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�stanbul Barosu Genel Kurulu 14 � 15 Ekim 2006 tarihlerinde Lütfi K�rdar Uluslararas�
Kongre ve Sergi Merkezinde topland�. 

Baro yönetiminin 2004 � 2006 dönemi çal�ßmalar�n�n ele al�nd�¤� toplant� tart�ßmal� geç-
ti. Genel Kurul, Baro yönetimini oy çoklu¤uyla aklad�.

2006 � 2008 dönemi baro yönetimi için yap�lan seçimlere 5 grup kat�ld�. Eßit koßullarda
ve demokratik bir anlay�ßla yap�lan seçim yar�ß�n� Önce ��lke ÇÇa¤daß AAvukatlar GGrubu ka-
zand�.

Genel Kurul sonunda yap�lan seçimlerle �stanbul Barosunun 2006 � 2008 dönemi yöne-
timi ve organlar� belirlendi.

Seçime geçen dönemden daha fazla kat�l�m oldu. Seçim sonuçlar�na göre, 15 bin 198
avukat oy kulland�. Oylar�n 6 bin 288�ini Önce �lke Ça¤daß Avukatlar Grubu, 4 bin 954�ünü
Ça¤daß Avukatlar Grubu, 2 bin 862�sini Hukukun Üstünlü¤ü Platformu, 1024�ünü Hukuk
Grubu, 70�ini Savunma Avukatlar� Grubu ald�.

Böylece, Önce �lke Ça¤daß Avukatlar Grubu baßkan aday� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nun bir
dönem daha �görev vve yyetki� iste¤i Genel Kurulca kabul edilmiß oldu. Kolcuo¤lu baß-
kanl�¤�ndaki Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türkiye Barolar
Birli¤i delegeleri de Genel Kurulca onayland�. ■
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

GENEL KKURULA DDOÚRU... 
Tarih: 14 Ekim 2006, Cumartesi... Avukatlar sa-
bah�n erken saatlerinden itibaren Genel Kuru-
lun yap�laca¤� Harbiye�deki Lütfi K�rdar Ulusla-
raras� Kongre ve Sergi Merkezine ak�n ak�n gel-
meye baßlad�lar. Baro yönetimi yine geçmiß dö-
nemde oldu¤u gibi önlemini alm�ß ve meslek-
taßlar�n�n en do¤al ve demokratik hakk� olan
Genel Kurul toplant�s�na kat�lmalar�n� kolaylaß-
t�rmak için her semte servisi koymußtu. Servis
hizmeti düzenli aral�klarla ve saat 09.00 � 11.00
� 13.00 � 15.00�te olmak üzere gidiß-dönüß ola-
rak planlanm�ßt�. Servis konulan semtler ise ßöyle saptanm�ßt�: Anadolu YYakas�nda, Pendik, Kartal, Mal-
tepe, Ümraniye, Üsküdar, Bostanc�, Kad�köy, Avrupa YYakas�nda, Bak�rköy, Bahçelievler, Ba¤c�lar, Kü-
çükçekmece, Eyüp, Gaziosmanpaßa, Fatih ve Eminönü.

‰
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güncel

Genel Kurulun yap�laca¤� kongre merkezinin önü sabah erken saatlerde hareketli bir �ßov� alan�na dön-
müßtü. Seçime kat�lacak gruplar panolar�n� afißlerle süslemißler, görevliler ise gelen meslektaßlar�na
seçim broßürleri da¤�t�yorlard�. Avukatlar daha salona girmeden tan�t�m bombard�man� ile karß�laß�yor-
lard�.

Genel Kurulun aç�labilmesi için Baro üyelerinin �Hazirun CCedveli�ni imzalamalar� gerekiyordu. Baro yö-
netimi bunun da önlemini alm�ßt�. Baro Bilgi �ßlem Servisinin kurdu¤u mekânda, avukatlar�n kaç numa-
ral� masada imzalar�n� atabilecekleri kendilerine bildiriliyordu.

‰



4

Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Koridorlar c�v�l c�v�ld�... Bir yanda baronun kurdu¤u stantlarda baronun kitap ve CD yay�nlar� sat�l�yor,
hediyelik eßyalar görücüye ç�k�yor ve baro aidat�n� ödemek isteyen avukatlara kolayl�k sa¤lan�yordu. 

Bilgi �ßlem Servisi ise hizmet çeßitlili¤i sunuyordu. Bir yandan avukatlara hangi masada imza atacakla-
r�, hangi sand�kta oy kullanacaklar� bildiriliyordu. Avukatlar bu servisin olanaklar�yla adres güncelleme-
si yapabiliyordu. Adalet Bakanl�¤�ndan gönderilen Ulusal Yarg� A¤� Projesi (UYAP) elektronik sertifikas�-
n� hak kazanan avukatlara
sertifikalar� da¤�t�l�yor, bu
arada Perßembe günleri d�-
ß�nda Staj E¤itim Merkezinde
olußturulan dershanede avu-
katlara verilen ücretsiz UYAP
kursu ile bilgisayar kursunun
kay�tlar� yap�l�yordu.  Ayr�ca
Bilgi �ßlem Servisince haz�rla-
nan UYAP�la ilgili bir kitapç�k
da¤�t�l�yor ve UYAP hakk�nda
isteyenlere detayl� bilgi verili-
yor ve avukatlar�n ça¤daß tek-
nolojiyi kullanmalar� özendi-
riliyordu.

‰
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güncel

Üst koridorun sa¤ bölümünde ise yay�nevlerinin stantlar� faaliyet içersindeydi. Hukuk kitaplar�, CD�ler,
internet olanaklar� ve program sat�ßlar� avukatlar�n büyük ilgisini çekiyordu. Bu ßölen Genel Kurul bo-
yunca sürüp gitti.

GENEL KKURUL AAÇILIYOR...
�mzalar�n� atan avukatlar Genel Kurul salonunu doldurmaya baßlam�ßlard�. Avukatlar sahneye konulan
dev ekranla koridorlara konulan plazma Tv�lerle Bilgi �ßlem Servisinin haz�rlad�¤� bir sunumu izliyorlar-
d�. Müzik eßli¤inde yap�lan sunumda Baronun tarihinden sayfalar, 2004 � 2006 döneminde yap�lan baz�
çal�ßmalar ve yay�n hizmetlerinin tan�t�mlar�n�
izliyorlard�.

Saat 11.30�a do¤ru nisab� sa¤layan say�ya ula-
ß�ld�¤� haberi geldi. 2 bin 336 avukat�Hazirun
Cedveli�ni imzalam�ßt�. Kürsüye gelen Baßkan
Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, nisab�n sa¤land�¤�n� be-
lirterek Genel Kurulu açt�¤�n� söyledi ve Genel
Kurulun ülkemize ve meslektaßlar�m�za hay�r-
l� olmas�n� diledi.

‰
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Gündemin ikinci maddesine gelindi. Madde gere¤ince Genel Kurulu yönetecek Baßkanl�k Divan�n�n se-
çimine geçildi. �ki önerge geldi. Önergeler oyland� ve oy çoklu¤uyla Divan baßkanl�¤�na Av. HHaluk BBurcu-
o¤lu, Baßkan Vekilli¤ine Av. AAykut EErgil, üyeliklere de Av. GGülendam Þan ve Av. SSibel TToko¤lu seçildi. 

Divan�n yerini almas�ndan sonra Baßkan Av. HHaluk BBurcuo¤lu bir teßekkür konußmas� yaparak ßöyle de-
di: �Bu GGenel KKurul vve aakabinde sseçimin mmutlaka bbir ggalibi oolur, aama mma¤lubu oolmaz ddiye ddüßünüyorum.
Çok dde¤erli BBaßkan aadaylar�m�z vve ççok dde¤erli YYönetim KKurulu vve ddi¤er kkurullar aadaylar�m�z vvar. HHangi
tak�m kkazan�rsa kkazans�n, zzannederim bbiz aavukatlar iiçin mmutlaka iiyi ßeyler yyapacaklard�r.�

Baßkan Burcuo¤lu, daha
sonra Atatürk ve ßehitle-
rimiz ile kaybetti¤imiz
meslektaßlar�m�z için sa-
londa bulunanlar� sayg�
durußuna davet etti. Bu-
nu hep bir a¤�zdan söyle-
nen �stiklal Marß� izledi.

‰
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Geçmiß dönemlerde oldu¤u gibi 2004 � 2006 döneminde de aram�zdan ayr�lan meslektaßlar�m�z�n adla-
r� kürsüden okundu. �stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. HHüseyin Özbek, kaybetti¤imiz meslektaßlar�-
m�z�n adlar�n� okurken Genel Kurul ayakta, sayg� durußunda izledi. Bu arada Bilgi �ßlem Servisince dü-
zenlenen bir sunumla kaybetti¤imiz meslektaßlar�m�z�n adlar� ve resimleri ekrana yans�t�ld�.

Baßkan Burcuo¤lu, geleneksel aç�ß konußmas�n� yapmak üzere Baßkan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nu kürsü-
ye davet etti.

BAÞKANIN AAÇILIÞ KKONUÞMASI...
Son iki y�lda hem uluslararas�, hem ulusal, hem de
meslek ve yarg� sorunlar� konusunda önemli geliß-
meler yaßand�¤�n� belirten Kolcuo¤lu, Irak�taki geliß-
melere dikkat çekerek, Irak�ta soyk�r�m, savaß ve in-
sanl�k suçu ißlendi¤ini, bunun için Uluslararas� Ceza
Mahkemesi Savc�l�¤�na suç duyurusunda bulunduk-
lar�n�, bu konuda dünyan�n çeßitli yerlerinden savc�-
l�¤a 800 suç duyurusu ulaßt�¤�n� ancak UCM Savc�l�-
¤�n�n ihbar� çok fazla önemsemedi¤ini ve durumu bir
yaz�yla Baroya bildirdi¤ini söyledi.

Dünya bar�ß�n�n sa¤lanmas� konusunda �kinci Dünya
Savaß� sonras� olußturulan uluslararas� sözleßmeler,

insan haklar�na duyulan sayg�n�n ifadesi olarak Birleßmiß Milletler �nsan Haklar� Sözleßmesi, Avrupa �n-
san Haklar� Sözleßmesi ve 1949�da savaß ve insanl�¤a karß� suç ißlemek konusunda Cenevre Sözleßme-
leri yap�ld�¤�n� belirten Kolcuo¤lu, ��Ancak, ddünyada bbar�ß� bbu ssözleßmelerle kkurmak oolana¤�n�n oolmad�¤�-
n� ggörüyoruz. TTek kkutuplu ddünyada ggücünü ddenemek, çç�karlar�n� kkorumak, bbaßkalar�n� ööldürmeyi hhiçbir
zaman bbir iinsanl�k ssuçu oolarak ggörmeden iinsanlara ssald�ran bbu ggücü; hhukuku ttan�mayan, uuluslararas�
sözleßmeleri bbir ttarafa iiten vve aayn� zzamanda iinsan hhaklar�na vve iinsan yyaßam�na ssald�r� nniteli¤i ttaß�yan,
dünya bbar�ß�n� ttehlikeye ssokan bbu ggelißmeleri bbiz ��stanbul BBarosu oolarak nnefretle kk�n�yoruz� ddedi.

‰
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Konußmas�nda, Frans�z Ulusal Meclisinde kabul edilen Sözde Ermeni soyk�r�m�n�n inkâr�n� cezaland�r-
may� öngören yasaya da de¤inen Baßkan Kâz�m KKolcuo¤lu, Fransa�daki Meclisin alm�ß oldu¤u karar�n fi-
kir özgürlü¤ünü ortadan kald�racak nitelikte bulundu¤unu bildirdi. 

Avrupa Birli¤ine uyum yasalar�n�n baz�lar�n�n göstermelik bir çaba ile ç�kar�ld�¤�n�, bunun da uygulama-
da baz� sorunlar ç�kard�¤�n� hat�rlatan �stanbul Barosu Baßkan�, �Hükümet ßimdi yyeni bbir yyanl�ß�n ppeßin-
de. 1170 mmaddelik CCeza MMuhakemesi KKanununu çç�karman�n zzorlu¤unu ddüßünerek iiçinden ççekilen 443
maddeyi yyasalaßt�rmaya ççal�ßmaktad�r. BBunun iiçersinde mmesle¤imizle ççok yyak�ndan iilgili mmaddeler bbu-
lunmaktad�r� dedi.

Konußmas�nda CMK ödenek sorununa da de¤inen Baßkan Kolcuo¤lu, sorunun ancak yasal düzenlemey-
le aß�labilece¤ini söyledi.

Tarikat-cemaat-ticaret siyaseti ile kadrolaßmaya dikkat çeken Baßkan Kâz�m KKolcuo¤lu, din kurallar�-
n�n âdeta günlük olaylara uygulanmas� konusunda zorlamalara girißildi¤inin yaßanmaya baßland�¤�n�
belirterek, �Bu oolumsuz ggelißmeleri ççok öönemsiyoruz; bbir üülke llaik vve ddemokratik yyap�s�n� kkaybederse
orada hhukuk oolmaz, oorada iinsan hhaklar� oolmaz; oorada ddemokrasiden vve ccumhuriyetten bbahsetmek
mümkün dde¤ildir� dedi. 

Konußmas�nda yarg�n�n sorunlar�na da de¤inen Kolcuo¤lu, Türkiye�de yarg�n�n ba¤�ms�z olmad�¤�, yar-
g�n�n siyasallaßt�rma emellerine aç�k oldu¤unu, bunu çokça yaßad�klar�n� belirterek, yarg�n�n ba¤�ms�z-
l�¤�, yarg�c�n tarafs�zl�¤� ve adil yarg�lanma hakk�n�n sa¤lanmas� için Anayasa ve yasalarda de¤ißiklikler
yap�lmas� gerekti¤ini bildirdi.

�stanbul Barosu Baßkan� Kolcuo¤lu, mesle¤i ve meslektaßlar�m�z�n onuru için Türkiye Barolar Birli¤i ve
tüm barolarla birlikte yeni bir Avukatl�k Yasas� tasla¤� haz�rlad�klar�n� ve önümüzdeki yasama dönemin-
de tasla¤�n gündeme getirilece¤ini belirterek Genel Kurul�a çal�ßmalar�nda baßar�lar diledi.

Baßkan�n konußmas�ndan sonra gündemin 4. maddesine geçildi. Maddeye göre son Genel Kurul tutanak
özeti Genel Sekreter Av. HHüseyin ÖÖzbek taraf�ndan Genel Kurul�a sunuldu.

‰
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güncel

Gündemin 5. maddesinde Yönetim Kurulunun 2004 � 2006 Dönemi Çal�ßma Raporunun okunmas� vard�.
Rapor önceden üyelere da¤�t�ld�¤� için Genel Kurul�un raporu okunmuß saymas�na ilißkin bir önerge ve-
rildi. Önerge oy çoklu¤uyla kabul edildi.

Daha sonra Divan Baßkanl�¤�na baßkan adaylar�n�n imzalar�n� taß�yan ortak bir önerge verildi. Önerge-
de, baßkan adaylar�na 30 dakikay� geçmeyen söz hakk� verilmesi isteniyordu. Önerge oyland� ve oy çok-
lu¤uyla kabul edildi.

ADAYLARA SSÖZ HAKKI...

Bu arada Av. MM. EEdip SSezgin ve Av. MMuhittin KKöylüo¤lu baßkanl�¤a aday olduklar�n� ve seçime kat�lacak-
lar�n� belirten önergeler verdiler. Av. MM. EEdip Sezgin sadece baßkan aday� oldu¤unun Genel Kurul�a du-
yurulmas�n� istedi. 

Av. KKöylüo¤lu ise tart�ßma yaratt�. Genel Kurul Köylüo¤lu�nun Savunma Avukatlar� Grubu ad� alt�nda se-
çime kat�labilmesini oy çoklu¤uyla onaylad�.

Divan daha sonra Genel Kurul�a hitap edecek baßkan adaylar�n�n konußma s�ras�n� kur�a ile belirledi. �lk
sözü Ça¤daß Avukatlar Grubu Baßkan� Av. YYücel SSayman ald�.

AV. YYÜCEL SSAYMAN
Toplumumuza kamplaßma, ßiddet ve linç kültürünün egemen
oldu¤unu, karß� görüßtekilerin korku efekti ile sindirilmeye
çal�ß�ld�¤�n� belirten Sayman, ��ßte bbiz, hhukukçular, aama een
önemlisi, ddo¤ruyla mmaddi ggerçek aaras�ndaki ffark� een iiyi bbilme-
si ggereken bbizler bburada bbunun öörneklerini vverebiliriz. BBizler
faaliyet aalanlar�nda bbu kkamplaßmay� oortadan kkald�rabilecek
bir ççal�ßa oortam� hhaz�rlayabiliriz. HHaz�rlayaca¤�z, kkazan�rsak�
dedi.

Bilimsel araßt�rma, yarg�, avukatl�k ve avukatl�k alan�ndaki bi-
limsel araßt�rma merkezini inatla kuracaklar�n� belirten Av.
Yücel SSayman sözlerini ßöyle sürdürdü: �Biz kkendi ffaaliyetle-

‰
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

rimizi yyaparken,  bbilimsel bbir ttemelde yyapmaya ççal�ß�rken bbu BBilim EEnstitüsünde, eelbette kki aavukat� vve
avukatl�¤� eesas aalaca¤�z. YYani bbunu bbilimsel ttemellerinden eesas aalaca¤�z. ��

Staj E¤itim Merkezinin hukuk e¤itimi de¤il, avukatl�k e¤itimi vermesi ve stajyerlerin baßlar�n� dik tuta-
rak avukatl�¤� yaßamalar� gerekti¤ini belirten Av. YYücel SSayman, bir stajyerin günlük yaßam�n� kültürel
olarak da sa¤layabilece¤i bir ortam� yaratman�n baronun görevi oldu¤unu, verilen kredilerin bir avukat
dayan�ßmas�ndan öte gitmedi¤ini, geri verilmesinin de söz konusu olmamas� gerekti¤ini bildirdi. 

Konußmas�nda Baro Müzesi ve Huzurevi konusundaki çal�ßmalar� da eleßtiren Sayman, seçildi¤i takdir-
de yapaca¤� çal�ßmalar hakk�nda bilgi verdi ve faaliyetlerine dört y�l önce kald�¤� yerden devam edece¤i-
ni sözlerine ekledi.

AV. FFER�T HHAKAN BBAYKAL
Konußmas�na divan�n�n olußturulmas�na ilißkin eleßtirilerle
baßlayan, bu arada kendisi hakk�nda aç�lan bir dava hakk�nda
ayr�nt�l� aç�klamalar yapan Av. FFerit Hakan BBaykal, ülkemizin
içinde bulundu¤u sorunlar�n çözümüne katk�da bulunmak
amac�yla bir hukuk kurumu olan Baro seçimlerine kat�ld�¤�n�
bildirdi.

Stajyerlerin ve genç avukatlar�n ciddi sorunlar� bulundu¤una,
genç insanlar� mesle¤e baßlarken hiç kimseye muhtaç du-
rumda b�rakmamak gerekti¤ine ißaret eden Ferit HHakan BBay-
kal,  avukatlar�n ba¤�ms�zl�klar�n�n önünde de sorunlar bulun-
du¤unu, avukatl�k mesle¤ini Adalet Bakanl�¤� ve TBB vesaye-
tinden kurtarmak gerekti¤ini bildirdi.

Baykal, üniversitelerle ißbirli¤i yap�larak bir avukatl�k akade-
misi kurulmas�n�n mesle¤in sayg�nl�¤�n� art�raca¤�na inand�-
¤�n� sözlerine ekledi.

AV. MMUH�TT�N KKÖYLÜOÚLU
Avukatlar�n cezaevlerine girerken protokole ayk�r� olarak
arand�¤�ndan yak�nan Köylüo¤lu, bu konuda yap�lan uygula-
malar hakk�nda bilgi verdi.

Genel Kurullar�n eskiden oldu¤u gibi �stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 1 numaral� amfisinde yap�lmas�n� istedikleri-
ni belirten Av. MMuhittin KKöylüo¤lu, Genel Kurulun yerinin kök-
lerimizden kopup kopmad�¤�m�z� göstermesi bak�m�ndan
önemli oldu¤unu bildirdi.

Genç avukatlar�n sorunlar�na da de¤inen Köylüo¤lu, kendile-
rinin farkl� ve samimi oldu¤unu, genç avukatlar�n sorunlar�n�
çözmeye talip olduklar�n� bu nedenler patron hukukçulardan
de¤il genç avukatlardan oy istediklerini söyledi.

‰



11

güncel

AV. SSATILMIÞ ÞAH�N 
Seçimlere �Hukukun Üstünlü¤ü Platformu� ad� alt�nda girdik-
lerini, platformun milliyetçi, muhafazakâr, liberal ve sosyal
demokratlardan olußtu¤unu belirten Av. SSat�lm�ß Þahin, iß
baß�na geldiklerinde siyasetten uzak duracaklar�n� ve baroyu
da siyasetten ar�nd�racaklar�n� söyledi.

Sat�lm�ß Þahin, �Bizim dde bbir ddurußumuz vvard�r; oo dda ßudur:
Ülkemin bbölünmez bbütünlü¤ü, mmilletimin oortak dde¤erleri vve
insan hhak vve öözgürlüklerinden aasla ttaviz vvermeyece¤iz� dedi.

Avukatlar�n s�k�nt� içinde bulundu¤unu, 4 bin kadar meslek-
taß�n büro açamad�¤�n� öne süren Av. Þahin konußmas�n� ßöy-
le sürdürdü: �Niye 44 bbin mmeslektaß�m bbürosunu aaçam�yor;
bunu ssorgulad�n�z mm�, bbakt�n�z mm� aacaba aalt�nda nne vvar? ÇÇün-
kü aavukat�n bbir eekonomik vveri ttaban� yyok dda oondan, ggüveni
yok dda oondan. 660 lliraya bboßanma ddavas� aalan vvar, 1100 --200 lliraya aalan vvar vve �bunu nniye aal�yorssun?� di-
yemezsiniz. AAçt�r, bbelki dde yyol pparas� yyoktur, oonu kk�nayamazs�n�z�.

AV. KKÂZIM KKOLCUOÚLU
Kendisi ve Baro Yönetiminin çal�ßmalar� hakk�ndaki eleßtiri ve polemikleri yan�tlayan Av. KKolcuo¤lu, Ge-
nel Kurulda son aday olarak yapt�¤� konußmada, seçimi kazand�¤� takdirde önümüzdeki dönemde yapa-
ca¤� çal�ßmalar hakk�nda aç�klamalarda bulundu.

21 bin 500 üyesi bulunan �stanbul Barosunun kendisine yak�ß�r bir binas� bulunmad�¤�n� belirten Kolcu-
o¤lu, bu önemli ihtiyac� karß�lamak için projeleri bulundu¤unu, altyap� çal�ßmalar�n�n tamamland�¤�n� ve
bu dönem bitirip onu hayata geçirmek istediklerini bildirdi.

Geçen dönemde �stanbul Barosu Dergisine içerik kazand�rd�klar�n�, 18.000 adet bas�lan derginin Baro
üyelerine ücretsiz verildi¤ini ve dergiyi her taraftan aranan bir dergi haline getirdiklerini kaydeden Av.
Kâz�m KKolcuo¤lu, bu arada 90 kitap yay�n� yapt�klar�n� ve bu kitaplar�n CD�lerini de yay�nlad�klar�n� söy-
ledi. 

Baro yönetimi olarak teknolojiyi de iyi kulland�klar�n�, kur-
duklar� Bilgi �ßlem Servisinin avukatlara yönelik pek çok hiz-
met verdi¤ini hat�rlatan Av. KKâz�m Kolcuo¤lu, 5 bin avukata
UYAP sertifikas� ve kitapç�¤� da¤�tt�klar�n�, UYAP Projesine
ilißkin kurslar açt�klar�n� ve bunu tüm avukatlara yayg�nlaßt�-
racaklar�n� bildirdi.

Avukatlara SMS yoluyla kolayca ulaßt�klar�n�, kan bilgi havu-
zu olußturduklar�n� ve sa¤l�k sorunlar�n�n geçici çözümü için
Sa¤l�k Birimleri kurduklar�n� belirten Av. KKâz�m KKolcuo¤lu,
Sosyal Güvenlik Yasas�n�n y�lbaß�nda yürürlü¤e girece¤ini, bu
yasayla meslektaßlar�m�z�n sa¤l�k sorunlar�na kal�c� çözüm-
ler getirilece¤ini vurgulad�.

‰



12

Baro Bülteni güncel
‹stanbul

Kolcuo¤lu, konußmas�n�n sonunda �hukukun dda, ddemokrasinin dde, öözgürlüklerin dde, iinsan hhaklar�n�n dda
Türkiye�de yyerleßmesi kkonusunda öönemli ççal�ßmalar yyapt�k. BBu kkonudaki ççal�ßmalar�m�z ggelecek ddö-
nemde dde ddevam eedecektir. BBu nnedenle, bbir ddönem ddaha SSay�n GGenel KKurul�dan yyetki iistiyoruz� dedi.

Baßkan adaylar�n�n konußmas�ndan sonra gündemin 5. maddesine göre 2004 � 2006 dönemi Yönetim
Kurulu Çal�ßma Raporunun görüßülmesine geçildi. 47 avukat�n söz ald�¤� görüldü. Söz alan konußmac�-
lar konußmalar� s�ras�ndan Çal�ßma Raporunun d�ß�nda konulara de¤indikleri için Divan taraf�ndan s�k
s�k uyar�ld�. 5 dakikal�k konußma süresine tam uyulmad�¤� için Divan konußmalar�n bir bölümünün gün-
demin 10. maddesinde yap�lmas�n� Genel Kurulun onay�na sundu. �stek oy çoklu¤uyla kabul edildi.

Gündemin 6, 7, 8 ve 9. maddeleri görüßüldü. Maddeler oy çoklu¤u ile kabul edildi ve Yönetim Kurulu ak-
land�.

Gündemin 10. maddesinde yarg� ve meslek sorunlar� görüßüldü. Söz isteyen avukatlar�n konußmalar�-
n�n tamamlanmas�ndan sonra Divan ilk gün Genel Kurul çal�ßmalar�n�n sona erdi¤ini bildirdi.

VE SEÇ�M GGÜNÜ...
15 Ekim Pazar günü saat 09.00�dan itibaren �stanbul Barosu üyeleri oy kullanmaya baßlad�lar. Avukat-
lar tek liste halinde Baßkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve TBB delegasyonu
için oylar�n� kulland�lar. 

‰
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Saat 17.00�da sand�klar aç�ld� ve aç�k oy say�m� yap�ld�. Gruplar�n ald�klar� oylar gayri resmi olarak ek-
rana ßöyle yans�d�.

Önce ��lke ÇÇa¤daß AAvukatlar GGrubu : 6288
Ça¤daß AAvukatlar GGrubu : 4954
Hukukun ÜÜstünlü¤ü PPlatformu : 2862
Hukuk GGrubu : 1024
Savunma AAvukatlar� GGrubu : 70
TOPLAM : 15198

Seçim sonuçlar�n�n belli olmas� üzerine seçimi kazanan Önce ��lke ÇÇa¤daß AAvukatlar GGrubu Baßkan Ada-
y� Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, bir teßekkür konußmas� yapt�.

Seçimde ortaya ç�kan sonuçla bu sahiplenmenin Türki-
ye�nin önümüzdeki dönem Baroyu hangi anlay�ß�n yöne-
tece¤i konusundaki kararl�l�¤�n� gösterdi¤ini belirten
Kolcuo¤lu, �Di¤er aadaylar dda hhuzur iiçinde oolsunlar,
çünkü BBaro eemin eellerde ççal�ßmalar�na ddevam eedecek-
tir� dedi.

Kolcuo¤lu konußmas�n� ßöyle sürdürdü: � Laik ddemok-
ratik TTürkiye�nin hhukukun üüstünlü¤ü kkurallar� iiçersinde
yönetilmesi vve çça¤daßl�¤�na ttaß�nmas� iiçin hher ttürlü mmü-
cadeleyi, ççabay� ggösterece¤iz, mmeslektaßlar�m�z�n sso-
runlar�na dda ççözüm bbularak yyolumuza ddevam eedece¤iz�.

‰
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Ça¤daß Avukatlar Grubu Baßkan aday� Av. YYücel SSayman, seçimin galibi rakibi Av. KKâz�m KKolcuo¤lu�nu
kutlad�. 

Önce �lke Ça¤daß Avukatlar Grubu üyeleri çeßitli sloganlar ata-
rak ve marßlar söyleyerek seçim sonucunu kutlad�lar.

6288

Önce �lke Ça¤daß
Avukatlar Grubu

Ça¤daß Avukatlar
Grubu

Hukuk Grubu Hukukun Üstünlü¤ü
Platformu

Savunma Avukatlar�
Grubu

4954

1024

2862

70

‰
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Seçim sonunda �stanbul Barosu kurullar� ßöyle olußtu: 

YÖNET�M KKURULU: 
Av. ZZeki YY�ldan, AAv. MM. NNuri KKarahan, AAv. SSevgi ÖÖztürk, AAv. MMuammer AAyd�n, AAv. HHandan DDo¤an, AAv. BBer-
rin AAd�yaman, AAv. MMehmet DDurako¤lu, AAv. FFatih SS. MMahmuto¤lu, AAv. LLütfi TTopraç, AAv. HHüseyin ÖÖzbek.

D�S�PL�N KKURULU: 
Av. HHüseyin AAvni DDurmußo¤lu, AAv. SSalih ÖÖzdo¤anlar, AAv. NNedime UU¤raß, AAv. YYasin GGüldaß, AAv. HHilal GGül-
tepe.

DENETLEME KKURULU: 
Av. FFatih MM. AAktaß, AAv. LLütfiye GGenco,  AAv. RRahßan BBa¤r�aç�k.

TÜRK�YE BBAROLAR BB�RL�Ú� DDELEGELER�:  
Av. TTurgut KKazan, AAv. MMüßür KKaya CCanpolat, AAv. BBurcin GGültepe AAybay, AAv. CCengiz AAbbasgil, AAv. UUmur GGi-
riß, AAv. TTangül DDurakbaßa, AAv. VVahit AAykut EErgil, AAv. CCafer KKaya, AAv. KKadri NNecati MMarkoç, AAv. BBerra BBes-
ler, AAv. EErol AAlt�ntaß, AAv. MMehmet HHaluk EEldem, AAv. Þener MMete, AAv. ÖÖmer YYasa, AAv. SSeyhan EEkßio¤lu, AAv.
Ayhan AAlgantürk, AAv. YYörük KKabalak, AAv. AAbdurrahman ÖÖzgür, AAv. EEkrem EErdal ÜÜner, AAv. AAli RR�za DDiz-
dar,Av. SSahir BBafra, AAv. ��smail TTepecik, AAv. CCelal ÜÜlgen, AAv. ZZeki DDiren, AAv. EEnver ÇÇerçi, AAv. ÖÖmer LLütfü
Özer, AAv. KKalkay ÖÖzaslan, AAv. AAli Þen, AAv. NNazan MMoro¤lu,   AAv. NNecmi Þimßek, AAv. FFüsun DDikmenli,  AAv.
Ozan BBengisu, AAv. NNizar ÖÖzkaya,  AAv. HHasan YYaz�c�, AAv. HHalil ��brahim GGöktürk, AAv. EErtan DDiler, AAv. MMuam-
mer DDemirtaß, AAv. NNuran AAtahan, AAv. AAydeniz AAlisbah TTuskan, AAv. TTankut CCentel,  AAv. RRezzan AAkatay,  AAv.
N. KKemal GGökçay, AAv. ��smail GGömlekli, AAv. AAtilla ÖÖzdalk�ran, AAv. MMehmet ÇÇak�r, AAv. CCengiz KKay�tmazer,
Av. MMukadder ÖÖzkeleß, AAv. MMuazzez ÇÇörtelek, AAv. EErdener YYurtcan, AAv. AAk�n ÇÇ�tako¤lu,  AAv. SSeyit UUsta,
Av. SS.Sefa BBilgiç, AAv. TTamer Þahin, AAv. SSevgi BBarutçu, AAv. MMustafa Þeref KK�sac�k, AAv. SSani YY�ld�r�m,    AAv.
Osman AAyd�n Þahin, AAv. EErem TTurgut YYücel,  AAv. SSüreyya TTuran, AAv. OOya Þahin,  AAv. BBaßar YYalt�, AAv. MMah-
mut TTanal, AAv. MMuazzez YY�lmaz, AAv. CCengiz YYaka,  AAv. MMustafa TTerzi, AAv. Þeref DDede, AAv. ��brahim OOzan,
Av. FFiliz SSaraç, AAv. ÖÖmer AAykul, AAv. MM.Ufuk YY�lmaz, AAv. HHüsniye KK�rbaß, AAv. LLevent SSevindi.

‰
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YÖNET�M KKURULU GGÖREV BBÖLÜMÜ YYAPTI
14 � 15 Ekim 2006 tarihlerinde yap�lan �stanbul Barosu Genel Kurul toplant�-
s� sonucunda seçimle olußan Yönetim Kurulu 19 Ekim Perßembe günü Baß-
kan Av. KKâz�m KKolcuo¤lu baßkanl�¤�ndaki ilk toplant�s�nda görev bölümü ya-
parak çal�ßmalar�na baßlad�.

Yap�lan seçim sonucunda Baro Baßkan Yard�mc�l�¤�na Av. MMehmet DDurako¤-
lu, Genel Sekreterli¤e Av. HHüseyin ÖÖzbek yeniden, Saymanl�¤a da Av. BBerrin
Ad�yaman getirildi.

Yönetim Kurulunda Av. ZZeki YY�ldan, AAv. MM. NNuri KKarahan, AAv. SSevgi ÖÖztürk,
Av. MMuammer AAyd�n, AAv. HHandan DDo¤an, AAv. FFatih SS. MMahmuto¤lu ve
Av. LLütfi TTopraç da üye olarak görev yapacak.

Av. Mehmet Durako¤lu
Baßkan Yard�mc�s�

Av. Berrin Ad�yaman
Sayman

Av. Zeki Y�ldan
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. M. Nuri Karahan
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Sevgi Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Muammer Ayd�n
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Hüseyin Özbek
Genel Sekreter

Av. Handan Do¤an
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Lütfi Topraç
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Fatih S. Mahmuto¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Kâz�m Kolcuo¤lu
Baßkan

‰



D�S�PL�N KKURULU GGÖREV BBÖLÜMÜ YYAPTI
Disiplin Kurulunda baßkanl�¤a Av. HHüseyin AAvni DDurmußo¤lu yeniden seçildi. Disiplin Kurulunda, Av. SSa-
lih ÖÖzdo¤anlar, AAv. NNedime UU¤raß, AAv. YYasin GGüldaß ve Av. HHilal GGültepe üye olarak görev yapacaklar. ■

DENETLEME KKURULU

17
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Av. Nedime U¤raß
Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Yasin Güldaß
Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Salih Özdo¤anlar
Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Hilal Gültepe
Disiplin Kurulu Üyesi

Av. Lütfiye Genco Av. Rahßan Ba¤r�aç�kAv. Fatih M. Aktaß

Av. H. Avni Durmußo¤lu
Baßkan
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ruhsat törenleri

07.09.2006
MUHAMMET AL� UZ

F�L�Z ÇAKALOÚLU

HAT�CE MERAY

FEYZAN GÜVEN

B�RTÜRK AYDIN

YAS�N KURT

AYÞEGÜL OKYAY
KAAN AKTAÞ
EFE ÇEV�K
SERHAT NALKIRAN
ÇET�N MERT YAVUZ
SERKAN KELEÞ
SAN�YE ABDURRAH-
MANOÚLU

SERAP DEM�RC�

LEYLA DEMOÚLU

MÜGE KARAKAYA

ABDULLAH AKÞAH�N

BUKET ÇEL�K

�SMA�L B�ÇER

SONER BÖYÜKD�KMEN

PEL�N BAYKARA

EL�F ARSLAN

BORA GEM�C�OÚLU

UFUK YAZI

MELTEM ÞEF�KA TURAN

SAD� YILDIRIM

14.09.2006
CEM NAZ�FOÚLU
CEBRA�L ALTUNDAÚ
FAT�H ERDEM�R
MERVE K�R�ÞÇ�
ZEYNEP YILMAZ
TUBA YILDIZ
NERG�Z TUNA
BAHAR OCAKOÚLU
LOKMAN ARAS
ZEYNEP AKIN
ZAFER KORKMAZ
FUNDA UZUN
ÖZKAN CAV�T HOÞLAN
NECLA DEN�Z
MÜF�T MERT BALAK
YELDA ÖZTEK�N
HANDE KARAÇ�ZMEL�
ÖZGE DEM�R
MET�N �LHAN
DEN�Z KAYA
DURGUT CAN
ERKAN KAZANÇ
AHMET YAÞAR
SEÇ�L ERGE
ÇAÚIL IÞIK
TARIK COÞKUN

EYLÜL AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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21.09.2006
UFKAY DEM�RC�
ENG�N SERKAN
YÜKSELEN
ABUZER D�ÞKAYA
ZAFER KÜÇÜK
MEHMET ULAÞ
ATAYOÚLU
AHMET ASLANPINAR
EL�F KÖSEDAÚI
DERYA RAK�DE
ERDOÚAN
AYÞE YILDIRIM
ÞÜKRÜ CESUROÚLU
ASLI ERBAÞ
RANA F�L�Z EROL
NEÞE PEÇEN
ERCAN ÜÇEL

28.09.2006
AL� HAYDAR PERÇ�N
HAT�CE AKAY

ÖMER FARUK FIRAT
SERKAN BORAN
�LKE MÜFTÜOÚLU
ANIL SOÚANCIOÚLU
SERKAN KURAL

ERHAN BABAN
EMRE NUHOÚLU
RAFET OZAN ÖZTÜRK
OÚUZ ÖZCAN
BEGÜM BENG�
MEL�KE AKAN
ASLI BURCU ATAÚ
MÜKERREM ONUR
BAÞAR
ORHAN EMRE
AL� AT�LA
B�LAL KATAR
CEM�LE KEPENEK
HAL�L UÚURSEVENLER
MUHS�N KESK�N
HÜSEY�N TURAN
ATAOÚLU
ÇAÚRI KÖSEL�
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nanç yönünden kendisi-

ni Müslüman olarak ta-

n�mlay�p, herhangi bir

tarikat�n veya cemaatin mensu-

bu olmayan yurttaßlar�m�z  ço-

¤unlu¤u olußturmaktad�rlar. Bu

tan�m içine giren yurttaßlar�m�z

yine ezici ço¤unlukla kendilerini

Türk olarak tan�mlamaktad�rlar.

K�sacas� dinsel inançlar� ulusal

aidiyetleri konusunda bir sorun

yaratmamaktad�r.

Bu tan�m içindeki insanlar�m�z

için Türklük, Türkiye Cumhuriye-

ti, ça¤daßl�k, Atatürk ve Atatürk

ilkeleri  kavramsal, düßünsel ve

duyusal anlamda olumsuz bir

ça¤r�ß�m içermemektedir. Bu

çerçeve içindeki Türklük ve Müs-

lümanl�k birbirlerinin karß�t� ça-

t�ßan kavramlar de¤ildir. 

Atatürk önderli¤inde emperyaliz-

me karß� verilen Ulusal ba¤�m-

s�zl�k savaß� ayn� zamanda �sla-

miyet�in Anadolu co¤rafyas�nda

Haçl� emperyalizm taraf�ndan

yok edilmesini de önlemißtir.

Geçmißte yaßananlar� toplumsal

belle¤ine kaydeden Türk ulusu,

deneysel  ve sezgisel olarak bu

iki kavram�n dengelerini derin bi-

linçalt�nda kurmußtur.

2.Dünya Savaß� sonras� Ata-

türk�ün ba¤�ms�z d�ß politikas�-

n�n terk edilip, süreç içinde ABD

ye iyice eklemlenmeyle birlikte

bat�n�n  tarikat ve cemaatler üze-

rindeki  ilgisi artmaya baßlam�ß-

t�r. Emperyalizm bir yandan

mazlum uluslara kötü örnek

olan Türkiye Cumhuriyetini ku-

ruluß felsefesinden uzaklaßt�r-

maya çal�ß�rken, di¤er yandan

potansiyel ißbirlikçilerini güçlen-

dirmeye baßlam�ßt�r. 

Atatürk döneminde yer alt�na in-

miß, uykuya yatm�ß baz� tarikat-

lar,  güçlü d�ß müttefikler yan�n-

da, içerde siyasal iktidar taraf�n-

dan da kollanmaya baßlay�nca

adeta hormonlu bitkiler gibi ça-

bucak serpilmeye, dallan�p bu-

daklanmaya baßlam�ßt�r. 

Cemaat ve tarikat olußumlar�n�n

önünün aç�lmas�n�n, palazland�-

r�lmas�n�n elbette bir karß�l�¤�

olacakt�r. Zaten bu olußuma yol

verenler çerçeveyi de çizmißler-

dir. Emperyalizmin ve ißbirlikçi

sermayenin sad�k müttefiki ola-

Cumhuriyetin 83. Y›ldönümünde
Yurttafll›k Kültüründen 

Cemaat Kültürüne
Av. Hüseyin ÖZBEK

�stanbul Barosu Genel Sekreteri 

Atatürk döneminde
yer alt�na inmiß,
uykuya yatm�ß baz�
tarikatlar,  güçlü d�ß
müttefikler yan�nda,
içerde siyasal iktidar
taraf�ndan da 
kollanmaya
baßlay�nca adeta
hormonlu bitkiler
gibi çabucak 
serpilmeye, dallan�p
budaklanmaya
baßlam�ßt�r. 

‹

‰
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rak  üzerine düßenleri yerine ge-

tirmek , ulus devletle, ulusçu-

lukla, ça¤daßl�kla kavga,  em-

peryalizmle sorunu olmayan, an-

tikomünist bir çizgi...  

Cemaat vve ttarikat mmensubiyeti

olmayan oortalama MMüslüman,

ulusuyla, uulusal dde¤erleriyle bba-

r�ß�k, yyurttaßl�k bbilincine ssahip,

ulusal çç�karlar ddo¤rultusunda

bir dde¤erler ddizgesine ssahiptir.

�nanc�, uuzun bbir ttarihsel ssüreçle

olußan  uulus bbilinciyle vve ggele-

nekten ggelen kkültürel, ttoplumsal

de¤erleriyle iiç iiçe ggeçmiß, yya-

ßam kkültürüne ddönüßmüßtür.

Her tarikat�n, her cemaatin de-

¤erler dizgesi ise birbirinden ol-

dukça farkl�d�r. Dinin tan�mlan-

mas�ndan, alg�lanmas�ndan, yo-

rumlanmas�ndan ritüellerine ka-

dar bu farkl�l�klar görülür. Ce-

maat ve tarikat hiyerarßisinde

mensuplar�n özgür düßüncesi ve

özgün yorumu asla olamaz. Tari-

kat hiyerarßisinin baß�ndaki

efendi hazretlerinin düßüncesi,

yorumu, davran�ßlar� mensuplar

için uyulmas�, izlenmesi mutlak

olan ölçüttür. Dinsel alan�n d�-

ß�nda, günlük yaßamdaki giyinißi,

konußma ve davran�ß tarz�, ye-

mesi, içmesi dahil akla gelebile-

cek her ßey mutlak örnektir.

12 Eylül sonras�n�n ithal  söyle-

miyle ssivil ttoplumculuk olarak

topluma sunulan tarikatlar�n iß-

leyißinde  cemaat mensuplar�na

düßen kay�ts�z ßarts�z itaattir.

Cemaat halkas�na dahil olanlar

için yarat�lm�ß küçük dünyalar-

da, gettolaßm�ß mahallerde bu

yaßam modeli uygulanmaya çal�-

ß�l�r. Giyim kußamdan baßlaya-

rak  tüm hayat tarz� cemaat ö¤-

retilerine göre düzenlenir. Dün-

ya �ya ve ülkeye ilißkin  düßünce

ve yarg�lar� cemaat eksenli oldu-

¤u için ça¤daß devlet ve ça¤daß

toplumla çat�ßmalar� kaç�n�l-

mazd�r. Cemaat anlay�ß�nda ulus

yoktur, cemaat vard�r. Özgür

yurttaß, birey yoktur, cemaat

halkas�na dahil mürit ve mensup

vard�r. Onun için bireyin toplum-

sal sorumluluklar�n�, ülke ve

ulusa karß� ödevlerini, yurttaß

olmaktan do¤an haklar�n� yad-

s�rlar. Türkiye Cumhuriyeti ile

doku uyußmazl�klar� bundand�r.

Ulus devlet olgusu, üniter yap�,

milli s�n�rlar, milli sembol olan

bayrak cemaat kültüründe

olumsuz kavramlard�r.

Ulus, uulusçuluk, üülke ggibi ss�n�r-

lay�c� kkavramlar yyerine ccemaat

ißleyißinin vve eefendi hhazretleri-

nin yyasa vve uulusal hhukukla kkay�t

alt�na aal�namayaca¤� hher yyer ööz

vatandan ddaha ffazla ttercihe ßa-

yand�r.

Dünyan�n hher yyan�nda ��ngilizce

e¤itim vveren ookullar aaçan bbir cce-

maatin bbaß�n�n AABD dde hhizmetine

tahsis eedilen ççiftlikte yyan ggelip

yatmas�n�n bbu aaç�dan yyad�rgana-

cak bbir ttaraf� yyoktur. YYedi¤i

önünde, yyemedi¤i aard�nda oolan

efendi hhazretleri vve mmüritler iiçin

vatan ooras�d�r. VVatan ccemaatin

hiçbir eengelle kkarß�laßmadan ffa-

aliyetini ssürdürebilece¤i hher yyer-

dir. SSelam ddurulacak bbayrak iise,

cemaate kkucak aaç�p, kkuß ssütüyle

besleyen hher ddevletin bbayra¤�

olabilir...

Ete¤ine yyüz ssürmeye  AAtlantik�i

aßan mmüritleri iiçin uulusumuzun

sembolü aay yy�ld�zl� bbayra¤�n,

efendi hhazretlerinin ssümüklü

mendili kkadar dde¤erinin oolma-

mas�n�n nnedeni dde ggönüllerinde-

ki uulus, yyurt bbayrak ssevgisini ööl-

düren yyetißtikleri zzehirli ccemaat

atmosferidir.  ■

Cemaat ve tarikat
olußumlar�n�n önünün
aç�lmas�n�n, 
palazland�r�lmas�n�n
elbette bir karß�l�¤�
olacakt�r. Zaten bu
olußuma yol verenler
çerçeveyi de
çizmißlerdir.
Emperyalizmin ve
ißbirlikçi sermayenin
sad�k müttefiki olarak
üzerine düßenleri 
yerine getirmek, 
ulus devletle, 
ulusçulukla,
ça¤daßl�kla kavga,
emperyalizmle sorunu
olmayan, antikomünist
bir çizgi...
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

ençlik demek enerji demek-
tir. Bir insan enerji doluysa
kaç yaß�nda olursa olsun o

insan genç say�l�r. Gençlerin yüksek
enerjilerinden dolay� kendilerine �de-
likanl�� denmesi boßuna de¤ildir. Bu
sözcük, belli bir yaß grubunu an�msat-
sa da as�l olarak enerji ve dinamizm
ile özdeßtir.  

Tarihe neresinden bak�l�rsa bak�ls�n,
büyük siyasi ak�mlar, özgürlük hare-
ketleri ve toplumsal çözülmelere gi-
den süreçler hep gençlerin öncülü-
¤ünde gelißim göstermißtir. Gençleri-
ne güvenen, onlara kißiliklerini geliß-
tirmeleri için s�n�rs�z olanaklar sunan,
onlar�n topluma sunacaklar� katk�lar�
önemseyen, görüßlerine önem veren
ve günlük koßußturma içinde karß�la-
ßabilecekleri sorunlar� elbirli¤iyle çö-
zen toplumlar, ilerlemenin anahtar�n�
ellerinde tutarlar. 

Bunun yerine gençlerine de¤er ver-
meyen, onlar� olas� tehlike nedeni ola-
rak alg�layan, gençlerin görüßlerini
bask� alt�nda tutan toplumlar yok ol-
masalar da, varl�klar�n� bir ad�m bile
öteye götüremezler. Bir an için düßü-
nelim: Çocuklu¤unda annesi taraf�n-
dan susturulan, gençli¤inde ö¤retme-
ni ya da büyü¤ü taraf�ndan dövülen
aßa¤�lanan, üniversitesinde özgürce
bilim üretemeyen, bireysel tepkisi po-
lis copuyla karß�lanan, sinemaya gide-
meyen, tiyatroyu sevemeyen, sanatsal
duyarl�l�ktan yoksun, karß� cinsle ilißki
kuramayan ya da ilißkisi toplumsal
bask� yüzünden gizlenen örne¤in sev-
gilisiyle el ele tutußtu¤u için hakk�nda
sorußturma aç�lan, toplumsal yaßama
girißin en önemli ad�m� olan iß yaßam�-
na �ißsizlik� gerekçesiyle al�m� engel-
lenen bir gencin, yaßad�¤� topluma ve-
rebilecekleri konusunda bir öngörüde
bulunulabilir mi? 

Toplumun kendisine biçti¤i bu rolü
üstlenmek istemedi¤inde, yaßad�¤�
bask�lara baßkald�rd�¤�nda, gençleri
anlamak yerine, ßiddetle bunun önünü
almaya çal�ßan bir toplumun gelece¤e
güvenle bakmas� gibi bir durum söz
konusu olamaz. Çünkü toplumun ge-
lece¤i, bizzat o gençlerin avucunda ße-
killenecektir. Kendisi bu tür bir e¤i-
timle     (ya da e¤itimsizlikle) yetißen
gencin gelecekte kullanaca¤� yetkile-
rinin sa¤l�kl� olmas�n� beklemek saf-
dillikten öte bir anlam ifade edemez.

Üniversitelerin aç�lmas�yla birlikte,
gençlerimizin sorunlar� yeniden gün-
demde. �stanbul�da bulunan baz� üni-
versite aç�l�ßlar�na okullar�ndan uzak-
laßt�r�lan ö¤rencilerin gösterileri
damgas�n� vurdu. Yaz�l� ve görsel ba-
s�ndan bize yans�d�¤� kadar�yla ö¤ren-
cilerden baz�lar� okul önlerinde çad�r
kurarak okullar�na al�nana dek oradan
ayr�lmayacaklar�n� belirtmißler. Genç-
lerin gözlerindeki �ß�¤� aramak boßu-
na. Onlar yaln�zca okullar�na girebile-
cekleri günlerin özlemiyle, üniversite
kap�s�nda umutsuzca bekleyißlerini
sürdürmekteler. �çeri e¤itim için giren
arkadaßlar�na g�ptayla bakarak... 

Onlar� okuldan uzaklaßt�r�lmalar�na
neden olan gerekçeleri merak etmez
misiniz. �ßte bu gençlerden baz�lar� ve
okuldan uzaklaßt�r�lmalar�n� gerekti-
ren �suçlar�:� H.D. Henüz yirmi yaß�n-
da. �stanbul Üniversitesi ö¤rencisiy-
ken, kimlik kontrolü ve üst aramas�na
uymadan içeri girdi¤i için okulundan
uzaklaßt�rma cezas� alm�ß. A.T. 2003
y�l�nda girdi¤i üniversitesindeki kori-
dora afiß asmak suçundan okuluyla ili-
ßi¤i süresiz kesilmiß. D.T.C. O da yir-
mili yaßlar�nda. Okula bahçe duvar�n�
atlayarak girdi¤i ve ad� ufak bir kavga-
ya kar�ßt�¤� gerekçesiyle okulu ile ilißi-
¤i kesilen ö¤rencilerden. 

Dört y�ld�r her gün geldi¤iniz okulunu-
za üst aramas�yla girmek ve kimlik
gösterme zorunda b�rak�lma karß�s�n-
da ses ç�karmamak san�r�z ki, gençli-
¤in ruhuna ayk�r� bir tutum olur. Buna
karß� tutum almak, ya da kendi görü-
ßünü içeren bir afißi okul koridorunun
uygun bir yerine asmak kime veya ne-
ye zarar verir. Bunlar� yapan bir genci
anlamak m� gerekir, yoksa onu okul-
dan uzaklaßt�rmak m�? 

Anne babalar, çocuklar�n� en güzel bi-
çimde yetißtirmeye çal�ß�rlar. Hafif
yoksul ailelerde büyüyen gençler iyi
bilirler ki, anne ve babalar bir yandan
büyük geçim s�k�nt�lar�yla bo¤ußur-
ken, di¤er yandan da çocuklar�n�n gö-
zü bir ßeyde kalmas�n, arkadaßlar�nda
gördü¤ü bir ßeye imrenmesin diye ola-
¤an üstü ancak namuslu bir çaban�n
peßini hiç b�rakmazlar. Anne babalar
böyle bir çaba içine girip çocuklar�n�
bin bir güçlükle okutmaya çal�ß�rken,
üniversite yönetimleri, o çabalar� bu
denli kolay bertaraf etmemeli. Üstelik
suç ile ceza aras�nda bir oran olmas�
gerekmez mi? Yere çöp atan birinin
müebbet hapis cezas�na çarpt�r�lma-
s�nda oransall�k olmad�¤� gibi; duvar-
dan atlad� diye okuma hakk� elinden
al�nanlara uygulanan cezada da oran-
sall�k yoktur. Okuma hakk� ki, yaßam
hakk� denli kutsal...

Gençler ve gençlik üzerine bugüne
dek, yaz�lanlar� an�msayarak, üniver-
sitelerden at�ld�klar� için gözlerindeki
�ß�¤� yitiren gençler, yaßama sevinçle-
rini tekrar nas�l kazan�rlar diye bir an
önce düßünmeye koyulal�m. Çünkü
toplum olarak bu �ß�¤a, Cumhuriyet�in
83. yaß�nda her zamankinden daha çok
gereksinim duyaca¤�z.   ■

econgun@gmail.com 

Genç Gözlerin Ifl›lt›s› 
Coflkun ONGUN

G
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bas�n aç�klamas�

stanbul Barosu Baßkan� ve Yönetim Kuru-
lu Üyeleri, sözde Ermeni soyk�r�m�n� inkâ-
r�n� suç sayan yasay� görüßün Fransa Par-

lamentosunu bir kez daya uyararak sa¤duyulu
davranmaya ça¤�rd�. 

Baro Baßkan� ve Yönetim Kurulu üyeleri 12 Ekim
Perßembe günü saat 10.00�da Fransa�n�n �stanbul
Baßkonsoloslu¤u önünde bir bas�n aç�klamas� yap-
t�lar. �stanbul Barosu Baßkan� 

Av. KKâz�m KKolcuo¤lu, yapt�¤� konußmada, Frans�z
Parlamentosunun bugün görüßmeye baßlad�¤� ya-
san�n 2001 y�l�nda kabul etti¤i Ermeni Soyk�r�m�
yasas�n�n bir devam� oldu¤unu söyledi.

Fransa Tepkilere
Duyars›z Kald›

‹stanbul Barosu Ermeni Soyk›r›m›n›n ‹nkar›na Ceza Öngören Tasar›n›n
Frans›z Ulusal Meclisinde ele al›nmadan önce Fransa’y› yeniden uyard›.

Ancak Frans›z Ulusal Meclisi dünya kamuoyunun tepkilerini hiçe sayarak
sözkonusu tasar›y› oyçoklu¤uyla yasalaflt›rd›.

‹

‰
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Baro Bülteni bas�n aç�klamas�
‹stanbul

Baßkan Kolcuo¤lu, daha sonra bas�n aç�klamas�n�
kamuoyunun bilgisine sundu. Aç�klama ßöyle:

�Bilindi¤i gibi, Frans�z Parlamentosu 18 Ocak
2001�de, �Fransa, 1915 soyk�r�m�n� aç�kça tan�r�
ßeklinde tek maddelik bir yasa kabul etmißti. Yak�n
bir zamanda ise Fransa�da, Ermeni soyk�r�m� sav-
lar�n� reddetmenin suç say�lmas�na ilißkin yasa ta-
sar�s�n� yeniden gündeme getirdi. 

Tasar�n�n yasalaßmas�, çok ciddi sorunlara yol
açacak; ayr�ca Türk-Frans�z ilißkilerine a¤�r ve
onar�lmas� güç zararlar verecektir.

Fransa�n�n düßünce özgürlü¤ünün savunulmas�nda
oynad�¤� öncü rolü ile ba¤daßmayan bu girißim,
Fransa�da yaßayan veya Fransa�y� ziyaret edecek
nesnel tarihçilerin ve Türklerin düßüncelerini ra-
hatça aç�klamalar�n� engelleyecektir. Bu durum da
en baßta Avrupa ��nsan HHaklar� SSözleßmesi�nin �fade
Özgürlü¤ü�nü düzenleyen 110. mmaddesini ihlal ede-
cektir. Bildi¤iniz üzere madde �Herkess ggörüßßlerini
açç�klama vve aanlat�m öözgürlü¤üne ssahiptir. BBu hhak,
kanaat öözgürlü¤ü iile kkamu ootoritelerinin mmüdahale-
ssi vve üülke ss�n�rlar� ssöz kkonussu oolmakss�z�n hhaber vve-
ya ffikir aalmak vve vvermek öözgürlü¤ünü dde iiççerir,�
hükmünü öngörmektedir. Bu durumda tasar�n�n ya-
salaßmas� en temel hukuk normuna ayk�r� düßmek-
le, hukuk sistemine de büyük zararlar verecektir. 

Frans�z tarihçi Azema�n�n da belirtti¤i üzere, haf�-
zalarla oynamak, haf�zalar üzerinde araßt�rma yap-

mak ve söz söylemek parlamentolar�n görevi de¤il,
tarihçilerin görevidir. Esasen �yasalar gerçe¤i dile
getiremeyece¤i gibi, �tarihi gerçek� kavram�, devlet
otoritesi taraf�ndan kabul edilebilecek ve tan�nabi-
lecek bir gerçeklik türü de de¤ildir. Tarih sadece ve
sadece tarihçilere ait bir aland�r. Bu alan�n, cezai
yapt�r�m korkusu ile araßt�rma ve tart�ßma konusu
d�ß�na ç�kar�lmas� ise her ßeyden önce tarihe ve ta-
rihçilere yap�lm�ß büyük bir haks�zl�kt�r. 

Fransa�da bu konuda araßt�rma yapmak isteyen ta-
rafs�z akademisyen ve bilim adamlar�n�n çal�ßma-
lar� da yine bu yasayla engellenecektir. Frans�z ta-
rihçilerin ça¤r�lar�n� dikkate almayan �Ermeni tra-
jedisinin soyk�r�m olmad�¤�n� ifade etmeyi� suç sa-
yan bu tasar�yla, tarih, siyasetin güdümüne gire-
cektir. 

Yasalarla resmi tarih yazma girißimlerinin, tarihçi-
nin ba¤�ms�zl�¤� ilkesini ve fikir özgürlü¤ünün ya-
n�nda akademik ve bilimsel özgürlükleri de yok et-
me sonucunu do¤uraca¤� aç�kt�r. 

Yasa ve yasaklamalarla tarihteki olaylar�n belirle-
nemeyece¤ini düßünüyoruz. Geçmißte yaßanan s�-
k�nt�lar�n bu yasaklamayla, gelece¤e taß�narak ba-
r�ßa hizmet etmeyece¤i ortadad�r. 

Bu konudaki hassasiyet ve endißelerimizi kamu-
oyuyla paylaß�rken, tasar�n�n yasalaßmamas� için
Frans�z Parlamenterleri bir kez daha düßünmeye
davet ediyoruz. ■
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bas�n aç�klamas�

Ölüm OOrucundaki MMeslektaß�m�z

Behiç AAßç� ��çin AAdalet BBakanl�¤�n�

Duyarl� OOlmaya ÇÇa¤�r�yoruz

Meslektaß�m�z Behiç AAßç�, cezaevlerindeki tecridin

sona erdirilmesi için 5 Nisan 2006 tarihinden bu

yana ölüm orucundad�r. 

An�lan günden bu yana, ölüm orucunun konusunu

olußturan tecrit olgusunun kald�r�lmas� ve insanca

yaßam koßullar�n�n sa¤lanmas� amac�yla, yetkililer

nezdinde sürdürdü¤ümüz girißimlerden sonuç

alamam�ß olunmas�n�n üzüntüsünü yaß�yoruz. 

Baßka demokratik kitle örgütleriyle birlikte pay-

laßt�¤�m�z çabalar, özünde tümüyle �insani´olup,

siyasal bir nitelik taß�mam�ßt�r. Talebin geniß ölçü-

de adi mahkûmlarla ilgili oldu¤u da dikkate al�nd�-

¤�nda her türlü siyasal kayg�dan uzak bir insanc�l

tav�r aray�ß� sergilenmesi beklenirdi. Oysa Adalet

Bakanl�¤�, sonunda �ölüm� olan bir kararl�l�¤� anla-

mad�.

Ölüm orucunun baßlang�c�ndan bu yana geçen 192

gün, meslektaß�m�z�n sa¤l�¤�n� �geri ddönülmez� bi-

çimde tehdit etmektedir. Buna ra¤men F tipi ceza-

evlerinde, mahkûmlar�n birbirlerinden yal�t�ld�kla-

r� koßullar�n devam etmesi, onlar�n bedeni ve ruhi

yap�lar�nda da onar�lmaz yaralar açmaktad�r.

�stanbul Barosu olarak bu olumsuz tabloyu kabul

etmiyoruz. Meslektaß�m�z�n giderek ölüme yaklaß-

mas�na seyirci kal�nmas�n� da kabul etmiyoruz.

Tecride dayal� infaz modeli, mahkûmiyetten daha

a¤�r bir cezan�n çekilmesi anlam�na gelmektedir.

Bu anlay�ßla Adalet Bakanl�¤�n� �geç oolmadan� gö-

reve davet ediyor, çözüme katk� için duyarl�l�¤a ça-

¤�r�yoruz. ■

�STANBUL BBAROSU BBAÞKANLIÚI

ADALET BBAKANLIÚI: 
�Devletimiz öölüm ooruçlar�n�n vve 
açl�k ggrevlerinin ssona eerdirilmesi 

için ggerekeni yyapacakt�r�
Meslektaß�m�z Behiç AAßç��n�n 200 günü aßan ölüm
orucu ile gündeme getirdi¤i F TTipi cezaevlerindeki
tecrit uygulamalar� Baromuzca yak�ndan izlen-
mekte ve Bakanl�k nezdinde girißimler sürdürül-
mekte idi.

�stanbul Barosu olarak, konu ile ilgili çabalar�m�z,
özü itibariyle bir insan haklar� sorununun iyileßti-
rilmesi ve buna ba¤l� �insanc�l� yaklaß�mlar�n ser-
gilenmesi suretiyle hukuk devleti olman�n gere¤i-
ne yönelik bulunmaktad�r.

Son kez, bu amaçla Adalet Bakanl�¤� nezdindeki gi-
rißimlerimiz karß�s�nda, ald�¤�m�z yan�tta aßa¤�da-
ki de¤erlendirmeler yap�lm�ßt�r.

�Bakanl�¤�m�z FF TTipi CCeza ��nfaz KKurumlar�ndaki
yaßam sstandartlar�n�n yyükseltilmesi, bburada bba-
r�nd�r�lan hhükümlü vve ttutuklular�n öözgürlük aalan-
lar�n�n ggenißletilmesi iiçin bbir ttak�m iiyileßtirmeler
yapm�ß vve yyapmaya ddevam eedecektir.

F TTipi yyüksek ggüvenlikli kkapal� cceza iinfaz kkurumla-
r�, mmahkûmlara çça¤daß vve iinsanca yyaßam oolanak-
lar� iiçinde öözgür iiradeleri iile kkißiliklerini ggelißtir-
melerini ssa¤layacak iimkânlara ssahiptir.

Devletimiz öölüm ooruçlar�n�n vve aaçl�k ggrevlerinin
sona eerdirilmesi iiçin ggerekeni yyapacakt�r.

Bu kkurumlardaki iinfaz rrejiminin ddaha dda iiyileßtiril-
mesi, hhükümlü vve ttutuklular�n öözgürlük aalanlar�-
n�n ddaha dda ggenißletilmesi iiçin ggereken ççaba ggös-
terilmißtir vve ggösterilecektir.�

Bu aç�klaman�n konunun taraflar� aç�s�ndan ciddi-
yetle ele al�nmas� gerekti¤i kan�s�nday�z. Aç�kla-
ma, sorunun giderek, iyileßtirilece¤ini ve aß�laca-
¤�n� içermektedir.

Bu çerçevede, Adalet Bakanl�¤�n�n de¤erlendirme-
lerinin takipçisi olarak, meslektaß�m�z�n ölüm oru-
cuna son vermesini bekliyoruz. ■

�STANBUL BBAROSU BBAÞKANLIÚI
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Baro Bülteni seminer
‹stanbul

stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezin-
ce düzenlenen �BBooßßaannmmaa vvee MMaall RReejjiimmlleerrii
SSeemmiinneerrii� 7 Ekim 2006 Cumartesi günü Ye-

ditepe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleßiminde yap�ld�.

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi AAvv.. NNaazzaann MMoo--
rroo¤¤lluu�nun yönetti¤i seminerde Yarg�tay 2. Hukuk Da-
iresi Emekli Baßkan� AAllii ��hhssaann ÖÖzzuu¤¤uurr Türk Medeni
Yasas�nda yer alan boßanma ve mal rejimleri konu-
sunda geniß aç�klamalar yapt�.

Seminerin aç�l�ß konußmas�n� yapan Yeditepe Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dekan� PPrrooff.. DDrr. HHaalluukk KKaabbaa--
aalliioo¤¤lluu, �stanbul Barosu ile birlikte çok önemli yasa-
lar ve hukuksal gelißmeler üzerine önemli toplant�lar
gerçekleßtirdiklerini bildirdi.

�stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKââzz��mm KKoollccuuoo¤¤lluu da, son
iki y�lda 200�e yak�n önemli toplant� gerçekleßtirdik-
lerini, bu toplant�lar� 80 kadar�n� kitaplaßt�rd�klar�n�,
kitaplar� CD�ye de kaydederek meslektaßlar�m�z�n
bilgisine sunduklar�n� söyledi. KKoollccuuoo¤¤lluu,, �ççeeßßiittllii nnee--
ddeennlleerrllee bbuu ttooppllaanntt��llaarraa kkaatt��ll��pp iizzlleeyyeemmeeyyeenn mmeesslleekk--
ttaaßßllaarr��mm��zzaa kkaattkk�� ssaa¤¤llaammaayyaa ççaall��ßß��yyoorruuzz� dedi.

Oturumu açarken konußan �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi AAvv.. NNaazzaann MMoorroo¤¤lluu, boßanma ve mal re-

jimleri konusunda önümüzdeki 10 y�lda büyük sorun-
larla karß�laß�laca¤�n� belirterek ßöyle dedi: �ÇÇüünnkküü
hheennüüzz mmaallllaarr eell ddee¤¤iißßttiirrmmeeddii,, aall��nn��pp--ssaatt��llmmaadd��,, ddee¤¤eerr
aarrtt��ßß�� yyaa ddaa hhaannggii kkiißßiisseell mmaall oonnuunn yyeerriinnee ggeeççttii,, bbeellllii
ddee¤¤iill.. BBuuggüünn bbuu ssoorruunnllaarrllaa ççookk kkaarrßß��llaaßßmm��yyoorruuzz,, aammaa
ddaahhaa iilleerriikkii ttaarriihhlleerrddee bbuunnllaarrllaa ddaa kkaarrßß��llaaßßaaccaa¤¤��zz..
HHuukkuukkççuullaarr oollaarraakk bbuunnllaarr��nn üüsstteessiinnddeenn ggeellmmeeyyee ççaa--
ll��ßßaaccaa¤¤��zz..�.

Daha sonra, Yarg�tay 2. Hukuk Dairesi Emekli Baßka-
n� AAllii ��hhssaann ÖÖzzuu¤¤uurr, boßanma ve mal rejimleri konu-
sunda ayr�nt�l� bilgi verdi. ÖÖzzuu¤¤uurr, konußmas�n� ta-
mamlad�ktan sonra kendisine yöneltilen sorular� ya-
n�tlad�. ■

Boflanma ve Mal Rejimleri 

‹

cak.2005�den önce San�k Haklar� ve Müda-
filik Temel E¤itiminden geçmiß ve CMUK
uygulamas�nda görev alan avukatlara yö-

nelik, Temel Ceza Kanunlar�ndaki de¤ißikliklerin ele
al�nd�¤� meslek içi e¤itim semineri 30 Eylül - 1 Ekim
2006 tarihlerinde yap�ld�.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu�nda-
ki de¤ißikliklerin ele al�nd�¤� çal�ßman�n ilk gününde
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üye-
lerinden YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. AAhhmmeett CCaanneerr YYeenniiddüünnyyaa ile AArrßß
GGöörr.. OOllccaayy BBaa¤¤cc�� Türk Ceza Kanununun genel -
özel hükümlerini ve çocuk yarg�lamas�n� ele ald�lar.

Seminerin ikinci gününde ise �CCeezzaa MMuuhhaakkeemmeessiinnddee
SSaavvuunnmmaa� konulu çal�ßma AAvv.. NNuurraann AAttaahhaann taraf�n-
dan ele al�nd�.

Seminer �stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKââzz��mm KKoollccuu--
oo¤¤lluu�nun konußmas�yla sona erdi. Daha sonra dü-
zenlenen törenle 150 meslektaß�m�za sertifikalar�
verildi ve meslektaßlar�m�z�n ma¤dur/ ßikâyetçi / ka-
t�lan vekilli¤i siciline kay�tlar� yap�ld�. ■

Temel Ceza Yasalar› De¤ifliklikleri ‹çin
Meslek ‹çi E¤itim Semineri Yap›ld›

O
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avukat kitapl�¤�

Hapishaneden Yaflamlar 
vukatlar olarak
cezaevinde bu-
lunan müvek-

killeri ziyaret etmißizdir
bir ßekilde. Cezaevleri-
nin so¤uk duvarlar� içi-
mizi ürpertse de, orada
yaßayanlar�n duygular�-
n� en iyi anlayan meslek
grubu olarak onlar�n
ürünlerinin bir araya
getirildi¤i eserlerin ilgi-
nizi çekece¤ini düßün-
dük. 

Kanat Kitap taraf�ndan
Hapishanede bulunan-
lar�n ürünlerinin bir
araya getirildi¤i beß ay-
r� kitap yay�mland�.
Bunlardan ilki, Hapis-
haneden MMektuplar. Ki-
tab�n ad� Sevgili Karde-
ßim� Aytekin YY�lmaz ve
Sezai SSar�o¤lu taraf�n-
dan derlenen kitapta,
onlarca tutuklu ve hü-

kümlünün mektubuna
yer verilmiß. �Ne bilsin
postac�lar, bu e-mail
ça¤�nda hala çantala-
r�nda sevda mektuplar�
taß�d�klar�n�.� Severek
okuyaca¤�n�z mektup-
lar 182 Sayfa.

Serinin bir
di¤er kita-
b�, Hapis-
h a n e d e n
H i k a y e -
ler, YYeni-
den Baßlayabilirdim.
Aytekin YY�lmaz ve ayn�
zamanda baromuz üye-
si Av. BBehçet ÇÇelik tara-
f�ndan ortaklaßa derle-
nen kitapta, 26 öyküye
yer verilmiß. Yeniden
Baßlayabilirdim kitapta
yer alan bir öykünün ad�
oldu¤u gibi, mahkumla-
ra bir ßans daha veril-
mesinin önemini vurgu-
lamas� bak�m�ndan da

oldukça çarp�c� bir nite-
lik taß�yor. 

Hapishaneden Þiirler,
Yedi Mavi Renk�te de
mahkum ßiirlerine yer
veriliyor. Aytekin YY�l-
maz�a derlemede Sezai
Sar�o¤lu eßlik etmiß.
�Naz�m HHikmet en gü-
zel ßiirlerini Ankara,
Çank�r� ve Bursa hapis-
hanelerinde yazd�. Her
defas�nda severek oku-
du¤umuz ve dinledi¤i-

miz � Ba-
ß � n
ö n e
e ¤ i l -
m e -
sin, al-
d � r m a
g ö n ü l
a l d � r -
ma� di-
z e l e r i n i
Sebahat-
tin AAli,

1933 y�l�n-
da Sinop

Hapishanesinde yazd��
diyor Aytekin YY�lmaz ki-
tab�n önsözünde. 

Hapishaneden KKarika-
türler Hapiste Çizmek
te de çizimlere yer ve-
rilmiß. Ender ÖÖzkahra-
man ve Semih PPoroy ta-
raf�ndan derlenen ki-
tapta yer alan karika-
türlerin estetik kalitesi
parmak �s�rtacak cins-

ten. 12 çizerin karika-
türlerinin yer ald�¤� ki-
tapta onlarca renkli ka-
rikatür yer al�yor. Se-
mih PPoroy, �Kalemle
ka¤�d�n karß�s�nda her-
kes çocuklaß�r. Cezaev-
lerindeki arkadaßlar�-
m�z bir dergide, gazete-
de karikatür gördükle-
rinde art�k ona farkl� bir
gözle bakmaya baßla-
m�ßlarsa kendimi mutlu
sayaca¤�m, diyor. 

Serinin son kitab� da
hapishanede yaz�lan
denemelerden olußu-
yor. Aytekin YY�lmaz ta-
raf�ndan derlenen �Ha-
pishanede YYazmak� adl�
kitapta, �Bir mmahkum
hiçlendi¤i zzaman, iiçle-
nir� denilmekte. 

Durußma beklerken, ya
da dinlenirken� �yi oku-
malar� ■

A
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Baro Bülteni kültür - sanat
‹stanbul

stanbul Barosu Yay�n Ku-
rulu yeni bir rekora imza
atarak bir dönemde 20.
Cep Kitab�n� yay�mlad�. 

Yay�n Kurulu Baßkan� Av. CCelal ÜÜlgen
giriß yaz�s�nda konuyla ilgili olarak;
��stanbul BBarosu�nca ggerçekleßtiri-
len iiki aayr� sseminerde hher bbiri aalan�n-
da uuzman oolan kkat�l�mc�lar kkonuyu
masaya yyat�rd�lar. LLozan�� kküçümse-
meye ççal�ßanlar SSevri; MMontrö�nün
kazan�mlar�n� yyads�yanlar dda bbo¤az-
lardaki eegemenlik hhaklar�m�z� ggör-
mezden ggeliyor� dedi. 
Ülgen, yaz�s�n�n devam�nda ßunlar�
söyledi �Bu kkitab�n aanlam� bbunlarla
s�n�rl� dde¤il. SSize bbu yy�l iiçinde 220 ccep
kitab� çç�karaca¤�m�za ssöz vvermißtik.
Bu ssözümüzü bböylesine aanlaml� vve
tarihi dderinli¤i oolan bbir kkitapç�k iile
yerine ggetirmenin ggururunu vve kk�-
vanc�n� yyaß�yoruz.� 
�ßgalden Zafere Sevr�den Lozan�a,
ile Güncel Gelißmeler Iß�¤�nda Mont-
rö Sözleßmesi ve Türk Bo¤azlar� se-
minerlerinde yap�lan konußmalar�n
metinlerinden olußan Bir Zafer �ki
Belge (Lozan ve Montrö) kitab�nda
Mümtaz SSoysal�dan, Onur ÖÖymen�e;
Sevin TToluner�den Hüseyin ÖÖzbek�e
dek de¤ißik yazar ve akademisyen-
lerin görüßleri yer al�yor. Kitap,
Av. CCelal ÜÜlgen ile Av. CCoßkun OOn-
gun taraf�ndan yay�na haz�rland�.    ■

‹

‹STANBUL BAROSU DERG‹S‹N‹N  EYLÜL - EK‹M SAYISI ÇIKTI
16 sayfal� derginin bu say�s�nda 8
bilimsel makale, Uygulamadan
Notlar, Karar Derlemesi, Yarg�tay
Hukuk Genel Kurulu Kararlar�, Da-

irelerine göre derlenmiß Yarg�tay Kararlar�,
Anayasa Mahkemesi Kararlar�, Askeri Yük-
sek �dare Mahkemesi �çtihad� Birleßtirme
Karar� ve Yararl� Bilgiler yer al�yor. 
�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKâz�m KKolcuo¤-
lu, Genel Kurula Do¤ru baßl�kl� yaz�s�nda dört
y�ll�k dönemde Cumhuriyetin kurucu de¤erle-
rine ve kazan�mlar�na, özellikle laikli¤e, de-
mokratik düzen içinde hukuk devletine, insan
haklar�na, hukukun üstünlü¤üne, yarg� ba-
¤�ms�zl�¤�na sahip ç�kt�klar�n� vurgulad�. Baro Baßkan�, dört y�ll�k dönem-
de yapt�klar�na k�saca de¤indi¤i yaz�s�nda, tüm meslektaßlar� genel ku-
rula davet etti. 
Yay�n Kurulu Baßkan� Av. CCelal ÜÜlgen de yaz�s�nda siyasi iktidar�, e¤iti-
mi dinselleßtirmeye çal�ßt�¤� için eleßtirirken, Cumhurbaßkan��n�n �Ço-
cuklar�m�z�n bboß iinanç vve ddogmalarla kkafalar�n�n ddoldurulmamas�� yö-
nündeki uyar�s�n�n siyasi iktidar taraf�ndan dikkate al�nmas�n� umut et-
tiklerini belirtti.
Dergide yyer aalan bbilimsel mmakalelerin bbaßl�¤� vve yyazarlar� ßunlar: 
Medeni Yasada Zina Nedenine Dayal� Boßanma ve Sonuçlar� (�nci BBIÇKIN) 

Taß�nmaz Mallara �lißkin �halenin Yap�lmas� (��K. md. 129) (Av. TTalih UUYAR)

Uluslararas� Tahkim Hukukunda Vekilin Özel Yetkisi Olmaks�z�n Tahkim An-
laßmas� Akdetmesinin Geçerlili¤i Sorunu -bk. M. 388/���ün tahkim anlaßmala-
r�n�n geçerlili¤ine etkisi- (Av. IIß�l EEGEMEN)

Dan�ßtay Kararlar�nda Hizmet Kusuru - Kißisel Kusur Ayr�m� (M. GGÖKPINAR)

Eser Sözleßmesinde �ß Sahibinin Ay�ptan Do¤an Haklar� (Seda ÖÖKTEM)

Bilgi Edinme De¤erlendirme Kuruluna �tiraz Yöntemi (Av. MM. LLamih ÇÇEL�K)

Adli Tebligatla �lgili Sorunlar (Av. NNezzih SSÜTÇÜ)

Adli Yard�m Uygulamas� (Av. ��mmihan YYAÞAR) ■

ÜÇ BOYUTLU KAR‹KATÜR SERG‹S‹
ukukçu Mete GGöktürk, üç boyutlu karikatürlerini sergiledi.

Sergi, 18 Ekim 2006 Çarßamba günü saat 18.00�de Karaköy,
Bankalar Caddesi, Felek Sokaktaki Schneidertempel Sanat

Merkezince aç�ld�.

Sergi 19 Kas�m�a kadar
aç�k kalacak.

Hukukçu Mete GGöktürk,
�stanbul Barosu Kültür
Sanat Komisyonunun
2003 y�l�nda açt�¤� �An�lar�
yar�ßmas�nda birincilik
ödülünü kazanm�ßt�.      ■

H

5
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kültür - sanat

stanbul Barosu Tiyatro Toplulu¤u 18 Ekim
2006 Çarßamba günü saat 20.30�da Beyo¤-
lu�ndaki Karaca Tiyatroda �Aßk OOlsun� adl�

oyunu sahnelendi.

Gülin KK�l�çay��n sahneye koydu¤u oyunun �ß�k düzen-
lemesini Ulaß YYatk�n yapt�. Oyunda Yeßim AAtakan,
Selçuk AAr�kan, AAyçin BBalc�o¤lu, KKa¤an HHac�musta-
fao¤lu ve Mustafa Þ�vg�n rol ald�lar. ■

Baromuz Tiyatro Grubu Yeni Bir Oyun Sahneledi:

“Aflk Olsun”

‹
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Baro Bülteni haberler
‹stanbul

Avukatlara UUYAP KKursu VVeriliyor

�stanbul Barosu Bilgi �ßlem Servisi Ulusal Yarg� A¤�
Projesi�nden (UYAP) yararlanmak isteyen avukat-
lar ve stajyerler için üç saat süren seminer-kurs
program� haz�rlad�.

Kurslar hafta için Perßembe günleri d�ß�nda saat
14.00 � 16.00, 16.00 � 19.00 aras�nda 

Bilgi �ßlem Servisi elemanlar� taraf�ndan Staj E¤i-
tim Merkezindeki Bilgisayar S�n�f��nda veriliyor.

Seminer-kurs program�nda, UYAP Nedir? Avukat-
lara ne gibi kolayl�klar ve olanaklar sa¤lar, Elekt-
ronik �mza, elektronik sertifika nedir? UYAP icra
program� nas�l kurulur, nas�l kullan�l�r gibi konular
ele al�nmaktad�r.

Ayr�ca seminer-kurs tamamland�¤�nda meslektaß-
lar�m�za bir dosya halinde içinde gerekli program-
lar bulunan UYAP CD�si ve UYAP dosyas� verilmek-
tedir.

Bu seminer-kurs program�na kat�lmak isteyen
meslektaßlar�m�z�n, Baromuzun internet sitesine
üye olarak giriß yapmalar� ve sayfan�n sa¤�nda bu-
lunan UYAP �çin Bilgisayar Kursu linkini t�klayarak
seminer-kurs program�na kat�lmak istedikleri gü-
nü belirlemeleri gerekiyor. Kayd�n� yapan meslek-
taßlar�m�za Bilgi �ßlem Servisince k�sa mesajla
kurs günü hat�rlat�lacakt�r.

Dan�ßtay VVergi DDava DDaireleri KKurulu
��ßyeri AAçma ��zin HHarc�� KKonusunda
Temyiz TTalebini KKabul EEtti 
Dan�ßtay Vergi Dava Daireleri Kurulu, �çißleri Ba-
kanl�¤�n�n 4 Eylül 2000 tarih ve 48119 say�l� Genel-
gesine dayan�larak ��ßyeri AAçma ��zni HHarc�� al�n-
mas�na ilißkin Dan�ßtay 9. Dairesinin karar�n� boz-
du ve Türkiye Barolar Birli¤i Baßkanl�¤�n�n temyiz
talebini kabul etti.

Dan�ßtay 9. Dairesinin 9 Aral�k 2004 tarih ve
E:2000/6985, K:2004/6516 say�l� karar�yla 2464 Say�-
l� Belediye Gelirleri Yasas�n�n 81. maddesinde, bele-
diye s�n�rlar� ya da mücavir alanlar� içinde bir iß yeri
aç�lmas�n�n ��ßyeri AAçma ��zni HHarc�na� tabi oldu¤u-
nu hükme ba¤lamas� üzerine TBB, genelgenin ipta-
li ve yürütmenin durdurulmas� istemiyle Dan�ßtay
Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz etti.  

Dan�ßtay Vergi Dava Daireleri Kurulu, temyiz iste-
mini kabul ederek Dan�ßtay 9. Dairesinin red kara-
r�n�n BOZULMASINA karar verdi.

Avukatl�k SS�nav� BBaßvurular� BBaßlad� 
Avukatl�k S�nav Baßvurular� 10.10.2006 Sal� günü
baßlad�. Baßvurular 9 Kas�m 2006 Perßembe
akßam�na kadar kabul edilecek.   

S�nava GGirecek AAdaylardan ��stenecek BBelgeler

1. S�nav Giriß ödenti makbuzu: Halk Bankas�
Ankara Küçükesat Þubesindeki 44000006 nolu
hesaba 50 YTL yat�r�lacak(10.10.2006 � 10.11.2006
tarihleri aras�nda yat�r�lacak)

2. 2 Adet vesikal�k resim: Renkli, son alt� ay içinde
çekilmiß, baß� aç�k

3. Staj bitim Belgesi.

4. Staj bitim belgesi olmayanlar için Barodan
al�nacak staj bitim belgesini alaca¤� tarihi gösterir
belge. (S�nava kabul edildi¤i halde, s�nav tarihi olan
23.12.2006 gününe kadar staj�n�n bitti¤ini belgeleye-
meyen ve buna dayal� olarak staj bitim belgesi ala-
mam�ß olan stajyerlerin s�nav� geçersiz say�lacakt�r.)

5.  ÖSYM Kay�t Kart� (Baßvuru s�ras�nda doldurulacak)

(S�nava girecek engelli stajyer için: engeline ait
onayl� rapor.)



31

yaz�ßma

stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKââzz��mm KKoollccuuoo¤¤--
lluu, Adalet ve �çißleri Bakanl�klar�na yazd�¤�
yaz�yla �stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle

Mücadele Þube Müdürlü¤ü ile Organize Suçlarla Mü-
cadele Þube Müdürlü¤ündeki CMK yasas�na ayk�r�
uygulamalar için ilgililerin uyar�lmas�n� istedi.

�stanbul Emniyet Müdürlü¤ünün söz konusu ßube
müdürlüklerinde CMK yasas�na ayk�r� ißlemlerle ilgi-
li ßikâyetlerin artmas� üzerine Adalet ve �çißleri Ba-
kanl�klar�na durumu bir yaz�yla ileten �stanbul Baro-
su Baßkan�, yaz�s�nda ßu görüßlere yer verdi:

�Son zamanlarda �stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terör-
le Mücadele Þube Müdürlü¤ü ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlü¤ünde bulunan ßüphelilere
tayin edilen müdafilerin Baßkanl�¤�m�za s�kça bildir-
dikleri ßikâyetlerinde, ilgili ßubelere girißlerde cep te-
lefonlar�n�n al�nd�¤�n�; seçilmiß müdafilerin ise mü-
vekkilleri ile görüßtürülmedikleri, seçilmiß müdafi ol-
duklar�n� bildirmelerine ra¤men Barodan müdafi ta-
lebinde bulunuldu¤unu, bu suretle müvekkillerine
hukuksal yard�mda bulunamad�klar�n� bildirmißlerdir. 

Baroya CMK 156. madde gere¤ince ilgili mercilerden
gelen müdafi talepleri neticesinde, ßüphelilere mü-
dafi tayin edilmektedir. CMK 149/1 gere¤ince ßüphe-
li sorußturman�n her aßamas�nda bir veya birden faz-

la müdafiin yard�m�ndan yararlanabilir. CMK gere-
¤ince as�l olan ßüphelinin veya ayn� f�kran�n son cüm-
lesi gere¤ince kanuni temsilcinin ßüpheliye seçti¤i
müdafiin hukuki yard�m�ndan faydalanmas�d�r. Suçun
zorunlu müdafilik kapsam�nda olmas� veya ßüpheli-
nin müdafii talep etmesine ra¤men, gelen bir özel
müdafii var ise, ilgili merciin Barodan müdafii talep
etmemesi, özel müdafii ile ßüpheliyi CMK 154. madde
gere¤ince vekâletname aranmaks�z�n görüßtürmesi
yasal düzenlemedir. Gelen özel müdafiin hukuki yard�-
m�ndan faydalanmak istedi¤ini ßüphelinin beyan et-
mesi halinde art�k seçilmiß müdafilik ilißkinin do¤aca-
¤�, bu esnada Barodan müdafii tayin edilmiß ise, CMK
156/3 gere¤ince atanan müdafiin görevinin sona ere-
ce¤i, CMK 153. madde gere¤ince müdafiin sorußturma
dosyas�n� incelemesini k�s�tlay�c� Hâkim karar� olma-
d�kça sorußturma dosyas�n� inceleyebilece¤i, bu k�s�t-
lama karar�n�n var olmas� halinde, karar�n avukata
gösterilmesinin gerekti¤i, kald� ki k�s�tlama karar�na
ra¤men CMK 153/3 gere¤ince kimi belgeleri inceleye-
bilece¤i yine yasal olarak düzenlenmißtir. Bunun aksi-
ne davran�ßlar hukuka ayk�r�l�k sonucunu do¤uracak
olup, yasaya ve hukuka ayk�r� uygulamalara meydan
verilmemesi için, ilgililere gerekli uyar�lar�n yap�lma-
s�n� dilerim. � ■

Adalet ve ‹çiflleri Bakanl›klar›ndan
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ünün

Uyar›lmas› ‹stendi

‹

BASKETBOL VVE VVOLEYBOL TTAKIMLARIMIZ

ANTRENMANLARA BBAÞLADI 
Bay ve bayan basketbol-voleybol tak�mlar�m�z ant-
renmanlara baßlad�.
Daha önce kulüp ve üniversite tak�mlar�nda oyna-
m�ß, tecrübeli meslektaßlar�m�z� antrenmanlara ve
tak�m�m�za kat�lmaya davet ediyoruz.

BBiillggii ��ççiinn :: 
Voleybol : SSttjj.. AAvv.. RRuukkeenn ÖÖZZDDEEMM��RR 0505 337 83 29 
Basketbol : AAvv.. GGöökkhhaann ÖÖZZOOÚÚUULL 0 532 3773117





Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse



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 EEkim 22004 -- TTemmuz 22006 ttarihleri aaras�nda ddüzenledi¤i PPanel, SSempozyum vve
Seminerler kkay�tlar�n�n ççözümleri yyap�lm�ßt�r.

Aßa¤�da llistesi vverilen hhenüz kkitap hhalinde yyay�nlanmam�ß oolan ttoplant�lar�n CCD'leri BBaro
Muhasebe SServisinden ttemin eedilebilir.

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


