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Yeni Yarg› Y›l› 
Etkinliklerle Bafllad› 

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Merkezler-Kurullar ve
Komisyonlar� ile birlikte 2004 � 2006 döneminde öncelikle
meslektaßlara, hukukun üstünlü¤ü ve yarg� ba¤�ms�zl�¤�-
na, ülkemizdeki gelißmelere yönelik etkinlikler düzenle-
miß ve bu aç�dan her konudaki görüßünü ve duyarl�l�¤�n�
kamuoyuyla paylaßm�ßt�r. Etkinliklerle ilgili ayr�nt�l� bilgi-
ye Baro Bültenlerinde ve Baro web sayfas� Haberler bölü-
münde yer verilmißtir. AB�ye uyum yasalar� ad� alt�nda te-
mel yasalarda h�zla de¤ißikliklerin yap�ld�¤� bu dönemde
özellikle Meslek �çi E¤itim yo¤un bir ßekilde sürdürül-
müßtür, bu toplant�lar�n kitap halinde yay�nlanmam�ß
olanlar� CD olarak meslektaßlar�m�z�n bilgi ve yararlan-
malar�na sunulmußtur.
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ugün baßlayan yeni adli y�lda, dünya bar�ß� ve ulusumuzun gelece¤i
ad�na hukukun ciddi tehdit alt�nda oldu¤u bir dönemden geçti¤imizin
bilinci içindeyiz. 

Yeni adli y�lda yarg� ba¤�ms�zl�¤�n�n, hukukun etkinli¤inin tam anlam�yla sa¤-
lanmas�na yönelik u¤raß�m�z devam edecektir. Ancak ülkemizde ve dünyada
adaleti ve hukukun üstünlü¤ünü ciddi biçimde sarsan gelißmeler ile dolu ol-
du¤unu görüyoruz. 

Geçti¤imiz dönemde meßru bir temele dayanmayan ve uluslararas� hukuka
ayk�r� gerçekleßen Irak �ßgali ve bu y�l Lübnan�a yap�lan sald�r� sonucunda
yüzlerce sivil insan�n öldürülmesi de ayn� nitelikte olup bar�ß içinde yaßama
hakk�n� tehlikeye sokmußtur. Bu gelißmelere hukuksal boyutu ile bak�ld�¤�n-
da uluslararas� hukuku düzenlemekle yetkili ve görevli konumundaki Birleß-
miß MMilletler�in ciddi bir etkinlik ve güven kayb�na u¤rad�¤� görülmektedir.
Her zaman vurgulad�¤�m�z üzere hukukun gücü yerine, gücün kurallar� ißle-
tilmißtir. Hukuksuzlu¤un dünyay� sard�¤� bir dönemde, bir hukuk kurumu
olarak hukukun üstünlü¤ü ve ba¤�ms�z yarg� istemlerinin, her zamankinden
daha fazla önem taß�d�¤�n� düßünmekteyiz.

Türkiye Cumhuriyeti�nin temel politikas� olan �Yurtta BBar�ß, DDünyada BBar�ß�
ilkesi, uygulanan yanl�ß politikalar yüzünden zedelenmißtir. 

Ulusal ç�karlar�m�za ayk�r� olarak, TBMM�nin karar�ndan çok önce, ABD ve
AB istemleri do¤rultusunda yabanc� bir ülkeye asker gönderilmesine ilißkin
siyasal iktidarca yükümlülük alt�na girilmesi de bu ilkenin zedelenmesinin
aç�k bir kan�t�d�r. 

HA�N TTUZAK VVE SSALDIRILARA DD�KKAT

Ulusal bütünlü¤ümüzü ve ulus devleti hedef seçmiß emperyalist destekli bö-
lücü terör örgütünce her gün ülkemizin de¤ißik yerlerinde hain tuzak ve sal-
d�r�larla güvenlik güçlerimiz katledilmektedir. Bununla ilgili ciddi önlem al�n-
mas� ve politikalar üretilmesi gerekirken, Baßbakan��n �Askerlik yyan ggelip
yatma yyeri dde¤ildir,� biçiminde ifadeler kullanmas� soruna ciddi bak�lmad�¤�-
n� göstermektedir.  

Ülkemizin çeßitli yerlerinde dini bask�larla fiili sald�r�lar gerçekleßmesi, din-
ci yay�n organlar�n�n laik cumhuriyeti savunan kißi ve kurulußlar� hedef seçe-
rek terör örgütlerine bu yönde yol göstermeleri, laik cumhuriyet düzenine
karß� y�pratma çabalar�n�n yo¤unlaßmas� endiße verici boyutlara ulaßm�ßt�r. 

L�NÇ AAÚIR BB�R SSUÇTUR

�stanbul�da birkaç gün önce yaßanan linç olay� ve ondan önce yaßanan baz�
linç girißimleri, hukukun ba¤�ßlayaca¤� ve hoß görece¤i olaylar de¤ildir. Linç,
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ceza hukukumuzda a¤�r bir suç olarak düzenlenmißtir. Halk�m�z�n güvenli¤i-
ni sa¤lamakla görevli kißilerin, linç girißimlerinin suç oldu¤unu bildikleri hal-
de bunu �toplumun dduyarl�l�¤�� olarak göstermeye çal�ßmalar� ürkütücüdür. 

CEZAEVLER� IISLAH EED�LMEL�D�R

Hukuku uygulamaya çal�ßan ve sav-savunma-karar üçlüsünün önemli ve
vazgeçilmez bir aya¤�n� olußturan savunma kurumu olarak ülkemizde yaßa-
d�¤�m�z hukuksuzluklara de¤ißik boyutlarda tan�kl�k ediyor ve bu hukuksuz-
luklar� düzeltmek için yo¤un çaba harc�yoruz. 

Bu ba¤lamda ülkemizdeki cezaevinde yaßan�lan sorunlara da de¤inmek isti-
yoruz. 59. Hükümet Program�nda cezaevi koßullar�n�n iyileßtirilece¤i yönün-
deki vaatlerin bugüne dek yerine getirilmedi¤ini görmekteyiz. Mahkûmlara
özgü insanc�l sorunlar� çözmekten uzak bir uygulaman�n hakl� nedenleri ola-
bilece¤ini kabul etmek mümkün de¤ildir. Bugünkü uygulamada cezaevlerin-
de mahkûm ve tutuklular�n sosyal yaßamlar�na önem verilmesi, cezaevinden
ç�kt�klar�nda topluma uyum sa¤lamalar�n�n kolaylaßt�r�lmas� bak�m�ndan bü-
yük önem taß�maktad�r. Cezaevleri yarg� kararlar� ile verilen cezalar�n daha
a¤�r biçimde çektirilmesine yönelik birer infaz kurumuna dönüßtürülmeme-
lidir. Siyasi kayg�lardan uzak olarak, yasam�z�n insan haklar� konusunda bize
verdi¤i görevle, sorunun çözümü konusunda üzerimize düßen gereken çaba-
y� göstermeye devam edece¤iz. Bu konuda toplumun duyarl�l�¤�n� ve yetkili-
lerin konuya e¤ilmelerini sa¤lamak için bir meslektaß�m�z taraf�ndan sürdü-
rülen ölüm orucunun son bulmas�n� ve cezaevi sorunlar�n�n da biran önce çö-
züme kavußturulmas�n� bekliyoruz. 

YARGI BBAÚIMSIZLIÚI HHALA SSAÚLANAMADI

Ülkemizdeki yarg� sorunlar�n�n çözülmesi için yarg� ba¤�ms�zl�¤�n� sa¤layan
düzenlemelere h�z verilmelidir. Avrupa Birli¤i Raporlar�nda yer verilen ve BM
Temel Prensipleri 10. maddede yer ald�¤� üzere Hâkimler ve Savc�lar Yüksek
Kurulu�na Adalet Bakan�n�n baßkanl�¤�na ve Bakanl�k Müsteßar�n�n üyeli¤ine
son verilmeli, kurul üye ve baßkan�n� hâkimler ve savc�lar�n içinden seçmeli-
dir. Hâkim ve Savc� adaylar�n�n belirlenmesinde Adalet Bakan�n�n yetkisi kal-
d�r�lmal�d�r. Görev yapan hâkim ve savc�lar�n yer de¤ißtirmelerini ba¤�ms�z-
laßt�racak kurul yapmal�, denetim yapacak teftiß kurullar� Adalet Bakanl�-
¤��na de¤il, bu kurula ba¤lanmal�d�r. Hâkimler ve Savc�lar Yüksek Kurul ka-
rarlar�na karß� da yarg� yolu aç�lmal�d�r. Barolar�n kararlar�, kendi iç organ-
lar�nca denetlenmeli; Adalet Bakanl�¤� ile barolar aras�nda bulunan vesayet
ilißkisine son verilmelidir.

HUKUKUN ÜÜSTÜNLÜÚÜNÜ HHER ZZAMAN SSAVUNACAÚIZ

Hukukun üstünlü¤ünü ve insan haklar�n� savunmak, korumak ve bu kavram-
lara ißlerlik kazand�rmak amac�yla eksiksiz demokrasi, gerçek ve laik hukuk
devleti ve tam ba¤�ms�z yarg� hedefinde, etkin u¤raß�lar�m�z�n sürece¤ini bir
kez daha belirtiyoruz. Bu duygularla, bar�ß içinde hukukun uygulanaca¤�, adil
yarg�lanman�n tam olarak sa¤land�¤�, bir adli y�l olmas�n� diliyoruz. ■

Sayg�lar�mla.

Av. KKâz�m KKolcuo¤lu
�stanbul Barosu Baßkan�



eni yarg� y�l�n�n baßla-
mas� dolay�s�yla 6 Eylül
2006 Çarßamba günü

saat 11.00�da Sultanahmet Adli-
yesi önünde �stanbul Barosu bir
bas�n aç�klamas� yapt�. Baro Yö-
netim Kurulu Üyeleri ve meslek-
taßlar�m�z�n da haz�r bulundu¤u
bas�n toplant�s�nda �stanbul Ba-
rosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu bas�n aç�klamas�n� okudu.

Kolcuo¤lu �Bugün bbaßlayan yyeni
adli yy�lda, ddünya bbar�ß� vve uulusu-
muzun ggelece¤i aad�na hhukukun
ciddi ttehdit aalt�nda ooldu¤u bbir ddö-
nemden ggeçti¤imizin bbilinci iiçin-
deyiz� dedi.

Yeni adli y�lda yarg� ba¤�ms�zl�¤�-
n�n, hukukun etkinli¤inin tam an-
lam�yla sa¤lanmas� için u¤raß
vermeyi sürdüreceklerini belir-

ten Kolcuo¤lu, ancak ülkemizde

ve dünyada adaleti ve hukukun

üstünlü¤ünü ciddi biçimde sar-

san kayg� verici gelißmeler bu-

lundu¤unu bildirdi. 

�stanbul Barosu Baßkan� Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu taraf�ndan oku-
nan bas�n aç�klamas�n�n tam
metni bültenimizin 1. sayfas�nda
yer al�yor. ■
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Hukukçu Sanatç›lar›n
Eserleri Sergilendi

stanbul Barosunca yeni adli y�l�n aç�l�ß� dolay�s�yla geleneksel olarak düzenlenen hukukçu sa-
natç�lar�n yap�tlar�, Sultanahmet Adliyesi ikinci kat koridorunda sergilendi. Serginin aç�l�ß�n�
�stanbul Barosu Baßkan� Av.

Kâz�m KKolcuo¤lu, Cumhuriyet Baßsavc�-
s� Aykut Cengiz EEngin ve Adalet Komis-
yonu Baßkan� Þefik MMutlu yapt�. 

Serginin aç�l�ß�nda, �stanbul Barosu Yö-
netim Kurulu Üyeleri, avukatlar ve sa-
natç�lar haz�r bulundu.

Sergi, hukukçu sanatç�lar�n resim ve fo-
to¤raflar�ndan olußuyor. ■
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eni Adli Y�l�n baßlamas�
dolay�s�yla �stanbul Ba-
rosunun düzenledi¤i et-

kinlikler kapsam�nda yer alan
Hukuka FFelsefi vve SSosyolojik BBa-
k�ßlar SSempozyumu yap�ld�

Bu y�l üçüncüsü yap�lan Sempoz-
yum iki y�lda bir düzenleniyor.

7 � 9 Eylül 2006 tarihleri aras�n-
da Bahçelievler�deki Adalet BBa-
kanl�¤� Ord. PProf. DDr. SSulhi DDön-
mezer EE¤itim MMerkezi�nde üç
gün üç ayr� salonda süren Sem-
pozyuma, 50�ye yak�n bilim ada-
m� ve hukukçu çeßitli konularda
bildiriler sundular.

�stanbul Barosu ile Hukuk Felse-

fesi ve Sosyolojisi Arkivi (HFSA)

yönetimince ortaklaßa düzenle-

nen Sempozyumun aç�l�ß�nda ko-

nußan HFSA Sempozyum Yönet-

meni Prof. DDr. YYasemin IIß�ktaç,

�stanbul Barosunun katk�lar�yla

düzenlenen Sempozyumda hu-

kukun teorik yan�yla pratik yan�-

n�n bir araya getirece¤ini söyledi.

Hukukun sadece yasalardan

olußtu¤unu sanman�n hukuku

s�¤ alg�lamak oldu¤unu kayde-

den Prof. DDr. IIß�ktaç, �Hukuk
bundan farkl� bir ßeydir. Bu fark-
l�l�¤�n ne oldu¤unu de¤er aç�s�n-

dan hukuk felsefesi, toplumsal
yaßam�n bar�ß içinde devam� aç�-
s�ndan da hukuk sosyolojisinin
ortaya koyaca¤� aç�kt�r. Teori ve
pratik yan yana olmal�d�r� dedi.

HFSA kurucusu Prof. DDr. HHayret-
tin ÖÖkçesiz de, bu y�l üçüncüsü
düzenlenen Sempozyumla HFSA
dergilerinin say�s�n�n 15�i buldu-
¤unu bildirdi. Prof. DDr. ÖÖkçesiz,
�15�e ulaßan kitap yelpazesi keyif
ve hevesle okuyucuyu yüksek bir
entelektüel bilgiyle tart�ßmay�
sevdirmektedir� dedi.

Genç meslektaßlar�n araßt�rma
konular�, olanaklar� ve baßar�la-

5

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bak›fllar
Sempozyumu Yap›ld›

Kolcuo¤lu, “Son zamanlarda toplumumuzda din kurallar›n› yaflama tafl›mak
isteyen hatta bu taleplerini fiili bask› ile yerine getirmeye çabalayanlar›n

oldu¤unu üzülerek görmekteyiz. Bu tür davran›fllar, laik, demokratik hukuka
ba¤l› devlet için en büyük tehlikedir. Din kurallar›yla yönetilen bir devlet

düzeni, bar›fl içinde kardeflçe yaflamay› olanaks›z k›lar”

Y

Iß�ktaç Ökçesiz Kolcuo¤lu

‰
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

r�n�n kendilerinden beklentileri

hakl� gösterdi¤ini anlatan Prof.

Dr. HHayrettin ÖÖkçesiz, devlet gü-

cünü elinde tutanlar�n da ülkenin

hukuk kültürü ve devletin adale-

ti için ellerinden geleni yapmala-

r�n� �srarla dilediklerini belirtti.

�stanbul Barosu Baßkan� Av.

Kâz�m KKolcuo¤lu da Sempozyu-

mun aç�l�ß�nda yapt�¤� konußma-

da, hukukun toplumsal ilißkileri

ve adaleti sa¤layan bir düzenle-

meler bütünü oldu¤unu, hukuk

felsefesinin ise hukukun kayna-

¤�n� olußturdu¤unu bildirdi.

Hukuku üstün k�lman�n ancak

laik demokratik bir düzende

mümkün olabilece¤ine ißaret

eden Kolcuo¤lu, �Son zamanlar-

da toplumumuzda din kurallar�n�

yaßama taß�mak isteyen hatta bu

taleplerini fiili bask� ile yerine

getirmeye çabalayanlar�n oldu-

¤unu üzülerek görmekteyiz. Bu

tür davran�ßlar, laik, demokratik

hukuka ba¤l� devlet için en büyük

tehlikedir. Din kurallar�yla yöne-

tilen bir devlet düzeni, bar�ß için-

de kardeßçe yaßamay� olanaks�z

k�lar� dedi. 

�stanbul Barosu Baßkan�n�n ko-
nußmas�ndan sonra Sempozyum
oturumlar halinde devam etti.

Sempozyum yönetimine, Adalet
Bakan�, Anayasa Mahkemesi
Baßkan�, Say�ßtay Baßkan�, baz�
dekanlar ve belediye baßkanlar�
birer kutlama mesaj� gönderdi. ■
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güncel

Baßkan KKolcuo¤lu�nun
Sempozyumu AAç�ß kkonußmas�

ay�n Adalet Bakan�, Say�n Dekan ve Hocalar�-
m�z, Say�n Meslektaßlar�m, Say�n Konuklar,
Bas�n�m�z�n De¤erli Temsilcileri;

Bu y�l 3. kez gerçekleßtirdi¤imiz �HHuukkuukkaa FFeellsseeffii vvee
SSoossyyoolloojjiikk BBaakk��ßßllaarr� konulu toplant�m�za hoß geldiniz.
Kat�ld�¤�n�z için sizlere teßekkür ediyor, sayg�lar�m� su-
nuyorum.
Daha önceki iki Sempozyum ile Mu¤la Üniversitesi�nin
2003 y�l�nda Felsefe günleri ad� alt�nda düzenledi¤i
�Adalet� konulu Sempozyum bildirileri ve �21. Dünya
Felsefe Kongresi�nde sunulan Hukuk Felsefesi bildiri-
leri 15 dergi halinde baromuzca yay�mlanm�ßt�r. 
Bugün baßlayan Sempozyumumuz da bilim adam�, hu-
kukçu ve yarg�çlardan olußan k�rk sekiz kat�l�mc� bildi-
ri sunacakt�r. Daha önceki Sempozyumlar� haz�rlayan,
bu Sempozyumumuzun da haz�rlanmas�na katk�da bu-
lunan ve yay�nlad�¤�m�z HFSA dergilerinin haz�rlan�p
bas�lmas�nda önemli eme¤i geçen Say�n PPrrooff.. DDrr.. HHaayy--
rreettttiinn ÖÖkkççeessiizz�e, bu Sempozyumu haz�rlay�p bugün bu-
rada birlikte olmam�z� sa¤layan çok de¤erli hocam�z
PPrrooff.. DDrr.. YYaasseemmiinn IIßß��kkttaaçç��a da teßekkürlerimi sunuyo-
rum. Üç gün devam edecek toplant�m�z�n yap�lmas� için
E¤itim merkezini bize tahsis eden Say�n Genel Müdüre
de teßekkür ediyorum.
Hukuk Felsefesi, hukukun hayat kayna¤�n� olußturur. Hu-
kuk, toplumsal ilißkileri, adaleti sa¤layacak bir düzenle-
meler bütünüdür. Hukuk Felsefesi, hukukun olußturul-
mas� ve adalete ulaß�lmas� bak�m�ndan büyük önem taß�r. 
Dogmatik hukuk anlay�ß� yasal hukuk anlay�ß�d�r. Top-
lum ilißkilerinin hâkim iradenin olußturdu¤u yasal ku-
rallara dayand�r�lmas�d�r. Bu bak�mdan hukuka ba¤l�
devlet ile yasaya ba¤l� devlet kavramlar� farkl�d�r. Hu-
kuk felsefesi, hukukun olußturulmas� ve adalete ulaß�l-
mas� bak�m�ndan da büyük önem taß�r.
Adaleti gerçekleßtirmeyi amaçlamayan, bir gurubun ve
hâkim gücün ç�karlar�n� korumay� hedefleyen yasal dü-
zenlemelere hukuki düzenleme denemez. Bu neden-
lerle yasalar�n Anayasa�ya ve hukuka uygunlu¤unun
Anayasa Mahkemesi taraf�ndan denetlenmesi uygula-
maya konulmußtur. Anayasa Mahkemesi bir karar�nda
yapt�¤� hukuk devleti tan�m�nda: ��HHuukkuukk ddeevvlleettii ddeemmeekk
iinnssaann hhaakkllaarr��nnaa ssaayygg�� ggöösstteerreenn vvee bbuu hhaakkllaarr�� kkoorruuyyaann,,
aaddiill bbiirr hhuukkuukk ddüüzzeennii kkuurraann vvee bbuunnuu ddeevvaamm eettttiirrmmeeyyee
kkeennddiinnii yyüükküümmllüü ssaayyaann,, bbüüttüünn ddaavvrraann��ßßllaarr��nnddaa HHuukkuukkaa
vvee AAnnaayyaassaayyaa uuyyaann bbüüttüünn eeyylleemm vvee iißßlleemmlleerrii yyaarrgg�� ddee--
nneettiimmiinnee bbaa¤¤ll�� bbiirr ddeevvlleett�� olarak belirtilmißtir. Ayr�ca
yine Anayasam�zca tespit edilen Cumhurbaßkan� ve
Milletvekillerinin ant içme metinlerinde hukukun üs-

tünlü¤üne ba¤l�l�k ifadesine yer verilmißtir. 
Hukukun olußumunda etik ilkeler önemsenmelidir.
Adalet, hakl�l�k, do¤ruluk gibi etik kurallar hukuk felse-
fesinin konusunu olußturur. Bu nedenle hukuk felsefe-
si hukuk e¤itiminin temel unsuru olmal�d�r. 
�zninizle bir konuya daha de¤inmek istiyorum. Hukuku
üstün k�lmak egemen k�lmak, ancak laik demokratik
bir düzende olanakl�d�r. Son zamanlarda toplumumuz-
da din kurallar�n� yaßama taß�mak isteyen hatta bu ta-
leplerini fiili bask� ile yerine getirmeye çabalayanlar�n
oldu¤unu üzülerek görmekteyiz. Bu tür davran�ßlar, la-
ik, demokratik hukuka ba¤l� devlet için en büyük tehli-
kedir. Din kurallar�yla yönetilen bir devlet düzeni, bar�ß
içinde kardeßçe yaßamay� olanaks�z k�lar. 
Toplumdaki üretim ilißkileri de, bir üst yap� kurumu
olan adalet amaçl� hukuku, önemli bir ßekilde etkiler.   
Ulus Devlet anlay�ß� ile olußturulan ekonomik düzen ve
üretim yerine YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii uluslararas� büyük
sermayeyi, serbest rekabet ad� alt�nda serbestçe hare-
ket etmesine neden oldu. Böylece adil gelir da¤�l�m�
sa¤lanamad�, ißsizlik artt�, özelleßtirme ad� alt�nda dev-
letin elindeki ekonomik güç de tekelci sermayenin eli-
ne geçti. �nsanlar gittikçe yoksullaßt�. 
YYeennii DDüünnyyaa DDüüzzeennii ad� alt�nda, ekonomik bak�mdan güç-
lü hale gelen devletler, bu düzenlerini devam ettirmek
için hukukun kurallar�n� de¤il kendi ç�karlar�n� ön plan-
da tutan bir anlay�ßla gücün kurallar�n� uygulad�klar�n�
görüyoruz. Bu uygulama, büyük u¤raßlarla olußturulan
insan haklar�na dayal� hukuku uygulanmaz hale getirdi.
Hukuk kurallar� yerini, ac�mas�zl�k üzerine ßekillenen
gücün kurallar�na b�rakt�. Bu kurallar� uygulayanlar bin-
lerce sivil insan�n ve çocu¤un ölümüne neden oldu. Ör-
nek olarak Irak ißgali, Lübnan�a yap�lan sald�r� ve baz�
Afrika ülkelerinde yaßananlar� gösterebiliriz. Dünyada
bar�ß�n gerçekleßtirilmesini, bar�ß hakk�n�n korunmas�-
n� ve haks�z sald�r�lara karß� konulmas�n� amaçlayan BM
de bilinen nedenlerle olanlara seyirci kald�.
Dünya halklar�n� sömürerek güçlü hale gelen emperya-
list devletler kendi ekonomik ve içlerindeki gruplar�n
ç�karlar�n� hukuka ve insan haklar�na tercih etmißler-
dir. Hukukun ißlemedi¤i hukuk gücünün olußturulama-
d�¤� dünyam�zda, toplumlar ve ülkeler bar�ß içinde ya-
ßama hak ve olana¤�na erißememißlerdir. Böyle bir
dünyada hukuk eti¤inin, hukuk felsefesinin ne kadar
büyük önem taß�d�¤� bilinci içinde, bu Sempozyumun
hukuka önemli kazan�mlar sa¤layaca¤�na inan�yor, kat-
k�da bulunan, hizmet sunan ve kat�lan herkese teßek-
kür ediyor, sayg�lar sunuyorum. (07.09.2006) ■

S
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

ir süre önce yeni binas�-
na taß�nan Sultanbeyli
Adliyesi, yeni adli y�lda

hizmet vermeye baßlad�.

Sultanbeyli Adliyesinde 6 Eylül
2006 Çarßamba günü saat
16.00�da yap�lan törende konu-
ßan Cumhuriyet Baßsavc�s� Hü-
seyin ÇÇ�nar, eski binaya oranla
yeni binan�n yarg�lama için daha
iyi olanaklar sergiledi¤ini ve bir
tak�m eksiklerin giderildi¤ini bil-
dirdi.

Törende konußan �stanbul Baro-
su Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu
da, uzun zamandan beri ya kiral�k
ya da handan bozma binalarda
yarg�lama yap�ld�¤�n�, bunun bü-
yük bir sorun oldu¤unu bildirdi.

�stanbul Barosu olarak bir ucu
Silivri�de, bir ucu Gebze�de olan
80 kilometrelik mesafede ve 36
Adliye binas�nda hizmet vermeye
çal�ßt�klar�n� belirten Kolcuo¤lu,
göreve geldiklerinden bu yana
yarg� hizmeti verilen binalar�n
iyileßtirilmesi için çaba harca-
d�klar�n�, Adalet Bakanl�¤�n�n da
gereken yaklaß�m� göstererek
sorunun çözümü için önemli
ad�mlar at�ld�¤�n� anlatt�.

Kolcuo¤lu, tüm Anadolu yakas�
adliyelerinin Kartal�da, Avrupa
Yakas� Adliyelerinin de Ça¤la-
yan�da yap�lacak Adliye Saray�n-
da toplanaca¤�n� ve hizmetin da-

ha kaliteli ßekilde yürütülerek
yarg� hizmetlerinin kolaylaßt�r�-
laca¤�n� söyledi.

Sultanbeyli Adliyesinin hizmete
baßlamas� nedeniyle düzenlenen
törene, Sultanbeyli Belediye
Baßkan� Alaattin EErsoy, Müftü

Mürsel ÖÖztürk, �lçe Emniyet Mü-

dür Vekili Ali AAzimli, �stanbul

Barosu Kartal Temsilcisi Av.

Yalç�n TTura ile hâkimler ve sav-

c�lar kat�ld�. ■

Yeni Sultanbeyli Adliyesi
Hizmet Vermeye Bafllad›

B
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eni adli y�l�n baßlamas�
dolay�s�yla �stanbul Ba-
rosunca düzenlenen et-

kinlikler kokteylle sona erdi.

Yeni adli y�l�n baßlamas� dolay�-
s�yla 8 Eylül Cuma akßam� �stan-
bul Üniversitesi Merkez Bina ha-
vuzlu bahçesinde düzenlenen
kokteyl yo¤un bir kat�l�mla ger-
çekleßti.

Saat 19.00�da baßlayan ve geç
saatlere kadar süren kokteyle
�stanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. DDr. MMesut PParlak, �stanbul
Büyükßehir Belediye Baßkan�
Kadir TTopbaß, Türkiye Barolar
Birli¤i Baßkan� Av. ÖÖzdemir
Özok, �stanbul Cumhuriyet Baß-
savc�s� Aykut CCengiz EEngin, Ada-
let Komisyonu Baßkan� Þefik
Mutlu, �stanbul Barosu Baßkan�
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hâ-
kimler, savc�lar ve avukatlar ka-
t�ld�. ■

Y

Yeni 
Adli Y›l

Kokteyli

Yeni 
Adli Y›l

Kokteyli

‰
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Baro Bülteni kokteylden görüntüler
‹stanbul
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güncel

�stanbul Barosu Ola¤an Genel Kurulu, 1136 S. Avukatl�k Yasas��n�n 87. maddesi gere¤ince 21186 ki-
ßilik mevcudun yar�dan bir fazlas�n� olußturan 10594 üyenin kat�lmas�yla 7 Ekim 2006 Cumartesi gü-
nü saat 10:00 da Lütfi KK�rdar KKongre vve SSergi SSaray� AAnadolu AAuditorium SSalonu�nda toplanacak ve 8
Ekim 2006 Pazar günü 9:00 -17:00 saatleri aras�nda seçimler yap�lacakt�r.

Genel Kurul, 7 Ekim 2006 Cumartesi günü gerekli ço¤unluk sa¤lanamazsa, 14 EEkim 22006 Cumartesi
günü, seçimler ise 15 EEkim 22006 Pazar günü ayn� yerde ve ayn� saatlerde yap�lacakt�r.

GGÜÜNNDDEEMM
A-B�R�NC� GGÜN:

1- Baro Baßkan�n�n Genel Kurul Toplant�s�n� aç�ß�,

2- Bir baßkan, bir baßkan vekili ve iki üyeden olußacak Genel Kurul Baßkanl�k Divan� seçimi,

3- Sayg� durußu,

4- Son Genel Kurul tutanak özetinin okunmas�,

5-Yönetim Kurulu�nun 2004 -2006 dönemi çal�ßma raporunun okunmas� ve görüßülmesi

6- 2004 -2005 y�llar�na ait Baro kesin hesaplar�n�n okunmas� ve görüßülmesi

7-Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun aklanmas�,

8- Avukatl�k Kanunu�nun 81/2 md. gere¤ince 2007 ve 2008 y�l� baro aidat�n�n belirlenmesi ve karara
ba¤lanmas�,

9- Avukatl�k Yasas��n�n 81.  maddesinin 4.  F�kras� uyar�nca 30.09.2006 � 30.09.2008 dönemi bütçe ta-
sar�s�n�n görüßülmesi ve Yönetim Kuruluna fas�llar aras� aktarma yetkisinin verilmesi ve karara ba¤-
lanmas�,

10-Yarg� ve Meslek Sorunlar�n�n görüßülmesi
11- Dilekler.

B-�K�NC� GGÜN:

1136 S. Avukatl�k Yasas� Ek 3. madde gere¤ince, gizli oy, aç�k tasnif esas�na göre yap�lacak oylama
sonucu;

1-Baro Baßkan� seçimi,

2-Baro Yönetim Kurulu için 10 asil ve 10 yedek üye seçimi,

3-Baro Disiplin Kurulu için 5 asil, 3 yedek üye seçimi,

4-Baro Denetleme Kurulu için 3 asil, 3 yedek üye seçimi,

5-Türkiye Barolar Birli¤i Genel Kurulu için 72 asil, 72 yedek delege seçimi

‹stanbul Barosu Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s›

14 – 15 Ekim 2006
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

CCMMKK ÜÜccrreett
TTaarriiffeessii
Adli müzaheret kapsam�nda hu-
kuk davalar� için görevlendirilen
meslektaßlar�m�za, Avukatl�k
Kanununun 181. maddesi uya-
r�nca Türkiye Barolar Birli¤i ta-
raf�ndan haz�rlanan Adli Yard�m
Yönetmeli¤inin 7. maddesi gere-
¤ince avukatl�k asgari ücret tari-
fesinde gösterilen ücretler
ödenmesine ra¤men ayn� tür
hizmetin verildi¤i CMK hizmetle-
ri için daha düßük bir tarife uygu-
lanmas�, eßitlik ilkesine ayk�r�d�r.
Kald� ki CMK Ücret Tarifesinin,
Avukatl�k Asgari Ücret Tarifesin-
den daha düßük haz�rlanmas�n�
hakl� gösterecek bir neden de
yoktur. 

8. Birleßmiß Milletler Konferans�
Avukatlar�n Rolüne Dair Temel
Prensipler (Havana Kuralla-
r�)�n�n 16. maddesinin c bendi ile
�Hükümetler avukatlar�n; �. ka-
bul görmüß mesleki ahlak kural-
lar�na, görevlerine, standartlar�-
na uygun faaliyette bulunduklar�
için kovußturma veya idari, eko-
nomik veya baßka tür yapt�r�m-
larla s�k�nt� çekmemelerini veya
tehditle karß�laßmamalar�n� sa¤-
lar� denilerek avukatlara ekono-
mik s�k�nt� çektirilmemesi isten-
mektedir. 

Bugüne kadar ödenen CMK üc-
retleri, meslektaßlar�m�z�n ver-
miß oldu¤u hukuki yard�m�n ve
harcanan eme¤in karß�l�¤� ol-
maktan çok uzakt�r. Avukatl�k
Kanununun 1. maddesi gere¤in-

ce avukat�n savunma mesle¤ini
serbestçe yerine getirebilmesi
için salt düßünsel yönden de¤il,
ekonomik yönden de ba¤�ms�z
olmas� gerekir. CMK Uygulama-
s�nda görev alan meslektaßlar�-
m�z�n vermiß oldu¤u hukuki yar-
d�m�n etkili ve yeterli olmas� için
CMK hizmetlerinin ekonomik bo-
yutunun ihmal edilmemesi ge-
rekli ve kaç�n�lmazd�r. 

Avukatl�k Kanununun 164/4. f�k-
ras� gere¤ince de Avukatl�k as-
gari ücret tarifesi alt�nda vekalet
ücreti kararlaßt�r�lamaz. Bu yön-
den yasal bir uyumsuzlu¤un da
giderilmesi uygun olacakt�r. 

Bu sebeplerle yeni haz�rlanacak
CMK Ücret Tarifesindeki ücret-
lerin, Avukatl�k Asgari Ücret Ta-
rifesindeki ücretlerden az olma-
mas�na özen gösterilmelidir. 

AAssggaarrii ÜÜccrreett
TTaarriiffeessii
Avukatl�k Kanunu�nun 180. mad-
desi uyar�nca Adli Yard�m Büro-
su�nda görevlendirilen avukatla-
ra görevlendirmeye konu iß için
vekalet ücreti ödenmektedir.
Ödenecek vekalet ücretinin be-
lirlenmesinde,  Türkiye Barolar
Birli¤i Adli Yard�m Yönetmeli-
¤i�nin 7. maddesi uyar�nca ��gö-
revlendirilen avukata, görevlen-
dirmeye konu iß için asgari ücret

CMK ve Asgari Ücret Tarifeleri 
Konusunda Baromuzun Görüflü

Türkiye Barolar Birli¤inin 1136 Say�l� Avukatl�k
Yasas��n�n 4667 Say�l� yasayla de¤ißik 168. maddesi
uyar�nca Asgari Ücret ve CMK Ücret Tarifeleri
hakk�nda barolar�n görüß bildirmesine ilißkin
2006/94 say�l� ivedi duyurusu üzerine, �stanbul
Barosu Baßkanl�¤� her iki tarifeye ilißkin görüßlerini
saptayarak Türkiye Barolar Birli¤i Baßkanl�¤�na
gönderdi.

�stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKaazz��mm KKoollccuuoo¤¤lluu
imzas�yla TBB Baßkanl�¤�na gönderilen tarifelere
ilißkin baromuzun görüßü ßöyle:

‰
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görüß

tarifesinde gösterilen maktu üc-
ret peßin ödenir�� hükmü uygu-
lanmaktad�r. 

Adli yard�m �herkesin� hak ara-
ma özgürlü¤ünden yararlanabil-
mesine dair anayasal ilkenin so-
nucunda olußturulan bir kurum-
dur. Adli yard�m hizmetinin su-
nulmas� yoluyla �ekonomik elve-
rißsizlik� içinde bulunan bireyler
de hak arama özgürlü¤ünden ve
adalete erißim hakk�ndan yarar-
lanabilmektedirler. Ancak bu
hizmetin sunumunda �yarg�lama
giderleri� ve �avukatl�k hizmetin-
den kaynaklanan giderler� önem
arz etmektedir. Barolar aç�s�n-
dan bak�ld�¤�nda, görevli avukata
ödenecek vekalet ücreti miktar�
ile yap�lacak iß ve hizmetin niteli-
¤i aras�nda dengenin sa¤lanmas�
sorunu do¤maktad�r. 

Avukatl�k Kanunu 164. madde
uyar�nca �� Avukatl�k ücreti,
avukat�n hukuki yard�m�n�n kar-
ß�l�¤� olan mebla¤� veya de¤eri
ifade eder�� Adli yard�mda öde-
nen vekalet ücretleri bu madde
ba¤lam�nda de¤erlendirildi¤in-
de, oldukça yetersiz kalmakta-
d�r. Oysa Avrupa Konseyi Bakan-
lar Komitesi Tavsiye karar�nda
da belirtildi¤i gibi, avukatl�k
meslek kurulußlar�n�n �Avukat-
lar�n özellikle ekonomik gücü
yetersiz kißiler için adli yard�m
ve hukuki dan�ßma sistemlerine
kat�lma yollar�n�n kolaylaßt�r�l-
mas�� yükümlülü¤ü bulunmak-
tad�r. Hizmetin sunumunun ko-
laylaßt�r�lmas� ve niteliksel ve-
rimlilik aç�s�ndan avukatl�k as-

gari ücret tarifesinde belirlenen
ücretlerde hizmet- ücret denge-
sinin kurulmas� ve tarifenin bu
ilke gözetilerek haz�rlanmas�
önemlidir. 

Asgari ücret tarifesindeki veka-
let ücreti miktarlar� belirlenir-
ken, ayr�ca her bir ilin co¤rafi -
ekonomik koßullar� - ulaß�m ko-
ßullar� da dikkate al�nmal�d�r.
Özellikle Ankara, �stanbul ve �z-
mir gibi büyük illerde tarife bu il-
lerin koßullar�na göre daha yük-
sek belirlenmelidir. �stanbul
özelinde bakt�¤�m�zda, adliye sa-
y�s�n�n çoklu¤u ve da¤�n�kl�¤�,
ulaß�m giderlerinin miktar�, da-
valar�n uzun sürmesi vs. dikkate
al�nd�¤�nda asgari ücret tarife-
sinde ßu an için belirlenmiß ve-
kalet ücretinin yetersiz kald�¤�,
avukatlar�m�z�n en büyük yak�n-
malar� aras�ndad�r. Örnekleye-
cek olursak ßimdiki tarifede 400
YTL olan Asliye Mahkemesi üc-
reti,  stopaj ve KDV kesintilerin-
den ve %10 Adli Yard�m Bürosu
yasal kesintisinden (AK 180/e
uyar�nca yap�lan) sonra, 230.50
YTL gibi bir rakama inmektedir
ki, �stanbul koßullar�nda davan�n
bu vekalet ücreti ile devam etti-
rilmesi oldukça güçtür ve avu-
katlar�m�z� ekonomik aç�dan zor-
lamaktad�r. Bu durumun sunu-
lan hizmetin niteli¤ine yans�mas�
da olas�d�r.  

Ayr�ca avukatl�k mesle¤inin Avu-
katl�k Kanunu uyar�nca bir kamu
hizmeti olmas� ve yarg�n�n kuru-
cu unsurlar�ndan ba¤�ms�z sa-
vunmay� serbestçe temsil etmesi

ilkeleri de gözetilerek, hizmetin
bu ilkelere uygun ifas� için avu-
katlar�n ekonomik ba¤�ms�zl�¤�
gerekliliktir. Bu gereklili¤in Adli
Yard�m hizmeti sunan avukatlar
aç�s�ndan sa¤lanabilmesi için
asgari ücret tarifesinde  %50
oran�ndan az olmamak üzere bir
iyileßtirme yap�lmas� yönünde
kanaatimiz mevcuttur. Ayr�ca
avukatlar�m�zca ifa edilen hiz-
metin kamu hizmeti niteli¤inde
olmas� nedeniyle,  adli yard�m-
dan görevlendirilen ißlerde, avu-
katlar�m�za stopaj ve KDV�den
tam ya da k�smi ba¤�ß�kl�k sa¤-
lanmas� veya bu kesintilerin ora-
n�nda indirim yönünde bir düzen-
leme yap�lmas� uygun olacakt�r. 

Adli yard�m uygulamas�nda daha
çok genç meslektaßlar�m�z görev
almaktad�rlar. Asgari ücret tari-
fesinin art�r�larak daha elverißli
hale gelmesi halinde,  di¤er avu-
katlar�nda adli yard�m hizmeti
sunumuna kat�l�m� mümkün ola-
cak ve bu da hizmetin niteli¤ini
artt�racakt�r. Tarifenin makul
düzeye çekilmesi ile tüm mes-
lektaßlar�m�z�n adli yard�m dos-
yalar�nda görev al�m� da sa¤lan-
m�ß olacakt�r.     

�lgi duyurunuz gere¤ince Avu-
katl�k Asgari Ücret Tarifesi ve
CMK Ücret Tarifesine ilißkin gö-
rüßlerimizi sayg� ile sunar�z.    ■
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Baro Bülteni kad�n haklar�
‹stanbul

stanbul Barosunda 8 MMart 11995 ttarihinde
kurulan Kad�n Haklar� Komisyonu ile 4
Mart 11999�da kkurulan Kad�n Haklar� Uygu-

lama Merkezi kad�nlar�n hhaklar� kkonusunda bbilgi-
lendirilmesinde vve hhaklar�n� kkullanmas�nda, di¤er
bir ifadeyle �kad�nlar�n aadalete eerißiminde� etkin
rol oynamaktad�r.  

Kad�n HHaklar� KKomisyonu, haklar� konusunda ye-
terli bilgisi bulunmayan ve nereye ve nas�l baßvu-
racaklar� aç�s�ndan bilgi edinmek isteyen özellikle
k�rsal kesim kad�nlar�na Kad�n Kurulußlar�n�n iß-
birli¤iyle destek vermektedir. Komisyon üyeleri,
�kad�n eerkek eeßßitli¤inin ddemokrassinin oolmazssa ool-
maz kkoßßulu� temeline dayand�rd�klar� çal�ßmala-
r�nda özellikle ßiddete �dur� demek için kad�nlara
haklar�n� kullanmalar� konusunda �cesaret ssizden
destek bbizden� demektedirler.

Komisyon, kad�nlar�n aile içi ßiddet de dahil olmak
üzere Aile Hukuku kapsam�ndaki sorunlar�n� çözü-
me ulaßt�rmak amac�yla ücretsiz dan�ßmanl�k yap-
maktad�r. Komisyona baßvuran kad�nlar�n % 555�i
boßanma aßamas�nda ve sonras�nda haklar�n�n ne
oldu¤unu sormußlard�r. Medeni Kanun�da yap�lan
de¤ißiklik 1 Ocak 2002 y�l�ndan önce evlenmiß
olanlara evlilik tarihinden itibaren uygulanmad�¤�
için her olayda kad�nlar�n mal rejimi uygulamas�
aç�s�ndan ne denli ma¤dur olduklar�na bir kez da-
ha tan�k olunmaktad�r. Mal rejimlerine ilißkin yü-
rürlük maddesi de¤ißiklik talepleri ise ne yaz�kki
sonuçsuz kalm�ßt�r.

Medeni Kanun baßta olmak üzere temel yasalarda
kad�n erkek eßitli¤inin sa¤lanmas� amac�yla yo¤un
kampanyalar yürüten Kad�n Haklar� Komisyonu,
hem alan çal�ßmalar�nda bir yandan yaz�l� ve gör-
sel medya arac�l�¤�yla, kad�n erkek eßitli¤inin sa¤-
land�¤� yeni yasalarda yer verilen haklar konusun-
da bilgilendirme etkinliklerini sürdürmekte, ayn�

zamanda Aile Mahkemeleri uygulamas�nda karß�-
laß�lan sorunlar�n çözümü amac�yla Panel ve Se-
minerler düzenlemektedir.

Kad�n HHaklar� UUygulama MMerkezinde ise öncelikle
fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve her türlü
ßiddete maruz kalan veya ekonomik gücü olmay�p,
aile hukukuna ilißkin konularda hukuki yard�m ta-
lebinde bulunan kad�nlara, meslek içi e¤itim alm�ß
avukatlar taraf�ndan yard�mc� olunmaktad�r.

�stanbul Barosu Kad�n HHaklar� UUygulama MMerkezi,
Avukatl�k Yasas� ve T.B.B adli Yard�m Yönetmeli¤i
gere¤i Þubat 22002 ttarihinde ��stanbul BBarosu AAdli
Yard�m BBürosunun kkurulmas� Adli Yard�m Bürosu
çat�s� alt�na al�narak faaliyet göstermeye devam
etmißtir.

Kad�n Haklar� Uygulama Merkezinde görev almak
isteyen avukatlar Merkez taraf�ndan düzenlen-
mekte olan Meslek �çi E¤itim Seminerinden geçe-
rek, görev talep etmeleri durumunda seçmiß ol-
duklar� bölge listelerine kaydedilirler  ve  Adli Yar-
d�m sistemi çerçevesinde görev al�rlar.

Kad�n HHaklar� UUygulama MMerkezi toplam üye avu-
kat ssay�s� 7714 olup, aktif ggörev aalan aavukat ssay�s�
545�d�r.

Kad›nlar›n Adalete Erifliminde
‹stanbul Barosu’nun Rolü

‹
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kad�n haklar�

24.10.2004 tten 005.09.2006 DDÖNEM�
KHUM -- HHUKUK� DDESTEK FFAAL�YET�

Dönem Sözcülü¤ünü Av. FFatma HHoßgör�ün yapt�¤�,
görevli Yönetim Kurulu üyesinin Av. NNazan MMoro¤-
lu�nun oldu¤u Kad�n Haklar� Uygulama Merkezi,
kuruluß amac� çerçevesinde hukuki destek tale-
binde bulunan kad�nlara yüzyüze veya telefon ara-
c�l�¤�yla bilgilendirmekte ve yarg� sürecinde huku-
ki yard�mda bulunmaktad�r. 

Yüzyüze ggörüßmede vverilen ddan�ßmanl�k hhizmeti : 88507
Telefonla bbaßvuruda ddan�ßmanl�k hhizmeti : 44640
Hukuksal ddestek aamaçl� yyap�lan ggörevlendirme ssay�s� : 4382

Hukuki yard�m talebinde bulunan kißilerin baßvu-
rular�, Anadolu yakas�nda �stanbul Barosu Kad�köy
Adli YYard�m BBürosunda ve Avrupa Yakas�nda �stan-
bul BBarosu bbinas�nda hafta iiçi hher ggün ssaat 113.00-
17.00 aras� Merkez üyesi avukatlar taraf�ndan al�n-
maktad�r. Ancak, taleplerin yo¤unlu¤u nedeniyle
04.05.2005   tarihli Baro yönetim kurulu karar� ile
Kartal AAdli yyard�m BBürosunda dda öö¤leden ssonra yyi-
ne aayn� ssaatler iiçersinde hhaftada 33 ggün  ((Pazarte-
si-Çarßamba- CCuma ggünleri), 14.04.2005 tarihli yö-
netim kurulu karar� ile �stanbul Merkez Büroda
ö¤leden önce de baßvurular al�nmaya baßlanm�ß-
t�r.Bu sayede kad�nlar�n aadli yyard�m hhizmetine uula-
ß�mlar� kkolaylaßt�r�lm�ßt�r.

MESLEK ��Ç� EEÚ�T�M SSEM�NERLER�

Kad�n Haklar� Uygulama Merkezi taraf�ndan
24.10.2004 �� 005.09.2006 tarihleri aras�ndaki dö-
nemde toplam 10  MMeslek ��çi EE¤itim ssemineri ddü-

zenlenmiß ve 317 meslektaß�m�z bu seminerlere
kat�larak Sertifikalar�n� alm�ßlard�r. Böylece 397
olan avukat say�s�na 317 avukat�m�z daha eklenmiß
ve merkezin ttoplam üüye ssay�s� 7714�ye ç�km�ßt�r.

KADIN HHAKLARI UUYGULAMA MMERKEZ�
2005 YYILI BBAÞVURU ��STAT�ST�KLER�

Kad�n Haklar� Uygulama Merkezine yap�lan baßvu-
rular�n görüßme s�ras�nda doldurulmuß baßvuru
formlar�ndaki bilgiler dikkate al�narak istatistiki
aç�dan de¤erlendirilmißtir.

TOPLAM BBAÞVURULAR

2005 yy�l�nda kad�n haklar� uygulama merkezine top-
lam 2963 kkad�n bbaßvurmußtur. Yap�lan baßvurular-
dan talep konusuna göre da¤�l�m aßa¤�da grafik ola-
rak izah edilmißtir. Bu baßvurular�n dava konusuna
göre s�ralamas� 1767�si BBoßanma ttalebine vve bbunun
yan�nda 2275 ttalep nnafaka, 3375 ttalep nnafaka iicras�na,
282 ttalep iise AAilenin kkorunmas�na iilißkindir.

Baßvurucular�n TTalep KKonusu vve DDavadaki KKonumu 
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Baro Bülteni kad�n haklar�
‹stanbul

YAPILAN BBAÞVURULARDAK� 
Þ�DDET OORANI

Kad�n Haklar� Uygulama merkezine yap�lm�ß olan
baßvurucular�n %% 996�s� ßiddete mmaruz kkald�klar�n�
beyan eetmißlerdir. Talepler içerisinde ßiddet türle-
rine göre ayr�m yap�ld�¤�nda maruz kal�nan ßiddet
türü orant�sal olarak aßa¤�da belirtilmißtir.

Þiddet VVar :: 22821;  Þiddet YYok: 1142

BAÞVURUCULARA UUYGULANAN 
Þ�DDET�N TTÜRÜ

Þiddet içeren baßvurulardan yüzyüze görüßmede
sorulan sorulara verdikleri yan�ttan ç�kar�lan so-
nuca göre, ßiddet türleri aç�s�ndan ay�r�m yap�ld�-
¤�ndan 2429 kkad�n rruhsal ßiddete u¤ramaktad�r.
Ruhsal ßiddete maruz kalan bu kad�nlardan
2092�si aayn� zzamanda eekonomik ßiddete de maruz
kalmaktad�r. Yine bu baßvuruculardan 1928 ��i aayn�
zamanda ffiziksel ßiddete dde mmaruz kkalmaktad�r.

Þ�DDET� UUYGULAYANIN YYAKINLIÚI

Ma¤dur baßvurucu yo¤un oolarak aaile iiçi ßiddete
maruz kalmaktad�r. Aile içinde ßiddet ma¤duru
baßvuruculardan 2781�i eeßinden ßiddet ggörmekte-
dir. Yine 127 bbaßvurucu  eeßinin aailesi vve ddi¤er yya-
k�nlar�ndan, 222�si iise kkendi aailesinden vve ççocukla-
r�ndan ßiddet ggörmektedir.

BAÞVURUCULARIN 
YAÞLARINA GGÖRE DDAÚILIM 
Baßvurucular�n yaßlar�na göre da¤�l�m yap�ld�¤�nda
baßvuranlar�n ço¤unlu¤unun 330-35 yyaß aras� ka-
d�nlar oldu¤u görünmektedir. Yaß�  30-35 yyaß aras�
olup bize baßvurmuß kad�n say�s� 541 kkißidir. �sta-
tistiksel oran  olarak hemen arkas�ndan gelen yaß
grubu 25-30 yyaß aras�  gruptur. Bu yaß grubundan
baßvuran kißi say�s� ise 526�d�r. 35-40 yyaß grubun-
dan baßvuran say�s� istatistikte oransal olarak ba-
k�ld�¤�nda üçüncü s�radad�r ve bu yaß grubundan
baßvuran kißi say�s� 457�dir. 20-25 yyaß grubundan
baßvuran kißi say�s� ise 436 olup bu grup da say�
olarak dördüncü s�radad�r. Baßvuranlar�n yaß gru-
buna ilißkin di¤er ayr�nt�lar aßa¤�da ayr�nt�l� olarak
say� oran�na göre s�ralanm�ßt�r.

BAÞVURANLARIN 
EÚ�T�M DDURUMLARINA GGÖRE DDAÚILIM

Baßvuranlar�n 1567�si  iilkokul mmezunudur. Bu sa-
y�y� yine s�ralamaya göre lise mezunu kißi say�s� iz-
lemektedir ve lise mezunu olan baßvurucu say�s�
502�dir. HHiç ookula ggitmemiß kad�n say�s� ise
290�d�r. Yine e¤itim durumuna göre s�ralama aßa-
¤�da ayr�nt�lar� ile s�ralanm�ßt�r.

�stanbul BBarosu, yasalar�n kad�n erkek eßitli¤ine
uygun olarak de¤ißtirilmesi, kad�nlar�n hhaklar�
konusunda bbilgilendirilmesi, kkad�n hhaklar�n�n uuy-
gulanmas� vve gelißtirilmesi bak�m�ndan ißlevini
tam aanlam�yla yyerine ggetirmekte vve bbu eetkinli¤ini
di¤er kkad�n kkurulußlar�yla iißbirli¤i iiçinde ssürdür-
mektedir.  ■
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stanbul Barosu Sa¤l�k Hukuku Komisyo-
nunun düzenledi¤i � II. UUlusal SSa¤l�k HHu-
kuku SSempozyumu �  22 - 23 Eylül tarihle-

rinde Yeditepe Üniversitesi�nde gerçekleßtirildi.

Aç�l�ß konußmalar�n� �stanbul Barosu Sa¤l�k Huku-
ku Komisyonu Baßkan� Av. SSunay AAky�ld�z, �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu, Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. DDr. HHa-
luk KKabaalio¤lu ile Yeditepe Üniversitesi Mütevelli
Heyeti Baßkan� Bedrettin DDalan��n yapt�¤� sempoz-
yumda avukatlar�n yan� s�ra yo¤un hekim kat�l�m�
gözlemlendi. 

�ki gün süren sempozyumda s�ras�yla Hasta Hakla-
r�, Yeni TCK ve Hekimin Sorumlulu¤u, Sa¤l�k siste-
mi ve Sorunlar, AB�ye Uyum Sürecinde Ülkemizde
Hasta Haklar� Uygulamalar� ve Hekim ve Hastane-
lerin Tazminat Sorumlulu¤u konular� tart�ß�ld�.

�lk gün birinci oturumda; hasta haklar�n�n önemi ve
etik boyutu, hasta-hekim ilißkisinde karß�l�kl� hak
ve sorumluluklar, hasta haklar�n�n sa¤l�k sistemi-
mize yans�malar� anlat�ld�. Prof. DDr. TTevfik ÖÖzlü,
Doç. DDr. AAr�n NNamal, UUzm. DDr. GGülsüm ÖÖnal bölüm
konußmac�lar� olarak sempozyumda yer ald�lar. 

2.Oturumda geçti¤imiz y�l s�kça gündeme gelen
yeni Türk Ceza Kanunumuzda Hekim Sorumlulu¤u
ve sorumlulu¤un tespiti ile bu konudaki Yüksek
Sa¤l�k Þuras� kararlar� ile örnek yarg� kararlar� an-
lat�ld�. Prof. DDr. KKöksal BBayraktar, PProf. DDr. AAhmet
Nezih KKök ve Yarg�tay Tetkik Hâkimi Hasan TTahsin
Gökcan bu bölümde konußmac� olarak yer ald�lar.
Oturuma baßkanl�k eden �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. NNazan Moro¤lu, yapt�¤� konußma-
da, Yeni Ceza Kanununun yeni kavram ve kurumla-
r� ile tüm kamu görevlileri gibi sa¤l�k mesle¤i
mensuplar� ve hekimlerimize de a¤�r sorumluluk-
lar yükledi¤ini söyledi.

�kinci gün ise sa¤l�k sistemi ve sorunlar bölümün-
de kamuoyunun gündemindeki sa¤l�k baßl�klar�
olan; Genel Sa¤l�k Sigortas�n�n getirdikleri, ilaç
harcamalar� ve �laca Erißim, Özel hasta gruplar�n�n
haklar� ile organ ba¤�ß� ve organ naklindeki sorun-

lar anlat�ld�. Bu bölümün konußmac�lar�: Prof. DDr.
Özdemir AAktan,  ZZafer KKaplan, Dr. LLevent YYücetin
ve Emine DDal.

Di¤er oturumda Avrupa Birli¤ine uyum süreci ya-
ßayan ülkemizde; sa¤l�k alan�nda hasta etkinli¤i-
nin artmas�, hasta güvenli¤i ve t�bbi hata ile Ayd�n-
lat�lm�ß Onam konular� anlat�ld�. Prof. DDr. AA.Murat
Tuncer, PProf. DDr. MMetin ÇÇakmakç� ile Prof. DDr.
Gürsel ÇÇetin sempozyumun bu bölümünün konuß-
mac�lar�yd�. 

Son oturumda Hekim ve Hastanenin Tazminat So-
rumlulu¤u, Malpraktis-Komplikasyon ayr�m�n�n
önemi ile hekimin sorumlulu¤una dair Yarg�tay ka-
rarlar� anlat�ld�. Bu bölümdeki konular� Prof. DDr. EEr-
gun ÖÖzsunay, PProf. DDr. MM. FFatih YYavuz ve Yarg�tay 4.
Hukuk Dairesi Üyesi Mustafa KK�cal�o¤lu irdelediler.   

Sa¤l�k sistemimizdeki sorunlar�n ve çözümlerin
tart�ß�ld�¤� sempozyumda, ülkemizde yaßanan
�hasta hhakk� iihlallerinin vve hhekim hhatalar�n�n öön-
lenmesi� ba¤lam�nda �stanbul Barosunun duyarl�-
l�¤� ve konunun takipçisi olaca¤� vurguland�. ■

II. Ulusal Sa¤l›k Hukuku
Sempozyumu

‹
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

9.Yüzy�ldan günümüze,
Osmanl�dan Türkiye
Cumhuriyeti� ne  devredi-

len Ermeni sorununda üçüncü
aßamay� yaß�yoruz. Taßnak çetele-
rinin silaha sar�lmas�ndan önce
19.yüzy�l�n baß�ndan itibaren em-
peryalist devletlerin misyonerlik
çal�ßmalar�yla Osmanl� uyru¤u Er-
menilerin düßünsel, duyusal, siya-
sal kopußlar� baßlar.  

Asli unsur Türklerden çok daha iyi
koßullarda yaßayan Ermeni toplu-
mu, bu uzun çal�ßmalar sonucu  ay-
r�l�kç� temelde siyasal örgütlenme
süreciyle birlikte silahlanmaya baß-
lar.19.yüzy�l�n sonlar�ndaki yerel
ayaklanma denemelerinden sonra,
1.Dünya Savaß� sürecinde, Rus cep-
hesindeki Osmanl� ordusunu arka-
dan vuracak ölçüde örgütlenmißtir.

Do¤u ordusunun cephe gerisini
güvenceye almak ve ayaklanmay�
bast�rmak için bildi¤imiz TTeehhcciirr
KKaarraarr�� al�n�r. Ayaklanmaya kat�lan
ve destekleyen  Ermeniler yine Os-
manl� topra¤� olan baßka yörelere
zorunlu göçe tabi tutulurlar.

30 Ekim 1918 Mondros ateßkesiyle
Osmanl� Devleti yenilgiyi kabul
eder. Ordusu silah b�rak�r. Bundan
sonras� hepimizin bildi¤i gelißme-
ler olur. Tehcire tabi tutulanlar�n
önemli bir k�sm� geri dönerler.

��llkk ddaallggaaddaa 11991155--11992222 yy��llllaarr�� aarraass��
EErrmmeennii TTaaßßnnaakk tteerröörr öörrggüüttüü mmiillii--
ttaannllaarr�� OOssmmaannll�� ddeevvlleett aaddaammllaarr��nnaa
yyöönneelliikk ssuuiikkaassttllaarr ggeerrççeekklleeßßttiirriirr--
lleerr.. BBuu ssuuiikkaassttllaarr zziinncciirriinnddee ��tttthhaatt
vvee TTeerraakkkkii iikkttiiddaarr��nn��nn bbaaßßbbaakkaannllaa--

rr��nnddaann SSaaiitt HHaalliimm PPaaßßaa vvee  TTaallaatt
PPaaßßaa RRoommaa vvee BBeerrlliinn��ddee kkaattlleeddiilliirr--
lleerr.. YYiinnee BBaahhrriiyyee NNaazz��rr��  CCeemmaall
PPaaßßaa TTiifflliiss�� ttee ööllddüürrüüllüürr.. ��ttttiihhaattçç��--
llaarrddaann DDrr.. BBaahhaaeettttiinn ÞÞaakkiirr,, PPoolliiss
MMüüddüürrüü AAzzmmii BBeeyy vvee ddii¤¤eerrlleerrii bbuu
iillkk ddaallggaann��nn kkuurrbbaannllaarr��dd��rr..

Bu ilk dalgan�n kurbanlar�n�n kan�
Kurtuluß Savaß� y�llar�n�n daha bü-
yük tehlikeleri ve tozu duman� ara-
s�nda kaynar gider. Suikastç�lar-
dan  ço¤u yakalanmaz, yakalanan-
lar da adil olmayan yarg�lamalar
sonucu serbest kal�r.  Suikastç�la-
r�n cezaland�r�lmas� yerine  Türk-
lerin yarg�lanmas�na ve  mahku-
miyetine  vesile olur. Suikastç�lar
birer milli kahraman olur ve Er-
menistan� da heykelleri dikilir. 

��kkiinnccii ddaallggaa 11997744 KK��bbrr��ss BBaarr��ßß HHaa--
rreekkaatt��nnddaann ssoonnrraa bbaaßßllaarr.. 11997744 --
11998833 aarraass�� kk��rrkkaa yyaakk��nn TTüürrkk ddiipplloo--
mmaatt�� ddüünnyyaann��nn ççeeßßiittllii üüllkkeelleerriinnddee
kkaattlleeddiilliirr.. �kinci dalgada yine su-
ikastç�lar�n bulunmas�, yarg�lan-
mas� yerine Türk tarihinin yarg�-
lanmas� ve mahkumiyeti stratejisi
uygulan�r. Suikastlar zincirinin so-
rumlular�n�n ortaya ç�kar�lmas�,
cezaland�r�lmas�, yeni suikastlar�n
engellenmesi yerine  bambaßka
bir yöntem izlenir: 

HHeerr ssuuiikkaassttttaann ssoonnrraa EErrmmeennii tteezz--
lleerriinniinn hhaakkll��ll��¤¤�� TTüürrkklleerriinn vvee TTüürrkkii--
yyee��nniinn hhaakkss��zzll��¤¤�� tteemmaass�� iißßlleenniirr..
SSooyykk��rr��mm ssaavvllaarr��nn��nn ççookk ttrraajjiikk,, ttee--
aattrraall ssuunnuummllaarr�� ssoonnuuccuu kkaattiilllleerr
kkaahhrraammaann,, kkaattlleeddiilleenn TTüürrkk ddiipplloo--
mmaattllaarr�� iissee cceezzaayy�� ffaazzllaass��yyllaa hhaakk
eettmmiißß llaanneettllii bbiirr ggeeççmmiißßiinn ffaattuurraa
ööddeemmeessii ggeerreekkeenn ssiimmggeelleerrii oollaarraakk

ddüünnyyaa kkaammuuooyyuunnaa aallgg��llaatt��ll��rr..

ÜÜççüünnccüü ddaallggaa hhaalleenn yyaaßßaammaakkttaa ooll--
dduu¤¤uummuuzz ssüürreeççttiirr.. 1188 DDeevvlleettiinn mmeecc--
lliissiinnddeenn ggeeççeerreekk EErrmmeennii ssooyykk��rr��mm��--
nn��nn(( !! )) yyaassaallaaßßtt��¤¤�� ssoonn ssüürreeçç oollaarraakk
ttaa nniitteelleeyyeebbiilliirriizz.. DDii¤¤eerr ssüürreeççlleerrddeenn
ffaarrkkll�� bbooyyuuttllaarr��nnaa kk��ssaaccaa ddee¤¤iinneelliimm::  

TTüürrkk kkaammuuooyyuu bbuu ggüünnee kkaaddaarr EErrmmee--
nnii ssaavvllaarr��nnaa vvee eemmppeerryyaalliisstt kkaayynnaakkll��
uulluussllaarr aarraass�� kkaammppaannyyaayyaa kkaarrßß�� tteekk
yyüürreekk,, tteekk vvüüccuutt oolldduu.. ��kkttiiddaarr vvee mmuu--
hhaalleeffeett ppaarrttiilleerrii,, bbaass��nn,, üünniivveerrssiittee--
lleerr,, aayydd��nnllaarr,, ttoopplluummuunn öörrggüüttllüü ggüüçç--
lleerrii,, sseennddiikkaallaarr bbuu kkaammppaannyyaallaarr��nn
iiççsseelllleeßßmmeessiinnii eennggeelllleeddii..

ÜÜççüünnccüü ddaallggaa TTüürrkk mmiilllleettiinnddee,, kkaa--
mmuuooyyuunnddaa ggeeddiikk aaççmmaayyaa yyöönneelliikkttiirr..
BBaass��nnddaakkii EErrmmeennii iiddddiiaallaarr��nn�� ddeess--
tteekklleeyyeenn kkaammppaannyyaann��nn iissttiikkrraarrll�� bbiirr
bbiiççiimmddee (( !! )) ssüürrmmeessii,, bbaazz�� üünniivveerrssii--
tteelleerriimmiizziinn EErrmmeennii KKoonnffeerraannss�� iiççiinn
bbiilliimmsseell aallaannddaa ggöösstteerrmmeeddiikklleerrii bbiirr
ggaayyrreettiinn iiççiinnddee oollmmaass��,, kkeerraammeettii
kkeennddiilleerriinnddeenn mmeennkkuull aayydd��nnllaarr��mm��--
zz��nn aayynn�� ddoo¤¤rruullttuuddaa yyaarr��ßßmmaallaarr��,, EErrii--
vvaann--��ssttaannbbuull aarraass��nnddaa ggiiddee ggeellee iinn--
ccee yyooll eettmmeelleerrii hheepp bbuu  üüççüünnccüü ddaall--
ggaann��nn bbüüttüünnlleeyyiiccii ppaarrççaallaarr��dd��rr..

KK��ssaaccaass�� üüççüünnccüü ddaallggaa TTüürrkk uulluussuu--
nnuunn bbiilliinncciinnee yyöönneelliikkttiirr.. MMiillllii bbiilliinnccii,,
EErrmmeennii ssaavvllaarr��nn�� rreedd rreefflleekkssiinnii ççöö--
kkeerrttmmeekk,, ttoopplluummuu bbiirr tteesslliimmiiyyeett
ppssiikkoozzuu iiççiinnddee EErrmmeennii tteezzlleerrii ddaahhiill
eemmppeerryyaalliizzmmiinn hheerr iisstteemmiinnii kkaabbuullee
hhaazz��rr,, ddiirreennmmee ggüüccüü vvee öözzggüüvveennii
ttüümmüüyyllee ççöökkmmüüßß bbiirr ssüürrüüyyee ddöönnüüßß--
ttüürrmmee kkaammppaannyyaass�� bbüüttüünn hh��zz��yyllaa
ssüürrüüyyoorr..

BBiizzddeenn ssööyylleemmeessii:: ÜÜççüünnccüü ddaallggaayyaa
ddiikkkkaatt......     ■

Ermeni Sorununda Üçüncü Dalga
Av. Hüseyin ÖZBEK

�stanbul Barosu Genel Sekreteri 

1
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30 AA¤ustos ZZafer BBayram�n�
Coßkuyla KKutlad�k

30 A¤ustos Zafer Bayram�n�n 84. y�ldönümü tüm
yurdumuzda oldu¤u gibi �stanbul�da da törenlerle
kutland�.

�lk tören saat 9.30�da Taksim�deki Cumhuriyet An�-
t��na çelenklerin konulmas�yla baßlad�. �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu da Baro ad�-
na an�ta çelenk koydu. 

Baßkan Kolcuo¤lu, Zafer Bayram� nedeniyle saat
10.00�da Harbiye Orduevinde düzenlenen Türk Si-
lahl� Kuvvetlerini tebrik töreninde, Aksaray Vatan
Caddesinde düzenlenen geçit töreni ile Fenerbah-
çe Orduevindeki kabul töreninde de haz�r bulundu.

PTT, TTebligatlarda 
Yak�nmalar� ÖÖnlemek ��çin
�lgililere TTalimat VVerdi 
Tebligatlar�n PTT görevlileri taraf�ndan Tebligat Ka-
nununda gösterilen usul ve esaslara uygun olarak
yap�lmad�¤�na ilißkin Baroya yap�lan yak�nmalar üze-
rine �stanbul Barosu Baßkanl�¤�n�n PTT Genel Mü-
dürlü¤üne yazd�¤� yaz�y�, Genel Müdürlük yan�tlad�.

Tebligatlar�n usulüne uygun olarak tebli¤ ißlemine
tabi tutulmad�¤�ndan davalar�n uzad�¤� ve bu duru-
mun da ma¤duriyetlere neden oldu¤u hususlar�n-
daki yaz�n�n incelendi¤i belirtilen PTT Genel Mü-
dürlü¤ünün yaz�s�nda ßu görüßlere yer verildi:

��ß yerlerimizce usulüne uygun olarak kabul edilen
tebli¤ evraklar�, tebli¤ ißleminin bir an evvel gerçek-
leßtirilebilmesini teminen, al�c� adreslerine sevk

edilmektedir. Tebli¤ ißlemleri de 7201 Say�l� Tebligat
Kanunu, Tebligat Tüzü¤ü ve Postada Tebligat �ßlem-
ler Rehberi hükümleri do¤rultusunda muhtelif ta-
rihlerde E¤itim Merkezlerimizce ve zaman zaman iß
baß� e¤itimi çal�ßmalar�nda verilen bilgiler do¤rultu-
sunda ilgili personellerce gerçekleßtirilmektedir.

Buna ra¤men bu ve benzeri yak�nmalara sebebiyet
verilmemesi için servislerde her türlü önlemin al�n-
mas� yönünde ilgililere gerekli talimat verilmißtir.� 

Yar�ßma SSonuçland�
Mehmet Yavuz Hukuk ve Adalet Vakf�nca düzenle-
nen �Etkin BBir YYarg� ��çin ÇÇözüm ÖÖnerileri� konulu
yar�ßma sonuçland�.

Prof. DDr. AAysel ÇÇelikel, Prof. DDr. KKamil YY�ld�r�m,
Doç. DDr. AAli CCem BBudak, DDoç. DDr. YYener ÜÜnver, �s-
tanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu ve Av.
Sahir BBafra�dan olußan jüri taraf�ndan yap�lan de-
¤erlendirmeye göre, birinci ve ikincili¤e de¤er eser
bulanamad�. Üçüncülük ödülü ise oy çoklu¤uyla
�Birinci EErk: YYarg�� baßl�kl� çal�ßmas�yla Av. FFer-

han Uslu�ya verildi.

Av. AAyd�n Þahin DDavas� ��kinci
Durußmas� YYap�ld�
Savunma görevini yerine getirdi¤i s�rada
08.06.2006 tarihinde Beyo¤lu Adliyesinde u¤rad�¤�
silahl� sald�r� sonucu yaßam�n� yitiren, meslektaß�-
m�z Av. AAyd�n Þahin�e sald�r�y� gerçekleßtiren sa-
n�klar hakk�nda aç�lan davaya devam edildi.

Davan�n ilk durußmas�nda �stanbul Barosunun
müdahale talebi mahkemece kabul edildi. Baro
ad�na durußmay� Baro Baßkan� ve Yönetim Kurulu
Üyeleri ile baz� meslektaßlar�m�z kat�ld�.

Davan�n ikinci durußmas� 13 Eylül 2006 Çarßamba
günü 09.45�te Beyo¤lu 2. A¤�r Ceza Mahkeme-
si�nde yap�ld�.

Mahkeme, durußmada dinlenmeyen tan�klar�n din-
lenmesine, iki san�¤�n tutukluluk hallerinin deva-
m�na, iki san�¤�n tahliyesine ve durußman�n 9 Ka-
s�m 2006 saat 09:45�e b�rak�lmas�na oy birli¤iyle
karar verdi.



20

Baro Bülteni görüß
‹stanbul

Dilimizde cezaevleri için birçok sözcük kulla-
n�l�r. Mahpushane, hapishane, �slahhane, tev-
kifhane, dam, içeri, zindan, delik, kodes. Ayn�

ßekilde içeridekiler için de çeßitli sözcükler kullan�l�r.
Mahkum, mahpus. Tutuklu, hükümlü, kelebent, mevkuf,
menfi. k�s�tl� gibi.

Suçunuz ne olursa olsun, ya da henüz suçu kan�tlanma-
m�ß bir tutuklu da olsan�z bir kez içeri girdiniz mi, orada
duyumsad�klar�n�zla, toplumun size bak�ß� bir noktada
birleßir. Yüre¤inize ißleyen içerinin ac�s�, d�ßar�dakilerin
size bak�ß�yla birleßince aln�n�za vurulan damgan�n ate-
ßiyle yanar yüre¤iniz. So¤uk parmakl�klar�n ard�ndaki
hiçlik duygusu bir a¤aç gövdesini saran, sarmaß�klar gi-
bi kußat�r her yan�n�z�. K�p�rt�s�z bir baß�n�za� �Bir mah-
pus olarak hiçlendi¤iniz için içlenirsiniz�.1

�lhan SSelçuk yazm�ßt� bir yaz�s�nda. �çeridekiler d�ßar�-
dakilerin hep kendilerini düßündü¤ünü san�rlarm�ß.
Kendileri için bir ßeyler yapmaya çabalad�klar�n�� Oysa
sonradan anlayacaklard�r ki, içeri gireni, bir analar�
unutmaz. Bir de avukatlar�. 

Bir mahkûm için avukat�, onu hiçlik duygusundan kurta-
racak tek arac�d�r. D�ßar�dan haber getirir. Onu savunur.
Görüßünü al�r. Derdini dinler. Naz�m HHikmet�in avukat�-
na yazd�¤� ve baß harfleri avukat�n�n ad�ndan olußan ak-
rostiß ßiirini anmadan geçmek olmaz. 

��yi günlerimde çok eller uzan�r ellerime, 
RResmimi baß kößeye asarlar... 
FFakat demir kap�lar�n her kapan�ß�nda üzerime, 
AArd�nda taß duvarlar�n her kald�¤�m zaman, 
NNe arayan beni, ne soran...  

EEeeehhhh, daha iyi be bunun böyle oldu¤u... 
MMinnetim ve borçlulu¤um yaln�z sana kals�n. 
��yi günlerimde benim unuttu¤um insan eli, 
NNas�ls�n??? 

Büyük ßairin de vurgulad�¤� üzere, müvekkil avukat ilißki-
si bir süre sonra yerini dostluk ilißkisine b�rak�r. Avukat-
lar, içeridekilere d�ßar�dan uzanan s�cak bir eldir. 

�çeriye düßen biri, avukat� kendisini ziyarette gecikince
ißkillenir. Geceleri, demir ranzada tütün üstüne tütün
sarar. Gözlerine uyku girmez. Günler geçmez olur. Gö-
zü kula¤� kap�dad�r. Gardiyan�n �Bilmeeem kiim. Ziya-
retçin var,� sesini beklemeye koyulur tüm benli¤iyle. 

Dünyan�n en büyük üç barosundan biri olan �stanbul Ba-
rosu�nun internet sitesinde bir haber. �Av. BBehiç AAßç�.

Ölüm orucunda 150. gün.�
Aßç�, tek kißilik odalarda
tutuklu ve hükümlülerin
tecrite tabi tutulduklar�n�,
ßimdiye dek hukukun tüm
olanaklar�n� kulland�klar�-
n� ancak bir avukat olarak
elinden bir ßey gelmeyince
ve bu istemlere ilgili ma-
kamlar�n duyars�z kald�¤�-
n� görünce ölüm orucuna
yatt�¤�n� belirtmiß. 

Avukat ölüm orucuna ya-
tar m�? Bu yaz� yaz�ld�¤� s�-
rada 150 günü aßk�n süre-
de bir ßey yemeden. Hu-
kuk kurallar�yla yönetilen
bir ülkede bir avukat�n
ölüm orucuna yatmas� ne
anlama geliyor!..  Hukuku
uygulamakla görevli bir
avukat�n �Hukuken çaresiz kald�m� diyerek ölen yüzler-
ce mahkûm gibi ölüm orucuna girmesi yaln�zca bireysel
bir eylem olarak geçißtirilebilir mi? Bu durum o ülkenin
hukuk devleti olma niteli¤i ile çelißmez mi? 

Baromuzun adli y�l aç�l�ß bildirisinde, cezaevleri sorunu-
nun ��nsani yaklaß�mlarla� çözülmesi gerekti¤inin alt�
çizildi. San�r�z sorun da çözüm de burada dü¤ümleniyor.
�çeridekilerin de bizim gibi insan olduklar�n� an�msaya-
rak, soruna insani yaklaß�p, bir çözüm bulmak o kadar
da zor olmasa gerek. 

Cezaevi sorunun konußulabilir oldu¤unun kabul edilmesi
ve konu üzerinde ilgililerce tart�ßma aç�lmas� seçene¤i
görmezden gelindikçe bu sorununun çözülemeyece¤ini
anlamam�z gerekli. �çeridekilerin insan oldu¤unu yeni-
den an�msamam�z gerekti¤i gibi, insanlar�n konußa konu-
ßa anlaßabileceklerini de yeniden gözden geçirmeliyiz.

Aksi durumda hukuk devletinde bir hukukçu göz göre
göre ölecek. Þu ya da bu nedenden öte, ilgililer konuß-
mad�klar�, hoyrat bir suskunluk içinde olduklar� için. ■

congun@istanbulbarosu.org.tr 
Cemal OOdabaß�, HHapishaneden KKarikatürler, HHapiste
Çizmek, KKanat KKitap, SSf. 227.  

1 Hapiste Yazmak, Aytekin Y�lmaz, Kanat Kitap

‹çeridekiler ve Avukatlar›
Coflkun ONGUN

D
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avukat kitapl�¤�

Hukuk vve MMahremiyet 

ina�n�n müvekkili, bu kez,
kay�p bir k�z üzerine ha-
z�rlad�¤� rahats�z edici ye-

ni belgeseliyle ßüphe uyand�ran
film yap�mc�s� TTeerrrryy LLoonnddoonn�dur.
Kay�p k�z�n ailesi, belgeselin mah-
remiyetlerine bir sald�r� oldu¤unu
öne sürmektedir. Ancak TTeerrrryy
LLoonnddoonn�un canice bir sald�r� son-
ras�nda öldürülmüß olmas� her
ßeyi de¤ißtirmißtir. 

Bir daha cinayet davas� almama
konusunda verdi¤i sözden cayan
NNiinnaa, y�llar önce tan�d�¤� ve bir da-
ha görmemeyi ümit etti¤i cinayet
zanl�s�n�n savunmas�n� üstlenme-
ye karar verir. Bu karar, NNiinnaa�n�n
geçmißine dair tüm s�rlar� gün �ß�-
¤�na ç�kar�r ve dava her geçen gün
yeni ve tehlikeli bir boyut kazan-
maya baßlar.

MMaahhrreemmiiyyeett,, PPeerrrryy OO��SShhaauugghhnneessssyy,,
SSaallyyaannggoozz YYaayy��nnllaarr��,, RRoommaann ((ÇÇeevv..
YYeeßßiimm SSöönnmmeezz DDiinnççkkaann)) ■

Hukukçu BBaba, YYazar OO¤ul,
An�lara SSayg�l� TTorun!

900�lerin baß�... 
Büyük Osmanl� �mpara-
torlu¤u topraklar�n� yitir-

mekte. �ktidar�n� yitirmekte. Devle-
tin memurlar�, yetkilerini ceplerini
daha çok doldurma yönünde kul-
lanmakta, eßk�yayla ißbirli¤i içinde
küçük servetlerin peßine düßmüß... 
Hukuk mektebini pekiyi ile bitirmiß
AAbbddüüllkkaaddiirr KKeemmaallii, ad�nda bir genç,
hiç de naif olmayan idealizminin pe-
ßine düßmüß, inatla savaßmakta. 
Hukuktan, adaletten baßka, dürüst-
lükten, insanl�ktan baßka bir de¤er
tan�m�yor. Vatan�n� silahla savunan
bir yurtsever AAbbddüüllkkaaddiirr KKeemmaallii...
Ama onun as�l savaß�, insani de¤er-
lerin, hakk�n, adaletin korunmas�n�
hedefliyor. 
Büyük yazar�m�z OOrrhhaann KKeemmaall�in
babas� olan AAbbddüüllkkaaddiirr KKeemmaallii Bey,
deneyimlerinin yar�nlara �ß�k tuta-
ca¤�n�n bilincinde bir ayd�n olarak o
günleri kayda geçirmiß. TToorruunnuu IIßß��kk
ÖÖ¤¤üüttççüü, titiz bir çal�ßmayla an�lar�
düzenledi ve bize sundu. 
Yaz�l�-sözlü tarih hazinemize büyük
bir katk� olan ve uzun zamand�r
beklenen bu kitap, OOrrhhaann KKeemmaall�in
yazarl�k yetene¤inin kayna¤�n� da
gözler önüne seriyor...
OOrrhhaann KKeemmaall��iinn BBaabbaass�� AAbbddüüllkkaaddiirr
KKeemmaallii��nniinn AAnn��llaarr��,, HHaazz��rrllaayyaann IIßß��kk
ÖÖ¤¤üüttççüü,, EEppssiilloonn YYaayy��nnllaarr��  ■

Hukukçular ��çin ��letißim vve 
Ma¤dur ��le GGörüßme
Teknikleri 

aromuzun CMK E¤itim
seminerlerinden geçen
ya da bu konudaki semi-

nerlere kat�lan herkes NNeeyyllaann ZZii--
yyaallaarr ad�n� mutlaka duymuß ve
onun ma¤dur ve zanl�larla görüß-
me teknikleri konusundaki bilgile-
rinden yararlanm�ßt�r.

ZZiiyyaallaarr, bu bilgilerini Hukukçular
için �letißim ve Ma¤dur �le Görüß-
me Teknikleri (NNeeyyllaann ZZiiyyaallaarr,
2006 Goa Yay�nlar�) adl� cep kitab�
boyutunda bir eserle kitaplaßt�rd�.
�nsanlar aras� �letißim, �letißimi
Bozan Faktörler, Sözsüz �letißim
(Beden Dili) gibi baßl�klar�n yer al-
d�¤� kitab�n önsözünde ZZiiyyaallaarr,
baßta �stanbul Barosu olmak üze-
re birçok baroda verdi¤i sunumla-
r� bir araya getirdi¤ini, klasik lite-
ratür bilgisinin yan� s�ra aradan
geçen y�llar boyunca avukat arka-
daßlar�m�n mesleki tecrübelerin-
den bana aktard�klar� deneyimler,
elinizdeki kitab�n ortaya ç�kmas�n-
da çok önemli rol oynad�, diyor.
NNeeyyllaann ZZiiyyaallaarr��n baromuz yay�nla-
r� aras�ndan ç�kan yay�nlar�na ba-
romuzdan ulaß�labilir. ■

1N
B
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Baro Bülteni yay�n
‹stanbul

Çocuk AAdalet
Sisteminde UUzlaßma  
�stanbul Barosu Çocuk Hak-
lar� Merkezi taraf�ndan
gerçekleßtirilen 12.05.2006
günlü Çocuk Adalet Siste-
minde Uzlaßma isimli atölye
çal�ßmas�n�n sunum ve ra-
porlar� baro cep yay�nlar�
aras�ndan yay�mland�. 

125 Sayfadan olußan kitap-
ta, TCK 5. madde ve uzlaß-
ma, Uzlaßmada Kabul Þart�,
Uzlaßman�n Ön ödemeden
fark�, Ölçütler, Kimler Uz-
laßt�r�c� olabilir, Uzlaßt�r�c�-
lar�n E¤itimi, Kurumsal E¤i-
tim, Uzlaßt�r�c� Avukat ve
Etik gibi önemli konu baß-
l�klar� yer al�yor. Üç Oturum
notundan olußan kitab�n son
bölümünde Toplant� raporu
ve konuyla ilgili ekler ayr�
ayr� bölümler halinde yer
al�yor. 

Çocuk Haklar� Merkezi ta-
raf�ndan yaz�lan giriß yaz�-
s�nda, �stanbul Barosu Ço-
cuk Haklar� Merkezi olarak
konuya verdi¤imiz önem
nedeniyle, uzlaßma ile ilgili
yasal düzenlemelerin ve uy-
gulamalar�n izlenmesi ve
ihtiyaca uygun bir model ya-
rat�lmas� için yap�lmas� ge-
rekenleri tespit etmeyi
önemsiyoruz, denildi.       ■

Bir CCezac� ��le
Geçmißten GGünümüze 
Prof. DDr. EErdener YYurtcan��n
çeßitli dergi ve gazetelerde
yay�mlanan yaz�lar�ndan olu-
ßan Bir Cezac� ile Geçmißten
Günümüze adl� kitap �stan-
bul Barosu Yay�nlar� aras�n-
dan ç�kt�. 
Yurtcan, kitaba yazd�¤� önsöz-
de, elinizdeki kitaba �Bir Ce-
zac�yla Geçmißten Günümü-
ze� ismini verirken çok dü-
ßündü¤ümü söylersem, do¤-
ru olmaz. Kitap içeri¤i ile bu
baßl�¤� kendisi yaratt�, demek
daha do¤ru olur. Kitapta ne-
ler mi var? Günümüzden ge-
rilere do¤ru giderek on y�l�
aßk�n bir zaman dilimi içinde,
üniversite, dersler, kitaplar,
davalar, paneller, sempoz-
yumlar aras�nda, o günlerde
güncellik taß�yan hukuki ko-
nularda, adeta oltan�n ucuna
tak�lanlar örne¤i, günlük ga-
zetelere yazd�¤�m yaz�lar.

Bunlar� yazarken, o günün
ortam�nda, bazen bir yasa
tasar�s� ile ilgili görüß, bazen
yeni yürürlü¤e girmiß bir ya-
sayla ilgili beklentiler, bazen
rahats�z eden hukuka ayk�r�-
l�klara baßkald�r�lar ön plana
ç�kt�. Bunlar� yazarken,
amaç tekti, kamuyu ayd�n-
latmak, belirli konularda, ki-
ßileri düßünmeye yönlendir-
mek, diyor. ■

HFSA, HHukuka  YYön
Vermeyi SSürdürüyor 
Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji
Arkivi (HFSA) Dergisinin 15.
Say�s� �stanbul Barosu tara-
f�ndan yay�mland�. Prof. DDr.
Hayrettin ÖÖkçesiz taraf�ndan
haz�rlanan HFSA 15. Say�da
yerli ve yabanc� uzmanlar�n
çeßitli konulara dair görüß-
lerine yer verilmiß. 

Bu say�da yer alan yazarlar�n
seçti¤i baz� konu baßl�klar�
ßöyle: Hukukta Kuram ve
Uygulama: Hukuk Tekni¤i-
nin Sihirli ißlevi. Adalet ve
Hukuk, Tabii Hukuk ve Pozi-
tif Hukuk, Kelsen�in Hukuk
ve Devlet Teorisi, Saf Hukuk
Kuram� Nedir, Norm ve De-
¤er, Kad�n Ma¤duriyeti Ma¤-
dur Olarak Kad�n�n Hukuk-
sal Konumu, Yarg�lamada
Nesnelli¤in Psikolojik ve
�nançsal Boyutu, Hukuk ve
Sözleßme- Sözleßme Huku-
ku Da¤�t�c� Adalet, Hukuk ve
Bilimi. ■

Adalete EErißim
Sempozyum NNotlar�
04.07.2006 günü Lütfi K�rdar
Kongre ve Sergi Saray��nda
gerçekleßtirilen Adalete Eri-
ßim Uluslararas� Sempozyum
Notlar� Türkçe olarak yay�m-
land�. Kitab�n �ngilizce metin-
leri ayr�ca bas�lacak. �stanbul
Barosu�nun 128. kuruluß y�l-
dönümü etkinlikleri kapsa-
m�nda düzenlenen sempozyu-
ma, Uluslararas� Ceza Mahke-
mesi yarg�ç ve savc�s� ile bir-
çok ülkeden baro temsilcileri
kat�larak bildiri sunmußlard�.
Sempozyumun aç�l�ß�nda bir
konußma yapan, �stanbul Ba-
rosu Baßkan� AAvv.. KKââzz��mm KKooll--
ccuuoo¤¤lluu, �adalete erißimin te-
mel ere¤i, bir ülkede huku-
kun üstünlü¤ünü egemen k�l-
mak ve yurttaßlar�n hukuka,
adalete güvenini güçlendiril-
mesini sa¤laman�n yan� s�ra
hukuk uygulamas�ndan eßit
olarak yararlanmalar�n� içer-
di¤i belirtti.
Kitapta UCM ve Adalete Eri-
ßim, Katalonya ve Adalete Eri-
ßim, Luksemburg Barosu�nun
Adalete erißimdeki Rolü ve
Barselona Barosu�nun Adalete
Erißimdeki Rolü gibi konular�
içeren sunumlar yer al�yor. 
�stanbul Barosu Yay�nlar� Cep
Kitaplar� Dizisi aras�ndan ya-
y�mlanan Adalete Erißim Kita-
b�, Baro Yay�nlar�n�n 40. s�
olurken Cep Kitaplar�n�n da
19.su oldu.  Kitap AAvv.. CCeellaall ÜÜll--
ggeenn ile CCooßßkkuunn OOnngguunn taraf�n-
dan yay�ma haz�rland�.        ■
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Baro Bülteni
‹stanbul

ruhsat törenleri

10.08.2006
KAM�L ACAR
GAMZE ETE
SERKAN ÖZTÜRK
ÖZGÜR ERBAÞ
MEHMET ECE
FUNDA USTAOÚLU
YUSUF B�LGEHAN ÖZTÜRK
MUHAMMET YILDIZ
FAHRETT�N CEM KESER

CAN AKÇAOÚLU
YAS�N YAÞAR ÇAKIRCA
�NAN SOYDAN
ASLI AKSOY
GÜNAY C�VELEK
MUSTAFA ÖDEM�Þ
B�LAL CAN
�SA POLAT
GAFFAR� BOZAN
ERSAN TOLGA BÜYÜKMER�Ç
BÜLENT KILIÇ
MUSTAFA KÖSTÜ
HAL�L �BRAH�M BACACI
S�BEL ÇEV�K
SEL�N �VGEN
AYÞE GÜL ALKIÞ
IÞIL OKUTGEN
ULV� DARENDEL�

A⁄USTOS AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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ruhsat törenleri

24.08.2006
SEY�T KAM�L YAMAN 
BEK�R SAM� NALBANTÇI
GÖKAY SEFEROÚLU 
AHMET YAÚLI
DOÚAN ÞAHUTOÚLU 
NURCAN ERDEM 
FAT�H ERB�CAN 
MURAT ÖZTÜRK
MEHMET SERDAR ÇINAR
C�HAN ARABACI
AYÞEGÜL YEÚ�N
SERAP SÖMER
HASAN SERDAR TABANOÚLU 
�REM ASLAN
SEM�HA ESER
SEMA AKÞ�T
RECEP NEHA ÇAYLAN
MUSTAFA DOÚAN
MEL�KE TURABOÚLU AKÇAEL
TUFAN KESMAN
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Baro Bülteni
‹stanbul

por KKomisyonu Baßkan� Av.Engin TTuzcu-
o¤lu ile Komisyon Üyesi Av.Kürßat 

Güvenç�in organize etti¤i �stanbul Barosu
Geleneksel 16. Hal�saha   Futbol Turnuvas� 23 Ey-
lül, Cumartesi günü Kad�köy Halil Türkkan Tesis-
lerinde baßlad�. 

Avukat ve Stajyer Avukatlar�n yan� s�ra kontenjanla
s�n�rl� olmak üzere hukuk fakültesi ö¤renci ve ö¤re-
tim görevlileri, di¤er barolara mensup avukatlar ile
adliye personelinin de kat�labildi¤i turnuvan�n aç�l�ß
maç�n�n baßlama vurußu Baromuz Baßkan� Say�n
Av.Kaz�m Kolcuo¤lu taraf�ndan yap�ld�. Aç�l�ßta k�sa
bir konußma yapan Baromuz Baßkan�; mesle¤in yo-
¤un temposu ve meslektaßlar�m�z�n bu tempodan
bakiye yorgunlu¤unun bu tür organizasyonlar saye-
sinde bir nebze olsun azalt�lmaya çal�ß�lmas�n�n,

üstelik bunun da bir gelenek haline getirilmiß olma-
s�n�n öneminden bahsedip tüm tak�mlara baßar�l� ve
zevkli bir turnuva geçirmelerini diledi.

Agresif MMarmara, Kallavi(Birkaç YYaßl� ��yi AAdam),
Þeytan�n AAvukatlar�, Carpe-

Diem, Yaz�, Son DDakika, Panik AAtak, Zu¤aßi BBerepe,
Otuzbeß, Anatolia, Þampaßakaraderbentspor,
Tmsf, Adalet MMeslek LLisesi, Bekar BBacanaklar, Ka-
kara KKikiri , K�z�ly�ld�z, Sultanbeyli AAdliye BBaro, Ac
As�a MMinör, Bo¤aziçi, �nfamis PPentas, Kallavi-2,
Susurluk KKamyonu, Nostalji ve Baro olmak üzere
24 tak�m�n 3 grupta mücadele edece¤i turnuvada
toplam oyuncu say�s� ise 416. Tam anlam�yla bir
ßöleni and�ran turnuvaya olan yo¤un ilgi, Spor KKo-
misyonu�nun son dönemdeki baßar�l� çal�ßmalar�-
n�n meyvesi olarak görülürken, Baromuzun da
ambulans ve di¤er hizmetler hususundaki katk�s�
takdirle karß�land�. 

Grup, klasman ve play-off olmak üzere toplam 96
maç oynanacak olan turnuvada maçlar Cumartesi
ve Pazar yap�lacak olup, tüm tak�mlar Cumartesi
ve Pazar olmak üzere haftada 2 maç oynayacaklar-
d�r. Kas�m ay� sonunda sona erecek olan turnuva-
ya kat�lan tüm tak�mlara baßar�lar diliyor,  meslek-
taßlar�m�z� da Kad�köy Halil Türkan Tesisleri�nde( 0
216 339 57 94) yaklaß�k 2 ay sürecek bu ßöleni sey-
re davet ediyoruz.   ■

spor

Hal› Saha Futbol Turnuvas› Bafllad›…

S



�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Merkezler-Kurullar ve
Komisyonlar� ile birlikte 2004 � 2006 döneminde öncelikle
meslektaßlara, hukukun üstünlü¤ü ve yarg� ba¤�ms�zl�¤�-
na, ülkemizdeki gelißmelere yönelik etkinlikler düzenle-
miß ve bu aç�dan her konudaki görüßünü ve duyarl�l�¤�n�
kamuoyuyla paylaßm�ßt�r. Etkinliklerle ilgili ayr�nt�l� bilgi-
ye Baro Bültenlerinde ve Baro web sayfas� Haberler bölü-
münde yer verilmißtir. AB�ye uyum yasalar� ad� alt�nda te-
mel yasalarda h�zla de¤ißikliklerin yap�ld�¤� bu dönemde
özellikle Meslek �çi E¤itim yo¤un bir ßekilde sürdürül-
müßtür, bu toplant�lar�n kitap halinde yay�nlanmam�ß
olanlar� CD olarak meslektaßlar�m�z�n bilgi ve yararlan-
malar�na sunulmußtur.
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Ceza Muhakemeleri
Kanunu Tasar›s›
‰‰ 24 Kas›m 2004

�stanbul Barosu, Galatasaray Üniversitesi ve Ceza
Hukuku Derne¤ince düzenlenen aç�ß konußmas�n�
Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun yapt�¤� toplant�n-
da Prof. DDr. EErdener YYurtcan, Prof. DDr. DDuygun
Yarsuvat, AAv. DDr. NNurettin TTopçu, PProf. DDr. NNur
Centel, AAv. Þeref DDede, YYarg�ç EErkan CCanak, YYar-
g�ç AAtilla HHekimo¤lu, AAv. FFehmi DDemir yasa tasar�-
s� hakk�nda de¤erlendirmeler yapt�lar. (bkz: Baro
Bülteni Say�: 13, Aral�k 2004)

Türk Ticaret Kanunu
Tasar›s› Sempozyumu
‰‰ 01-02 MMay�s 22005

�stanbul Barosu ve Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesin-
ce düzenlenen iki günlük Sempozyumda Prof. DDr.
Hikmet SSami TTürk, PProf. EErdo¤an MMoro¤lu, PProf.
Dr. MMehmet BBahtiyar, DDoç. DDr. AAli CCem BBudak, DDoç.
Dr. Þükrü YY�ld�z ve konunun uzmanlar� taraf�ndan
Tasar� tart�ß�ld�. Toplant�da kat�l�mc�lara �stanbul
Barosu  görüßü olarak  TBMM�ye gönderilmiß olan
Prof. DDr. EErdo¤an MMoro¤lu taraf�ndan haz�rlanan
�TTK Tasar�s�na �lißkin De¤erlendirme ve Öneriler�
adl� Baro yay�n� iletildi. 

‰‰ 17 MMay�s 22005

�stanbul Barosu, 17 May�s 2005 tarihinde Bak�rköy
Belediyesi Kültür Merkezinde ve  25 MMay�s 22005�de
Maltepe Üniversitesinde Prof. DDr. EErdo¤an MMoro¤-

lu�nun konußmac� oldu¤u Ticaret Kanunu Tasar�s�
de¤erlendirme toplant�lar�n� düzenledi.

‰‰ 12 EEylül 22006

Türk Ticaret Kanunu�nun Yürürlük ve Uygulamas�
Hakk�nda Kanun Tasar�s��na ilißkin �stanbul Baro-
su görüßü TBMM Adalet Komisyonuna iletildi. 

Türk Borçlar Kanunu Tasar›s›
‰‰ 26 MMart 22005

�stanbul Barosunca düzenlenen aç�ß konußmas�n�
Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun ve oturum baß-
kanl�¤�n� K.Ü.H.F. Dekan� Prof. DDr. TTu¤rul AAnsay��n
yapt�klar� Borçlar Kanunu Tasar�s� Tan�t�m Paneli-
ne Prof. DDr. HHaluk BBurcuo¤lu, PProf. DDr. SSaibe OOk-
tay ÖÖzdemir ve Prof.Dr. NNami BBarlas kat�ld�lar.  

‰‰ 17 �� 118 KKas�m 22005

�stanbul Barosu ile �stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesince düzenlenen Baßkan Av. Kâz�m Kolcu-
o¤lu�nun aç�ß konußmas�n� yapt�¤� iki günlük Borç-
lar Kanunu Tasar�s� Sempozyumuna Prof. DDr. ÖÖzer
Seliçi, PProf. DDr. HHüseyin HHatemi, PProf. DDr. AAyd�n
Aybay, PProf. DDr. MMustafa DDural, PProf. DDr. Þener AAk-
yol, PProf. DDr. HHaluk BBurcuo¤lu, PProf. DDr. EErdo¤an
Moro¤lu, Yarg�tay Hukuk Genel Kurulu Baßkan�
M. HHandan SSurlu ve uzmanlar kat�ld�lar.

‰‰ 21 Þubat 22006

Türk Borçlar Kanunu�nun Yürürlük ve Uygulama-
s�na Dair Kanun Tasar�s�na ilißkin �stanbul Barosu
görüßü TBMM Adalet Komisyonun gönderildi. 

TASARILARI DEÚERLEND�RD�K 
BARO GÖRÜÞÜNÜ TBMM�ye �LETT�K
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Mortgage Tasar›s› 
‰‰ 28 KKas�m 22005

�stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesinin birlik-
te düzenledi¤i toplant�da kamuoyunda �Mortgage�
olarak bilinen ve uzun vadeli konut finansman sis-
temini getirerek kira öder gibi konut sahibi olmaya
olanak sa¤layan �Konut FFinansman SSistemine ��liß-
kin ÇÇeßitli KKanunlarda DDe¤ißiklik YYap�lmas� HHak-
k�nda KKanun TTasar�s�� ele al�nd�. Aç�ß konußmas�n�
Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun yapt�¤� Panele
Prof. DDr. AAbdülkadir AArpac�, PProf. DDr. SSaba ÖÖzmen,
Prof. DDr. BBilge UUmar, PProf. DDr. AAli CCem BBudak ko-
nußmac� olarak kat�ld�lar.

(Baro Bülteni say�:25, Aral�k 2005)

Hukuk Muhakemeleri
Kanunu Tasar›s›
‰‰ 28 HHaziran 22006

�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezince
28.06.2006 tarihinde Galatasaray Üniversitesinde
düzenlene ve oturum baßkanl�¤�n� Baßkan Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu�nun yapt�¤� Tasar� Tan�t�m Top-
lant�s�na Prof. DDr. HHakan PPekcan�tez, PProf.Dr. KKa-
mil YY�ld�r�m ve Prof. DDr. OO¤uz AAtalay kat�ld�lar.

‰‰ 19 TTemmuz 22006

�stanbul Barosu ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesince 19.07.2006 tarihinde düzenlenen oturum
baßkanl�¤�n� K.Ü.H.F. Dekan� Prof. DDr. TTu¤rul AAn-
say��n yapt�¤� Tasar�y� de¤erlendirme toplant�s�nda
konußmac� olarak Prof. DDr. YYavuz AAlangoya, PProf.
Dr. NNevhis DDeren YY�ld�r�m ve Prof. DDr. KKamil YY�ld�-
r�m kat�ld�lar.

TBMM Adalet Komisyonuna, Barolara ve Üniversi-
telere HMK Tasar�s�na ilißkin �stanbul Barosu gö-
rüß olarak Prof. DDr. YYavuz AAlangoya, PProf. DDr. NNev-
his DDeren YY�ld�r�m ve Prof. DDr. KKamil YY�ld�r�m tara-
f�ndan haz�rlanan �Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Tasar�s� � De¤erlendirme ve Öneriler� kitab� gön-
derildi. 

Terörle Mücadele 
Yasa Tasar›s› Hakk›nda 
‹stanbul Barosu Görüflü
‰‰ 28 NNisan 22006

Tasar�n�n madde madde ele alarak incelendi¤i bil-
dirinin son bölümünde ßu görüßlere yer verildi: 
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�Bir ülkede terör yaratmak, teröre sebep olmak ve
terörü övmek eylemlerinin suç olarak de¤erlendi-
rilip, cezaland�r�lmas�ndan daha do¤al bir ßey ola-
maz. Ülkede yaßayan masum insanlar�n can�na
kast eden, korku ve endiße yaratan örgütlerin fa-
aliyetlerini durdurmak için önlem almak her ülke
devletinin en vazgeçilmez hakk�d�r. Ancak bu hak-
k�n kullan�lmas�nda Temel Hak ve Özgürlüklerin
kullan�m�n�n k�s�tlanmamas�, hukuk devletine ya-
k�ßan bir tutum olacakt�r. Al�nacak önlemlerde hu-
kukun genel ilkeleri, kanun koyucu için tek geçer-
li ölçüt olmal�d�r.

Son olarak kamuoyunda yer alan tart�ßmalardan
biri de bu yasan�n belirli yerlerde yaßayan vatan-
daßlar�m�z için ç�kar�ld�¤� yönündeki beyanlard�r.
Üniter yap�ya sahip, bir hukuk devletinde ç�kar�lan
yasalar tüm vatandaßlara uygulan�r ve o yasalar-
dan tüm yurttaßlar eßit oranda etkilenirler. Bu
yöndeki tart�ßmalar, anayasal sistemimize zarar

verece¤i gibi mevcut demokratik yap�ya da yarar
sa¤lamayacakt�r�.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu�nda)

Temel Ceza Kanunlar›na
Uyum Amac›yla Çeflitli 
Kanunlarda De¤ifliklik 
Yap›lmas›na Dair Kanun 
Tasar›s› Hakk›nda Kad›n
Haklar› Komisyonu Görüflü
‰‰ 28 HHaziran 22006

Tasar�n�n �aile içi ßiddet� kapsam�nda olan TCK

86/2 - a maddesiyle fiilin  takibi ßikâyete ba¤l� hale

getirilmek istenmißti. �stanbul Barosu Kad�n Hak-

lar� Komisyonu taraf�ndan iletilen görüß do¤rultu-

sunda geri çekildi. 

Alt› Ayl›k CMK Uygulamalar›
De¤erlendirildi
‰‰ 5�9 AAral�k 22005

�stanbul Barosu ve Bahçeßehir Üniversitesinin or-

taklaßa düzenledi¤i ve aç�l�ß konußmas�n� �stanbul

Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun yapt�¤�

�Ceza MMuhakemesi KKanununun vve 66 AAyl�k UUygula-

mas�n�n DDe¤erlendirilmesi� konulu sempozyuma

ö¤retim üyeleri ve avukatlar konußmac� olarak ka-

t�ld�lar. Sempozyumun her günü Hâkim ve Savc�lar

ile meslektaßlar�n yo¤un ilgisiyle gerçekleßtirildi.

Toplant� çözümleri CD olarak Barodan temin edi-

lebilir.

TCK ve CMK 
Uygulamalar›nda Hukuka
Ayk›r›l›klar Tart›fl›ld›
‰‰ 11 Þubat 22006

YASALARI VE UYGULAMADA

KARÞILAÞILAN AKSAKLIKLARI TARTIÞTIK
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�stanbul Barosu Hukuka Ayk�r�l�klar� �zleme Komis-
yonunca düzenlenen �TCK vve CCMK UUygulamas�nda-
ki HHukuka AAyk�r�l�klar vve ÇÇözüm ÖÖnerileri� konulu
Sempozyumun aç�ß konußmas�n� �stanbul Barosu
Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç, Oturum Baßkan-
l�¤�n� Av. NNezire SSelçuk yapt�lar. Sempozyumda Doç.
Dr. AAdem SSözüer, SSelahattin AAydo¤du ve Av. MMurat
Nabi AAyhan görüßlerini aç�klad�lar.

Ceza Yasalar›nda Yaflanan
Hukuka Ayk›r›l›klar› 
De¤erlendirme 
Toplant›lar› Yap›ld›
‰‰ 18 MMart; 11-15-22 NNisan 22006

�stanbul Barosu CMK Uygulama Servisince Ceza
Yasalar� Uygulamalar�nda Yaßanan Hukuka Ayk�r�-
l�klar� De¤erlendirme Toplant�lar� Kad�köy, Bak�r-
köy, Beyo¤lu, Kartal Bölgelerinde dört ayr� günde
yap�ld�. Aç�l�ß�n� �stanbul Barosu Baßkan Yard�mc�-
s� Av. FFiliz SSaraç��n yapt�¤� toplant�larda Yrd. DDoç.
Dr. YY�lmaz YYaz�c�o¤lu, DDoç. DDr. AAli KKemal YY�ld�z ile
Arß. GGör. OOlcay BBa¤c� konußmac� olarak kat�ld�lar.

Medeni Kanunda 
Boflanma ve Mal Rejimleri
‰‰ 4 Þubat 22006

�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezi taraf�n-
dan düzenlenen ve aç�ß konußmas�n� Av. MMehmet
Durako¤lu�nun yapt�¤� �Boßanma ve Mal Rejimleri�
Paneline Av. NNazan MMoro¤lu ve Ygt. 22.HD. üüyesi
Ömer UU¤ur GGençcan konußmac� olarak kat�ld�lar.
Meslektaßlar�m�z Panelin çözümünü CD olarak
Barodan temin edebilirler.

‰‰ 25 Þubat 22006

�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezince dü-
zenlenen ve aç�ß konußmas�n� Av. FFiliz SSaraç��n,

oturum baßkanl�¤�n� Av. NNazan MMoro¤lu�nun yap-
t�klar� �Boßanma ve Mal Rejimleri� Paneline Ygt.
2.HD BBaßkan� AAli ��hsan ÖÖzu¤ur ve Ygt. 22.HD. üüyesi
Ömer UU¤ur GGençcan konußmac� olarak kat�ld�lar.
Meslektaßlar�m�z Panelin çözümünü CD olarak
Barodan temin edebilirler.

Banka ve Kredi Kartlar› 
Kanunu 
‰‰ 20 MMart 22006

�stanbul Barosu Tüketici Haklar� ve Rekabet Huku-
ku Merkezince düzenlenen ve aç�l�ß konußmalar�n�
Av. FFiliz SSaraç ve Av. RReßat EErkul�un yapt�¤� Panel-
de�5464 Say�l� Banka Kartlar� ve Kredi Kartlar� Ka-
nunu� tart�ß�ld�. Oturum baßkanl�¤�n� Merkezin Ge-
nel Sekreteri Av. AA. KKâz�m EErtence�nin yapt�¤� pa-
nele Prof. DDr. ��. YY�lmaz AArslan, YYrd. DDoç. DDr. EEbru
Ceylan ve Av. AAli EEr konußmac� olarak kat�ld�lar.

Aile Mahkemeleri ve 
Uygulamada 
Karfl›lafl›lan Sorunlar
‰‰ 21 TTemmuz 22006

�stanbul Barosu Kad�n Haklar� Komisyonunca dü-
zenlenen ve aç�ß konußmas�n� Av.Aydeniz TTus-
kan��n, oturum baßkanl�¤�n� Av. NNazan MMoro¤-
lu�nun yapt�klar� �Boßanma ve Mal Rejimleri� Pa-
neline Ygt. 2.HD BBaßkan� Ali ��hsan ÖÖzu¤ur ve
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Prof.Dr. SSaibe OOktay ÖÖzdemir konußmac� olarak
kat�ld�lar. Meslektaßlar�m�z Panelin çözümünü CD
olarak Barodan temin edebilirler.

Sosyal Güvenlik 
Yasas› Tart›fl›ld›
‰‰ 2-3 HHaziran 22006

�stanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesinin or-
taklaßa düzenledikleri ��ß HHukuku vve SSosyal GGü-
venlik HHukukuna ��lißkin SSorunlar vve ÇÇözüm ÖÖneri-
leri� konulu seminerin aç�ß konußmalar�n� Çal�ßma
ve Sosyal Güvenlik Bakan� Murat BBaßesgio¤lu ve
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu yapt�lar. Toplant� sunumunu
Çal�ßma Hukuku Komisyonu Baßkan� Av. ��smail

Tepecik�in yapt�¤� seminerde Prof. DDr. DDuygun YYar-
suvat,. DDr. CCan TTuncay DDoç. DDr. MMustafa AAlp, DDoç.
Dr. EErdem ÖÖzdemir yasa hakk�nda de¤erlendirme-
ler yapt�lar.

Türk ‹cra ve ‹flas 
Kanunu’nda Sermaye 
fiirketlerine Yönelik
“Yeniden Yap›land›rma 
Modelleri”
‰‰ 14 TTemmuz 22006

�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezince dü-
zenlenen Türk �cra ve �flas Kanunu�nda Sermaye
Þirketlerine Yönelik �Yeniden Yap�land�rma Model-
leri� konulu toplant� Aç�ß konußmalar�n� �MKB
Baßkan� OOsman BBirsen ve �stanbul Barosu Baßkan
Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç��n yapt�klar� toplant�y�
Prof. DDr. YYavuz AAlangoya yönetti. Manisa Barosun-
dan Av. Þakir BBalc� sermaye ßirketlerine yönelik
yeniden yap�land�rma modelleri, özellikle �iflas�n
ertelenmesi� hakk�nda ayr�nt�l� bilgi verdi. Meslek-
taßlar�m�z Panelin çözümünü CD olarak Barodan
temin edebilirler. 

Duruflma S›ras›nda 
Yazd›r›lan Tutanaklar›
Avukatlar da 
‹zleyebilecekler
‰‰ 12 NNisan 22006

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, �stanbul�daki tüm
adliyelerde mahkeme baßkan� ya da hâkimlerin
durußma s�ras�nda yazd�rd�klar� tutanaklar� müda-
filerin de  izleyebilmesini sa¤lamak amac�yla avu-

kat masalar�na LCD monitörler konulmas�n� ka-
rarlaßt�rd�. Bugün itibariyle �stanbul Adliyelerinde
287 ddurußma ssalonuna 5574 monitör konulmußtur.

BARO ODALARI � DURUÞMA SALONLARI
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Avukatlar Adliyelerdeki 
Baro Odalar›nda Kablosuz 
‹nternet Ba¤lant›s› 
Kurabilecekler
�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, Baro Odalar�n�n
meslektaßlar�n kullanmas�na elverißli fiziki ßartla-
r�n� sa¤lamak için çaba sarfetmesinin yan�nda,

avukatlara yönelik yeni bir hizmeti baßlatt�. Baro
üyesi avukatlar, �stanbul�daki tüm Adliyelerde Ba-
ro Odalar�nda ADLS ba¤lant�s� ve kablosuz mo-
demler arac�l�¤�yla internet ba¤lant�s� kurabile-
ceklerdir. Kablosuz a¤� kullanabilmek için avukat-
lar�n baro vestiyeri ile temasa geçerek ba¤lant� ßif-
resini ö¤renmeleri gerekiyor. Ba¤lant� ile ilgili so-
runlar�n bildirilmesi için Bilgi �ßlem Servisinin
(0212/ 251 63 25/ 174 � 169) telefonlar� aranabilir.

Son Geliflmeler Ifl›¤›nda 
K›br›s Paneli 
‰‰ 26 Þubat 22005

�stanbul Barosu�nun düzenledi¤i, aç�ß konußmas�-
n� Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç��n yapt�¤� Pa-
nelde, konußmac�lar Kuzey K�br�s Türk Cumhuri-
yeti Cumhur  Baßkan� Rauf DDenktaß, Prof. DDr. HHa-
luk KKabaalio¤lu, Prof. DDr. SSevin TTolunay, Prof. DDr.
Süheyl BBatum, Prof. DDr. HHasan KKöni Türkiye Cum-
huriyetinin ulusal davas� K�br�s konusundaki olum-
suz gelißmelere dikkat çektiler. Denktaß, �stanbul
Barosunun Avrupa�daki barolarla ißbirli¤i yaparak,
Kuzey K�br�s�ta insan haklar� ve hukukun üstünlü-
¤ünün kurulmas� için katk� yapmas�n� istedi.

Sözde Ermeni Soyk›r›m 
Konusunda Tarihsel 
Gerçekleri ve Hukuku 
Yok Sayan Siyasal 
Kararlar› K›nad›k
‰‰ 22 NNisan 22005

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, bu konudaki gö-
rüßlerini 22 Nisan 2005 tarihinde bir bildiriyle ka-
muoyuna aç�klad�.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

“Egemenlik Ulusundur”
‰‰ 23 NNisan 22005

�stanbul BBarosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ço-
cuk Bayram� nedeniyle yay�nlad�¤� bildiride ßu gö-
rüße yer verdi: �Ulusal egemenli¤in ve halk�n ira-
desinin, demokrasinin ve hukukun üstünlü¤ünün
bu gün de ayn� önemi taß�d�¤�n�n ve vazgeçilmezli-
¤inin bilincindedir. Bu önemli y�ldönümünde ülke-
mizde hukuk ve demokrasinin çerçevesini olußtur-
du¤u bir yönetim ve anlay�ß�n egemen k�l�nmas�

ÜLKE SORUNLARINA DUYARLILIÚIMIZI 

TOPLUMLA PAYLAÞTIK 
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için verdi¤i u¤raßlar� sürdürece¤ini kamuoyuna
sayg�yla duyurur.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Hükümetin ‹ncirlik 
‹çin Verdi¤i “Blok ‹zin” 
Ulusal Ç›karlar›m›za 
Ayk›r›d›r.
‰‰ 29 NNisan 22005

�stanbul Barosu Baßkanl�¤� yay�nlad�¤� bildiri ile
�Blok �zin� konusunda hükümeti uyard�. Ayn� bildiri
içinde hükümetin türban �srar�n� �dini ssiyasallaß-
t�rma ççabas�� olarak niteledi ve bunun sak�ncalar�-
na dikkat çekti.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

TBMM Baflkan›na Tepki
‰‰ 6 MMay�s 22005

Anayasal kurumlar�n (Genelkurmay Baßkanl�¤�,
Anayasa Mahkemesi ve Cumhuriyet Baßsavc�l�¤�)
laiklik konusundaki aç�klamalar�ndan rahats�z
olan TBMM Baßkan�n�n demeçlerinin tutars�zl�¤�
konusunda �stanbul Barosu Baßkanl�¤� bir bildiri
yay�nlayarak bu konudaki görüßünü kamuoyuna
aç�klad�.

Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Avrupa Hukuku 
Perspektifinde 
Ankara Antlaflmas›n›n 
Geniflletilmesi
‰‰ 1 HHaziran 22005

�stanbul Barosu Uluslararas� �lißkiler ve AB Huku-
ku Komisyonunca düzenlenen panelin aç�ß konuß-

mas�n� Baro Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu aaçt�.
Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak��n yönetti¤i panele,
Prof. DDr. RR�dvan KKarluk, PProf. DDr. HHasan KKöni vve AAv.
Hakan ÖÖncel Rum kesimini tan�ma konusunu ele
ald�lar.

Haberleflme Özgürlü¤ü, 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi Dersleri 
Konusunda Uyar› 
‰‰ 4 HHaziran 22005

Baro güncel konulardaki görüß ve aç�klamalar�n�
bir bas�n bildirisiyle kamuoyuna duyurdu. Bildiride
sonuç olarak ßu görüße yer verildi: �Aç�klamaya
çal�ßt�¤�m�z olgular, henüz tam olarak ortaya ç�k-
mam�ß bir bütünün göze gelen parçalar�d�r. Görü-
nen, görünmeyen parçalar�n birleßmesiyle ortaya
ç�kacak tablonun hiç birimizin görmek istemeye-
ce¤i nitelikte olmas� kaç�n�lmazd�r. Bu yüzden, bu-
gün hepimize bu parçalar�n her biri ile ayr� ayr� u¤-
raßmak ve amaçlad�klar� bütünün önüne geçmek
görevi düßmektedir.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

LOZAN Bar›fl 
Antlaflmas›n›n 82. Y›l›
‰‰ 19 TTemmuz 22005

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluß senedi olarak ka-
bul edilen Lozan BBar�ß AAntlaßmas�yla elde edilen
kazan�mlar�n�n yozlaßt�r�lmas�na yönelik çabalar�n
görülmesi ve bu çabalar�n sinsice sürdürenlerin
dikkatinin çekilmesi amac�yla bir bildiri yay�nlad�k. 

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)
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“AB Sürecinde 
LOZAN’›n Önemi”
‰‰ 21 TTemmuz 22005

�stanbul Barosu Kad�n Haklar� Komisyonunca dü-
zenlenen ve Komisyonu Baßkan� Av. AAydeniz AAlis-
bah TTuskan��n aç�l�ß�n� yapt�¤� paneli �stanbul Ba-
rosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. NNazan MMoro¤lu yö-
netti. Panelde, Yrd. DDoç. DDr. AAhmet AAtilla DDo¤an,
Demirtaß CCeyhun, Prof. DDr. TTürkel MMinibaß konuß-
mac� olarak yer ald�lar.

(Baro Bülteni, say�:21, A¤ustos 2005)

‹sviçre’de Yap›lan 
Lozan Toplant›s›
‰‰ 22 --24 TTemmuz 22005

Lozan Antlaßmas�n�n 82. y�ldönümü �sviçre�nin Lo-
zan kentinde büyük bir coßku içinde 5 binin üzerin-
de Türk�ün kat�l�m� ile kutland�. Toplant�ya �stanbul
Barosunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Av. ZZeki
Y�ldan kat�ld�. 

(Baro Bülteni say�:21, A¤ustos 2005)

“Cemaat Vak›flar› ve 
A‹HM Paneli”
‰‰ 25 TTemmuz 22005

�stanbul Barosu Uluslararas� �lißkiler ve Avrupa
Birli¤i Hukuku Komisyonunca Lozan Antlaßmas�-
n�n 82. y�ldönümü nedeniyle düzenlenen panelde

�Lozan, CCemaat VVak�flar� vve AA�HM� konusu tart�ß�l-
d�. Aç�ß konußmas�n� Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu�nun yapt�¤� ve Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak��n
yönetti¤i panelde Vak�flar Genel Müdür Yard�mc�s�
Süleyman DDinç ve Av. CCelal ÜÜlgen konußmac� ola-
rak yer ald�. 

(bkz: Baro Bülteni say�:21, A¤ustos 2005)

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZ‹
Y›k›lmamal›.
‰‰ 26 EEkim 22005

�stanbul Barosunca düzenlenen �AKM YY�k�lmama-
l�� konulu Türk ve AB imar hukuku çerçevesinde
irdeleme panelinin aç�ß konußmas�n� yapan Baß-
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kan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Baro olarak ßehircilik ve
çevre konular�na karß� duyarl� olduklar�n�, Baro
bünyesinde bulunan Çevre ve Kentleßme Hukuku
Komisyonunun çok önemli çal�ßmalar yapt�¤�n�
söyledi. Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak��n yönetti¤i
panelin konußmac�lar�: Mimar � Yazar Mehmet BBö-
lük, Mimarlar Odas� Baßkan� Oktay EEkinci ve �stan-
bul Barosu Yay�n Kurulu Baßkan� Av. CCelal ÜÜlgen.

(Baro Bülteni say� 2, Kas�m 2005)

Yabanc›ya Toprak Sat›fl› 
Konusunda Barolar›n 
Ortak Bildirisi
‰‰ 19 OOcak 22006 

Anayasa Mahkemesince yabanc�lara toprak sat�ß�-
n�n Anayasaya ayk�r� oldu¤una ilißkin iki karar�na
ra¤men, yasama organ�nca baz� yasa maddelerini
de¤ißtirerek Anayasa Mahkemesi kararlar�n� ißle-
mez hale getirilmesinin ve yabanc�lara toprak sat�-
ß�na devam edilmesinin kayg� verici oldu¤u belirtil-
di. Baßta �stanbul ve �zmir Barolar� olmak üzere 45
Baro Baßkan�n�n ortak imzas�yla yay�nlanan ortak
bildiride, bu gidiße �DUR� demek için tüm kißi ve ku-
rumlar birlikte ve dayan�ßma içinde olmaya ça¤r�ld�.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Kalk›nma Ajanslar›n› Üniter
Yap›m›za ve Ulusal Ç›karla-
r›m›za Ayk›r› Buluyoruz
‰‰ 1 Þubat 22006

Hükümetin haz�rlad�¤� Kalk�nma Ajanslar� Yasa
Tasar�s� Baromuzca yap�lan inceleme sonucu üni-
ter yap�m�za ve ulusal ç�karlar�m�za ayk�r� bulun-
mußtur. Yap�lan Bas�n aç�klamas�nda özetle: �Ulu-
sal gereksinimler yerine d�ß telkinlerle tercih edi-
len bir ekonomik ve idari modeli hedefleyen bu ya-
sa, istenen sonucu vermemekten öte, telafisi güç

ekonomik zararlara, kaynak israf�na da yol açabi-
lecektir.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

“Üç Devrim Yasas›n›n 82. Y›-
l›nda” Paneli
‰‰ 3 MMart 22006

Cumhuriyet tarihinde �Üç DDevrim YYasas�� olarak
an�lan, Þeriyye-Evkaf ve Erkân-� Harbiye-i Umumi-
ye Vekâletlerinin Kald�r�lmas� Kanunu, Tevhid-i
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Tedrisat (ö¤retim Birli¤i) Kanunu ve Hilafetin Kal-
d�r�lmas� Kanununun 82. y�l� �stanbul�da düzenle-
nen bir panelde panel yo¤un ilgi gördü. Aç�ß ko-
nußmas�n� Yönetim Kurulu Üyesi Av. NNazan MMo-
ro¤lu yapt�¤� ve Kad�n Haklar� Komisyonu Baßkan�
Av. AAydeniz AAlisbah TTuskan��n yönetti¤i panelde
Meriç VVelidedeo¤lu, VVural SSavaß, PProf. DDr. NNecla
Arat, YYrd. DDoç. DDr. FFirdevs GGümüßo¤lu konußmac�
olarak yer ald�lar.

“Son Geliflmeler 
Ifl›¤›nda Montrö Sözleflmesi
ve Türk Bo¤azlar›” 
‰‰ 28 NNisan 22006

Montrö Antlaßmas� nedir, neyi amaçl�yor, neyi kap-
s�yor, de¤ißiklik gerekli mi de¤il mi? konular�na
aç�kl�k getirmek amac�yla �stanbul Barosunca dü-
zenlenen aç�ß konußmas�n� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu�nun yapt�¤� ve �stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. HHüseyin ÖÖzbek�in yönetti¤i Panele konußmac�

olarak Prof. DDr. SSevin TToluner, Prof. DDr. RRauf VVer-
san, EEmekli BBüyükelçi, MMilletvekili Þükrü EElekda¤
ve Emekli AAmiral TTanju EErdem kat�ld�lar.

(Baro Bülteni say�: 30 May�s 2006)

Fransa’da Ermeni 
Soyk›r›m› ‹nkar›n›n 
Suç Olmas›n›n 
‹stenmesine 
Tepki Gösterdik
‰‰ 17 MMay�s 22006

Frans�z Parlamentosunun Ermeni soyk�r�m�n�n in-
kâr�n�n suç oldu¤unu kabul eden bir yasay� ç�kar-
maya çal�ßmas� üzerine �stanbul Barosu, baßta Pa-
ris BBarosu olmak üzere, Uluslararas� AAvukatlar
Birli¤i, Avrupa AAvukatlar BBirli¤i, Avrupa BBarolar�
Federasyonu ve Frans�z PParlamentosu BBaßkanl�¤�-
na bir mektup göndererek ifade özgürlü¤üne ayk�-
r� olan söz konusu yasan�n ç�kmamas� için girißim-
lerde bulunmalar�n� istedi. Baro Yönetim Kurulu
Fransa�n�n �stanbul Baßkonsolosuna Parlamento
Baßkanl�¤�na iletilmek üzere bu mektubu b�rakt�.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)
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Onbinler 
An›tkabirde Bulufltu
‰‰ 18 MMay�s 22006

Laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti olan
Türkiye Cumhuriyetinin anayasal kurumlar�ndan
Dan�ßtay�a yap�lan sald�r�, tüm Türkiye�yi aya¤a
kald�rd�. 

Sald�r�da a¤�r yaralanan Dan�ßtay 2. Daire üyesi
Mustafa YYücel ÖÖzbilgin�in tedavi edildi¤i hastanede
kurtar�lamayan hayat�n� yitirmesi ve biri a¤�r dört
üyenin yaralanmas� olay� tüm toplum katmanlar�n-
da nefretle karß�land�. 

Baßta Cumhurbaßkanl�¤�, Yüksek Mahkemeler,
Üniversiteler, Hukuk Kurumlar�, Barolar, meslek
örgütleri, sivil toplum örgütleri ve halk olay� ßid-
detle k�nad�lar ve 18 May�s�ta An�tkabir�de buluß-
tular. 

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu ve
Yönetim Kurulu Üyelerinin de kat�ld�¤� onbinlerce
yurttaß, An�tkabir önünde bulußtu. Sald�r�ya u¤ra-
yan temel hukuk kurumumuz Dan�ßtay��n çelengi-

ni Atatürk�ün mozolesine b�rakt�ktan sonra sayg�
geçißi yapt�lar. Atatürk�ün manevi huzurunda onun
eseri laik demokratik bir hukuk devleti olan Cum-
huriyete sahip ç�kt�klar�n� bir kez daha güçlü bir
ßekilde gösterdiler. 

Dan›fltay Sald›r›s›n› Yapan
Av. Alpaslan Aslan 
Hakk›nda Meslekten 
Men ‹stemiyle Disiplin 
Soruflturmas› Aç›ld›
‰‰ 19 MMay�s 22006

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, 19 May�s 2006
Cuma günü yapt�¤� ola¤anüstü toplant�da, Dan�ßtay
2. Dairesi Üyesi Mustafa YYücel ÖÖzbilgin�in öldürül-
mesi ve Daire Baßkan� ile üyelerin yaralanmas�
olay�nda ßüpheli Av. AAlparslan AArslan hakk�nda
meslekten men istemiyle re�sen disiplin sorußtur-
mas� aç�lmas�n� kararlaßt�rd�.
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Dan›fltay’a Yap›lan Hain Sald›r›y› K›namak ‹çin Yürüyüfl Yapt›k 
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‰‰ 24 MMay�s 22006

Laik Demokratik ve Hukuk Devleti Cumhuriyetimi-
zi, sonuna kadar sahip ç�kmak ve ayd�nl�k günlere
taß�mak için ant içen binlerce hukukçu, cüppele-
riyle ve yakalar�na takt�klar� siyah kurdelelerle KA-
RARLILIK yürüyüßü yapt�. 

�stanbul Barosunun ça¤r�s� üzerine 24 May�s günü
Baro önünde toplanan Baro üyesi avukatlar Bölge
Barolar�n�n Baßkan ve temsilcileri Bölge �dare
Mahkemesi yarg�ç ve savc�lar�, hukukçular ellerin-
de Atatürk resimleri, Türk bayraklar�, çeßitli slo-
gan taß�yan pankartlarla Taksim Cumhuriyet ala-
n�na yürüdüler.

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin taß�d�¤�
büyük boy Atatürk resmiyle harekete geçen hu-
kukçular, Onuncu Y�l ve Da¤ Baß�n� Duman Alm�ß
marßlar�yla yürürken, zaman zaman yap�lan
anonslarla da yürüyüßün anlam ve amac� vurgu-
land�.

Bu görkemli yürüyüß Taksim Cumhuriyet Alan�nda
sona erdi. �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKol-
cuo¤lu, Cumhuriyet An�t�na k�rm�z� ve beyaz ka-
ranfillerden olußturulan �stanbul Barosu çelengini
koydu. �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcu-
o¤lu, yürüyüße kat�lan tüm hukukçulara, ilgilerini
eksik etmeyen halka ve yürüyüßü baßtan sona izle-
yen bas�n emekçilerine teßekkür etti. 

Dan›fltay Failleri Hakk›ndaki
Soruflturmada Ciddi Hukuka
Ayk›r›l›klar Yap›ld›¤›n› 
Kamuoyuna Aç›klad›k. 
‰‰ 7 HHaziran 22006

Dan�ßtay�a yap�lan sald�r�n�n failleri hakk�nda yap�-
lan sorußturmalar�n amac�ndan uzaklaßmas� ve
sorußturman�n sapt�r�lmas� yönündeki niyetleri
saptayan �stanbul Barosu, durumu bir bildiriyle
kamuoyuna duyurdu. Bildiride özetle ßöyle denildi: 

�Sorußturmay� ççarp�tan ggüçlerle, ssald�r�y� ggerçek-
leßtiren ggüçler, hhukukun zzedelenmesi oortak hhede-
finde bbirleßmißlerdir. KKatiller eellerindeki ssilahlar�
ateßleyerek, ssorumlular dda eellerindeki yyetkileri
�baßka aamaçlar� iiçin kkullanarak ssa¤lam�ßlard�r bbu
zedelemeyi. 

Sorußturman�n gizlili¤ini ortadan kald�ran, bas�na
özel servis sunanlar ve sorußturmay� kendi siyasi
görüßlerine göre yönlendirmeye çal�ßanlar hak-
k�nda derhal sorußturma aç�lmal�d�r. Yarg�n�n ve
hukukun üstündeki tüm gölgeler kalkmal�d�r.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Av. Ayd›n fiahin 
Görevi Bafl›nda 
Silahl› Sald›r›da Öldürüldü
‰‰ 8 HHaziran 22006

Beyo¤lu 3. A¤�r Ceza Mahkemesindeki bir cinayet
davas�na giren Avukat AAyd�n Þahin, 8 Haziran Per-
ßembe 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�m-
paßa Deniz Hastanesinde hayat�n� kaybetti. 
�stanbul Barosuna kay�tl� avukatlardan Ayd�n Þa-
hin�in, Beyo¤lu Adliyesi bahçesinde u¤rad�¤� silah-
l� sald�r�da öldürülmesine ilißkin 4 kißi gözalt�na
al�nd�.

Olay�n duyulmas� üzerine �stanbul Barosu Baßkan�
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Av. MMuammer AAyd�n, Yönetim Kurulu Üyesi
Av. MMehmet DDurako¤lu ve Kad�köy Bölge Temsilci-
si Av. NNizar ÖÖzkaya Beyo¤lu Adliyesine giderek
savc�dan bilgi ald�. 

Av. AAyd�n Þahin�in Bayburt�ta yap�lan cenaze töre-
nine �stanbul Barosu ad�na Baßkan Yard�mc�s� Av.
Filiz SSaraç kat�ld�. 

Beyo¤lu 2. A¤�r Ceza Mahkemesi�nde görülmekte
olan Ayd�n Þahin davas� için �stanbul Barosu Yöne-
tim Kurulu üyeleri ve Avukat Haklar� Merkezi üye-
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leri müdahale talebinde bulundular, talep mahke-
mece kabul edildi. �kinci durußmaya �stanbul Ba-
rosu Ad�na Müdahil olarak Baro Baßkan Yard�mc�-
s� Av. FFiliz SSaraç, Avukat Haklar� Merkezi Temsilci-
leri Av. EEmre KKaragöz, AAv. FFatih AArslan, AAv. EEyüp
Kat� ve Av. HHakan KKarao¤lu kat�ld�lar, mahkeme iki
san�¤�n tutukluluk hallerinin devam�na, iki san�¤�n
tahliyesine ve durußman�n 9 Kas�m  2006 saat
09:45�e b�rak�lmas�na oy birli¤iyle karar verdi.  Av.
Ayd�n Þahin evli ve iki çocuk  babas�yd�.

Meslektafllar›m›za 
Sald›r›lar› K›namak ‹çin 
B‹R GÜN Duruflmalara 
Girmeme Eylemi Yapt›k
‰‰ 16 HHaziran 22006 

Son zamanlarda Türkiye Cumhuriyetinin temel di-
reklerinden biri olan yüksek yarg� organ�m�z Da-
n�ßtay�a yap�lan silahl� sald�r� ve yarg�n�n ayr�lmaz
bir parças� olan savunma görevini yerine getirme-
ye çal�ß�rken meslektaßlar�m�z�n katledilmesini k�-
namak amac�yla �stanbul Barosuna üye avukatlar
B�R GGÜNLÜK DDURUÞMALARA GG�RMEME eylemin-
de bulundular.

B�R GGÜNLÜK DDURUÞMALARA GG�RMEME eylemi
Türkiye Barolar Birli¤inin eßgüdümünde Türki-

ye�deki tüm barolara üye avukatlarca da yerine ge-
tirildi.

Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle, baroya ba¤l� yüzler-
ce 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. KKâz�m KKolcuo¤lu, da-
ha sonra bas�n aç�klamas�n� okumas�ndan sonra
Av. AAyd�n Þahin�in kardeßi Atilla Þahin konußtu.

Av. AAyd�n Þahin�in kardeßi Atilla Þahin, sald�r�y�
ßiddetle k�nad�¤� konußmas�nda, �Dan�ßßtay�a vve
a¤abeyime yyap�lan ssald�r� ggörevleri nnedeniyle yya-
p�lm�ßßt�r. BBenim ggözümde hher iiki ssald�r�ya yyapan-
lar dda tterörissttir� dedi.

Bas�n aç�klamas�n�n tam metni sayfa ...)

Lozan Bar›fl Antlaflmas›n›n
Y›ldönümü Panel: ‹flgalden
Zafere – Sevr’den Lozan’a 
‰‰ 21 TTemmuz 22006

�stanbul Barosu Lozan Bar�ß Antlaßmas�n�n 83. y�l-
dönümünü kutlama amac�yla düzenledi¤i ��ßgal-
den ZZafere, SSevr�den LLozan�a� panelini �stanbul
Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu bir konuß-
mayla açt�.  

�stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. HHüseyin ÖÖz-
bek�in oturum baßkanl�¤�n� yapt�¤� panelde D�ßißle-
ri Eski Bakanlar�ndan Prof. DDr. MMümtaz SSoysal,
Emekli BBüyükelçi, MMilletvekili OOnur ÖÖymen, EEge
Üniversitesi ���BF ÖÖ¤retim ÜÜyesi DDoç. DDr. EEngin
Berber ve Emekli OOrgeneral HHurßit TTolon konuß-
mac� olarak yer ald�lar.

(Baro Bülteni say�: 32, Temmuz 2006)
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Mardin K›z›ltepe’de Yaflam
Hakk›na ‹ndirilen Darbe
‰‰ 21 KKas�m 22004

Mardin�in K�z�ltepe �lçesinde 31 yaß�ndaki Ahmet
Kaymaz ve o¤lu 12 yaß�ndaki U¤ur KKaymaz��n ey-
lem haz�rl�¤�nda olduklar� gerekçesi ile polislerce
öldürülmesi toplumda derin bir nefret uyand�rd�.
�stanbul Barosu Baßkanl�¤� yay�nlad�¤� bildiriyle,
olayla ilgili görüßünü kamuoyuyla paylaßt�

(Bildirinin tam metni s. ...)

�nsan HHaklar� GGünü 
Dolay�siyle BBildiri YYay�nlad�k 
‰‰ 10 AAral�k 22004

10 Aral�k �nsan Haklar� Günü ve �nsan Haklar� Ev-
rensel Bildirgesinin 56. y�ldönümü dolay�s�yla ya-
y�nlanan bildiride, küreselci emperyalist güçlerin
kâr h�rslar�n�n, insanl�¤�n bar�ß içinde bir arada ya-
ßama umutlar�n� engelledi¤i belirtildi.    

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Felluce ve Musul 
Katliamlar›n› k›nad›k
‰‰ 29 KKas�m 22004

�stanbul Barosu Yönetim Kurulunun düzenledi¤i
bas�n toplant�s�nda  Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
dünyan�n gözleri önünde yaßanan insanl�k d�ß�
olaylara duyarl� olunmas� gerekti¤ini vurgulad�.

Bas�n toplant�s�nda, �stanbul Barosu Genel Sekre-
teri Av. HHüseyin ÖÖzbek, Yönetim Kurulu Üyeleri

Av. NNazan MMoro¤lu, AAv. SSüleyman SSefa BBilgiç ve
Av. MMuazzez YY�lmaz da haz�r bulundu.

(bkz: Baro Bülteni Say�:13, Aral�k 2004)

H›zl› Tren Kazas› Bilirkifli
Raporu Aç›kland›
‰‰ 3 OOcak 22005

�NSAN HAKLARINI VE 

HUKUKUN ÜSTÜNLÜÚÜNÜ SAVUNDUK
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�stanbul Barosu Baßkanl�¤�n�n istemiyle olußturu-
lan ve �H�zland�r�lm�ß TTren KKazas��n� ayr�nt�l� bir
ßekilde inceleyen bilirkißi raporu, �stanbul Barosu
Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun Baro Merkezin-
de düzenledi¤i bir bas�n toplant�s�yla aç�kland�.

Üç kißilik Bilirkißi Kurulu taraf�ndan haz�rlanan 280
sayfal�k raporda, h�zland�r�lm�ß tren kazas� olußumu
ve sonras� tüm ayr�nt�lar�yla saptand�. Teknik Bilir-
kißi Raporu, çizimler, kaza foto¤raflar�, rapor ekleri,
tespit talep dilekçesi ve tespit kararlar�ndan olußan
bir CD de bas�na ve ilgililere da¤�t�ld�.

(Baro Bülteni say�: 1, Ocak 2005)

Telaferde ‹fllenen Etnik
Temizlik Suçunu K›nad›k
‰‰ 12 HHaziran 22005

Irak��n Türkmenlerle meskûn 350.000 nüfuslu TE-
LAFER kentinde ABD askerleri ve ißbirlikçileri,
aralar�nda teröristlerin bulundu¤u bahanesiyle
kenti tümüyle kußatmalar�, mahalleleri tel örgüler
içine almalar�, sivil halk� zorla kent d�ß�na ç�kara-
rak çöle sürmelerini bir bildiri ile k�nad�k.   

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda) 

Irak Dünya Mahkemesine
Gözlemci Olarak Kat›ld›k
‰‰ 23 HHaziran 22005

�ki y�l� aßk�n süredir, aralar�nda New YYork, LLondra,
Berlin, BBrüksel, TTokyo ve Roma�n�n da bulundu¤u
dünyan�n çeßitli kentlerinde toplanan Irak DDünya
Mahkemesi (WTI) son oturumu 24 -26 Haziran ta-
rihlerinde �stanbul�da yap�ld� ve karar 27 Haziran
Pazartesi günü aç�kland� Irak�a yap�lan sald�r�
Dünya Irak Mahkemesince �haks�z, aahlaks�z vve
korkakça � bulundu. 

Irak Dünya Mahkemesi, 24 Haziran sabah� 10 ülke-
den �ddia HHeyeti, Vicdan JJürisi ve tan�klardan oluß-
tu. Mahkeme toplam 54 kißinin kat�l�m�yla çal�ß-
malar�na baßlad�. Kat�l�mc�lar aras�nda dünyaca
ünlü akademisyen, hukukçu, yazar ve bar�ß eylem-
cisi bulunuyordu. �stanbul Barosu Baßkan�
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun gözlemci olarak bulun-
du¤u Nihai OOturum�da ABD ve �ngiltere baßta ol-
mak üzere koalisyon güçlerince gerçekleßtirilen
Irak ißgali, üç gün boyunca bir birini izleyen beß ay-
r� bölümde çeßitli boyutlar�yla tart�ß�ld�; belge ve
tan�klarla ißgalin hukuki, insani ve vicdani bilânço-
su ç�kar�larak, ißgal s�ras�nda ißlenen suçlar yarg�-
land�.
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“Güvenlik Kavram› 
Karfl›s›nda Hak ve 
Özgürlükler” Paneli 
‰‰ 27 HHaziran 22005

�stanbul Barosunca düzenlenen Panelde, Amerika
Birleßik Devletlerinden Nükleer Ça¤ Bar�ß Vakf�
Baßkan� Dr. DDavid KKrieger, Anayasal Haklar Mer-
kezi Yard�mc� Hukuk Direktörü, Yazar Barbara OOls-
hansky, Kamu Yarar�na Avukatlar Örgütü üyesi
Phil SShiner, Yazar, Film Yap�mc�s� Saul LLandau ve
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Doç. DDr. ÜÜmit KKocasakal konuya ilißkin de-
¤erlendirmeler yapt�lar. 

Panelin aç�l�ß�nda konußan �stanbul Barosu Baß-
kan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, bugünkü ABD yönetici-
lerinin, sald�r�lar�na yandaß bulmak amac�yla terö-
re karß� kendileriyle birlikte hareket etmeyenlerin
terör yanl�s� olarak karß�lar�nda yer alaca¤� tehdi-
diyle iße baßlad�klar�n� ve Birleßmiß Milletler Gü-
venlik Konseyinden 1373 say�l� karar� ç�kartarak
teröre karß� mücadele yap�lmas� karar� ald�klar�n�
söyledi. 

(Baro Bülteni say�: 20, Temmuz 2005)

Londra Metrosunu 
Kana Bulayan 
Terörü Lanetledik
‰‰ 7 AA¤ustos 22005

�ngiltere�nin baßkenti Londra�da 66 mmetro iistasyonu
ve üüç bbelediye ootobüsüne yap�lan bombal� sald�r�
pek çok masum insan�n ölümüne ve yüzlercesinin
de yaralanmas�na yol açt�.

Terör örgütü EL KKA�DE�nin üstlendi¤i bu kanl� ey-
lemi bir bildiri ile k�nad�k. Bildiride, �Terörden çok
çekmiß ülke insanlar� olarak, bu vahßetle mücade-
lede art�k uluslararas� önlemlerin al�nmas� gerek-
ti¤ine inan�yoruz. Terörün ne zaman, nerede, nas�l
vuraca¤�n� beklemektense, haks�z ülke ißgallerine
ve dünyadaki açl�¤a karß� yeni politikalar olußtur-
mak konusunda Birleßmiß Milletleri göreve ça¤�r�-
yoruz� denildi.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Dünya Bar›fl Günü
‰‰ 1 EEylül 22005

Dünya Bar�ß Günü nedeniyle baromuzca yay�nla-
nan bildiride ßu görüßlere yer verildi: �Savaß nede-
ni yarat�p ißgalleri yapan da, bunun haz�rlay�c�s�
olarak terör olaylar�n� yarat�p destekleyen de hep
ayn� güçtür. Bu sorunu çözmenin bir yolu �Bar�ß
için ssavaßa kkarß� kkoyma hhakk��n�n salt savaß tehdi-
di alt�ndaki ülkelere ait görünümünden ç�kar�l�p,
uluslararas� ve örgütlü bir yap�ya kavußturulmas�-
d�r. Dünün AAfganistan��, IIrak��, yyak�n ggelece¤in ss�-
radaki üülkeleri oolmay� bbeklemeden, bbugünden bba-
r�ß iiçin ssavaßa kkarß� kkoyma hhakk� eetraf�nda ggüçlü
ve eetkin öörgütlenmenin kkurulmas� kkaç�n�lmazd�r.
Savaß� önlemek ve bar�ß� sa¤lamak, ancak savaßa
haz�rlan�r gibi bar�ßa haz�rlanmakla mümkündür.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)
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Malatya Çocuk Yuvas›nda
Çocuklara fiiddet
‰‰ 1 KKas�m 22005

�stanbul Barosu Baßkanl�¤�nca yay�nlanan bildiride
sosyal hizmet kurumlar�ndaki sorunun köklü bir
sistem de¤ißikli¤iyle çözülebilece¤i vurguland�. 

Bildiride: Malatya�da devlete emanet edilen çocuk-
lara yönelik vahßeti toplumsal ßiddet olgusundan
ba¤�ms�z düßünemeyiz. Sorun ssadece bbirkaç ggö-
revlinin ssorumlulu¤u iile dde¤il, kköklü bbir ssistem dde-
¤ißikli¤i iile ççözümlenebilir. Gerek yarg� sistemi
içinde, gerekse uygulamada yetißmiß uzman kad-
rolar�n olmamas�, var olan yetkili - bilgili kadrola-
r�n siyasi tercihlerle k�y�ma u¤rat�lmas� sonucunda
toplumsal gerçeklikle uzlaßmayan yasal düzenle-
meler, sistemde çözümsüzlü¤e neden olmaktad�r�
denildi.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

‹nsan Haklar› Gününde, 
Düflünce ve ‹fade 
Özgürlü¤ü Paneli
‰‰ 10 AAral�k 22005

10 Aral�k �nsan Haklar� günü nedeniyle �stanbul
Barosunca düzenlenen �Düßünce, ��fade vve ÖÖrgüt-

lenme ÖÖzgürlü¤ü� konulu panelin aç�l�ß�nda konu-
ßan �nsan Haklar� Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
Av. AAlaattin Þahintürk, demokratik toplumlarda
düßünce ve ifade özgürlüklerinin yasalarla güven-
ceye al�nd�¤�n�, uluslararas� antlaßmalarla da kißi
hak ve özgürlüklerinin pekißtirildi¤ini söyledi.

Panele, Prof. DDr. BBetül ÇÇotuksöken,  Prof. DDr. SSa-
bahattin GGüllülü, YYrd. DDoç. DDr. BBayhan ÜÜge, PProf.
Dr. FFeridun YYenisey kat�ld�lar.

(Baro Bülteni say�:25, Aral�k 2005)

Cumhuriyet Tarihinin 
‹lk Tutuklu Rektörü
Prof.Dr. Yücel Aflk›n
‰‰ 5 OOcak 22006

��haleye ffesat kkar�ßt�rmak vve rresmi eevrakta ssahte-
cilik� iddias�yla yarg�land�¤� davada tahliyesine ka-
rar verilmesinin ard�ndan, 3 Ocakta tedavi gördü¤ü
hastaneden taburcu edilen Aßk�n, 05 Ocak Per-
ßembe günü makam�na gelerek görevine  baßlad�.
Ayd�n��n tutuklanmas�n�n ard�ndan 76 Baro Baßka-
n�n�n onaylad�¤� k�nama bildirisini kamuoyuna
aç�klamak üzere Baro Baßkanlar� 21 Ekim Cuma
günü Van�da bulußtular. Türkiye Barolar Birli¤i
Baßkan� Av. ÖÖzdemir ÖÖzok ve Baro Baßkanlar� sa-
at 11.00�da Hükümet Kona¤� önünde bulunan Ata-
türk AAn�t�na çelenk koyarak sayg� durußunda bu-
lundular. Baßkanlar, daha sonra Van Adliyesi
önünde topland�lar. 

(Konuya ilißkin haber �STANBUL BARO BÜLTE-
N��nin 23. (Ekim) say�s�nda ayr�nt�l� olarak yer al-
m�ßt�)

A¤ca’n›n Tahliyesindeki 
Hukuki Yanl›fla Karfl› Ç›kt›k
‰‰ 23 OOcak 22006

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu ve
�pekçi ailesinin avukat� ve önceki dönem baro baß-
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kanlar�ndan Av. TTurgut KKazan düzenledikleri bas�n
toplant�s�nda Gazeteci Yazar Abdi ��pekçi�yi öldür-
mekten hükümlü Mehmet AAli AA¤ca�n�n tahliyesinde
süre hesaplamas�n�n yanl�ß yap�ld�¤�n� aç�klad�lar.

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
müddetname konusundaki yetersizliklerin ve bu ko-
nuda ciddi bir düzenleme ve uygulamama bulunma-
mas�n�n A¤ca olay�nda bir kez daha ortaya ç�kt�¤�n�
söyledi. A¤ca olay�nda ola¤anüstü bir yol izlendi¤ini,
bunun da toplumsal tepkilerden ve medyan�n olay�n
üzerine gitmesinden kaynakland�¤�n� kaydeden
Kâz�m KKolcuo¤lu, Adalet Bakan�n�n kamu yarar�na
Kartal ��kinci AA¤�r CCeza MMahkemesi karar�n�n yaz�l�
emirle bozulmas� yoluna gitti¤ini ve Yarg�tay��n oy-
birli¤iyle bozma karar� verdi¤ini anlatt�.

(Baro Bülteni say�:27, Þubat 2006)

Irak’›n ‹flgalinin 
3. Y›ldönümünde 
ABD K›nand›
‰‰ 19 MMart 22006 

Irak��n ißgalinin y�ldönümünde dünyan�n dört bir
yan�nda protesto gösterileri yap�larak baßta ABD
olmak üzere Irak�� ißgal ederek savaß ve soyk�r�m
suçu ißleyen koalisyon güçleri k�nand�.

Savaß karß�tlar� �18 MMart ��ßgale KKarß� KKüresel EEy-
lem GGünü� nedeniyle Türkiye�de de protesto göste-
rileri düzenleyerek ABD�nin ißgaline son verilme-
sini istediler. Küresel BBar�ß vve AAdalet KKoalisyonu-
nun öncülü¤ünde gerçekleßtirilen yürüyüß 18 Mart
Cumartesi günü saat 13.30�da Haydarpaßa Numu-
ne hastanesi önünden baßlad�. Kortej, çeßitli slo-
gan ve pankartlarla �skele Meydan�na kadar yürü-
dü. Alanda yap�lan sayg� durußunda bir dakika bo-
yunca Irak�ta yaßanan bomba ve insan ç�¤l�klar�
dinletildi. Yürüyüß ve mitinge �stanbul Barosunu
temsilen Baro Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Av. MMuammer AAyd�n kat�ld�. 

(Baro Bülteni say� 28, Mart 2006)

fiemdinli ‹ddianamesi 
Konusunda Baronun Görüflü 
‰‰ 31 MMart 22006

Kamuoyunda Þemdinli ��ddianamesi olarak an�lan
ve 09.11.2005 tarihinde Þemdinli�de bulunan bir ki-
tapevine yap�lan bombalaman�n ßüphelileri olarak
ele geçenler hakk�nda Van Cumhuriyet Savc�s�
Ferhat SSar�kaya taraf�ndan haz�rlanan iddianame,
son günlerin gündemine oturmuß ve de hakl� iti-
razlar�n yaßanmas�na neden olmußtur. 

Tart�ßmalar, iddianamenin yeterli hukuksal daya-
naklara erißmeden Kara Kuvvetleri Komutan� Org.
Yaßar BBüyükan�t�� suçlamas� ve bu suçlamay� esas
alarak bu yöndeki dosyay� ay�r�p Genelkurmay
Baßkanl�¤��na yollamas�ndan kaynaklanm�ßt�r. 

Bu iddianame yüz sayfay� bulan içeri¤iyle, adeta bir
siyasi görüßü savunan bir metne, bildiriye dönüß-
türülmüßtür. Bir iddianamede hukuken bulunmas�
gereken unsurlar�n birço¤u yoktur. Hukuken ol-
mamas� gereken olgulara yer verilmißtir.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)
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Uluslararas› 
Ceza Mahkemesinde 
Yarg›lama Yöntemleri 
‰‰ 6 NNisan 22006

Genç Avukatlar Birli¤ince düzenlenen �Uluslara-
ras� CCeza MMahkemesinde YYarg�lama YYöntemleri�
konulu toplant�n�n aç�ß konußmas�n� yapan Baßkan
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, �kinci Dünya savaß� y�llar�nda
insanl�¤�n büyük ac�lar yaßad�¤�n�, savaß sonras�
kurulan Nürnberg ve Tokyo Mahkemelerinin galip-
lerin mahkemesi olarak yarg�lamalar yapt�¤�n�
söyledi. Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak��n yönetti¤i
oturumda konußan Birleßmiß Milletler Uluslarara-
s� Ceza Mahkemesi Temyiz Yarg�c� Mehmet GGüney
ve Av. KKadri MMarkoç konuya ilißkin görüßlerini
aç�klad�lar.

(Baro Bülteni Say�:29, Nisan 2006)

Hain Sald›r›y› K›nad›k
‰‰ 4 MMay�s 22006

Hakkâri�de okul çocuklar�n� taß�yan ve pek çok ço-
cu¤un yaralanmas�na neden olan bombal� sald�r�y�
bir bildiri ile k�nad�k. Bildiride, do¤rudan çocukla-
r�m�za yönelik olarak gerçekleßen ve onlar� hedef
alan bu sald�r�n�n teröristlerin gözlerinin ne denli
dönmüß oldu¤unu aç�kça kan�tlamakta oldu¤unu
kamuoyuyla paylaßt�k.

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

Sald�r�da yaralanan çocuklar�m�za ve di¤er vatan-
daßlar�m�za acil ßifalar diliyoruz. 

Cumhuriyet Gazetesine 
Yap›lan Sald›r›y› K›nad›k
‰‰ 12 MMay�s 22006

Türkiye Cumhuriyetinin kurulußuyla yaß�t, Atatürk
devrim ve ilkelerinin savunucusu olan yay�n organ�
Cumhuriyet Gazetesine arka arkaya yap�lan sald�r�-
lar� bir bildiri ile k�nad�k.  Bildiri ßöyle: �Cumhuriyet
Gazetesi alt� günde üç kez sald�r�ya u¤rad�. Yo¤un
güvenlik önlemlerine ra¤men üçüncü sald�r� güven-
lik güçlerinin gözü önünde yap�ld� ve sald�rganlar ya-
kalanamad�. Sald�ranlar�n kimli¤i henüz bilinmiyor. 

Atatürk CCumhuriyetinin temel ilke ve felsefesini
kendisine yay�n ilkesi olarak seçmiß ve yay�nlar�n�
ödünsüz bu yolda sürdüren Cumhuriyet Gazete-
si�ne neden sald�r�yorlar? Cumhuriyet ilkelerine
hangi nedenle sald�r�yorlarsa, o nedenle. Bunda
kimsenin kußkusu yok.

Terörün fikirleri öldürmeye, bir fikre inanan insan-
lar� yolundan döndürmeye gücü yetmez!� 

Dan›fltay Sald›r›ya U¤rad›.
Baflkan Kolcuo¤lu, Bas›na
Yapt›¤› Aç›klamada Olay›
fiiddetle K›nad›
‰‰ 17 MMay�s 22006

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, bas�n
toplant�s�nda ßu aç�klamay� yapt�: �Bugün Dan�ßtay
2. Daire Baßkanl�¤�n�n baßkan ve üyeleriyle bir tetkik
hâkimine karß� girißilen menfur sald�r�y� ßiddetle k�-
n�yoruz. Sald�r�y� gerçekleßtirdi¤i belirtilen kißinin
Baromuz mensubu olmas� üzüntümüzü kat be kat
artt�rm�ßt�r. Bu olay uzunca bir süreden bu yana yar-
g� ba¤lam�nda sürdürülen tart�ßmalar�n ald�¤� boyut
itibariyle ayr� bir özellik taß�maktad�r. An�msanaca¤�



üzere özellikle yarg� kurumlar�m�zdan verilen karar-
lara karß� yürütmenin eleßtiri boyutunu aßan bir tarz
ve üslup içinde sürdürdü¤ü tav�r gelinen bu son nok-
tan�n failleri için cesaret konusu olmußtur. Sald�r�ya
u¤rayan daire baßkanl�¤�n�n verdi¤i kararlar bu ka-
rarlar�n yürütmedeki de¤erlendirilmesi bu de¤er-
lendirmeler �ß�¤�nda özellikle bas�n organlar�ndaki
hedef gösterici yay�nlar, kaç�n�lmaz sonucu do¤uran
bir dizi ac� derse neden olmußtur. 

Özellikle bu kararlara karß� ulemay� kaynak göste-
ren ve do¤rudan baßbakandan kaynaklanan sözler
bu örneklerden sadece birisidir.

Sald�r�ya u¤rayan daire baßkanl�¤�n�n verdi¤i ka-
rarlar, bu kararlar�n yürütmedeki de¤erlendiril-
mesi, bu de¤erlendirmeler �ß�¤�nda özellikle bas�n
organlar�ndaki hedef gösterici yay�nlar, kaç�n�lmaz
ac� sonucu do¤urmußtur.�

127. Kurulufl Y›l›m›z ve 
Avukatlar Gününü Kutlad›k 
�stanbul Barosu�nun 127. Kuruluß Y�ldönümü ve
Avukatlar Gününü düzenledi¤imiz etkinliklerle

kutlad�. Avrupa Avukatlar Birli¤i ile düzenledi¤imiz
uluslararas� meslek sorunlar�m�z�n tart�ß�ld�¤� pa-
nelin de yer ald�¤� kutlama etkinliklerimiz beß gün
sürdü.

48

Baro Bülteni etkinliklerimiz
‹stanbul

�STANBUL BAROSU 

KURULUÞ YILDÖNÜMÜ ETK�NL�KLER�
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Meslekte 
25,30,35,40 ve 50 
Y›l›n› dolduran 
Avukatlara Plaket Verildi
‰‰ 5 NNisan 22005 

Etkinlikler çerçevesinde meslekte �stanbul Baro-
sunca 25, 30, 35 ve 40 y�l�n� dolduran ile Türkiye
Barolar Birli¤i taraf�ndan 50 y�l�n� dolduran mes-
lektaßlar�m�za �stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Cemil Bilsel Konferans salonunda düzenledi¤imiz
törenle plaketleri verildi.
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‹ki
Sanatç›m›z›n 
Konserini 
Dinledik
‰‰ 5 NNisan 22005

Flüt sanatç�s� Nihan Atalay ve pi-
yanist Katerina Kabakl� Atatürk
Kültür Merkezinde bir konser
verdiler.

Hukukçu Sanatç›lar›n 
Yap›tlar› Sultanahmet 
Adliyesinde Sergilendi
‰‰ 6 NNisan 22005

Saat 10:00�da: Sultanahmet Adliyesinde resim, fo-
to¤raf ve ebru sergisi aç�ld�. Sergiye 22 hukukçu
sanatç� 87 yap�t�yla kat�ld�. Serginin aç�l�ß�nda Av.
Dr. SSelim ve Kerim AAlt�nok ikiz kardeßler müzik
sunumu yapt�lar.

Saat 13:00�de: ayn� gün Minik avukatlar Baro�yu zi-
yaret etti. 
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Saat 14:00�de: Kad�n Haklar� Komisyonu taraf�ndan
Kadir Has Üniversitesinde �Kad�n Erkek Eßitli¤i ve
Eßitlik Kurumlar� Paneli� düzenlendi. Aç�ß konuß-
mas�n� Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun yapt�¤�
Panele Prof. DDr. OOya AArasl�, PProf. DDr. CCan TTuncay,
Av. AAyßen ÖÖnen, AAv. NNazan MMoro¤lu konußmac�
olarak kat�ld�lar.

Saat 20:00�de: Kad�köy Belediyesi Nikâh Salonun-
da �stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu bir
konser verdi.  

Uluslararas› Alanda 
Avukatl›k Meslek Kurallar›,
Uzmanlaflma ve 
Reklam Yasa¤› Paneli
‰‰ 7 NNisan 22005 

Kadir Has Üniversitesinde �Avukatl�k Meslek Ku-
rallar�, Uzmanlaßma ve Reklam Yasa¤�� konulu bir
panel düzenlendi

Uluslararas› Alanda 
Savunma Hakk› ve 
Özgürlü¤ü Paneli
‰‰ 8 NNisan 22005 

�stanbul Barosu ve Avrupa Avukatlar Birli¤ince dü-
zenlenen panelde �Savunma Hakk� ve Özgürlü¤ü�
tart�ß�ld�. Kadir Has Üniversitesinde düzenlenen
panelde uluslar aras� ölçekte meslek sorunlar� de-
¤erlendirildi.

Gala Yeme¤imiz
‰‰ 9 NNisan 22005 

127 Kuruluß Y�l�m�z ve Avukatlar Günü�nü kutlama
etkinliklerimiz geleneksel kokteyl ve yemekle so-
na erdi.
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128. Kurulufl Y›l›m›z› ve
Avukatlar Gününü Kutlad›k
�stanbul Barosunun 128. kuruluß y�ldönümünü ve
Avukatlar Günü�nü dört gün süren etkinliklerle
kutlad�k. 

Meslekte 
25, 30 ve 35 Y›l›n› Dolduran
Meslektafllar›m›za 
Plaket Verildi
‰‰ 5 NNisan 22006

Saat 9:00�da etkinliklerin ilk gününde �stanbul Ba-
rosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri sabah saat 9.30�da �stanbul Üniversi-

tesi Bahçesindeki Atatürk AAn�t�na çelenk koyarak
sayg� durußunda bulundular.

Saat 10:00�da �stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonuna ge-
çildi. Ulu önder Atatürk ve ßehitlerimizle hayat�n�
kaybeden avukatlar için yap�lan sayg� durußundan
sonra istiklal marß� okundu. Daha sonra, kutlama
mesajlar� toplant�ya kat�lanlar�n bilgisine sunuldu.

Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, yapt�¤� aç�ß konuß-
mas�nda çeßitli ülke, yarg� ve meslek sorunlar�na
de¤indi.

Avukatlar›n Resim ve 
Foto¤raflar› Sultanahmet
Adliyesinde Sergilendi
‰‰ 6 NNisan 22006

�stanbul Barosunun 128. kuruluß y�ldönümü ve Avu-
katlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Kültür ve Sa-
nat Komisyonunca düzenlenen avukatlar�n eserle-
rinden olußan resim ve foto¤raf sergisi aç�ld�.

Serginin aç�l�ß�nda konußan �stanbul Barosu Baß-
kan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, avukatlar�n sadece
mesleklerini yapmakla kalmad�klar�n�, sanata da
ilgi gösterdiklerini ve bu alanda kendilerini kan�t-
lay�c� yap�tlar ürettiklerini söyledi.
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Lahey Barosu Baßkan� Wybe TTaekeme de konuß-
mas�nda, �stanbul�a gelmekten büyük mutluluk
duydu¤unu, �stanbul Barosunun etkinliklerinden
yararlanacaklar�n� belirterek sergide yap�tlar� bu-
lunan sanatç�lar� kutlad�. 

Uluslararas› Alanda 
“Adalete Eriflim” 
Sempozyumu
‰‰ 7 NNisan 22006

�stanbul Barosunun 128. kuruluß y�ldönümü ve
�Avukatlar GGünü� etkinlikleri çerçevesinde düzen-
lenen �Adalete EErißim� konulu uluslar aras� sem-
pozyum, 7 Nisan Cuma günü Lütfi K�rdar Uluslara-
ras� Kongre ve Sergi Merkezinde yap�ld�.

Sempozyuma, Adalet Bakan� Cemil ÇÇiçek, Uluslar
aras� Ceza Mahkemesi Baßsavc�s� Luis MMoreno
Ocampo, Uluslararas� Avukatlar Birli¤i Baßkan�
Delos LLutton, Avrupa Avukatlar Birli¤i Baßkan Yar-
d�mc�s� Corrado DDe MMartini, Avrupa Avukatlar Fe-
derasyonu Baßkan yard�mc�s� Cuevillas, Uluslara-
ras� Ceza Mahkemesi Temyiz Hâkimi Mehmet GGü-
ney, baz� Avrupa ülkelerinin baro baßkanlar� ve
Tebriz Barosu baßkan� Dr. MMohammedi RReza MMoc-
tehidi kat�ld�.

Sempozyumun aç�ß konußmas�nda Baßkan Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu, bir ülkede yurttaßlar�n hukuka,
adalete güveninin güçlendirilmesi ve hak ihlaline u¤-
rayan herkes için eßit koßullarda adalet sa¤lanmas�
için adalete erißimin büyük önem taß�d�¤�n� söyledi.
Toplant�da sunulan tebli¤ler Baro taraf�ndan Türkçe
ve �ngilizce olarak kitap halinde yay�nlanm�ßt�r.

(Baro Bülteni Say�:29, Nisan 2006)

Devlet Sanatç›m›z 
Gülsin Onay Piyano Resitali  
‰‰ 7 NNisan 22006

�stanbul Barosunun 128. kuruluß y�l� ve �Avukatlar
Günü� kutlamalar� çerçevesinde Piyanist, Devlet
Sanatç�s� Gülsin OOnay bir resital verdi. Gülsin OOnay
Kad�köy�de Caddebostan Kültür Merkezinde (CKM)
verdi¤i resitalde, Mozart, EElgar, CChopin, SSchu-
mann ve Beethoven��n yap�tlar�n� seslendirdi.
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Konuklar›m›za ‹stanbul Turu 
‰‰ 8 NNisan 22006

(Saat 10:00 � 17:00) �stanbul Barosunun 128. Kuru-
luß Y�ldönümü ve �Avukatlar GGünü� etkinliklerine
kat�lan yabanc� konuklar için �stanbul�un tarihi ve
turistik de¤erlerini tan�tan bir program düzenlen-
di. Topkap� Saray��nda verilen ö¤le yeme¤inden
sonra konuklar�m�z, Kabataß �skelesi�nden bindik-
leri bir tekneyle bo¤az turu yapt�lar.

Gala Yeme¤imiz
‰‰ 8 NNisan 22006

Saat 19:30�da �stanbul Üniversitesi Merkez bina-
s�nda verilen kokteylin ard�ndan �stanbul Barosu-
nun 128. kuruluß y�l� ve �Avukatlar GGünü� kutlama-
lar� Gala Yeme¤i ile sona erdi.

Türkiye Barolar Birli¤ince
Düzenlenen An›tkabir 
Yürüyüflü ve 
Bas›n Toplant›s›
‰‰ 6 EEylül 22005

6 Eylül�de Yeni Adli Y�l��n aç�l�ß� için beß bin avukat
An�tkabir�de bulußtu. Türkiye Barolar Birli¤i ve ba-
rolar�n temsilcilerinden olußan bir heyet An�tka-
bir�de Türkiye Cumhuriyeti�nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk�ün mozolesine çelenk koyarak
sayg� durußunda bulundu. Avukatlar, toplant� yapa-
caklar� Anatolia Kültür Merkezi�ne kadar yürüdüler.

ADL� YIL AÇILIÞI
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Toplant�y� yöneten Türkiye Barolar Birli¤i Genel Sek-
reteri Av. GGüneß GGürseler, 76 baro baßkan�n� kürsü-
ye davet etti. Toplant�n�n aç�ß konußmas�n� Türkiye
Barolar Birli¤i Baßkan� Av. ÖÖzdemir ÖÖzok yapt�.

TBB Baßkan� Av. ÖÖzdemir ÖÖzok, daha sonra tüm
baro baßkanlar�n�n imzalad�¤� bildiriyi okudu.

(Baro Bülteni say� 22, Eylül 2005)

‹stanbul Barosu’nun 
“Bir Dakikal›k Alk›fl” 
Eylemi
‰‰ 6 EEylül 22005

�stanbul Barosunca Adli Y�l��n aç�l�ß� nedeniyle dü-
zenlenen etkinlikler çerçevesinde demokrasinin,
hukukun, yarg�n�n ve savunman�n sorunlar�na dik-
kat çekmek amac�yla Sirkeci Adliyesinde 7 Eylül
2005 Çarßamba günü saat 11.00�da �Bir DDakikal�k
Alk�ß� eylemi baßlat�ld�.

�Ses yyok, SSlogan YYok. ÇÇözüm yyerine ssorun üüretme
baßar�s�na aalk�ß vvar� ça¤r�s�yla Sirkeci Adliyesine
toplanan avukatlara ve kamuoyuna hitaben konu-
ßan �stanbul Barosu Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz
Saraç,  �stanbul�daki tüm adliyelerde saat 11.00�da
�Bir dakikal�k alk�ß� eylemi yap�ld�¤�n� söyledi.  

(Ayr�nt�: Baro Bülteni say�:22, Eylül 2005)

Baro Baflkanlar› Manisa 
Bölge Toplant›s› Yap›ld›
‰‰ 26 �� 228 KKas�m 22004 

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu�nun da kat�ld�¤� Manisa Bölge Baro Baßkanlar�
toplant�s� 26 � 28 Kas�m 2004 tarihlerinde Mani-
sa�da yap�ld�. 

Toplant� sonunda yay�nlanan ortak bildiride, Türk
hukukçular� olarak Lozan Antlaßmas�yla hukuksal
temele ba¤lanm�ß olan Türkiye Cumhuriyetinin
egemenlik ve di¤er tüm dünya devletleriyle eßitlik
ilkesine ayk�r� hiçbir dayatman�n kabul edilmeye-
ce¤i bildirildi

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu�nda)

BAROLARLA �L�ÞK�LER
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Avukatlar 
TCK, CMK, C‹K’de 
‹stedikleri 
De¤iflikliklerin 
Yap›lmas› ‹çin 
Ankara’da Yürüyüfl Yapt›
‰‰ 12 MMay�s 22005

Avukatlar temel ceza yasalar�nda yap�lacak de¤i-
ßiklik önerilerine dikkati çekmek amac�yla Anka-
ra�da yürüyüß yapt�lar. �Adil YYarg�lanman�n TTemeli
Savunmad�r� pankart�n�n taß�nd�¤� yürüyüßten
sonra Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan� Av. ÖÖzdemir
Özok, �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu, Ankara Barosu Baßkan� Av. AAhsen CCoßar, �zmir
Barosu Baßkan� Av. NNevzat EErdemir ve Zonguldak
Barosu Baßkan� Av. EErol MMekik, TBMM Adalet Ko-
misyonu baßkan ve üyelerini ziyaret ederek TCK,
CMK, C�H yasalar�nda yap�lacak de¤ißiklik önerile-
ri hakk�nda 26 baro baßkan�n�n imzas�n� taß�yan bir
rapor sundular.

(Raporun tam metni: Baro Bülteni, say�:5, May�s
2005)

Marmara Bölge Barolar›n›n
Cumhuriyetimizin 82. Y›l›
Dolay›s›yla Yay›nlad›klar›
Ortak Bildiri 
‰‰ 29 EEkim 22005

Marmara Bölge Barolar�, 82. y�l dolay�s�yla yay�nla-
d�klar� ortak bildiride, Cumhuriyetin kazan�mlar�-
n�n, laik demokratik hukuk devleti ilkelerinin so-
nuna kadar korunaca¤�n� bildirdiler.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Baro Baflkanlar› 
Mersin Bölge Toplant›s›
‰‰ 2 AAral�k 22005

Baro Baßkanlar� Mersin Bölge Toplant�s�na 31 ba-
ro baßkan� kat�ld�. Toplant�da ele al�nan konular
sonuç bildirgesiyle kamuoyuna duyuruldu. 

Bildiride, Þemdinli, Yüksekova ve Hakkâri�de yaßa-
nan gelißmeler, çocuk istismar�, zorunlu müdafi-
lik, kolluk kuvvetlerinin yanl�ß kullan�m� konular�n-
daki görüßlere yer veriliyor. 

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)  
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Baro Baflkanlar› 
Ankara’da CMK Uygulama
Sorunlar›n› Görüfltü
‰‰ 18 AAral�k 22005

Türkiye Barolar Birli¤i (TBB) Baßkan ve Yönetim
Kurulu ile Baro Baßkanlar� ve temsilcileri 18 Þubat
Cumartesi günü Ankara�da topland�. Toplant�da
CMK ödenek sorunlar� görüßüldü. TBB Baßkan� Av.
Özdemir ÖÖzok, toplant�n�n aç�l�ß�nda yapt�¤� konuß-
mada, Ceza Muhakemesi Kanununun uygulama-
s�yla ortaya ç�kan sorunlar�n y�llar, aylar, günler
önce �ben geliyorum� diye sürekli sinyal verdi¤ini
ve bu durumun giderilmesi için gerekli girißimleri
sürdürdüklerini bildirdi. Baßkanlar toplant�s�na �s-
tanbul Barosu ad�na Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
Baßkan Yard�mc�s� ve CMK Uygulama Servisinden
sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. FFiliz SSaraç ka-
t�ld�. �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu, 2005 y�l� Haziran ay� baß�nda yürürlü¤e giren
TCK ve CMK yasalar�n�n zorunlu müdafili¤i geniß-
letti¤ini, bu nedenle avukat görevlendirme say�s�-
n�n eskiye oranla üç kat artt�¤�n� söyledi.

TBB, CMK Ödenek 
Sorununun Çözümü ‹çin
Adalet Bakanl›¤›na 
Baflvurdu
‰‰ 18 Þubat 22006

Türkiye Barolar Birli¤inin davetlisi olarak Anka-
ra�da toplanan Baro Baßkanlar� ve temsilcilerinin
CMK ödenek sorununun çözümü konusunda yap-
t�klar� öneriler Türkiye Barolar Birli¤i Baßkanl�¤�
taraf�ndan Adalet Bakanl�¤�na iletildi. 

Baro Baßkanlar� ve temsilcilerinin yapt�klar� öneri-
ler üç madde halinde Adalet Bakanl�¤�na sunuldu:

1- Müdafi ya da vekil olarak görevlendirilen avu-
katlara ücretlerinin ödenememesinden kaynakla-
nan ve acil çözüm gerektiren parasal sorunun çö-

zümü için de Harçlar Kanunu Uygulamas� ve adli
para cezalar�n�n tahsili ile olußan kaynaktan ya da
Genel Bütçe�nin uygun fasl�ndan 2006 y�l� ihtiyac�n�
karß�lamak üzere 150 milyon YTL�nin aktar�lmas�
gerekti¤ini �srarla talep etmißlerdir.

2- Müdafi/vekile ödenen ücretlerin CMK Yürürlük
Yasas��n�n 13. maddesi kapsam�nda Türkiye Baro-
lar Birli¤i taraf�ndan geri al�nmas�ndaki olanaks�z-
l�¤a dikkat çeken Baro Baßkanlar� bu ücretlerin
yarg�lama giderleri içinde de¤erlendirilerek hü-
küm alt�na al�nmas�n� ve hazire taraf�ndan tahsili
gere¤ini dile getirmißlerdir.

3- Baro Baßkanlar� ayr�ca CMK Gere¤ince Yap�la-
cak Hukuki Yard�mlar �çin Avukatl�k Ücret Tarife-
si�ndeki ücretlerin çok düßük oldu¤unu, bunlar�n
en az�ndan Avukatl�k Asgari Ücret düzeyine ç�kar�l-
mas�n� ve bu ücretlerden al�nan KDV ve stopaj ke-
sintisinin de kald�r�lmas�n� istemißlerdir. 

(Ayr�nt�: Baro Bülteni say� 27, Þubat 2006)

CMK Ödenekleri ‹çin 
Hükümete 9 May›s 2006’ya
Kadar Süre Tan›nd›
‰‰ 1 NNisan 22006

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve Baro Baß-
kanlar� 1 Nisan Cumartesi günü Ankara�da yapt�klar�
toplant�da, bir y�ld�r yaßanmakta olan CMK öödenek
sorununu görüßtüler. Toplant�da al�nan kararda, öz-
veriyle yyürütülen vve aangaryaya ddönüßen hhizmetin de-
vam edebilmesi için gerekli yasal ve parasal düzen-
lemelerin 9 MMay�s 22006 tarihine kadar yap�lmas� is-
tendi. Toplant�da ayr�ca, bu tarihe kadar düzenleme-
lerin gerçekleßtirilmemesi durumunda CMK kapsa-
m�ndaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerinin dur-
durulmas� kararlaßt�r�ld�. TBB Yönetim Kurulu ve Ba-
ro Baßkanlar�n�n onaylad�¤� karar bir bildiri ile kamu-
oyuna aç�kland�.

(Bildirinin tam metni Bas�n Aç�klamalar� bölümünde
sayfa ..�da)
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Baro Baflkanlar› 
CMK Ödenek 
Sorununu 
Görüflmek Üzere 
Ankara’da Topland›
‰‰ 22 TTemmuz 22006

Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve 55 Baro
Baßkan� yaklaß�k iki y�ld�r devam eden CMK ödenek
sorununu görüßmek üzere Ankara�da topland�.

Toplant�da, çeßitli uyar� ve baßvurulara karß�n CMK
ödenek sorununun çözülememesi üzerine 01
A¤ustos�tan itibaren CMK görevlendirmelerinin
durdurulmas� kararlaßt�r�ld�. Karar bir bildiri ile
kamuoyuna duyuruldu.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

CMK Görevlendirmeleri
Durduruldu
‰‰ 1 AA¤ustos 22006

Konu ayr�nt�l� bir bas�n aç�klamas�yla kamunun bil-
gisine sunuldu. Bildiride ßu hususa yer verildi:

�Tüm ülkemiz Barolar�n�n ayn� sorunla karß� karß�-
ya kalm�ß bulunmalar� 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
angaryaya dönüßtü¤ü, hizmetin bu koßullarda sür-
dürülmesinin mümkün olamayaca¤�, asgari ücre-
tin dörtte biri karß�l�¤� yerine getirilen bu hizmetin
karß�l�¤�n�n ödenmemesi sonucunda, Türkiye Ba-
rolar Birli¤i CMK yönetmeli¤inde de görevlendir-
me yap�lmamas�na ilißkin hüküm göz önünde bu-
lundurularak, tüm Barolar�n sorunun çözümüne
kadar CMK kapsam�ndaki tüm müdafi/vekil görev-
lendirmelerini 1 AA¤ustos 22006 tarihinden itibaren
durdurmalar�na karar verilmißtir.�

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)

Baro Heyeti 
Paris ve  Strasburg’da 
Temaslarda bulundu
‰‰ 3 --4 AAral�k 22004

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu baß-
kanl�¤�ndaki heyet, Paris ve Strazburg�da temas-
larda bulundu.

Heyet, Avrupa AAvukatlar BBirli¤i Genel Kurul top-
lant�s�na kat�ld�, Avrupal� meslektaßlar�yla, Türki-
ye-AB ilißkileri konusunda görüß al�ßverißinde bu-
lundu.

Heyet,  2 Aral�k 2004 Perßembe günü Paris Barosu
Baßkanl�¤�na vekâlet eden önceki dönem baßkan�
Paul AAlbert EEvans�la görüßtü. Paris Adalet Sara-
y�ndaki Baro Baßkanl�k Odas�nda gerçekleßen bu-

Z�YARETLER, DIÞ �L�ÞK�LER
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lußmada, iki ülke barolar� aras�ndaki ilißkiler göz-
den geçirildi. Görüßmede, Avrupa Birli¤i�nin Türki-
ye�ye tam üyelik konusunda verece¤i müzakere ta-
rihi konusunda de¤erlendirmeler yap�ld�. Bu ara-
da, Paris�te master ve doktora yapan Türk hukuk
ö¤rencilerinin Paris Barosuyla ilgili sorunlar� gün-
deme getirilerek çözümü istendi. Ayr�ca, New
York, Paris ve �stanbul Barolar�n�n ortaklaßa ola-
rak �stanbul�da,  Irak��n ißgaliyle ilgili bir sempoz-
yum yap�lmas� planland�. Stajyer de¤ißimi için ça-
l�ßmalar baßlat�ld�.

Dünya Avukatlar Birli¤i Baßkan� Paul NNemo ile Pa-
ris�teki Birlik merkezinde görüßme yap�ld�. 

Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Yönetim Kurulu Üye-
si Av. Þükrü AAlpaslan ve D�ß �lißkiler ve Avrupa Bir-
li¤i Hukuku Komisyonu Baßkan� Prof. DDr. SSelçuk
Demirbulak�tan olußan heyet, 3 Aral�k Cuma günü
Strazburg�a geçti.

Ayn� gün Avrupal� Avukatlar Birli¤inin düzenledi¤i
insan haklar� konferans�na kat�lan heyet, Avrupal�
Avukatlar Birli¤i Genel Kurulunda haz�r bulundu.
Yap�lan seçimlerde baßkanl�¤a �stanbul Barosu
Heyetinin de destekledi¤i Maitre JJöe LLemmer se-
çildi. Bu arada Avrupal� Avukatlar Birli¤inin Türki-
ye Ulusal Komitesinin kurulmas� konusunda ilke
karar�na var�ld�. 

Öte yandan, Brüksel Flaman Barosunun davetlisi
olarak Brüksel�e giden �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Av. MMuammer AAyd�n ve Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. ÖÖmür DDedeo¤lu da Brüksel
Flaman Barosunun 114. kuruluß y�ldönümü tören-
lerine kat�ld�lar. 

Yarg›tay Baflkan›n› Ziyaret
‰‰ 5 OOcak 22005

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, Yarg�tay
Baßkan� Osman Arslan�� ve Yarg�tay Genel Sekre-
teri U¤ur �brahimhakk�o¤lu�nu ziyaret ederek yeni
görevlerinde baßar� dileklerini ilettiler. Ziyarete
Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Baßkan Yard�mc�s�

Av. FFiliz SSaraç, SSayman AAv. MMuammer AAyd�n, YYöne-
tim KKurulu ÜÜyeleri AAv. SSefa BBilgiç, AAv. DDr. Þükrü
Alpaslan, AAv. ÖÖmür DDedeo¤lu ve önceki dönem
Baßkan Yard�mc�s� Av. CCafer KKaya kat�ld�lar.

U¤ur Mumcu’yu And›k,
Cumhuriyet Gazetesini 
Ziyaret Ettik
‰‰ 24 OOcak 22005 

Gazeteci � Yazar U¤ur MMumcu�yu katledilißinin 12.
y�l�nda and�k. U¤ur MMumcu�nun öldürülmesini bir
bildiri ile k�nad�k ve y�llarca çal�ßt�¤� Cumhuriyet
Gazetesini ziyaret ettik.

Bildiride, �U¤ur MMumcu ve di¤er Cumhuriyet ay-
d�nlar�n� hedef seçenler, ülkemizin en seçkin ev-
latlar�n� yok ederek, Cumhuriyet�in savunucular�n�
susturmak istemektedirler� denildi.

(Bildirinin tam metni Çal�ßma Raporu'nda)
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‹stanbul Barosu UDAB 
Genel Kurulunda 
Temsil Edildi
‰‰ 7 HHaziran 22005

Fransa�n�n baßkenti Paris�te 07 -11 Haziran 2005
tarihleri aras�nda yap�lan Uluslar aras� Demokra-
tik Avukatlar Birli¤i Genel Kurulunda �stanbul Ba-
rosu Genel Sekreter Av. HHüseyin ÖÖzbek ve Yöne-
tim Kurulu Üyesi Av. ÖÖmür DDedeo¤lu taraf�ndan
temsil edildi. Av. ÖÖzbek ve Av. DDedeo¤lu, UDAB
Baßkan� Jitendra SSharma ve Baßkan Yard�mc�s�
Roland WWeyl�i ziyaret ederek kendileriyle bir süre
görüßtü ve �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m
Kolcuo¤lu�nun Genel Kurul�a baßar� dileyen me-
saj�n� sundular.

Bakü’de “Avukatl›kta 
Uluslararas› Standartlar ve
Gerçekler”  Forumu
‰‰ 16 --17 HHaziran 22005

Azerbaycan Barosunca düzenlenen bir forumda,
�Avukatl�kta UUluslararas� SStandartlar vve GGerçek-
ler� konusu irdelendi. Foruma TBB Baßkan� Av.
Özdemir ÖÖzok, �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m
Kolcuo¤lu, Ankara Barosu Baßkan� Av. VVedat AAh-
sen CCoßar ve Uluslararas� �lißkiler ve Avrupa Birli-
¤i Hukuku Komisyonu Baßkan� Prof. DDr. SSelçuk
Demirbulak davetli olarak kat�ld�. Forumda, �stan-
bul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, �Adalete
erißmede aavukatl�¤�n iißlevi, üücretsiz hhukuki yyard�-
ma eerißme hhakk� vve TTürkiye ddeneyimi� konulu bir
konußma yapt�.

(Baro Bülteni say�:20, Temmuz 2005)

Bükrefl Barosu 
Avukatlar Günü
23 --26 HHaziran 22005

Bükreß Barosu �Avukatlar GGünü�nü Bükreß�te dü-
zenledi¤i etkinliklerle kutlad�. Kutlamalara �stan-
bul Barosu ad�na Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz SSa-
raç, Genel Sekreter Av. HHüseyin ÖÖzbek ve Yönetim
Kurulu Üyesi Av. DDr. MM. Þükrü AAlpaslan kat�ld�.
Bükreß Barosunca düzenlenen �Meßru UUzmanl�k�
konulu seminerde Av. DDr. AAlpaslan HUMK hüküm-
lerinde düzenlenmiß olan tahkim konusunda Baß-
kan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu taraf�ndan haz�rlanan
metni aktard� ve konu ile ilgili Türk hukuku uygu-
lamalar�na de¤indi.

‹stanbul Barosu Baflkan›
Madrid’de Konferans Verdi 
�spanyol akademik yaßam�n�n önemli bir gelene¤i
olan yaz kurslar�n�n alt�nc�s� bu y�l Kral Juan Car-
los Üniversitesi ve Madrid Barosu ißbirli¤iyle Mad-
rid-Aranjuez�de gerçekleßtirildi. �Avrupa Anayasa-
s� ve Vatandaßl�k� temal� yaz kursuna �spanyolca
konußan Güney Amerika ülkelerinden hukukçular
kat�ld�. 

Madrid�de düzenlenen sempozyuma �stanbul Ba-
rosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Yönetim Kuru-
lu Üyesi Av. DDr. MM. Þükrü AAlpaslan, �stanbul Baro-
su D�ß �lißkiler ve Avrupa Hukuku Komisyonu Baß-
kan� Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak da kat�ld�. 
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Sempozyuma �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m
Kolcuo¤lu da bir bildiri sundu. Kolcuo¤lu, �Aç�k Bir
Avrupa �çin Yeni Göç Yollar�, Avrupa�n�n Büyük Ka-
p�s� Türkiye� konulu bildirisinde, �göçmen kkaçak-
ç�l�¤�� ve �insan tticareti� suçlar�n�n bütün dünyada
artt�¤�n� bildirdi. 

(Baro Bülteni say�: 21, A¤ustos 2005)

Uluslararas› 
Avukatlar Birli¤i (UIA) 
Genel Kuruluna Kat›ld›k
‰‰ 30 AA¤ustos- 44 EEylül 22005

Uluslararas� Avukatlar Birli¤i (UIA) 49.Genel Kurul
Toplant�s� Fas��n Fez kentine yap�ld�. Toplant�ya �s-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. DDr. Þük-
rü AAlpaslan ve Av. ÖÖmür DDedeo¤lu kat�ld�lar. Genel
Kurul Çal�ßmalar�na Kat�lan Av. DDr. Þükrü AAlpas-
lan ve Av. ÖÖmür DDedeo¤lu UIA   Baßkan� Delos LLu-
ton ve Gelecek Dönem Baßkan� Paulo LLens EE SSilva
ile ikili görüßmeler yapt�lar. Genel Kurul�da söz
alan Av. DDr. Þükrü AAlpaslan �stanbul Barosuna
mensup 20 bin avukat ad�na, en k�sa zamanda �s-
tanbul�da bir Genel Kurul yap�lmas� istemini tüm
kat�l�mc�lara iletti. 

Paris’te Yap›lan 
Çocuk Adalet Sistemi
Toplant›s›nda Baromuz
Temsil Edildi
‰‰ 12 EEylül 22005

Fransa Adalet Bakanl�¤�nca, 1945 Kararnamesinin
60. y�l� dolay�s�yla Paris�te düzenlenen Çocuk Ada-
let Sistemi konulu toplant�da �stanbul Barosunu
Av. Betül Onursal temsil etti. 

12 -13 Eylül 2005 tarihlerinde yap�lan toplant�da,
çocuklar� ceza sisteminden ç�kartarak denetimli
e¤itim sistemi kapsam�na alan 1945 kararnamesi-
nin 60 y�ll�k uygulamas� de¤erlendirildi. Ayr�nt�l�
Rapor Çocuk Haklar� Merkezinden temin edilebilir.

‹stanbul Barosu 
Karadeniz Ülkeleri 
Barolar Birli¤ine Üye Oldu 
‰‰ 9 EEkim 22005

Karadeniz Ekonomik �ßbirli¤i çerçevesinde kuru-
lan ve sadece baßkent barolar�n�n üye oldu¤u Ka-
radeniz Ülkeleri Barolar Birli¤i Genel Kurulunda
�stanbul Barosu oybirli¤iyle üyeli¤e kabul edildi.
�stanbul Barosunun yan� s�ra Yalova Barosu da
Birli¤e üye oldu. 

9-11 Ekim tarihleri aras�nda Bulgaristan��n baß-
kenti Sofya�da toplanan Karadeniz Ülkeleri Barolar
Birli¤inin Genel Kuruluna �stanbul Barosunu tem-
silen Baro Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, Baro Di-
siplin Kurulu Baßkan� Av. HHüseyin AAvni DDurmußo¤-
lu ve Av. MMehmet AAli DDinçer kat�ld�.
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Brüksel Barosu 
115. Kurulufl Toplant›s›
‰‰ 24 KKas�m 22005

Brüksel Barosunun (dili Flamanca olan) 115. kuru-
luß y�ldönümü etkinliklerle kutland�. Aç�l�ß Konfe-
rans� ve Sempozyumda, �stanbul Barosunu Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Av. NNazan MMoro¤lu, Av. MMuaz-
zez YY�lmaz ve Uluslar aras� �lißkiler ve Avrupa Bir-
li¤i Hukuku Komisyonu Baßkan� Prof. DDr. SSelçuk

Demirbulak temsil etti.

Avrupa Avukatlar 
Birli¤i (UAE) Genel Kurulu
‰‰ 25 KKas�m 22005

Avrupa AAvukatlar BBirli¤i (UAE) Genel Kurul Top-
lant�s�, 25 -26 Kas�m tarihlerinde Londra�da yap�l-
d�. Toplant�ya �stanbul Barosu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. ÖÖmür DDedeo¤lu ve Uluslararas� �lißkiler
ve AB Hukuku Komisyonu Baßkan� Prof. DDr. SSelçuk
Demirbulak kat�ld�lar. Genel Kurulda Avrupa Avu-
katlar Birli¤i�nin 2007 -2009 dönem baßkanl�¤� için
seçim yap�ld�. Baßkanl�¤a �talyan avukat Frances-
co SSamperi seçildi.

Avrupa Konseyi ‹flkence ve
Kötü Muameleyi Önleme 
Komitesi Üyeleri Baromuzu
Ziyaret Etti
‰‰ 13 Þubat 22005

Avrupa Konseyi �ßkence ve Kötü Muameleyi Önle-
me Komitesi (CPT) �kinci Baßkan� Mc NNell ve Komi-
te Sekreteri �stanbul Barosunu ziyaret ederek avu-
katlar�n sorunlar� hakk�nda bilgi ald�. Komite üye-
lerini bilgilendiren �stanbul Barosu Yönetim Kuru-
lu Sayman Üyesi Av. MMuammer AAyd�n, �stanbul Ba-
rosunu konuklara, örgütsel olarak tan�tt� ve Yeni
Ceza Muhakemesi Yasas� gere¤i yeniden olußturu-
lan CMK Uygulama Servisinin çal�ßmalar� hakk�n-
da aç�klamalarda bulundu.

Komite Sekreterinin gözalt�ndaki kißilere avukat
yard�m� ve CMK uygulamalar�na ilißkin sorusunu
yan�tlayan Av. MMuammer AAyd�n, CMK Uygulama
Servisinde 3000 avukat�n görev yapt�¤�n�, soruß-
turma ve kovußturma aßamas�nda ßüpheli ve sa-
n�klara ücretsiz olarak hukuksal yard�m yap�ld�¤�-
n� belirtti. 

(Baro Bülteni say�: 25, Aral�k 2005)

Türk-‹ngiliz Hukukçular 
Birli¤i Toplant›s› 
‰‰ 17 AAral�k 22005

Türk-�ngiliz Hukukçular Birli¤inin ödül töreni ve
y�ll�k balosuna ça¤r�l� olarak kat�lan �stanbul Baro-
su Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, y�l�n baßar�l� hu-
kukçular�na ödüllerini verdi. �ngiltere�de faaliyet
gösteren Türk ve �ngiliz Hukukçular Birli¤i Baßka-
n� Emma EEdhem�in düzenledi¤i geceye büyük ilgi
gösterirken, gecede ilk kez baßar�l� hukukçulara
çeßitli dallarda ödüller verildi. Türk � �ngiliz Hu-
kukçular Birli¤ince �Y�l�n HHukukçusu� ödülünün
�ngiltere Baßbakan� Tony BBlair�in eßi Barrister
Cherie ((Booth)Blair�e verilmesi kararlaßt�r�ld�. 
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�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
Türk � �ngiliz Hukukçular Birli¤i Baßkan� Emma
Edhem�in eßli¤inde Londra�da Yüksek Mahkeme
Yarg�c�n� ziyaret etti. Bu arada Kolcuo¤lu onuruna,
Londra hukuk çevrelerinin önde gelen kißilerinin
kat�ld�¤� bir ö¤le yeme¤i verildi.

Kolcuo¤lu ziyaret etti¤i Londra A¤�r Ceza Mahke-
mesi Baß Yarg�c��n�n yönetti¤i bir durußmada da
gözlemlerde bulundu.

(Baro Bülteni say�:25, Ocak 2006)

Uluslararas› Avukatlar 
Birli¤i’nin (UIA) 
Lahey Toplant›s› 
‰‰ 19 OOcak 22006

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu baß-
kanl�¤�nda Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç ve AB

Hukuku ve Uluslararas� �lißkiler Komisyonu Baßka-
n� Prof. DDr. SSelçuk DDemirbulak�tan olußan heyet 19
-21 Ocak 2006 tarihleri aras�nda Lahey�de yo¤un
temaslarda bulundu ve baz� etkinliklere kat�ld�. 

Uluslararas� Avukatlar Birli¤i�nin (UIA), Lahey�de 19,
20, 21 Ocak günleri �Global FF�rsatlar PProjesi� ad� al-
t�nda düzenledi¤i toplant� Birlik üyesi barolar�n ka-
t�l�m�yla gerçekleßti. Toplant�da, Uluslararas� Yu-
goslavya Ceza Mahkemesi çal�ßmalar� ele al�nd�.
Halen devam eden durußma kat�l�mc�lara izlettirildi. 

�stanbul Barosu Heyeti, 19 Ocak Perßembe günü
Lahey�de faaliyet gösteren Uluslararas� Ceza Diva-
n� Baßsavc�s� Luis MMorena OOcampo ile görüßtü. Bir
saat süren görüßmede, �stanbul Barosu�nun
Irak��n ißgali ile ilgili �ngiltere Baßbakan�, Savunma
Bakan� ve Genelkurmay Baßkan� hakk�nda yap�lan
suç duyurusu üzerine baßlat�lan sorußturman�n
safhas� hakk�nda Baßsavc�dan bilgi al�nd�. Baßsav-
c� bir hafta içinde �stanbul Barosuna yazacaklar�
yaz�da, sorußturman�n gelißimi ile ilgili olarak ay-
r�nt�l� bilgi bulunaca¤�n� belirtti. �stanbul Barosu
Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, ayr�ca Baßsavc�
Ocampo�yu, Baronun kuruluß y�ldönümü nedeniyle
7 Nisan Cuma günü düzenlenecek �Adalete EEriß-
me� konulu uluslararas� sempozyuma davet etti ve
davet Baßsavc� Ocampo taraf�ndan kabul edildi.

�stanbul Barosu Heyeti, 20 Ocak Cuma günü Ulus-
lararas� Yugoslavya Ceza Mahkemesinde Temyiz
Mahkemesi Yarg�c� olarak görev yapan tek Türk
Yarg�ç MMehmet GGüney�i ziyaret etti. 

(Baro Bülteni say�:27, Þubat 2006)
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Avrupa Avukatlar Birli¤i’nin
20. Kurulufl Y›ldönümü 
Toplant›s›nda Baromuz
Temsil Edildi 
‰‰ 16 HHaziran 22006

1986 y�l�nda kurulan UAE, 20. Kongresini 16 -17
Haziran tarihlerinde Lüksemburg�da yapt�. Kong-
re�de �stanbul Barosu�nu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Ömür DDedeo¤lu, Uluslararas� �lißkiler ve AB Huku-
ku Komisyon Baßkan� Av. DDr. SSelçuk DDemirbulak
ve Komisyon Baßkan Yard�mc�s� Av. UUmut KKolcu-
o¤lu temsil ettiler.

Avrupa�daki de¤ißim Karß�s�nda Avukatl�k Konulu
toplant�lar�n birinci gününde �Sürekli DDe¤ißen BBir

Meslek: AAvukatl�k� konulu ilk oturumda;  Baßka
ülkelerde çal�ßan avukatlar, Meslek s�rr� konular�
tart�ß�ld�. Yap�lan konußmalarda; CCBE(Avrupa
Barolar Konseyi) 2005 y�l� istatistiklerine göre; Av-
rupa�da 600 bin avukat bulundu¤u ve bunlar�n 400
bininin �ngiltere, AAlmanya, ��talya ve �spanya�da gö-
rev yapt�¤� aç�kland�. Türkiye ve di¤er aday ülkeler-
deki avukatlar�n kat�l�m�yla bu say�n�n 700 bini bu-
laca¤�, üye ülke avukatlar�n�n gelmesinin aday ül-
keleri endißelendirdi¤i belirtildi.  

�kinci gün yap�lan �Avukat vve AAvrupa BBirli¤i; AAvru-
pal� AAvukata DDo¤ru� konulu oturumla Kongre sona
erdi. Lüksemburg Baßbakan� ve Adalet Bakan��n�n
da kat�ld�¤� toplant�larda Türk heyeti Paris, Buda-
peßte, Milan ve Luksemburg baro baßkanlar� ile
görüßmeler yapt�.

Yarg›tay Baflkanvekili fiirin’in
“DEVR‹N‹ KAPATTIK” Dedi¤i
Atatürk Dönemi Adalet 
Bakan› Mahmut Esat Bozkurt
Hakk›ndaki Sözlerine 
Baromuzun Tepkisi
‰‰ 16 Þubat 22005

�Geçmiß ddönemi ssonland�rd�klar�n�� öne süren
Yarg�tay Baßkanvekili Osman Þirin�in Türk ayd�n-
lanmas�n�n simgesi ve Mustafa KKemal devrimleri-
nin bilimsel-hukuksal tezini ortaya koyan Mahmut
Esat BBozkurt�a dil uzatmas� baßta Say�n Cumhur-
baßkan�m�z olmak üzere tüm hukuk kurumlar�n-
dan tepki gördü.

�stanbul Barosunca yap�lan aç�klamada, �Cumhu-
riyetin devrimci Adalet Bakan� Mahmut Esat Boz-
kurt�un kaleme ald�¤�, her hukukçunun belle¤ine
kaz�mas� gereken ve Türk Hukuk Devriminin an�t�
niteli¤indeki Medeni Yasa�n�n Önsözü, y�llarca de-

mokrasimizin ve laiklik ilkesinin bekçili¤ini yap-
m�ßt�r. Bugün geldi¤imiz noktada bizi bu ilkelerden
uzaklaßm�ß olarak göstermek isteyen çabalar�n
içinde Yarg�tay (Ceza) Baßkanvekilini de görmek
bizleri derinden üzmüßtür� denildi.

Baro Bülteni�nin 2005 Þubat say�s�nda Mahmut
Esat BBozkurt�un kaleme ald�¤� Medeni Yasa�n�n
ÖNSÖZ�ü tam metin olarak yay�nlanarak bellek ta-
zelemesi yap�ld�.

(Baro Bülteni, Say�:2, Þubat 2005)

Baro Yönetim Kurulumuz,
“Mahmut Esat Bozkurt Hukuk
Ödülü” Oluflturulmas›n› 
Kararlaflt›rd›
‰‰ 21 Þubat 22005

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu, her y�l hukukun
üstünlü¤ünü, Cumhuriyetimizin kazan�mlar�n�,

MAHMUT ESAT BOZKURT ÖDÜLÜ
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ça¤daßlaßmay� savunan, bu alanda önemli çal�ß-
malar yapan bir hukukçuya Mahmut EEsat BBozkurt
Hukuk Ödülü verilmesini kararlaßt�rd�.

Yönetim Kurulu ayr�ca, ilk ödülün 7 Mart Dünya ka-
d�nlar Gününde düzenlenecek törende Yarg�tay ön-
ceki dönem Cumhuriyet Baßsavc�s� Sabih KKana-
do¤lu�na verilmesini uygun buldu.  

Sabih KKanado¤lu�na ödülü törenle verildi. Kana-
do¤lu, törende yapt�¤� konußmada, �Son zamanlar-
da bir tak�m çatlak seslerin ç�kt�¤� bir ortamda
böylesine anlaml� bir ödül koydu¤u için �stanbul
Barosunu kutluyorum� dedi.

(Ayr�nt�l� haber: Baro Bülteni, say� 3, Mart 2005)

2006 Y›l› Mahmut Esat 
Bozkurt Hukuk Ödülü 
Dan›fltay Baflkan›na Verildi
‰‰ 8 MMart 22006

�stanbul Barosu Yönetim Kurulunca 2005 y�l�nda
olußturulan ve ilki ayn� y�l Yarg�tay Emekli Cumhu-
riyet Baßsavc�s� Sabih KKanado¤lu�na verilen Mah-
mut EEsat BBozkurt HHukuk ÖÖdülü bu y�l Dan�ßtay
Baßkan� Ender ÇÇetinkaya�ya �stanbul Barosu Baß-
kan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu taraf�ndan verildi. 

Ödül töreninden sonra panele geçildi. Aç�ß Konuß-
mas�n� Av. NNazan MMoro¤lu�nun yapt�¤�, �stanbul
Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. MMuazzez YY�l-
maz��n yönetti¤i panelin konußmac�lar� Kad�ndan
Sorumlu Eski Devlet Bakanlar� Önay AAlpago ve Ha-
san GGemici idi.

(Ayr�nt�: Baro Bülteni say�:28, Mart 2006)
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“Farazi (Sanal) Dava ve
Duruflma Yar›flmas› - 2005”
Ödülleri Sahiplerini Buldu
‰‰ 30 NNisan vve 11 MMay�s 22005 

�Türkiye�nin GGenç HHukukçular� BBirikimlerini PPay-
laß�yor� slogan� ile �stanbul Barosunca Türkiye�de-
ki tüm hukuk fakülteleri ve hukukçu tüm stajyerle-
rinin kat�l�m�na aç�k hukuksal tek paylaß�m etkinli-
¤i �Farazi ((Sanal) DDava vve DDurußma YYar�ßmas�-
2005�, 30 Nisan ve 1 May�s 2005 Cumartesi-Pazar,
iki gün süresince Kadir Has Üniversitesi Cibali
kampüsünda gerçekleßtirildi. 

Yar�ßmada bu y�l, kapkaç ßeklinde ißlenen h�rs�zl�k
suçunda polisin öldürme yetkisini kullanmas�na
ilißkin güncel bir olay yar�ßmaya konu oldu. Yar�ß-
man�n bu y�la ait konusu 

Ar. GGör. NNaim KKarakaya ile Av. NNuran AAtahan tara-
f�ndan haz�rland�.

Farazi Dava ve Durußma Yar�ßmas�n� kazananlar: 

1. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Alper
Can AAykaç, ZZehra BBahar, HHalil PPolat, VVedat TTemel)

2. Bahçeßehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Sibel
K�l�ç, DDefne MMoral�, LLidya MMete)

3. K�r�kkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fatih
Birtek, ��smet ÖÖzçelik, VVeysel EErol)

“Farazi (Sanal) Dava ve 
Duruflma Yar›flmas› - 2006”
Ödülleri Sahiplerini Buldu
‰‰ 6-7 MMay�s 22006

�stanbul Barosu Staj E¤itim Merkezi taraf�ndan her
y�l düzenlenen �Farazi Dava ve Durußma Yar�ßma-

s��n�n üçüncüsü 6-7 May�s 2006 tarihlerinde Gala-
tasaray Üniversitesi Ayd�n Do¤an Konferans salo-
nunda yap�lan sözlü oturumlarla sona erdi. 

�Genç Hukukçular Birikimlerini Paylaß�yor� slo-
gan�yla yap�lan yar�ßmada Yarg�tay Eski Cumhuri-
yet Baßsavc�s� Sabih KKanado¤lu, Av. TTurgut KKazan,
Av. KKemal KKumkumo¤lu, AAv. SSuzan YYalt� ve Doç.
Dr. AAdem SSözüer, AAv. NNuran AAtahan jüri olarak gö-
rev ald�. 

Yaz�l� aßamay� geçen sekiz tak�m�n iki gün boyunca
iddia ve savunma makam� olarak karß� karß�ya gel-
di¤i oturtumlar sonucunda yar�ßmaya K�r�kkale
Üniveritesi ad�na kat�lan Fatih BBirtek, ��smet ÖÖzçe-
lik, VVeysel EErol, MM. Þevki AAkgündüz ve Cihan YY�l-
maz��n olußturdu¤u 15 numaral� tak�m birincili¤i
ald�. Galatasaray Üniversitesi ö¤rencileri Ayße NNur
Þanl�, AAysun DDalk�l�ç, DDeniz MMerve EErsoy, Þule UUluç
ve Yasemin SSemiz�den olußan 14 numaral� tak�m
ikinci olurken, üçüncülü¤ü Bilgi Üniversitesi ö¤-
rencileri Nihan GGüneli, BBerrak CCömert, ZZahide AAl-
tunbaß ve Zeynep AAhu SSazc��dan olußan ekip ald�.
�Farazi Dava ve Durußma Yar�ßmas� 2006�da ayr�-
ca �En �yi Sunum� ödülünü iki gün süreyle göster-
di¤i performans sonucu be¤eni toplayan Galatasa-
ray Üniversitesinden Yasemin SSemiz al�rken, 
�En �yi Dilekçe� ödülünün sahibi Bilgi Üniversitesi
ad�na yar�ßan 9 numaral� tak�m oldu. Yar�ßmada bi-
rinci olan tak�ma 3000 YTL, 2. olan tak�ma 2000
YTL, 3. olan tak�ma 1000 YTL para ödülünün yan�
s�ra plaket ve baßar� sertifikalar� verildi. 

�stanbul BBarosunca ddüzenlenen PPanel �� SSempoz-
yum vve MMeslek ��çi EE¤itim mmerkezi SSeminerlerine
Komisyonlar vve MMerkezler BBölümünde aayr�nt�l�
olarak yyer vverilmiß oolmas� nnedeniyle bbu bbölümde
Yönetim KKurulunun ddüzenlemiß ooldu¤u ttoplant�-
lardan öörneklere öözetle yyer vverilmißtir.

FARAZ� DAVA YARIÞMASI, 

PANEL, SEMPOZYUM ve SEM�NERLER
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Fikri ve S›nai Mülkiyet 
Haklar› Evrensel Kültürü 
1. Uluslararas› Sempozyumu
‰‰ 15-16 HHaziran 22005

�Fikri ve S�nai Mülkiyet Haklar� Evrensel Kültürü�
1. Uluslararas� Sempozyumunda fikri ve s�nai mül-
kiyetin ve ticaretin evrenselli¤i, uluslararas� stan-
dartlaßma zorunlulu¤u nedeniyle, uluslararas�
sözleßmeler ve örgütlenmeleri de kapsayacak ni-
telikte içinde bulundu¤umuz döneme kadar önce-
likle yarg� olmak üzere, yaßad�¤�m�z ve yaßayaca¤�-
m�z evrensel gelißmeleri, zorunluluklar� ve öngö-
rüleri de içerecek nitelikteki konular ele al�nd�.

Yeditepe Üniversitesi, �stanbul Gümrük Müßavirle-
ri Derne¤i, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Tekstil
Sanayii �ßverenleri Sendikas�, �stanbul Tekstil ve
Konfeksiyon (Hammadde) �hracatç�lar� Birli¤i, Tür-
kiye �hracatç�lar Meclisinin ißbirli¤i ve katk�lar�yla
düzenlenen uluslararas� nitelikli sempozyum yo-
¤un bir programla iki gün sürdü. 

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu da
sempozyumda yapt�¤� konußmada, fikri ve s�nai
mülkiyet haklar�n�n gelißimini anlatt� ve bu hakla-
r�n gelißiminde matbaan�n icad� ve sanayileßme
devriminin etkili oldu¤unu söyledi.

(Baro Bülteni say� 22, Eylül 2005)

Sivil Toplum Örgütleri ve
‹letiflimdeki Sorunlar Paneli 
‰‰ 26 EEylül 22005

�stanbul Barosu Uluslararas� �lißkiler ve AB Huku-
ku Komisyonunca 26 Eylül Pazartesi günü Baro
Kültür Merkezinde düzenlenen panelde �sivil Top-
lum Örgütleri ve �letißimde Sorunlar� konusu tar-
t�ß�ld�.

�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu aç�-
l�ßta yapt�¤� konußmada, demokratik yap�n�n tam

olarak olußturulabilmesinde örgütlenmenin öne-
mine de¤indi.

Türkiye�de demokratik kitle örgütlerinin 1961 Ana-
yasas�n�n getirdi¤i özgürlükçü ortamda yeßermeye
baßlad�¤�n� ve 1970�lere kadar bu durumun devam
etti¤ini belirten Baßkan Kolcuo¤lu, ö¤renci ve
gençlik örgütlerinin, ißçi ve öteki demokratik ör-
gütlerin gelißti¤ini ve bu örgütlerin gelißmesi ve
uluslararas� örgütlerle ilißki içine girme sürecini
ve sonuçlar�n� aç�klad�.     

Oturum baßkanl�¤�n� Prof. DDr. SSelçuk DDemirbu-
lak��n yapt�¤� panele, Disk Genel Baßkan� Süley-
man ÇÇelebi ve Av KKadri MMarkoç konußmac� olarak
kat�ld�lar. 

(Baro Bülteni say�:23, Ekim 2005)

Yarg› Ba¤›ms›zl›¤› ve 
Adil Yarg›lanma Hakk›
‰‰ 21 KKas�m 22005
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�stanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk
Fakültesince ortaklaßa düzenlenen toplant�da
�Yarg� BBa¤�ms�zl�¤� vve AAdil YYarg�lanma HHakk�� tar-
t�ß�ld�. 

Toplant�da �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKol-
cuo¤lu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. DDr.
Duygun YYarsuvat, Hâkimler ve Savc�lar Yüksek Ku-
rulu Emekli Üyesi Zuhal ÇÇokay, Yarg�tay Cumhuri-
yet Onursal Baßsavc�s� Sabih KKanado¤lu, Yeditepe
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. SSibel ��nceo¤lu konuya ilißkin görüßlerini aç�k-
lad�lar.

Kad›na Yönelik fiiddet 
K›nand›
‰‰ 23 KKas�m 22005

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve �KKB Ko-
ordinatörü Av. NNazan MMoro¤lu ve Kad�n Haklar�
Komisyonu Baßkan� Av. AAydeniz AAlisbah TTuskan
Baro Merkezinde düzenledikleri bas�n toplant�s�n-
da kad�nlara yönelik ßiddet hareketlerini k�nad�lar.

Moro¤lu ve Tuskan, toplumun en küçük birimi olan
ailede demokrasinin sa¤lanmas� için öncelikle aile
içi ßiddete �Dur� demek gerekti¤ini belirttiler.

(Baro Bülteni say� 25, Aral�k 2005)

Türk Ceza Hukuku 
Reformu Seminerleri 
‰‰ 21 AAral�k 22005

�stanbul Barosu Baßkanl�¤�nca stajyer avukatlar
için Türk Ceza Hukuku Reformu Seminerleri dü-
zenlendi. 

�stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ce-
za Usul Hukuku Ana Bilim Dal� Ö¤retim Üyesi Doç.
Dr. AAdem SSözüer yönetiminde sürdürülen semi-
nerlerde, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi
Kanunu ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin �nfaz�
Hakk�nda Kanun ele al�nd�.

21 Aral�k 2005 Çarßamba günü baßlayan ve 6 ay
devam eden seminerler her Çarßamba günü saat
16.00 � 18.30 aras�nda Beyaz�t�ta �stanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi 5 No�lu Amfi�de yap�ld�.

“Yarg›tay Kararlar› Ifl›¤›nda
‹fl hukukunda ‹braname
Uygulamalar›” Semineri
‰‰ 23 AAral�k 22005

�stanbul Barosu Çal�ßma Hukuku Komisyonunca
düzenlenen �Yarg�tay KKararlar� IIß�¤�nda ��ß HHuku-
kunda ��braname UUygulamalar�� konulu seminer,
23 Aral�k Cuma günü �stanbul Barosu Kültür Mer-
kezinde yap�ld�.

Çal�ßma Hukuku Komisyonu Baßkan� Av. ��smail
Tepecik yönetimindeki seminerde, Marmara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Yrd. DDoç.
Dr. EErdem ÖÖzdemir, konuya ilißkin bir bildiri sundu.

(Baro Bülteni say�:26, Ocak 2006)
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“Avrupa Hukuku 
Günleri Projesi” 
‰‰ 17 MMart 22006

�stanbul Barosu ve �stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Avrupa Hukuku Araßt�rma ve Uygulama
Merkezince ortaklaßa düzenlenen Avrupa HHukuku
Günleri Projesi baßlad�. 

Projenin ilk etkinli¤inde konuk, Federal Almanya
Cumhuriyeti Baßkonsolosu Dr. RReiner MMöckel-
mann�d�.  �stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKol-
cuo¤lu, Avrupa Hukuku Günleri Projesini, �stanbul
Üniversitesi Doktora Salonunda yapt�¤� aç�ß ko-
nußmas�yla baßlatt�. AB-Türkiye ilißkilerinde Al-
manya�n�n önemli bir yer tuttu¤unu belirten �stan-
bul Barosu Baßkan�, Avrupa ülkeleri aras�nda en

çok Türk vatandaß�n�n Almanya�da yerleßti¤ini,
ikinci ve üçüncü kußaklar olußtu¤unu ve 20 milyar
dolarl�k yat�r�m sahibi olduklar�n� bildirdi.

AB-Türkiye ilißkilerinde baz� haks�zl�klar�n yap�ld�-
¤�n�, Kopenhag Kriterlerinin d�ß�nda baz� siyasi öl-
çütler konulmak istendi¤ini hat�rlatan Kolcuo¤lu,
�Bütün bbunlar� aaßßaca¤�z. ÖÖnceki AAlman HHüküme-
tiyle ddayan�ßßma iiççinde ççal�ßßt�k, yyeni hhükümetle dde
ayn� ddayan�ßßma iiççinde ççal�ßßmay� uumuyoruz� dedi.

Avrupa Hukuku Araßt�rma ve Uygulama Merkezi
Müdürü Prof. DDr. NNevhis DDeren-Y�ld�r�m da, Proje
hakk�nda bilgi verdi. Üç y�l sürecek Projenin �stan-
bul Üniversitesi Yönetim Kurulunca onayland�¤�n�
ve düzenlenecek sempozyumlarda diplomat, bilim
adam� ve strateji uzmanlar�n�n Avrupa Hukuku
üzerine de¤erlendirmeler yapacaklar�n� söyledi. 
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Avrupa Birli¤ine 
Uyum Yasalar›nda 
Kad›n Erkek Eflitli¤i 
‰‰ 5 MMay�s 22006

�stanbul Barosu ve �stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesince ortaklaßa düzenlenen ve aç�ß konuß-
mas�n� Hukuk Fakültesi Dekan� Prof. DDr. TTankut
Centel�in yapt�¤�  �Avrupa Hukuku Günleri� konulu
seri konferanslar�n dördüncüsünü 5 May�s Cuma
günü �stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Nazan MMoro¤lu verdi. Toplant�n�n oturum baßkan-
l�¤�n� �stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa
Hukuku Araßt�rma ve Uygulama Merkezi Müdürü
Prof. DDr. NNevhis DDeren - Y�ld�r�m yapt�.

Vize Uygulamas› Konferans›
‰‰ 24 NNisan 22006

�stanbul Barosu Uluslararas� �lißkiler ve AB Huku-
ku Komisyonu Baßkan� Prof. Dr. Selçuk Demirbu-
lak, Avrupa Birli¤i Hukuku çerçevesinde vize uygu-
lamalar� aç�s�ndan Avrupa Birli¤i Hukukunun ge-
niß bir özetini yaparak baßlayan Prof. Dr. Selçuk
Demirbulak, Türkiye�nin Avrupa Birli¤i ile hukuk
mücadelesinin 1984 y�l�nda �Meryem Demirel Da-
vas�yla� baßlad�¤�n� bildirdi.

Çal�ßmak için Avrupa Ülkelerine gidißten 21 y�l
sonra haklar�n� aramaya baßlayan Türk vatandaß-
lar�n�n önemli kazan�mlar sa¤lad�klar�n� belirten
Demirbulak, Meryem Demirel Davas� ile elde edi-
len kazan�m�n Adalet Divan�n�n gerek Ankara Ant-
laßmas� gerekse Katma Protokolü yorumlanma-
s�nda kendisini yetkili görmesi oldu¤unu bildirdi. 

“Sosyal Hizmetlerin
Yerel Yönetimlere 
Devri” Paneli 
‰‰ 8 MMay�s 22006
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�stanbul Barosu Çocuk Haklar� Merkezince düzen-
lenen panelde sosyal hizmetlerin yerey yönetimle-
re devri konusu ele al�nd�.

Panelin aç�l�ß�nda konußan �stanbul Barosu Baß-
kan� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, idare hukuku aç�s�ndan
sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere devri konu-
sunun iyi incelenmesi gerekti¤ini söyledi.

Çocuk Haklar� Merkezi Baßkan� Av. BBetül OOnur-
sal��n oturum baßkanl�¤�n� yapt�¤� panelde, Doç.
Dr. AAdalet AAlada �Sosyal Hizmet Boyutunda Yerel
Yönetimlerde Çocuk�, Doç. DDr. AAyd�n GGülan �Yerel
Yönetim Mevzuat�n�n Sosyal Hizmetlerin Yerelleß-
tirilmesi Bak�m�ndan De¤erlendirilmesi� konusu-
nu ele ald�.

Yrd. DDoç. DDr. SSevgi UUsta SSay�ta �Çocuk Koruma Ka-
nunu Çerçevesinde Sosyal Hizmetlerin Sorumlulu-
¤u�, Tarhan EErdem ise �Yerel Yönetim Reformun-
da Sosyal Hizmetlerin Yeri� konusunu de¤erlen-
dirdi. 

Avukat Haklar› Merkezi
Meslek ‹çi
E¤itim Semineri
‰‰ 13 �� 114 MMay�s 22006

�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezi taraf�n-
dan düzenlenen Avukat Haklar� Merkezi E¤itim Se-
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minerinin ilk oturumunda �stanbul Barosu Baßkan
Yard�mc�s� Av. FFiliz SSaraç, Meslek ilke ve kurallar�-
n� anlatt�. 

Ö¤leden sonraki oturumlarda ise TBB Disiplin Ku-
rulu Üyesi Av. BBaßar YYalt� ile �stanbul Barosu Di-
siplin Kurulu Üyesi Av. HHilal GGültepe Avukat Yarg�-
lamalar�, Disiplin �ßleri ve Cezalar� konusunu ele
ald�. Av. AAtilla EErdo¤muß, avukat�n üzerinin ve bü-
rosunun aranmas� konusunda bilgilendirdi.

14 May�s Pazar günü sabah oturumunda Arß. GGör.
Naim KKarakaya, müdafiin hak ve yetkilerini ve TCK
ve CMK�da savunma hakk� ve dokunulmazl�¤�n�,
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. MMuammer AAy-
d�n, Uygulamada Avukatl�k Ücreti ve Avukatl�k Söz-
leßmesi konusunu anlatt�. Av. UU¤ur PPoyraz, daha
sonra Avukat Haklar� Merkezinin tan�t�m�n� yapt� ve
çal�ßma ilkeleri üzerinde durdu.

CMK Genel 
Toplant›s› Yap›ld›
‰‰ 14 HHaziran 22006

CMK genel toplant�s� 14 Haziran Çarßamba günü
saat 16.00 � 19.00 aras�nda Ortaköy�deki Galatasa-
ray Üniversitesi konferans salonunda yap�ld�.

Toplant�ya CMK Servisinden sorumlu Baßkan Yar-
d�mc�s� Av. FFiliz SSaraç ve CMK uygulamas�nda gö-
revlendirilen avukatlar kat�ld�.

Toplant�y� yöneten �stanbul Barosu Baßkan� Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu, gündeme ilißkin aç�klamalar
yapt�. Gündeme göre toplant�da CMK ödenek soru-
nu, görevlendirmelerde avukatlar�n gecikti¤i iddi-
alar� ve dilek ve önerilerin görüßülece¤ini belirten
Kolcuo¤lu, CMK ödenek sorunu hakk�nda baßlan-
g�c�ndan bugüne kadar yap�lan çal�ßmalar, 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. KKâz�m KKolcuo¤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 kay-
nakland�¤�n� bildirdi.
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Avukatl›k Ücretinin 
Hukuksal Niteli¤i 
Bir Panelde Tart›fl›ld›
‰‰ 17 HHaziran 22006

�stanbul Barosu Vergi ve �dare Komisyonunca dü-
zenlenen �Avukatl�k ÜÜcretinin HHukuksal NNiteli¤i�
konulu panel, 17 Haziran Cumartesi günü, �stanbul
Yeminli Mali Müßavirler Odas� Konferans salonun-
da yap�ld�.

�stanbul Barosu Vergi ve �dare Hukuku Komisyonu
Baßkan� Av. TTayfun AAktaß��n yönetti¤i panelde ilk
sözü, �stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Av. MMuammer AAyd�n ald�.

Avukatl�k ücretinin aç�k ve net olarak belirtilmesi
gerekti¤ini kaydeden Av. MMuammer AAyd�n, karß�
taraf vekâlet ücreti için makbuz kesilmesine �stan-
bul Barosu olarak karß� ç�kt�klar�n�, bunun için
Defterdarl�k ve Maliye Bakanl�¤� aleyhine Dan�ß-
tay�a dava açt�klar�n� hat�rlatt�.

Vergi Dairesi Baßkanl�¤� Grup Müdürü ve Baß He-
sap Uzman� Hakk� KKoçak, Maliye Bakanl�¤� bünye-

sinde idarenin yeniden yap�lanmas� konusunda bil-
gi verdi. 

Yeminli Mali Müßavir, Emekli Gelirler Baß Kontro-
lörü Dr. AAhmet KKavak, serbest meslek erbab� sa-
natç�lar her türlü giderlerini masraf yazarlarken,
avukatlar�n baz� giderlerini masraf yazamamalar�-
n� yanl�ß buldu¤unu belirtti. 

Vergi Mahkemesi Baßkan� Ali OOrhan ise yapt�¤� ko-
nußmada, Vergi Usul Yasas��n�n 5. maddesinde be-
lirtilen s�r aç�klamama konusunun sadece bölge
idare ve vergi mahkemelerini ba¤lad�¤�n�, bu mad-
denin de¤ißtirilmesi gerekti¤ini bildirdi

(Ayr�nt�: Baro Bülteni say�: 31, Haziran 2006
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KÜTÜPHANE 
�stanbul Barosu Kültür Merkezinde kurulan Kü-
tüphane, 9:00 � 18:00 aras� bütün hukukçular�n ya-
rarlanmas�na aç�kt�r. Kütüphanede süreli dergi ve
yay�nlar ile .... kitap bulunmaktad�r.

KUTLAMALAR
�stanbul Barosu Baßkanl�¤� olarak baßta Ö¤ret-
menler Günü olmak üzere belirli günlerde Kutla-
ma mesajlar� yay�nlam�ßt�r. Ayr�ca, seçilen yeni
Anayasa Mahkemesi ve Dan�ßtay Baßkanlar�, �s-
tanbul Üniversitesi Rektörü ziyaret edilmißtir.

BARO MÜZES�
Ekim 2006�da aç�lmas� planlanan Baro Müzesi,
Kültür Merkezi içinde yer almaktad�r. Meslekdaß-
lar�m�z�n de¤erli katk�lar� ve Baro Arßivinden elde
edilen birikimler ile ilk Baro Müzesi olußturul-
mußtur.

Ö¤retmenler 
Gününü Kutlad›k
‰‰ 24 KKas�m 22004 vve 22005

24 Kas�m Ö¤retmenler Gününü bir bildiriyle kutla-
d�k. Bildiride özetle ßu görüßlere yer verildi: �Ata-
türk�ü halk�n aras�nda, yaz� tahtas�n�n baß�nda ulu-
suna yeni alfabeyi ö¤retirken gösteren resimlerin
anlam�n� bu gün daha iyi alg�l�yoruz. Ulusunu kur-
tulußa, sonras�nda da uygarl�¤a do¤ru yürüten bir
önderle halk�n kaynaßmas� en güzel bu resimlerde
görülmektedir.�
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SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII SS..NNOO.. TT..TTAARR��HH�� TTOOPPLLAANNTTII AADDII
1 11/12/2004 YEN� TCK 30 16-18/09/2005 F�KR� VE SINA� MÜLK�YET HAKLARI

1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
2 18/12/2004 YEN� TCK 31 17-18/11/2005 BORÇLAR KANUNU TASARISININ

DEÚERLEND�R�LMES�
3 25/02/2005 E-�MZA 32 21/11/2005 YARGI BAÚIMSIZLIÚI VE 

ADL� YARGILANMA HAKKI 
4 26/02/2005 SON GEL�ÞMELER IÞIÚINDA KIBRIS 33 25/11/2005 CAH�T KÜLEB� Þ��R YARIÞMASI
5 08/03/2005 LA�K HUKUK VE KADIN HAKLARI 34 26/11/2005 TERÖR VE �NSAN HAKLARI
6 08/03/2005 KADINA UYGULANAN Þ�DDET 35 10/12/2005 DÜÞÜNCE, �FADE ÖZGÜRLÜÚÜ 
7 22/03/2005 KRED� KARTLARI 36 28/11/2005 GAYR�MENKUL VE TAK�P HUKUKU 
8 22/03/2005 HUKUKTA UZLAÞMA 37 05-09/12/2005 CEZA MUHAKEMES� KANUNU ALTI 

AYLIK DEÚERLEND�R�LMES�
9 25/03/2005 �Þ HUKUKUNDA �Þ �L�ÞK�S� KURULMASI 38 23/12/2005 YARGITAY KARARLARI IÞIÚINDA �Þ 

HUKUKUNDA �BRANAME UYGULAMALARI
10 26/03/2005 BORÇLAR KANUNU TASARISI 39 09/02/2006 TURGUT ÖZAKMAN �LE SÖYLEÞ�
11 02/04/2005 YEN� TCK 40 11/02/2006 TCK VE CMK UYGULAMASINDAK� HUKUKA 

AYRIKILIKLAR
12 15/04/2005 ÜÇ B�N YILDA ENGELL� HAKLARI 41 25/02/2006 BOÞANMA VE MAL REJ�MLER� 
13 23-24/04/2005 TCK VE CMK'DAK� YEN� GEL�ÞMELER 42 20/03/2006 5464 SAYILI BANKA KARTLARI VE

KRED� KARTLARI
14 29-30/04/2005 CEZA MUHAKEMES� USULÜ KANUNU 43 30/03/2006 CEZA VE CEZA MUHAKEMES� KANUNUNDA 

YEN� GEL�ÞMELER 
15 07-08/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 44 07/04/2006 ADALETE ER�Þ�M ULUSLAR ARASI TOPLANTI
16 17/05/2005 TÜRK T�CARET KANUNUNU TASARISI 45 10/04/2006 T�CARET HUKUKUNDA

MODERN KANUNLAÞTIRMALAR
17 28/05/2005 MESLEK SORUMLULUK S�GORTASI 46 15/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 3
18 27/05/2005 LOZAN ANTLAÞMASI 47 21-22/04/2006 ÇOCUK �ÞÇ�LER�N DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

CEMAAT VAKIFLARI VE �HAM
19 28-29/05/2005 2.TÜRK�YE B�L�Þ�M HUKUKU SEMPOZYUMU 48 22/04/2006 CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA 

AYKIRILIKLAR 4
20 03-04/06/2005 TÜKET�C� HAKLARI VE 49 28/04/2006 GÜNCEL GEL�ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ

REKABET KURULU MER. SÖZLEÞMES� VE TÜRK BOÚAZLARI
21 04-05/06/2005 ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU 50 08/05/2006 SOSYAL H�ZMETLER�N 

YEREL YÖNET�MLER� DEVR�
22 14/06/2005 ERMEN� SAVLARI VE SOYKIRIMI 51 25/05/2006 AB SÜREC�NDE GÖÇ VE �LT�CA SORUNLARI 
23 17-18/06/2005 F�KR� VE SINA� MÜLK�YET 52 02-03/06/2006 �Þ HUKUKU 
24 10-11/06/2005 �Þ HUKUKU 53 16/06/2006 TIBB� MÜDAHALELERDE RIZA VE

AYDINLATILMIÞ ONAM
25 27/06/2005 GÜVENL�K KAVRAMI KARÞISINDA 54 17/06/2006 HER YÖNÜYLE AVUKATLIK ÜCRET�

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
26 27/06/2005 F�KR� VE SINA� HAKLARI REKABET HUKUKU 55 26/06/2006 HUKUK MUHAKEMELER� KANUNU TASARISI
27 02-03/07/2005 SAÚLIK HUKUKU SEM�NER� 56 30/06-01/07/2006 SERT�F�KALI SAÚLIK HUKUK MESLEK�Ç� 

EÚ�T�M SEM�NER�
28 16/07/2005 B�L�Þ�M VE HUKUKU MERKEZ� UYAP EÚ�T�M� 57 14/07/2006 TÜRK �CRA �FLAS KANUNUNDA 

YEN�DEN YAPILANDIRMA
29 16-17/07/2005 DEÚ�ÞEN MEVZUATIN 58 21/07/2006 �ÞGALDEN ZAFERE, SEVRDEN LOZANA

ÇOCUK ADALET S�STEM�NE ETK�LER� 59 21/07/2006 A�LE MAHKEMELER� UYGULAMALARI 

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.

‹stanbul Barosu'nun Düzenledi¤i Panel, Sempozyum
ve Seminerlerin CD'leri Barodan Temin Edilebilir





‹STANBUL BAROSU 
OLA⁄AN

GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

TÜM MESLEKTAfiLARIMIZI

BEKL‹YORUZ

YER
Lütfi K›rdar Kongre ve Sergi Saray›

Harbiye-‹stanbul

GÜN
07 – 08 Ekim 2006  (Salt Ço¤unluklu)

ÇO⁄UNLUK SA⁄LANAMADI⁄INDA  

14 - 15 Ekim 2006  (Oranl› ‹kinci)

Birinci Gün Cumartesi Genel Kurul Saat 10:00

‹kinci Gün Pazar Seçimler Saat 9.00-17.00

„ A‹DAT BORCU OLMASI GENEL KURULA KATILMAYA VE 
OY KULLANMAYA ENGEL DE⁄‹LD‹R.

„ GENEL KURULA KATILMAMA DURUMUNDA, YASA GERE⁄‹ BEYO⁄LU
‹LÇE SEÇ‹M KURULU’NCA HER GÜN ‹Ç‹N AYRI AYRI PARA CEZASI 
UYGULANACAKTIR.

„ GEÇERL‹ MAZERET‹ OLAN MESLEKTAfiLARIMIZIN BU DURUMU 
BAROMUZA YA DA BEYO⁄LU ‹LÇE SEÇ‹M KURULUNA YAZILI OLARAK
B‹LD‹RMELER‹ GEREKMEKTED‹R. 




