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BD ve yandaßlar�n�n hukuka ayk�r� olarak
Irak�� ißgalinin 3. y�l� nedeniyle ülkemizde
ve tüm dünyada binlerce insan�n kat�ld�¤�

�AMER�KA EEV�NE DDÖN� sloganl� protesto gösteri-
leri yap�ld�.

ABD, Sovyetler BBirli¤i�nin da¤�lmas�ndan sonra
dünya üzerinde tek güç olarak egemenlik kurma
stratejisini uygulamaya koydu. Önce Yugoslavya iç
savaß� baßlat�ld�. Ard�ndan 11 Eylül olay� da gerek-
çe gösterilip Birleßmiß MMilletlerden 1373 say�l� ka-
rar ç�kart�ld� Bu kararla terör sald�r�lar� ile ülkele-
rin güvenli¤inin tehlikeye sokuldu¤u kabul edildi.
ABD bu karar� gerekçe olarak gösterip terörü ön-
leme ad� alt�nda önce Afganistan�� daha sonrada
Irak�� ißgal etti. Her iki ißgalin gerekçelerinden biri
de demokratikleßtirme ve kad�nlar�n özgürleßtiril-
mesi idi. Her iki ülkede demokratikleßtirme ve ka-
d�nlar�n özgürleßtirilmesi bir yana itildi, etnik ay-
r�mc�l�¤a ve dine dayal� bir düzen kurulmas� hedef-
lendi. Kad�nlar soka¤a ç�kamaz oldu, etnik gruplar
birbirlerine düßman edildi. �ßgalcilerin amac�, ne
özgürleßtirme, ne de demokratikleßtirme idi. On-
lar�n amac� enerji kaynaklar�n� ele geçirmek ve si-
lahl� gücünü Ortado¤u�ya taß�yarak �srail�i yaln�z
b�rakmamakt�.  

20. yüzy�l�n ikinci yar�s�nda. Kore�de ve Vietnam�da
komünizmi önleme ad� alt�nda yap�lan ißgaller,
ßimdi terörizmi önleme ad� alt�nda Afganistan ve
Irak�ta yap�lmaktad�r. Bu ißgaller sonucu hem
enerji kaynaklar� kontrol alt�na al�nm�ß, hem de bir
milyar dolarl�k silah pazar� yarat�larak silah tekel-
lerinin istemleri yerine getirilmißtir.

Irak��n ißgalinin 3. y�l�nda �stanbul�da yap�lan Dün-
ya IIrak MMahkemesinde, Irak�l� bilim adamlar� yap-
t�klar� aç�klamalarda, 110 ton seyreltilmiß uran-

yum bombas� ile birlikte 2130 silahl� sald�r� yap�ld�-
¤�n�, binlerce insan�n hayat�n� kaybetti¤ini,  binler-
ce insan�n sakat kald�¤�n�, seyreltilmiß uranyum si-
lahlar�n�n kullan�lmas� ile de çevrenin radyo aktif
çöplü¤e dönüßtü¤ünü, kanser hastal�¤�n�n ise alt�
kat artt�¤�n� ortaya koymußlard�r.

Birlikte yaßamaya al�ßm�ß dini gruplar ile �rklar
aras�nda düßmanl�klar yarat�larak birbirleri ile ça-
t�ßmalar�na ortam yarat�lm�ß, ißgal güçlerine karß�
direniß adeta dini gruplar aras� çat�ßmaya dönüß-
türülmüßtür. �ßgal giderlerini güvence alt�na al-
mak için de yapay seçimlerle olußturulan meclis
ve hükümetle anlaßmalar yap�larak Irak��n gele-
cekteki 50 y�ll�k petrol gelirlerine el konulmußtur.

2002 y�l�nda göreve baßlayan Uluslararas� CCeza DDi-
van��n�n yetkisini kabul eden ißgal güçlerinden �n-
giltere yöneticileri hakk�nda Divan SSavc�l�¤�na 15
Eylül 2003 tarihinde suç duyurusunda bulunmuß-
tuk. Bizden sonra Avrupa�n�n de¤ißik ülkelerinden
800�e yak�n kißi ve örgüt de ayni ßekilde suç duyu-
rusunda bulunmußtur. Baßsavc�l�k bizimki dahil
240 duyuruyu esas alarak yapt�¤� inceleme ve
araßt�rma sonucunu ßikayetçilere bildirmißtir.
Baßsavc�l�k taraf�ndan Baromuza gönderilen 8
sayfal�k yaz�y� hiçbir yorum katmadan BARO BÜL-
TEN��mizin son bölümünde sizlerin bilgisine sunu-
yoruz.* Hukukun imparatoru olduklar�n� zaman
zaman dünyaya aç�klayan ABD ve �ngiltere, asl�nda
imparatorlu¤un hukuksuzlu¤unu yaßad�¤� aç�kça
ortaya ç�k�yor. Yaßanan son olaylarda, gücün huku-
kunun, hukukun gücünü yok etti¤ini bir kez daha
ibretle görüyoruz. n

A

Irak ‹flgali 3. Y›l›n›
Doldurdu

güncel

Av. Kâz›m Kolcuo¤lu
�stanbul Barosu Baßkan�

* Baßsavc�n�n Baro�ya yazd�¤� yaz�n�n tam metni sayfa 29�da.
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

stanbul Barosu 128. KKuruluß YY�ldönümü
ve 55 NNisan AAvukatlar GGününü kutlama
amac�yla 4 gün sürecek yo¤un bir prog-

ram haz�rlad�.

�stanbul Barosunun 128. KKuruluß YY�ldönümü vve 55
Nisan AAvukatlar GGününü kutlama program�, her y�l
oldu¤u gibi 5 NNisan ÇÇarßamba ggünü saat 9.30�da
Beyaz�t�taki �stanbul Üniversitesi Bahçesindeki
Atatürk AAn�t�na çelenk konularak baßlayacak.  

Ayn� gün saat 10.00�dan itibaren �stanbul Üniversi-
tesi Fen Fakültesi Ord. PProf. DDr. CCemil Bilsel Kon-
ferans SSalonunda meslekte 25 y�l�n� dolduran 221,
30 y�l�n� dolduran 191, 335 y�l�n� dolduran 262 avuka-
ta törenle plaket verilecek.

Kutlama Program� çerçevesinde 6 NNisan PPerßem-
be ggünü Sultanahmet Adliyesinde, müzik dinletisi
eßli¤inde 14 hukukçu sanatç�n�n 54 resim ve foto¤-
raf�ndan olußan serginin aç�l�ß� yap�lacak.                 

7 NNisan CCuma ggünü ise programda �Adalete EEri-
ßim� konulu uluslararas� sempozyum var.

Uluslararas� LLütfi KK�rdar KKongre vve SSergi MMerkezi
Marmara SSalonunda saat 09,30 � 17.00 aras�nda
yap�lacak uluslararas� sempozyumun aç�l�ß�n�, �s-
tanbul Barosu Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu yapa-
cak. Sempozyumun aç�l�ß�na Adalet Bakan� Cemil
Çiçek de davet edildi. 

�Adalete EErißim� konulu uluslararas� sempozyum-
da, Uluslararas� Avukatlar Birli¤i (U�A) Baßkan�,
U�A Birinci Baßkan Yard�mc�s�, U�A Onursal Baßka-

n� ve Avrupa Avukatlar Birli¤i (UAE) Baßkan�, Paris,
Belçika, Polonya, Frankfurt ve �ran��n Tebriz Baro-
su Baßkanlar� konußmac� olarak yer alacak Bilgi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Görevlisi �dil
Elveriß, Ankara Barosundan Av. MMustafa SSerdar
Özbek ve Uluslar aras� Ceza Mahkemesi Hâkimi
Mehmet GGüney de sempozyumun konußmac�lar�
aras�nda. Ayr�ca konferans� izlemek üzere dünya-
n�n çeßitli ülkelerinden pek çok hukukçu kat�l�yor.

�Adalete EErißim� konulu uluslararas� sempozyum-
dan sonra Piyanist ve Devlet Sanatç�s� Gülsin OOnay,
saat 20.30�da Caddebostan KKültür MMerkezi�nde
(CKM) bir resital verecek. 

8 NNisan CCumartesi ggünü ise konuklar için �stan-
bul�un tarihi ve turistik güzelliklerini tan�t�m ama-
c�yla tur düzenlenecek. Ayn� akßam Beyaz�t�ta �s-
tanbul Üniversitesi Merkez binada Gala YYeme¤i ve-
rilecek. n

‹stanbul Barosu 
128. Kurulufl Y›l›n› Kutluyor

‹stanbul Barosu 128 yafl›nda. Baro kurulufl y›ldönümü ve
5 Nisan Avukatlar Gününü 4 gün sürecek yo¤un bir 

programla kutlayacak. Programa göre meslekte 25-30 ve 35
y›l›n› dolduran avukatlara plaket verilecek. 

Foto¤raf ve resim sergisi aç›lacak. "Adalete Eriflim" konulu
uluslararas› bir sempozyum düzenlenecek.

‹

Gülsin Onay



5 NNisan 22006 -- ÇÇarßamba
10.00-12.30 Meslekte 25. Y�l Plaket Töreni
12.30-13.00 Ara
13.00-14.30 Meslekte 30. Y�l Plaket Töreni
14.30-17.00 Meslekte 35. Y�l Plaket Töreni

Yer: �stanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi
Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu- Beyaz�t

6 NNisan 22006 -- PPerßembe
10.30  Resim ve Foto¤raf Sergisi Aç�l�ß� ve 

Müzik Dinletisi
Yer: Sultanahmet Adliyesi- Ca¤alo¤lu

7 NNisan 22006  CCuma
�ADALETE ER�Þ�M� ULUSLARARASI SEMPOZYUMU
9.30-10.00 Kay�t
10.00-10.45 Aç�l�ß Konußmalar�

Av. KKaz�m KKOLCUOÚLU
�stanbul Barosu Baßkan�
Cemil ÇÇ�ÇEK
Adalet Bakan�

1100..4455--1111..0000 KKaahhvvee AArraass��
11.00-11.45 I. OTURUM
Moderatör: Av. NNazan MMOROÚLU

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Konußmac�lar: Delos LLUTTON

UIA Baßkan�
Barolar�n Kamuoyunu 
Bilgilendirmedeki Rolü     
J. GGünter KKNOPP
Frankfurt Barosu Baßkan�
Almanya�da Adalete Erißimde Eßitli¤i 
Sa¤lamada Kaynak Olarak Adli 
Harcamalar Sigortas� ve Adli Yard�m
�dil EELVER�Þ
Bilgi Ü.H.F. Ö¤retim Görevlisi
Türkiye�de Adalete Erißim ve Öneriler

1111..4455--1122..0000 KKaahhvvee AArraass��
12.00-13.15 II. OTURUM
Moderatör: Av. FFiliz SSARAÇ

�stanbul Barosu Baßkan Yard�mc�s�        
Konußmac�lar: Pierre CCORVILAIN

Belçika Fra. ve Alm. Konußan Barolar 
Birli¤i Baßkan�
Adalete Erißimde Belçika Modeli

Gerard NNICOLAY
Paris Barosu, Üye
Adalete Erißimde Paris Barosu�nun 
�ßlevi
Stanislaw RRYMAR
Polonya Barosu Baßkan�
Yarg� Öncesi Ücretsiz Adli Yard�m

Kanunu Konusunda Görüßler
1133..1155--1144..1155 ÖÖ¤¤llee YYeemmee¤¤ii
14.15-15.30 III. Oturum
Moderatör: Av. HHüseyin ÖÖZBEK

�stanbul Barosu Genel Sekreteri  
Konußmac�lar: Av. MMustafa SSerdar ÖÖZBEK

Ankara Barosu, Üye
Türkiye�nin Yürüttü¤ü Adalete Erißim 
Projesi
Dr. MMohammedi RReza MMOCTEHIDI     
Tebriz Barosu Baßkan� - �ran 
Geçmißte ve Günümüzde �ran Barosu   
Antoine AAKL
UIA Onursal Baßkan�

1155..3300--1155..4455 KKaahhvvee AArraass��
15.45-17.00 IV. Oturum
Moderatör: Prof. DDr. SSelçuk DDEM�RBULAK

T.C. Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Konußmac�lar: Mehmet GGÜNEY
Uluslararas� Ceza Mahkemesi, Hakim 
Corrado DDe MMARTINI
UIA Birinci Baßkan Yard�mc�s�
S�n�r Ötesi �htilaflarda Adalete Erißim
Joe LLEMMER
UAE Baßkan� 

Yer: Lütfi K�rdar Kongre ve Sergi Saray�,
Marmara Salonu
HARB�YE

20.30 Gülsin OONAY KONSER�
Piyanist � Devlet Sanatç�s�

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi
Haldun Taner Sok. No. 11, 
CADDEBOSTAN 

8 NNisan 22006 -- CCumartesi
19:30 GALA YYEMEÚ�
Yer: �stanbul Üniversitesi, 

Beyaz�t Merkez Bina

‹STANBUL BAROSU
128. KURULUfi YILDÖNÜMÜ ETK‹NL‹KLER‹

Program

3

güncel
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

rak��n ißgalinin y�ldönümünde dünyan�n
dört bir yan�nda protesto gösterileri yap�-
larak baßta ABD olmak üzere Irak�� ißgal

ederek savaß ve soyk�r�m suçu ißleyen koalisyon
güçleri k�nand�.

Savaß karß�tlar� �18 MMart ��ßgale KKarß� KKüresel EEy-
lem GGünü� nedeniyle Türkiye�de de protesto göste-
rileri düzenleyerek ABD�nin ißgaline son verilme-
sini istediler. �stanbul�da Kad�köy �skele Meydan�n-
da bir araya gelen savaß karß�tlar�, bütün ülkelerin
hükümetlerine ißgalcilerle ißbirli¤i yap�lmamas�
ça¤r�s�nda bulundular.

Küresel BBar�ß vve AAdalet KKoalisyonunun öncülü-
¤ünde gerçekleßtirilen yürüyüß 18 Mart Cumartesi
günü saat 13.30�da Haydarpaßa Numune hastane-
si önünden baßlad�. Kortej, çeßitli slogan ve pan-
kartlarla �skele Meydan�na kadar yürüdü. Alanda

yap�lan sayg� durußunda bir dakika boyunca Irak�ta
yaßanan bomba ve insan ç�¤l�klar� dinletildi. 

Yürüyüß ve mitinge �stanbul Barosunu temsilen
Baro Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 

Av. MMuammer AAyd�n kat�ld�. Mitingde konußan Av.
Muammer AAyd�n, �Dünyan�n een bbüyük eemperyalisst
gücü AABD�nin IIrak�� iißßgalini pprotessto aamac�yla ttop-
land�¤�m�z bbir ggünde, yyine oo zzaman�n een bbüyük eem-
peryalisst ggücü oolan ��ngiltere�ye 991 yy�l öönce bbugün
Çanakkale�de, mmazlum mmilletler aad�na vverdi¤imiz
derssi hhat�rlatmak iisstiyorum� dedi. 

Sömürgeci güçlerin bugün ayn� kußatmay� komßu-
muz Irak��n yaßad�¤�na dikkat çeken 

Av. AAyd�n ßöyle konußtu: �Kußßatman�n ssadece
Irak�la ss�n�rl� kkalaca¤� ddüßßünülmemelidir. AABD�nin
bugünkü hhedefinde ��ran vve SSuriye bbulunmakta, yya-

Irak’›n ‹flgalinin 3. Y›ldönümünde
ABD KINANDI

I

�



güncel

r�n iiççin bbaßßka üülkelerin bbu mma¤durlar zzincirine kka-
t�laca¤� ßßimdiden ööngörülmektedir. BBu dduruma
karßß� kkonulmad�¤� ttakdirde zzincirin hhalkalar� hher
geççen ggün aartacak vve ddünyam�z AABD�nin ttekelinde,
tek kkutuplu yyaßßanmass� zzor nnefess aal�nmaz bbir kkafe-
sse ddönüßßtürülecektir.�

�ßgalci güçlerin çeßitli etnik ve dinsel gruplar� bir
birine düßürerek bölgesel rant sa¤lamaya çal�ßt�-
¤�n�, gizliden gizliye bu gruplara özgürlük vaatle-
rinde bulunduklar�n� belirten 

Av. MMuammer AAyd�n, bu boß vaatlerin arkas�nda
petrol kaynaklar�ndan yararlanma düßüncesinin
yatt�¤�n�, asl�nda ißgalci güçlerin bu ülkeye getir-
dikleri tek ßeyin kan ve gözyaß� oldu¤unu bildirdi. 

�nsanl�¤�n, zorbal�k ve ißgali tümden kald�ran, yeri-
ne insan hak ve özgürlüklerine sayg�l� hukukun üs-
tünlü¤ünün egemen oldu¤u bir bütünlü¤ü ve bir-
likteli¤i olußturmak zorunda oldu¤unu anlatan Av.
Muammer AAyd�n, sözlerini ßöyle tamamlad�:

�Bir hukuk kurumunu temsilen ßunu üzülerek be-
lirtmeliyim ki; bugün var olan hiçbir uluslar aras�
kuruluß bu güce sahip de¤ildir. Çünkü oralarda da
egemen olan ißgalcilerin gücüdür. 

�ßgalcilerin gücüne karß� meydanlarda ve di¤er
toplant�larda mücadelemizi sürdürece¤iz. Geçen

y�l burada topland�¤�m�zda, �Hukukun ggücüne iina-
nanlar dda een aaz ggücün yyaratt�¤� hhukuka ddayanan-
lar kkadar ccessur oolmal�d�rlar. ��nssanl�k aay�b�n�n yye-
nilmessinin vve yyok eedilmessinin ttek yyolu bbudur� de-
mißtim.

Sizler bu y�l da bu meydanda toplanarak bu güç ve
cesareti sergilemiß oldunuz. Coßkunuzu kutlar bu
mücadelede �stanbul Barosu olarak her zaman ya-
n�n�zda bulunaca¤�m�z� bilmenizi isterim. As�l dile-
¤im, zorbal�¤�n de¤il, hukukun egemen oldu¤u ba-
r�ß dolu bir dünyad�r.� 

Mitingte, ortak aç�klaman�n okunmas�ndan sonra
kat�l�mc�lar sessizce da¤�ld�lar. n

�stanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi  
Av. Muammer Ayd�n, mitingde Baro �yu temsil etti
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Baro Bülteni güncel
‹stanbul

stanbul Barosu Yönetim
Kurulunca 2005 y�l�nda
olußturulan ve ilki ayn�

y�l Yarg�tay Emekli Cumhuriyet
Baßsavc�s� Sabih KKanado¤lu�na
verilen Mahmut EEsat BBozkurt HHu-
kuk ÖÖdülü bu y�l Dan�ßtay Baßka-
n� Ender ÇÇetinkaya�ya verildi. 

Ender ÇÇetinkaya�ya ödülü, Dünya
Kad�nlar GGünü kutlamas� nede-
niyle �stanbul KKad�n KKurulußlar�
Birli¤i ve �stanbul BBarosu KKad�n
Haklar� KKomisyonunca 8 Mart
Çarßamba günü saat 11.00�da
Taksim�deki The MMarmara OOte-
linde düzenlenen törenle �stan-
bul Barosu Baßkan� Av. KKaz�m
Kolcuo¤lu taraf�ndan verildi. 

Kad›n›n Yurttafl 
Olma Hedefi 
Gerçekleflti
Dünya KKad�nlar GGünü nedeniyle
yap�lan toplant� Atatürk ve ßehit-
ler için yap�lan sayg� durußu ve
�stiklal MMarß� ile baßlad�.

Toplant�n�n sunuß konußmas�n�
yapan �stanbul Barosu Kad�n
Haklar� Komisyonu Baßkan� 

Av. AAydeniz AAlisbah TTuskan,
Cumhuriyetin kurulußundan beri
yüzünü ça¤daß uygarl�¤a çevire-
rek sosyal, toplumsal ve yasal
devrimleri çok k�sa sürede yapa-
rak, bu devrimlerin yayg�nlaßma-
s�n� ve yaßama geçirilmesini, bü-
yük Atatürk ve arkadaßlar�n�n ka-
rarl� ve eßitlik anlay�ß�yla baßla-
yan kad�n�n yurttaß olmas� anla-
y�ß� ile hedefine ulaßt�¤�n� söyledi. 

Kad›n Erkek 
Eflitli¤indeki 
Engeller Afl›lmal›
Toplant�n�n aç�ß konußmas�n� ya-
pan �stanbul Kad�n Kurulußlar�
Birli¤i Koordinatörü Av. NNazan
Moro¤lu, demokrasinin olmazsa
olmaz koßulu olan kad�n erkek
eßitli¤inin, aileden baßlayarak
toplumsal yaßam�n her alan�nda,
e¤itimde, çal�ßma yaßam�nda, si-
yasette ça¤daß koßullarda yasa-
larda yer almas�n� istediklerini

Mahmut Esat Bozkurt Hukuk Ödülü
Dan›fltay Baflkan›na Verildi

‹
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bildirdi. MMoro¤lu, �yassalar�n yya-
ßßama ggeççirilmessini;; aailede, iißß yye-
rinde, ssokakta kkad�na yyönelik
ekonomik, ffizikssel, ssözel, ccinssel
ve ppssikolojik ßßiddete sson vveril-
messi iiççin ggerekli öönlemlerin
al�nmass�n� iisstiyoruz� dedi.

Sunuß ve aç�ß konußmalar�ndan
sonra �stanbul Devlet Opera ve
Balesi sanatç�lar�ndan, �TÜ Dev-
let Konservatuar� ö¤retim görev-
lisi Erol UUras çok sevilen parça-
lardan olußan bir resital verdi.
Uras��n resitali dinleyicilerin bü-

yük ilgisiyle karß�laßt�.

Daha sonra ödül törenine geçildi.
�stanbul Barosu Baßkan� Av. KKa-
z�m KKolcuo¤lu, yapt�¤� konußma-
da Mahmut EEsat BBozkurt HHukuk
Ödülü�nün gerekçesini, özelli¤ini
ve önemini anlatt�.

Kolcuo¤lu, Cumhuriyetin kurul-
mas�ndan hemen sonra Laik De-
mokratik Cumhuriyetin tüm ku-
rum ve kurallar�yla yaßama geçi-
rilmeye çal�ß�ld�¤�n�, Üç Devrim
Yasas�, Medeni Yasa ve Ceza Ya-
sas�yla birlikte arka arkaya gelen
ça¤daß yasalarla ülke yönetimi-
nin dinsel kurallardan ar�nd�r�l-
d�¤�n� ve akl�n özgürlü¤üne daya-
nan yeni laik hukuk sisteminin
yaßam buldu¤unu söyledi.

Medeni Yasa 
Ça¤dafl Hukuk 
Devriminin 
Temelidir
Dönemin Adalet Bakan� MMahmut
Esat BBozkurt�un ça¤daß laik hu-

kuk devriminin temelini olußtu-
ran baßta Medeni Yasa ve Ceza
Yasas�n�n haz�rlanmas�nda bü-
yük katk�lar�n�n bulundu¤unu
anlatan Kolcuo¤lu, Bozkurt�un
özellikle Medeni YYasaya yazd�¤�
önsözün, bir hukuk devriminin
manifestosunu olußturdu¤unu
belirtti.

Cumhuriyetin temel ilkelerini
olußturan Laik Demokratik Hu-
kuk Devleti anlay�ß�n�n kad�nlar
için önemli haklar getirdi¤ine ißa-
ret eden �stanbul Barosu Baßka-
n�, �henüz ��nssan HHaklar� EEvrenssel
Bildirgessi, AAvrupa ��nssan HHaklar�
Sözleßßmessi oortada yyok iiken, bbaßß-
ta sseççme vve sseççilme hhakk� oolmak
üzere kkad�nlara öönemli hhaklar
kazand�r�lm�ßßt�� dedi.

Günümüzdeki hukuk ve yarg� so-
runlar�na de¤inen ve yarg�daki
yozlaßmalara ißaret ederek eleß-
tiriler yönelten Av. KKaz�m KKolcu-
o¤lu,  �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu olarak Cumhuriyet Dev-
rimlerinin yerleßmesine büyük

�

Unutmamak gerekir ki, Türk
Ulusunun karar� ça¤daß

uygarl�¤� kkay�ts�z vve kkoßulsuz
bütün iilkeleri iile kabul etmek-

tir. Bunun en aç�k ve canl�
kan�t� devrimimizin kendisidir.

***
Ça¤daß Uygarl�¤�n Türk

Toplumu ile ba¤daßmayan
noktalar� görülüyorsa, bu Türk

Ulusunun beceri ve
yetene¤indeki eksikliklerden

de¤il, onu gereksiz bir biçimde
sar�p sarmalam�ß ortaça¤

örgütü ve dinsel bbaz� ddüzen-
leme ve kkurumlard�r.

***
Din, devlet gözünde vicdanlar-

da kald�kça sayg�nd�r ve
temizdir. D�N KKURALLARININ

YASALARA GG�RMES� tarihin
ak�ß�nda ço¤u kez hükümdar-
lar�n, zorbalar�n, güçlülerin

keyfi isteklerinin tatmin arac�
olmas� sonucunu getirmißtir.

MAHMUT ESAT
BOZKURT 

D‹YOR K‹...

2 Nisan 1941 tarihinde AAddaappaazzaarr���nda do¤du. �lk ve
orta ö¤renimini AAddaappaazzaarr���nda yapt�. 1964 y�l�nda �s-
tanbul Üniversitesi HHuukkuukk FFaakküülltteessiinnii bitirdi. 

Avukatl�k staj�n� tamamlad�ktan sonra TTCCDDDD GGeenneell
MMüüddüürrllüü¤¤üü BBaaßß HHuukkuukk MMüüßßaavviirrllii¤¤iinnddee avukat ve
müßavir avukat olarak 1976 y�l�na kadar çal�ßt�. Da-
ha sonra TTCCDDDD GGeenneell MMüüddüürr YYaarrdd��mmcc��ll��¤¤��, 1982 y�-
l�nda da TTCCDDDD GGeenneell MMüüddüürrllüü¤¤üünnee atand�. Bir ada ��lllleerr BBaannkkaass�� ��ssttaann--
bbuull BBööllggee MMüüddüürr YYaarrdd��mmcc��ll��¤¤��nnddaa bulundu.

30 Eylül 1986 DDaann��ßßttaayy ÜÜyyeellii¤¤iinnee seçildi. Bir dönem HHââkkiimmlleerr vvee SSaavvcc��--
llaarr YYüükksseekk KKuurruulluu yyeeddeekk üüyyeellii¤¤ii yapt�.

6 Ekim 2000�de DDaann��ßßttaayy BBeeßßiinnccii DDaaiirree BBaaßßkkaannll��¤¤��nnaa, 14 Nisan 2004 ta-
rihinde de Dan�ßtay Genel Kurulunca DDaann��ßßttaayy BBaaßßkkaannll��¤¤��nnaa seçildi. 3
Nisan 2006�da emekli oldu.

Evli ve iki çocuk babas�. n

ENDER ÇET‹NKAYA
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katk� sunan, büyük hukukçu
Mahmut EEsat BBozkurt ad�na �Hu-
kuk ÖÖdülü� olußturulmas�n� ve
bu ödülün Cumhuriyetin kaza-
n�mlar�n�, ça¤daßlaßmay� savu-
nan, bu alanda önemli çal�ßma-
lar yapan bir hukukçuya verilme-
sini kararlaßt�rd�klar�n� söyledi.

�stanbul Barosu Baßkan�, Yöne-
tim Kurulunun, 2006 y�l� �Mah-
mut EEsat BBozkurt HHukuk ÖÖdü-
lü�nün hukukçu, hem savunma-
da hem yarg�da uzun y�llar görev
yapm�ß ve ödülün amac�na uygun
çal�ßmalar�n� sürdürece¤i inan-
c�yla Dan�ßtay Baßkan� Ender ÇÇe-
tinkaya�ya verilmesinin kararlaß-
t�r�ld�¤�n� bildirdi.

Kolcuo¤lu, konußmas�ndan son-
ra, 2006 y�l� �Mahmut EEsat BBoz-
kurt HHukuk ÖÖdülü�nü Dan�ßtay
Baßkan� Ender ÇÇetinkaya�ya tö-
renle verdi.

Dan�ßtay Baßkan� Ender ÇÇetinka-
ya, ödül için teßekkür ederek sö-
ze baßlad� ve böylesine önemli
bir ödül olußturdu¤u için �stan-
bul Barosu yönetimini kutlad�.
Çetinkaya, ödülün Dünya KKad�n-

lar GGününün kutland�¤� mutlu bir
günde verilmesinden de ayr� bir
haz duydu¤unu bildirdi.

Mahmut EEsat BBozkurt döneminin
uygar dünyaya aç�l�ß dönemi ol-
du¤una ißaret eden Dan�ßtay
Baßkan� Çetinkaya, laikli¤in bu
dönemde yasalar�m�za girdi¤ini,
Medeni Yasayla da ça¤daß hukuk
anlay�ß�n�n getirildi¤ini vurgula-
d�.

Dünyada ve 
Türkiye’deki Kad›n
Haklar›n›n Evrimi
Ödül töreninden sonra panele
geçildi. �stanbul Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. MMuazzez Y�l-

maz��n yönetti¤i panelin konuß-
mac�lar� Kad�ndan Sorumlu Eski
Devlet Bakanlar� Önay Alpago ve
Hasan GGemici idi.

Önay AAlpago, konußmas�nda
dünyada ve Türkiye�de kad�n�n
durumu üzerine ayr�nt�l� bilgiler
verdi ve kad�n haklar�n�n geniß-
letilebilmesi için kad�nlar�n siya-
sal yaßamda söz sahibi olmalar�
gerekti¤ini bunun için de kotala-
ra ihtiyaç bulundu¤unu bildirdi.

Hasan GGemici ise, konußmas�nda
kad�n haklar�n�n önemi üzerinde
durdu ve kad�n haklar� aç�s�ndan
dünyadaki baz� gelißmelere ißa-
ret etti ve bu alanda haz�rlanan
sözleßmelerden söz etti. n
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Mart 1924 tarihinde yü-
rürlü¤e giren ve Cum-
huriyet tarihinde �Üç

Devrim YYasas�� olarak an�lan,
Þeriyye-Evkaf ve Erkân-� Harbi-
ye-i Umumiye Vekâletlerinin
Kald�r�lmas� Kanunu, Tevhid-i
Tedrisat (ö¤retim Birli¤i) Kanunu
ve Hilafetin Kald�r�lmas� Kanu-
nunun 82. y�l� �stanbul�da düzen-
lenen bir panelle kutland�.

Dünya Kad�nlar Gününü Kutla-
ma etkinlikleri çerçevesinde �s-
tanbul Kad�n Kurulußlar� Birli¤i
ve Kad�n Araßt�rmalar� Derne-
¤ince düzenlenen panel yo¤un
ilgi gördü.

Harbiye Askeri Müze Kültür Mer-
kezinde 3 Mart Çarßamba günü
saat 11.00�da baßlayan �82. Y�l�n-
da UUnutulan 33 DDevrim YYasas��
konulu panelin sunuß konußma-
s�n� Kad�n Araßt�rmalar� Derne¤i
Baßkan� Prof. DDr. NNecla AArat,

aç�l�ß konußmas�n� ise �stanbul
Kad�n Kurulußlar� Birli¤i Koordi-
natörü Av. NNazan MMoro¤lu yapt�.

Konußmas�nda Üç devrim yasa-
s�n�n önemini vurgulayan Moro¤-
lu, bu yasalar�n ça¤daß, demok-
ratik ve laik bir ulus-devlet olan
Türkiye Cumhuriyetinin temelini
olußturdu¤unu söyledi.

Üç devrim yasas� uygulamalar�-
n�n 82. y�l�nda kayg� ve kußku
duyduklar�n� belirten Nazan MMo-
ro¤lu, bugün gelinen noktay�

82. YILINDA 
ÜÇ DEVR‹M YASASI

Moro¤lu:"Bugün laik demokratik Cumhuriyete ba¤l› kalaca¤›na
yemin edenler, laik e¤itimi göz ard› etmekte, laik düzeni koru-

maya yönelik yarg› kararlar›na isyan etmektedirler."

Laik Demokratik

Cumhuriyetin 

ßekillenmesi Üç

Devrim Yasas�n�n

kabulüyle baßlad�.

Þeriyye-Evkaf ve

Erkân-� Harbiye-i

Umumiye

Vekâletlerinin

Kald�r�lmas� ve

Tevhid-i Tedrisat

(Ö¤retimin 

Birleßtirilmesi)

Kanunu ve Hilafetin

Kald�r�lmas�

Kanununun yürürlük-

ten kald�r�lmas�

Cumhuriyete yeni bir

ufuk açt�. Bunu öteki

devrim yasalar� izledi.

3

�
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ßöyle özetledi: �Oysa bugün laik
demokratik Cumhuriyete ba¤l�
kalaca¤�na yemin edenler, laik
e¤itimi göz ard� etmekte, laik dü-
zeni korumaya yönelik yarg� ka-
rarlar�na isyan etmektedirler.
Türban bugün yarg� karar�yla
�laik ddüzen kkarßß�t� bbir ssimge�
olarak kabul edilmißtir. Bilindi¤i
gibi, Avrupa �nsan Haklar� Mah-
kemesi�nde (A�HM) davay� devlet
kazand�, ama devleti yönetenler

ayakland�:�Ulemadan ggörüßß
al�nmad�� diye.�  

Panelin aç�l�ß bölümünde konu-
ßan Atatürk dönemi ö¤retmenle-

rinden emekli ö¤retmen Selda
Emir de, Atatürk dönemi millî
e¤itim politikalar�n� anlatt� ve ko-
nußmas�n� an�lar�yla pekißtirdi.

Daha sonra panele geçildi.

�stanbul Barosu Kad�n Haklar�
Komisyonu Baßkan� Av. AAydeniz
Alisbah TTuskan��n yönetti¤i pa-
nelde, Araßt�rmac�-Yazar Meriç
Velidedeo¤lu, Emekli Yarg�tay
Cumhuriyet Baßsavc�s� Vural SSa-
vaß, Prof. DDr. NNecla AArat, YYrd.

Doç. DDr. FFirdevs GGümüßo¤lu ve
sanatç� Bedri BBaykam konußma-
c� olarak yer ald�lar.

Konußmac�lar, üç devrim yasas�-
n�n önemine ißaret ederek, gü-
nümüz uygulamalar�n� eleßtirdi-
ler ve uyar� mesajlar� verdiler. n

Almanya Federal Meclisi�nin sözde Er-
meni soyk�r�m� ile ilgili karar�n� protesto
etmek amac�yla düzenlenen �Berlin TTalat

Paßa HHarekât�� mitingi 18 Mart Cumartesi günü
Berlin�de yap�ld�. Fransa�da ise Türklerin eylemi-
ni engellemeye çal�ßan Ermeniler, polis taraf�n-
dan gaz bombas�yla da¤�t�ld�.

Berlin Talat Paßa Harekât��n�n düzenlendi¤i ey-
lem kapsam�nda Urania CCaddesi�nde toplanan
yaklaß�k beß bin kißi, Ernst RReuter MMeydan��na
yürüdü.

Türk, K�br�s Türk ve Azeri
bayraklar�n�n taß�nd�¤� yü-
rüyüß ve mitingde, Alman
Meclisinin karar�n� protesto
eden pankartlar taß�nd� ve
sloganlar at�ld�.

Berlin Talat Paßa Harekât�
yürüyüß ve mitingine, �stan-
bul Barosunu temsilen Yö-
netim Kurulu Üyesi Av. ZZeki
Y�ldan kat�ld�. n

Sözde Ermeni Soyk›r›m› ‹ddias›
Berlin’de Protesto Edildi

A

Talat 
Paßa

Selda Emir
Emekli Ö¤retmen

Soldan ssa¤a;; Firdevs Gümüßo¤lu, Vural Savaß, Meriç Velidedeo¤lu, Aydeniz Alisbah Tuskan,
Necla Arat, Bedri Baykam
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stanbul Barosu ve �stan-
bul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Avrupa Hukuku

Araßt�rma ve Uygulama Merkezin-
ce ortaklaßa düzenlenen AAvvrruuppaa
HHuukkuukkuu GGüünnlleerrii PPrroojjeessii baßlad�. 

Projenin ilk etkinli¤inde konuk,
Federal Almanya Cumhuriyeti
Baßkonsolosu DDrr.. RReeiinneerr MMööcckkeell--
mmaannnn�d�.  

�stanbul Barosu Baßkan� AAvv.. KKaa--
zz��mm KKoollccuuoo¤¤lluu, AAvvrruuppaa HHuukkuukkuu
GGüünnlleerrii PPrroojjeessiinnii, 17 Mart Cuma
günü saat 14.00�da �stanbul Üni-
versitesi Doktora Salonunda yapt�-
¤� aç�ß konußmas�yla baßlatt�.

AB-Türkiye ilißkilerinde Alman-
ya�n�n önemli bir yer tuttu¤unu be-
lirten �stanbul Barosu Baßkan�,
Avrupa ülkeleri aras�nda en çok
Türk vatandaß�n�n Almanya�da
yerleßti¤ini, ikinci ve üçüncü ku-
ßaklar olußtu¤unu ve 20 milyar do-
larl�k yat�r�m sahibi olduklar�n� bil-
dirdi.

Baz� Almanlar�n da Türkiye�ye yer-
leßtiklerinin gözlendi¤ini, y�lda 4
milyon Alman�n Türkiye�de tatil
yapt�klar�n� kaydeden AAvv.. KKaazz��mm
KKoollccuuoo¤¤lluu,  iki ülke aras�ndaki

ekonomik, sosyal ve siyasal ilißki-
lerin de gelißmekte oldu¤unu, Av-
rupa Birli¤inden müzakere tarihi
almada Almanya�n�n katk�s�n�n
görmezden gelinemeyece¤ini an-
latt�.

AB-Türkiye ilißkilerinde baz� hak-
s�zl�klar�n yap�ld�¤�n�, Kopenhag
Kriterlerinin d�ß�nda baz� siyasi öl-
çütler konulmak istendi¤ini hat�r-
latan KKoollccuuoo¤¤lluu, �BBüüttüünn bbuunnllaarr��
aaßßaaccaa¤¤��zz.. ÖÖnncceekkii AAllmmaann HHüükküümmee--
ttiiyyllee ddaayyaann��ßßmmaa iiççiinnddee ççaall��ßßtt��kk,, yyee--
nnii hhüükküümmeettllee ddee aayynn�� ddaayyaann��ßßmmaa
iiççiinnddee ççaall��ßßmmaayy�� uummuuyyoorruuzz�� dedi.

Avrupa Hukuku Araßt�rma ve Uy-
gulama Merkezi Müdürü PPrrooff.. DDrr..
NNeevvhhiiss DDeerreenn--YY��lldd��rr��mm da, Proje

hakk�nda bilgi verdi. Üç y�l sürecek
Projenin �stanbul Üniversitesi Yö-
netim Kurulunca onayland�¤�n� ve
düzenlenecek sempozyumlarda
diplomat, bilim adam� ve strateji
uzmanlar�n�n Avrupa Hukuku üze-
rine de¤erlendirmeler yapacakla-
r�n� söyledi. 

PPrrooff.. DDrr.. YY��lldd��rr��mm, projenin ilk aya-
¤� olan 2006 bahar program�n�n üç
ay sürece¤ini, bu dönemde kad�n-
erkek eßitli¤i, Avrupa �flas Hukuku
ve Avrupa Hukukuna Giriß gibi ko-
nularda sempozyumlar yap�laca-
¤�n� bildirdi.

Projenin ilk konußmac�s� olan Al-
manya Federal Cumhuriyeti Baß-
konsolosu DDrr.. RReeiinneerr MMööcckkeell--
mmaannnn, konußmas�nda  ��AAllmmaann--
TTüürrkk vvee TTüürrkkiiyyee -- AAvvrruuppaa ��lliißßkkiilleerrii�
üzerinde de¤erlendirmeler yapt�.

MMööcckkeellmmaannnn, Avrupa Birli¤inin
henüz demokratik bir yap�ya ka-
vußmad�¤�n�, Avrupa Anayasas�n�n
Fransa ve Hollanda taraf�ndan
reddedildi¤ini, para sisteminde ise
birlik sa¤lanamad�¤�n� belirtti.      n

Baro-Üniversite ‹flbirli¤i:
"AVRUPA HUKUKU GÜNLER‹ PROJES‹"

BAfiLADI

‹
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amuoyunda Þemdinli �ddianamesi olarak ünle-
nen ve 09.11.2005 tarihinde Þemdinli�de bulu-
nan bir kitabevine yap�lan bombalaman�n ßüp-
helileri olarak ele geçenler hakk�nda Van

Cumhuriyet Savc�s� Ferhat SSar�kaya taraf�ndan haz�rla-
nan iddianame, son günlerin gündemine oturmuß ve de
hakl� itirazlar�n yaßanmas�na neden olmußtur. 

Tart�ßmalar, iddianamenin yeterli hukuksal dayanaklara
erißmeden Kara Kuvvetleri Komutan� Org. Yaßar BBüyü-
kan�t�� suçlamas� ve bu suçlamay� esas alarak bu yönde-
ki dosyay� ay�r�p Genelkurmay Baßkanl�¤��na yollamas�n-
dan kaynaklanm�ßt�r.  

Bilindi¤i üzere iddia makam�, ßüphelilerin gerçekleßtir-
di¤ine inand�¤� bir fiili suç olußturdu¤u kan�s�na vard�-
¤�nda, bunun yasayla belirlenmiß suç tipine uyup uyma-
d�¤�n� belirtmekle görevlidir. �ddianame dikkatlice ince-
lendi¤inde tart�ßmalara neden olan fiili durumun, hu-
kuksal boyutlar�nda oldukça önemli aksakl�klar göze
çarpmaktad�r. 

Bu iddianame yüz sayfay� bulan içeri¤iyle, bir iddianame-
nin yetki ve kapsam�n� aßm�ß adeta bir siyasi görüßü sa-
vunan bir metne, bildiriye dönüßtürülmüßtür. Söz konu-
su iddianame   bir iddianame olmaktan çok bir durum
de¤erlendirmesidir. Bir iddianamede hukuken bulunma-
s� gereken unsurlar�n birço¤u yoktur. Hukuken olmama-
s� gereken olgulara yer verilmißtir. Bir iiddianamede bbu-
lunmas� ggereken uunsurlar� CCMK 1170.. MMaddeyye bbakarak
an�msamakta yyarar vvar.. CMK 170. madde iddianamenin
ö¤elerini say�l� biçimde s�ralam�ßt�r. Buna göre, a- Þüp-
helinin Kimli¤i, b- Müdafi, c- Maktul, ma¤dur veya suç-
tan zarar görenin kimli¤i, d- Ma¤durun veya suçtan za-
rar görenin vekili veya kanuni temsilcisi, e- Aç�klanma-
s�nda sak�nca bulunmamas� halinde ihbarda bulunan ki-
ßinin kimli¤i f- Þikayette bulunan kißinin kimli¤i, g- Þika-
yetin yap�ld�¤� tarih, h- Yüklenen suç ve uygulamas� ge-
reken kanun maddeleri, i-Suçun maddeleri j- Suçun de-
lilleri, k- Þüphelinin tutuklu olup olmad�¤�; tutuklanm�ß
ise, gözalt�na alma ve tutuklama tarihleri ile bunlar�n sü-
releri, Gösterilir. 4- �ddianamede, yüklenen suçu olußtu-
ran olaylar, mevcut delillerle ilißkilendirilerek aç�klan�r.
5- �ddianamenin sonuç k�sm�nda ßüphelinin sadece aley-
hine olan hususlar de¤il, lehine olan hususlar da ileri
sürülür�

Bu iddianamede Savc� Sar�kaya medyada yer alan sözle-
re de gönderme yaparak yarg�n�n etki alt�nda b�rak�ld�¤�
sav�n� ileri sürmüßtür. Oysa ki, iddianamede ad� geçen
askeri yetkililerin en üst düzey amirleri olan Komutanla-
r�n üçü de, olaylar� yarg�ya b�rakmak gerekece¤i yolunda
aç�klamalarda bulunmußlard�r. 

Frans�z Liberation gazetesinin Þemdinli sorußturmas�n-
da sonuna kadar gidilmesinin Türkiye için dönüm nokta-

s� olaca¤�na ilißkin haberi ile AB-Türkiye Karma Parla-
mento Komisyonu Eßbaßkan� Joos Lagendijk�in �TSK,
süregelen terör, ßiddet ve PKK ile çat�ßma ortam�n� sevi-
yor� aç�klamas�na da iddianamede yer verilmesi ve Sav-
c� Sar�kaya�n�n kesin kan�tlara dayanmayan, belli bir gö-
rüßü dikteye çal�ßan, öznel (Subjektif) saptamalar� iddi-
anameyi yasal çizgilerin d�ß�na taß�m�ß ve her kesimin iti-
razlar�na neden olmußtur.   

�ddianamede yer almas� tart�ßmalara neden olan bir
baßka konu da TBMM Araßt�rma Komisyonunda dinlenen
bir tan�¤�n ifadesinin de eklenmesidir. 

Anayasa�m�z�n 138/2. maddesi, �Görülmekte olan bir da-
va hakk�nda Yasama Meclisi�nde yarg� yetkisinin kulla-
n�lmas� ile ilgili soru sorulamaz, görüßme yap�lamaz ve-
ya herhangi bir beyanda bulunulamaz...� hükmünü içer-
mektedir. Burada TBMM Þemdinli Olaylar� Araßt�rma
Komisyonu�na dinlenen bir tan�k beyan�n�n daha komis-
yon raporuna yans�madan, ve komisyonm karar� al�nma-
dan, salt komisyon baßkan�n�n birel iradesi ile, savc�l�¤a
hukuka ayk�r� biçimde yollanm�ß olmas� Organlar Ayr�l�-
¤� ilkesini de Anayasan�n emredici bu hükmünü de zede-
lemektedir. Komisyon Baßkan�n�n, M.A. Alt�nda¤��n ifa-
desinin savc�l�¤a gönderilmesi konusundaki eleßtirileri,
�CMK 160�161. Maddeleri karß�s�nda gönderememezlik
yapamazd�k� diye yan�tlamas� hukuki olmaktan uzakt�r.
Çünkü an�lan madde hükümleri kamu görevlilerini kap-
sar. TBMM Komisyonlar� ve milletvekilleri kamu görevli-
si say�lamazlar. Üstelik Komisyonun oy birli¤i ile ald�¤�
�Çal�ßmalar�m�z� gizlilik kural� içinde yürütece¤iz� kara-
r� da bu uygulamayla yok say�lm�ßt�r. Araßt�rma KKomis-
yonu, rraporunu hhaz�rlay�p MMeclis BBaßkan��na ssununcaya
de¤in dd�ßar� hhiçbir bbilginin ss�zd�r�lamayaca¤� kkural� aç�k
iken ve hatta komisyon üyelerinin bu gizlili¤i sa¤lamak
için cep telefonlar�n� dahi kap�daki görevliye teslim ede-
rek toplant�ya öyle kat�l�rken, bu davran�ßla gizlilik kura-
l� bizzat komisyon baßkan� taraf�ndan çi¤nenmißtir. Ko-
misyonun d�ßar� bilgi s�zd�rmas� ve Savc�l�¤a bir tan�k ifa-
desinin gönderilmesi Meclis �ç Tüzü¤ünün 104 ve 105.
Maddelerine ayk�r�l�k arz etmißtir. Bu maddede düzenle-
nen Araßt�rma Komisyonlar�n�n Meclis için �hizmete öözel
görev yyapan bbir yyer oolmas�� ve de Anayasa�n�n 98. Mad-
desindeki �Meclis aaraßt�rmas� bbelli bbir kkonuda bbilgi eedin-
mek iiçin yyap�lan iincelemeden iibarettir� hükümlerine
karß�n belge ve bilgi aktarma yetkisine sahip olmadan,
komisyon bu yetkiyi kullanm�ßt�r. 

CMK�n�n 161. maddesi her ne kadar Cumhuriyet savc�s�
adli görevi gere¤ince bütün kamu görevlilerinden her tür
bilgiyi isteyebilir dese de Yasama Organ� olan Komis-
yon�un Kamu Görevlisi olarak de¤erlendirilemeyece¤i de
bir gerçektir. Çünkü Kamu Görevlisi bilinen anlam�yla
�dareye ba¤l� olarak çal�ßan, konumu özel yasayla dü-
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zenlenmiß ücretli personeldir. Yasama Organ��na ba¤l�
Araßt�rma Komisyonu�na üye milletvekillerinin Kamu
Görevlisi olarak de¤erlendirilmesi hukuki tan�mlara ve
anayasaya uymamaktad�r. Bu nedenle kamu görevlisi s�-
fat�n�n d�ß�na ç�kan üst bir kurumdan tan�k beyan� da ol-
sa bilgi ya da belge edinilmesi Anayasa�n�n 178. madde-
sinin ihlali anlam�na gelmektedir. An�msanaca¤� üzere
kamuoyunda �U¤ur Kaymaz Davas�� olarak bilinen dava-
n�n sorußturma evresinde savc�l�k ve mahkeme kendi-
sinden bilgi isteyen görevli komisyonun istemini bu Ana-
yasa hükmü gere¤ince reddetmißtir. 

�ddianamaye bir iß adam�n�n kan�tlar� ve dayanaklar� ol-
mayan anlat�m�n�n al�nmas�n�n hukuki dayana¤� yoktur.
�fade içerik olarak 20 sayfay� bulmakta ve baßta Say�n
Büyükan�t olmak üzere bölgede görevli komutanlar hak-
k�nda gelißi güzel isnatlar içermektedir. Bu ifade iddi-
anamenin önemli bir parças� haline getirilmißtir. TSK�ya
karß� bu art niyetin ve çabalar�n nedenini anlamamak
olanaks�zd�r. 

�ddianamede yer verilen ihbar dilekçelerinin hiçbir so-
rußturma ve araßt�rma yap�lmadan iddianameye geçiril-
mesi CMK 158. maddeye ayk�r�d�r. Öncelikle ihbar� ya-
panlar�n kimliklerinin araßt�r�l�p, bulunduklar�nda ça¤r�-
l�p dinlenmeleleri gerekirken bu gerekler yerine getiril-
memißtir. Hatta bir ihbarc�n�n isminin baß harfleri ile so-
yad�na yer verilmekle yetinilmißtir. Kamuoyu ayn� du-
rumla, ayn� savc�n�n haz�rlam�ß oldu¤u Rektör Yücel Aß-
k�n iddianamesinde de karß�laßm�ßt�. O iddianamede de
kimlikleri aç�kça tespit edilemeyen kißilerin yasal koßul-
lar olußmad�¤� halde ihbar mektuplar�na itibar edilerek
iddianamede yer verilmißti. O idianemenin girißinde de
ismi ve adresi belli olmayan vatandaß�n ihbar� üzerine
baßlat�lan sorußturma tabiri kullan�lm�ßt�. 

Savc�l�k makam� kendisinin bir tek soru sormad�¤� bir ta-
n�¤�n kulaktan duyma ifadesine dayanarak ve bu ifadeye
bütünüyle iddianamesinde yer vererek salt bu beyanlar-
la,  kuvvet komutanl�¤�na kadar gelmiß onurlu bir suba-
y�, �suç ißlemek için örgüt kurmak, görevi kötüye kullan-
mak ve sahte belge düzenlemekle� itham etmesi temel-
siz bir sav olmaktan ileri gidememiß ancak hukuku zede-
lemißtir. 

�ddianamede yasaca aranan unsurlar�n yer almamas�
yan�nda aç�kça siyasi bir ileti verme amac� güdüldü¤ü
görülmektedir: Bu aç�dan bak�ld�¤�nda; �Osmanl��dan
Cumhuriyet�e miras kalan ve Cumhuriyet�in ilan�nda da
kabul edilerek devam ettirilen modernlik projesi Kürt
Milliyetçili¤i�nin ve Siyasal �slam��n devletin temel yakla-
ß�mlar�na hakim olmas�n� temel tehdit unsurlar� olarak
belirlemißtir. Bugün kimi çevrelere göre siyasetin gizli
ajandas� bu iki temel tehdidi içermektedir. Ayr�ca çevre-
den gelerek merkezi ele geçirme çabas� içerisinde olan
unsurlar modernlik projesinin sahibi olan sivil/askeri
bürokratik eliti oldukça rahats�z etmektedir. O halde
devlet içerisinden kimi ideolojik gruplaßmalar�n ç�kar

çevreleri ile ißbirli¤i içerisinde temel risk faktörü olarak
gördükleri siyasi iktidara karß� tav�r gelißtirmeleri bek-
lenmeyen bir durum olmamal�d�r� sat�rlar� ile modern-
leßmeyi Cumhuriyet�in bir kazan�m� de¤il Osmanl��dan
miras kalan ve sürdürülen bir sistem olarak yorumlan-
d�¤� görülmektedir. Bu durumda devrim yasalar�, kald�r�-
lan ve köhnemiß eski yap�lar�n yerine getirilen ça¤daß
yap�lanmalar, k�sacas� 1923 Devrimi, s�fat�n�n baß�nda
Cumhuriyet sözcü¤ü bulunan bir savc� taraf�ndan yad-
s�nmak istenmißtir.

TSK�y� hedef alan ve hukuksal olmaktan uzak bir di¤er
cümle de ßudur: �Kan ve gözyaß� üzerinden politika üre-
ten ve menfaatlerini temin için devletin bütün mekaniz-
mas�n� kullanmaktan çekinmeyen güçlerin birtak�m üst
makamlara gelmesi halinde ise devletin bekas� için son
derece tehlikeli bir durum ortaya ç�kabilir. Kendi ideolo-
jik mant�¤� içerisinde makul sebeplerini zaten haz�rlayan
bu grup menfaatleri icab� kendilerini uluslararas� güç
odaklar�na pazarlamaktan çekinmez.�

Soyut ifadelerle �Üst Makamlar� denilerek TSK Komuta
Kademesi�nin hedef al�nd�¤� aç�kça anlaß�lan bu nitele-
melerin de iddianameye konu suçla ve hukukla ilgisini
kurma olana¤� yoktur. 

Unutulmamal�d�r ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Kamu-
oyunda hukuku zedeleyici bu tür girißimler en baßta Hu-
kuk Devleti�ne zarar verecektir. Oysa hukuku üstün k�l-
mak, en baßta hukuk uygulay�c�lar�n�n görevidir. Ayn�
savc� taraf�ndan haz�rlanan baßka bir iddianame sonu-
cunda aç�lan davadan dolay� Cumhuriyet Tarihimizde ilk
kez bir Üniversite Rektörü tutuklanm�ßt�. Bilindi¤i üzere
bu durumun tesadüf olamayaca¤� kamuoyu taraf�ndan
yüksek sesle dile getirilmiß ve ad� geçen savc� hakk�nda
Adalet Bakanl�¤��nca sorußturma baßlat�lm�ßt�. Bu birbi-
ri arkas�na gelen temelsiz iddialar ve kabul görmeyen
savlar bir savc�n�n ideolojik amaçl� bireysel ç�k�ß�ndan
öte bir anlam taß�mamaktad�r. Hatta bu durumun yap�la-
cak yarg�lamay� zorlaßt�raca¤� da aç�kt�r.   

Þunu da aç�kça belirtmek gerekir ki; özellikle Güneydo-
¤uda feodal ilißkiler yuma¤� hala etkisini sürdürmekte-
dir. Devletin Emniyet Güçlerinin bu bölgede görev yapar-
ken sorumlu olmayan ve feodal ilißkilerin etki alan�nda
bulunan ihbarc� ve korucularla istihbarat alan�nda ißbir-
li¤i yapmas� bu ilißkiyi bir ç�kar ilißkisine dönüßtürme
olas�l�¤�n� do¤urmaktad�r. Bu nedenlerle Devletin so-
rumsuz kißileri kullanarak herhangi bir çal�ßma yapma-
s� önemli sak�ncalar� beraberinde getirdi¤i daha önceki
olaylardan anlaß�lm�ßt�r.

Hukuk devleti ilkesini Anayasas�na alan bir ülkenin, tüm
kurum, kuruluß ve görevlilerini hukukla ba¤l� k�lmas�, o
ülke için yaßamsal bir gerekliliktir.

�STANBUL BBAROSU  n



14

Baro Bülteni görüß
‹stanbul

eslek kurallar�yla ilgili yaz� dizimizin bu bölü-
münde ��ß ssahipleriyle ��lißkiler� konusunu ele
alaca¤�z. Avukatl�k Meslek Kurallar�n�n �ß Sa-
hipleriyle �lißkiler bölümü 14 maddeden oluß-

maktad�r. Bu maddeler aßa¤�ya al�nm�ßt�r.
1- Avukat müvekkiline davan�n sonucu ile ilgili hukuki

görüßünü aç�klayabilir. Fakat bunun bir teminat olma-
d�¤�n� özellikle belirtir. 

2-  Avukat ayn� davada birinin savunmas� öbürünün sa-
vunmas�na zarar verebilecek durumda olan iki kißinin
birden vekâletini kabul etmez. 

3- Bir anlaßmazl�kta taraflardan birine hukuki yard�m-
da bulunan avukat yarar� çat�ßan öbür taraf�n vekâle-
tini alamaz, hiçbir hukuki yard�mda bulunamaz.

Ortak büroda çal�ßan avukatlar da, yararlar� çat�ßan
kimseleri temsil etmemek kural� ile ba¤l�d�rlar. 
4- Avukat meslek s�rr� ile ba¤l�d�r. 

a) Tan�kl�ktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar.
Avukat davas�n� almad�¤� kimselerin baßvurmas� nede-
niyle ö¤rendi¤i bilgileri de s�r sayar. 
Avukatl�k s�rr�n�n tutulmas� süresizdir, meslekten ayr�l-
mak bu yükümü kald�rmaz.

b) Avukat, yard�mc�lar�n�n, stajyerlerinin ve çal�ßt�rd�¤�
kimselerin de meslek s�rr�na ayk�r� davran�ßlar�n� en-
gelleyecek tedbirler al�r. 

5- Avukat kendisine teklif edilen ißi gerekçe gösterme-
den de reddedebilir. Takdirine esas olan nedenleri
aç�klamak zorunda b�rak�lamaz. 

Avukat zaman�n�n ve yeteneklerinin erißemedi¤i bir ißi
kabul etmez. 
Avukat davay� almaktan ve kavußturmaktan çekinme
hakk�n� müvekkiline zarar vermeyecek biçimde kullan-
ma¤a dikkat edecektir. 
6- �ß sahibi anlaßmay� yapt�¤� avukattan sonra ikinci bir

avukata da vekâlet vermek isterse, ikinci avukat ißi
kabul etmeden önce, ilk vekâlet verilen avukata yaz�y-
la bilgi vermelidir. 

7- Avukat kesin olarak zorunlu bulunmad�kça müvekki-
li ad�na bas�na aç�klamada bulunamaz. Aç�klamalarda
adalete etkili olmak amac� güdülemez. 

8- Avukat bakt�¤� davada görevini savsayarak ya da kö-
tüye kullanarak, müvekkili zarar�na kendisine bir ya-
rar sa¤layamaz. 

9- Avukat ißle ilgili giderleri karß�lamak üzere avans is-
teyebilir. Avans�n ißin gere¤ini aßmamas�na, avanstan
yap�lan harcamalar�n müvekkile zaman zaman bildi-
rilmesine ve ißin sonunda avanstan kalan paran�n mü-
vekkile geri verilmesine dikkat edilir. 

10- Müvekkil ad�na al�nan paralar ve baßkaca de¤erler
geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve verilir. 

Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde du-
rum yaz�yla bildirilir. 
11- Avukat, müvekkilinden meslektaß�na yönelecek sa-

taßmalar� önlemeye çal�ß�r; gerekirse vekillikten çeki-
lebilir. 

12- Avukat �hapis hakk�� n� alaca¤� ile oranl� olarak kul-
lanabilir. 

13- Adli müzaheretle görülen ißler, baßkaca ißlere gös-
terilen özenle yürütülür. 

14- Ücret davas� açacak avukat önce baro yönetim ku-
ruluna bilgi verir. Bu konuda baro yönetim kurulunun
görüßünü bildirme yetkisi vard�r. 

Sa¤l�kl� ßekilde yürütülmedi¤i zaman avukatlar� en çok
yoran ve y�pratan ilißkiler müvekkillerle kurulan ilißkiler-
dir. Baßlang�çta sonsuz bir iyimserlikle baßlayan ilißkiler
zaman ilerledikçe, Müvekkillerin beklentilerinin gecik-
mesi, gerçekleßmemesi gibi nedenlerle törpülenir, bir
süre sonra avukat�n ilgisiz kald�¤�, beceriksiz oldu¤u ve
hatta karß� tarafla anlaßt�¤� gibi iddialar ileri sürülmeye
baßlan�r. Müvekkil �� AAvukat ilißkisi, sayg�nl�¤�n� yitirir,
hoß olmayan durumlar yaßan�r ve ßikâyetler baßlar. 
Müvekkillerle ilißkilerde istenilmeyen sonuçlar�n tohu-
mu, genellikle, Müvekkil-Avukat ilißkisi kurulurken at�-
l�r. Avukatl�k Yasas� ve Meslek Kurallar� d�ß�na ç�k�larak
dava üstlenilirken müvekkile verilen taahhüt ve sözler,
sonradan baß a¤r�t�r. �ße baßlarken bu tür yanl�ßlar yap-
mamak gerekir. Çünkü hiç kimse, olumsuz sonuçlarla
karß�laßmak için avukata ücret ödemez. Müvekkil, avu-
kat�ndan dava sonunda olumlu sonuçlar elde edilece¤i-
ni duymak ister. Bu e¤ilimin psikolojisi alt�ndaki mü-
vekkil, ço¤u kez, avukat�n iyimserli¤ini kesin taahhüt
gibi alg�lar. Verilen sözler yerine gelmeyince, ilißkilerde
sanc�l� dönem baßlar. Oysa avukat yarg�laman�n aktör-
leri aras�nda yer almakla birlikte, mevcut sistemde, tek
baß�na sonucu etkileyebilecek güce sahip de¤ildir. Ayr�-
ca, yöntem (usul) kurallar�n�n yaßatt�¤� ßans�zl�klar ve-
ya gecikmeler de baßlang�çta verilen sözlerin boßa ç�k-
mas�na neden olabilmektedir. 
Bunun içindir ki, avukat üstlendi¤i dava ile ilgili olarak
müvekkiline görüßünü aç�klarken, yarg�lama sürecinin
tümünü dikkate alarak, her türlü olas�l�¤� hesaba kata-
rak bilgi vermeli, ancak, sonucun olumlu olaca¤� yönün-
de asla kesin taahhütlerde bulunmamal�d�r. Davay� üst-
lenmek için müvekkiline gerçe¤e ayk�r� bilgi veren veya
olmayacak taahhütlerde bulunan avukat, bir süre sonra
bu taahhüdün hesab� sorulmaya baßlay�nca, avukatl�k
onuruyla ba¤daßmayacak ßekilde zor durumda kalmak-
tan kurtulamaz. Bu nedenle bir dava üstlenilmeden ön-
ce, mutlaka, ißin kapsam� ve s�n�rlar� iß görüßme tutana-
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¤�na veya ücret sözleßmesine aç�k bir ßekilde yaz�larak
müvekkile imzalat�lmal� ve müvekkil bu konuda ayd�nla-
t�lmal�d�r. Müvekkile, avukatl�k ücretinin dava kazanma-
ya endeksli olarak tahsil edilen bir ücret de¤il, hak ara-
ma çabas�n�n karß�l�¤� oldu¤u bildirilmelidir. 
Avukatlar�n üstesinden gelemeyece¤i ißlerin alt�na gir-
mesi de yanl�ßt�r. Avukatlar, ißlemlerini sa¤l�kl� ßekilde
yürütemeyecekleri, yeterince zaman ay�ramayacaklar�
dava ve ißleri üstlenmemelidir. Bu gibi durumlarda, en
az�ndan, sorunun çözümünde gecikmelere neden oluna-
bilece¤i ak�ldan ç�kar�lmamal�d�r. Di¤er yandan üstleni-
len dava konusuyla ilgili hukuksal deneyimsizlik ve ye-
tersizlikler de hak kay�plar�na neden olabilmekte, so-
nuçta müvekkil avukat çekißmesi kaç�n�lmaz olmaktad�r.  
Avukat �� mmüvekkil ilißkisinde para önemli bir rol oyna-
maktad�r. Avukatlar� en çok y�pratan ilißkiler parasal
konularda yaßanmaktad�r. Para konusu, hem avukatl�k
ücretinin tahsili bak�m�ndan, hem müvekkil ad�na tahsil
edilen paralar�n müvekkile ödenmesinde yaßanan s�-
k�nt�larla öne ç�kan bir sorun baßl�¤�d�r. Disiplin Kurul-
lar�n�n önüne gelen ço¤u sorunlarda, avukatlar, ücret
sözleßmelerinin belirsizli¤i nedeniyle müvekkilleri ta-
raf�ndan suçlanmaktad�r. Ücret konusunun mutlaka bir
sözleßmeye ba¤lanmas� en do¤ru tav�rd�r. E¤er böyle
bir sözleßme yoksa avukat, yasal asgari ücretle yetin-
mek zorundad�r. Ücretini alamayanlar için hapis hakk�-
n�n kullan�lmas� yasal bir hak ve yetki ise de, bu hakk�n
kullan�lmas�nda çok özenli olmak gerekmektedir. Avu-
katlar�n müvekkilleri ad�na tahsil ettikleri paralar�
mümkün olan en k�sa sürede müvekkile teslim etmele-
ri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle paran�n mü-
vekkile teslimi mümkün olam�yor ise, para avukat üze-
rinde kalmamal�, müvekkil ad�na aç�lacak bir hesapta
nemaland�r�lacak ßekilde tutulmal�d�r.
Daha önceki yaz�lar�m�zda da ifade etti¤imiz üzere, avu-
katl�k bir güven mesle¤idir. Müvekkil avukat�na güvene-
rek tüm gizli bilgi ve belgelerini aç�klayabilmelidir ki, sa-
vunmas� eksiksiz bir ßekilde yap�labilsin. Bu gereklilik
nedeniyle, s�r saklama yükümlü¤ü, tüm dünyada üzerin-
de mutabakat sa¤lanm�ß temel avukatl�k meslek kural-
lar�ndan birisidir. Belirtmek gerekiyor ki, yasal s�r sakla-
ma yükümlülü¤ü (Avukatl�k Kanunu m.36), sadece dava
süresince veya vekâlet süresince de¤il, avukat�n tüm ya-
ßant�s� boyunca uyulmas� gereken zorunlu bir kurald�r.   
Avukat müvekkil ilißkilerinde s�k�nt� yaratan konulardan
birisi de, avukat�n eski müvekkiline karß� dava al�p ala-
mayaca¤� hususudur. Avukatl�k Kanununa göre (m.38/b),
ayn� ißte menfaati z�t olan bir tarafa avukatl�k etmiß veya
mütalâa vermiß olan avukat kendisine teklif edilen ißi ret
etmek zorundad�r. Bu yasak, meslek kurallar�yla daha
da genißletilmiß ve �ayn� iißte� ibaresi, �bir aanlaßmazl�k-
ta� olarak belirtilmißtir. Bu nedenle, taraflardan birine
hukuki yard�mda bulunan avukat yarar� çat�ßan öbür ta-
raf�n vekâletini alamaz, hiçbir hukuki yard�mda buluna-
maz. Ancak bu durum, bir kißinin vekâletini üstlenince o
kißiye karß� ömür boyu sürecek bir dava alamama yasa-
¤� de¤ildir. Uygun bir süre geçtikten sonra ve eski hasm�
olmayan baßka bir müvekkil ad�na, eski müvekkile karß�
dava almak mümkündür. Yine de böyle bir durumda has-
sas davran�lmal� ve s�r saklama yükümlülü¤üne uyulma-
s� gerekti¤i ak�ldan ç�kart�lmamal�d�r. 

Yukar�daki k�sa aç�klamalar�m�zdan sonra, Türkiye Ba-
rolar Birli¤i Disiplin Kurulunun konu ile ilgili karar
özetlerinden baz�lar�n� aßa¤�ya al�yoruz.
� Avukat, çekißmeli haklar� edinemez. Alaca¤�n temliki

suretiyle bu yasak dolan�lamaz.
� Avukat, para karß�l�¤� müvekkilin her iste¤ini s�n�rs�z

biçimde yerine getirmekle yükümlü olmay�p, masraf
ve ücret karß�lansa dahi, haks�z oldu¤unu bildi¤i ißi
reddetmek zorundad�r

� Avukat yaz�l� ücret sözleßmesi yoksa, Avukatl�k asga-
ri ücret tarifesinde belirtilen ücretten fazlas� üzerinde
hapis hakk� kullanamaz. 

� �ß sahibinin vekâletnamede verdi¤i adrese avukat ta-
raf�ndan yap�lacak her tebli¤ kendisine yap�lm�ß say�-
laca¤�ndan, adres de¤ißikli¤ini üç gün içinde Avukat�-
na bildirmeyen müvekkil sonuçlar�na katlanmak zo-
rundad�r.

� Avukat peßin ald�¤� ücreti hukuki yard�mdan vazgeçil-
mesi sebebiyle iadeyi taahhüt etmißse derhal vermeli,
oyalamamal�d�r.

� Paran�n tahsil edildi¤i 31.01.2003 tarihi ile ödemenin
yap�l�p ibra al�nd�¤� belirtilen 16.07.2003 tarihi aras�n-
da alt� aya yak�n sürenin meslek kurallar�nda öngörü-
len �gecikmeksizin� kavram�yla örtüßemeyece¤i dik-
kate al�nd�¤�nda, ßikâyetli avukat�n olayda kusurlu ve
sorumlu oldu¤unun kabulü gerekir.

� Dosyadaki bilgi ve belgelerden Þikâyetli Avukat�n ßi-
kâyetçi ile yapm�ß oldu¤u sözleßmeye göre masraf
kendisine ait olmak üzere ßikâyetçi ad�na dava açma-
y� kabul etti¤inden, ßikâyetçi ad�na dava aç�lmam�ß ol-
mas� ve ßikâyetçiye dava ile ilgili bilgi verilmedi¤i an-
laß�lmakla Þikâyetlinin eylemi disiplin suçu olußtur-
maktad�r.

� Tahsilâtlar�n kooperatif muhasebecisine elden veril-
mesi baßl� baß�na özensizlik olup, bu yöndeki savunma
inand�r�c� bulunmam�ßt�r. Þikâyetli avukat hakk�nda
tayin edilen ißten ç�karma cezas�n�n onanmas� gerek-
mißtir. 

� Þikâyetli avukat�n ücret ve vekâletname almas�na
ra¤men dava açmamas�ndan ibaret eylemi, disiplin
suçu olußturmaktad�r.

� �cra takibinin devam� ve tamamlay�c� unsuru olan �iti-
raz�n iptali� davas�n� açmadan önce ßikâyetli avukatla-
r�n, icra takibini yürüten ßikâyetçi avukata bilgi verme-
meleri disiplin suçunu olußturmaktad�r.

� Þikâyetli avukat�n, müvekkili ad�na takip etti¤i davan�n
lehte sonuçlanmas� üzerine müvekkili ad�na tahsil et-
ti¤i paray� müvekkiline ödememesi, daha sonra Yarg�-
tay taraf�ndan karar�n aleyhe bozulmas� ve ödenen pa-
ran�n geri istenilmesi üzerine ödemeyi yapmamas� ve
müvekkili asil aleyhinde istirdat davas� aç�lmas�na se-
bebiyet vermesi, disiplin suçunu olußturmaktad�r. 

Özetle; Müvekkil- AAvukat ilißkisinin sa¤l�kl� ßekilde yü-
rüyebilmesi için; Avukatl�k Kanunu�nun 38. maddesine
ayk�r� ßekilde dava al�nmamal�, müvekkile davan�n so-
nucu ile ilgi olarak kesin taahhütlerde bulunmaktan ka-
ç�nmal�, iß görüßme tutana¤� ve avukatl�k ücret sözleß-
mesi mutlaka yap�lmal�, müvekkil ad�na tahsil edilen
paralar en k�sa sürede müvekkile belge karß�l�¤� öden-
meli ve müvekkille ilißkilerde ölçülü bir mesafe her za-
man korunmal�d�r. 
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02.02.2006
Ziya Kara
Abdurrahman Bayramo¤lu,
Þeyhmüslüm Kayacan
Gülnihal Dilber �ßler
Hakan Ç�rak
Þeydi Tamer Mercangöz
Güllü Aksu
Zeynep Ateß
Ahmet Çan
�pek Ertürk
Tuba Þebnem Tezer
Ümit Orhan
U¤ur De¤irmenci
Özen Bayram
Emine Tuna Görüß
Zeynep Akgül
Yusuf Karg�n
Birol Erdo¤an
Berna Bölükgiray
Eray �nceo¤lu
Emir Celalettin Kat�rc�
Hüseyin Tanbo¤a
Ümit Demir
Mehmet Volkan Altun
Seda Say�nbatur 
Pelin Yal�m
Mine Yegül
Selim Erbaß
Hande Kumaß

Demet Bozo¤lu
Yank� Garan,
Ahmet Faruk Þener
Fatoß Nazl� Varol

09.02.2006
Ali Topdemir
Ayben Aksoy
Serhan Yavuz
Melike Dißli
Recep Gür 
Baßak Sezgin
Güle Sure Ar�ca
Elif Erdo¤an
Peren Sanr�
Tu¤çe Uçal
Gökhan Karakaß
Burçak Kurt

Özlem Tolongüç
Volkan Serintürk
Seçkin Pekßen
Esma Ç�nar
P�nar Gündüz
Evren Evrensel
Ali Düzel
Refik Saydam Metin
Arzu Bayram
Yavuz Iß�k
Behçet Alkan Lokum
Hatice Y�lmaz
Kuthan Turhan
Osman Bozkurt
Gökhan Özcan
Murat Çiftçio¤lu
Fatih Kaan Y�ld�ran
Piruz Garipler
Billur Akata
Sabriye Özgen Küçükßenlik
Hande Gürün
Burcu Eren
Taner Aksoy
Serkan Karadaß
Bilgen Öyküm Demirtaß
Alpgiray Bozkurtavla¤� 
Efe Erdemir
Gülendam Yakut
Asiye Penbegül

fiUBAT AYINDA RUHSAT ALAN AVUKATLAR
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16.02.2006
Hamza Süren
Kubilay Peyik
Makbule Dicle Ergül
Seçil Turgut
Ça¤la Cebe
Seyithan Ayvazo¤lu Yüksel
Recep De¤irmencio¤lu
Alev Güzel
Mehmet Mansur Topçuo¤lu
Necati Dindar
Erdem Olgun
Burcu Malkoç
Cevza Özkaynak
Nalan Ayd�n
Nazan Ayd�n
Doruk Göksu
Mustafa Karataß
Merve Ateß
Filiz Akdo¤an
Esra Y�lmaz
Demet Yürük
Ece Ceyhanl�
Gülay Deyim
Hayriye Kurnal�
Ahmet Faruk K�r
Osman Ferhat Alim

23.02.2006
Burçin Kaya
Yasemin Akyol
Ozan Arat
Bahattin Çelik
Gökçen Erarslan

Muharrem Aldemir
Nazl� Nadide Karaaslan
Ayten Selin Özdo¤an
Sezin Uçar
Feyza An�l
Mahmut Alper K�l�ç
Özge Deligöz
�brahim Selman Þußo¤lu
Nagehan Hac�velio¤lu
Naim Demirel
Merve Fidan
Esra Ceren Üçerler
Burak Kad�o¤lu
Gökçen Kapusuz
Ça¤daß Bilge Sakall�o¤lu
Bar�ß Kalkan
Aynur Ekßi
Zeynep Dißli
Gökhan U¤ur Ba¤c�
Büßra Sar�hasan
Nazl� P�nar Günay
Þefika Gül Güleryüz
Özge �stanbullu
Umut Burcu Ac�m�ß
Övül Özmeriç
Mustafa Demir
Tuba Felah
Serkan Önder
Hande Küçükali
Muhterem Bildiren
Sinem Keleß
Elif Ergen Özer
Dilek Ekmekçi
Sinan Karabak

Þule Gökyay Aghazad
Mehmet Ça¤r� Çuhadar
Merve Peßteli
Ebubekir Elçi
Aygül Vermez
Dilek Aktunç
Hasan Konmaz
Hatice Dehar
Mehmet Fatih Atalay
Elif Do¤anc�
Ahmet Efe K�n�ko¤lu
Ramiz Onur Yeni
Ece Belk�s Uysaler
Deniz Zeynep Akay
Asl� Ceren Y�ld�z
Eda Topalahmeto¤lu
Gülsün Doygun Akkal
U¤ur Yalç�n
Mehmet Akif Cabpolat
Ça¤la Kalyoncu
Ferhat K�l�ç
Dilek Uluda¤
Tuba Turan
�lgen Ercan
Galfem Pamuk
Tuba Tüfek
Duygu Savran
Ayten Erdo¤an
Ali Eßki
Pervin B�y�kl�o¤lu
Iß�l Erkul
Kenan Ayd�n
Bark�n Timtik
Ebru Timtik
Nihat Emre Topan
Burcu Özkara
Deniz Kutlu
Canan Ünal
Gulia Koçal
Öykü Ergenekon
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Baro Bülteni görüß
‹stanbul

vukatl�k Topluluk Sigor-
tas� Primlerinin de dâhil
oldu¤u çeßitli sigorta

primlerinin ödenmesine kolayl�k
getiren, 5458 SSay�l� SSosyal GGü-
venlik PPrim AAlacaklar�n�n YYeni-
den YYap�land�r�lmas� VVe BBaz� KKa-
nunlarda DDe¤ißiklik YYap�lmas�
Hakk�nda KKanun, 04.03.2006 ta-
rihinde Resmi Gazetede yay�m-
land�. Yasa, getirilen özel düzen-
leme gere¤i 1 Nisan 2006 tari-
hinde yürürlü¤e girecek.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, yasa
kamuoyunda alg�land�¤� ßeklinde
bir af yasas� de¤il, aksine ad� üs-
tünde oldu¤u gibi bir yeniden ya-
p�land�rma yasas�. SSK lehine ta-
hakkuk eden as�l alacaklar�n si-
linmesi gibi bir durum söz konu-
su de¤il. Yaln�zca bu alacaklara
ißletilen gecikme faizlerinde be-
lirli ßartlarla indirime gidiliyor.

Yasan›n Getirdikleri
Yasan�n yürürlü¤e girece¤i 1 Ni-
san 2006 tarihinden itibaren iki
ay içinde borçlar�n yeniden yap�-
land�r�lmas� için kuruma baßvu-
rulmas� gerekiyor. 31.03.2005
tarihine dek ödenmesi gerekti¤i
halde ödenmeyen sigorta primi,

sosyal güvenlik destek primi, iß-
sizlik sigortas� primi, idari para
cezalar� ve sosyal yard�m zamm�
borçlar� yeniden yap�land�r�labi-
lecek. Ayr�ca 31.03.2005 tarihi ve
öncesinde biten özel bina inßaat-
lar�n�n SSK�ya bildirilmeyen ißçi-
lik ücretlerinin yürürlük tarihin-
den itibaren 30 gün içinde baßvu-
rulmas� ve kurumun ön de¤er-
lendirme yapmas� neticesi tespit
edilen yetersiz ißçilik bildirimle-
rinden kaynaklanacak fark ala-
caklar� da yasa kapsam�nda ye-
niden yap�land�rmaya tabi tutu-
lacak borçlar aras�nda. 
�ste¤e ba¤l� sigortal�lar�n
01.05.2003 tarihinden 31.03.2005
tarihi aras� prim borçlar�n�n yeni-
den yap�land�r�lmas�n�n önü de bu
yasayla aç�lm�ß bulunmaktad�r. 

Avukatlar 
Ne Yapacak?
Meslektaßlar�m�z� ilgilendiren ve
bu yaz�n�n esas amac�n� teßkil
eden Topluluk Sigortas�na tabi
sigortal�lar�n 31.03.2005 tarihine
kadar olan malullük, yaßl�l�k ve
ölüm sigortalar�na ait prim borç-
lar� da, 1 Nisan 2006�dan itibaren
iki ay içinde ilgili SSK müdürlü-

Topluluk Sigortas› Prim Borçlar›na 
Ödeme Kolayl›¤›

04.03.2006 tarihli Resmi Gazetede yay›nlanan ve 1 Nisan 2006
tarihinde yürürlü¤e girecek yasa, kamuoyunda alg›land›¤› gibi
bir af yasas› de¤il, aksine ad› üstünde oldu¤u gibi bir yeniden

yap›land›rma yasas›. SSK lehine tahakkuk eden as›l alacaklar›n
silinmesi gibi bir durum söz konusu de¤il.

Meslektaßlar�m�z�

ilgilendiren ve bu

yaz�n�n esas amac�n�

teßkil eden Topluluk

Sigortas�na tabi

sigortal�lar�n

31.03.2005 tarihine

kadar olan malullük,

yaßl�l�k ve ölüm

sigortalar�na ait prim

borçlar� da, 1 Nisan

2006�dan itibaren iki

ay içinde ilgili SSK

müdürlü¤üne

baßvuruldu¤u

takdirde yeniden

yap�land�r�lacak.

A

�
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güncel

¤üne baßvuruldu¤u takdirde ye-
niden yap�land�r�lacak. 

Getirilen düzenlemeyle, uygula-
nacak yeniden yap�land�rma öl-
çütü olarak belirli limitler öngö-
rülmüß. Buna göre 100.000
YTL�nin alt�nda prim borçlar�
olanlar�n as�l alacaklar� ile
31.12.1998�e dek yürürlükteki
gecikme zamlar�n�n eklenmiß
halinde bir de¤ißiklik olmayacak.
Bu durum, yürürlükteki gecikme
zamm� oranlar�n�n o dönemdeki
enflasyon oran�n�n alt�nda olma-
s�ndan kaynaklan�yor. 

1 Ocak 1999�dan 31 Aral�k 2004�e
dek geçen sürede as�l alacak ay-
nen kalmak kayd�yla, bu tarihler
aras�nda ißlemiß faiz silinecek.
Ancak bu as�l alaca¤a gecikme
faizi olarak bu kez de bu süre
içinde toptan eßya fiyat� endeksi
(TEFE) oranlar� eklenerek borç
yeniden hesaplanacak. 

1 Ocak 2005 tarihinden, yap�lan-
d�rma baßvurusunun yap�ld�¤� ta-
rihe dek olan prim as�l alacakla-
r�na da üretici fiyat endeksi (ÜFE)
oranlar�na göre belirlenecek ge-
cikme zamm� eklenecek.

Çok Zor Durum 
Ne Getirecek?
Yasaya göre 100.000 YTL�nin
üzerinde olan alacaklar için uy-
gulanacak gecikme zamm� oran-
lar�nda bir de¤ißiklik olmayacak.
Ancak teknik olarak yap�lacak
hesaplar sonucunda �çok zzor
durum� hali kabul edilerek duru-
ma göre % 30�lara varan bir ter-
kin de¤ißken olarak söz konusu
olabilecek. 

Hemen belirtmekte fayda umu-
yoruz; Yasa 100.000 YTL ayr�m�n�

yaparken bu oran� �borç aasl� ttu-
tar�� olarak de¤erlendirmekte-
dir. Yani 100.000 YTL�lik alacak
miktar�nda faizler hesaba kat�l-
mayacakt�r. 

Yeniden yap�land�r�lacak borca,
yukar�da hesaplanan oranlarda
uygulanacak faiz oran� hesap-
land�ktan sonra, sigorta borçlu-
sunun toplam borcu ortaya ç�ka-
cak. Borçlu, e¤er bu yeniden
olußturulmuß borç tutar�n�, on iki
ayl�k taksitte öderse y�ll�k % 4, on
iki ay� aßan ve yirmi dört ay� geç-
meyen sürelerde öderse y�ll�k %
5 ve yirmi dört ay� aßan sürede
ödenirse de % 6�l�k bir taksitlen-
dirme fark� hesap edilerek her
bir takside eklenecek. 

Peßin ödeme durumunda uygu-
lanan taksitlendirme farklar�
borçludan al�nmayacak. Borcun
en geç 30 Haziran 2006�ya dek
ödenmesi halinde borç peßin
ödenmiß say�lacak

Taksitlendirilmiß bir borcuyla
birlikte o an tahakkuk etmekte
olan cari prim borcunu ödeme
yükümlülü¤ünü bir takvim y�l�n-
da üç kez yerine getirmeyen
borçlular�n yeniden yap�land�r-
ma haklar� kaybolacak ve o za-
mana dek ödedikleri tutarlar hiç
yap�land�rmaya gitmemiß kabul
edilerek toplam borçlar�ndan
düßülecek.

Buna Ra¤men 
Primler Ödenmezse
Ne Olacak?
Yasan�n 6. maddesi bundan son-
ra ödenmeyen primlere uygula-
nacak cezai oranlar� da yeniden
belirliyor. Buna göre 506 Say�l�
SSK Kanunu�nun 80. maddesini

de¤ißtiren 6. maddenin getirdi¤i
düzenleme ßu ßekilde: �Kuru-
mun prim ve di¤er alacaklar�n�n
süresi içinde ve tam olarak
ödenmemesi halinde, ödenme-
yen k�sm�na sürenin bitti¤i tarih-
ten ilk üç ayl�k sürede her ay için
% 3 oran�nda gecikme cezas�, ay-
r�ca her ay için bulunan bu tutar-
lara ödeme süresinin bitti¤i ta-
rihten baßlamak üzere borç öde-
ninceye kadar, her ay için ayr�
ayr� Hazine Müsteßarl�¤�nca
aç�klanacak bir önceki aya ait
YTL cinsinden iskontolu ihraç
edilen Devlet �ç Borçlanma Se-
netlerinin ayl�k ortalama faizi,
bileßik bazda uygulanarak gecik-
me zamm� hesaplan�r. Ancak
ödemenin yap�ld�¤� ay için gecik-
me zamm� günlük hesaplan�r�� 

Her ne kadar ödenmeyen prim
borçlar�na faiz indirimi getirilse
de meslektaßlar�m�z�n ileride
ma¤dur olmamalar� ve yeni bir af
beklentisine girmemeleri için
bundan sonraki ödemelerini dü-
zenli ßekilde yapmalar� kußku-
suz yararlar�na olacakt�r.   

�stanbul Barosu Sigorta Servisi,
topluluk sigortas� ile ilgili mes-
lektaßlar�n her tür sorusunu ya-
n�tlamaktad�r. Konuyla ilgili di¤er
sorular�n yan�t�na ulaßmak için
sigorta@istanbulbarosu.org.tr
adresine e-posta gönderebilir,
0212 244 25 79 numaral� telefonu
arayarak sigorta servisine ulaßa-
bilirsiniz. Ayr�ca �stanbul Baro-
su�nun internet sitesinden de
Topluluk Sigortas� ile ilgili s�kça
sorulan sorular�n yan�tlar�na
bundan sonras� için ulaßmak da
olas�� n



20

Baro Bülteni görüß
‹stanbul

1. YYasal ffaizin 001.01.2006�dan gge-
çerli oolarak %%9�a iindirilmesine
ilißkin BBakanlar KKurulu kkarar�,
3095 ssay�l� yyasan�n 55335 ssay�l�
yasayla dde¤ißtirilen 11. mmaddesi 22.
f�kras�na aayk�r�d�r.

Yasal faiz,30 Aral�k 2005 gün
26039 say�l� Resmi Gazete�de
yay�nlanan 19.12.2005 günlü
Bakanlar Kurulu karar� ile
01.01.2006�dan baßlamak üzere
%12�den %9�a indirilmißtir. Ba-
kanlar Kurulunun bu karar� 3095
say�l� yasan�n 21.04.2005 gün
5335 say�l� yasan�n 14. madde-
siyle de¤ißtirilen 1. maddesi 2.
f�kras�na ayk�r�d�r. Çünkü mad-
denin 1. f�kras�nda yasal faizin
01.05.2005 tarihinden baßlaya-
rak % 12 olaca¤� aç�kland�ktan
sonra, 2. f�kras�nda �Bakanlar
Kurulu bu oran� ayl�k olarak be-
lirlemeye ve yüzde onuna kadar
indirmeye veya bir kat�na kadar
art�rmaya yetkilidir� denilmißtir. 

Yasa metnine göre Bakanlar Ku-
ruluna tan�nan yetki bu oran�
%10 oran�nda indirmek veya
%100 oran�nda artt�rmakt�r.
Maddenin ilk f�kras�ndaki %12
oran�n�n %10 oran�nda indiril-
mesi durumunda ortaya ç�kacak
rakam, 

0.12x(1 -0.10)=%10.8�dir.

Buna göre Bakanlar Kurulu, an�-
lan yasan�n 1. maddesi 2. f�kra-

s�ndaki yetkisine dayanarak %12
oran�n� yüzde 10,8�e kadar indi-
rebilirdi. Bu alt s�n�r�n da alt�nda
%9 olarak belirlemekle Bakan-
lar Kurulu yetkisini aßm�ß ve ya-
saya ayk�r� bir karar vermißtir.
Bu karar bizce geçersizdir. Çün-
kü hiç bir karar yasalar�n üstün-
de olamaz. Ancak ortada bir ida-
ri karar bulundu¤undan, buna
karß� Dan�ßtay�da iptal davas�
aç�lmas� ve yürütmenin durdu-
rulmas� istenmesi gerekir ki, du-
yarl� bir meslektaß�m�z bunu
derhal yapm�ß ve Dan�ßtay�da da-
va açm�ßt�r. (1)

2. ÖÖte yyandan, 33095 ssay�l� yyasay�
de¤ißtiren 55335 ssay�l� yyasa dda
Anayasa�ya aayk�r�d�r. 

a)3095 say�l� yasan�n 19.12.1984
tarihinde yürürlü¤e konulan ilk
metninde Bakanlar Kuruluna fa-
iz belirleme yetkisi tan�nm�ß iken
bu yetki Anayasa�ya ayk�r� bulu-
narak Anayasa Mahkemesi�nin
15.12.1998 gün 1997/34E,
1998/79K say�l� karar�yla 1. ve 2.
maddeler iptal edilmiß; 

Anayasa Mahkemesi�nin iptal ka-
rar�n�n hemen ard�ndan
15.12.1999 gün 4489 say�l� yasa
ile iptal hükmüne uyumlu düzen-
leme yap�larak, 1. ve 2. madde-
lerde yer alan faiz oranlar� TC
Merkez Bankas� kredi ißlemlerin-
de uygulanan reeskont ve avans
faiz oranlar�na ba¤lanm�ßt�.

Yasal Faize ‹liflkin 
Son Bakanlar Kurulu Karar› 

Yasaya Ayk›r›d›r
Av. Çelik Ahmet Çelik

Kußku yok ki, bu yasa

de¤ißikli¤inin iptali

için Anayasa

Mahkemesi�nde bir

dava aç�l�rsa, 3095

say�l� yasay� de¤ißtiren

ve Bakanlar Kuruluna

yetki tan�yan 5335

say�l� yasa kesinlikle

iptal edilecektir.

Bugüne kadar böyle

bir dava aç�l�p

aç�lmad�¤� hakk�nda

bir bilgi edinemedik.

E¤er aç�lmad�ysa ilgili

mahkemelerimizden

böyle bir girißim

bekliyoruz. 

�
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b) TC Merkez Bankas��nca belir-
lenen faiz oranlar�ndan rahats�z-
l�k duyan hükümet çevreleri art
arda TBMM�ne sevk ettikleri
Bütçe Kanunlar�yla (Anayasa�n�n
161/son maddesine de 3095 sa-
y�l� yasa hükümlerine ayk�r� ola-
rak) 2003 y�l� için %30 ve 2004 y�-
l� için %15 faiz oranlar�n� (yasal
faiz) olarak dayatmak istemißler,
ancak ne var ki bütçe kanunlar�-
na konulan bu hükümler Anaya-
sa Mahkemesi taraf�ndan iptal
edilmißtir. (2)

c) Anayasa Mahkemesi�nin Büt-
çe Kanunlar�ndaki faiz hüküm-
lerini iptal etmesi üzerine bu
yoldan amaca uylaßamayacak-
lar�n� görün hükümet çevreleri,
deyim yerinde ise ißi inada bin-
dirmißler, bu kez 21.04.2005
gün 5335 say�l� yasa ç�kar�larak,
bu yasan�n 14. maddesi ile 3095
say�l� yasan�n 1. maddesi, Ana-
yasa Mahkemesi�nin 15.12.1998
gün 34/79 say�l� iptal karar�ndan
önceki (eski) ßekline döndürüle-
rek Bakanlar Kurulu�na (yeni-
den) faiz belirleme yetkisi tan�n-
m�ßt�r. 

Kußku yok ki, bu yasa de¤ißikli¤i-
nin iptali için Anayasa Mahkeme-
si�nde bir dava aç�l�rsa, 3095 sa-
y�l� yasay� de¤ißtiren ve Bakanlar
Kuruluna yetki tan�yan 5335 sa-
y�l� yasa kesinlikle iptal edilecek-
tir. Bugüne kadar böyle bir dava
aç�l�p aç�lmad�¤� hakk�nda bir
bilgi edinemedik. E¤er aç�lma-
d�ysa ilgili mahkemelerimizden
böyle bir girißim bekliyoruz. 

SONUÇ: 

1) Yasal faizi 01.01.2006�dan ge-
çerli olmak üzere %9 olarak ilan
eden 19.12.2005 günlü Bakanlar
Kurulu karar�, 3095 say�l� yasa-
n�n 5335 say�l� yasayla de¤ißik 1.
maddesi 2. f�kras�na ayk�r�d�r.
Dan�ßtay�da aç�lan davada derhal
yürütmenin durdurulmas� ve so-
nuçta iptal karar� verilece¤ine
kesin gözüyle bak�yoruz.
2) Ayr�ca faiz belirleme konusun-
da Bakanlar Kurulu�nu yetkilen-
diren 5335 say�l� yasa, Anaya-
sa�n�n 2. ve 5. maddelerine ayk�-
r� olup (daha önce 4489 say�l� ya-
sayla de¤ißtirilmeden önceki)
3095 say�l� yasan�n ilk düzenleniß
biçiminde Bakanlar Kurulu�na
faiz belirleme yetkisi tan�yan hü-
kümler Anaya Mahkemesi�nin
15.12.1998 gün 34/79 say�l� kara-
r� ile iptal edilmiß olmakla, ayn�
biçimde 3095 say�l� yasan�n 4489
say�l� yasayla de¤ißik 1. madde-
sini iptalden önceki ilk ßekline
dönüßtüren 5335 say�l� yasa da
Anayasa�n�n 2. ve 5. maddelerine
ayk�r� bulunmakla, aç�lm�ß veya
aç�lacak bir dava da kesinlikle
iptal edilecektir.
Yarg�ç ve avukat tüm meslektaß-
lar�m�z� bu hukuka ayk�r� düzen-
lemelere karß� savaßma ve yasal
yollara baßvurma ça¤r�s�nda bu-
lunuyoruz.

(1) Ankara Barosu�ndan de¤erli meslekta-

ß�m�z Av. Turabi Tural, Dan�ßtay�da derhal

dava açm�ß olup, en k�sa sürede yürütme-

nin durdurulmas� ve ard�ndan iptal karar�

al�naca¤�na kesin gözüyle bak�yoruz. Yuka-

r�daki yaz�m�zdaki ço¤u bilgiler onun dava

dilekçesinden al�nm�ßt�r.

(2) Bu konuda, Legal Hukuk Dergisi�nin

2004/Aral�k, 2005/Mart ve 2005/Nisan say�-

lar�nda yay�nlanan faiz hakk�ndaki yaz�lar�-

m�zda geniß aç�klamalar yap�lm�ßt�r. n

�stanbul Barosu Baßkanl�¤�, 23
Þubat 2006 tarihli Resmi Gazetede
yay�mlanarak yürürlü¤e giren Ma-
liye Bakanl�¤��n�n ��VVeerrggii UUssuull KKaa--
nnuunnuu GGeenneell TTeebbllii¤¤ii� baßl�kl� 356
s�ra numaral� tebli¤inde yer alan
(B) bölümünün yürütmesinin dur-
durulmas� ve iptaline karar veril-
mesi için Dan�ßtay�a baßvurdu.

Dan�ßtay Baßvurusunda, söz ko-
nusu genel tebli¤in, ��ccrraa DDaaiirreellee--
rriinnccee AAllaaccaakkll�� TTaarraaff AAvvuukkaatt��nnaa
ÖÖddeennmmeessiinnee KKaarraarr VVeerriilleenn VVeekkââ--
lleett ÜÜccrreettlleerriinniinn BBeellggeelleennddiirriillmmee--
ssiinnii isteyen (B) bölümü Avukatl�k
Yasas�, Hukuk Usulü Muhakeme-
leri Kanunu, Vergi Usul Hukuku
yönünden inceleniyor ve tebli¤in
söz konusu hükmünün yasalara
ayk�r�l�¤� irdeleniyor.

Dava dilekçesinde sonuç olarak:
Maliye Bakanl�¤�nca düzenlenerek
23 Þubat 2006 tarihli Resmi Gaze-
tede yay�mlan�p yürürlü¤e giren
356 s�ra numaral� Vergi Usul Ka-
nunu Tebli¤i�nin ����ccrraa DDaaiirreelleerriinn--
ccee AAllaaccaakkll�� TTaarraaff AAvvuukkaattllaarr��nnaa
ÖÖddeennmmeessiinnee KKaarraarr VVeerriilleenn VVeekkââ--
lleett ÜÜccrreettlleerriinniinn BBeellggeelleennddiirriillmmee--
ssii�� baßl�kl� (B) bölümünün;

1- �dari Yarg�lama Usulü Kanu-
nunun 27. maddesindeki koßulla-
r�n olußmuß olmas� dikkate al�-
narak YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜÚÚÜÜNN DDUURRDDUU--
RRUULLMMAASSIINNAA,

2- An�lan bölümün ��PPTTAALL��NNEE,

3- Yarg�lama gideri ve vekâlet üc-
retinin daval� tarafa yükletilmesi-
ne karar verilmesi istendi. n

Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebli¤inin

(B) Bölümünün ‹ptali ‹çin 
Dan›fltay’a Dava Açt›k
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Baro Bülteni seminer - panel
‹stanbul

stanbul Barosu Tüketici
Haklar� ve Rekabet Hu-
kuku Merkezince düzen-

lenen panelde�5464 SSay�l� BBanka
Kartlar� vve KKredi KKartlar� KKanu-
nu� tart�ß�ld�.

Panel, 20 Mart Pazartesi günü
saat 13.30�da Kurtulußtaki �stan-
bul Serbest Muhasebeci ve Mali
Müßavirler Odas� Konferans Sa-
lonunda yap�ld�. 

�stanbul Barosu Baßkan Yard�m-
c�s� Av. FFiliz SSaraç ve Tüketici
Haklar� ve Rekabet Hukuku Mer-
kezi Baßkan� Av. RReßat EErkul�un
aç�l�ß konußmalar�ndan sonra
oturum baßkanl�¤�n� Merkezin
Genel Sekreteri Av. AA. KKaz�m EEr-

tence�nin yapt�¤� panele geçildi.

Panelde �stanbul Ticaret Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim
Üyesi Prof. DDr. ��. YY�lmaz Arslan,
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi Medeni Hukuk Ana Bilim
Dal� Ö¤retim Üyesi Yrd. DDoç. DDr.
Ebru CCeylan ve Tüketiciyi Koru-
ma Derne¤i (TÜKODER) Baßkan�
Av. AAli EEr yasaya ilißkin de¤er-
lendirmeler yapt�lar. n

Banka ve Kredi Kartlar› 
Kanunu Tart›fl›ld›

‹
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seminer - panel

stanbul Barosu CMK Uy-
gulama Servisince Ceza
Yasalar� Uygulamalar�n-

da Yaßanan Hukuka Ayk�r�l�klar�
De¤erlendirme Toplant�lar�n�n
ilki, 18 Mart 2006 Cumartesi saat
10.00 -15.30 aras�nda Bahçeliev-
ler�deki Kültür Üniversitesi Yeni-
bosna yerleßkesinde yap�ld�. 

Aç�l�ß konußmas�n� �stanbul Ba-
rosu Baßkan Yard�mc�s� Av. FFiliz
Saraç��n yapt�¤� ve 

Yrd. Doç. DDr. YY�lmaz YYaz�c�o¤-
lu�nun konußmac� olarak kat�ld�-
¤� toplant�ya; Ba¤c�lar, Bak�rköy,
Çatalca, Silivri, Zeytinburnu,
Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaßa,
Sultanahmet, Büyükçekmece ve
Küçükçekmece bölge avukatlar�
kat�ld�. 

1 Nisan 2006 Cumartesi günü
saat 10.00 -15.30 saatleri aras�n-
da Beyo¤lu�ndaki Muammer Ka-
raca Tiyatrosunda yap�lacak olan
ikinci toplant�ya; Þißli, Beyo¤lu,
Sar�yer ve Beßiktaß A¤�r Ceza
bölge avukatlar� kat�lacak.

15 Nisan 2006 Cumartesi günü
saat 10.00 -15.30 aras�nda Mal-
tepe Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si Dragos Yerleßkesinde yap�la-
cak toplant�ya; Tuzla, Pendik,
Kartal, Sultanbeyli ve Ümraniye
bölge avukatlar� kat�lacak.

22 Nisan 2006 Cumartesi günü
saat 10.00 -15.30 saatleri aras�n-
da Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Haydarpaßa Yerleßke-
sinde yap�lacak olan toplant�ya
da; Kad�köy, Üsküdar, Beykoz ve
Þile bölge avukatlar� kat�lacak.

�stanbul Barosu CMK Uygulama
Servisince Ceza YYasalar�nda UUy-
gulamalar�nda yyaßanan HHukuka
ayk�r�l�klar� DDe¤erlendirme TTop-
lant�lar�nda aßa¤�daki program
uygulan�yor.

Saat 110.00 --13.30 aras�:

Ceza yarg�lamas�nda yaßanan
hukuki problemlerle ilgili sorun-
lar�n de¤erlendirmesi yakalama,
gözalt�na alma, arama, ifade al-
ma, vücudun muayenesi, el koy-
ma, tutuklama, avukat�n rolü, bi-
lirkißi, tan�k, adli kontrol, iddi-
anamenin iadesi.

(De¤erlendirmeler akademisyen
kat�l�mc�lar taraf�ndan yap�lmak-
tad�r. Adlar� daha sonra bölgele-
re göre duyurulacakt�r.) 

13.30 --14.00 KKahve aaras� 

14.00 --15.30 kat�l�mc� avukatla-
r�n uygulamalarda karß�laßt�klar�
sorunlar�n aç�klanmas� ve tart�-
ß�lmas�. n

Ceza Yasalar› Uygulamalar›nda 
Yaflanan Hukuka Ayk›r›l›klar›

De¤erlendirme Toplant›lar›n›n ‹lki Yap›ld›

‹
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Baro Bülteni ziyaretler
‹stanbul

5 Avukat ve 15 hâkim-
den olußan Aachen böl-
gesinden bir grup Al-

man hukukçu Türk hukuk ku-
rumlar�nda incelemeler yap�yor.

Alman hukukçular, 27 Þubat Pa-
zartesi günü sabah Sultanahmet
Adliyesine giderek Cumhuriyet
Baßsavc�s�yla bir görüßme yapt�-
lar. Konuk hukukçular daha son-
ra 8. A¤�r Ceza Mahkemesinde
bir durußmay� izlediler.

Alman hukukçulardan 10 kißilik
bir grup da ayn� gün saat
14.00�da �stanbul Barosunu ziya-
ret etti. Grupta, Aachen Avukat-
lar Derne¤i Baßkan� Detlev AA.W.
Maschler, Aachen Bölge Mahke-
me Baßkan�, Baßkan Yard�mc�s�
ve Aachen Yerel Mahkeme Mü-
dürü de bulunuyordu. 

Ziyarette, �stanbul Barosu Baß-
kan� Av. KKaz�m KKolcuo¤lu, konuk
hukukçulara baronun çal�ßmala-
r� hakk�nda bilgi verdi. Toplant�
daha sonra karß�l�kl� soru yan�t
niteli¤inde devam etti.

Alman hukukçular, baro baßkan�-
na, Türkiye�de avukatlar�n ne öl-
çüde özgür olduklar�n�, siyasi
bask� görüp görmediklerini, belli
bir ücret tarifesinin bulunup bu-
lunmad�¤�n�, avukatlar aras�nda
uzmanlaßma var m�? Avrupa Bir-
li¤ine uyum yasalar�nda güçlük-
lerle karß�laß�l�p karß�laß�lmad�¤�,
avukatlar�n disiplin konular�, ba-
ronun gelir kaynaklar� ve genç
avukatlar�n karß�laßt�klar� sorun-
lar konusunda sorular yönelttiler.

�stanbul Barosu Baßkan� Kolcu-
o¤lu, bu sorular� teker teker ya-
n�tlad�ktan sonra, o da Alman
grubun baßkan�na baz� sorular

Alman Hukukçular 
Baroyu Ziyaret Etti

Aachen Avukatlar Derne¤i Baflkan› Maschler baflkanl›¤›ndaki
Alman hukukçular heyetinin baroyu ziyaretinde Türk ve Alman

hukuk sistemi üzerinde görüfl al›fl verifli yap›ld›. Alman
hukukçular ülkemizde uygulanmakta olan laik hukuk sistemi
hakk›nda bilgi ald›lar. Alman hukukçular ayr›ca, kendilerine

sorulan sorular› yan›tlad›lar.

2

�
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ziyaretler

yönetti. Alman yarg�çlar duruß-
mada olumsuz davran�ß göste-
renlere nas�l davran�yor? Ceza
davas�na bakan hâkimlerle hu-
kuk davas�na bakan hâkimler ay-
n� kißiler mi? Avukatlar seçilebi-

liyor mu? Þeklindeki sorular� da
Aachen Avukatlar Derne¤i Baß-
kan� Maschler yan�tlad�.

Alman Hukukçular�n ziyaretinde,
�stanbul Barosu Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi 

Av. MMuammer AAyd�n ve Yönetim
Kurulu Üyesi Av. NNazan MMoro¤lu
da haz�r bulundu. n

Azerbaycan Cumhuri-
yeti Vatandan Daya-
n�ßma Partisi Baßkan�

ve Milletvekili, Þair Sabir Rüs-
temhanl� ve Azeri � Türk Ka-
d�nlar Birli¤i kurucular�ndan
Tanzila RRüstemhanl� Baro
Merkezinde �stanbul Barosu
Baßkan� Av. KKaz�m KKolcuo¤-
lu�nu ziyaret eti. 

Hocal� katliam�n�n y�ldönümü
dolay�s�yla �stanbul�da bulunan
Rüstemhanl� çifti, Taksim Cum-
huriyet an�t�na çelenk koyarak
sayg� durußunda bulundular.

�stanbul�da çeßitli temaslarda
bulunan Sabir ve Tanzila Rüs-
temhanl�, 23 Þubat Perßembe
günü �stanbul Barosunu da ziya-
ret ettiler.

Ziyaret s�ras�nda Da¤l�k Kara-
ba¤, K�br�s, Ermeni sorunu ve
bölgesel sorunlar üzerinde gö-
rüß al�ßverißinde bulunuldu. Ay-
r�ca, Türkiye�nin Kafkas politi-
kalar�yla Rusya ilißkilerini göz-
den geçirmesi istendi. 

Ziyarette, �stanbul Barosu Genel
Sekreteri Av. HHüseyin ÖÖzbek de
haz�r bulundu.        n

Azeri Konuklar›n 
Baro’yu Ziyareti

A
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Baro Bülteni kültür ve sanat
‹stanbul

stanbul Barosu Türk Sanat Müzi¤i Korosu,
24 Þubat Cuma günü sadece tutuklu kad�n
ve çocuklar�n kald�¤� Üsküdar Paßakap�s�

Tutukevi Konferans Salonunda muhteßem bir kon-
ser verdi.

�stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi
ve koro sanatç�s� Av. GGültekin SSezgin yapt�¤� aç�ß
konußmas�nda konserin, tutukevinde kalan kad�n
ve çocuklara moral ve destek vermeyi amaçlad�¤�-
n� söyledi.

Av. SSezgin, �stanbul Barosunun kültür ve sanat ça-
l�ßmalar�na s�cak bir yaklaß�m gösterdi¤ini, Baro
bünyesinde Türk Sanat Müzi¤i Korosunun yan� s�ra
Türk Halk Müzi¤i Korosu ve Tiyatro Grubunun da
baßar�l� çal�ßmalar yapt�¤�n� belirtti.

Þef CCaner BBak�r yönetimindeki �stanbul Barosu
Türk Sanat Müzi¤i korosu, sevilen eserlerden olu-
ßan repertuar�yla tutukevinde kalan izleyicilerin
büyük be¤enisini kazand�. Konseri izleyenlerin ko-
ronun sundu¤u tüm ßark�lara eßlik ettikleri, za-
man zaman da kendini tutamay�p oynayanlar�n bu-
lundu¤u görüldü.

Koronun konseri bas�n taraf�ndan da ilgiyle izlendi.
Yaklaß�k 10 televizyon kurulußu, konser s�ras�nda
yay�nlanan görüntüleri ekrana taß�d�lar. Baßta Üs-
küdar. Cumhuriyet Baßsavc�s� Hadi SSaliho¤lu ve
öteki yetkililer, konserin olußturdu¤u atmosferden
son derece memnun oldular.

Üsküdar Cumhuriyet Baßsavc�s� Hadi SSaliho¤lu,
konser bitiminde yapt�¤� konußmada, bu güzel gü-
nü yaßatmaya katk� sa¤layan �stanbul Barosu yö-
netimine, konser sanatç�lar�na ve bas�n mensupla-
r�na teßekkür etti. Saliho¤lu, Koro Þefi Udi Caner
Bak�r�a bir plaket ve çiçek verdi. Solo yapan sanat-
ç�lara da öteki hâkim ve savc�lar birer buket çiçek
verdiler. 

Konserde ayr�ca, Adalet Komisyonu Baßkan� Ah-
met AAteß, Üsküdar Cumhuriyet Baßsavc� Vekilleri

Hüseyin AAk�n ve Bekir RRaif AAldemir, Cumhuriyet
Savc�s� Zihni DDo¤an, Paßakap�s� Kad�n kapal� Ceza
�nfaz kurum Müdürü Güngör AAlt�n ile Üsküdar Aile
Mahkemesi Hâkimleri Þükran KKurt ve Nesrin ��ßçi
de haz�r bulundular.  n

TSM Koromuz
Paflakap›s› Tutukevinde

Konser Verdi

‹
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kültür ve sanat

stanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonunca dü-
zenlenen Kißisel Gelißim Seminerlerinin ikincisi 15
Mart ÇÇarßamba günü saat 19.00�da Staj EE¤itim MMer-

kezinde yap�ld�.

Kißisel Gelißim Uzman� Yogesh SSharda�n�n verdi¤i seminerin
konusu: �Özgüvenin ss�rlar�-Olumlu DDüßünme SSanat��.

Kißisel Gelißim Uzman� Yogesh SSharda taraf�ndan verilen se-
minerde, negatif ya da pozitif düßünmenin günlük yaßamda
insan üzerinde ne gibi etkileri oldu¤u, bunlar�n verimlilik aç�-
s�ndan sonuca nas�l yans�d�¤�, olumlu düßünce ve davran�ß
tarz�n�n gelißtirilmesi ile kißilere ve olaylara olumlu yaklaßma
yetene¤inin güçlendirilmesi konular� üzerinde duruldu.

Sharda�n�n �ngilizce olarak yapt�¤� konußma, Av. AArzu YY�lmaz
Mc CConnel taraf�ndan Türkçeye çevrildi. n

Kiflisel Geliflim Seminerleri 
Devam  Ediyor

‹

abanc� Üniversitesi Sak�p Sabanc� Müzesi�nde 26 Kas�m 2005
tarihinde aç�lan �Picasso ��stanbul�da� sergisi, 26 Mart 2006
tarihinde sona erdi.

4 ay aç�k kalan sergiyi 250 bine yak�n �stanbullu izledi.

Sergi merkezinden yap�lan aç�klamaya göre, sergiye en yo¤un ilgiyi 19
-25 yaß grubu izleyicilerle yüzde 51 oran�nda kad�nlar gösterdi. Picas-
so ��stanbul�da sergisini izleme mutlulu¤unu paylaßanlar aras�nda, �s-
tanbul Barosu Kültür ve Sanat Komisyonunca düzenlenen gezi ile ser-
giyi izleyen avukatlar da vard�.

20. yüzy�l�n en önemli ressamlar�ndan biri olan ve kübizm ekolünün
kurucusu Picasso�yu daha geniß kitlelere tan�tmak amac�yla �Ben PPi-
casso� ad�nda bir çocuk kitab� ile görme engellilere yönelik özel bir
katalog haz�rlanm�ßt�.

Görme engelli ziyaretçiler, Braille alfabesiyle yaz�lan katalogdaki kabartma metin ve tablo bezemeleriy-
le Picasso�nun tüm sanat dönemlerinden bir eseri derinlemesine inceleme f�rsat� buldular. n

"Picasso ‹stanbul’da"
Sergisini Gezdik

S
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Baro Bülteni haberler
‹stanbul

Tutana¤a BBa¤l� ��ßlemlerde, 
�ßlemin BBaßlang�ç VVe 
Bitiß SSaatinin TTutana¤a 
Yaz�lmas� ��stendi
�çißleri Bakanl�¤� Jandarma Genel Komutanl�¤�
Asayiß Daire Baßkanl�¤�, jandarma birliklerinde ya-
p�lan sorußturma ißlemleri kapsam�nda düzenle-
nen tutanaklara, ißlemin baßlang�ç ve bitiß saatinin
yaz�lmas� konusunda yetkili mercilere bilgi verildi-
¤ini bildirdi.

Jandarma Asayiß Daire Baßkanl�¤�nca �stanbul Ba-
rosu Baßkanl�¤�na yaz�lan yaz�da, ayr�ca �stanbul
Barosuna duyarl�l�¤� için teßekkür edildi.

�stanbul Barosu Baßkanl�¤�, �çißleri ve Adalet Ba-
kanl�klar�na yazd�¤� 8 Kas�m 2005 tarih ve 2329 ve
2330 say�l� yaz�larda, gerek CMK hizmeti veren
avukatlar�n baßkanl�¤a yazd�klar� dilekçelerde, ge-
rekse CMK Uygulama Servisi taraf�ndan incelenen
sorußturma ißlem tutanaklar�nda, özellikle Jan-
darma karakollar�nda yap�lan sorußturma ißlem-
lerinde haz�rlanan tutanaklarda, ißlemin baßlang�ç
ve bitiß saatlerinin yaz�lmad�¤�n�n gözlendi¤i belir-
tilmißti. 

�ETT, HHasanpaßa�daki 
Adliyeye UUlaß�m� 
Takviye EEdecek
�ETT Taß�tlar Dairesi Baßkanl�¤�, Kad�köy Adliyesinin
Hasanpaßa�ya taß�nan bölümüne, Kad�köy -- GGözcü-
baba (8-A) hatt�ndaki 7 adet otobüsle 10-15 dakika
aral�klarla ulaß�m hizmeti verildi¤ini, bu hattaki yol-
culuk durumunun sürekli izlendi¤ini ve ihtiyaç ha-
linde takviyelerle iyileßtirmeler yap�laca¤�n� bildirdi.

�ETT Taß�tlar Dairesi Baßkanl�¤�nca �stanbul Baro-
su Baßkanl�¤�na yaz�lan yaz�da, Sultanahmet Adli-
yesinden Levent�e taß�nan Ticaret Mahkemeleri ile
Sultanahmet�te görev yapmaya devam eden �cra
Müdürlükleri aras�ndaki ulaß�m ba¤lant�s�n�n,
Taksim Meydan�ndan hareket ettirilen Taksim-
Sultanahmet (T 4) hatt�ndaki 4 adet otobüsün yan�
s�ra, F�nd�kl�-Zeytinburnu h�zl� tramvay seferleri
ile sa¤land�¤� anlat�ld�.

Meslektaßlar�m�z�n her iki hatta ulaß�m sorunu ya-
ßad�klar�n� Baro Baßkanl�¤�na iletmeleri üzerine,
Baro Baßkanl�¤�, �ETT Genel Müdürlü¤üne durumu
bir yaz�yla iletmiß ve sorunun çözümü için katk� ve
yard�m istemißti.

Boßanma vve 
Mal RRejimleri SSemineri
�stanbul Barosu Meslek �çi E¤itim Merkezince dü-
zenlenen �Boßanma vve MMal RRejimleri� semineri 25
Þubat Cumartesi günü saat 10.00�da Yeditepe Üni-
versitesinde yap�ld�.

Aç�l�ß konußmas�n� �stanbul Barosu Baßkan Yar-
d�mc�s� Av. Filiz Saraç��n yapt�¤� semineri Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Nazan Moro¤lu yönetti.

Seminere, Yarg�tay 2. Hukuk Dairesi Baßkan� Ali
�hsan ÖÖzu¤ur ile ayn� daire üyesi Ömer UU¤ur GGenç-
can konußmac� olarak kat�ld�.

�Boßanma vve MMal RRejimleri� Semineri 4 Þubat Cu-
martesi günü Kültür Üniversitesi Þirinevler Kam-
pusunda yap�lm�ß, seminerin beklenenden çok ilgi
görmesi üzerine salon sorunu yaßanm�ß ve ayn�
seminerin Anadolu yakas�nda tekrarlanmas� ka-
rarlaßt�r�lm�ßt�. n

Ticaret HHukukunda 
Modern KKanunlaßt�rmalar
Hamburg Bucerius Hukuk Fakültesi Dekan�

Prof. DDr. DDres. hh.c., KKarsten SSchmidt, �Ticaret
Hukukunda MModern KKanunlaßßt�rmalar� konulu

bir konferans verecek.

�stanbul Barosu ve Koç Üniversitesi ißbirli¤iyle

düzenlenen konferans, 10 Nisan Pazartesi günü

saat 15.30�da Nißantaß� Güzelbahçe Sokaktaki

Koç Üniversitesi Hemßirelik Yüksek Okulu A Sa-

lonunda verilecek.

�ngilizce olarak verilecek konferans�n Türkçeye

an�nda çevirisi yap�lacak.
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ize Irak�taki durum konu-
sunda en önemli bildirim-
lerden birini göndermeniz

hususunda yaz�yorum.

Savc�l�k Irak konusundaki bildirimini-
zin kanuni analizini tamamlam�ßt�r.
Gizlilik ilkelerimiz uyar�nca, analizin
tam metni gizli tutulacakt�r, ancak
bildirimleri gönderenlere karar�n ne-
denleri ile birlikte cevap göndermek-
teyiz. Irak��n durumu ile ilgili konula-
r�n ve argümanlar�n say�s� ve karma-
ß�kl�¤� nedeniyle, standart bir cevab�n
yan� s�ra bu bildirimleri sunanlar�n
faydalanmas� amac�yla daha detayl�
bir cevap vermekteyiz.

Bildirimlere ilißkin bir güncelleme
Savc�l�¤a gelirse, aç�kl�k prensibi do¤-
rultusunda, ICC internet sitesinde ce-
vab� kamuya duyurmak amac�nday�m.

Irak�ta ißlendi¤i iddia edilen suçlar
hususunda Savc�l�¤�ma verdi¤iniz bil-
gilerden ötürü size çok teßekkür ede-
rim. Kißilerden ve sivil toplum kuru-
lußlar�ndan gelen bildirimler ICC�nin
ißleyißi bak�m�ndan her zaman hayati
önem taß�yacakt�r. Sizleri bizimle sü-
rekli irtibat halinde olmaya ça¤�rmak
istiyorum. Yeni oolgular yya dda ddeliller
sunman�z yya dda aaç�kl�k ggetirilmesi tta-
lebinde bbulunman�z her zaman tara-
f�m�zdan iyi karß�lanacakt�r.

Sayg�lar�mla,
Luis MMoreno-Ocampo
Uluslararas� Ceza Mahkemesi Baßsavc�s�

Irak�taki durum konusun-
daki bildirimleriniz için çok
teßekkür ederiz. 

Savc�l�k Irak�taki durum konusunda
240�� aßk�n bildirim alm�ßt�r. Bu bildi-
rimler say�s�z vatandaß�n ve kurulußun
askeri operasyonlar�n baßlamas� ve
insan kayb�yla sonuçlanmas� konula-
r�ndaki endißelerini ifade etmektedir. 

Uluslararas� Ceza Mahkemesi Savc�s�
olarak savaß ve sonras�n�n neden ol-
du¤u can kayb� hususunda duyulan
üzüntüyü paylaßman�n yan� s�ra Ro-
ma Tüzü¤ü�nde belirlenen özel bir ro-
le ve yetkiye sahibim. Sorumlulu¤um
bilgi toplamak ve bu bilgileri analiz
etmek olan haz�rl�k aßamas�n� yerine
getirmektir. Mevcut bilgi anlaßmada-
ki kriterleri karß�larsa sorußturma
baßlatma yetkisine sahibim. Roma
Anlaßmas� mahkemenin ve s�n�rl� sa-
y�daki uluslararas� suçlar� yarg� yetki-
sini tan�mlamaktad�r.

Savc�l�¤�n YYetkisi
Roma Anlaßmas� Madde 15 uyar�nca,
görevim bir sorußturma baßlatmak
konusunda makul bir dayana¤�n olup
olmad�¤�na karar vermek için potan-
siyel suçlar konusunda al�nan bilgiyi
analiz etmektir. 

Çok s�n�rl� bilgiye dayanarak soruß-
turma baßlatabilen bir ulusal savc�-
dan farkl� olarak Uluslar aras� Ceza
Mahkemesi Savc�s� Roma Anlaßma-
s��nda belirlenen ilgili usulle yönetilir.

Bu usul uyar�nca, sorumlulu¤um,
sonras�nda tüzükte belirtilen ilgili
kriterler karß�lan�yorsa sorußturma
baßlatabilece¤im bilgileri toplamak
ve bu bilgileri analiz etmek olan ha-
z�rl�k aßamas�n� yerine getirmektir.

Üç faktörü göz önünde bulundurmam
gerekmektedir.1 Öncelikle, mevcut
olan bilginin Mahkemenin yarg� saha-
s�nda olan suçun ißlenip ißlenmedi¤i-
ne inanmak için mevcut bilginin ma-
kul bir dayanak sa¤lay�p sa¤lamad�-
¤�n� göz önünde bulundurmak gere-
kir.2 Bu gereklilik karß�land�¤�nda,
bunun ulusal yarg�lama usulleri aç�-
s�ndan önemi ve tamamlay�c�l�¤�na
ilißkin gereklilikler �ß�¤�nda Mahkeme
önünde kabul edilebilirli¤ini göz
önünde bulundurmal�y�m.3 Üçüncü
olarak, e¤er bu faktörler tamamsa,
adalet ad�na düßünmem gerekir.4

Bu sorular�n sistematik analizi za-
man alabilir. Analiz aßamas�nda elin-
deki s�n�rl� güçleri kullanarak, Savc�-
l�k Anlaßma�n�n kriterleri uyar�nca bir
sorußma baßlatmak için makul bir
dayana¤�n olup olmad�¤�n� belirlemek
mümkün olana kadar bilgi toplamaya
devam edecektir. 

Gerekliliklerin karß�lanmas� duru-
munda, Mahkemenin haz�rl�k komis-
yonuna sorußturmay� baßlatma yetki-
si talebinde bulunurum.5

Gerekliliklerin karß�lanmamas� duru-
munda, bilgiyi sa¤layan kißilere bunu
bildiririm. Bu hareket, benim yeni ol-
gular ve deliller �ß�¤�nda ayn� konu ile
ilgili daha fazla bilgiyi göz ard� etmem
anlam�na gelmez.6

Analiz
Irak ile ilgili bildirimlerin analizi Ro-
ma Anlaßmas��n�n 15. Maddesi uya-
r�nca yap�lm�ßt�r.

Irak’›n ‹flgalinde Savafl Suçu ‹fllendi¤ine ‹liflkin 
‹stanbul Barosunun Suç Duyurusunu ‹nceleyen 

UCM Baflsavc›s›n›n Cevab›
Baflsavc› Luis Moreno-Ocampo’nun Baro Baflkanl›¤›na Yazd›¤› Sunufl Yaz›s› 

ve ‹nceleme Sonuçlar›n› Afla¤›da Sunuyoruz.

S I

K. Kolcuo¤lu, Savc�l�k Görevlisi, Baßsavc�, F. Saraç
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Baro Bülteni yaz�ßmalar
‹stanbul

Savc�l�k bütün bildirimleri tekrar göz-
den geçirmiß ve do¤rulanm�ß bilgileri
içerenleri belirlemiß ve ilgili evrakla-
r� ve video kayd� olan bilgileri incele-
mißtir. Buna ek olarak, medya, devlet
kurumlar� ve sivil toplum kurulußlar�-
n�n da raporlar�n� kapsayan haz�rda
bulunan aç�k kaynak bilgileri konu-
sunda yo¤un bir araßt�rma yapt�k.
Aç�k kaynaklardan toplanan önemli
ek materyaller, di¤er bulgular�n yan�
s�ra, Uluslar aras� Af Örgütü, �nsan
Haklar� �zleme Komitesi, Irak Ölü Sa-
y�s� ve Irak�taki Savaßa Karß� �spanyol
Tugaylar��n�n bulgular�n� da kapsa-
maktad�r. 

Bilgilerdeki belirlenen eksikleri gi-
dermek için, Savc�l�k ba¤�ms�z bilgi
sa¤layabilecek muhtemel kurbanlar�n
ç�karlar� ile özdeßleßen di¤er kißiler-
den toplad�¤� bilginin yan� s�ra ilgili
devletlerden de ek bilgi toplam�ßt�r.7

Al� koyulan kißilere yap�ld�¤� iddia edi-
len kötü muamele ile ilgili yeni bilgiler
gün �ß�¤�na ç�kt�¤�nda, Savc�l�k bilgi
toplam�ßt�r. Bu iddialara ilißkin yasal
kovußturma baßlat�lm�ß ve Savc�l�k bu
kovußturma ile ilgili bilgi toplam�ßt�r.

Savc�l�k, standart metodolojimiz ve
kaynak ölçme ve de¤erlendirme ku-
rallar�m�z uyar�nca tüm mevcut bilgi-
nin suç analizini yapm�ßt�r. Analiz id-
dia tablolar�n�n haz�rlanmas�n�, yap�
analizlerini ve vakalar�n incelenmesi-
ni içermektedir. Buna ek olarak, teme
ö¤retisel konularda yasal araßt�rma
ve analiz yapt�k. Süreç, Savc� ve bölüm
baßkanlar�ndan olußan Yürütme Ko-
mitesi taraf�ndan denetlenmißtir. 

Kißisel vve 
Bölgesel YYarg� YYetkisi
Söz konusu olaylar, Roma Anlaßma-
s��na taraf olmayan ve Madde 12(3)�te
belirtilen kabul bildiriminde bulun-
mayan ve o suretle de Mahkemenin
yarg� yetkisini kabul etmeyen Irak��n
topraklar�nda meydana gelmißtir.

Bu nedenle, Madde 12 uyar�nca, taraf
olmayan bir devletin topraklar�nda
meydana gelen eylemler, e¤er suçla-
nan kißi yarg� yetkisini (Madde 12(2)
(b)) kabul etmiß bir devletin vatandaß�

ise Mahkemenin yarg� sahas�na girer.
Bildirimler konusunda kamuya bildi-
rimlerle ilgili olarak yapt�¤�m ilk aç�k-
lamada8 belirtti¤im gibi, taraf olma-
yan devletlerin vatandaßlar�n�n �rak
topraklar�ndaki eylemlerine ilißkin
bir yarg� yetkisine sahip de¤iliz.9

Baz� bildirimler taraf devletlerin va-
tandaßlar�n�n taraf olmayan devletle-
rin vatandaßlar�n�n ißledi¤i suçlarda
maßa olarak kullan�lm�ß olabilece¤i-
ne yönelik yasal argümanlar sun-
mußtur. Savc�l�¤�n analizi Madde 25
uyar�nca her bir suç sorumlulu¤u için
uygulad�¤� standart makul dayana¤a
baßvurmußtur. 10

Çat�ßman�n KKanunili¤ine 
Yönelik ��ddialar
�ddialara yönelik al�nan birçok bildi-
rim silahl� çat�ßman�n kanunili¤ine
yöneliktir. 

Roma Anlaßmas� sald�r� suçunu kap-
sarken, Mahkemenin, suçu tan�mla-
yan ve Mahkemenin bu koßullar alt�n-
da Madde 5 (2) uyar�nca yasama yet-
kisini kullanabilece¤i koßullar� belir-
leyen bir hüküm kabul edilene kadar
yasama yetkisini kullanmayabile¤ini
belirtir. Bu düzenleme, sald�r� suçu-
nun oldu¤una, ancak tan�m�na ve
Mahkemenin uyar�nca harekete ge-
çebilece¤i koßullara ilißkin mütaba-
kat�n olmad�¤�na yönelik güçlü bir da-
yanak olmas� nedeniyle yap�lm�ßt�r.
Mahkemeye taraf devletler ßu anda
bu iki konu üzerinde durmaktad�rlar.
Madde 121 ve 123 uyar�ca, bu tür hü-
kümleri kapsayacak bir de¤ißiklik için
ilk f�rsat 2009 y�l�nda yap�lacak bir
gözden geçirme konferans�nda müm-
kün olacakt�r.

Di¤er bir deyißle, Uluslararas� Ceza
Mahkemesi çat�ßma s�ras�nda hare-
ketleri gözlemleme yetkisine sahiptir,
ancak silahl� çat�ßmaya girme karar�-
n�n yasal olup olmad�¤�n� inceleme
yetkisine sahip de¤ildir. Uluslararas�
Ceza Mahkemesi Baßsavc�s� olarak,
güç kullan�m� ya da sald�r� suçunun
yasall�¤� konusunda yorum yapma yet-
kisine sahip de¤ilim.

Jenosit vve ��nsanl�¤a 
Karß� ��ßlenen SSuçlara 
Yönelik ��ddialar
Jenosit ve insanl�¤a karß� ißlenen
suçlara ilißkin çok az somut iddia su-
nulmußtur. Savc�l�k bilgi toplam�ß ve
iddialar� de¤erlendirmißtir. Mevcut
bilgiler, koalisyon güçlerinin, jenosit
tan�m�n�n gerektirdi¤i (Madde 6),
�ulusal, etnik, �rksal ya da dini bir gru-
bun bir k�sm�n� ya da tamam�n� orta-
dan kald�rma kast�na� sahip oldu¤una
dair makul bir gösterge sunmam�ßt�r.
Ayn� zamanda, mevcut bilgiler insan-
l�k suçlar� için gerekli olan gösterge-
leri de, ör. Sivil nüfusa yönelik geniß
tabana yay�lan ya da sistematik bir
sald�r� (Madde 7), sa¤lamamaktad�r. 

Savaß SSuçlar�na 
Yönelik ��ddialar
1. SSivilleri hhedef aalan yya dda aaç�k bbir
ßekilde aaß�r� ssald�r�lara yyönelik iiddi-
alar

Savc�l�¤a, 2003 Mart ve May�s aylar�
aras�nda gerçekleßen askeri operas-
yonlar s�ras�nda meydana gelen sivil-
lerin ölümleri, yaralanmalar� ve de
olußan zarar konusunda birçok iddia
ulaßm�ßt�r. 

Uluslararas� insani hukuk ve Roma
Anlaßmas� uyar�nca, silahl� bir çat�ß-
ma s�ras�nda sivillerin ölümleri, ne
kadar a¤�r ve üzücü olursa olsun, tek
baß�na savaß suçu teßkil etmez. Ulus-
lararas� insani hukuk ve Roma Anlaß-
mas� savaßanlara askeri amaçlar�11

do¤rultusunda bunun sivillerin ölü-
müne ya da yaralanmas�na neden
olaca¤� bilinse de makul oranlarda
sald�rmalar�na izin verir. E¤er siville-
re yönelik  kasti bir sald�r� varsa (ay-
r�m ilkesi) (Madde 8 (2)(b)(i)) ya da bir
sald�r� askeri avantaj�ndan aç�kça çok
daha fazla sivillerin yaralanmas�na
neden olaca¤� bilindi¤i halde baßlat�-
l�yorsa (makuliyet ilkesi) (Madde 8
(2)(b)(iv)) suç ortaya ç�kar. 

Madde 8 (2)(b)(iv)�ye göre ßunlar ßuç
teßkil eder:

Sald�r�n�n, tahmin edilen somut aske-
ri avantaj�na oranla, aç�k bir ßekilde
çok daha fazla olacak sivillerin can
kayb�na ya da yaralanmas�na, sivillere
ait mallara zarar gelmesine, do¤al

�
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çevrede uzun vadede a¤�r hasarlar
olußmas�na neden olacak bir sald�r�y�
kasten baßlatmak.

Madde 8 (2)(b)(iv) 1949 Cenevre Kon-
vansiyonuna ek 1997 Ek Protokol I�de
yer alan Madde 51 (5)(b)�deki prensip-
lere dayan�r, ancak cezai yasaklama-
y� �aç�k bir ßekilde� aß�r� olan olaylar-
la s�n�rlar. Madde 8 (2)(b)(iv)�nin uy-
gulanmas� di¤erlerine ilaveten ßunla-
r�n de¤erlendirilmesini gerektirir:

(a) sivillere yönelik beklenen zarar ya
da yaralanmalar

(b) tahmin edilen askeri avantaj

(c) (a)�n�n (b) ile ilißkilendirildi¤inde
�aß�r� bir ßekilde aß�r�/fazla� olup ol-
mamas�

Suç ö¤elerinin tamam olmas�n�n yan�
s�ra suçun Mahkemenin yarg� yetkisi-
ne girmesi için bilgiler ayn� zamanda
taraf devletin bir vatandaß�n�n olayla
ilgisi oldu¤unu ispatlamal�d�r.

Pek çok bildirimde küme savaß gereç-
lerinin kullan�m� ile ilgili ifadeler yer
almaktad�r. Roma Anlaßmas� (Madde
8 (2)(b)(xvii)-(xx))kullan�lmas� yasak
olan silahlar�n bir listesini içermekte-
dir. Küme savaß gereçleri listeye dahil
de¤ildir, bunlar�n bizatihi kullan�lmas�
Roma Anlaßmas� uyar�nca savaß suçu
teßkil etmez. Bununla birlikte, her-
hangi bir silah�n di¤er savaß suçu ö¤e-
lerini tamamlayacak bir ßekilde kulla-
n�lmas� durumunda savaß suçunun
varl�¤�ndan söz edilebilir. Bu nedenle,
küme savaß gereçleri ile ilgili iddialar
Madde 8 (2)(b)(i) ve (iv) (sivilleri hedef
alma ve aç�k bir ßekilde aß�r� sald�r�lar)
uyar�nca analiz edilmißtir.

Savc�l�k bütün bildirimleri ve mevcut
bilgileri incelemiß, kaynak ölçme ve
de¤erlendirme kurallar�n� uygulam�ß,
iddia tablolar� haz�rlam�ß ve muhte-
mel alakas� olan 64 olay�n yap� anali-
zini yapm�ßt�r. 

Mevcut bilgiler askeri operasyonlar
s�ras�nda büyük say�da sivilin öldü¤ü-
nü ya da yaraland�¤�n� ortaya koy-
maktad�r.12

Mevcut bilgi sivil nüfusa yönelik ka-
s�tl� sald�r�lara ißaret etmemekte-
dir.13

Madde 8 (2)(b)(iv) uyar�nca iddialar, id-
dia edilen olaylara ilißkin mevcut ma-
teryal ßunlarla nitelendirilir: (1) aske-
ri avantaj ile ilißkilendirildi¤inde aç�k

bir ßekilde aß�r�l�¤a ißaret eden bilgi-
lerin eksikli¤i ve (2) Taraf devletlerin
vatandaßlar�n�n olaylara dahil oldu¤u-
nu gösteren bilgilerin eksikli¤i.14

Bu eksiklikleri gidermek için, ek bil-
giler aranm�ß ve ilgili hükümet kay-
naklar�ndan ve ba¤�ms�z bilgiye ve de
kurbanlar�n bak�ß aç�s�na sahip olabi-
lecek di¤er kaynaklardan al�nm�ßt�r.

�ngitere�den gelen herkese aç�k bilgi-
ler önceden potansiyel hedeflerin lis-
tesinin belirlendi¤ini, kumandanlar�n
her zaman hukuki dan�ßma alabildik-
lerini ve makuliyet ilkesini de kapsa-
yan uluslararas� insani hukuka uyma-
lar� gerekti¤inin bilicinde olduklar�n�,
hedef tayinininde detayl� bilgisayar
modellemenin kullan�ld�¤�n�, hedefle-
rin teyidi için politik, yasal ve askeri
gözetimin var oldu¤unu ve ikincil za-
rar�n de¤erlendirilmesini de içeren
gerçek zamanl� hedef bilgisinin ku-
manda merkezine gönderildi¤ini be-
lirtmektedir. Bu bilgiler Savc�l�k tara-
f�ndan eleßtirel de¤erlendirme stan-
dartlar�na uygun olarak dikkate al�n-
m�ßt�r. Bilgiler mevcut di¤er bilgilerle
yalanlanmam�ßt�r. 

�ngiltere Savunma Bakanl�¤��na göre,
�ngiltere savaß uçaklar� taraf�ndan b�-
rak�lan silahlar�n %85�i hassas gü-
dümlüdür. Bu rakam, beklenmeyen
kay�plar� en aza indirmek için harca-
nan çabalar� destekler niteliktedir.15

Savc�l�k, �ngiltere�ye belirli iddialara
yönelik ek bilgi sa¤lamas� yönünde
ça¤r�da bulunmuß, �ngiltere de bu
ça¤r�ya detayl� bir biçimde yan�t ver-
mißtir. 

Savc�l�k ba¤�ms�z bilgiye ve de kur-
banlar�n bak�ß aç�s�na sahip olabile-
cek kaynaklardan ek bilgiler bulmaya
çal�ßm�ßt�r. Savc�l�k bu kaynaklara
Mahkemenin yarg� yetkisi içinde aç�k
bir ßekilde aß�r�l�k teßkil edebilecek
olaylara yönelik herhangi bir bilgiyi
rapor etmeleri yönünde ça¤r�da bu-
lunmußtur. 

Toplanan ek bilgilere dayanarak, Sav-
c�l�k olaylar� daha detayl� bir biçimde
incelemißtir. Bilgilerin analizinde pek
çok farkl� teknik kullan�lm�ßt�r. So-
nuçta ortaya ç�kan bilgiler Mahkeme-
nin yarg� yetkisi içinde aç�k bir ßekil-
de aß�r� bir suçun ißlendi¤ine yönelik
makul bir dayanak sunmamaktad�r.16

Analiz aßamas�nda mümkün olan bü-

yün yollar denendikten sonra, Savc�-
l�k pek çok olgu hesaba kat�lmazken,
ßu an için mevcut bilginin Mahkeme-
nin yarg� yetkisi içinde bir suçun iß-
lendi¤ini kan�tlamak yönünde makul
bir dayanak sa¤layamad�¤� karar�na
varm�ßt�r. Roma Anlaßmas� Madde 15
(6)�da ßart koßuldu¤u gibi, sonuç yeni
olgular ya da deliller �ß�¤�nda tekrar
ele al�nabilir. 

2. SSivillerin kkasten ööldürülmesi yya dda
sivillere yyönelik iinsanl�k dd�ß� mmuame-
le iiddialar�

Analiz süresince al�koyulan kißilere
kötü davran�lmas� ve sivillerin kasten
öldürülmesi ile ilgili olaylara yönelik
iddialar medyada gün �ß�¤�na ç�km�ß-
t�r. Genel iddialar, esir edildiklerinde
ya da göz alt�na al�nd�klar�nda insan-
lara karß� uygulanan ölüm ya da a¤�r
yaralanma ile sonuçlanan vahßeti
içermektedir. Buna ek olarak, ißgal
aßamas�ndaki iç güvenlik operasyon-
lar� s�ras�nda sivillerin öldü¤ü olaylar
da bu iddialarda yer almaktad�r.

Savc�l�k taraf devletlerin hükümetleri
taraf�ndan vatandaßlar�na ilißkin ola-
rak üstlenilen ilgili ulusal cezai ko-
vußturman�n yan� s�ra bu olaylara iliß-
kin de bilgi toplam�ßt�r. Analiz kas�tl�
adam öldürme ve ißkence ya da in-
sanl�k d�ß� muamele ö¤eleri (Madde
8(2)(a)(ii)) �ß�¤�nda yap�lm�ßt�r.17

Tüm mevcut bilgiyi analiz ettikten
sonra, Mahkemenin yarg� yetkisi için-
de kasten adam öldürme ve insanl�k
d�ß� muamele suçlar�n�n ißlendi¤ine
yönelik makul bir dayanak oldu¤u so-
nucuna var�lm�ßt�r. Þu anda mevcut
olan bilgiler, tahmini 4 ila 12 kurban�n
kasten öldürüldü¤ünü ve toplamda
20 kißiden az s�n�rl� say�daki kurban�n
insanl�k d�ß� muamaleye maruz kald�-
¤�n� destekler niteliktedir. 

Kabul EEdilebilirlik
Bir suçun ißlendi¤ine kanaat getir-
mek için makul bir dayana¤�n olsa
dahi, bu, Uluslararas� Ceza Mahke-
mesi�nin sorußturma baßlatmas� için
yeterli de¤ildir. Anlaßma, suçlar�n
a¤�rl�¤� ve ulusal sistemlerle tamam-
lay�c�l�¤� �ß�¤�nda Mahkeme önünde
kabul edilebilirli¤inin olmas�n� ßart
koßar.18

Genel anlamda, Mahkemenin yarg�
yetkisindeki her suç �a¤�� iken, An-
laßma söz konusu yarg� yetkisi yeter-

�



1  Bkz. Roma Tüzü¤ü Madde 15 ve Madde 53, Muhakeme Usulü Kurallar�
Hüküm 48

2 Madde 53(1)(a)
3 Madde 53 (1) (b) ve Madde 17. �yarg�lama usulleri� kavram� sorußturma

ve kovußturmay� kapsar
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6 Roma Anlaßmas� Madde 15 (6)
7 Savc�l�k taraf�ndan kullan�lan standart bir yöntem de do¤rulama ve de-

¤erlendirme amac�yla, önemli iddilar sunmas� en muhtemel kaynaklar�
da kapsayan çeßitli kaynaklardan bilgi toplamakt�r. 

8 UCM Bas�n Aç�klamas�, Savc�l�k, �UCM Savc�s�na Ulaßan Bildirimler�,16
Temmuz 2003.

9 Savc�l�k sunulan argümanlar� s�ras�yla taraf devletlerin topraklar� ile id-
dia edilen ba¤lant�lara, ancak Madde 21�de belirtilen  kanun �ß�¤�nda,
bölgesel yarg� yetkisi gerekliliklerini karß�lamad�¤� gösteren mevcut bil-
gilerin ißaret etti¤i çevresel ba¤lant�lara dayanarak incelemißtir. 

10 Aßa¤�da belirtildi¤i gibi, mevcut bilgiler taraf devletlerin vatandaßlar� ta-
raf�ndan ißlenen s�n�rl� say�daki savaß suçlar� ile ilgili olarak makul bir da-
yanak sa¤lam�ß, ancak savaß suçlar�na dolayl� yoldan kat�l�m ile ilgili her-
hangi belirli bir durum için dayanak sa¤lamam�ßt�r. Sonuçlar yeni bulgu
ve deliller �ß�¤�nda de¤erlendirilebilir (Madde 15 (6)).

11 Cenevre Konvansiyonu Ek Protokol I Madde 52 askeri amac�n geniß kabul
görmüß tan�m�n� ßöyle yapar: �Objeler göz önüne al�nd�¤�nda, askeri
amaçlar yap�s�yla, bulundu¤u yerle, amaç ve kullan�m�yla askeri hareke-
te etkili bir katk� sa¤layacak ya da o zaman�n koßullar�nda tamamen ya da
k�smen tahribat�, ele geçirilmesi ya da yok edilmesi askeri bir avantaj su-
nan objelerle s�n�rl�d�r�.

12 Bu gibi durumlarda veri toplaman�n zorlu¤u göz önünde bulunduruldu-
¤unda, her örgüt için güvenilir tahminler yapmak zorlaß�r ve bu nedenle
mevcut tahminler büyük ölçüde farkl�l�k göstermektedir. Belirli bir meto-
doloji uygulayan bir örgüt olan Irak Ölü Say�s� 2003 y�l� Mart�ndan May�sa

kadar gerçekleßen askeri operasyonlar s�ras�nda 6900 sivilin öldü¤ü tah-
mininde bulunmußtur. Bir baßka örgüt, Savunma Altenatifleri Projesi, as-
ker olmayan 3750 (+/- %15) kißinin öldü¤ünü söylemißtir. Di¤er kaynaklar
daha yüksek tahminler vermektedirler.

13 Savc�l�k ayn� zamanda Koalisyon güçlerinin kas�tl� olarak din, e¤itim, sa-
nat, bilim ve yard�m amaçl� binalara sald�r�lar�n� yönelttiklerine ilißkin id-
dialar� da incelemißtir (Madde 8(2)(b)(ix)). Savc�l�k ulusal ve uluslar aras�
kaynaklardan bilgi toplam�ßt�r, ancak mevcut bilgi Koalisyon güçlerinin
faaliyetlerinin tarihi ya da kültürel mekanlarda herhangi bir zarara yol
açt�¤�n� göstermemißtir. 

14 Mevcut bilgi askeri faaliyetlerin ço¤unun taraf olmayan devletler taraf�n-
dan gerçekleßtirildi¤ini göstermektedir. Mevcut bilgilerden bir örnek ver-
mek gerekirse, Koalisyon taraflar�n�n raporlar� hava sald�r�lar�n�n %94-
96�s�n�n taraf olmaya devletlerce yap�ld�¤� görüßü üzerinde birleßmißler-
dir. 

15 Bu rakamlar�n ba¤lam içinde oldu¤u yerlerde, halka aç�k raporlara göre,
çat�ßmaya taraf olanlar hassas güdümlü silahlar�n bütün silahlara oran�-
n� ßu ßekilde vermißlerdir: Basra Körfezi�nde %8 (1991), Kosova�da %33
(1999), Afganistan�da %65 (2002), Irak�ta %66 (2003, Koalisyonun bütünü).
�ngiltere�den gelen bilgiler yukar�da belirtilen küme savaß gereçlerinin
kullan�ld�¤�n� da belirtmektedir. 

16 2003 Haziran ay�ndan önceki olaylar�n sorgulamas�n� takiben, �nsan Hak-
lar� �zleme Komitesi güçlerin �uluslar aras� insani hukuku ihlal etmiß ola-
bilecek bir dizi uygulamaya dahil oldu¤unu� ancak �koalisyon güçlerinin
savaß suçu ißlediklerini gösteren kan�t bulunmad�¤�n�� bildirmißlerdir:
http://www.hrw.org/press/2003/12/ihl-qna.htm ; ifadeler �nsan Haklar�
�zleme Komitesi�nin �Hedeften Sapma� baßl�kl� raporu ile ba¤lant�l�d�r
http://www.hrw.org/reports/2003/usa1203/

17 Savc�l�k Madde 8 (2)(a) için �bir ya da daha çok kißi üzerinde a¤�r fiziksel
ve ruhsal ac� ya da rahats�zl�k� olußmas�na ißaret eden suç ö¤elerini dik-
kate alm�ßt�r. 

18 Madde 53 (1) ve Hüküm 48.
19 Roma Anlaßmas� Madde 15 (6),  Muhakeme Usulü Kurallar� Hüküm 49.

li gelse bile a¤�rl�k için ek bir eßik ko-
yar. Mahkeme yüzlerce, binlerce su-
çu kapsayan çoklu durumlarla karß�-
laßt�¤� için ve Madde 53�teki kriterlere
uygun olarak durumlar� seçmek zo-
runda olduklar� için, böyle bir de¤er-
lendirme gereklidir. 

Savaß suçlar� için, belli bir a¤�rl�k eßi-
¤i �Mahkeme savaß suçlar� bir plan�n
ya da politikan�n ya da bu tür suçlar�n
geniß ölçekli yap�s�n�n bir parças� ola-
rak ißlendi¤inde özel olarak bu suçlar
konusunda yarg� yetkisine sahiptir�
ifadesi yer alan  Madde 8(1)�de belir-
tilmißtir. Bu eßik, suçun bir ö¤esi de-
¤ildir ve �özel olarak� ifadesi bunun
bir kesin bir gereklilik olmad�¤�n�
gösterir. Ancak, bu, Anlaßman�n,
Mahkemenin bu gereklilikleri karß�-
layacak durumlara odaklanmaya yö-
nelmiß oldu¤unu gösterir.

Mevcut bilgilere göre, Madde 8 (1)�de-
ki hiçbir kriter karß�lanmam�ßt�r.

Madde 8 (1)�deki kriterlerin karß�lan-
d�¤� düßünülse bile, Madde 53 (1)
(b)�de belirtilen genel a¤�rl�¤� yine de
göz önünde bulundurmak gerekmek-
tedir. As�l göz önünde bulundurulma-
s� gereken ßeylerden biri özellikle
kasten adam öldürme ya da tecavüz
gibi ciddi suçlara kurban gidenlerin
say�s�d�r. Bu durumda Mahkeme�nin
yarg� yetkisi içinde bulunan potansiyel
suç kurbanlar�n�n say�s�- 4 ila 12 kas-

ten adam öldürme kurban� ve s�n�rl�
say�daki kißi insanl�kd�ß� muamele
kurban�- Savc�l�¤�n sorußturmas� ya
da analizi alt�ndaki di¤er durumlarda
bulunan kurbanlar�n say�s�ndan farkl�
bir düzen izlemektedir. Savc�l�¤�n ßu
anda Kuzey Uganda, Kongo Demokra-
tik Cumhuriyeti ve Darfur�da uzun sü-
redir devam eden çat�ßmalar� kapsa-
yan üç durumda sorußturma yapt�¤�n�
unutmamak gerekir. Sorußturma al-
t�nda olan bu üç durumun her biri
kasti ve büyük oranda cinsel vahßet ve
adam kaç�rma olaylar�n�n yan� s�ra
binlerce kißinin kasten öldürülmesini
içermektedir. Bu olaylar, toplu olarak
5 milyondan daha fazla kißinin yerle-
rinden edilmeleriyle sonuçlanm�ßt�r.
Di¤er iki yerdeki analiz alt�nda olan
olaylar da bu tür yüzlerce, binlerce
suçu ortaya koymaktad�r.

Bütün bu bulgular� göz önünde bu-
lundurursak durum Anlaßma uyar�n-
ca gerekli olan eßi¤i karß�lam�yor gibi
görünmektedir. 

A¤�rl�k konusunda ulaß�lan sonuç �ß�-
¤�nda, makuliyet konusunda bir so-
nuca ulaßmak gereksizdir. Ancak,
Savc�l�¤�n ulusal kovußturma üzerine
farkl� kaynaklardan gelen yorumlar�
kapsayan bilgiler toplad�¤� ve ilgili
durumlar�n her birine yönelik ulusal
kovußturma baßlat�ld�¤� gözlemlene-
bilmektedir.

Sonuç
Yukar�da belirtilen nedenlerden dola-
y�, Roma Anlaßmas� Madde 15 (6) uya-
r�nca, size ßu sonucu bildirmek istiyo-
rum. Bu aßamada Irak�taki duruma
yönelik bir sorußturma baßlatma yet-
kisi alabilmek için Anlaßman�n ge-
rekleri yerine getirilmemißtir. 

Bu sonuç yeni bulgu ve deliller �ß�¤�n-
da yeniden de¤erlendirilebilir. Sizlere
ßunu hat�rlatmak isterim ki, Muhake-
me Usulü Kurallar� Hüküm 49 (2)
uyar�nca e¤er Mahkemenin yarg� yet-
kisi içindeki suçlar ile ilgili yeni bir
bilgi elinize geçerse, bunu Savc�l�¤a
sunabilirsiniz.19 Mahkemenin ta-
mamlay�c� niteli¤inin yan� s�ra s�n�rl�
yarg� yetkisini göz önünde bulundura-
rak, iyi ißleyen ulusal yasal sistemle-
rin bu tür suç iddialar� de¤erlendir-
mede en uygun ve etkili forum oldu¤u
bilinmelidir. 

Uluslararas� Ceza Mahkemesi Savc�-
l�¤�na bu suç iddialar� ile ilgili bilgi
sa¤lad�¤�n�z için çok teßekkür ede-
rim. Faaliyetlerimiz ve politikalar�m�z
ile ilgili daha detayl� bilgi almak için
www.icc-cpi.int. internet sitemizi zi-
yaret ediniz. n

Sayg�lar�mla,
Luis Moreno-Ocampo
Uluslararas� Ceza Mahkemesi Baßsavc�s� 
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