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KOLCUO⁄LU ‹LE B‹R DÖNEM DAHA...

‰ ‹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› geçti. 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 Ça¤daß Avukatlar Grubu kazand›.

‰ Genel Kurul sonunda yap›lan seçimlerle ‹stanbul Barosunun 2006 – 2008 dönemi yönetimi 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. Kâz›m Kolcuo¤lu’nun bir
dönem daha “görev ve yetki” iste¤i Genel Kurulca kabul edilmiß oldu. Kolcuo¤lu baßkanl›¤›ndaki Yönetim Kurulu ile Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve Türkiye Barolar
Birli¤i delegeleri de Genel Kurulca onayland›.
■
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GENEL KURULA DOÚRU...
Tarih: 14 Ekim 2006, Cumartesi... Avukatlar sabah›n erken saatlerinden itibaren Genel Kurulun yap›laca¤› Harbiye’deki Lütfi K›rdar Uluslararas› Kongre ve Sergi Merkezine ak›n ak›n gelmeye baßlad›lar. Baro yönetimi yine geçmiß dönemde oldu¤u gibi önlemini alm›ß ve meslektaßlar›n›n en do¤al ve demokratik hakk› olan
Genel Kurul toplant›s›na kat›lmalar›n› kolaylaßt›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 olarak planlanm›ßt›. Servis konulan semtler ise ßöyle saptanm›ßt›: Anadolu Yakas›nda, Pendik, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Üsküdar, Bostanc›, Kad›köy, Avrupa Yakas›nda, Bak›rköy, Bahçelievler, Ba¤c›lar, Küçükçekmece, Eyüp, Gaziosmanpaßa, Fatih ve Eminönü.
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Genel Kurulun yap›laca¤› kongre merkezinin önü sabah erken saatlerde hareketli bir “ßov” alan›na dönmüßtü. 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›yorlard›.

Genel Kurulun aç›labilmesi için Baro üyelerinin “Hazirun Cedveli”ni imzalamalar› gerekiyordu. Baro yönetimi bunun da önlemini alm›ßt›. Baro Bilgi ‹ßlem Servisinin kurdu¤u mekânda, avukatlar›n kaç numaral› masada imzalar›n› atabilecekleri kendilerine bildiriliyordu.

‰
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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 atacaklar›, hangi sand›kta oy kullanacaklar› bildiriliyordu. Avukatlar bu servisin olanaklar›yla adres güncellemesi 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 avukatlara verilen ücretsiz UYAP
kursu ile bilgisayar kursunun
kay›tlar› yap›l›yordu. Ayr›ca
Bilgi ‹ßlem Servisince haz›rlanan UYAP’la ilgili bir kitapç›k
da¤›t›l›yor ve UYAP hakk›nda
isteyenlere detayl› bilgi veriliyor ve avukatlar›n ça¤daß teknolojiyi kullanmalar› özendiriliyordu.
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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 boyunca sürüp gitti.

GENEL KURUL AÇILIYOR...
‹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 izliyorlard›. 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 ulaß›ld›¤› haberi geldi. 2 bin 336 avukat“Hazirun
Cedveli”ni imzalam›ßt›. Kürsüye gelen Baßkan
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, nisab›n sa¤land›¤›n› belirterek Genel Kurulu açt›¤›n› söyledi ve Genel
Kurulun ülkemize ve meslektaßlar›m›za hay›rl› olmas›n› diledi.

‰
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Gündemin ikinci maddesine gelindi. Madde gere¤ince Genel Kurulu yönetecek Baßkanl›k Divan›n›n seçimine geçildi. ‹ki önerge geldi. Önergeler oyland› ve oy çoklu¤uyla Divan baßkanl›¤›na Av. Haluk Burcuo¤lu, Baßkan Vekilli¤ine Av. Aykut Ergil, üyeliklere de Av. Gülendam Þan ve Av. Sibel Toko¤lu seçildi.
Divan›n yerini almas›ndan sonra Baßkan Av. Haluk Burcuo¤lu bir teßekkür konußmas› yaparak ßöyle dedi: “Bu Genel Kurul ve akabinde seçimin mutlaka bir galibi olur, ama ma¤lubu olmaz diye düßünüyorum.
Çok de¤erli Baßkan adaylar›m›z ve çok de¤erli Yönetim Kurulu ve di¤er kurullar adaylar›m›z var. Hangi
tak›m kazan›rsa kazans›n, zannederim biz avukatlar için mutlaka iyi ßeyler yapacaklard›r.”
Baßkan Burcuo¤lu, daha
sonra Atatürk ve ßehitlerimiz ile kaybetti¤imiz
meslektaßlar›m›z için salonda bulunanlar› sayg›
durußuna davet etti. Bunu hep bir a¤›zdan söylenen ‹stiklal Marß› izledi.
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Geçmiß dönemlerde oldu¤u gibi 2004 – 2006 döneminde de aram›zdan ayr›lan meslektaßlar›m›z›n adlar› kürsüden okundu. ‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, kaybetti¤imiz meslektaßlar›m›z›n adlar›n› okurken Genel Kurul ayakta, sayg› durußunda izledi. Bu arada Bilgi ‹ßlem Servisince düzenlenen 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. Kâz›m Kolcuo¤lu’nu kürsüye davet etti.

BAÞKANIN AÇILIÞ KONUÞMASI...
Son iki y›lda hem uluslararas›, hem ulusal, hem de
meslek ve yarg› sorunlar› konusunda önemli gelißmeler yaßand›¤›n› belirten Kolcuo¤lu, Irak’taki gelißmelere dikkat çekerek, Irak’ta soyk›r›m, savaß ve insanl›k suçu ißlendi¤ini, bunun için Uluslararas› Ceza
Mahkemesi Savc›l›¤›na suç duyurusunda bulunduklar›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 ‹nsan Haklar› Sözleßmesi ve 1949’da savaß ve insanl›¤a karß› suç ißlemek konusunda Cenevre Sözleßmeleri yap›ld›¤›n› belirten Kolcuo¤lu, “Ancak, dünyada bar›ß› bu sözleßmelerle kurmak olana¤›n›n olmad›¤›n› görüyoruz. Tek kutuplu dünyada gücünü denemek, ç›karlar›n› korumak, baßkalar›n› öldürmeyi hiçbir
zaman bir insanl›k suçu olarak görmeden insanlara sald›ran bu gücü; hukuku tan›mayan, uluslararas›
sözleßmeleri bir tarafa iten ve ayn› zamanda insan haklar›na ve insan yaßam›na sald›r› niteli¤i taß›yan,
dünya bar›ß›n› tehlikeye sokan bu gelißmeleri biz ‹stanbul Barosu olarak nefretle k›n›yoruz” dedi.

‰
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Konußmas›nda, Frans›z Ulusal Meclisinde kabul edilen Sözde Ermeni soyk›r›m›n›n inkâr›n› cezaland›rmay› öngören yasaya da de¤inen Baßkan Kâz›m Kolcuo¤lu, Fransa’daki Meclisin alm›ß oldu¤u karar›n fikir 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 uygulamada baz› sorunlar ç›kard›¤›n› hat›rlatan ‹stanbul Barosu Baßkan›, “Hükümet ßimdi yeni bir yanl›ß›n peßinde. 170 maddelik Ceza Muhakemesi Kanununu ç›karman›n zorlu¤unu düßünerek içinden çekilen 43
maddeyi yasalaßt›rmaya çal›ßmaktad›r. Bunun içersinde mesle¤imizle çok yak›ndan ilgili maddeler bulunmaktad›r” dedi.
Konußmas›nda CMK ödenek sorununa da de¤inen Baßkan Kolcuo¤lu, sorunun ancak yasal düzenlemeyle aß›labilece¤ini söyledi.
Tarikat-cemaat-ticaret siyaseti ile kadrolaßmaya dikkat çeken Baßkan Kâz›m Kolcuo¤lu, din kurallar›n›n âdeta günlük olaylara uygulanmas› konusunda zorlamalara girißildi¤inin yaßanmaya baßland›¤›n›
belirterek, “Bu olumsuz gelißmeleri çok önemsiyoruz; bir ülke laik ve demokratik yap›s›n› kaybederse
orada hukuk olmaz, orada insan haklar› olmaz; orada demokrasiden ve cumhuriyetten bahsetmek
mümkün de¤ildir” dedi.
Konußmas›nda yarg›n›n sorunlar›na da de¤inen Kolcuo¤lu, Türkiye’de yarg›n›n ba¤›ms›z olmad›¤›, yarg›n›n siyasallaßt›rma emellerine aç›k oldu¤unu, bunu çokça yaßad›klar›n› belirterek, yarg›n›n ba¤›ms›zl›¤›, 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 döneminde 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. Hüseyin Özbek taraf›ndan Genel Kurul’a sunuldu.
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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 verildi. Önerge oy çoklu¤uyla kabul edildi.
Daha sonra Divan Baßkanl›¤›na baßkan adaylar›n›n imzalar›n› taß›yan ortak bir önerge verildi. Önergede, baßkan adaylar›na 30 dakikay› geçmeyen söz hakk› verilmesi isteniyordu. Önerge oyland› ve oy çoklu¤uyla kabul edildi.

ADAYLARA SÖZ HAKKI...

Bu arada Av. M. Edip Sezgin ve Av. Muhittin Köylüo¤lu baßkanl›¤a aday olduklar›n› ve seçime kat›lacaklar›n› belirten önergeler verdiler. Av. M. Edip Sezgin sadece baßkan aday› oldu¤unun Genel Kurul’a duyurulmas›n› istedi.
Av. Köylüo¤lu ise tart›ßma yaratt›. Genel Kurul Köylüo¤lu’nun Savunma Avukatlar› Grubu ad› alt›nda seçime 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. Yücel Sayman ald›.

AV. YÜCEL SAYMAN
Toplumumuza kamplaßma, ßiddet ve linç kültürünün egemen
oldu¤unu, karß› görüßtekilerin korku efekti ile sindirilmeye
çal›ß›ld›¤›n› belirten Sayman, “‹ßte biz, hukukçular, ama en
önemlisi, do¤ruyla maddi gerçek aras›ndaki fark› en iyi bilmesi gereken bizler burada bunun örneklerini verebiliriz. Bizler
faaliyet alanlar›nda bu kamplaßmay› ortadan kald›rabilecek
bir çal›ßa ortam› haz›rlayabiliriz. Haz›rlayaca¤›z, kazan›rsak”
dedi.
Bilimsel araßt›rma, yarg›, avukatl›k ve avukatl›k alan›ndaki bilimsel araßt›rma merkezini inatla kuracaklar›n› belirten Av.
Yücel Sayman sözlerini ßöyle sürdürdü: “Biz kendi faaliyetle-

‰
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rimizi yaparken, bilimsel bir temelde yapmaya çal›ß›rken bu Bilim Enstitüsünde, elbette ki avukat› ve
avukatl›¤› esas alaca¤›z. Yani bunu bilimsel temellerinden esas alaca¤›z. “
Staj E¤itim Merkezinin hukuk e¤itimi de¤il, avukatl›k e¤itimi vermesi ve stajyerlerin baßlar›n› dik tutarak avukatl›¤› yaßamalar› gerekti¤ini belirten Av. Yücel Sayman, 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 takdirde yapaca¤› çal›ßmalar hakk›nda bilgi verdi ve faaliyetlerine dört y›l önce kald›¤› yerden devam edece¤ini sözlerine ekledi.

AV. FER‹T HAKAN BAYKAL
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. Ferit Hakan Baykal, 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 durumda b›rakmamak gerekti¤ine ißaret eden Ferit Hakan Baykal, avukatlar›n ba¤›ms›zl›klar›n›n önünde de sorunlar bulundu¤unu, avukatl›k mesle¤ini Adalet Bakanl›¤› ve TBB vesayetinden kurtarmak gerekti¤ini bildirdi.
Baykal, üniversitelerle ißbirli¤i yap›larak bir avukatl›k akademisi kurulmas›n›n mesle¤in sayg›nl›¤›n› art›raca¤›na inand›¤›n› sözlerine ekledi.

AV. MUH‹TT‹N KÖYLÜOÚLU
Avukatlar›n cezaevlerine girerken protokole ayk›r› olarak
arand›¤›ndan yak›nan Köylüo¤lu, bu konuda yap›lan uygulamalar hakk›nda bilgi verdi.
Genel Kurullar›n eskiden oldu¤u gibi ‹stanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 1 numaral› amfisinde yap›lmas›n› istediklerini belirten Av. Muhittin Köylüo¤lu, Genel Kurulun yerinin köklerimizden kopup kopmad›¤›m›z› göstermesi bak›m›ndan
önemli oldu¤unu bildirdi.
Genç avukatlar›n sorunlar›na da de¤inen Köylüo¤lu, kendilerinin 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.
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AV. SATILMIÞ ÞAH‹N
Seçimlere ‘Hukukun Üstünlü¤ü Platformu’ ad› alt›nda girdiklerini, platformun milliyetçi, muhafazakâr, liberal ve sosyal
demokratlardan olußtu¤unu belirten Av. Sat›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 de bir durußumuz vard›r; o da ßudur:
Ülkemin bölünmez bütünlü¤ü, milletimin ortak de¤erleri ve
insan hak ve özgürlüklerinden asla taviz vermeyece¤iz” dedi.
Avukatlar›n s›k›nt› içinde bulundu¤unu, 4 bin kadar meslektaß›n büro açamad›¤›n› öne süren Av. Þahin konußmas›n› ßöyle sürdürdü: “Niye 4 bin meslektaß›m bürosunu açam›yor;
bunu sorgulad›n›z m›, bakt›n›z m› acaba alt›nda ne var? Çünkü avukat›n bir ekonomik veri taban› yok da ondan, güveni
yok da ondan. 60 liraya boßanma davas› alan var, 100 -200 liraya alan var ve “bunu niye al›yorssun?” diyemezsiniz. Açt›r, belki de yol paras› yoktur, onu k›nayamazs›n›z”.

AV. KÂZIM KOLCUOÚLU
Kendisi ve Baro Yönetiminin çal›ßmalar› hakk›ndaki eleßtiri ve polemikleri yan›tlayan Av. Kolcuo¤lu, Genel Kurulda son aday olarak yapt›¤› konußmada, seçimi kazand›¤› takdirde önümüzdeki dönemde yapaca¤› çal›ßmalar hakk›nda aç›klamalarda bulundu.
21 bin 500 üyesi bulunan ‹stanbul Barosunun kendisine yak›ß›r bir binas› bulunmad›¤›n› belirten Kolcuo¤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 Kolcuo¤lu, bu arada 90 kitap yay›n› yapt›klar›n› ve bu kitaplar›n CD’lerini de yay›nlad›klar›n› söyledi.
Baro yönetimi olarak teknolojiyi de iyi kulland›klar›n›, kurduklar› Bilgi ‹ßlem Servisinin avukatlara yönelik pek çok hizmet verdi¤ini hat›rlatan Av. Kâz›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 havuzu olußturduklar›n› ve sa¤l›k sorunlar›n›n geçici çözümü için
Sa¤l›k Birimleri kurduklar›n› belirten Av. Kâz›m Kolcuo¤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› çözümler getirilece¤ini vurgulad›.

‰
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Kolcuo¤lu, konußmas›n›n sonunda “hukukun da, demokrasinin de, özgürlüklerin de, insan haklar›n›n da
Türkiye’de yerleßmesi konusunda önemli çal›ßmalar yapt›k. Bu konudaki çal›ßmalar›m›z gelecek dönemde de devam edecektir. Bu nedenle, bir dönem daha Say›n Genel Kurul’dan yetki istiyoruz” 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 gündemin 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 akland›.
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 GÜNÜ...
15 Ekim Pazar günü saat 09.00’dan itibaren ‹stanbul Barosu üyeleri oy kullanmaya baßlad›lar. Avukatlar tek liste halinde Baßkan, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Denetleme Kurulu ve TBB delegasyonu
için oylar›n› kulland›lar.

12
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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 ekrana ßöyle yans›d›.
Önce ‹lke Ça¤daß Avukatlar Grubu
Ça¤daß Avukatlar Grubu
Hukukun Üstünlü¤ü Platformu
Hukuk Grubu
Savunma Avukatlar› Grubu
TOPLAM

:
:
:
:
:
:

6288
4954
2862
1024
70
15198

Seçim sonuçlar›n›n belli olmas› üzerine seçimi kazanan Önce ‹lke Ça¤daß Avukatlar Grubu Baßkan Aday› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, bir teßekkür konußmas› yapt›.

Seçimde ortaya ç›kan sonuçla bu sahiplenmenin Türkiye’nin önümüzdeki dönem Baroyu hangi anlay›ß›n yönetece¤i konusundaki kararl›l›¤›n› gösterdi¤ini belirten
Kolcuo¤lu, “Di¤er adaylar da huzur içinde olsunlar,
çünkü Baro emin ellerde çal›ßmalar›na devam edecektir” dedi.
Kolcuo¤lu konußmas›n› ßöyle sürdürdü: “ Laik demokratik Türkiye’nin hukukun üstünlü¤ü kurallar› içersinde
yönetilmesi ve ça¤daßl›¤›na taß›nmas› için her türlü mücadeleyi, çabay› gösterece¤iz, meslektaßlar›m›z›n sorunlar›na da çözüm bularak yolumuza devam edece¤iz”.

‰
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Ça¤daß Avukatlar Grubu Baßkan aday› Av. Yücel Sayman, seçimin galibi rakibi Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nu
kutlad›.
Önce ‹lke Ça¤daß Avukatlar Grubu üyeleri çeßitli sloganlar atarak ve marßlar söyleyerek seçim sonucunu kutlad›lar.

6288
4954
2862
1024
70
Önce ‹lke Ça¤daß
Avukatlar Grubu
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Ça¤daß Avukatlar
Grubu

Hukuk Grubu

Hukukun Üstünlü¤ü
Platformu

Savunma Avukatlar›
Grubu

‰

güncel
Seçim sonunda ‹stanbul Barosu kurullar› ßöyle olußtu:

YÖNET‹M KURULU:
Av. Zeki Y›ldan, Av. M. Nuri Karahan, Av. Sevgi Öztürk, Av. Muammer Ayd›n, Av. Handan Do¤an, Av. Berrin Ad›yaman, Av. Mehmet Durako¤lu, Av. Fatih S. Mahmuto¤lu, Av. Lütfi Topraç, Av. Hüseyin Özbek.

D‹S‹PL‹N KURULU:
Av. Hüseyin Avni Durmußo¤lu, Av. Salih Özdo¤anlar, Av. Nedime U¤raß, Av. Yasin Güldaß, Av. Hilal Gültepe.

DENETLEME KURULU:
Av. Fatih M. Aktaß, Av. Lütfiye Genco, Av. Rahßan Ba¤r›aç›k.

TÜRK‹YE BAROLAR B‹RL‹Ú‹ DELEGELER‹:
Av. Turgut Kazan, Av. Müßür Kaya Canpolat, Av. Burcin Gültepe Aybay, Av. Cengiz Abbasgil, Av. Umur Giriß, Av. Tangül Durakbaßa, Av. Vahit Aykut Ergil, Av. Cafer Kaya, Av. Kadri Necati Markoç, Av. Berra Besler, Av. Erol Alt›ntaß, Av. Mehmet Haluk Eldem, Av. Þener Mete, Av. Ömer Yasa, Av. Seyhan Ekßio¤lu, Av.
Ayhan Algantürk, Av. Yörük Kabalak, Av. Abdurrahman Özgür, Av. Ekrem Erdal Üner, Av. Ali R›za Dizdar,Av. Sahir Bafra, Av. ‹smail Tepecik, Av. Celal Ülgen, Av. Zeki Diren, Av. Enver Çerçi, Av. Ömer Lütfü
Özer, Av. Kalkay Özaslan, Av. Ali Þen, Av. Nazan Moro¤lu, Av. Necmi Þimßek, Av. Füsun Dikmenli, Av.
Ozan Bengisu, Av. Nizar Özkaya, Av. Hasan Yaz›c›, Av. Halil ‹brahim Göktürk, Av. Ertan Diler, Av. Muammer Demirtaß, Av. Nuran Atahan, Av. Aydeniz Alisbah Tuskan, Av. Tankut Centel, Av. Rezzan Akatay, Av.
N. Kemal Gökçay, Av. ‹smail Gömlekli, Av. Atilla Özdalk›ran, Av. Mehmet Çak›r, Av. Cengiz Kay›tmazer,
Av. Mukadder Özkeleß, Av. Muazzez Çörtelek, Av. Erdener Yurtcan, Av. Ak›n Ç›tako¤lu, Av. Seyit Usta,
Av. S.Sefa Bilgiç, Av. Tamer Þahin, Av. Sevgi Barutçu, Av. Mustafa Þeref K›sac›k, Av. Sani Y›ld›r›m, Av.
Osman Ayd›n Þahin, Av. Erem Turgut Yücel, Av. Süreyya Turan, Av. Oya Þahin, Av. Baßar Yalt›, Av. Mahmut Tanal, Av. Muazzez Y›lmaz, Av. Cengiz Yaka, Av. Mustafa Terzi, Av. Þeref Dede, Av. ‹brahim Ozan,
Av. Filiz Saraç, Av. Ömer Aykul, Av. M.Ufuk Y›lmaz, Av. Hüsniye K›rbaß, Av. Levent Sevindi.

‰
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YÖNET‹M KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
14 – 15 Ekim 2006 tarihlerinde yap›lan ‹stanbul Barosu Genel Kurul toplant›s› sonucunda seçimle olußan Yönetim Kurulu 19 Ekim Perßembe günü Baßkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu baßkanl›¤›ndaki ilk toplant›s›nda görev bölümü yaparak çal›ßmalar›na baßlad›.
Yap›lan seçim sonucunda Baro Baßkan Yard›mc›l›¤›na Av. Mehmet Durako¤lu, Genel Sekreterli¤e Av. Hüseyin Özbek yeniden, Saymanl›¤a da Av. Berrin
Ad›yaman getirildi.

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
Baßkan

Yönetim Kurulunda Av. Zeki Y›ldan, Av. M. Nuri Karahan, Av. Sevgi Öztürk,
Av. Muammer Ayd›n, Av. Handan Do¤an, Av. Fatih S. Mahmuto¤lu ve
Av. Lütfi Topraç da üye olarak görev yapacak.

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

Av. Zeki Y›ldan
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. M. Nuri Karahan
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Handan Do¤an
Yönetim Kurulu Üyesi
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Av. Hüseyin Özbek
Genel Sekreter

Av. Berrin Ad›yaman
Sayman

Av. Sevgi Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Fatih S. Mahmuto¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Muammer Ayd›n
Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Lütfi Topraç
Yönetim Kurulu Üyesi

‰

güncel
D‹S‹PL‹N KURULU GÖREV BÖLÜMÜ YAPTI
Disiplin Kurulunda baßkanl›¤a Av. Hüseyin Avni Durmußo¤lu yeniden seçildi. Disiplin Kurulunda, Av. Salih Özdo¤anlar, Av. Nedime U¤raß, Av. Yasin Güldaß ve Av. Hilal Gültepe üye olarak görev yapacaklar. ■

Av. H. Avni Durmußo¤lu
Baßkan

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

DENETLEME KURULU

Av. Lütfiye Genco

Av. Fatih M. Aktaß

Av. Rahßan Ba¤r›aç›k

17

‹stanbul

Baro Bülteni

ruhsat törenleri

EYLÜL AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
14.09.2006

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

07.09.2006
MUHAMMET AL‹ UZ
F‹L‹Z ÇAKALOÚLU
HAT‹CE MERAY
FEYZAN GÜVEN
B‹RTÜRK AYDIN
YAS‹N KURT
18

AYÞEGÜL OKYAY
KAAN AKTAÞ
EFE ÇEV‹K
SERHAT NALKIRAN
ÇET‹N MERT YAVUZ
SERKAN KELEÞ
SAN‹YE ABDURRAHMANOÚLU

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

ruhsat törenleri

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

21.09.2006

28.09.2006

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

AL‹ HAYDAR PERÇ‹N
HAT‹CE AKAY

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‹

ERCAN ÜÇEL

19

‹stanbul

görüß

Baro Bülteni

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.

20

nanç yönünden kendisi-

iki kavram›n dengelerini derin bi-

ni Müslüman olarak ta-

linçalt›nda kurmußtur.

n›mlay›p, herhangi bir

2.Dünya Savaß› sonras› Ata-

tarikat›n veya cemaatin mensu-

türk’ün ba¤›ms›z d›ß politikas›-

bu olmayan yurttaßlar›m›z ço-

n›n terk edilip, süreç içinde ABD

¤unlu¤u olußturmaktad›rlar. Bu

ye iyice eklemlenmeyle birlikte

tan›m içine giren yurttaßlar›m›z

bat›n›n tarikat ve cemaatler üze-

yine ezici ço¤unlukla kendilerini

rindeki ilgisi artmaya baßlam›ß-

Türk olarak tan›mlamaktad›rlar.

t›r. Emperyalizm bir yandan

K›sacas› dinsel inançlar› ulusal

mazlum uluslara kötü örnek

aidiyetleri konusunda bir sorun

olan Türkiye Cumhuriyetini ku-

yaratmamaktad›r.

ruluß felsefesinden uzaklaßt›r-

Bu tan›m içindeki insanlar›m›z

maya çal›ß›rken, di¤er yandan

için Türklük, Türkiye Cumhuriye-

potansiyel ißbirlikçilerini güçlen-

ti, ça¤daßl›k, Atatürk ve Atatürk

dirmeye baßlam›ßt›r.

ilkeleri kavramsal, düßünsel ve

Atatürk döneminde yer alt›na in-

duyusal anlamda olumsuz bir

miß, uykuya yatm›ß baz› tarikat-

ça¤r›ß›m içermemektedir. Bu

lar, güçlü d›ß müttefikler yan›n-

çerçeve içindeki Türklük ve Müs-

da, içerde siyasal iktidar taraf›n-

lümanl›k birbirlerinin karß›t› ça-

dan da kollanmaya baßlay›nca

t›ßan kavramlar de¤ildir.

adeta hormonlu bitkiler gibi ça-

Atatürk önderli¤inde emperyaliz-

bucak serpilmeye, dallan›p bu-

me karß› verilen Ulusal ba¤›m-

daklanmaya baßlam›ßt›r.

s›zl›k savaß› ayn› zamanda ‹sla-

Cemaat ve tarikat olußumlar›n›n

miyet’in Anadolu co¤rafyas›nda

önünün aç›lmas›n›n, palazland›-

Haçl› emperyalizm taraf›ndan

r›lmas›n›n elbette bir karß›l›¤›

yok edilmesini de önlemißtir.

olacakt›r. Zaten bu olußuma yol

Geçmißte yaßananlar› toplumsal

verenler çerçeveyi de çizmißler-

belle¤ine kaydeden Türk ulusu,

dir. Emperyalizmin ve ißbirlikçi

deneysel ve sezgisel olarak bu

sermayenin sad›k müttefiki ola-

‹

‰

görüß
rak üzerine düßenleri yerine ge-

da, gettolaßm›ß mahallerde bu

ulusa karß› ödevlerini, yurttaß

tirmek , ulus devletle, ulusçu-

yaßam modeli uygulanmaya çal›-

olmaktan do¤an haklar›n› yad-

lukla, ça¤daßl›kla kavga,

em-

ß›l›r. Giyim kußamdan baßlaya-

s›rlar. Türkiye Cumhuriyeti ile

peryalizmle sorunu olmayan, an-

rak tüm hayat tarz› cemaat ö¤-

doku uyußmazl›klar› bundand›r.

tikomünist bir çizgi...

retilerine göre düzenlenir. Dün-

Ulus devlet olgusu, üniter yap›,

Cemaat ve tarikat mensubiyeti

ya ’ya ve ülkeye ilißkin düßünce

milli s›n›rlar, milli sembol olan

olmayan ortalama Müslüman,

ve yarg›lar› cemaat eksenli oldu-

bayrak

ulusuyla, ulusal de¤erleriyle ba-

¤u için ça¤daß devlet ve ça¤daß

olumsuz kavramlard›r.

r›ß›k, yurttaßl›k bilincine sahip,

toplumla çat›ßmalar› kaç›n›l-

Ulus, ulusçuluk, ülke gibi s›n›r-

ulusal ç›karlar do¤rultusunda

mazd›r. Cemaat anlay›ß›nda ulus

lay›c› kavramlar yerine cemaat

bir de¤erler dizgesine sahiptir.

yoktur, cemaat vard›r. Özgür

ißleyißinin ve efendi hazretleri-

‹nanc›, uzun bir tarihsel süreçle

yurttaß, birey yoktur, cemaat

nin yasa ve ulusal hukukla kay›t

olußan ulus bilinciyle ve gele-

halkas›na dahil mürit ve mensup

alt›na al›namayaca¤› her yer öz

nekten gelen kültürel, toplumsal

vard›r. Onun için bireyin toplum-

vatandan daha fazla tercihe ßa-

de¤erleriyle iç içe geçmiß, ya-

sal sorumluluklar›n›, ülke ve

yand›r.

ßam kültürüne dönüßmüßtür.
Her tarikat›n, her cemaatin de¤erler dizgesi ise birbirinden oldukça farkl›d›r. Dinin tan›mlanmas›ndan, alg›lanmas›ndan, yorumlanmas›ndan ritüellerine kadar bu farkl›l›klar görülür. Cemaat ve tarikat hiyerarßisinde
mensuplar›n özgür düßüncesi ve
özgün yorumu asla olamaz. Tarikat

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›, yemesi, içmesi dahil akla gelebilecek her ßey mutlak örnektir.
12 Eylül sonras›n›n ithal söylemiyle sivil toplumculuk

olarak

topluma sunulan tarikatlar›n ißleyißinde cemaat mensuplar›na
düßen kay›ts›z ßarts›z itaattir.
Cemaat halkas›na dahil olanlar
için yarat›lm›ß küçük dünyalar-

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...

cemaat

kültüründe

Dünyan›n her yan›nda ‹ngilizce
e¤itim veren okullar açan bir cemaatin baß›n›n ABD de hizmetine
tahsis edilen çiftlikte yan gelip
yatmas›n›n bu aç›dan yad›rganacak bir taraf› yoktur. Yedi¤i
önünde, yemedi¤i ard›nda olan
efendi hazretleri ve müritler için
vatan oras›d›r. Vatan cemaatin
hiçbir engelle karß›laßmadan faaliyetini sürdürebilece¤i her yerdir. Selam durulacak bayrak ise,
cemaate kucak aç›p, kuß sütüyle
besleyen her devletin bayra¤›
olabilir...
Ete¤ine yüz sürmeye Atlantik’i
aßan müritleri için ulusumuzun
sembolü ay y›ld›zl› bayra¤›n,
efendi hazretlerinin sümüklü
mendili kadar de¤erinin olmamas›n›n nedeni de gönüllerindeki ulus, yurt bayrak sevgisini öldüren yetißtikleri zehirli cemaat
atmosferidir.

■

21

‹stanbul

Baro Bülteni

görüß

Genç Gözlerin Iﬂ›lt›s›
Coﬂkun ONGUN
ençlik demek enerji demektir. Bir insan enerji doluysa
kaç yaß›nda olursa olsun o
insan genç say›l›r. Gençlerin yüksek
enerjilerinden dolay› kendilerine “delikanl›” denmesi boßuna de¤ildir. Bu
sözcük, belli bir yaß grubunu an›msatsa da as›l olarak enerji ve dinamizm
ile özdeßtir.

G

Tarihe neresinden bak›l›rsa bak›ls›n,
büyük siyasi ak›mlar, özgürlük hareketleri ve toplumsal çözülmelere giden süreçler hep gençlerin öncülü¤ünde gelißim göstermißtir. Gençlerine güvenen, onlara kißiliklerini gelißtirmeleri için s›n›rs›z olanaklar sunan,
onlar›n topluma sunacaklar› katk›lar›
önemseyen, görüßlerine önem veren
ve günlük koßußturma içinde karß›laßabilecekleri sorunlar› elbirli¤iyle çözen toplumlar, ilerlemenin anahtar›n›
ellerinde tutarlar.
Bunun yerine gençlerine de¤er vermeyen, onlar› olas› tehlike nedeni olarak alg›layan, gençlerin görüßlerini
bask› alt›nda tutan toplumlar yok olmasalar da, varl›klar›n› bir ad›m bile
öteye götüremezler. Bir an için düßünelim: Çocuklu¤unda annesi taraf›ndan susturulan, gençli¤inde ö¤retmeni ya da büyü¤ü taraf›ndan dövülen
aßa¤›lanan, üniversitesinde özgürce
bilim üretemeyen, bireysel tepkisi polis copuyla karß›lanan, sinemaya gidemeyen, tiyatroyu sevemeyen, sanatsal
duyarl›l›ktan yoksun, karß› cinsle ilißki
kuramayan ya da ilißkisi toplumsal
bask› yüzünden gizlenen örne¤in sevgilisiyle 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› engellenen bir gencin, yaßad›¤› topluma verebilecekleri konusunda bir öngörüde
bulunulabilir mi?
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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 gelece¤i, bizzat o gençlerin avucunda ßekillenecektir. Kendisi bu tür bir e¤itimle
(ya da e¤itimsizlikle) yetißen
gencin gelecekte kullanaca¤› yetkilerinin sa¤l›kl› olmas›n› beklemek safdillikten öte bir anlam ifade edemez.
Üniversitelerin aç›lmas›yla birlikte,
gençlerimizin sorunlar› yeniden gündemde. ‹stanbul’da bulunan baz› üniversite aç›l›ßlar›na okullar›ndan uzaklaßt›r›lan ö¤rencilerin gösterileri
damgas›n› vurdu. Yaz›l› ve görsel bas›ndan bize yans›d›¤› kadar›yla ö¤rencilerden baz›lar› okul önlerinde çad›r
kurarak okullar›na al›nana dek oradan
ayr›lmayacaklar›n› belirtmißler. Gençlerin gözlerindeki ›ß›¤› aramak boßuna. Onlar yaln›zca okullar›na girebilecekleri 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› gerektiren “suçlar›:” H.D. Henüz yirmi yaß›nda. ‹stanbul Üniversitesi ö¤rencisiyken, 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 koridora afiß asmak suçundan okuluyla ilißi¤i süresiz kesilmiß. D.T.C. O da yirmili yaßlar›nda. Okula bahçe duvar›n›
atlayarak girdi¤i ve ad› ufak bir kavgaya kar›ßt›¤› gerekçesiyle okulu ile ilißi¤i kesilen ö¤rencilerden.

Dört y›ld›r her gün geldi¤iniz okulunuza üst aramas›yla girmek ve kimlik
gösterme zorunda b›rak›lma karß›s›nda ses ç›karmamak san›r›z ki, gençli¤in ruhuna ayk›r› bir tutum olur. Buna
karß› tutum almak, ya da kendi görüßünü içeren bir afißi okul koridorunun
uygun bir yerine asmak kime veya neye zarar verir. Bunlar› yapan bir genci
anlamak m› gerekir, yoksa onu okuldan uzaklaßt›rmak m›?
Anne babalar, çocuklar›n› en güzel biçimde 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¤ußurken, di¤er yandan da çocuklar›n›n gözü 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›lmas›nda oransall›k olmad›¤› gibi; duvardan atlad› diye okuma hakk› elinden
al›nanlara uygulanan cezada da oransall›k yoktur. Okuma hakk› ki, yaßam
hakk› denli kutsal...
Gençler ve gençlik üzerine bugüne
dek, yaz›lanlar› an›msayarak, üniversitelerden at›ld›klar› için gözlerindeki
›ß›¤› yitiren gençler, yaßama sevinçlerini 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

■

bas›n aç›klamas›

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›.

stanbul Barosu Baßkan› ve Yönetim Kurulu Üyeleri, sözde Ermeni soyk›r›m›n› inkâr›n› suç sayan yasay› görüßün Fransa Parlamentosunu 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› yapt›lar. ‹stanbul Barosu Baßkan›

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, yapt›¤› konußmada, Frans›z
Parlamentosunun bugün görüßmeye baßlad›¤› yasan›n 2001 y›l›nda kabul etti¤i Ermeni Soyk›r›m›
yasas›n›n bir devam› oldu¤unu söyledi.

‰
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bas›n aç›klamas›

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› savlar›n› reddetmenin suç say›lmas›na ilißkin yasa tasar›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 rahatça aç›klamalar›n› engelleyecektir. Bu durum da
en baßta Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleßmesi’nin ‹fade
Özgürlü¤ü’nü düzenleyen 10. maddesini ihlal edecektir. Bildi¤iniz üzere madde “Herkess görüßßlerini
açç›klama ve anlat›m özgürlü¤üne sahiptir. Bu hak,
kanaat özgürlü¤ü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke s›n›rlar› söz konussu olmakss›z›n haber veya fikir almak ve vermek özgürlü¤ünü de içerir,”
hükmünü öngörmektedir. Bu durumda tasar›n›n yasalaßmas› en temel hukuk normuna ayk›r› düßmekle, 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-
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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›nabilecek 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 tarihçilere yap›lm›ß büyük bir haks›zl›kt›r.
Fransa’da bu konuda araßt›rma yapmak isteyen tarafs›z akademisyen ve bilim adamlar›n›n çal›ßmalar› da yine bu yasayla engellenecektir. Frans›z tarihçilerin ça¤r›lar›n› dikkate almayan “Ermeni trajedisinin soyk›r›m olmad›¤›n› ifade etmeyi” suç sayan bu tasar›yla, tarih, siyasetin güdümüne girecektir.
Yasalarla resmi tarih yazma girißimlerinin, tarihçinin ba¤›ms›zl›¤› ilkesini ve fikir özgürlü¤ünün yan›nda akademik ve bilimsel özgürlükleri de yok etme sonucunu do¤uraca¤› aç›kt›r.
Yasa ve yasaklamalarla tarihteki olaylar›n belirlenemeyece¤ini düßünüyoruz. Geçmißte yaßanan s›k›nt›lar›n bu yasaklamayla, gelece¤e taß›narak bar›ßa hizmet etmeyece¤i ortadad›r.
Bu konudaki hassasiyet ve endißelerimizi kamuoyuyla paylaß›rken, tasar›n›n yasalaßmamas› için
Frans›z Parlamenterleri bir kez daha düßünmeye
davet ediyoruz.
■

bas›n aç›klamas›
Ölüm Orucundaki Meslektaß›m›z ADALET BAKANLIÚI:
Behiç Aßç› ‹çin Adalet Bakanl›¤›n› “Devletimiz ölüm oruçlar›n›n ve
açl›k grevlerinin sona erdirilmesi
Duyarl› Olmaya Ça¤›r›yoruz
Meslektaß›m›z Behiç Aßç›, 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 paylaßt›¤›m›z çabalar, özünde tümüyle ‘insani´olup,
siyasal bir nitelik taß›mam›ßt›r. Talebin geniß ölçüde 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›¤› anlamad›.
Ölüm orucunun baßlang›c›ndan bu yana geçen 192
gün, meslektaß›m›z›n sa¤l›¤›n› ‘geri dönülmez’ biçimde tehdit etmektedir. Buna ra¤men F tipi cezaevlerinde, mahkûmlar›n birbirlerinden yal›t›ld›klar› 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 yaklaßmas›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 olmadan’ göreve davet ediyor, çözüme katk› için duyarl›l›¤a ça¤›r›yoruz.
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

■

için gerekeni yapacakt›r”
Meslektaß›m›z Behiç Aßç›’n›n 200 günü aßan ölüm
orucu ile gündeme getirdi¤i F Tipi cezaevlerindeki
tecrit uygulamalar› Baromuzca yak›ndan izlenmekte ve Bakanl›k nezdinde girißimler sürdürülmekte idi.
‹stanbul Barosu olarak, konu ile ilgili çabalar›m›z,
özü itibariyle bir insan haklar› sorununun iyileßtirilmesi ve buna ba¤l› ‘insanc›l’ yaklaß›mlar›n sergilenmesi suretiyle hukuk devleti olman›n gere¤ine yönelik bulunmaktad›r.
Son kez, bu amaçla Adalet Bakanl›¤› nezdindeki girißimlerimiz karß›s›nda, ald›¤›m›z yan›tta aßa¤›daki de¤erlendirmeler yap›lm›ßt›r.
“Bakanl›¤›m›z F Tipi Ceza ‹nfaz Kurumlar›ndaki
yaßam standartlar›n›n yükseltilmesi, burada bar›nd›r›lan hükümlü ve tutuklular›n özgürlük alanlar›n›n genißletilmesi için bir tak›m iyileßtirmeler
yapm›ß ve yapmaya devam edecektir.
F Tipi yüksek güvenlikli kapal› ceza infaz kurumlar›, mahkûmlara ça¤daß ve insanca yaßam olanaklar› içinde özgür iradeleri ile kißiliklerini gelißtirmelerini sa¤layacak imkânlara sahiptir.
Devletimiz ölüm oruçlar›n›n ve açl›k grevlerinin
sona erdirilmesi için gerekeni yapacakt›r.
Bu kurumlardaki infaz rejiminin daha da iyileßtirilmesi, hükümlü ve tutuklular›n özgürlük alanlar›n›n daha da genißletilmesi için gereken çaba gösterilmißtir ve gösterilecektir.”
Bu aç›klaman›n konunun taraflar› aç›s›ndan ciddiyetle ele al›nmas› gerekti¤i kan›s›nday›z. Aç›klama, sorunun giderek, iyileßtirilece¤ini ve aß›laca¤›n› içermektedir.
Bu çerçevede, Adalet Bakanl›¤›n›n de¤erlendirmelerinin takipçisi olarak, meslektaß›m›z›n ölüm orucuna son vermesini bekliyoruz.
■
‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI
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Boﬂanma ve Mal Rejimleri
stanbul Barosu Meslek ‹çi E¤itim MerkezinBoßanma ve Mal Rejimleri
ce düzenlenen “B
Semineri” 7 Ekim 2006 Cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi 26 A¤ustos Yerleßiminde yap›ld›.

‹

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu’nun yönetti¤i seminerde Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi Emekli Baßkan› Ali ‹hsan Özu¤ur Türk Medeni
Yasas›nda yer alan boßanma ve mal rejimleri konusunda geniß aç›klamalar yapt›.
Seminerin aç›l›ß konußmas›n› yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Haluk Kaba alio¤lu, ‹stanbul Barosu ile birlikte çok önemli yasalar ve hukuksal gelißmeler üzerine önemli toplant›lar
gerçekleßtirdiklerini bildirdi.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu da, son
iki y›lda 200’e yak›n önemli toplant› gerçekleßtirdiklerini, bu toplant›lar› 80 kadar›n› kitaplaßt›rd›klar›n›,
kitaplar› CD’ye de kaydederek meslektaßlar›m›z›n
bilgisine sunduklar›n› söyledi. Kolcuo¤lu, “ççeßitli nedenlerle bu toplant›lara kat›l›p izleyemeyen meslek taßlar›m›za katk› sa¤lamaya çal›ß›yoruz” dedi.
Oturumu açarken konußan ‹stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu, boßanma ve mal re-

jimleri konusunda önümüzdeki 10 y›lda büyük sorunÇünkü
larla karß›laß›laca¤›n› belirterek ßöyle dedi: “Ç
henüz mallar el de¤ißtirmedi, al›n›p-sat›lmad›, de¤er
art›ß› ya da hangi kißisel mal onun yerine geçti, belli
de¤il. Bugün bu sorunlarla çok karß›laßm›yoruz, ama
daha ileriki tarihlerde bunlarla da karß›laßaca¤›z.
Hukukçular olarak bunlar›n üstesinden gelmeye ça l›ßaca¤›z.”.
Daha sonra, Yarg›tay 2. Hukuk Dairesi Emekli Baßkan› Ali ‹hsan Özu¤ur, boßanma ve mal rejimleri konusunda ayr›nt›l› bilgi verdi. Özu¤ur, konußmas›n› tamamlad›ktan sonra kendisine yöneltilen sorular› yan›tlad›.
■

Temel Ceza Yasalar› De¤iﬂiklikleri ‹çin
Meslek ‹çi E¤itim Semineri Yap›ld›
cak.2005’den önce San›k Haklar› ve Müdafilik Temel E¤itiminden geçmiß ve CMUK
uygulamas›nda görev alan avukatlara yönelik, Temel Ceza Kanunlar›ndaki de¤ißikliklerin ele
al›nd›¤› meslek içi e¤itim semineri 30 Eylül - 1 Ekim
2006 tarihlerinde yap›ld›.

O

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki de¤ißikliklerin ele al›nd›¤› çal›ßman›n ilk gününde
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Caner Yenidünya ile Arß
Gör. Olcay Ba¤c› Türk Ceza Kanununun genel özel hükümlerini ve çocuk yarg›lamas›n› ele ald›lar.
Ceza Muhakemesinde
Seminerin ikinci gününde ise “C
Savunma” konulu çal›ßma Av. Nuran Atahan taraf›ndan ele al›nd›.
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Seminer ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu’nun konußmas›yla sona erdi. Daha sonra düzenlenen törenle 150 meslektaß›m›za sertifikalar›
verildi ve meslektaßlar›m›z›n ma¤dur/ ßikâyetçi / kat›lan vekilli¤i siciline kay›tlar› yap›ld›.
■

avukat kitapl›¤›

Hapishaneden Yaﬂamlar

A

vukatlar olarak
cezaevinde bulunan müvek-

killeri ziyaret etmißizdir
bir ßekilde. Cezaevlerinin so¤uk duvarlar› içimizi ürpertse de, orada
yaßayanlar›n duygular›n› en iyi anlayan meslek
grubu olarak onlar›n
ürünlerinin bir araya
getirildi¤i eserlerin ilginizi çekece¤ini düßündük.
Kanat Kitap taraf›ndan
Hapishanede bulunanlar›n ürünlerinin bir
araya getirildi¤i beß ayr› kitap yay›mland›.
Bunlardan ilki, Hapishaneden Mektuplar. Kitab›n ad› Sevgili Kardeßim… Aytekin Y›lmaz ve
Sezai Sar›o¤lu taraf›ndan derlenen kitapta,
onlarca tutuklu ve hü-

kümlünün mektubuna
yer verilmiß. “Ne bilsin
postac›lar, bu e-mail
ça¤›nda hala çantalar›nda sevda mektuplar›
taß›d›klar›n›.” Severek
okuyaca¤›n›z mektuplar 182 Sayfa.

Serinin bir
di¤er kitab›, Hapishaneden
Hikayeler, Yeniden Baßlayabilirdim.
Aytekin Y›lmaz ve ayn›
zamanda baromuz üyesi Av. Behçet Çelik taraf›ndan ortaklaßa derlenen kitapta, 26 öyküye
yer verilmiß. Yeniden
Baßlayabilirdim kitapta
yer alan bir öykünün ad›
oldu¤u gibi, mahkumlara bir ßans daha verilmesinin önemini vurgulamas› bak›m›ndan da

oldukça çarp›c› bir nitelik taß›yor.
Hapishaneden Þiirler,
Yedi Mavi Renk’te de
mahkum ßiirlerine yer
veriliyor. Aytekin Y›lmaz’a derlemede Sezai
Sar›o¤lu eßlik etmiß.
“Naz›m Hikmet en güzel ßiirlerini Ankara,
Çank›r› ve Bursa hapishanelerinde yazd›. Her
defas›nda severek okudu¤umuz ve dinledi¤imiz “ Baß › n
öne
e¤ilm e sin, ald›rma
gönül
ald›rma” dizelerini
Sebahattin
Ali,
1933 y›l›nda
Sinop
Hapishanesinde yazd›”
diyor Aytekin Y›lmaz kitab›n önsözünde.

ten. 12 çizerin karikatürlerinin yer ald›¤› kitapta onlarca renkli karikatür yer al›yor. Semih Poroy, “Kalemle
ka¤›d›n karß›s›nda herkes çocuklaß›r. Cezaevlerindeki arkadaßlar›m›z bir dergide, gazetede karikatür gördüklerinde art›k ona farkl› bir
gözle bakmaya baßlam›ßlarsa kendimi mutlu
sayaca¤›m, diyor.
Serinin son kitab› da
hapishanede
yaz›lan
denemelerden olußuyor. Aytekin Y›lmaz taraf›ndan derlenen “Hapishanede Yazmak” adl›
kitapta, “Bir mahkum
hiçlendi¤i zaman, içlenir” denilmekte.
Durußma beklerken, ya
da dinlenirken… ‹yi oku■
malar…

Hapishaneden Karikatürler Hapiste Çizmek
te de çizimlere yer verilmiß. Ender Özkahraman ve Semih Poroy taraf›ndan derlenen kitapta yer alan karikatürlerin estetik kalitesi
parmak ›s›rtacak cins-
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kültür - sanat
‹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›, Dairelerine göre derlenmiß Yarg›tay Kararlar›,
Anayasa Mahkemesi Kararlar›, Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi ‹çtihad› Birleßtirme
Karar› ve Yararl› Bilgiler yer al›yor.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Genel Kurula Do¤ru baßl›kl› yaz›s›nda dört
y›ll›k dönemde Cumhuriyetin kurucu de¤erlerine ve kazan›mlar›na, özellikle laikli¤e, demokratik 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 dönemde yapt›klar›na k›saca de¤indi¤i yaz›s›nda, tüm meslektaßlar› genel kurula davet etti.
Yay›n Kurulu Baßkan› Av. Celal Ülgen de yaz›s›nda siyasi iktidar›, e¤itimi dinselleßtirmeye çal›ßt›¤› için eleßtirirken, Cumhurbaßkan›’n›n “Çocuklar›m›z›n boß inanç ve dogmalarla kafalar›n›n doldurulmamas›” yönündeki uyar›s›n›n siyasi iktidar taraf›ndan dikkate al›nmas›n› umut ettiklerini belirtti.
Dergide yer alan bilimsel makalelerin baßl›¤› ve yazarlar› ßunlar:

5

stanbul Barosu Yay›n Kurulu yeni bir rekora imza
atarak bir dönemde 20.
Cep Kitab›n› yay›mlad›.
Yay›n Kurulu Baßkan› Av. Celal Ülgen
giriß yaz›s›nda konuyla ilgili olarak;
“‹stanbul Barosu’nca gerçekleßtirilen iki ayr› seminerde her biri alan›nda uzman olan kat›l›mc›lar konuyu
masaya yat›rd›lar. Lozan’› küçümsemeye çal›ßanlar Sevri; Montrö’nün
kazan›mlar›n› yads›yanlar da bo¤azlardaki egemenlik haklar›m›z› görmezden geliyor” dedi.
Ülgen, yaz›s›n›n devam›nda ßunlar›
söyledi “Bu kitab›n anlam› bunlarla
s›n›rl› de¤il. Size bu y›l içinde 20 cep
kitab› ç›karaca¤›m›za söz vermißtik.
Bu sözümüzü böylesine anlaml› ve
tarihi derinli¤i olan bir kitapç›k ile
yerine getirmenin gururunu ve k›vanc›n› yaß›yoruz.”

‹

‹ßgalden Zafere Sevr’den Lozan’a,
ile Güncel Gelißmeler Iß›¤›nda Montrö Sözleßmesi ve Türk Bo¤azlar› seminerlerinde yap›lan konußmalar›n
metinlerinden olußan Bir Zafer ‹ki
Belge (Lozan ve Montrö) kitab›nda
Mümtaz Soysal’dan, Onur Öymen’e;
Sevin Toluner’den Hüseyin Özbek’e
dek de¤ißik yazar ve akademisyenlerin görüßleri yer al›yor. Kitap,
Av. Celal Ülgen ile Av. Coßkun Ongun taraf›ndan yay›na haz›rland›. ■
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Medeni Yasada Zina Nedenine Dayal› Boßanma ve Sonuçlar› (‹nci BIÇKIN)
Taß›nmaz Mallara ‹lißkin ‹halenin Yap›lmas› (‹‹K. md. 129) (Av. Talih UYAR)
Uluslararas› Tahkim Hukukunda Vekilin Özel Yetkisi Olmaks›z›n Tahkim Anlaßmas› Akdetmesinin Geçerlili¤i Sorunu -bk. M. 388/››’ün tahkim anlaßmalar›n›n geçerlili¤ine etkisi- (Av. Iß›l EGEMEN)
Dan›ßtay Kararlar›nda Hizmet Kusuru - Kißisel Kusur Ayr›m› (M. GÖKPINAR)
Eser Sözleßmesinde ‹ß Sahibinin Ay›ptan Do¤an Haklar› (Seda ÖKTEM)
Bilgi Edinme De¤erlendirme Kuruluna ‹tiraz Yöntemi (Av. M. Lamih ÇEL‹K)
Adli Tebligatla ‹lgili Sorunlar (Av. Nezzih SÜTÇÜ)
Adli Yard›m Uygulamas› (Av. ‹mmihan YAÞAR)

■

ÜÇ BOYUTLU KAR‹KATÜR SERG‹S‹

H

ukukçu Mete Göktürk, 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 Göktürk,
‹stanbul Barosu Kültür
Sanat
Komisyonunun
2003 y›l›nda açt›¤› ‘An›lar’
yar›ßmas›nda birincilik
■
ödülünü kazanm›ßt›.

kültür - sanat
Baromuz Tiyatro Grubu Yeni Bir Oyun Sahneledi:

“Aﬂk Olsun”

stanbul Barosu Tiyatro Toplulu¤u 18 Ekim
2006 Çarßamba günü saat 20.30’da Beyo¤lu’ndaki Karaca Tiyatroda “Aßk Olsun” adl›
oyunu sahnelendi.

‹

Gülin K›l›çay’›n sahneye koydu¤u oyunun ›ß›k düzenlemesini Ulaß Yatk›n yapt›. Oyunda Yeßim Atakan,
Selçuk Ar›kan, Ayçin Balc›o¤lu, Ka¤an Hac›mustafao¤lu ve Mustafa Þ›vg›n rol ald›lar.
■
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haberler

Avukatlara UYAP Kursu Veriliyor Dan›ßtay Vergi Dava Daireleri Kurulu
“‹ßyeri Açma ‹zin Harc›” Konusunda
Temyiz Talebini Kabul Etti
Dan›ßtay Vergi Dava Daireleri Kurulu, ‹çißleri Bakanl›¤›n›n 4 Eylül 2000 tarih ve 48119 say›l› Genelgesine dayan›larak “‹ßyeri Açma ‹zni Harc›” al›nmas›na ilißkin Dan›ßtay 9. Dairesinin karar›n› bozdu ve Türkiye Barolar Birli¤i Baßkanl›¤›n›n temyiz
talebini kabul etti.

‹stanbul Barosu Bilgi ‹ßlem Servisi Ulusal Yarg› A¤›
Projesi’nden (UYAP) yararlanmak isteyen avukatlar 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¤itim Merkezindeki Bilgisayar S›n›f›’nda veriliyor.
Seminer-kurs program›nda, UYAP Nedir? Avukatlara ne gibi kolayl›klar ve olanaklar sa¤lar, Elektronik ‹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 meslektaßlar›m›za bir dosya halinde içinde gerekli programlar bulunan UYAP CD’si ve UYAP dosyas› verilmektedir.
Bu seminer-kurs program›na kat›lmak isteyen
meslektaßlar›m›z›n, Baromuzun internet sitesine
üye olarak giriß yapmalar› ve sayfan›n sa¤›nda bulunan UYAP ‹çin Bilgisayar Kursu linkini t›klayarak
seminer-kurs program›na kat›lmak istedikleri günü belirlemeleri gerekiyor. Kayd›n› yapan meslektaßlar›m›za Bilgi ‹ßlem Servisince k›sa mesajla
kurs günü hat›rlat›lacakt›r.

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, belediye s›n›rlar› ya da mücavir alanlar› içinde bir iß yeri
aç›lmas›n›n “‹ßyeri Açma ‹zni Harc›na” tabi oldu¤unu hükme ba¤lamas› üzerine TBB, genelgenin iptali ve yürütmenin durdurulmas› istemiyle Dan›ßtay
Vergi Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz etti.
Dan›ßtay Vergi Dava Daireleri Kurulu, temyiz istemini kabul ederek Dan›ßtay 9. Dairesinin red karar›n›n BOZULMASINA karar verdi.

Avukatl›k S›nav› Baßvurular› Baßlad›
Avukatl›k S›nav Baßvurular› 10.10.2006 Sal› günü
baßlad›. Baßvurular 9 Kas›m 2006 Perßembe
akßam›na kadar kabul edilecek.
S›nava Girecek Adaylardan ‹stenecek Belgeler
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 belgeleyemeyen ve buna dayal› olarak staj bitim belgesi alamam›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.)
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yaz›ßma

Adalet ve ‹çiﬂleri Bakanl›klar›ndan
‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ünün
Uyar›lmas› ‹stendi
stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤ lu, Adalet ve ‹çißleri Bakanl›klar›na yazd›¤›
yaz›yla ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle
Mücadele Þube Müdürlü¤ü ile Organize Suçlarla Mücadele 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 ilgili ßikâyetlerin artmas› üzerine Adalet ve ‹çißleri Bakanl›klar›na durumu bir yaz›yla ileten ‹stanbul Barosu Baßkan›, yaz›s›nda ßu görüßlere yer verdi:
“Son zamanlarda ‹stanbul Emniyet Müdürlü¤ü Terörle Mücadele Þube Müdürlü¤ü ve Organize Suçlarla
Mücadele Þube Müdürlü¤ünde bulunan ßüphelilere
tayin edilen müdafilerin Baßkanl›¤›m›za s›kça bildirdikleri ßikâyetlerinde, ilgili ßubelere girißlerde cep telefonlar›n›n al›nd›¤›n›; seçilmiß müdafilerin ise müvekkilleri ile görüßtürülmedikleri, seçilmiß müdafi olduklar›n› bildirmelerine ra¤men Barodan müdafi talebinde 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 müdafi tayin edilmektedir. CMK 149/1 gere¤ince ßüpheli 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 cümlesi gere¤ince kanuni temsilcinin ßüpheliye seçti¤i
müdafiin hukuki yard›m›ndan faydalanmas›d›r. Suçun
zorunlu müdafilik kapsam›nda olmas› veya ßüphelinin 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 etmesi halinde art›k seçilmiß müdafilik ilißkinin do¤aca¤›, bu esnada Barodan müdafii tayin edilmiß ise, CMK
156/3 gere¤ince atanan müdafiin görevinin sona erece¤i, CMK 153. madde gere¤ince müdafiin sorußturma
dosyas›n› incelemesini k›s›tlay›c› Hâkim karar› olmad›kça sorußturma dosyas›n› inceleyebilece¤i, bu k›s›tlama 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 inceleyebilece¤i yine yasal olarak düzenlenmißtir. Bunun aksine 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›lmas›n› dilerim. “
■

BASKETBOL VE VOLEYBOL TAKIMLARIMIZ
ANTRENMANLARA BAÞLADI
Bay ve bayan basketbol-voleybol tak›mlar›m›z antrenmanlara baßlad›.
Daha önce kulüp ve üniversite tak›mlar›nda oynam›ß, tecrübeli meslektaßlar›m›z› antrenmanlara ve
tak›m›m›za kat›lmaya davet ediyoruz.
Bilgi ‹çin :
Voleybol : Stj. Av. Ruken ÖZDEM‹R 0505 337 83 29
Basketbol : Av. Gökhan ÖZOÚUL 0 532 3773117
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Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

‹stanbul Barosu'nun Düzenledi¤i Panel, Sempozyum
ve Seminerlerin CD'leri Barodan Sa¤lanabilir
Baro'nun Ekim 2004 - Temmuz 2006 tarihleri aras›nda düzenledi¤i Panel, Sempozyum ve
Seminerler kay›tlar›n›n çözümleri yap›lm›ßt›r.
Aßa¤›da listesi verilen henüz kitap halinde yay›nlanmam›ß olan toplant›lar›n CD'leri Baro
Muhasebe Servisinden temin edilebilir.
S.NO.

T.TAR‹H‹

S.NO.

T.TAR‹H‹

1

11/12/2004

YEN‹ TCK

TOPLANTI ADI

30

16-18/09/2005

F‹KR‹ VE SINA‹ MÜLK‹YET HAKLARI

TOPLANTI ADI

2

18/12/2004

YEN‹ TCK

31

17-18/11/2005

BORÇLAR KANUNU TASARISININ

1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
DEÚERLEND‹R‹LMES‹
3

25/02/2005

E-‹MZA

32

21/11/2005

YARGI BAÚIMSIZLIÚI VE

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

ADL‹ YARGILANMA HAKKI

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

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

YEN‹ GEL‹ÞMELER

MODERN KANUNLAÞTIRMALAR
17

28/05/2005

MESLEK SORUMLULUK S‹GORTASI

46

15/04/2006

CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA

18

27/05/2005

LOZAN ANTLAÞMASI

47

21-22/04/2006

ÇOCUK ‹ÞÇ‹LER‹N DÜNÜ BUGÜNÜ YARINI

48

22/04/2006

CEZA YASALARI UYG.YAÞANILAN HUKUKA

AYKIRILIKLAR 3
CEMAAT VAKIFLARI VE ‹HAM
19

28-29/05/2005

2.TÜRK‹YE B‹L‹Þ‹M HUKUKU SEMPOZYUMU

AYKIRILIKLAR 4
20

03-04/06/2005

TÜKET‹C‹ HAKLARI VE

49

28/04/2006

50

08/05/2006

REKABET KURULU MER.
21

04-05/06/2005

ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU

GÜNCEL GEL‹ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ
SÖZLEÞMES‹ VE TÜRK BOÚAZLARI
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

25

27/06/2005

GÜVENL‹K KAVRAMI KARÞISINDA

54

17/06/2006

HER YÖNÜYLE AVUKATLIK ÜCRET‹

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‹

28

16/07/2005

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

57

14/07/2006

AYDINLATILMIÞ ONAM
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

EÚ‹T‹M SEM‹NER‹
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

