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Yeni Adli Y›l
Etkinliklerle Baﬂl›yor
*
Geleneksel Olarak
‹ki Y›lda Bir Düzenlenen
“Hukuka Felsefi ve
Sosyolojik Bak›ﬂlar III”
Sempozyumu
07 -09 Eylül 2006’da
Yap›lacak
*
2002-2004 Dönemi
Yönetim Kurulu Hakk›nda
Yap›lan Suçlamalarla ‹lgili
Bakanl›k Müfettiﬂleri ve
Savc›l›k Taraf›ndan
Kovuﬂturmaya Gerek
Görülmedi¤ine Karar
Verildi
*
Dan›ﬂtay, ‹cra Dairelerince
Alacakl› Taraf Avukat›na
Ödenmesine karar Verilen
Vekâlet Ücretinin
Belgelendirilmesi ‹le ‹lgili
Yürütmeyi Durdurdu
*
Avukatl›k S›nav›
23 Aral›k 2006’da
Yap›lacak

Adalet mülkün temelidir

TBB BAﬁKANI VE 45 BARO BAﬁKANI
CMK ÖDENE⁄‹ ‹Ç‹N ‹STANBUL’DA TOPLANDI
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Yeni Adli Y›l Aç›l›ﬂ Etkinlikleri
‹stanbul Barosu’nun yeni adli y›l›n aç›l›ß› dolay›s›yla düzenledi¤i etkinlikler 06 Eylül Çarßamba günü baßl›yor.
Yeni adli y›l›n aç›l›ß› nedeniyle yarg› ve hukuk sorunlar›na ilißkin bir bas›n aç›klamas› yap›lacak. Bu arada 06
Eylül Çarßamba saat 10.30’da düzenlenecek bas›n toplant›s›ndan sonra hukukçu sanatç›lar›n resimlerinden
olußan geleneksel sergi Sultanahmet Adliyesi koridorunda aç›lacak......

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

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

CMK Kapsam›nda
Görevlendirme Devam Ediyor
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Sorumlu Yaz› ‹ßleri Müdürü
Av. Muammer AYDIN

CMK kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirmelerinde yasadan ve uygulamadan baz› sorunlar›n kaynaklanmas› üze-

Yay›ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Muammer AYDIN
Av. Nazan MORO⁄LU

rine TBBYönetim Kurulu ve Baro Baß-

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

lant›lar sonucunda verilen hizmetin an-

kanlar› taraf›ndan 1 Nisan 2006 ve 22
Temmuz 2006 tarihlerinde yap›lan topgaryaya dönüßmesi üzerine görevlendirmeler 1 A¤ustos 2006 tarihinde durdurulmußtu.......
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Cumhuriyet

en

önemli

kanl› sald›r›n›n durußmalar› Ankara’da
11. A¤›r ceza Mahkemesinde baßlad›.
‹stanbul Barosu Disiplin Kurulu’nca
Av. Alparslan Arslan Hakk›nda “Tedbir

“Hukuka, ahlâka, mesle¤in
onuruna ve kurallar›na uygun
davranaca¤›ma namusum ve
vicdan›m üzerine and içerim.”

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

tarihinin

davalar›ndan biri olan Dan›ßtay’a yap›lan

MESLEK ANDIMIZ

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

Dan›ﬂtaya Yap›lan Kanl›
Sald›r›n›n
Duruﬂmalar› Baﬂlad›

Mahiyetinde ‹ßten Yasaklama” Karar›
Verildi.......
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Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Tasar›s›
Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m ve
Prof. Dr. Nevhis Deren-Y›ld›r›m’dan olußan bir komisyon taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme ve önerilerden
olußan Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar›s›, kitap haline
getirildi. Tasar›, ‹stanbul Barosunun görüßü olarak Adalet Bakanl›¤›na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonuna, Üniversitelere ve Barolara gönderilecek........

baßkandan

Yasa Tasar›lar› ve
Yeni Adli Y›l
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›

S

on birkaç y›ld›r ülkemizde temel kanunlar

h›zla de¤ißiyor. Türk Medeni Kanunu ile baßlayan temel de¤ißiklikler, Ceza Kanunu ve
Ceza Muhakemeleri Kanunu ile devam etti. Þimdi de
s›rada TBMM gündeminde Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu ve nihayet bu kitapla önerilerimizi
sunaca¤›m›z Hukuk Muhakemeleri Kanunu de¤ißikli¤ine ilißkin Tasar›lar var.
Ülkemizde son y›llarda “Avrupa Birli¤ine uyum çal›ßmalar›” ad›na Tasar›lar yeterince tart›ß›lmadan, görüß ve öneriler al›nmadan veya al›nan görüßler de¤erlendirilmeden TBMM’de h›zla yasa haline getirilmekte, di¤er temel yasalarla ba¤lant›lar gözard› edilmekte ve ne yaz›k ki altyap›s› haz›rlanmayan bu yasalar hemen yürürlü¤e girmektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s›na ilißkin görüß bildirme için verilen süre de çok k›sad›r, bu nedenle ayr›nt›l› bir de¤erlendirme yapabilmek mümkün olamamaktad›r.
‹stanbul Barosu olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanun
Tasar›s›na ilißkin iki seminer düzenledik. Birinci toplant›da Prof. Dr. Hakan Pekcan›tez, Prof. Dr. O¤uz
At alay, Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m tasar› konusunda bilgi
verdiler, yap›lan de¤ißiklikleri ve yeni getirilen kurallar› anlatt›lar. Uygulamac›lar›n da yo¤un olarak kat›ld›¤› ikinci toplant›da ise, ayn› zamanda bu kitab›n haz›rlanmas›n› da sa¤layan Prof. Dr. Yavuz Alangoya,
Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m ve Prof. Dr. Nevhis Deren-Y›ld›r›m Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s› üzerine
eleßtiri ve de¤erlendirmelerde bulundular. Yönetim
Kurulumuz, her biri konunun uzman› olan Prof. Alangoya, Prof. Y›ld›r›m ve Prof. Deren Y›ld›r›m’›n Tasar›ya
ilißkin de¤erlendirme ve önerilerini Baro görüßü olarak sunmaya karar vermißtir. Bu çal›ßmalar› nedeniyle de¤erli hocalar›m›za teßekkürlerimizi sunar›z.
Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar›s›’n›n Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleßmesinin 6. maddesinde ifadesini bulan
adil yarg›lama hakk›na uygun olarak haz›rland›¤› gö-

rülmektedir. Ancak, dilde yenileßtirmenin yeterli oldu¤unu söylemek mümkün de¤il, örne¤in vak›a yerine olgu ya da olay, tahkikat yerine inceleme, delil yerine kan›t, ›slah yerine yenileme ve resen yerine kendili¤inden sözcükleri kullan›lmayarak, ele geçen bir
f›rsattan yararlan›lmam›ßt›r. Yasalar›m›z›n dilinin
halk›m›z›n anlayaca¤› ßekilde sade ve duru bir Türkçeyle yaz›lmas›ndan neden çekinildi¤ini anlamak olas› de¤ildir. ‹nsanlar›n anlamad›¤› bir ßeye itibar etmeleri olanaks›zd›r. Halk›m›z›n ba¤l› oldu¤u yasalar›n dilini anlamas›n›n önüne neden geçildi¤i konusu
tart›ß›lmaya de¤er diye düßünüyorum.
Ayr›ca, tasar›lar›n haz›rlanmas› s›ras›nda di¤er temel
yasalar ve tasar›larla ba¤lant› kurulmamaktad›r. Örne¤in Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›na ilißkin Baromuz görüßü olarak daha önce TBMM’ne sunulmuß
olan Prof. Dr. Erdo¤an Moro¤lu taraf›ndan yap›lan
çal›ßmada “TTK tasar›s›nda ticari defterlerle ispat
konusunda bir düzenleme yap›lmad›¤›, bunun yerine
HUMK’a gönderme yap›lmakla yetinildi¤i”vurgulanm›ßt› (TTK Tasar›s› – De¤erlendirme ve Öneriler, ‹stanbul Barosu Yay. No. 2005/08, 2. Bas›, s. 48). Ancak,
TTK tasar›s›nda yollama yap›lmakla yetinilen bu konudaki eksikli¤in Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasar›s›nda giderilmedi¤i, bir düzenleme yap›lmad›¤›
görülmektedir.
Dile¤imiz bu ve benzeri yasalar›n di¤er yasalar›n yasalaßma aßamas›ndaki h›zl› yolun seçilmemesi ve
eleßtirilere kulak verilmesidir. Aksi durumda diliyle
halk›m›za uzak bu yasa, ruhu ve içeri¤i ile de biz hukukçulara da uzak kalacakt›r.
‹stanbul Barosu olarak yeni adl› y›lda, yarg› sorunlar›n›n en aza indirildi¤i bir sürece girmeyi amaçl›yoruz. Baromuzun bu süreci h›zland›rmaya yönelik olarak gerçekleßtirece¤i etkinliklerin yararl› olaca¤›n›
umuyorum. Etkinlik programlar›na, baromuzdan, adliye baro odalar›ndan ve internet sitemizden ulaßabi■
lirsiniz.
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Yeni Adli Y›l
Aç›l›ﬂ Etkinlikleri

‹

stanbul Barosu’nun yeni adli y›l›n aç›l›ß› dolay›s›yla düzenledi¤i etkinlikler 06 Eylül Çarßamba günü baßl›yor.

Yeni adli y›l›n aç›l›ß› nedeniyle yarg› ve hukuk sorunlar›na ilißkin bir
bas›n aç›klamas› yap›lacak. Bu arada 06 Eylül Çarßamba saat
10.30’da düzenlenecek bas›n toplant›s›ndan sonra hukukçu sanatç›lar›n resimlerinden olußan geleneksel sergi Sultanahmet Adliyesi koridorunda aç›lacak.
‹stanbul Barosu’nun geleneksel hale getirdi¤i ve iki y›lda bir yap›lan
Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak›ßlar” sempozyumunun üçüncüsü 07 – 09
“H
Eylül 2006 tarihleri aras›nda Bak›rköy Bahçelievler’deki Siyavußpaßa Çocuk
Sitesi içinde yer alan Adalet Bakanl›¤› Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer E¤itim
Merkezinde gerçekleßecek. Sempozyum oturumlar› yo¤un program nedeniyle ayn› anda iki ayr› salonda
devam edecek. Hukuk felsefesi ve sosyolojisinin çeßitli yanlar›yla ele al›naca¤› sempozyumda 59 bilim
adam› ve konunun uzman› bildiriler sunacak.
Ayr›ca, yeni adli y›l›n aç›l›ß› dolay›s›yla ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›nca, 08 Eylül Cuma akßam› saat 19.00 –
22.00 aras›nda ‹stanbul Üniversitesi Merkez Binas› havuzlu bahçesinde bir kokteyl verilecek.

SEMPOZYUM PROGRAMI
AÇIÞ KONUÞMALARI
A Salonu/ 7 Eylül 2006 Perßembe, 10.00
Prof. Dr. Yasemin IÞIKTAÇ / HFSA Sempozyumu Yönetmeni
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇES‹Z / HFSA Kurucusu
Av. Kâz›m KOLCUOÚLU / ‹stanbul Barosu Baßkan›
Cemil Ç‹ÇEK / Adalet Bakan›
1.OTURUM
Konferans Salonu/ 7 Eylül 2006 Perßembe, 11.00
Prof. Dr. Ülker GÜRKAN Oturum Baßkan›
Prof. Dr. Vecdi ARAL Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Genel Olarak E¤itim ve Özellikle Hukuk E¤itimi
Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN Uluda¤ Üniversitesi Felsefe Bölümü
‹nsan Haklar› E¤itiminde Felsefe E¤itiminin Gereklili¤i
Çetin AÞÇIOÚLU Yarg›tay Onursal üyesi
Yarg›ç Eti¤i ve E¤itimi
2. OTURUM
Konferans Salonu/ 7 Eylül 2006 Perßembe 14.00
Prof. Dr. Ömer YÖRÜKOÚLU Oturum Baßkan›
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇES‹Z Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi
Düßman Ceza Hukuku Düßüncesine Eleßtirel Bir Bak›ß II
Prof. Dr. Yasemin IÞIKTAÇ ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Sözleßme Kavram› Aç›s›ndan Dayan›ßma-H›nç (Resentiment)
Karß›laßt›rmas›
Doç. Dr. Bahir Güneß TÜRKÖZER Gazi Üni. Hukuk Fakültesi
Sosyolojik Hukuk Düßüncesinin Olußum Süreci
3. OTURUM
A Salonu/ 7 Eylül 2006 Perßembe, 14.00
Doç. Dr. Mehmet YÜKSEL Ankara Üni. ‹letißim Fakültesi
Modernleßme ve Toplumsal Yaßam›n Hukuksallaßmas›
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Hilmi ÞEKER Yarg›ç
StrazburgYarg›s›nda, ‹ç Hukuk ve Ö¤retide; Do¤ru, Yasal ve
Makul Gerekçe Biçimleri
Mustafa KUTLU Yarg›ç
Yarg›ç, ‹nsanl›k ve Gelecek
Arß. Gör. Gökçe ÇATALOLUK Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi
Hukuk ve Politikan›n Kesißim Noktas› Olarak Avrupa Birli¤i
4.OTURUM
Konferans Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 10.00
Prof. Dr. Do¤an ÖZLEM Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Hukuk Bir Bilim midir?
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOÚAN Mu¤la Üni. Felsefe Bölümü
Hukuki ve Siyasi Eßitlik Sorunu
Doç. Dr. Ali Þafak BALI Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukukun Meßrulu¤u
Doç. Dr. Mehmet ELG‹N Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Do¤al Hukukun ‹nsan Anlay›ß› ve Evrim Teorisi
5.OTURUM
A Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 10.00
Doç. Dr. Ramazan Cengiz DERD‹MAN Uluda¤ Üni. ‹‹B Fak.
Kamu Düzenini Etkileyen Sonuçlar› Aç›s›ndan Türkiye’de
Kolluk Yetkilerinin Hukuksal Durumu
Orhan Gazi ERTEK‹N Yarg›ç - Yerköy Adliyesi
Modernli¤in Nomos’u Olarak Terör Hukuku
Arß. Gör. Sinan Kadir ÇEL‹K O.D.T.Ü. Felsefe Bölümü
Adalet ve Kanun Aras›nda: Savaß Etik Olarak Temellendirilebilir mi?

güncel
6.OTURUM
B Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 10.00

11. OTURUM
A Salonu/ 9 Eylül 2006 Cumartesi, 11.00

Doç. Dr. Muharrem KILIÇ Sakarya Üni. ‹lahiyat Fakültesi
Aristo Þarihi ‹bn Rüßd’ün Hukuk ve Siyaset Felsefesi
Doç. Dr. Hatice Nur ERKIZAN Mu¤la Üni. Felsefe Bölümü
Aristoteles’te Adaletin ve Mutlulu¤un Ontolojisi Üzerine
Arß. Gör. Esra ÇAÚRI Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Aristoteles ve Do¤al Haklar Üzerine Bir Çal›ßma
Arß. Gör. Sercan GÜRLER ‹Ü Huk. Fak. Adalet Meslek Y. Okulu
Erdem Eti¤inin Yeniden Keßfi ve Ça¤daß Hukuk Felsefesi
Tart›ßmalar›ndaki Yeri

Prof. Dr. Levent KÖKER At›l›m Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Jürgen Habermas’ in Modern Hukuk Devleti Görüßü
Doç. Dr. Ayßen FURTUN K›r›kkale Üni. Hukuk Fakültesi
Matthew Kramer’în Bak›ß Aç›s›yla Hukuki Pozitivizm ‹tibar›yla
Il›ml› Pozitivizm
Arß. Gör. Ülker YÜKSELBABA ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Frankfurt Okulu: Eleßtirel Kuram Ba¤lam›nda Hukuk
Arß. Gör. Selma CÖMERT Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Sartre’da Adalet ve Özgürlük Aras›ndaki ‹lißki

7.OTURUM
Konferans Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 14.00

12. OTURUM
B Salonu/ 9 Eylül 2006 Cumartesi, 11.00

Doç. Dr. Eyüp Ali KILIÇASLAN Dicle Üni. Felsefe Bölümü
Hegel’de Felsefe Yoluyla Din ve Devletin Uzlaßmas›
Yrd. Doç. Dr. Hamdi BRAVO S. Demirel Üni. Felsefe Bölümü
Locke ve Hegel’de Mülkiyet ve Sözleßme Kavramlar›
Arß. Gör. Bar›ß MUTLU Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Ahlakl›, Hakiki Bir Birey Olma Yolunda Hukukun ‹ßlevi:
Hegel’in Hukuk Felsefesinin Anahatlar›’na Yönelik Bir
Tart›ßma
Arß. Gör. Güçlü ATEÞOÚLU Mu¤la Üni.Felsefe Bölümü
Ak›lsal Olan Edimsel, Edimsel Olan Ak›lsal m›d›r? Hegel’in
Hukuk Felsefesi’nin Anahatlar›’nda Bir Araßt›rma

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN Maltepe Üni.Felsefe Bölümü
Oturum Baßkan›
Doç. Dr. ‹smail H. DEM‹RDÖVEN Hacettepe Üni. Felsefe Böl.
Hukuk ve Etik
Yrd. Doç. Dr. Iß›l Bayar BRAVO S. Demirel Üni. Felsefe Bölümü
Aristoteles’ in Adalet Görüßü: Mesotes Ö¤retisi
Arß. Gör. Aylin TOMAN Mu¤la Üniversitesi Felsefe Bölümü
Aristoteles’ te Da¤›t›c› Adalet ve Eßitlik ‹lkesi

8.OTURUM
A Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 14.00
Doç. Dr. Mehmet Tevfîk ÖZCAN ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Laiklik ve Hukuk Devleti
Yrd. Doç Dr. Sevtap MET‹N ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Hukuki Otorite Kavram›n›n ‹ki Yönü: Raz, Finnis
Dr. Zeynep Özlem ÜSKÜL Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Postmodern Birey
Arß. Gör. Nazime BEYSAN ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Hak Sahipli¤i Etraf›nda Yeni Felsefi Tart›ßmalar: Çevre Eti¤i
9.OTURUM
B Salonu/ 8 Eylül 2006 Cuma, 14.00
Kemal ÞAH‹N Yarg›ç - Keßan Adliyesi
Kuvvetler Ayr›l›¤› Modeli
Arß. Gör. Dr. Elif KUÞ Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Farkl› Hukuk Anlay›ßlar› ve Adalet’e ‹lißkin Ortak Görüßler
Arß. Gör. Rabia SAÚLAM Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bir Sivil ‹taatsizlik Olarak Vicdani Ret
Selen ÖZEL
Bir Boßvermißli¤in Tarihi ve Sakatl›¤a Dayanan Ayr›mc›l›k
10.OTURUM
Konferans Salonu/ 9 Eylül 2006 Cumartesi, 11.00
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Yarg› Kararlar›n›n Dili ve Gerekçesi
Doç. Dr. Mustafa Tören YÜCEL Çankaya Üni. Hukuk Fakültesi
Nas›l Bir Ceza Yarg›lamas›?
Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Ceza Muhakemesi Hukukunda Vicdani Kanaat
Dr. Altan HEPER Avukat
Argümantasyon Teorisi

13.OTURUM
Konferans Salonu/ 9 Eylül 2006 Cumartesi, 14.30
Doç. Dr. Ahmet Ulvi TÜRKBAÚ Galatasaray Üni. Huk. Fak.
Hart-Dworkin Tart›ßmas›n›n Ana Hatlar›
Yrd. Doç. Dr. Gülriz UYGUR Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Nötr ‹lkeler ve Hukuk
Dr. Ertu¤rul UZUN Eskißehir Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi
Hukuksal Pozitivizmi Do¤ru Okumak
Arß. Gör. Kas›m AKBAÞ Eskißehir Anadolu Üni. Huk. Fakültesi
Eleßtirel Hukuk Çal›ßmalar›
14.OTURUM
A Salonu/ 9 Eylül 2006 Cumartesi, 14.30
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi Dekan›
Çok Kültürlülük Kavßa¤›nda Kentsel Kimlik Sorunu
Arß. Gör. Serkan GÖLBAÞI ‹stanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Linç: Adalet mi. Kültür mü?
Arß. Gör. Eylem ÜM‹T Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mekan ve ‹mkan: Hukuk Sosyolojisinde Bir Saha Uygulamas›
Mustafa Kemal EFE ve Þengül YAMAN Sosyoloji Bilim
Uzman›; Ö¤retim Görevlisi
“Güldünya Tören Olay›” n›n Hukuk Sosyolojisi Aç›s›ndan Analizi
15.OTURUM
B Salonu / 9 Eylül 2006 Cumartesi, 14.30
Prof. Dr. Mehmet TURHAN ve Dr. Nur ULUÞAH‹N Baßkent
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Isaiah Berlin’ in Liberalizmi ve De¤erlerin Ço¤ulculu¤u
Doç. Dr. Neßet TOKU Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü
Liberal Demokrasilerde Liberal Ço¤ulculuk, Kamusal Alan ve
Hukuk Sorunsal›
Yrd. Doç. Dr. Naci ‹SP‹R Ankara Üni. ‹letißim Fakültesi
Demokrasinin Maksimizasyonu Ekseninde C. B.
Macpherson’un Utilitarizm Eleßtirisi
Doç. Dr. Halil TURAN O.D.T.Ü. Felsefe Bölümü
Do¤al Yasa ve Toplumun Kurulußu
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1 A¤ustos’ta Durdurulan
CMK Kapsam›nda Müdafi/Vekil
Görevlendirmesi Devam Ediyor
MK kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirmelerinde yasadan ve uygulamadan baz› sorunlar›n kaynaklanmas› üzerine TBBYönetim Kurulu
ve Baro Baßkanlar› taraf›ndan 1
Nisan 2006 ve 22 Temmuz 2006 tarihlerinde yap›lan toplant›lar sonucunda verilen hizmetin angaryaya dönüßmesi üzerine görevlendirmeler 1 A¤ustos 2006 tarihinde
durdurulmußtu.

C

Konuya ilißkin köklü bir çözüm
bulmak amac›yla durumun Baßbakanla görüßülmesi kararlaßt›r›ld›.
Baßbakanl›k, görüßmenin 10
A¤ustos Perßembe günü saat
17.00’da Beßiktaß’taki Baßbakanl›k Çal›ßma Ofisinde gerçekleßece¤ini bildirdi.
TBB Baßkan›, Yürütme Kurulu
Üyeleri ve 45 Baro Baßkan› ayn›
gün saat 14.00’da ‹stanbul Barosu
Merkez binada bir araya gelerek
durum de¤erlendirmesi yapt›lar.
10 A¤ustos Perßembe günü
saat 17.00’da Baßbakan’›n Beßiktaß’taki Çal›ßma Ofisinde gerçekleßen toplant›da Baßbakan Yard›mc›s› Mehmet Ali Þahin, Adalet
Bakan› Cemil Çiçek ve Maliye Bakan› Kemal Unak›tan da haz›r bulundu.
Toplant›da TBB Baßkan› Av. Özde mir Özok, CMK kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirmelerinde
yaßanan sorunlar ve çözümlerine

4

ilißkin bir raporla genel yarg› sorunlar› ve avukatlar›n yasa de¤ißikli¤i gerekmeden Baßbakan›n
emri ile çözülebilecek sorunlar ve
çözüm önerilerini içeren üç rapor
sundu.
TBB Baßkan›n›n yapt›¤› sunumu
de¤erlendiren Bakanlar ve Baßbakan olumlu görüß bildirdiler.
Yaklaß›k 50 dakika süren görüßmenin ard›ndan baro baßkanlar›

Baßbakan ve Bakanlar taraf›ndan
belirtilen olumlu görüßü dikkate
alarak, CMK kapsam›ndaki tüm
müdafi/vekil görevlendirmelerinin
durdurulmas› karar›n›n ertelenmesine karar verdiler ve bu karar
birlik baßkan› taraf›ndan kamuoyuna aç›kland›.
1 A¤ustos 2006 tarihinde durdurulan müdafi/vekil görevlendirmelerine 11 A¤ustos 2006 sabah›ndan
itibaren yeniden baßland›.
■

güncel
Bas›n Aç›klamas›

‹stanbul Barosu CMK Gere¤i
Müdafi/Vekil Görevlendirmelerini Durdurdu
1.06.2005 tarihinde yürürlü¤e giren 5271 say›l› CMK
ile, önceki yasaya göre zorunlu müdafili¤in genißletmesi,
ma¤dur ve suçtan zarar görenlere
de avukat verilmesi ile birlikte müdafi/vekil atama say›s›n›n üç kat›na
ç›km›ß oldu¤u görülmüßtür.

0

Baromuz daha önce, bir y›lda 50
bin civar›nda avukat görevlendirmesi yaparken bu rakam 01.06.
2005 tarihinden sonraki 1 y›ll›k dönemde 170.000’e yükselmißtir. Uygulama kapsam› bu kadar genißletilmiß olmas›na karß›n 5320 say›l›
CMK ’n›n Yürürlük ve Uygulama
Yasas›n›n 13. maddesi ile tespit
edilen yarg› harçlar›n›n ve adli para cezalar›n›n toplam›n›n yüzde
15’inin bu ißler için ayr›lmas› öngörülmüß ve bu miktar eskisi gibi
sabit tutulmuß, bu nedenle ödemelerde çok büyük bir aç›k meydana gelmißtir.

Þu anda Baromuzca görevlendirme yap›lan avukatlara ödenmesi
gereken rakam›n 20.000.000 YTL
oldu¤u görülmüßtür. Ödemenin
yap›lmas› konusundaki ›srarl› taleplerimiz TBB ve di¤er Barolarla
birlikte yaz›l› ve sözlü olarak yetkililere bildirilmiß, bu konuda gerekli önlemlerin al›narak ödemelerin bir an önce yap›lmas› istenmiß ancak bugüne kadar ödemelerin yap›lmas›n› sa¤layacak ve gelecekte bu tür sorunlar›n ortaya
ç›kmas›n› engelleyecek bir tedbirin al›nmad›¤› görülmüßtür.
Tüm ülkemiz Barolar›n›n ayn› sorunla karß› karß›ya kalm›ß olmalar› nedeniyle Türkiye Barolar Birli¤i
Yönetimi, CMK ödenekleri konulu
gündemle Baro Baßkanlar›n› Ankara’da toplant›ya ça¤›rm›ßt›r. Bu
toplant›da al›nan kararla meslektaßlar›m›z›n büyük bir özveriyle
yürüttükleri bu görevin art›k an-

garyaya dönüßtü¤ü, hizmetin bu
koßullarda sürdürülmesinin mümkün olamayaca¤›, asgari ücretin
dörtte biri karß›l›¤› yerine getirilen
bu hizmetin karß›l›¤›n›n ödenmemesi sonucunda, TBB’nin CMK yönetmeli¤inde de görevlendirme yap›lmamas›na ilißkin hüküm gözönünde bulundurularak 1 A¤ustos
2006 tarihinden baßlayarak tüm
Barolar›n sorunun çözülmesine
kadar CMK kapsam›ndaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerini durdurulmalar›na karar verilmißtir.
Karar gere¤ince; ‹stanbul Barosu
olarak çocuk ßüpheli/san›k ve çocuk ma¤durlar haricinde 1 A¤ustos 2006 tarihinden itibaren müdafi/vekil görevlendirmelerinin durduruldu¤unu tüm bas›n ve kamuoyunun bilgisine sunar›z.
■
‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›

Ayr›lan kaynak görevlendirmedeki
bu art›ß karß›s›nda yetersiz kalm›ß, 2005 y›l›nda görev alan meslektaßlar›m›z›n ücretleri 2006 y›l›
ödene¤inin tüketilmesine karß›n
ancak ödenebilmißtir. 2006 y›l›n›n
baß›ndan bu güne kadar avukatlar,
yerine getirdikleri hizmetlerin ücretini alamad›klar› gibi, göreve gitme s›ras›nda yol ve di¤er giderleri
de kendileri ödemek zorunda kalm›ßlard›r.
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Bunal›ma Çözüm Aran›yor
MK kapsam›ndaki müdafi/vekil görevlendirmelerinde yaßanan sorunlar›n
çözümünde geçici önlemler yerine köklü önlemler al›nmas› için
çal›ßmalar yap›l›yor.

C

10 A¤ustos 2006 Perßembe günü
Baßbakanla ‹stanbul’da yap›lan
baro baßkanlar› toplant›s›nda,
TBB Baßkan› Özdemir Özok’un
sunumlar›ndan sonra yap›lan
görüßmelerde, sorunu, sadece
ödenek sorununa indirgemeden
köklü çözüm üretebilmek için
Adalet Bakan›n›n baßkanl›¤›nda
14 A¤ustos 2006 Pazartesi günü
bir toplant› yap›lmas› kararlaßt›r›lm›ßt›.
14 A¤ustos’ta Adalet Bakan› Cemil Çiçek’in baßkanl›¤›nda yap›lan toplant›ya Maliye Bakanl›¤›

Müsteßar› Hasan Basri Aktan,
Adalet Bakanl›¤› Müsteßar Yard›mc›s› Mustafa Kökçam, Kanunlar Genel Müdürü Niyazi Güney ve Türkiye Barolar Birli¤i
Genel Sekreteri Av. Güneß Gürseler kat›ld›.
Toplant›da al›nan kararlar özetle
ßöyle:
- 1.6.2006 tarihi itibari ile CMK
kapsam›nda müdafi/vekil olarak
görev yapan meslektaßlar›m›z›n
bakiye alacaklar› toplam› olan
34.629.664,89 YTL’nin ödemesinin en k›sa zamanda tamamlanmas›na,
- Kovußturma aßamas›ndaki görevlendirmelerde kovußturma
makamlar›n›n CMK 150. madde-

mad›¤›n› beyan ederse”, “bir
müdafi de bulunmuyorsa” koßullar›n›n uygulanmas›nda titizlik
göstermesi konusunda Cumhuriyet Savc›l›klar›na duyuruda bulunulmas›na,
- 5320 say›l› Yasan›n 13. maddesindeki % 15 oran›n›n yetersizli¤i
nedeniyle bu oran›n art›r›labilmesinin TBMM’nin gündeminde
olan tasar› görüßülürken de¤erlendirilmesine,
- Yasa de¤ißikli¤i gerektiren di¤er konularda Adalet ve Maliye
Bakanl›klar› bürokratlar›n›n gerekli çal›ßmay› ay sonuna kadar
yaparak Türkiye Barolar Birli¤i’ne bildirdikten sonra yeniden
bir de¤erlendirme yap›lmas›na
karar verildi.
■

deki “seçebilecek durumda ol-

Zaman Gazetesi Haberine Yalanlama
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Zaman Gazetesi yaz› ‹ßleri Müdürlü¤üne bir aç›klama
göndererek, 12 A¤ustos 2006 tarihli Zaman Gazetesinin üçüncü sayfas›nda yer alan “Hükümetten
Baronun Hesab›na 23 Milyon YTL’lik Avukatl›k Ödene¤i” baßl›kl› haberin do¤ru olmad›¤›n› bildirdi.
Baßkan Kolcuo¤lu’nun Zaman Gazetesine gönderdi¤i aç›klama ßöyle:
ZAMAN GAZETES‹ YAZI ‹ÞLER‹ MÜDÜRLÜÚÜNE
Zaman Gazetesinin 12 A¤ustos 2006 tarihli say›s›n›n 3. sayfas›nda Deniz Ayd›n imzal› “Hükümetten
baronun hesab›na 23 milyon YTL’lik Avukatl›k Ödene¤i” baßl›kl› haber ve bilgiler gerçe¤i yans›tmamaktad›r.
Say›n Baßbakan’la yap›lan görüßmeden sonra ‹stanbul Barosunun hesab›na 23 milyon YTL’lik bir
miktar yat›r›lmam›ßt›r. Bilindi¤i gibi CMK kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirmeleri için avukatlara
yap›lacak ödemeler Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan Türkiye Barolar Birli¤i hesab›na yat›r›l›r ve TBB yat›r›lan paralar› barolara hak ettikleri oranda da¤›t›r. Bu nedenle do¤rudan Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
barolar›n hesab›na para yat›r›lmaz.
Kamuoyunu do¤ru bilgilendirme aç›s›ndan söz konusu haberin düzeltilerek yay›nlanmas›n› rica ederim.
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›
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görüß

Güçlü Savunma,
Hukuk Devleti ‹çin Bir Gerekliliktir
Av. Filiz Saraç
‹stanbul Barosu Baßkan Yard›mc›s›

Ü

lkemizde son y›llarda “Avrupa Birli¤ine

lulu¤unun getirilmesi sonucunda ayn› oranda öde-

uyum çal›ßmalar›” ad›na yasa yapma süre-

nek art›ß›na da ihtiyaç olaca¤› öngörülmeliydi.

cinde olmas› gerekenden farkl› bir yol iz-

lenmektedir. Tasar›lar yeterince tart›ß›lmadan, görüß ve öneriler al›nmadan veya al›nan görüßler de¤erlendirilmeden TBMM’de h›zla yasa haline getirilmekte ve altyap›s› haz›rlanmayan bu yasalar hemen yürürlü¤e girmektedir. “Bir an önce yürürlü¤e

girsin, eksi¤i, aksa¤› sonra tamamlar›z” anlay›ß›yla
yap›lan yasalarda k›sa sürede yeniden de¤ißiklik
yap›lmak zorunda kal›nmaktad›r. Son y›llarda yaßan›lan bu süreç ne yaz›k ki hukuka, adalete güveni
sarsmakta yarg›n›n ißleyißini aksatmaktad›r.
Günümüzde “zorunlu müdafi-vekil” atamalar›nda
yaßan›lan sorun da, 1 Haziran 2005 tarihli Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun yürürlü¤e girmeden önce gerekli önlemler al›nmamas›ndan, alt yap›s› haz›rlanmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Tasar›n›n
görüßülmesi s›ras›nda Barolar›n görüßleri ne yaz›k
ki de¤erlendirilmemiß, uyar›lar› dikkate al›nmam›ßt›r. CMK’da “zorunlu müdafili¤in kapsam›n›n
genißletilmesi” adil yarg›lama aç›s›ndan önemli ve
olumlu bir gelißmedir, ancak uygulamada barolar›n görevlendirece¤i avukat say›s›nda büyük art›ßa
neden olaca¤› öngörülmemiß, ödenek bu oranda
bir art›ßa uygun düzenlenmemißtir.
Ceza Muhakemesi Kanunu 1 Haziran 2005’de yürürlü¤e girmeden önceki bir y›lda ‹stanbul Barosunun görevlendirme say›s› 49.294 iken, bu say›
CMK’n›n yürürlü¤ünden sonraki bir y›l içinde
(1.5.2005- 1.6.2006) yaklaß›k üç kat artm›ß ve
171.591 olmußtur. Zorunlu müdafilik kapsam›n›n
genißletilmesi, yasayla ma¤dura vekil tayin zorun-

Buna göre, CMK‘nun yürürlü¤üne ilißkin Kanunun
13.maddesindeki ödene¤in kayna¤›n› gösteren
“…….harçlar›n ve adli para cezalar›n›n %15’i oran›nda bir rakam›n ödenek olarak ayr›laca¤›na” ilißkin hükmü % 40 olarak kabul edilmeliydi. Bu konuda daha tasar› aßamas›ndayken ‹stanbul Barosuca bu oran›n % 40 olarak de¤ißtirilmesi ›srarla
önerilmiß, aksi halde yasan›n yürürlü¤e girmesinden sonra yaßanacak sorunlara dikkat çekilmißti.
Ancak, yasa h›zla kabul edildi ve görevlendirme
say›s›nda meydana gelecek art›ß göz ard› edildi.
Uygulamayla birlikte sorunlar baßlad›.
Bugün gelinen noktada birikmiß ödeneklerin ödenmemiß olmas› nedeniyle Barolar zorunlu müdafilik
– vekilli¤e ilißkin görevlendirmeleri durdurmak zorunda kalm›ßlard›r. Türkiye Barolar Birli¤i’nin
CMK yönetmeli¤inde de görevlendirme yap›lmamas›na ilißkin hüküm göz önünde bulundurularak,
1 A¤ustos 2006 tarihinden baßlayarak tüm Barolar›n sorunun çözülmesine kadar CMK kapsam›ndaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerini durdurmaya karar vermißlerdir.
“Paran yoksa avukat da yok” ßeklinde medyaya
yans›yan haberin gerçe¤i yans›tmad›¤›n› belirtmek
gerekir. Zorunlu müdafii – vekillik görevleri, Ceza
Muhakemesi Kanunu kapsam›nda yürütülen yoksul olan ve olmayan her vatandaß için bir hak olarak görülen bir düzenlemedir. Bunu Adli yard›m
hizmetiyle kar›ßt›rmamak gerekir.
Adli yard›m ise; ülkemiz uygulamas›nda yoksul oldu¤unu kan›tlayan her vatandaß›n adalete erißimini sa¤lamak üzere için ayr› bir ödene¤in ve devlet

‰
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taraf›ndan ayr› bir ücret tarifesinin öngörüldü¤ü,

1 Haziran 2005 - 31 May›s 2006 Tarihleri Aras›nda
CMK Görevlendirmeleri Toplam›

16469

15889

16788

farkl› bir ißleyiß, baßka bir yasal düzenlemedir.
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10782
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Yoksul vatandaßlar›m›za Avukat görevlendirmesi
Barolar›n Adli Yard›m birimlerinden yap›lmaktad›r
ve yap›lmaya devam edilmektedir. Bugün gündem-
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de olan konu Ceza Muhakemesi Kanununu kapsaHaziran
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m›nda olan ve her vatandaß için öngörülen Avukat
görevlendirmelerine ilißkindir.
Savunma en kutsal hakt›r. Bu görevi ifa edenler

1 Haziran 2005 - 31 May›s 2006 Tarihleri Aras›nda
CMK Görevlendirmeleri Toplam›
Toplam Atama
170591

180000

içinde görevlerini gerekti¤i gibi yapabilecek olanak
ve ortam› haz›rlamak devletin asli görevidir. Bugün Barolar›n görevlendirmeleri durdurmak zorunda kalmalar› savunma hizmetlerinin verilme-
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mesi ßeklinde alg›lanmamal›d›r. CMK çerçevesin-
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de savunman›n gerçek anlamda yap›labilece¤i
ßartlar olußturulmadan sadece Avrupa Birli¤ine
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göstermelik yap›lan yasa de¤ißiklikleri olumsuz-
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luklara yol açabilecektir.

20000
0

01.06.2004 - 31.05.2005
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Barolar›n bugün görev-

lendirmelerin durdurulmas›, asl›nda savunma
hakk›n›n olmas› gerekti¤i gibi kulland›r›lmas›n›n
temini için gerekli koßullar›n haz›rlanmas›n›n is-

01.06.2004 - 31.05.2005 Tarihleri ve 01.06.2005 - 31.05.2006 Tarihleri
CMK Görevlendirmeleri Ayl›k Ortalamalar›
16000

14216

14000

tenmesi, savunman›n güçlendirilmesine ilißkin bir
tav›r olarak alg›lanmal›d›r.
Savunma hakk›n› gelißtirmek ve güçlendirmekle
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görevli, insan haklar›n› ve savunma hakk›n› koru-
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may› kendine amaç edinmiß Barolar›n, meslektaß-
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lar›n› angaryaya, savunmay› da zay›flatmaya yöne-

4108

4000

lik bir süreci devam ettirmeye zorlanmalar› düßü-
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nülemez. Anayasa’n›n angarya yasa¤› hükmüne
01.06.2004 - 31.05.2005

01.06.2005 - 31.05.2006

ra¤men baro yönetimlerinin sorußturmaya konu
edilmeleri, belki de ülkemizde yaßanan hukuki çe-

01.06.2005 - 01.06.2006 Tarihleri Aras›nda
Gelen Uzlaßma Talepleri
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Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde amac›na
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uygun yap›labilmesi için “devlette kimsenin alaca¤› kalmaz” denilmesi yerine, ödeneklerin yasal te-
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melinin bir an önce haz›rlanmas› ve ç›kar›lmas›
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için ilgililerin harekete geçmesi gerekmektedir.
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hine geçecektir.
Sonuç olarak, Anayasal bir hak olan savunman›n

80
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lißkilerin en büyüklerinden biri olarak hukuk tari-

Savc›l›k

Mahkeme

■

aç›klama

2002-2004 Dönemi Yönetim Kurulu Hakk›nda
Yap›lan Suçlamalarla ‹lgili
Bakanl›k Müfettiﬂleri ve Savc›l›k Taraf›ndan
Kovuﬂturmaya Gerek Görülmedi¤ine
Karar Verildi.
nceki dönem Yönetim
Kurulu Üyelerinden birinin çeßitli iddialarla
Adalet Bakanl›¤›na dilekçe vermesi üzerine, bakanl›k müfettißleri ve Beyo¤lu Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›nca yap›lan inceleme ve
de¤erlendirme sonunda “sorußturma ve kovußturma izni verilmesine gerek görülmedi¤i” bildirilmißtir.

Ö

2002 – 2004 dönemi ‹stanbul BarosuYönetim Kurulu Üyesi Av. ‹lknur Adiller’in Adalet Bakanl›¤› ve
Baßbakanl›¤a yapt›¤› ßikâyetlerde
ileri sürdü¤ü iddialar; 1136 say›l›
yasan›n Denetim baßl›¤› alt›ndaki
ek 4. maddesi gere¤ince Adalet
Bakanl›¤›ndan üç müfettiß taraf›ndan inceleme ve denetleme yap›lm›ß, ayr›ca Beyo¤lu Cumhuriyet savc›l›¤› taraf›ndan da sorußturma ve inceleme yap›larak 700
sayfal›k bir rapor haz›rlanarak
Bakanl›¤a sunulmußtur.
Sunulan raporlarda, iddialar tek
tek incelenmiß ve iddialar›n hiç
birisinin do¤ru ve yerinde olmad›¤›, yasaya ve usule ayk›r› her hangi bir ißleme rastlanmad›¤› belirtilmiß, sorußturma ve incelemeyi
gerektirecek nitelikte bir ißleme
rastlanmad›¤› aç›kça belirtilmißtir. Ve sonuçta bu raporlar esas
al›narak Adalet Bakanl›¤› Müsteßar› ve Hukuk ‹ßleri Genel Müdürünün imzalar›yla tüm Yönetim
Kurulu Üyelerine ßikayetle ilgili

her hangi bir kovußturmaya yer
olmad›¤›na ilißkin ayr› ayr› rapor
yaz›s› düzenlenmißtir.
Geçen Dönemin Baro Baßkan ve
Yönetim Kurulu Üyeleri, haklar›nda kötü niyetle, haks›z iddia ve
suçlamalarda bulunan Av. ‹lknur
Adiller hakk›nda Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunmußlard›r.
Kald› ki ayn› iddialar 2002 -2004
Baro Genel Kuruluna taß›nm›ß,
ancak Genel Kurul bu iddialar›
yerinde bulmad›¤› için o dönemin
Yönetim Kuruluna ait Faaliyet ve
Mali Raporunu onaylam›ßt›.
Say›n Baro Baßkan›n›n bültenimizin geçen say›s›nda meslektaßlar›m›za yapt›¤› aç›klamay› bu
say›m›zda da yeniden yay›nlama
gere¤ini duyuyoruz.
De¤erli Meslektaßlar›m;
Kurum yöneticileri için önemli
olan; kurumlar› iyi yönetmek,
hak ve ç›karlar›n› korumak ve
kollamak kadar ve hatta ondan
da önemlisi, yöneticisi olduklar›
kurumlar›n onurunu ve sayg›nl›¤›n› korumak, ona toz kondurmamay› ilke edinmektir.
2002 – 2004 dönemi Yönetim Kurulu üyeli¤i yapan ve daha sonraki seçimlere ayr› bir listeden kat›lan ve seçilemeyen bir meslektaß›m›z›n Adalet Bakanl›¤›’na
verdi¤i dilekçe ile o dönem Yöne-

tim Kurulu hakk›nda iddia ve
suçlamalarda bulundu¤u ve yönetimi y›pratmak istedi¤ini biliyorsunuz.
Adalet Bakanl›¤›ndan üç müfettiß ve Beyo¤lu Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›’n›n ayr› ayr› bütün iddialar› tek tek inceleyerek haz›rlad›¤› raporlar bakanl›¤a ulaßt›r›lm›ß, bu raporlarda ßikayet konusu iddialar›n hiç birinin do¤ru olmad›¤›, herhangi bir kanuni
usulsüzlü¤e rastlanmad›¤› belirtilmißtir. Adalet Bakanl›¤› yap›lan incelemeleri esas alarak Say›n Bakan, Say›n Müsteßar ve ilgili Say›n Genel Müdürün imzalar›n› içeren 24/05/2006 tarih ve
02/922 say›l› ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ayr› ayr› gönderilen incelmeyi de içeren yaz›s›nda
aynen;
“Avukat ‹LKNUR AD‹LLER’in 05/
04/2005 tarihli dilekçesi üzerine
hakk›n›zda yap›lan sorußturma
sonunda 18/05/2006 - tarihli
“olur” la sorußturma ve kovußturma izni verilmesi gerekli görülmemißtir.” Denilmißtir
Burada üzücü olan; önümüzdeki
seçimlerde Baro Baßkan aday
aday› oldu¤unu aç›klayan bir
meslektaß›m›z›n ç›kard›¤› “Gün
Iß›¤›” dergisinde “Baro’nun Leke
Kald›rmayaca¤›” slogan› alt›nda
haks›z ve gerçek d›ß› suçlamalarla, Baro’ya leke sürmeye ça9

‹stanbul

Baro Bülteni
l›ßmas›d›r. Bu haks›z ve gerçekd›ß› suçlamalar›n seçim malzemesi olarak kullan›lmas›d›r. Bu
dergiyi meslektaßlar›m›z›n yaz›hanelerine göndermeye devam
etmesidir. ‹stanbul Barosu tüm
meslektaßlar›m›z›n üyesi oldu¤u
büyük bir hukuk kurumudur.
Sizlerin güvenini alan Baßkanl›¤›m dâhil Yönetim Kurulu onurla
görevlerini yerine getirmenin çabas› içindedir.
Bir y›l› aßk›n bir süredir Beyo¤lu
Cumhuriyet Baßsavc›l›¤› ve Adalet Bakanl›¤› müfettißlerince yap›lan inceleme sonucunda, hiçbir
iddian›n gerçek olmad›¤›n›n anlaß›lmas› ve kovußturma izni ve-

aç›klama
rilmesine bile gerek görülmedi¤inin bildirilmesi üzerine, haks›z
ve gerçek d›ß› suçlamalarla ßikayette bulunarak Baro’yu töhmet
alt›na sokan meslektaß›m›z hakk›nda 04/07/ 2006 tarihli suç duyurusu dilekçemizle Beyo¤lu
Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›’na baßvurduk ve kamu davas› aç›lmas›
isteminde bulunduk. Ayr›ca, Yönetim Kurulu üyelerimizce gerekli davalar›n aç›lmas› ve ßikâyet haklar›n›n kullan›lmas› da
gündemdedir.
Burada as›l amac›m›z›n Baro’yu
korumak görüntüsü alt›nda, kißisel ç›kar ve amaçlar› için Baro
hükmi ßahsiyetine sald›ran ve

onu y›pratmaya çal›ßanlara karß›
Baro’yu korumak oldu¤u bilinmelidir. Biz yanl›ß›yla - do¤rusuyla ne yapt›¤›n› bilen ve yapt›klar›m›z›n da, yapamad›klar›m›z›n
da hesab›n› veren ve verecek
olan bir yönetimiz. Geçti¤imiz
dönemde oldu¤u gibi, bu dönemde de 14 Ekim 2006 tarihinde yap›lacak olan Genel Kurul öncesi
Çal›ßma Raporu’nu adresinize
gönderece¤iz.
Bütün meslektaßlar›ma sevgi ve
sayg›lar›m› sunuyorum.
■
Av. Kâz›m KOLCUOÚLU
‹stanbul Barosu Baßkan›

Hakimler Karar Odas›nda Müzakere Ederken
Savc›lar Karar Müzakeresine Kat›lmayacak
Avrupa Birli¤i Komisyonu yetkilileriyle ba¤›ms›z hukukçulardan olußan bir heyetin 13 -22 Haziran 2005 taYarg›n›n ‹ßleyißi” konusunda haz›rlad›klar› “IIII. ‹stißari Ziyaret Raporu” Avrihinde yapt›klar› ziyaret sonucu “Y
rupa Birli¤i Genel Müdürlü¤ünün WEB sitesinde yay›nland›.
Savc›lar›n karar müzakerelerine
Adalet Bakanl›¤› Ceza ‹ßleri Genel Müdürlü¤ü Cumhuriyet Savc›l›klar›na “S
kat›lmamalar›na” ilißkin bir uyar› yaz›s› gönderdi.
Türkiye Barolar Birli¤inden tüm barolara gönderilen ilgi yaz›ya ilißkin 09 A¤ustos 2006 tarih ve 2006/86 numaral› duyuruda Avrupa Birli¤i’nin ‹stißari Ziyaret Raporu’nda savc›lar›n karar verilirken müzakerelere kat›lmas›n›n eleßtirildi¤i belirtildi.
Hâkimler kararlar› üzerinde müzakere yapmak amac›yla karar odas›na geçtiklerinde cumhuri Raporda, “H
yet savc›lar›n›n durußma salonunda kalmalar› gerekti¤ini tavsiye ediyoruz. Hâkimler müzakerelerini yürütmek için durußma salonunda kald›klar› durumlarda, savc› müzakereler s›ras›nda hâkimlerle herhangi bir
tart›ßmaya girmemelidir” ifadelerine yer verildi.
Müzakerede ancak karara ve hükme kat›lacak hâkimler bulunur” hükmünün bulundu¤u hat›rlaKanunda “M
San›¤›n son söz hakk›n› kulland›ktan sonra, mahkemenin müzakere
t›lan Adalet Bakanl›¤› genelgesinde “S
etmek üzere, halka kapal› olan bir odaya çekilmesi halinde, müzakere s›ras›nda buna sadece hükme ißti rak edecek olan hâkimler ile mahkeme baßkan› izin verdi¤i takdirde mahkemesinde staj yapmakta olan hâ kim ve avukat adaylar›n›n haz›r bulunmalar›na imkân tan›nm›ß olmas› karß›s›nda Cumhuriyet Savc›s›n›n
müzakereye kat›lmas› veya salonda kalmas›n›n bir anlam› bulunmamaktad›r” denildi.
Genelgede savc›lar›n müzakere odas›nda bulunmamalar› ve müzakere için salon boßalt›ld›¤›nda da d›ßar›
ç›kmalar› gerekti¤i vurguland›.
■
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Dan›ﬂtaya Yap›lan Kanl› Sald›r›n›n
Duruﬂmalar› Baﬂlad›
umhuriyet tarihinin en
önemli davalar›ndan biri
olan Dan›ßtay’a yap›lan
kanl› sald›r›n›n durußmalar›
Ankara’da 11. A¤›r ceza
Mahkemesinde baßlad›.

C

Davan›n 1 numaral› san›¤› Av.
Alparslan Arslan durußmada,
Cumhuriyet Gazetesine bomba
atma olay›yla Dan›ßtay 2. Dairesi
üyelerine yönelik sald›r›y› kabul
etti.
Durußma öteki san›klar›n
ifadelerinin al›nmas› için ileri bir
tarihe ertelendi.
‹dris Arslan’›n ‹ddialar›
Durußma günü ailesiyle birlikte
mahkemeye gelen san›k
Alparslan Arslan’›n babas›
emekli ilkö¤retim Müfettißi ‹dris
Arslan’›n bas›na yapt›¤› aç›klamalar tepkiyle karß›land›.
O¤lunun milletin de¤erlerine
sayg›s›zl›k edildi¤i için eylemleri
gerçekleßtirdi¤ini öne süren
‹dris Arslan, sald›r›lar›n gerçekleßtirilmesine Cumhuriyet
Gazetesinde yay›nlanan domuza
baßörtüsü giydirilmiß bir
karikatürün sebep oldu¤unu
belirterek, “tahrik olursa, taciz
de olur. Keßke tahrik olmasayd›,
bunlar› yapmasayd›. Milletin
de¤erlerine sayg›l› olmayana bu
millet gereken dersi verecektir,
bunu herkes bilsin. Laiklik ad›
alt›nda bu milletin de¤erlerine
düßmanl›k etmektedirler” dedi.

Kolcuo¤lu: “‹dris Arslan’›n sözleri “k›ßk›rt›c›”
‹dris Arslan’›n görüßlerine tepki
gösteren ‹stanbul Barosu
Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu,
söz konusu kißinin
konußmalar›n› “k›ßk›rt›c›”
buldu¤unu söyledi.

yap›s›na uygun olmad›¤›
anlaß›l›yor. Kesin karar›m›z›
zab›tlar› inceledikten sonra
verece¤iz”.

■

Konuya ilißkin Hürriyet Gazetesi
muhabirine görüßlerini bildiren
‹stanbul Barosu Baßkan›
Kolcuo¤lu ßunlar› söyledi:
“‹stanbul Barosu mahkemede
gözlemci olarak bulunmaktad›r.
Mahkeme zab›tlar›n› bekliyoruz.
‹nceledikten sonra suç unsuru
bulursak, suç duyurusunda
bulunaca¤›z. Dava aç›p açmama
karar›n› elbette savc›l›k verecektir. Baban›n “halk, bu insanlara gereken dersi verecek” gibi
gelece¤e yönelik düßüncesini
anlatan ifadeler var. Baßlang›çta
o¤lunun tavr›na, eylemine
karß›yd› ve “o¤lumun ilißkisi
yok. O ba¤naz de¤il” demißti.
Aile içinde bir bütünlük içinde
olduklar› görülüyor. Þimdi
o¤lunun görüß ve
düßüncelerinin hakl› oldu¤unu
belirten genellemeler yap›yor.
Kendisinin bu düßünceyi, aßa¤›
yukar› savunur gibi bir tav›r
tak›nd›¤› anlaß›l›yor.
Konußmalar›, o¤lunun yarg›lanmas› nedeniyle, baz› ßeyleri
söyleme duygusu da olabilir
ama o düßüncelerin laik,
demokratik Cumhuriyetin

‰
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Özok: “Savc›lar gerekeni
yapacakt›r”

dünyada bar›ßt›r”. Þiddetle
k›n›yoruz”.

Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan›
Av. Özdemir Özok da bir baba ve
annenin farkl› düßünmesinin
normal olabilece¤ini belirterek
ßunlar› söyledi:

Özok, baba ‹dris Arslan’›n
durußma öncesi söyledikleri
konusunda da “Savc›lar
gerekeni yapacakt›r” dedi.

“Ama burada ßiddeti k›nayan,
bireysel eleßtiren, toplumun
huzuru, bar›ß› ve gelece¤i için
mesajlar verilmesini beklerdik.
Ancak söylenen hiçbir gerekçe,
hele hele bir avukat›n, baßka
birini yok etmesini hakl› ç›karamaz. Bizim ilkemiz “yurtta bar›ß,

ilißkin inceleme baßlatt›.
Cumhuriyet Gazetesinin haberine göre, Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin Çelik de ‹dris Arslan’›n
iddialar›n›n bakanl›kça da incelendi¤i haberini verdi. Habere

Savc›l›k ‹dris Arslan ‹çin
‹nceleme Baßlatt›

göre, bakanl›k müfettißlerince

Ankara Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›,
Dan›ßtay ve Cumhuriyet
Gazetesine yönelik sald›r›lar›n
faili Alparslan Arslan’›n babas›
emekli ilkö¤retim müfettißi ‹dris
Arslan’›n tehdid içeren sözlerine

da ‹dris Arslan için savc›l›¤a suç

haz›rlanacak rapor do¤rultusunduyurusunda bulunulacak.

■

Av. Alparslan Arslan Hakk›nda
“Tedbir Mahiyetinde ‹ßten Yasaklama” Karar› Verildi
Dan›ßtay sald›r›s›n›n faili olarak
tutuklu bulunan Avukat
Alpaslan Arslan hakk›nda ‹stanbul Barosu Disiplin Kurulunun
verdi¤i karar aç›kland›.
Dan›ßtaya yap›lan sald›r›n›n faili
olarak yakaland›ktan sonra
‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Av. Alpaslan
Arslan’›n meslekten men
istemiyle re’sen disiplin
sorußturmas› aç›lmas› için
Disiplin Kuruluna
baßvurmußtu.
Disiplin Kurulu, 1136 Say›l›
Avukatl›k Yasas›n›n ilgili maddeleri ve olußan dosya
çerçevesinde yapt›¤› inceleme
sonunda ßu karar› verdi:
“‹lgili avukata isnat edilen
eylemin 5271 say›l› CMK’n›n 250
ve devam› maddelerine göre
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sevk maddelerinin 3713 say›l›
yasan›n 5. maddesine göre, ayr›
ayr› cezaland›r›lmalar› ile
ßüpheliler hakk›nda TCK’n›n 53.
ve 63. maddelerinin uygulanmas›n›n talep

“TEDB‹R MAH‹YET‹NDE ‹ÞTEN
YASAKLAMA” karar› verilmesi
isteminin ßüpheli avukat
hakk›nda 1136 say›l› yasan›n
153/1-2 maddesinin ßartlar›
tamamlanm›ß oldu¤undan
tutuklu avukat Alpaslan Arslan
hakk›nda TEDB‹REN ‹ÞTEN
YASAKLAMA karar› verilmesine,
karar›n bir örne¤inin ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu
Baßkanl›¤›na ve ‹stanbul
Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›na gönderilmesine, tüm
C. Baßsavc›l›klar›n›n haberdar
edilmesine ve Baro odalar›nda
ilan yoluyla duyurulmas›na oy
birli¤iyle karar verildi.”
■

edilmiß oldu¤u
görüldü. Bu durumda yak›n›lan
avukat hakk›nda ‹stanbul
Barosu Yönetim Kurulu’nun
uygulanmas›n› talep etti¤i

Not: Karar›n tam metni ‹stanbul
Barosu WEB sitesinde:
www.istanbulbarosu.org.tr

yay›n

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasar›s›na ‹liﬂkin De¤erlendirmeler
rof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof. Dr. Kamil Y›ld›r›m
ve Prof. Dr. Nevhis Deren-Y›ld›r›m’dan olußan bir
komisyon taraf›ndan yap›lan de¤erlendirme ve
önerilerden olußan Hukuk Muhakemeleri Yasa Tasar›s›, kitap haline getirildi. Tasar›, ‹stanbul Barosunun görüßü olarak Adalet Bakanl›¤›na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet
Komisyonuna, Üniversitelere ve Barolara gönderilecek.

Konunun uzmanlar›nca Türkiye ölçülerine göre uzunca say›labilecek bir sürede haz›rlanan bir kanun tasar›s› hakk›nda görüßler bildirilmesi bir bilimsel çal›ßma faaliyetidir;
bunun ßartlar›na uyulmas› gerekir. Bunun için de zamana
ihtiyaç vard›r. Önemli bölümü tatil dönemine rastlayan birkaç ayl›k bir süre içinde görüßlerin bildirilmesini istemek
kanaatimizce hakl› de¤ildir.

‹stanbul Barosu Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s› üzerine iki seminer düzenledi. ‹lk seminerde tasar› üzerindeki
çal›ßmalar›n› tamamlayan komisyon üyeleri Prof. Dr. Hakan Pekcan›ktez, Prof. Dr. O¤uz Atalay ve Prof. Dr. Kamil
Y›ld›r›m tasar›n›n haz›rlan›ß yöntemi üzerinde kanun tasar›s›n› tan›t›c› bilgiler verdiler.

Bu k›sa sürede tasar›ya ilißkin de¤erlendirme ve öneriler
üç bölüm itibariyle incelenmißtir:

P

‹kinci seminerde ise komisyon üyeleri Prof. Dr. Yavuz Alangoya, Prof.
Dr. Kamil Y›ld›r›m ve Prof. Dr. Nevhis Deren-Y›ld›r›m taraf›ndan tasar›n›n de¤erlendirilmesi yap›ld›.
Komisyon üyeleri, “Avrupa Birli¤ine
uyum çal›ßmalar›” ad›na tasar›lar›n yeterince tart›ß›lmadan, görüß ve öneriler
al›nmadan, al›nan görüßler de¤erlendirilmeden h›zla yasalaßt›r›ld›¤›na de¤inerek Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›na ilißkin görüß bildirmek için verilen
sürenin de yetersiz oldu¤unu bildirdiler.
Komiysyon üyelerine göre, Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasar›s›, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleßmesinin 6. maddesinde ifadesini
bulan adil yarg›lanma hakk›na uygun olarak
haz›rland›. Ne var ki, tasar›da dil birli¤inin sa¤lanamad›¤›
görülüyor. Daha önce ç›kar›lan temel yasalar›n haz›rlan›ß›nda oldu¤u gibi acele edilmemesi ve eleßtirilere kulak verilmesi bekleniyor.
Komisyon üyelerinin yapt›klar› de¤erlendirmede özetle ßu
görüßlere yer verildi:
“Temel Kanunlar›n bütünü ile ele al›narak ve madde numaralar› da de¤ißtirilerek yeniden kanunlaßt›r›lmas› uygulamas›n›n son halkas› 1086 say›l› Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kald›r›larak yerine “Hukuk Muhakemeleri
Kanunu” kabulüdür. Bu olußumun ilk safhas›, tasar›n›n haz›rlanmas›, iki buçuk y›ll›k yo¤un bir çal›ßmadan sonra tamamlanm›ß ve tasar› aç›klanm›ßt›r.

1-147’inci maddeler (Alangoya), 148 -297. maddeler (Y›ld›r›m), 298-455.maddeler (Deren-Y›ld›r›m).
Yazarlar, kendi bölümleri d›ß›ndaki bölümlerde de fikir al›ßverißinde bulunmußlar ve müzakereler yapm›ßlard›r. Ancak zaman yetersizli¤i dolay›s›yla bu husus arzu edildi¤i kadar yo¤un olamam›ßt›r. Bu bak›mdan bölüßülen maddeler hakk›nda yap›lan aç›klamalar farkl› usullere göre olmußtur. Örne¤in, ikinci bölümde baz› bölümlerin baß›na
genel bir k›s›m eklenerek her madde ile
ilgili aç›klamalar madde altlar›na yaz›lm›ß, birinci bölümde ise bütünlük içinde
olan maddeler hakk›ndaki aç›klamalar
bu maddelerin bütününün verilmesinden sonra hepsi için müßterek olarak
verilmißtir. Maddeler hakk›nda yeni
önerilerde bulunulmas› usulü ise son
bölümde görülmektedir.
Þu kadar ki, bu ßekli farkl›l›klara karß›n, ißin esas›n› ilgilendiren aç›klamalar bak›m›ndan belki üslup farkl›l›¤› d›ß›nda önemli bir bilimsel ayr›l›k yoktur. Bunun sebebi
yazarlar›n, müßterek bir bilimsel çal›ßmay› birlikte yürütmekte olmalar›d›r (Medeni Usul Hukuku Esaslar›, 4. Bas›,
‹stanbul 2004; Medeni Usul Hukuku Esaslar›, 5. Bas›, ‹stanbul 2005). “
Sonuç olarak bu çal›ßman›n yazarlar›, bir temel kanunun
haz›rlanmas›n›n ne kadar zor oldu¤unun bilinci ile yo¤un ve
özverili çal›ßmalar› ve bu çal›ßmalar›n ürünü olan Tasar›
için Komisyona teßekkür etmek, kendi çal›ßmalar›n›n yararl› olmas›n› dilemek ve Tasar› hakk›nda çok say›da görüß
bildirilmesinin yarar›na inand›klar›n› ifade etmek istemektedirler.
■
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ruhsat törenleri

TEMMUZ AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
06.07.2006
DOÚUKAN ÖZDOÚAN
RAH‹ME KABAN
FERHAT ZEK‹ ELDEM
NUR ÞEHLEM GÜLPINAR
HASAN ADALI
ARMAÚAN TALAY AKAT
VEDAT MAÇORA
ÜM‹T GAZ‹OÚLU
OZAN ATAMAN
A. VAKKAS ‹MAMOÚLU

13.07.2006
FEVZ‹ ÞENCAN
S‹NAN C‹VR‹Z
TÜLAY TAVASLI
FAT‹H YILDIRIM
YILMAZ KURBAN
AK‹F DERV‹Þ
MAHMUT TARHAN
N‹LÜFER ÖNAY
SEHER SERAP D‹NÇER
ERHAN YEN‹ÞEN
CEREN ZEYNEP TÜZÜN
METEHAN AYAYDIN
SEMRA DOST
MERVE SOYHAN
HACI MEHMET DEM‹REZEN
SÜLEYMAN DUMANOÚLU
KEMAL EREZ
‹LHAN KIRIÞ
NURSEN MUTLU
DUDU DUYGU TELL‹OÚLU

20.07.2006
NURSEN KARTAL
BAYRAM KARACA
TÖRE DEM‹RKOL
‹HSAN YILMAZ
OSMAN ELER
BURAK ETEMOÚLU
AYÞE HÜMAY YILDIRIM
BAÞAK AYDIN
AS‹YE IÞIL YENER
14

ruhsat törenleri

NEVZAT MURAT SAV
ÖZLEM KOÇAK
MEHMET KUMRU
ERKAN ÖZDEM‹R
YELDA AYDIN
‹SA DEM‹RTAÞ
BERNA POYRAZOÚLU

27.07.2006
SAL‹H ÇAÚDAÞ
BURCU CAN
MEHMET DEM‹RKAL
BAÞAK YILDIRIM
EMRAH KULAKLI
GÖZDE ‹ÞÇ‹
KAD‹R ÖZAKHUN
AYDIN DAVRAN
BEYHAN KURUCA
AHMET SAYGI
ERAY GÜLER
KENAN MET‹N
AYÞEGÜL ‹NCEER
BANU ÞEN
ZEYNEP GAZZAL‹ YILMAZER
HAMZA EKÞ‹OÚLU
BARIÞ CÖMERT
AYLA TOPAL

ALEV PEKÜN
BAÞAK YILDIRIM
MAH‹R ARDUÇ

MERT KÜÇÜDUMAN
AYBEGÜM ASENA ÇAÚÞIRLIOÚLU

ECE AKBELL‹
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Robinson’un Ça¤daﬂ Cumalar›
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
ngiliz yazar Daniel de
Foe’nin Robinson Crusoe
roman›n› okumayan›m›z
yoktur. 1661-1731 y›llar› aras›nda
yaßayan yazar baßka kitaplar da
yazd› ama günümüze kadar ulaßan
ßöhretini Robinson’a borçludur.
Roman›n sayfalar›na dald›¤›n›zda
evinizden, çevrenizden kopup okyanusun bilinmez bir noktas›ndaki
Robinson’un ›ss›z adas›na kadar
ne zaman uzan›verdi¤inizi anlayamazs›n›z. Sayfalar ilerledikçe Robinson’la birlikte ›ss›z adada günler geçirip, sonra yeniden nas›l
evinize, s›cak kößenize döndü¤ünüzü de anlayamazs›n›z.

‹

Biz yine k›saca özetleyelim
isterseniz:

Okyanusta geçirilen bir deniz kazas›nda gemi mürettebat› ve yolculardan yaln›zca kahraman›m›z
Robinson Crusoe kurtulmay› baßar›r, sahile ulaß›r. Buras› koca
okyanus ortas›nda, kendisinden
baßka insan›n yaßamad›¤› ›ss›z bir
adac›kt›r. F›rt›nada kayal›klara
bindiren gemiden kurtarabildikleriyle ›ss›z adada verece¤i yaßam
savaß›na baßlar. Öncelikle bar›nabilece¤i bir kulübe yapar. Giderek
bunu gelißtirir. Adada evcilleßtirdi¤i keçilerin etinden, sütünden,
derisinden yararlan›r. Topra¤› ißler, bu¤day eker, çiftçilik, hayvanc›l›k, avc›l›kla yaßam›n› sürdürür.
Kurtar›laca¤›, yeniden uygar dünyaya dönece¤i günün hayaliyle yaßarken bir yandan da ›ss›z adada
Bat›l› beyaz adam›n yeteneklerini
sergiler. Kendine göre takvim, za-
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man çizelgesi yapar. Yaßam düzeyini yükselten çabalar içinde olur.
Bat›l› beyaz adam›n ›ss›z adada tek
baß›na uygar dünyan›n temsilcisi
olarak do¤ayla mücadelesini ve
baßar›s›n› hayranl›kla izleriz.
Günün birinde ›ss›z adaya bir sal
yanaß›r. Sahile ç›kan zenciler içlerinden birisini öldürmek üzereyken
Robinson ateß ederek kötü zencileri kaç›r›r, öldürülmek üzere olan›
da kurtar›r. Kendisine can borçlu
olan zenciyi hizmetine al›r. Kara
deriliyi Cuma günü kurtard›¤› için
ona CUMA ad›n› verir. “Bu zencinin
ad› yok muymuß!” derseniz ben de
size “münaf›kl›k yapmay›n da sonunu dinleyin ey kaari” derim. Robinson bizim Cuma’ ya kendisine hizmet etme ßerefini bahßeder. Cuma
Efendi Sahip’ in bir dedi¤ini iki etmez, iyi bir zenci olur...
Neyse at aya¤› çabuk, ozan dili çevik olur, tam tam›na 28 y›l geçer,
sonunda Robinson’umuz uygarlaßt›rd›¤› ›ss›z adadan esas uygar
dünyas›na, Britanya’ ya döner.”
Roman›n yaz›ld›¤› dönem ‹ngiliz
emperyalizminin palazlanmaya
baßlad›¤›, Atlas Okyanusu’nda, Pasifik’te bayrak ve band›ra göstermeye baßlad›¤› dönemlere denk
gelmektedir. ‹ngiliz Krall›¤› hükmünü Britanya d›ß›na taß›rmaya,
k›ta büyüklü¤ünde karalara, okyanuslara hükmetmeye baßlam›ßt›r.
Henüz sanayi kapitalizminin ßafa¤›ndad›r ama sömürge imparatorlu¤unun birinci dönemi tüm görkemiyle baßlamaktad›r.

‹ßte böyle bir dönemde yaz›lan roman ‹ngiliz K›z›l Elma’s›n›n ufuklar›n› çizmektedir. Britanya Krall›¤›n›n Anglosakson yurttaßlar›n›n
yay›lmac› ihtiraslar›n› kamç›lamaktad›r. Dünyan›n bütün karalar›, denizleri, bakir, zengin, ›ss›z
adalar, Bat›l›, H›ristiyan, beyaz
efendiyi beklemektedir. Deri rengi
siyah olsun, k›rm›z› olsun beyaz
efendiye ba¤›ml›l›¤› reddeden kötüler tepelenecek, beyaz efendiye
itaat eden Cuma’lar›n hizmet sunmas›na izin verilecektir!
Robinson Crouse’de verilen mesaj›n benzerlerini baßka romanlarda,
filmlerde de çok görmüßüzdür.
Uygarl›ktan uzak cang›lda, tropik
ormanlarda yetißen beyaz adam,
yani Tarzan insan olsun, hayvan
olsun tüm canl›lara ve do¤aya
hükmeder. ‹yi yerliler beyaz adama hizmet eden, yükünü taß›yan,
ayak hizmetini görenlerdir. Kötü
yerliler ise Efendi Sahip’e hizmet
ve hürmette kusur edenlerdir ve
bunlar cezaland›r›l›rlar.
Hindistan’›n Birleßik Krall›k sömürgesi oldu¤u döneme ilißkin
ço¤u romandaki gizemli, çarp›c›,
egzotik do¤u dekorunda, ‹ngiliz
soylular›na hizmet eden yerlilere
de biraz yer verilir. K›ta büyüklü¤ündeki Hindistan’›n çarp›c› dekorunda geçen romanlarda her ‹ngiliz’in övünç hanesine düßecek bir
ßeyler bulunur.
Aradan y›llar, yüzy›llar geçti. ‹ki
dünya savaß› yaßad›k. Belgesellerde cang›lda ilkel kabile kal›nt›lar›

‰

görüß
görsek bile, yeryüzünde art›k ›ss›z
adalar kalmad›... Uygarl›¤a koßut
olarak Cumalar da gelißti, kentlileßti. Cumalar art›k yaln›zca kabileler de¤il, ülkeler, devletler, ßirketler yönetiyor. Entelektüel cumalar, yazarçizer cumalar, bürokrat cumalar, siyasetçi cumalar,
diplomat cumalar kol geziyor.
Yüzy›llar›n deneyimiyle daha ince
yöntemler keßfeden günümüz emperyalizmi Cumalar› e¤itti, giydirdi
kußatt›, uluslararas› sermayenin
yerli ißbirlikçileri olarak plazalara,
gökdelenlere, siyasetin zirvelerine
taß›d›. Her renkten, her etnik
gruptan, her siyasal kesimden,
her dinsel inan›ßtan, her cemaatten cumalar derin bilinçaltlar›na
kaz›nan Cumal›k içgüdüsüyle yapmas› gerekenleri yap›yorlar...
Cumalar farkl› siyasal geleneklerden, farkl› inan›ßlardan, farkl› et-

nisitelerden gelseler bile birbirleriyle sonsuz bir uyum içindedirler.
Kökten dinci cumayla ateist cuman›n, etnikçi cuman›n resmi tarihe
ve derin devlete karß› göz yaßart›c›
dayan›ßmas›nda bu nedenle yad›rganacak bir ßey yoktur.
Son y›llarda bizim Cumalar sivil
toplumcu tak›l›yorlar. Resmi olan,
ulusal olan her ßeye karß›lar. Fakat Atlantik ötesinin ve AB’nin resmî ve ulusal talimatlar›na selam
duruyorlar. Malumdur ki; Cumalar›n genetik kodlar›nda, DNA’lar›nda efendiye hizmet, kötü zencilere
husumet vard›r!..
Günümüzün kötü zencileri de ulus
devletlerdir. Ulus devleti, üniter yap›y› savunmak, emperyalizme, küreselcili¤e, teslimiyet ça¤r›lar›na
karß› ulusalc› ve ba¤›ms›zl›kç› bir
duruß içinde olmak kötü zenciliktir.

Cumalar ßu günlerde yine yo¤un
bir mesai içindeler. Ulus ve ülke
karß›t› her türlü etkinli¤in aksatmaks›z›n içinde olmak do¤rusu
takdir edilecek bir durum. AB ve
ABD’nin resmi ç›kar ve istemlerinin sivil toplum maskeli aktörleri
olmak öyle kolay de¤il. Ulus devlete, ulusal kurumlara, üniter yap›ya karß› arkas›n› sa¤lam yerlere
dayay›p aslanlar gibi u¤raß› vermek bizim Cuma’lar› tüm mesaisini al›yor.Fazla mesai kabilinden
arada bir düzenledikleri imza
kampanyalar› da ißin bir baßka
rengi ve de ahen¤i. .
Bizim Cumalar›n kötü zencilere,
kötü yerlilere karß› durußlar›n›,
efendilerine sadakatle hizmetlerini
tarih kußkusuz lây›k oldu¤u ßekilde
de¤erlendirecektir. T›pk› mirasç›s›
olduklar›, izinden gittikleri Artin Kemaller, yani önceki Cumalar gibi...■

“Lübnan’da Sivillere Sald›r› ‹nsanl›k Suçudur”
Baßkan Kolcuo¤lu’nun Uluslararas› Avukatlar Birli¤i (UIA) ‹cra Kurulu Üyesi, Lübnan Barolar
Birli¤i Önceki Baßkanlar›ndan Sami Akl’a 11 A¤ustosta Gönderdi¤i Mesaj Ve Yan›t›
Sayg›de¤er Baßkan,

Say›n ve Sayg›de¤er Baßkan,

Lübnan’da sa¤l›¤›n›z›n yerinde oldu¤unu duymaktan
ötürü çok mutluyuz. Ba¤lant›da olmamam›zdan bu
yana 2 hafta geçti¤i için ‹srail sald›r›lar›ndan sonra
sa¤l›¤›n›z ve Lübnan’daki kötüye giden durumdan
ötürü endiße duymaktay›z. Lübnan’daki durum ve
gelißen olaylarla ilgili bize bilgi verebilir misiniz?
Þahs›m ad›na ben ve ‹stanbul Barosu herhangi bir
yard›ma ihtiyaç duyarsan›z yard›m etmeye haz›r›z.

Benimle irtibat halinde bulunman›z beni kalpten etkiliyor ve bundan ötürü son derece müteßekkirim.
Ailem ve ben güvendeyiz. ‹nce düßünceleriniz için size teßekkür ediyorum.

Daha fazla kanl› sahnenin yaßanmamas› ve Lübnan’da bar›ß›n geri gelmesi için ateßkes olmas›n›
dört gözle bekliyoruz. Bu olaylardan ötürü en derin
üzüntümüzü ifade ediyor ve bar›ß› bozarak vahßetin
nedeni olanlar› k›n›yoruz.

Alt yap›n›n tahribat› hayal edilemez derecede ve yaklaß›k bir milyon insan yerinden edildi.
Yeni ald›¤›m haberlere göre Güvenlik Konseyi bu gece ateß kes karar› alacakm›ß. Bizlerin beklentisi:
bölge halklar› için gerçek, kesin ve devaml› BARIÞ.

Sayg›lar›mla.

Bu zor dönem boyunca beni arayan ve bana e-mail
gönderen ‹stanbul’daki bütün sevgili dostlar›ma ve
özellikle sevgili ailenize sayg›lar›m› ve teßekkürlerimi iletiniz.

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu

Tanr› sizi korusun. (11.08.2006)

‹stanbul Barosu Baßkan›

Sami Akl
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Gidiﬂ Nereye!
Coﬂkun ONGUN
umhuriyet Gazetesi’nin
18.08.2006 günlü say›s›n› okuyan›n›z mutlaka
vard›r. Okumayanlar için haberi
k›saca özetlemek isterim. Yobaz
Sald›r›s› baßl›kl› haberin içeri¤i
aynen ßu sat›rlarla okuyuculara
aktar›l›yor: ‹zmir’in tatil beldesi
Karaburun’da tatilcileri bir süredir bak›ßlar› ve sözleriyle taciz
etmekte olan gericiler, sonunda
fiziksel sald›r›ya geçti. Hürriyet
gazetesi muhabirlerinden Gülden Ayd›n’›n k›z› Ceren Ayd›n,
‘’Bikini giyen pislikleri istemiyoruz. Gideceksiniz buralardan’’
diyen 4 haßemal› erkek ve 10
tessettür mayolu kad›n›n sald›r›s›na u¤rad›. Olayla ilgili olarak
sorußturma baßlat›l›rken sald›r›ya sivil örgütlerden tepki ya¤d›.
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Komisyonu Baßkan› Tuskan, olay›n Türkiye’nin hangi noktaya
geldi¤ini gösterdi¤ini belirterek
‘’AKP iktidar› ekti¤ini biçiyor’’
dedi. ÇYDD Genel Baßkan Yard›mc›s› Minibaß, olay› yaßam
hakk›na sald›r› olarak de¤erlendirdi. ‹stanbul Kad›n Kurulußlar›
Birli¤i Baßkan› Moro¤lu, ad›m
ad›m din devletine gidißin taßlar›n› dößeyenlerin bu olaydan
ders ç›karmalar› gerekti¤ini belirterek “Toplumu dinselleßtirme çabas›nda olanlar, bu sald›r›dan sorumludurlar’’ dedi. KA-

C
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DER Baßkan› Ekßio¤lu ise Ceren’in baß›na gelenleri “ürkütücü” olarak nitelendirdi.
Makedon yönetmen Milço Mançevski; senaryosunu da kendi
yazd›¤› Ya¤murdan Önce adl› filminde, Balkanlarda mevcut olan
bar›ß ve huzur ortam›n›n bir anda nas›l yerini ßiddet ve nefret
ortam›na b›rakt›¤›n› usta ißi bir
kurgu ile izleyiciye sunar. Birbirleri ile ilintili üç öyküden olußan
filmin baß›nda, Manast›r papaz›,
bir akrebin etraf›nda ateßten
çember yapan çocuklara; “ Çember yuvarlak de¤ildir, çünkü zaman beklemez” diye seslenir.
Ancak çocuklar; yaßl› papaza ald›rmazlar ve akrep ile kaplumba¤an›n ölümünü e¤lenerek seyrederler.
Sinema filminde, Savaß Foto¤rafç›s› Aleksander’›n on beß y›l aradan sonra döndü¤ü ülkesi Make-

donya’n›n ve yaßad›¤› kasaban›n
düßtü¤ü trajedi konu al›nmaktad›r. Kendisi de H›ristiyan bir Makedon olan Aleksander, çocuklu¤unda, sevgi ortam›nda bir arada
yaßad›klar› Arnavutlarla;

kendi

halk› aras›nda ortaya ç›kan nefret duygular›na anlam veremezken, kendisini de bu nefretin ortas›nda bulur bir anda. Bu trajedinin yaßand›¤› s›ralarda genç k›z›n s›¤›nd›¤› Manast›rda rahibin
d›ßar›da çal›ßt›¤›n› gören Papaz;
sineklerin ›s›rmaya baßßlad›¤›n›

bunun ya¤murun habercissi oldu¤unu söyler ve karß› da¤l›k alanda görünen bulutlar› göstererek;
bak ya¤mur karß› k›y›da baßlad›
bile der. Ancak ya¤murun baßlad›¤› yerde nefretin ve etnik milliyetçili¤in insanlar› can›ndan etti¤inden ikisi de habersizdir.
Sovyetler Birli¤i ile Yugoslavya’n›n parçalanmadan kurtula-

‰
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mamalar›n›n nedenleri aras›nda
birçok neden say›labilir. Ancak
bu sebeplerin hiç birisi bu ülkelerin Atatürk gibi bir öndere sahip olamad›klar› için bölündükleri nedeni kadar net olamaz.
Çünkü Atatürk’ün millet ve milliyetçilik anlay›ß› sayesinde ülkemiz birçok etnik kökenden gelen
insanlar› ile üst kimlik bilinci ile
bir arada yaßatm›ß ve yaßatmaya
da devam edecektir.
Cumhuriyet’teki haberden birkaç
gün önce de bir siyasi parti lideri, Türkiye’nin gizliden gizliye ßeriat sistemine dönüßtürüldü¤ünü, Baßbakan›n biraz bekleyin,
sözlerinin de buna ißaret etti¤ini
ifade etmekteydi.
Do¤rusunu isterseniz toplumun
belli bir süreden beri bir yerlere
do¤ru sürüklendi¤ini anlamak
için bu tür somut belirtilere tan›k
olmaya gerek var m›yd› bilmiyorum. Ad› U¤ur Mumcu olan bir
mahalledeki bir kuaför salonunun cam›nda türban›yla gülümseyen bir kad›n›n resmi duruyor.
Resmin hemen alt›nda da “Tesettür yerimiz aç›lm›ßt›r” yaz›s›.
Eskiden kapanmak ayr›ks› bir
durumdu. Þimdiyse baß› aç›k olmak ayr›ks› bir durum haline
geldi. ‹çinizden kimilerinin hadi
can›m sen de “o kadar da de¤il”
dedi¤ini duyar gibiyim. Keßke “o
kadar” olsa. Daha da fazlas›. Baz› yerlerde baß› aç›k d›ßar› ç›kmak yaz ay›nda k›sa kol giyinmek
cesaret istiyor. Bu söylediklerime Kad›köy, Beßiktaß ya da Taksim’e bakarak de¤erlendirirse-

niz yan›l›rs›n›z. Bu konudaki görüßlerimin do¤rulu¤unu anlamak için biraz iç taraflara, Gaziosmanpaßa’ya, Ba¤c›lar’a, Tuzla’ya ya da Eyüp taraf›na gitmenizi önerece¤im. Ka¤›thane’yi,
Fatih’i, Sultanbeyli’yi saym›yorum bile. Bugünlerde Kad›köy ve
Taksim gibi yerlerde kimi gençler, ellerinde kalemlerle imza
topluyorlar. Y›l›n Faßistini seçiyoruz veya ßu yazar yarg›lans›n
diye. Biri de ç›k›p bu gençlere
demiyor ki, yazarlar› yarg›lamakla Cumhuriyet ve Atatürk
korunmaz. ‹mza toplayarak boßa
harcad›¤›n›z zaman›, Atatürk’ü
Sultanbeyli’deki baß› kapal› kad›nlara anlatmakla geçirseniz
daha diße dokunur bir iß yapm›ß
olursunuz. Bir kad›n dahi, türban›n erkekler taraf›ndan kendilerine dayat›ld›¤›n›n ay›rt›na var›r
da ayd›nlanmaya akl›n› ve baß›n›
açarsa bu ülkenin gelece¤i için
bir kazan›md›r.
An›msanaca¤› üzere, y›llar önce
bir belediye baßkan›, ßeriat› bir
anda ß›r›ngayla vücuda bat›rmayaca¤›z. Çikolataya sar›p topluma sunaca¤›z demißti. Þimdi siyasi iktidar “bekleyin, sabredin,”
diyor. ‹ki üslup aras›ndaki benzerlik dikkatinizi çekiyor mu?
Bugün Amerika da yaßayan bir
tarikat ßeyhi, birçok gazeteye demeç vererek evlerimize kadar
görüßlerini sokabiliyor. Bir demecinde ald›¤› ödülleri kendisi
için de¤il milleti için biriktirdi¤ini, zaman› gelince bunlar› milletine arma¤an edece¤ini belirti-

yor. Bu demecinden, bu adam›n
bir tarikat ßeyhi de¤il de, sürgünde yaßayan bir devlet adam›
ve ülkesindeki yönetimin baß›na
geçece¤i günü bekleyen bir devrik siyaset adam› san›rs›n›z.
Kötü haberler bununla s›n›rl› kalsa iyi. Tek tanr›l› dinlerin kayna¤›n›n Sümerlere dayand›¤›n› belirten, bunu bizzat Sümer tabletlerini çözerek kan›tlayan, dünyan›n
say›l› Sümerologlar›ndan 90 yaß›n› aßm›ß bir bilim kad›n› olan Muazzez ‹lmiye Ç›¤’a Beyo¤lu Savc›l›¤›ndan dava aç›lm›ß. Ç›¤, eserlerinde türban›n ilk kez Sümerlerde
genel kad›nlar taraf›ndan kullan›ld›¤›n› belirtti¤i için yarg›lanacakm›ß. Binlerce y›l önce yaßam›ß
ve Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda
sayg›yla yâd edilen, bu nedenle
adlar› bir fabrikaya verilen bir uygarl›¤›, yine o laik cumhuriyetin
mahkemelerinde yarg›layaca¤›z.
Ne ac› de¤il mi?.. Tüm bu yaßananlar karß›s›nda Atatürk’ün ayd›nlanmac› ilkelerine her zamankinden daha fazla sahip ç›k›lmal›,
çevremizde gelißen olaylara karß›
daha dikkatli olmal›y›z. Yoksa bugün için yaßad›klar›m›z› bile arar
hale gelebiliriz.
Yaz›m›z›n girißinde “sineklerin
›s›rmaya baßlamas›n›n ya¤murun
habercisi oldu¤unu” belirten bir
diyalogdan söz etmißtik. “Bikinili
pislik” istemiyoruz deyip genç
k›zlar›n gö¤üslerini s›kanlar, gün
gelir bu toplumun ümü¤ünü s›karlar. Bizden söylemesi…

■

congun@istanbulbarosu.org.tr
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haberler

Dan›ﬂtay, ‹cra
Avukatl›k S›nav›
Dairelerince Alacakl›
23 Aral›k 2006’da
Taraf Avukat›na
Yap›lacak
1136 say›l› Avukatl›k Yasas› ve TBB Avukatl›k S›nav
Ödenmesine Karar
Yönetmeli¤ine göre avukatl›k s›nav› Ö¤renci Seçme
Verilen Vekalet Ücretinin ve Yerleßtirme Merkezince 23 Aral›k 2006 tarihinde
yap›lacak.
Belgelendirilmesi ‹le
S›nava girecek stajyerlerin en geç 10 Kas›m 2006 ta‹lgili Yürütmeyi Durdurdu rihine kadar baroya baßvurmalar› gerekiyor.
Dan›ßtay 4. Dairesi, 23.2.2006 gün ve 26089 say›l›
Resmi Gazetede yay›mlanan 356 s›ra no’lu Vergi Usul
B-‹cra Dairelerince Ala Kanunu Genel Tebli¤inin “B
cakl› Taraf Avukat›na Ödenmesine Karar verilen Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi” bölümünün yürütmesi durduruldu.
Tekirda¤ Barosu taraf›ndan, düzenlemenin iptali ve
yürütmenin durdurulmas› istemiyle aç›lan davay› görüßen Dan›ßtay 4. Dairesi, 2006/2026 E. ve 20.06.2006
213 Sagünlü verdi¤i yürütmeyi durdurma karar›nda, “2
y›l› Kanunun 236 ve 237. maddelerinde serbest meslek
makbuzlar›na ilißkin ayr›nt›l› düzenlemelere yer verilmiß, serbest meslek makbuzunun hangi ßartlarda, kime ve nas›l düzenlenece¤i aç›kça gösterilmiß, ihtiva
etmesi gereken bilgiler tek tek say›ld›¤›n›” belirtti.
Kararda, “Buna göre serbest meslek makbuzu ancak
müßteri ad›na düzenlenebilecek ve sadece avukat ta raf›ndan imzalanmas› yeterli olacakt›r. Maliye Ba kanl›¤›na kanunla aç›kça düzenlenmiß olan bu konu da yeni bir düzenleme yapmas› konusunda yetki ve rilmiß oldu¤u düßünülemez.” denildi.
Karar›n sonuç bölümünde ßu ifadelere yer verildi: “
Bu durumda serbest meslek makbuzuna ilißkin yasal
düzenlemeler aras›nda yer alamayan ve kanunda belirtildi¤i ßekilde, avukat›n müßterisi olmayan karß› taraftan icra kanal›yla tahsil etti¤i paralar için serbest
meslek makbuzu düzenlenmesi ve bunun icra memuru taraf›ndan imzalanmas› zorunlulu¤u getirilmesi ve bu uygulaman›n yapt›r›m› olarak usulsüzlük cezas› öngörülmesi, kanunla idareye tan›nan yetkinin
aß›lmas› anlam›na geldi¤inden 356 s›ra no’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebli¤inin dava konusu edilen bölümünde yasaya uyarl›k bulunmam›ßt›r.”
■
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Stajyerlerin s›nava girebilmeleri için, 10 Kas›m 2006
tarihinden önce staj bitim belgelerini alm›ß olacak ve
staj›n bitti¤ini barodan belgelendirecekler. S›nava kabul edildi¤i halde s›nav tarihine kadar staj›n›n bitti¤ini
belgeleyemeyen ve buna dayal› olarak staj bitim belgesini alamayan adaylar›n s›nav› geçersiz say›lacak.
S›nava kat›lmak isteyen stajyerlerin 10 Kas›m 2006
tarihinden önce stajyerin kay›tl› oldu¤u baroya gönÖSYM Kay›t Kart›n›” doldurmalar›, s›nav harderilen “Ö
c›n› yat›rmalar› ve makbuzunu baßvuru dilekçesine
eklemeleri gerekiyor.
10 Kas›m 2006 tarihine kadar henüz staj bitim belgesi alamam›ß, ancak s›nav tarihi olan
23 Aral›k 2006 tarihinden önce alabilecek stajyerlerin,
bu tarihten önce staj›n›n bitti¤ini gösterir barodan alaca¤› belgeyi de baßvuru belgelerine eklemesi isteniyor.
Ayr›ca, s›nava girecek engelli stajyerler de engel du rumlar›yla ilgili raporlar›n› baßvuru belgelerine ekleyecekler.
Avukatl›k s›nav›na girecek stajyerlere s›nava nerede
girecekleri ve s›navda uyulmas› gereken kurallar,
S› ÖSYM taraf›ndan adreslerine gönderilecek olan “S
nav Giriß Belgesi” ile duyurulacak.
S›nav sonuçlar› ÖSYM taraf›ndan, s›navdan sonraki
30 gün içinde TBB’ne verilecek. S›nav sonuçlar›
ÖSYM ve TBB’nin internet sitesinde yay›nlanacak ve
ayr›ca ÖSYM taraf›ndan, s›nava girmiß olan stajyerlerin adreslerine de gönderilecek.
Avukatl›k
TBB, s›navda baßar›l› olan stajyerler için “A
S›nav Baßar› Belgesi” düzenleyecek ve bu belgeler
stajyerlere barolar› taraf›ndan verilecek.
S›nava baßvuru için ayr›nt›l› bilgiye TBB ve ‹stanbul
■
Barosu ‹nternet sitesinde ulaß›labilir.

ziyaretler

Çinli Avukatlar›n Baromuzu Ziyareti
hangai Belediyesi Adalet
Yard›m Ofisi’nde görevli
Li Jibin, Nui Min, Ma Jisheng, Yan Xinli, Zhu Shuying, Peng
Sha, Ouyang Rung adl› Çinli avukatlardan olußan heyet 31Temmuz
Pazartesi günü baromuzu ziyaret
ederek Yönetim Kurulu Üyeleri Av.
Nazan Moro¤lu ve Av. Muazzez Y›l maz ile görüßtüler.

S

Konuk avukatlar, görüßme s›ras›nda, ‹stanbul Barosunun yap›s›
ve ißlevi, merkez ve komisyon çal›ßmalar›, Türkiye’deki hukuk e¤itimi ve Aral›k ay›nda yap›lacak
olan avukatl›k s›nav› hakk›nda bilgi ald›lar.
Shangai Barosu ve ‹stanbul Barosu
aras›ndaki benzerlik ve farkl›l›klara
de¤inen heyet üyeleri Shangai Barosu’nun 8000 üyesi ve 15 Yönetim
Kurulu üyesi oldu¤unu, avukatl›k
s›nav›, disiplin cezaland›rmas›,
avukat haklar›n›n savunulmas› ve
yasal yard›m konular›nda Shangai
Barosu’nun da ‹stanbul Barosu ile
benzer uygulamalar içinde bulundu¤unu belirttiler.
■

Brezilyal›
Konu¤umuz
Brezilya Barolar Birli¤i Baßkan Yard›mc›s› Ar›stoteles Athen›ense ve Brezilya’n›n ‹stanbul Fahri Konsolosu Sylv›o Benbassat 17 Temmuz Pazartesi günü
‹stanbul Barosunu ziyaret ederek Baßkan Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu ile görüßtüler.
‹stanbul’da tutuklu bulunan Brezilya vatandaß› Angela Wress davas› ile ilgili olarak ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ile görüßen Brezilya Barolar
Birli¤i Baßkan Yard›mc›s› ve Uluslararas› ‹lißkiler Komisyonu Baßkan› Aristoteles Atheniense dava hakk›nda bilgi verdiler ve Baßkan Kolcuo¤lu’ndan TCK’n›n ilgili hükümleri konusunda bilgi ald›lar.
■
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bas›n aç›klamas›

Emperyalizm
Alan›n› Geniﬂletiyor
ABD, aç›klam›ß oldu¤u
Büyük Ortado¤u Projesi
( BOP) bir di¤er tan›mla
Genißletilmiß Ortado¤u
Projesiyle (GOP),
Fas’tan Endonezya’ya
kadar 22 ülkeyi yeniden
yap›land›rarak,
bu ülkelerin petrol
baßta olmak üzere
enerji kaynaklar›na ve
her türlü do¤al
zenginliklerine el
koymak istemektedir.

pa Birli¤inin ‹srail’in s›n›r tan›mayan sald›rganl›¤›na karß› sessiz
kalmas› da dikkat çekicidir.

on günlerde ‹srail’in,
ABD’nin s›n›rs›z deste¤iyle, her türlü hukuk ve
insanl›k de¤erlerini yok sayarak
Filistin’de girißti¤i katliamlar ve
Lübnan’a sald›r›s›, ABD’nin GOP
projesi d›ß›nda düßünülmemelidir.
ABD kendisini uluslararas› hukukla ba¤l› saymamaktad›r. Sahip oldu¤u finansal ve askeri güçle dünyan›n egemeni oldu¤u, bu nedenle
de her türlü zenginlik kayna¤›na
hiçbir engel tan›madan sahip olabilece¤i inanc›ndad›r. Modern barbarl›¤›n en vahßi örneklerini vermektedir.

ABD’nin stratejik orta¤› ‹srail’in
sald›r›lar›, ABD’nin BOP tasar›m›n›n Lübnan ve Filistin özelinde
gerçekleßtirilmesine yöneliktir.
ABD’nin iddias›n›n aksine, bu tasar›m halklara demokrasi, istikrar, refah ve mutluluk de¤il, y›k›m,
kan ve gözyaß› getirmektedir.

S

ABD ve ‹srail’in her türlü insani
de¤eri yok sayan eylemlerine karß› Birleßmiß Milletlerin ciddi tepkiler ortaya koyamamas› da son derece düßündürücüdür. Yine Avru-

22

Birleßmiß Milletler baßta olmak
üzere uluslararas› kurum ve kurulußlar›n ‹srail’in ac›mas›z sald›r›lar›na karß› b›rak›n yapt›r›m uygulamay›, eleßtiren ve k›nayan aç›klamalarda bulunmamalar› da ßaßk›nl›k vericidir.
Gerek Filistin’de, gerek Lübnan’da
‹srail’in kulland›¤› orant›s›z gücün
yan›nda, sivil halka karß› kimyasal
silahlar kulland›¤› yolunda ciddi
veriler ortaya ç›kmaktad›r. ‹srail
ülkenin ekonomisini ve yaßam düzeyini uzun y›llar olumsuz etkileyecek olan altyap›ya ve ekonomik
tesislere bilinçli bir biçimde sald›rmaktad›r.

ABD’nin ulus devletlerin s›n›rlar›n›n
de¤ißece¤i yolundaki aç›klamalar›n›n uygulamaya dönüßtürüldü¤ü
süreç, ayn› zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulußunun ve Lozan’›n 83. y›l›d›r. Çeßitli yay›n organlar›n›n yan›nda AB’nin ve ABD’nin
politik temsilcilerinin de ülkemizle
ilgili; egemen, ba¤›ms›z bir devletin
s›n›rlar›n›n de¤ißece¤i yolundaki
beyanlar›n› ibretle izliyoruz.
ABD D›ßißleri Bakan› Condolezza
Rice’nin “Yeni bir Ortado¤u’nun

zaman› geldi” sözleri emperyalizmin de¤ißmeyen ve asla de¤ißmeyecek olan niteli¤ini yans›tmaktad›r. Emperyalizmin yeni Ortado¤u’sunun en somut örne¤i her gün
yüzlerce kißinin bo¤azland›¤›
Irak’t›r. Petrol kuyular›n›n sad›k
bekçileri olma görevi verdiklerine
kurdurmakta olduklar› ve ülkemizden de kopard›klar›yla genißletmek istedikleri kukla Kürdistan
bu istikrar haritas›n›n özetidir.
Emperyalizmin BOP ’unun somut
örnekleri olan ac›mas›z katliamlar
Lübnan’da, Filistin’de, Irak’ta çoktan ortaya ç›km›ßt›r.
Kuzey Irak’ta üstlenen, ABD korumas›nda ülkemize sald›r›larda bulunan PKK terör örgütüne yönelik
Türkiye’nin operasyonlar›na izin
vermeyenler, Türkiye’nin istikrar›na ilgisiz kalanlar, Lübnan’a Bar›ß
Gücü olarak gönderilmesini isteyerek, kendi istikrarlar› (!) için
Türk askerini ateße atmak istemektedirler. Siyasi iktidar böyle
bir istemi kesinlikle reddetmelidir.
‹stanbul Barosu, ABD ve ‹srail’in
hukuk tan›maz sald›rganl›¤›n› k›namaktad›r. Filistin ve Lübnan
halk›na yönelik katliamlar›n derhal durdurulmas›n› talep etmektedir. Ülkelerin siyasal s›n›rlar›na ve
egemenli¤ine sayg› duyulmas›n›
savunmaktad›r. ‹stanbul Barosu
hukuksal alanda her türlü sald›rganl›¤a ve hukuk tan›mazl›¤a karß› mücadelesini bundan sonra da
y›lmadan sürdürecektir. Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
■
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

yay›n
Baro Dergisi’nin
4. Say›s› Ç›kt›

‹stanbul Barosu Dergi-

Beyo¤lu Þubesi nezdindeki 202 70 00 nolu hesaba yat›r›p, dekontu
derginin gönderilece¤i
adresi ekleyerek 0212
245 63 52 nolu faksa
yollayarak dergiye abone olabilirler

Düßünce
Özgürlü¤ü’ne
Evet, Terör’e
Hay›r

si’nin Temmuz A¤ustos
(2006/4) say›s› yay›mland›.
On adet bilimsel makalenin yer ald›¤› dergide,
Yarg›tay kararlar› her
zaman oldu¤u gibi, dairelerine göre dizildi.
Uygulamadan Dosyalar
baßl›¤› alt›nda, bu say›da ilk kez yeni bir köße
aç›ld›. Buna göre ilk de-

rilmiß.

‹stanbul
Barosu
Yay›nlar› aras›ndan
ç›kan, Düßünce Özgürlü¤ü ile Terör ve ‹nsan
Haklar› isimli iki kitap,
Baro Cep Kitaplar› Dizisi
olarak yay›mland›.

Baro Dergisi bu say›s›nda da ‹stanbul Barosu
Üyelerine ücretsiz olarak da¤›t›lacak. Üye olmayanlar, y›ll›k abonelik ederi olan 75,00
YTL’yi Vak›flar Bankas›

Birincisi Düßünce Özgürlü¤ü olan kitap,
10.12. 2005 günü gerçekleßen sempozyum
notlar›n› içeriyor. Sempozyumda düßünce Özgürlü¤ü’ne sosyal bi-

rece mahkeme karar›,
Yarg›tay Bozma Karar›
ve Yarg›tay’›n Bozma
Karar›ndan sonraki ilk
derece mahkeme karar›na bu kößede yer ve-

limler aç›s›ndan yaklaß›mlar sergileniyor. Konuyu, Prof. Dr. Betül Çotuksöken Felsefi boyutuyla, Prof. Dr. Sabahattin Güllülü Sosyolojik
boyutuyla, Yar. Doç. Dr.
Bayhan Üge Psikolojik
boyutuyla ve Prof. Dr.
Feridun Yenisey de hukuki boyutuyla ele al›yor.
Kitapta, ‹nsan ve Haklar›, Dilin Rolü, Haklar›n
Kullan›m›, Modern ve
Geleneksel Kißilik Yap›lar›, ‹fade Özgürlü¤ü ve
Ahlak ve Siyasiler, Siyasiler ve ‹fade Özgürlü¤ü
gibi baßl›klar yer al›yor.
Kitap cep
boyutunda
ve 80 sayfa.

lara ayr›lan kitap, 35

‹kinci kitab›n
ismi ise Terör
ve ‹nsan Haklar›. 10.12.2005
günü yap›lan ve
konußmac› olarak Doç. Dr. Ümit
Kocasakal’›n kat›ld›¤› panel notlar›n› içeren kitapta
Teröre Karß› Önlem, Terör Ne, Terörist kim, Avrupa Ülkelerinde Terörle Mücadele, Terör Hukukunda Durum ve Terör ve ‹nsan Haklar›,
baßl›klar›ndan olußuyor.
Kitab›n güncel gelißmeler ›ß›¤›nda olußan tart›ßmalara yeni bir boyut
getirmesi bekleniyor.
Son bölümü soru-yan›t-

rilerek ‹stanbul Barosu

sayfadan olußuyor.
Her iki kitap da Baro
Yay›n Kurulu Baßkan›
Av. Celal Ülgen ile Yay›n
Kurulu Yazman üyesi
Av. Coßkun Ongun taraf›ndan yay›na haz›rland›.

Suç ‹snat Edilen
Çocuklar
Hakk›nda Rapor
‹stanbul Barosu Çocuk
Haklar› Merkezi ve CMK
Uygulama Servisinin ortaklaßa çal›ßmas›yla haz›rlanan “Suç ‹snat Edi len Çocuklar Hakk›nda
Rapor” kitap haline getiYay›nlar› aras›nda ç›kt›.
CMK Uygulama Servisinin 2000 – 2004 verilerine göre haz›rlanan raporda, çeßitli tablo ve
grafiklerle suç isnat edilen çocuklar hakk›nda
ortaya ç›kan veriler de¤erlendiriliyor.

‰
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Yurtcan’dan
‹nsan Manzaralar›
stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Prof. Dr. Erdener Yurt can’› ço¤umuz bilim adam› yönüyle tan›yoruz. Oysa Yurtcan’›n edebiyatç› yönü de pek yabana at›lacak gibi de¤il.

‹

Yurtcan, arka arkaya edebi yap›tlar yay›nl›yor. 12. yap›t› ve üçüncü
Yurdum ‹nsan öykü kitab›n›n ad› “Y
lar›”.
Erdener Yurtcan , kitab›nda yer
alan 13 k›sa öyküde ülkemizden
insan manzaralar› sergiliyor. Bu
insanlar, hepimizin hemen her
gün çevremizde gördü¤ümüz, birlikte yaßad›¤›m›z kißiler. Her öyküde bir olay çevresinde bir karakter
ißleniyor.
Alman liseli E¤itim Gönüllülerinden biri olan Erdener Yurtcan, kitab›n›n tüm gelirini de ALKEV’e
(Alman Liseliler Kültür ve E¤itim
Vakf›) ba¤›ßlam›ß. Bu tutumuyla da
Yurtcan Hocay› kutluyoruz.

avukat kitaplar›

Zanl› Suçunu ‹tiraf Etti. Yüre¤imin Al Gülleri
Þimdi Tek Umudu Yalan
eyfettin Avci , 1978 Van
do¤umlu. ‹lk ve orta ö¤Söyledi¤ine ‹nanan Bir
renimini Van ve Adana’da
Avukatt›: Karartma

S

isty Patterson’un tek hat›rlad›¤›, kocas›yla kavgas›, suç aleti olarak kulland›¤› kutup ay›s› heykeli, kan izleri ve arkas›ndan gelen derin uykuydu. Uyand›¤›nda kocas› da heykel de ortadan kaybolmußtu. Boßanma davas› açmak üzere Avukat
Nina Reilly’nin ofisine gelmißti
Misty. Ama kocas›n›n cesdi bulunan Misty’yi art›k ancak bir mucize
kurtarabilirdi. Nina da ailevi sorunlar›n› aßmak için çabalarken
Tahoe Gölü bölgesinde küçük bir
hukuk bürosu kurmußtur. Ald›¤› bu
dava, birdenbire hukuka dair inand›¤› her ßeyi sorgulamas›na yol
açar. Bu dava, zanl›n›n da inand›¤›
her ßeyi sorgulamas›na neden olacakt›. Ve iki kad›n birbirlerine olan
güvenlerini sarsacak kahrolas› bir
kan›tla karß› karß›ya kalacaklard›.
Belki de bu kan›t, kazanmak için
son ßanslar› olacakt›...

M

Karartma, Perry O’Shaughnessy,
Salyangoz Yay›nlar›, Roman (Çev:
Özlem Direk)
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tamamlad›. E¤itimine bir süreli¤ine verdi¤i aradan sonra Yüzüncü
Y›l Üniversitesi ‹nßaat bölümünü
bitirdi.
1999 y›l›nda girdi¤i memurluk s›nav›n› kazanarak, Eyüp Adliyesinde memur olarak çal›ßan Avci, ayn› zamanda Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi bölümündeki ö¤renimini sürdürmektedir.

Yüre¤imin Al Gülleri, ilk gençlik
y›llar›ndan bu yana ßiirler yazan
Avci’nin ilk kitab›.
Daha çok do¤ay› ve iç s›k›nt›lar›n›
m›sralara yans›tmaya çal›ßan Avci,
“Þiir gökyüzüdür, parlayan y›ld›zlard›r, gözyaß› döken buluttur, çatlam›ß topra¤a ya¤an berekettir ßiir” diyor.

haberler
Av. Behiç AÞCI
Ölüm Orucunda 150 Gün
Cezaevindeki koßullar›n düzeltilmesi ba¤lam›nda,
yap›lmas› gerekenlerin Adalet Bakanl›¤› ile görüßme
isteminin ölüm orucu ile ifade edilmesinin üzerinden
150 gün geçti.
Meslektaß›m›z Av. Behiç Aßc›, salt siyasi tutuklulara
de¤il, adi suçlulara da yönelik olarak sürdürülen ve
özü itibariyle uygulamadan kaynaklanan sorunlar›n
çözümüne yönelik çabalar›n sonuç vermemesi üzerine, kamuoyu yaratma ve tart›ßma olußturma amac›yla 150 gün önce ölüm orucuna baßlam›ßt›.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Mehmet Durako¤lu, Haziran
ay› içinde Av. Behiç Aßc›’y› ziyaret ederek, Adalet
Bakanl›¤› ile yap›lmas› gereken görüßmelerle ilgili
girißim karar› alm›ßt›. Bu karar çerçevesinde, ‹stanbul ve Ankara Baro Baßkanlar› ile bir k›s›m Üniversite Ö¤retim Üyeleri ve STK Temsilcilerinin Adalet
Bakan› ile yapt›¤› görüßmelerde, istenilen sonuçlar›n al›namamas› ve “en k›sa sürede” yeniden diyalog
kurulmas› karar›na ra¤men, yeni bir yaklaß›m sa¤lanamam›ßt›r.
Öncelikle “iinsani” bir sorun olarak alg›lanmas› gereken bu olgunun “yyaßamsal” yönü de gözetilerek,
Adalet Bakanl›¤›n›n duyarl›l›k göstermesi gerekti¤ini
düßünüyoruz. Kald› ki, 59.Hükümet Program›nda,
cezaevi koßullar›n›n iyileßtirilece¤ine ilißkin aç›k bir
taahhüdün bulundu¤u da bilinmektedir. Bu nedenle,
bir meslektaß›m›z›n yaßam›n› hiçe sayarak anlatmadinlenmesinden” ibaret bulunan
ya çal›ßt›klar›n›n “d
talebi, sadece “yyaßama dair” taß›d›¤› izler
bak›m›ndan bile, reddedilmemelidir.

Üç Meslektaß›m›z
Vize’de Sald›r›ya U¤rad›

rara u¤rat›lm›ß ve ßoförü dövülmüßtür. ‹lçe Emniyet
Müdürlü¤ünde ve Adliye binas›nda güvenlik sa¤lanamad›¤›ndan takviye ekip istenmiß ve ifade alma ißlemine Jandarma Karakolunda devam edilmißtir.Sald›r›y› haber alarak meslektaßlar›na yard›m için sabah
saatlerinde olay yerine giden dört avukat daha sald›r›ya u¤ram›ßt›r.
Sald›r›ya u¤rayan ve görev yapmalar› engellenen
meslektaßlar›m›z saat 02.00’da Baromuz Avukat
Haklar› Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Ufuk ÖZ KAP’a ulaßm›ßlar, Baro Baßkan›m›z olay› sorußturan
savc› ve emniyet mensuplar›yla telefonla görüßmüß,
Avukat Haklar› Merkezi Yürütme Kurulu üyesi
Av. Ufuk ÖZKAP, Merkez sorumlusu Av. Ahmet Em re KARAGÖZ ve Av. Fatih ARSLAN olay yerindeki
meslektaßlar›m›za yard›m etmek için ilçeye gitmißlerdir. Sorußturmay› yapan Savc›lar ve güvenlik mensuplar›yla yap›lan görüßmede olay hakk›nda detayl›
bilgi al›nm›ß, sald›r›ya u¤rayan meslektaßlar›m›zla
görüßülmüß, polis eßli¤inde ilçeden ç›k›larak birlikte
‹stanbul’a dönülmüßtür.

Meslektaßlar›m›z ‹çin
Ajanda ve Masa Takvimi
Haz›rlan›yor
‹stanbul Barosu, üyeleri için 2007 -2008 adli y›l›nda
kullan›lmak üzere Cep Ajandas› ve Masa takvimi haz›rlatt›. Ajanda ve takvimlerin da¤›t›m›na yeni adli y›l›n aç›l›ß›ndan itibaren baßlanacak.
Cep Ajandas›, 2007 Ocak ay›ndan 2008 Nisan sonuna
kadar 16 ayl›k olarak haz›rlat›ld›. Ajanda’da ‹stanbul
Barosunun adres bilgileri, telefon ve faks numaralar›, ‹stanbul Barosu Bilgi Havuzu Sistemi, Kan Bilgi
Havuzu, Baro Sa¤l›k Üniteleri ve Merkezlerin telefon
ve faks numaralar›, kanuni faiz oranlar›, vergi ve
mali yükümlülükler takvimi bulunuyor.

20 Temmuz 2006 günü saat 24.00’da K›rklareli’nin
Vize ilçesinde gözalt›na al›nan müvekkillerine hukuki
yard›mda bulunmak için ilçeye giden ‹stanbul Barosuna kay›tl› üç meslektaß›m›z sald›r›ya u¤ram›ßt›r.

Ajandada ayr›ca, ‹stanbul Adliyeleri ve Baro Odalar›-

‹lçe Emniyet Müdürlü¤ünde çevresinde toplananlar
taraf›ndan avukatlar› taß›yan araç ters çevrilerek za-

tüm ceza ve tutukevlerinin telefon numaralar› yer

n›n, Türkiye’deki tüm adliyelerin, Cumhuriyet Savc›lar›n›n, Yüksek Yarg› Organlar›n›n, tüm barolar›n,
Bakanl›klar›n, Adli T›p Kurumu Baßkanl›klar›n›n,
al›yor.
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haberler

Adliyelerde Taß›nma

Kablosuz ‹nternet Ba¤lant›s›

Çal›ßmalar›n› Kartal Hükümet Kona¤›nda yürüten
Asliye Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Mahkemeleri,
Çocuk Mahkemeleri ve Kartal Cumhuriyet Baßsavc› l›¤›, A¤›r Ceza Mahkemelerinin faaliyet gösterdi¤i Cevizli’deki binaya taß›nd›.

‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›, avukatlara yönelik
yeni bir hizmet türünü yürürlü¤e koydu.

Kartal Adliyesi ve Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›n›n aç›k
adresi ve telefonu ßöyle:
Cevizli, Orhantepe Mahallesi, Ba¤dat caddesi No:230,
KARTAL.
TEL: 0216 457 48 77 ( 9 hat)
Öte yandan Sultanbeyli Adliyesi de yeni binas›na taß›nd›. Tüm mahkemeler ve Cumhuriyet Savc›l›¤›n›n
taß›nd›¤› Sultanbeyli Adliyesinin adresi ve telefon numaras› ßöyle:
Turgut reis Mahallesi, Fatih Caddesi, Asalet sokak
No: 4/6, SULTANBEYL‹.
Tel: (0216) 419 65 71-72

Kad›köyde Baz› Mahkemeler
Yeni Binaya Taß›nd›
Kad›köy Adliyesinde bulunan 5 aile mahkemesi, 6
asliye hukuk mahkemesi ve 2 iß mahkemesi
Hasanpaßa’daki Adliye D binas›na taß›nd›.
Kad›köy Cumhuriyet Baßsavc›l›¤›ndan verilen bilgiye göre, taß›nma ißlemi tamamlanan adliyelerde
çal›ßmalar baßlad›.
Kad›köy Adliye D binas›na taß›nan mahkemelerin
santral ve dahili numaralar› ßöyle:
D BLOK
SANTRAL VE DAH‹L‹ TELEFON NUMARALARI
Santral (A-B) : 349 79 60- 349 79 61- 349 79 62 –
349 79 63 - 345 09 33- 345 09 34345 09 35 – 345 09 36
Santral (C )
: 545 29 00 -01-02-03-04-05
Santral (D)
: 345 33 22
Dahili Santral : 111- 112
Bakanl›k Faks : 0 216 449 03 88
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Baro üyesi avukatlar, ‹stanbul’daki tüm adliyelerde bulunan baro odalar›ndaki bilgisayarlara ba¤lanan kablosuz modemler (wireless) arac›l›¤›yla internet ba¤lant›s› kurabilecekler.
Avukatlar ayr›ca, dizüstü bilgisayarlar›yla söz konusu sistem sayesinde internetten yararlanabilecekler.
Kablosuz a¤› kullanabilmek için avukatlar›n baro
vestiyeri ile temasa geçerek ba¤lant› ßifresini ö¤renmeleri gerekiyor.

CMK Görevlendirmelerinde
SMS Uygulamas›
‹stanbul Barosu CMK Uygulama Servisi, Bilgi ‹ßlem Servisiyle ißbirli¤i yaparak, CMK görevlendirmelerinde avukatlara SMS’le ek bilgi ulaßt›r›yor.
CMK Uygulama Servisinin görevlendirmesini kabul
eden avukat›n cep telefonuna, Bilgi ‹ßlem Servisince k›sa mesaj gönderiliyor. Bu mesajda, CMK Uygulama Servisince yap›lan atama numaras›, ihbar
edenin ad› ve unvan›, san›k veya ma¤durun nerede
oldu¤u, ad›-soyad›, yaß› ve kaç suç isnat edildi¤i
bilgileri bulunuyor.
Bu mesaj› alan avukat en az›ndan görev yerine baz› bilgileri edinmiß olarak gidiyor.
SMS mesaj›nda yer ve zaman kazanmak için baz›
k›saltmalara yer veriliyor. Þimdilik sadece haz›rl›k
atamalar› için (kollukta) kullan›lan k›saltmalar
ßöyle:
‹hbar eden Ünvanlar›
PM

: POL‹S MEMURU

YKNI

: YAKINI

ARK

: ARKADAÞI

ISVER

: ‹ÞVEREN‹

TZKER

: TEZKERE

KOM

: KOM‹SER

AV

: AVUKAT

ASUBAY : ASTSUBAY

UCAVUS : UZMAN ÇAVUÞ

KYARD : KOM‹SER YRD.

EMNMUD : EMN‹YET MÜD.

SA

MA

: MAÚDUR

: SANIK

spor

Barolararas› 1. Spor ﬁenli¤i
‹zmir’de Yap›ld›
zmir Barosu taraf›ndan düzenlenen Barolar aras›
1.Spor Þenli¤i 29 -30 Temmuz 2006 tarihinde ‹zmir’de yap›ld›.

‹

Baromuzun 42 oyuncu ve 4 dalda kat›ld›¤› organizasyon, ‹zmir Barosu’nun
konukseverli¤i ve organizasyondaki
baßar›s› sayesinde tam bir ßenlik havas›ndayd›.
Spor Komisyonu Baßkan› Av. Engin
Tuzzcuo¤lu ile Yürütme Kurulu üyeleri
Av .Kürßat Güvenç ve Av. Gökhan Özo¤ul’un baßkanl›¤›nda 28 Temmuz 2006
Cuma akßam› ‹stanbul‘dan hareket
eden kafilemizi ‹zmir’e var›ß›nda, ‹zmir Barosu Yönetim Kurulu üyesi Say›n Av. Bülent Güvençalan karß›lad›.
Kafilenin otele yerleßmesinin ard›ndan kura çekimlerine geçildi. Futbol,
Bayan ve Erkek Basketbol ile Voleybol
Bayan tak›mlar›n›n kat›ld›¤› ßenlikte,
her tak›m Cumartesi ve Pazar günleri
olmak üzere iki maç yapt›.
29 Temmuz 2006 Cumartesi günü yap›lan maçta Yelizz Y›lmazz, Gökben Ahi ,
Denizz Kaßkalo¤lu , Behiye O¤uzztimur ,
Gülcan Azimli , Ceren Ünal , Sevinç
Horozz , Ebru Arslan, Aydan Düzzgünkaya , Müge Do¤an ‘dan olußan Basketbol Bayan Tak›m›m›z, ‹zmir Barosu
Körfez Tak›m› ile yapt›¤› maçtan beraberlikle ayr›ld›. ‹kinci gün ise yine ayn›
tak›mla maç yapan bayan basketbol
tak›m›m›z, ilk güne oranla daha iyi oynayarak bu maç› rahat kazand›.

Tu¤ba K›l›çç›, Didem Muslu, Didem
Bekle, Sinem Özüntürk, Ecem Özüntürk, Ruken Özdemir, Ceren Ünal ‘dan
kurulu Voleybol Bayan Tak›m›m›z ise,
gerek oyuncular›n›n kalitesi gerekse
uyumlu tak›m oyunu sayesinde birinci
gün maç›n› hiç set vermeden, net bir

skorla 3-0 kazand›. Ayn› oyununu ertesi gün de devam ettiren bayan voleybolcular›m›z ‹zmir Barosu ile yapt›¤›
ikinci maç› da 3 -0 alarak gücünü bir
kez daha gösterdi.
Bundan önce yapt›¤› tüm maçlar› oldukça farkl› skorlarla kazanan, ancak
eksik kadrosu ile ‹zmir’e gitmek zorunda kalan, Gökhan Haniko¤lu, Gökhan Özo¤lu, Taner Yatmazz, Kunter Gürel, Serhat Turan, Kemal Erezz, Kenan
Aykan, Murat Baksay, Ruhat Erbaß,
Sonat Tokuç ‘tan kurulu Basketbol Erkek Tak›m›m›z ilk gün , çekißmeli ve
heyecanl› geçen maç› son saniyelerde
yedi¤i basket sonucu 3 say› farkla kaybetti. Böylelikle ‹zmir Barosu’na ilk
kez ma¤lup olan tak›m›m›z, tutuk baßlad›¤› ikinci gün maç›nda 15 say› geriden gelip maça ortak olmalar›na ra¤men, ‹zmir Barosu’na 2 say› farkla
ikinci kez yenilmekten kurtulamad›.
Manisa Barosunun bir, ‹zmir Barosu’nun iki tak›mla kat›ld›¤› futbolda
ise, Þeref Dede, Erdo¤an Can, Özcan
Kaya, Kürßat Güvenç, Engin Tuzzcuo¤lu, Erçin Kad›o¤lu, Tu¤rul K›l›ç, Gürkan Akçao¤lu,Volkan Koçak, Turgay
Demirci,Y›ld›r›m Pißkin, Mustafa Cantürk, Engin Kar , Ali Akyüzz, Fatih Hac›fazzl›o¤lu ‘dan kurulu futbol tak›m›m›z
birinci gün maç›nda ‹zmir Barosu Futbol Tak›m›’n› 4 - 0, ikinci gün maç›nda
da ‹zmir Barosu Körfez Futbol Tak›m›’n› 3 - 0 yenerek ßampiyon oldu.
Þenli¤in birinci günü akßam› körfezde,
müzik ve yemek eßli¤inde tüm tak›mlar›n kat›l›m› ile vapur gezisi yap›ld›.
Körfezin muhteßem manzaras›, yakamozlar ve ßehrin ›ß›klar› alt›ndaki gezide, ‹zmir, ‹stanbul ve Manisa Barosu’na mensup meslektaßlar›m›z›n sa-

mimi ve içten sohbetleri yaßanmaya
de¤erdi.
Þenli¤in sonunda ‹zmir Barosu Baßkan› Av. Nevzat Erdemir taraf›ndan tüm
kat›l›mc› meslektaßlar›m›za ßilt ve
ßenlik an›s›na teßekkür sertifikas› verilirken, biz de ‹zmir Barosu’nun De¤erli Baßkan› Av. Nevzzat Erdemir ile
Yönetim Kurulu Üyesi Say›n Av. Bülent
Gençalan ve Av. Þakir Uzun’a konukseverliklerinden ve katk›lar›ndan dolay› teßekkür ediyoruz
■
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‹stanbul Barosu'nun Düzenledi¤i Panel, Sempozyum
ve Seminerlerin CD'leri Barodan Temin Edilebilir
Baro'nun Ekim 2004 - Temmuz 2006 tarihleri aras›nda düzenledi¤i Panel, Sempozyum ve Seminerler
kay›tlar›n›n çözümleri yap›lm›ßt›r.
Aßa¤›da listesi verilen henüz kitap halinde yay›nlanmam›ß olan toplant›lar›n CD'leri Baro Muhasebe
Servisinden temin edilebilir.
S.NO.
T.TAR‹H‹
1
11/12/2004
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TOPLANTI ADI
YEN‹ TCK

S.NO.
T.TAR‹H‹
30
16-18/09/2005

TOPLANTI ADI
F‹KR‹ VE SINA‹ MÜLK‹YET HAKLARI
1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
BORÇLAR KANUNU TASARISININ
DEÚERLEND‹R‹LMES‹
YARGI BAÚIMSIZLIÚI VE
ADL‹ YARGILANMA HAKKI
CAH‹T KÜLEB‹ Þ‹‹R YARIÞMASI
TERÖR VE ‹NSAN HAKLARI
DÜÞÜNCE, ‹FADE ÖZGÜRLÜÚÜ
GAYR‹MENKUL VE TAK‹P HUKUKU
CEZA MUHAKEMES‹ KANUNU ALTI
AYLIK DEÚERLEND‹R‹LMES‹
YARGITAY KARARLARI IÞIÚINDA ‹Þ
HUKUKUNDA ‹BRANAME UYGULAMALARI
TURGUT ÖZAKMAN ‹LE SÖYLEÞ‹
TCK VE CMK UYGULAMASINDAK‹ HUKUKA
AYRIKILIKLAR
BOÞANMA VE MAL REJ‹MLER‹
5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE
KRED‹ KARTLARI
CEZA VE CEZA MUHAKEMES‹ KANUNUNDA
YEN‹ GEL‹ÞMELER
ADALETE ER‹Þ‹M ULUSLAR ARASI TOPLANTI
T‹CARET HUKUKUNDA
MODERN KANUNLAÞTIRMALAR
CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA
AYKIRILIKLAR 3
ÇOCUK ‹ÞÇ‹LER‹N DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

2

18/12/2004

YEN‹ TCK

31

17-18/11/2005

3

25/02/2005

E-‹MZA

32

21/11/2005

4
5
6
7
8

26/02/2005
08/03/2005
08/03/2005
22/03/2005
22/03/2005

SON GEL‹ÞMELER IÞIÚINDA KIBRIS
LA‹K HUKUK VE KADIN HAKLARI
KADINA UYGULANAN Þ‹DDET
KRED‹ KARTLARI
HUKUKTA UZLAÞMA

33
34
35
36
37

25/11/2005
26/11/2005
10/12/2005
28/11/2005
05-09/12/2005

9

25/03/2005

‹Þ HUKUKUNDA ‹Þ ‹L‹ÞK‹S‹ KURULMASI

38

23/12/2005

10
11

26/03/2005
02/04/2005

BORÇLAR KANUNU TASARISI
YEN‹ TCK

39
40

09/02/2006
11/02/2006

12
13

15/04/2005
23-24/04/2005

ÜÇ B‹N YILDA ENGELL‹ HAKLARI
TCK VE CMK'DAK‹ YEN‹ GEL‹ÞMELER

41
42

25/02/2006
20/03/2006

14

29-30/04/2005

CEZA MUHAKEMES‹ USULÜ KANUNU

43

30/03/2006

15
16

07-08/05/2005
17/05/2005

TÜRK T‹CARET KANUNUNU TASARISI
TÜRK T‹CARET KANUNUNU TASARISI

44
45

07/04/2006
10/04/2006

17

28/05/2005

MESLEK SORUMLULUK S‹GORTASI

46

15/04/2006

18

27/05/2005

47

21-22/04/2006

19

28-29/05/2005

LOZAN ANTLAÞMASI
CEMAAT VAKIFLARI VE ‹HAM
2.TÜRK‹YE B‹L‹Þ‹M HUKUKU SEMPOZYUMU

48

22/04/2006

20

03-04/06/2005

49

28/04/2006

21

04-05/06/2005

TÜKET‹C‹ HAKLARI VE
REKABET KURULU MER.
ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU

50

08/05/2006

22
23
24

14/06/2005
17-18/06/2005
10-11/06/2005

ERMEN‹ SAVLARI VE SOYKIRIMI
F‹KR‹ VE SINA‹ MÜLK‹YET
‹Þ HUKUKU

51
52
53

25/05/2006
02-03/06/2006
16/06/2006

25

27/06/2005

54

17/06/2006

26
27

27/06/2005
02-03/07/2005

GÜVENL‹K KAVRAMI KARÞISINDA
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLARI REKABET HUKUKU
SAÚLIK HUKUKU SEM‹NER‹

55
56

28

16/07/2005

B‹L‹Þ‹M VE HUKUKU MERKEZ‹ UYAP EÚ‹T‹M‹

57

29

16-17/07/2005

DEÚ‹ÞEN MEVZUATIN
ÇOCUK ADALET S‹STEM‹NE ETK‹LER‹

58
59

26/06/2006
HUKUK MUHAKEMELER‹ KANUNU TASARISI
30/06-01/07/2006 SERT‹F‹KALI SAÚLIK HUKUK MESLEK‹Ç‹
EÚ‹T‹M SEM‹NER‹
14/07/2006
TÜRK ‹CRA ‹FLAS KANUNUNDA
YEN‹DEN YAPILANDIRMA
21/07/2006
‹ÞGALDEN ZAFERE, SEVRDEN LOZANA
21/07/2006
A‹LE MAHKEMELER‹ UYGULAMALARI

CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA
AYKIRILIKLAR 4
GÜNCEL GEL‹ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ
SÖZLEÞMES‹ VE TÜRK BOÚAZLARI
SOSYAL H‹ZMETLER‹N
YEREL YÖNET‹MLER‹ DEVR‹
AB SÜREC‹NDE GÖÇ VE ‹LT‹CA SORUNLARI
‹Þ HUKUKU
TIBB‹ MÜDAHALELERDE RIZA VE
AYDINLATILMIÞ ONAM
HER YÖNÜYLE AVUKATLIK ÜCRET‹

Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

