Y›l: 3 • Say›: 30 • May›s 2006

Adalet mülkün temelidir

‹STANBUL

Laik Demokratik
Cumhuriyetimiz
Sahipsiz De¤ildir!..

ANKARA

i ç i n d e k i l e r

Ayda bir yay›mlan›r
Yay›n türü: Yerel Süreli

2

5
Dan›ﬂtay’a Yap›lan
Hain Sald›r›y› K›nad›k

Sahibi
‹stanbul Barosu Ad›na
Baro Baßkan›
Av. Kâz›m KOLCUO⁄LU

Onbinler
An›tkabir’de Buluﬂtu

Sorumlu Yaz› ‹ßleri Müdürü
Av. Muammer AYDIN
Yay›ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Muammer AYDIN
Av. Nazan MORO⁄LU
Yay›n Kurulu
Baßkan: Av. Celal ÜLGEN
Yazman: Av. Coﬂkun ONGUN
Üyeler: Av. Osman KUNTMAN
Av. Yörük KABALAK
Av. N. Ateﬂ ATAYAKUL
Av. ‹smail GÖMLEKL‹
Av. Baﬂar YALTI

8

9
Zamans›z Kayan Y›ld›z:

Av. Dr. M. ﬁükrü Alpaslan

Frans›z Parlamentosunu
Uyard›k

Editör: Ayhan D‹NÇ
Foto¤raflar:
B. Naci ÇETEC‹
Hüseyin GÜLERYÜZ
Kadir GÜNGÖR
Ahmet AKAT
MESLEK ANDIMIZ
“Hukuka, ahlâka, mesle¤in
onuruna ve kurallar›na uygun
davranaca¤›ma namusum ve
vicdan›m üzerine and içerim.”

Yönetim Yeri:
Orhan Adli Apayd›n Sok.
1. Baro Han Beyo¤lu / ‹stanbul
Tel: (0212) 251 63 25 (pbx)
Faks: (0212) 293 89 60
Web:istanbulbarosu.org.tr
e-mail: info@istanbulbarosu.org.tr
ISSN: 1304-9488
Bask›:
Lebib Yalk›n Yay›mlar› ve Bas›m ‹ßleri A.Þ.
Oto Sanayii, Barbaros Cad. No:78
4.Levent / ‹STANBUL
Tel: (0212) 282 39 00

14

15

Montrö Sözleﬂmesi
Cumhuriyet Tarihinin En Önemli
Sözleﬂmelerinden Biridir

Baro Meclisi Genel Kurulu
Topland›

26

30
THM Koromuzun
Türkü ﬁöleni

TSM Koromuzun
"Bahara Merhaba" Konseri

ATATÜRK DEVR‹MLER‹ IﬁI⁄INDA
LA‹K VE DEMOKRAT‹K CUMHUR‹YET‹
HEP B‹RL‹KTE AYDINLI⁄A TAﬁIYACA⁄IZ.
DEMOKRAS‹N‹N TEMEL‹ OLAN LA‹KL‹⁄‹N ‹Ç‹N‹
BOﬁALTMA G‹R‹ﬁ‹M‹NDE BULUNANLAR ‹LE
BÜYÜK ORTADO⁄U PROJES‹ ADI ALTINDA ÜLKEM‹ZE
ILIMLI ‹SLAM MODEL‹N‹ DAYATAN

EMPERYAL‹ST GÜÇLER
AMAÇLARINA ULAﬁAMAYACAKLARDIR.
CUMHUR‹YET’‹ BOMBALAYAN
DANIﬁTAY’A KURﬁUN SIKAN
KARANLIK GÜÇLERE KARﬁI;

BARIﬁI, ULUSAL BÜTÜNLÜ⁄Ü VE
KARDEﬁL‹⁄‹ SAVUNMAYI SÜRDÜRECE⁄‹Z.
LA‹K DEMOKRAT‹K CUMHUR‹YET‹M‹Z‹ YIKMAYA
ÜLKEM‹Z‹ KAMPLARA BÖLMEYE
K‹MSEN‹N GÜCÜ YETMEYECEKT‹R.

‹STANBUL BAROSU

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

Dan›ﬂtay’a Yap›lan
Hain Sald›r›y› K›nad›k
Laik Demokratik ve Hukuk
Devleti olan Cumhuriyetimize,
sonuna kadar sahip ç›kmak
ve onu ayd›nl›k günlere
taß›mak için ant içen binlerce
hukukçu, cüppeleriyle ve
yakalar›na takt›klar› siyah
kurdelelerle KARARLILIK
yürüyüßü yapt›.
stanbul Barosunun ça¤r›s› üzerine 24 May›s
Çarßamba günü saat 16.00’da Baro önünde
toplanan Baro üyesi avukatlar Bölge Barolar›n›n Baßkan ve temsilcileri Bölge ‹dare Mahkemesi
yarg›ç ve savc›lar›, hukukçular ellerinde Atatürk resimleri, Türk bayraklar› ve çeßitli pankartlarla Taksim
Cumhuriyet alan›na yürüdüler.

‹

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin taß›d›¤›
büyük boy Atatürk resmiyle harekete geçen hukukçular, Onuncu Y›l ve Da¤ Baß›n› Duman Alm›ß marßlar›yla yürürken, zaman zaman yap›lan anonslarla da
yürüyüßün anlam ve amac› vurguland›. Yürüyüß s›ras›nda at›lan sloganlarla, ellerde taß›nan pankartlarda
yaz›lanlar ßöyleydi:

“D
Demok
kratiik Laiik Huk
kuk
k Devlletiind
de Hep Mustaffa Kemall’iin ‹ziind
de” • “Kul de¤il Yurttaß, Ümmet De¤il
Ba¤›ms›z Ülke, Ba¤›ms›z Yarg›” • “Tam BaUlus” • “B
ürllük ve Ba¤›ms›zll›k
k Beniim
¤›ms›z Türkiye” • “Özgü
karak
kteriimd
dir. M. Kemall” • “Kahrolsun EmperyaEmperyallizmiin Oyununa Gellmeyece¤iiz”
lizm” • “E
Yürüyüß boyunca halk›n ilgisi hiç eksilmedi. Yol kenarlar›ndan ve pencerelerden gelen alk›ß sesleri, yürüyüßün hakl›l›¤›n›n ve yürüyenlerin amaçlar›na
ulaßmadaki kararl›l›¤›n adeta onaylanmas› ve yüreklendirilmesiydi.
Bu görkemli yürüyüß Taksim Cumhuriyet Alan›nda
sona erdi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Cumhuriyet An›t›na k›rm›z› ve beyaz karanfillerden olußturulan ‹stanbul Barosu çelengini koydu. Bunu, sayg›
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durußu ve hep bir a¤›zdan söylenen ‹stiklal Marß› izledi. ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu,
yürüyüße kat›lan tüm hukukçulara, ilgilerini eksik etmeyen halka ve yürüyüßü baßtan sona izleyen bas›n
emekçilerine teßekkür etti.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Cumhuriyet Alan›nda yapt›¤›
konußmada ßunlar› söyledi:
“Ülkemizde laik demokratik hukuk devletinin tam olarak kurulabilmesi ve ayd›nl›¤a taß›nabilmesinin kararl›l›¤› içinde yürüdük. Türkiye’de d›ß güçler ve içerideki ißbirlikçileri ülkemizi çok zaman zay›f yakalamak
ve içerde huzursuzluk yaratmak bak›m›ndan karanl›¤a gömülmüß olan insanlar› her zaman kullanm›ßlard›r. Karanl›ktan hiçbir zaman insanlar›n ayd›nl›¤a ç›k-

‰

güncel
mas› mümkün de¤ildir. O karanl›k eller ülkemizde zaman zaman terör yaratarak amaçlar›na ulaßmak ve
insanlar› b›kt›rarak y›lg›nl›¤a düßürmeye yönelik çaba
içine girerler. Bu filmin daha önce de oynand›¤›n› hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu nedenle biz hukukçular, ülkemizin laik bir hukuk düzeni içersinde, ça¤daß demokratik bir yap›lanmayla, bar›ß ve huzurla, ileriye
dönük ve ayd›nl›¤a yürüyerek, ülkemizi daha güzel
yerlere götürmeye karar vermiß insanlar›z. Bizi bu
yoldan çevirmek isteyenler, arkalar›nda kan b›rakarak geriye dönmek isteyenler, o karanl›k düßünceleriyle birlikte geride kalacaklar ve her zaman ayd›nl›¤a
do¤ru yürüyenler ayd›nl›¤a mutlaka ulaßacaklard›r.
Ülkemizde laik hukuku uygulayan ve yönetimlerin ald›klar› kararlar›n hukuka uygunlu¤unu denetleyen ve
hukukun üstünlü¤ünü savunmak için mücadele veren
ve bu konuda bütün gecesini gündüzünü birbirine katarak çal›ßan çok de¤erli yarg› mensuplar›n›n ald›klar›
kararlar, onlar› belki memnun etmeyebilir. Ama ayd›nl›k, ba¤›ms›z ve laik Türkiye’nin uygulay›c›lar› olmas› bak›m›ndan yarg›m›z›n her zaman yan›nda olaca¤›z
ve onunla birlikte her zaman ileriye do¤ru yürüyece¤iz.
Karanl›k düßüncelerini terörle baßar›ya ulaßt›rmak isteyenlere sesleniyorum: Terör en büyük insanl›k suçudur. Terörle bir yere var›lamayaca¤›n› bilelim. Hepimize ait bu ülkede, bar›ß›, kardeßli¤i ön planda tutal›m.
Atatürk ilkeleri ›ß›¤›nda laik demokratik hukuk devleti olan Türkiye’yi hep birlikte ayd›nl›¤a taß›mak için
ant içiyoruz.”
Yürüyüße kat›lanlar Baro Baßkan›n›n konußmas›ndan
n
sonra sessizce da¤›ld›.

Fark›nday›z
Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olma özelliklerini anayasas›nda güvence alt›na alan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin ba¤›ms›z yarg› organlar›ndan
biri olan Dan›ßtay’a yap›lan bu ça¤d›ß›, cumhuriyetin
temel niteliklerine yönelik sald›r›y› ßiddetle k›n›yoruz.
Egemenli¤in kay›ts›z ßarts›z milletin oldu¤u, ruhani
iktidar› terk edip dünyevi iktidar› benimseyen Türk
milleti için bu sald›r› asla kabul edilemez ve görmezden gelinemez.
Türkiye Cumhuriyeti’ne karß› olan her türlü iç ve d›ß
tehdidin bilincinde olan biz gelece¤in hukukçular›
Atatürk ilke ve devrimlerinin sonsuza dek savunucun
suyuz.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Kulübü Ö¤rencileri

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

Baﬂkan Kolcuo¤lu: “Üzüntümüz bir
kat daha artm›ﬂt›r.”
an›ßtay’a 17 May›s 2006 Çarßamba günü yap›lan silahl› sald›r›da ‹kinci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldü. ‹kinci Daire Baßkan› Mustafa Birden a¤›r, üyeler Ayfer Özdemir, Ayla
Gönenç ve Tetkik Hâkimi Ahmet Çobano¤lu hafif yaraland›.

D

‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Baro
Merkezinde bas›na ßu aç›klamay› yapt›:
“Bugün Dan›ßtay 2. Daire Baßkanl›¤›n›n baßkan ve
üyeleriyle bir tetkik hâkimine karß› girißilen menfur
sald›r›y› ßiddetle k›n›yoruz. Sald›r›y› gerçekleßtirdi¤i
belirtilen kißinin Baromuz mensubu olmas› üzüntümüzü bir kat daha artt›rm›ßt›r.

bakandan kaynaklanan sözler bu örneklerden sadece
birisidir.
Sald›r›ya u¤rayan daire baßkanl›¤›n›n verdi¤i kararlar
bu kararlar›n yürütmedeki de¤erlendirilmesi bu de¤erlendirmeler ›ß›¤›nda özellikle bas›n organlar›ndaki hedef gösterici yay›nlar, kaç›n›lmaz ac› sonucu do¤urmußtur.
‹stanbul Barosu Baßkan›n›n bas›n toplant›s›nda Baßkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Durako¤lu da haz›r bulundu. n

Bu olay uzunca bir süreden bu yana yarg› ba¤lam›nda sürdürülen tart›ßmalar›n ald›¤› boyut itibariyle ayr› bir özellik taß›maktad›r. An›msanaca¤› üzere özellikle yarg› kurumlar›m›zdan verilen kararlara karß›
yürütmenin eleßtiri boyutunu aßan bir tarz ve üslup
içinde sürdürdü¤ü tav›r gelinen bu son noktan›n failleri için cesaret konusu olmußtur. Özellikle bu kararlara karß› ulemay› kaynak gösteren ve do¤rudan Baß-

Dan›ﬂtay Baﬂkanl›¤›’na
Yüksek Mahkemenizin, 2. Daire Baßkan ve Üyelerine yönelik olarak 17.05.2006 gününde yap›lan sald›r›y› ßiddetle k›n›yoruz. Cumhuriyet’imizin ve yarg›n›n en temel kurumlar›ndan birine yönelik
olarak gerçekleßtirilen bu sald›r›y›, tüm hukukçular ile demokratik, laik ilkeleri savunan ça¤daß güçlere yönelmiß, çirkin bir sald›r› olarak de¤erlendiriyoruz. Sald›rgan›n baromuza kay›tl› olmas›
üzüntümüzü artt›rmaktad›r. Sald›rgan hakk›nda baromuzun yetkili kurullar›nca gerekli ißlemler baßlat›lm›ßt›r.
Bu tür sald›r›lar›n baßta Yüksek Mahkemeniz olmak üzere tüm
Cumhuriyet kurumlar›n›, Atatürk ilkeleri ›ß›¤›nda ve hukuk yolundan
asla geri döndüremeyece¤ine olan inanc›m›z tamd›r. Bu mücadelenizde ‹stanbul Barosu olarak her zaman yan›n›zda oldu¤umuzu bilmenizi ister, sald›r›da yaralanan üyelerinize acil ßifalar dilerim. n
Sayg›lar›mla
‹stanbul Barosu Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
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Av. Alparslan Arslan
Hakk›nda
Meslekten Men ‹stemiyle
Disiplin Soruﬂturmas› Aç›ld›
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, 19
May›s 2006 Cuma günü yapt›¤› ola¤anüstü toplant›da, Dan›ßtay 2. Dairesi
Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in öldürülmesi ve Daire Baßkan› ile üyelerin
yaralanmas› olay›nda ßüpheli Av. Alparslan Arslan hakk›nda meslekten
men istemiyle re’sen disiplin sorußturmas› aç›lmas›n› kararlaßt›rd›.
n

güncel

Onbinler
An›tkabir’de Buluﬂtu
Laik, demokratik, sosyal bir
hukuk devleti olan Türkiye
Cumhuriyetinin anayasal
kurumlar›ndan Dan›ßtay’a
yap›lan sald›r›, tüm
Türkiye’yi aya¤a kald›rd›.
ald›r›da a¤›r yaralanan Dan›ßtay 2. Daire
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in tedavi edildi¤i hastanede kurtar›lamayarak hayat›n› yitirmesi ve biri a¤›r dört üyenin yaralanmas› olay› tüm
toplum katmanlar›nda nefretle karß›land›.

S

Baßta Cumhurbaßkanl›¤›, Yüksek Mahkemeler, Üniversiteler, Hukuk Kurumlar›, Barolar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri ve halk olay› ßiddetle k›nad›lar. Ve 18 May›s Perßembe günü saat 11.00’da An›tkabir’de bulußtular.
An›tkabir önünde bulußan onbinler, sald›r›ya u¤rayan
temel hukuk kurumumuz Dan›ßtay’›n çelengini Atatürk’ün mozolesine b›rakt›ktan sonra sayg› geçißi yapt›lar. Atatürk’ün manevi huzurunda onun eseri laik demokratik bir hukuk devleti olan Cumhuriyete sahip
ç›kt›klar›n› bir kez daha güçlü bir ßekilde gösterdiler.
Yaßam›n› yitiren Dan›ßtay 2. Dairesi üyesi Mustafa Yücel Özbilgin o gün düzenlenen törenlerden sonra Ankara’da topra¤a verildi. Onbinler yine bu törenlerdeydi. Mustafa Yücel Özbilgin’in manevi huzurunda Dan›ßtay’a ve Cumhuriyete sahip ç›kt›¤›n› göstermekteydi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ve Yönetim Kurulu Üyeleri de onbinlerin içindeydi. An›tkabir’de yap›lan sayg› geçißinden sonra Türkiye Barolar
Birli¤i Baßkan› ve Yönetim Kuruluyla birlikte Dan›ßtay’a gitmißler, Dan›ßtay Baßkan› ve yard›mc›lar›n› ziyaret ederek baßsa¤l›¤› ve geçmiß olsun dileklerini
iletmißlerdi. ‹stanbul Barosu Baßkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri daha sonra Kocatepe Camiinde yap›lan
n
cenaze törenine kat›ld›lar.
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‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

Sald›r›n›n Seyir Defteri...
ç hukukumuz türbana geçit vermemißti. Dan›ßtay
ve Anayasa Mahkemesi,
türban›n siyasal bir simge oldu¤unu kabul etmiß ve bu karar›n› Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n de¤ißtirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddelerinden birine dayand›rm›ßt›. K›sacas› türban kamusal
alanda yasakt›.

AKP türban olay›n› çözme vaadiyle
iktidara gelmißti. Taban, yönetimi
s›k›ßt›r›yordu. Ülkeyi yönetme çabas›ndakiler, “Türban gündemimizin öncelikli konusu de¤il” dese de,
gündemden asla düßürmüyorlard›.
Verdikleri demeçlerde, devletin en
üst noktas›n› ele geçirmeden sorunun çözülemeyece¤i mesaj›n› tabana iletmeye çal›ß›yorlard›.

Din baronlar›, din a¤›rl›kl› vak›flar,
cemaatler ve tarikatlar bu karardan memnun de¤ildi. D›ß güçlerle
de ißbirli¤i yap›p AKP’yi iktidar
yapt›lar. AKP’yi yönetenler de¤ißtiklerini söylüyor, Milli Görüß gömle¤ini ç›kard›klar›n› öne sürüyor ve
ça¤daß söylemlere sar›l›yorlard›.
Bu nedenle Avrupa Birli¤ine büyük
ilgi gösterdiler. Avrupa’n›n özgürlükçü kimli¤inden yararlanacak ve
türbana özgürlük sa¤layacaklard›.
Üstelik Anayasa’da da de¤ißiklik
yapm›ßlar ve uluslararas› mahkeme kararlar› iç hukukun üstüne
ç›km›ßt›. Büyük bir umutla Avrupa
‹nsan Haklar› Mahkemesine koßtular. Ama yüksek mahkeme
umutlar›n› boßa ç›karm›ßt›. Üstelik
A‹HM karar› Büyük Daire taraf›ndan da onaylanarak kesinleßmißti.

Türbana Geçit
Vermemiﬂlerdi

‹

Bir umut daha vard›: Birleßmiß
Milletler ‹nsan Haklar› Komitesi.
Türban yasa¤›n›n insan haklar›na
ayk›r› oldu¤u iddias›yla oraya da
baßvurdular. Komite de A‹HM ile
ayn› görüßü paylaß›nca tüm umutlar sona erdi. AKP iktidar›n›n baßlang›çta dört elle sar›ld›¤› Avrupa
Birli¤ine girme çabalar› ise h›z
kesmißti.
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Tam bu s›rada Dan›ßtay 2. Dairesi,
kamusal alanda türbana geçit vermeyen bir karar daha alm›ßt›.
Okula geliß gidißinde türban takan
bir ö¤retmenin anaokuluna müdür
olmas›n› sak›ncal› bulmußtu. Bu
karar, baz›lar›n›n sinirlerini bozmußtu. Türkiye Cumhuriyetinin
Baßbakan› Erdo¤an, beklenmedik
tepki göstermiß ve “Efendi bu senin ißin de¤il, Diyanetin ißi” demiß
ve bununla kalmam›ßt›: “Bu karar›
hukuk ilkeleri içersinde tan›mlayam›yorum. Tarif edemiyorum...
Bunlar bu gidißle evin içine de kar›ßacaklar. Evin içinde de ßöyle
davranacaks›n, diyecekler. Kusura
bakmay›n. Türkiye yolgeçen han›
de¤il”.

Demecin bas›nda yay›nlanmas›ndan sonra, gördükleri tepki üzerine Baßbakanl›k Sözcüsü “Efendi
bu senin ißin de¤il, Diyanetin ißi”
sözüyle Dan›ßtay’›n kastedilmedi¤ini aç›klam›ßt›.
Tarih 13 Þubat 2006. Vakit Gazetesi “‹ÞTE O ÜYELER” baßl›¤›yla birinci sayfas›nda Dan›ßtay 2. Daire
Baßkan› Mustafa Birden, Üyeler

Mustafa Yücel Özbilgin, Engin
Kumrulu, Nevin Gönenç ve Ayfer
Özdemir’in foto¤raflar›n› yay›nlayarak hedef gösterdi. Ayn› sayfada
dört üyenin ayr›nt›l› özgeçmißi yay›nland›.
Bu Vakit Gazetesinin ilk “vukuat›”
de¤ildi. Daha önce Ahmet Taner
K›ßlal› ile Gümüßhane Barosu
Baßkan› Ali Günday da hedef gösterilmißti.

‰

güncel
Tehlikeye Dikkat
Dan›ßtay Baßkan› Sumru Çörto¤lu, Dan›ßtay’›n kuruluß y›ldönümünde yapt›¤› konußmada tehlikeyi sezmiß ve Dan›ßtay kararlar›na karß› baz› bas›n yay›n organlar›n›n hedef gösterme girißiminde
bulunduklar›na dikkat çekmißti.

Çörto¤lu ßöyle demißti: “Bir hukuk devletinde yarg› kararlar›n›n
eleßtirilmesi do¤ald›r. Ancak
eleßtiri ve de¤erlendirmelerin,
önyarg›dan uzak, hukuki ve bilimsel gerçeklere dayal› olmas› gerekir. Eleßtirinin, karar› veren
yarg› mensuplar›n›n ßahs›na yöneltilmesini do¤ru bulmuyoruz”.
Yüksek Mahkeme Baßkan› gibi
Cumhuriyet Gazetesi de yaklaßan
tehlikeyi sezmiß ve manßetinde
günlerce “Tehlikenin fark›nda m›s›n›z?” diye sormuß ve uyar› görevini yerine getirmeye çal›ßm›ßt›.
Ama karanl›k güçler daha erken
davran›p Cumhuriyet Gazetesini
uyarmak için farkl› günlerde arka
arkaya üç el bombas›n› gazetenin
bahçesine f›rlatm›ßt›.

sokakta planlad›¤› bu sald›r›lar vatandaßlar› üzmüß ve baz› sivil toplum örgütleri Cumhuriyet Gazetesi önünde nöbet tutarak tepkilerini
ortaya koymußlard›.
Güvenlik kameralar› sald›rganlar›
görüntülemesine karß›n aradan
epey zaman geçmiß, sald›rganlar
yakalanamam›ßt›. Baßbakan, “Ne
olmuß yani, bizim de parti binalar›m›za bomba at›yorlar” diyerek olay› önemsemezken, Baßbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali Þahin, Vakit
Gazetesi ile Cumhuriyet Gazetesini ayn› kefeye koyarak büyük bir
“gaf” yap›yordu.
Önemsemezlikler, umursamazl›klar ve yanl›ß de¤erlendirmeler 17
May›s sabah› Dan›ßtay sald›r›s›yla
sert bir kayaya çarpacakt›. Türkiye
Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir
anayasal kuruma silahl› ve kanl›
bir sald›r› düzenlenmißti.

Ve Kanl› Sald›r› ...
Avukatl›k kimli¤ini kullanarak Dan›ßtay’a kolayca giren ve 2. Dairenin kap›s›n› zorlayan bir zorba, Daire baßkan ve üyelerini görevleri

s›ras›nda kurßun ya¤muruna tutmußtu. Sald›rgan, Üye Mustafa Yücel Özbilgin’i baß›ndan, Daire Baßkan› Mustafa Birden’i karn›ndan,
di¤er üyeleri çeßitli yerlerinden
yaralam›ß ve kaçmak üzereyken
iki polis memurunun üzerine atlamas›yla sald›rgan suç aleti ile birlikte ele geçirilmißti. Baß›ndan
a¤›r yaralanan Özbilgin hemen
hastaneye kald›r›lm›ß ancak kurtar›lamam›ßt›.
Olay›n duyulmas› üzerine Türkiye
aya¤a kalkt›.
Sald›r›y› gerçekleßtiren Av. Alparslan Arslan’›n, bas›na yans›yan
ilk ifadesinde, türban aleyhine karar veren Dan›ßtay 2. Daire üyelerini cezaland›rmak istedi¤ini söylemesi, “olay›n vahametini” bir kez
daha ortaya koymußtu. Sorußturmalardan anlaß›l›yordu ki, Cumhuriyet Gazetesini bombalayanlar
da ayn› yobaz kißilerdi.
Evet, Cumhuriyet belki o kadar
tehlikede de¤ildi ama a¤›r bir tehdit alt›nda oldu¤unu bu olaylar
göstermiyor mu?
(A.D.) n

Cumhuriyet Gazetesine yap›lan
sald›r›n›n nedenini anlamak çok
zor de¤il. Yobaz zihniyetin ç›kmaz
A.D.
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Zamans›z Kayan Y›ld›z:
Av. Dr. M. ﬁükrü Alpaslan
stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi,
Türk Ceza Hukuku Derne¤i Üyesi, Yeditepe
Üniversitesi Ö¤retim Üyesi Av. Dr. Mehmet
Þükrü Alpaslan’› topra¤a verdik.

‹

Bir süredir tedavi görmekte olan Av. Dr. Mehmet
Þükrü Alpaslan’› 23 May›s 2006 Sal› günü yitirmißtik.
Av. Dr. M. Þükrü Alpaslan için 25 May›s 2006 Perßembe günü saat 10.30’da ‹stanbul Barosu önünde
bir tören düzenlendi. ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, ailesi, Üniversitelerden ö¤retim üyeleri, avukatlar ve baro çal›ßanlar›n›n haz›r bulundu¤u
törende konußan ‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, “Çok de¤erli bir üyemizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaß›yoruz” dedi.
Kolcuo¤lu sözlerini ßöyle sürdürdü: “Þükrü Alpaslan hocayla çok k›sa bir süre birlikte çal›ßt›k. Ondan çal›ßmalar›m›z s›ras›nda çok yararland›k.
Böylesine baßar›l› bir insan ne yaz›k ki amans›z bir
hastal›¤a yakaland›. Tedavi görürken bile çal›ßmalar›n› aksatmak istemezdi.
Þükrü hoca, ça¤daß demokrasi, hukukun üstünlü¤ü
ve laik hukuk konusunda büyük katk›lar sa¤lad›. O
sadece bunlarla yetinmedi. Bildiklerini ö¤rencilerine de aktararak gelece¤in hukukçular›n›n özellikle
insan haklar› üzerine yetißtirilmesinde
büyük eme¤i vard›r. Hepimiz ondan bir
ßeyler ö¤rendik.”
Törende daha sonra ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ö¤retim üyesi
Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Galatasaray Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Haluk
Kabaalio¤lu birer konußma
yaparak Alpaslan hakk›ndaki
duygu ve düßüncelerini
anlatt›lar.
Baromuzun önündeki törenden sonra Av. Dr. M. Þükrü
Alpaslan’›n cenazesi Erenköy
Galip Paßa Camiine götürüldü. Burada ö¤le vakti k›l›nan
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cenaze namaz›ndan sonra Þükrü Alpaslan, Küçükyal› Mezarl›¤›nda topra¤a verildi.
Törenlere ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu ile birlikte Yönetim Kurulu Üyeleri de
kat›ld›.

n

ÖZGEÇM‹ﬁ‹:
Av. Dr. Mehmet Þükrü Alpaslan, 1949 y›l›nda Diyarbak›r’da do¤du. 1971 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesini bitirdi. 1973 y›l›nda ayn› fakültenin Ceza ve
Ceza Usul Hukuku Kürsüsüne asistan olarak girdi.
1983 y›l›nda “Kriminoloji ve Hukuk Aç›s›ndan Tedhißçilik” konulu tezi ile “Hukuk Doktoru” unvan›n› ald›. 1984 y›l›nda ö¤retim üyeli¤inden ayr›larak serbest avukatl›k yapmaya baßlad›.1994
y›l›ndan 2005 y›l›na kadar Türkiye Cumhuriyeti’ni Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinde savundu. 2004 y›l›nda ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyeli¤ine seçildi. Bu arada Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde “Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleßmesi ve Uygulamas›” konulu dersi vererek ö¤retim üyeli¤i görevini sürdürdü.
Av. Dr. Mehmet Þükrü Alpaslan’›n yay›nlanm›ß çok say›da makalesi
ve ceza alan›nda yaz›lm›ß kitaplar› bulunuyor.
Av. Dr. Alpaslan, evli ve iki çocuk babas›yd›.

n

güncel

Frans›z Parlamentosunu Uyard›k
stanbul Barosu Yönetim
Kurulu, “Ermeni Soyk›r›m›n› ‹nkâr Edeni Cezaland›rma Yasas›”n› gündemine alan
Frans›z Parlamentosunu uyard›.

‹

Yönetim Kurulu, Taksim’deki Fransa’n›n ‹stanbul Baßkonsoloslu¤una
Frans›z Parlamento Baßkanl›¤› ile
Frans›z Baßbakanl›¤›na iletilmek
üzere bir uyar› mektubu b›rakt›.
Yönetim Kurulu ayr›ca, söz konusu
mektubu, 17 May›s Çarßamba günü saat 10.00’da Fransa Baßkonsoloslu¤u önünde düzenlenen bas›n toplant›s›yla bas›na ve kamuoyuna aç›klad›.
Aç›klamay› Yönetim Kurulu ad›na
Baßkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu yapt›.
“Ulusumuz, 1914 y›l›nda baßlayan
Birinci Dünya Savaß›ndan sonra
1919 -1922 y›llar› aras›nda Ulusal
Kurtuluß Savaß› vermiß ve vatan›n›
savunmußtur.
Ermeni soyk›r›m› iddias›, tarihi
belgelere ve gerçeklere ayk›r›d›r.
Savaß koßullar›nda her iki taraftan
insanlar ölmüßtür. Bu trajedi asla
soyk›r›m olarak nitelendirilemez.
Bu tarihi gerçek, Ermenistan’›n ilk
Baßbakan› Kaçaznuni taraf›ndan
da kabul edilmektedir. Kaçaznuni

1923 y›l›nda kendisinin de yöneticisi oldu¤u Taßnak Partisi’nin konferans›nda bu gerçe¤i ßöyle ifade
ürk
kler savunma içetmektedir: “Tü
gü
üdüsü
üylle harek
ket etmiißtiir. Teh
hciir
karar› amac›na uygund
dur. Bizller
Rus Çarll›¤›, ‹ngiiliz ve Frans›z Emperyallizmii taraff›nd
dan kulllan›lld›k
k.”
Bu ifadeler soyk›r›m suçlamas›n›n
geçersizli¤ini ortaya koymaktad›r.
‹stanbul Barosu Frans›z Parlamentosu’nun soyk›r›m iddias› ile
ilgili yasa ç›karmas›n›, uluslararas› iyi ilißkilerle, Türk-Frans›z
dostlu¤u ile evrensel fikir özgürlü¤ü ve akademik özgürlüklerle,
tarihi gerçekliklerle ba¤daßmad›¤›n› vurgulayarak Türk ve Dünya
kamuoyunun takdirlerine sunmaktad›r.
‹stanbul Barosu Baro Meclisi, 13
May›s 2006 tarihli 11. Ola¤an Genel Kurul’unda konuyu ayr›nt›lar›yla de¤erlendirmiß ve meslektaßlar›m›z›n bu konudaki hakl›
tepkilerinin ‹stanbul Barosunca
ortaya konulmas›na karar vermißtir. ‹stanbul Barosu bu girißime
karß›, uluslararas› hukuk kurumlar›na ve Paris Barosuna bu konudaki tepkilerini ortaya koyan birer
mektup göndermißtir.

‹stanbul Barosu Türk ve Dünya kamuoyuna konuya ilißkin görüßlerini aç›klaman›n yan›nda, bas›n
aç›klamas›n›n birer nüshas›n›n da
Frans›z Parlamentosu’na ve Frans›z Hükümeti’ne ulaßt›r›lmak üzere Frans›z Baßkonsoloslu¤u’na
verilmesini uygun görmüßtür.
Frans›z Parlamentosu’nun bu girißimi gerçekleßir, yasaya dönüßürse, uzun mücadeleler sonucu, büyük bedeller ödenerek ulaß›lan fikir özgürlü¤ü ortadan kalkacak ve
bu Fransa’n›n totaliter bir anlay›ßa
döndü¤ünün de kan›t› olacakt›r.
Geçmißte yaßanan ve tarihçiler taraf›ndan tart›ß›lmas› gereken olaylar›n suçlama arac› olarak kullan›lmas›n›n, dostluklar›n olußmas›na ve bar›ß›n sa¤lanmas›na önemli
engeller getirece¤inin bilinmesi
gerekir. Gerçekleri aç›klaman›n,
ulusumuza yönelik soyk›r›m iftiras›n› sözlü ve yaz›l› olarak reddetmenin cezaland›r›laca¤›, tarih biliminin, siyasal amaçlar do¤rultusunda alaca¤› bir kararla yok say›lmas› sonucunu do¤uracak bu girißimi Frans›z Parlamentosu’nun ve
Frans›z Hükümeti’nin bir kez daha
düßünmesini talep ediyoruz.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.” n
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Av. Karabetyan: 'Türkiye'deki
hoﬂgörünün en güzel örne¤i benim.’
stanbul Barosu Üyesi Av.
Ke¤am Karabetyan’›n,
Amerika’da Türkçe yay›nlanan MedyaTürk adl› yay›n organ›nda bir röportaj› yay›nland›.
Av. Karabetyan’›n söyledikleri Ermeni soyk›r›m› yalanlar›yla dünyay› aldatmaya çal›ßanlara “Tokat
Gibi Bir Cevap”t›. Bu ilginç röportaj› özetleyerek okurlar›m›z›n bilgisine sunmak istedik.

‹

Diaspora bütün dünyada Ermenilerin Türkiye’de zulüm gördü¤ünü iddia ediyor. Siz Türkiye’de
yetißmiß bir Ermenisiniz. Hayat›n›z›n herhangi bir döneminde sadece etnik kökeniniz nedeniyle
herhangi bir s›k›nt› yaßad›n›z m›?
Böyle bir s›k›nt›yla karß›laßmad›m. Bir Ermeni olarak, Kastamonu’da do¤dum, Kastamonu’da ilk ve orta tahsilimi yapt›m.
1969’da ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Gerek Kastamonu’daki yaßant›m›zda, gerekse ‹stanbul’da fakülteyi
bitirdikten sonra baßlad›¤›m
avukatl›kta, hiçbir ayr›mc›l›kla
karß›laßmad›m. Mesle¤im gere¤i
bulundu¤um toplant›larda, gerek avukatl›k yapt›¤›m adliyelerde veya devletin resmi kurumlar›nda bir Ermeni oldu¤umdan
dolay› centilmenlik ve dürüstlük
görüyorum. Bu da bana Türkiyeli
olarak mutluluk ve onur veriyor.
Düßünün, ben bir Ermeni’yim,
ama ßu anda ‹stanbul Barosu
Uluslararas› ‹lißkiler ve Avrupa

10

Birli¤i Hukuku Komisyonu üyesiyim. ‹stanbul Barosu, öyle s›radan bir kuruluß de¤il. Üye say›s›
bak›m›ndan Tokyo ve New
York’tan sonra dünyan›n üçüncü
büyük barosudur. Ayn› zamanda
Kastamonulu Sanayici ve ‹ßadamlar› Derne¤i Yönetim Kurulu
üyesi ve Genel Baßkan’›n hukuk
dan›ßman›y›m. K›sacas› Türklerin Ermeni vatandaßlar›na ne kadar hoßgörüyle bakt›¤›n›n en büyük ispat› benim.
Peki, “Sözde Soyk›r›m iddialar›”na ne diyorsunuz? Gerçekten
böyle bir soyk›r›m yaßand› m›?
Ben bu sorunuza ßu ßekilde cevap vermek istiyorum. Olay›n yaßand›¤› tarih 1914 -1915. Biz bu
tarihi yaßamad›k, görmedik. Ancak yaßayanlardan duyduk. Her

ßeyden önce baz› belgelerin de
›ß›¤›nda o dönemde, hükümet taraf›ndan, bir tehcir yasas› ç›kart›lm›ß. Bu demek de¤il ki, Osmanl› soyk›r›m yapm›ß. Unutmay›n. Osmanl› imparatorlu¤u’nda
Ermeni subaylar, Ermeni askerler hatta Çanakkale’de ßehit olan
Ermeniler var. O dönemde Ermeni Milletvekilleri var, Ermeni
Büyükelçiler var, Ermeni Konsoloslar var. Þimdi bu ßartlar alt›nda devletin bizzat böyle bir ßey
yapt›¤›n› söylemek mümkün de¤il. Çünkü devlet bunu kolluk
kuvvetleriyle yapacak bir durumda de¤ildi. Tehcir karar›n› hükümetin ola¤anüstü durumlarda
ald›¤›n› düßünürsek, demek ki o
dönemde pek de sa¤l›kl› bir ortam yoktu. ‹ßte böyle bir göç s›ras›nda yasay› ç›karan ve uygu-

‰

güncel
layan hükümet, bu göçü onlar›n
yol boyunca güvenli¤ini sa¤lamak zorundayd›. Ancak baz› yerlerde devlet denetimi eksikli¤i
çetelerin, mal düßmanlar›n›n,
f›rsatç›lar›n sald›rmalar› neticesi
maalesef baz› s›k›nt›lar yaßanm›ßt›r. Þimdi bu ßartlar alt›nda
devletin soyk›r›m yapt›¤› mümkün görünmemektedir. Çünkü
devlet güçleri birçok yerde Ermeni vatandaßlar› korumußtur.
Sald›r›lar› engellemißtir. Denetimlerin eksik oldu¤u yerlerde
ise münferit olaylar yaßanm›ßt›r.
Bu da yaßananlar›n anlat›ld›¤›
kadar yo¤un olmad›¤›n›n göstergesidir. Dolay›s›yla soyk›r›m diye
ßey yoktur. Bu sadece baz› bölgelerde, f›rsatç›lar›n ortaya ç›kmas› sonucu yaßanan baz› münferit olaylard›r.
Peki, belirsizliklere ra¤men, Ermeni diasporas› diye adland›r›lan Türkiye karß›t› topluluk yalanlarla nereye varmak istiyor.
Sizi ayr› tutarak söylüyorum, Ermeniler neyin peßinde?
Ben bir hukukçuyum Elbette siyasetin içinde de bulundum.
Türkiye’de ben bir avukat olarak
ülkemin birlik ve beraberli¤ine
inanm›ß bir Türk vatandaß›y›m.
Bir Türkiye Ermenisi olarak Anayasan›n 66’nc› maddesi olan
“Türkiye Cumhuriyeti Devletine
vatandaßl›k ba¤›yla ba¤l› olan
herkes Türktür” ifadesine göre
Türküm. Türkiye’nin birlik beraberli¤ini k›skanan d›ß güçler var.
Türkiye’nin ça¤daß uygarl›k düzeyine ulaßmam›z için yapt›¤›m›z
çabalara engel olmak isteyen,
kalk›nmas›n› istemeyen d›ß güçler var. Elbette bu d›ß güçler

Türkiye’nin AB’ye girmesine engellemek için de¤ißik senaryolar
üreterek, hem Türkiye’deki devletine sadakat ile ba¤l›, bunu tarihte ispat etmiß Ermeni toplumunu k›ßk›rt›yorlar. Bu da baz›
gerginliklere sebep oluyor.
Peki, Ermenileri göçe zorlayan
sebep neydi?
Türkiye Ermenileri sadakat ile
devletine, milletine ba¤l›d›r. ‹hanet edenler olmuß olabilir. Maalesef Türk toplumu baz› zorluklar yaßam›ß. Tehcir yasas› da
herhalde bu yüzden ç›kar›ld›.
Türkiye’de Ermeni cemaatine
yönelik dini anlamda bir bask›
var m› günümüzde? ‹badetinizi
rahatl›kla gerçekleßtirebiliyor
musunuz?
‹badet ederken hiçbir bask› yaßam›yoruz. Diledi¤imiz zaman
kilisede ibadetimizi ediyoruz.

"Türkler ile Ermeniler
850 y›l sorunsuz
yaßam›ßt›r. Ermenilerden
Osmanl› döneminde
29 paßa, 22 bakan,
33 milletvekili,
7 büyükelçi,
11 baßkonsolos
yüksek devlet
görevlerinde bulunmuß.
Cumhuriyet döneminde
de yine milletvekillerimiz
seçilmiß ve devletine
Türk milletine
hizmetlerde görevler
yapm›ßlard›r."

Bu ülkede yaßamaktan onur duyuyorum. Türk kimli¤i taß›maktan gurur duyuyorum. Türkler ile
Ermeniler 850 y›l sorunsuz yaßam›ßt›r. Ermenilerden Osmanl›
döneminde 29 paßa, 22 bakan, 33
milletvekili, 7 büyükelçi, 11 baßkonsolos yüksek devlet görevlerinde bulunmuß. Cumhuriyet döneminde de yine milletvekillerimiz seçilmiß ve devletine Türk
milletine hizmetlerde görevler
yapm›ßlard›r. Bununla da mutluluk duyuyorum.
ABD’de etkili bir diaspora var.
Onlar›n düßüncelerini nas›l karß›l›yorsunuz?
Diaspora Ermenilerinin Türk
düßmanl›¤› içinde oldu¤unu duyuyorum. Diaspora Ermenilerinin ismini kullananlar belirli
gruplard›r. Türkiye düßmanl›¤›
bu gruplar›n ißidir, ißgüzarl›¤›d›r.
Yoksa gerçek Ermenilerin Türkiye’yle bir problemi yoktur. Benim edindi¤im bilgi bu. Onlar hala Türkiye’yi seviyorlar. Ama bir
ßekilde gitmißler. Hala yüreklerinde Türkiye özlemi var. Türkiye
düßmanlar›na sözüm dipsiz kuyuya taß atmas›nlar. Özellikle de
Ermeni soydaßlar›ma sesleniyorum. Gelsinler görsünler, Türkiye’de insanl›¤›n nas›l oldu¤unu
yerinde görsünler. Uzaktan ahkâm kesmekle bu ißler olmaz.
Gerçekler yerinde yaßan›r ve görülür. Çocuklar›m›za geçmißteki
güzelliklerimizi anlatal›m, komßulu¤u ve birlikteli¤i gösterelim.
En güzeli de bu olur san›r›m. Benim görüßüm bu. Gençlerimiz ve
çocuklar›m›z bizden daha iyi bir
n
dostluk yaßarlar umar›m.
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Montrö Sözleﬂmesi
Cumhuriyet Tarihinin En Önemli
Sözleﬂmelerinden Biridir
merika Birleßik Devletlerinin Ortado¤u ve Kafkaslarda izledi¤i politikan›n bir uzant›s› olarak Montrö Sözleßmesinin “tadil” edilmesi istekleri son zamanlarda s›kça duyulur
olmußtu. Montrö Antlaßmas› nedir, neyi amaçl›yor, neyi kaps›yor,
de¤ißiklik gerekli mi de¤il mi? Konular›na aç›kl›k getirmek amac›yla
‹stanbul Barosu Baßkanl›¤› bir panel düzenledi.

Prof. Dr. Sevin Toluner

A

28 Nisan Cuma günü saat 15.00 –
18.00 aras›nda Beyo¤lu’ndaki ‹stanbul Yeminli Mali Müßavirler
Odas› Konferans Salonunda düzenlenen panelde “Son Gelißmeler
Iß›¤›nda Montrö Sözleßmesi ve
Türk Bo¤azlar›” konusu tart›ß›ld›.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu’nun aç›l›ß›n› yapt›¤› ve ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek’in yönetti¤i panele konußmac› olarak ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Emekli Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sevin Toluner, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Devletler Hukuku Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Rauf
Versan, Emekli Büyükelçi ve Milletvekili Þükrü Elekda¤ ve Emekli
Amiral Tanju Erdem kat›ld›.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, konußmas›nda
Amerika Birleßik Devletlerinin
emperyal bir güç olarak dünyan›n
önemli enerji kaynaklar›n› ele geçirme mücadelesi verdi¤ini, bunun
için de savaß› bir araç olarak kulland›¤›n› söyledi.

ABD’nin yeni hedefinin Kafkaslar
ve Hazer petrolleri oldu¤una dikkat çeken Kolcuo¤lu, ABD’nin bu
niyetini gerçekleßtirmek için de
s›k s›k Montrö Sözleßmesinin de¤ißtirilmesi isteklerini aç›¤a vurdu¤unu bildirdi.
Kolcuo¤lu, ABD’nin terörist faaliyetleri önleme bahanesi alt›nda
Karadeniz’de bir silah gücü olußturarak Rusya’y› Güneyden kußatmay› ve Kafkas ve Hazer petrol yataklar›na el koymay› amaçlad›¤›n›
hat›rlatt›.
Panel’de ilk konußmay› Prof. Dr.
Sevin Toluner yapt›. Toluner, 9 Kas›m 1936’da yürürlü¤e giren Montrö Sözleßmesinin Cumhuriyet tarihinin en önemli sözleßmesi oldu¤unu vurgulad›.
Sözleßmenin, bo¤azlar›n güvenli¤ini Türkiye’ye b›rakt›¤›n›, Karadeniz ülkelerinin güvenli¤ini sa¤lay›c› bir sözleßme oldu¤unu belirten
Prof. Dr. Toluner, “Getiiriilen yenii

rejiim özelldir, yarar›m›zad
d›r ve bu
sö
özlleßmeye s›k
k› s›k
k›ya sar›llmam›z
gerek
ken bir bellged
dir” ded
di. Tolluner sözlerini ßöyle sürdürdü: “H
Hukuk
k tek
knii¤ii aç›s›nd
dan sözlleßme
çok
k iyii haz›rllanm›ßt›r. 29 mad
dde, 4
ek
k ve bir protok
koll. Sözlleßmeniin
zaman zaman de¤iißtiiriilmesii öneriilerii yap›ll›r. Buna da hak
k vermek
k
gerek
kir. Çünk
kü 1936 y›ll›nd
dan bu
yana dünyad
da çok
k önemlli de¤iißiiklikler olmußtur.”
ABD’nin Lozan görüßmelerine kat›ld›¤›n›, Potsdam Konferans›nda
da ABD’ye Karadenizle ilgili taraf
statüsü tan›nd›¤›n› hat›rlatan Toluner, bundan sonra bo¤azlar›n statüsünde bir de¤ißiklik yapmak için
masaya Amerikas›z oturman›n pek
mümkün görünmedi¤ini bildirdi.
Prof. Dr. Toluner, Lozan bar›ß anlaßmas›n›n 23. maddesinde öngörülen geçiß ve “seyr-ü sefain serbestisi” ilkesinin, Türkiye’nin ve
Karadeniz’de k›y›s› bulunan devlet-

‰
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Baro Bülteni
lerin güvenli¤ini sa¤lamak amac›yla Montrö Sözleßmesine yerleßtirildi¤inin alt›n› çizdi.
Konußmas›n›n baß›nda Montrö
Sözleßmesinin k›sa bir özetini yapan ve bu sözleßmenin de¤ißtirilmesi için ABD ve Sovyet notalar›n›n
bulundu¤una ißaret eden Emekli
Amiral Tanju Erdem, ‹kinci Dünya
Savaß› sonras›nda Türkiye’nin Bat›
dünyas›n›n ileri karakolu haline
gelmesinden sonra Sovyetler Birli¤inin görüß de¤ißtirdi¤ini ve bo¤azlardaki güvenli¤in ancak Türkiye
ile hareket edilerek sa¤lanabilece¤ine inand›¤›n› anlatt›.
Tanju Erdem, “B
Bu sonucun al›nmas›nd
da ço¤unlluk
kla ABD güdü mü
ünü
ün güvenllik ted
dbirlleriine kilitlenen Türk
kiye’niin bu koßulllard
da
dah
hi Montrö
ö Sözlleßmesiinii titiizllikle
uygullamas›n›n ve Sovyetller Birlli¤iiniin güvenllik nok
ktas›nd
da hassas
bir durußunun rollü oldu¤unu düßü
ünü
üyorum” dedi.
Erdem, konußmas›n› ßöyle tamamBiz biliyoruz ki ABD ne Lolad›: “B
zan’d
da ne de Montrö
ö’d
de ortaya ç›kan bo¤azllar rejiimiinii destek
klememiißtiir. Bugü
ünü
ün koßulllar›nd
da da
gö
önü
ül r›zas›ylla destek
klemesii olanak
kl› de¤iildir. Türk
kiye’niin bu aç›dan ABD’niin bask
k›llar›na haz›r olmas› ve Rusya’n›n da deste¤iinii alarak
k ak›lll› bir dipllomasiiylle direnmesii ve statü
üyü
ü muh
haffaza etmeye
çall›ßmas› yarar›na olacak
kt›r.”
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güncel
Emekli Büyükelçi ve Milletvekili
Þükrü Elekda¤, ABD’nin Karadeniz’e ilißkin niyetlerinin bulundu¤unu, bir süper güç olarak Rusya’y›
Güneyden kußatmak istedi¤ini söyledi. Elekda¤, bunu yaparken
ABD’nin karß›s›na ikinci güç olarak
Avrupa Birli¤inin ç›kt›¤›n›, AB’nin
daha geniß Avrupa istedi¤ini, ilißki
alan›n› Güney Kafkasya’ya kadar
genißletme çabalar›n›n bulundu¤unu bildirdi.
ABD’nin bölge ülkelerinde yeni üsler peßinde oldu¤unu yineleyen
Elekda¤, e¤er ABD Karadeniz’de
bir güç olußturabilirse bunun, Rusya’n›n güvenli¤ini önemli ölçüde
rahats›z edebilece¤ini ve bu rahats›zl›¤›n Türkiye’yi de olumsuz etkileyece¤ini bildirdi.
Þükrü Elekda¤, ABD’nin Montrö
Sözleßmesinde de¤ißiklik isteklerine karß› Türkiye’nin ›srarla savunmas› gereken ilkeleri ßöyle s›ralad›: “1- Karadeniz’de terör,
uyußturucu, yasa d›ß› göç, çat›ßma
ve varsa güvenlik boßlu¤u Türkiye
taraf›ndan di¤er k›y›daß ülkelerle
ißbirli¤i yap›larak karß›lanmal›d›r.
2- Amerikan›n Karadeniz’le ilgili
kayg›lar› varsa ve bunlar gerçekse,
bu kayg›lar Montrö sözleßmesi hükümleri çerçevesinde Karadeniz’e
k›y›daß devletlerle birlikte olußturulacak güvenlik düzenlemelerine
Türkiye’nin destek vermesinin
sa¤lanmas› suretiyle Amerika’n›n

bu endißeleri karß›lanabilir. 3ABD’nin Montrö Sözleßmesini “tadil” girißimi bölgede istikrars›zl›¤a
yol açar ve böyle bir istikrars›zl›k
Amerika kadar Türkiye’nin de ç›karlar›na ayk›r› olur. Bütün bölge
yang›n yerine döner ve Rusya böyle
bir girißime sessiz kalamaz. Türkiye bunu Amerika’ya iyi anlatmal›d›r. 4- Her ßeye ra¤men ABD Türkiye’nin telkinlerini dikkate almayarak Montrö Sözleßmesini “tadil”
ettirme yoluna giderse, Türkiye’nin
ulusal ç›karlar› do¤rultusunda hareket etmekte kararl› oldu¤unu
belirtmesi laz›md›r.”
Konuya uluslararas› karasular› ve
su yollar› aç›s›ndan yaklaßan Prof.
Dr. Rauf Versan, e¤er su yolu aç›k
denize ba¤lant›l› ise herkesin bu
haktan yararlanabilece¤ini, su yolu aç›k denize ba¤lant›l› de¤ilse ve
bir ülke egemenli¤i alt›nda ise
milletleraras› hukukun bu konuya
önemle e¤ilmek durumunda bulundu¤unu bildirdi.
Bir devlet karasular›nda hangi
haklara sahipse, bo¤azlarda da
ayn› haklara sahip oldu¤unu vurgulayan Versan, bo¤azlardan zarars›z geçißin her zaman mümkün
oldu¤unu, karasular›nda bu geçiß
haklar›n›n s›n›rlanabildi¤ini, bo¤azlarda ise bir s›n›rlama getirmenin mümkün olmad›¤›n› anlatt›.
1982 y›l›nda imzalanan bir sözleßmeyle karasular›nda genißlemenin 12 mile ç›kar›ld›¤›n›, ABD’nin
transit geçißlerle ilgili al›nan kararlardan pek memnun kalmad›¤›n› kaydeden Prof. Dr. Rauf Versan, ABD pek rastlanmayan bir ßekilde Birleßmiß Milletleri devreye
sokarak sözleßmede baz› de¤ißiklikler yapt›rd›¤›n›, asl›nda transit
geçißlerde k›y› devletlerinin pek
fazla müdahalesinin olamad›¤›n›
vurgulad›.
n

baro meclisi

Baﬂkan Kolcuo¤lu Güncel
Konularda Aç›klamalar Yapt›
stanbul Barosu Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, 13
May›s Cumartesi günü
Beyo¤lu’ndaki Yeminli Mali Müßavirler Odas› Konferans Salonunda
toplanan 11. Baro Meclisi Ola¤an
Genel Kurulunda yapt›¤› konußmada, güncel konularda aç›klamalar yapt›.

‹

“Güncel Gelißmeler Iß›¤›nda Yarg›
Sorunlar›”n›n görüßüldü¤ü toplant›da konußan Baßkan Kolcuo¤lu,
siyasi iktidar mensuplar›n›n yarg›ya güvenmediklerini aç›k aç›k söylediklerini, kendilerinden önceki
dönemlerde yarg›n›n siyasallaßt›¤›n› iddia ettiklerini, ama günü
geldi¤inde de yarg› sisteminin olanaklar›ndan yararlanmaya çal›ßt›klar›n› bildirdi.
Yarg› sistemimizin daha ça¤daß
anlamda ißleyebilmesini sa¤lamak
için çal›ßmalar yapt›klar›n›, bunun
için ‹stanbul’da 137 durußma salonunda avukat masas›na LCD ekran koyduklar›n› belirten Kolcuo¤lu, durußma baßkan› ya da hâkiminin tutana¤a yazd›rd›klar›n› avukatlar›n masalar›ndan izleyebildiklerini, ifade yanl›ßl›klar›na itiraz
edebildiklerini söyledi.
CMK ödenekleri sorununa da de¤inen Baßkan Kâz›m Kolcuo¤lu, bu
konuda ßunlar› söyledi: “Biliyorsunuz ödenek sorununun aß›lmas›
için hükümete 9 May›s’a kadar süre tan›nm›ßt›. Bu sürenin sonunda
Baro Baßkanlar› durumu yeniden
görüßtüler. Bu arada hükümet 20

trilyonluk bir ödenek gönderdi. Bu
sorunu kökten çözmedi¤i için,
içinde ‹stanbul Barosunun da bulundu¤u 10 Baro eylemden yana oy
kulland›. Ancak öteki barolar görüßmelerin sürdürülmesinden yana olunca, biz de bu karara uymak
zorunda kald›k”.
TMY Tasar›s›nda yer alan 6. maddenin çok tart›ß›ld›¤›n›, bu konuda
Ana Muhalefet Partisi Liderinin de
yan›lt›ld›¤›n› hat›rlatan Av. Kolcuo¤lu, 6. maddenin örgüt baß›na af
getirece¤inin öne sürüldü¤ünü,
buna kimsenin cesaret edemeyece¤ini, ancak yapt›klar› saptamalara göre, 6. maddenin yarg›lanmakta olan dinciler için Hükümet
taraf›ndan tasar›ya konuldu¤unu,

baßta Fetullah Gülen olmak üzere
pek çok dinci liderin bu maddeyle
affa u¤rayaca¤›n› anlatt›.
Þemdinli ‹ddianamesini haz›rlayan
savc›n›n mesle¤in onurunu zedeledi¤i için meslekten at›ld›¤›n›, bu
karardan sonra cezay› a¤›r bulup
ona sahip ç›kmak isteyenlerin görüldü¤ünü belirten Kolcuo¤lu,
“Savc› haz›rlad›¤› iddianameyle siyasallaßman›n tipik bir örne¤ini
vermißtir, yap›lan tart›ßmalarla
Türk Silahl› Kuvvetlerinin zedelenmesi misyonunu yerine getirmißtir. Savc›ya verilen ceza yerindedir
ve adil yarg›lamada böyle bir savc›n›n yeri olamaz” dedi.
n
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Vize Konusunda
Örgütlü Mücadele Gerekiyor
.C. Marmara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Selçuk
Demirbulak, Avrupa Birli¤i Hukuku çerçevesinde vize uygulamalar›
hakk›nda 24 Nisan Pazartesi günü
Baro Merkez binas›nda bir konferans verdi.

T

Konferans›n aç›l›ß›nda konußan ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu, AB ülkelerinde serbest
dolaß›m›n Türkiye aç›s›ndan büyük
önem taß›d›¤›n›, Ankara Antlaßmas›yla bu yol aç›lm›ßken, zaman içinde yap›lan mevzuat de¤ißiklikleri ve
konulan deregasyonlarla önemli
gerilemeler yaßand›¤›n› söyledi.
Serbest dolaß›m konusunda Türkiye’nin ortak ülke olarak de¤il imtiyazl› bir üye gibi görüldü¤ünü belirten Kolcuo¤lu, AB ülkelerinin
sermayesi, eme¤i ülkemizde serbestçe dolaß›rken, bizim emekçilerimize, ißverenlerimize, ulaßt›rmac›lar›m›za vize uygulanmas› yüzünden serbest dolaß›m›n siyasi
anlamda kabul edilmesinin çok
zor olaca¤›n› bildirdi.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Adalet Divan›n›n yap›lan bireysel baßvurular›
bir ölçüde de¤erlendirdi¤ini, hukuka uygun hale getirdi¤ini, ancak
verilen kararlar›n çok kesin ve net
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olmad›¤›n›, yoruma aç›k bulundu¤unu ve bir siyasi karar›n deste¤ine ihtiyaç gösterdi¤ini vurgulad›.
Konußmas›na Avrupa Birli¤i Hukukunun geniß bir özetini yaparak
baßlayan Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, Türkiye’nin Avrupa Birli¤i
ile hukuk mücadelesinin 1984 y›l›nda “Meryem Demirel Davas›yla”
baßlad›¤›n› bildirdi.
Çal›ßmak için Avrupa Ülkelerine
gidißten 21 y›l sonra haklar›n› aramaya baßlayan Türk vatandaßlar›n›n önemli kazan›mlar sa¤lad›klar›n› belirten Demirbulak, Meryem
Demirel Davas› ile elde edilen kazan›m›n Adalet Divan›n›n gerek
Ankara Antlaßmas› gerekse Katma Protokolü yorumlanmas›nda
kendisini yetkili görmesi oldu¤unu
bildirdi.

Türk ißçilerinin bugüne kadar aç›lan 24 bireysel davada oya gibi ißleyerek haklar elde ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Selçuk Demirbulak,
“AB
B huk
kuk
kunu olußturan sözlleßmeller, antllaßmallar, çeßiitlli kararllar
ve elde edilen yüksek
k mah
hkeme
kararllar› mevzuat›n bir parças› haline gellmiißtiir. Bu mevzuat›n yorumu Adallet Divan›na aittiir. Do¤rud
dan
uygullanab
bilir, do¤rud
dan etk
ki gibi
son derece etk
kili silah
hlar bullunmak
ktad
d›r. Ayr›ca elde edilen hak
klar›n kötü
üleßtiiriilemeyece¤iine ilißk
kin
mevzuat bullunmak
ktad
d›r” dedi.
Adalet Divan›na yap›lan baßvurularda avukatlar›n hepsinin AB ülkesi vatandaß› oldu¤unun dikkati çekti¤ini belirten Demirbulak, vize konusunun serbest dolaß›m hakk›
önündeki en büyük engel oldu¤una
dikkati çekerek, bu konuda devletin
yan› s›ra demokratik kitle örgütlerinin de mücadeleye kat›lmas› gen
rekti¤ini vurgulad›.

görüß

Konsolosluk Mahkemelerinden
Sömürge Yarg›s›na
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
anzimat öncesi Osmanl›
‹mparatorlu¤unda üç
çeßit mahkeme vard›:
Müslümanlar›n kendi aralar›ndaki anlaßmazl›klara bakan, geleneksel kurumlar olan Þer’i
mahkemeler, gayri müslim tebaan›n kendi aralar›ndaki davalarda yetkili Cemaat mahkemeleri (
Kilise mahkemeleri ), üçüncü
olarak ta; yabanc›lar›n aralar›ndaki uyußmazl›klara bakacak
olan Konsolosluk mahkemeleri.

T

Konsolosluk Mahkemeleri, giderek Osmanl›n›n ekonomik ve siyasal prangas›na dönüßen kapitülasyonlar›n ürünü idi. Bilindi¤i
gibi kapitülasyonlar emperyalist
bat› devletlerinin kendilerine ve
uyruklar›na Osmanl› ülkesinde
sa¤lad›klar› ekonomik, ticari, siyasi ayr›cal›klard›r. Osmanl›n›n
çöküßüne koßut olarak aleyhimize hükümleri a¤›rlaßt›r›lan kapitülasyonlarla ülkede yabanc› girißimciler Türklerden daha fazla
ticari ayr›cal›klar edindiler. Sonuç yerli burjuvazinin gelißememesi, sermaye birikiminin sa¤lanamamas› oldu. Devletin intihar›
anlam›na gelen kapitülasyon süreci sonunda Osmanl› ekonomisi
tamamen çöktü, ülke yar› sömürge haline geldi.

Bat›n›n dayatmalar› sonucu Osmanl› mülkünde, Osmanl›n›n denetimi d›ß›nda olußturulan bu
mahkemelerin yarg› alan› süreç
içinde genißledi. Yabanc›larla
Türk ( Müslüman ) tüccarlar›n davalar›na da bu mahkemeler bakmaya baßlad›. Her nedense konsolosluk mahkemelerinin bakt›¤›
davalar ço¤u kez Türk tüccarlar›n
aleyhine sonuçlan›yordu.

ilißkin inanc› boßa ç›kt›. 1856 Islahat Ferman›, 1876 I. Meßrutiyet
ve Kanuni Esasi, 1908 II. Meßrutiyet denemeleri Bat› emperyalizminin Osmanl›y› parçalama, co¤rafyas›n› paylaßma düßüncesini
zerrece etkilemedi. Osmanl›n›n
en uzun yüzy›l› olarak nitelenen
19. yüzy›l boyunca, Osmanl›n›n,
çözülüß, çöküß, sömürgeleßmesi
artarak devam etti.

“Osmanl› tebaas› olan tüccarlar›n ço¤u ticaret kanun ve usullerine vak›f olmad›klar›ndan pek
çok zarara u¤ram›ßlard›r. Hele
‹slam tüccarlar›yla ecnebiler
aras›nda geçen ticaret davalar›
ekseriya avukatlar› ve tercümanlar› vas›tas›yla ecnebiler kazanarak ve Müslüman tüccarlar›n
müdafaaya vukuflu vekilleri bulunmad›¤›ndan ‹slam ticaretine
halel gelmißtir. Bundan baßka
Müslüman olmayan teb’am›zdan
birço¤u dahi yabanc› devletlerin
himayesine girip o vesile ile ißlerini becermißlerdir…” (1)

Osmanl›n›n sonu, iç dinamiklere,
öz kaynaklara, ulusal ç›karlara
dayal› bir ekonomik model ve
hukuksal düzenleme yerine, emperyalist devletlerin reçetelerine
dayanan yol haritas›n›n hazin örne¤i olarak tarihteki yerini ald›.
Emperyalistlerin ekonomik k›skac›n yan› s›ra, hukuk prangalar›n› da kullanarak mazlum uluslar›n sömürülmesini sürekli k›lmak istedikleri çok aç›kt›r. Birinci Dünya Savaß› sonunda, çok
önceden verdikleri idam hükmünün infaz›na haz›rlanan emperyalistlerin oyunlar›, ulusumuzun
Mustafa Kemal önderli¤inde verdi¤i savaßla boßa ç›kar›ld›. Sömürgecilerin ulusumuza biçti¤i
kefen parçaland›.

1839 Tanzimat ferman› sonras›
hukuk alan›nda çeßitli düzenlemeler yap›ld›. Osmanl›n›n iyi niyetle, safça, bat›n›n önerdiklerini
yapmas› durumunda egemenli¤inin ve toprak bütünlü¤ünün onlar
taraf›ndan garanti edilece¤ine

Sömürgenlerin ekonomik dayatmalar›n›n, tuzaklar›n›n tarihin
tozlu sayfalar›nda kald›¤›n›, yeni-

‰
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dünya düzeninde bunlar›n yerinin olmad›¤›n› düßünmek yan›lg›d›r. Emperyalizm dayatt›¤› yenidünya düzeninde uzun deneyimlerinin birikimiyle sömürüsünü yasallaßt›rmakta, hukuksallaßt›rmakta, tahkim etmektedir.
Dünün konsolosluk yarg›s›n›n
yerine günümüzde, nal›nc› keseri gibi hep kendilerine yontan
yeni enternasyonal hukuk kurumlar› yaratmakta, bunlar› ulusal yarg›n›n üstüne ç›kararak
muhkemleßtirmektedir.
Küreselleßme masal›yla mazlum
uluslara dayat›lan hukuk sistemi
ülkeyi kalk›nd›rma, ça¤daßlaßt›rma bir yana, emperyalist sömürüye karß› direnmenin ulusal
hukuk zeminini yok etmektedir.
Ulusal pazar›n ekonomik, finansal denetiminin yabanc›lar›n eline geçmesinin benzeri, iç hukuk
düzenini çökertip, ulus üstü hukuk denetimine açarak gerçekleßtirilmektedir.
Günümüzde bize çok ›rak olmayan Irak’ ta hukuka, insan haklar›na, evrensel de¤erlere sayg›lar›na yak›ndan tan›k oldu¤umuz
(!) ißgalcilerden, Sevr’in baß mimar› ‹ngiltere’nin mütareke dönemi ‹zmir’indeki hukuksal uygulamalar›ndan k›sa bir kesit
sunal›m: Mondros Ateßkesi imzalanm›ßt›r ama Yunan Ordusunun ‹zmir’e ç›kmas›na daha 3 ay
vard›r. ‹ßgale direnmeyi düßünen
Kolordu Komutan›-Vali Nurettin
Paßa görevden al›n›r. Yerine koyu ‹tilafç› Ahmet ‹zzet Paßa atan›r. Bu atama sonras›nda ißbirlikçi Hürriyet ve ‹tilaf Partisi ‹z-
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görüß
mir ßubesi, daha da pervas›zlaß›r. Ulusal direniße haz›rlananlar› ißgalcilere ve saraya ispiyon
eder. Hatta baz›lar› ißgalden
sonra Yunan yönetimiyle aç›kça
ißbirli¤ine gider:
”Mütareke döneminde, ceza ve
infaz sistemine yap›lan müdahaleler de, devletin meßruiyetini
ciddi bir ßekilde yaralam›ßt›. Adliye Nezaretinin, cinayetten tutuklu bulunanlardan “sadece Ermeni ve Rumlar›n” serbest b›rak›lmas›na ilißkin, cezada eßitlik ilkesine ayk›r› karar›n›, I.Dünya
Savaß›ndan önce ‹ngiltere’ nin ‹zmir konsolosu olup, mütarekeden sonra Albay rütbesiyle vilayet’e gelen Smith’ in ißleme koymas›na raz› olmak büyük bir hatayd›. 20 Mart’ta yan›nda Rum
avukat Athinogenini oldu¤u halde, ‹zmir Merkez Hapishanesine
gelen Smith 1250 H›ristiyan’› serbest b›rakt›rm›ßt›”.(2) Ayn› durumda bulunan Türk/Müslüman
tutuklular da tahliye isteminde
bulunurlar.”Padißah›m çok yaßa”
diye ba¤›rarak baz› Rum-Ermeni
mahkûmlar› rehin al›rlar. Bunun
üzerine cezaevinin etraf› çevrilir,
yap›lan müdahale sonucu bir
Türk mahkûm ölür, bir di¤eri yaralan›r. Daha sonra Smith ayn›
avukatla Urla hapishanesindeki
mahkûmlar› da b›rakt›r›r. Çeßme
cezaevinde hayvan h›rs›zl›¤› ve
eßk›yal›ktan mahkûm iki Rum’u
da, savaß s›ras›nda ‹ngiliz Ordusunda hizmet ettikleri gerekçesiyle b›rakt›rmak ister.
Çeßme’de baz› Rum ileri gelenleriyle birlikte, bask›n verir gibi

küstahça girdi¤i Hükümet kona¤›nda kaymakam Tahir Beyi, yolda otomobilinin çamurland›¤›ndan bahisle azarlar. Bozuk Türkçesiyle “‹ßitiyoruz ki teßkilat yap›p, silahlan›yormußsunuz! Türkiye’yi müttefikleriyle birlikte
yendik, top ve tüfe¤inizi ald›k.
Neyinize güveniyorsunuz? Yap t›klar›n›z hükümetinizin program›na da ayk›r›d›r. Sizi medeniyete davet ederim. Vahßete devam
ederseniz mahvolacaks›n›z.” diyerek tehdit eder.
Irak’ › özgürleßtirme ( ! ) gayretlerini büyük bir özenle aksatmaks›z›n sürdüren günümüz
Smithleri, dünkü Smith’lerin izinden gidiyorlar. Dünün Smith’lerinin bu topraklarda Türk ulusundan, Atatürk’ten ald›klar› dersi
ard›llar›na yeterince anlatmad›kn
lar› anlaß›l›yor.

1) Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Osmanl›
Tarihi TTK
2) Doç.Dr.Engin Berber, Bir ‹zmir Kabusu Mütareke ve ‹ßgal Dönemi Üzerine Yaz›lar
3) Doç. Dr. Durmuß Y›lmaz, Cumhuriyetimizin Fikri Temelleri

merkezler - komisyonlar

Sosyal Hizmetlerin
Yerel Yönetimlere Devri
oturan insanlar›n hak arama özgürlükleri için yarg›lama sistemlerinin kurulabilece¤i yerleri de
saptamalar› hatta binalar› yap›p
adaletin hizmetine vermeleri gerekti¤ini sözlerine ekledi.

stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Merkezince düzenlenen panelde sosyal
hizmetlerin yerel yönetimlere devri konusu ele al›nd›.

‹

8 May›s Pazartesi günü Baro Merkezinde yap›lan panelin aç›l›ß›nda
konußan ‹stanbul Barosu Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, idare hukuku aç›s›ndan sosyal hizmetlerin
yerel yönetimlere devri konusunun iyi incelenmesi gerekti¤ini
söyledi.
Türkiye’de sosyal hizmetlerin kanayan bir yara haline geldi¤ini, bu
yaralar›n en büyü¤ünün de çocuklarla ilgili oldu¤unu hat›rlatan Kolcuo¤lu, çocuk haklar›yla ilgili
uluslararas› sözleßmelerin ülkemiz taraf›ndan da kabul edilmesinin çocuk haklar› konusunda yeni
bir düzenleme yapma aßamas›na
gelindi¤ini, çocuk adliyeleri kurulmas› konusundaki ad›mlar›n
olumlu karß›lanmas› gerekti¤ini
bildirdi.
Bütün bunlar yap›l›rken alt yap›n›n
iyi olußturulmad›¤›n› ve ç›kar›lan
yasalar›n da sakat ç›kt›¤›n› kaydeden ‹stanbul Barosu Baßkan›, ayn›
yanl›ßlar›n TCK, CMK ve Uzlaßma
yasalar›nda da yap›ld›¤›n›, zaman

Daha sonra panele geçildi.

içinde aksakl›klar düzeltilir anlay›ß›yla ç›kar›lan yasalar›n uygulanmas›nda zorluklarla karß›laß›ld›¤›n› anlatt›.

Yerel yönetimlerin adalet hizmetlerine gereken önemi vermediklerinden yak›nan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, haz›rlanan planlarda cami
yeri, okul yeri gösterilirken adliyelerin hat›rlanmad›¤›n›, oysa yerel
yönetimlerin kendi beldesinde

Çocuk Haklar› Merkezi Baßkan›
Av. Betül Onursal’›n oturum baßkanl›¤›n› yapt›¤› panelde, Doç. Dr.
Adalet Alada “Sosyall Hizmet Boyutund
da Yerell Yönetiimllerd
de Çocuk
k”, Doç. Dr. Ayd›n Gülan “Yerell

Yö
önetiim Mevzuat›n›n Sosyall Hizmetlleriin Yerellleßtiiriilmesii Bak
k›m›nd
dan De¤erllend
diriilmesii” konusunu ele ald›.
Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta Say›ta
“Ç
Çocuk
k Koruma Kanunu Çerçevesiind
de Sosyall Hizmetlleriin Sorumlullu¤u”, Tarhan Erdem ise “Yerell
Yö
önetiim Refformund
da Sosyall Hizmetlleriin Yerii” konusunu de¤erlendirdi.
n
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ruhsat törenleri

N‹SAN AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
Neriman Gürbaß
Onur Ergün
Reßit Ç›nar
Sevgül Çolak
Simge Aybey
Sinem Akan
Þafak Mahmut Yaz›c›o¤lu
Yusuf Ertemel
Zeynep Can

13.04.2006
06.04.2006
Ahmet Ça¤lar Coßkunsu
Aktan Nejat Aksoy
Ali Özgür Özcan
Asl› Akda¤
Aßk›n Karaduman
Atilla Özer
Ayßegül Egemen
Baßak Bükülmez
Burak Kaya
Burçak Y›lmazok
Burhanettin Nalbant
Cahit Can Yan›k
Ça¤lar Tizer
Çetin Ateß
Emra Yar›m
Emrah Çevik
Erkan Erdem
Esma Burçin Cavit
Esma Can›beyaz
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F›rat Aslan

Miray Yalç›n

Gülendam Arslan

Muhammet Metin Ça¤lar

Hande Bengisu

Murat Gönül

Hande Deniz

Murat Peçekli

‹brahim Domaç

Mustafa Acar

Koray Bilge

Mustafa Burak Oktay

Mehmet Talip ‹ßçi

Mübeyyet Özgen

Ali Çam
Ali Gider
Ayße Elif Ulusu
Aytunç Ünalan
Bar›ß Peker
Burçak Polat
Civan Bayram
Davut Gürses
Deren Iß›kda¤›
Emine Filiz Erolur

ruhsat törenleri

Emrah Bayram
Fatih K›zmaz
Ferhat Dölek
Filiz Ünal
Makbule Nükhet
Sabuncu
Mehtap Okuyan
Melike Dany›ld›z
Melike Özbey
Mine Alagaç
Murat F›rat
Nam›k Kemal Hatipo¤lu
Necla Bilun Taßk›n
Nilgün Kahyao¤lu
Ozan Yalç›n
Ömer Acar
Özgür Ekin
Pelin Eker
Rabia Demirtaß
Soner Cebeci
Tar›k Tekümit
Zeynep Y›ld›z

20.04.2006
Abdullah Aysel
Arif Baltac›
Ayda Taß
Aytül Akbaß
Burcu Erdo¤an
Cem Kaya Karatün
Demet Y›ld›r›m
Ece Çetinkaya
Ersan Mitap
Esra Kaya
Esra Temel
Ezgi Cankurt
Fatma Karaman
Gönül Matur
Habib Karakaß
‹lgi Kocabaß
Mustafa Avc›
Neriman Korkmaz
Nevin Bayo¤lu
Nuran Altuntaß

Ömer Er
Özge Bakacak
Özge Bozyurt
Özgecan Tekdemir
Saim Tu¤rul
Sibel Þentürk
Þahin Baran

27.04.2006
Ali Demirbaß
Ayßegül Tüfekçi
Betül Yaz›c›o¤lu
Daruk Maymansoy
Dilek Çoban
Ebru Ekßio¤lu
Emine Sönmez
Engin Cesur Uysal
Erhan Ertekin
Iß›l Türko¤lu
Kezban Ceren Çam
Levent Temiz
Mahmut Saatç›

Mehmet Burak Koyuncu
Mustafa Nurettin Yarg›c›
Nazif F›rat
Nermin Deniz Timur
Neslihan Türkecan
Nihat Saraç
Oktay Sari
Özlem Gümüßtaß
Sad›k Gökçe Karaba¤
Semanur Güngör
Serap Ateß
Tuba Sibreli
Tuna Koldaß
Turgut Kaan Kayacan
Ulaß Emek Çiçek
Ünsi F›rat Arkun
Yeliz ‹nceo¤lu
Yüksel Demir
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seminer - panel

AB’ye Uyum Yasalar›nda
Kad›n/Erkek Eﬂitli¤i

Avukat Haklar› Merkezi
Temel E¤itim Semineri

‹stanbul Barosu ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesince ortaklaßa düzenlenen “Avrupa Hukuku Günleri” konulu seri konferanslar›n dördüncüsünü 5 May›s Cuma günü ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu verdi.
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 5 numaral›
anfide saat 14.00’da verilen konferans›n aç›ß konußmas›n› Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Tankut Centel yapt›.
Oturum baßkanl›¤›n› ‹stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Avrupa Hukuku Araßt›rma ve Uygulama
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nevhis Deren - Y›ld›r›m’›n
yapt›¤› konferansta konußan ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu, Avrupa Birli¤ine uyum yasalar›nda yer alan kad›n – erkek eßitli¤ine yönelik yeni düzenlemelere aç›kl›k getirdi.
Av. Moro¤lu, konußmas›nda özetle ßunlar› söyledi:
“Avrupa Birli¤inin Türkiye’ye uygulad›¤› çifte standard› bir yana koyarsak, 2001 tarihinden itibaren
hem Anayasan›n 41. ve 10. maddelerinde kad›n erkek eßitli¤i sa¤lanm›ß, hem de Medeni Kanun, Türk
Ceza Kanunu ve ‹ß Kanunu gibi temel yasalara eßitli¤in büyük ölçüde yerleßtirildi¤i görülmüßtür.

Avrupa birli¤inde, AET’nin kurulußundan 2004 e
kadar kad›n erkek eßitli¤inde genel olarak “çal›ßma yaßam›” ile s›n›rl› olarak yönergeler düzenlenmißtir. Çünkü bugünkü ad›yla Avrupa Birli¤inin hareket noktas› olan ekonomik güçlenmede, o y›llarda kad›n erkek herkesin iß gücü potansiyelini kullanma amaçlanm›ßt›r. Günümüzde ise siyasi bir
birlik yolunda yaßam›n her alan›nda kad›nlar›n erkeklerle eßit haklara sahip olmas› öngörülmektedir. Türkiye Avrupa Birli¤ine uyum yasalar›nda yer
alan eßit haklar› yaßama geçirmelidir...”
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‹stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezi taraf›ndan düzenlenen Avukat Haklar› Merkezi Temel
E¤itim Semineri 13 – 14 May›s, Cumartesi ve Pazar
günleri Baro Kültür Merkezinde yap›ld›.
13 May›s Cumartesi günü sabah oturumunda ‹stanbul Barosu Baßkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç,
Meslek ilke ve kurallar›n› anlatt›.
Ö¤leden sonraki oturumlarda ise TBB Disiplin Kurulu Üyesi Av. Baßar Yalt› ile ‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu Üyesi Av. Hilal Gültepe Avukat Yarg›lamalar›, Disiplin ‹ßleri ve Cezalar› konusunu ele ald›.
Av. Atilla Erdo¤muß avukat›n üzerinin ve bürosunun aranmas› konusunda bilgi verdi.
14 May›s Pazar günü sabah oturumunda Arß. Gör.
Naim Karakaya, müdafiin hak ve yetkileri üzerinde
durdu.
Ö¤leden sonraki oturumda ise Arß. Gör. Naim Karakaya TCK ve CMK’da savunma hakk› ve dokunulmazl›¤›n›, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muammer Ayd›n Uygulamada Avukatl›k Ücreti ve Avukatl›k Sözleßmesi konusunu anlatt›. Av. U¤ur Poyraz, daha sonra Avukat Haklar› Merkezinin
tan›t›m›n› yapt› ve çal›ßma ilkeleri üzerinde durdu.
Seminerin sonunda kat›l›mc›lara Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi ve Avukat Haklar› Merkezi Koordinatörü Av. Muammer Ayd›n taraf›ndan sertifikalar›
verildi.
n

ziyaretler

Alman Hukukçular Baromuzu Ziyaret Etti
arg›tay Baßkanl›¤›n›n davetlisi olarak Türkiye’de bulunan Alman hukukçulardan kurulu bir heyet 4 May›s Perßembe günü ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›n› ziyaret etti.

Y

Baßkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nu makam›nda ziyaret eden Alman heyeti Federal Almanya Yarg›tay
Baßkan› Prof. Dr. Günter Hirsch ve eßi, Hukuk Dairesi Baßkan› Dr. Katharina Deppert ve eßi, Ceza
Dairesi Baßkan› Prof. Dr. Klaus Tolksdorf ve Baßkanl›k Hâkimi Wilhelm Schluckebier’den olußuyordu.
Ziyarette, ‹stanbul Barosu Baßkan Yard›mc›s› Av.
Filiz Saraç, Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muammer Ayd›n,
Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Nazan Moro¤lu, Av. Sefa Bilgiç ve Av. Muazzez
Y›lmaz haz›r bulundular.
Ziyaret s›ras›nda, yarg› ba¤›ms›zl›¤›, barolar›n rolü,
avukatl›kta uzmanlaßma, avukatl›k ücretlerinin belirlenmesinde gözetilecek ölçüt gibi konular görü-

ßüldü. Ayr›ca konuklara, Türk hukuk sistemi ve yasalarda yap›lan reformlar hakk›nda bilgi verildi. n

Beyo¤lu Belediye Baﬂkan› Baromuzu Ziyaret Etti
eyo¤lu Belediye Baßkan› Ahmet Misbah
Demircan 8 May›s Pazartesi günü Baromuzu ziyaret ederek Baßkan ve Yönetim
Kurulu Üyeleriyle bir süre görüßtü.

B

Demircan ziyarette yapt›¤› konußmada, Beyo¤lu’na
yapt›¤› hizmetleri anlatt›. Belediye Baßkan›, yollar›n yap›m›, restoran ve seyyar sat›c›lar›n sa¤l›k kurallar›na uymas› için yap›lan çal›ßmalar, belediye
taraf›ndan sat›n al›nan 16 toz arac› ile tozsuz ve çamursuz bir Beyo¤lu hedefi hakk›nda bilgi verdi.
Beyo¤lu Belediye Baßkan› Demircan’›n Baro Baßkan›m›z Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nu ziyarette, Baßkan
Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, Genel sekreter Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av.
Muammer Ayd›n, Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Nazan Moro¤lu, Av. Zeki Y›ldan, Av. Sefa Bilgiç, Av.
Mehmet Durako¤lu ve Av. Ömür Dedeo¤lu da haz›r
bulundu.
n
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Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›
Hakk›nda Baronun Görüﬂü
erörle Mücadele Yasa Tasar›s› olarak ad› geçen,
3713 Say›l› Terörle Mücadele Kanunu’nda de¤ißiklik öngören tasar›, Adalet Bakanl›¤›’nda
son ßekli verilerek Baßbakanl›¤a
gönderilmißtir. TCK ile CMK tasar›lar›nda oldu¤u gibi, bu yasa tasla¤›
da ilgili kurumlar›n görüßü al›nmadan h›zl› bir biçimde haz›rlanm›ßt›r. Tasla¤›n 3. maddesinde getirilen düzenlemeyle, terörün tan›m›nda olmazsa olmaz ßart olan
“bask› ve cebir uygulama” ölçütünden vazgeçilmektir. Buna göre cebir ve bask› olmasa dahi terör örgütünün “faaliyeti çerçevesinde”
ißlenen birçok suç, tasar› aynen yasalaß›rsa terör suçu say›lacakt›r.

T

Bask› ve cebir olmad›¤› halde terör suçu say›lan e¤itimin engellenmesi suçu üzerinden örneklemeye gidersek, üniversitelerde
ö¤renciler taraf›ndan yap›lacak
gösteri ve demokratik eylemler,
terör suçlamas›yla karß› karß›ya
kalacakt›r.
Tasar›n›n 6. maddesi gerekçesinde etkin pißmanl›k müessesesinin
terör örgütü liderleri için de geçerli oldu¤u kabul edilmißtir.
Maddenin, örgüt üst düzey yöneticilerini bu maddenin kapsam› d›ß›nda b›rakmas› uygun olacakt›r.
Tasar›n›n 7/b maddesi terör örgütüne ait bildiri ve afiß taß›yanlar›n
da terör suçu kapsam›nda cezaland›r›laca¤›n› öngörmektedir.
Terör örgütüne kas›tl› olarak yard›m› göz ard› eden bu maddenin
ßöyle bir sak›ncas› olabilir. Özel-
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likle büyük kentlerde kalabal›k
caddelerde baz› durumlarda terör
örgütleri bildiri da¤›tabilmektedirler. Bu bildirileri bilmeden al›p
çantas›na atan ya da okuma yazmas› olmayan ve bunu baßka bir
ßey san›p alan bir vatandaß›m›z da
bu bildiriyi al›p çantas›na att›¤›
zaman, do¤rudan terör suçu ißlemiß say›lacakt›r ki, kast unsurunu
aramaman›n ne gibi sak›ncalara
yol açaca¤› bu maddede aç›kça
görülecektir.
Terörle Mücadele Kanunu’nda ceza üst s›n›r› 36 y›l olarak öngörülmüßken, yeni tasar›yla bu s›n›r
kald›r›lmakta ve artt›r›lan cezalarla birilikte üst s›n›r›n aß›labilece¤i
belirtilmektedir. Bu düzenleme
cezan›n ›slah etme amac›na uygun
düßmemektedir. S›rf bir duvara
yaz› yazd›¤› için bir gencin y›llarca
hapis yatmas›n›n önü bu maddeyle
aç›lm›ß bulunmaktad›r. Suçlar›n
bas›n yoluyla ißlenmesi halinde
cezalar›n iki kat oranda artt›r›laca¤›n› düzenleyen bir madde tasar›da yer almaktad›r. Objektif sorumluluk ilkesi gere¤ince sorumlu yaz› ißleri müdürlerine binlerce
YTL adli para cezalar› öngörülmesi, at›lan bunca demokratikleßme
ad›mlar› sonras›nda tekrar baßa
m› dönülüyor sorusunu gündeme
getirmißtir. Bilindi¤i gibi geçmißte
de düßünce suçlusu olarak an›lan
gazeteci ve yazarlar buna benzer
bir maddeyle y›llarca hapis yatm›ßlar, bu da ülkemizi dünya kamuoyu önünde güç durumda b›rakm›ß, ç›kar›lan af yasalar›yla

durum giderilmeye çal›ß›lm›ßt›r.
Tasar›n›n 9. maddesi ßüpheli ve
san›k haklar›na do¤rudan sald›r›
niteli¤ini taß›maktad›r. Þöyle ki;
ßüphelinin yaln›zca bir müdafiden
yararlanabilece¤i, Cumhuriyet
Savc›s›n›n istemiyle ßüpheliyle
müdafiinin yirmi dört saat görüßmesinin engellenece¤i, dosya içeri¤i inceleme yetkisinin müdafiden esirgenmesi, bu sald›r›lar›n
en baßta gelen hükümleri aras›nda yer almaktad›r. Yirmi dört saat süreyle müdafisi ile görüßtürülmeyen ßüpheli düzenlemeyle
ifade de vermeyecektir. Bu durumda neden bu sürenin müdafiden esirgendi¤ini anlamak olanakl› de¤ildir. Tasar›da yer alan 9.
Maddenin tümüyle geri çekilmesi
gerekir.
Bir ülkede terör yaratmak, teröre
sebep olmak ve terörü övmek eylemlerinin suç olarak de¤erlendirilip, cezaland›r›lmas›ndan daha
do¤al bir ßey olamaz. Ülkede yaßayan masum insanlar›n can›na kast
eden, korku ve endiße yaratan örgütlerin faaliyetlerini durdurmak
için önlem almak her ülke devletinin en vazgeçilmez hakk›d›r. Ancak bu hakk›n kullan›lmas›nda Temel Hak ve Özgürlüklerin kullan›m›n›n k›s›tlanmamas›, hukuk devletine yak›ßan bir tutum olacakt›r.
Al›nacak önlemlerde hukukun genel ilkeleri, kanun koyucu için tek
geçerli ölçüt olmal›d›r. n

bas›n aç›klamalar›

Tarih Siyasetin Güdümüne
Girmemeli
Frans›z Parlamentosunun Ermeni soyk›r›m›n›n inkâr›n›n suç oldu¤unu
kabul eden bir yasay› ç›karmaya çal›ﬂmas› üzerine ‹stanbul Barosu
Baﬂkanl›¤›, baﬂta Paris Barosu olmak üzere, Uluslararas› Avukatlar Birli¤i,
Avrupa Avukatlar Birli¤i, Avrupa Barolar› Federasyonu ve Frans›z
Parlamentosu Baﬂkanl›¤›na aﬂa¤›daki mektubu göndererek ifade özgürlü¤üne ayk›r› olan söz konusu yasan›n ç›kmamas› için
giriﬂimlerde bulunmalar›n› istedi.

P

AR‹S BAROSU BAÞKANLIÚI’NA
Say›n Baßkan,

Bilindi¤i gibi, Frans›z Parlamentosu 18 Ocak
2001’de, “Fransa, 1915 soyk›r›m›n› aç›kça tan›r”
ßeklinde tek maddelik bir yasa kabul etmißti. Yak›n
bir zamanda ise Fransa’da, Ermeni soyk›r›m›n›n
inkâr›n›n suç oldu¤unu kabul eden bir yasa ç›kar›lmak üzere.
Tasar›n›n yasalaßmas› durumunda, çok ciddi sorunlar yaßanacakt›r. Tasar›n›n sak›ncalar›na dikkatinizi çekmek için k›saca s›ralamakta yarar görüyoruz.
• Yasa, Türk-Frans›z ilißkilerine a¤›r ve onar›lmas›
güç zararlar verecektir.
• Fransa’n›n düßünce özgürlü¤ünün savunulmas›nda oynad›¤› öncü rolü ile ba¤daßmayan bu girißim, Fransa’da yaßayan veya Fransa’y› ziyaret
eden Türklerin düßüncelerini rahatça aç›klamalar›n› engelleyecektir. Bu durum da en baßta Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleßmesi’nin ‹fade Özgür lü¤ü’nü düzenleyen 10. maddesini ihlal edecektir. Bildi¤iniz üzere madde “Herkes görüßlerini
aç›klama ve anlat›m özgürlü¤üne sahiptir. Bu
hak, kanaat özgürlü¤ü ile kamu otoritelerinin
müdahalesi ve ülke s›n›rlar› söz konusu olmaks›z›n haber veya fikir almak ve vermek özgürlü¤ünü de içerir,” hükmünü öngörmektedir. Bu du-

rumda tasar›n›n yasalaßmas› en temel hukuk
normuna ayk›r› düßmekle, hukuk sistemine de
büyük zararlar verecektir.
• Fransa’da bu konuda araßt›rma yapmak isteyen
tarafs›z akademisyen ve bilim adamlar›n›n çal›ßmalar› da yine bu yasayla engellenecektir. Frans›z tarihçilerin ça¤r›lar›n› dikkate almayan “Ermeni trajedisinin soyk›r›m olmad›¤›n› ifade etmeyi” suç sayan bu tasar›yla, tarih, siyasetin güdümüne girecektir.
Yasalarla resmi tarih yazma girißimlerinin, tarihçinin ba¤›ms›zl›¤› ilkesini ve fikir özgürlü¤ünün yan›nda akademik ve bilimsel özgürlükleri de yok etme sonucunu do¤uraca¤› aç›kt›r.
Yasa ve yasaklamalarla tarihteki olaylar›n belirlenemeyece¤ini düßünüyoruz. Geçmißte yaßanan s›k›nt›lar›n bu yasaklamayla, gelece¤e taß›narak bar›ßa hizmet etmeyece¤i ortadad›r.
Baronuzla bu konudaki hassasiyet ve endißelerimizi paylaß›rken, tasar›n›n yasalaßmamas› için
gerekli her tür girißimlerde bulunaca¤›n›za inan›n
yoruz.
Sayg›lar›m›zla.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›
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Çocuklar›m›z›n Güncel Siyasete
Alet Edilmesi Tehlikelidir
d›yaman’da ilkö¤retim ve lise ça¤›ndaki çocuklar›m›z›n ellerine parti bayraklar› vererek, ezberletilmiß sloganlarla siyasi bir partinin il kongresine götürülmelerini ßiddetle k›nayan
‹stanbul Barosu Çocuk Haklar› Merkezi, bas›na ve
kamuoyuna ßu aç›klamay› yapt›:

A

“Bir siyasi partinin 03.05.2006 tarihli il kongresinde ilkö¤retim ve lise ça¤lar›nda bulunan okul üniformal›
çocuklar›m›z›n eline yine o siyasi partinin bayraklar› tutußturularak parti baßkan› lehine slogan att›r›lm›ßt›r.
Konuyla ilgili yetkili kißilerce yap›lan ve bas›n organlar›na yans›yan bilgi, “çocuklar›n okuldan kaçm›ß
olabilecekleri” okul yönetimlerinin bu olaydan haberdar olmad›¤› yönündedir. Oysa yüzlerce çocu¤un bir
anda okuldan kaçmas› olanaks›zd›r. Olayda çocuklar›n siyasi bir parti için “kalabal›k olußturmak” ve slogan att›r›lmak için getirildi¤i aç›kça anlaß›lmaktad›r.
Bir an için çocuklar›n okuldan kaçt›klar› düßünülse
dahi, orada bulunan görevlilerin ya da güvenlik güçlerinin çocuklar› kongre alan›na sokmamak için gerekli önlemleri almas› gerekirdi. Bu yap›lmad›¤› gibi
o görevlilerce çocuklar›n eline siyasi parti bayra¤› verilmiß ve atmalar› gereken slogan dahi kendilerine
ezberletilmißtir.

Çocuklar›n, anayasal sistemimizle belirlenen kurallar›n aß›nd›r›lmas› amac›yla, siyasi amaçlara alet
edilmesi hoß görülecek bir davran›ß olamaz. Yüce önder Atatürk’ün çocuklar›m›za arma¤an› olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram›’na siyaset
bulaßt›ran zihniyet, bu kez de çocuklar›m›z› do¤rudan
siyasetin konusu haline getirmißtir.
Aileler çocuklar›n› okul yöneticilerine emanet ederek, onlara güvenirken ve çocuklar›n› okulda derslerinde bilirken, çocuklar›n siyasi parti kongresinde
kullan›lmalar› ibret vericidir.
Son zamanlarda çocuklar›n bu tür yerlerde kullan›lmas› art›ß göstermekte, okullarda ßiddet h›zla artmaktad›r. Aç›kça siyasi partinin saflar›na çekilen bu
çocuklar›m›z okullar›nda kendileri gibi düßünmeyen
arkadaßlar›na karß› hasmane duygular besleyeceklerdir. Þiddeti çözmek için ad›m atmak yerine ßiddete gidecek bu tür yeni davran›ßlara sebep olan sorumlu siyasilerin bu davran›ß›n› k›n›yor, çocuklar›m›za sahip
n
ç›k›lmas› gere¤inin alt›n› bir kez daha çiziyoruz.
‹STANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZ‹

Hain Sald›r›y› K›n›yoruz
.5.2006 tarihinde Hakkâri’de okul çocuklar›n› taß›yan servis arac›na bombal› sald›r›da bulunulmußtur. Bu üzücü olayda
çok say›da çocuk ve masum vatandaß›m›z yaralanm›ßt›r.

gösterisinde bulunmay› amaçlamaktad›r. Örgütün amac› da baß›ndan beri budur. Çocuklar› hedef alacak kadar gözünü kan bürümüß örgütün,
sözde siyasi mücadelesinin ne derece kand›rmaca oldu¤u bu olayla bir kez daha ortaya ç›km›ßt›r.

Do¤rudan çocuklar›m›za yönelik olarak gerçekleßen ve onlar› hedef alan bu sald›r› teröristlerin
gözlerinin ne denli dönmüß oldu¤unu aç›kça kan›tlamaktad›r.

Baro olarak sald›r›y› gerçekleßtirenleri ve terörü
bir kez daha lanetliyor ve çirkin sald›r›y› k›n›yoruz.

3

Ülkemizi bölemeyeceklerini anlayan bölücü örgüt üyeleri bu tür sald›r›larla halk›m›z› korku ve
dehßete sevk ederek, kan üzerine kurulu bir güç
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Sald›r›da yaralanan çocuklar›m›za ve di¤er vatandaßlar›m›za acil ßifalar diliyoruz.
n
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

bas›n aç›klamalar›

Cumhuriyet Gazetesi’nin
83. Yaﬂ Gününü Kutlad›k
stanbul Barosu Baßkanl›¤›, Cumhuriyet
Gazetesi’nin 83. yaß günü nedeniyle gazetenin Genel Yay›n Müdürlü¤üne bir kutlama mesaj› gönderdi.

‹

‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu imzas›yla gönderilen mesaj ßöyle:
Say›n ‹brahim Y›ld›z
Cumhuriyet Gazetesi
Genel Yay›n Yönetmeni
Atatürk ilke ve devrimlerinin ça¤daß yorumcusu,
Türk ayd›nlanma devriminin y›lmaz savunucusu
Türkiye Cumhuriyetiyle yaß›t CUMHUR‹YET
GAZETES‹’nin 83. yaß›n› gönülden kutluyoruz.

Sosyal bir hukuk devletini, ba¤›ms›z yarg›y›, ifade
özgürlü¤ünü ve laikli¤i içlerine sindiremeyen, her
f›rsatta Lozan’›n h›nc›n› almak için her ßeyi göze
alan yarasalar›n, sald›rmak için CUMHUR‹YET
GAZETES‹’nin yaß gününü seçmeleri, intikam
duygular›n› ele vermektedir.
83 y›ld›r ayd›nlanma çizgisinden ödün vermeyen
CUMHUR‹YET’in engel tan›madan yoluna devam
edece¤i inanc›n› taß›yor ve ‹stanbul Barosu olarak
“daha nice y›llara” dileklerimizi sayg›lar›m›zla
sunuyoruz.

n

Bu Yol Ç›kmaz Sokakt›r
umhuriyet Gazetesi alt› günde üç kez sald›r›ya u¤rad›. Yo¤un güvenlik önlemlerine
ra¤men üçüncü sald›r› güvenlik güçlerinin gözü önünde yap›ld› ve sald›rganlar yakalanamad›. Sald›ranlar›n kimli¤i henüz bilinmiyor. Ancak görünen köy de k›lavuz istemiyor.

C

Cumhuriyet Gazetesi’ne neden sald›r›yorlar?
Cumhuriyet ilkelerine hangi nedenle sald›r›yorlarsa, o nedenle. Bunda kimsenin kußkusu yok.
‹darenin ve yasaman›n baß›ndakilerin misyonu
belli. Ne kadar tak›yye yaparlarsa yaps›nlar gizli
niyetlerini kamufle etmekte zorlan›yorlar. Türkiye
Cumhuriyetinin sosyal hukuk devleti ve laiklik ilkesine karß›lar. Bütün amaçlar› Lozan’›n kazan›mlar›n› aß›nd›rarak yok etmek ve yerine Sevr’i
geçerli k›lmak. Dinci örgütlenmeyi bunun için baß
tac› ediyorlar. Kendi hedeflerine ulaßmak için em-

peryalizmin aç›k ve gizli emellerine bunun için
hizmet ediyorlar.
Oysa Atatürk Cumhuriyetinin temel ilke ve felsefesini kendisine yay›n ilkesi olarak seçmiß ve yay›nlar›n› ödünsüz bu yolda sürdüren Cumhuriyet
Gazetesi bu zihniyete ayna tutuyor. Aynaya bunun
için k›z›yorlar. Onu k›r›p dökerek ondan kurtulacaklar›n› san›yorlar.
Terörün fikirleri öldürmeye, bir fikre inanan insanlar› yolundan döndürmeye gücü yetmez!
K›zg›nl›klar›n› ba¤nazl›kla, kaba kuvvetle, zorbal›kla dile getirmeye çal›ßanlar› uyar›yoruz:
BU YOL ÇIKMAZ SOKAKTIR.

n

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›
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bilißim

Duruﬂma S›ras›nda Yazd›r›lan
Tutana¤› Avukatlar da ‹zleyebilecek
stanbul Barosu Yönetim
Kurulu, ‹stanbul’daki
tüm adliyelerde mahkeme baßkan› ya da hâkimlerin durußma s›ras›nda yazd›rd›klar› tutanaklar› müdafilerin de izleyebilmesini sa¤lamak amac›yla
avukat masalar›na LCD monitörler konulmas›n› kararlaßt›rd›.

‹

Ceza Muhakemesi Kanununun
219. maddesi ve di¤er yasal mevzuatta yer alan düzenlemeler
do¤rultusunda yap›lan çal›ßmalarla, ‹stanbul Barosu Bilißim
Servisince bu hizmetin teknik
donan›m› sa¤lan›p alt yap›s›
olußturarak adliyelerdeki durußma salonlar›nda bulunan avukat
masalar›na LCD monitörler yerleßtirilmesine baßland›.
‹stanbul genelinde 135 durußma
salonunda bu sistemin uygulamas›na geçildi. A¤›r ceza Mahkemelerinde durußma masalar›na
17inç, di¤er mahkemelere ise
15inç LCD ekranlar yerleßtirildi.
Sistemin kurulmas›ndaki amaç,
mahkeme baßkan› ya da hâkim
taraf›ndan yazd›r›lan tutanaklar›n daha sa¤l›kl› tutulmas› ve
izlenmesi.
Sistemin kurulmas› çal›ßmalar›
sürdürülüyor. 137 durußma salonuna daha kuruldu¤unda sistem, ‹stanbuldaki adliyelerin tümünde hizmete girmiß olacak. n
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LCD Ekran Konan Duruﬂma Salonlar›
ADALAR
BAÚCILAR
BAKIRKÖY CEZA
BAKIRKÖY HUKUK
BEYKOZ
BEYOÚLU
BÖLGE ‹DARE MAHK.
BUYUKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇOCUK MAHKEMELER‹
BEÞ‹KTAÞ
EYÜP
FAT‹H
GAZ‹OSMANPAÞA
KADIKÖY TICARET-‹CRA
KADIKÖY CEZA
KADIKÖY HUKUK
KARTAL HUKUK
KARTAL CEZA
KÜÇÜKÇEKMECE
PEND‹K
SARIYER
S‹L‹VR‹
S‹RKEC‹
SULTANAHMET
SULTANBEYL‹
Þ‹LE
Þ‹ÞL‹ CEZA
Þ‹ÞL‹ HUKUK
TUZLA
ÜMRAN‹YE
ÜSKÜDAR CEZA(BAÚLARBAÞI)
ÜSKÜDAR Ç‹ÇEKÇ‹
ÜSKÜDAR HUKUK(PAÞA KAPISI)
T‹CARET VE TÜKET‹C‹ MAHK.
ZEYT‹NBURNU

8 asliye ceza, 2 asliye hukuk, 1 aile
A¤›r Ceza,Asliye Ceza,Çocuk Ceza
7 asliye hukuk, 2 iß

11
21
9

A¤›r Ceza,Asliye Ceza,Çocuk,‹ß

11

1 asliye hukuk, 2 asliye ceza

3

A¤›r Ceza
3 a¤›r ceza
5 asliye ceza, 5 asliye hukuk, 3 aile
3 asliye ceza, 3 asilye hukuk
Ticaret,‹cra,‹ß
A¤›r Ceza,Asliye Ceza
7 asliye hukuk, 4 aile
4 asliye hukuk, 3 iß
A¤›r Ceza,Asliye Ceza,Çocuk Ceza
7 asliye ceza, 3 asliye hukuk, 2 aile
4 asliye ceza, 2 asliye hukuk, 2 aile
2 asliye ceza, 1 asliye, 1 aile
1 asliye ceza
2 aile, 9 asliye hukuk, 8 iß mahkemesi
A¤›r Ceza,Asliye Ceza,
Fikri Sinai Haklar Hukuk-Ceza
2 durßma salonu

4
3
13
6
9
7
11
7
8
12
8
4
1
19

Asliye Ceza
5 Asliye hukuk , 3 aile,‹cra

11
10

1 aile, 2 asliye ceza, 3 asliye hukuk
A¤›r Ceza,Asliye Ceza
2 iß
1 çocuk, 3 aile, 5 asliye hukuk
Ticaret,Tüketici
2 asliye hukuk, 3 asliye ceza
TOPLAM

6
7

28
2

9
19
5
264

avrupa’dan

Dünyada Yakalanan Sahte Mallar›n
% 60’› Çin Kökenli
›sa ad› FESI olan Avrupa Spor Ürünleri Federasyonu’nca (Federation Of The European
Sporting Goods Industry) 23 Mart 2006 tarihinde Brüksel’de düzenlenen toplant›ya T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Sel çuk Demirbulak kat›ld›.

K

Bünyesinde uluslararas› piyasada ünlenmiß Nike, Puma, Umbro, Adidas ve Asics
gibi firmalar›n bulundu¤u federasyonun
toplant›s›nda ‹ngilizce yapt›¤› konußmada
Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, dünyada yakalanan sahte mallar›n % 60’›n›n Çin, %
6’s›n›n Hong Kong, % 3’ünün Malezya, %
3’ünün de Taiwan kökenli, yakalanan 169
milyon kalem mal›n % 6’s›n›n da Türkiye
kökenli oldu¤unu söyledi.
Sahtecilikle mücadele amac›yla Türkiye’de 554 Say›l› Markalar›n Korunmas› Hakk›nda Kanun
Hükmünde Kararname ile 556 Say›l› Endüstriyel Tasar›mlar›n Korunmas›na ilißkin Kanun Hükmünde Kararname bulundu¤unu belirten Prof. Dr. Demirbulak, “Zaten 1/95 Say›l› Gümrük Birli¤i karar› ile Türkiye ßu anda
tipik Gümrük Birli¤inin ötesinde ortak ticaret politikalar› uygulamaktad›r. Fikri ve S›naî Mülkiyet Haklar› konusunda son derece titiz davranmaktad›r. Yeni Türk Ceza
Kanununda da bunlarla ilgili müeyyideler bulunmaktad›r” dedi.

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, 24, 25 Mart 2006 tarihlerinde ‹talya’n›n Brescia kentinde yap›lan Avrupal›
Avukatlar Birli¤inin toplant›s›na kat›ld›. Demirbulak, bu
toplant›da ‹talyanca yapt›¤› konußmada da sahtecilik
üzerinde durdu.
Sahte ürünlerin AR-GE yat›r›mlar›n› ve istihdam politikalar›n› olumsuz etkiledi¤ini,
sahtecilikle kalitenin yok edildi¤ini belirten Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, sahtecilikle k›sa vadede kar edilse bile, orta vadede makro aç›dan ülkenin gerilemesine
yol açt›¤›n›, bunun çözümünün ise s›n›rlar›n, gümrüklerin ortak kontrolü ile gerçekleßtirilebilece¤ini anlatt›.
Dünyada sahtecili¤in 550 milyar dolarl›k
bir ciroya ulaßt›¤›n› belirten Prof. Dr. De mirbulak, sahtecilikle mücadelede gümrüklerin ortak kontrolünün yan› s›ra marka üreten sanayicilerin de karlar›n› kabul edilebilir bir düzeye çekmeleri gerekti¤ini vurgulad›.
Konußmas›nda Türkiye’nin durumuna da de¤inen Prof.
Dr. Selçuk Demirbulak, “Türkiye’de mevcut 106 s›n›r kap›s›n›n tümünün tek bir merkezden kontrolü gerekir. Bunun için de o iße uygun personel yetißtirilmesi ve benzer
alt yap› yat›r›mlar›n›n yap›lmas› zorunludur. Avrupa Birli¤inin sadece talep de¤il, gerçek anlamda mali yard›m
yapmas› sorunun çözümüne katk› sa¤layabilir” dedi. n

Demirbulak: "Ayr›mc›l›k Avrupa Birli¤i
Temel Haklar ﬁart›na Ayk›r›d›r."
vrupa Birli¤i Hukuku Akademisi taraf›ndan
davet edilen T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Demirbulak, 8 – 9 May›s 2006 tarihleri aras›nda
Ayr›mc›l›¤a Karß› Savaß” konuLüxemburg’da yap›lan “A
lu toplant›ya kat›ld›.

Her iki tüzü¤ün de Avrupa Birli¤i ‹nsan Haklar› Þart›na
ayk›r› oldu¤unu belirten Demirbulak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaßlar›n›n haklar›n› korumak amac›yla Avrupa Birli¤i Adalet Divan›na konuyu taß›yacaklar›ndan
emin bulundu¤unu bildirdi.

Prof. Dr. Demirbulak, toplant›da Frans›zca yapt›¤› konußmada, Avrupa Birli¤i Adalet Divan›n›n 150 içtihad›na
istinaden, Amsterdam Antlaßmas›n›n 13. maddesinden
esinlenerek Avrupa Birli¤i Konseyinin ›rksal veya etnik
ayr›mc›l›¤a karß› yay›nlanan 2043 say›l› tüzük ve istihdam alan›nda cinsiyet ve yaß dolay›s›yla yap›lan ayr›mc›l›¤a karß› yay›nlanan 2078 say›l› tüzü¤ün her ikisinin
de Türkiye Cumhuriyeti vatandaßlar›na karß› dolayl› ve
dolays›z ayr›mc›l›k olarak uyguland›¤›n› söyledi.

Prof. Dr. Demirbulak, önümüzdeki günlerde ‹stanbul
Barosu Kültür Merkezinde düzenlenecek bir sempozyumda, söz konusu tüzük uygulamalar› konusunda daha ayr›nt›l› bilgi verilece¤ini kaydetti.

A

Prof. Dr.Demirbulak, Avrupa Birli¤i Hukuku Akademisince Avrupa Birli¤i egemenlik alan›nda düzenlenecek
konferanslara bundan böyle konußmac› olarak
n
kat›lacakt›r.
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TSM Koromuzun
"Bahara Merhaba" Konseri
ürk Sanat Müzi¤i Koromuz, baßar›lar dizisine bir yenisini ekledi. Caddebostan Kültür Merkezinin harika olanaklara sahip salonunda “Bahara Merhaba” konseri kaç›r›lmayacak bir f›rsatt›. Nitekim meslektaßlar›m›z bunun
önemini kavram›ß, salonu doldurmußtu.

T

1 May›s bahar ßenliklerinin yap›ld›¤› günde verilen
konser tam anlam›yla “Bahar”› yans›t›yordu. Avukat sanatç›lar›n performans›, en sevilen ßark›lardan olußturulmuß bir repertuar gerçekten heyecan
verici ve övgüye de¤erdi.
Udi Þef Caner Bak›r’›n emekleri boßa ç›kmam›ßt›.
“Yalan Dünya”n›n gerçek star› Damla Özen’in sundu¤u konserde gözler özellikle bir kißiyi arad›. Koromuzun temel direklerinden ve koromuzla özdeßleßmiß sanatç›s›z Av. Saadet Ayhan yoktu. Rahats›zl›¤› nedeniyle konsere kat›lamam›ßt›. Ö¤rendi¤imizde, hepimiz ona geçmiß olsun dileklerimizi
ilettik.
Konser gecemiz baz› sürprizlere de tan›k oldu.
Herkesin “Ateß Böce¤i Ercan” olarak tan›d›¤›n› Ercan Bostanc›o¤lu gecenin sürpriz konu¤uydu. Ayn›
zamanda bir udi olan “Ateß Böce¤i Ercan” klasik
bir eseri seslendirerek dinleyicilerin be¤enisini
kazand›.
Konserin bir baßka sürpriz sanatç›s› da Galip Sokollu idi. Profesyonel bir sanatç› olan Sokollu, iki
güzel ßark› ile gecemize renk katt›.
Konuk sanatç›lar›n koroya kat›lmas›yla söylenen
ßark›yla konser sona erdi.
Konser bitiminde Baro Baßkan Yard›mc›m›z Av. Filiz Saraç, övgü dolu sözlerle koromuzun ßefine ve
konuk sanatç›lara birer buket çiçek verdi.
n
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THM Koromuzun
Türkü ﬁöleni

‹

stanbul Barosu Türk Halk Müzi¤i Korosu
18 Nisan Sal› günü Ataköy Yunus Emre
Kültür Merkezinde bir konser verdi.

Þef A.Tekin Kumaß’›n yönetimindeki konser üç bölümden olußtu. Ço¤unlu¤unu
avukatlar›n olußturdu¤u saz ve ses heyeti konserin
ilk bölümünde Anadolu’nun çeßitli
yörelerinden derlenmiß türküler okudular.
Solo türkülerin ard›ndan konserin ikinci bölümünde dinleyicilerin çok ilgi gösterdikleri
ve çok alk›ßlad›klar› bölüm yer ald›. ‹kiz kardeßler
Dr. Av. Kerim Alt›nok ve Dr. Av. Selim Alt›nok gitar
ve mandolinle türkülerden bir demet sundular.
Konserin üçüncü bölümünde “Rengahenk Grubu”
Anadolu’nun ve Trakya’n›n çeßitli
yörelerinden derlenmiß halk müzi¤i dinletisi sundu. De¤ißik sazlardan olußan Rengahenk Grubu’na
hem ßeflik, hem solistlik yapan A.Tekin Kumaß
herkesin be¤eniyle dinledi¤i türküler okudu.
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Muazzez Y›lmaz ve
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ömür Dedeo¤lu’nun da
haz›r bulundu¤u konserin sonunda Genel Sekreter
Av. Hüseyin Özbek, hem sanatç›lara, hem de konserin haz›rlanmas›nda eme¤i geçenlere teßekkür
etti ve sanatç›lara birer demet çiçek verdi.
n
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Bir Avukat Yan›nda Ayl›kl› Olarak
Çal›ﬂan Avukat›n Asgarî Ücreti
Av. Humral TAN
‹stanbul Barosu Vergi ve ‹dare Hukuku Komisyonu Üyesi
Aral›k 2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan 04.12.2005 – 03.12.2006 dönemi için
geçerli Avukatl›k Asgarî Ücret Tarifesinde,
serbest çal›ßmay›p ‹ß Kanununa göre “ißçi” statüsünde çal›ßan avukatlar için,

4

- “bir avukat yan›nda ayl›kl› olarak çal›ßan avukat›n asgarî ücreti” 1.000 YTL ve
- “kamu kurum ve kurulußlar›yla özel kißi ve tüzel
kißilerin sözleßmeli avukatlar›na ödeyecekleri ayl›k asgarî avukatl›k ücreti” 550 YTL
olarak tespit edilmißtir.
Di¤er taraftan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu,
Türkiye genelinde 16 yaß›ndan büyük tüm çal›ßanlar için 2006 y›l›nda 531 YTL asgarî ücret tespit etmißtir.
HESAPLAMALAR :
Yan›nda “ißçi” avukat çal›ßt›ran avukatlar ‹ß Kanununa göre “ißveren” konumundad›r. “‹ßveren” avukat, yan›nda çal›ßt›rd›¤› “ißçi” avukata yeni tarifeye
göre asgarî 531 YTL yerine 1000 YTL ödemek zorundad›r. Avukatl›k Asgarî Ücret Tarifesinde “ißçi”
avukatlar lehine yap›lan bu yenili¤in asgarî ücret
ödemekte olan “ißveren” avukata getirdi¤i ek malî
yük, aßa¤›daki tabloda hesapland›¤› üzere 569,83
YTL’dir. Bu tutar›n 336,04 YTL’si “ißçi” avukat›n net
ücretindeki art›ß, kalan› ise vergi ve sigorta kesintileri ile ilgilidir. (Tablo 1)
Di¤er taraftan, bir avukat yan›nda çal›ßan “ißçi”
avukat ile bir kurum ya da ßirkette çal›ßan “ißçi”
avukat›n asgarî ücretleri aras›ndaki farka da dikkat çekmek gerekir. Aßa¤›daki tabloda görülece¤i
üzere brüt 450 YTL ve net 322,43 YTL ücret fark›
vard›r. “‹ßveren” avukat yasal ücret kesintileri ile
birlikte 546,75 YTL daha fazla bir malî yük üstlenmektedir. (Tablo 2)
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Bir kurum veya ßirket, istihdam etti¤i en düßük nitelikli ißçisine asgarî 531 YTL brüt ücret öderken,
bir “ißçi” avukata brüt 19 YTL daha fazla asgarî ücret ödemek zorundad›r! Bu durumda, bir ßirket
bünyesinde çal›ßan asgarî ücretli bir avukat asgarî
ücretli bir ißçiye göre 13,61 YTL daha fazla net ücret alacakt›r: (Tablo 3)
DEÚERLEND‹RME ve SONUÇ :
Avukatl›k Asgarî Ücret Tarifesinde bir avukat yan›nda ayl›kl› olarak çal›ßan avukat›n asgarî ücreti
ile ilgili olarak yap›lan düzenleme, çal›ßan aç›s›ndan olumlu olmußtur.
Ancak di¤er taraftan, ücret art›ß› yapmak durumunda olan “ißveren” avukatlar için ayn› ßeyi söyleyemeyiz. Net ücrette 336,04 YTL ve vergi-sigortada 233,79 YTL art›ß olmak üzere, “ißveren” avukat toplam 569,83 YTL ek malî yük alt›na girmektedir. Bu yükü istemeyecek veya finanse edemeyecek ißverenler, çal›ßanlar›n say›s›n› azaltma yoluna gidebileceklerdir.
SORULAR :
- Avukatl›k Yasas›n›n 1. maddesinde, avukatl›k
mesle¤inin kamu hizmeti niteli¤inde bir serbest
meslek” oldu¤u vurguland›¤›na göre, bir avukat›n
di¤er bir avukat yan›nda ya da ßirkette/kurumda
“ißçi” avukat olarak çal›ßmas›, tan›mlanan avukatl›k kimli¤ine uygun mudur?
- “‹ßçi” avukat, Avukatl›k Yasas›n›n 2. maddesindeki “avukatl›¤›n amac›” n› gerçekleßtirirken, tek bir
kaynaktan gelir elde ederek ba¤›ms›zl›¤›n› nas›l
koruyabilir? (Ayn› soru, kazanc›n›n önemli bir bölümünü tek bir kaynaktan elde eden serbest çal›ßan avukat için de geçerlidir)
- Kamu kurum ve kurulußlar›yla özel kißi ve tüzel
kißilerin “ißçi” avukata ödeyecekleri asgarî ücret,

‰

görüß
neden genel asgarî ücret 531 YTL de¤il de 19 YTL
fazlas›d›r? Bu fark çok anlaml› olmad›¤›na göre
nedeni nedir?
- “‹ßçi” avukata, bir kurum ya da ßirket brüt 550
YTL asgarî ücret öderken, bir “ißveren” avukat
1000 YTL ödemek zorundad›r. Tutarlar aras›ndaki
450 YTL’lik bu fark, “ißçi” avukat›n niteli¤inden mi,
yoksa ißveren konumundaki avukat ile kurum/ßirket aras›ndaki farkl›l›ktan m› kaynaklanmaktad›r?
Yukar›daki sorular›n her birine verilecek yan›tlar›
toparlad›¤›m›zda, tek bir fikir yerine, birbirinden
farkl› çeßitli görüß ve yorumlar ortaya ç›kabilecektir. Bu do¤ald›r.
Kan›mca, yukar›daki sorular› yan›tlarken ve sorunlara çözüm ararken, öncelikle uzun erimli ßu temel sorular› yan›tlamal›y›z:
- Avukatl›k mesle¤i, toplumda bir ihtiyac›n ürünüdür. Halihaz›rda toplumun ihtiyac› ne ölçüde karß›lan›yor?
- On veya yirmi y›l sonra dünyada ve Türkiye’de
avukatl›k mesle¤inin konumu ne olacakt›r?
- Avukatl›k mesle¤inin uygulanmas›nda dünya ile
yaklaßmak zorunda m›y›z? Di¤er bir ifade ile, avukatl›k mesle¤i icra edilirken dünyadaki uygulamalar ile entegrasyon zorunlulu¤u var m›?
- Avukatl›k mesle¤inin sorunlar›, meslekte günlük
yaßanan sorunlar›n çözümlenmesine odaklanarak
kökten çözümlenebilir mi? Acaba, meslek örgütlerinin yak›n-orta-uzun süreli gelecekte toplumda ve
dünyada olabilecek gelißmeleri öngörerek hedefler belirleyip meslekte yeniden yap›lanmaya odaklanmalar› daha m› ak›lc›d›r?
- Avukatl›k Yasas›n›n 12. maddesinde avukat›n ücret karß›l›¤›nda (‹ß Kanununa göre “ißçi” statüsünde) çal›ßabilece¤inden söz edilmiß, 43. maddesinde bir avukat›n bir bürosu olmas› ve 44. maddesinde avukatlar›n birlikte veya avukatl›k ortakl›¤› ßeklinde çal›ßmalar› düzenlenmißtir. Bu konularda,
meslekte yaßanan gerçekleri kavrayan ve mesle¤in daha etkin, rasyonel ve ça¤daß gelißmelere uygun icra edilmesini sa¤layan yasal ve örgütsel den
¤ißimler neler olabilir?

Avukat
yan›nda
"ißçi"
avukat

Genel
asgarî
ücret

Fark

1.000,00

531,00

469,00

SSK ißçi pay›
15%
Gelir vergisi kesintisi 15%
Damga vergisi
0,6%
Kesintiler toplam›

150,00
127,50
6,00
283,50

79,65
67,70
3,19
150,54

70,35
59,80
2,81
132,96

Net ücret

716,50

380,46

336,04

215,00

114,17

100,83

1.215,00
498,50
716,50

645,17
264,71
380,46

569,83
233,79
336,04

Tablo 1

Brüt ücret

SSK ißveren pay›

21,5%

Toplam maliyet
SSK+Vergi kesintileri
Net ücret

Avukat
Bir
yan›nda ßirkette/
"ißçi" kurumda
avukat “a” ißçi
avukat

Tablo 2

Brüt ücret

Fark

1.000,00

550,00

450,00

SSK ißçi pay›
15%
Gelir vergisi kesintisi 15%
Damga vergisi
0,6%
Kesintiler toplam›

150,00
127,50
6,00
283,50

82,50
70,13
3,30
155,93

67,50
57,37
2,70
127,57

Net ücret

716,50

394,07

322,43

215,00

118,25

96,75

1.215,00
498,50
716,50

668,25
274,18
394,07

546,75
224,32
322,43

Avukat
yan›nda
"ißçi"
avukat

Bir
ißçinin
asgarî
ücreti

Fark

Brüt ücret

550,00

531,00

19,00

SSK ißçi pay›
15%
Gelir vergisi kesintisi 15%
Damga vergisi
0,6%
Kesintiler toplam›

82,50
70,13
3,30
155,93

79,65
67,70
3,19
150,54

2,85
2,43
0,11
5,39

Net ücret

394,07

380,46

13,61

118,25

114,17

4,08

668,25
274,18
394,07

645,17
264,71
380,46

23,08
9,47
13,61

SSK ißveren pay›

21,5%

Toplam maliyet
SSK+Vergi kesintileri
Net ücret
Tablo 3

SSK ißveren pay›

21,5%

Toplam maliyet
SSK+Vergi kesintileri
Net ücret
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1960 GENÇL‹K L‹DERLER‹NDEN

Alp Kuran Yaﬂam›n› Yitirdi
ürkiye Milli Gençlik
Teßkilat› eski Baßkanlar›ndan Alp Kuran
(77), 15 Nisan Cumartesi günü
‹stanbul Maltepe’deki evinde
yaßam›n› yitirdi.

T

27 May›s 1960 devrimi döneminin gençlik liderlerinden olan
Kuran, Anayasa Kurucu Meclis üyeli¤inde de bulundu. Anayasa Doçenti Kuran’›n cenazesi, 17
Nisan pazartesi günü Maltepe Merkez Camisi’nde
k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›ndan Zincirlikuyu
Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.

devriminden önce yay›nlad›¤› “Kapal› ‹ktidar” adl›
kitab› siyaset dünyas›n› oldukça etkilemißti.
Gerici DP iktidar›na karß› gençlik liderli¤i yapan
Kuran, 27 May›s 1960 devriminin ard›ndan kurulan
Anayasa Kurucular Kurulu üyeli¤inde de bulundu.
Ünlü fikir adam› Ahmet Bedevi Kuran’›n o¤lu olan
Alp Kuran, daha sonra siyasal mücadelesini çeßitn
li platformlarda yürüttü.

Türkiye Milli Gençlik Teßkilat› eski baßkanlar›ndan
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, mezar› baß›nda yapt›¤› konußmada, Alp Kuran’›n kißilik özelliklerini, ilkeli bir ayd›n olarak Kuran’›n
yapt›¤› demokrasi mücadelesini anlatt›.
Alp Kuran, Türkiye Milli Gençlik Teßkilat›’n›n iki
dönem baßkanl›¤›n› yürüttü. Alp Kuran’›n 27 May›s

Av. Halil Yaﬂar Özmen’i Yitirdik
stanbul Barosunun
10465 sicil numaral›
üyesi ve Türkiye Barolar Birli¤i ‹stanbul Delegesi Av.
Halil Yaßar Özmen 21 Nisan
2006 Cuma günü vefat etti.

‹

Av. Halil Yaßar Özmen’in cenazesi 22 Nisan 2006 Cumartesi
günü Ataköy 5.k›s›m Camii’nde k›l›nan ö¤le namaz›ndan sonra topra¤a verildi.
Genç yaßta kaybetti¤imiz meslektaß›m›za Tanr›’dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaßlar›m›za da baßsa¤l›¤› dileriz.
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Av. Halil Yaßar Özmen’in
Ard›ndan...
“..O gün bir yürek durdu. Duruncaya kadar, ülkesi
ve insanlar› için hakça bir mücadele ad›na çarpan
yürek, ans›z›n çarpmaz oldu. ‹nsan olmaya, adam
olmaya yüklenecek ne kadar anlaml› söz ve yaklaß›m varsa hepsini hak eden bir dostun yüre¤ini
ßimdi kalbimizde taß›yaca¤›z. Halil’in yüre¤i bizde
atacak, hiç durmamacas›na...”
Av. Mehmet Durako¤lu
“..Say›n meslektaß›m›z ve arkadaß›m›z›n ani kayb›
nedeni ile hepimizin hissetti¤i ac›,ölümlerin s›ra-

‰

yitirdiklerimiz
danl›¤›n› yok k›l›yor. Kimseyi
k›rmamaya özen gösteren insanl›¤›, toplumsal duyarl›l›¤› ve
meslek eti¤ine gösterdi¤i önemi
unutmayaca¤›z.”
Av. Muazzez Y›lmaz
“...Sen k›zg›n çölde kocaman bir
a¤açt›n. Dallar›nda sevgi sallan›rd›. Ayd›nl›k, dayan›ßma ve bar›ßt› meyvelerin. Yapraklar›nda
renklerin en güzeli, yüre¤inde
tükenmez sevdalar vard›. Yaz
günü serinliktin sen. Bir süre
daha serinleyebilseydik keßke
gölgende...”
Av. Kalkay Özaslan
“...Ölenlerin arkas›ndan genellikle iyi ßeyler söylenir. Ama Halil A¤abey gerçekten tüm üstün
vas›flara fazlas›yla sahip güzel
bir insand›. Mesle¤imizde birlikte yapaca¤›m›z çok ißler ve paylaßaca¤›m›z çok ßeyler vard›.
Çok erken ayr›nd›n. Seni özleyece¤iz...”
Av. Sevgi Barutçu
“...Dürüst, insanc›l ve demokrat
bir kißi olarak tan›d›¤›m can arkadaß›m Av. Halil Yaßar Özmen
ile son y›llarda haf›zalar›m›zdan
silinmeyecek an›lar›m›z olmußtur. Tanr›’dan rahmet diliyorum..”

r›m ben de onun gibi iyi bir insan ve iyi bir avukat olabilirim...”
Av. Hakan Kalafat

Mehmet Kamil Tangür
Em. Bak›rköy 2. ‹cra Müdürü
“...Halil her zaman beyefendi ve
iyi yürekli bir insand›. Ancak ger-

“...Halil’i anlatmak kelimelere

çek olan göründü¤ünden çok da-

s›¤ar m›? Güzelli¤i, dostlu¤u, in-

ha iyi yürekli olmas›yd›. Onu da-

sanl›¤›, ilkeleri, dürüstlü¤ü ve

ima sevgiyle hat›rlayaca¤›z..”

hukukçulu¤u... ‹yi ki seni okul
döneminden beri tan›m›ß›m. ‹yi
ki 1999’dan beri büro komßulu¤unu, Baro Temsilcili¤i çal›ßmalar›n› en güzel ßekilde tatm›ß›m... Ne mutlu ki bu kadar sevilen güzel insan, adam, adam

Av. Murteza Özhan
“... Av. Halil Yaßar Özmen, iyi bir
arkadaß, iyi bir avukatt›. Arkadaßlar›na, müvekkillerine, tüm
insanlara karß› olumsuz bir davran›ß› oldu¤unu hat›rlam›yo-

gibi adam olmak..”

rum...”

Av. N. Mukadder Özkeleß

Av. Vedat Gökçek

“..Gerek meslektaßlar› ve gerek-

“... Av. Halil Yaßar Özmen 12 y›l-

se adliye personeli ile ilißkileri,
mütevaz›l›¤›, çal›ßkanl›¤›, dürüstlü¤ü, mesleki bilgisiyle her

d›r büro komßumdu. Onun dostlu¤una ve arkadaßl›¤›na doyamad›m.Dürüst ve çal›ßkan bir ar-

ßeyden önce insanl›¤› ile örnek

kadaß›m›zd›..”

bir insand›.Onu çok arayaca¤›z..”

Av. Ali Erdo¤an

AYNALAR
Bir gün aniden bir mart› kanad›nda
Uçup gidiverdi gençli¤im
Yüzümde k›r›ß›kl›klar, saçlar›mda aklar
Niye bana savaß açt›n›z aynalar
Bahar›n güzelli¤i, yeßili yok

Av. Salih Canpolat

Nerede penceresinden sevgilinin bakt›¤› sokak

“... Halil Abi alçak gönüllü yap›-

Düßmek üzere ömür a¤ac›ndaki yaprak

sa›, etik kurallara ba¤l›l›¤›, yaß›
ne olursa olsun tüm meslektaß-

n

Niye bana savaß açt›n›z aynalar

lar›na olan sayg› ve sevgisiyle
beni de onurland›rm›ßt›. Uma-

Av. Halil Yaßar Özmen
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‹stanbul

Baro Bülteni

yar›ßma

Farazi Dava ve Duruﬂma Yar›ﬂmas›n›
Kazananlara Ödülleri Verildi
stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi taraf›ndan her y›l düzenlenen “Farazi Dava ve Durußma Yar›ßmas›”n›n üçüncüsü 6-7 May›s
2006 tarihlerinde Galatasaray Üniversitesi Ayd›n Do¤an Konferans salonunda yap›lan sözlü oturumlarla
sona erdi.

‹

“Genç Hukukçular Birikimlerini Paylaß›yor” slogan›yla yap›lan yar›ßmada Yarg›tay Eski Cumhuriyet
Baßsvc›s› Sabih Kanado¤lu, Av. Turgut Kazan, Av. Kemal Kumkumo¤lu, Av. Suzan Yalt› ve Doç. Dr. Adem
Sözüer jüri olarak görev ald›.
Yaz›l› aßamay› geçen sekiz tak›m›n iki gün boyunca
iddia ve savunma makam› olarak karß› karß›ya geldi¤i oturtumlar sonucunda yar›ßmaya K›r›kkale Üniveritesi ad›na kat›lan Fatih Birtek, ‹smet Özçelik, Veysel
Erol, M. Þevki Akgündüz ve Cihan Y›lmaz’›n olußturdu¤u 15 numaral› tak›m birincili¤i ald›. Galatasaray
Üniversitesi ö¤rencileri Ayße Nur Þanl›, Aysun Dalk›l›ç, Deniz Merve Ersoy, Þule Uluç ve Yasemin Semiz’den olußan 14 numaral› tak›m ikinci olurken,
üçüncülü¤ü Bilgi Üniversitesi ö¤rencileri Nihan Güneli, Berrak Cömert, Zahide Altunbaß ve Zeynep Ahu
Sazc›’dan olußan ekip ald›.
“Farazi Dava ve Durußma Yar›ßmas› 2006”da ayr›ca
“En ‹yi Sunum” ödülünü iki gün süreyle gösterdi¤i
performans sonucu be¤eni toplayan K›r›kkale Üniversitesinden Fatih Birtek al›rken,
“En ‹yi Dilekçe” ödülünün sahibi Bilgi Üniversitesi
ad›na yar›ßan 9 numaral› tak›m oldu. Yar›ßmada birinci olan tak›ma 3000 YTL, ikinci olan tak›ma 2000
YTL, üçüncü olan tak›ma 1000 YTL para ödülünün yan› s›ra plaket ve baßar› sertifikalar› verildi.
n
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Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

‹STANBUL BAROSU YAYINLARI
•
•
•
•

i
Varl›¤› Var Eden ‹lke: Sevgi (Prof. Dr. Vecdi Aral) yen

Uzlaßma - CMK Uygulama Servisi Yay›n›

yeni

Çapraz Sorgu - CMK Uygulama Servisi Yay›n›

yeni

Uluslararas› Belgelerde Kad›n-Erkek Eßitli¤i.

yeni

Yay›na Haz›rlayan: Av. Nazan Moro¤lu

• Özgür ve Ba¤›ms›z Savunma (127. Kuruluß Y›ldönümü
Etkinlikleri) – Sunumlar – Bildiriler – Tart›ßmalar –

• Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar› ve Kültürü (Sorunlar ve

•
•
•
•
•
•
•
•

Kurumsal Çözüm Yollar›) 1. Ulusal Sempozyumu

• Kabahatler Kanunu
• Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluß Görev ve Yetkileri Hakk›nda
Kanun-Derleyen ve Yay›na Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Aile Mahkemeleri Yasal Çerçeve ve Uygulama Sorunlar›
• An›lar Demeti
• Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Kararlar› ve
Karß›oylar›nda Türkiye

•
•
•
•
•
•

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 9
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 10
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 11
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 12
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 13
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 14
‹ktisadi, Sosyal ve Uluslararas› Hukuki Boyutu ile ‹ßçinin
Feshe Karß› Korunmas›

• ‹nsan Haklar› Komitesi Kararlar›nda Yaßam Hakk› ve
‹ßkence Yasa¤›

• ‹nsan Özgür mü? - Prof. Dr. Vecdi Aral
• ‹stanbul Barosu Cmuk Uygulama Servisi Verilerine göre

• Ailenin Korunmas›na Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna
‹lißkin Uygulama Sorunlar›

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 8

Suç ‹snat Edilen Çocuklar Hakk›nda Rapor

• ‹ß Güvencesi, Sendikalar Yasas›, Toplu ‹ß Sözleßmesi Grev
ve Lokavt Yasas›

• ‹ß Güvencesi, Temel Kavramlar ve Uygulamadan Öneriler
• ‹ß Güvencesi Yasa Tasar›s›n›n De¤erlendirilmesi
• ‹ß Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ‹lißkin Sorunlar

Avrupal› Avukatlar›n Sosyal Sigortas›

ve Çözüm Önerileri

Avukat›n CMUK El Kitab›

2003 Y›l› Toplant›s›: 2

•
Avukatl›k Mesle¤i
•
Az›nl›k Haklar›
•
Bankalar Kanunu ve ‹lißkili Kanun De¤ißikliklerinin Hukuk •

‹ß Sa¤l›¤› ve ‹ß Güvenli¤i

Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

Yurtcan

Avukatl›k Yasas›

• Cemaat Vak›flar›
• Cezaevleri Sempozyumu
• Ceza Muhakemesi Kanunu - Derleyen ve Yay›na
Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun –

1998-2000 ‹ßkence Davalar› Bilançosu
‹ßkence Yasa¤›na ‹lißkin Ulusalüstü Belgeler
Kaçakç›l›kla Mücadale Kanunu Þerhi – Prof. Dr. Erdener

• Kad›na Yönelik Cinsel Þiddete Karß›laßt›rmal› Hukukun
Yaklaß›m›

• Ma¤dur Çocuklar›n Hukuksal Konumu
• Son Gelißmeler Iß›¤›nda K›br›s
• Türk Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve

Derleyen ve Yay›na Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

• Cumhuriyet Savc›s›n›n ve Ceza Yarg›c›n›n Baßvuru Kitab› – •
•
Prof. Dr. Erdener Yurtcan
• Çal›ßma Hayat›nda Esneklik ve ‹ß Hukukuna Etkileri
•
• Çocuk Mahkemelerinin Kurulußu, Görev ve Yarg›lama
•
Usulleri
• Çocuk ve Genç Haklar›na ‹lißkin Ulusalüstü Belgeler
• Deprem ve Hukuk
•
• Ekonomik Krizin ‹ß Hukuku Uygulamas›na Etkisi
•
• Hukuk Devleti ve Yarg› Reformu
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 5
•
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 6
•
• Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 7
•

Ceza Yarg›lamas›
T.M.K. Vazgeçilmez Özü Eskiyen Sözü
Türk Mülteci Hukuku ve Uygulamas›ndaki Gelißmeler
Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›-De¤erlendirme ve Öneriler /
Prof. Dr. Erdo¤an Moro¤lu
Uluslararas› Terör ve Bar›ß Hukuku Konferans›
Uluslararas› Ceza Mahkemesi (UCM) ve ‹stanbul
Barosu’nun Suç Duyurusu
Yarg› Reformu ve Yarg› Sorunlar› Sempozyumu
Yeni ‹ß Yasas› Sempozyumu
Yeni Türk Ceza Kanunu

