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Başkandan
Sevgili Meslektaşlarım,
Özelde mesleğimizin, genelde
hukuk sistemimizin dolayısıyla
bir bütün olarak en temel gereksinimlerimizden olan adalet
duygusunun zedelendiği sonuçları itibariyle zorlu bir dönemden geçiyoruz.
Devlet, insanlığın adalet ihtiyacının karşılanması, ikame edilmesi için kurulmuş ve aslında
adalete hizmet ve aracılık eden
bir organizasyondur. İnsanlık
devletten önce adalete ihtiyaç
duymuştur. Bu nedenledir ki,
“adalet mülkün temeli” gerekçesi, varlık sebebi olmuştur. Ancak iktidarlar çoğu kez mahir bir
şekilde gücün kendisini merkeze, geri kalan tüm insanlık değerlerini yedeğe alma becerisi
göstermişlerdir. Sonuçta devlet/iktidar esas, geri kalan her
şey teferruat olmuştur. Bugün
yaşadığımız tam da budur.
Bireyleri, değerlerini, inançlarını
her türlü ve özellikle iktidarların saldırısından korumak gibi
temel bir amacı olan adalet
mekanizması bugün maalesef
iktidar savaşlarının, güç gösterililerinin odağında yer almaktadır. Çeşitli kanunlarda değişiklik
yapan ve “İç Güvenlik” yasası

olarak isimlendirilen yasalarla,
daha önce yargıya yapılan dolaylı, gizli, “mahcup” müdahalelere yasal zemin hazırlanmış,
kolluğun adli görevlerinde idarenin emrine girmesinin yolu
açılmış, idareye yargısal tasarruflarda bulunma yetkisi verilmiş,
kişi güvenliği ve özgürlüğüne
yasaların ruhuna sinen “Kamu
Düzeni”ne kurban edilmiştir.
Çağlayan adliyesinde, sadece
yaşamı yitiren Mehmet Selim
Kiraz’a değil bir bütün olarak insanlık değerlerine yapılmış bir
saldırı olarak gördüğümüz olay
üzerinden mesleğimize, meslektaşlarımıza ve en önemlisi
savunma hakkına yapılan saldırılar da bu devletçi yaklaşımın
bir tezahürüdür. Bu bakış açısı,
adaleti ve adaletin tesisinin vazgeçilmez unsuru olan mesleğimizin yargıya yabancı, gereksiz
ve ayak bağı gören anlayışın bilinçaltının dışavurumudur. Tam
da bu noktada, savunma hakkı
ve mesleki dayanışmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır.

kararlarına karşı alınan tutum
ve hâkimlerin tutuklanmasına
kadar yaşanan süreçte daha
da belirgin bir hal almıştır. Türkiye’de siyasetin, sosyolojinin
alanına giren ve çözüm bulunamayan sorunlarının siyasal yargılamalar üzerinden çözülmeye
çalışmasının en büyük mağdurlarından biri de her zaman adalet sistemi olmuştur. Bu yönüyle bakıldığında mahkemeler
eliyle verilse bile kararlar hukuki
metinler değil tamamen siyasi
metinlerdir. Siyasetin günahlarının vebali adalete yüklenmiştir.
Türkiye’de artık siyaset, iktidarlar, güç odakları adalet mekanizmasının, hukuk düzenin
üzerinden elini çekmelidir. Bağımsız ve tarafsız bir hukuk düzeni sağlanmadığı müddetçe
hiç kimse güvende olmayacaktır. Türkiye’de özgürlük güvenlik
dengesi daha çok özgürlükle
sağlanabilecektir.
				
Saygılarımla,

Günlük siyasi ihtiyaçlara binaen yapılan düzenlemelerle
yargının doğasına müdahale
edilmesinin yarattığı sorunlar
en son tahliye kararları, tahliye
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Yayın Kurulundan
2015 yılının ilk bülteniyle siz
değerli meslektaşlarımız ve
okuyucularımızla buluşmanın
mutluluğunu yaşıyor, hepinize
merhabalar diyoruz.
Çok yoğun çalışmaların olduğu
bir süreci geride bıraktık. Yorucu olduğu kadar verimli de
olan bu çalışmaların ürünü olarak dopdolu bir içeriğe sahip
bir bültenle karşınızdayız.
Bu süreçte de Batman Barosu
olarak yaşanan ve yaşanması
muhtemel hak ihlallerine dikkat
çekmek için çeşitli etkinlikler
yaptık.Bu kapsamda;
Dönem sözcülüğünü yaptığımız Bölge Barolarıyla birlikte
İç Güvenlik paketinin neden
olacağı hak ihlallerine dikkat
çekmek ve paketin yasalaşmasını önlemek için Diyarbakır’da
cübbeli yürüyüş gerçekleştirdik. Yine bu paketin içeriği
hakkında meslektaşlarımız ve
vatandaşları bilgilendirmek için
bir panel düzenledik.
Ocak ayı içerisinde Şırnak’ın
Cizre ilçesinde yaşanan sivil
ölümleri araştırmak için dönem
sözcülüğünü yaptığımız Bölge
Barolarıyla birlikte Cizre’deydik.
Batman Valiliği’nin 2015 yılı toplantı ve gösteri yürüyüşü yer
ve güzergahına ilişkin aldığı
ve toplantı ve yürüyüş yer ve
güzergahlarını sadece şehrin
belirli ve sapa yerleriyle sınırlayan kararına karşı Baromuz tarafından Batman İdare Mahkemesi’ne yürütmeyi durdurma
talepli bir iptal davası açıldı.
Kadın Hakları Komisyonumuz

geçirdiğimiz bu üç aylık süreçte
çok yoğun ve önemli çalışmalara imza attı. Bu kapsamda;
İnsan Hakları Ortak Platformu
(İHOP) tarafından Baromuz Kadın Hakları Komisyonu’na yönelik kadın hakları alanındaki
ulusal ve uluslararası mevzuat
ile mağdurlarla görüşme tekniklerinin anlatıldığı bir eğitim
çalışması yapıldı. Çalışmaya
İHOP Genel Koordinatörü Feray
Salman, Prof. Dr. Nilgün Toker,
Av. Nalan Erkem ve Araştırmacı
İlknur Üstün katıldı.
Şubat ayı içerisinde Mersin’de
yaşanan olay sonrası hayatını
kaybeden Özgecan Aslan için
basın açıklaması yapıldı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü kapsamında komisyonumuz tarafından hazırlan Kürtçe
Ve Türkçe bilboard reklamları
Batman’ın çeşitli yerlerine asılarak Kadınlar Günü kutlandı.
Yine komisyonumuz tarafından
8 Mart etkinlikleri çerçevesinde
‘Haklarınızı Biliyor Musunuz?’
adlı bir broşür hazırlanarak kentin çeşitli yerlerinde halka dağıtıldı. Broşürde kadın hakları ve
kadınları herhangi bir hak ihlali
durumunda başvurabilecekleri
yollar anlatıldı. Ayrıca Batman
Park AVM’de ‘Kadın ve Hukuk’
konulu karikatür sergisi yapıldı.
Kadın haklarına yönelik çalışmalardan biri de Av. Sedat Özevin
İnsan Hakları Okulu kapsamında yapıldı. ‘Kadın Olmak’ adlı
panelde kadına yönelik şiddetin toplumsal olgularla ilişkisi ve
bu şiddete karşı verilen hukuki
mücadele anlatıldı.

Stajyer avukatlara yönelik eğitim çalışmaları kapsamında
stajyer avukatlarımız Türkiye Barolar Birliği tarafından Ankara’da
düzenlenen panele katıldılar.
Stajyer avukatların mesleklerini
icra ederken iletişim yönünden
gelişimlerini güçlendirmek adına ‘İletişim Semineri’ yapıldı.
Baromuzun Mülteci Hakları
Komisyonu çalışmaları çerçevesinde meslek içi eğitim kapsamında mülteci hakları eğitimi yapıldı. Eğitimde mülteci,
sığınmacı ve geçici korunma
konusunda mevzuat ve idari
pratikler anlatıldı. Yine mülteci haklarına yönelik çalışmalar
kapsamında baromuzun da
bileşeni olduğu İnsan Hakları
Batman Platformu tarafından
Batman’daki sığınmacı ve mültecilere ilişkin gözlem ve tespitlerin yer aldığı bir rapor düzenlenip kamuoyu ile paylaşıldı.
Çocuk Hakları Komisyonumuz
tarafından meslektaşlarımıza
yönelik “Çocuk Adalet Sistemi
Eğitim Çalışması” düzenlendi.
Çalışmada Çocuk hakları konusunda ulusal ve uluslararası
mevzuat ile uygulamadan örneklere anlatıldı.
Mesleğe yeni başlayan avukat
ve stajyer avukatlara yönelik Ceza Muhakemesi Kanunu
meslek içi eğitim çalışması yapıldı. Uygulamalı eğitimlerin
de yapıldığı çalışmaya İzmir
Barosu’nda katılan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. 	
Yeni bir sayıda buluşmak dileğiyle.
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İş Hukukunda
İbra Sözleşmesi
Av. Mustafa Yıldız

İ

bra sözlük anlamı ile aklama,
temize çıkarma anlamına gelmektedir. İbraname ise aklama
belgesi anlamındadır.
Borçlar hukuku açısından ibra,
borcu sona erdiren sebeplerden
biri olup, bir edimi yerine getirme
yükümlülüğünü hukuken ortadan
kaldıran, borçluyu borçtan kurtarıp alacaklının da alacak hakkını
sona erdiren bir işlemdir. İbra
sözleşmelerinin tarafları işçi ve
işverendir.
İbra sözleşmesi daha önce yasalarımızda yer almamaktaydı.
Özellikle işçi işveren ilişkilerinde
önemli bir yere sahip ibra sözleşmesine Yargıtay verdiği içtihatlarla ibra sözleşmelerine hukuki
nitelik vermekteydi. Türk Hukuk
sistemine ibra sözleşmesi ilk defa
6098 sayılı Türk Borçlar Kanu-

nu ile yasal düzenleme altına
alınmıştır. Türk Hukukunda ibra
sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde
yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş
olup, kabul edilen Yasanın 132
inci maddesinde “Borcu doğuran
işlem kanunen veya taraflarca
belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa
bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen
ortadan kaldırılabilir” şeklinde
kurala yer verilmiştir. İş ilişkisinde
borcun ibra yoluyla sona ermesi
ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420 inci maddesinde
öngörülmüştür.
Yazımızda İş Hukukunda 6098
sayılı yasadan önce ve sonra İbra
sözleşmelerinin hukuki niteliğine
Yargıtay içtihatları ışığında de-

ğerlendirmeye çalışacağız.
İşçi işveren arasındaki İş ilişkisinin sona ermesi durumunda, işçi
bakımından alacağının ödendiği,
işveren bakımından da bir borcunun kalmadığına ilişkin bir belgenin imzalanarak hukuki ilişkinin
kesin olarak çözümlenmesinde
çıkarları bulunmaktadır. İş hukukunda ibranın hukuki sebebi sulh
anlaşmasıdır. İşveren; iş ilişkisi
sona erdiğinde işçinin ileride ücret, fazla çalışma ücreti, ihbar
tazminatı, yıllık izin alacağı gibi
işçilik alacaklarını dava etmesi
halinde mahkemeye sunmak için
bu alacakların mevcut olmadığını
ispatlayıcı bir belge oluşturmak
amacıyla ibraname düzenlemek
istemektedir.
Yargıtay dar yorum ilkesi gereğince genel olarak ibra sözleşmeleri-
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ne sınırlı hallerde değer vermektedir. Yargıtay’a göre işçinin emeği
karşılığı olan ücret ve diğer hakları
konusunda nedensiz yere işvereni
ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun değildir; bu nedenle ibra
sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve
borcun asıl sona erme nedeninin
ifa olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Yargıtay bir kararında;
“İşçi emeği karşılığında aldığı
ücret ve diğer parasal hakları ile
kendisinin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan
akışına uygun düşmemektedir. İş
hukukunda ibra sözleşmeleri dar
yorumlanmaktadır. İşverenin işçiye olan borçlarının asıl sona erme
nedeni ifa olarak ele alınmaktadır.
Borcun sona erme şekillerinden
biri olan ibra sözleşmelerine iş
hukuku açısından sınırlı biçimde
değer verilmektedir (Yargıtay 9.
H.D. 26.03.2012, E. 2011/16697,
K. 2012/10045)” demiştir. Yargıtay içtihatlarında işçilerden alınan
ibra belgelerinin, ibra sözleşmesinden ziyade belgede miktarı
gösterilen ödemelerin alındığını
ifade eden bir makbuz ve/veya
işverenden hiçbir sebep ve şekilde hak talep etmeyeceği beyanını
içeren feragat mahiyetinde oldukları görülmektedir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği 01.07.2012
tarihine kadar ibranameye ilişkin
yasal düzenleme bulunmadığı
için konu Yargıtay’ın verdiği ilke
kararlar çerçevesinde şekillenmiştir. Bu yasanın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden önce
düzenlenen ibra sözleşmelerinin
geçerliliği Yargıtay ilke kararlarına göre, 01.07.2012 tarihinden
sonra imzalanan ibra sözleşmelerinde ise 6098 sayılı yasanın
420 maddesine göre değerlendirilmektedir. Yargıtay 9 Hukuk
Dairesinin 11.12.2014 tarih ve
2013/5727 Es, 2014/38096 K
sayılı ilamında da bu hususa aynen değinilmiştir. 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden sonra
düzenlenen ibra sözleşmeleri için
yasal koşulların varlığı aranmalıdır. Ancak 6098 sayılı Borçlar
Kanununun yürürlükte olmadığı
dönemde imzalanan ibranamenin
geçerliliği sorunu, Dairemizin konuyla ilgili ilkeleri çerçevesinde
değerlendirilmelidir. Buna göre
6098 sayılı yasanın yürürlüğünden önce ve sonra düzenlenen
ibranamelerde geçerlilik koşulları
aşağıda ayrı ayrı belirtilmiştir.
A-6098 sayılı yasanın yürürlüğünden önce (01.07.2012
tarihinden önce) düzenlene

ibranamelerde geçerlilik koşulları;
1. İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri
geçersizdir. İş hukukunda
işçiyi koruma ilkesinin sonucu olarak iş akdini devamı
sırasında düzenlenen ibranamenin geçerli olmadığı kabul
edilmektedir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı
durumdadır ve iş güvencesi
hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya
bir kısım işçilik alacaklarına
bir an önce kavuşabilmek için
iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmesi
mümkündür.
2. İşçilerden işe başlama aşamasında alınan ibranameler
geçerli değildir. Çok sık görülen uygulamalardan biri de
işçilerden işe başlama aşamasında matbu olarak düzenlenip alınan ve henüz o tarihte imzalatılan ibranamelerin
hiçbir hukuki değeri yoktur.
Yargılama aşamasında işçi bu
durumu her türlü delille ispat
edebilir.
3. İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih
tarihinden sonra düzenlendiğinin açıkça anlaşılamama-
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sı durumunda ibranameye
değer verilemez. Yargıtay’ın
kökleşmiş içtihatları uyarınca
borcu sona erdiren bir belge
olan ibranamelerde düzenleme tarihinin bulunması gerekmektedir. Sunulan ibranamede tarih bulunmuyor ise bu
ibraname geçersizdir.
4. İbra sözleşmesi yapılırken
taraflardan birinin esaslı
hataya düşmesi, diğer tara-

fın veya 3. şahsın hile ya da
korkutmasıyla karşılaşması
halinde, ibra iradesinden söz
edilemez. 01.07.2012 tarihinden önce imzalanan ibranamenin geçerli olup olmadığı
o dönem yürürlükte olan 818
sayılı Borçlar Kanununun
irade fesadını düzenleyen
23-31. maddeleri yönünden
de değerlendirilmesi gerekmektedir. İbranamedeki irade

fesadı hallerinin 818 sayılı
Borçlar Kanununun 31. maddesinde öngörülen bir yıllık
hak düşürücü süre içinde ileri
sürülmesi gerekir. Ancak, işe
girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından
iş ilişkisinin devam ettiği süre
içinde bir yıllık süre işlemez.
5. Davalının savunması ile ibranamenin içeriği çelişkili olup
ibranameye değer verilemez.
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İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona
erdirilmesine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da
tartışmalı olan borçların ibra
yoluyla sona ermesi mümkün
değildir. Bu nedenle, işçinin
hak kazanmadığı ileri sürülen
bir borcun ibraya konu olması
düşünülemez. Savunma ve
işverenin diğer kayıtlarıyla
çelişen ibra sözleşmelerinin
geçersiz olduğu kabul edilmelidir.
6. Miktar içeren ibra sözleşmelerinde, alacağın tamamen
ödenmiş olması durumunda
borç ifa yoluyla sona ermiş
olur. Buna karşın kısmi ödeme
hallerinde ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu
kabul edilmektedir. Miktar
içeren ibranamenin çalışırken
alınmış olması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz.
7. Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde geçerlilik sorunu
titizlikle ele alınmalıdır. İrade fesadı denetimi yapılmalı
ve somut olayın özelliklerine
göre ibranamenin geçerliliği
konusunda çözümler aranmalıdır. Fesihten sonra düzenlenen ve alacak kalemlerinin
tek tek sayıldığı ibranamede,
irade fesadı haller ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece
ibra iradesi geçerli sayılmalıdır.
8. işçinin ibranamede “yasal
haklarını saklı tuttuğuna” dair
ihtirazi kayda yer vermesi
ibra iradesinin bulunmadığını
gösterir.

9. İbranamede yer almayan işçilik alacakları bakımından,
borcun sona erdiği söylenemez. İbranamede yer alan
işçilik alacaklarının bir kısmı
yönünden savunmayla çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz kılmaz. Savunmayla çelişmeyen kısımlar
yönünden ibra iradesine değer verilmelidir. Bir ibraname
bazı alacaklar bakımından
makbuz hükmünde sayılırken,
bazı işçilik hak ve alacakları
bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz
edilebilir. Aynı ibranamede
çelişki bulunmayan ve miktar
içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla sona
ermiş sayılabilir.
10. İbranamenin aslının sunulması gerekmektedir. Yargıtay bir
kararında ibranamenin aslının
mahkemeye sunulamaması
gerekçesiyle fotokopi belgeyi
geçersiz kabul etmiştir.
11. Okuma yazma bilmeyen işçiden alınan ibranamenin geçerli olabilmesi bakımından
HUMK'nun 297. maddesinde
(12.01.2011 kabul tarihli 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu md. 206) yer alan prosedüre uyulması gerekmekte
olup, bu prosedüre uymayan
ibraname geçersizdir. Bu tür
ibranamelere değer verilmesi
mümkün değildir.
B-6098 sayılı yasanın yürürlüğünden sonra (01.07.2012
tarihinden sonra) düzenlene
ibranamelerde geçerlilik koşulları;
Yukarıda belirttiğimiz hususlar

01.07.2012 tarihinden önce düzenlenen ibranameler için geçerli
olup, 6098 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 01.07.2012 tarihinden
itibaren düzenlenen ibranamelerin 6098 sayılı yasanın 420 maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Belirtmek gerekir ki;
yukarıda sıralanan Yargıtay ilke
kararları 01.07.2012 tarihinden
sonra tümden önemini yitirmemiştir. Bazı ilke kararları 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 420
hükmü ile farklı olsa da önemli
kısmı geçerli olmaya devam edecektir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
md. 420 maddesine göre “İşçinin
işverenden alacağına ilişkin ibra
sözleşmesinin yazılı olması, ibra
tarihi itibarıyla sözleşmenin sona
ermesinden başlayarak en az bir
aylık sürenin geçmiş bulunması,
ibra konusu alacağın türünün ve
miktarının açıkça belirtilmesi,
ödemenin hak tutarına nazaran
noksansız ve banka aracılığıyla
yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya
ibraname kesin olarak hükümsüzdür.”
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu md. 420/4’ e göre; “İkinci ve
üçüncü fıkra (makbuz hükmündeki
ödemeler) hükümleri, destekten
yoksun kalanlar ile işçinin diğer
yakınlarının isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan
bütün tazminat alacaklarına da
uygulanır.”
Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde öngörülen sınırlamalar iş
ilişkisinde işçinin alacaklı olduğu
durumlar içindir. İş ilişkisinde işverenin alacaklı olduğu durumlar-
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da yine hiçbir sınırlama olmaksızın
ibra sözleşmesi düzenlenebilecektir. Yüksek mahkeme kararlarında
da: “Sözü edilen yasal düzenleme,
sadece işçinin alacaklı olduğu durumlar için işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. İşverenin cezai
şart ve eğitim gideri talep ettiği
yine işçinin vermiş olduğu zararın tazminine dair uygulamalarda
ve hatta sebepsiz zenginleşme
hükümleri çerçevesinde işçinin işverene borçlu olduğu durumlarda,
taraflar, herhangi bir sınırlamaya
tabi olmaksızın işçinin borçlarını
ibra yoluyla sona erdirebilirler.
denmiştir.
Türk Borçlar Kanunu md. 420’de
sıralanan geçerlilik koşulları Kanunun yürürlük tarihinden sonra
yani 01.07.2012 tarihinden sonra düzenlenen ibranameler için
geçerlidir. 01.07.2012 tarihinden
önce düzenlenmiş bulunan ibra
sözleşmelerinde Yargıtay kökleşmiş içtihatları çerçevesinde değerlendirilmelidir.
6098 sayılı yasanın 420 maddesine göre ibranamenin geçerlilik koşulları;
1. İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin
geçmiş bulunması gerekmektedir. Sözleşme devam ederken ya da sözleşmenin sona
ermesinden sonra, ancak bir
aylık süre geçmeden alınan
ibranamelerin herhangi bir
hükmü bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni iş sözleşmesinin sona ermesi üzerine
işsiz kalan işçinin çaresizliğini
ortadan kaldırma düşüncesidir. Nitekim işsiz kalan işçi,

bir miktar parayı elde etmek
uğruna, yasal haklarından
vazgeçme baskısı altında tutulmuş olabilir.
2. İşçinin işverenden alacağına
ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının
açıkça belirtilmesi gerekmektedir. İşçinin işverenden alacağını ibra etmesine ilişkin
sözleşmenin yazılı yapılması
bir geçerlilik koşulu olmasına
karşın işverenin işçiden alacağına yönelik ibranamede
yazılı şekil zorunlu değildir.
Ayrıca, işçinin korunması
amacıyla yazılı sözleşmede
hangi işçi alacaklarının ibra
edildiği teker teker belirtilecek ve her birinin miktarı
açıkça gösterilecektir. Aksi
takdirde ibraname geçersiz
sayılacaktır.
3. Ödemenin hak tutarına göre
noksansız olması ve banka
aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

6. O halde, tam ibra ve ifanın
söz konusu olmadığı ödeme
hallerinde, ibranamenin gerçekte hak kazanılan tutarın
altında olduğu durumlarda,
ibraname makbuz niteliği taşıyacak ve işçi hak kazanılan
gerçek tutarı talep edebilecektir.
7. 6098 sayılı yasa 420/2
maddesine göre yukarıdaki
şartları taşımayan; yani yazılı olmayan veya ibra tarihi
itibari ile sözleşmenin sona
ermesinden başlayarak en
az bir aylık süre geçirilmeden
düzenlenen yahut ibra konusu
alacağın türünü ve miktarını açıkça belirtmeyen ya da
ödemenin hak tutarına göre
noksansız ve banka aracılığıyla yapıldığını göstermeyen
ibra sözleşmeleri ile ibranameler Türk Borçlar Kanunu
md. 420/2 tarafından kesin
olarak hükümsüz kabul edilmektedir.

4. Bu unsurları taşımayan ibra
sözleşmeleri veya ibraname
kesin olarak hükümsüzdür.
5. Yapılan kısmi ödemelerin
ibranameye etkisi nasıl değerlendirildiği konusuna gelince 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu md. 420/3 hükmü
gereğince: “Hakkın gerçek
tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya
ibra beyanını muhtevi diğer
ödeme belgeleri, içerdikleri
miktarla sınırlı olarak makbuz
hükmündedir. Bu halde dahi,
ödemelerin banka aracılığıyla
yapılmış olması zorunludur.”
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Mafên Mirovan (II)
(Dîroka mafên mirovan li Tirkiyê)

Av. Nuri Mehmetoğlu

DESTPÊK

B

i piranî tê pejirandin ku li Tirkiyê destpêkirina pêşketina
maf û azadiyên mirovan, demên
dawîyên Osmanîyane kû, hinek
maf û azadiyên mirovan di nav
belgeyên huquqî de cîhgirtine.
Împaratoriya Osmanîyan; ji aliyê
avabûn û rêveberiyê ve, devleteke
teokratîk bu û him di huquqa taybetî him di huquqa gelemperî de
rêzikên ol (Îslam) ê di rewacêde
bun.
Dînamîkên hundir hebin jî bi piranî
di bin bandorên dînamîkên derva
de, di sedsala 19yan de nasîya
hinek maf û azadiyên mirovan û
hinek gavên demokrasîyê hatibe

avêtin jî, di keysa yekemîn de ev
gavên hatinê avêtin hatine vekişandin. Ji bo vekişandina wan
gavan jî tu carî bidestxistina keysan de zahmetî nehatiye kişandin.
Mixabin li Tirkiyê îro û di vê sedsala 21emîn de jî bi vî awayî car
carna gavên ji demokrasî û maf û
azadiyên mirovan durxistinê tên
avêtin.
DEMA OSMANÎYAN
Di Împaratoriya Osmanîyande di
bûna devleteke huquqî û xwedîbuna maf û azadiyên mirovan
de gava yekemîn Sened-a Tifaqê
(1808) ye. Sened-a Tifaqê, di
dîroka Tirkan de pelika yekemîn
wekî makezagonî bê pejirandin jî
rêzikên wê tu carî nehatiye tetbiq

kirin. Fermana Tanzimatê kû 3 sermawez 1839de hatiye ragihandin;
bi taybetî li hemberî xwestinên
nûsazîparêstan ji divêtîyê hatibe derxistin jî, ji aliyê padîşah ve
hatiye weşandin û wekî Xeta Hûmayun ya Gûlxane jî tê binavkirin.
Her çikas ji bo parastina Devleta
Osmanî distûr tê de hebin jî, ji
aliyê destpêkirina zagon (huquq) ê
ve, Fermana Tanzimatê ji Sened-a
Tifaqê gaveke mezintir û pêştir
e. Bi Fermana Tanzimatê ferqîya
Misliman û nemislimanan hatiye
rakirin û hinek mafên mirovan ên
piştikên yekemîn hatiye nasîn.
Wekî; ewlehî û masunîyeta kesan,
darizandina dadwer û vekirî, ewlehiya mal, rûmet û namûsê, di beş û
leşkerîyede wekhevî û hwd.
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Fermana Tanzimatê kû danezana
yekemîn ya mafan ya Osmanî/Tirkan ê, bi piranî tê pejirandin kû bi
zordarîya dewletên biyanî hatiye
derxistin. Piştî weşana Fermana
Tanzimatê kû wekhevîyeke rastî
derneket holê, bi zordanî û zordarîya dewletên biyanî di 1856an de
Fermana Islahatê hat weşandin.
Bi vê fermanê maf û azadî hinek
hatibe firekirin jî rakirina cudabuna misliman û nemislimanan û li
hemberî zagona pejirandina wekhevî zêdetir bal dikişîne.
Zagona bingehîn ya yekemîn
kû 23 Berfanbar 1876an
de hatiye pejirandin
jî wekî pelikên
huquqî yên din
ên Dewleta Osmanî, bi hemda
Padîşah ya yekalî
hatiye
weşandin. Di
makezagona
1876an de
cara yekemîn
hatiye pejirandin
kû li hemberî dewletê mirov jî xwedî
(hinek) maf in. Di
vê makezagonê de hinek mafên mirovan ên piştikên
yekemîn hatiye jimartin û hatiye
nasîn û pejirandin.
Makezagona 1876a kû dî dîroka
Tirkan de makezagona yekemîn e,
ji 12 beş û 119 xalan çêbuye, pê
meclîsa mebusa hatiye avakirin
û sîstemeka meşrutî hatîye anîn,
lê meclîsa mebusa tenê carek hatiye civîn. Li gor xala 113an mafê
Padîşah hebu kû di rewşên neasayî de makezagonê ji tetbîqatê
rake û bi vê mafê Evdilhemîdê II.
di 1877an de cenga Rûsya (cenga

93yan) sedem da nîşan û tetbîqata makezagonê da sekinandin. Ji
ber vê yekê, makezagona 1876an
bela kû makezagona yekemîn e,
wekî xala werçerxê bê pejirandin jî, hinek maf ji pêla fermanê
de di makezagonê de cîh girtine,
wekî din encameke guhêrîn û veguhêrîn nekirîye.
Piştî serhildanên leşkerî, makezagoneke nû, (kû bi hinek guherînê
makezagona
1876an hatiye
çêkirin) di

1908an de hat weşandin û heyna
meşrutiyetê II. dest pê kir. Bi vê
makezagona nû hindik be jî hinek
rayên meclîsê hatibu zêde kirin ên
padîşah jî hatibu kêm kirin û hinek
maf û azadiyên mirovan hatibu firekirin. Lê deme ke hindik piştî vê,
buyerên 31e Adarê destpêkir û
pêşveçûna demokrasîyê sekinî û
paşveçûn destpêkir. Meclîsa Mebusan ya Osmanîyan cara dawî di

18 Adar 1920an de civîya û 11 Avrêl 1920an de hat feshkirin.
DEMA KOMARÊ
Her çikas hinek mirov û zana nepejirînîn jî Komara Tirkiyê ji tunebunê ava nebuye, bi hinek guhertinên sîstema ku ji Osmanîyan
hatiye bidestxistin derketiye hole.
Meclîsa Mezin ya Gelê Tirkiyê kû
1920an de avabuye; xwedî raye
ên giştî bu û 1921ê de bi derxistina makezagonê jî, ji rewşa de
facto kete rewşeke huquqî. Lê di
makezagona 1921ê de tu vesazkirinek di derbarê maf û azadiyên mirovan de tunebu.
Makezagona 1924a
de hatiye derxistin, bandora makezagonên Fransî
(1875) û Polonî
(1921) tê xuyakirin
û nasîna azadîyê
ji Danezana Mirov û Hemwelatiya ya Fransîyan (1789) hatiye
sitandin. Lê li gel vê
yekê jî di makezagona
nû de (1924) tê fehmkirinê kû armanc ji maf û
azadiyên mirovan zêdetir bi
cîhkirina yekîtî û ewlehîya devletê ye, û tê xwestin, dewleta nû
kû wekî netewî, navendî û laîk
hatiye avakirin, bê qewîkirin.
Dî makezagona 1924a de; ewlehîya kesî, destnedayî ya can, mal,
namus û xanî; qedexeyî ya veqetandinê, îşkencê û tehdedayîyê;
azadîya fikr û raman, olû û ûjdan,
axaftin û nivîs, kar û xebat, civîn û
komelvekirin û hwd. Hinek maf û
azadiyên mirovan hatibe jimartin
û nasîn jî, maf û azadiyên mirovan
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bi sînor mane û tenê hinek mafên
mirovan ên piştikên yekemîn hatibe nasîn jî, maf û azadiyên aborî
û civakî ne hatiye nasîn. Ji aliyên
maf û azadiyên mirovan piştî makezagonê jî, wekî mafê jina ên
hilbijartin û hilbijirînê hinek gav
hatine avêtin
PIŞTÎ HERBA II.
Piştî herba II. di rewşa dinyayê bi
tevahî de, û bi taybetî jî di rewşa
sîyasî de guhertineke gelek mezin
çebu û ev guhertin hêjî didome.
Bandora vê guhertine li ser maf
û azadiyên mirovan zedetir bu.
Bi Danezana Gerdunî Ya Mafên
Mirovan demeke nû despekir kû,
êdî pirsgirêk û hebûn û tunebuna
maf û azadiyên mirovan, pirsgirekeke navnetewîye. Piştî salên
1950yan li Tirkiyê jî pêşketinên
girîng çebun û bi şanenavîya Peymana Mafên Mirovan ya Ewrupa
(PMME) demê kû dest pê kir. Lê
mixabin piştî demeke hindik paşveçûn destpêkir. Bi makezagona
1961ê kû piştî derba leşkerîye ketiye rewacê vê carê jî guhertinên
nû destpêkir.
Di makezagona 1961ê de, maf û
azadiyên mirovan bi awayekî berfireh hatiye jimartin û parastin. Di
nav wesfê Dewleta Komara Tirkiyê de dewleta huquqî û dewleta
civakî hatibu nîşandan û ji makezagonên 1921 û 1924an bi awayekî cihê, maf û azadiyên aborî û
civakî di beşeke cuda de hatiye
lidarxistin û bi vê re bi taybetî jî
ji bo parastina laîsîzmê, ji bo zagonên şoreşê, xwestina guhertin
û angaştkirina kû nê ligor makezagonê ye hatiye qedexekirin.
Bi guhertinên, piştî bîrnameya
leşkerîyê ya 1971ê; rêvebirin hatê

bihêzkirin, ewlehîyê darazê hate
kêmkirin û maf û azadiyên mirovan ên asayî hat kêmkirin û tengkirin.
Piştî derbeya leşkerîya 1980a
li 1982ya makezagoneke nû ket
rewac e. Bi vê makezagonê ji pêla
azadîya kesayetî û civakî û serdestîya huquqê, dewlet; serdest,
bilind û rayedar hatiye dîtin. Her
çikas maf û azadiyên mirovan
hatibe jimartin û pejirandin jî, hatiye nîşandan ku ev maf û azadi
bi zagona karin bên sînorkirin. Û
bi vê sîstemê maf û azadi bi piranî hatîye sînorkirin. Wekî me di
destpêkê de got carna gavên ber
bi demokrasî û maf û azadiyên mirovan bên avêtin jî wexta keys lê
tê, tê vekişandin.
REWŞA NİHA
Bandora herî mezin ya kadîbûnê
li ser mafên mirovan encam da û
bi vê guhertina cîhanî; yekgirtîyê
mafên mirovan bilind bûn, û pirsgirêka maf û azadiyên mirovan bu
pirsgirekeke navnetewî. Bî Danezana Wîyana Ya Mafên Mirovan
(1993) ev babet derket asteke herî
bilind kû bi vê danezanê; cîvaka
navnetewî, ji pêşvebirin û geşedana mafên mirovan de, xwedî
berpirsiyar hate nîşandan.

ve dibin bandora kadîbûnê, ji alîyekî ve jî dibin bandora YE (ji berendamîyê), li Tirkiyê, li ser mafên
mirovan de pêşvebun û geşedanên girîng çêbun. Dem deman
di raporên peşveçunê de, peşveçun tên diyarkirin û tiştên divê bê
biçîhkirin û kêmayî tên nîşandan.
Ji bo armanca gihîştina pejirandina tevlîbuna YE (kû pîvanên YE
divê bê bicîhkirin); gelek caran
guhertin di makezagonê de hat kirin û ji bo zagon berbihevî zagonê
Ewrupa bibin gelek zagonên bestekê aheng hate derxistin.
Car carna vekişandin bê rojevê
jî, bi bandora YE, ji alîye maf û
azadiyên mirovan de pêşveçun
didome.
Dîsa em ê mijara xwe li vir bihêlin
û di jimara pêş de bi beşekî din
bidomînin.
Bi hevîya xwedîbuna jîyanekê bi
rumet.

Konseya Yekîtîya Ewrupa 1993an
de li Kopenhangê ji bo tevlîbuna
Yekîtîya Ewrupa pîvanên xwe
destnîşankir. Dewleta kû daxwaza wî hebe kû tevlî Yekîtîya Ewrupa bibe divê van (pîvanên Kopenhangê) bi cî bîne.
Di vê riyê de ji bo Tirkiyê geşedaneke giring 1999an de ji bo tevlîbuna Yekîtîya Ewrupa pejirandina
berendamîyê ye. Piştî vê, ji alîyekî
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Ticari Kredilerde
Erken Kapama
Komisyonu
T

icari Kredi sözleşmelerinde yer
alan Erken kapama komisyonları/cezai şartlar hükümleri Borçlar Kanunun 20.maddesi uyarınca
haksız şart niteliğinde kabul edilerek artık geçersiz sayılmaktadır.
Bankalar Tarafından her ne kadar
genel kredi sözleşmelerinde bu
duruma ilişkin düzenlemeler yapmakta iseler de iştigal alanları itibari ile bu düzenlemelerin Haksız
ve genel İşlem şartına aykırı olduğu kabul edilmiştir.
Bu konuya ilişkin Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2014/13315E-2014
/13503K.29.04.2014 tarihli kararında da
“....6101 sayılı Türk Borçlar Kanunun; Madde 20- Genel işlem
koşulları, bir sözleşme yapılırken
düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak
amacıyla, önceden, tek başına
hazırlayarak karşı tarafa sun-

duğu sözleşme hükümleridir. Bu
koşulların, sözleşme metninde
veya ekinde yer alması, kapsamı,
yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem taşımaz.Aynı amaçla
düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği hükümlerin,
genel işlem koşulu sayılmasını
engellemez.
Genel işlem koşulları içeren sözleşmeye veya ayrı bir sözleşmeye
konulan bu koşulların her birinin
tartışılarak kabul edildiğine ilişkin
kayıtlar, tek başına, onları genel
işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.
Genel işlem koşullarıyla ilgili
hükümler, sundukları hizmetleri
kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte
olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır.
Genel olarak işlem koşulu; Çağı-

Av. Aladdin İraz
mızın sosyal ve ekonomik gelişmeleri sonucunda, başta finans
ve sigorta şirketleri olmak üzere
birçok kişi veya kuruluş, iki taraf
arasında bireysel sözleşmenin
kurulmasından önce soyut ve
tek yanlı olarak kaleme alınmış
sözleşme koşulları hazırlamakta, bunlarla gelecekte kurulacak
belirsiz sayıda, ancak aynı şekil
ve tipteki hukuki işlemleri düzenlemektedirler. Önceden hazırlanan tipik sözleşme koşulları için
genel işlem koşulları terimi kullanılmakta; bu tür sözleşmelere
de tip sözleşme ya da formüler
sözleşme denilmektedir. Konunun
uzamanı kişilerce bütün olasılıklar düşünülerek hazırlanan genel
işlem koşulları, çoğu kez sadece
kendilerini hazırlatarak kullanan
kişinin çıkarlarını kollamakta ve
korumaktadır. Buna karşılık sözleşmenin diğer tarafı, söz konusu
genel işlem koşullarının varlığın-
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dan ya da içeriğinden tam olarak
haberdar değildir veya söz konusu
genel işlem koşullarını tam olarak
anlayıp, olası sonuçları ile birlikte
değerlendirebilecek donanımda
değildir ya da pazarlık gücüne
sahip olmadığından zorunlu olarak kabul etmektedir. Gerçekten
de kitlelere yönelik bu tür sözleşmelerde, sözleşmenin kurulması
aşamasında görüşmeler veya
pazarlıklar kesinlikle söz konusu
olamamakta veya sadece son
derece sınırlı bir iki noktada fiyat,
vade vb. olmaktadır. Bu nedenle,
bu sözleşmeleri hazırlayan girişimler karşısında sözleşmenin diğer tarafı, ya kendisine dayatılan
koşullarla sözleşmeyi kuracak ya
da söz konusu sözleşmenin içerdiği edimi veya hizmeti almaktan
vazgeçmek zorunda kalacaktır. Diğer söyleyişle birey önüne konan
sözleşmeye ya tümden evet ya da
tümden hayır diyecek; evet ama
diyemeyecek, bazı hükümlerin
değiştirilmesini isteyemeyecektir.
Örneğin bir tacir ya bankanın önüne koyduğu kredi sözleşmesini imzalayarak krediyi alacak ya da kredi almaktan vazgeçecektir. Aynı
şekilde birey ya imtiyaz sahibi şirket tarafından önüne konan abonmanlık sözleşmesini imzalayacak,
ya da konutuna elektrik ya da su
almaktan vazgeçecektir. Birçok
hizmet ya da edimden hiç yararlanmamanın söz konusu olmaması
ve evet ama deme olanağının da
bulunmaması karşısında, bireyin
zor durumda kaldığından istemeyerek ama mecburen imzaladığı
bu sözleşmelerin uygulanmasında
yasanın emredici hükümleri ile korunması gerekmektedir.
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna ( TKHK )

eklenen Sözleşmelerdeki Haksız
Şartlar başlıklı altıncı madde ve
bu maddeye dayanılarak çıkarılan
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız
Şartlar Hakkında Yönetmelik ile
sınırlı ölçüde kendisine yer bulduktan sonra, şimdi Türk Borçlar
Kanunu Tasarısı ( TBKT ) ile daha
yaygın olarak uygulanma olanağına kavuşmuş olmaktadır.Yukarıdaki Maddenin birinci fıkrasında
genel işlem koşulları, bir sözleşme
yapılırken düzenleyenin, ileride
çok sayıdaki benzer sözleşmede
kullanmak amacıyla, önceden, tek
başına hazırlayarak karşı tarafa
sunduğu sözleşme hükümleri olarak tanımlanmıştır.
Maddenin ikinci fıkrasına göre,
aynı amaçla düzenlenen sözleşmelerin metinlerinin özdeş olmaması, bu sözleşmelerin içerdiği
hükümlerin, genel işlem koşulu
sayılmasını engellemez.Maddenin üçüncü fıkrasına göre genel
işlem koşulları içeren sözleşmeye
veya ayrı bir sözleşmeye konulan
bu koşulların her birinin tartışılarak kabul edildiğine ilişkin kayıtlar,
onları genel işlem koşulu olmaktan çıkarmaz.
TÜM BU AÇIKLAMALAR IŞIĞINDA TARAFLAR ARASINDAKİ
SÖZLEŞME TİP SÖZLEŞMELER
OLARAK KABUL GÖRÜP BU
SÖZLEŞMEDE, DAVACI YAN
ALEYHİNE KONULAN VE BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TESPİT EDİLEN
MUHTELİF MASRAFLAR, ERKEN
KAPAMA KOMİSYONU ÜCRETİ,
İPOTEK FEK ÜCRETİ YAZILMAMIŞ SAYILMALIDIR. DOLAYISIYLA BU YAZILMAMIŞ SAYILAN
KALEMLERİN DAVALI BANKACA
TAHSİL EDİLMİŞ OLMASI GENEL
İŞLEM ŞARTINA AÇIKÇA AYKIRI
KABUL EDİLEREK İADESİ GERE-

KECEĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR.
Davacı kendisinden haksız olarak
alınan bu bedellerin dava tarihinden itibaren mevduata uygulanan en yüksek faiziyle tahsilini
istemiştir. BANKALAR, ANONİM
ŞİRKET STATÜSÜNDE OLUP,
KREDİ SAĞLAMA, KREDİ VERME VE TOPLADIKLARI KREDİLERİ
DEĞERLENDİRME GİBİ BİRÇOK
İŞİ GERÇEKLEŞTİRİRLER. ESAS
FAALİYET ALANI İTİBARİYLE
SÜREKLİ PARAYLA İŞTİGAL ETMEKTEDİRLER. KURAL OLARAK
TEMERRÜT B.K. 117 VD. MADDE
HÜKÜMLERİNE TABİİDİR. ANCAK
BANKANIN FAALİYET ALANI DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE, HAKSIZ
SURETTE ALINAN BU BEDELLERİNİN HESABA GİRDİĞİ ANDAN
İTİBAREN BANKA TARAFINDAN
NEMALANDIRILDIĞI VE BUNDAN GELİR ELDE EDİLDİĞİ KUŞKUSUZDUR. Genel hukuk prensiplerinden olan hiç kimse kendi
kusuruna dayanarak menfaat elde
edemez ilkesi gözetildiğinde, bankanın yasal dayanağı olmaksızın
aldığı bu kalemlerin hesabına girdiği andan itibaren faizi ile birlikte
iade etmesi hakkaniyet ve adalete uygun olur….”
Yerel mahkeme tarafından tesis
edilen gerekçe doğrultusunda bu
durumlara vurgu yapılmak suretiyle yerel mahkeme gerekçesi
ve kararı ONANMIŞTIR. Batman
2.Asliye (Ticaret) Mahkemesinde
de ikame edilen bu yöndeki davada da aynı gerekçe ile yapılan
kesintinin haksız olduğu tespit
edilerek bu Yüksek yargı kararı
doğrultusunda hüküm tesis edilerek söz konusu kararın istikrarı
sağlanmıştır.
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Röportaj
İbrahim Ali El Şeyh
Hıdır Işid’in Şengal
saldırısından kaçtıktan sonra Türkiye
sınırını geçip Batman’a gelen Şengalli
bir avukat. İbrahim

Ali ve İngilizce öğretmeni olan kardeşi
İsmail Ali aileleriyle birlikte 2014’un
ağustos
ayından
beri Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı bir

K

mezun olunca yaklaşık bir sene
serbest avukatlık yaptım. Yaklaşık on senedir bir devlet dairesinde hukuk müşaviri olarak
çalışmaktayım. Evli ve iki çocuk
babasıyım.

lasik sorudan başlayalım:
İbrahim Ali kimdir?

Adım İbrahim Ali El Şeyh Hıdır.
1975 yılında Şengal’de dünyaya
geldim. 1994-1998 yılları arasında Musul Üniversitesi’nde hukuk
öğrenimi gördüm. Üniversiteden

Şengal’den çıkıp Batman’a

köyde yaşamlarını
sürdürüyorlar.
Biz
de Batman Barosu
adına kendilerine bir
ziyarette bulunup röportaj yaptık.

gelişiniz nasıl oldu?
Şengal’den bu şekilde çıkacağımızı hiç birimiz tahmin etmiyorduk. Işid şengal civarında
bulunuyordu ama Şengal’e saldırmaz diye düşünüyorduk. Lakin
bir süre sonra halk arasında bir
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söylenti yayılmaya başladı; herke
Işid gelip buraları talan edecek
diyordu. Bununla birlikte insanlar Şengal’den kaçmaya başladı.
Işid kent merkezine girmeden
önce ben ve kardeşim de ailelerimizi yanımıza alarak aracımızla
Şengal’i terk ettik. Gidebildiğimiz kadar arabayla yol aldıktan
sonra yola yayan devam ettik.
7-8 günlük bir yürüyüşün ardından Duhok’a vardık. Oradan da
Türkiye sınırını geçip Batman’a
ulaştık.
Peki Şengal’den çıkarken
size yardım eden oldu mu?
Sizi Işid’in saldırılarına karşı
kimse savundu mu?
Bazıları tarafından peşmergelerin Şengal’i bırakıp kaçtığı söy-

barlıkların yaşanacağı aklımızdan
bile geçmezdi.
Işid’in yaptığı katliamla birlikte Êzidiler 74 toplu kıyıma
maruz kaldı. Tüm bu toplu
kıyımlara karşısında Êzidiler
kendilerini ve birliklerin nasıl koruyabildiler?
Bence bunun iki temel nedeni

lendi fakat bunun doğru olduğunu pek de söyleyemeyeceğim.
Peşmerge dediğimiz kişilerin
çoğunluğu da bizdendi, Êzidi’ydi
zaten. Merkezi Hükümet silahların Şengal’e ulaşmasına izin
vermiyordu. Üstüne Musul’daki
silahları da Işid’e bıraktılar ve
Işid burdan aldığı güçle Şengal’e
girdi. Bu işin sorumlusu Merkezi
Hükümet’tir. Gerçekten de Işid
Şengal’e girdikten sonra PKK
halka çok yardım etti. Bizim için
bütün Kürtler aynı, peşmerge de
PKK de birdir. Biz Kürtlerin birlik
olması ve bu birliği güçlendirmesi
gerekiyor.
Sence Orta Doğu’da bu kadar savaş çıkmasının sebebi
ne? Çoğu kişi tarafından bu
savaşların
emperyalistler

var: Birincisi dinimiz yani Êzidlik,
ikincisi de Kürt olmamız. Tahminimce sizin de bildiğiniz gibi bizim
bütün ayin ve kutsal kitaplarımız
Kürtçe. Bu şekilde inancımız Kürtlüğümüzü koruyup güçlendirdiği
gibi, Kürtlüğümüz de inancımızı
korudu. Bundan dolayı birlikte
kalabildik ve bunca toplu kıyıma
karşı tutunabildik.

tarafından çıkarıldığı düşüncesi paylaşılıyor, buna katılır
mısın?
Hayır, bu fikre katılmıyorum ben.
Kimse gelip bizi birbirimize düşürmüyor. Bin yıldan uzun süredir
savaşlar Sünnilik ve Şiilik üzerinden çıkıyor. Irak’ta, Suriye’de
ve en son Yemen’de de durum
bundan ibaret. Öncelikle şunu
unutmamalıyız ki hepimiz insanız, hepimiz beşeriz. Bütün din
ve mezhepler bir yana insanlık bir
yana. Ancak orta Doğu’da durum
böyle değil. Örneğin Işid kalkıp
Müslümanlık adına kafa kesiyor,
köyleri ve şehirleri yağmalıyor,
kadınlara başı açık gezemezsiniz diyor vs. Ve tüm bu olanlar
2014’te, 2015’de oluyor. Teknoloji
ve ilerleme çağında böyle bar-

Bunca ölüm ve savaştan sonra bir avukat olarak hukuka
inancınız kaldı mı? Bir gün bu
coğrafyaya da adalet geleceğine inanıyor musunuz?
Başta şunu belirteyim Irak Tanrı tarafından yaratıldığı günden
itibaren adalet diye bir şey yok.
Düşünün Işid ölüm için geliyor;
ya onlar seni öldürecek ya da sen
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onları. Ölüm içinde nasıl bir adaletten bahsedebiliriz. Ben üniversitedeyken şeriat dersleri de
almıştım, onda adalet vardı ama
Işid’in şeriatında değil. Işid tamamıyla eski ideolojiye geri döndü.
Biz Êzidileri öldürüyorlardı fakat
Ermeniler onlara göre Ehli Kitap
olduğu için onları öldürmüyorlardı. Bu yüzyılda bazılarının gelip
diğer insanların dinlerini zorla değiştireceğini, başı açık insanları
öldüreceklerini hiç tahmin etmezdik. Toplu kıyımların eskilerde
kaldığını düşünüyorduk.
Şengal hakkında bir soru
sormak istiyoruz. Saddam
döneminde Şengal nasıldı,
Kürdistan Bölgesel Hükümeti kurulduktan sonra nasıl
değişimler meydana geldi?
Saddam döneminde Kürtçe okumak ve yazmak dahil Kürtlükle
ilgili ne varsa yasaktı Şengal’de.
Yasağın yanı sıra insanlar Kürtçe
konuşmaktan utanıyorlardı. Bölgesel Hükümet kurulduktan sonra kültür ve asayiş alanlarında
çok ciddi iyileşmeler oldu. Kürtçe
okullar açıldı. Ancak adalet konusunda çok da ciddi bir değişim
yoktu iki dönem arasında. Aşiret
ve zenginlerin egemen olduğu bir
yerde adalet gelişmez.
Buraya gelmeden önce buradaki Kürtler hakkında bir
şeyler biliyor muydunuz?
Özellikle doksanlı yıllarda
insan hakları açısından ciddi
ihlaller yaşanıyordu bundan
haberdar mıydınız?
Buradaki Kürtler üzerinde çok ciddi bir zulmün olduğunu biliyorduk.
Bilmediğimiz şey insanlıklarıydı.

Buradaki Kürtler insanlık açısından çok iyiler. Buraya geldiğimizden beri her kes biz yardım ediyor. Şimdiyekadar tek bir kişinin
ağzından bile kötü söz işitmedik.
Peki Şengal’deki yaşantı ile
buradaki yaşantı arasında ne
gibi farklar var?

zı sokacak bir yer arıyorduk. Öyle
bir durumda avukatlardan bir
beklenti içine girmedim. Onlara
iletmek istediğim mesaj da şudur: İşlerini hakkaniyetle yapsınlar, adaletten ayrılmasınlar ve işlerine hiç bir hile karıştırmasınlar

Buranın sistemi Avrupai fakat
akıl öyle değil. Örneğin buradaki
köylüler imam Arapça vaaz verince hiç bir şey anlamamalarına
rağmen kendilerinden geçiyorlar.
Fakat ben anlıyorum ve imamın
Arapçasının çoğunun yanlış olduğunu biliyorum; kadını erkek
yapıyor, erkeği kadın. Irak’ta ise
sistem Avrupai değil bunca petrol gelirine rağmen tüm Irak’ta,
başkent Bağdat dahil, Batman
gibi bir kent yok. Bir şey daha
söylemek istiyorum. Biz size yeni
bir dil armağan ettik. Buraya
geldiğimizde kimse Kürtçe konuşmuyordu. Şimdi ise her kes
konuşuyor.
Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz, Şengal’e dönmek
istiyor musunuz?
Her ne kadar Şengal’in kuzeyi
kurtarılmış olsa da güney tarafı
hala Işid’in elinde. Böyle bir durumda dönmemiz mümkün değil.
Ama Şengal kurtarıldıktan sonra
elbette dönmek istiyoruz.
Son soru Batman gelirken
buradaki avukatlardan bir
beklentin var mıydı? Ve onlara iletmek istediğin bir mesajın var mı?
Açıkça konuşmak gerekirse o
dönemde bir şey düşünecek durumda değildim. Yalnızca başımı-
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Kürtçe

Î

brahîm Elî El Şêx Xidir
parêzerekî Şengalî ye. Piştî ku Daîş dikeve Şengalê ji
wir dertê û tê sînorê Tirkiyê.
Ji wir jî derbasî Batmanê
dibe. Îbrahîm Elî û birayê wî
yê mamosteyê zimanê Îngilîzî Îsmaîl Elî ligel malbata
xwe ji tebaxa 2014an ve li
gundê Keverzoya xwarîn a
ku girêdayî navçeya Qubîna
Batmanê ye dijîn. Em li ser
navê Baroya Batmanê bûn
mêvanê Îbrahîm Elî, Îsmaîl

Elî û malbata wan û me bi
wan re hevpeyvînek kir.
Berî her tiştî em dixwazin te
nas bikin, Îbrahîm Elî kî ye?
Navê min Îbrahîm Elî El Şêx
Xidir e. Ez di sala 1975an de li
Şengalê hatime dinê. Min di
navbera salên 1994 û 1998an de
li Zanîngeha Mûsilê beşa hiqûqê
qedand. Piştî zanko qediya min
nêzî salekî li ser navê xwe parêzerî kir û niha nêzîkî deh salan
e jî ez li ser navê dewletê wek

şêwirmendê hiqûqî dixebitim. Ez
zewicî me û du heb zarokên min
hene.
Derketina we ya ji Şengalê
çawa çêbû, hûn çawa hatin
Batmanê?
Me qet derketina xwe ya ji Şengalê hêvî nedikir. Daîş li dora
Şengalê hebû lê belê me digot
êrîşî Şengalê nake lê piştî demekî tirsek ket nava gel. Herkesî
digot wê Daîş bê û vê derê talan bike. Ji ber vê yekê her kes
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ji Şengalê revî. Piştî vê yekê ez
jî tevlî birayên xwe û malbatên
xwe berî Daîş têkeve Şengalê
em bi otomobîla xwe ji bajêr derketin. Heya cihê ku me dikarî em
bi otomobîla xwe çûn, em 7-8 roj
bi peyatî jî meşiyan û me xwe
gihand Dihokê. Ji vir jî em derbasî Tirkiyê bûn û em bi vî awayî
gihîştin Batmanê.
Dema hûn ji Şengalê derketin tu kesî alîkariya we kir?
Li hember Daîşê kesî hûn parastin?
Hin kes dibêjin pêşmergeyan dev
ji Şengalê berdan û reviyan lê ev
ne rast e. Pêşmerge jî ji me bûn,
ew jî bi giştî Êzidî bûn lê çekên
wan tune bûn. Hikûmeta Merkezî

nedihişt çek werin Şengalê. Ligel vê çekên li Mûsilê jî bi destê
Daîşê ve berdan. Bi vê hêzê Daîş
ket Şengalê. Ji vê kiryarê Hikûmeta Merkezî berpirsiyar e. Bi
rastî piştî Daîş kete Şengalê
PKKê jî gelek alîkarî bi gel re kir.
Ji bo me çi pêşmerge çi jî PKK,
hemû Kurd wek hev in. Divê em
kurd bibin yek û yekîtiya xwe
qewî bikin.
Li gor te çima ewqas şer di
Rojhilata Navîn de diqewimin, sedema van çi ye? Pir
kes dibêjin ku ev şer ji aliyê
emperyalîstan ve tên derxistin, tu beşdarî vê fikrê dibî?
Na, ez beşdarî vê fikrê nabim.
Kes nayê û me bernade hev. Ji

hezar salî zêdetir ev şer li ser Şiîtî
û Sunnîtiyê dertên. Li Îraqê jî, li
Suriyê jî, û herî dawî li Yemenê
jî ew rewş wisa ye. Berî her tiştî
divê em ji bîr nekin ku em hemû
beşer in, em hemû mirov in.
Hemû ol û hemû mezheb li cihekî
û însanetî li cihekî. Li Rojhilata
Navîn ev ne bi vî awayî ye. Mînak, Daîş radibê li ser mislimantiyê serê mirovan jê dike, gund
û bajaran wêran dike, ji jinan re
dibêje divê hûn serqot negerin û
hwd. Van tiştan tevê li ser navê
Îslamê dike. Û ev kiryar hemû di
salên 2014-2015an diqewimin.
Me qet bîr nedibir ku di vê heyama teknolojî û pêşveçûnê de wê
ev barbarî pêk werin.
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Tevî komkujiya Daîşê ev bûn
74 ferman ku li ser Êzidiyan
radibin. Ligel ewqas fermanan Êzidiyan xwe bi çi awayî
parastin û yekîtiya xwe winda nekirin?
Li gor min du sedemên bingehîn
ên vê yekê hene: Dîn û Kurdayetî.
Belkî hûn jî dizanin hemû ayîn û
kitêbên me bi Kurmancî ne. Bi vi
awayî ola me hem Kurdbûna me
parast û qewî kir û hem jî Kurdbûna me ola me parast. Ji ber vê
yekê em ji hev belav nebûn û me
xwe li ber ewqas fermanan girt.
Piştî ewqas şer,kuştin û penaberbûnê wek parêzerekî
hêviya te ji hiqûqê heye? Tu
bawer dikî ku wê rojekê edalet were vê erdnîgariyê?
Di serî de ez dixwazim vê bêjim;
ji roja ku Xwedê Îraq çêkiriye ve
edalet tune ye. Bifikirin ku Daîş
ji bo mirinê tê, ya ew ê te bikuje yan jî tu yê wan bikujî. Ka wê
edalet di nava mirinê de çawa
hebe. Min di zanîngehê de şerîet
xwendibû, di wir de edalet hebû
bes ne di ya Daîşê de. Daîş vegeriya îdeoljiya berê. Em Êzidî
dikuştin, lê ji ber ku Ermen li gor
wan Ehlî Kitêb in ew nedikuştin.
Di vê sedsalê de me qet bîr nedibir ku wê henek werin dînê xelkê
biguherînin, kesên serqot bikujin... Me digot qey ferman êdî li
paş mane.
Em dixwazin pirsekî li ser
Şengalê bikin. Rewşa Şengalê di heyama Seddam de
çawa bû, piştî Hikûmeta
Herêmî ya Kurdistanê avabû
çi guherîn çêbûn?

Di serdema Seddam li Şengalê
hemû tiştên li ser Kurdayetiyê qedexe bûn. Nivîsandin û xwendina
Kurdî jî tê de. Ligel qedexebûnê
mirovan ji axaftina Kurdî şerm
dikirin. Piştî Hikumeta Kurdistanê
avabû ji alê çand û asayîşê ve
pêşveçûnên mezin çêbûn. Dibistanên Kurdî vebûn. Lê di mesela
edaletê de her du serdem jî ji hev
ne zehf dûr bûn. Lewre li cihên ku
eşîr û dewlemend serdest bin li
wir dadperwerî bi pêş ve naçe.

me hûn bi ziman kirin. Dema em
hatin vir tu kes bi Kurdi nediaxivî
lê niha hemû kes bi Kurdî diaxivin.

Berî ku hûn werin vir haya
we ji Kurdên vir hebûn an na?
Xasma di salên notî de binpêkirinên mezin yen mafên mirovan pêk dihatin,nagahiya
we ji van tiştan hebû?

Pirsa dawiyê, dema hûn hatin vir tu hêviyek we ji parêzerên vir hebû? Û tu dixwazî
tiştekî bêjî ji parêzerên vir
re?

Me zanibû zilmek mezin li ser
Kurdên li virê dibê. Ya me nizanibû însanetiya wan bû. Kurdên
virê ji aliyê însanetiyê ve pir pir
baş in. Ji hey ku em hatine hemû
kes alîkariya me dike. Me hê
peyvek nexweş ji devê tu kesî
seh nekiriye.
Li gor we çi cudahî hene di
navbera jiyana Şengalê û ya
vir de?

Hûn dixwazin vegerin Şengalê?
Her çi qas bakurê Şengalê ji Daişê hatibê xelaskirin jî hê aliyê
başûr di destê wan de ye. Di
rewşek wisa de em nikarin vegerin. Lê pişti rizagarkirina Şengalê
em dixwazin vegerin.

Bi rastî wê demê haya min ji tu
tiştî nemabû. Malbata min perîşan bûbû. Me tenê li cihekî ku
em serê xwe têxinê digeriyan.
Di rewşek wisa de haya min ji
parêzeran nemabû. Û gotina min
a dawî jî ev e; bila parêzer karên
xwe li ser heqiyê bikin, bila ji zagonan veneqetin û bila tu hîleyan
nexin nav karên xwe.

Ya vir, sîstema we Ewropî ye lê
aqil na. Wek mînak gundiyên vir
diçin cem mele, mele ji wan re bi
Erebî waeza dide. Tevî ku tiştekî
jê fêm nekin jî li berê bi cizbê
dikevin, ji xwe diçin. Belam ez
jê fêm dikim, Erebiya wî bi giştî
xelet e. Jinan dike mêr, mêran jî
dike jin. Ya Îraqê jî sîstema wê
ne ewropî ye, ji ber vê yekê paşde maye. Ligel derketina ewqas
petrolê jî, Bexda jî tê de, bajarekî
wekî Batmanê di Îraqê de tune
ye. Tiştekî din jî dixwazim bêjim
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Kadın Hakları Komisyonu Üyelerine
Yönelik Eğitim Çalışması Yapıldı
31.01.2015-01.02.2015
tarihlerinde İnsan Hakları Ortak
Platformu (İHOP)’un Batman
Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyelerine yönelik eğitim çalışması İhop Genel koordinatörü
Feray SALMAN, Prof. Dr. Nilgün

TOKER, Av. Nalan ERKEM ve
Araştırmacı,yazar İlknur ÜSTÜN
tarafından gerçekleştirildi. Eğitim çalışmasında kadına yönelik
şiddetin önlenmesinde avukatların rolü,şiddetin önlenmesinde
izlenecek başvuru mekanizmala-

rı,kadına yönelik şiddetin istatistiki verileri, mağdurla görüşme
teknikleri, ulusal - uluslararası
mevzuat ve toplumsal cinsiyet
ayrımcılığı konularına yer verildi.

Özgecan ASLAN Cinayeti ile
İlgili Basın Açıklaması Yapıldı.
16.02.2015 tarihinde Batman
Barosu Kadın Hakları Komisyonu
tarafından 12.02.2015’te Mersin Tarsus’ta üniversite öğrencisi
Özgecan ASLAN cinayeti ile ilgili
basın açıklaması yapıldı.Basın
açıklamasında Özgecan AS-

LAN’ın faillerinin cezalandırılması için soruşturma ve kovuşturma sürecinin hukuka uygun bir
şekilde yürütülmesi, toplumda
yükselen kadına yönelik şiddet
kültürüne karşı önlem alınması
gerekliliği,kadına karşı şiddeti

önlemeye yönelik uluslararası
sözleşmelerin uygulanmaması,yasal mevzuattaki eksiklikler,
cinsiyet ayrımcılığı hususlarına
dikkat çekildi.
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"Kadın Olmak" Paneli Yapıldı
Batman Barosu Av. Sedat Özevin
İnsan Hakları Okulu etkinlikleri
çerçevesinde 25.02.2015 tarihinde “Kadın Olmak…” konulu
bir panel düzenlendi.Moderatörlüğünü eğitimci Hülya Özevin’in

yaptığı panele Eşitlik İzleme
Kadın Grubu kurucularından Av.
Hülya Gülbahar ile gazeteci-yazar Emine Uçak Erdoğan konuşmacı olarak katıldı.Panelde
kadına yönelik şiddetin toplum-

sal olgularla ilişkisi ile kadına
yönelik şiddetle ilgili geçmişten
günümüze sürdürülen hukuksal
mücadeleler anlatıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
Nedeniyle Basın Açıklaması Yapıldı
08.03.2015 tarihinde Batman
Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından Dünya Emekçi
Kadınlar Günü nedeniyle basın
açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi
esas alınarak kadınlara sadece
kadın oldukları için uygulanan

ve kadınları orantısız bir şekilde etkileyen her türlü şiddet ile
mücadele politikalarının hayata
geçirilmesi, kadınlarla ilgili her
işlemin icracısı olacak Kadın
Bakanlığı’nın kurulması, kadın
örgütlerinin önerilerinin dikkate
alınması, cinsiyet ayrımcı poli-

tikaların kaldırılması,kadınların
ekonomik özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması,kadınlara yönelik şiddet sorumlularının
yargılanması ve caydırıcı yasal
tedbirler alınması gerekliliği konularına vurgu yapıldı.
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8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü Nedeniyle Broşür Dağıtıldı.
09.03.2015 tarihinde 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Batman
Barosu Kadın Hakları Komisyonunca hazırlanan kadına yönelik şiddet tanımı,
şiddete maruz kalma durumunda başvuru yolları,medeni hukuktan doğan haklar,
adli yardım konularının yer aldığı broşürler komisyon üyeleri tarafından dağıtıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Etkinliği
Çerçevesinde Bilboardlara Afiş Asıldı.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Batman Barosu
Kadın Hakları Komisyonununca Kürtçe
ve Türkçe olarak hazırlanan kutlama mesajı içerikli afişler Batmanın çeşitli yerlerindeki bilboardlara asıldı.

Kadın ve Hukuk Konulu
Karikatür Sergisi Yapıldı
13.03.2015-15.03.2015 tarihleri arasında
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
çerçevesinde Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından ” Kadın ve Hukuk” konulu karikatür sergisi düzenlendi.
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"İç Güvenlik Paketi"
Konulu Paneli Yapıldı.
31.01.2015 tarihinde kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak
bilinen ve TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na
görüşülmek üzere gönderilen ve
yasa tasarısı hakkında panel düzenlendi. Batman Barosu Genel
Sekreteri Av. Erkan Şenses’in
möderatör olduğu panele İstan-

bul Barosu avukatlarından Av.
Gülizar Tuncer ile İzmir Barosu
avukatlarından Av. Nalan Erkem
katıldı. Yeni Kültür Merkezi’nde
yapılan ve meslektaşlarımızın
yanı sıra Batman’daki STK temsilcileri ile yurttaşların katıldığı
panelde konuşmacılar İç Güvenlik Paketi ile ilgili endişelerini
dile getirdi. Paketin TBMM’den

geçmesi halinde özgürlük-güvenlik dengesindeki özgürlükten
vazgeçileceği ve toplumun her
kesiminin bundan ciddi zararlar
görebileceği belirtilen panelde
yurttaşlar pakette öngörülen
değişiklikler konusunda bilgilendirildi.
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Avukatlık ve İletişim Semineri
için Av.Mehmet Nur Terzi
konuğumuzdu.

B

aromuz Staj Eğitim Çalışmaları ve Mesleki Eğitim
Çalışmaları kapsamında her yıl
olduğu gibi ve mesleğimiz için
önemine atfen Avukatlık Mesleği ve İletişim konusunda bu yıl
da seminer düzenlendi. Seminer
için geçen yılda aramızda olan
İzmir Barosu avukatlarından
meslektaşımız Av. Mehmet Nur
Terzi konuğumuz oldu. İletişim ve

iletişim teknikleri hakkında hem
mesleğin içinde olan hem de bu
konuda faydalı çalışmaları bulunan meslektaşımız, sunumunda,
iletişim tekniklerinin yanı sıra
avukatlık mesleğinin avukatlık
hukukundan kaynaklanan görev
ve yetkilerinin mesleğimizin icra
tarzına olan etkileri, avukat - müvekkil, avukat - yargı mensupları ilişkileri ve yaşanan iletişim

sorunlarına ve çözümlerine değindi. Katılımcıların seminer süresince pratik iletişim örnekleri
sergilediği aktif çalışmaların da
yer aldığı seminer geçen yıl olduğu gibi bu yılda etkili ve keyfili
geçti. Konuğumuz meslektaşımız
Av. Mehmet Nur Terzi’ye değerli
katkıları için teşekkür ediyoruz.
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İş ve Sosyal Güvenlik
Hukuku Semineri
T

ürkiye Barolar Birliği Meslek
içi Eğitim Seminerleri kapsamında, Batman Barosu olarak
meslektaşlarımıza yönelik olarak seminer yapılmasını talep
ettiğimiz konulardan biri de İş ve
Sosyal Güvenlik Hukuku alanında olmuştur. İş hukuku ve Sosyal Güvenlik hukuku alanındaki
davaların ve hukuksal sorunların meslektaşlarımızın çalışma
konuları arasında yer alması, İş
Mahkemelerindeki dava yoğunluğu bu mesleki eğitime olan
ihtiyacı arttırmıştır. Bu amaçla
Türkiye Barolar Birliği’nden ta-

lebimiz üzerine 15 Mart 2015
tarihinde seminer düzenlendi.
Seminer programı için İstanbul
Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Emin Zeytinoğlu ve Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezinden
Av. Nuri Karahan konuğumuz
oldular. Yapılan sunumlarda iş
hukukunda işe iade davaları, iş
sözleşmeleri, hizmet tespiti davaları, işçi alacakları davaları,
sosyal güvenlik hukuku sorunlarının ele alındığı seminere davetli olan Diyarbakır Barosu ve Siirt
Barosu’nda da meslektaşlarımız

katılım gösterdiler. Meslektaşlarımızın uygulamada yaşadığı
sorunlar ve çözümlerine dair soruları ile zenginleşen program
sonunda sunucu konuklarımız ve
katılımcılar ile birlikte fotoğraf
çekildi. Beraber yenilen yemeğin
ardından misafirlerimizi uğurladık. Bu faydalı eğitim semineri
için başta Türkiye Barolar Birliği
Eğitim Merkezi Yetkilileri olmak
üzere, Hocamız Prof Dr. Emin
Zeytinoğlu ve meslektaşımız Av.
Nuri Karahan’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederiz.
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Stajyerlerimiz Türkiye
Barolar Birliği Staj Eğitim
Programlarına Katıldı.
T

ürkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi, Staj Eğitim Çalışmaları kapsamında düzenlenen
ve bir hafta boyunca yoğun bir
program halinde yapılan eğitim
programlarına bu yıl Baromuza bağlı Stajyer Avukatlarımız
da katıldı. Stajyer Avulatlarımız
yapılan programa T.B.B Eğitim
Merkezi yetkililerinin isteği üzerine iki ayrı grup olarak iki ayrı
dönemde olacak şekilde katılım
gösterdiler. 17 - 24 Ocak 2015
tarihinde ve 08 - 13 Mart 2015
tarihlerinde Ankara’da Türkiye
Barolar Birliği, Eğitim Merkezi’n-

de Litai Otel, gerçekleşen staj
eğitim programlarına katılım
gösteren stajyerlerimiz için bir
hafta boyunca süren eğitimler
oldukça faydalı geçti. Avukatlık
Hukuku, Hukuk Muhakemeleri
Usulü, İdari yargı, İcra İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Özel Hukuk
alanlarında somut olaylar ile de
ele alınarak düzenlenen çalışmaların yanı sıra katılımcılar
için sosyal aktiviteler de yer aldı.
Ankara da yer alan Yargı Kurumları ziyareti, Anıtkabir ziyareti,
Tiyatro gösterisi, Klasik Müzik
Konseri yapılan aktivitelerin ba-

zılarıydı. Baromuz Staj Eğitim
Çalışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde bu programlara katılımın önümüzdeki dönemlerde de
devam etmesi gereğine inanıyoruz. Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi yetkililerinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve bizleri fazlasıyla memnun eden çalışmalar
için Başta Türkiye Barolar Birliği
Başkanı’mız Prof. Dr. Av. Metin
Feyzioğlu ve Staj Eğitim Merkezi
Başkanı ve yönetimde bulunan
meslektaşlarımıza, emeği geçen
herkese teşekkür ediyoruz.
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Ceza Yargılaması
Usulü Eğitim Çalıştayı
M

esleğimiz için çok önemli
olan zorunlu müdafilik hizmetini sürdürürken meslektaşlarımızın Ceza Yargılaması Usulü
konusunda mesleki eğitimine
önem verilmesi gerekliliği tüm
diğer alanlardan daha da fazla
olarak ortaya çıkmıştır. Batman
Barosu olarak, Stajyer Eğitim Komisyonu Çalışmalarımız kapsamında bu eğitimin zorunluluğuna
binaen geçtiğimiz yıl başlattığımız sertifikalı eğitim programına
bu yılda devam ettik. Bu mesleki
eğitim çalıştayına iştirak etmemiş meslektaşlarımız ve Stajyer
Avukat meslektaşlarımız için katılımın zorunlu olduğu çalıştay 28
Şubat - 01 Mart 2015 tarihlerinde İzgi Turhan Otelde düzenlendi.

İzmir Barosu avukatlarının oluşturduğu çalışma grubundan Av.
Yakup Gül, Av. Deniz Kuzer, Av.
Halil Çağlar Akbulut, Av. Duygu
Arslan Ergün, Av. Sabrican Onur,
Av. Özkan Yücel ve Av. Ahmet Sinan Sürücü seminer için aramızdaydılar. Katılımcı meslektaşlarımız ve stajyerlerimizin yoğun
ilgisi ve aktif katılımı ile gerçekleşen ve iki gün boyunca süren
çalıştayda, sunumunu yapan konuk meslektaşlarımız, Ceza Yargılamasında müdafilik hizmetine
dair çok önemli ve pratik bilgiler
verdiler. Meslektaşlarımızın soruşturma aşamasında yaşadığı
sorunların özellikle ele alındığı
sunumlarda, yakalama, arama,
gözaltı, tutuklama, adli kontrol

işlemleri, İletişimin denetlenmesi, hukuka aykırı deliler ve savunma, adli raporlar, teknik izleme,
doğrudan soru sorma, konularında mevzuata ve uygulamaya dair
bilgiler paylaşıldı. Ceza Yargılaması için en önemli konularda
yapılan pratik çalışmalar ile de
desteklendiği çalıştay sonunda
tüm katılımcılara sertifika verildi. Geçtiğimiz dönemde de aynı
program için davetimize karşılık
gösteren İzmir Barosu’nda değerli meslektaşlarımızı bu yıl da
misafir etmiş olmaktan onur ve
mutluluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. Mesleki eğitime ve
mesleğe olan değerli katkıları
için teşekkür ederiz.
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Vaka Temelli Çocuk
Adalet Sistemi Eğitim
Çalışması Düzenlendi
17 - 18 Ocak 2015 tarihleri arasında Batman Barosu Çocuk Hakları Komisyonu üyelerine yönelik
Çocuk Adalet Sistemi konulu
vaka temelli eğitim çalışması düzenlendi.Eğitim çalışmasına Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent
Karakaya, Ankara Barosu üyelerinden Av. Şahin Antakyalıoğlu
ve Av.Özcan Güven ile Ankara
Adliyesinde görevli sosyal çalışmacı Zeynep Mutlu katıldı. Vaka
temelli eğitimde; çocuk adalet
sisteminin temel ilkeleri, çocuk
adalet sisteminde suça sürüklenen,mağdur ve korunma ihtiyacı
olan çocuklar için temel süreçler,-

sosyal çalışma görevlisinin rol ve
sorumlulukları, sosyal inceleme
raporunun hazırlanması,çocukla
iletişim ve görüşme teknikleri,
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi
Kanunu, Çocuk Koruna Kanununa
Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelik,
1989 tarihli Birleşmiş Milletler
Çocuk Haklarına dair Sözleşme
ve ilgili mevzuata yer verildi. Eğitim çalışmasında yer verilen vakalar suça sürüklenerek, mağdur/
tanık olarak veya korunma ihtiyacı içinde bulunarak sisteme giren

çocuklar hakkındadır. Bu kapsamda çocuk adalet sistemine giren
çocukların karşılaştığı süreçler
aşama aşama örneklendirilmeye
çalışılmıştır. Bu vakalar ile;karşılaştıkları çocukların dosyaları
ve davaları ile ilgilenirken yahut
da çocuklarla birebir çalışırken
çocuğa özgü adalet sisteminin
gereklilikleri konusunda temel
ilkelerin, mevzuatın ve en uygun
uygulamaların, çocuk adalet sistemi çalışanları için anlaşılır hale
getirilmesi amaçlanmıştır.
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Doğu ve Güneydoğu Bölge
Baroları Dönem Sözcülüğü

B

ilindiği üzere, Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları dönemsel olarak, mesleki, hukuki ve
siyasi gündeme ait konulara dair
yaşanan gelişmeleri değerlendirmek ve buna dair söz söylemek adına bir araya gelmektedir.

Bu amaçla yapılan toplantıların
ve açıklanan görüş ve önerilerimizin toplumsal olaylara ve konulara ışık tuttuğunu söylemek
mümkün. 10 Ocak 2015 tarihinde dönemin Doğu ve Güneydoğu
Bölge Baroları sözcüsü olan Şan-

lıurfa Barosu ev sahipliğinde düzenlenen toplantı sonunda yeni
dönem sözcülüğünü Şanlıurfa
Barosu’ndan devraldık. O tarihten itibaren dönem sözcülüğünü
Baromuz yürütmüştür.

Bölge Baroları Cizre’de
incelemelerde bulundu.

C

izre'de son haftalarda yaşanan ölümlerle ilgili inceleme
yapmak ve olaylar hakkında bilgi
almak amacıyla Bölge Baroları
Dönem Sözcüsü Batman Barosu’nun çağrısı ve Şırnak Barosu’nun ev sahipliğinde Bölge
Baroları Cizre’deydi.Baro Başkanımız ve baro yöneticilerinin
eşlik ettiği inceleme ziyaretinde,
Şırnak, Siirt, Muş, Bitlis, Van,

Mardin Barolarının başkanları ile
Ankara Barosu’nu temsilen de
yönetim kurulu üyesi Av. Cemalettin Gürkan hazır bulundu. Heyet 14 Ocak 2014 tarihinde polis
eliyle öldürüldüğü iddia olunan
Nihat Kazanhan'ın katledildiği
yerde basın açıklaması yaparak
faillerin bulunması çağrısı yaptı.
Heyet Nihat Kazanhan'ın ailesini de ziyaret ettikten sonra,

Cizre Kaymakamlığı’na geçerek
Kaymakam Şamil Horasanlı’dan
olaylarla ilgili bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinden sonra ise
heyetin durağı Cizre Cumhuriyet
Başsavcısı Cuma Çoban oldu.
Heyet son olarak Cizre Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye
Eşbaşkanları Leyla İmret ve Kadir Konur’u ziyaret ederek eşbaşkanları dinledi.
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Bölge
Baroları
Bölge Baroları
İç Cizre’de
Güvenlik
incelemelerde
bulundu.
Paketine Karşı Diyarbakır’da
Yürüdü.

K

amuoyunda “İç Güvenlik Paketi” olarak bilinen ve TBMM
İçişleri Komisyonu tarafından
kabul edilerek TBMM Genel
Kurulu’na görüşülmek üzere
gönderilen yasa tasarısının geri
çekilmesi amacıyla 21 Barodan
Başkan veya Baro temsilcileri-

nin yer aldığı Avukatlar 11. 02.
2015 tarihinde Diyarbakır’da bir
yürüyüş gerçekleştirdi. Diyarbakır Adliyesi önünde toplanan
avukatlar saat: 13:00’da Diyarbakır Valiliğine doğru yürüyüşe
geçti. Valilik Binası karşısındaki
Anıt Parkta son bulan yürüyüş-

te Diyarbakır Barosu Başkanı
Av. Tahir Elçi’nin konuşmasının
ardından Bölge Baroları dönem
sözcüsü ve Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet SEVİM ortak basın metnini okudu.

33 • Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 7 - 2015

Doğu ve Güneydoğu Bölge Baroları Dönem
Sonu Toplantısı için Konuğumuz oldular.

14-15 Mart 2015 tarihinde Baromuz ev sahipliğinde yapılan
dönem sonu toplantımıza Doğu
ve Güneydoğu Bölge Baroları’na
yapmış olduğumuz davet üzerine, Diyarbakır Barosu, Şanlıurfa
Barosu, Muş Barosu, Bitlis Barosu,Bingöl Barosu, Ağrı barosu,
Dersim Barosu, Hakkari Barosu,
Şırnak Barosu, Gaziantep Barosu,Siirt Barosu, Van Barosu
ve Mardin Barosu Başkanları,
temsilcileri ve bu barolardan
yönetici meslektaşlarımız katılım gösterdiler. 14 Mart 2015
tarihinde yapılan toplantıda toplumsal, hukuki ve siyasal konular
görüşülüp tartışıldı. Yaşadığımız
barış ve çatışmasızlık ortamının
sürmesi ve sürece destek verilmesi, İç güvenlik paketi, hasta

tutuklu ve hükümlülerin durumu,
önümüzdeki günlerde yapılacak
olan seçimler, Üniversitelerde
yaşanan olaylar ve provakasyonlar, Pozantı cezaevinde yaşanan
çocuk istismarı olayları, Kadına
karşı şiddet olayları, Kobane’nin
yeniden inşası, Mısır ve İran’da
yaşanan siyasi idamlar, Halepçe
katliamının yıldönümü, toplantıda ele alınan konulardan bazıları
oldu. Toplantı sonrası görüş birliği içinde hazırlanan sonuç bildirgesi metni Baro Başkanımız Av.
Ahmet Sevim tarafından okunarak basına ve kamuoyuna duyuruldu. Toplantı sonunda yeni
dönem sözcülüğü görevi alınan
karar ile Bitlis Barosu’na verildi.
Dönem Sonu toplantısı için Ba-

romuzun konuğu olan Baroların
değerli Başkan ve temsilcileri ve
aileleri ile akşam yemeğinde bir
araya geldik. Programımız kapsamında ertesi gün Tarihi Hasankeyf’i birlikte gezdik. Gezinin ardından Batman Barosu Yönetim
Kurulu Üyesi Av. Tayyar Ekmen
ve değerli meslektaşımız Av.Rıfat Mahmut Ekmen’in ev sahipliğinde, Gercüş’e bağlı Edawa
Köyünde bulunan tarihi konakta
bir araya geldik. Doğal Köy yaşamı içinde dinlenme olanağı bulan
misafirlerimiz beraberce yenen
yemeğin ardından Batman’dan
ayrıldılar. Batman Barosu olarak
katılımlarından dolayı tüm konuk
Baro Başkanları, temsilcileri ve
ailelerine teşekkür ederiz.
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İnsan Hakları Batman Platformu’nun
Batman’da ki Sığınmacı ve Mültecilere
İlişkin Gözlem ve Tespit Raporu
Basınla Paylaşıldı.

B

atman’da faaliyet gösteren
insan Hakları ve Meslek Örgütleri arasında ortak çalışmanın zeminini oluşturmak, aralarındaki uyum ve koordinasyonu
sağlayarak insan hakları savunucularını ve insan hakları mücadelesini güçlendirerek bütünlüklü
bir bakış açısı ile izleme, denetleme ve belgeleme yapabilmek
amacıyla çalışmalara başlayan
ve Baromuzun da bileşeni olduğu İnsan Hakları Batman Platformu, Batman’daki sığınmacılar
ve mültecilerin hukuki ve sosyal
sorunlarının gözlem ve tespiti
ile ilgili raporunu 03.03.2015 tarihinde kamuoyuna sunmuştur.
Ülkelerinde yaşanan iç savaş ve
şiddet olayları nedeniyle zorunlu
olarak yerlerinden olan Suriye,
Irak ve Afganistan vatandaşla-

rından Batman’a sığınan 20 bini
aşkın kişinin insani, sıhhi, hukuki
koşullarının tespiti, kamuoyu ve
ilgili kurumlarla paylaşılmıştır.
Raporun çalışmaları kapsamında
öncelikli olarak Şengal ve çevresinden gelen Ezidilerin kaldığı
Batman Belediyesi’nce organize
edilen ve toplanan desteklerle
kurulmuş İkiköprü (Korixe) yaşam
alanı, sığınmacı Ezidi’lerin yerleşik olduğu Batman ve Beşiri’ye
bağlı köyler, Batman Belediyesi’ne ait Esentepe tesislerindeki
Ezidiler ve şehir içinde özellikle
kenar semtlere yerleşmiş Suriye vatandaşı Kürt ve Arap’lar
ile Afganistan vatandaşlarının
kaldığı yerler gezilmiş, görüşmeler yapılmıştır.Oldukça kapsamlı
olan raporda özetle ; mülteci ve
sığınmacıların ihtiyaçlarını karşı-

lamakla resmi kurumların öncelikli olarak sorumluluk almaı gerektiği , çalışmaların yürütülmesi
için ülke çapında ve Batman düzeyinde koordinasyon mekanizmalarının kurulması ve kısa,
orta ve uzun vadeli stratejilerin
oluşturması gerektiği ,sağlık hizmetlerine erişim konusunda Ezidi
ve Afganların da Geçici Koruma
Yönetmeliği kapsamına alınması
gerektiği, savaş mağdurlarına
uzmanlar tarafından psikolojik
destek verilmesi gerektiği, kötü
koşullarda çalıştırılan sığınmacıların çalışma koşullarının düzeltilmesi ve emeklerinin karşılığının verilmesi konusunda gerekli
vicdani hassasiyet toplumsal dayanışmanın gösterilmesi gerektiği, hususları önemle vurgulandı.
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MÜLTECİ HAKLARI
ÇALIŞTAYI
B

aromuz Mülteci Hakları Komisyonu çalışmaları kapsamında 09 Şubat 2015 tarihinde
komisyon üyeleri meslektaşlarımızın yanı sıra, Batman İnsan
Hakları Ortak Platformu bileşenlerinin de temsilcileri ile katılım gösterdiği çalıştay yapıldı.
Çalıştay için konuğumuz olan ve
sunumlarını gerçekleştiren Mülteci-Der Başkanı Av. Eda Bekçi,
Uluslararası Af Örgütü Türkiye
Şubesi Başkanı Av. Taner Kılıç
ve Mülteci-Der İdari Koordina-

törü Pırıl Erçoban , mülteci ve
sığınmacıların hakları ve tabi
oldukları mevzuatın yanı sıra
uygulanan idari pratiklere dair
bilgiler verdiler. Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu ve
Geçici Koruma Yönetmeliğinin
mercek altına alındığı çalıştayda
,İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç
İdaresi Genel Müdürlüğü’nün,
AFAD Başkanlığının görev ve
sorumlulukları değerlendirildi.
Geçici koruma statüsünde olan,
ülkesinden ayrılmaya zorlan-

mış, kitlesel olarak sınırlarımızı
geçip ülkemize ve bölgemize
gelen sığınmacıların karşılaştığı
sorunlar ve çözümleri ele alındı. Ayrıca mülteci haklarına dair
hukuki başvurular ve açılan idari
davaların usul ve esaslarının da
anlatıldığı bir çalıştay oldu. Batman Barosu olarak , Yabancılar
Hukuku alanındaki bilgi ve deneyimlerini bizlere aktardıkları için
konuklarımıza teşekkür ederiz.
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Baro Başkanları İzmir Toplantısı Sonuç Bildirgesi

K

amuoyuna iç güvenlik paketi olarak yansıtılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
görüşülmekte olan yasa tasarısına tepki göstermek amacıyla
aralarında Baro Başkanımız Av.
Ahmet Sevim’in de bulunduğu
baro başkanları ortak bir açıklamaya imza attı.Kamuoyuna
İç Güvenlik Paketi olarak yansıtılan ve Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde görüşülmekte olan
"Polis Vazife Ve Salahiyetleri Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev
Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun
Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" halkın var olan
hukuk güvenliğini ortadan
kaldıracak hükümler içermektedir. Hakim ve savcı gibi yargı

makamlarının sorumluluk alanında olan yetkiler, bu tasarı
yasalaşırsa, siyasi iktidara bağlı
olan vali ve kaymakam gibi yürütme makamları ile doğrudan
polise verilmiş olacaktır.
Bu tasarı yasalaşırsa, demokratik ülkelerdeki "kuvvetler
ayrılığı ilkesi" ortadan kaldırılarak, hukuk devleti yerine polis
devletine geçilecek, yurttaşların hak arama güvencesi olarak
gördüğü demokratik hukuk
düzeni, yerini baskıcı, faşizan
bir sisteme terk ederek, hukuk
devleti mülki amir ve polis eliyle ortadan kaldırılacaktır.
Anayasal hak ve özgürlüklere
sahip çıkan ve evrensel hukuk
kurallarının savunucusu, hak
arama mesleğinin uygulayıcıları olan biz avukatlar ve onların

örgütlü gücü olan barolar, anılan yasa tasarısının karşısında
olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Biz baro başkanları ve hukukçular olarak, bu vahim tasarının yasalaşması durumunda,
toplumsal barışın tümüyle
ortadan kalkacağını, bireysel
ve kollektif hukuk güvenliğinin yok edileceğini, totaliter bir
düzenin keyfi uygulamaları ile
karşı karşıya kalınacağını biliyoruz.
Bu tasarının yasalaştırılması
ısrar ve inadından vazgeçilmediği taktirde, başta Türkiye
Barolar Birliği ve barolar olarak,
hukuk mücadelemizi, her platformda kararlılıkla ve eylemli
olarak sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İç güvenlik paketine dair açıklama

M

eclis gündemine gelmesi
iki haftadır ertelenen, kamuoyunda “İç Güvenlik Paketi”
olarak isimlendirilen ve çeşitli
kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören düzenleme, yasalaşması durumunda yaratacağı ağır toplumsal tahribatlar
nedeniyle ülke gündeminde
önemli bir yer tutmakta ve
toplumun büyük kesiminde
tepkiye neden olmaktadır.
Yaşam hakkından başlayarak,
siyasi faaliyetlerin yürütülmesinden, demokratik bir toplum
için vazgeçilmez olan toplantı
ve gösteri yürüyüşleri hakkının

kullanımı ve hatta her türlü
kutlama ve protesto hakkı gibi
günlük yaşamın tamamını etkileyecek bu düzenlemenin yasalaşması ile en temel demokratik haklar ağır cezalarla tehdit
altında alınacaktır. Yaşanılan
bunca acı tecrübeye rağmen
“kamu düzeni”ni neredeyse
yargısal yetkilerle donatılmış
kolluk ve idare eliyle, daha ağır
cezalar ihdas ederek sağlamaya çalışmak, toplum gerçekliğine yabancılaşmış bir anlayışa
işaret eder.

ve Hürriyetler Tehdit Altına Alınıyor
Söz konusu Tasarı ile hâkim
ve savcı kararı aranmaksızın
polisin arama yetkisi genişletilmekte, savcı talimatı olmadan kolluğa gözaltına alma ve
yakalama yetkisi tanınmakta,
yine polise yargı denetimi olmadan telefon dinleme yetkisi
verilmekte, toplantı ve gösteri
yürüyüşü hakkının meşru olup
olmadığının nitelemesi ve dolayısıyla müdahale yetkisi polisin takdirine bırakılmaktadır.

Düzenlemenin Yasalaşma ile
Yaşam Hakkı Dâhil Temel Hak

Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının kullanımı sırasında
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insan sağlığı üzerinde olumsuz
ve kalıcı etkisi tartışmasız olan
boyalı su kullanımının önü açılmakta, gaz ve boyalı su kullanımından korunmak için yüzün
kısmen dahi olsa kapatılması
halinde bile, bireylerin ağır bir
şekilde cezalandırılmasının yolu
açılmaktadır. Düzenleme ile
bireysel ve topluluk haklarının
kullanımı ciddi ceza tehdidi altına alınmakta, ceza miktarı arttırılarak ve cezaların ertelenmesi
imkânı da ortadan kaldırılmaktadır.
Düzenlemenin yasalaşması ile
Valilerin idari tasarrufu ile verdiği kararlar adeta yargısal bir
nitelik taşıyacak ve bu kararlara
uymayanlar hakkında ceza verilebilecek, toplumsal olaylarda
araçlarını Valilik emrine vermeyen belediyelerin araçlarına polis marifetiyle el konulacaktır.
Tüm bunların yanı sıra polise
tanınan oldukça geniş ve hiçbir
objektif kriterle sınırlanmayan
silah kullanma yetkisiyle kişilerin
yaşam hakkı tehdit altına alınmaktadır.
Kolluğun Suçlarına Yasal Güvence Geliyor.
Toplumsal olaylarda kolluk güçlerinin yetki aşımı ile yaşam hakkının ihlaline kadar varan suçları
sorunlu idari ve yargısal pratiklerle cezasız kalmakta iken, bu
düzenlemenin yasalaşması ile
adeta yasal bir güvenceye kavuşturulmuş olacaktır.
Toplum Cezasızlıkla Mücadele
Yasası Bekliyor.

Kolluk güçlerinin yetki aşımı,
orantısız güç ve hatta kasti eylemleri ile yaşanan can kayıplarına rağmen, yoğun kamuoyu
baskısı ile açılan davaların cezasızlıkla sonuçlanması karşısında
toplumun beklentisi PVSK’da
güç kullanımının sınırlanması ve
kolluk eliyle işlenen suçlarda etkili soruşturma ve cezalandırma
iken, tam tersi bir düzenleme
ile demokratik bir toplumun
gerektirdiği hakların kullanımını
engelleyecek ve hatta yaşam
hakkını pervasızca ihlal edecek
uygulamaların önünün açılmasını kabul etmek mümkün değildir.

saygılı bir idari pratik ile sağlanabilir.

Yargının ve kolluğun günlük
siyasi hesaplarla toplum beklentileri ve demokratik değerler
yerine, siyasal iktidarın ihtiyaç
ve amaçlarına hizmet edecek
şekilde dizayn edilmesinin bedellerini bütün bir toplum ağır
bir şekilde ödeyecektir.
Kamu Düzeni Bağımsız ve Tarafsız Yargı ve İnsan Haklarına
Saygılı İdari Uygulamalarla Sağlanabilir
Kamu düzeninin polisiye tedbirlerle sağlanamayacağı konusunda yaşadığımız bunca
acı tecrübeye rağmen, güvenlikçi yaklaşımlarla temel hak ve
hürriyetleri sınırlamak, aksine
toplum devlet ilişkilerinde derin bir güvensizliğe sebebiyet
verecektir.
Kamu düzeni tarafsız ve bağımsız bir yargı ile suç ve suçlu ile
mücadelede demokratik ölçüler içinde temel insan haklarına

Biz aşağıda imzası bulunan
Doğu, Güneydoğu Bölge ve
Ankara Baroları olarak, iktidar
partisine gerek Mecliste bulunan tüm partilerin gerekse de
sivil toplum örgütlerinin itirazlarına ve muhalefetine kulak
vermesini ve bu düzenlemeyi
meclisten bir an önce geri çekmesi çağrısını yapıyoruz.
•

ADIYAMAN BAROSU           

•

AĞRI BAROSU          

•

ANKARA BAROSU

•

BATMAN BAROSU

•

BİNGÖL BAROSU

•

BİTLİS BAROSU     

•

DİYARBAKIR BAROSU        

•

ERZİNCAN BAROSU    

•

ERZURUM BAROSU

•

GAZİANTEP BAROSU

•

HAKKARİ BAROSU

•

IĞDIR BAROSU         

•

KARS - ARDAHAN BÖLGE

•

BAROSU                

•

KİLİS BAROSU

•

MARDİN BAROSU          

•

MUŞ BAROSU          

•

SİİRT BAROSU     

•

ŞIRNAK BAROSU  

•

ŞANLIURFA BAROSU

•

TUNCELİ BAROSU         

•

VAN BAROSU
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Özgecan Cinayetine dair açıklama

M

ersin Tarsus’ta üniversite
öğrencisi Özgecan Aslan,
12 Şubat 2015 tarihinde Mersin’de bindiği minibüste tecavüze uğramış, yakılarak öldürülmüş ve dereye atılmıştır.

Türkiye'de tecavüz, cinsel istismar da dahil olmak üzere
kadına yönelik şiddetin güç
geçtikçe arttığına, kadın cinayetlerinin önlenmesinde hiçbir şekilde yol alınamadığına,
uluslararası
düzenlemelerin
uygulanmadığına ve durumun
giderek kötüleştiğine tanık
oluyoruz.Yıl ve ay bazında Türkiye'de kadına yönelik şiddetin istatistiksel boyutu hukuk
devletlerinde asla kabullenilemeyecek bir durum hepimizin
gözleri önündedir. Bu sonuçların toplumsal cinsiyetçi zihniyetlerin politika olarak dayatılması ve bu söylemlerin bilinçli
olarak ön plana çıkarılmasıyla
doğrudan alakası olduğunu
biliyoruz. Toplumsal cinsiyetçi bakışı yok etmeyi sağlamak
için bütüncül politikalar üretilmedikçe, failler caydırıcı bir
şekilde
cezalandırılmadıkça
ve toplumda yükselen kadına
yönelik şiddet kültürüne karşı
önlem alınmadıkça bu sorunun çözülemeyeceğine inanıyoruz.
Türkiye’de gelmiş geçmiş tüm
hükümetler, bugüne dek kadına yönelik şiddeti önlemeye
ilişkin bir çok uluslararası sözleşmeye imza koymuş olmalarına karşın bu sözleşmelerin
gereğini yapmamakta, zaman

içinde çıkarılan bazı yasaların,
genelgelerin yaşama geçirilmesine katkıda bulunmamakta, gereken ilgi ve çabayı göstermemektedir. Diğer taraftan,
kadın hakları konusunda yasal
düzeyde önemli adımlar atılmış olmakla birlikte “kadın
cinayetleri ve kadına yönelik
şiddete ilişkin” veriler kadın
cinayetlerinin arttığını göstermektedir.
Şiddetin son bulması eğitimin,
yargının, kolluk kuvvetlerinin,
medyanın kısacası tüm toplumun yapılanmasında etkisi
olan ‘ataerkil’ sistemin, meşruiyet kazandırdığı ‘erkek üstünlüğü inanışına dayanan cinsiyetler arası eşitsizlik’ anlayışını
yıkacak uygulamalar,çabalar ve
düzenlemelerle mümkündür. .

vil toplum kuruluşlarını dikkate
almaya çağırıyoruz. 6284 Sayılı
Kanunun daha işlevsel bir yapıya sahip olması gerektiğine
dikkat çekiyoruz.
3) Kadına yönelik şiddetle mücadelede ve kadınların güçlendirilmesinde İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW Sözleşmesi
başta olmak üzere Türkiye’nin
kabul ettiği/onayladığı ilgili
uluslararası sözleşme ve belgelerin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.

Batman Barosu Kadın Hakları
Komisyonu olarak aşağıda belirttiğimiz çözüm önerileri OLMAZSA OLMAZ diyoruz:
1) Özgecan Aslan'ı katleden
faillerin Türk Ceza Kanunu’nun
öngördüğü en ağır yaptırımla
cezalandırılmasını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturma sürecinin hukuka uygun biçimde
yürütülmesini talep ediyor, bu
ve benzeri olayların tekrar etmemesi için tüm ilgili kurumları acilen sorumluluk almaya
davet ediyoruz.
2) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere ilgili
tüm kurumları; acil harekete
geçmeye ve bu süreçte kadın
hakları ve kadına yönelik şiddet
konularında deneyim sahibi si-
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Doğu ve Güneydoğu Baroları 14 Mart 2015 Batman Toplantısı

D

oğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Baroları 14
Mart 2015 tarihinde Batman’da
toplanarak gündemdeki toplumsal, hukuki ve siyasal meselelere ilişkin aşağıda belirtilen
hususlarda görüş birliğine varmıştır:
1- Yaklaşmakta olan Newroz
Bayramı ile birlikte çözüme
dönük umutların yeşerdiği ve
beklentilerin arttığı bir dönemde uzun süredir devam eden
çatışmasızlık ortamının kalıcı
barışa evrilmesi için yürütülen
çalışmaların kayıtsız ve şartsız
desteklendiği, bu çerçevede
oluşturulacak izleme heyetine
Bölge Barolarının da katkı sunmaya hazır olduğu ifade edilmiştir.

Ancak çözüm sürecinin günübirlik siyasi hesaplara kurban
edilmemesi yönündeki genel
toplumsal kabul, iç güvenlik
paketinin ısrarla çıkarılması ile
zedelenmiştir. Bu durum yakın
zamanda yapılan ortak açıklamanın oluşturduğu heyecanı
da gölgelemiştir. İç güvenlik paketinin bir kısmının Meclis’den
çekilmesi yeterli görülmemiş,
paketin tamamının çekilmesi
yönünde genel bir irade ortaya
çıkmıştır.
Genel seçimlerin yapılması ile
birlikte oluşacak yeni Meclis,
çözüm sürecini başarıya ulaştıracak ve tüm toplumsal kesimlerin beklentilerine cevap olabilecek yeni bir anayasa yapımına
hızla başlamalıdır. Bu bağlamda

tüm toplumsal kesimlerin temel
hak ve hürriyetlerini güvence
altına alacak yeni bir Anayasaya
ihtiyaç olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.
Bununla beraber yaşam hakları
devletin güvencesi altında olan
hasta tutuklu ve hükümlülerin
serbest
bırakılması-infazının
ertelenmesi gibi bir dizi idari
pratikle bile çözülebilecek bir
meselenin çözümünün ertelenmemesi çağrısında bulunulmuştur.
2- Demokratik bir toplumun
vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin, seçim sürecinde
örgütlenme, propaganda faaliyetlerini kamusal bir baskıya
maruz kalmadan yürütmesinin;
bu bağlamda halk iradesinin
sandığa tam olarak yansıması için demokratik ve adil bir
seçim dönemi geçirilmesinin
önemi vurgulanmıştır.
Son dönemde özellikle üniversitelerde yaşanan olayların,
provakasyonlara ve toplumsal
gerginliklere sebebiyet verme
tehlikesi barındırdığından yaklaşan seçimin güvenliğini zedeleyeceğine dikkat çekilmiştir.
3- Daha önce Pozantı Cezaevi’nde yaşanan ve toplum vicdanını derinden yaralayan çocuk
istismarı vakalarına ilişkin etkin
bir soruşturma yapılmamış ve
sorumlular yargı önüne çıkarılmamıştır. Kamu görevlilerinin
işlediği suçlardaki cezasızlık politikaları başka cezaevlerinde de
benzer suçların işlenmesine ne-

den olmuştur. Bölge Baroları bu
nedenle çocuk cezaevlerinde
yaşanan ihlallerle ilişkin inceleme ve raporlama kararı almıştır.
4- Kadına karşı şiddet son dönemlerde yoğun bir biçimde
artış göstermiş ve bu nedenle
kamuoyunda yoğun bir duyarlılık oluşmuştur. Bu çerçevede
özellikle idari pratiklerin yasal
mevzuata cevap olamadığı, yaşam hakkını koruma yükümlülüğü bulunan kamusal makamların kadına karşı şiddetle etkin
mücadele etmesinin gerekliliği
vurgulanmıştır.
5- Kobané’nin yeniden inşası
sürecine Bölge Barolarımızın
insani ve maddi katkı sunması
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Partiya Azadiya Kurdistan (Kürdistan Özgürlük Partisi) isimli siyasi partiye, “Tüzük,
program ve isminde Kürtçe kullandığı ve Kürtlerin devlet olma
hakkını savunduğu…” gerekçesiyle ihtarda bulunması demokratik değerlere, örgütlenme ve
ifade özgürlüğüne aykırı bulunmuştur. Bu çerçevede Yargıtay
Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan
Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi
Hakları Sözleşmesi ile Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uyması beklenmektedir.
7- Mısır ve özellikle İran’da evrensel insan hakları hukuku
tarafından mahkum edilen siyasi idamlar kınanmış ve her
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türden idamın bir ceza yöntemi olmaktan çıkarılması gereği
vurgulanmıştır. Her gün yeni
infaz haberleriyle gündeme
gelen İran’a karşı Bölge Baroları
tarafından somut ve etkin kampanyaların yapılması kararlaştırılmıştır.
8- Roboski Katliamı ve Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur
Yeşiltepe hakkında Anayasa
Mahkemesi’ne yapılan bireysel
başvuruların kamuoyunda yarattığı infial de dikkate alınarak
toplumun beklentileri doğrultusunda ivedilikle gündeme alınarak sonuçlandırılması çağrısı
yapılmıştır.
9- İnsanlık tarihine kara bir leke
olarak geçen Halepçe Katlia-

mı’nın yıldönümü nedeniyle
yaşamını yitirenler ve yakın zamanda kaybettiğimiz büyük
insan ve barış abidesi Yaşar
Kemal’i saygı ve rahmetle anıyoruz.
•

ADIYAMAN BAROSU           

•

AĞRI BAROSU          

•

ANKARA BAROSU

•

BATMAN BAROSU

•

BİNGÖL BAROSU

•

BİTLİS BAROSU     

•

DİYARBAKIR BAROSU        

•

ERZİNCAN BAROSU    

•

ERZURUM BAROSU

•

GAZİANTEP BAROSU

•

HAKKARİ BAROSU

•

IĞDIR BAROSU         

•

KARS - ARDAHAN BÖLGE

•

BAROSU                

•

KİLİS BAROSU

•

MARDİN BAROSU          

•

MUŞ BAROSU          

•

SİİRT BAROSU     

•

ŞIRNAK BAROSU  

•

ŞANLIURFA BAROSU

•

TUNCELİ BAROSU         

•

VAN BAROSU

Z İ YA R E T L E R

Afad İl Müdürlüğü Ziyareti

A R A M I Z A

Av. Ayhan İsen

Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Ziyareti

K AT I L A N L A R

Av. Esra Dilekçi

Av. Fatma Bayındır

Av. Seyfettin Taş
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Kültür-Sanat

Ölü Kadınlar Memleketi
Kitabın adı:
Ölü Kadınlar Memleketi
Yazar:Burçe Bahadır
Yayınevi:Ayizi Kitap
Baskı Yılı:2014
Bunca zaman sonra daha eşit, daha
güçlü, daha özgür bir konumda olması gerekirken biz kadınlar, şimdi
yaşamak, hayatta kalmak için uğraşıyoruz. Sokakta yürüyebilmek, sevebilmek, dayak yememek, tecavüze
uğramamak, satılmamak için kan
döküyoruz.Burçe Bahadır, kocasını
öldürmekten hüküm giymiş iki kadınla ve karısını öldürmüş üç erkekle
hapishanede konuştu. Öldürülmüş

bir kadının babasını, bir başkasının
ablasını dinledi. Cinayetlerin hikayesini yazdı. Ölü Kadınlar Memleketi,
kadın cinayetlerinin neden politik
cinayetler olduğunu anlamamızı
sağlıyor. Nasıl yakınımızda olduklarını, içinde yaşadığımız atmosferin bu
cinayetleri nasıl kolaylaştırdığını görüyoruz. "Son sözün ne olur?" diyorum. Havva gözlerini gözlerime dikiyor. Ama şimdi ne çenesini kaldırmış
öfkeyle, ne de sinirden elleri titriyor;
öyle bırakmış kendini, öyle acılı, öyle
yalnız ve çaresiz: "Eğer ki bir erkek
seni öldürürüm diyorsa, kadın ona
inansın" diyor.
(Tanıtım Bülteninden)

Cesur Yeni Dünya
Yazar:Aldous Huxley
Çevirmen:Ümit Tosun
Yayınevi:İthaki Yayınları
"Cesur Yeni Dünya" bizi "Ford'dan sonra 632 yılına" götürür. Bu dünyanın
cesur insanları kapısında "Cemaat, Özdeşlik, İstikrar" yazan Londra Merkez
Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi'nde
üretilirler. Kadınların döllenmesi yasak
ve ayıp olduğu için, "annelik' ve 'babalık' pornografik birer kavram olarak
görülür Toplumsal istikrarın temel güvencesi olan şartlandırma hipnopedya
-uykuda eğitim- ile sağlanır. Hipnopedya sayesinde herkes mutludur;
herkes çalışır ve herkes eğlenir. "Herkes
herkes içindir."
"Cesur Yeni Dünya"nın önemi yalnızca
ardılları için bir standart oluşturması ve
karamsar bir gelecek tasarımının güçlü
betimlemesiyle değil, aynı zamanda
'birey yok edilse de süren macerasının'
sağlam bir üslupta anlatılmasıyla da
ilgili. Huxley, yapıtını ütopya geleneğinin kuru anlatımının dışına çıkarıp
'iyi edebiyat' kategorisine yükseltiyor.

(Tanıtım bülteninden) Aldous Leonard
Huxley,(d.26 Temmuz 1894,Surrey-İngiltere-ö.22 Kasım 1963.Los Angeles)
İngiliz yazar.İngiltere'nin Sussex bölgesindeki Godalming'de doğdu. Birçok
ünlü bilim .adamı ve sanatçı yetiştirmiş
olan Huxley ailesinden geliyordu. Eton
College’da okuduğu sıralar gözlerindeki bir rahatsızlık yüzünden kör olma
tehlikesiyle karşılaşınca, öğrenimine
ara vermek zorunda kaldı. Sonradan
Oxford Üniversitesi’ndeki Balliol College'da okudu.Romanları ve denemeleriyle tanınmış olmasına karşın kısa
hikâyeler, şiir, gezi yazıları, film hikâyeleri ve senaryolar ile de uğraşmıştır. Roman ve denemelerinde sosyal norm
ve idealleri, bilimin insan yaşamında
yanlış kullanılımını eleştirmiştir.Parapsikoloji ve mistik temelli felsefelerle ilgilenmiş ve bu konularda yazılar kaleme
almıştır. Özellikle Türkçeye "Kalıcı Felsefe" adıyla tercüme edilen "Perennial
Philosophy" adlı eseri Perennial Felsefeyi çeşitli çevrelerde yeniden gündeme taşımıştır.

42 • Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 7 - 2015

Görmek
Kitabın adı: Görmek
Özgün adı:Ensaio sobre a luciez
Yazar

:Jose Saramago

Çevirmen:Aykut Derman
Yayınevi:Can yayınları
“Adı belirsiz bir ülkenin başkentinde
seçim günü bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başlayınca kimse oy atmaya gitmez. Öğleden sonra yağmur durunca, saat tam dörtte,
seçmenler sanki emir almışçasına
sandıkların başına koşarlar. Ama sandıklar açıldığında, kullanılan oyların
yüzde 83'ünün boş olduğu ortaya
çıkar. Bunun bozguncu bir grubun,
dahası uluslararası bir anarşist örgütün işi olduğunu düşünen hükümet
olağanüstü hal ilan eder. Yıllar önce
kenti saran "körlük salgını"ndan kurtulan tek kişinin bu olayla bağlantılı
olduğundan kuşkulanılır. "Beyaz veba"nın öteki kentlere de yayılmasını
önlemek için başkent abluka altına
alınır, bir polis komiseri "suçlular"ı
bulmakla görevlendirilir.
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José
Saramago'nun Körlük'ten sonra kaleme aldığı Görmek, demokrasinin
kırılganlığı ve hükümetlerce saptırılması üstüne şaşırtıcı bir taşlama. Günümüz edebiyatının üslup ustasından derin bir çağ eleştirisi.”(Tanıtım
bülteninden)Portekiz'in en tanınmış
yazarlarından olan Jose Saramago,
16 Ekim 1922 tarihinde Azinhaga köyünde doğdu. Henüz üç yaşındayken, ailesi Lizbon'a taşındı. Ekonomik
sıkıntılar nedeniyle yükseköğrenim
yapamayarak, başka işlere yönelmek
zorunda kaldı; sağlık görevlisi, yayıncı, çevirmen, gazeteci olarak çalıştı.
On iki yıl boyunca bir yayınevinde
yayın yönetmenliği ve “New Seara”
dergisinde edebiyat eleştirmenliği
yaptı. Bir komünist olan Saramago,
Antonio Salazar'ın diktatörlüğüne

karşı mücadele etti ve ilk kitabını
izleyen 18 yılda gazeteci olarak çalışırken, yalnızca seyahat ve şiir kitapları yazdı. Salazar rejimi 1974 yılında
yıkıldıktan sonra tekrar roman yazmaya başladı. Eleştirmenler, Saramago'nun çalışmalarında, Latin Amerika
mistisizmini realizmle kaynaştırdığını
belirtiyorlar. Saramago'nun uluslararası düzeyde tanınmasını sağlayan
yapıtı, 1983 yılında yayınlanan Memorial do Convento'dur. Opera olarak da sahnelenen bu yapıt, bireyler
ve örgütlü din arasındaki savaşı inceleyerek, Saramago'nun otoriteye
karşı uzun mücadelesini de yansıtıyordu. Fernando Pessoa'nın takma
isimlerinden biri olan Ricardo Reis'in
Lizbon'a dönüp yaratıcısıyla karşılaşmasını konu alan O Ana da Morte de
Ricardo Reis, 1984 yılında yayınlandı.
1995 yılına ait Körlük, insan varoluşunun özü, tanrı ve şeytan hakkında
bir romandır. 1997 yılında ise, sıradan bir memur olan Senhor José'nin
çevresinde dönen bir roman olan
Bütün İsimler yayınlandı. Bunların dışında yazar, The Manual of Painting
and Calligraphy, Terra do Pecado
gibi romanlara da imzasını atmıştır.
Saramago'nun yapıtlarının arasında
iki şiir kitabı, birçok deneme, oyun
ve roman vardır. Bunların arasında
özellikle romanlarıyla birçok ödüller
almış olan Saramago'nun edebiyat
yaşamının asıl meyvesi, 1998 yılında
aldığı Nobel Edebiyat Ödülü'dür. Yapıtlarındaki hayalgücü, sevecenlik ve
ironiyle anlaşılması zor gerçeklerin
kavranmasını sağlayarak çağımızın
en önemli edebiyatçıları arasında
yerini alan Saramago, halen Kanarya
Adaları'nda yaşamaktadır. Saramago
Türkçe'de Körlük, Umut Tarlaları, Bütün İsimler, Yitik Adanın Öyküsü gibi
romanlarıyla tanınmaktadır.

43 • Batman Barosu Yayın Organı | Bülten Sayı: 7 - 2015

Keyifli Anlar
Gerçek Lezzetler

0488 214 09 99

0488 212 09 99

TPAO Tesisleri - BATMAN
www.cafepetrol.com

T. Özal Bulvarı - BATMAN
www.batmanmado.com

