ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi AAvv..
ÖÖmmüürr DDeeddeeoo¤¤lluu ve Uluslararas› ‹liflkiler ve AB Huku-
ku Komisyonu Baflkan› Prof. DDrr.. SSeellççuukk DDeemmiirrbbuullaakk
kat›ld›lar. 

Genel Kurulda Avrupa Avukatlar Birli¤i’nin 2007 -
2009 dönem baflkanl›¤› için seçim yap›ld›. Baflkanl›¤a
‹talyan avukat FFrraanncceessccoo SSaammppeerrii seçildi.

‹stanbul Barosu’nun 127. Kurulufl Y›l› etkinlikleri ve
Avukatlar Günü kutlamalar› çerçevesinde ‹stanbul
Barosu’nun Avrupa Avukatlar Birli¤i ile birlikte dü-
zenledikleri “SSaavvuunnmmaa HHaakkkk›› vvee ÖÖzzggüürrllüü¤¤üü” konulu

uluslararas› panele iliflkin baro yay›nlar› aras›nda ç›-
kan kitap, Baflkan JJooee LLeemmmmmmeerr ve yay›ndan sorum-
lu üye CCllaauuddee BBoonnttiinncckk’e takdim edildi. Bu arada Av-
rupa Avukatlar Birli¤i Baflkan› (UAE) Baflkan› JJooee
LLeemmmmeerr Birlik çal›flmalar›na katk›s›ndan dolay› ‹s-
tanbul Barosu’na teflekkür etti. ■

Avrupa Avukatlar Birli¤i
Genel Kurulu Topland›

rrüükksseell BBaarroossuu’’nnuunn (dili Flamanca olan)
115. kurulufl y›ldönümü 24 -25 Kas›m ta-
rihlerinde etkinliklerle kutland›.

Söz konusu etkinliklerde ‹stanbul Barosunu Yöne-
tim Kurulu Üyeleri AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu, AAvv.. MMuuaazzzzeezz
YY››llmmaazz ve Uluslar aras› ‹liflkiler ve Avrupa Birli¤i Hu-
kuku Komisyonu Baflkan› PPrrooff.. DDrr.. SSeellççuukk DDeemmiirrbbuu--
llaakk temsil etti.

Brüksel’de Yarg›tay’da yap›lan toplant›y› Brüksel
Barosu Baflkan› EEddggaarr BBooyyddeenn bir konuflmayla açt›.
Toplant›da, ““‹‹nnssaann VVüüccuudduu vvee BBiiootteekknniikk AAllaannddaakkii
GGeelliiflflmmeelleerr”” konusu ele al›nd›.  Bu geliflmelerin hu-
kuka 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 veri-
lemeyece¤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 belir-
lenmesi gerekti¤i ele al›nd›.

25 Kas›m Cuma günü Conrad Otelde düzenlenen
uluslar aras› seminerde de ““RReekkaabbeett HHuukkuukkuu UUyygguu--

llaammaass››nnddaa GGüünncceell KKoonnuullaarr”” Frans›z, ‹ngiliz, Hollan-
da ve Brüksel hukuku aç›s›ndan de¤erlendirildi.

Rekabet hukukunun AB normlar›na uyumu konusu-
nun ele al›nd›¤› seminerde ayr›ca, AAvvrruuppaa RReekkaabbeett
KKuurruummllaarr›› AA¤¤››’n›n 18 ayl›k çal›flmalar› hakk›nda bil-
gi sunuldu.

BBrrüükksseell BBaarroossuu’’nnuunn 115. kurulufl y›ldönümü etkin-
likleri çerçevesinde avukatlardan kurulu bir grup ti-
yatro 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. ■

Brüksel Barosunun Kurulufl Gününde
‹stanbul Barosu Temsil Edildi 

A

B
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ziyaretler

Avrupa Konseyi ‹flkence ve
Kötü Muameleyi Önleme
Komitesi (CPT) ‹kinci Bafl-
kan› MMcc NNeellll ve Komite

Sekreteri TTrreevvoorr SStteevveennss ‹stanbul
Barosunu ziyaret etti ‹stanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
AAvv.. MMuuaammmmeerr AAyydd››nn, konuklara, ‹s-
tanbul Barosunu örgütsel olarak
tan›tt› ve Yeni Ceza Muhakemesi
Yasas› gere¤i yeniden oluflturulan
CMK Uygulama Servisinin çal›flma-
lar› hakk›nda bilgi sundu.

AAvv.. MMuuaammmmeerr AAyydd››nn, CMK Uygula-
ma Servisinde 3000 avukat›n görev
yapt›¤›n›, soruflturma ve kovufltur-
ma aflamas›nda flüpheli ve san›kla-
ra ücretsiz olarak hukuksal yard›m
yap›ld›¤›n› belirtti. 

AAvv.. MMuuaammmmeerr AAyydd››nn, CMK Uygula-
ma 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›n-
dan da hukuk ve idari davalarda
maddi olanaks›zl›k nedeniyle avu-
kat tutamayacak durumda olanlara
avukat atand›¤›n› bildirdi.

Komite Sekreterinin ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
‹‹ll KKuurruulluu’nun çal›flmalar› hakk›nda-
ki bir sorusuna AAvv.. AAyydd››nn flu yan›t›
verdi: “Baromuz ve ülkemiz ad›na
memnuniyetle flunu söylemek iste-
rim ki, insan haklar›na di¤er Avrupa
ülkeleri kadar önem veriyoruz. Ül-
kemiz A.‹.H.S. ni y›llar önce imzala-
yarak bu konuya vermifl oldu¤u
önemi göstermifltir. ‹nsan Haklar›
Kurullar› il ve ilçe çap›nda örgüt-
lenmifllerdir. Ben halen ‹stanbul
Valili¤i bünyesindeki ‹l Kurulunun
üyesi olarak görev yap›yorum. Bir
hukukçu olarak isterdim ki baz› ko-
nularda yapt›r›m gücü olsun. Kuru-
lumuz dan›flma organ› niteli¤inde-
dir. Ancak haz›rlad›¤› raporlar ve
bildirdi¤i görüfllerle sonuç al›nma-
s›n› sa¤lamaktad›r. K›saca kurulun

önüne gelen sorunlarda etkin oldu-
¤unu belirtmek isterim.”

Komite ‹kinci Baflkan› MMcc NNeellll’in ifl-
kence ve kötü muameleye iliflkin bir
sorusunu da AAvv.. MMuuaammmmeerr AAyydd››nn
flöyle yan›tlad›: “Yap›lan mevzuat
de¤ifliklikleri ile ülkemizde iflkence
ve kötü muamelenin ortadan kald›-
r›lmas› için büyük ilerleme kayde-
dilmifltir. Bugün için ihlallerin nite-
lik ve nicelik olarak vatandafllar›m›-
z› çok fazla ma¤dur etti¤i söylene-
mez. Ülkemizde insan haklar› ihlal-
lerinin yo¤un oldu¤una yönelik iddi-
alar, siyasi ç›kar elde etmeye yöne-
lik, kas›tl› iddialard›r. Ülkemizin her
bölgesinde insanlar›m›z özgürce
yaflamaktad›rlar. ‹nsan haklar› ko-
nusunda her türlü olanaktan yarar-
lanan baz› kimseler, yurtd›fl›na ç›k-
t›klar›nda insan haklar›n›n ihlal
edildi¤ini öne sürüyorlar. Ancak ge-
rek yasalar›m›z, gerekse imzalam›fl
oldu¤umuz uluslararas› sözleflme-
lerle insan haklar› ülkemizde gü-
vence alt›ndad›r. ‹flkence ve kötü
muamele konusunda çok fazla fli-
kâyet kalmam›flt›r.“

Komite ‹kinci Baflkan› MMcc NNeellll’in
Ceza ‹nfaz Kanununun 59. madde-
sinin 4. f›rkas› hükmüne iliflkin bir
sorusunu, toplant›ya kat›lan ‹stan-
bul Barosu CMK Uygulama Servisi
Sorumlusu AAvv.. AAhhmmeett EEmmrree KKaarraa--
ggöözz, flu yan›t› verdi: “Gerek infaz ka-
nununun 59. maddesinin 4. f›kra-
s›ndaki düzenleme, gerekse CMK’
nun 151. maddesine yap›lan ek ile
mevzuat›m›za dâhil edilen müdafiin
yasaklanmas› müessesesine karfl›,
bu düzenlemeler henüz tasar› afla-
mas›nda iken, Baromuz taraf›ndan
bilimsel toplant›lar yap›ld›. Bu dü-
zenlemelerin 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 me-
haz kanun olarak Almanya Ceza
Usul Kanunundan yararlan›lm›flt›r.
Avukatlara yönelik k›s›tlay›c› baz›
hükümlerin di¤er Avrupa ülkelerin-
de de bulundu¤u bilinmektedir.”

‹nsan Haklar› Merkezinden AAvv.. MM..
BBüülleenntt HHaattttaattoo¤¤lluu’nun konuklara
yöneltti¤i, Irak’› iflgal eden ve Avru-
pa Konseyi Üyesi olan ‹‹nnggiilltteerree’nin
Irak halk›na karfl› iflkence ve kötü
muamelede bulundu¤u bilinmekte-
dir.  Komite bu konuda IIrraakk’ta bir
çal›flma yapmakta m›d›r fleklindeki
sorusuna, MMcc NNeellll flu yan›t› verdi:
“IIrraakk Avrupa Konseyi üyesi olmad›-
¤› için IIrraakk’ta çal›flma yapmam›z
söz konusu de¤ildir. Ayr›ca Komi-
te’nin çal›flma ve raporlar› genellik-
le bas›n ile paylafl›lmamaktad›r.”

AAvv.. HHaattttaattoo¤¤lluu’’nun, iflkenceyi yapan
ülkenin Avrupa Konseyi üyesi oldu-
¤u hat›rlatmas› üzerine de MMcc NNeellll,
“Çal›flmalar›m›z› son y›llarda Türki-
ye ve Kafkas ülkeleri (Rusya) üze-
rinde yo¤unlaflt›rm›fl bulunuyoruz”
diyerek kaçamak bir yan›t verdi.

AAvv.. BBüülleenntt HHaattttaattoo¤¤lluu, geçen y›l ‹n-
giltere’de güvenlik araçlar›n›n tan›-
t›ld›¤› fuarda elektrikli cop ve man-
yeto gibi iflkence aletlerinin tan›t›l-
d›¤›n›, sat›fl›n›n yap›ld›¤›n›, Komite-
nin bu konuda ne düflündü¤ünü
sordu.

Soruyu yan›tlamaya çal›flan Komite
Sekreteri TTrreevvoorr SStteevveennss, flu gün-
lerde ‹‹nnggiilltteerree’de gündeme getiri-
len Terörle Mücadele Kanunu Ta-
sar›s›n›n kendilerini de tedirgin et-
ti¤ini söyledi. ■

Avrupa Konseyi ‹flkence ve Kötü Muameleyi
Önleme Komitesi Üyeleri Baromuzu Ziyaret Etti

A
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Baro Bülteni kültür ve sanat
‹stanbul

ssttaannbbuull BBaarroossuu TTiiyyaattrroo GGrruubbuu ile ‹‹ssttaann--

bbuull BBaarroossuu TTüürrkk SSaannaatt MMüüzzii¤¤ii KKoorroossuu 28

Kas›m 2005 Pazartesi günü ortak bir et-

kinlik sundular.

‹stanbul Barosu Kültür Sanat Komisyonu taraf›n-

dan düzenlenen ‹stanbul Barosu Tiyatro Toplulu-

¤u gösterisi ile ‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi-

¤i Korosu konseri KKaadd››kkööyy BBeelleeddiiyyeessii NNiikkââhh SSaalloo--

nnuunnddaa 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 oyuncula-

r›n›n tamam› meslektafllar›m›zdan oluflan ‹stan-

bul Barosu Tiyatro Grubu; yönetmenli¤ini NNaaddiirr

SSaarr››bbaaccaakk‘›n, müziklerini ÖÖzzüümm ÖÖzzüüllggeenn’in yapt›¤›

ve ünlü yazar AAnnttoonn ÇÇeehhoovv’un yazd›¤› “AAyy››” ve  “BBii--

ççaarree KKaadd››nn “ adl› iki öyküyü sahnelediler.   

Ölen borçlusundan paras›n› alamayan kaba, gör-

güsüz bir çiftçi ile kocas›n›n yas›n› tutan genç ve

güzel kad›n›n öyküsünü anlatan “AAyy››” adl› oyunda;

Tiyatro ve Müzik fiöleni

‹
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kültür ve sanat

AAvv.. ‹‹bbrraahhiimm fifiaahhiinnkkaayyaa, AAvv.. AAyyççiinn

TT››kknnaazz ve AAvv.. MMuussttaaffaa fifi››vvgg››nn rol

ald›.. 

Ard›ndan Hasta ve haks›z yere

iflinden at›lan kocas› için, bir

banka memurundan yard›m is-

teyen zavall› bir kad›n (!) ile ban-

ka memuru aras›nda geçenlerin

sahnelendi¤i ““BBiiççaarree KKaadd››nn “

adl› oyun da meslektafllar›m›z-

dan AAvv.. YYeeflfliimm AAttaakkaann, AAvv.. UUllaaflfl

ÖÖzzttüürrkk ve AAvv.. LLaattiiff SSeerrtt taraf›n-

dan oynand›.

Büyük be¤eni toplayan tiyatro

gösterilerinin ard›ndan üyeleri-

nin tamam› ‹stanbul Barosu

avukatlar›ndan kurulu ‹‹ssttaannbbuull

BBaarroossuu TTüürrkk SSaannaatt MMüüzzii¤¤ii KKoorroo--

ssuu, fief CCaanneerr BBaakk››rr yönetiminde

iki bölümden oluflan konserin-

de, Acemafliran ve Karc›¤ar ma-

kam›nda eserler sundu. 

Koro üyesi AAvv.. EEyylleemm KKaayyaabbaa--

ll››’n›n sundu¤u program›n ilk bö-

lümünde koro, Acemafliran ma-

kam›nda 6 eser seslendirdi. Da-

ha sonra AAvv.. ZZeekkii KKaarraann, AAvv..

NNeevvzzaatt YYaa¤¤››zz,, AAvv.. HHiikkmmeett GGüülleenn,,

AAvv.. EEyylleemm KKaayyaabbaall››,, AAvv.. MMaacciiddee

BBiirrooll,, AAvv.. FFaattiihh MMeehhmmeett AAkkttaaflfl,, 

AAvv.. GGüülltteekkiinn SSeezzggiinn vvee AAvv.. SSaa--

aaddeett AAyyhhaann çeflitli makamlarda

Türk Sanat Müzi¤inin sevilen

eserlerini solo olarak sundular.

Zaman zaman sanatç›lara koro

da efllik etti.

Konserin ikinci bölümü Karc›¤ar

makam›nda eserlerden olufltu.

Bu bölümde koro yine çok sevi-

len ve hareketli parçalardan

oluflan bir sunum yapt›. ‹zleyici-

ler flark›lara kat›larak ve alk›fl-

layarak koroyu desteklediler. 

Bu baflar›l› etkinli¤in sonunda

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu

Sayman Üyesi. 

AAvv.. MMuuaammmmeerr AAyydd››nn, koroyu yö-

neten fief CCaanneerr BBaakk››rr, Tiyatro

Gurubu Yönetmeni 

NNaaddiirr SSaarr››bbaaccaakk ve grup üyele-

rine birer buket çiçek verdi. ■
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Baro Bülteni söyleßi
‹stanbul

stanbul Barosu Kültür
ve Sanat Komisyonu
Üyesi ve koro eleman›

AAvv.. GGüülltteekkiinn SSeezzggiinn Türk Sanat
Müzi¤i Korosu fiefi CCaanneerr BBaa--
kk››rr’’la bir söylefli yapt›. 

AAvv.. GGüülltteekkiinn SSeezzggiinn -- SSaayy››nn HHoo--
ccaamm,, mmüüzzii¤¤ee nnaass››ll,, nneerreeddee vvee nnee
zzaammaann bbaaflflllaadd››nn››zz?? MMüüzziikk vvee ssaa--
nnaatt hhaayyaatt››nn››zz nnaass››ll ggeelliiflflttii??

fifieeff CCaanneerr BBaakk››rr - Müzi¤e 10 yafl-
lar›nda ilkokul 4. s›n›fta okul ko-
rosuyla bafllad›m. Bu daha sonra
ortaokul ve lisede de devam etti.
Sonra ÜÜsskküüddaarr MMuussiikkii CCeemmiiyyeettii--
nnee kaydoldum. Rahmetli EEmmiinn
OOnnggaann’’›n ö¤rencisiydim. Daha
sonra ‹‹TTÜÜ DDeevvlleett KKoonnsseerrvvaattuuaarr››--
nn›› bitirdim. Konservatuardan
sonra ö¤reticilik yaflam›m baflla-
d› ve halen devam ediyor. fiu an-
da bildi¤iniz gibi ‹stanbul Barosu
Türk Sanat Müzi¤i Korosuyla ça-
l›fl›yoruz. Bunun yan›nda ‹fl Ban-
kas› TSM korosu ve Kad›köy Be-
lediyesi’ne ba¤l› bir vak›f olan
KASDAV’›n korosunu çal›flt›r›yo-
rum. 

AAvv.. SSeezzggiinn -- SSaayy››nn HHooccaamm,, yyaakkllaa--
flfl››kk iikkii yy››llddaann bbeerrii kkoorroommuuzzuu ççaa--

ll››flfltt››rr››yyoorrssuunnuuzz.. BBuu ssüürree iiççiinnddee
kkoorrooddaa ggöörreevv aallaann ssaannaattçç›› aavvuukkaatt
aarrkkaaddaaflflllaarr››mm››zz››nn ppoottaannssiiyyeelliinnii
nnaass››ll bbuulluuyyoorrssuunnuuzz??

fifieeff BBaakk››rr - Potansiyeli ben sade-
ce müzik icras› bak›m›ndan dü-
flünmüyorum. Bu iflte arkadaflla-
r›m›z›n bak›fl aç›lar› da çok
önemli. Hepsi bence Türk müzi-
¤ine düflkün ve seven arkadafl-
lar. Bunun sonucunda da çok da
hoflumuza giden müzik icras› or-
taya ç›k›yor. Bu durumdan çok
memnunum.

AAvv.. SSeezzggiinn -- KKoorrooddaa ggöörreevvllii aarrkkaa--
ddaaflflllaarr›› yyaakk››nnddaann ttaann››yyoorrssuunnuuzz..
MMeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zz aarraass››nnddaa mmüü--
zziikk aaçç››ss››nnddaann pprrooffeessyyoonneell yyaa--
flflaammddaa ddaa bbööyyllee bbaaflflaarr››ll›› oollaabbiillee--
cceekklleerr vvaarr mm››??

fifieeff BBaakk››rr - Kesinlikle var. “Avu-
kat olmasayd›, mutlaka sanatç›
olurdu” dedi¤imiz arkadafllar var
gerçekten. Bundan ötürü koro
flefi olarak ben flansl›y›m ve bun-
dan gurur duyuyorum.

AAvv.. SSeezzggiinn -- MMeessllee¤¤iimmiizzii zzoorr kkoo--
flfluullllaarr aalltt››nnddaa yyüürrüüttüüyyoorruuzz.. BBuu
dduurruummddaa ssoossyyaall vvee kküüllttüürreell eett--

kkiinnlliikklleerree kkaatt››llmmaakk ttüümmüüyyllee öözz--
vveerrii iiflflii oolluuyyoorr.. BBuu öözzvveerrii mmeessllee--
¤¤iimmiizzee bbiirr mmoorraall ggüüccüü oolluuflflttuurruurr
mmuu??

fifieeff BBaakk››rr - Bu sadece sizin mes-
le¤iniz avukatl›kta de¤il, doktor-
lar, bankac›lar gibi stresli, so-
rumlu ifl alanlar›nda çal›flan ar-
kadafllar›m›z›n hepsini ilgilen-
dirmektedir. Gerçekten çok yo-
¤un ve gerilimli tempolarda çal›-
fl›l›yor. Bunu görüyorum, biliyo-
rum. Çünkü uzun süredir aran›z-
day›m. Eminim müzik u¤rafl›s›yla
kazan›lan moral güç ertesi gün-
kü duruflmalara rahatl›kla ç›k›fl›-
n›z› sa¤layacakt›r. 

AAvv.. SSeezzggiinn -- KKoorroommuuzzuunn ggeelleeccee¤¤ii
hhaakkkk››nnddaakkii ddüüflflüünncceenniizz nneeddiirr??

fifieeff BBaakk››rr - Yanl›fl hat›rlam›yor-
sam 2004 Mart ay›yd›. 12 -13 ar-
kadaflla bafllad›k. Bugün afla¤›
yukar› 30 -35 kiflilik bir gruba sa-
hibiz. 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¤un-
laflt›r›yor. Tabii ki çok seviniyo-
ruz. Bu gidiflle Baro çerçevesini
afl›p bütün barolara sesimizi du-
yurabiliriz. Hatta yurt d›fl›na bile
aç›labiliriz. Bu koronun kal›c› ol-
mas›n› diliyorum. ÇÇüünnkküü bbuu bbiirr
kkuurruumm kkoorroossuudduurr vvee rrüüflflttüünnüü ddee
kkaann››ttllaamm››flfltt››rr.. Koromuz Türk Sa-
nat Müzi¤inin önemli bir ölçütü
olan TRT’de bant kayd› yapm›fl,
çok s›k› TRT denetiminden geç-
mifl ve bant TRT – 4’de yay›nlan-
m›flt›r. Bu küçümsenecek bir
olay de¤ildir. ■

"TSM Koromuz Rüfltünü Kan›tlam›flt›r"

‹

Av. Sezgin

fief Bak›r
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yay�n kurulu

stanbul Barosu Yay›n Ku-
rulu, kullan›m› ve tafl›n-
mas› kolay cep ki-

taplar› dizisinde 5
yeni kitap daha ya-
y›nlad›.
Cep Kitaplar› dizisinde
geçen ay “ÇÇaapprraazz SSoorr--
gguu” ve “UUzzllaaflflmmaa” ad›nda
CMK uygulamalar›na ilifl-
kin iki kitap yay›nlanm›flt›. 
Dizinin üçüncü kitab› ‹stan-
bul Barosu Çal›flma Hukuku
Komisyonu seminer notlar›n-
dan olufluyor. Kitab›n ad›: ““‹‹flfl
HHuukkuukkuu SSoorruunnllaarr›› vvee ÇÇöözzüümm
ÖÖnneerriilleerrii””..
Dizinin dördüncü kitab› Yeni Türk Ceza Yasas› ile ilgi-
li. ‹stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezi ve CMK
Uygulama Servisince geçti¤imiz Nisan-Haziran ayla-
r› aras›nda ““TTeemmeell CCeezzaa YYaassaallaarr››nnddaakkii DDee¤¤iiflfliikklliikklleerr””
konulu 26 seminer düzenlenmifl ve bu seminerlere
toplam 1660 meslektafl›m›z kat›lm›flt›. Bu seminer-
lerden birinde DDooçç.. DDrr.. MMaahhmmuutt KKooccaa’n›n ““TTüürrkk CCeezzaa
YYaassaass››,, ÖÖzzeell HHüükküümmlleerr” konulu konferans› önemi
dolay›s›yla kitaplaflt›r›ld›. DDooçç.. DDrr.. MMaahhmmuutt KKooccaa 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
Servisinin çal›flmalar›na iliflkin. “ÇÇooccuukk YYaarrgg››llaammaa--

ss››”” ve ““KKoovvuuflflttuurrmmaa” adlar›n›
tafl›yan iki kitap Maltepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ceza Hukuku Ana Bi-
lim Dal› Arafl-
t›rma Görevlisi

OOllccaayy BBaa¤¤cc››’n›n,
CMK Uygulama

seminerler inde
yapt›¤› iki konufl-

madan olufluyor. Ki-
taplarda, BBaa¤¤cc››’n›n

sorulara verdi¤i yan›t-
lar da yer al›yor.

‹stanbul Barosu Cep Ki-
taplar› Dizisinin 7. kitab›

bu kez bir panelden olufl-
turuldu. ‹stanbul Barosu Baflkanl›¤›n›n Bahçeflehir
Üniversitesi Befliktafl Yerleflimi Konferans Salonun-
da düzenlenen ““EErrmmeennii SSaavvllaarr›› vvee SSooyykk››rr››mm››nn HHuu--
kkuukkssaall NNiitteellii¤¤ii” konulu seminer ayn› adla kitaplaflt›-
r›ld›.
Kitap, aç›l›fl konuflmas›n› ‹stanbul Barosu Baflkan›
AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu’nun yapt›¤› ve Genel Sekreter
AAvv.. HHüüsseeyyiinn ÖÖzzbbeekk taraf›ndan yönetilen panele kat›-
lan Türk Tarih Kurumu Baflkan› PPrrooff.. DDrr.. YYuussuuff HHaa--
llaaççoo¤¤lluu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ö¤retim Üyesi,
Eski D›fliflleri Bakan› PPrrooff.. DDrr.. MMüümmttaazz SSooyyssaall ve ‹s-
tanbul Milletvekili ve Emekli Büyükelçi 
fifiüükkrrüü EElleekkddaa¤¤’›n konuflmalar›n›n bant çözümlerin-
den olufluyor.

Befl Yeni Cep Kitab› Yay›nland›

stanbul Barosunca iikkii aayyddaa bbiirr yay›nlanan bilimsel nitelikli “‹‹ss--
ttaannbbuull BBaarroossuu DDeerrggiissii””nin 2005 y›l› aalltt››nncc›› say›s› ç›kt›.

435 sayfa olarak yay›nlanan derginin bu say›s›nda bilimsel gö-
rüfl yaz›lar›, Yarg›tay ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi kararlar› ve
Disiplin Kurulu Kararlar› yer al›yor. Derginin son bölümünde “aakkttaarrmmaa--
llaarr,, aayyrr››llmmaallaarr vvee yyiittiirrddiikklleerriimmiizz” 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
‹stanbul

.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakülte-
since “KKaarriiyyeerr GGüünnlleerrii” ad› alt›nda bir dizi
söylefli program› düzenlendi.

5 Aral›k Pazartesi günü düzenlenen “KKaarriiyyeerr GGüünn--
lleerrii”nin ilk söyleflisine kat›lan ‹stanbul Barosu
Baflkan› AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, kat›l›mc›lara avu-
katl›k mesle¤i ve meslek kuruluflu hakk›nda bilgi
verdi.

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤re-
tim Üyesi PPrrooff.. DDrr.. SSeellççuukk DDeemmiirrbbuullaakk’›n yöneti-
mindeki söyleflide,  AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, AB süre-
cinde yarg›n›n ve avukatl›k mesle¤inin sorunlar›n›
anlatt›.

Avukatl›k Yasas› ve 2006 y›l›nda hukuk fakültesi
mezunlar›na uygulanacak s›nav konusunda da ö¤-
rencileri bilgilendiren ‹stanbul Barosu Baflkan› AAvv..
KKoollccuuoo¤¤lluu, daha sonra ö¤rencilerin avukatl›k s›na-

v›, staj kredisi ve mesle¤e ilk bafllang›çtaki zorluk-
lar ile ilgili sorular›n› ayr›nt›l› olarak yan›tlad›.

““KKaarriiyyeerr GGüünnlleerrii””nin ikincisi 12 Aral›k Pazartesi
günü yap›ld›.

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤re-
tim Üyesi PPrrooff.. DDrr.. SSeellççuukk DDeemmiirrbbuullaakk’›n yöneti-
mindeki söyleflinin konu¤u olan Türkiye Barolar
Birli¤i Baflkan› AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖzzookk, kat›l›mc›lara
avukatl›k mesle¤inin temel ilkeleri ve Türkiye’deki
barolar›n çal›flmalar› hakk›nda bilgi verdi.

AAvv.. ÖÖzzookk, daha sonra kat›l›mc›lar›n avukatl›k s›na-
v› ile stajdan sonra avukatl›k mesle¤ine bafllang›ç
aflamas›nda karfl›lafl›lan sorunlarla ilgili sorular›n›
yan›tlad›. ■

Kolcuo¤lu ve Özok
T.C. Marmara Üniversitesi’nde

Kariyer Günleri Söyleflisine Kat›ld›

T
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bas�n aç�klamalar�

AArraall››kk 22000055 ttaarriihhiinnddee
MMeerrssiinn’’ddee ttooppllaannaann
3311 BBaarroo BBaaflflkkaann››
aaflflaa¤¤››ddaakkii hhuussuussllaarr››nn

kkaammuuooyyuunnaa dduuyyuurruullmmaass››nnaa
kkaarraarr vveerrmmiiflfllleerrddiirr::

fifieemmddiinnllii,, YYüükksseekkoovvaa vvee HHaakkkkââ--
rrii’de yaflanan geliflmeler, bir hu-
kuk devleti için kayg› vericidir.
Devletin içinde hukuk d›fl› birim-
lerin var oldu¤u olgusu özellikle
““SSuussuurrlluukk”” kazas›ndan sonra ka-
muoyunun bilgisinde olup, bir hu-
kuk kurumu olan barolar taraf›n-
dan da dikkatle izlenmektedir Yar-
g›, herhangi bir etki alt›nda kalma-
dan flüpheliler hakk›nda sorufltur-
ma 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 so-
rumlular yarg› önüne ç›kart›lmal›-
d›r. Ulusumuz, üniter devlet yap›s›
ve hukuk devleti ilkesine karfl› k›fl-
k›rtmalar karfl›s›nda dikkatli ol-
mal› ve oyuna gelmemelidir.

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 suçla-
r›nda çocuklar zorla suçun faili
haline getirilmektedir. Bu ise, ço-
cuklar›n psikolojisi üzerinde
olumsuz etkilere neden olarak on-
lar›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-

linç düzeyi geliflmemifl çocukla-
r›n özellikle, suçta kullan›lmas›
veya suçta kullan›lmas›na müsa-
maha gösterilmesi gelece¤imiz
için büyük bir tehlikedir. Siyas› ik-
tidar›n sosyal ve ekonomik önlem-
lerle bunu engellemesi birincil va-
zifelerinden olmal›d›r.

Özellikle büyük kentlerimizi ya-
flanmaz hale getiren, ““kkaappkkaaçç
oollaayyllaarr››””, ““ttiinneerrccii ççooccuukkllaarr”” 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.

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 çer-
çevede demokratik taleplerin ya-
salar do¤rultusunda yerine getiril-
mesi s›ras›nda gerek eylemleri

düzenleyenlerin gerekse kamu
görevlilerinin daha hassas ve du-
yarl› davranmalar› demokrasi
kültürümüzün geliflti¤inin göster-
gesi olacakt›r

Zorunlu Müdafilik 
Zor Durumda
5237 say›l› yeni Ceza Yasas› ile zo-
runlu müdafilik kurumunun kap-
sam› çok ciddi oranda artm›fl, bu-
na ra¤men, genel bütçeden müda-
filik hizmetlerine özgülenen payda
bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Adalet
Bakanl›¤›nca derhal istatistik ça-
l›flmas› yap›larak, Yeni Ceza Ya-
sas›’n›n yürürlük tarihinden iti-
baren Barolarca CCMMKK gere¤i gö-
revlendirilen avukat ve ifl say›la-
r›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 aflama-
s›nda sunulan zorunlu müdafilik
uygulamas›n›n alan› daralt›lmal›,
ekonomik yetersizlik durumunda
adl› yard›ma baflvurma yolu aç›l-
mal›d›r.

Öte yandan Barolar Birli¤ine CCMMKK
görevlendirilmesi için ayr›lan para
tükenmifltir. Bundan böyle Baro
Yönetimlerince CCMMKK da görevlen-
dirilmek istenen avukatlar ücret
alamad›klar› için görev üslenmek-
ten kaç›nmaktad›rlar. Baro Bafl-
kanlar› 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 görevlendirme-
ler karfl›l›¤› yeni kaynak ve para
aktar›lmad›¤› takdirde yeni bir
toplant› yap›larak avukatlar›n ve

Baro Baflkanlar›n›n Mersin Toplant›s›
Sonuç Bildirisi

2
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Baro Bülteni bas�n aç�klamalar�
‹stanbul

Barolar›n bundan sonra gelifltire-
cekleri tav›r belirlenecek ve ka-
muoyuna bilgi verilecektir.tt››nn 

Meslektafllar›m›z›n ekonomik so-
runlar› 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 iha-
le yoluyla avukatl›k hizmeti sat›n
al›nmas› çifte standartt›r Kamu
avukatlar› üzerinde yarat›lan idari
vesayetin mesle¤in özüne ve ruhu-
na 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 hu-
kuk devleti ilkesi ile ba¤daflma-

maktad›r. An›lan genelge ile adli
makamlar yok say›larak, adeta, el-
leri kollar› ba¤lanarak kovufltur-
ma yapamaz hale getirilmifltir. Bu
genelgenin bir an önce geri al›n-
mas› ve CCMMKK hükümleri gere¤ince
adli kolluk sisteminin tüm özellik-
leri ile hayata geçirilmesi gerek-
mektedir.

DDEEMMOOKKRRAATT‹‹KK VVEE LLAA‹‹KK CCUUMMHHUURR‹‹--
YYEETTEE,, HHUUKKUUKK DDEEVVLLEETT‹‹NNEE,, HHUUKKUU--
KKUUNN ÜÜSSTTÜÜNNLLÜÜ⁄⁄ÜÜNNEE,, AATTAATTÜÜRRKK
‹‹LLKKEE VVEE DDEEVVRR‹‹MMLLEERR‹‹NNEE BBAA⁄⁄LLII--
LLII⁄⁄IIMMIIZZII BB‹‹RR KKEEZZ DDAAHHAA YY‹‹NNEELL‹‹--
YYOORR,, ‹‹NNSSAANN HHAAKKLLAARRIINNIINN BB‹‹RR BBÜÜ--
TTÜÜNN HHAALL‹‹NNDDEE YYAAfifiAAMMIINN HHEERR
AALLAANNIINNDDAA ‹‹fifiLLEERR HHAALLEE GGEELLMMEESS‹‹
YYÖÖNNÜÜNNDDEEKK‹‹ ÇÇAABBAALLAARRIIMMIIZZII SSÜÜRR--
DDÜÜRREECCEE⁄⁄‹‹MM‹‹ZZ‹‹ TTÜÜMM KKAAMMUUOOYYUUNNAA
‹‹LLAANN EEDD‹‹YYOORRUUZZ..

TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹⁄‹ BAfiKANI    

AAvv.. ÖÖzzddeemmiirr ÖÖZZOOKK
BBAARROO BBAAfifiKKAANNLLAARRII::

Adana: AAvv.. ‹‹ssmmeett AAllttuu¤¤,  Aksaray: AAvv..
AAbbddüüllkkeerriimm YYeenniill, Ad›yaman: AAvv.. MM..
NNaazz››mm PPeekkttaaflfl (Bflk. Yrd), Antalya: AAvv..
CCaavviitt AArr››, Ayd›n: AAvv.. SSüümmeerr GGeerrmmeenn,
Bart›n: AAvv.. NNiillggüünn SSaabbaann, Bilecik: AAvv..
HHaalliimmee AAyynnuurr, Bursa: AAvv.. AAssuuddee fifieennooll,
Çanakkale: AAvv.. AAddnnaann GGüülleerr, Çorum:
AAvv.. UU¤¤uurr KKüüççüükk, Denizli: AAvv.. AAddiill DDee--
mmiirr, Elaz›¤: AAvv.. SSeellççuukk CC››rr››tt, Eskiflehir:
AAvv.. OO¤¤uuzz SSeezzeerr AArrssllaann, Gaziantep: AAvv..
AAzziizz CCaannaattaarr, ‹stanbul: 

AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu, K›rklareli: AAvv.. ‹‹ss--
mmeett KKaarraaddööll, K›rflehir: AAvv.. EErrddaall GGüürr--
ssööyy,, Kocaeli: AAvv.. ‹‹lltteerr YY››llmmaazz, Kütahya:
AAvv.. SSaabbiitt ÖÖzzddaa¤¤llaarr, K.Marafl: AAvv.. ‹‹ssmmaa--
iill KKaahhvveeccii, Manisa: AAvv..RReemmzzii DDeemmiirr--
kkooll, Mersin: AAvv.. ‹‹ssaa GGöökk, Mu¤la: AAvv..
AAyyllaa KKaarraa, Nevflehir: 

AAvv.. RRaammaazzaann KKüüççüükk, Osmaniye: AAvv..
HHüüsseeyyiinn SSeezzggiinn, Sakarya: AAvv.. MM.. SSeemmiihh
GGöökkddeemmiirr, Samsun: AAvv.. AAhhmmeett GGüürreell,
Sivas: AAvv.. MMuussttaaffaa CCooflflkkuunn, Zonguldak:
AAvv.. EErrooll MMeekkiikk, Yozgat: AAvv.. SSeeyyiitt MMeehh--
mmeett EEkkiinnccii, Artvin: AAvv.. ‹‹zzzzeett VVaarraann ■

24 Kas›m 1928 Büyük AAttaattüürrkk’’üünn
MMiilllleett MMeekktteepplleerrii BBaaflflöö¤¤rreettmmeennllii--
¤¤iinnii kabul tarihidir. UUlluussaall KKuurrttuu--
lluuflfl SSaavvaaflfl››’ndan sonra ülkemizi
ça¤dafl uygarl›k düzeyine ulaflt›ra-
cak at›l›mlara s›ra gelmiflti.

Büyük Önder, askeri ve siyasi za-
ferlerin ekonomik geliflmeler ve
ça¤dafllaflma ile tamamlanmad›-
¤›nda kal›c› olamayaca¤›n› anla-
m›flt›. Türk Milletine hedef göster-
di¤i ÇÇaa¤¤ddaaflfl UUyyggaarrll››kk DDüüzzeeyyii’’ni ya-
kalaman›n tek yolunun ortaça¤
karanl›¤›ndan ç›kmak, bilimin, ak-
l›n, ayd›nlanman›n yolundan git-
mek oldu¤unun biliyordu.

AAttaattüürrkk’ün en büyük devrimlerin-
den birisi de yaz› devrimidir. YYeennii
AAllffaabbee yaln›zca biçimsel bir de¤i-
fliklik de¤ildi. Bu ayn› zamanda uy-
garl›k tercihiydi.

AAttaattüürrkk’ü halk›n aras›nda, yaz›
tahtas›n›n bafl›nda ulusuna yeni
alfabeyi ö¤retirken gösteren re-
simlerin anlam›n› bu gün daha iyi
alg›l›yoruz. Ulusunu kurtulufla,
sonras›nda da uygarl›¤a do¤ru yü-
rüten bir önderle halk›n kaynafl-
mas› en güzel bu resimlerde gö-
rülmektedir.

Bu resimlerde mesle¤ine yeni bafl-
lam›fl bir ö¤retmenin sevecenli¤iy-
le, okula yeni bafllayan bir ö¤renci-
nin heyecan› ve ö¤retmenine duy-
du¤u sonsuz sevgi bir aradad›r.

Yaz› devriminin öncesinde ve son-
ras›nda ard› ard›na gerçeklefltiri-
len devrimlerle çok k›sa bir zama-
na s›¤d›r›lan at›l›mlar bu gün için
bile çok flafl›rt›c›d›r.

Türk Milleti ba¤›ms›zl›¤›n, özgür-
lü¤ün,  ça¤dafll›¤›n, ayd›nlanma-

n›n de¤erini günümüzde daha iyi
anlamaktad›r. Çünkü AAttaattüürrkk’ün
izindeki Türkiye’den rahats›z olan
iç ve d›fl güçler AAttaattüürrkk’le birlikte
devrimlerini de tasfiye zaman›n›n
geldi¤ini düflünmektedirler. 

AAttaattüürrkk’ün e¤itim ordusu diye ni-
teledi¤i ö¤retmenlerimizin bayra-
m›n› bu düflüncelerle kutluyoruz.
Yeni kuflaklar› ça¤dafl do¤rultuda,
Atatürk’ün izinde yetifltirme u¤ra-
fl›lar›nda tüm ulusun kendileriyle
olaca¤›na olan inanc›m›z› tekrarl›-
yoruz.

‹stanbul Barosu olarak tüm ö¤ret-
menlerimizi, ayd›nlanman›n, ça¤-
dafllaflman›n y›lmaz savaflç›lar›
olarak selaml›yoruz. ■

‹‹SSTTAANNBBUULL BBAARROOSSUU BBAAfifiKKAANNLLII⁄⁄II

"Ça¤dafll›¤›n De¤erini Daha ‹yi Anl›yoruz"



31

haberler

Avukatlar Stres Att›
‹stanbul Barosu Kültür Sanat Komisyonunca düzen-
lenen bir dizi kiflisel geliflim seminerlerinin ilki 0077
AArraall››kk 22000055 ÇÇaarrflflaammbbaa günü saat 19.00’ da Staj

E¤itim Merkezinde yap›ld›.

Söz konusu seminerde Kiflisel Geliflim Uzman› YYoo--
ggeesshh SShhaarrddaa,, stressiz yaflam ve stres yönetim bece-
rileri konulu bir konferans verdi.

Kat›l›mc› Avukatlar›n dikkatle izledi¤i konferansta
SShhaarrddaa,, stres nedir, kayna¤› nedir? Stres konusun-
da 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 olma-
y›p,sadece bir gösterge oldu¤unun anlat›ld›¤› gö-
rüntülü ve uygulamal› seminerde YYooggeesshh SShhaarrddaa ,”
Stres bize ö¤renmemiz gereken bir fleyler oldu¤unu
anlatan bir habercidir…Sizler bu haberciye kulak ve-
rin “ dedi.  

Kiflisel Geliflim Uzman› YYooggeesshh SShhaarrddaa taraf›ndan
verilen ve ‹ngilizce çevirileri AAvv.. AArrzzuu YY››llmmaazz MMccccoonn--
nneell taraf›ndan yap›lan konferans›n son bölümünde
zihin gevfletme ve rahatlatma yollar›, olumsuz dü-
flüncelerin güçlü düflüncelere dönüfltürülmesi,
olumlu davran›fl tarz›n›n gelifltirilmesi ve kiflilere ve
olaylara olumlu yaklaflma yetene¤inin güçlendiril-
mesi konular› üzerinde duruldu.

Avukat Kimlikleri 
Resmi Belgedir
Baz› bankalar›n ifllemlerde, avukat kimliklerini res-
mi 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, Karapa-
ran›n Aklanmas›n›n Önlenmesine Dair Kanun’un Uy-
gulanmas›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.       

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, konuyu görüflerek,
yap›lan ifllemin Avukatl›k Yasas›na ayk›r› oldu¤unun
banka flubesine baflkanl›kça bir yaz›yla bildirilmesi-
ni 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 kimlikle-
ri, tüm resmi ve özel kurulufllar taraf›ndan kabul
edilecek resmi kimlik hükmündedir."

Yasan›n bu aç›k hükmünü tan›mamak ve uygulama-
mak suçtur.

2- Yaz›n›zda sözü edilen yönetmelik Avukatl›k Yasa-
s›ndaki de¤ifliklikten önceki bir tahie ait oldu¤un-
dan, avukatl›k kimlikleri ile ilgili ifadenin bu yönet-
melikte yer almamas› do¤ald›r. Ne var Ki; yeni tarih-
li bir yasa hükmü, de¤il yönetmeli¤i, daha önceki bir
yasa hükmünü dahi de¤ifltirmifl ya da ortadan kal-
d›rm›fl say›l›r. Yasan›n yönetmeli¤in üstünde ve ön-
celikle uygulanmas› gereken hukuk normu oldu¤u
ise tart›flmas›zd›r. Bu durumda; yasan›n belirtilen
hükmü karfl›s›nda, yönetmelik hükmünü uygulama-
da ki ›srar›n›z anlafl›lamam›fl ve üzüntüyle karfl›lan-
m›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› site-
mizde okuyabilirsiniz.
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Baro Bülteni haberler
‹stanbul

BARO BÜLTEN‹’ne ana sayfadan YAYINLAR bölümü
TIK’lanarak ulaflabilirsiniz. Derginin sayfalar›n› gör-
mek için Mause’unuzun sa¤ tuflunu kullanarak HE-
DEF‹ FARKLI KAYDET seçene¤ini seçip bülteni bilgi-
sayar›n›za indirebilirsiniz.

Yay›nlar dosyas›nda K‹TAPLAR’› TIK’lad›¤›n›zda ise
‹stanbul Barosunca yay›nlanan kitaplara ulaflabilir-
siniz. 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 ulafla-
bilecekler.

Avukatlar ulaflt›klar› bu bilgileri yazd›rabilecekler.
Ayr›ca sistem ulafl›lan bilgileri otomatik olarak avu-
kat›n sistemde kay›tl› e-posta adresine göndermek-
tedir.

Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi
Resmi Gazetede Yay›nland› 
Türkiye Barolar Birli¤ince yeniden düzenlenen Avu-
katl›k Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yay›n-
land›.

Yeni tarife uygulamas›na 1 Ocak 2006 tarihinden iti-
baren bafllanacak.

Türkiye Barolar Birli¤ince düzenlenen ve resmi ga-
zetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren Avukatl›k Asga-
ri Ücret Tarifesine eklenen bir maddeyle ilk kez avu-
kat yan›nda ayl›kl› olarak çal›flan avukatlar için de
asgari ücret belirlendi.

Yap›lan düzenlemeye göre, bir avukat yan›nda ayl›k-
l› olarak çal›flan avukat›n asgari ücreti 1000 YTL
(1.000.000.000.- TL) olacak.

Pazartesi Forumlar› Bafllad›
‹stanbul Barosu, Türk Ceza Hukuku Derne¤i ve Tür-
kiye Gazeteciler Cemiyetince ortaklafla düzenlenen
"Pazartesi Forumlar›" bafllad›. Toplant›lar, Orta-
köy’de, Galatasaray Üniversitesinde yap›l›yor.

‹lk toplant› 21 Kas›m Pazartesi günü yap›ld›. PPrrooff..
DDrr.. DDuuyygguunn YYaarrssuuvvaatt’›n yönetti¤i toplant›n›n konufl-
mac›s› PPrrooff.. DDrr.. KKöökkssaall BBaayyrraakkttaarr. Bayraktar›n
konusu: "Bireysel Silahlanma Vahfleti".

"Pazartesi Forumlar›" ad› alt›nda yap›lan ve
yap›lacak olan öteki toplant›lar›n tarihleriyle konu-
lar› flöyle:

1199 AArraall››kk 22000055 PPaazzaarrtteessii:: ""BBaass››nn KKaannuunnuu""

Yönetici: OOrrhhaann EErriinnçç

Konuflmac›: AAvv.. FFiikkrreett ‹‹llkkiizz

2233 OOccaakk 22000066 PPaazzaarrtteessii:: ""YYeennii CCeezzaa MMuuhhaakkeemmeessii
KKaannuunnuu""

Yönetici: PPrrooff.. DDrr.. EErrddeenneerr YYuurrttccaann

Konuflmac›: PPrrooff.. DDrr.. BBaahhrrii ÖÖzzttüürrkk

2200 fifiuubbaatt 22000066 PPaazzaarrtteessii:: ""YYeennii TTüürrkk CCeezzaa KKaannuunnuu""

Yönetici: AAvv.. KKaazz››mm KKoollccuuoo¤¤lluu

Konuflmac›: DDooçç.. DDrr.. ÜÜmmiitt KKooccaassaakkaall

2200 MMaarrtt 22000066 PPaazzaarrtteessii:: ""HHuukkuukk EE¤¤iittiimmii""

Yönetici: PPrrooff.. DDrr.. UU¤¤uurr AAllaaccaakkaappttaann

Konuflmac›: PPrrooff.. DDrr.. HHaalluukk KKaabbaaaalliioo¤¤lluu ■

Son Ç›kan Yasalar
• 5419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Bulga-
ristan Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Çevre Ko-
ruma Alan›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n Onaylan-
mas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

• 5420 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Kuzey
K›br›s Türk Cumhuriyeti Hükümeti Aras›nda Çev-
re Alan›nda ‹flbirli¤i Anlaflmas›n›n Onaylanmas›-
n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun  

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

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