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‹STANBUL BAROSU
MESLEKTAÞIMIZ AV. AYDIN ÞAH‹N BEYOÚLU ADL‹YES‹NDE
SAVUNMA GÖREV‹N‹ YAPTIÚI SIRADA
S‹LAHLI SALDIRI SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ
MESLEKTAÞIMIZI Y‹T‹RMEN‹N ÜZÜNTÜSÜNÜ YAÞIYORUZ

BU ‹LK DEÚ‹L
KOÞULLAR DEÚ‹ÞMED‹KÇE
SON DA OLMAYACAK
B‹R YILDA ONLARCA ARKADAÞIMIZA
S‹LAHLI SALDIRI DÜZENLEND‹
BU G‹D‹ÞE SON VERMEK, MESLEKTAÞLARIMIZIN
GÖREVLER‹N‹ YAPMALARINA ENGEL OLAN GÜVENL‹K
ZAAF‹YET‹N‹ G‹DERMEK VE SAVUNMAYA YÖNEL‹K
SALDIRILARA TEPK‹ GÖSTERMEK ‹Ç‹N

16 HAZ‹RAN CUMA GÜNÜ

DURUÞMALARA G‹RM‹YORUZ
AYNI GÜN
SAAT 11.00’DA
AV. AYDIN ÞAH‹N’‹N VURULDUÚU YER OLAN

BEYOÚLU ADL‹YES‹NDE

BASIN AÇIKLAMASI ‹Ç‹N TOPLANIYORUZ
KATILALIM... GÜÇLENEL‹M...
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Hak, Hukuk ve Adalet ‹çin
Can Güvenli¤i ‹stiyoruz

Son zamanlarda Türkiye
Cumhuriyetinin temel
direklerinden biri olan yüksek
yarg› organ›m›z Dan›ßtay’a
yap›lan silahl› sald›r› ve
yarg›n›n ayr›lmaz bir parças›
olan savunma görevini yerine
getirmeye çal›ß›rken meslek
taßlar›m›z›n katledilmesini
k›namak amac›yla ‹stanbul
Barosuna üye avukatlar
B‹R GÜNLÜK DURUÞMALARA
G‹RMEME eyleminde
bulundular.

B‹R GÜNLÜK DURUÞMALARA G‹RMEME eylemi,
Türkiye Barolar Birli¤inin eßgüdümünde Türkiye’deki tüm barolara üye avukatlarca da yerine getirildi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, durußmalara girmeme eylemini, bir süre önce savunma görevini yapt›¤› s›rada Beyo¤lu Adliyesi
bahçesinde silahl› sald›r›ya u¤rayan Av. Ayd›n Þahin’in katledildi¤i yerde yap›lan bir bas›n aç›klamas›yla kamuoyuna duyurdu.
Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle, baroya ba¤l› yüzlerce avukat›n kat›ld›¤› toplant› ve burada yap›lan
bas›n aç›klamas› medyan›n yo¤un kat›l›m›yla izlendi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, daha sonra bas›n aç›klamas›n› okudu. Bas›n aç›klamas› aynen ßöyle:
“Avukatlar ve Barolar olarak teröre çok kurban

‰
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verdik. Muammer Aksoy, U¤ur Mumcu, Ali Günday
ve daha birçok meslektaß›m›z› terör sald›r›lar›nda
yitirdik. Geride b›rakt›¤›m›z alt› y›l içinde, sekizi
ölümle sonuçlanan çok say›da sald›r›ya u¤rad›k.
Son olarak de¤erli meslektaß›m›z Av. Ayd›n ÞAH‹N
durußma ç›k›ß›, Beyo¤lu Adliyesi’nde iken katledildi.
Bu canili¤i bir kez daha nefretle k›n›yor, ac›l› ailesine ve tüm meslektaßlar›m›za baßsa¤l›¤› diliyoruz.
Hepimizin içini kanatan bir menfur sald›r› da daha
geçen ay en yüce hukuk kurumlar›m›zdan Dan›ßtay’a yap›lm›ß, 2. Dairenin bir yüksek yarg›c› katledilmiß, baßkan ve üyeleri de yaralanm›ßt›.
‹nsan›m›z›n hukuka, adalete, hukuk devletine, yarg› ba¤›ms›zl›¤›na ve yarg› sistemine inanc›n› yitirerek, kaba kuvvete ve silaha sar›lmas›na yol açan
bu ortam, demokrasimizin eksiklerini giderip, gerçek hukuk devletinin, ba¤›ms›z yarg›n›n ve yarg›
mensuplar›n›n can güvenli¤inin sa¤lanamamas›n›n ac› bir sonucudur.
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Bütün bunlara ulaßman›n, yani ba¤›ms›z yarg›y›,
gerçek hukuk devletini, eksiksiz demokrasiyi kurumlaßt›rman›n, halk›m›z› ekonomik ve sosyal refaha kavußturman›n, ça¤daß uygarl›k düzeyini yakalaman›n bir bedeli oldu¤unu biliyoruz. Ancak bu bedelin kan ve canla ödenmesinin son olmas›n› diliyoruz.
Yitip giden her canda, baßta ülkeyi yönetme iddias›ndaki siyasi kadrolar›n önemli sorumlulu¤u
vard›r. Toplumda uzlaß› ve hoßgörü ortam› yaratacak davran›ßlarda bulunmak yerine günlük siyasi
kayg›larla, gerginlik ve ayr›ßmaya neden olacak
yapay sorunlar yaratmaktan vazgeçilmelidir.
22 bin avukat›n meslek örgütü olan ‹stanbul Barosu, meslektaßlara yönelik sald›r›lara karß› tepkilerini ortaya koymak, güvenlik yetersizlikleri konusunda ilgilileri uyarmak ve savunman›n ve yarg›n›n
önemine kamuoyunun dikkatini çekmek amac›yla,
bugün durußmalara girilmemesine karar vermißtir.

‰

güncel

Türkiye Barolar Birli¤i ve Barolar olarak “hukukçu” kimli¤imizden ve Avukatl›k Yasas›’ndan kaynaklanan görevimiz nedeni ile ülkemizde eksiksiz
demokrasinin kurumlaßmas› yolunda gayretlerimizi y›lmadan sürdürece¤imizi, meslektaßlar›m›z›n güvenliklerinin sa¤lanmamas› ve gerekli önlemlerin al›nmamas› durumunda eylemlerimizin
devam edece¤ini kamuoyuna sayg›yla duyururuz. “

Toplant›ya kat›lanlar, konußmalardan sonra sessizce da¤›ld›.
n

Bas›n aç›klamas›ndan sonra bir süre önce Beyo¤lu Adliyesi bahçesinde katledilen Av. Ayd›n Þahin’in kardeßi Atilla Þahin konußtu.
Atilla Þahin, sald›r›y› ßiddetle k›nad›¤› konußmas›nda, “Dan›ßßtay’a ve a¤abeyime yap›lan sald›r› görevleri nedeniyle yap›lm›ßßt›r. Benim gözümde her
iki sald›r›ya yapanlar da terörissttir” dedi.
Þahin, meslektaßlar›n›n a¤abeyinin haklar›na sahip ç›kmas›n› beklediklerini ve müdahil olarak davaya girecek avukatlara ailece vekâlet vermeye
haz›r olduklar›n› bildirdi. Þahin ayr›ca, a¤abeyi Ayd›n Þahin’in büro malzemeleri ve cüppesini o¤lu
Kubilay’a devretmek istediklerini sözlerine ekledi.
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Av. Ayd›n ﬁahin
Savunma Görevini Yaparken
Hunharca Katledildi
Katledilen
Avukat›n
Suçu Neydi?

eyo¤lu 3. A¤›r Ceza
Mahkemesindeki bir
cinayet davas›na giren
Avukat Ayd›n Þahin, 8 Haziran
Perßembe günü durußmadan
ç›kt›ktan sonra davan›n karß›t›
oldu¤u bildirilen kißilerin silahl› sald›r›s›na u¤rad›. Þahin, a¤›r
yaral› olarak kald›r›ld›¤› Kas›mpaßa Asker Hastanesinde
hayat›n› kaybetti.

B

Kad›köy Sö¤ütlüçeßme’de bürosu bulunan Þahin’in, babas›n›n vefat› dolay›s›yla gitti¤i Bayburt’tan ‹stanbul’a yeni döndü¤ü, durußmas›ndan sonra da
Bayburt’a gitmeye haz›rland›¤›
ö¤renildi.
‹stanbul Barosuna kay›tl› avukatlardan Ayd›n Þahin’in, Beyo¤lu Adliyesi bahçesinde u¤rad›¤›
silahl› sald›r›da öldürülmesine
ilißkin 4 kißi gözalt›na al›nd›.
Olay›n duyulmas› üzerine ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Muammer Ayd›n,
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Durako¤lu ve Kad›köy Bölge
Temsilcisi Av. Nizar Özkaya Beyo¤lu Adliyesine giderek görevli
savc›dan bilgi ald›lar, hastaneye
giderek ißlemleri takip ettiler.
Av. Ayd›n Þahin’in cenazesi, 8
Haziran Perßembe akßam›
Bayburt’a götürüldü. Av. Þahin,

6

Geçen y›l Aral›k ay›nda Sar›yer’deki bir barda e¤lenen Bilgin
A, ç›kan kavgada silahla vurularak öldürülmüß ve bu olaya ilißkin Caner ve ‹brahim N. hakk›nda Beyo¤lu 3. A¤›r Ceza Mahkemesinde dava aç›lm›ß ve ‹stanbul
Barosuna kay›tl› avukatlardan
Ayd›n Þahin san›klar›n savunmas›n› üstlenmißti

9 Haziran Cuma günü Bayburt’ta Merkez Camiinde k›l›nan ikindi namaz›n›n ard›ndan
Akbulut Köyüne götürülerek
burada topra¤a verildi.
Av. Ayd›n Þahin’in Bayburt’ta
yap›lan cenaze törenine ‹stanbul Barosu ad›na Baßkan Yard›mc›s› Av. Filiz Saraç, Trabzon, Rize ve Erzurum Baro
Baßkanlar›, Bayburt Valisi,
Bayburt Cumhuriyet Baßsavc›s›, Bayburt Emniyet Müdürü,
avukatlar ailesi ve yurttaßlar
kat›ld›.
Av. Ayd›n Þahin evli ve iki çocuk
babas›yd›.

Davan›n yap›lan ilk durußmas›
görüldükten sonra adliye bahçesine ç›kan avukat Þahin’e, olayda
hayat›n› kaybeden Bilgin A’n›n
yak›nlar› olduklar› ifade edilen
kißilerce silahla ateß aç›ld›. Ald›¤› 7 kurßun yaras› nedeniyle yere
düßen Þahin’e ateß etmeyi sürdüren kißilerden Behçet A, Turan
A, Abdullah A. ve Cüneyt P, adliyede görevli polis memuru taraf›ndan etkisiz hale getirildi.
Üzerlerinde 2 silah ele geçirilen
4 kißi, daha sonra emniyete götürüldü. Av. Ayd›n Þahin, olaydan
hemen sonra Kas›mpaßa’daki
Asker Hastanesine kald›r›lm›ß,
ancak yap›lan müdahaleye ra¤men kurtar›lamam›ßt›.
Olay yerinde yap›lan incelemelerde 10 adet boß kovan ele geçiren polisin baßlatt›¤› sorußturma
sürüyor.
n

görüß

Dan›ﬂtay’a Yap›lan Sald›r›y› K›n›yor
ve Uyar›yoruz
Av. Celal ÜLGEN
Yay›n Kurulu Baßkan›
umhuriyet Gazetesine yap›lan bombal› sald›r›lardan
sonra bültenimiz yay›na
haz›rlan›rken duyduk Dan›ßtay’daki hain pusuyu, kanl› sald›r›y› ve de kör öfkeyi.

C

Ama bas›ndaki yank›larda gördük ki
ßaßk›nl›k, Dan›ßtay’a ve De¤erli Yarg›çlar›na yap›lan sald›r›dan çok sald›rgan›n mesle¤i üzerine kurulmußtu. Bir Avukat nas›l yapard› bu hain
sald›r›y›? Hukuk Fakültesini bitirmiß
biri, ayd›nlanm›ß olmal›yd›...
Avukat da olsa baz› ßeyler de¤ißmiyor. ‹nsan›n insan olmas› için öncelikle akl›n›n özgür olmas› gerekir.
Akl› tutsak olan, kör inançlarla büyüyen kißiler, kendini bir yerde “Allah›n Askeri” olarak görmekten kurtulamazlar. Onun için bu ülkede Laiklik devletin temellerinden biri olarak seçilmißtir.
Ça¤daß toplumlarda din, kesinlikle
siyasallaßamaz, toplumu yönetme
ißlevini üstlenemez. Din insan›n duyuncu (vicdan›) ile ilgilidir ve inananlar›n yüreklerinde kal›r. Burada bulundu¤u sürece de dinin, demokratik olup olmad›¤›, ça¤daß kurallara
uyum sa¤lay›p sa¤lamad›¤›, hiç mi
hiç önemli de¤ildir. Bulundu¤u yeri
aß›p, insan›, toplumu, ülkeyi yönetmeye gelince, iß de¤ißir. Çünkü demokratik yönetimler, bilim toplumu
olmay› gerektirir. Din kurallar› ile
yönetilen bir toplumda demokrasiden söz etmenin olana¤› yoktur.
(Tüm dinler için de bu sav geçerlidir)
Son y›llarda, ülkemizde bir kesimin
örgütlenerek, partileßerek gerçekleßtirmek istedikleri ßey dinin siyasallaßt›r›lmas›d›r. Il›ml›s›, kanl›s›,
kans›z›, takiyyecisi, ayn› amaca hizmet etmektedir. Demokrasinin olmazsa olmaz koßulu, laiklik ilkesini
delmek, delinen z›rhtan içeri gir-

mek, demokrasiyi yok etmektir
erek… Bu çabalar, do¤al olarak, yan
örgütlenmeleri de do¤urmuß ve illegalitede Hizbullah gibi terörist örgütlerin karß›m›za ç›kmas›n› sa¤lam›ßt›r. Bu tür örgütlere göre tüm
yap›lanlar din kurallar› içindedir. Yasal ya da yasad›ß› ayr›m› yapmadan
siyasal ‹slamc›lar›n tek ere¤i vard›r;
demokrasiyi yok etmek, yerine din
kurallar›n› egemen k›lmak.
Öbür yandan, Laiklik din düßmanl›¤›
de¤ildir. Laiklik, din ile dünya ißlerinin kar›ßmamas›, dinin salt insan›n
duyuncu ile yüre¤i aras›nda kalmas›
biçemidir. Din kurallar›na göre insan “kul”, yasalar karß›s›nda ise,
yurttaßt›r. Demokrasilerde her yurttaß›n, kutsal alanda, “kul” olma ve
gereklerini yerine getirme özgürlü¤ü vard›r. Bu seçimi birey kendi içinde yapar, bir baßka insana ya da topluma dayatamaz.
Bu ölçülerde kendini tartmal› siyasi
iktidar... Yeni Kubilay olaylar› yarat›lmadan, yeni bask›nlar, sald›r›lar
yap›lmadan dönmeli bu gidißten.
Kendisini ivedi olarak yeniden de¤erlendirmeli siyasi iktidar. Dan›ßtay
üyelerine sald›r›da hiç mi sorumluluklar› yok; irdelemeliler. Bu sald›r›
Dan›ßtay üyelerine yap›lm›ß basit bir
sald›r› de¤ildir. Bu bir kalk›ßmad›r.
Laik düzene karß› kalk›ßma. Bu eylemi azmettirenler kadar cesaretlendirenler ve ortam yaratanlar da sorumludur. Kimse kaçmas›n. Bu gidißin sonu iyi de¤il. Toplumu germe
döneminden eyleme itme dönemine
mi geçiliyor ne? Türban karar›n›
eleßtirirken ne denli yanl›ß yapt›klar›n›n ay›rd›na vard›lar m› acaba...
Hem Dan›ßtay’›n ve hem de A‹HM karar›n›n ertesindeki konußmalar› oturup bir bir dinlemeliler.

Buras› Patagonya de¤il. Türkiye
Cumhuriyetidir. At›lan her ad›mda,
yap›lan her tak›yyede tutsak ak›llar
etkileniyor. Cennetin anahtar›d›r onlar için silah. Ve bir kâfiri(!) öldürmek cennetten tapu almakt›r...
Demokratik Kitle Örgütleri de paylar›n› almal›d›r bu olaylardan. Soyut
özgürlükler ad›na somut cana kastlar yaßan›yor. Özgürlük, bu hakk› özgürce kullanabilenler içindir. Akl›
kul olanlar›n, özgürlü¤ü bu kadard›r.
Muhalefet Partileri de sorumlulu¤unu bilmelidir. Hala k›s›r, sen ben çekißmelerinde harcan›yor zaman...
Toplumu kucaklayacak daha geniß
yelpazede bir örgütlenme gerekiyor.
K›rg›nl›klar, darg›nl›klar, ßucu buculuklar sonland›r›lmal›.
Avrupa Birli¤i de dersini ç›karmal›
bu soysuz terörden...
Dinde reformu bir kaç yüzy›l önce
gerçekleßtirmiß bir ülke ile henüz
bu reformu yaßamam›ß bir ülkenin
bireysel özgürlükleri nas›l eßitlenirmiß?
Elbette özgürlüklerden yanay›z.
Haklardan yanay›z. Ancak özgürlükleri yok etme özgürlü¤ünden, bir
baßkas›n›n yaßama hakk›n› yok eden
haktan yana de¤iliz. Böyle bir özgürlük de yok, böyle bir hak da...
Son y›llarda bizim hukukumuzda da
“Sars›c›, ßok edici düßüncelerin de
özgürce söylenebilece¤i” yer almaya
baßlad›. A‹HM kararlar›nda da böyle... Ancak bir gazetenin “‹ßte o üyeler” diye Dan›ßtay ikinci dairesinin
üyelerinin foto¤raflar›n› da yay›mlayarak hedef göstermesini bas›n ve
düßün özgürlü¤ü ile ba¤daßt›rabilir
misiniz?
Türkiye bizi, hepimizi bekliyor. Akl›m›z› baß›m›za toplayal›m diye... n

7

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

Baro Meclisi
Ola¤anüstü Topland›
stanbul Barosu Baro Meclisi ola¤anüstü
toplant›s›nda Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›
görüßüldü ve sald›r›ya ilißkin sorußturmalar›n izlenmesi için bir komisyon kuruldu.

‹

Baro Meclisi 31 May›s 2006 Çarßamba günü ola¤anüstü ilk toplant›s›n› yapt›. Toplant› tek maddelik
gündemle yap›ld›. Toplant›da konußan Baro Meclisi üyeleri Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›n›n önemi üzerinde durarak, haz›rl›k sorußturmas› s›ras›nda pek
çok ihlallerin yaßand›¤›n›, hukuka ayk›r› uygulamalar›n yap›ld›¤›n› ve sorußturtan›n gizlili¤ine gölge düßürüldü¤ünü belirttiler.
Sorußturmay› yürüten savc›lar›n siyasal bask›dan
yak›nd›klar›n› belirten konußmac›lar, sorußturman›n gidißat›n› de¤ißtirmek ve as›l amac›ndan sapt›rmak için bir tak›m oyunlar›n oynand›¤›n› kaydettiler.
Emniyet Genel Müdürlü¤ü örgütünü, özellikle ‹stihbarat Dairesinin Fetullahç› denilen kißilerin ißgal etti¤ini belirten konußmac›lar, Fetullah Gülen
felsefesi iyi kavranmad›kça, gelißmeleri do¤ru de¤erlendirmenin olanaks›z oldu¤unu hat›rlatt›lar.
Neßter operasyonuyla Yarg›tay’›n, Yücel Aßk›n olay›yla YÖK’ün, Þemdinli olay›yla silahl› kuvvetlerin
hedef al›nd›¤›n› ißaret eden konußmac›lar, bu nedenle Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›n›n s›radan bir olay
almad›¤›n›, Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir anayasal kurumun do¤rudan sald›r›ya u¤rad›¤›n›n alt›n›
çizdiler.
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Cumhuriyetin kuramsal bir sald›r›yla karß› karß›ya
bulundu¤unu, yarg›n›n tart›ß›l›r hale geldi¤ini vurgulayan konußmac›lar, as›l amac›n Cumhuriyeti
savunmadaki kararl›l›¤›n çökertilmek istendi¤ini
an›msatt›lar.
Konußmac›lar, Dan›ßtay’a yap›lan sald›r› ile ilgili
sorußturmadaki hileli yönlendirmelerin aç›¤a ç›kar›lmas›, bilgi kirlili¤i ile baz› niyetleri örtme çabas›n›n boßa ç›kart›lmas› ve sorußturman›n gizlili¤ini ihlal edenler hakk›nda suç duyurusunda bulunulmas› konular›n›n araßt›r›lmas› için bir komisyon kurulmas›n› önerdiler.
Ola¤anüstü Genel Kurulda konußan ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu da Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›n›n önemini vurgulayarak komisyon
kurulmas› önerisine kat›ld›¤›n› bildirdi.

‰

güncel
‹dare Mahkemesi Baßkan ve yarg›çlar›n› ö¤leden
sonra Baro önünden Taksim’e yap›lacak yürüyüße
davet etti¤ini ve Baßkan ve yarg›çlar›n cüppeleriyle birlikte bu yürüyüße kat›ld›klar›n› bildirdi.

Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›y› duyduklar› anda Yönetim Kurulunu ola¤anüstü toplant›ya ça¤›rd›¤›n› belirten Av. Kolcuo¤lu, Türkiye Barolar Birli¤i ile de
görüßerek o gece Yönetim Kurulu ile birlikte Ankara’ya gittiklerini, 18 May›s Perßembe günü An›tkabir’e yürüdüklerini, oradan Dan›ßtay’a giderek
Baßkan ve Yard›mc›lar›na baßsa¤l›¤› dilediklerini,
burada ve Kocatepe Camiin’de yap›lan cenaze törenlerine kat›ld›klar›n› anlatt›.
24 May›s Çarßamba günü ‹stanbul Bölge ‹dare
Mahkemesi önünde yap›lan törene kat›ld›klar›n›
belirten ‹stanbul Barosu Baßkan› Kolcuo¤lu, Bölge

Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›n›n ßüphelisinin bir avukat olmas›n›n kendilerini üzdü¤ünü an›msatan
Kolcuo¤lu, “Bu olay da göstermektedir ki, e¤itim
sistemimizde köklü de¤ißiklikler yapmam›z gerekiyor. Üniversitedeki genç arkadaßlar›m›z›n hatta
velilerinin seslerine daha fazla kulak vermeliyiz.
Üniversitelerde, araßt›r›c›, sorgulay›c› e¤itim yerine ezbere dayanan e¤itim yap›ld›¤›n› görmemiz ve
art›k buna karß› ç›kmam›z gerekiyor. Üniversitelerin de bunda büyük bir sorumlulu¤u var. Üniversitelerin içinden art›k bu tür insanlar›n yetißmemesi
gerekiyor” dedi.
Bütün baro baßkanlar›n›n Dan›ßtay’a sald›r› davas›na müdahil olarak kat›lmak istediklerini belirten
Kolcuo¤lu, haz›rl›k sorußturmas›n›n gizlili¤ini yöneticiler, güvenlik güçleri ve medya ihlal etti¤i halde bu suçun avukatlara yüklenmesine bir anlam
veremediklerini, bu nedenle bu konular› araßt›racak bir komisyonun kurulmas›n›n yarar sa¤layaca¤›n› sözlerine ekledi.
n
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Sosyal Güvenlik Yasas›nda
Uzlaﬂma Tam Sa¤lanamad›
osyal Güvenlik Bakan› Murat Baßesgio¤lu,
Parlamentoda kabul edilen Sosyal Güvenlik Yasas›’n›n iß yaßam›na büyük yenilikler
getirece¤ini, bu yasan›n önemli bir ad›m oldu¤unu
söyledi.

S

amaçlad›klar›n› da kaydeden Baßesgio¤lu, 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren 4857 say›l› ‹ß yasas›yla esnek
çal›ßma sistemi, iß güvencesi, taßeron uygulamalar›n›n düzenlenmesi ve cinsiyet ayr›mc›l›¤›na son
verilmesi gibi yeniliklerin getirildi¤ini savundu.
Yasa uygulamalar›yla ortaya ç›kan sorunlar›n yarg› kanal›yla çözülmesine çal›ß›ld›¤›n› an›msatan
Baßesgio¤lu, “Ancak bu da yarg›n›n yükünü a¤›rlaßt›r›yor. Yarg›n›n yükünü hafifletmek için neler
yapmal›y›z, bunu da tart›ßmam›z gerekir” dedi.

Murat Baßesgio¤lu

‹stanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesinin ortaklaßa düzenledikleri “‹ß Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna ‹lißkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri”
konulu seminerde konußan Baßesgio¤lu, genel
bütçeden sonra en büyük bütçenin 64 milyar YTL ile
Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na ait oldu¤unu bildirdi.
Sosyal bar›ßa önem verdiklerini ve sosyal politikalar›n ekonomiyi do¤rudan etkiledi¤ini belirten Sosyal Güvenlik Bakan›, Sosyal Güvenlik Yasa Tasar›s›n› haz›rlarken taraflar›n istek ve görüßlerine yüzde 65 oran›nda yer verdiklerini, ancak baz› konularda tam bir uzlaßma sa¤layamad›klar›n› bildirdi.

‹stanbul Barosu Çal›ßma Hukuku Komisyonu Baßkan› Av. ‹smail Tepecik’in sunumunu yapt›¤› ve 2
Haziran 2006 Cuma günü baßlayan ve iki gün Galatasaray Üniversitesinde devam eden seminerin
aç›l›ß›nda konußan ‹stanbul Barosu Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Sosyal Güvenlik Yasas› hakk›nda ciddi kußkular›n›n bulundu¤unu bildirdi.
Bugün ülkemizde emek harcamadan büyük paralar kazananlar›n bulundu¤unu, kaçak ißçi çal›ßt›rman›n önüne geçilemedi¤ini belirten Av. Kolcuo¤lu, oysa eme¤in yüce bir de¤er oldu¤unu, çal›ßmadan, üretmeden kazananlar›n bulundu¤u bir yerde
eme¤i ile kazananlar aras›ndaki dengenin büyük
ölçüde bozuldu¤unu anlatt›.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu

Uzlaß›lamayan hususlar›n zaman içinde uygulamalarla yeniden ele al›nabilece¤ini belirten Sosyal Güvenlik Bakan› Baßesgio¤lu, önümüzdeki dönemde
sosyal politikalar›n daha da önem kazanaca¤›n›, bu
tür politikalar›n üretildi¤i yerlerle daha s›k› ißbirli¤i
yapacaklar›n› ve kat›l›mc› olacaklar›n› bildirdi.
Sosyal Güvenlik Yasas›yla kußaklar aras› paylaß›m›
ve sosyal koruma sistemini gerçekleßtirmeyi
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‰

güncel
Gerçek üretimin çal›ßmayla, emekle olabilece¤ini,
çal›ßmadan, emek vermeden kazanman›n yollar›n›n kapal› oldu¤unu insanlara anlatmak gerekti¤ini vurgulayan ‹stanbul Barosu Baßkan›, “Biz çal›ßan insan›n sa¤l›¤›n› da önemsiyoruz. Çünkü ancak
sa¤l›kl› insan üretebilir. Bu bak›mdan insanlar›n
sa¤l›¤›n› korumak esast›r. Bunun yeni Sosyal Güvenlik Yasas›yla ne ölçüde sa¤lanabilece¤i hususunda kußkular›m›z bulunmaktad›r” dedi.

kanlar›n›n uygulamaya yönelik aç›klamalar›n›n kat›l›mc›lar için büyük yarar sa¤layaca¤›n› bildirdi.
Oturum baßkanl›¤›n› Prof. Dr. Metin Kutal’›n yapt›¤› seminerin sabah oturumunda Bahçeßehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Prof. Dr. Can Tuncay
Prof. Dr. Metin Kutal

Prof. Dr. Duygun Yarsuvat

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Duygun
Yarsuvat da, ‹stanbul Barosu ile 11 y›ld›r ‹ß ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili toplant›lar› sürdürdüklerini, baßar›l› çal›ßmalar yapt›klar›n› söyledi.
Bu y›l 11.si düzenlenen seminerde, iß yaßam›nda
eßit davranma ilkesi, iß sözleßmelerinin feshi ve ispat sorunlar›n›n ele al›naca¤›n› belirten Prof. Dr.
Yarsuvat, seminere oturum baßkan› olarak onur
katacak Yarg›tay 9, 10 ve 21. Hukuk Dairesi Baß-

Can Tuncay “Eßßit Davranma ‹lkessi”, ö¤leden sonraki oturumda ise 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Alp “‹ßß Sözleßßmessinin De¤ißßtirilmessi” konusunu ele ald›
3 Haziran Cumartesi günü sabah oturumunda
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir “‹ßß Sözleßßmessinin
Kurulmass›, ‹çeri¤i ve ‹fass›nda ‹spat Sorunlar›”, ö¤leden sonraki oturumda ise Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. E.
Murat Engin “‹ßß Sözleßßmessinin Fesshinde ‹spat Sorunlar›” konusunda birer bildiri sundu
n
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Avukatl›k Ücretinin
Hukuksal Niteli¤i Tart›ﬂ›ld›
stanbul Barosu Vergi ve
‹dare
Komisyonunca
düzenlenen “Avukatl›k
Ücretinin Hukuksal Niteli¤i” konulu panel, 17 Haziran Cumartesi günü, ‹stanbul Yeminli Mali
Müßavirler Odas› Konferans salonunda yap›ld›.

‹

‹stanbul Barosu Vergi ve ‹dare
Hukuku Komisyonu Baßkan› Av.
Tayfun Aktaß’›n yönetti¤i panelde ilk sözü, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve
komisyon koordinatörü Av. Muammer Ayd›n ald›.
Av. Ayd›n, avukatl›¤›n bir onur
hizmeti oldu¤unu ve ücretinin de
mesle¤in niteli¤inden kaynakland›¤›n› belirterek, Avukatl›k
Yasas›n›n 164. maddesi üzerinde
de¤erlendirmeler yapt›. Avukatl›k mesle¤inin tarihsel geçmißini
özetleyen Av. Muammer Ayd›n,
avukatl›k mesle¤inde ba¤›ms›z-
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l›¤›n “olmazsa olmaz” niteliklerden oldu¤unu, avukatlar›n görevlerini yasa, genel ahlak ve
meslek kurallar› gere¤ince yaparak karß›l›¤›nda ücretlerini
alabileceklerini bildirdi.
Avukatl›k ücretinin aç›k ve net
olarak belirtilmesi gerekti¤ini

kaydeden Av. Muammer Ayd›n,
karß› taraf vekâlet ücreti için
makbuz kesilmesine ve bunun
stopaj ile KDV’ye tabi olmas›na
‹stanbul Barosu olarak karß›
ç›kt›klar›n›, bunun için Defterdarl›k ve Maliye Bakanl›¤› aleyhine Dan›ßtay’a dava açt›klar›n›
hat›rlatt›.

‰

güncel
Avukatl›k ücretinin nas›l al›nd›¤›n›n maliye taraf›ndan bilinmedi¤ine ißaret eden Av. Ayd›n,
avukatl›k mesle¤inin bir temsil
mesle¤i oldu¤unu, avukat›n k›l›k
k›yafetine dikkat etmesi ve mesle¤ini icra ederken yapt›¤› bu tür
masraflar› da vergiden düßmesi
gerekti¤ini vurgulad›.
Kamuoyunda doktorlar ve avukatlar›n vergi kaç›rd›klar›na dair
bir ön yarg›n›n bulundu¤unu anlatan Av. Muammer Ayd›n, “Avukatlar vergi kaçç›rm›yorlar. Avukatlar yassal düzenlemenin s›n›rlar› içerssinde mücadele ederek
kendilerini yaßßam standartlar›na
uydurmaya çal›ßß›yorlar” dedi.
Vergi Dairesi Baßkanl›¤› Grup
Müdürü ve Baß Hesap Uzman›
Hakk› Koçak, Maliye Bakanl›¤›
bünyesinde idarenin yeniden yap›lanmas› konusunda bilgi verdi.
Avukatlar›n serbest meslek erbab› olduklar›nda kußku bulunmad›¤›n› ve Avukatl›k Yasas›n›n
ücreti tarif etti¤ini belirten Koçak, buna göre avukatlar›n gelir-

lerinin sözleßmeyle iß sahibinden ald›klar› vekâlet ücreti ile
mahkemelerin karß› tarafa yüklemiß olduklar› vekâlet ücretinden olußtu¤unu bildirdi.
Hakk› Koçak, serbest meslek
sahibinin kazançlar›n›n stopaj ve
KDV’ye tabi oldu¤unu söyledi.
Yeminli Mali Müßavir, Emekli
Gelirler Baß Kontrolörü Dr. Ahmet Kavak da, serbest meslek
erbab› sanatç›lar her türlü giderlerini masraf yazarlarken,
avukatlar›n baz› giderlerini masraf yazamamalar›n› yanl›ß buldu¤unu belirtti.
Avukatlar›n akit gere¤ince yapt›klar› hizmetten elde ettikleri
gelirin serbest meslek geliri oldu¤unu ve bunlar için avukat›n
makbuz düzenlemesi gerekti¤ini
hat›rlatan Dr. Ahmet Kavak, karß› tarafa yükletilen vekâlet ücretinin serbest meslek geliri say›lamayaca¤›n›, bunun HUMK’nun
423. maddesi gere¤i yarg›lama
masraflar› cümlesinden oldu¤unu, bu nedenle de stopaj ve KDV

kesilmemesi gerekti¤ini söyledi.
Vergi Mahkemesi Baßkan› Ali
Orhan ise yapt›¤› konußmada,
Vergi Usul Yasas›’n›n 5. maddesinde belirtilen s›r aç›klamama
konusunun sadece bölge idare
ve vergi mahkemelerini ba¤lad›¤›n›, bu maddenin de¤ißtirilmesi
gerekti¤ini bildirdi.
Karß› tarafa yükletilen vekâlet
ücreti konusunun çok tart›ßmal›
oldu¤unu belirten Ali Orhan,
Vergisi Yasas›nda da konuya ilißkin çelißkiler görüldü¤ünü kaydetti. Ali Orhan, karß› tarafa yükletilen vekâlet ücreti konusunda
yüksek mahkeme içtihatlar› bulundu¤unu, halen yaßanan çelißki için de mahkemelere aç›lm›ß
pek çok dava bulundu¤unu, konunun Dan›ßtay 4. Dairesi taraf›ndan incelendi¤ini ve yüksek
mahkemenin verece¤i karar›n
beklenmesinin uygun olaca¤›n›
n
vurgulad›.
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Pontus Masal›
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
unan Parlamentosu Andreas Papendreu’nun baßbakanl›¤› döneminde, 1994
y›l›nda ald›¤› bir kararla 19 May›s’›
“ Pontus Soyk›r›m›n› Anma Günü ”
ilan etmißti. 8 Mart 1994’te Resmi
Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e giren yasa 3 maddeden olußuyor:

Pontuslular›n trajik soyk›r›m›n›n
uluslararas› toplum taraf›ndan tan›nmas› ihtiyac›n› kabul etmektedir.
Yunan devleti Pontus ile ilgili düzenlenen tüm etkinliklerde fiilen yer
alarak, konunun uluslararas› toplum taraf›ndan tan›nmas› için her
türlü çabay› sarfediyor” dedi.

1) 19 May›s Pontus Yunanl›lar›’n›n
soyk›r›m›n› anma günü olarak kabul
edilir.

Cumhurbaßkan› Papulyas, ayn› etkinli¤e gönderdi¤i mesajda “Yunanistan’a göç eden Pontuslu Rumlar,
kaybedilmiß vatanlar›n› haf›zalar›nda yaßat›yor. Pontuslular›n baba
topraklar›ndan kovulmalar›ndan bu
yana geçen 90 y›l içerisinde göçmenlik fidan›yla aß›lanan ulusal
a¤aç yeni ürünler verdi. Bu süreç
içerisinde anavatan topraklar›nda
yaßayan Pontuslular tüm olumsuzluklara ra¤men yaralar›n› sard› ve
köklerini koruyup (kaybedilmiß vatanlar›n›n) hat›ras›n› yaßatarak, ulusun yeniden do¤ußuna katk›da bulundu” dedi.

Y

2) Anma törenlerinin karakteri, içeri¤i, düzenleyecek mercii ve düzenleme türü, yasal Pontus cemiyetlerinin görüßü al›nd›ktan sonra, ‹çißleri
bakan›n›n önerisiyle yay›mlanacak
kararname ile belirlenir.
3) Kanunun geçerlili¤i, Resmi Gazetede yay›nlanma tarihinden baßlar.
Yunan parlamentosunun yasalaßt›rd›¤› ve devlet politikas›na dönüßtürdü¤ü sözde soyk›r›m savlar›n›n yaßama geçirilmesi yolunda somut
ad›mlar peß peße gelmeye baßlad›.
Soyk›r›m an›t›n›n ilki, 7 May›s 2006
tarihinde Selanik’te, Ayasofya Meydan›nda, ikincisi de Selanik ba¤l› belediyesi Eleftherio-Kordelio Meydan›nda, Atatürk’ün do¤du¤u eve çok
yak›n, Aya Yorgi Kilisesinin karß›s›na
dikildi. An›tlar›n aç›l›ß› devlet destekli siyasal gösterilere dönüßtü.
Atina’da 19 May›s 2006’da gerçekleßtirilen sözde soyk›r›m› anma yürüyüßünde Türk bayraklar› yak›ld›.
Yunan D›ßißleri Bakan› Dora Bakoyannis “Panhelenik Pontus Dernekleri Federasyonu” nun Selanikte düzenledi¤i anma etkinli¤ine gönderdi¤i mesajda “Yunan devleti, Helenizmin tarihi hat›ras›n›n yaßat›larak,
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Ana muhalefet PASOK lideri Yorgo
Papandreu mesaj›nda “Pontus soy k›r›m›n› uluslararas› toplumun tan›mak zorunda oldu¤unu “ileri sürdü.
Güney K›br›s Rum lideri Tasos Papadopulos ise mesaj›nda “Pontus
Helenizmini kökünden kaz›yan, insanl›k d›ß› haks›zl›k olan Türk yay›lmac›l›¤›n›n son safhas› K›br›s trajedisidir” ifadesini kulland›.
Yunan devlet adamlar› ve siyasetçilerinin konuya ilgileri yasa ve anma
günü demeçleriyle s›n›rl› de¤il kußkusuz. Bu aßamadan sonra sorunun
AB’ ye taß›naca¤›, AB nin gücünü de
arkas›na alarak Türkiye’nin zorlanaca¤› anlaß›l›yor. Nitekim Pontus Cemiyetleri Federasyonu Baßkan› Yor-

go Parharidis Milliyet Gazetesine
yapt›¤› aç›klamalarda hedeflerinin
“Pontus soyk›r›m›n›n uluslar aras›
alanda tan›nmas›” oldu¤unu belirterek; “Pontus Helenizminin soyk›r›m›
tarihi olay. Türkiye için en iyisi bunu
kabullenmesi. Atalar›n›n yapt›¤› bir
ßey için özür dilemek kötü de¤ildir.
Bu tarihi bir olay, özür dilenirse tarihimiz teyit olacak. Bu talebimizi Yunan hükümeti nezdinde dile getiriyoruz. Talebimizi Brüksel’de de dile
getirece¤iz,” dedi.
Yunan cephesindeki Pontus güncelli¤inden sonra isterseniz sorunun
tarihsel arka plan›na bir göz atal›m:Osmanl› uyru¤u, Hristiyan-Ortodoks Rumlar aras›nda 19. Yüzy›ldan
itibaren Fener Rum Patrikhanesinin
ve Bat› güdümlü misyoner okullar›n›n uzun çal›ßmalar› sonucu etnik
bilinç olußturuldu. Ayr›l›kç› temelde,
uyru¤u olduklar› devlete karß› emperyalist d›ß güçlerle ißbirli¤i içinde,
silahl› kalk›ßmay› amaçlayan gizli
örgütler kuruldu.
Karadeniz bölgesindeki Ortodoks
Osmanl› yurttaßlar› aras›nda Kurtuluß Savaß› y›llar›nda silahl› kalk›ßmaya dönüßen örgütlenmeler 19.
yüzy›ldan baßlar. Atatürk Nutuk’ta
ABD uyruklu Papaz Klematyus önderli¤inde ‹nebolu’da bir manast›rda 1840 y›l›nda ilk Pontusçu toplant›n›n yap›ld›¤›n› söyler. Merzifon
Amerikan Kolejinde 1904 y›l›nda kurulan Pontus Rum Cemiyeti d›ß desteklerle faaliyete girißir. Daha sonra
1908 y›l›nda Samsunda Gizli Pontus
Cemiyeti Müdafaay› Meßruta’ya dönüßtürülür. Cemiyetin amac› Yunanistan güdümünde bir Pontus devle-

görüß
tidir. Bu amaçla Batum’dan ‹nebolu’ya kadar ßubeler olußturulur.
Atatürk, Nutuk’ta 19 may›s 1919’ da
Samsuna ç›kt›¤› gün ülkenin genel
durumunu tan›mlarken konuya ilißkin olarak: “Sonradan elde edilen
güvenilir bilgi ve belgelerle iyice anlaß›lm›ßt›r ki; ‹stanbul Rum Patrikhanesi’nde kurulan Mavri Mira Heyeti, illerde çeteler kurmak ve idare
etmek, gösteri toplant›lar› ve propagandalar yapt›rmakla meßgul. Yunan K›z›lhaç’› ve Resmi Göçmenler
Komisyonu Mavri Mira Heyeti’nin
çal›ßmalar›n› kolaylaßt›rmakla gö revli.Mavri Mira Heyeti taraf›ndan
yönetilen Rum okullar›n›n izci teßkilatlar›, yirmi yaß›ndan yukar› gençleri de içine almak üzere her yerde
kurulußunu tamaml›yor.” der.
30 Ekim 1918 Mondros Ateßkes anlaßmas›yla baßlayan Pontus Rum
ayaklanmas› 10 A¤ustos 1920’de ißbirlikçi ‹stanbul hükümetince imzalanan Sevr’den sonra daha geniß bir
çevreye yay›lmaya baßlar. Bat› cephesinde ißgalci Yunan ordusunun
ilerleyißini durdurmaya, cephe tutmaya çal›ßan Türk ordusu ve Türk
ulusu çok ciddi bir iç ihanetle karß›
karß›yad›r. Yurttaß› olduklar› ülke ißgale u¤rad›¤›nda onu savunmas› gereken bir k›s›m yurttaßlar›m›z, kendi
devletlerine karß› sald›rgan d›ß güçlerle tam bir ißbirli¤i içindedirler.
Trabzon Rum Metropoliti Hrisantos
ve Pontus Cemiyeti Baßkan› Konstantin isyan›n baß›n› çekmektedirler.
Çarßamba, Amasya, Merzifon, Havza,Tokat, Erbaa ve tüm bölgede
50’ye yak›n çetenin toplam mevcudu
30.000 ‘e yak›nd›.1918 y›l›ndan 1920
sonuna kadar 2 y›lda yaln›zca Samsun çevresinde Pontus çetelerinin
öldürdü¤ü Türklerin say›s› 699’dur.
59 yaralama, 15 da¤a kald›rma, 13
kad›na tecavüz eylemini de buna eklememiz gerekir. Bat› cephesinde
devam eden ölüm kal›m mücadelesi
için tek bir askerin bile önemi bü-

yükken, yayg›nlaßan, büyük bir iç
tehlike haline gelen kalk›ßman›n etkisiz hale getirilmesi için TBMM Karargah› Amasya olarak belirlenen
Merkez Ordusu olußturulmas›na karar verir. Bu önemli oranda askerin
Yunan cephesinden al›narak isyan
bölgesine kayd›r›lmas›, cephenin
tehlikeli ölçüde zay›flamas› demekti.
Atatürk, Nutuk’ta “Pontus eßk›yas›n›n kuvveti baßlang›çta 6000-7000
silahl› idi. Daha sonra her taraftan
kat›lanlarla 25.000’e yaklaßt›. Bu
kuvvet yeterli küçük birliklere ayr›larak, çeßitli yerlerde bar›n›yordu.
Pontus çetelerinin bütün ißleri ‹slam
köylerini yakmak, Müslüman halka
karß› ak›l ve hayale s›¤maz zulümler
yapmak, cinayetler ißlemek gibi kan
içici bir sürünün yapt›klar›ndan baßka bir ßey de¤ildi’”ßeklinde konuyu
aç›klar.
Pontus kalk›ßmas› ve katliamlar›yla
baßa ç›k›lamamas› nedeniyle TBMM
Hükümeti ‹cra Vekilleri Heyeti
16.06.1921 tarihli 941 say›l› karar›yla, Yunan donanmas›n›n ‹nebolu’yu
bombalamas› ve Samsun’a ç›karma
yapmas› tehlikesine karß› 15 yaß›ndan 50 yaß›na kadar eli silah tutan
Rumlar›n iç k›s›mlara sevkini kararlaßt›r›r.
15 May›s 1919’da, Atatürk’ün katiller
sürüsü olarak tan›mlad›¤› Yunan Ordusunun ‹zmir’den baßlayarak Anadolu’yu ißgali s›ras›nda bat›da
35.000 evlad›yla maddi manevi deste¤ini bu orduya sunan Rumlara,
Kurtuluß Savaß›’n›n zaferle sonuçlanmas›ndan sonra, göç etmekten
baßka bir seçenek kalmam›ßt›. Yine
asla gerçekleßmeyecek Pontus hayali u¤runa, yurttaß› olduklar› ülkeye ve ulusa ihanet edip 30.000 lere
ulaßan çeteler olußturan Karadeniz
bölgesindeki Rumlara da göçten
baßka bir seçenek kalmam›ßt›.
Lozan Konferans›nda Türkiye’de kalan Rumlarla, Yunanistan’da kalan

Türklerin karß›l›kl› de¤ißimi görüßülür. 30 Ocak 1923 te imzalanan protokolle Türkiye’de kalan Rumlarla
Yunanistan’da kalan Türkler’in karß›l›kl› de¤ißimi kararlaßt›r›l›r. Yaln›z
Yunan uyru¤u Bat› Trakya Türkleriyle Türk uyru¤u ‹stanbul Rumlar› bu
de¤ißimin d›ß›nda kalacaklard›r.
1923-1927 y›llar› aras› mübadele yani karß›l›kl› göçürme uygulan›r.
Atatürk 20 Ocak 1923’te Hakimiyeti
Milliye Gazetesi’ne verdi¤i demeçte
“Bir fesat ve h›yanet oca¤› olan ve
memleketimize nifak tohumlar›
eken, ihtilaflar yaratan, H›ristiyan
vatandaßlar›m›z›n huzur ve refah›
için u¤ursuzlu¤a ve felakete sebep
olan Rum Patrikhanesini art›k topraklar›m›z üzerinde b›rakamay›z. Bu
tehlikeli teßkilat› memleketimizde
muhafazaya bizi mecbur etmek için
ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir? Bu fesat oca¤›n›n hakiki yeri
Yunanistan de¤il midir?’ demißti.
Bat›l› büyük güçlerin ve Patrikhanenin k›ßk›rtmalar› sonucu, uyru¤u olduklar›, refah içinde yaßad›klar› ülkeye ve devlete karß› ayaklanma ve
etnik ihaneti seçenler, Türklerin
verdi¤i Ulusal Kurtuluß Savaß› sonucu yenildiler. Ülkemizi terk etmek
zorunda kald›lar.
Yunanistan’›n Atatürk’ün Ulusal Kurtuluß Savaß›n› baßlatmak için Samsun’a ayak bast›¤› 19 May›s›, Pontus
Soyk›r›m› (!) olarak belirlemesindeki
ironiyi iyi alg›lamak gerekir. Türk
milletinin kolektif bilincindeki bir
onur gününü kirletmek, suyu buland›rmak için ilginç bir yöntem seçmiß
suyun öte yakas›ndaki komßu...
Tarihsel bir gerçeklik olan ihanetin
ve ißbirli¤inin utanc›yla susmas› gerekenlerin, soyk›r›m masallar›yla
sald›r›ya geçißleri do¤rusu beni çok
ßaß›rtm›yor. Beni ßaß›rtan sald›r›lar›na suyun beri yakas›ndan da baz›
yandaßlar bulabilmiß olmalar›. Hem
n
de pek zorlanmadan...
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ruhsat törenleri

MAYIS AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR

04.05.2006
DEN‹Z NAZLI MUMCU
BURCU TOPALOÚLU
FATMA S‹NCAN
AL‹ KALEL‹
KAZIM ERKUT GÜZEL
UMUT EKÞ‹
SERRA TAÞKÖPRÜ
OSMAN TÜKENMEZ
ES‹N KILIÇ
RIDVAN ÖZKUT
ARZU SAÚLAMDEM‹R
ÞEBNEM AKKAYA
ORHAN GEZER
MEHMET YILMAZ
EM‹NE DAYAR
S‹NAN ‹BRAH‹MOÚLU
ABDURRAH‹M YÜCEL
AR‹F BERKE CANBERK
AHMET DURDU
ASENA TADAN
VEDAT MENGÜKAN
HANEF‹ KALKAN
NECM‹ YILMAZ
BADE ARICA
KADER DEM‹R
MERAL ÖNCÜ
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HÜNKAR DEM‹RHAN
GÜLAY YAMAN
BAHAR FATMA KABSIZ
KÜBRA TOTAMA
AYÞE BETÜL ÖZER
OYA ÖZHAN
ATAKAN ÇOKSEZEN
HAL‹T ATA

11.05.2006
YEÞ‹M AKER
AHMET KÖKSAL
EBRU AKBAL
BÜRGEHAN EMRAÚ
SEL‹N TEK‹N
AT‹LLA CENG‹Z CEYLAN
CEMRA TÜYSÜZ
MÜSLÜM VOLKAN AKBAÞ
SELCEN UZUN
NURAY MERC‹MEK
AHMET ÖZTÜRK
DUYGU GÜZEY

AHMET TOSUN
GÜVEN GÖNENÇ
ERCÜMENT ÖZDERE
K‹RAZ BURCU MERT
GÜL‹N DAL
ZEKER‹YA BAÞAR ÖZB‹LEN
BERK TEMELLER
KAM‹LE Ç‹ÚDEM ‹MAMOÚLU
IÞIL ÞATIROÚLU
FES‹H CAN
MUY‹DD‹N KÜÇÜKOSMANOÚLU

ruhsat törenleri

25.05.2006
ABDULLAH KAYA
EFTAL ERARSLAN
AHMET AKYIL
AYTEK‹N GÜRBÜZ
ERKAN ÜNLÜ
KADR‹YE SOLMAZ
COÞKUN MEM‹Ç
BEGÜL KILIÇÖTE
DUYGU DEN‹ZL‹
‹SMA‹L GAZEL
AYÞE BASILGAN
AHMET ÇALIK
GÜLPINAR DUMAN
AYSEL AKTAÞ
SERHAT TURAN
SERKAN BARIÞ KOÞAL
AYÞEGÜL YÜKSEL
TUÚBA KORTUN
NAC‹ BOZKUÞ

NEJAT ARI
SEDA BALLIKAYA
ESAT ÖZNUR
ÖZLEM AVCI
MEHMET SAADET EK‹NC‹
YENER ARSLAN
AFET GÜLEN BÜBERC‹
GÜLB‹N TUÚÇE AYIK
MESUT ÖZER
MEHMET KEREM SEBER
TUÚBA KÜÇÜKHAN
HASAN TURUÞ
AHMET AYAR
SAVAÞ ÇULHA
BUSE NERM‹N K‹LC‹

BAÞAK ÇET‹NOL
TEVH‹DE SAD‹OÚLU
F‹L‹Z GÜNEÞL‹OÚLU
H‹CRAN ÇAM
M‹NE AKSU
AHU EKER
‹BRAH‹M HAL‹L ÖZKILINÇ
AR‹F AKÜZÜM
GÜLÇ‹N ATTAR
AYLA ÖZTABAK
FERUDUN GÖKHAN NEVRUZ
ABDÜLKAD‹R ÞEKER
SAVAÞ KARER YILMAZ
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Baro Bülteni bas›n aç›klamalar›

Soruﬂturmay›
Amac›ndan Sapt›r›yorlar
umhuriyet’e ve Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›lar
sonucunda failler hakk›nda baßlat›lan sorußturman›n,
çeßitli aßamalar›nda Baro’muzca, ciddi hukuka ayk›r›l›klar saptanm›ßt›r.

C

Yakalanan san›¤›n cinayeti türban için ißledi¤ini aç›kça belirtmesi, arabas›nda yap›lan aramada, dinci bir gazetenin sald›r›y›
hedef gösterici kupürünün bulunmas›, ßüphelinin üç k›z kardeßinin de türbanl› olußu, cinayetin
ißlenißi s›ras›nda “Ben Allah’›n
askeriyim, Allah’›n gazab› üzerinize olsun” diye ba¤›rmas›, Göztepe Park›n›n yeßil alan olarak
kalmas›n› isteyen halk›n bu istemini birkaç arkadaß›yla provoke
etme girißimi, Marmara Üniversitesi ö¤rencilik y›llar›nda kat›ld›¤› gerici ö¤renci etkinlikleri ve nihayet son zamanlarda a¤›rl›kl›
olarak Hizbullah davas› san›klar›na vekillik etmesi gibi olgular
siyasi iktidar ve yandaßlar› taraf›ndan görmezden gelinmißtir.
Bilindi¤i üzere Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleßmesi ve Ceza Muhakemeleri Kanunu gere¤ince
“sorußturman›n gizlili¤i” temel
bir yarg›lama kural›d›r. Þüpheli
olarak aranan ya da gözalt›na
al›nanlar›n kamuoyuna teßhir
edilmeleri, isimlerinin s›k s›k
an›lmas› bu kural› aç›k biçimde
ihlal etmißtir.
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Bu yap›lanlar Adil Yarg›lanma ‹lkesine de ters düßmüßtür. Suçlulu¤u kan›tlan›ncaya dek hiç
kimsenin suçlu say›lamayaca¤›
kural› Türk Ceza Kanunu’nun en
temel ilkelerinden biriyken, dinci
yay›n organlar›nda, daha sonra
serbest b›rak›lan kimi kißilerin
“kilit isim” olarak kamuoyuna
sunulmalar› hukuk ad›na ac› bir
deneyim niteli¤indedir. Henüz
sorguya bile girmeyen isimlerin
“kilit rol ald›klar›ndan” söz edilmesi, ßemalar ve hayali krokilere yer verilmesi, bilgi kirlenmesi
yaratma ere¤ini taß›maktad›r.
Ayd›nlanmac› güçleri hedef gösteren dinci yay›n organlar›n›n,
suçluluk psikolojisi içinde, “Bas›n Özgürlü¤ü”ne s›¤›nmalar› ve
adeta sald›r›ya u¤rayan kendileriymiß gibi bir role bürünmeleri
de bu kapsamda de¤erlendirilmelidir.
Sald›rganlar›n ba¤lant›lar›n› ortaya koymadan, hamasi nutuklarla çeteden bahsetmek ve bunu askerle ilißkilendirmek Türk
Silahl› Kuvvetleri’ni y›pratma
amac›n› gütmektedir. Bir siyasi
iktidar temsilcisinin “Þemdinli’de yapamad›¤›m›z› bu kez yapaca¤›z” yolundaki aç›klamas›
da sorußturman›n nerelere kayd›r›lmak istendi¤inin aç›k göstergelerindendir.
Hukukun genel ilkeleri çerçevesinde suçlular›n yakalanmas› ve

yarg›ya teslim edilmesi gerekirken, bunu b›rak›p kendimizi,
“sürprizlere haz›rlamakla” oyalayamay›z.
Gözden kaç›r›lmamas› gereken
bir di¤er gerçek de sorußturman›n baßka yönlere kayd›r›lmas›
için siyasi iktidar›n öncülü¤ünde
baßlat›lan ve emniyet içerisinde
yuvalanm›ß kimi irticai güçlerden
de destek gören girißimlerdir.
Sorußturmay› çarp›tan güçlerle,
sald›r›y› gerçekleßtiren güçler,
hukukun zedelenmesi ortak hedefinde birleßmißlerdir. Katiller
ellerindeki silahlar› ateßleyerek, sorumlular da ellerindeki
yetkileri “baßka amaçlar” için
kullanarak s a¤lam›ßlard›r b u
zedelemeyi.
Sorußturman›n gizlili¤ini ortadan kald›ran, bas›na özel servis
sunanlar ve sorußturmay› kendi
siyasi görüßlerine göre yönlendirmeye çal›ßanlar hakk›nda
derhal sorußturma aç›lmal›d›r.
Yarg›n›n ve hukukun üstündeki
tüm gölgeler kalkmal›d›r.
Kamuoyu ile bu düßüncelerimizi
paylaß›r›z…
n
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›

bas›n aç›klamalar›

Yarg› Yine
Silahl› Sald›r›ya U¤rad›
‹stanbul Barosu üyesi
Av. Ayd›n Þahin dün (8
Haziran 2006, Perßembe) Beyo¤lu Adliyesinde durußmada ç›karken adliye bahçesinde silahl› sald›r›ya u¤rayarak yaßam›n› yitirmißtir.

‹

Av. Ayd›n Þahin’e yap›lan silahl›
sald›r› çok ac› bir gerçe¤i bir kez
daha gündeme getirmißtir. Adalet da¤›t›lan bir mekânda adalet
arayanlar›n ve adaleti savunanlar›n, k›sacas› yarg›n›n güven alt›nda olmad›¤›d›r.
Avukat Ayd›n Þahin’e yap›lan sald›r› t›pk› Dan›ßtay’a yap›lan sald›r›
gibi düpedüz yarg›ya yap›lm›ßt›r.
Ne yaz›k ki, son zamanlarda adliyelerde görülen güvenlik zaaflar›, adaletin yerine getirildi¤i

merkezlerde, silahl› kißilerin
sald›r›lar›n› gerçekleßtirme ortam› yaratmaktad›r.
Bilindi¤i gibi yarg›n›n asli unsuru
olan avukatlar, insanlar›n hak
arama ve adil yarg›lanma haklar›n› yerine getirerek kamu hizmeti yapmaktad›rlar. Avukatlar›,
müvekkillerinin suçlar› ile özdeßleßtirip onlar› taraf olarak
görme zihniyetinin devam etti¤i
anlaß›lmaktad›r. Unutulmamal›d›r ki, ßimdi bu sald›r›y› yapan› da
bir avukat savunacakt›r.
Toplumumuzda son günlerde
olußan gerginlikler ve hoßgörüsüzlük, tehlikeli boyutlara ulaßm›ßt›r.
Beklenen adalet, sav-savunmakarar üçlüsünün sa¤l›kl› çal›ßa-

bilmesiyle gerçekleßir. Savunma
hakk›n›n ba¤›ms›z biçimde kullan›lmas›n›n engellenmesi halinde adaletin gerçekleßmesi ve
toplumun huzur içinde yaßamas›
beklenemez.
‹stanbul Barosu olarak meslektaßlar›m›za karß› girißilen her
türlü sald›r›y› ßiddetle k›n›yoruz.
Bu tür hareketleri adaletin gerçekleßmesinin önünde ciddi bir
engel olarak görüyor ve yetkilileri göreve ça¤›r›yoruz.
Bu konuda yapaca¤›m›z uyar› etkinlikleri devam edecektir. Etkinliklerle ilgili olarak ayr›ca kan
muoyuna bilgi sunulacakt›r.

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

CMK Genel Toplant›s›nda
Sorunlar Görüﬂüldü
Kolcuo¤lu, yapt›klar› çeßitli uyar›lara karß›n, yasan›n alt yap›s›n›n
iyi haz›rlanmadan ç›kar›ld›¤›n› ve
ödenek sorununun da bundan kaynakland›¤›n› bildirdi.

MK genel toplant›s› 14
Haziran Çarßamba günü
saat 16.00 – 19.00 aras›nda Ortaköy’deki Galatasaray
Üniversitesi konferans salonunda
yap›ld›.

C

al›nan kararlar ve yetkili makamlarla yap›lan görüßmeler hakk›nda
geniß aç›klamalar yapt›.
Yasan›n yürürlü¤e girmesinden bu
yana avukat görevlendirmelerinin
üç kat artt›¤›n› anlatan Av. Kâz›m

‹stanbul’un geniß bir alana yay›ld›¤›n›, meslektaßlar›m›z›n 34 adliyede görev yapmaya çal›ßt›¤›n›, bunun zorluklar›n› takdir etmek gerekti¤ini hat›rlatan Baßkan Kolcuo¤lu, zorunlu atamalarda meslektaßlar›m›z›n her türlü olana¤› kullanarak görevlerine gittiklerine
inand›¤›n› belirtti.
Toplant›da söz alan baz› CMK avukatlar›n›n görevlendirmelere ilißkin sistemden yak›nmalar› üzerine
Kolcuo¤lu , “Arkadaßlar›ma hak

Toplant›ya CMK Servisinden sorumlu Baßkan Yard›mc›s› Av. Filiz
Saraç ve CMK uygulamas›nda görevlendirilen avukatlar kat›ld›.
Toplant›y› yöneten ‹stanbul Barosu
Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ,
gündeme ilißkin aç›klamalar yapt›.
Gündeme göre toplant›da CMK
ödenek sorunu, görevlendirmelerde avukatlar›n gecikti¤i iddialar› ve
dilek ve önerilerin görüßülece¤ini
belirten Kolcuo¤lu, CMK ödenek
sorunu hakk›nda baßlang›c›ndan
bugüne kadar yap›lan çal›ßmalar,

veriyorum. En iyi sistemi uygulad›¤›m›z iddias›nda de¤ilim. Bu konuyu hepimiz düßünmeliyiz. Önerilerde bulunun. Daha uygun bir sistem
bulunursa onu uygular›z” dedi. n
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merkezler - komisyonlar

Çocuk Haklar› Merkezi’nin
Diyarbak›r Raporu
0 sayfal›k rapor, Þanl›urfa Barosu ve Diyarbak›r
Barosundan bir grup
temsilcinin de kat›l›m›yla, Emniyet
Genel Müdürlü¤ü Çocuk Þube Müdürlü¤ü, Diyarbak›r Valili¤i, Diyarbak›r C. Savc›l›¤›, ‹nsan Haklar›
Vakf› ve tutuklu olan ve tutukluluk
sonras›nda tahliye edilen bir grup
çocukla görüßme yaparak olußturulmußtur.

1

Raporun sonuç ve öneriler bölümünde ßöyle denilmektedir:
1. Öncelikle 28 – 29 Mart tarihlerindeki gösteriler s›ras›nda ve
sonras›nda çocuklar›n baßlar›na
gelenlerin çocu¤un yaßam hakk›,
kißi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk›,
her türlü ißkence, kötü muamele,
onur k›r›c› ve aßa¤›lay›c› muameleden korunma hakk›, e¤itim hakk›, korunma haklar› bak›m›ndan
meydana ihlaller aç›s›ndan incelenmesi gerekmektedir.
2. Çocuklar›n benzer durumlarda
gösterilerin ortas›nda kalmas› ve
zarar görmesini önleyici stratejilerin gelißtirilmesi gerekmektedir.
Böyle bir stratejini gelißtirilmesi
için merkezi düzeyde içißleri bakanl›¤›, adalet bakanl›¤›, sosyal
hizmetlerden sorumlu bakanl›¤›n
bir araya gelmesi, il düzeyinde de
kolluk, adli makamlar ve çocu¤un
korunmas›ndan sorumlu idari makamlar›n birlikte çal›ßmas› gerekmektedir.

ve çocuklar› için tehlike olußturur
hale geldi¤inde çocuklar›n güvenliklerini sa¤layacak ve ßiddet ma¤duru olmalar›n› önleyecek bir müdahale yöntemi gelißtirilmelidir.
• Bu tür olaylara müdahale eden
kolluk görevlileri, çocu¤un ve
onun yarar›n›n korunmas› ve müdahalenin çocu¤un korunmas›na
odakl› bir bak›ß aç›s› ile müdahalede bulunabilmelerini sa¤lay›c›
becerilerini gelißtirmek üzere e¤itim verilmelidir.
• Çocuklar›n istismar edildi¤ini
düßündürtecek yeterli delilin bulundu¤u takdirde istismar edenin
bulunup, cezaland›r›lmas›n›, çocu¤un ise korunmas›n› sa¤layacak
bir sorußturma esas› benimsenmelidir.
• Gösteride çocuklar›n bulunduklar› durumlarda, ßiddet kullan›lmas› riski do¤du¤unda bu gösteride bulunan bütün yetißkinler çocuklar›n bu ortamdan uzaklaßt›r›lmas›n› sa¤lamakla yükümlüdür.
• Aileler de çocuklar›n risk taß›yan
gösterilerden korunmas› konusunda özen gösterme mükellefiyetleri vard›r.
3. Özellikle kolluk ve adli makamlarda çocu¤un korunmas›na odakl› bir müdahale program›n›n olußturulmas› ve gündem olußturulmas› gerekmektedir.

Öte yandan böyle bir strateji herkesin sorumluluk almas›n› zorunlu
k›lar. Bu kapsamda olmak üzere;

4. Bu olaylarda kötü muamele, ißkence, aßa¤›lay›c› muamele gören
çocuklara tedavi hizmetleri sunulmal›d›r.

• Gösterilerde çocu¤un bulundu¤u
durumlarda, gösteri ßiddet içerir

5. Bu olaylarda zarar gören çocuklar aras›nda koruyucu ve destek-

leyici tedbirlere gereksinimi olanlar›n tespit edilmesi ve bu tedbirlerden yararlanmalar›n› sa¤lay›c›
hizmetlerin sunulmas› için SHÇEK
ile adli mekanizmalar aras›nda bir
ißbirli¤i yap›lmas› gerekmektedir.
6. Çocuklar çok ciddi cezalar almalar›na neden olabilecek suçlarla suçlanmaktad›rlar. Bu durum
karß›s›nda çocuklar hakk›nda yap›lacak yarg›lama ve neticesinde
al›nacak tedbirler veya verilecek
cezalar hem çocuklar›n kendileri
için hem de çocuk koruma sisteminin bir parças› olan adalet sistemine ilißkin bir emsal olußturmas› bak›m›ndan önem ifade etmektedir. Bu önemi nedeniyle davalar›n izlenmesi önem ifade etmektedir. Ayn› zamanda da ilgili
kurulußlar›n adalet mekanizmas›
ile ißbirli¤i içinde çal›ßmas›na gereksinim bulunmaktad›r.
7. Hak ihlali niteli¤indeki durumlar için etkili bir hukuki takip süreci baßlat›lmal›d›r. Özellikle yaßam hakk›, ißkence yasa¤›, e¤itim
hakk›, korunma hakk›, kißi özgürlü¤ü ve güvenli¤i hakk› ihlali niteli¤indeki eylemlerle ilgili olarak
etkili bir hukuki takip sürecinin
bulunmas› ve elde edilecek içtihatlar, çocuklar›n benzer risklerden korunmas› bak›m›ndan büyük
önem ifade edecektir. Bu nedenle
bu nitelikteki davalar›n çocuk
haklar›na duyarl› bir grup hukukçu taraf›ndan izlenmesi büyük
önem taß›makta ve bu konuda Barolar›n Çocuk Haklar› Merkezi ve
komisyonlar›na büyük bir görev
düßmektedir.
n
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Sa¤l›k Hukuku
Komisyonu
Yeniden Yap›land›

Kad›n Haklar›
E¤itim Semineri
Devam Ediyor
‹stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim Merkezince düzenlenen 22, 23, 24 ve 25. Kad›n Haklar› E¤itim Semineri Hotel Yenißehir Palas’ta yap›ld›.
Meslek ‹çi E¤itim Merkezinden sorumlu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu, seminerlerin aç›l›ß›nda yapt›¤› konußmalarda, kad›n›n insan haklar› kavram›n›n tarihsel gelißimini anlatt›.
Seminerin ilk gününde, TCK’da cinsel suçlar ve evlili¤in genel hükümleri üzerinde duruldu.

Sa¤l›k Hukuku Komisyonu, komisyondan sorumlu
Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ömür Dedeo¤lu ve Av.
Muazzez Y›lmaz’nun gözetiminde toplanarak yeniden yap›lanma konusunu görüßtü.
Toplant›da komisyon yönetimi de yeniden olußturuldu. Buna göre Av. Sunay Aky›ld›z komisyon baßkanl›¤›na seçildi. Yürütme Kurulu Üyeliklerine de
Av. Duygu Öztürk, Av. Þive Emre, Av. Gültezer Hat›rnaz, Av. Selçuk Özönel, Av. Hüseyin Alpay Köse,
Av. Gültekin Güney getirildi.
Sa¤l›k Komisyonu önümüzdeki günlerde toplanarak yeni çal›ßma program›n› saptayacak.

Seminerin ikinci gününde, kad›na yönelik ßiddet, tan›ma ve tenfiz davalar›, boßanma, nafaka ve tazminat hükümleri hakk›nda uzmanlarca bilgi verildi.

Sa¤l›k Hukuku
Paneli

Seminerin üçüncü gününde ise mal rejimleri hükümleri, soy ba¤› hükümleri ve ßiddet ma¤durlar›yla görüßme teknikleri ele al›nd›.

‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonunca düzenlenen panelde “T›bbi Müdahalelerde R›za ve
Ayd›nlat›lm›ß Onam” konusu ele al›nd›.

Seminerin son gününde uzmanlarca, üreme sa¤l›¤›, uluslararas› sözleßmelerde kad›n haklar› ve ain
le mahkemeleri gibi konular anlat›ld›.

Panel, 16 Haziran Cuma günü saat 14.00 – 16.00
aras› ‹stanbul Barosu Kültür Merkezinde yap›ld›.
Oturum baßkanl›¤›n› ‹stanbul Barosu Sa¤l›k Hukuku Komisyonu Baßkan› Av. Sunay Aky›ld›z’›n yapt›¤› panelin konußmac›lar›: Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç. Dr. Ümit Kocasakal ve Türk Tabipler Birli¤i Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doç. Dr. Faik Çelik.
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Kamu Avukatlar›n›n
Ma¤duriyeti Önlenmelidir
stanbul Barosu, kamu
avukatlar›n›n sorunlar›n› bilmekte, kamuda çal›ßan meslektaßlar›n›n çal›ßma
koßullar›n›n iyileßtirilmesi ve yaßad›klar› sorunlar›n çözümü için
de kendilerine her ortamda destek olmaktad›r. Baro bünyesinde
bulunan “Kurum ve Kamu Avukatlar› ile Ba¤l› Çal›ßan Avukatlar Komisyonu” kamuda çal›ßan
meslektaßlar›m›za destek olmak
amac›yla alt yap› çal›ßmalar›n›
gerçekleßtirmektedir.

‹

Çeßitli kamu kurum ve kurulußlar›nda çal›ßan meslektaßlar›m›z›n bu komisyona ilettikleri konular titizlikle izlenmekte ve yönetimce de¤erlendirilmektedir.
Kamuda çal›ßan meslektaßlar›m›z›n karß› karß›ya kald›klar› ve
y›llardan beri çözüm bekleyen
sorunlar› hakk›nda komisyonca
bir rapor haz›rlanm›ßt›r.
Raporun giriß bölümünde, avukatl›k mesle¤inin yarg› erki içindeki yeri vurgulanmakta ve kamu avukatl›¤›n›n bu erk içindeki
önemi anlat›lmaktad›r.
Raporda daha sonra özetle ßu
görüßlere yer verilmektedir:
Kamu avukatlar› devleti savunmaktad›rlar. Bütün kamu çal›ßanlar›n›n haklar›n› da devlet
saptad›¤›na göre, kamu avukatlar›n›n her yönden çok iyi çal›ßma koßullar›na sahip olmalar›
gerekirken devlet, kendini savu-

nan bu kißilere üvey evlat muamelesi yapmaktad›r.

limit uygulamas›ndan vazgeçilmiß de¤ildir.

Kamu avukatlar›n›n hak ve statüleri saptan›rken ayn› ortamda
birlikte çal›ßt›klar› hâkim ve savc›lar›n durumu ile k›yaslanmamaktad›r. Oysa kamu avukatlar›,
hâkim ve savc›lara göre çok daha
a¤›r yük ve sorumluluklar taß›d›klar› halde, onlar›n sahip olduklar› hak ve güvenceye sahip
de¤ildirler.

Kamu avukatlar›, statü olarak
klasik devlet memuru kabul
edildi¤i için teftiß ve denetleme
yönünden de öteki memurlardan
ayr› düßünülmemektedir. Oysa
avukatlar›n meslek onuruna yak›ß›r ßekilde ba¤›ms›z ya da Adalet Bakanl›¤›na ba¤l› bir kurul taraf›ndan denetlenmesi daha uygun olacakt›r.

Kamu avukatlar›, personel rejimi
aç›s›ndan klasik memur tan›m›
içersinde de¤erlendirilmektedir.
Kamu avukatlar›n›n amiri ise yerine göre herkes olabilmektedir.
Kamu avukat›n›n verilen emir ve
talimatlara karß› hiçbir güvencesi bulunmamaktad›r. Talimat›
verenin sicil amiri olmas›, avukat› idari ve disiplin sorußturmas›yla karß› karß›ya b›rakmaktad›r. Bu durumlar avukat›n ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤› ilkesiyle
çelißmektedir.

Raporda sonuç olarak ßu görüßlere yer verilmektedir:

Kamu avukatlar›n›n mali ve özlük haklar› sorunu da henüz çözümlenmemißtir. Ek Gösterge,
Yan Ödeme ve Özel hizmet tazminat›, Görev, Makam ve Temsil
Tazminat›, Derece Yükselmesi
gibi konularda hâkim ve savc›lara oranla hiçbir düzelme sa¤lanamam›ßt›r. Baro aidatlar› kurumlarca ödenmemektedir. Karß› tarafa yükletilecek vekâlet ücretinin avukata ait olaca¤› düzenlenmiß olmas›na karß›n, hala

“Ülkemizde kamu çal›ßanlar›n›n
her kesiminin sorunlar› olmakla
beraber, üzerinde hiçbir çal›ßma
yap›lmayan ve y›llar›n birikimiyle
sorunlar› devleßen ve kronikleßen tek kamu çal›ßanlar› kamu
avukatlar›d›r. Zaman zaman baz› kesimlerin haklar› iyileßtirilmesine karß›n, kamu avukatlar›na özgü bir iyileßtirme yap›lmam›ßt›r. Mesle¤i gere¤i kamu sorunlar›yla bo¤ußan kamu avukatlar›, barolar›n güçlü deste¤ine muhtaçt›r.
Yukar›da s›ralanan sorunlar›n çözümü için büyük ölçüde kanun
de¤ißiklikleri ve hükümet çal›ßmalar› gerekmekte ise de, sorunlar›n dile getirilmesi, her ortamda
ilgililere aktar›lmas› noktas›nda
en büyük görev barolara düßmektedir. Çünkü kamu avukatlar›n›n
barolar d›ß›nda hiçbir meslek örn
gütü bulunmamaktad›r.”
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Sait Faik 100 Yaﬂ›nda!
ürk Öykücülü¤ünün yetkin kalemi Sait Faik’in
100. do¤um y›l› bu y›l
kutlan›yor. Darüßßafaka Cemiyeti taraf›ndan her y›l verilen Sait
Faik Hikaye Ödülü’ü bu y›l Saat
Kulesi – K›sa Metinler ve Hikayeler adl› öykü kitab›yla yazar Refik
Algan’a verildi.

T

Biz de Baro Bülteni olarak ödüle
de¤er görülen yazar› kutluyor,

Sait Faik’in “Mahkeme Kap›s›”
adl› kitab›nda yer alan bir öyküsünü yazar›n yüzüncü do¤um y›l›
nedeniyle yay›ml›yoruz. Öyküyü
ücretsiz olarak yay›nlamam›za
izin veren Darüßßafaka Cemiyeti’ne ve yak›n ilgisini esirgemeyen cemiyet avukat› Say›n Kayhan Özel’e teßekkür etmekten
k›vanç duyuyoruz.

ÖYKÜLEÞEN HUKUK

Bu Senenin Meßhur Karak›ß› Cinayeti
Sait Faik Abas›yan›k
ani o ikinci karda, beß
ad›m ötemizde bembeyaz bir karanl›¤›n tramvaylar› ve insanlar› yuttu¤u günlerde…

H

Biz o günlerde biraz kömür bulmay› düßünüyor, bu kar›n art›k
son kar, son müthiß kar olaca¤›n› ümit ediyor, gökyüzünde bir
mavilik, bir parçac›k bir mavilik
gözükse birkaç sene evvelki ›l›k
k›ßlar baßlayacak san›yorduk.
Belki o ›l›k k›ßlarda biraz fazla
nezle oluyor, lodostan belki biraz
fazla lapac› oluyorduk ama
memnunduk.
Hâlbuki bu senenin bu korkunç
k›ß›nda o kömür denilen kara k›-

24

z›n peßindeydik: Çoluk çocuk,
kad›n erkek, fakir zengin.

lenmiß tesiri veren çok iyi bir polis raporu güzelli¤iyle anlatt›:

‹ßte, bizim kaplamalar› söktü¤ümüz, harabeleri y›kt›¤›m›z, gelinlik sand›klar› parçalad›¤›m›z,
mars›k hasretiyle kapkara karard›¤›m›z günlerde ißlenen bir
cinayeti bugün mahkeme salonunda dinlerken, d›ßar›da bahar›n, postanenin yan yollar›ndan
birinde kedi yavrular› güzelli¤i ve
sevimlili¤i ile oynaßt›¤›n› görüyor, hemen hemen bu cinayeti
bir film seyreder gibi seyre haz›rlan›yordum.

— K›ß k›yamet bir gündü. Saat
on, on buçuk raddelerindeydi...

Þahit mevkiinde genç polis, benim buraya yazaca¤›mdan daha
çok kafi bir lisanla biraz ezber-

Þimdiye kadar dikkat etmedi¤im
suçluya bakt›m: Sar›ß›n bir
adamd›. Samiin taraf›nda otur-

Burada hâkim sözünü keserek
sordu:
— Hani o büyük k›ßta m›?
— Evet efendim, o büyük k›ßta.
ikinci büyük karda.
Biraz durdu. Devam etti:
— ‹ki bekçi, kollar›na girmiß olarak yaral›y› getirdiler. “Seni kim
vurdu?” dedik. “Berber kalfas›
S.” dedi.

‰
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du¤um için yaln›z arkas›ndan görüyordum. Kuvvetli, biraz dar olmakla beraber adaleli oldu¤u
belli bir s›rtt›. Yine çok geniß olmamakla beraber normal bir
omzu... Çocuk ensesi var. Kap›
yan›na kadar ç›k›p yüzünü görebildim: Kumral b›y›¤› yaln›z burun kanatlar› hiza¬s›na kadar.
Sakal› hafif uzam›ß. Yirmi iki, yirmi üç yaßlar›nda gözüküyor. Biraz sararm›ß olmakla beraber,
gayet sakin. Uzun, güzel yüzlü
bir adam.
Polis anlat›yor:
— Tozkoparan’›n alt›nda. Asfalt›n
hemen aßa¤›s›nda. Vaka orada
olmuß efendim. Berber kalfas›n›n nerede oturdu¤unu bekçilerle beraber gelen arkadaß› M. isminde birisi söyleyebildi.
Çünkü art›k yaral›, söz söyleyecek vaziyette de¤ildi. Yine bu M.
ismindeki yaral›n›n ve yaralayan›n arkadaß› ile beraber suçlunun Tophane’deki evine yolland›k. Tophane’deki eve vard›¤›m›z
zaman kap›y› bize bir kad›n açt›.
Suçlunun hemßiresiymiß. Daha
eve gelmedi¤ini söyledi. Biz tam
evden ç›kmaktayken yokuß yukar› bir adam›n ç›kt›¤›n› gördük. Ellerini arkas›na koymuß, sakin
ilerliyordu. “Dur!” dedim. Hiç
mukavemet etmedi. Ald›m, karakola teslim ettim. Orada, “,..’y›
ben vurdum” dedi. B›ça¤›n yerini
sorduk. “Þißhane yokußuna ç›karken garaj›n arkas›na att›m”
dedi. Beraberce oraya gittik.
Karlar›n içine düßmüß olan b›ça¤›n yerini kendisi gösterdi, “‹ßte!” dedi. B›ça¤› ald›m. Bu b›çak,

sap›na bez sar›lm›ß, küçük çapta
bir kamayd›.
Suçlu aya¤a kalkm›ßt›. Bir külhanbeyi edas›yla konußuyor.
Omuzlan çarp›l›yor:
— Kabul etmem efendim, yaland›r. Vurmas›na ben vurdum ama
o da bana b›çak çekti. Onun b›ça¤›n› da buldular.
Sakl›yorlar, dedi. Hem beni Tophane’de yakalayan adam bu de¤il, beni bekçiler yakalad›.
Hemen hemen hiçbir vicdan azab› çekti¤i hissedilmiyor. Korkunç
bir k›ß gecesinde, insanlar›n
mangala, sobaya, hatta birbirine
sokulmaya, odalarda nefesle
›s›nmaya, birbirlerini hasretle,
ißtiyakla sevmeye müsait bir k›ß
gecesinde. Karlar›n savruldu¤u,
servilerin siyah ve beyaz uludu¤u, sokakta kalm›ßlar›n ruhlar›n›n donmamas› için bir insan eli
s›kmaya muhtaç oldu¤u saatlerde, bir insan› öldürmek.
Aran›zda hiçbir mukaddes rab›ta
olmadan, yaln›z senin be¤endi¤in bir kad›n› bir baßka adam›n
be¤enmesinden haz duyamayacak kadar bedbahtsan, yatars›n
bir servinin alt›na o k›ß gecesi. ‹ki
saatte tatl› bir uyku ile bu dünyadan göçebilirsin.
Bu belki senin için daha hay›rl›
idi arkadaß berber kalfas›. Sana,
anan baban, insanlar›n en ac›mas›z yeri olan insan sakal›n› bile bir itina ile sabunlarla köpürterek, s›cak sularla y›kayarak,
hiç ac›tmadan kesmeyi ö¤retmek istemißler. Sana, bir usta
hiç ac›mayan o insan sakal›n› bi-

le keserken ne türlü itinalar göstermeyi ö¤retmedi mi? Sabunlar,
s›cak sular, havlular, kolonyalar,
pudralar, kremler...
Mahkeme, öldürülenin de b›çak
çekip çekmedi¤ini anlamak üzere suçlunun gösterdi¤i ßahitlerin
dinlenmesine karar verirken salonu terk ettim.
Soka¤a ç›kt›m. ‹çimde hakiki bir
melal vard›. Baß›m dönüyor, ellerim terliyordu. ‹nsanlara bak›yordum. Her mevsimde birbirlerini sevmek için yarat›lm›ß bu
bazen meyus, bazen ßen, bazen
gürültücü, bazen melankolik geçip giden kalabal›ktan hiçbirinin
kendi gibi sakallar› büyüyen,
kendi gibi gülen ve a¤layan, kendi gibi hislenen ve sevißen bir
mahluku öldüremeyece¤ini, bu
mahkeme salonunda gördü¤ümün nesli tükenmiß bir insan
numunesi oldu¤unu düßünüyor;
hiç kimseye, ama hiç kimseye,
kendisinin her hususta eßi bir
mahluku öldürece¤ini isnat edemiyorum.
Bu Köprü’den denizleri ve vapurlar›, uzak camileri, bahar güneßi
alt›nda parlayan binalar› insan
denilen mahlûka seyrettirmemeyi ancak bir tek ßey yapabilir.
Mevhum birisi: Azrail.
Sen berber kalfas› olsayd›n, f›rçan›n alt›nda yumußayan bir sakal düßünür, aynada bir esmer
insan yüzü görür, b›ça¤›n› çekmißken uzaklara atar, koluna öldürece¤in insan› takar, “Gel
a¤am, derdin, gel sakal›n uzan
m›ß, seni bir t›raß edeyim.”
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kültür - sanat

ﬁair Cemal Süreya’y› And›k
stanbul Barosu Kültür
ve Sanat Komisyonunca
düzenlenen ßiir gecesinde ça¤daß Türk ßiirinin öncülerinden ve ‹kinci Yeni ßiir ak›m›n›n kuramc›lar›ndan ßair Cemal
Süreya’y› and›k.

‹

9 Haziran Cuma akßam› saat
18.00’da Pera Palas Oteli Kubbeli Salonda yap›lan anma gecesinde Cemal Süreya ilgili bir belgesel gösterildi. Þairin yaßam›ndan
kesitler bulunan belgeselde, Cemal Süreya sanat anlay›ß› ve ßiiri
hakk›nda da bilgi veriyor.
‹stanbul Barosu Kültür ve Sanat
Komisyonu Baßkan› Av. Hülya
Özkan, aç›l›ß konußmas›nda 2007
y›l›nda kültür ve sanat çal›ßmalar›na daha fazla destek vereceklerini bildirdi.

Av. Hülya Özkan

Av. Müner Göker

Av. Özkan, “Ekim ay›na kadar ßiir
gecelerine ara verece¤iz. Ekim
ay›ndan itibaren de¤erli ßairlerimizi anmaya devam edece¤iz”
dedi.
Av. Münir Göker’in ßiirlerle süsleyerek sundu¤u gecede konu-

ßan Cemal Süreya Kültür ve Sanat Derne¤i Baßkan› Prof. Dr. It›r
Ye¤ena¤a, dernek çal›ßmalar›n
hakk›nda bilgi verdi.
Cemal Süreya’n›n eßi Zuhal Tekkanat, yapt›¤› konußmada eß ve
ßair olarak Cemal Süreya’y› anlatt›.
Þair Refik Durbaß ise, ßair dostu
Cemal Süreya ile ilgili an›lar›n›
anlatt› ve bu arada kendi ßiirinden bir örnek sundu.
Cemal Süreya’n›n yak›n dostu
Nurullah Can da, Süreya ile ilgili
an›lar›n› anlatt›.
Yazar ve Þair ‹smet Kemal Karaday›, Cemal Süreya’n›n yetenekleri üzerinde durdu, ßairin sanat
anlay›ß› ve ßiirleri üzerinde bilgi
verdi.
Gecenin sonunda ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Zeki
Y›ldan, geceye kat›lan konußmac›lara birer demet çiçek verdi. n
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redi kartlar›, bir
al›ß veriß arac› olmaktan çok, ülkemizde toplumsal
bir sorun olarak an›lmaya
baßland›. Bu sorunlar her iki
y›lda bir ç›kan af yasalar›yla
aß›lmaya çal›ß›lsa da, bunlar›n geçici iyileßtirmeler oldu¤u konusunda hemen hemen herkes hemfikir.
Sorunun çözümü konusunda temelli bir yap›lanmaya
ßu ana dek gidilebilmiß de¤il. Son olarak büyük bir
al›ßveriß merkezinin, sistemine girilerek kredi kartlar›n›n kopyaland›¤› ve bilgilerle al›ß veriß yap›ld›¤› ortaya ç›kt›. Konu, hem güvenlik bak›m›ndan hem de
mali bak›mdan önem taß›yor. Asgari ödeme tutar›n›
ödeyerek bir kart borcunun
yüz aydan önce kapat›lamayaca¤› pek az kißi taraf›ndan
bilinen bir gerçek.
‹ßte tam da bu sorunlar›n
konußuldu¤u bir dönemde
‹stanbul Barosu Yay›nlar›
Cep Kitaplar› Serisi’nden
yay›mlanan Banka ve Kredi
Kartlar› kitab›, tüketicilerin
ve bu konuda araßt›rma
yapmak isteyenlerin imdad›na yetißti. Kredi kartlar›
Borçlar›n› yeniden düzenleyen 5464 say›l› Yasa etraf›nda konunun tüm boyutlar›yla ele al›nd›¤› 20.03.2006
günlü sempozyumun sunum ve görüßmelerinden
olußan eser, birçok soruya
ve konuyla ilgili bilinmeyene, bizzat konunun uzmanlar›n›n a¤z›ndan yan›t verecek nitelikte bir yap›t.
n

K

dalet Bakanl›¤›,
‹stanbul Barosu
ve
Bahçeßehir
Üniversitesi taraf›ndan ortaklaßa düzenlenen 4 -5 Haziran 2005 günlü
“Türk Mevzuat›n›n ve Özellikle Çocuklar› Koruma Kanunu’nun De¤erlendirilmesi” konulu sempozyum notlar› ‹stanbul Barosu Yay›nlar› aras›ndan ç›karak kitaplaßt›r›ld›.
Av. Celal Ülgen’in editörlü¤ünde yay›mlanan kitab›n
önsözünde yay›n kurulu imzal› sunumda: “Uluslararas›
Gençlik ve Aile Hekimleri
Derne¤i ‹cra Komitesi y›ll›k
toplant›s›n›n ‹stanbul’da yap›lmas› önerisini kabul eden
Kuzey ‹rlanda, Fransa,
Avusturya Hollanda ve ‹sviçreli Çocuk Yarg›çlar›, Avrupa Hukukunda ve kendi
ülkelerindeki kanun ve uygulamalar› bizlere aktard›lar. Türk hukukçular›n katk›lar›yla da ülkemizdeki yasa ve uygulamalar ile karß›laßt›rma olana¤› buldu¤umuz ça¤daß çocuk ve genç
adalet sistemi hakk›ndaki
bilgi ve tart›ßmalar› bu kitapta sizlere sunuyoruz,”
görüßlerine yer veriliyor.
Kitapta çeßitli akademisyenlerin görüßlerinin yan›
s›ra ‹stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Merkezi’nden avukatlar›n düßünceleri de yer
n
al›yor.

A

stanbul Barosu
Yay›nlar› aras›ndan ç›kan ve ‹ß
Hukukunu ilgilendiren iki yeni eser meslektaßlar›m›z›n bilgisine
sunuldu. ‹lki Yarg›tay Kararlar› Iß›¤›nda ‹ß Hukukunda ‹braname Uygulamalar›
isimli kitap, 23.12.2005
günlü seminer notlar›ndan
olußuyor. Toplam 59 sayfadan olußan kitapta Yarg›tay
Kararlar› Iß›¤›nda ‹ß Hukukunda ‹braname Uygulamalar›na Genel Bak›ß, ‹çtihadlar ›ß›¤›nda ibranamelerin hukuki niteli¤i ve ispat
gücü, Miktar içeren ibranamelerin hukuki niteli¤i ve
ispat gücü, Miktar içermeyen ‹branameler ve ‹spat
gücü, ‹branamenin Genel
Geçerlilik Koßullar›, ‹branamenin Yorumlanmas›, ‹branamede Çelißki, ‹braname ve ‹ß Güvencesi Hükümleri ile Borçlar Yasas› Tasar›s› ve Bunun Yasalaßmas›n›n Mevcut Uygulamalara
Olan Etkisi ßeklinde konu
baßl›klar› yer al›yor. Kitab›n
son k›sm› bu konuda seminerde yap›lan Genel Görüßn
meye ayr›lm›ß.

‹

ine ‹ß Hukuku ile
ilgili olarak yay›mlanan ve baro
yay›nlar›ndan ç›kan bir di¤er kitap ta ‹ß Hukuku Uygulama Sorunlar›
ve Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeniden Yap›lanma
ismini taß›yor. ‹stanbul Barosu’nun Galatasaray Üniversitesi ile ortaklaßa düzenledi¤i semineri Baro’nun Çal›ßma Hukuku Komisyonu düzenlemiß. Bu kitapta da Aç›l›ß Konußmalar›n›n yan› s›ra, Ücret ve ‹ßin
Düzenlenmesi, ‹ße iade ve
uygulama Sorunlar›, Türk
Sosyal Güvenlik Hukukunda
yeniden yap›lanma, Sosyal
Güvenlik Sisteminin Kapsam› ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
konu baßl›klar›ndan baz›lar›.
Her iki kitab›n önsözünde
de yer alan metinde Baro
Yay›n Kurulunca ßu görüßlere yer verilmiß: “Gerek ‹ße
iade davalar› gerekse sosyal güvenlik yasa ve dizgelerinde meydana gelen de¤ißiklikler, hukukumuzun
yenileri aras›na girdi. ‹stanbul Barosu olarak tüm yasalarla ilgili oldu¤u gibi “‹ß
ve sosyal güvenlik hukukuna” ve bu alandaki de¤ißikliklere ilißkin de birçok
sempozyum yada ayd›nlat›c›
toplant› yapt›k,” denilerek
çal›ßmalar›n uygulamaya
›ß›k tutacak nitelik oldu¤un
nun alt› çizilmiß.

Y
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Avukat Kitapl›¤›

ilgilerini Av. Ali
Gülen’in derledi¤i, “Avrupa Adalet
Divan› kararlar›
›ß›¤› alt›nda Türk-AB Hukuku’ndan do¤an haklar›m›z
V‹ZES‹Z SEYAHAT VE SERBEST DOLAÞIMA DOÚRU”
isimli cep kitapç›¤› yay›mland›. 22 Bölümden olußan
kitapç›kta Türkiye ile AB
aras›nda imzalanan ortakl›k
anlaßmalar›n›n içeri¤i, Gümrük Birli¤i Karar›, Avrupal›
Türk olman›n ilk yolu, AB’de
okuyan Türk Ö¤renciler,
Stajyerin ve Meslek E¤itimi
Görenin AB Þans›, Vatandaßl›¤a Dayal› ayr›mc›l›k Yasa¤›,
Eßitli¤in Yarg›da Tescili gibi
baßl›klar yer al›yor.

B

Türk- AB Hukuku, borçlanarak emeklilik, Milletleraras› Özel Hukuk gibi alanlarda binden fazla makalesi
yay›mlanan Av. Ali Gülen,
kitab›n önsözünde, “Hak
araman›n ilk yolu, hakk› bilmekten geçiyor. 1963 tarihli
kurucu anlaßman›n ard›ndan, arada 1970 tarihli Katma Protokol’ün, ‘haklar›n
kötüleßtirilmesi’
yasa¤›,
Gümrük Birli¤i Anlaßmas›n›n “mallar›n serbest dolaß›m›” ilkesi… Zaman tünelinden geçerken kararlar›n
artmas›n›n, anlaßmaya ayk›r› hareket eden baz› ülkelerin vetolar›yla engellendi¤ini bu nedenle Türkler’in
bir ço¤unun AB üyesi vatandaßlar› ile eßit olmad›¤›n›
gördük. Araßt›rmam›zda insan›n yüre¤ini ac›tan olaylarla da karß›laßt›k” diyor.n
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stanbul Barosunca iki ayda bir yay›nlanan bilimsel
nitelikli “‹stanbul
Barosu Dergisi”nin 2006 y›l›
üçüncü say›s› Dan›ßtay’a yap›lan sald›r› nedeniyle siyah
kapakla ç›kt›.

‹

Derginin girißinde Yay›n Kurulu Baßkan› Av. Celal Ülgen’in Dan›ßtay sald›r›s›n›
konu alan “Dan›ßtay’a Yap›lan Sald›r›y› K›n›yor ve Uyar›yoruz” baßl›kl› yaz›s› yer
al›yor.
Yaklaß›k 500 sayfa olarak
yay›nlanan derginin bu say›s›nda “Baßkan›n Penceresinden” kößesinde Baßkan
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu da Terörle Mücadele Yasa Tasar›s›’n› ele al›yor ve tasar› hakk›ndaki görüßlerini ve uyar›lar›n› belirtiyor. Baßkan
Kolcuo¤lu, yaz›s›n›n son bölümünde Dan›ßtay’a yap›lan
kanl› sald›r›ya de¤iniyor.
Dergide ayr›ca, bilimsel görüß yaz›lar›, Yarg›tay ve Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
kararlar› ve Disiplin Kurulu
Kararlar› yer al›yor. Derginin
son bölümünde “aktarmalar,
ayr›lmalar ve yitirdiklerimiz”
n
bölümü bulunuyor.

Adana’n›n
Kitab›n› Yazd›lar
stanbul Barosu
Avukatlar›ndan,
Yazar Behçet Çelik taraf›ndan derlenen Adana’ya Kar Ya¤m›ß
/Adana Üzerine Yaz›lar adl›
kitap ‹letißim Yay›nlar›’n›n
memleket kitaplar› serisinden ç›kt›.
Adana, hiçbir zaman herhangi bir vilâyet olmad›.
Kendine özgü ve ‘dik’ti.
‘Esprisi’ olan bir yerdi.
Tantanas› olan bir yerdi.
Av. Behçet Çelik kitab›n
Sunuß’unda belirtiyor; Adana’y› ça¤r›ßt›ran öyle çok
imge var ki: S›cak, pamuk,
portakal, pamuk ißçileri,
tekstil, kebap, ßalgam, kabaday›l›k, küfür, edebiyat...
Ya da, Can Kozano¤lu’nun
‘d›ßardaki’ Adanal› karikatürü hakk›nda söyledikleri:
Zengin, kaba, küfürcü, kavgac›, âlemci, e¤lenceli, erkek…
“Adana’ya Kar Ya¤m›ß / Kar
Alt›nda Gül Varm›ß…” Bu kitap, Adana’ya ya¤an kara ve
kar alt›ndaki güllere bak›yor, diyebiliriz. Son yirmi
y›lda Türkiye’nin geçirdi¤i

‹

büyük dönüßüm, Adana’y›
göreli bir ‘önemsizleßmeye’
itti. Adana’n›n özlenir hale
gelmiß eski zamanlar›, eski
çehreleri nas›ld›? Adana’da
sanayi nas›l gelißti? Endüstrinin ‘patlad›¤›’ ßaßaal› zamanlar nas›l yaßand›?
‘70’lerin siyasal kutuplaßma
ortam› Adana’y› nas›l baßka
birçok yerdekinden fazla
aya¤a kald›rd›?
Y›lmaz Güney, Orhan Kemal; Adana’n›n onlardaki
harc› ve onlar›n Adanas›…
Adana’n›n meßhur e¤lence
dünyas›, mutfa¤›, s›ca¤›,
yaylas›… Kenar mahallesi,
eßk›yas›… Adana futbolunun
yükseliß ve düßüßü
Tabii “küfre ve erke¤e kesmiß” Adana ve Adana’n›n
kad›nlar›…
Ço¤u bir yerinden Adanal›
olan ve kitaba kimler katk›
verdi? Hemen sayal›m...
Nebahat Akverdi, Suavi Ayd›n, Salih Bolat, Neslihan
Cangöz, Simten Coßar, Behçet Çelik, Bilge Çelik, Musa
Da¤deviren, Feridun Düza¤aç, Kudret Emiro¤lu, Adnan Gümüß, ‹nan Keser, Þ.
Mine K›l›ç, Can Kozano¤lu,
Hayri Kozano¤lu, Hakan
Mertcan, Coßkun Ongun, Ali
Özgentürk, Nurhan Tekerek, Mehmet Tepebaß›,
Mustafa Uçar, E. Taçl› Yaz›c›o¤lu, Yavuz Y›ld›r›m, Nihat
Ziyalan.
Adana kökenli veya Adanal›l›k kültürünü merak eden
meslektaßlar›m›z›n be¤eniyle okuyaca¤›n› düßündü¤ümüz kitab›n yazarlar› aras›nda yer alan Bilge Çelik,
Hakan Mertcan ve Coßkun
Ongun’un da hukukçu oldu¤unu hemen belirtelim. n

‹cra ve ‹flas Hukuku ‹çin Kaynak
‹cra ve ‹flas Kanununda yap›lan son de¤ißiklikler do¤rultusunda yaz›lm›ß 60’a yak›n
makale meslektaßlar›m›z›n hizmetine sunuldu.
‹stanbul Barosu üyesi avukatlar, her hangi bir ücret ödemeden ve abone olmadan
www.talihuyar.com adl› siteye girdiklerinde icra ve iflas hukukuna ait 60’a yak›n makale
n
ve 100’e yak›n –en son- Yarg›tay içtihatlar›na ulaßabilecekler

d›ß ilißkiler

Makedonya’da
Türk Konukseverli¤i
6 - 28 May›s 2006 tarihinde gerçekleßtirilen Makedonya Barosunun 51.kuruluß y›ldönümü etkinliklerine Baßkan Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu ve yönetim kurulu üyeleri Av. Hüseyin Özbek, Av. Muammer Ayd›n, Av. S.Sefa Bilgiç kat›ld›.

2

27 May›s 2006 günlü oturumda ‹stanbul Barosu
Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Makedonya Barosu
ile ‹stanbul Barosu aras›ndaki s›cak ilißkilere de¤indi. Tarihten gelen yak›nl›¤›n ve ortak paydalar›n
bu yak›nl›kta etken oldu¤unu belirtti.

ze geçen yüzy›l›n kaynayan balkan atmosferini
hat›rlatt›.
Manast›rda Atatürk’ün ö¤renim gördü¤ü Askeri
‹dadiyi ziyaretimiz hepimizi heyecanland›rd›. Müzeye dönüßtürülen bu görkemli Osmanl› k›ßlas›n›n
bak›ms›zl›¤› ise hüzünlendirdi. Müzede 1999 y›l›nda düzenlenen Atatürk kößesinin yo¤un bir ziyaretçi ak›n›na u¤rad›¤›n› müze görevlisi bizlere anlatt›.
Manast›r ‹dadisi / Atatürk Kößesi

Yap›lan kurultay sonucu Av. Nenad Janisevic yeniden Makedon Barosu Yönetim Kurulu Baßkanl›¤›na
seçildi.

Ohri

Ohri kent merkezinin mimari dokusu ve Osmanl›
çarß›s› bizleri çok etkiledi. Çarß›n›n sonunda Bakkal Erdo¤an’›n Türk usulü çay ikram› günün sürpriziydi. Çaylar› be¤endi¤imizi söyleyince de mütevaz› dükkân›n›n raflar›ndan birer paket çay› zorla
ellerimize tutußturmas› Türk konukseverli¤inin
Balkan co¤rafyas›nda hala yaßad›¤›n› gösteriyordu. Dükkân›na ast›¤› ve gururla gösterdi¤i Fenerbahçe bayra¤› heyetimizdeki fenerli olmayanlara
bile hoß göründü.

Restneli Niyazi Bey
Müzesi

Dönüßte Resne’de 1908’de Binbaß› Enver Bey’le
birlikte Meßrutiyetin ilan› için da¤a ç›kan Kola¤as› Niyazi Bey’in müzeye dönüßtürülmüß kona¤› bi-
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haberler

Yard›mlaßma Sand›¤›
Genel Kurulu Yap›ld›

Baro Kalite ‹ç E¤itim Çal›ßmas›
Devam Ediyor
‹stanbul Barosu Kalite Koordinasyon Merkezi taraf›ndan
baro personeli, Merkez ve Komisyon temsilcilerine yönelik
‹SO 9001- 2000 kalite iç e¤itim çal›ßmalar› devam ediyor.

‹stanbul Barosu Yard›mlaßma Sand›¤› Genel kurulu 3 Haziran Cumartesi günü Staj E¤itim Merkezi’nde yap›ld›.
Genel Kurula, ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve
Sand›k Üyeleri kat›ld›.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nun aç›l›ß
konußmas›n›n ard›ndan yap›lan seçimle Divan Baßkanl›¤›na Av. Aykut Ergil seçildi.
Önceden üyelere gönderilen gündem do¤rultusunda yap›lan genel kurulda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi, 2006 - 2007 bütçe tasar›s› görüßülerek karara
ba¤land›

Amaç:
E¤itimin Kalitesini Yükseltmek
‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi E¤itim, Ö¤retim ve
Yard›mlaßma Vakf› Genel Kurul Toplant›s› yap›ld›.
E¤itim ve ö¤renci sorunlar›n›n görüßüldü¤ü toplant› sonunda yap›lan seçimlerde, Vak›f Baßkanl›¤›na Prof. Dr. Hasan
Erman, Yönetim Kurulu Üyeliklerine de Prof. Dr. Rona Serozan, Prof. Dr. ‹lhan Özay, Av. Nazan Moro¤lu ve Av. Cihan
Yamaner seçildiler.
Vak›f 1995 y›l›ndan bu yana k›s›tl› olanaklarla Hukuk Fakültesi ö¤rencilerine y›lda 9 ay burs veriyor ve olanaklar elverdi¤ince de y›lda iki kez sömestr baßlar›nda olmak üzere kitap yard›m› yap›yor.
Vak›f, 11 y›l içinde 622 ö¤renciye karß›l›ks›z burs sa¤lad›.
2005 – 2006 ö¤retim y›l›nda burs verilen yüz ö¤renciden
16’s›n›n bursu, ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nun baßkanl›¤›n› yapt›¤› Mehmet Yavuz Hukuk ve Adalet Vakf›’n›n de¤erli katk›lar›yla sa¤land›.
Vak›f ayn› zamanda, hukuk e¤itim ve ö¤retiminin ça¤daß
e¤itim düzeyine ulaßmas›na yönelik çal›ßmalar yap›yor.
Ülkemizde ça¤daß, demokratik, laik, hukuk devleti ilkesine ba¤l› bir hukukçu kußa¤›n yetißmesi için çaba gösteren
Hukuk Fakültesi E¤itim, Ö¤retim ve Yard›mlaßma Vakf›,
daha kaliteli e¤itim için gerek duyulan sosyal, kültürel ve
ekonomik alt yap›n›n sa¤lanmas›na da yard›mc› olmaya
çal›ß›yor.
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10 – 11 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Baro Kültür
Merkezinde saat 10.00 – 16.00 aras›nda yap›lan seminer,
e¤itim kalite dan›ßman› Bülent Ünal taraf›ndan verildi. Seminerde: “ISO 9001- 2000 ‹ç Tetkikçi (Denetçi)” konusu ele
al›nd›.

Farazi Dava Yar›ßmas›
Baro Bültenimizin geçen (May›s
2006) say›s›nda yer alan “Farazi Dava ve Durußma Yar›ßmas›n› Kazananlara Ödülleri Verildi” baßl›kl› haberde üzücü bir yanl›ßl›k yap›lm›ßt›r.
Farazi Dava ve Durußma Yar›ßmas›
2006 En ‹yi Sunum ödülünü kazanan
ö¤rencinin ismi yanl›ßl›kla bir baßka
yar›ßmac›n›n ismiyle kar›ßm›ßt›r.
2006 Farazi Dava ve Durußma Yar›ßmas›’nda “En ‹yi Sunum” ödülünü, iki gün süreyle gösterdi¤i performans sonucu be¤eni toplayan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. S›n›f Ö¤rencisi Yasemin SEM‹Z, kazanm›ßt›r. Yanl›ßl›ktan dolay› yar›ßmac›dan ve siz
meslektaßlar›m›zdan özür diler; Yasemin SEM‹Z’i bu baßar›s›ndan dolay› içtenlikle kutlar›z.

Av. Dr. M. Þükrü Alpaslan
Ad›na Arma¤an
‹stanbul Barosu ve Türk Ceza Hukuku Derne¤ince ortaklaßa olarak bir süre önce yitirdi¤imiz ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. M. Þükrü Alpaslan ad›na bir ARMAÚAN yay›nlanmas›n› kararlaßt›rd›.
Bu arma¤anda, Ceza Hukuku, Ceza Yarg›lamas› Hukuku ve
Ceza ‹nfaz Hukuku konular›n› içeren makalelere yer verilecek.
Arma¤anda yer alacak yaz›lar›n, 01 Eylül 2006 tarihine kadar Türk Ceza Hukuku Derne¤i ya da ‹stanbul Barosuna
ulaßt›r›lmas› gerekiyor.

‰

haberler
SSK Prim Borçlar›
Yeniden Yap›land›r›l›yor

Meslektaßlar›m›z›n bundan sonra yay›nlanacak kitaplara
bu yolla ulaß›p internet ortam›nda okumalar›n›n sa¤lanmas›na çal›ß›lacak.

SSK prim borçlar›n› yeniden yap›land›rmak isteyenlerin
1 Nisan/30 Haziran tarihleri aras›nda Beßiktaß’taki SSK ‹stanbul ‹l Müdürlü¤üne baßvurmalar› gerekiyor.

Daha önceden yürürlü¤e konulan bir uygulamayla, baronun
iki ayda bir yay›nlad›¤› ‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹ ile BARO BÜLTEN‹’nin internet ortam›nda okunabilmesi sa¤lanm›ßt›.

SSK prim borçlar›n›n yeniden yap›land›r›lmas›na ilißkin yasa 1 Nisan Cumartesi günü yürürlü¤e girdi.
Yeniden yap›land›rmayla ilgili ißlemlerin ilgili kurum taraf›ndan yap›labilmesi için tüm bilgilerin bilgisayara girilmesi gerekiyor. ‹ßlemlerin daha sa¤l›kl› ve h›zl› yap›labilmesi
için ödeme belgelerinin ibraz edilmesi gerekiyor.
Avukatl›k Yasas›n›n 186. maddesi gere¤i topluluk sigortas›na girmek zorunda olup giriß ißlemlerini yapt›rmayan veya
sosyal güvenlik kurulußlar›na tabi çal›ßmalar›n› topluk sigortas›na bildirmeyen meslektaßlar›m›z›n mutlaka Baromuz Sigorta Servisine baßvurarak giriß ç›k›ß ißlemlerini
yapt›rmalar› gerekiyor.

2007 Dönmezer Ödülü
Yar›ßma Konusu Aç›kland›
Türk Ceza Hukuku Derne¤ince, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in an›s›n› yaßatmak amac›yla düzenlenen yar›ßman›n
ikincisine kat›lmak isteyenlerin yap›tlar›n›, 10 Ocak 2007
tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.
Bu y›l düzenlenen “Dönmezer Yar›ßmas›”n›n konusu: “Türk
Hukuk Sisteminde ve Karß›laßt›rmal› hukukta Hâkim ve
Savc› Ba¤›ms›zl›¤› ve Güvencesi”.
Türk Ceza Hukuku Derne¤ince aç›lan yar›ßmada 5.000 YTL
olan birincilik ödülü eser sahibine, Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in 89. do¤um günü olan 10 Þubat 2007 tarihinde törenle verilecek.
Yar›ßma jürisi, Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, Prof. Dr. U¤ur
Alacakaptan, Prof. Dr. Erol Cihan, Prof. Dr. Erdener Yurtcan, Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Av. Zuhal Dönmezer Çak›ro¤lu, Av. Önder Öztürel, Av. H. Fehmi Demir ve Av. Fikret
‹lkiz’den olußuyor.
Ayr›nt›l› bilgi için:
Tel: 0212 227 44 80 / 361

Baro Kitaplar›n›, Web Sitemizde
Okuyabileceksiniz
‹stanbul Barosu yay›nlar› aras›nda ç›kan kitaplar› bundan
böyle sitemizde okuman›z mümkün olacak.
Okurlara bir kolayl›k olarak düßünülen yeni yay›n hizmetinin ilk kitab›: Av.Celal Ülgen’in haz›rlad›¤› Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesine Bireysel Baßvuru Yöntemi.

Görme Engelli Avukatlara
Baronun Hizmeti
Görme engelli avukatlar bundan böyle ‹stanbul Barosunun
ayl›k yay›n organ› olan Baro Bülteni ile iki ayda bir yay›nlanan ‹stanbul Barosu Dergisini okuyabilecekler.
Görme engelli avukatlar, Bilgisayar ortam›nda bir programla haz›rlanan CD’lerle Bülten ve Dergideki yaz›lar› okuma olana¤›na kavußtular.
‹stanbul Barosu Bilißim Servisince haz›rlanan Baro Bülteninin Ocak ve Þubat say›lar› ile Baro Dergisinin 2006 y›l› 1.
say›s›na ait CD’ler, 4 adliyedeki Baro Odalar›na konuldu.
Görme engelli avukatlar bu CD’leri Sultanahmet, Bak›rköy,
Kad›köy ve Kartal Adliyeleri Baro Odalar›ndan ücretsiz olarak alabilecekler.
Bülten ve Dergilerin Mart ay› ve sonraki yeni say›lar›na ait
CD’ler ‹stanbul Barosu Engelli Haklar› Komisyonuna teslim
edilecek. Komisyon söz konusu CD’leri görme engelli avukatlara ücretsiz olarak ulaßt›racak.

Ofis Soyguncular›na Karß›
Avukatlara Uyar›
30 May›s 2006 tarihinde bir meslektaß›m›z›n Bak›rköy’deki
ofisine gelen bir adam, sekreter han›ma avukatla randevusu oldu¤unu bildirmißtir. Bunun üzerine sekreter han›m o
s›rada d›ßar›da bulunan avukata telefonla haber vermiß, o
da böyle bir randevusu oldu¤unu hat›rlamad›¤›n› bildirmißtir.
Kißinin ›srarl› tavr› ve insani duygulara hitap etmesi üzerine meslektaß›m›z ofisine dönmeye karar vermißtir. Bu arada beklerken ayakta dolaßan sekretere rahats›z oldu¤unu,
grip i¤nesi oldu¤unu belirtmiß ve sekreterin kendisine kahve yapmak üzere odadan ayr›lmas› üzerine soyguncu ofisteki nakit paralar› alarak kaçm›ßt›r.
Polisin bildirdi¤ine göre, baßka avukat ofislerinde de buna
benzer olaylar görülmüß ve özellikle lap-top, cep telefonu
ve nakit para h›rs›zl›klar› artm›ßt›r.
Meslektaßlar›m›z› uyarmak istedik.

n

Görme özürlü meslektaßlar›m›z da bu kitab› kendi formatlar›ndan okuyabilecekler.
Kitaba ulaßmak için ana sayfadan YAYINLAR bölümü aç›lacak, K‹TAPLAR’dan sonra kitap ismine t›klamak gerekiyor.
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‹stanbul

Baro Bülteni

spor

Dünya Dördüncüsü Olduk
9 - 29 May›s tarihleri aras›nda Türkiye’nin en
önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’da yap›lan Dünya Avukatlar Aras› Futbol
Þampiyonas›nda ‹stanbul Barosu’nun iki tak›m›ndan biri
olan Bosphorus Futbol Tak›m› dünya dördüncüsü oldu.

1

Antalya’da Topkap› Palas Oteli spor tesislerinde yap›lan
13. Dünya Avukatlar Aras› Futbol Þampiyonas›na 47 tak›m kat›ld›.
‹lk turda Caracas (Venezüella), Brüksel (Belçika) ve Yaroslav (Rusya) tak›mlar› ile ayn› grupta yer alan Bosphorus Futbol Tak›m› ilk turu yenilmeden grup lideri olarak
geçti. Bosphorus tak›m› eleme grubundaki ilk maç›nda
Baromuzun di¤er temsilcisi olan ‹stanbul tak›m›n›, ikinci maç›nda Tel-Aviv (‹srail) tak›mlar›n› yendi. Sonraki

turda Roma Dream Team’e yenilen Bosphorus tak›m›
ßampiyonluk ßans›n› yitirerek dördüncü oldu.
Þampiyonada iki tak›mla temsil edilen Baromuzun di¤er
tak›m› olan ‹stanbul Barosu ‹stanbul tak›m› ise 13.oldu.
Her iki tak›m›m›z› da baßar›lar›ndan ve Baromuzu en iyi
n
ßekilde temsil etmelerinden dolay› kutluyoruz.

Spor Hukuku Paneli Yap›ld›
stanbul Barosu Spor Komisyonunun düzenledi¤i panelde, “Sporda Milli ve Milletler Aras›
Disiplin Organlar›n›n ‹ßleyißi, Kararlar›, Bu Kararlara Karß› ‹tiraz Yollar› ve CAS (Spor Tahkim Divan›)
Yarg›lamas›” konular› ele al›nd›.

‹

‹stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi (SEM) Toplant› Salonunda yap›lan panelin aç›l›ß›n› Baro Baßkan yard›mc›s› Av. Filiz Saraç yapt›.
Paneli ‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ömür
Dedeo¤lu yönetti. Panelde, Türkiye Futbol Federasyonu

Eski Baßkan›, UEFA Tahkim Kurulu As Baßkan› Av. Dr.
Levent B›çakç›, Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku
Araßt›rmalar› ve Uygulamalar› Merkezi Müdürü, CAS
Hakemi Av. K›smet Erkiner ile ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Eski Üyesi Av. Dr. Kahraman Berk
konußmac› olarak yer ald›. Konußmac›lar, Sporda disiplin kurullar›n›n olußumu ve ißleyißi ile ilgili bilgi verdiler.
Panele Milli Tak›m önceki Teknik Direktörü Þenol Güneß
de dinleyici olarak kat›ld›.
n

‹zmir Barosu Basket Tak›m› Konu¤umuzdu

B

aromuzun konu¤u olarak ‹stanbul’a gelen
‹zmir Barosu Körfez Basketbol Tak›m› ile ‹stanbul Barosu Basketbol tak›m› iki karß›laßma

yapt›.
3 -4 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri Maslaktaki Darüßßafaka tesislerinde yap›lan karß›laßmalar dostluk ve
centilmenlik içinde geçti. ‹ki tak›mda da 5 faul limitini
dolduran sporcu ç›kmad›.
Konuk tak›m ve yöneticileri Türkiye Basketbol Ligi karß›laßmalar›n›n yap›ld›¤› Darüßßafaka tesislerine hayran
kald›lar. Burada yap›lan iki maç da büyük bir çekißme ve
heyecan içinde geçti.
Baßa baß geçen mücadelenin ilk maç›n› ‹stanbul Barosu
Basketbol Tak›m› kazand›. 4 Haziran Pazar günü yap›lan
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karß›laßmada ise konuk takim daha ßansl›yd›. ‹stanbul
Barosu Tak›m› ilk yar›y› önde kapamas›na karß›n, maç›
konuk tak›m kazand›.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ömür Dedeo¤lu, ve ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan
Bülent Güvençalan centilmence mücadele eden tüm
sporcular› kutlad›lar.
Türkiye’nin en büyük iki barosunun basketbol tak›mlar›
iyi bir dostluk ve dayan›ßma örne¤i göstererek barolar›n
her alanda birlikte, uyum içinde çal›ßabileceklerini
n
kan›tlad›lar.

Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

‹STANBUL BAROSU YAYINLARI
•
•
•
•
•
•
•

Suç ‹snat Edilen Çocuklar Hakk›nda Rapor yeni
Vizesiz Seyahat ve Serbest Dolaß›ma Do¤ru

yeni

Banka ve Kredi Kartlar› yeni
i
‹ß Hukukunda Uygulama Sorunlar› yen

‹ß Hukukunda ‹braname Uygulamalar›
Çocuk ve Genç Adalet Sistemi

yeni

yeni

Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye

•
•
•
•
•

• Ailenin Korunmas›na Dair Kanun ve Yeni Medeni Kanuna
Aile Mahkemeleri Yasal Çerçeve ve Uygulama Sorunlar›
A‹HM’e Bireysel Baßvuru Yöntemi
An›lar Demeti
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Kararlar› ve
Karß›oylar›nda Türkiye (Tükendi)

•
•
•
•
•

Avrupal› Avukatlar›n Sosyal Sigortas›
Avukatl›k Yasas›
Avukatl›k Mesle¤i
Az›nl›k Haklar› (Tükendi)
Bankalar Kanunu ve ‹lißkili Kanun De¤ißikliklerinin Hukuk
Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi

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

• Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanun –
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
• Çapraz Sorgu - CMK Uygulama Servisi Yay›n›
• 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
Ermeni Savlar› ve Soyk›r›m›n›n Hukuksal Niteli¤i
Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar› ve Kültürü (Sorunlar ve
Kurumsal Çözüm Yollar›) 1. Ulusal Sempozyumu

•
•
•
•
•
•
•

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
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 8
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 9
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 10

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 13
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 14
‹ktisadi, Sosyal ve Uluslararas› Hukuki Boyutu ile ‹ßçinin

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

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

‹lißkin Uygulama Sorunlar›

•
•
•
•

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 12

Feshe Karß› Korunmas›

Mahkemelerinin Kuruluß Görev ve Yetkileri Hakk›nda
Kanun-Derleyen ve Yay›na Haz›rlayan: Av. Celâl Ülgen

Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji Arkivi Say›: 11

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 Sa¤l›¤› ve ‹ß Güvenli¤i
1998-2000 ‹ßkence Davalar› Bilançosu
‹ßkence Yasa¤›na ‹lißkin Ulusalüstü Belgeler
Kabahatler Kanunu
Kaçakç›l›kla Mücadele Kanunu Þerhi – Prof. Dr. Erdener
Yurtcan

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

•
•
•
•

Kovußturma
Ma¤dur Çocuklar›n Hukuksal Konumu
Müdafilik ve San›k Haklar› (CMK)
Özgür ve Ba¤›ms›z Savunma (127. Kuruluß Y›ldönümü
Etkinlikleri) – Sunumlar – Bildiriler – Tart›ßmalar –

• Son Gelißmeler Iß›¤›nda K›br›s
• Sorußturma (CMK)
• Türk ve Amerikan Hukuk Sistemlerinde Ceza Hukuku ve
Ceza Yarg›lamas›

• 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› Belgelerde Kad›n-Erkek Eßitli¤i.
Yay›na Haz›rlayan: Av. Nazan Moro¤lu

• Uluslararas› Ceza Mahkemesi (UCM) ve ‹stanbul
Barosu’nun Suç Duyurusu

•
•
•
•
•
•

Uluslararas› Terör ve Bar›ß Hukuku Konferans›
Uzlaßma - CMK Uygulama Servisi Yay›n›
Varl›¤› Var Eden ‹lke: Sevgi (Prof. Dr. Vecdi Aral)
Yarg› Reformu ve Yarg› Sorunlar› Sempozyumu
Yeni ‹ß Yasas› Sempozyumu
Yeni Türk Ceza Kanunu

