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Adalet mülkün temelidir

Medeniyet yolunda
yürümek ve baﬂar›l›
olmak hayat ﬂart›d›r.
Bu yol üzerinde ileriye
de¤il geriye bakmak
cehil ve gafletinde
bulunanlar, uygarl›¤›n
seli alt›nda bo¤ulmaya
mahkumdurlar.
K. ATATÜRK

Baroya baﬂvuran ﬂiddet
ma¤durlar›na hukuki
destek veriyoruz.

‹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‹

1

11/12/2004

TOPLANTI ADI
YEN‹ TCK

S.NO.

T.TAR‹H‹

30

16-18/09/2005

TOPLANTI ADI
F‹KR‹ VE SINA‹ MÜLK‹YET HAKLARI
1. ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

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

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

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

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

HUKUKUNDA ‹BRANAME UYGULAMALARI

AYRIKILIKLAR

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

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

YEN‹ GEL‹ÞMELER

MODERN KANUNLAÞTIRMALAR
AYKIRILIKLAR 3
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

20

03-04/06/2005

TÜKET‹C‹ HAKLARI VE

49

28/04/2006

GÜNCEL GEL‹ÞMELER IÞIÚINDA MONTRÖ

21

04-05/06/2005

ÇOCUK VE GENÇ ADALET SEMPOZYUMU

50

08/05/2006

AYKIRILIKLAR 4
REKABET KURULU MER.

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‹
HUKUK MUHAKEMELER‹ KANUNU TASARISI

AYDINLATILMIÞ ONAM
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
26

27/06/2005

F‹KR‹ VE SINA‹ HAKLARI REKABET HUKUKU

55

26/06/2006

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

baßkandan

Avukatl›k S›nav› ve
CMK De¤iﬂiklikleri
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›

u yaz›da, mesle¤i çok yak›ndan ilgilendiren Avukatl›k S›nav› ile CMK’da yap›lmas›
istenen de¤ißiklik önerileri konusuna dene s›navvla
¤inmek istiyorum. Avvukatl››k messle¤in
kabul edilm
me kon
nussu y›llardan beri tart›ß›lan ancak bir türlü uygulamaya konulamayan bir sorun
olmaya devam ediyor. Avukatlar›n bugüne de¤in
bu konuyu tüm boyutlar› ile tart›ßt›¤›n› iddia etmenin olana¤› yok. Genel olarak meslekte süre
itibariyle k›demli avukatlar›n s›navv arzussu ile
genç avukat adaylar›n›n s›nava karß› olumsuz tavr› sürekli karß› karß›ya gelmißtir.

B

Oysa avukatlar bu önemli konuyu ele al›rken savunma mesle¤inin dünyadaki gelißmelerini de
dikkate alarak olußturacaklar› tart›ßma platformunu iyi saptamal›d›rlar. Avukatl›k mesle¤inin
nma hakk›› çerçevesinde anlam
önemi adil yarrg››lan
kazan›r. Halk›n hak arama özgürlü¤ü avukatlar
eliyle kullan›l›r. Bu nedenle avukatlar›n mesleki
donan›m ve birikimi ile meslek kurallar›na uymakta gösterecekleri özen, hak araman›n sa¤l›kl› yerine getirilmesinde büyük önem taß›r.
Toplumun gelißimi ve de¤ißimine paralel olarak
hukukta sürekli olarak de¤ißen dinamik bir yap›ya
sahiptir. Mesle¤e girißin koßullar› ve mesle¤i yerine getirirken meslek içi e¤itim konular› da bu
gelißmeden ayr› tutulamaz. Barolar›n gerek mesle¤e kabulde gerekse meslek içi e¤itim konusunda görevlerini yerine getirmeleri, mesle¤in niteli¤inin yükselmesini ve sonuç olarak vatandaß›n etkin savunma hakk›ndan yararlanma olana¤›n›

sa¤lamaktad›r. Ancak bu ßekilde s›nava karß› ç›kan görüßlerin dayand›¤›; daha önce mesle¤e kabul edilenlerle kendi aralar›nda eßitsiz bir durumun olußaca¤› yönündeki savlar›n da yerinde olmad›¤› görülecektir.
‹stanbul Barosu olarak yapt›¤›m›z davet sonucu,
‹stanbul’daki Hukuk Fakülteleri Dekanlar› ile baz›
meslektaßlar›m›z›n kat›ld›¤›, Hukuk E¤itiminin
Niteli¤i ve avukatl›k s›nav› konulu toplant›da,
mesle¤e girißte s›nav›n gerekli oldu¤u görüßü
a¤›rl›k kazand›. Tart›ßma, s›nav›n biçimi ve içeri¤i,
kimin yapmas› gerekti¤i, yurt d›ß›ndaki örnekler,
s›nav sorunlar› vb. konularda yo¤unlaßt›. Hukuk
Fakültelerinin aç›lmas›nda görülen art›ßa paralel
olarak yeterli say›da ö¤retim üyesinin bulunmamas› hukuk ö¤reniminin niteli¤inin düßtü¤ü, e¤itimin yetersiz oldu¤u, avukatl›k s›nav›n›n ÖSYM
taraf›ndan yap›lmas›n›n da bu eksi¤i gideremeyece¤i sonucuna var›lm›ßt›r. Avrupa ülkeleri aras›nda en kolay Türkiye’de avukat olundu¤una, mesle¤in ciddi nitelik sorunlar›n›n bulundu¤una da
de¤inildi. Mesle¤e kabulde yetkili olacak kurumun avukatlar›n kendi meslek örgütlerinin olmas› gerekti¤i konusu da a¤›rl›kl› görüß olarak ortaya ç›kt›. Ayr›ca s›nav›n staj öncesi ve sonras›nda
yap›lmas›n›n uygun olaca¤›, alt› çizilen konular
aras›ndayd›.
Bu anlamda bültenimiz yay›na haz›rland›¤› s›rada
Meclis Adalet Komisyonunda avukatl›k s›nav›n›n
kald›r›lmas›na ilißkin yasa de¤ißiklik önerisinin
oyçoklu¤uyla kabul edilip genel kurula gönderil-
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‹stanbul

Baro Bülteni

baßkandan

Barosu Dergisi Ceza Hukuku Özel Say›s›nda bula-

Türkiye Barolar Birli¤i taraf›ndan haz›rlanarak
Adalet Bakanl›¤›’na yollanan Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi’nde belli miktarlar› içeren alacaklar
için konmuß olan maktu ücretin nispi ücrete dönüßtürülmesinin kabul edilebilir bir çözüm olmad›¤› konusundaki görüß ve düßüncelerimizi bir yaz›yla TBB’ye ilettik. Ancak vatandaßlar›n elektrik
ve telefon gibi düßük miktarl› borçlar›n icra takiplerinde, maktu vekâlet ücretinin fazla oldu¤u ve
ßirketlerin avukatlara ücret ödemeden, bu yolla
icra takibi yapt›rd›klar› da dikkate al›narak, konuya adil bir çözüm getirilmesi gere¤i de gözden
kaçmamaktad›r. Bu yöndeki düßüncelerimizi bültenimizde bulabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak baromuza gelen meslektaß yak›nmalar›n› içeren dilekçe örneklerini de yaz›m›z ekinde TBB’ye ilettik.

bilirsiniz.

Yeni bir yay›nda bulußmak üzere…

mesini, popülist bir tav›r olarak görüyoruz. Bu durum mesle¤in mevcut sorunlar›n› kald›rmayaca¤›
gibi, mesle¤e yeni sorunlar ekleyecektir. Avukat
olmak, hiçbir ülkede bizde oldu¤u kadar kolay de¤ildir. Kanun koyucu, bu konular› görmezden gelmemelidir.
Mecliste görüßmeleri süren bir di¤er kanun tasar›s› da, CMK de¤ißiklikleriyle ilgili. CMK sisteminde zorunlu avukatl›¤›n kapsam›n› daraltmay›
amaçlayan düzenlemelere karß› oldu¤umuzu her
f›rsatta dile getirdi¤imiz gibi, bu konudaki ayr›nt›l› talep ve aç›klamalar›m›z› da komisyon üyelerine
yollad›k. Bu konudaki geniß de¤erlendirmelerimizi de Ocak ay› içerisinde ç›karaca¤›m›z, ‹stanbul

n

Cumhuriyetimizin 83. Y›l›n› Coﬂkuyla Kutlad›k

2

güncel

O Olmasayd›...
O'nu 68 y›l önce yitirdik.
aßad›¤›m›z co¤rafyan›n
topraklar›nda büyümesi
olanaks›z gözüken ürünlerin yetißmesinde, gelißip serpilmesinde O’nun mucizevî çözümleri vard›. En yak›n›ndakilerin bile inanmakta zorland›klar› bir dizi ça¤daßl›k ölçütünü,
sadece felsefi temelleriyle öngörmekle kalmay›p, onlar› yaßama da geçiren bir ayd›nlanma
devrimcisiydi Atatürk... Atatürk,
onurlu ve ça¤daß bir yaßam›,
kendi ulusu için temel ö¤reti sayan bir büyük liderdi. 68 y›l sonra
bugün, o müthiß öngörü sahibinin bizi götürdü¤ü dönüßüm çizgisinde yaß›yoruz.

Y

Bu nedenlerle 10 Kas›m 1938,
sadece bir ölüm tarihi de¤ildir
takvimlere denk düßen... Yitip giden bir tarih de¤ildir.
O olmasayd›, olmazd› Kurtuluß
Savaß›... Bir ulusun zaferi ißaret
edecek önderi olmayacakt› çünkü... ‹ßgale r›za gösteren, boyun
e¤en, râm eden, kadercili¤e isyan ettiren bir büyük baßkald›r›n›n çoban ateßleri yanmayacakt›
Anadolu’da...
O olmasayd› bir ulus, ba¤›ms›z
olmayacakt›. Mandac›l›k modas›n›n dünyay› sard›¤› bir dönemde,
bu modaya direnen kalmayacakt›
çünkü... Ba¤›ms›zl›k u¤runa öl-

meyi emreden bir komutan olmayacakt› sömürgecili¤e karß›...
O olmasayd› laik Cumhuriyet olmayacakt›. Ümmet toplumunu
millet olmaya evirecek hiçbir
ça¤daßl›k ölçütü ve cesareti de
olmayacakt›. Dünyay› rasyonel
bak›ß aç›lar›yla aç›klamak yerine, uhrevi de¤erlerle izah etmeye karß› ç›k›ß›n bir önderi olmayacakt›.
O olmasa olmayacakt› demokrasi
de... Daha yeni baßlam›ßt› ki milli
mücadele, “kuvay-› milliyeyi
amil, irade-i milliyeyi hâkim k›laca¤›z” diyen O’ydu. O olmasayd›,
olmayacakt› millet iradesi...
“O olmasayd›” diye baßlayan
cümlelerin hiçbirisi olumlu noktalanamazd›.
Millet iradesidir laiklik... Laiklik
olmadan olmaz irade-i milliye...
Millet iradesinin egemenli¤i kabul edildi¤i anda, din ve devlet ißlerinin birleßmesi mümkün de¤ildir.
Demokrasi, millet iradesinde
bulur meßruiyetini... Millet iradesi seçim demektir, seçmek
demek, seçilmek demek, genel
oy demektir.
Ulus olmak, irade-i milliye ile
olas›d›r. Her türlü etnik kimli¤e
sayg›l›, Türklü¤ü üst kimlik olarak alg›lay›p taß›yan bir bilinç
cumhuriyetinin onurlu bireyi olmak demektir.

‰
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güncel

Sadece millet iradesinin egemen
oldu¤u ülkelerde vard›r, temel
hak ve özgürlükler... ‹rade-i milliye, özgür bir birey olman›n gurur ve onurunun yoludur.

ve haf›zalar›m›z›n tazelendi¤i,
geçmißin öyküsünden gelece¤i
biçimlendirme iddias›n› hak ederek ç›kt›¤›m›z bir milat olarak alg›lanmal›d›r.

Bütün bu olußumlar›n devletin
kurulußundan önce, ülkenin kurtulußu s›ras›nda planlanm›ß olmas›, O’na özgü bir temel özelliktir. Kurtuluß Savaß›n›n daha
baß›nda, daha Kuvay-› Milliye
yokken, daha Kuvay-› Seyyare
yokken Havza’da söylenen bu
söz, kurulacak ülkenin sadece
cumhuriyet olma niteli¤ini de¤il,
cumhuriyetinin de demokratik
olma niteli¤ini gösteriyordu.

68 y›l sonra bugün, O’nunla yaßama geçen de¤erlerimize sahip
ç›kmas›n› bilmeliyiz. Dünyan›n en
hareketli siyasal gelißimlerinin
sergilendi¤i bir co¤rafyan›n tam
da ortas›nda, demokratik, laik ve
sosyal bir hukuk devleti olarak
yaßama iradesinin önemini unutmamal›y›z. Sadece bu co¤rafyaya
özgü koßullar›n bile ciddi biçimde
sarst›¤› ça¤daß de¤erlere ilißkin
sahiplenme duygumuz, gelecekteki yaßam›m›z›n çizgisindeki
onuru belirleyecektir.

O nedenle, kutsald›r bizim kurtuluß öykümüz...
O nedenle 10 Kas›m bir ölüm günü de¤ildir sadece... Bu gün, bilincimizin yeniden ayd›nland›¤›

O’nu an›msamak ve an›s› önünde
sayg›yla e¤ilmek, O’nunla birlikte büyüyen bu de¤erleri sahip-

Atam›z› And›k
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lenmekle olas›d›r. 86 y›ll›k Cumhuriyetin hiç tart›ß›lmayan kazan›mlar›na yönelik olarak s›nama
türünden yap›lan eleßtirilerden,
rövanß almaya yönelik tehditler
noktas›na gelinmiß olmas›, içinde bulundu¤umuz koßullar› aç›klamaya yeterlidir.
10 Kas›mlar›, çeßitli toplum kesimlerinin duyars›zl›klar›ndan
ar›nmas›n› sa¤layacak bilinç birli¤i olußturman›n vesilesi sayma
ihtiyac› kendisini yeniden hissettirmektedir. O’nun an›s› önünde
sayg› ile e¤ilmek, baßka alanlarda e¤ilip bükülmemek, onurlu
durußu kaybetmemek demektir.
Büyük bir inançla ve kußku taß›mayan bir imanla belirtiyoruz ki,
and›¤›m›z her 10 Kas›m, O’nun
ülküsünde bilendi¤imiz yeni bir
tazelenme günüdür.
n

güncel
törenlere kat›ld› ve Ecevit’in naaß› topra¤a verilene kadar ondan
ayr›lmad›.

Elveda
Ecevit

Bülent Ecevit için ilk tören Gülhane Askeri T›p Akademisinde
yap›ld›. Buradaki törenden sonra
Ecevit’in naaß› kurucusu bulundu¤u ve Genel Baßkanl›¤›n› yapt›¤› Demokratik Sol Parti Genel
Merkezi önüne getirildi. Daha
sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinden törenle u¤urlanan Ecevit’in naaß›, Kocatepe Camiine
götürüldü. Baßta Cumhurbaßkan› Ahmet Necdet Sezer olmak
üzere tüm protokolün yer ald›¤›
cami avlusunu dolduran halk cenaze namaz›ndan sonra “Halkç›
Ecevit”, “Türkiye Laiktir Laik Kalacak” sloganlar› att›lar.

ski Baßbakanlardan gazeteci, yazar, ßair ve çevirmen Bülent Ecevit yaßama veda etti.

E

Dan›ßtay’a yap›lan kanl› sald›r›da
katledilen Dan›ßtay ‹kinci Daire
üyesi Mustafa Yücel Özbilgin’in
cenaze törenine kat›lan ve daha
sonra rahats›zlanarak Gülhane
Askeri T›p Akademisi Hastanesine yat›r›l›n Ecevit 177 gün yo¤un
bak›mda kald›. Beyin ölümü de
gerçekleßen Bülent Ecevit 5 Kas›m Pazar günü hayata veda etti.
Sevenlerini üzüntüye bo¤an Ecevit, son yolculu¤una görkemli bir
cenaze töreni ile u¤urland›.
Ecevit’in Devlet Mezarl›¤›na gömülmesi önerisi üzerine Bakanlar Kurulu Devlet Mezarl›¤› Yasas›nda de¤ißiklik yapmak üzere
Türkiye Büyük Millet Meclisine
baßvurdu. Yasa de¤ißikli¤i k›sa
zamanda gerçekleßti. Ve Ecevit’in 11 Kas›m Cumartesi günü
devlet töreniyle topra¤a verilmesi gündeme geldi. Ecevit için düzenlenen törenlere sevenleri, sivil toplum kurulußlar›, Kuzey
K›br›s’ta yaßayan Türkler, ißçiler,
emekçiler, ö¤renciler k›sacas›
yüz binler kat›ld›.
Ecevit, milyonlarca karanfil ve
binlerce güvercinle u¤urland›.
Ecevit’in eßi Rahßan Ecevit, tüm

DEVR‹MC‹N‹N
ÖLÜMÜ
Devrim uçup giden kuß
Bulutlara sald›k
Uçtu teni b›rak›p ruh
Ard›ndan baka kald›k
Ölündü devrim diye
Hapis yat›ld›
Yaßand› devrimci gibi
Devrime devrim kat›ld›.
Namludaki kurßunum
Tek ve sürülmüß
Baßka iße yaramam
Hükmüm verilmiß

Cenaze arabas›na al›nan Ecevit’in naaß›, 7 kilometre uzaktaki
Devlet mezarl›¤›na kadar yüz
binlerin kat›ld›¤› bir konvoyla götürüldü. Çok say›da yurttaß da
evlerinin balkonundan, penceresinden Ecevit’e sevgi gösterilerinde bulundu.
Ecevit’in naaß› Devlet Mezarl›¤›nda topra¤a verildi. Ecevit’in
kabrine 81 ilden ve Kuzey K›br›s
Türk Cumhuriyetinden getirilen
topraklar döküldü.
Böylece Türk halk›n›n vefa duygusu ve sevgisiyle u¤urlanan efsane “Karao¤lan” fani hayattan
çekildi. O art›k tarihin sayfalar›na geçti. Onun hakk›ndaki hükmü art›k tarih verecek. Bunun
için “süreç” baßlad›.
n
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Sümerolog Muazzez ‹lmiye Ç›¤
‹lk Duruﬂmada Beraat Etti
ünyan›n en önemli Sümerologlar›ndan 92 yaß›nda gerçek bir ayd›n
ve bilim kad›n› olan Muazzez ‹lmiye Ç›¤ hakk›nda aç›lan kamu
davas›n›n ilk durußmas›nda beraat etti.

D

Muazzez ‹lmiye Ç›¤, “Vatandaßl›k
Tepkilerim” adl› kitab›nda yer
alan mektuplarda halk› kin ve
düßmanl›¤a tahrik etti¤i ve aßa¤›lad›¤› iddias›yla hakk›nda Beyo¤lu Cumhuriyet Savc›s› taraf›ndan Türk Ceza Kanununun
216. maddesine göre kamu davas› aç›lm›ßt›.
Muazzez ‹lmiye Ç›¤ ve kitab›n yay›nc›s› ‹smet Ö¤ütçü, 01 Kas›m
2006 Çarßamba günü saat
10.00’da Beyo¤lu 2. Asliye Ceza
Mahkemesinde hâkim karß›s›na
ç›kt›. 25 avukat Ç›¤’›n vekili olarak durußmada haz›r bulundu.
Yap›lan kimlik saptamas›ndan
sonra Muazzez ‹lmiye Ç›¤ ve yay›nc› ‹smet Ö¤ütçü savunmalar›n› yapt›lar ve haz›rl›k sorußturmas› s›ras›nda verdikleri ifadeleri aynen kabul ettiklerini bildirdiler.
Durußmada sorußturman›n genißletilmesi isteminde bulunmayaca¤›n› belirten Cumhuriyet
Savc›s› Mehmet Ak›ll›, esas hakk›ndaki görüßünü aç›klad›. Savc›
aç›klamas›nda, san›klar›n eylemlerinde kamu güvenli¤ini
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sars›c› bir tehlikenin saptanmad›¤› kan›s›nda oldu¤unu belirterek her iki san›¤›n da beraatlar›na karar verilmesini istedi.
Hâkim ‹rfan Adil Uncu, Türk Ceza Kanununun 216. maddesinde
belirtilen halk› kin ve düßmanl›¤a tahrik ve aßa¤›lama suçunun
unsurlar› bulunmad›¤›ndan san›k Muazzez ‹lmiye Ç›¤’›n beraat›na, san›k ‹smet Ö¤ütçü’nün
ise 5178 say›l› yasan›n 11. maddesi uyar›nca sorumlulu¤u bulunmamas› nedeniyle beraat›na
karar verdi.
Muazzez ‹lmiye Ç›¤ mahkemede
yarg›lan›rken ‹stanbul Kard›n
Kurulußlar› Birli¤i, ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu,
Kad›n Araßt›rmalar› Merkezi,
Ça¤daß Yaßam› Destekleme Derne¤i ve di¤er sivil toplum kurulußlar› üyeleri bahçede yarg›la-

ma sonucunu beklediler. Bu arada s›k› güvenlik önlemlerinin
al›nd›¤› Beyo¤lu Adliyesi bahçesinde zaman zaman “Muazzez ‹lmiye Onurumuzdur”, “Bilim Özgürlü¤ü Yarg›lanamaz” gibi sloganlar atarak alk›ßlarla Ç›¤’›n
yarg›lanmas›na tepki verdiler.
Durußman›n sona ermesinden
sonra mahkeme salonundan ayr›larak bahçeye gelen Muazzez
‹lmiye Ç›¤, alk›ßlarla ve sloganlarla karß›land›. Ç›¤’›n yapt›¤› teßekkür konußmas›ndan sonra
topluluk da¤›ld›.
Durußmay› çok say›da medya
mensubu da izledi.
n

görüß

Ermeni Sorunu ve Tahkim
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
rmeni Sorununda Üçüncü Dalga’ makalemiz
Ocak 2006’da yay›nland›. Emperyalist Bat›
destekli ayr›l›kç› Ermeni çetelerinin 1.Dünya
Savaß› öncesinden baßlayarak Kurtuluß Savaß› sonuna kadar sürdürdü¤ü terör kampanyas›n› I.Dalga olarak nitelemißtik. Taßnak, H›nçak ve Ramgavar örgütlerinin bu kampanyas›nda yüz binlerce insan›m›z öldürüldü. Uyru¤u olduklar› devlete ve yaßad›klar› ülkenin yurttaßlar›na karß›, emperyalistlerle ißbirli¤i yaparak, zorunlu göçürmeden baßka seçenek b›rakmayan terör örgütleri ikisi baßbakan olmak üzere çok
say›da Osmanl› bürokrat›n› da katlettiler.

E

Ayr›l›kç› ve ißbirlikçi davran›ßlar›yla, sorumlusu olduklar› bir trajedinin sonucu yaßad›klar› topaklar› terk etmek zorunda kalanlar, Diaspora laboratuarlar›nda
ürettiklerini tarih diye sonraki kußaklara ß›r›nga ettiler.
Her kußa¤›n kendinden sonrakilere aktar›rken yapt›klar› ilavelerle olußturulan öznel tarih süreç içinde gerçe¤in yerine ikame edildi. Bahsetti¤imiz elbette bilimlerin anas› diye nitelenen gerçek tarih de¤il. Diasporan›n damak zevkine göre olußturulan, aktar›ld›¤› her kußakla kin katsay›s›n› art›ran Diaspora tarihi...

II. Dalgada 1974 K›br›s Bar›ß Harekât›ndan sonra d›ß ülkelerde Türk diplomatlar›na karß› yürütülen Asala terörüyle k›rk› aßk›n diplomat›m›z hayat›n› kaybetti. 1983 Paris Orly Havaalan› katliam›yla doru¤a ç›kan bu kampanya ayn› zamanda Ermeni Diasporas›nda 1915 Zorunlu
Tehcir’ inden 60 y›l sonra ülkemize, ulusumuza ve ulusal
varl›¤›m›za karß› duyulan h›nc›n ve öç alma duygusunun
ßiddetini göstermesi bak›m›ndan dikkat çekicidir.
III.Dalga’ n›n halen devam etmekte oldu¤unu vurgulam›ßt›k. Üçüncü dalga Diasporan›n inisiyatifinden ç›km›ß, Bat›’n›n ülkemize yönelik yüzy›ll›k hesaplar›n›n
maskesine dönüßmüßtür. AB üyeleri baßta olmak
üzere birçok devletin yasama organ›nca ulusumuzu
soyk›r›m yapmakla suçlayan yasalar ç›kar›lm›ßt›r.
Birço¤unda da yasalaßma aßamas›ndad›r.
Tarihsel bir dönemin kaç›n›lmazl›¤› olan Tehcir, soyk›r›m olarak nitelenmekte, ulusumuz tümüyle soyk›-

r›mc› olarak mahkûm edilmekte, sonsuza kadar suçluluk psikozu içinde, insanl›k ailesinden d›ßlanmak istenmektedir.
III. Dalga içeriden de yandaßlar bulmakta gecikmemißtir. Ulusal ç›karlar, bilim üretme, toplumsal çal›ßmalar gibi gereksiz ißlerle (!) zaman öldürmeyen baz› üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz ve ayd›nlar›m›z üçüncü dalgan›n içerdeki gönüllü yandaßl›¤›n›
büyük bir gayretle sürdürmektedir.
Üçüncü dalga ulusumuzun tarih bilincini, milli kimli¤ini, özgüvenini, ülkesinin, ulusunun gelece¤ine olan
inanc›n› çökertmeye, suçluluk duygusu içinde soyk›r›m iddialar›n› kabule ve sonuçta teslimiyet psikolojisine sürüklemeye yöneliktir.
Türkiye Cumhuriyeti soyk›r›m suçlamas›n› ßimdiye
kadar reddetti. Diasporan›n aç›ktan destekledi¤i Asala ve di¤er Ermeni terör örgütlerinin suikastlar›na,
Bat›n›n diplomatik ve kültürel kampanyalar›na karß›
direndi. Bu direniß hakl›l›ktan, masumluktan, ülke ve
ulus sevgisinden kaynaklanmaktad›r. AB kap›s›nda
bekletilen ulusumuzdan erken bir zafer sarhoßlu¤uyla Lozan’›n, ulus devlet temelinde kurulan Cumhuriyet’ in, 1974 y›l›nda uluslararas› anlaßmalar›n kendisine verdi¤i hakla soydaßlar›n›n güvenli¤ini sa¤lamak
için ç›kt›¤› K›br›s’›n hesab› toptan sorulmak istenmektedir.
Ermeni sorununun Ermenistan ve Diasporan›n parasal ve siyasal gücünün çok ötesine geçerek uluslararas› bir nitelik kazanmas›n›n nedenleri iyi araßt›r›lmal›d›r. Diaspora ve Ermenistan’›n bir an için soyk›r›m
savlar› dâhil Türkiye’ye yönelik taleplerinden vazgeçmek istedi¤ini düßünelim. Öncelikle Bat›n›n buna engel olaca¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz. Emperyalistler
Türkiye’yi adeta alt›n› ›slatm›ß bir çocu¤un suçluluk
psikolojisi içinde teslimiyete, kendi kuruluß felsefesini redde zorlamaktad›rlar.
Son zamanlarda Ermeni soyk›r›m savlar›na ve bu konudaki uluslararas› bask›ya karß› suçlamalara itirazla yetinmek yerine; karß› bir hukuk ata¤›n›n yararl›
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olaca¤› yolunda aç›klamalar kamuoyuna yans›maya
baßlad›.

ve sonras›nda Türkiye’nin ßu andaki hareket alan› da
k›s›tlanm›ß olacakt›r.

TBMM’de Plan-Bütçe komisyonunda D›ßißleri bütçesi
görüßülürken CHP ‹stanbul Milletvekili Þükrü Elekda¤, Ermeni iddialar›n›n meßruiyet kazanmas›n› önlemek için Türkiye’nin ‘Uluslararas› Tahkim’ yoluna baßvurmas›n› önerdi. D›ßißleri Bakan› Abdullah Gül, Elekda¤’›n görüßünü çok önemsediklerini belirtti:’Ermeni
ithamlar›n› ve bu tahrifat›n üçüncü ülkelerle olan ilißkilerimizi bozma tehlikesini önümüzdeki 10 y›l›n en
önemli meselelerinden biri olarak görüyorum’ dedi.
Türkiye’nin tarihi gerçe¤in ortaya ç›kmas› için samimi
gayret içinde oldu¤unu ve ilk defa parametreleri de¤ißtirecek bir at›l›m yaparak ortak tarih komisyonu önerisinde bulundu¤unu an›msatan Gül ‘Bir çok ülke bu tezimizi destekledi. Baßka ad›mlar da at›lmas› yönünde
titiz çal›ßmalar yap›yoruz.Y
Yarg› yoluna gitme dahil her
ßeyi düßünüyoruz. Yurt d›ß›ndaki hukukçulardan da görüßler al›yoruz’ dedi.

Kald› ki Türkiye gerek tahkim, gerekse Uluslararas›
Adalet Divan› önüne gitti¤inde 1948 Soyk›r›m Sözleßmesinin geriye do¤ru ißletilmesini ve 1915 Tehcir olaylar›n›n Soyk›r›m Sözleßmesi çerçevesinde ele al›nmas›n› kabul etmiß say›lacakt›r. Böylece 1948 Soyk›r›m
Sözleßmesinin geriye dönük ißletilemeyece¤i yolundaki teminattan vazgeçmiß olacakt›r. Sözleßmenin hukuken geriye dönük olmamas› karß› taraf›n tazminat, toprak ve taß›nmazlar›n iadesi gibi istemlerini hukuksal
dayanaktan yoksun b›rakmaktad›r. Bu hukuksal güvenceden vazgeçmek sonucunu do¤urabilecek girißimlerden kaç›n›lmas› gerekti¤ini düßünüyoruz.

Uluslararas› tahkim veya yarg› yoluna baßvurman›n
ve al›naca¤› umulan olumlu bir karar›n Türkiye’yi rahatlataca¤›na ilißkin görüßleri Emekli Büyükelçi Gündüz Aktan’ ›n da aralar›nda oldu¤u baz› kißilerin savundu¤u biliniyor.
Savlar›n›n gerekçesi; Birleßmiß Milletler Genel Kurulunca 1948 y›l›nda kabul edilen ve 1951 y›l›nda yürürlü¤e giren ‘Soyk›r›m Suçunun Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› Sözleßmesi’ nin geriye dönük olarak1915
Tehcir’ine uygulanamayaca¤›d›r.
Uluslararas› Tahkimin veya Uluslararas› Adalet Divan›n›n önüne gitmek, oradan ç›kacak hükmün kabul
edilece¤i ve icras›na r›za gösterilece¤inin Türkiye
Cumhuriyeti Devletince peßinen taahhüt edilmesi anlam›na gelmektedir.
Osmanl›dan günümüze uluslararas› tahkim ve yarg›
kurumlar›nda ülkemizin taraf oldu¤u ve gerçekte hakl› oldu¤umuz davalarda al›nan sonuçlar bundan sonrakiler için yeterli bir fikir verebilir düßüncesindeyiz.
Tahkim olsun, yarg› olsun gerçekte uluslararas› güç
odaklar›n›n, büyük devletlerin ç›karlar›n›n ve istemlerinin d›ß›nda ba¤›ms›z, hukuksal, hakkaniyete uygun
kararlar verebilece¤i konusunda yeterince güven yaratm›ß de¤ildir. Bu nedenle Ermeni sorununu uluslararas›laßt›ranlar ve bizi s›k›ßt›ranlar›n etkisindeki
yarg› organ›n›n karar› muhtemelen aleyhimize olacak
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Yap›lmas› gereken tarihsel, hukuksal, bilimsel temelden yoksun soyk›r›m suçlamalar›na karß› ulus ve
devlet olarak kararl›l›kla karß› durmak, en ufak bir
ödün vermemektir. Türkiye bu konuda zaaf ve geri
ad›m anlam›na gelecek davran›ßlardan kaç›nmak zorundad›r.
Emekli Büyükelçi Umut Ar›k ‘ Meselenin hukukçular
ya da tarihçiler nezdinde tahkime götürülmesi z›mnen
bir suçun ißlenmiß olmas› anlam›na gelecektir, oysa
böyle bir suç ortada yok ‘demektedir.(1)
Prof. Dr. Mümtaz Soysal, tahkime gitmenin sorunun
Türkiye taraf›ndan büyütülmesi anlam›na gelece¤ini,
Ermeni savlar›na karß› ald›r›ß etmemenin daha do¤ru
bir tav›r olaca¤›n› vurgulad›ktan sonra :’Benim uluslararas› tahkim sürecine hiç itimad›m yok. Tahkim
için bir defa Washington’a gitmißtim. Süreç tamam›yla önyarg›l› ve bundan da para kazanan insanlar var.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin K›br›s konusunda yapt›klar› ortadayken Ermeni meselesini tahkim
sürecine ba¤lamak son derece yanl›ß olur bana göre.’
demektedir.
Sorun üçüncü dalga sürecinde ulusal boyuttan uluslararas› boyuta taß›n›rken, siyasal hesaplarla piyasaya
sürülen soyk›r›m iftiras›na, iyi niyetli düßüncelerle de
olsa, sonuçta hukuksal dayanak sa¤layacak Tahkim ve
Uluslararas› Adalet Divan›’na gitmek gibi girißimlerden kaç›n›lmas› gerekti¤ini düßünüyoruz.
n

1)

Yeniça¤ 16.11.2006

2)

Hürriyet 19.11.2006

kad›n haklar›

“Kad›na Yönelik ﬁiddet ‹nsan Haklar› ‹hlalidir”
“Aile ‹çi ﬁiddete Karﬂ› Sessiz Kalmay›n”
‹stanbul Barosu Kad›n Haklar›
Komisyonu Baßkan› Av. Aydeniz
Tuskan ve ‹stanbul Kad›n Kurulußlar›
Birli¤i Koordinatörü Av. Nazan
Moro¤lu 24 Kas›m 2006 Cuma günü
saat 10.30’da ‹stanbul Barosu’nda bir
bas›n toplant›s› düzenleyerek, kad›n
haklar›na ilißkin hukuksal
aç›klamalarda bulundular, ‹stanbul
Barosu’nun çal›ßmalar›na ilißkin
istatistiki bilgiler sundular. Tuskan
ve Moro¤lu özetle aßa¤›daki konular›
vurgulad›lar

ad›na yönelik ßiddet olaylar›na her yerde; ißyerinde, sokakta, okulda, gözalt›nda, savaßta rastlanmaktad›r. Ama ne yaz›k ki kad›n lar, en korundu¤u yer diye düßünülen “aile için de”,yayg›n bir ßekilde ßiddete u¤ramaktad›rlar. Aile
içi ßiddette, ßiddetin ma¤durlar› en çok kad›nlar ve
çocuklard›r. Aile içi ßiddet uygulayanlar ise daha çok
koca, baba, a¤abey, asl›nda onlar aile bireylerine
karß› sevgi, sayg›, ßefkat ve ilgi göstermesi gereken
kißilerdir. Bu nedenle, ço¤u kez genellikle aç›klanmamaktad›r.

K

Son y›llarda, aile içi ßiddet olaylar› dile getirilmekte
olup kamuoyunda bu konuda duyarl›l›k artm›ßt›r. Her
geçen gün ailede yaßanan dayak gibi fiziksel ßiddet
veya ekonomik ve ruhsal ßiddet olaylar›na gazetelerde ve televizyonlarda daha fazla yer verilmektedir.
Aile içi ßiddet, çocuklar üzerindeki olumsuz etkisiyle
okulda ßiddete ve giderek sokakta ßiddete yol açmaktad›r.
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‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu ve ‹stanbul
Kad›n Kurulußlar› Birli¤i olarak, “A‹LE ‹Ç‹ Þ‹DDETE
KARÞI SESS‹Z KALMAYIN” CESARET S‹ZDEN, DES TEK B‹ZDEN diyoruz.

• Yasal haklar konusunda bilgilendirme toplant›lar›
yap›yoruz, ßiddet uygulayana karß› uygulanabilecek
yasalar› kad›nlara ve kahvehanelerde erkeklere anlat›yoruz.

Aile içi ßiddet ve buna gösterilen tahammül, kad›n›n
güçlenmesinin önündeki önemli engellerden biridir.

• Aile içi ßiddetin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisi ni, bunun okullarda ßiddete dönüßtü¤ünü önemle
vurguluyoruz.

Þ‹DDET‹ ÖNLEMEDE FARKINDALIK VE EÚ‹T‹M
ÖNEML‹”
Yap›lan araßt›rmalara göre, ßiddet gören kad›n bir
kez polise gidiyorsa, ikinci kez ßiddet görme olas›l›¤›n›n azald›¤› görülmüßtür.
Þiddetin önüne geçmek için, ßiddeti önleyecek ve kal d›racak her türlü e¤itim büyük önem taß›yor.
Þiddetin oran›, e¤itim düzeyi ile haklar› bilmek ve
haklar› kullanmakla do¤ru orant›l›d›r. ‹nsanlar bu tür
haklar›n› bilemedikleri takdirde ßiddete dur demeleri de mümkün de¤il.
Aile içi ßiddeti ortadan kald›rmak için uzun soluklu
bir çaba gerekiyor.

• Þiddet konusunda toplumda fark›ndal›k yarat›lmas›
için görsel ve yaz›l› medya ile ißbirli¤i yap›yoruz, bu
konuda yürütülen projelere dan›ßmanl›k yap›yoruz.
• 4320 say›l› Kanunun uygulanmas›nda Aile Mahke meleri, adli t›p kurumu, sosyal hizmetler ve polis teßkilat› ile iletißimi güçlendirmeye çal›ß›yoruz.
• BELED‹YELER‹ s›¤›nma evleri açmalar›, ma¤durlar› destekleyici alt yap›y› haz›rlamalar› için göreve ça ¤›r›yoruz.
BAROYA BAÞVURAN Þ‹DDET MAÚDURLARINA HUKUK‹ DESTEK VER‹YORUZ. 2005 y›l› baßvuru say›lar›yla ‹stanbul Barosu’nun bu konudaki çal›ßmalar›
aßa¤›dad›r:

Biz Kad›n Haklar› Komisyonu ve Kad›n Kurulußlar›
olarak;
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KADIN HAKLARINA ‹L‹ÞK‹N 2005 YILINDA
‹STANBUL BAROSU’NA YAPILAN
BAÞVURULAR
Aile Hukuku ve Aile ‹çi Þiddet konusunda sorunu olup
‹stanbul Barosu’na baßvuran kad›nlar, kad›n haklar›
konusunda özel e¤itim alm›ß avukatlar taraf›ndan ya sal haklar› aç›s›ndan bilgilendirilmekte; ve hakk›n›
kullanmak, yarg›ya baßvurmak isteyenlere Adli Yard›m Bürosunca, koßullar› varsa ücretsiz avukat atanmas› yap›lmaktad›r.
Baro’nun kamu hizmeti olan bu çal›ßmas› Kad›n Haklar› Komisyonu ve Kad›n Haklar› Uygulama Merkezi
taraf›ndan yürütülmektedir.

BAÞVURU SAYISI:
Yüzyüze görüßmede verilen dan›ßmanl›k hizmeti
: 8507
Telefonla baßvuruda dan›ßmanl›k hizmeti
: 4640
Hukuksal destek amaçl› yap›lan görevlendirme say›s›: 4382

NEDENLER‹:
• Boßanma
• Nafaka
• 4320 say›l› Kanun’dan do¤an hakk›n› kullanma
• Aile Konutu
• Aile Hukukuna ilißkin di¤er nedenler
Baßvurucular›n % 96’s› aile içi ßiddete maruz kald›klar›n› beyan etmißlerdir.

BAÞVURANLARIN EÚ‹T‹M DURUMLARINA
GÖRE DAÚILIMI
Baßvuranlar›n:
1567 ilkokul mezunu,
290 hiç okula gitmemiß,
502 lise mezunu
1800
1600

1567

1400
1200
1000
800
600

502

400

290

281

227

200
0

96
‹lkokul

Lise

Hiç okula Orta okul Üniversite
gitmemiß

BAÞVURUCULARIN MESLEKLER‹
Baßvuranlar›n 2183’ü meslek sahibi de¤ildir.
% 74 Ev Kad›n›
% 19 ‹ßçi
% 7 Di¤er

NEREYE BAÞVURACAKLAR:
Hafta içi her gün, saat 9:30 - 17:00

Þ‹DDET‹ UYGULAYANIN YAKINLIÚI

‹stanbul Barosu,
‹stiklal Cad. Orhan Apayd›n Sok. Baro Han

Aile içinde ßiddet ma¤duru baßvuruculardan

Hafta içi her gün, saat

2781’ü EÞ‹NDEN; 127’si eßinin ailesindan; 22’si ise
kendi ailesinden ve çocuklar›ndan ßiddet görmekte dir.

Kad›köy Adli Yard›m Bürosu

BAÞVURUCULARIN YAÞLARINA
GÖRE DAÚILIMI
20 - 25 YAÞ - “436 BAÞVURU”
25- 30 YAÞ - “526 BAÞVURU”

Di¤er

Pazartesi-Çarßamba- Cuma

:13:00 - 17:00

;13:00 – 17:00

Kartal Adli Yard›m Bürosu
‹stanbul Barosu, yasalar›n kad›n erkek eßitli¤ine uygun olarak de¤ißtirilmesi, kad›nlar›n haklar› konusunda bilgilendirilmesi, kad›n haklar›n›n uygulanmas› ve gelißtirilmesi çal›ßmalar›n› ‹stanbul Kad›n Kurulußlar› Birli¤iyle ißbirli¤i içinde sürdürmektedir. n

30 – 35 YAÞ - “541 BAÞVURU”
35 - 40 YAÞ - “457 BAÞVURU”
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görüß

Törede Yeni Boyut:

Yetkisiz ‹lgililer, ‹lgisiz Yetkililer
Coﬂkun ONGUN
ün geçmiyor ki gazetelerde yeni bir töre cinayeti haberiyle karß›laßmayal›m. Son olarak
Van’›n Baßkale ilçesinden gelen ac› haberle
irkildik. Yine buruldu çaresiz yürekler. Henüz on beß
yaß›ndaki N.E. önce tecavüze u¤ruyor. Hamile kal›yor.
Bunu herkesten gizleyerek tam dokuz ay boyunca hamile oldu¤unu gizliyor. Bir hafta hastanede yatt›ktan
sonra da kuca¤›nda bebe¤iyle, hamileli¤ini gizledikleri ailesine teslim ediyorlar. Sonras› töreye kal›yor.

G

Hastanede ailesi taraf›ndan öldürülece¤i bilinerek
hamile oldu¤u gizlenebiliyor da, çocuk do¤duktan
sonra ayn› aileye bu on beß yaß›ndaki çocuk tekrar
nas›l oluyor da teslim ediliyor, do¤rusu akl›n ve vicdan›n s›n›rlar›yla bunu anlamland›ram›yoruz.
Biz istedi¤imiz kadar yetkilileri eleßtirelim, sonuçta
bu görevliler, yetkisiz ilgili s›fatlar›ndan kurtulamad›klar› için bu tür vahßetlerin önü bir türlü al›nam›yor. Çünkü e¤er yetkililerin ihmalini arayacaksak en
baßta sokak ortas›nda ve hastanede iki kez sald›r›ya
u¤rayan Güldünya olay›nda aramal›yd›k. O olayda ailesinden ölüm korkusuyla kaçan Güldünya’y›, polisin
babas›na teslim etti¤ini biliyoruz. O konuda bir sorußturma aç›ld› m›? Onu babas›na ailesine teslim eden
polisler hakk›nda bir ißlem yap›ld› m›? Güldünya’y›
sokak ortas›nda katleden kardeßlerinin mahkumiyeti
ile sonuçlanan yerel mahkeme karar›n›n, Yarg›tay’daki temyiz durußmas›n›n konußmalar› yay›ld› bas›na. Bas›n da, tüm olaylar› unutup, savunma mesle¤ini yerine getiren avukatlar›n sözlerini eleßtirmeye,
o meslektaßlar›m›z› hedef göstermeye baßlad›. Oysa
ayn› duyarl›l›k Güldünya’y› ailesine teslim eden ilgililerin bu ihmali için gösterilseydi, ya da bu konuda bir
önlem al›nmas› için yay›nlar artt›r›lsayd›, belki N.E.
ßu an yaß›yor olurdu.
Bu ißte, vurulan kadar vuran›n da ma¤dur oldu¤u
unutulmamal›d›r. Ayn› karn› paylaßt›¤› ablas›n›, göz
göre göre vuran bir kardeßin bu eyleminin alt›nda yatan sosyal olgu, dönüp dolaß›p töre belas›na dayan›yor. Ertu¤rul Özkök, “As›l Kürt Sorunu Bu” baßl›kl› ya-
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z›s›nda, töre cinayetlerinin hep Güneydo¤uda ya da
güneydo¤u kökenli ailelerce ißlendi¤ine dikkat çekmißti.
özgürlük ve bar›ß”
Avrupa Parlamentolar›na gidip “ö
naralar› atan, çöpten geçilmeyen ßehirlerinde, belediyecilik yerine bölücülük yapan, yerel yöneticiler, yörelerindeki bu yaßamsal sorunu göz ard› etmekteler. Bu
yerel yöneticiler, AB fonlar›ndan ald›klar› paralar› nerelere harc›yorlar. Neden kad›nlar için s›¤›nma evleri
yapmaktan uzak duruyorlar? Neden zor durumdaki
k›zlar›, kuracaklar› gizli kad›n s›¤›nma evlerinde bar›nd›r›p onlara iß olanaklar› sa¤lam›yorlar? Y›llarca
devlet bize bakm›yor” diye ortalarda dolaßan bu söz“d
de özgürlükçüler, devlet makamlar›na oturunca nedense bu yetkileri baßka amaçlar› için kullan›yorlar.
Öte taraftan kad›n›n kurtulußunu türbanda gören zihniyete de, bir bilgi aktaral›m. 15 yaß›ndaki Naile öldürülmeden önce türban tak›yordu, ancak bilesiniz ki,
dilinize dolad›¤›n›z türban, onu yaßatmaya yetmedi.
Baßka bir öneri de beklemiyoruz sizlerden.
Yaßan›lanlar, ilgililerin acizli¤ini ve samimiyet düzeylerini aç›k biçimde ortaya koymakta, bu arada olan
genç k›zlar›m›za ve töre zorlamas›yla kardeßlerini
katleden çocuklar›m›za olmaktad›r.
n
econgun@gmail.com

yitirdiklerimiz

TBB Önceki Baﬂkanlar›ndan

Av. Teoman Evren'i Yitirdik
y›l›nda bitirdi, 1961 y›l›nda serbest Avukat olarak çal›ßmaya
baßlad›

ir Süredir Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görmekte
olan önceki Türkiye Barolar Birli¤i
baßkanlar›m›zdan Av. Teoman Evren’i 18 Ekim 2006 Çarßamba günü yitirdik.

B

Teoman
Evren ’in
cenazesi,
20.10.2006 Cuma günü Ankara
Adliyesi’nde yap›lan törenin ard›ndan Kocatepe Camii’nde k›l›nan
ö¤le namaz›ndan sonra Karß›yaka
Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi.
Teoman Evren, 1934 y›l›nda Hatay’›n Dörtyol ilçesinde do¤du.

1976-1978 y›llar› aras›nda Ankara
Barosu Baßkanl›¤› görevini yürüten Teoman EVREN 1984-1989
y›llar› aras›nda Türkiye Barolar
Birli¤i Baßkanl›¤› ve 1999-2002
y›llar› aras›nda da Türk Hukuk
Kurumu Baßkanl›¤› yapt›.
Teoman Evren evli ve 2 çocuk babas›yd›.
1953 y›l›nda ‹stanbul Kabataß Erkek Lisesi’nden mezun oldu, ‹stanbul Hukuk Fakültesi’ni 1958

Evren’in Ailesine ve Tüm Hukuk
Camias›na sab›r ve baßsa¤l›¤› diliyoruz.
n

“‹yi Bir ‹nsan Ölünce Senden
Bir ﬁey Ölüyor”
Prof. Dr. Ayﬂe YÜKSEL
Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektör Yard›mc›s›
eçti¤imiz günlerde, 18
Ekim 2006 tarihinde,
Cumhuriyet’imizin çok
de¤erli bir bireyini, baßar›l› bir
hukukçuyu, Teoman Evren’i kaybettik. Iß›klar içinde yats›n. Bizi
ßaß›rtarak, içimizi yakarak, çok
h›zl› bir ßekilde aram›zdan ayr›ld›.
Onun yoklu¤unu her zaman yüre¤imizde hissedece¤iz, onu hiç
ama hiç unutmayaca¤›z.

G

Kendisini, geçti¤imiz y›l, Yüzüncü
Y›l Üniversitesi’nin yaßad›¤› zor

günlerde tan›m›ßt›k, bizlere hukuk deste¤i vermek için koßarak
gelmißti. Uzun boyu, cüssesi, çat›k kaßlar› ile ilk bak›ßta bizleri
çok etkilemiß, biraz da ürkütmüßtü. Bilgisini, deneyimlerini o
kadar güçlü yans›t›yordu ki, biz
de yanl›ß bir ßey söylememek için
yan›nda çekingen olmußtuk, adeta ondan korkuyorduk. Oysa o,
bak›ßlar› ile konußan, az konußup
çok söyleyen kocaman adam›n
yumußac›k bir yüre¤i vard›, o yü-

rek hep do¤runun yan›nda idi.
Ak›ll› insan düßündü¤ü her ßeyi
söylemez ama her söyledi¤ini düßünür söylemine inanm›ß ve yaßam biçimi yapm›ß bir kißiydi.
‹kinci karß›laßmam›z, hem onun
hem bizim için ac› verici idi, zira
k›rk yedi y›ll›k hukuk adam› inanamad›¤› bir olay yaßam›ßt›; Yüzüncü Y›l Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Yücel Aßk›n tutuklanm›ßt›. O güçlü, da¤ gibi adam gitmiß, yerine suskun, konußmak is-

‰
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temeyen ve içi titreyen bir adam
gelmißti. O bir profesyoneldi, y›llar içinde kim bilir ne zor anlar
yaßam›ßt›, ama o olmas› gerekti¤i
gibi bir hukuk adam›yd›, empati
kurabiliyordu, olay›n ac›s›n› ta yüre¤inde hissediyor, bizlerle ayn›
ac›y› paylaß›yordu. Ertesi sabah
bütün gece titredi¤ini olay› asla
kabullenemedi¤ini söylemißti. Bu
zor süreçte o ve arkadaßlar›, bize
sürekli, gönüllü hukuk deste¤i
verdiler, bizleri sanki kendi davalar› gibi savundular. Bir hukuk
olay› ile baßlayan tan›ß›kl›¤›m›z
zaman içinde dostlu¤a dönüßtü,
onun babacan tav›rlar›, yanl›ßa,
hataya tahammül edemeyen bak›ßlar›, iyiyi, do¤ruyu, güzeli, olmas› gerekeni gördü¤ünde, duydu¤unda, yaßad›¤›nda sevince,
coßkuya, neßeye dönüßüyordu.
Art›k onu tan›yor, neye k›zar, neye sevinir biliyorduk, o sanki hepimizin ö¤retmeni, babas›, arkadaß›, dostu olmußtu. Hukuk bilgisine gerek duydu¤umuzda, usanmadan, yorulmadan anlat›r ve
ö¤retirdi. Bir avukat olarak onu
cübbesi içinde savunma yaparken
görmek insan›n içini ›s›t›yor, iyi ki
böyle hukukçular›m›z var diye güven duymam›z› sa¤l›yordu. Savunma yapmak, do¤rular›n yan›nda yer almak ona çok ama çok yak›ß›yordu.
Onun sadece bir hukukçu olmad›¤›n›, ayn› anda insan olman›n gere¤i olan bütün konularda bilgili,
donan›ml› ve heyecanl› oldu¤unu
gördük. O insan›, do¤ay›, tüm
canl›lar›, güzellikleri yaßam› boyunca ö¤reniyor, tan›yor ve seviyordu Þiir ile lise de, ö¤retmeni
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yitirdiklerimiz
“Behçet Necatigil” ile tan›ßm›ß,
sevmiß ve bir daha da vazgeçememißti, nerdeyse de¤erli ßairimizin bütün ßiirlerini biliyor, o tok
ve etkileyen sesi ile bizlere ezbere okuyordu. Bazen ßaß›rm›yor
de¤ildim nas›l bu kadar çok ßiir
biliyor diye. Bir baßka sevdikleri,
kußlard›, onlar› tek tek tan›yor,
biliyor, bizlerle özelliklerini paylaß›yordu. Çok de¤il üç ay önce
birlikte, Van Erçek Gölü k›y›s›ndaki kuß yerleßim alanlar›na gitmiß, flamingolar›, kum kußlar›n›
ve di¤erlerini izlemiß, ondan dinlemißtik. Seslerini bilir, onlar›n
dilini anlard›. Hatta hastal›¤› s›ras›nda, hastanede yatarken, d›ßardan gelen kuß sesine “Ça¤r› bak
delice ötüyor” dedi¤ini söyledi
çok sevdi¤i o¤lu. Babam bize
Dörtyol’da hep kußlar› tan›t›rd›
demißti. Dörtyol, onun çok sevdi¤i memleketi, akl›ndan, yüre¤inden hiç ç›karmazd›, do¤as›ndan,
insanlar›ndan sevgi ile söz ederdi, biz de onunla oradaki an›lar›n›
yaßar gibi hissederdik. Onun
dostlu¤u y›llar boyu sürerdi, uzun
yol adam›yd›, insan› yar› yolda b›rakmazd›, biz böyle tan›m›ßt›k
ama ne oldu ßimdi bizleri yar› yolda b›rakt›. Çocukluk arkadaßlar›
Necati ve Sait Bey’ler, uzun y›llar› birbirlerinin de¤erini bilerek
geçirmißlerdi, ne güzel anlatt›
Necati Bey onu mezar› baß›nda
“O herkese ilgi gösterirdi, emek
harcard›, de¤er verirdi” diye.De¤erli eßi Türkan Han›m’da benzeri bir ßey söyledi;” Teoman’›n ailesi sadece biz de¤ildik, o suya
at›lan bir taß›n yapt›¤› daireler gibi içerden d›ßar› do¤ru büyüyen

geniß bir aileye sahipti, onun
dostlar›, sevdikleri de ailesi
idi.Otuzbeß y›ld›r, birlikte çal›ßt›¤›
arkadaß›, kardeßi, iß orta¤›, dostu
Özdemir Özok “Teoman A¤bi, yi¤it bir insand›” derken onu tek bir
cümlede anlat›yordu. Ya onu babas› gibi gören Emre ‹ncula, y›k›lm›ßt›, onsuz ne yapaca¤›n› bilmiyordu.
Evet, bu güzel insan, 9 Ekim günü
hastaneye yatt›, 18 Ekim günü
aram›zdan ayr›ld›, hastal›¤›n›
sevdikleri üzülmesin diye paylaßmak istemedi. Herkesin derdine
derman olmak isteyen bu da¤ gibi güçlü kocaman adam, kendi
derdine derman olamad›. Biz
onun iyileßmesini, yeniden birlikte olmay› düßünürken o sessizce
aram›zdan ayr›ld›. Cenaze törenine Türkiye’nin her yan›ndan onu
seven, sayan hukukçular, dostlar›, sevenleri koßarak gelmißti,
herkesin içi ac›yor, yüre¤i yan›yordu, ßaka olmal›yd›, bu kocaman yürekli adam ölmemeliydi. O
zor günde tan›ßt›¤›m, kendi gibi
avukat olan ye¤eni bana çok sevgili Teoman Evren büyü¤ümüzü o
kadar güzel anlatt› ki;”Amcam
sanki aromayd›, onda arad›¤›n›z
tad› buluyor, duymak istedi¤iniz
sesi duyuyor, koklamak istedi¤iniz kokuyu al›yordunuz”. Evet aynen böyle bir insand›, kibar, zarif,
duyarl›, ilgili, bilgili, güçlü, heyecanl›. Onu tan›mak bir ayr›cal›kt›
bizim için, yaßad›¤›m›z zorluklar
onunla sanki kolaylaßm›ßt›. ‹yi ki
sizi tan›d›k, iyi ki sizin aroman›zdan tatt›k. Iß›klar içinde yat, yi¤it
n
insan Teoman Evren.

disiplin ve ßikayet

Hak Arama Özgürlü¤ü
En Geniﬂ Anlam›yla Uygulan›yor
Av. Hüseyin Avni DURMUﬁO⁄LU
Disiplin Kurulu Baßkan›
isiplin Kurulumuzda hakk›nda kovußturma yap›lan say›n avukat meslektaßlar›m›zdan her birine HAK ARAMA ÖZGÜRLÜÚÜNÜ EN GEN‹Þ B‹Ç‹MDE KULLANMA ‹MKANI
TANIMAKTA OLUP, BU AVUKATLIK GÖREV‹M‹Z‹N
B‹ZE YÜKLED‹Ú‹ B‹R MESUL‹YET OLARAK KURULUMUZCA BEN‹MSENM‹ÞT‹R.

D

Disiplin Kurullar›nda kovußturmaya tabi tutulmuß
bulunan say›n meslektaßlar›m›z, hiçbir süre k›s›tlamas›na tabi tutulmad›¤› gibi, yaz›l› ve sözlü savunmada her türlü imkân›n kullan›lmas› kendilerine tahsis edilmektedir. Bu nedenle hiçbir avukat
meslektaß›m›z savunma için k›s›tlanmaya, derhal
savunmaya ve herhangi bir biçimde zorlamaya asla tabi tutulmam›ßt›r ve tutulamaz da... Bu bak›mdan de¤erli meslektaßlar›m›z özledi¤i ve düßledi¤i
yarg› faaliyetini kurulumuzun uygulamas› ile en iyi
biçimde kendisini savunma durumunda gerçekleßtirmißtir. Bunun d›ß›nda daha özgün, daha rahat, daha özgür çal›ßmalar›n ve savunmalar›n yap›labilmesine kurulumuz özen göstermekle kalmam›ß, yasa de¤ißikli¤i taleplerinde de buna özen
göstermißtir. Yeni yap›lacak yasa düzenlemelerinde bizim uygulamalarda meslektaßlar›m›z aleyhine tespit etti¤imiz s›k›nt›lar›n giderilmesi için haz›rlanan taslak metin baromuz taraf›ndan Türkiye
Barolar Birli¤i Baßkanl›¤›'na sunulmußtur.
Gerek kovußturmaya tabi meslektaßlar›m›z, gerekse onlar› savunan meslektaßlar›m›z›n kurulumuzdan talep etmiß oldu¤u savunma imkânlar› en
iyi ßekilde kendilerine tan›nd›¤› gibi bizim gerekti¤inde, on adet savunma görevini üstlenen meslektaß›m›z›n ayn› davada, ayn› kißiyi savunduklar› halde, her birine tan›nan s›n›rs›z savunma süreleri
nazara al›nd›¤›nda savunma görevine verdi¤imiz
önem aç›kça anlaß›lmaktad›r. Kovußturma dosyalar›m›z incelendi¤inde yukar›daki hususlar görülece¤i gibi baromuzun giriß ve ç›k›ßlar› kontrol eden

kameras›n›n incelenmesinden de gece geç saatlerde disiplin çal›ßmalar›ndan ayr›ld›¤›m›z hususu,
her bir meslektaß›m›z›n yapaca¤› inceleme ile saptamak mümkündür.
Disiplin Kurulunda yap›lan kovußturmalar sonucunda verilen kararlar›n infaz›na gelince:
a)-Avukatl›k Kanununun 135/4. maddesi üç aydan
üç y›la kadar ‹ÞTEN ÇIKARMA cezas›n› düzenlemekte, 135/5. maddesi ise MESLEKTEN ÇIKARMA
cezalar›n›n kapsam›n› içermektedir.
b)-Avukatl›k Kanununun 153.maddesi TEDB‹R MAH‹YET‹NDE ‹ÞTEN YASAKLAMA cezas›n› düzenlemißtir.
Yukar›da belirtilen cezalar ve tedbir uygulamalar›
baromuz odalar›nda ilanen meslektaßlar›m›za duyurulmaktad›r. Ayr›ca C. Baßsavc›l›klar›na bildirilerek tüm mahkemelere duyurulmas› sa¤lanmaktad›r. Buna ra¤men meslektaßlar›m›z›n özellikle
ceza alan di¤er meslektaßlar›m›z›n cezalar›n›n infaz›nda baromuz ve yukar›da belirtilen ilgili baßsavc›l›k ve mahkemelere yeterince yard›mc› olmad›klar›n› görmekteyiz. Bu durum cezalar›n infaz›nda olmas› gereken cayd›r›c›l›¤› sa¤layamamaktad›r. O halde siz de¤erli meslektaßlar›m›zdan avukatl›k unvan›m›z›n gerektirdi¤i sayg› ve güvenin
sa¤lanmas›nda gerekli olan bu yard›m› esirgememenizi önemle rica etmekteyiz.
Disiplin Kurulumuzda yap›lan kovußturmalar gizli
olmas›na ra¤men meslektaßlar›m›z›n yarg›lanmas›nda aç›kl›k ve saydaml›k ilkesinin esas al›nd›¤›n›n bilinmesini isteriz.
Bu vesile ile ‹stanbul gibi zor bir kentte yüklenmiß
bulundu¤unuz avukatl›k görevinin ifas›nda hepinize ayr› ayr› baßar›lar dilerim.
n
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yaz›ßmalar

TÜS‹AD ve Bahçeﬂehir Üniversitesi Projesiyle
Hâkimlerin E¤itimi Anayasa ve Yasalara Ayk›r›d›r
stanbul Barosu Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, Hakimler ve Savc›lar Yüksek
Kurulu ile Adalet Bakanl›¤›na yazd›¤› yaz›da, TÜS‹AD ve Bahçeßehir
Üniversitesinin bir projesine göre,
Türkiye genelinde seçilecek 50 hakime A‹HM hukukçular› taraf›ndan
e¤itim verilmesinin anayasam›za
ve yasalara ayk›r› oldu¤unu bildirdi.

‹

Baßkan Kolcuo¤lu’nun her iki kuruma da yazd›¤› yaz› aynen ßöyle:
TÜS‹AD ve Bahçeßehir Üniversitesi taraf›ndan ortaklaßa düzenlenen AB destekli bir proje ile A‹HM
hukukçular› taraf›ndan Türkiye
genelinde seçilecek 50 yarg›c›n,
ifade özgürlü¤ü konusunda e¤itilmesinin amaçland›¤›, bu amaca
yönelik olarak da yarg›çlar›n saptanmas› ba¤lam›nda gerekli girißimlerin yap›lmakta oldu¤u ö¤renilmißtir.

An›lan projenin aßa¤›daki nedenlerle sak›ncal› alaca¤› kan›s›nday›z:
1- E¤itim seminerini düzenleyenler
aras›nda TÜS‹AD’›n bulunmas›,
yarg› ba¤›ms›zl›¤› konusunda ciddi
eleßtirileri davet edecektir. An›lan
örgütün özellikle menfaat çat›ßmalar›nda taraf olaca¤› ihtimali nazara al›nd›¤›nda, yarg›çlara yönelik
e¤itim seminerindeki konumunu
izah edebilmek güç olacakt›r.
2- Anayasa’n›n 140. maddesinde,
Hâkim ve Savc›lar›n meslek içi
e¤itimlerinin kanunla düzenlenece¤inin öngörülmüß olmas› ve
2802 Say›l› Yasa ile de bu e¤itimin
Türk Adalet Akademisince yap›laca¤›n›n belirlenmiß olmas› karß›s›nda, AB destekli bu proje Anayasa ve yasaya da ayk›r›d›r.
3-Her ne kadar sivil toplum örgütlerinin a¤›rl›k kazanmas› genel

olarak evrensel kabule ulaßm›ß bir
yaklaß›m olsa da, özellikle yarg›
konusunda bu a¤›rl›¤›n “ttaraf olma” özelli¤i taß›yacak biçimde sonuç do¤urmas› engellenmelidir.
Kald› ki, bu sonucun Anayasa ve
yasa hükümlerine ayk›r›l›k teßkil
etmesi de dikkatle de¤erlendirilmelidir.
Yukar›da arz edilen nedenlerle,
TÜS‹AD ve Bahçeßehir Üniversitesi taraf›ndan ortaklaßa düzenlenen AB destekli projenin yarg› ba¤›ms›zl›¤›na gölge düßürece¤i dikkate al›narak, yarg›çlar›n gönderilmesi konusundaki karar›n yeniden gözden geçirilmesi hususunu
takdirlerinize sunar›m.
n
Sayg›lar›mla
Av. Kâz›m KOLCUOÚLU
‹stanbul Barosu Baßkan›

Tarife De¤iﬂikli¤i Tart›ﬂmas› Sürüyor
ürkiye Barolar Birli¤i (TBB) taraf›ndan düzenlenerek Adalet Bakanl›¤›na sunulan yeni Asgari Ücret Tarifesinde, icra dairelerinde uygulanan maktu ücretin kald›r›lmas›
ile ilgili tart›ßmalar devam ediyor.

T

‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu, söz konusu de¤ißikli¤e karß› ç›karak, tarifedeki eski düzenlemenin
muhafaza edilmesi yönündeki görüßünü Türkiye Barolar Birli¤i’ne bildirme karar› ald›.
Bu karar do¤rultusunda TBB Baßkanl›¤›na yap›lan
baßvuruda aßa¤›daki hususlara yer verildi:
“2007 y›l› Asgari Ücret Tarifesi’nin 11. maddesinde
yap›lan de¤ißiklikle ilgili olarak, “‹‹cra ‹flas Müdür -
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lüklerindeki hukuki yard›ma ilißkin avukatl›k ücretinde y›llardan beri uygulanmakta olan Taban miktar
Uygulamas›n›n” kald›r›ld›¤› yolunda meslektaßlar›m›zdan yo¤un yak›nmalar gelmektedir. Yönetim Kurulumuzun 02.11.2006 günlü oturumunda konu görüßülmüß ve “yeni dönem Asgari Ücret Tarifesinde
maktu ücretin kald›r›larak nispi oran›n kabulünün,
birçok meslektaß›m›z›n ma¤duriyetine yol açaca¤› n›n baßkanl›¤›n›za bildirilmesine” karar verilmißtir.
Meslektaßlar›m›z›n yak›nmalar›na ilißkin dilekçeler
ekte gönderilmiß olup, konunun bir kez daha gözden
geçirilmesini ve icralardaki maktu vekâlet ücretine
ilißkin kazan›lm›ß haklar›n korunmas›n› önemle
talep ederiz.”
n

merkezler - komisyonlar

Komisyon ve Merkezlerde Görev Almak
‹steyen Meslektaﬂlar›m›z›n Dikkatine
stanbul Barosu bünyesinde olußturulan komisyon ve merkezlerde 2006 – 2008 döneminde görev almak isteyen meslektaßlar›m›z için baßvuru süresi baßlam›ßt›r.

‹

Meslektaßlar›m›z›n hangi merkez ve komisyonda çal›ßmak istediklerini belirtir dilekçelerini 1Aral›k Cuma günü akßam›na kadar Baro Baßkanl›¤›na vermeleri gerekiyor.
Öte yandan Avukatl›k Kanunun 95/19 ve Yönetmeli¤in
47. maddesine göre ‹stanbul Barosu Bölge Temsilcileri belirlenece¤inden ilgilenen meslektaßlar›m›z, 30
Kas›m akßam›na kadar Baro Baßkanl›¤›na bir dilekçe
ile baßvurabilirler.
Her bölgeden seçilecek üçer temsilci Baro Meclisinin
de do¤al üyesi kabul edilecekler.

‹STANBUL BARO BAÞKANLIÚI
BÜNYES‹NDEK‹ KOM‹SYON VE
MERKEZLER ÞUNLAR:
KOM‹SYONLAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fikri ve S›naî Haklar Komisyonu
Medya ‹zleme Komisyonu
Çevre ve Kentleßme Komisyonu
Çal›ßma Hukuku Komisyonu
Vergi ve ‹dare Hukuku Komisyonu
Kad›n Haklar› Komisyonu
Kültür ve Sanat Komisyonu
Mevzuat› Araßt›rma ve Gelißtirme Komisyonu
Hukuka Ayk›r›l›klar› ‹zleme - Yarg› Sorunlar› ve
Yarg› Reformu Komisyonu
Spor Komisyonu
Uluslararas› ‹lißkiler ve AB Hukuku Komisyonu
Sigorta Hukuku Komisyonu
Engelli Haklar› Komisyonu
Bireysel Silahs›zlanma Komisyonu
Kurum ve Kamu Avukatlar› ile Ba¤l› Çal›ßan
Avukatlar Komisyonu
Stajyer Avukatlar Komisyonu
Sa¤l›k Hukuku Komisyonu
Meslek Sorunlar› Komisyonu
Hayvan Haklar› Komisyonu

MERKEZLER
• Çocuk Haklar› Merkezi
• Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku Merkezi
• Avukat Haklar› Merkezi
• ‹nsan Haklar› Merkezi
• Kad›n Haklar› ve Uygulama Merkezi
• Bilißim ve Bilißim Hukuku Merkezi
• Uluslararas› ‹lißkiler Merkezi

ÜÇER TEMS‹LC‹ SEÇ‹LECEK
BÖLGELER ÞÖYLE:
1
2
3

21
22
23
24
25

ADALAR
BAÚCILAR
BAKIRKÖY (CEZA)
BAKIRKÖY (HUKUK)
BEYKOZ
BEYOÚLU
BÖLGE ‹DARE MAHKEMES‹
BÜYÜKÇEKMECE
BEÞ‹KTAÞ AÚIR CEZA MAHKEMES‹
ÇATALCA
EYÜP
FAT‹H
GAZ‹OSMANPAÞA
KADIKÖY (CEZA)
KADIKÖY (HUKUK)
KADIKÖY ( C B‹NASI)
KARTAL (CEZA)
KARTAL (HUKUK)
KÜÇÜKÇEKMECE
PEND‹K
SARIYER
S‹L‹VR‹
Þ‹LE
Þ‹ÞL‹ (CEZA)
Þ‹ÞL‹ (HUKUK)
SULTANAHMETS‹RKEC‹
SULTANBEYL‹
TUZLA
ÜMRAN‹YE
ÜSKÜDAR (CEZA)

26

ÜSKÜDAR (HUKUK)
ZEYT‹NBURNU

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
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CMK De¤iﬂiklik Önerileri
TBMM Adalet Komisyonuna Bildirildi
eßitli Kanunlarda De¤ißiklik Yap›lmas›na
‹lißkin Kanun Teklifi aras›nda yer alan
CMK de¤ißiklikleri ile ilgili baromuzca haz›rlanan öneriler listesi TBMM Adalet Komisyonu
Baßkanl›¤›’na gönderildi.

Ç

Öneri listesinin baß›nda, “Yap›lan de¤ißikliklerde
olumlu baz› hükümlerin varl›¤›, kolluk ile hâkimsavc› meslektaßlar›m›z›n uygulamada yaßad›klar›
sorunlar›n›n çözümünü amaçlamas› memnuniyet
verici olsa da savunman›n temsilcisi olan avukat
meslektaßlar›m›z›n karß›laßt›klar› sorunlar›n çözümlenmesini sa¤lay›c› norm ve görüßlerinin teklifte hemen hemen hiç yer almamas›; dahas› savunman›n kapsam ve etkinli¤inin getirilmesi
amaçlanan hükümlerle daralt›ld›¤›n›n” gözlendi¤i
vurguland›.

“Cumhuriyet Baßsavc›l›klar› ile Adli Yarg› ‹lk Derece Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik” 45/2 inci madde ile seçilmiß
müdafiin sorußturma dosyas›n› incelemesi yönünden vekâletname ßart› getirilerek 5271 say›l› kanun sistemati¤i aç›kça yara almakta ve uygulamada savunma hakk›n›n kullan›lmas› önemli ölçüde
fiilen engellenmektedir. Teklifte “müdafilik, hukuken kabul edilebilir herhangi bir ßekilde ispat edilebilir” hükmünün yer almamas›, teklifin uygulamadaki sorunlar› tek yanl› çözmeye çal›ßt›¤›, savunma hukuku aç›s›ndan meydana gelen en ciddi
sorunlar› bile dikkate almad›¤›n›n bir göstergesidir.

Maddelerin de¤erlendirme bölümlerinde ço¤u
madde için, baromuzca maddeler hakk›nda ayr›
ayr› görüß belirtilen öneriler yaz›s›nda, de¤ißtirilmesi düßünülen, 5271 say›l› Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun 146. maddesi hakk›nda “Temel
hak ve özgürlükler kural olarak ancak hâkim taraf›ndan k›s›tlan›r,” denilirken, gecikmesinde sak›nca bulunan hallerde hâkimden baßka organlara ißlem yapma yetkisi verilmesinin hukuken do¤ru olmad›¤› belirtildi.

4. f›kra ile Kolluk da taraflara uzlaßma teklifinde
bulunabilmektedir. Bu yetki 5271 say›l› kanunun
ayn› maddesine göre sadece Cumhuriyet savc›s›,
hâkim veya mahkemeye aitti. Bu yetkinin kollu¤a
verilmiß olmas› uygulamada ciddi sorunlar yaratabilecektir. Uygulamada adli kolluk ile Cumhuriyet
savc›s› aras›nda sa¤l›kl› diyalog sa¤lay›c› bir sistem olmad›¤›, daha çok telekomünikasyon araçlar›na dayal› bir sistem oldu¤u için kollukta uzlaßma
olumsuz sonuçlar verebilecektir.

Di¤er madde önerileri için de özetle ßu görüßlere
yer verildi:

9. f›krada uzlaßman›n Cumhuriyet savc›s› taraf›ndan gerçekleßtirilmesi benimsenmißtir ki kabulü
mümkün de¤ildir. Sorußturman›n yürütücüsü, kamu gücünün ajan› olan Cumhuriyet savc›s›n›n uzlaßt›rmac› s›fat›n› almas› Cumhuriyet savc›s›n›n ißlevi ile ba¤daßmayaca¤› gibi onun sayg›nl›¤›n› da
zedeleyecektir. Uzlaßt›rman›n, bu konudaki tekni¤e en yak›n meslek olan ve birikimi itibariyle uzlaßt›rmay› sa¤layabilecek avukatlarda kalmas› sistemin ißlevi aç›s›ndan önemlidir.

Teklifin üçüncü f›kras›, mevcut 5271 Say›l› Kanunun ayn› numaral› maddesinde yer alan “üst s›n›r›
en az beß y›l hapis cezas›n› gerektiren suçlar›n sorußturma ve kovußturma aßamalar›nda bir müdafiin bulunmamas› halinde istem aranmaks›z›n müdafii görevlendirilmesi” düzenlemesinin yeni teklif
ile “alt s›n›r› beß y›ldan fazla hapis cezas›n› gerektiren suçlar” ßeklinde daralt›lmas›, savunma hakk›n›n olmazsa olmaz koßulu olan müdafiin hukuki
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yard›m›ndan faydalanma hakk›n› aç›kça k›s›tlar nitelikteki bir geri gidißin ifadesidir.

9. f›kran›n “Cumhuriyet Savc›s›, ßüpheli ile ma¤dur

‰

cmk
veya suçtan zarar görenin uzlaßma teklifini kabul
etmesi halinde, taraflar›n uzlaßt›rmac› bir avukat
üzerinde anlaßamamalar› halinde uzlaßt›rmac› olarak avukat görevlendirilmesini barodan ister” ßeklinde de¤ißtirilmesini önermekteyiz.
14. f›kradaki Cumhuriyet savc›s›n›n uzlaßt›rmac›ya
talimat vermesi uzlaßman›n amac›yla ba¤daßmamaktad›r. Zira bu cümle ile uzlaßt›rmac›, Cumhuriyet savc›s›n›n talimat›n› yerine getiren kißi durumunda kalmaktad›r. Oysaki taraflar›n önerileri ve
uzlaßt›rmac›n›n çözüm tarz›n›n tek s›n›r› hukuka
uygunluk olmal›d›r. (…) Uzlaßma yarg› d›ß› fakat
adliye içi bir çözüm yoludur.

5320 Say›l› CMK Yürürlük ve Uygulama Þekli Hakk›nda Kanununun 13 üncü maddesinin de¤ißtirilmesi hakk›nda...
Di¤er taraftan CMK uygulamas›ndaki ücretlendirme yine avukatl›k ücret tarifesinden ayr›k tutul-

maktad›r. Böylece avukatlar asgari ücret tarifesi
alt›nda görev yapmak durumunda kalmaktad›rlar
ki asgari ücret tarifesinin anlam› ve ißlevi kalmamakta ve avukatlar bizzat bu mebla¤›n alt›nda görev almak durumunda b›rak›lmaktad›r. Bu durumda madde ßu ßekilde olmal›d›r:
“Ceza Muhakemesi Kanunu gere¤ince Baro taraf›ndan görevlendirilen müdafi ve vekile, görevin
ifas›ndan do¤an masraflar hariç avukatl›k asgari
ücret tarifesine göre belirlenen ücret, Adalet Bakanl›¤› bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten
Türkiye Barolar Birli¤ine aktarma yap›lmak suretiyle ödenir. Bu ücret yarg›lama giderlerinden say›l›r.”
Bu madde uyar›nca yap›lacak ödeme ve uygulamaya ilißkin usul ve esaslar, Türkiye Barolar Birli¤ince, barolar›n görüßleri al›narak ç›kar›lacak yönetmelikte gösterilir.”
n

SON ÇIKAN YASALAR
5545 Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu

5538 Bütçe Kanunlar›nda Yer Alan Baz› Hükümlerin
‹lgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi Ve Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De¤ißiklik Yap›lmas›na Dair Kanun

5546 Avrupa Sosyal Þart›na De¤ißiklik Getiren Protokolün Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun

5539 Yap -‹ßlet Modeli ‹le Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹ßletilmesi ‹le Enerji Sat›ß›n›n
Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunda De¤ißiklik Yap›lmas›na ‹lißkin Kanun

5548 Kamu Denetçili¤i Kurumu Kanunu

5540 Dâhiliye Memurlar› Kanunu, ‹l ‹daresi Kanunu,
‹çißleri Bakanl›¤› Teßkilat ve Görevleri Hakk›nda Kanun ve Devlet Memurlar› Kanununda De¤ißiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
5541 Yüksekö¤retim Kanununda De¤ißiklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun
5542 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ‹le Mo¤olistan Hükümeti Aras›nda KHARKHOR‹N-KHOSHOO TSAIDAM
Aras›ndaki Bilge Ka¤an Yolunun Yap›m›na ‹lißkin Anlaßman›n Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5543 ‹skân Kanunu

5547 (Gözden Geçirilmiß) Avrupa Sosyal Þart›n›n
Onaylanmas›n›n Uygun Bulundu¤una Dair Kanun
5549 Suç Gelirlerinin Aklanmas›n›n Önlenmesi Hakk›nda Kanun
5550 Milletvekili Seçimi Kanununda De¤ißiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
5551 Türkiye Cumhuriyeti Anayasas›n›n Bir Maddesinin De¤ißtirilmesi Hakk›nda Kanun
5552 Milletvekili Seçimi Kanununda De¤ißiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun
5553 Tohumculuk Kanunu
5554 Devlet Mezarl›¤› Hakk›nda Kanunda De¤ißiklik
Yap›lmas›na Dair Kanun
5555 Vak›flar Kanunu

5544 Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu
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d›ß ilißkiler - ziyaretler

Uluslararas› Avukatlar Birli¤inin (UIA)
50. Genel Kuruluna Kat›ld›k
luslar aras› Avukatlar
Birli¤inin 50. Genel Kurulu 31 Ekim - 4 Kas›m
2006 tarihleri aras›nda Brezilya’n›n Salvador de Bahai kentinde topland›.

U

Toplant›da ‹stanbul Barosunu
Baßkan Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ve
Uluslararas› ‹lißkiler ve AB Hukuku Komisyonu Baßkan› Prof.
Dr. Selçuk Demirbulak temsil etti.
Genel Kurula 59 ülkeden 773
avukat kat›ld›. Yo¤un bir gündemle toplanan Genel Kurul d›ß›nda düzenlenen seminerlerde,
‹dare Hukuku, Sanat Hukuku, ‹cra ‹flas Hukuku, Rekabet Hukuku, Bilgisayar ve ‹letißim Huku-

ku, Sözleßme Hukuku, Ceza Hukuku, Çevre Hukuku ve Sürdürülebilir Kalk›nma, Aile Hukuku,
Uluslararas› Tahkim, ‹ß hukuku,
Medya Hukuku, Gayrimenkul
Hukuku, Ulaßt›rma Hukuku, Hukuki Takip, Hukuk Firmalar›n›n
Yönetimi, Avukat›n Gelece¤i konular›nda bildiriler sunuldu. Söz
konusu bildiriler ‹stanbul Barosu
Kütüphanesi’nde meslektaßlar›m›z›n yarar›na sunuldu.

Milli Meclisi’nin sözde ermeni
soyk›r›m›n›n reddedilmesinin cezaland›r›lmas›n› kapsayan yasay›
onaylanmas›n›n ‹nsan Haklar›
Sözleßmesi’nin 10. maddesinde
belirtilen ifade özgürlü¤üne ve
Avrupa Birli¤i Temel Haklar Þart›’na ayk›r› oldu¤unu, bir hukukçu olarak bu yasay› kabul edilemez bulduklar›n› bildirdi. Ve
önerge Genel Kurul tutanaklar›na geçirildi.

‹stanbul Barosu Baßkan› Av.
Kâz›m Kolcuo¤lu, UIA Genel kurul Baßkanl›¤›na, Fransa Ulusal
Meclisinin kabul etti¤i “soyk›r›m
suçunun inkâr›n›” cezaland›ran
yasa için bir önerge sundu.

‹stanbul Barosunun Genel Kurul
Baßkanl›¤›na yapt›¤› öneri üzerine, 18-19 May›s 2007 tarihlerinde “Uzlaßma ve Tahkim” konulu
seminerin ‹stanbul’da yap›lmas›
üzerine görüß birli¤ine var›ld›. n

Kolcuo¤lu önergesinde, Frans›z

Amerika Din Özgürlü¤ü Komisyonu
Üyeleri Baroyu Ziyaret Etti
merika Din Özgürlü¤ü Komisyonu üyeleri14 Kas›m 2006 Sal› günü ‹stanbul Barosunu ziyaret ederek Baßkan Av. Kâz›m
Kolcuo¤lu ile bir süre görüßtü.

A

Amerika Birleßik Devletleri Kongresi taraf›ndan
din, vicdan ve inanç özgürlü¤ünü savunmak amac›yla 1998 y›l›nda kurulan komisyon, Türkiye’ye
yapt›¤› ilk ziyarette çeßitli kurulußlar›n yan› s›ra ‹stanbul Barosunu da ziyaret etti.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu,
farkl› mesleki alt yap›lardan gelen komisyon üyelerini, Müslümanlar›n din ve vicdan özgürlü¤ü, la20

iklik, ßeriat ve demokrasi, insan haklar›, az›nl›klar,
yarg› ba¤›ms›zl›¤› ve ‹stanbul Barosunun çal›ßmalar› hakk›nda bilgilendirdi.
n

ziyaretler

Çin Heyeti Baromuzu Ziyaret Etti

Ç

in Halk Cumhuriyeti Politik Dan›ßma Kon-

leyißine ßüphe ile yaklaßmak ve yapt›klar› ißleri de-

ferans› Shenzen Komitesi üyelerinden

netlemek oldu¤unu belirtti.

olußan ve ço¤unlu¤u avukat olan heyet, 27

Ekim Cuma günü ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›n› ziyaret etti.
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri Av. Hüseyin Özbek, Li Lian He baßkanl›¤›ndaki 9 kißilik Çin heyetine, ‹stanbul Barosu’nun kurulußu, amac›, yap›lanmas›, ißleyißi ve üyeleri ile halka sundu¤u hiz-

Bulunduklar› Shenzen ßehrindeki baro yap›s›ndan
da söz eden He, Shenzen Barosu’nun yaklaß›k
3000 üyeye sahip oldu¤unu ve ‹stanbul Barosu ile
Shenzen Barosu aras›nda yönetim yap›lanmas› ve
seçim süresi aç›s›ndan benzer yönler bulundu¤unu bildirdi.

n

metler konusunda bilgi sundu.
Genel Sekreter Av. Hüseyin Özbek, ayr›ca konuklara Türk hukuk sistemi ve yasalarda yap›lan reformlar hakk›nda bilgi verildi.
Çin heyeti baßkan› Li Lilian He de yapt›¤› konußmada, üyesi olduklar› Politik Dan›ßma Konferans›’n›n
Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki 3 temel yap›lanmadan
biri oldu¤unu ve temel amaçlar›n›n hükümetin iß-
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Baro Bülteni bas›n aç›klamalar›

“Çocuk Koruma Sistemi
Oluﬂturulmal›d›r”
ugün 20 Kas›m Dünya Çocuk Haklar› Günü. Son günlerde, erken uyar› özelli¤ine
sahip bir çocuk koruma sisteminin bulunmamas› çocuklar›, büyük tehlikelere karß› korumas›z b›rakt›¤›n› çok ac› bir deneyim ile yaßad›k.

B

Çocuk istismar›n›n en korkunç hallerine tan›kl›k
etmekteyiz;
• 17 ayl›k bir bebek cinsel istismara maruz kalmakta,
• Çocuklar aile içerisinde, e¤itim – ö¤retim kurumlar›nda istismara maruz kalmakta,
• Cinsel istismara maruz kalan k›z çocuklar› öldürülmekte,
• ‹stismar ma¤duru çocuklar hiçbir özel koruma
önlemi al›nmadan haber malzemesi haline getirilmektedir.
Bütün bu olanlar y›llard›r eksikli¤i dile getirilen
çocuk koruma sistemine ne kadar acil ihtiyaç oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Korunmaya muhtaç çocuklar›n korunmas› görevini Devlete veren T.C.
Anayasas›n›n 61. maddesine ve ilgili Kanun hükümlerine ra¤men böyle bir sistemin kurulmam›ß
olmas› çok önemli bir hizmet kusurudur.

3 Sistemde görev ve sorumlulu¤u olanlar aç›kça
gösterilmiß olmal›d›r.
3 Sistem ihmali veya kötüye kullan›m› söz konusu
olanlar› tespit etmeyi sa¤layacak bir denetim mekanizmas›na sahip olmal›
3 ‹hmal ve istismar ma¤duru çocuklarla ilgili haberlerin çocuklar› deßifre etmeyecek, özel hayatlar›n›n gizlili¤ini zedelemeyecek biçimde yap›lmas› sa¤lanmal›d›r.
3 Art›k kaybedebilece¤imiz hiç zaman olmad›¤›n›n
fark›nday›z. 17 ayl›k bir bebe¤in bugüne kadar kaybetti¤imiz zaman›n bedelini ödedi¤inin fark›nday›z.
Bundan sonra bütün gücümüzü, bu ülkede yaßayan bütün çocuklar› korumay› hedefleyen ve bu ülkede yaßayan bütün çocuklar›n kendilerini güvende hissetmesini sa¤layacak bir çocuk koruma sistemini kurmaya yöneltmeliyiz.

Hiç vakit geçirilmeksizin bir çocuk koruma sistemi
olußturulmal›d›r;

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu,
Sa¤l›k Bakanl›¤›, Milli E¤itim Bakanl›¤›, ‹çißleri Bakanl›¤› ve Adalet Bakanl›¤› baßta olmak üzere ilgili tüm kurumlar›, bu sistemi olußturmak üzere ißbirli¤i yapmaya;

3 Çocuklar›n istismar›na neden olacak riskleri erken fark ederek, önleyebilecek bir erken uyar› sistemi olußturulmal›d›r.

Meclisi bu sistemin olußturulmas› için gerekli fiziksel koßullar› ve personel için yeterli bütçeyi tahsis etmeye;

3 Bu sistem içerisinde sa¤l›k ocaklar›, hastaneler,
e¤itim kurumlar›, sosyal hizmetler, kolluk birimlerinin ißbirli¤i içinde çal›ßmalar› sa¤lanmal›d›r.

Sivil toplum kurulußlar›n› bu süreci desteklemek
ve takipçisi olmak üzere bir strateji gelißtirerek,
hedef birli¤i yapmaya;

3 Risk alt›ndaki çocuklar›n veya onlar›n risk alt›nda bulundu¤unu fark eden yetißkinlerin kullanabilecekleri acil telefon hatt› kurulmal›d›r.

Adli ve idari sorußturma makamlar›n› bu olay›n failleri ile bu olayda ihmali bulunan tüm sorumlular›
tespit ederek, gerekli müeyyidelerin uygulanmas›n› sa¤lamaya davet ediyoruz. (20.11.2006)
n

3 Yaln›z anneleri veya çocuklar›n› bak›p, gözetmekte zorluk çeken ebeveynleri destekleyecek
hizmetler yayg›nlaßt›r›lmal›d›r.
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3 Çocu¤un anne – babas› taraf›ndan korunamad›¤› durumlarda devreye girecek bir kamu vesayeti
kurumu olußturulmal›d›r.

‹STANBUL BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZ‹

bas›n aç›klamalar›

Cargill Konusunda
Yarg› Kararlar›’na Uyulmal›d›r
ÜRK‹YE’nin en verimli
ve ayn› zamanda sulu
tar›m yap›labilen topraklar› üzerinde bütün çevre ve
hukuk de¤erlerini hiçe sayarak
kurulmuß bulunan Cargill tesisinin kesinleßmiß Yarg› kararlar›na karß›n, hala yerinde durmas›,
art›k tesisin hukuka ayk›r›l›¤› ve
yarg› kararlar›n›n uygulanmas›
zorunlulu¤u gibi kavramlar›n da
ötesinde bir a¤›rl›k ve anlam taß›maktad›r.

T

Unutulmamal›d›r ki en önemli
stratejik önlemlerin baß›nda G›da Güvenli¤i gelir. Bu kavram
Ulusal Güvenlik kavram›n›n ayr›lmaz bir parças› olup, bir ülkenin hiç bir yard›m almadan kendi
halk›n›n g e r e k s i n i m l e r i n e

y e t e c e k temel g›da maddelerini, üretebilecek verimli topraklara sahip olmas› ve temel g›dalara esas ürünleri bu topraklarda
üretebilecek egemenlik gücüne
sahip olmas› demektir. Bu nedenle verimli ve ayn› zamanda
sulanabilen topraklar›n varl›¤›
yaßamsal bir önem taß›maktad›r.
Bunlar›n özel bir önemle korunmas› gerekir. As›l olarak
5403 Say›l› Toprak Koruma ve
Arazi Kullan›m› Kanunu da bu
amaçla ç›kart›lm›ßt›r.
Konunun bir di¤er yan› da Cargill
üretiminin Türk ßekerpancar›
üreticisini yok edici ißlevidir ki,
bunun kabul edilebilir bir yan›
yoktur. Uluslararas› dayatmalarla olußan bu durumun aß›lmas›

için dayan›ßma ßartt›r. Çok de¤erli hukukçulardan olußan refikimiz Bursa Barosu’nun önderli¤inde Bursal› ayd›nlar›n ve sivil
toplum kurulußlar›n›n deste¤inde yürütülen bu büyük hukuki
mücadele, baßar› ile sonuçlanm›ßt›r. Yürütme ve ‹dare, Yarg›n›n kararlar›n› sadece kabul etmekle de¤il ayn› zamanda gere¤ini yapmakla da yükümlüdürler.
Bu nedenle ‹stanbul Barosu olarak Bursa Barosu’nun yan›nda
oldu¤umuzu bildiriyor ve Yarg›
kararlar›n›n gecikmeksizin aynen
uygulanmas›n› talep ediyoruz.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
(23.11.2006)

n

‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

Ö⁄RETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

T

ürkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk, Millet Mektepleri Baßö¤retmenli¤ini kabul etti¤i tarih
olan 24 Kas›m, her y›l Ö¤retmenler Günü olarak kutlanmaktad›r.

Atatürk, ça¤daßlaßma projesinin en önemli aya¤› olan e¤itimde yaz› devriminin tabana yay›lmas› için büyük çaba harcam›ß ve Millet Mekteplerini kurmuß, özellikle kara tahta baß›na geçerek yurttaßlara Türk alfabesini ö¤retmek için ö¤retmenlik yapm›ßt›r.
Türkiye’nin ça¤daß ö¤retmenleri de, emperyalizme karß› verilen Ulusal
Kurtuluß Savaß› sonras›nda kurulan Cumhuriyetimizin kazan›mlar›n› ve
Atatürk ilkelerini canla baßla savunmaktad›rlar.
‹stanbul Barosu olarak, Atatürk ilke ve devrimleri yolunda ayd›nlanman›n meßalesini genç kußaklara taß›yan, ça¤daß u¤raß›n mimarlar› olan
ö¤retmenlerimizi bu önemli günde kutluyor ve onlarla ayn› heyecan›
paylaßt›¤›m›z› belirtmek istiyoruz.
n
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Baro Bülteni

Çocuk Koruma
Kanunu

Sermaye Þirketleri
‹çin Cep Kitab›

ürk Hukukunda,
Anayasa baßta
olmak
üzere
Çocuklarla ilgili
düzenlemeleri ele alan
tüm hukuki verilerin derlendi¤i Çocuk Koruma
Kanunu ‹stanbul Barosu
Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.

stanbul Barosu
Yay›n Kurulu
Cep Kitaplar›
Dizisinden ç›kan Sermaye Þirketlerinde Yeniden Yap›land›rma
Konkordato- Uzlaßma‹flas›n Ertelenmesi adl›
yay›n, meslektaßlar›m›z›n yararlanmas›na sunuldu.

T

Çocuk Mahkemelerinin
Kurulußu, Görev ve Yarg›lama Usulleri Hakk›nda Kanun’da 2001 y›l›ndan bu yana yap›lan de¤ißiklikleri de içine alan kitapta, sadece Çocuk Koruma Kanunu de¤il, Anayasa’n›n, Türk Medeni
Kanunu’nun, Türk Ceza
Kanunu’nun, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin ‹nfaz› Hakk›nda Kanunun do¤rudan çocuklar› ilgilendiren ve içtihat
bulunan hükümlerine de
yer verildi.
Çocuk Koruma Kanunu
adl› eser, baromuzdan
edinilebilir.
n

‹

Türk ‹cra ‹flas Kanununda Sermaye Þirketlerine
Yönelik Yeniden Yap›land›rma Modelleri adl› panel notlar›ndan olußan
kitapta, Av. Filiz Saraç,
Prof. Dr. Yavuz Alangoya,
Prof. Dr. Selçuk Öztek ve
Av. Þakir Balc›’n›n konu
üzerine görüßleri yer al›yor.
Kitapta özellikle ‹cra ‹flas Yasas›’nda son dönemde yap›lan yasal de¤ißiklikler olan 4949 ve
5092 Say›l› yasalar ›ß›¤›ndan bu yeniden yap›land›rma modelleri irdeleniyor.
Av. Celal Ülgen ve Av.
Coßkun Ongun taraf›ndan yay›na haz›rlanan
Sermaye Þirketlerinde
Yeniden Yap›land›rma
Modelleri, Barodan edinilebilir.
n
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Çocuk ‹ßçiler Kitab›

Adalete Erißim

stanbul Barosu
Çocuk
Haklar›
Merkezi Çocuk ‹ßçiler
Çal›ßma
Grubu taraf›ndan düzenlenen, Çocuk ‹ßçilerin Dünü
Bugünü Yar›n› baßl›kl› seminer notlar›n› bir araya getiren Çocuk ‹ßçiler Dün- Bugün- Yar›n adl› kitap baro yay›nlar› Cep Kitaplar› dizisinden ç›kt›.
Konuyla ilgili uzmanlar›n ve
uygulay›c›lar›n görüßlerinin
yer ald›¤› kitapta, Çocuk Psikolojisi, Çocuk ‹ßçilerin Sosyal ve Hukuki Konumlar› ve
sorunlar› gibi konular ele
al›n›yor.
Yay›n kurulundan yaz›s›nda,
“Çocuklar›m›z› çal›ßt›rmakla
kalmad›k, erken yaßlarda ve
zorla evlendirdik onlar›. Daha
oyuncak araba göremeden,
tarladan ürün taß›yan gerçek
kamyonlara t›k›ßt›rd›k, amele
olarak kulland›k onlar›. Bu
kitapç›kta çocuklar›m›z›n hukuki ve sosyal durumlar›n›,
bizzat uygulay›c›lar›n gözünden anlama ve alg›lama olana¤›na kavußuyoruz. Orhan
Veli’nin (Fena Çocuk) Okuldan kaç›yorsun, kuß tutuyorsun, deniz kenar›na gidip fena çocuklarla konußuyorsun,
bir ßey de¤il beni de baßtan
ç›karacaks›n, dizelerindeki
sevecenlik kald› m› çocuklar›m›zda” diye soruluyor.
Av. Celal Ülgen ve Av. Coßkun Ongun taraf›ndan yay›ma haz›rlanan kitapç›k, ban
rodan edinilebilir.

7.04.2006 günü Lütfi
K›rdar Kongre ve
Sergi
Saray›’nda
gerçekleßtirilen
Adalete Erißim Uluslararas›
Sempozyum Notlar› Türkçe ve
‹ngilizce olarak yay›mland›. ‹stanbul Barosu’nun 128. kuruluß
y›ldönümü etkinlikleri kapsam›nda düzenlenen sempozyuma, Uluslararas› Ceza Mahkemesi yarg›ç ve savc›s› ile birçok
ülkeden baro temsilcileri kat›larak bildiri sunmußlard›.

‹

0

Sempozyumun aç›l›ß›nda bir
konußma yapan, ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kâz›m Kolcuo¤lu, “adalete erißimin temel ere¤i, bir ülkede hukukun üstünlü¤ünü egemen k›lmak ve yurttaßlar›n hukuka, adalete güvenini güçlendirilmesini sa¤lamak, hak ihlallerine u¤rayan
herkes için eßit koßullarda adalete ulaßman›n yolunu sunmak
ve herkesin adaletten alabildi¤ince yararlanmas›n› sa¤lamaya yönelik olmal›d›r, diyerek
adalete erißim denince akla ilkin mahkemeye erißimin geldi¤ini vurgulad›.
Kitapta UCM ve Adalete Erißim,
Katalonya ve Adalete Erißim,
Luksemburg Barosu’nun Adalete erißimdeki Rolü ve Barselona Barosu’nun Adalete Erißimdeki Rolü gibi konular› içeren sunumlar yer al›yor.
Bir yüzü Türkçe bir yüzü de ‹ngilizce olarak tasarlan›p bas›lan, Adalete Erißim Türkçe ‹ngilizce, Baro Yay›nlar› aras›ndan
45. kitap olarak meslektaßlar›n
yararlanmas›na sunuldu.
n

avukat kitapl›¤›

Karanl›¤›n Rengi Beyaz
v. Selim ve Kerim Alt›nok kardeßlerin birlikte kaleme ald›klar› kendi yaßam öyküleri
Karanl›¤›n Rengi Beyaz” Laika Yay›nc›l›k
“K
taraf›ndan Beylikdüzü TÜYAP Kitap Fuar›nda sat›ßa
sunuldu.

A

Alt›nok kardeßler 3 Kas›m Cuma günü saat 15’te Tüyap Kitap Fuar›’nda kitaplar›n› imzalad›lar.
Karanl›¤›n Rengi Beyaz adl› kitap, çocukluklar›ndan
itibaren görme yetilerinden yoksun olan iki kardeßin
y›lmadan sürdürdükleri mücadelenin öyküsüdür. Ka ranl›¤›n Rengi Beyaz, gözlerinin görmemesine karß›n
yaßama s›k› s›k› sar›lan ve ald›klar› e¤itim sayesinde
hayat› hem kendileri, hem çevreleri için anlaml› k›lmaya çal›ßan ikiz kardeßlerin gerçek hikâyesidir. Ortaokul s›ralar›nda gözleri tamamen göremez hale
gelen kardeßler liseyi bitirdikten sonra ald›klar› iyileßtirme e¤itimi sayesinde adeta yeniden do¤muß gibi oldular. Hukuk Fakültesini birincilik ve ikincilikle
bitirdikten sonra, mast›r ve doktoralar›n› yapan ve
ayn› zamanda Devlet Konservatuar› yar› zamanl› ßan
bölümünü bitiren ikizler kendi kendilerine ‹ngilizce
ö¤rendiler. As›l meslekleri olan avukatl›¤›n yan› s›ra,
müzisyen, ö¤retmen ve yazar oldular. Çal›ßmay› kendileri için yaßam biçimi kabul ettiler. 24 saat onlara
yetmiyor.

Yaklaß›k bir buçuk y›lda haz›rlad›klar› yaßam öykülerini içeren kitapla topluma ve özellikle engelli çocu¤u bulunan ailelere mesajlar veriyorlar.
Kitap yaßanm›ß olaylar, ilginç an›lar ve hayata bir
baßka pencereden bakan görüßleri içeriyor. Zerrin
Özalp Öztarhan’›n editörlü¤ünde ak›c›l›k kazanan
metnin okurlar için farkl› bir okuma serüveni olaca¤›
kesin.
n

TÜRK-ERMEN‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹NDE TAR‹H‹ BELGELER
stanbul Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu’nun da aralar›nda bulundu¤u, Ulusal Sivil Toplum Kurulußlar› Birli¤i taraf›ndan yay›mlanan, Belgeler ve Tan›klarla Türk-Ermeni ‹lißkilerinde Tarihi
Gerçekler adl› kitap, Alfa yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.

‹

Prof. Dr. Aysel Ekßi taraf›ndan derlenen kitapta, kitab›n önsözünde, “soyk›r›m suçlamalar›n›n bugün bizim, ileride çocuklar›n yaßam›na yönelik
küresel bir tehdit olußturuyor,” deniliyor. Ulusal Sivil Toplum Kurulußlar›
Birli¤i ad› alt›nda yapt›¤›m›z faaliyetlerden biri Ermeni sorununun bilimsel anlamda incelenmesine, tart›ß›lmas›na ve çözüm yollar›n›n araßt›r›lmas›na ortam sa¤almakt›r, denilerek kitab›n genel çerçevesi ortaya konuyor. Ermeniler taraf›ndan Türklere yap›lan toplu k›y›mlar› gösteren foto¤raflar›n da yer ald›¤› kitapta, Prof. Dr. ‹lber Ortayl›’dan, Prof. Dr. Türkkaya Ataöv’e, Av. Nazan Moro¤lu’ndan Prof. Dr. Eric Feigl’e dek birçok uzman ve bilim adam›n›n görüßleri yer al›yor.
n
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Baro Bülteni

ruhsat törenleri

EK‹M AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR

05.10.2006
GÖZDE COÞKUNSU
SELEN YEN‹CE
GÜLÜSTAN DEDEOÚLU
SERHAT KILIÇ
‹HSAN AKD‹N
CANAN ÖZÇÖREKÇ‹
MEHTAP YURTLUK
SERHAN BÜYÜKDOÚAN
YASEM‹N ZÖNGÜR
MUHAMMET OLGUN
BÜLENT ÖZER
EL‹F GENCA
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BURCU ‹SOT

ÖZGÜR AKGÜN

YASEM‹N GÜLLÜOÚLU

GÖKSEL ÞAH‹N

‹BRAH‹M GÖKDEN‹Z

‹LHAN CAN

ruhsat törenleri

12.10.2006
DERYA KOCA
ALAADD‹N ULUDAÚ
ÖZGE KARAER
NAYIF ALTAÞ
TOLGA AYDIN
EDA MANAV
FATMA SELEN BARLAS
‹LYAS ÇAMUR
CEBRA‹L SARIKAYA
C‹HAN BÜYÜK
‹SMA‹L GÜL
MUSTAFA TIÚLI
D‹DEM OBEN ÖZANT
MEHMET TUNA AMAÇ
S‹NEM SULTAN AKAR
YÜCEL DEM‹RC‹

19.10.2006
AHMET KUMBASAR
ZEYNEL EMRE
AHU SAVAÞKAN
HASAN HÜSEY‹N BAL

CAN HASAN ACILIOÚLI
MEHMET BARIÞ YAYA
SEDEF MUTLUER
NESL‹HAN ÖZTÜRK
MEHMET ÜSTÜNDAÚ

27

‹stanbul

Baro Bülteni

haberler

Avukatlar Sosyal Yard›m ve Dayan›ßma
Fonundan Yararlanabilecekler
Türkiye Barolar Birli¤i Sosyal Yard›m ve Dayan›ßma Yönergesi, Geçici ‹ß Görmezlik, Ola¤anüstü ve Cenaze Yard›mlar› Esaslar› Yönerge No:1’e göre, 19 Haziran 2005
ile 31 Ekim 2006 tarihleri aras›nda 657 adet baßvurunun
yap›ld›¤› ve toplam 770.253.77 YTL tutar›ndaki sosyal
yard›m›n avukatlara ve vefat eden avukat ailelerine
ulaßt›r›ld›¤› bildirildi.
Sa¤l›k Yard›mlar› Esaslar› Yönerge No:2’ye göre ise düzenlenen sa¤l›k yard›mlar›yla yönergenin 6. maddesinde belirtilen teminatlar kapsam›nda olmak üzere; yatarak ve k›smen ayakta yap›lan tedavilere ilißkin y›ll›k
4.000,00 YTL limitle meslektaßlar›m›z taraf›ndan karß›lanan sa¤l›k hizmetleri, ilaç ve t›bbi malzeme bedellerinin belirli bir s›n›r ve yüzdelerle kendilerine ödenmesinin sa¤land›¤› bildirildi.
Türkiye Barolar Birli¤inin 07.11.2006 tarih ve 110 say›l›
duyurusunda, bu hizmetin 01 A¤ustos 2006 tarihinde
baßlad›¤› ve 31 Ekim 2006 tarihi itibariyle 8 baßvurunun
yap›ld›¤› ve 16.915,00 YTL tutar›nda sa¤l›k yard›m›n›n ihtiyaç sahiplerine verildi¤i belirtildi.
2 numaral› yönerge kapsam›ndan meslektaßlar›m›z›n
yeterli bilgiye sahip olmad›klar› ve usul bak›m›ndan
baßvurular›n do¤ru yap›lmad›¤› anlat›lan duyuruda,
meslektaßlar›m›z›n Türkiye Barolar Birli¤inin www.barobirlik.org.tr adresli WEB sayfas›nda yönergelerin tam
metinlerini bulabilecekleri ve Sa¤l›k Yard›m› Talep Formuna ulaßabilecekleri anlat›ld›.
Duyuruda ayr›ca, Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulunun 05.11.2006 tarihli toplant›s›nda ald›¤› 2449/6 say›l› karar ile sa¤l›k yard›mlar›n›n, avukat›n ba¤l› oldu¤u
Baro Baßkanl›¤›na ait banka hesab› yan›nda avukat›n kißisel banka hesab›na da gönderilebilece¤i hat›rlat›ld›.

Avukata Sald›r›
Mahkumiyetle Sonuçland›
01.04.2006 tarihinde görevi baß›ndaki avukata silahla
sald›ran san›k 8 y›l hapis cezas›na mahkûm edildi.
‹stanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesinin 02.11.2006 tarihli celsesinde san›¤›n yarg› görevini yapan kißiye karß›
görevi yapt›rmamak için direnme suçundan T.C.K. n›n
265/2 maddesi gere¤ince 2 y›l hapis cezas›, silahla adam
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yaralamak suçundan T.C.K. n›n 86/1,86/3 87/1 maddeleri gere¤ince 5 y›l hapis cezas›,6136 S.K. n›n 13/1 maddesi gere¤ince 1 y›l hapis 450,00-YTL. adli para cezas› ile
cezaland›r›lmas›na karar verildi.
Avukatl›k Kanununun 95/4 maddesi gere¤ince ‹stanbul
Barosu Baßkanl›¤› kamu davas›na kat›lma talebinde bulunmuß,15.05.2006 tarihli ilk celsede Baronun kat›lma
talebi kabul edilmiß, dava Avukat Haklar› Merkezi taraf›ndan takip edilmißtir.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi
Genç Hukukçular Projesi

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi (A‹HM) genç hukukçular için bir istihdam projesi haz›rlad›.
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi Yaz› ‹ßleri Müdürü
Erik Fribergh’in ‹stanbul Barosu Baßkanl›¤›na gönderdi¤i yaz›ya göre, mahkeme genç hukukçular›n istihdam›na ilißkin esaslar› belirledi.
Fribergh yaz›s›nda, mahkemeye Türk vatandaßlar› taraf›ndan önemli say›da baßvuru yap›ld›¤›n›, sürekli olarak
Türk hukukçular›na ihtiyaç duyuldu¤unu, her ne kadar
ßu anda Türk hukukçular için aç›lm›ß istihdam amaçl›
bir s›nav bulunmamas›na karß›n gelecekte bu tür f›rsatlar›n ç›kabilece¤ini bildirdi.
Bu konuya ilißkin ayr›nt›lar›n Avrupa Konseyi’nin
http://www.coe.int adresli WEB sitesine konulaca¤›n›
anlatan Fribergh, bu bilgilere sayfan›n en alt›na konulacak “employmet” (istihdam) üzerine t›klanarak ulaß›labilece¤ini kaydetti.
Verilen bilgiye göre, bu konuda haz›rlanan kitapç›¤a da Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesinin
http://www.echr.coe.int adresli WEB sitesinde önce
“The Court” (mahkeme), daha sonra (employment) (istihdam) üzerine t›klayarak ulaß›labilecek.

haberler
Türk Sanat Müzi¤i Koromuz
TRT’de Bant Kayd› Yapt›

Bilgi ‹ßlem Servisi personeli 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? Avukat portal›na nas›l girilir,
nas›l kullan›l›r, 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.

‹stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu 21 Kas›m
2006 Sal› günü saat 19.00’da TRT ‹stanbul Radyosu Mesut Cemil Stüdyosunda bant kayd› yapt›.
Udi Þef Caner Bak›r Yönetimindeki ‹stanbul Barosu Türk
Sanat Müzi¤i Korosu, 30 dakikal›k programda sevilen
eserleri seslendirdi.
Program denetimden geçtikten sonra Radyo – 4’de
Amatör Korolar program›nda yay›nlanacak. Yay›n gün ve
saati meslektaßlar›m›za ayr›ca bildirilecek.

Avukatlar ve Stajyer Avukatlara
UYAP Kurslar› Devam Ediyor

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.

Hukuki Makale ve Yarg› Kararlar›na
Sitemizden Ulaß›labilir.
‹stanbul Barosu Dergisi’nde yay›mlanan tüm makale,
yararl› bilgiler, Yarg›tay, Dan›ßtay ve Anayasa Mahkemesi Kararlar›na sitemizden ulaß›labilir.
Sitemizin Yay›nlar linki t›kland›ktan sonra o baßl›k alt›nda beliren Baro Dergileri k›sm› aç›larak 2006’dan bu yana yay›mlanan tüm dergi içeriklerine bilgisayar ortam›ndan da erißilebilmektedir. Bundan sonra ç›kacak
dergilere de ayn› yolla erißilebilecektir.
Bu olanak sayesinde, onlarca hukuki makale ve binlerce yarg› karar›na, internet ortam›nda ücretsiz olarak
meslektaßlar›m›z ulaßabileceklerdir.

“Avrupa Hukuku Günleri”
Konferanslar› Devam Ediyor

‹stanbul Barosu Bilgi ‹ßlem Servisi Ulusal Yarg› A¤› Projesi’nden (UYAP) yararlanmak isteyen avukatlar ve stajyerler için üç saat süren seminer-kurs program› devam
ediyor.
Kurslar hafta içi Perßembe günleri d›ß›nda saat 14.00 –
16.00, 16.00 – 19.00 aras›nda

‹stanbul Barosu ve ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Avrupa Hukuku Araßt›rma ve Uygulama Merkezince ortaklaßa düzenlenen “Avrupa Hukuku Günleri” baßl›kl› seri
konferanslar›n alt›nc›s› 17 Kas›m 2006 Cuma günü yap›ld›.
Beyaz›t’taki ‹stanbul Üniversitesi Doktora Salonunda iki
oturum halinde verilen konferans›n konusu: “Teori ve
Uygulamada Yabanc› Mahkeme Kararlar›n›n Tan›nmas›
ve Tenfizi”.
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16. Hal› Saha Futbol Turnuvas›n›n
ﬁampiyonu: Kallavi-2
Bo¤aziçi tak›m›n›n ikinci olarak tamamlad›¤› turnuvada,
Yaz› üçüncü, Kakarakikiri ise dördüncü oldu
por Komisyonu Baßkan›
Av. Engin Tuzcuo¤lu ile
Komisyon Üyesi Av. Kürßat Güvenç’in organize etti¤i “Yine Sonbahar, Yine Beraberiz”
slogan›yla baßlayan ‹stanbul Barosu Geleneksel 16. Hal› Saha
Futbol Turnuvas› 23 Eylül -18
Kas›m 2006 tarihleri aras›nda
Kad›köy Halil Türkkan Hal› Saha
Tesislerinde yap›ld›.

S

Maçlar›n yap›laca¤› tesislerde
turnuvan›n aç›l›ß kokteyli yap›ld›.
Kokteyle Baromuz Baßkan›
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu ve Spor Komisyonu Koordinatörü Av. Muammer Ayd›n da kat›ld›. Turnuvaya Agresif Marmara, Kallavi(Birkaç Yaßl› ‹yi Adam), Þeytan›n Avukatlar›, Carpe-Diem, Yaz›,
Son Dakika, Panik Atak, Zu¤aßi
Berepe, Otuzbeß, Anatolia, Þampaßakaraderbentspor,
Tmsf,
Adalet Meslek Lisesi, Bekar Bacanaklar, Kakara Kikiri , K›z›ly›ld›z, Sultanbeyli Adliye Baro, Ac
Asia Minör, Bo¤aziçi, ‹nfamis
Pentas, Kallavi-2, Susurluk
Kamyonu, Nostalji ve Baro olmak üzere 24 tak›m kat›ld› ve tak›mlar 3 grupta mücadele etti.
Bu y›lki turnuvada toplam oyuncu say›s› ise rekor say›labilecek
bir say›ya ulaßt›:416.

Kallavi-2
Turnuva boyunca oynanan toplam 96 maç›, evvelce profesyonel
liglerde maç yönetmiß hakemler
yönetti. Olabilecek yaralanmalarda acil müdahale için ise, tüm
maçlar boyunca, içinde bir doktor ve iki sa¤l›k teknisyeninin bulundu¤u ambulans haz›rd›.
Her tak›m›n en az 7 maç yapt›¤›
turnuvada, grup maçlar›ndan

sonra sekiz tak›m çeyrek finale
yükseldi. Çeyrek final maçlar›nda eßleßen Yaz› & Anatolia; Bo¤aziçi & Susurluk Kamyonu; KakaraKikiri & Bekar Bacanaklar;
Kallavi -2 & Zu¤aßi Berepe tak›mlar› aras›ndaki maçlar sonunda rakiplerini yenen Yaz›, Bo¤aziçi, Kakarakikiri ve Kallavi-2
tak›mlar› yar› finale yükseldi. Ya-

‰
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Bo¤aziçi

spor
r› finalde ise Yaz› & Kallavi-2 ve
Bo¤aziçi& Kakarakikiri tak›mlar›
eßleßti. Gerçek anlam›yla dißediß
mücadelelerin yaßand›¤›, zaman
zaman istenmeyen sertliklerin
dahi oldu¤u maçlar sonunda Bo¤aziçi ve Kallavi-2 tak›mlar› finale yükseldi.
18 Kas›m 2006 günü yap›lan final
maç›nda Bo¤aziçi’ni yenen Kallavi-2 tak›m› birinci oldu. Bo¤aziçi’nin ikinci tamamlad›¤› turnuvada, Yaz› üçüncü, Kakarakikiri
ise dördüncü oldu.

Yaz›

Tak›mlara kupa ve madalyalar›n›,
Baromuzun Spor Komisyonu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Muammer Ayd›n verdi.
Bu arada geçen y›ldan beri verilmeye baßlanan Onur Ödülü ise,
turnuva geçmißindeki eme¤i,
sporun dostluk ve kardeßlik yan›na olan derin ba¤l›l›¤› ve neredeyse kat›l›mc› meslektaßlar›m›z›n tamam› nezdindeki sevgisi
dikkate al›narak, düzenleme komitesi karar›yla, Av. Cengiz Babal›k’ a verildi.

Kakarakikiri
ambulans deste¤i için sorumlu
Yönetim Kurulu Üyemize, Baro-

muza ve Kad›köy Belediyesi’ne
teßekkür ediyoruz.
n

Yeni dostluklar›n kurulmas›,
mesle¤in yo¤unlu¤u içinde kaybolmuß eski dostluklar›n ise yeniden canlanmas› için gerçekten
önemli bir f›rsat olan, 16 y›ll›k
geçmißi sebebiyle kurumsal düzeydeki turnuvalar içinde devaml›l›¤› sebebiyle belki de ilk s›rada yerini alan, ‹stanbul Barosu
Hal› Saha Futbol Turnuvas› ödül
töreninin ard›ndan temenni konußmalar› ile sona erdi. ‹stanbul
Barosu olarak bizde eme¤i geçen ve kat›lan herkese, ayr›ca
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i ç i n d e k i l e r
O Olmasayd›...
O'nu 68 y›l önce yitirdik.
Sayg› ve minnetle

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

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

an›yoruz

3

Sorumlu Yaz› ‹ßleri Müdürü
Av. Muammer AYDIN
Yay›ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Muammer AYDIN
Av. Nazan MORO⁄LU
Yay›n Kurulu
Baßkan: Av. Celal ÜLGEN
Yazman: Av. Coﬂkun ONGUN
Üyeler: Av. Osman KUNTMAN
Av. Yörük KABALAK
Av. N. Ateﬂ ATAYAKUL
Av. ‹smail GÖMLEKL‹
Av. Baﬂar YALTI

5

6

Eski baﬂbakanlardan gazeteci,
yazar, ﬂair ve çevirmen Bülent
Ecevit’i yitirdik

Sümerolog Muazzez ‹lmiye Ç›¤
‹lk Duruﬂmada Beraat Etti
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“Kad›na Yönelik ﬁiddet
‹nsan Haklar› ‹hlalidir”

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