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‹stanbul Barosu Baﬂkanl›¤›
16 Aral›k Cumartesi günü
bas›nla kahvalt›l› sohbet
toplant›s› düzenledi.

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

Yüzlerce avukat cüppeleriyle
Tünel’den Taksim Alan›na kadar
tecridi protesto yürüyüﬂü yapt›.

Sorumlu Yaz› ‹ßleri Müdürü
Av. Muammer AYDIN
Yay›ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri
Av. Muammer AYDIN
Av. Mehmet DURAKO⁄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
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Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetlerinin
Görev Alanlar› Paneli

baßkandan

Montreux
Sözleﬂmesi
Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
‹stanbul Barosu Baßkan›

‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›n›n Lozan antlaﬂmas› ile belirlenmiﬂ
statüsünü Türkiye lehine de¤iﬂtiren ve Türkiye, Avustralya, Bulgaristan,
Fransa, ‹ngiltere, Japonya, Romanya, SSCB, Yugoslavya ve Yunanistan
aras›nda imzalanan 20 Temmuz 1936 tarihli bu sözleﬂme, 2 May›s 1938 de
‹talya taraf›ndan da imzalanm›ﬂt›r.
ontreux Sözleßmesi Türkiye Cumhuriyetinin imzalad›¤› en önemli uluslararas› sözleßmelerden biridir. 20 y›l geçerlili¤i olmas›na karß›n bugüne kadar baßar›yla uygulanan bir sözleßmedir. So¤uk savaß
döneminde bile önemini yitirmemißtir. Sovyetler Birli¤inin da¤›lmas›ndan sonra dünyan›n
tek süper gücü havas›na giren ABD, 11 Eylül
sendromunun da etkisiyle dünya jandarmal›¤›na soyunmuß ve özellikle enerji bölgelerini
kontrol alt›na alma girißimleri baßlatm›ßt›r.
Bu çerçevede Ortado¤u ve Kafkaslar› da kontrol alt›na alabilmek amac›yla Karadeniz’de bir
güç olußturmak için Montreux Sözleßmesinin
de¤ißtirilmesini istemektedir.

M

‹stanbul Barosu olarak konunun öneminin bilincindeyiz. Bu aç›dan Montreux Sözleßmesini
her yönüyle ele alan bir panel düzenledik.*
Biz burada Montreux Sözleßmesine k›saca bir
göz atmak istiyoruz.
‹stanbul ve Çanakkale bo¤azlar›n›n Lozan
antlaßmas› ile belirlenmiß statüsünü Türkiye
lehine de¤ißtiren ve Türkiye, Avustralya, Bul-

garistan, Fransa, ‹ngiltere, Japonya, Romanya, SSCB, Yugoslavya ve Yunanistan aras›nda
imzalanan 20 Temmuz 1936 tarihli bu sözleßme, 2 May›s 1938 de ‹talya taraf›ndan da imzalanm›ßt›r.
24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Sözleßmesi
Türkiye’nin egemenlik haklar›n› k›s›tlay›c› baz› hükümler içeriyordu. Türkiye o günkü koßullar içinde kabul etti¤i bu koßullar› de¤ißtirmek için uygun zaman kolluyordu. Bu ortam
1930 un ortalar›nda do¤du. Hitler Almanya’s›
ve Mussolini ‹talya’s› Ortado¤u ve Akdeniz’de
etkili olma çabalar› ‹ngiltere ve Türkiye’yi birbirine yaklaßt›rd›. 11 Nisan 1936 da Lozan Bo¤azlar Sözleßmesine taraf olan devletlere
Türkiye birer nota verdi. Notada bo¤azlar›n silahtan ar›nd›r›lmas›n› ve Bo¤azlardan geçißi
denetleyecek uluslararas› bir komisyonun kurulmas›n› öngören sözleßme hükümlerinin
de¤ißtirilmesini istedi. ‹talya d›ß›nda bütün taraf devletler de¤ißiklik talebine olumlu yan›t
verdiler. Türkiye’nin de¤ißiklik isteklerinin görüßülmesi amac›yla 22 Haziran 1936 da ‹sviçre’nin Montreux kentinde bir konferans dü-
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zenlendi. Konferansa Türkiye’nin tezine karß›l›k ‹ngiltere ile SSCB baßka bir tez ileri sürdüler. SSCB, Türkiye’nin bo¤azlar›n silahs›zland›r›lmas› talebini kabul ediyor ve Karadeniz’de
k›y›s› olmayan devletlerin savaß gemilerinin
Karadeniz’e sokulmas›na Türkiye taraf›ndan
engel olunmas›n› istiyordu. ‹ngiltere ise Karadeniz’de k›y›s› olsun veya olmas›n bütün devletler için tonaj s›n›rlamas›n› talep ediyordu.
Türkiye konferansta ‹ngiltere ve SSCB’nin tezlerinin uzlaßt›r›lmas› konusunda bir yol izledi.

manlar›n› ziyaret edecek gemiler tonaj hesab›na dâhil edilmeyecekti.

Karadeniz’de k›y›s› bulunan devletlere ait gemiler için ise bar›ß zaman›nda tonaj ve say› s›n›rlamas› getirilmiyordu. Ancak bu gemiler
teker teker ve refakatlerinde en çok iki destroyer ile birlikte Bo¤azlardan geçebileceklerdi. Bu devletler Karadeniz d›ß›nda yapt›rd›klar› veya sat›n ald›klar› deniz alt›lar› ise, önceden bildirmek koßuluyla gündüz ve yüzeyden
olmak üzere serbestçe bo¤azlardan geçirebi‹ki ay süren görüßmeler sonunda ‹mzalanan leceklerdi. Uçak gemilerini bo¤azlardan geMontreux anlaßmas› ile Türkiye’nin yap›lma- çirme yasa¤› bu devletlere de uygulan›yordu.
s›n› istedi¤i önemli de¤ißiklikler kabul edildi.
Sözleßmeyle, Türkiye’nin kat›ld›¤› bir savaß
Bu sözleßmeyle Bo¤azlar silahs›zlaßt›r›ld› ve durumunda, savaß gemilerinin bo¤azlardan
uluslararas› bo¤azlar komisyonu kald›r›ld›.
geçißi tümüyle Türkiye’nin yetkisine b›rak›l›Bölgenin güvenli¤i tamamen Türkiye’ye b›rayordu. Türkiye’nin kat›lmad›¤› bir savaß duruk›ld›.
munda ise savaßç› devletlerin savaß gemileSözleßmeye göre; bar›ß zaman›nda veya Tür- rinin bo¤azlardan geçißi tümüyle yasaklan›kiye’nin taraf olmad›¤› bir savaß zaman›nda ti- yordu. Türkiye savaßa kat›lmasa bile kendisini
caret gemileri bo¤azlardan serbest geçiß hak- pek yak›n bir savaß tehdidi alt›nda sayarsa, sak›n› kullanacakt›r, Türkiye’nin taraf oldu¤u bir vaß gemilerinin bo¤azlardan geçißi konusunda
savaßta ise Türkiye’nin savaß halinde olmad›¤› kendisi karar vermeye yetkili k›l›n›yordu. Andevletlere ait ticaret gemilerine belirli koßul- cak Türkiye’nin bu gerekçeyle verdi¤i karar ve
lar alt›nda serbest geçiß hakk› tan›nacakt›r. ald›¤› önlemler Milletler Cemiyetinin 2/3 çoYap›lan hizmet d›ß›nda herhangi bir ödeme ol- ¤unlu¤unun uygun bulunmamas› halinde kalmayacak, k›lavuz kaptan al›m› da iste¤e ba¤l› d›r›l›yordu.
olacakt›r.
Montreux Bo¤azlar Sözleßmesi 1936 y›l›nda 20
Savaß gemilerine gelince: Bar›ß döneminde, y›ll›k bir süre için imzalanm›ßt›. Sözleßme süKaradeniz’de k›y›s› olmayan devletlerin, tranresinin bitimine iki y›l kala hiçbir ülkeden desit geçiß halinde gemilerinin say›s› 9’u, toplam
¤ißiklik istemi gelmedi. Sözleßme so¤uk savaß
tonaj miktar› da 15,000 tonu geçemeyecekti.
döneminde bile baßar›yla uyguland›. Son zaBu Gemiler, Karadeniz’de en çok 21 gün kalamanlarda ABD’nin öne sürdü¤ü Sözleßmede
bilecekti. Bu devletlerin Karadeniz’de bulunde¤ißiklik istemleri, ABD’nin Rusya’y› güneydurabilecekleri toplam gemilerin tonaj› da
den kußatma ve Kafkaslar içi besledi¤i niyet30.000 tonilatoyu aßmayacakt›. Ayr›ca bu devn
leri dile getirmesi olarak alg›l›yoruz.
letler geçiß öncesinde Türkiye’ye bildirimde
bulunacak, 10.000 tonilatodan büyük savaß *Panel çözümleriyle “Bir Zafer ‹ki Belge” adl› kitap
gemilerini, denizalt›lar›n› ve uçak gemilerini olußturulmuß ve ‹stanbul Barosu yay›nlar› aras›nda yer
de Karadeniz’e geçiremeyeceklerdi. Bo¤az li- alm›ßt›r.
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Bas›nla Sohbet Toplant›s›

stanbul Barosu Baßkan-

Tecridin bir insan haklar› ihlali

olmad›¤›n›, oysa tutuklaman›n

l›¤› 16 Aral›k Cumartesi

oldu¤unu vurgulayan Kolcuo¤lu,

bir ceza de¤il bir tedbir oldu¤unu

günü bas›nla kahvalt›l›

tecritle insanlar›n yaln›zlaßt›r›l-

kaydederek, bu sonucun yasada

sohbet toplant›s› düzenledi.

d›¤›n›, kißide sosyal ve psikolojik

kategorik suçlar olußturulma-

Toplant›ya bas›n mensuplar›n›n

sorunlar yaratt›¤›n›, uygulamada

s›ndan kaynakland›¤›n› belirtti.

‹

yan› s›ra ‹stanbul Barosu Yöne-

bir iyileßtirme yap›larak sorunun

tim Kurulu Üyeleri, Van, Tekir-

çözülebilece¤ini, bu konuda üç

da¤, K›rklareli, Artvin Baro baß-

kez bakanla görüßtü¤ünü, ancak

kanlar› da kat›ld›.

yetkililerin ißin kolay›na kaçt›kla-

Toplant›da konußan ‹stanbul Ba-

r›n› söyledi.

Anayasa’dan sonra gelen temel
yasalardan olan TCK ve CMK de¤ißiklikleri konusunda baro olarak bildirilen görüßlere pek itibar edilmedi¤inin ve yasalar›n

rosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcu-

Ceza Muhakemesi Yasas› uygu-

AB bask›lar› sonucu aceleyle ç›-

o¤lu, savunma ve adil yarg›lan-

lamas›nda yanl›ßl›klar yap›ld›¤›n›

kart›ld›¤›n›n alt›n› çizen Av. Ka-

ma hakk› önündeki engeller ve F

hat›rlatan Kolcu¤lu, Türkiye’de

z›m Kolcuo¤lu, bu nedenle de ya-

Tipi cezaevlerindeki tecrit uygu-

22 bin hükümlüye karß›n 32 bin

salar›n uygulanmas›nda s›k s›k

lamalar› hakk›nda toplant›ya ka-

tutuklunun bulundu¤unu, bunu

aksakl›klar›n görüldü¤ünü ve

t›lanlara bilgi sundu.

normal kabul etmenin mümkün

söz konusu temel yasalarda bir
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konusunda sessiz kalmas›n› da
yad›rgad›klar›n› bildirdi.
CMK ile getirilen yeni uzlaßma
sisteminin alternatif yarg›lama
olarak yarg› düzeni içinde ßekillendirilemedi¤ini,

Cumhuriyet

Savc›lar›na verilen uzlaßt›r›c› görevinin sistemin özüne ayk›r› oldu¤unu, taraflara güven vermeyece¤ini belirten ‹stanbul Barosu
Baßkan›, bu anlamda savunma
ve adil yarg›lanma hakk› önünde
pek çok engellerin olußturulduz›rland›¤›n›, görüß iletilmesi du-

lik yap›ld›¤›n› anlatt›.

rumunda da bunlar›n dikkate

Baßkan Kolcuo¤lu, daha sonra

al›nmad›¤›n› ifade etti.

bas›n mensuplar›n›n çeßitli ko-

Baßkan Kolcuo¤lu, yasa tasar› ve

4

¤unu savundu.

buçuk y›l içinde dört kez de¤ißik-

tekliflerin olußturulmas› aßama-

Baßkan Kolcuo¤lu ayr›ca, Avrupa

s›nda zaman›nda görüß sorul-

Birli¤ine uyum aç›s›ndan çeßitli

mad›¤›n›, yasalar›n oldu-bitti an-

yasalar›n ç›kar›lmas›nda bask›

lay›ß› ile ve özel talimatlarla ha-

yapan AB’nin yarg› ba¤›ms›zl›¤›

nulardaki sorular›n› yan›tlad›. n

güncel

Yürüyüﬂ ve Bas›n Aç›klamas›
Yüzlerce avukat cüppeleriyle
Tünel’deki Baro Merkezinin önünden
Taksim Alan›na kadar yürüdü.

tipi cezaevlerindeki tecrit uygulamas›n›n kald›r›lmas›, savunma ve adil
yarg›lanma haklar›na getirilen
engellerin protestosu için yüzlerce avukat saat 15.00’da Baro
Merkezi önünde bulußtu. Buradan baßlayacak yürüyüße, TBB
Baßkan Yard›mc›s› ve Yönetim
Kurulu Üyeleri ile ‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu,
Yönetim Kurulu Üyeleri, Artvin,
Adana, Ayd›n, Van, Kocaeli, Sakarya ve Diyarbak›r barosu baßkanlar› da kat›ld›.

F

“Tecrit ‹nsan Haklar› ‹hlalidir”
yaz›l› pankartla yürüyüße geçen
avukatlar ‹stiklal Caddesi üzerinden Taksim Alan›na ulaßt›.
Yürüyüß boyunca avukatlar “Tec-

ridi Kald›r›n, Ölümleri Durdurun”, “Savunma Hakk› K›s›tlanamaz” sloganlar›n› att›lar.
Taksim Alan›nda bir bas›n aç›klamas› yapan ‹stanbul Barosu
Baßkan›
Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, “‹stanbul
Barosu olarak, yasam›z›n bize
verdi¤i sorumluluk ve vicdan›m›za yüklenen hukukçu duyarl›l›¤›
ile sorunun çözümü için her türlü katk›y› vermeye haz›r oldu¤umuzu kamuoyuna duyuruyoruz”
dedi.
Baßkan Kolcuo¤lu’nun bas›n
aç›klamas› ßöyle:
“Ülkemizde yaklaß›k 6 y›ldan bu
yana, F Tipi Cezaevlerinde, tutuklu ve hükümlüleri en do¤al

gereksinimlerinden uzaklaßt›ran
bir özel “model” uygulanmaktad›r. Bu tecrit modeli, havaland›rma, görüßme, okuma, giyim ve
sa¤l›k gibi temel vazgeçilmez
haklar›n kullan›lmas›na engel
olurken, tutuklu ve hükümlülerin fiziksel sa¤l›¤›nda, ruhsal bütünlü¤ünde ve kimli¤inde telafisi
mümkün bulunmayan hasarlar
olußturmaktad›r.
6 y›ldan bu yana, sorunlara duyarl› kesimlerle birlikte, asl›nda sorunun taraf› konumunda bulunan
Avukatlar olarak mücadele verdik. Bu mücadelenin olumlu sonuçlanmamas› bir yana, F Tipi Cezaevlerinde avukat-müvekkil ilißkilerinin sa¤l›kl› yürütülmesinde
de zorluklar yaßanmaktad›r.
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Aradan geçen 6 y›l sonra bugün
sorun, ayn› boyutuyla devam ediyor. Yaßamlar kaybediliyor, yeni
rahats›zl›klar sürüyor ve art›k
gelinen noktan›n ciddiyetinin
kavranmas› için avukatlar ölüm
orucuna yat›yor. Ceza Muhakemesinin de¤ißtirilen hükümleri
ile savunma ve adil yarg›lanma
hakk› ile adalete erißim giderek
olanaks›z k›l›n›yor.
Gelinen bu son noktada, öncelikle ifade ediyoruz ki, tecrit bir insan haklar› ihlalidir. Asla kabul
edilemez. Tecride maruz b›rak›lan kißinin tutuklu veya hükümlü
olmas› da bu gerçe¤i de¤ißtirmez. En k›sa zamanda tecride
son verilmeli ve ölümler durdurulmal›d›r.
Bu eylemimiz, ölüm oruçlar›na
destek vermek amac›yla de¤il,
tam da tersine ölüm oruçlar›n›n
sonland›r›lmas› için yap›lmaktad›r. Sergiledi¤imiz duyarl›l›k tümüyle insanc›ld›r ve özel olarak
da hukukçu duyarl›l›¤›d›r. ‹nsan›n s›n›rl› sosyal ilißkilerini bile
yok sayan, onu do¤as›n›n biçimlendirdi¤i atmosferin uza¤›na ta-
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ß›yan ve insanl›k d›ß› bir muameleye mahkum b›rakan bu modelin uygulanmas› asla kabul edilemez. Çünkü tecrit, yarg›n›n verdi¤i hükmün d›ß›nda ikinci bir cezan›n infaz› anlam›na gelmektedir. Hukukla bezenmiß vicdanlar›n sadece bu olguyu bile kabul
etmesine olanak yoktur.
Çözüm güç ya da olanaks›z de¤ildir. Mevzuatta de¤ißiklik öngörmeyen, hiçbir mimari tadilat
gerektirmeyen, güvenlik kayg›lar›ndan uzak bir biçimde, insanca
muamelenin baßlat›lmas› için talimat verilmesini talep ediyoruz.
böylece ölümler duracak, insan
haklar› ihlalleri sona erdirilmiß
olacakt›r. Bu gereklili¤in ivedilikle yerine getirilmesi, baßka
bütün niteliklerin ötesinde bir insanc›l yaklaß›m olacakt›r.

Sorunun kal›c› çözümünün sa¤lanmas› için, Adalet Bakanl›¤›,
barolar ve ilgili meslek odalar›n›n olußturaca¤› bir çal›ßma grubu ile sorunun kapsam›n› ve çözüm olanaklar›n› araßt›rmal›d›r.
Bütün bu uygulamalar ile güçlenecek olan yap›, hukuk devletidir. Bugün eylemimiz, özü itibariyle hukuk devletinin olußumuna katk› vermeyi amaçlamaktad›r. Öncelikli talebimiz, savunman›n ve adil yarg›lanma hakk›n›n k›s›tlanmas›n›n önündeki
tüm engellerin kald›r›lmas› ve
tecridin sona erdirilmesidir.
‹stanbul Barosu olarak, yasam›z›n bize verdi¤i sorumluluk ve
vicdan›m›za yüklenen hukukçu
duyarl›l›¤› ile sorunun çözümü
için her türlü katk›y› vermeye haz›r oldu¤umuzu kamuoyuna duyururuz.”
Bas›n aç›klamas›ndan sonra yürüyüße kat›lanlar ad›na ‹stanbul
Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu TBB Yöneticileri ve konuk
baro baßkanlar›yla birlikte Taksim Cumhuriyet An›t›na çelenk
koydu. Türkiye Cumhuriyetinin
kurucusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ve ßehitlerimizle yitirdi¤imiz meslektaßlar›m›z için yap›lan bir dakikal›k sayg› durußundan sonra yürüyüß sona erdi. n

güncel

TBB Baﬂkan› Özdemir Özok:
”Hükümet barolar›n görev ve etki
alanlar›n› daraltmaya çal›ﬂ›yor”
Bu karar›n avukatl›k mesle¤ine yönelik a¤›r bir sald›r› oldu¤unu belirten Özok, “ayn› zanda vatandaßlar›n hak ve yararlar›n›n tehlikeye at›lmas›na yönelik
talihsiz ve öngörüsüz bir ad›md›r” ifadesini kulland›.
Siyasi iktidar›n yeni bir avukatl›k türü icat etmeye
çal›ßt›¤›n› savunan Özdemir Özok, savunma hakk›na k›s›tlama getiren düzenlemelerden vazgeçilmesini istedi.
Bu amaçla her türlü demokratik hakk› kullanacaklar›n› da belirten Özok, tutuklu ve san›k haklar›na
sayg›l› olunmas›n›, ceza ve tutukevlerinde uluslaürkiye Barolar Birli¤i Baßkan› Av. Özdemir
Özok, 71 baro baßkan›n›n kat›l›m›yla 2 -3
Aral›k 2006 tarihlerinde K›z›lcahamam’da
yap›lan baro baßkanlar› toplant›s›n›n sonuç bildirisini 4 Aral›k Pazartesi günü Ankara’da yapt›¤› bas›n toplant›s›nda aç›klad›.

T

Hükümetin, barolar›n görev ve etki alanlar›n› daraltmaya çal›ßt›¤›na ißaret eden Özok, iktidar›n, Türkiye
Barolar Birli¤i’nin muhalefetine ra¤men avukatl›k
s›nav›n› kald›rmaya çal›ßmas›n› eleßtirdi.

raras› standartlara da uyulmas›n› talep etti.

n

Avukatl›k S›nav› Kalkt›
vukatl›k s›nav›n› yürürlükten kald›ran
yasa Cumhurbaßkan› Ahmet Necdet
Sezer taraf›ndan onayland›. Yasa de¤ißiklikleri Resmi Gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e girdi.

A

14 Aral›k 2006 Perßembe günlü Resmî Gazete’de
yay›mlanan 5558 Say›l› yasa ile 1136 say›l› Avukatl›k Kanununun s›nav› düzenleyen 3. maddesinin birinci f›kras›n›n (d) bendi, 6. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan “Avukatl›k s›nav›n› baßarm›ß olanlar veya” ibaresi, 28, 29, 30, 31. maddeleri, 121. maddesinin birinci f›kras›n›n (20) numaral› bendi, geçici 17. maddesinin birinci f›kras›nda yer alan “ve s›nav” ibaresi ve geçici 20.
maddesinin ikinci f›kras› ile 2 /5/2001 tarihli ve
4667 say›l› Kanunun geçici 1. maddesinin birinci
f›kras› yürürlükten kald›r›ld›.
Yasan›n yürürlü¤e girmesiyle daha önce yap›laca¤› duyurulan Avukatl›k s›nav› da iptal oldu. n

7

‹stanbul

Baro Bülteni

güncel

71 Baro Baﬂkan›: “Her Türlü Hukuki ve
Demokratik Haklar›m›z› Kullan›r›z”
ürkiye Barolar Birli¤i Yönetim Kurulu ve baro
baßkanlar› 2-3 aral›k
2006 tarihlerinde K›z›lcahamam’da topland›.

T

Toplant›y› bir konußmayla açan
Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan›
Av. Özdemir Özok, toplant›da,
avukatl›k s›nav›n›n kald›r›lmas›na ilißkin yasayla ortaya ç›kan
durum, CMK kapsam›nda müdafi/vekil görevlendirilmesinde yaßanan sorunlar ve bu konuda yasa de¤ißikli¤i çal›ßmalar› ile
meslek kurallar›na ve Avukatl›k
Asgari Ücret Tarifesine ayk›r›l›klar›n yaratt›¤› sorunlar ve çözümleri üzerine de¤erlendirmelerin yap›laca¤›n› bildirdi.
Türkiye Barolar Birli¤i Yönetim
Kurulu ve baro baßkanlar›n›n
yapt›klar› iki gün süren toplant›dan sonra sonuç bildirisi yay›nland›.
Bildiri ßöyle:
“Yarg›n›n kurucu unsurlar›ndan
olan ba¤›ms›z savunmay› serbestçe temsil eden avukat ve avukatl›k
mesle¤i; hukuki sorunlar›n ve anlaßmazl›klar›n adalete ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi, hukuk kurallar›n›n tam olarak uygulanmas›, bireylerin hak
ve özgürlüklerinin korunmas› ve
hukuk devletinin ißlerli¤inin sa¤lanmas› ba¤lam›nda, yaßamsal
bir önem ve de¤ere sahiptir.

8

Bu amaçla, dünyan›n bütün gelißmiß demokratik ülkelerinde,
savunman›n ve savunma mesle¤inin önündeki engeller kald›r›lm›ß, uluslararas› sözleßmelerle
avukatlar›n mesleklerini özgürce
yerine getirmelerine olanak sa¤lanm›ß, avukatl›k mesle¤inin kalitesinin yükseltilmesi amac›yla,
baßta avukatl›k mesle¤ine s›navla kabul olmak üzere, pek çok
önlem al›nm›ß iken günümüz iktidar›n›n, Türkiye Barolar Birli¤i
ve 78 Baronun muhalefetine ra¤men Avukatl›k Yasas›nda de¤ißiklik yapmak suretiyle avukatl›k
s›nav›n› kald›rm›ß olmas›, sadece
avukatl›k mesle¤ine yönelik a¤›r
bir sald›r› de¤il, ayn› zamanda
vatandaßlar›n hak ve yararlar›n›n
tehlikeye at›lmas›na yönelik talihsiz ve öngörüsüz bir ad›md›r.
HUKUK EÚ‹T‹M‹NDE SAÚLIKLI
REKABET‹ SAÚLAMAK GEREK‹R
Zira Avukatl›k Yasas›’nda yap›lan
de¤ißiklikle kald›r›lan ‘Avukatl›k
S›nav›’, ‘sadece vatandaßlar› ehil
olmayan meslek sahiplerinden
korumak için de¤il, ayn› zamanda
ö¤renci adaylar›n› ehil olmayan
hukuk fakültelerinden korumak,
hukuk e¤itiminde sa¤l›kl› rekabeti sa¤lamak için gereklidir.’
Hukuk devletinin korunmas›nda
ve ona sahip ç›k›lmas›nda, ceza
mevzuat› ve yarg›lamas› yaßamsal de¤erdedir. Ceza adaletinin
sa¤lanmas› konusunda, demok-

ratik pek çok ülkede avukatlar›n
ve barolar›n görev ve etki alanlar›n›n s›n›rlar› genißletilirken, günümüz iktidar›n›n bu alanda daraltmaya gitmesi, kazan›lm›ß pek
çok haklar› çi¤neyerek, uluslararas› sözleßmeler ile Avrupa Birli¤i normlar›n› göz ard› ederek, barolar› ve avukatl›k mesle¤ini etkisiz k›lmaya çal›ßmas›, biz avukatlar›n ve avukatl›k yasas› ile hukukun üstünlü¤ünü, insan haklar›n›
savunmak ve korumakla görevlendirilen barolar›n kabul edebilece¤i bir anlay›ß de¤ildir.
YEN‹ B‹R CMK AVUKATLIÚI TÜRÜ ‹CAT ED‹L‹YOR
Bütün bu nedenlerle, günümüz
iktidar›n›n zorunlu müdafilik kapsam›nda yap›lan avukat görevlendirmelerinde ve CMK ödenekleri
konusunda Türkiye Barolar Birli¤i ve Barolar› etkisiz k›lmak, Adalet Bakanl›¤›n›n mali ve idari vesayeti alt›nda görev yapacak yeni
bir CMK avukatl›¤› türü ihdas etmek ve avukatlar› angarya ile çal›ßt›rmak amac› ile 5271 say›l›
CMK ve 5237 say›l› TCK da de¤ißiklik içeren yasa tasar›lar› ve
tekliflerinin TBMM’nde görüßülüyor olmas›, sadece avukatl›k
mesle¤ine ve barolara yönelik siyasi amaçl› bir tasfiye eylemi de¤il, daha çok hukuku ve hukukun
üstünlü¤ü ilkesini, hukuk devletini tahrip etmeye yönelik kabul
edilemez bir olumsuz gelißmedir.

‰

güncel
Tüm bu nedenlerle aßa¤›da isim
ve imzalar› bulunan Baro Baßkanlar› olarak;

HER TÜRLÜ HUKUK‹ VE
DEMOKRAT‹K HAKLARIMIZI
KULLANIRIZ

Kadri Septio¤lu, Erzurum Av. Na-

1- CMK’n›n 150.maddesi ile CMK
Yürürlük ve Uygulama Þekli Hakk›ndaki Kanunun 13.maddesinde
de¤ißiklik yap›lmak üzere haz›rlanan tasar› ve teklifin geri çekilmesini,

Bu taleplerimizin kabul edilmemesi, hukuka, hukukun üstünlü¤ü ilkesine, hukuk devleti kavram›na ayk›r›, barolar›n ve avukatl›k mesle¤inin hem kißiliklerine
ve hem de kazan›lm›ß haklar›na
yönelik sistemli sald›r›lara son
verilmemesi durumunda, Türkiye Barolar Birli¤i ve Barolar olarak, her türlü hukuki ve demokratik haklar›m›z› kullanaca¤›m›z›
kamuoyunun ve yürütme erkinin
bilgilerine sunar›z.”

r›m, Gaziantep Av. Aziz Canatar,

2- 1136 Say›l› Avukatl›k Yasas› ve
5271 Say›l› CMK Yasas› ile Barolar›n ve Avukatl›k Mesle¤inin kazan›mlar›na sayg›l› olunmas›n›,
3- 5271 Say›l› CMK ve 5237 Say›l›
TCK’da de¤ißiklik yap›lmas› önerilen yasa tasar› ve teklifleri ile
uzlaßma kurumunun kapsam›n›n
genißletilerek, cezalar›n genel
önleme ve cayd›r›c›l›k özelliklerini ortadan kald›racak, yan› s›ra
zorunlu müdafilik uygulamas›n›n
alan›n› daraltacak ve yine savunma hakk›na önemli ölçüde k›s›tlama getirecek düzenlemelerden
vazgeçilmesini,
4- 01 Ocak 2007 tarihinden itibaren uygulamaya konulacak olan
yasa ile çal›ßmak zorunda kalan
tüm emeklilerin maaßlar›ndan
vazgeçmelerini veya ayl›k gelirin
%35’ine varan oranda ek prim
ödemelerini öngören ve Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin anayasal
niteliklerinden olan sosyal devlet
ilkesine ayk›r› düzenlemeden
ivedilikle geri dönülmesini,
5- Uluslararas› sözleßmelerle
güvence alt›na al›nan mahpus ve
san›k haklar›na sayg›l› olunmas›n›, bu ba¤lamda ceza ve tutukevlerinde uluslararas› standartlara
uyulmas›n›, talep ediyoruz.

Sayg›lar›m›zla.

ci Turan, Erzincan Av. Hamit Sekman, Eskißehir Av. Yusuf Y›ld›Giresun Av. Mehmet Ali Güney,
Gümüßhane Av. Ali Haydar Dereli, Hatay Av. Sinan Akgöl, I¤d›r Av.
Mustafa Buluß, Isparta Av. Gamze Budak, ‹stanbul Av. Kaz›m
Kolcuo¤lu, ‹zmir Av. Nevzat Erdemir, Karabük Av. Tanju Korkut,
Karaman Av. Bayram Ali Bulut,
Kars Av. Cevdet Ucungan, Kayseri Av. Ali Taßç›, K›rklareli Av.
Göksel Okumuß, K›r›kkale Av. Ethem Demirbaß, K›rßehir Av. Gökhan Maraß, Kocaeli Av. Ersay›n

Türkiye Barolar Birli¤i Baßkan›
Av. Özdemir Özok ve Yönetim Kurulu.

Iß›k, Konya Av.Hasan Özen, Kü-

Baro Baßkanlar›:

Av. Mehmet Görgeç, Manisa Av.

Adana Av. ‹brahim Gazio¤lu, Ad›yaman Av. Naz›m Pektaß, Afyonkarahisar Av. Celal Mümtaz
Ak›nc›, A¤r› Av. Timur Demir, Aksaray Av. Abdulkerim Yenil,
Amasya Av. Adnan Hasip Yalç›n,
Ankara Av. Vedat Ahsen Coßar,
Antalya Av. Mehmet Zeki Durmaz, Artvin Av. Bedrettin Kal›n,
Ayd›n Av. Sümer Germen, Bal›kesir Av. Muzaffer Mavuk, Bart›n
Av. Þeref Y›ld›z, Batman Av. Sedat Özevin, Bingöl Av.Ahmet Alp,
Bolu Av. Gazanfer Günler, Burdur Av. Yusuf Çiftçi, Bursa
Av.Asude Þenol, Çanakkale Av.
Tülay Ömercio¤lu, Çank›r› Av. Dilaver Erdo¤an, Çorum Av.U¤ur
Küçük, Denizli Av. Adil Demir,
Düzce Av. Ali Dilber, Edirne Av.
Coßkun Molla, Elaz›¤ Av. Rüstem

tahya Av. Sabit Özdo¤lar, K.Maraß Av.‹smail Kahveci, Malatya
Remzi Demirkol Mersin Av. ‹sa
Gök, Mu¤la

Av. Ayla Kara,

Nevßehir Av. Mustafa Necmi Öncül, Ordu Av. Nidai Ang›n, Osmaniye Av. Hüseyin Sezgin, Rize Av.
Harun Merto¤lu, Sakarya Av. Ali
R›za Acartürk, Samsun Av. Ahmet Gürel, Siirt Av. M.Ali Özel, Sivas Av. Mustafa Coßkun, Þ.Urfa
Av. Müslüm C.Akal›n, Þ›rnak Av.
Nüßirevan Elçi, Tekirda¤ Av. Hasan Orta, Tokat Av. Melih Yard›mc›, Trabzon Av. Veysel Malkoç,
Ußak Av. Kaz›m Karg›, Van Av.
Ayhan Çabuk, Yalova Av. Cemal
‹nci, Yozgat Av. Seyit Mehmet
Ekinci, Zonguldak Av. Erol Mekik,
Muß Av. Sait Sever, Hakkâri Av.
Nevzat Anuk, Bitlis Av. Mezher
Yürek.

n
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kad›n haklar›

Kad›nlara Seçme ve Seçilme Hakk›
Verilmesinin 72. Y›ldönümü Kutland›
kek de kad›nlara destek amac›yla toplant›ya kat›ld›lar.
Kuruluß temsilcileri saat 10.30’da
Atatürk an›t›na çelenk koyarak
sayg› durußunda bulundular. Bunu hep bir a¤›zdan söylenen ‹stiklal Marß› izledi.

ürk kad›n›na seçme ve
seçilme hakk› verilmesine ilißkin yasan›n kabulünün 72. y›ldönümü ‹stanbul’da
Kad›köy ‹skele Meydan›nda düzenlenen bir toplant›yla kutland›.

T

Baßta Kad›köy Belediyesi, Kad›köy Kad›n Konseyi, ‹stanbul Ka-

d›n Kurulußlar› Birli¤i ve ‹stanbul Barosu Kad›n Haklar› Komisyonu olmak üzere pek çok kad›n
kurulußunun temsilcileri Kad›köy ‹skele Meydan›nda topland›lar. Kad›köy Belediye Baßkan›
Av. Selami Öztürk ve ‹stanbul
Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu’nun yan› s›ra pek çok er-

Kad›n kurulußlar› ad›na okunan
bildiride, kad›nlar›n seçme ve
seçilme hakk› olmas›na ra¤men
72 y›ld›r parlamentoda temsil
edilen kad›n oran›n›n hiç de¤ißmedi¤i vurguland›.
Atatürk devrimleriyle Türk kad›n›n›n birçok gelißmiß ülke kad›n›ndan daha önce seçme ve seçilme hakk›na kavußtu¤u belirtilen bildiride, ancak gelißmiß ülkelerin parlamentolar›nda kad›nlar›n temsil oran›n›n daha
yüksek oldu¤u bildirildi

‰
10

kad›n haklar›
Ülkemizde kad›n say›s›n›n nüfusun yüzde ellisinin üzerinde oldu¤u hat›rlat›lan bildiride, 2007
y›l›nda yap›lacak seçimlerde kad›nlar›n parlamentoda temsili
için bu oran›n dikkate al›nmas›
ve yasalarda buna göre de¤ißikliklerin yap›lmas› istendi.
Bugünkü seçim sisteminin kad›nlar›n aleyhinde bir durum yaratt›¤› belirtilen bildiride, kad›nlar›n daha yüksek oranda parlamentoya girebilmesi için bütün
zorlamalar›n boßa gitti¤i, sorunun ancak kota ile çözülebilece¤i savunuldu.
Bildirinin okunmas›ndan sonra
meydanda bulunan bir platform
üzerindeki TBMM Kap›s› önünde
bu durumu anlatan temsili bir
sunum gerçekleßtirildi.
Kad›köy ‹skele Meydan›nda toplanan gruplar daha sonra marßlar söyleyerek da¤›ld›. n

72. YIL
ad›nlara seçme ve seçilme hakk›n› sa¤lamak amac›yla Baßbakan ‹smet ‹nönü ve 191 milletvekilince Anayasa ve Seçim Kanununda de¤ißiklik yap›lmas›na
ilißkin öneri, 5 Aral›k 1934’te
Türkiye Büyük Millet Meclisinde
görüßüldü. Meclise teklifi sunan

K

Baßbakan ‹smet ‹nönü, Türk kad›n›na bu hakk› lütuf olarak vermediklerini söyledi.
Yap›lan görüßmelerden sonra
317 üyeli Meclisin oylamaya kat›lan 258 milletvekilinin tamam›n›n oyuyla de¤ißiklik önerisi
kabul edildi. Böylece Türk kad›n› parlamentoda ve yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakk›n› kazand›.

n
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görüß

‹ngilizce Ninniler
Av. Hüseyin ÖZBEK
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
tak ülkelerin ninnilerinin
5 Eylül 2006
i
Uyutay›m Sen
derlenece¤ini ve veri tatarihli Yeniça¤
ni
Büyüteyim Se
ban› olußturulaca¤›n›
Gazetesi”nin
ifade eden Y›lmaz “Buhaberine göre,
E¤iteyim Seni
Çukurova Üniversitesi D›ß
nun yan› s›ra bir de web
‹lißkiler Birimi Baßkan›
sayfas› haz›rlayaca¤›z.
Prof. Dr. Erbu¤ Keskin’in gelißtirdi¤i Bu proje, çocuklarda yabanc› dil
“Ninni ‹le Dil E¤itimi Projesi” iyle kavram›n›n erken baßlamas›n› sa¤bebekler uykular› gelince ninnileri layaca¤› gibi yetißkinleri de dil ö¤CD’lerden baßka bir dilde dinleye- renmeye teßvik edecek” dedi.”
rek, önce yabanc› dil ö¤reneceklerBilimsel araßt›rmalar bebe¤in domiß. Yabanc› dil kavram›n› beßikte
¤umdan önce ana karn›ndaki gelißgelißtirmek amaçl› çal›ßmaya K›br›s
me süreciyle birlikte kißili¤inin,
Rum kesiminin de ortak oldu¤u,
kimli¤inin, psikolojik, psißik yap›s›AB’nin 320.000 Euro ile projeyi desn›n da ßekillendi¤ini ortaya koymußtekledi¤i belirtiliyor.
tur. Ana-baban›n genetik özellikleri‹lginç habere devam edelim: “ Prof. nin, kißilik yap›lar›n›n yan›nda, doDr. Erbu¤ Keskin Türkiye’nin di¤er ¤um öncesi süreçte anan›n beslenülkeler gibi AB fonlar›na parasal mesinden, aile içi, çevresel, toplumkatk› sa¤lamas›na ra¤men, havuzda sal yaßant›s›na kadar pek çok nedebiriken fonlardan proje yetersizli¤i nin bebe¤in kißilik olußumunu etkinedeniyle yeterince yararlanamad›- ledi¤i belirtilmektedir.
¤›n›, birim bünyesinde yap›lan çal›ßBebe¤in bu süreçteki kißilik olußumalarla bu sorunu aßmaya çal›ßt›kmunu; ana baba aras›ndaki sevgi,
lar›n› söyledi. Keskin projedeki
kavga, iletißim, yaßan›lan çevre,
amac›n, yabanc› dil ö¤retmekten zimevsim, toplumsal ortam›n belli
yade bu kavram› beßikten itibaren
oranda etkileyece¤ini araßt›rmac›lar
gelißtirmek oldu¤unu, bu nedenle
do¤rulamaktad›r. Konußulan dil,
çal›ßman›n olumlu sonuçlar verecedinlenen müzik, karß›l›kl› konußma¤ine inand›¤›n› belirtti.
larda sese yans›yan söz titreßimleri,
Proje koordinatörü Dr. Figen Y›lmaz yine ana karn›ndaki bebenin ruhsal
ise AB’ nin “Lingua-(Dil Ö¤renimi ve olußumunun etkenleridir. Do¤um
Ö¤retimi)” program› kapsam›nda öncesinde anay› fiziksel, duyusal,
haz›rlad›klar› projede amaçlar›n›n ruhsal olarak tan›yan bebek, dünyaninniler sayesinde bebekler ve kü- ya geliß sonras› süreçte ten kokusu,
çük çocuklar›n yabanc› dillerle ta- ter kokusu, beden s›cakl›¤›, ses
n›ßt›r›lmas› oldu¤unu söyledi. AB özelli¤i, psikolojik boyutuyla ana alKomisyonuna sunulan 139 proje g›lamas›n› gelißtirir.
aras›nda ilk etapta “tam teklif” hakAnaya özgü sevgi yüklü ninniler kuk›n› kazanan 30 proje aras›nda yer
laktan beyne, bilinçalt›na uzan›r.
alan ve ard›ndan “en iyi ilk 8 “a
aras›Bebek ana dilinin büyülü titreßimini,
na giren çal›ßmaya ‹ngiltere, Daniana sütünün doyumsuz hazz›n›, öz
marka, Yunanistan, K›br›s Rum kedilinin unutulmayacak kimyas›n› süt
simi, Çek Cumhuriyeti ve Romanya’
kokan hücrelerine, beynine, bilinn›n ortak oldu¤unu ifade etti.
çalt›na nakßeder. Büyüdü¤ünde ana
Proje kapsam›nda, çal›ßmalara or- dilini konußurken, dinlerken, bir sö-
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zün, bilinçalt›ndaki bir sesin tetiklemesiyle, saf özgürlü¤ün, masumiyetin alt›n ça¤›na, ninni y›llar›na, iç dünyas›nda doyumsuz yolculuklara ç›kabilir. Bebe kula¤›n›n bir kez duydu¤u
söz, sonraki dönemde hiç kullan›lmay›p unutulsa bile, y›llar sonra dile
gelmesiyle, o sözün ilk olarak beynimize, belle¤imize nakßedildi¤i dönem ayr›nt›lar›yla gözümüzde canlan›verir. Bazen bir ses, bir koku, bir
esinti, bir ezgi, yaßad›¤›n›z anla çocukluk dönemleriniz aras›nda hayali
cihan de¤er gelgitlere yol açabilir.
Kißili¤in mayas›n› olußturan ana dilin yan›nda, yaßan›lan co¤rafyay› vatan yapan gizemli ruh, ülkenin do¤as›n›n, havas›n›n , suyunun, k›sacas›
bize özgü her ßeyin sihirli kimyas› da
bu süreçte yavruya geçer.
Milletiyle ortay payday› olußturan aidiyet duygusu, ulusal kodlar da yukar›da anlat›lan süreçte gelißir. Ana babadan geçen genetik özelliklerin yan›nda kißili¤in gelißim sürecinde yukar›da bahsetti¤imiz etkileßim çevresel ve toplumsal boyutta sürerek sonuçta bireysel ve toplumsal özellikleriyle kißilik tamamlanm›ß olur.
Yukar›da anlat›lan süreç do¤al seyrinde sürmüßse, kißi çok uzun bir
süre ailesinden, çevresinden, ulusundan ülkesinden ayr› düßse bile;
derin bilinçalt›na kaz›nan esas kißili¤i, ulusal aidiyet duygusu asla kaybolmaz, en ufak bir etkenle ortaya
ç›k›verir.
Nas›l m› ? Ünlü Kazak Türk”ü, düßünür, ßair Muhtar ÞAHANOV ile K›rg›z
Türk”ü yazar Cengiz AYTMATOV “un
söyleßilerinden olußan “ ÞAFAK
SANCISI” ndan bir al›nt› yapal›m:
“ÞAHANOV:: ‹nsano¤lu dünyaya geldi¤i andan sa¤›n› solunu tan›y›p
ayaklar›n› sa¤lam basaca¤› ana ka-

‰

görüß
dar onu e¤iten de eleßtirerek do¤ru
istikamete yönlendiren de ortamd›r.
K›z›lkum Çölünde deve dikeni denen
bir bitki var. Bu bitki kavurucu s›caklarda bile yemyeßil renkte, kökünü k›rk kulaç derinliklere, topra¤›n alt›na sald›¤› gibi çölleri süsler.Tam tersine kanbak ise- kökü
topra¤›n yüzeyinde oldu¤u için- esen
rüzgar›n, göçen kumun istikametinde yuvarlanmaya devam eder. Köklülük ( soyluluk )iile köksüzlü¤ün
fark› ißte bu kadar
AYTMATOV:: ‹nsanlar da aynen bu
misalde oldu¤u gibi. Tanr›dan gelecek kußaklara devedikeninin derin
köklerinin kaderini vermesini, yolu,
yönü belirsiz kanbak”›n anlams›z
hayat›ndan uzak etmesini dileyelim.
Kanbak gibiler toplum için her zaman tehlikelidir.
Halk aras›nda, düßmana tutsak düßen çocuk hakk›nda bir efsane anlat›l›rd›. Aradan uzun y›llar geçer, çocuk büyür, bu arada do¤du¤u yeri (
göbek kan›n›n damlad›¤› yeri) ana
babas›n›, tek kelimeyle özünü unutmaya baßlar. Kendi benli¤inden s›yr›larak yabanc› ülkenin her ßeyini
özümser. Akl›n› ve iradesini kullanarak tutsak oldu¤u ülkenin yöneticili¤ine yükselir. Günlerden bir gün,
do¤du¤u köyden gelen kervan ata
yurdun topra¤›nda yetißen bir deste
jusan› (hoß kokulu kara iklim ßartlar›nda bozk›rda yetißen bir bitki) yaßl›
yöneticiye sunar. Jusan› koklad›¤›
anda gözünün önüne çocukluk y›llar› ve k›rlarda lale toplad›¤› günlerin
tatl› an›lar› gelir. Gönlünün derinliklerine gömdü¤ü an›lar› canlan›r,
gözyaßlar›n› tutamaz. Art›k onu hiçbir kuvvet durduramazd›. Ço¤u insan›n hayalini süsleyen taht›n› an›nda
terk eder. Devlete, servete dönüp
bakmadan at›na atlad›¤› gibi ata yurduna do¤ru dörtnal sürer.”
Prof. Dr. Keskin” in projesi, bebe¤in
kißili¤inin, kimli¤inin olußma ça¤lar›nda, henüz konußamad›¤›, ama her
ßeyi alg›lad›¤› bir dönemde kißisel ve
ulusal özelliklerinin olußmas›na insanl›k d›ß› bir müdahaledir. Ana dili-

nin s›cakl›¤›yla benli¤ine sinecek,
belle¤ine yerleßecek ve içselleßecek
bir alg› bütünlü¤ü yerine, kißilik parçalanmas›na yol açacak, insanl›k d›ß›, bilim d›ß›, ülke ve ulusuyla kültürel ve duyusal payday› yok edecek
bir cinayet girißimidir.
Genetik özelliklerine, ulusal kimyas›na, bilinçalt›na yap›lacak bu insanl›k d›ß› müdahale sonucu en baßta
ailesine, ulusuna karß› yak›nl›k duygusu kaybolmuß ça¤daß mankurtlar
yarat›lacakt›r. Ana diliyle birlikte ß›r›nga edilen yabanc› dilin zehirli kar›ß›m› ortaya ça¤daß Robinsonlar›n
gönüllü köleleleri Ça¤daß Cumalar
ç›karacakt›r.
Prof. Dr. Erbu¤”un projesiyle yabanc› ninni ve yabanc› müzikle uyutulacak Türk bebeleri yabanc› dil mi ö¤renecekler; yoksa Ashabi Kehf” misali ebedi uykuya m› yat›r›lacaklar?
Bir di¤er söylemle Türk olarak uykuya yat›p ‹ngiliz olarak m› uyanacaklar ? Adlar› Ayße, Fatma, Hasan,
Hüseyin, ruhlar›, kißilikleri George,
Susanna, Angela, Michael” a dönüßmüß; karn›nda yatt›¤›, sütün emdi¤i
anas›na, atas›na, ‹ngilizce ninniden
nasiplenmemiß birkaç yaß büyük
kardeßine tamamen yabanc›laßm›ß
yarat›klar m› ortaya ç›kacak?
Nevropsikolo¤lar ‹nsan bilinçalt›n›n
inan›lmaz bir h›zla gürültü, ritim ve
sald›rgan sesleri benimsedi¤ini belirtiyorlar. Bu tür uyku seanslar›yla,
bebe¤e verilecek hipno seslerle, tamamen yabanc›laßm›ß kißilikler
olußturulmak amaçlanmaktad›r.
Cengiz Aytmatov”un GÜN OLUR AS RA BEDEL roman›nda;” savaß tutsaklar›n›n kafas›na geçirilen yaß deve derisinin s›ca¤›n etkisiyle giderek
daral›p, beyne yap›lan bask› sonucu
tutsa¤›n ilini, obas›n›,boyunu, kißili¤ini, kimli¤ini unutmas› ve mankurt
haline gelen kölenin efendisine ölesiye hizmeti” anlat›l›yordu.
Ça¤daß mankurtlaßt›rmada deve
derisine gerek kalmad›¤› anlaß›l›yor.
Deve derisinin yerini “Sömürge ‹ngi-

lizcesi” al›yor !
Osman Nuri Koçtürk SESS‹Z SAVAÞ
adl› eserinde 1960” l› y›llar›n
Irak”›nda tan›k oldu¤u bir olay anlat›r: “Halk sinemada ‹ngiliz filmi izlemektedir. Filmin bir sahnesinde ‹ngiliz Ulusal Marß› söylenmektedir.
‹stisnas›z tüm seyirciler emir alm›ßças›na hep birden aya¤a kalkarlar ve
marß› sonuna kadar esas durußta
dinlerler!” Manda idaresi alt›nda
tuttu¤u Irak”tan resmen çekildikten
y›llar sonra bile, dilini ve kültürünü
ß›r›ngalayarak olußturdu¤u kölelik
ruhunun yaßamas› ‹ngiliz emperyalizminin baßar›s›d›r.
Yabanc› ordular›n fiili ißgalinde bulunmayan ülkemizde, ABD ve AB”nin
ekonomik, finansal, kültürel ißgalini
ebedileßtirecek, ‹ngilizce ninnilerle
büyüyen gönüllü kölelerin yetißtirilmesine s›ran›n geldi¤i anlaß›l›yor.
Analar›m›z›n ninnileri ulusumuzun
geçmißten gelece¤e süren tarihsel
yolculu¤unun her türlü birikiminin
bilinçalt›m›za saklanan, bizi millet
yapan de¤erler toplam›yd›. Ulusal
bilincimizi olußturan, Yemen”den
Tuna”ya, Kafkasya”dan Cezayir”e
sal›nan gönül co¤rafyam›z›n, iç zenginli¤imizin, hüznümüzün, sevincimizin, kayg›m›z›n, umudumuzun bileßkesiydi ninnilerimiz.Yine ninnilerimiz all› gelinli¤ini, kendince en
mahrem ßeyleri, do¤an çocuklar›n›n
ilk z›b›nlar›n›, soraklar›n›, askere giden o¤lun göyne¤ini, hanesinden
telli duvakl› gelin ç›kard›¤› k›z›n›n
saç›n› saklayan anam›z›n çeyiz sand›¤›yd›.
‹ngilizce ninnilerle yok edilmek istenenin bir ulusun toplumsal haf›zas›
ve gelece¤i oldu¤u unutulmamal›d›r.
9 Aral›k 2006
1) Cengiz AYTMATOV : GÜN OLUR
ASRA BEDEL - CEM Yay›nevi
2) C. AYTMATOV - M. ÞAHANOV:
ÞAFAK SANCISI - DA Yay›nlar›
3) O. Nuri KOÇTÜRK : SESS‹Z SAVAÞ
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Baro Bülteni

ruhsat törenleri

KASIM AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
09.11.2006

02.11.2006
HÜSEY‹N ÇEL‹KTEN
MEHMET EM‹N GÜL
UÚUR KAYA
AHU ÞEKER
TUNCAY KÜRK
ÖZGÜR KÜÇÜKYILMAZ
EM‹N YAZICI
ÖZGECAN AYDINSOY
MÜN‹R YAZICI
NAZLI NUR AKYOL
ORHAN ÜNAL
VERJ‹N YAÚLIOÚLU
AHMET RÜÞTÜ ERDEM
ÖZGÜN MUT‹
FUNDA IÞIK ÖZCAN
ZEYNEP DOÚAN
FUAT KAYAD‹B‹
FAT‹H TUTUK
EBRU KARAMAN
GÜLASER ÇEL‹K
MEHMET KIVILCIM AYDINLI
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F‹L‹Z ATLI
TURAN ÖZTÜRK
AHMET KARAKAYA
ZEL‹HA MÜGE DEM‹R
LEVENT ÖZTAÞ
SERHAT EMRE MARHAN
N‹L KAYNAK
FUNDA ZEHRA ÜNERAL
SEHER ÇOHADAR
GÖNÜL AKGÜN
S‹NEM ÇAKIR
CEYHUN MARAL
D‹DEM CENG‹Z
CEM TOKSÖZ
BURCU AKHAN
RAMAZAN KIRKBINAR
MUTAHHAR ÖZLÜK
AL‹ DURMAZ
GÖKÇE AKDOÚAN
GÜLÞEN DEM‹R
N‹HAL MASLAK‹
RUKEN ÖZDEM‹R
ÖMER FARUK ALP

MERT ATLIHAN
FULYA BAHADIR
ZÜBEYDE SELÇUK
ONUR SANDIKÇIOÚLU
DUYGU D‹LEK
AHMET ÖNER
TAYY‹BE KAYGISIZ
EGEMEN BEÞ‹NC‹
CEMALETT‹N YAVAÞÇI
FATMA ÖZEN ERDOÚAN
UMUT KAYA
YASEM‹N KAVAK
AHMET ÖZF‹DAN
SERAP IÞIK
Ç‹ÚDEM YEÞ‹LTEPE
ARZU GÜLÞEN
CEREN ÖNER
GÜLNAZ MUTLU MARAL
FUNDA N‹TEL‹K
CEYLAN TÜM
HASAN ATALAY GÖK

16.11.2006
MÜKERREM MÜGE TOSUN
GÖZDE GÖKSEN TANKUT
HÜSEY‹N ERSÖZ
EROL KUTLU
SERTEL ÞIRACI
PINAR BAÞDAN
‹SMA‹L EMRAH KARAYEL
RAB‹A D‹DEM YAZICI
ÖNER H‹LALOÚLU
FAHRETT‹N MURAT AKINCI
ESRA ÞEHR‹ YAVUZ
ESRA HAT‹CE MUMCU
YAVUZ CEYLAN

ruhsat törenleri
ABDULBAK‹ GÖMLEKL‹
DUYGU SUSEVER
ASLIHAN AÇIKGÖZ
SENEM BAHÇEKAPILI
SEDA YILMAZ
MUSTAFA TOLGA KESER
FAHR‹ ENG‹N
MEHMET ALKAN

30.11.2006

ERHAN B‹T‹R‹M
ERDEM KARABULUT
MEHMET FAT‹H HACIYUSUFOÚLU
AYÞE EBRU ÖZSAVRAN
FAT‹H MEHMET ALTAY
MURAT KARAARSLAN
UÚUR TARHAN
LEVENT ÖZERDEM
SERKAN ÇAKMAKLI
AYÞEN AKSU
GÖKÇE ULUÇ
ALPER ONAR
FAHRETT‹N ERDEM YILDIZEL‹
Ç‹ÚDEM KAÞHAN
UÚUR KAÞHAN
EMRE BUHAN
LEYLA AYAZOÚLU
MUAMMER AYAZOÚLU

23.11.2006
NECDET KUÞÇU
MUSTAFA AN‹BAL MEM‹ÞOÚLU
ARDA ALPOSKAY
MUSTAFA BAHADIR KASRANOÚLU
BAHAR SAYIM
MEHMET UÚURLU

SERKAN SARIYAPRAK
OÚUZHAN TUÚ
M‹NE ORHUN
FEH‹ME DUYGU F‹ÞEKÇ‹
KEMAL SÖYLEMEZ
HÜSNÜ ÖZER ÖZBEKREM
OYGÜN KORKUT
H‹LAL BULUT
PINAR AKSAKAL YÜKSEL
‹LG‹ BARLASS
MERVE AKIN
D‹LEK AKYILDIZ ÞAH‹N
RUK‹YE TUÚBA KES‹N
AHMET EMRE EKER
MEL‹H OSMAN BÜTÜNER
ZEYNEL ÇAMBEL‹
MUSTAFA YILDIZ
KUTHAN ÖTER
D‹DEM KAYA
NESL‹HAN KOLDAÞ
ÞULE Þ‹LAN IÞIK
AL‹ SATVET KÖÞKLÜ
MÜJDEM AKSOY
ÖZGÜN TUÚÇE
KAZIM ÖZER
MAHUR UÚUR KAZAK

MEL‹S ONGUNSU
‹REM ÞEN
BAÞAK GÖÚÜÞ
GÜLÇ‹N ARU
DEMET DOÚAN
EVR‹M ATASOY
SERRA DEVGE AYAN
Ç‹ÚDEM SÜNNETÇ‹OÚLU
ÇINAR ÇAYIRLI
SEÇ‹L ARSLAN
ZEYNEP DEN‹Z
ARKADAÞ GÜNGÖRDÜ
HANDAN BEKTAÞ
B‹RC‹ HARMANDAR
GÜLCE BAHAR GÜMÜÞDERE
ÖZLEM NUR ÖZTÜRK
AKIN TÜRKOÚLU
‹LKNUR TÜNCEL
MURAT ÖZHAN
EL‹F KAÞIKCI
‹LK‹M YILDIRIM
CEM GÜÇLÜ
SERDAR BAHADIR KURT
KEMAL SERMET B‹LGEN
MEHMET AK‹F ALTUN
AS‹L TÜRK
SELÇUK HANEGEL‹OÚLU
NUR‹YE VATANSEVER
EZG‹ YAVUZ
BURCU BATUR
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‹stanbul

Baro Bülteni

görüß

Bilim Adam›n›n Iﬂ›¤›
Coﬂkun ONGUN
stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nin 99 mezunlar›,
biny›l›n son mezunlar› olmakla ve o dönemde geniß
bir akademik kadrodan ald›klar› e¤itimle ne kadar övünseler azd›r. Hemen her anabilim dal›nda, ülkemizin
önde gelen birden çok profesörün yer
almas›, onlar›n bu övgülerinin kayna¤›n› olußturur. O ufku geniß anabilim
dallar›ndan biri de fakültenin Anayasa
Hukuku kürsüsüydü. Prof. Dr. Erdo¤an Teziç baßkanl›¤›ndaki kürsüde,
Bülent Tanör ve Süheyl Batum gibi de¤erli bilim adamlar› ders verirlerdi.
Anayasa Hukuku’nun alt›n karmas›
denilebilecek bu ö¤retim üyeleri sayesinde, fakülte ö¤rencileri Anayasa Hukuku ö¤retisini, her yönüyle özümsemißlerdir. Özel üniversitelerin aç›lmas› ve fakülteye o dönem gelen yönetimin kimi bask›c› uygulamalar›yla, o
de¤erli kadro ne yaz›k ki okuldan ayr›lmak zorunda kald›. Ço¤u ö¤retim
üyesi ders vermeyi baßka okullarda
sürdürdüler. Yaln›z bir eksikle.

‹

2002 y›l›nda aram›zdan ayr›lan Bülent
Tanör hocay›, ilk kez Hukuk Fakültesi’nin I No’lu amfisinde ders verirken
görmüßtüm. Alçakgönüllü duruß,
olaylara esnek ve tutarl› bak›ß, ö¤rencilere sayg›l› tutum ilk bak›ßta göze
çarpan özellikleriydi.
Cihangir’de oturdu¤u evinden her sabah otobüse binmek için sal› pazar›
dura¤›nda olurdu. Okula gitmek için
kulland›¤›m Vezneciler otobüsü, o duraktan al›rd› hocam›z›. Onunla yan yana ayn› otobüste okula gitmek beni oldukça heyecanland›r›rd›. Bir Profesörün okula belediye otobüsüyle gitmesini ilk baßlarda yad›rgad›ysam da, zamanla bu durumun, onun kißili¤indeki
gösterißten uzak durußun, d›ßa yans›mas› oldu¤unu anlad›m. Hocan›n okula otobüsle geldi¤ini bilen ö¤renciler
bir keresinde dayanamam›ß sormußlar: “Hocam araba yok mu? Neden
otobüs kullan›yorsunuz?” Hoca, gülümseyerek yan›tlam›ß. “Araba var da,
yak›t› yok!..”
Kendilerine ßimdilerde bilim adam› diyen, b›rak›n bilimsel olmay›, “nesnel”
olman›n gere¤ini bile yerine getirmeyen kimilerinin varl›¤›n›n aksine, Bilim
Adam› tan›m›na dört dörtlük uyan bir
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duruß sergilerdi Bülent Tanör. O dönem, Anayasa Hukuku derslerinin yan› s›ra, Atatürk ‹lkeleri ve Devrim Tarihi dersleri de vermißti. Bu derslerin
her biri birer konferans havas›nda geçerdi. Ö¤rencileri derse katmakla kalmaz, Atatürk ve Kemalizm üzerine her
siyasi görüßten uzman ve bilim adamlar›n›, görüß sunmalar› ve ö¤rencilerin
onlara soru sormalar›n›, sa¤layarak,
bilimsel bir e¤itimin izini sürerdi.
“Kurtuluß ve Kuruluß” kitaplar›nda,
Kurtuluß bölümünü, Anadolu’da baßlayan Kurtuluß ateßine ay›rm›ß, olaylar› de¤ißik yönleriyle ortaya koymußtu.
Kuruluß bölümünde de Kurtuluß Savaß› sonras›, Atatürk’ün öncülü¤ünde
baßlat›lan “1923 Ayd›nlanma Devrimi’nin felsefesini irdeliyordu. Cumhuriyet Kitaplar›’nca 7. bask›s› yap›lan
Kurtuluß Kuruluß Kitab› bu anlamda,
Kurtuluß Savaß›na ve Atatürkçülü¤e
bilimsel bir bak›ßt›r. Fakültede onun
dersini dinlerken, “Atatürkçülü¤ün bu
yan›na ilk kez tan›k oluyorum” diyen
s›ra arkadaßlar›m›n varl›¤›, onun bilimselli¤inin insani ve ikna edici boyutunun canl› kan›t›yd›. Yaln›z derslerinde de¤il, okul d›ß›nda da ö¤rencilerinin yan›ndayd›. Okulun, kafeteryas›na
girerek ö¤rencilerin üzerine ateß açan
bir zorban›n davran›ß›na karß›, ö¤rencilerin yan›na gelerek tepkisini ortaya
koymußtu.
12 Eylülden sonra ad›, Atatürk ‹lkeleri
ve ‹nk›lâp Tarihi olarak de¤ißen derse,
hocam›z Türk Devrim Tarihi derdi. Ancak ço¤u konuda oldu¤u gibi bu konuda da özgür oldu¤umuzu belirtmeyi
ihmal etmezdi. Kimi ö¤rencilerin, kendilerini o Türk sözcü¤ünün adeta d›ß›ndaym›ß gibi bir yan›lg› içine girebileceklerini de belirten hocam›z, bu düßüncedeki ö¤rencilerin Türk sözünün
kapsam› içinde olduklar›n›, çünkü dedelerinin Türk Devrim Tarihi’nin baßrolünde yer ald›¤›na dikkat çekmißti.
Tanör, bu kitab›n, olaysal tarihin arka
plan›ndaki “gizli mant›k” ba¤lar›n›n
öne ç›kar›lmas›n› amaçlad›¤›n› belirterek, Türk Devrimi’nin Ulus tan›m›n›,
“Ayn› tarihsel kökten gelen, kültür ve
gelenek ortakl›¤› gösteren, genellikle
ayn› topraklarda ve ekonomik alanda
yaßay›p ayn› dili ya da ortak bir dil konußan insan toplulu¤u” ßeklinde alg›-

Bülent Tanör
lad›¤›n› belirtmektedir. Kemalistlerin,
ulusçuluk anlay›ßlar›n› tam olarak ortaya koymak bak›m›ndan ne olduklar›ndan çok ne olmad›klar›ndan söz etmenin önümüzü ayd›nlataca¤›n› belirten Tanör, Kemalizm’in, monarßist ve
dincilik karß›t› oldu¤unu, kültüralist
(Türkçü), Irkç› ve Yabanc› düßman› olmad›¤›n›, olaylar› yorumlamada s›n›f
bilinci ve mücadelesi yanl›s› olmad›¤›n›n alt›n› çizdikten sonra, ne olduklar›
sorusunu, Türkiye topraklar› üzerinde,
evrenselli¤e aç›k ve ulusal kimlik, kilit
noktalar›nda birleßen bir görüß ßeklinde yan›tlamaktad›r.
Tanör, Atatürk’ün “Biz ilhamlar›m›z›,
gökten ve gaipten de¤il, do¤rudan
do¤ruya hayattan alm›ß bulunuyoruz,”
sözlerine vurgu yaparak, Kemalizm’in
bilimsel ve akla dayal› yönünü ortaya
koydu. Böylelikle Mustafa Kemal’in
Millet ve Bat› Uygarl›¤› kavramlar›
çerçevesinde, kißiyi “geleneksel Do¤ulu cemaat hayat›”n›n çemberinden
kurtarmay› hedefledi¤inin alt›n› çiziyordu.
Bülent Tanör, yetkin özelliklere sahip,
namuslu bir bilim adam›yd›. Onurluydu. Görüß ve düßüncelerini, ç›kar perdelerinin ard›na gizlenmeden ve bilimsel verilerden kopmadan cesurca
sergiledi. Eserleri bu özellikleriyle yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor.n

econgun@gmail.com

ziyaretler

Avrupa Hukuk Ö¤rencileri Birli¤i (ELSA)
Baromuzu Ziyaret Etti.

E

LSA’ya üye Alman ve
Türk hukuk ö¤rencileri 8
Aral›k 2006 Cuma günü

saat 14.00’de ‹stanbul Barosu’nu
ziyaret ederek ‹stanbul Barosu
Baßkan Yard›mc›s› Av. Mehmet
Durako¤lu ile görüßtüler.
Görüßmede ‹stanbul Barosunun
kurumsal yap›s› hakk›nda aç›klamalarda bulunan
Av. Mehmet Durako¤lu, ayr›ca
Baronun avukatlara sundu¤u
hizmetlerin yan› s›ra evrensel
hukukun gelißmesi konusundaki
faaliyetleri hakk›nda bilgi verdi.
Konußmas›nda, Avukatl›k S›nav›
ile ilgili yaßanan s›k›nt›lara da
de¤inen Av. Mehmet Durako¤lu,,
‹stanbul Barosu’nun Irak’›n ißgali gibi dünyada yaßanan temel
sorunlar konusundaki çal›ßmalar›n›, yurtd›ß›ndaki barolarla ve
uluslararas› hukuk kurulußlar›yla olan yak›n ilißkilerini anlatt›.
ELSA ‹stanbul Baßkan› Özlem
Bak›rc› da, ELSA Berlin’e üye
hukuk ö¤rencilerinin ‹stanbul’a
yapt›klar› çal›ßma ziyaretinin 4.
gününde ‹stanbul Barosu’nu ziyaret etmekten ötürü memnuniyet duyduklar›n› belirtti ve ELSA’y› tan›t›c› aç›klamalar yapt›.

olan ELSA 35 Avrupa ülkesinde

olmay›, hukuk bilimi alan›nda

200’ü aßk›n hukuk fakültesinde

bilgi al›ßverißi ve karß›l›kl› ilißki

örgütlendi. 30.000 üyeye sahip

olana¤› sa¤lamay› amaçl›yor. n

dernek, dünyan›n en büyük ba¤›ms›z hukuk ö¤rencileri organizasyonu olarak dikkat çekiyor.
Dernek, hukuk ö¤rencilerine

Özlem Bak›rc›’n›n verdi¤i bilgiye

farkl› hukuk sistemleri hakk›nda

göre, 1981 y›l›nda Viyana’da ku-

deneyim kazand›rmay›, kißisel ve

rulan ve merkezi Brüksel’de

mesleki gelißimlerinde yard›mc›
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d›ß ilißkiler

Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE)
Venedikte Bir Konferans Düzenledi
vrupa Avukatlar Birli¤i
(UAE), 20. kuruluß y›ldönümü nedeniyle 23 -25
Kas›m 2006 tarihlerinde Venedik’te “Avrupa Birli¤inin Yeni S›n›rlar› ‹çin Adalet Sisteminde Etkinlik ve Verimlilik” konulu bir
dizi konferans düzenledi.

A

‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu baßkanl›¤›ndaki
Türk delegasyonunun da izledi¤i
konferanslar dizisinde, AB Adalet Divan› yarg›çlar›, ulusal yarg›çlar, avukatlar ve adli bürolar›n yönetiminden sorumlu bürokratik örgütler aras›nda ißbirli¤i ile eßitlik ilkesi uyar›nca AB
vatandaßlar›na etkin, verimli, somut adli standartlar sa¤lanmas›
konular› ele al›nd›.
Konferanslarda ayr›ca, yarg›ç
ba¤›ms›zl›¤› ve tarafs›zl›¤›, yarg›çlar›n ve avukatlar›n hizmet içi
e¤itimleri, davalar›n kabul edilebilir sürede sonuçland›r›lmas›,
usul kurallar›n›n basitleßtirilmesi, kararlar›n yerine getirilmesi
konular› ißlendi.
Sonuç olarak, hukuk sistemlerinin Avrupa Birli¤ine üye devletlerde ve Avrupa Birli¤i egemenlik
alan›nda etkinlik ve verimlilik için
gözlemcilik ihdas›, avukatlar›n ve
yarg›çlar›n adli alandaki mesleki
çal›ßmalar›nda fikir ve bilgi al›ßverißi için bir “Dan›ßma Merkezi”
kurulmas› kararlaßt›r›ld›.
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Avrupa Avukatlar Birli¤inin Venedik’te düzenledi¤i ve 70 konußmac›n›n yer ald›¤› konferanslar›,
Avrupa Birli¤i Adalet Divan› ve ‹lk
Derece Mahkemesi ile Portekiz,
Avusturya, ‹sveç, Belçika, ‹talya,
Fransa, ‹spanya, Almanya, Yunanistan, Finlandiya yüksek mahkemelerinin baßkan ve üyeleri,
Avrupa Avukatlar Birli¤i Üyeleri,
akademisyenlerle, AB üyesi 25
ülkeden avukatlar ve ‹stanbul
Barosu delegasyonu izledi.

‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, konferanslar süresince AB Adalet Divan› ile ‹lk
Derece Mahkemesi baßkanlar› ve
üye ülkelerin yüksek mahkeme
baßkanlar›yla yapt›¤› görüßmelerde Türk hukuk sistemi ve ‹stanbul Barosu hakk›nda bilgi verdi. Baßkan Kolcuo¤lu ayr›ca, baz›
baßkanlar› 5 – 9 Nisan 2007 tarihleri aras›nda yap›lacak ‹stanbul
Barosunun 129. kuruluß y›ldönümü etkinliklerine davet etti.
n

bas›n aç›klamalar›

K›br›s Elden Ç›kar›l›yor!
aßbakan Recep Tayyip Erdo¤an; AB dayatmalar› karß›s›nda bir hava, bir deniz liman›n› Rum yönetimine açma önerisinde bulunmußtur. Bu yap›l›rken devletin hiçbir kurum ve kurulußunun bu oldu/bittiden haberdar edilmedi¤i anlaß›lmaktad›r.

B

Ülkemizin bu günü ve gelece¤i aç›s›ndan kabul edilmesi olanaks›z kayg› verici gelißmeler yaßamaktay›z.
Yarat›lan fiili durum (bu öneri) K›br›s Rum Yönetimini
dolayl› biçimde tan›ma ve dolay›s›yla KKTC’nin hukuksal varl›¤›na son verme anlam›na gelmektedir.
Buna dikkat çekiyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti Londra ve Zürich Antlaßmalar›na göre K›br›s’›n ve K›br›s’ta yaßayan Türk halk›n›n
garantörüdür. 1974 y›l›nda Nicos Samson’un K›br›s’ta darbe yapmas›, anayasal düzeni y›k›p aday›
Rum adas› haline getirmek istemesi, Türklere soyk›r›m uygulamas› üzerine, Türkiye garantörlük hakk›n›
kullanarak K›br›s’a müdahale etmiß, adaya bar›ß ve
özgürlük getirmißtir. 32 y›ld›r ada halk› bar›ß ve özgürlük içinde yaßamaktad›r.
K›br›s’taki anayasal düzeni y›kan Rum yönetimi, Avrupa Birli¤ine üye olarak kabul edilmißtir. Oysa hukuk
kurallar›na göre K›br›s, Türkiye Cumhuriyetinin kat›lmad›¤› hiçbir uluslararas› kurulußa kat›lamaz. K›br›s
sorunu sadece K›br›s’ta yaßayan 150 bin Türk yurttaß›n› de¤il, Türkiye’de yaßayan 72 milyon yurttaß›n güvenli¤ini ve gelece¤ini çok yak›ndan ilgilendirmektedir.
K›br›s’›n Helen adas› haline gelmesi durumunda AKDEN‹Z adeta bir Yunan gölü olacak, Türklerin Anadolu’ya hapsedilmesi süreci tamamlanacakt›r. Ege Denizini Yunan denizi haline getirmek isteyen Rumlar
bu gidißle Akdeniz’de Türk gemilerine ve uçaklar›na
hareket serbestisi ve yaßam alan› tan›mayacakt›r. Bir
baßka anlat›mla emperyal odaklar›n deste¤ini arkas›na alan Yunanistan uzun zamand›r izledi¤i genißleme ve toprak kazanma plan›na yeni bir halka daha
eklemek üzeredir. Bat› destekli Yunanistan, Mora yar›madas›nda kuruldu¤u tarihten bu yana topraklar›n›
Türkiye aleyhine 7 kat genißletmißtir.
TBMM, 1983 y›l›nda KKTC’nin devlet olarak varl›¤›n›
tan›m›ß ve haklar›n› OYB‹RL‹Ú‹ ile koruma yolunda
karar alm›ßt›r.

Baßbakan Recep Tayyip Erdo¤an’›n TBMM’nin iradesine ve meclis karar›na ayk›r› olarak KKTC’nin varl›¤›n› hukuken yok etmenin ilk ad›m› olan Gümrük Birli¤i Ek Sözleßmesini kamuoyundan ve meslek örgütlerinden gelen tüm uyar›lara karß›n imza etmißtir.
Þu anda ise; Türkiye’deki liman ve havaalanlar›n› k›smen de olsa Rum yönetimine açmak suretiyle
KKTC’ye son ve ölümcül bir darbe daha vurulmak
üzeredir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1983 y›l›nda KKTC ile
ilgili ald›¤› kararlar› yok saymak, bunun tersine ißlem
yapmak meclis iradesini hiçe saymakt›r. Bu olgu kayna¤›n› anayasa ve yasalardan almayan bir devlet yetkisi kullanma anlam›na gelmektedir.
Hiçbir ma Bu anayasa d›ß›, hukuk d›ß› bir eylemdir. “H
kam ya da merci kayna¤›n› anayasa ve yasalardan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” (Anayasa Madde:5)
TBMM’nin kararlar›n›n yok say›lmas›, meclis karar› na ayk›r› tasarrufta bulunulmas›, siyasi iktidar›n
meßruiyetini tart›ßmal› hale getirir ve bu durum giderek rejimi anayasa ve hukuk kur allar›n›n d›ß›na iter.
Tür kißi ve anayasal kurumlar›n geldi¤imiz bu noktaya bir kez daha dikkatini çekiyor, sorumluluklar›n›n
gere¤ini yerine getirmeye ve bu teslimiyetçi gidiße
dur demeye ça¤›r›yoruz.
Baro Baßkanlar›:
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, ‹zmir
Barosu Baßkan› Av. Nevzat Erdemir, Ayd›n Barosu
Baßkan› Av. Sümer Germen, Denizli Barosu Baßkan›
Av. Adil Demir, Manisa Barosu Baßkan› Av. Remzi De mirkol, Antalya Barosu Baßkan› Av. Mehmet Zeki
Durmaz, Mu¤la Barosu Baßkan› Av. Ayla Kara, Zonguldak Barosu Baßkan› Av. Erol Mekik, Mersin Barosu Baßkan› Av. ‹sa Gök, Gaziantep Barosu Baßkan› Av.
Aziz Canatar, Amasya Barosu Baßkan› Av. Hasip Yalç›n, Artvin Barosu Baßkan› Av. Bedrettin Kal›n, Bart›n
Barosu Baßkan› Av. Þeref Y›ld›z, Samsun Barosu
Baßkan› Av. Ahmet Gürel Bal›kesir Barosu Baßkan›
Av. Muzaffer Mavuk
n
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“‹nsanl›k De¤erlerini ve
Hukuku Savunuyoruz”
0 Aral›k 1948 ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirgesinin Birleßmiß Milletler Üçüncü
Genel Kurulunca kabul ve ilan›ndan bu
yana 58 y›l geçti. 20.yüzy›lda insanl›¤a büyük ac›lar veren, y›k›mlar getiren iki dünya savaß›ndan
sonra, hem savaßlar›n önlenmesi, hem de ulaß›lmak istenen, özlenen insanl›k de¤erlerinin
hukuksal ifadesi olan bildirgedeki de¤erler acaba hayata geçirilebilmiß midir? Kâ¤›t üzerinde
ifade edilenler gerçekten insan haklar›n› koruyan, kollayan, gelißtiren, yapt›r›m gücü olan hukuk normlar›na dönüßmüß müdür?

1

Ne yaz›k ki bu soruya evet yan›t› veremiyoruz.
Baßta imzac› baz› devletler olmak üzere, evrensel bildirgedeki insan haklar›n›n aç›kça ihlal edilißine tan›k olmaktay›z. Tüm devletlerin ve uluslararas› kurulußlar›n; insan haklar›n› daha da
gelißtirme ve yeni aç›l›mlarla zenginleßtirme, ihlali durumunda da engel olma yükümlülüklerini
yerine getirmedeki isteksizlik ve yetersizlikleri
gelecek için umut k›r›c›d›r.
II. Dünya Savaß›n›n sona eriß tarihi olan 1945 y›l›ndan günümüze devam eden bölgesel savaßlarda hayat›n› kaybedenlerin oran› ikinci dünya
savaß› toplam kay›plar›n› geçmiß durumdad›r.
Yine çok yak›n bir tarihte Ruanda'da, Bosna'da
gerçekleßtirilen toplu k›y›mlar, günümüzde Irak,
Afganistan ve Filistin’ de devam eden çat›ßmalardaki kay›plar insan haklar› ihlallerinin boyutunu göstermesi aç›s›ndan endiße vericidir.
ABD - ‹ngiltere ikilisi baßta olmak üzere baz›
güçlerin, özgürleßtirme, diktatörden kurtulma
ve demokrasi inßas› gerekçesiyle Irak'› ißgalleri
sonras› yaßananlar insanl›k için yüzkaras›d›r.
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ABD ve müttefikleri aç›s›ndan dünya enerji co¤rafyas›n›n denetimi ve sömürüsü için meßruiyetin ve uluslararas› hukukun bir yana itilerek ülkelerin ißgali ve tahribi geçmiß dönemlerle karß›laßt›r›lamayacak boyutlara ulaßm›ßt›r.
Genißletilmiß Ortado¤u Projesiyle Fas'tan Endonezya'ya kadar 22 ulus devleti gerekirse zorla ve
ißgalle kendi ç›karlar› do¤rultusunda yeniden
yap›land›raca¤›n›, BOP projesiyle de Türkiye dâhil Ortado¤u'nun siyasi haritas›n› ç›karlar› do¤rultusunda yeniden çizece¤ini aç›klayan ABD'nin
insan haklan ihlallerini sürdürece¤i anlaß›l›yor.
Dünyan›n do¤al kaynaklar ve enerji co¤rafyas›n›
egemen, ba¤›ms›z devletlerin hukuksall›¤›n› ve
hükümranl›¤›n› ya¤malamak için projeler gelißtirenlerin insan haklar›na ilißkin projelere zaman ay›ramad›¤› anlaß›l›yor.
Uluslararas› meßruiyetten kaynaklanmayan,
keyfi, ekonomik ç›karlar do¤rultusunda gerçekleßtirilen ißgallere, k›r›m ve k›y›mlara karß› insanl›k de¤erlerinin ve hukukun savunulmas› bu
gün her zamankinden daha önemlidir.
‹stanbul Barosu ülkemizde olsun, uluslararas›
platformlarda olsun her türlü insan haklar› ihlallerine karß› hukuktan, hakl›dan, insanl›k de¤erlerinden yana mücadelesini sürdürecektir.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur. n

‹STANBUL BAROSU BAÞKANLIÚI

yay›n

‹stanbul Barosu’ndan
Önemli Bir Kitap

Y

ar. Doç. Dr. Jale Bafra taraf›ndan yaz›lan ‹mza- Yaz› ve Adli Belge ‹ncelemeleri (Esas ve Teknikler) adl› eser ‹stanbul
Barosu Yay›nlar› aras›ndan ç›kt›.

Jale Bafra kitab›n önsözünde, “Avukatl›k yapt›¤›m y›llarda birçok
kez imza ve el yaz›s› incelemesi sorunlar›yla karß›laßt›m. Gördüm
ki, bu alanda tam bir baß›boßluk, özensizlik, ça¤daß ve bilimsel uygulamalardan uzak, keyfi ve sübjektif bir uygulama sürüp gitmekte,
bizzat tan›k oldu¤um haks›zl›k ve hatalar, adalet hayat›na ve mesle¤ine olan güveni büyük ölçüde sarsmaktayd›,” diyor. Bafra, uygulamada yaßanan bu tür özensizliklerin önüne geçilebilmesi için kitab›n›n, “yaz› ve adli belge incelemelerinde ça¤daß bilimsel esas ve
teknikleri olabildi¤ince yans›tan ve bu çetin sorunun adli deontolojisini de inßa etmeyi amaçlayan, ülkemizde yaz›lm›ß ilk kaynak kitap
özelli¤i sayesinde katk› sunaca¤›na” inand›¤›n› vurguluyor.
Adli belge incelemesi, el yaz›s› incelemeleri, el yaz›s›n› de¤ißtirebilen etkenler, imza incelemesi ve imza taklit yöntemleri kitapta yer
alan konu baßl›klar›ndan yaln›zca birkaç›. Bu de¤erli ve önemli eser, baromuzdan edinilebilir.

n

Marako¤lu’nun “K›rm›z› Kadife’si
eçti¤imiz ay, yaßama gözlerini yuman Av. Ekrem Marako¤lu’nun an›lar›n› derledi¤i kitab›n›n ad› K›rm›z› Kadife. Marako¤lu kitab›nda, K›rm›z› Kadife’de adliye koridorlar›na girip, baz› ceza dossyalar›n›n üzerindeki kadife kumaßß›
hafifççe aralamak istedim. Ancak toplumda yank› uyand›ran çeßitli ceza davalar›nda savunma görevi üstlenmißß bir ceza avukat› olarak de¤erlendirilebilir. Bu sebepten çal›ßßmalar›m› s›n›rland›rmaya özen gössterdim. E¤er k›rm›z› Kadife’de özellikle geççmißßte kalan baz› konular›n yeniden araßßt›r›lmass› gerekti¤ine dikkat çekebilmißß isem kendimi baßßar›ya ulaßßm›ßß sayaca¤›m, diyor.

G

Ekrem Marako¤lu, bir ceza avukat› olarak kamuoyu taraf›ndan
yak›ndan izlenen, dava ve kißileri, olaylar›n içinde bir avukat
olarak ancak nesnel ve ak›c› bir biçemle okuyucuya sunuyor. Kitap KaraKutu Yay›nlar› aras›ndan 2002 y›l›nda bas›ld›. Meslektaß›m›z› bu kitab›yla bir kez daha anarken, yak›nlar›na baß sa¤l›¤›
diliyoruz.
n
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kültür ve sanat

65. Sanat Y›l›n› Kutlayan
Nejat Uygur Konu¤umuzdu
kokulu Siirt’te, Ezine’de, ‹ntepe’de; ortaokulu Sar›yer’de, Çanakkale’de, Manisa’da okudu.
Güzel Sanatlar Akademisi’nin
Heykel Bölümü’ne girdi ama mezun olamad›. Tiyatroya ilkokul s›ralar›ndaki müsamerelerle baßlad›. Profesyonelli¤e 1950 y›l›nda
ad›m att›. Ancak düßündü¤ü ilk
meslek tiyatro de¤ildi.

stanbul Barosu Kültür
Sanat
Komisyonunca
düzenlenen sohbet toplant›lar›n›n bu ayki konu¤u, 65
y›ld›r sahne hayat›n› baßar›yla
sürdüren, geleneksel Türk tiyatrosunun yaßayan en ünlü temsilcisi Nejat Uygur’du.

‹

Daha sonra söz alan Nejat Uygur, kendi yaßam öyküsü hakk›nda bilgi verdi. Uygur, 1927 y›l›nda
Kilis’te dünyaya geldi. Annesi ö¤retmen, babas› subayd›. Bu nedenle e¤itimini Anadolu’nun çeßitli bölgelerinde tamamlad›. ‹l-

‘Benim düßündü¤üm ilk meslek
pilotluktu. Çocuklu¤umda pilot
olaca¤›m› düßünürdüm. Hatta
hiç unutmam Manisa’da oldu¤umuz y›llarda, yatak çarßaflar›n›
al›p yüksek bir yerden aßa¤› atlamay› planlam›ßt›m. Tecrübe pilotu olarak önce a¤abeyim atlad›
ve aya¤›n› k›rd›. A¤abeyim Zeki
Ayhan Uygur, Amerika’da ünlü
bir beyin cerrah› ßimdi. Onunla
gurur duyuyorum.’

Baromuz Kültür Merkezinde düzenlenen toplant›ya19 Aral›k Sal›
akßam› iki sahne arkadaß›yla
birlikte kat›lan Nejat Uygur, her
zamanki gibi konuklar› k›rd› geçirdi.
‹stanbul Barosu Genel Sekreteri
Av. Hüseyin Özbek, yapt›¤› k›sa
konußmayla geleneksel Türk tiyatrosu hakk›nda bilgi verdi ve
bu türün temsilcisi Nejat Uygur’u konuk etmekten onur duyduklar›n› bildirdi.
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‰

kültür ve sanat
lümü bu turneler s›ras›nda dünyaya geldi. Uygur çifti o y›llar›,
turnelerde yaßad›klar›n› hiç
unutmad›.
Nejat Uygur 65 y›ll›k sanat hayat›na pek çok ßey s›¤d›rd›. Oynad›¤› oyunlar›n ço¤unu kendisi yazd› yönetti. Baz› oyunlar› uyarlad›.
Uygur, sanat yaßam› boyunca
pek çok ödül ald›. Ama onun için
en önemlisi 1998 y›l›nda Kültür
Bakanl›¤›nca verilen Devlet Sanatç›s› unvan›d›r.

Genel Sekreterimiz Av. Hüseyin Özbek sanatç›lara birer buket çiçek vererek
teßekkür etti.

Gençlik y›llar›nda Nejat Uygur’un
da en büyük ideallerinden birisi
Amerika’ya gitmek oldu. Bu
u¤urda denizlere bile aç›lmay›
göze ald›.

‘Benim gençli¤imde herkeste
Amerika’ya gitmek gibi çok yo¤un bir istek vard›. Bu yüzden liman cüzdan› ç›kartt›m ve gemici
oldum. Hiç unutmam, bir Panama ßilebinde çal›ßt›m. Gemide
kimsenin can› s›k›lmazd›. Onlara
f›kralar anlat›r, taklitler yapar-

d›m. Herkes çok gülerdi. Sonra
askere gittim, orada da arkadaßlar›m› çok güldürürdüm. Giderek
insanlar›n yüzünü güldürmek
bende tutku oldu. Sonra da tiyatro baßlad› zaten.’
1952 y›l›nda Necla Uygur’la evlendi. Ve çiçe¤i burnunda çift, 13
y›l Anadolu turnelerini gezdi, insanlar›n yüzünü güldürmek için
çal›ß›p didindi. Hatta s›ras›yla
Süheyl, Süha, Ahmet, Kemal ve
Behzat adl› çocuklar›n›n bir bö-

Nejat Uygur tiyatro sanatç›l›¤›n›n
yan› s›ra sinemayla da ilgilendi.
1970 y›l›ndan bu yana baz› filmlerde önemli roller üstlendi.
‹ßte konu¤umuz Nejat Uygur
böyle bir sanatç›yd›. Sohbetine
doyum olmayan bir insan. O gün
iki arkadaß›yla birlikte baz› oyunlar›ndan yapt›¤› kolajlar, anlatt›¤›
f›kralar ve anekdotlarla iki saat
bizleri d›ß dünyadan kopard›.
Kahkahalarla dolu, mutlu ve güzel anlar yaßad›k.
Daha nice y›llara sevgili Nejat
Uygur...
n
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Yeni CMK Tarifesi Yay›nland›
T

Türkiye Barolar Birli¤i 2007 yeni CMK Asgari Ücret Tarifesini göre:

Haz›rl›k–120.YTL, A¤›r Ceza -375.YTL Asliye Ceza -200.YTL Sulh Ceza -180.YTL oldu.
Tarife, 28 Kas›m 2006 Sal› günü 26360 say›l› Resmi
Gazetede yay›nland›.
CMK gere¤ince yap›lacak hukuki yard›mlar için
avukatl›k ücret tarifesi genel hükümleri ßöyle:
Konu ve kapsam
MADDE 1 - (1) 5320 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Þekli Hakk›nda Kanunun 13 üncü maddesi uyar›nca baro taraf›ndan
müdafi, vekil ve uzlaßt›r›c› olarak tayin edilen avukatlar›n yapacaklar› hukuki yard›mlar için bu Ücret
Tarifesi uygulan›r.
Ücret:
MADDE 2 - (1) Sorußturma ve kovußturma s›ras›nda yap›lacak hukuki yard›m için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir.
(2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata,
CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karß›l›¤› ödeme yap›l›r. Sorußturma ve kovußturmada ayr› ücret ödenir. Sorußturma evresinde bir kißi için bir
avukata birden fazla ve kovußturma evresinde de
bir kißi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez.
Sorußturma ve kovußturmada birden fazla kißi için,
yararlar› uygun oldu¤u sürece tek müdafi veya vekil tayin edilebilir ve müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata en fazla on kißi ücreti ödenir.
Hukuki hizmeti sona erdiren haller:
MADDE 3 - (1) Görevsizlik, yetkisizlik, davan›n nakli veya baßka nedenlerle müdafilik veya vekillik görevi sona ererse, Tarifede yaz›l› ücret ödenir.
(2) ‹ß sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi veya veki-
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le ise Tarifede yaz›l› ücret tam olarak ödenir.
Davalar›n birleßtirilmesi:
MADDE 4 - (1) Davalar›n birleßtirilmesi durumunda tek ücret ödenir.
Yarar çat›ßmas›:
MADDE 5 - (1) Birden çok kißinin savunmas›n› üstlenen müdafi veya vekil yarar çat›ßmas› nedeniyle
görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kal›rsa,
ücreti tam olarak ödenir.
Uygulanacak ücret tarifesi:
MADDE 6 - (1) Müdafilik ve vekillik ücretinin takdirinde hukuki yard›m›n bitti¤i tarihte yürürlükte
olan tarife esas al›n›r.
Rücu hakk›:
MADDE 7 - (1) Yarg›lama giderleri ile mahkûm
olan san›klardan veya suçtan zarar görenlerden,
müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek
durumda olanlara Türkiye Barolar Birli¤i rücu
edebilir.
Yürürlük:
MADDE 8 - (1) Bu Tarife yay›m› tarihinde yürürlü¤e
girer.
1-Haz›rl›k aßamas›nda takip edilen ißler için120,00 YTL
2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar
için- 180,00 YTL
3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için- 200,00 YTL
4-A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar
için- 375,00 YTL
5-Çocuk Mahkemeleri:
a) Çocuk A¤›r Ceza Mahkemelerinde takip edilen
davalar için A¤›r Ceza Mahkemelerinde ödenen
ücret ödenir

haber
b) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar
için.Asliye Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret
ödenir
6- Kanun Yollar›nda görülen davalar›n durußmalar› için -350,00YTL

Baßkan Kolcuo¤lu
CNN Türk’te “Pozitif E¤itim”
Program›na Konuk Oldu

5271 say›l› Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinin 8 inci f›kras› yollamas›yla Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Þekli
Hakk›nda (5320 say›l›) Kanunun 13 üncü maddesinin (4) üncü bendi gere¤ince Uzlaßt›r›c›ya Ödenecek Ücret: 300,00 YTL

2007 En Az Ücret Çizelgesi Haz›r
CNN TÜRK Stüdyolar›nda banda kaydedilen 45 dakikal›k program 10 Aral›k Pazar günü saat
20.00’da yay›nland›.
‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu, yap›mc›l›¤›n› ve sunuculu¤unu Abbas Güçlü’nün yapt›¤› “Pozitif E¤itim” program›na konuk olarak kat›ld›.
Kolcuo¤lu programda, avukatl›k mesle¤ini bekleyen s›k›nt›lar, Avukatl›k S›nav›n›n kald›r›lmas› üzerine karß›laß›lacak sorunlar, Türkiye’deki hukuk
e¤itiminin açmazlar› ve olmas› gereken hukuk e¤itimi konusunda aç›klamalarda bulundu.

‹stanbul Barosunca tavsiye niteli¤inde haz›rlanan
avukat-vekileden aras›ndaki En Az Ücret Çizelgesi
yay›nland›.
En Az Ücret Çizelgesi 01.01.2007 – 30.06.2007 tarihleri aras›nda geçerli olacak.

“Pozitif E¤itim” program›nda, Türkiye'deki hukuk
e¤itiminin gündemindeki önemli konular ele al›nd›. Halen staj›na devam eden avukat adaylar› ile
çeßitli hukuk fakültelerinden ö¤rencilerinde konuk
oldu¤u programda stajyer avukatlar ve ö¤renciler
taraf›ndan yöneltilen sorular Baßkan Kolcuo¤lu taraf›ndan yan›tland›.

Çizelgede ayr›ca, ‹stanbul’da bulunan adliyelerin
santral numaralar› ile baro odalar›n›n telefon, faks
ve avea numaralar›n› kapsayan bir rehber de
bulunuyor.
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Türk Halk Müzi¤i Koromuzun
Konseri

Tüketici Sorunlar› - Hakem
Heyetlerinin Görev Alanlar›

‹stanbul Barosu Türk Halk Müzi¤i Korosu 22 Aral›k
Cuma günü bir konser verdi.
Bak›rköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi
Turhan Tuzcu Salonu’nda verilen konser saat
19.30’da baßlad›.
Þef A. Tekin Kumaß yönetimindeki ‹stanbul Barosu
Türk Halk Müzi¤i Korosunun Konserinde halk müzi¤inin çeßitli ezgileri seslendirildi.

Baßkan Kolcuo¤lu, Skytürk
Televizyonunun “Hakk›n›z›
Aray›n” Program›na Konuk Oldu

‹stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve Rekabet Hukuku Merkezince, 22 Aral›k Cuma günü 14.00 – 17.00
saatleri aras›nda Tünel’deki Muammer Karaca Tiyatrosunda “Tüketici Sorunlar› Hakem Heyetlerinin Görev Alanlar›” konulu bir panel düzenlendi.
‹stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. M. Nuri
Karahan ve ‹stanbul Barosu Tüketici Haklar› ve
Rekabet Hukuku Merkezi Baßkan› Av. Reßat Erkul’un aç›ß konußmas›n› yapt›¤› paneli ‹stanbul
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi
Doç. Dr. Yeßim Atamer yönetti.

‹stanbul Barosu Baßkan› Av. Kaz›m Kolcuo¤lu 6
Aral›k Çarßamba günü SkyTürk Televizyonunda
saat 15.15’de “Hakk›n›z› Aray›n” program›na konuk oldu.
Baßkan Kolcuo¤lu, canl› olarak yay›nlanan programda sunucu Begüm Özkan’›n çeßitli sorular›n›
yan›tlad›.
Kolcuo¤lu, özellikle Avukatl›k S›nav›, Uzlaßma,
CMK yasas›nda yap›lacak de¤ißiklik önerilerini anlatt› ve Uluslararas› Avukatlar Birli¤i ile Avrupa
Avukatlar Birli¤inin davetlisi olarak kat›ld›¤› toplant›lar hakk›nda bilgi verdi.
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Panelde, ‹stanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. ‹. Y›lmaz Arslan,
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni
Usul ve ‹cra ‹flas Hukuku Ana Bilim Dal› Baßkan›
Prof. Dr. Hakan Pekcan›tez, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel
Müdürlü¤ü Daire Baßkan› Baki Ateß ve Ankara Tüketici Mahkemesi Emekli Hâkimi Naci Özdamar
konuya ilißkin aç›klamalar yapt›lar.
Panelin genel de¤erlendirmesini ise Yarg›tay 13.
Hukuk Dairesi Üyesi Harun Kara yapt›.

haber
Sahte Avukat Mahkûm Oldu
Avukat olmad›¤› halde, avukatl›k hak ve yetkilerini
kullanan Mahmut Ayd›n adl› bir kißi ‹stanbul 4. A¤›r
Ceza Mahkemesinde 28 Kas›m 2006 günü yap›lan
son durußmas›nda 3 y›l 9 ay hapis ve 512 YTL para
cezas›na mahkûm edildi.
Çeßitli kißilerden vekâletname alarak durußmalara giren, ancak yap›lan ßikâyet üzerine avukat olmad›¤› anlaß›lan Mahmut Ayd›n tutuklanarak ceza
evine gönderildi. San›¤›n ‹stanbul 4. A¤›r Ceza
Mahkemesinde aç›lan davas›na ‹stanbul Barosu
Avukat Haklar› Merkezinden
Av. Evren ‹ßler Tan, Av. Ufuk Özkap, Av. Cengiz Yaka ve Av. Fatih Arslan müdahil olarak kat›ld›lar.

Avukatl›k Yasas›’na muhalefet ederek zincirleme
suç ißledi¤ine karar verdi.
Mahkeme, Mahmut Ayd›n’›, 1136 say›l› Avukatl›k
Yasas›’n›n 63/3. maddesi gere¤ince 3 y›l 9 ay hapis
ve 512 YTL para cezas› ile cezaland›r›lmas›n› kararlaßt›rd›. Mahkeme ayr›ca san›¤›, velayet, vesayet ve kayyumluk yönünden TCK’n›n 53/3 maddesi
gere¤ince ßartl› sal›verilme tarihine kadar geçerli
olmak kayd› ile TCK’n›n 53/1 maddesinde yaz›l›
haklardan verilen cezan›n infaz› tamamlan›ncaya
kadar yoksun b›rak›lmas›na da karar verdi.
Mahmut Ayd›n hakk›nda ayr›ca “nitelikli doland›r›c›l›k ve sahtecilik” suçundan aç›lan kamu davas›
devam ediyor.
n

Mahkeme yarg›lama sonunda, Mahmut Ayd›n’›n,
suçunu dolayl› olarak ikrar etti¤ine ve 1136 say›l›

SON ÇIKAN YASALAR
5556 YÜKSEKÖÚRET‹M KURUMLARI TEÞK‹LATI
KANUNU, YÜKSEKÖÚRET‹M KANUNU, KAMU
MALÎ YÖNET‹M‹ VE KONTROL KANUNU, TELS‹Z
KANUNU ‹LE 78 VE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN (15 /11/2006)
5557 TOPRAK KORUMA VE ARAZ‹ KULLANIMI
KANUNUNDA DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASI HAKKINDA KANUN (23 /11/2006)
5558 AVUKATLIK KANUNUNDA DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN (28/11/2006)
5559 TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹ GENEL
SEKRETERL‹Ú‹ TEÞK‹LAT KANUNUNDA DEÚ‹Þ‹KL‹K
YAPILMASI
HAKKINDA
KANUN
(9/11/2006)

5561 SOSYAL S‹GORTALAR KANUNU ‹LE TARIM
‹ÞÇ‹LER‹ SOSYAL S‹GORTALAR KANUNUNDA
DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN
(12/12/2006)
5562 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOÚAN ZARARLARIN KARÞILANMASI HAKKINDA
KANUNDA DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASINA DA‹R KANUN (13/12/2006)
5563 TÜRK‹YE CUMHUR‹YET‹ ‹LE MISIR ARAP
CUMHUR‹YET‹ ARASINDA B‹R SERBEST T‹CARET ALANI TES‹S EDEN ANLAÞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUÚUNA DA‹R KANUN (13/12/2006)
5564 K‹MYASAL S‹LAHLARIN GEL‹ÞT‹R‹LMES‹,
ÜRET‹M‹, STOKLANMASI VE KULLANIMININ YASAKLANMASI HAKKINDA KANUN (14/12/2006)n

5560 ÇEÞ‹TL‹ KANUNLARDA DEÚ‹Þ‹KL‹K YAPILMASINA ‹L‹ÞK‹N KANUN (06/12/2006)
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‹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

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

HUKUKUNDA ‹BRANAME UYGULAMALARI

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

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

SOSYAL H‹ZMETLER‹N

AYKIRILIKLAR 4
REKABET KURULU MER.

SÖZLEÞMES‹ VE TÜRK BOÚAZLARI
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

Bas›nda ‹stanbul Barosu
Derleyen: Serpil Köse

