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Geçen yýl bu günlerde yaþadýðýmýz
Roboski katliamýnýn þoku ve yüreklerimizi parçalayan görüntüler, bizlerde yaþama
dair ciddi sorgulamalar yarattý. Tüm çabalara raðmen faillerin tespiti ve yargýlanmalarýna iliþkin bir arpa boyu yol alýnamamasý
da adalete olan inancýmýzý sarstý. Bu yüzden bültenimizin bu sayýsýnda “Roboski’nin
    bir kez daha duyurarak “Roboski Özel Bölümü” oluþturduk.
Türkiye’nin son 30 yýlýna damgasýný
vuran Kürt sorununun çözümü için yeterli adým atýlmamasý ve güvenlik konseptinin ön plana çýkarýlmasý sorunu daha fazla kan ve þiddet sarmalý içerisine çekmiþtir. Kürt sorununa güvenlik ve asayiþ bakýþ
açýsý ülkeyi kan gölüne çevirmiþ, yüzlerce
genç bu çatýþmalarda yaþamýný yitirmiþ, yitirmeye de devam etmektedir. Gelinen aþama bir kez daha göstermiþtir ki sorun bir
güvenlik meselesi deðildir. Sorun sosyal,
ekonomik, siyasal ve psikolojik yönleri olan
bir meseledir. Bu meselenin çözülme yöntemi müzakere yöntemidir. Ülkenin dört bir
yanýnda baþlamýþ açlýk grevlerinin can kaybý yaþanmadan sonlandýrýlmasýný da müzakere yolunda atýlmýþ ilk adým olarak deðerlendiriyoruz. Ancak atýlan her adýmdan
sonra umutlanmaya fýrsat bulamadan can
kayýplarý yaþanmasý, Kürtlere yönelik operasyonlarýn artarak devam etmesi, sorunun çözülmek istenmediði inancýný da güçlendirmektedir. Biz Þýrnak Barosu olarak
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taraflarý saðduyuya ve karþýlýklý müzakere
ortamýný yaratmaya çaðýrýyoruz.
Türkiye’nin komþularýyla ciddi sorunlar yaþadýðý bu günlerde en büyük ihtiyacý iç
barýþýný saðlamaktýr. Kendi vatandaþlarýnýn mutlu olmadýðý bir devletin dýþ dünyaya
vaat ettiði “refah ülke modeli” sizce dikkate
alýnýr mý? “AKP hükümetinin çýkýþ noktasýna geri dönmesi gerektiði” söylemi ülkede
demokrat tüm kesimlerde dile getirilir olmuþtur. Kürtlerle barýþýk, mazluma yakýn,
askeri vesayete karþý, statükoyu ve baskýyý reddeden, Avrupa Birliði hedefine baðlý
imajý ile %53 oy oranýný yakalayan AKP, bu
hedeflerinden çok hýzlý bir þekilde uzaklaþmaktadýr. Bundan 2-3 yýl önce Ortadoðu’da
sözü dinlenen bir ülke iken, izlenen yollarýn yanlýþlýðý sebebiyle uçaðý düþürülen, bakanlarý ülkelere sokulmayan, ölen insanýnýn hesabýný soramayan bir ülkeye dönüþmüþtür. Ayný yanlýþlarýn Kürt politikasýnda
da sürdürüldüðü gözlemlenmektedir. Keza
Türkiye konuþan, dikte eden ama dinlemeyen bir ülkeye dönüþmüþtür. Haliyle bu tavýr hem komþularý ile hem de kendi vatandaþý ile arasýný da açmaktadýr.
Türkiye’nin sorunlarýný ne bir bülten,
ne de kütüphanelerce kitap çözemezmiþ
gibi görünüyor. Ancak unutmayalým devrimler küçük birlikteliklerle baþladý. Biz de
iki ayda bir çýkaracaðýmýz bültenlerle öncelikle Kürt sorunu olmak üzere Türkiye’nin
sorunlarýna bizden bakýþ açýlarýyla çözümler sunmaya çalýþacaðýz. Hikayelerimizi
anlatýp empati kurmanýzý isteyeceðiz. Aramýzda kuracaðýmýz köprülerle Türkiye’de
devrimler yaratýrýz belki de…
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BAÞKANDAN

Uzun aralar versek de yeni bir bültenle
karþýnýzdayýz. Bölgede her geçen gün gerginleþen ortam, biz hukukçulara öyle sorumluluklar yüklemekte ki, avukatlýk mesleðini icra ederken dahi zorlanmaktayýz. Bu
yüzden bülten çýkarmaya da bir süre ara
vermek zorunda kaldýk.

Acýlarýn son bulmasý ve sevinçlerde
ortaklaþýlmasý dileðiyle…
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Uzun aralý yeni bültenimizle karþýnýzdayýz. Þýrnak Barosunun faaliyetlerinin, etkinliklerinin, basýn açýklamalarýnýn bir kýsmý ile
meslektaþlarýmýzýn gündeme dair yazýlarýný
bulacaksýnýz bu bültenimizde.

EDÝTÖRDEN
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Faili meçhuller daima gündemimizde önceliðini koruyacaktýr. Faili meçhullerin gömüldüðü yer iddiasýyla yapýlan kazýlar sýrasýnda,
topraktan çýkan bir kemiðe sevinmenin acýsýný
ailelerle birlikte yaþadýk. Bu acýyý bir kez yaþayan bir kiþinin faili meçhullere sýrtýný dönebileceðine inanmýyorum. Av. Nazan Birlik’in yazýsý
kendisinin de bir faili meçhul yakýný olmasý hasebiyle bu acýya hepimizi ortak etmekte…
Av. Ýdris Tanýþ “Gaspýn Bedeli” yazýsýnda, sona erse de gündemimizdeki yerini koruyan, hayatlarda onarýlmaz yaralar býrakan açlýk grevlerini irdelemiþ. Neden baþlamýþtý, nasýl sona erdi ve þimdi ne yapýlmalýdýr sorularýna verdiði cevaplarla, bu konunun unutulmayacak kadar hassas olduðunu hatýrlatýyor bizlere…
Ülkenin gündemi anlýk söylemlerle deðiþiyor. Sabah uyandýðýnýzda bir bakýyorsunuz
ki, ülke gece býraktýðýnýz yerde deðil… Ýdam ve
kürtaj tartýþmasý da böyle bir gece de gündemimize girdi. Ýdamýn ne denli hukuk dýþý bir
ceza olduðunu herhalde söylemeye gerek yok.
Bu konu gündeme getirilirken aslýnda Kürt sorununun ceza ve gözdaðý ile çözüleceðine olan
inancýn da dýþa vurulduðunu düþünmekteyim.
Meslektaþýmýz Av. Þivan Halavrut “Ýdam Helal
Kürtaj Haram” yazýsýnda her iki konunun gündeme getiriliþindeki çeliþkiyi çok güzel anlatýyor.
Hangimiz kendimizi sonsuzluða býrakmak istememiþizdir ki? Hele Kürt iseniz, hep
bir kavganýn, yoksunluðun içinde yaþamýþsanýz, acýlarla kardeþ olmuþsanýz, önünüzde tüm heybetiyle yükselen Cudi’ye bakýp zirvesine çýkmanýzýn yasak olduðunu biliyorsanýz, þöyle ciðerden bir kahkaha atmayý hiç öðrenememiþseniz, sonsuzlukta kaybolmayý is-
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temez miydiniz? Av. Fazilet Taþtan Arserim’in
þiirini okurken sizler de sonsuzlukta kaybolacaksýnýz.
Bölgenin gündemi ne kadar yoðun da
olsa, avukatlýk bizim mesleðimiz. Stj. Av. Azad
Kayasýz’ýn hazýrladýðý usulde HMK ile gelen deðiþiklerin anlatýldýðý makalenin hepimize faydasý olacaðýna inanýyoruz.
Ve Baromuzun þairi Av. Hiþyar Tay’dan
sizi alýp Þýrnak’ýn daðlarýna, Silopi’ye, Cizre’ye,
Cudi’ye ve Dicle’ye, Ýdil’e götürecek, Mem u
Zin’in aþklarýna ortak edecek bir þiir; Gönlüm…
Bu bültenimizde bir de özel bölümümüz
var. Geçen yýl bu günlerde bir sabah 35 canýmýzýn katledildiði haberi ile uyandýk. Olayýn üzerinden bir yýl geçtiði halde ne bir tutuklama
oldu, ne de faillere dava açýldý. Dosya hakkýnda
gizlilik kararý olduðundan ne gibi iþlemler yapýldýðýný da bilemiyoruz. Meclis araþtýrmasýndan da bir sonuç çýkmayacaðý beyanlarla anlaþýldý. Yani Roboski hem adalet hem de siyasal
iktidar tarafýndan kendi kaderine terk edildi.
Biz de Þýrnak Barosu olarak bu olayý unutmak
ve unutturmak isteyenlere inat, bu özel bölümle çýkardýk bültenimizi. Av. Aziz Tokay’ýn “ölü
çocuklar coðrafyasý” þiiri, Av. Rüya Elçi’nin
“Roboski’ye Adalet” yazýsý, Av. Savaþ Tanýþ’ýn
“caným çok acýyor” þiiri acýlarýmýzý otaklaþtýrmak için yazýldý. Bu ülke ancak her bir vatandaþý “Roboski’ye adalet” diye baðýrdýðýnda gerçek bir ülke olacak çünkü… Özel bölümümüzde ayrýca Bianet internet sitesinde Roboski baþlýðýnda yayýnlanmýþ bir mektup, Bölge barolarýnýn Roboski raporu ve basýn açýklamasý da var. Roboski arþivi oluþtururken bir
internet sitesinde rastladýðýmýz þair Alparslan
Akdað’ýn “Legal bir yoksulluðun resmidir Roboski” þiirini de arka kapaðýmýzda okuyacaksýnýz. Yüreðine saðlýk Alparslan Akdað…
Yazýlarý ile bültenimize katký sunan tüm
meslektaþlarýma teþekkürlerimi sunuyor, yeni
bir bültende buluþuncaya kadar umutla kalmanýzý temenni ediyorum…
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Hiç kimse masum deðildi. Sessiz kalmak,
duymazlýktan gelmek bu kýyýma ortak
olmak deðil miydi aslýnda?

6k#CVoVc7õGAõ@
u ürkeklik ve sindirilmiþlik
deðil midir, bugün bizi kuyu
baþlarýna merakla sürükleyen? Yýllar yýlý ardý sýra bizi de yakacaðýndan korktuðumuz ateþin harlý alevleri
belki bizi kuyulardan kurtardý, ama yüreðimizi yakýp geçti. Kocaman korlara dönüþtü bu memlekette yürekler. Bugün
listelerde adý geçen herkesin bir hikâyesi
var. Benim caným da yanýyor. Salt kan
baðým olduðu için deðil, bu topraklarda yaþayanlarýn herkesin acýsýna yüreðimi açtýðým için.Ben sadece yol gözleyenlerden biriyim.Benimle ayný acýyý bölen, paylaþan yüzlerce kardeþim yaþýyor
burada. Kimisi yolunu gözlediði babasý
ortadan kaybolduðunda daha annesinin
karnýndaki sýcaklýða dayanarak yaþýyordu. Yolunu gözlediði babasýný sadece annesinin yatak odasýnda asýlý koca çerçeveli eski bir resimde görmüþ, öylece baðlanmýþtý. Adý ve resmi, bir de yürek burkan acýsý, hiç eskimeyen acýsý kalmýþtý
ona. Babasý alýndýktan 3 ay sonra doðduðu için hiç tanýmadý onu.Saçlarýný okþayamadý babasý. Sevemedi, sarýlamadý bir

B
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tek defa. Hiç oynayamadý onunla. Hep bir
yaný eksik,boynu bükük kaldý.
Büyük sýr perdesi(!) aralanmaya çalýþýlýrken yakalanan komutanýn kýzý ise
ondan çok farklýydý. Babasý hep yaný baþýndaydý. Ýlk adýmýný attýðýnda, ilk “baba”
dediðinde, ilk güldüðünde onunlaydý. O
yüzden kaçak babasý yakalandýðýnda gözyaþý döküyordu hýçkýrarak ve kahýrlanýyordu. O da babam masum diyordu, kuyulara atýlan, orda aranan diðer babalardan habersiz… Babasýný resimlerden sadece resimlerden tanýmak ne demek biliyor muydu, karanlýk çöküp de yataðýna
girdiðinde kapý açýldýðýnda, köpek havladýðýnda, aðaçlardaki yaprak hýþýrtýsýna
bile uyandýðýnda acaba babam döndü mü
demek nasýl bir duygu hiç tattý mý? Küçük Aleyna’dan daha þanslýydý, özlediðinde gidip ellerini tutabilecek, sarýlabilecek
bir babasý hala vardý, araya giren demir
parmaklýklara raðmen. Ya küçük Aleyna…
Her gün televizyonda birileri kuyulardan bahsediyor, kemiklerden, asitten
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bahsediyor. Küçük Aleyna, annesinin bu
haberleri izlemesine anlam veremiyor.
Bilmiyor ki annesi umutlarýný kuyulara
baðlamýþtýr. O ölüm çukurlarý belki de
annesinin bitmeyen yasýnýn sonu olacaktýr. Küçüktür Aleyna anlayamaz yasý, hele
kemiklerin umut oluþunu hiç anlayamaz.
Babasýndan geriye kalan acýnýn alevlerini bu kuyulardan çýkacak sularýn deðil,
kemiklerin söndüreceðinden bihaberdir.
Nasýl nasýl bir vahþet, bir kýyýmdýr
bu? Suçsuz, çaresiz, kýstýrdýklarý masumlara acýmayanlar, insan olma yetilerini, duygularýný nerde unutmuþlardý. Gece nasýl koydular yastýða baþlarýný ve nasýl daldýlar uykuya… Kurþunlayarak köprü altýna attýklarý Murat’ý, öldürüp yaktýklarý Ýdris’i, sýnýrdan öteye geçmek isterken adeta buhara dönüþtürüp
kaybettikleri Halil ile Mehmet’i nasýl böyle çarçabuk unuttular? Oysa onlarý bekleyenlerin yüreðindeki ateþ hiç sönmedi.
Onlar kýyýmlarýný beyinlerinin en ücra köþesinde bile tutmak istemezken, yol gözleyenlerin göz pýnarlarý hep ýslak, yürekleri buruk, boyunlarý bükük kaldý.

4
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Olmasaydý sonumuz böyle diyordu vatanýndan ayrý, sevdiklerinden ayrý
kalmaya mahkûm edilen Sevgili Ahmet
Kaya.
Birer yolcuyduk ayný ormanda kaybolmuþ
Ayný çýtýrtýyla ürperen bir serçe
Hep ayný yerde karþýlaþýrdýk tesadüf bu
Birer tomurcuktuk hayatýn kollarýnda
Birer çið damlasýydýk
Bahar sabahýnda, gül yapraðýnda..
Dedim ya, hiç yoktan susturuldu þarkýmýz
Yüreðim kanýyor, ciðerim kanýyor
Olmasaydý sonumuz böyle.
Sizleri unutmadýk, unutmak isteyenlere de unutturmayacaðýz. Yüreðimizi yakan bu ateþin bir tek kývýlcýmý kalana dek,
býkmadan, usanmadan haykýracaðýz. Faili belli, katilleri belli diyecek, hesap so  
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asp; kýsaca bir hakkýn sahibinin rýzasý olmadan baþka kiþi
veya kiþilerce bu hakkýn zorla, hile ile alýnmasýdýr. Durum böyle olunca aslýnda hile ve zorbalýðý yapanýn bir bedel ödeyerek haksýzlýða uðrattýðý kiþi veya
kiþilerin haklarýný iade etmesi gerekirken
her nedense Türkiye’de haksýzlýða uðrayan kiþiler gasp edilen haklarýný alabilmek
için bedel ödemek zorunda kalmaktadýrlar. Özellikle Kürtler bu ülkede gasp edilen
tüm haklarýný alabilmek için nice bedeller
ödemiþ ve halen ödemektedirler. Ölümlerden, köy yakma ve boþaltmalardan, iþkencelerden, aðýr cezalardan, sürgünlerden, tutuklanmalardan aklýnýza gelebilen
her türlü ezalardan geçen bir halk olmuþtur Kürtler bu ülkede. 21. yüzyýlda halen,
hem haklarý gasp edilen hem de bu haklarýn iadesi için bedel ödemek zorunda olan
bir halktýr. Bu nedenle yazýmýn baþlýðýný bu
þekilde seçmeyi uygun gördüm.

G

Çok yakýn tarihimizde cezaevindeki birçok siyasi tutuklu ve hükümlü, Kürt
Dili üzerindeki yasaklamalarýn kaldýrýlmasý ve cezaevinde hükümlü olarak bulunan
PKK lideri Abdullah ÖCALAN’A uygulanan
tecrit koþullarýnýn sona erdirilmesi için aç-
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lýk grevine baþladýlar. Buradaki asýl sorun
bu taleplerin haklýlýðý ve hukuki mi siyasal
mý olduðu noktasýnda yoðunlaþtý. Ancak
bu konuya girmeden önce Türkiye’deki açlýk grevlerini ve açlýk grevlerinin sonuçlarýný (alýntý yaparak) hatýrlamakta yarar var.
Nazým Hikmet 29 Mart 1938’de aske        suçuyla 15 yýl aðýr hapse mahkûm edildi, ayný
yýlýn aðustos ayýnda ise askeri isyana teþvikten 20 yýla mahkûm edilerek toplamda
35 yýl aðýr hapis cezasý aldý. Sonradan cezasý 28 yýl 4 aya indirildi. Çeþitli ceza evlerinde 12 yýl tutuklu kaldýktan sonra, 1946
yýlýnda TBMM’ne bir dilekçeyle baþvurarak tahliyesini talep etti, fakat bu isteði
reddedildi. Bu arada Birleþmiþ Milletler
Örgütü’ne baðlý Uluslararasý Hukukçular
Derneði 9 Þubat 1950’de Nazým Hikmet’in
serbest býrakýlmasý dileðiyle TBMM baþkanýna, milli savunma ve adalet bakanlarýna birer mektup gönderdi. Bu giriþimlerden bir sonuç alamayan Hikmet, Bursa
Cezaevi’nde 8 Nisan 1950’de bir açlýk grevine baþladý. Avukatý yaptýðý çeþitli görüþmelere dayandýrarak iki gün sonra 10 Nisan 1950’de ara vermesini istedi. 2 Mayýs
1950’de tekrar açlýk grevine baþladý.
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Mayýs
Darbesi’nde
tutuklanýp
Yassýada’ya gönderilen Celal Bayar, adli
týp raporuna göre 22 Mart 1963’de Kayseri cezaevinden tahliye edildi. Fakat altý gün
sonra tekrar gözaltýna alýnarak ayný cezaevine gönderildi. Bu durumu protesto etmek için 3 günlük bir açlýk grevi yaptý.
Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan, Hüseyin
Ýnan idam edilmelerinden hemen önce,
Nisan 1972’de Mamak Askeri Cezaevi’nde
on iki günlük bir açlýk grevi baþlattýlar.12
Eylül Darbesi’nden önce ve sonra çok sayýda açlýk grevi yapýldý. Bu açlýk grevlerinde
özellikle Metris, Mamak ve Diyarbakýr gibi
cezaevleri ön plandaydý. Bunlarýn içerisinde 1984 yýlýnda Metris Cezaevi’nde baþlayan ve üç kiþinin ölümüyle sonuçlanan bir
açlýk grevi yaþandý. 14 Aðustos 1983’de
hapishane yönetimi tarafýndan baþlatýlan, koðuþlardaki mahkûmlara ait eþyalara el konmasý ve mahkûmlarýn aranmasýnýn onur kýrýcý þekillerde yapýldýðý iddia edildi. Devrimci Sol ve TÝKB tarafýndan
11 Nisan 1984’de açlýk grevi baþlatýldý. 400
mahkûmun katýldýðý bu grev 45. günden
sonra ölüm orucuna dönüþtü. Açlýk grevindekilerin talepleri þunlardý:
        rýlmasý
    
     
düzenlenmesi
     
masý

  -

Bu grev sýrasýnda
da Abdullah Meral (63
gün), Haydar Baþbað, Fatih Öktülmüþ (66 Gün) ve
Hasan Telci (72 gün)
öldü. Zeynel Polat
ise 75 gün boyunca açlýk grevi yaptý. 1985 yýlýnda Met-
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ris cezaevinde açlýk grevine devam eden
35 kiþi kaldý. Þubat 1986’da tek tip kýyafet
uygulamasýna son verildi ve bir süre açlýk
grevleri durdu. Temmuz 1987’de Saðmacýlar Cezaevinde 50 mahkûm açlýk grevine baþladý ve bu grev Anadolu’daki cezaevlerine yayýldý. 13 Aðustos 1987’de TAYAD
temsilcileri ile yönetimin yaptýðý görüþmeler sonucunda istekler kabul edildi ve
açlýk grevi durduruldu. 1988’de Diyarbakýr Cezaevi’nde Mehmet Emin Yavuz açlýk
grevi yaparken öldü. Dönemin adalet bakaný Mehmet Topaç tarafýndan tek tip kýyafet uygulamasý hakkýnda tekrar bir genelge verilmesine raðmen çok sayýda hapishanede açlýk grevleri baþlatýldýðý için uygulamaya konulamadý. Necmettin Erbakan ve Tansu Çiller’in koalisyon hükümetiyle yönetimde bulunduklarý 1996 yýlýnda,
adalet bakaný Mehmet Aðar’ýn çýkarttýðý
cezaevleri ile ilgili Mayýs Genelgesi olarak
bilinen genelgeyi protesto etmek için açlýk
grevi baþlatýldý. Mayýs sonuna kadar ülkedeki yaklaþýk 43 cezaevine yayýldý. Toplam
2174 mahkûm açlýk grevi ve 355 mahkûm
da ölüm orucuna katýldý. Ýlk açlýk grevi Diyarbakýr E tipi cezaevinde PKK davasýndan
tutuklu kiþilerce baþlatýldý. Bu olay sonucu
on kiþi hayatýný kaybetti. Hükümetin deðiþmesiyle Mehmet Aðar’ýn yerine gelen Þevket Kazan bu genelgeyi iptal etti. ÝHD, ÎHV,
ÇHD, Tabipler Birliði, TMMOB gibi sivil toplum kuruluþlarý adalet bakanýyla çeþitli temaslarda bulundu. Bu açlýk grevlerinden,
Abdullah Öcalan davasý için Mayýs 1999’da
Ankara DGM tara- fýndan hazýrlanan iddianamede PKK faadia
liyetlerinin bir parçaliy
sý olarak cezaevi faaliyetleri olarak söz
a
edilmiþtir. Bu açe
llýk grevlerini örgüttün organize ettiði
vve HADEP, TADER
ve TAYAD - DER
gibi kuruluþlarýn

$5$/,.ú8%$7

21. yüzyýlda halen, hem haklarý gasp
edilen hem de bu haklarýn iadesi için
bedel ödemek zorunda olan bir halktýr.
Bu nedenle yazýmýn baþlýðýný bu þekilde
seçmeyi uygun gördüm.

bu grevlere destek verdiði ifade edilmiþtir.

(</h/$d/,.*5(9/(5ù1ù1

Bir sonraki kitlesel olarak tanýmlanan
açlýk grevi 20 Ekim 2000’de birçok cezaevinde ayný anda baþladý. F tipi cezaevlerinin
kapatýlmasý, Terörle Mücadele Yasasý’nýn
kaldýrýlmasý gibi taleplerle 816 mahkûmun
baþlattýðý açlýk grevi yaklaþýk bir ay sonra
ölüm orucuna döndü. Ölüm orucuna dönüþtükten sonra

1('(19(6218d/$5,

Hayata Dönüþ Operasyonu adý altýnda cezaevlerine operasyonlar düzenlendi.
Bu operasyonlar sýrasýnda otuz mahkûm
ve iki jandarma hayatýný kaybetti. Açlýk
grevine son verilmesi için Yaþar Kemal,
Zülfü Livaneli, Orhan Pamuk, Oral Çalýþlar ve Can Dündar gibi isimler Bayrampaþa Cezaevi’nde görüþmeler yaptý. 1996 ve
2000’li yýllarda açlýk grevleri nedeniyle pek
çok mahkûm özellikle Wernicke Korsakoff
Sendromu olmak üzere birçok açlýða baðlý hastalýða yakalandý. 2002 yýlýnda Ahmet
Necdet Sezer tarafýndan iki yüzün üzerinde siyasi suçtan mahkûm olan kiþi, saðlýk sorunlarý nedeniyle aftan yararlanarak
serbest kaldý.
Türkiye Cumhuriyeti’nin baþkenti
Ankara’da TEKEL iþçileri tarafýndan gerçekleþtirilen kitlesel açlýk grevi eylemi,
ulusal ve uluslararasý basýnda yer almýþ,
siyasi platformda tartýþma yaratmýþtýr.
          !  " #  #       
  "  # $  #  
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Türkiye’de özellikle 2005 yýlýndan beri
Seçilmiþ belediye baþkanlarý, milletvekilleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti çalýþanlarý ve Siyasi Parti kitleleri, siyasal faaliyetleri nedeniyle, önce örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adýna suç iþlemekten, son zamanlarda örgüt üyesi veya örgüt yöneticisi suçlamalarýyla gözaltýna alýnýp uzun süreli tutukluluk durumuyla karþý karþýya býrakýldýlar. Ýlk olarak Ana KCK davasýnda baþlayan Kürtçe savunma isteði, Diyarbakýr
6. Aðýr Ceza Mahkemesince reddedilince
Kürtçe savunma talebi tüm mahkemelere
yayýldý, birçok insan savunmasý alýnmaksýzýn mahkûm edildi ve tutuklu olarak uzun
süre cezaevi koþullarýna mahkûm edildi.
Ayný zamanda Abdullah ÖCALAN’IN avukatlýðýný yapan meslektaþlarýmýz mesleki
faaliyetleri nedeniyle tutuklandýktan sonra; Abdullah Öcalan’la yasal olarak görüþmek isteyen diðer avukatlar da “koster bozuk” gerekçesiyle müvekkilleriyle görüþtürülmeyince ve Öcalan tecrit altýna alýnýnca böyle bir açlýk grevi baþ gösterdi. 12 Eylül 2012 de baþlayan açlýk grevleri 67. gününde ölüm olayý yaþanmadan olayýn aktörlerinin görüþmeleri sonu sona ermiþtir.
Bu açlýk grevinin talepleri olan Ana
dilde savunma ve Ana dil hakký hukuksal
açýdan incelendiðinde; Ýlk olarak akla gelen Türkiye’nin 1. Dünya savaþýndan sonra
imzalamýþ olduðu Lozan Antlaþmasý’dýr.

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ
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Kýsaca Türkiye’de yapýlan açlýk
grevlerinde yaklaþýk 50 kiþi hayatýný
kaybetmiþ ve binlerce kiþide sakat kalarak
gasp edilen haklarýný bedel ödeyerek
alabilmiþlerdir.
Bu antlaþmanýn 39. Maddesine göre:
%&     #' '  
 # #   '  '' ( "     $   ' #   # ''       
Her ne kadar Türkiye’deki adli makamlar
bu düzenlemenin gayri Müslimlere yönelik olduðu ve Kürtlerin asli unsur olarak
bu düzenleme þartlarýndan yararlanmayacaðýný belirtmiþ iseler de, ülkenin nüfusunun büyük bir kýsmýný oluþturan Kürtlerin
ana dil hakkýnýn bu þekilde engellenmesi
tuhaf olduðu gibi; asli unsur olarak kabul
edilen bir halka, azýnlýklara tanýnan haklarýn dahi tanýnmamasý gibi bir mantýksýzlýk
ortaya çýkarmýþtýr. Ayrýca bu konuyla ilgili
Türkiye’nin taraf olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna dair Sözleþmenin 17,
20, 29 ve 30 maddeleri de açýk düzenlemelere yer vermiþtir.
Bu sorunun son çýkacak paketle “Kürtçe savunma yapmak isteyen kiþinin kendisinin tercüman bulundurmasý ve
tercüman ücretini karþýlayarak Kürtçe savunma hakkýnýn tanýnmasý, sadece iddianamenin okunmasýndan ve savcýlýk mütalaasýndan sonrasý” ile sýnýrlandýrýlmasý da
haksýzlýk olduðu gibi ileride yine sorun olmaya devam edeceðe benziyor. Bu iþin en
net çözümü Kürtçenin tüm kamusal faaliyetlerde sýnýrsýz olarak kullanýlmasýnýn ve
geliþtirilmesinin önünün açýlmasýdýr.
Abdullah ÖCALAN’IN üzerindeki tecride iliþkin talebin de hukuksal boyutlarý
ve ayný zaman da siyasal boyutlarý vardýr.

8
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Her þeyden önce hükümlü kim olursa olsun Anayasa gereði herkes ile eþit haklara
ve eþit koþullara sahip olabilmelidir. 5275
Sayýlý Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda ki kanunun 59/1.maddesine
göre hükümlü, avukatlýk mesleðinin icrasý
çerçevesinde avukatlarý ile vekâletnamesi
olmaksýzýn en çok üç kez görüþme hakkýna sahiptir. Eðer vasiden alýnmýþ bir
vekâletname varsa görüþme konusunda sýnýr bulunmamaktadýr. )'   '( '  *#' " +      $      '      
.  #' ' "   $           
         '  )' "     '' "  $     "
     )'  
" *#' " +     ''
  "  '       ' '  '' "/ )$ # '' $ $      "    #' $  $     / " ''   $     Ayrýca Abdullah
Öcalan’la ilgili AÝHM’de devam eden davalar olduðu düþünüldüðünde 5275 sayýlý yasanýn 59/5 Maddesi gereðince de görüþmenin yasal olduðu sonucuna varýlmalýdýr.
Son olarak bu açlýk grevinin can kaybý yaþanmadan sona ermesinde emeði geçen herkese teþekkür ve saygýlarýmý sunuyorum.

$5$/,.ú8%$7

.UWDM+DUDP
ùGDP+HODO
Türkiye’de neden idam tartýþýlmaktadýr? Siyasi
suçlular için mi getireceksin idam cezasýný?
Tartýþýlanlara göre öyle. “Ýdam gelirse terör
biter” diyenler bile var. Adam zaten daða
çýktýðýnda ölmeyi göze alarak daða çýkmýyor mu,
daða çýkana “seni idam edeceðim” demek ne
kadar caydýrýcý olabilir acaba?

ok deðil yaklaþýk 3-4 ay önce
kürtajýn günah olduðunu söyleyen kesimlerin, aradan çok
uzun zaman geçmeden idam konusunu
gündeme getirmesi akla ilk baþta bu milletin balýk hafýzalý olduðu fikrine dayandýklarýna inanmamýzý saðlamýþtýr. Dur orada
arkadaþ, balýk hafýzalý olabiliriz ama aptal
da sayýlmayýz. Bazý kesimlerin söylediði
gibi Allahýn verdiði caný Allah alýr. Ki bunu
söyleyen de ayný kesimlerdir... Þimdi akla
þu gelmektedir. Bazý insanlarýn istediði
gibi idam gelse, bunu Allah istedi diye mi
gelecek yoksa kendi elinizle deðil de baþkasýnýn eliyle mi uygulayacaksýnýz bu kararlarý?

Ç

Peki idam cezasý neden isteniyor? Bunun tek bir açýklamasý vardýr; suçluyu suçtan caydýrmak için uygulanan bir müeyyide olarak düþünülmesidir. Hâlbuki bu konuyu biraz araþtýrdýðýmýzda bunun doðru
olmadýðý anlaþýlacaktýr ki; örneðin, idam
cezasýný destekleyen ABD idam cezasýna
karþýt Avrupa ülkelerine göre daha yüksek
bir suç oranýna sahiptir. Biraz da geriye

$5$/,.ú8%$7

dönsek örneðin Türkiye’de 1920’de Meclisin kuruluþundan 1984’te idam cezalarýnýn fiilen kaldýrýlmasýna kadar geçen 64
yýllýk dönemde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan onaylanan ve infazý gerçekleþtirilen idam cezasý kararý sayýsý 712’dir.
Bunlarýn 15 tanesi kadýn hükümlüdür. Ancak bu rakama Ýstiklal Mahkemeleri’nin,
Meclis’i devre dýþý býrakarak aldýðý idam
kararlarý dahil deðildir. Meclise gelmeden Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan verilen 1500 - 2000 civarýnda idam kararý bulunduðu tahmin edilmektedir. Prosedüre
göre mahkemeler tarafýndan verilen idam
kararlarý Yargýtay’da onaylandýktan sonra
Meclis’e gönderiliyordu. Meclis’in de idam
kararýný onaylamasý halinde idam cezalarý infaz ediliyordu. Ýnfaz kurallarýna göre
ölüm cezasý hükümlünün mensup olduðu
din ve mezhebin hususi günlerinde yerine
getirilmiyor, hamile kadýnlar doðum yapana kadar, akýl hastalýðý tespit edilenler
akli dengesi düzelene kadar idam edilmiyordu. 18 yaþýndan küçükler ve 65 yaþýndan büyükler hakkýndaki idam cezasý infaz

6k#B#ï^kVc
=6A6KGJI
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edilmiyordu, (maalesef bunun istisnasý da var ülkemizde mesela Erdal
EREN daha 17 yaþýndayken 2 günde çýkarýlan mahkeme kararýyla kemik yaþýnýn 18 yaþ ile uyumlu olduðu gösterilerek 19 Mart
1980’de asýlarak idam edilmesi).
Ýnfazlar 1965 yýlýna kadar
gündüzleri ve halkýn izleyebilmesi için alenen ve belirli noktalarda Ýstanbul’da Sultanahmet Meydaný’nda, Ankara’da
Samanpazarý’nda gerçekleþtiriliyordu. 1965 yýlýnda Ýnfaz Kanunu’nda yapýlan
düzenlemeden
sonraki infazlar cezaevi avlularýnda, güneþ
doðmadan önce, gizli olarak yapýlmýþtýr.
Türkiye’de idam cezasý ilk önce 2002’de
savaþ, çok yakýn savaþ
tehdidi ve terör suçlarý halleri dýþýndaki suçlar, 2006’ da ise tüm suçlar için 5218 sayýlý kanunla
tamamen kaldýrýlmýþtýr. Türkiye, ölüm cezasýný kaldýran AÝHS’e
ek 6 ve 13 nolu protokolleri 4913 sayýlý ve
26.06.2003 tarihli kanunla, ölüm cezasýnýn kaldýrýlmasýna iliþkin Medeni ve Siyasi
Haklar Sözleþmesi’ne ek 2 nolu protokolü ise 5415 sayýlý ve 28.10.2005 tarihli kanunla onaylamýþtýr. Türkiye, uluslararasý sözleþmeler çerçevesinde altýna girdiði yükümlülüklerin bir gereði olarak baþta
anayasa olmak üzere iç hukukunda da gerekli düzenlemelere gitmiþtir. Artýk ölüm
cezalarý, bu hükümet ve bundan sonra
gelecek olan her hükümette Türkiye’nin
kendi iç sorunu olmaktan çýkmýþtýr.
Türkiye’de neden idam tartýþýlmaktadýr? Siyasi suçlular için mi getireceksin
idam cezasýný? Tartýþýlanlara göre öyle.

10
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“Ýdam gelirse terör biter” diyenler
bile var. Adam zaten daða çýktýðýnda ölmeyi göze alarak daða çýkmýyor mu, daða çýkana “seni idam
edeceðim” demek ne kadar caydýrýcý olabilir acaba? Mesele suçlarýn önüne geçmek caydýrmak
deðil midir? Eðer öyle olsaydý
þu an yürürlükte olan Ceza Kanunumuz suçlara en aðýr cezalar veren kanunlar sýralamasýnda dünyanýn önde gelen kanunlarý
arasýnda olduðuna göre, suç oranýnýn en düþük olduðu ülkeler
arasýnda da olmasý gerekmez
miydi? Ceza vererek suç oranýný ortadan kaldýrmayý istemekle, kaþýkla deðirmen
döndürmek arasýnda hiçbir fark yoktur aslýnda.
Ýdam cezasý vererek suç iþleyen insanlarýn toplumun yeniden bir
parçasý olmalarý engellenmiyor mu? Ýdam cezasý alanlar duygusal olarak
ölmek istemiyorlar, bu da insan haklarýný ihlal etmiyor mu?
Bazý idam mahkûmlarýnýn infazlarýna dakikalar kala yeni deliller ortaya çýkarak suçsuz olduklarý anlaþýlmýþtýr, peki
ya idam edildikten sonra bu deliller ortaya
çýktýðýnda bunun telafisi olabilir mi? Ýdam
cezasý alan birisine tarih verip “seni þu tarihte öldüreceðiz” demek ve bunun farkýndalýðý ile onu yaþatmak suçlarýn en adisi
ve iþkencelerin en büyüðüdür.
Bu iþin neticesine varýldýðýnda, insan
ister ana rahminde bir cenin iken, isterse
de idam cezasýna çarptýrýlmýþ bir hükümlü olsun hiçbir þey insanýn yaþama hakkýnýn elinden alýnmasýna sebep ve mazeret
kabul edilemez.

$5$/,.ú8%$7
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Yeni yasanýn, tam anlamýyla tüm talepleri
karþýladýðý söylenmese de hâlihazýrda mevcut
ve müstakbel ihtilaflarý büyük oranda çözüme
kavuþturacaðý kanaatindeyim.
Hi_#6k#6oVY@6N6H>O
vvelemirde bu makaleyi kaleme almamýn gerekçesini siz
deðerli hukukçulara izah etmek istiyorum. Bilindiði gibi ihkak-ý hak,
belirli istisnalar dýþýnda bir hak arama
yöntemi deðildir. Bu durumda hakkýna kavuþmak isteyenler, en önemli hak arama
yöntemi olan dava yoluyla mahkemelere
baþvurmalýdýrlar. Bu baþvurularýn hedefine doðru ve baþarýlý bir þekilde ulaþýlabilmesi için davanýn açýlmasýndan hükmün
kesinleþmesine kadar olan aþamalarýn ve
usulü bilgilerin bilhassa da usul yasasýnda
yapýlan deðiþiklikler ile getirilen yeniliklerin iyi bilinmesi gerekir.

E

85 yýldýr yürürlükte olan 1086 sayýlý
HUMK 2011 yýlýnda mülga oldu. Yerine getirilen 6100 sayýlý HMK ciddi deðiþikliklere
imza attý. HUMK döneminde çalýþan Avukat meslektaþlarýmýzýn yeni yasaya ayak
uydurmalarýnýn uzun zaman alacaðý aþikardýr. Bu itibarla, Avukat meslektaþla-
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rýmýzýn, HMK’yla entegrasyonlarýnýn saðlanmasý için bu deðiþikliklere iliþkin yazýyý kaleme aldým.
Genel olarak HUMK ile HMK karþýlaþtýrýldýðýnda, HMK’nýn tabiri caizse devrim niteliðinde deðiþiklikler getirdiði görülecektir. HUMK’un yürürlükte olduðu
dönemde yasada yer almayan, doktrinde
tartýþmalý olan ve mahkemeler tarafýndan
da farklý þekillerde yorumlanan birçok husus HMK’ya alýnarak tartýþmalara ve farklý uygulamalara son verilmiþtir. Diðer yandan HUMK’da bulunan kanun boþluklarý da doktrin ve uygulamanýn benimsediði
þekilde doldurulmuþtur. HMK’yla beraber
yasanýn dili de sadeleþtirilerek günümüz
Türkçesine uyarlanmýþtýr. HMK, HUMK’a
nazaran daha az maddeden oluþmaktadýr. HMK’ya bakýldýðýnda yapýlan deðiþikliklerin Usul ekonomisi ilkesi ile yargýyý hýzlandýrma gibi temel ilkeler çerçevesinde yapýldýðý görülecektir. Yeni yasa-
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85 yýldýr yürürlükte olan 1086 sayýlý HUMK
2011 yýlýnda mülga oldu. Yerine getirilen 6100
sayýlý HMK ciddi deðiþikliklere imza attý. HUMK
döneminde çalýþan Avukat meslektaþlarýmýzýn
yeni yasaya ayak uydurmalarýnýn uzun
zaman alacaðý aþikardýr. Bu itibarla, Avukat
meslektaþlarýmýzýn, HMK’yla entegrasyonlarýnýn
saðlanmasý için bu deðiþikliklere iliþkin yazýyý
kaleme aldým.

nýn, tam anlamýyla tüm talepleri karþýladýðý söylenmese de hâlihazýrda mevcut ve
müstakbel ihtilaflarý büyük oranda çözüme kavuþturacaðý kanaatindeyim.

6D\ÖOÖ+0.·QÖQ*HWLUGLøL
gQHPOL<HQLOLNOHU
1-) GÖREV
Mülga HUMK’a göre görevli mahkeme, dava konusunun deðer ve miktarýna
göre tayin ediliyordu. HMK bu uygulamaya son vermiþtir. HMK. m.2 uyarýnca artýk,
dava konusunun deðer ve miktarýna bakýlmaksýzýn malvarlýðý haklarýna iliþkin davalarla þahýs varlýðýna iliþkin davalarda görevli mahkeme aksine bir düzenleme bulunmadýkça Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yani, ancak yasayla belirtilen hallerde
Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Diðer durumlarda Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olacaktýr. Bu deðiþiklik son derece isabetli bir deðiþiklik olmuþtur. Zira
bundan böyle görevli mahkemenin tespiti çok kolay olacaktýr.
Mülga HUMK. m.7 f.3’göre; Bir dava
asliye hukuk mahkemesinde hükme baðlandýktan sonra, davanýn sulh hukuk mahkemesinin görevi içinde olduðu ileri sürülerek üst mahkemede itirazda bulunulamaz. Bu fýkra HMK’ya alýnmamýþtýr. Ne-
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deni de usul ekonomisi ilkesidir. Zira tüm
aþamalardan geçerek sonuca ulaþmýþ bir
davanýn görevsizlik nedeniyle alt dereceli
mahkemeye gönderilmesi usul ekonomisi ilkesine aykýrýdýr.

> 
Genel yetkili mahkemede bir deðiþiklik söz konusu deðildir. Bazý yetki çeþitlerinde kýsmi deðiþiklikler söz konusudur.
0     #'' "  1 HUMK’a göre
Türkiye’de yerleþim yeri ve mutad meskeni bulunmayanlar hakkýnda Türkiye’de
herhangi bir malýnýn bulunduðu yer mahkemesi yetkilidir. HMK buna bir deðiþiklik getirdi, artýk herhangi bir malýnýn deðil, sadece uyuþmazlýk konusu malýn bulunduðu yer mahkemesi yetkili olacaktýr.
0 2$      1 HUMK’a göre sözleþmelerden doðan
davalarda yetkili mahkeme, sözleþmenin
ifa edileceði yer mahkemesi ile sözleþmenin kurulduðu yer mahkemesiydi. HMK.
m.10 uyarýnca artýk sadece sözleþmenin
ifa yeri mahkemesi yetkilidir.
0 3 /     1
HUMK’a göre haksýz bir fiilden doðan davada yetkili mahkeme, haksýz fiilin iþlendi-
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ði yer mahkemesidir. HMK buna üç yetkili
yer daha eklemiþtir. Buna göre, haksýz fiilin iþlendiði yer mahkemesi yanýnda zararýn meydana geldiði veya gelme ihtimalinin
bulunduðu yer ya da zarar görenin yerleþim yeri mahkemesi de yetkilidir.
0 4 $ 1 HMK’da yetki sözleþmesi HUMK’dan birçok noktada farklý bir þekilde düzenlenmiþtir. Yeni yasayla beraber yetki sözleþmesinin taraflarýnda deðiþikliðe gidilmiþtir. HUMK’a göre
herkes yetki sözleþmesi yapabiliyordu.
HMK’ya göre artýk sadece tacirler veya
kamu tüzel kiþileri kendi aralarýnda yetki
sözleþmesi yapabilirler. HUMK döneminde
yetki sözleþmesiyle yetkilendirilen mahkemelerin genel yetkili mahkemenin yetkisini ortadan kaldýrýp kaldýrmadýðý konusu
tartýþmalýydý. HMK bu tartýþmaya son vermiþtir.
Artýk, HMK. m.17 uyarýnca, taraflarca aksi kararlaþtýrýlmadýkça dava, sadece
sözleþmeyle belirlenen bu mahkemelerde
açýlacaktýr. Yani genel yetkili mahkemenin yetkisini ortadan kaldýrýr. Diðer þartlar
HUMK’la aynýdýr. Yetki sözleþmesinde taraflarýn daraltýlmasý eleþtiriye açýk bir konudur.

<>.P1G 1
 G  G
Q ? + 
Bu konuda iki yasa arasýnda sadece
süre konusunda bir deðiþiklik sözkonusudur. HUMK’a göre, görevsizlik veya yetkisizlik kararý verilmesi üzerine taraflardan
birinin bu karar kesinleþtiðinde 10 gün içerisinde dosyanýn görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesi için baþvurmasý gerekirdi. HMK’da ise bu süre iki hafta olarak
deðiþtirilmiþtir.
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Genel olarak HUMK ile HMK karþýlaþtýrýldýðýnda,
HMK’nýn tabiri caizse devrim niteliðinde
deðiþiklikler getirdiði görülecektir. HUMK’un
yürürlükte olduðu dönemde yasada yer almayan,
doktrinde tartýþmalý olan ve mahkemeler tarafýndan
da farklý þekillerde yorumlanan birçok husus
HMK’ya alýnarak tartýþmalara ve farklý uygulamalara
son verilmiþtir.
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Mülga HUMK’da da mevcut olan bu
ilkelerin kapsamý biraz daha geniþletilerek ve sistematik hale getirilerek HMK’ya
alýnmýþtýr. Hakimlerin öncelikle dikkate
alacaðý bu ilkelerin doðru-düzgün, anlaþýlýr ve sistematik bir þekilde HMK’ya alýnmýþ olmasý son derece takdire þayan bir
durumdur.

9>6+41
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Bu konuda yapýlan kayda deðer bir
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deðiþiklik sözkonusu deðildir. HMK, bu
konuda HUMK’tan farklý olarak yasaklýlýk
sebeplerine bir bent daha eklemiþtir. Bu
da hakimin niþanlýsýnýn davasýnda hakimlik yapmaktan yasaklý hale getirilmesidir.
Hakimin hukuki sorumluluðuyla ilgili
olarak da yeni yasada kýsmi bir deðiþiklik
söz kosudur. Bu da; Tazminat davasýnýn
açýlmasý, hakime karþý bir ceza soruþturmasýnýn yapýlmasý yahut mahkumiyet þartýna baðlanamaz. Diðeri de, devlet ödediði
tazminat nedeniyle açacaðý rücu davasýný
bir yýl içerisinde açmalýdýr.

> H 141
   ' ?  
HUMK’da karþýlýðý bulunmayan ancak
gerek doktrinde gerek uygulamada varlýðý
tartýþmasýz olarak kabul edilen aþaðýdaki
durumlar HMK’ya alýnmýþtýr.
0 / " 1 HMK. m.50; Medeni haklardan yararlanma ehliyetine sahip
olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir.
0 & " 1 HMK. m.51; Dava ehliyeti medeni haklarý kullanma ehliyetine
göre belirlenir.
0 & '  1 HMK. m.51;
Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmayanlar davada kanuni temsilcileri; tüzel kiþiler ise yetkili organlarý tarafýndan temsil edilir.
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0 &  1 Dava takip yetkisi, talep sonucu hakkýnda hüküm alabilme
yetkisidir. Bu yetki, kanunda belirtilen istisnai durumlar dýþýnda, maddi hukuktaki
tasarruf yetkisine göre tayin edilir.

ya gelmemiþ olan dava arkadaþlarý bakýmýndan da hüküm ifade eder.

0    #    1 HMK. m.54; Kanuni temsilciler, davanýn açýlýp yürütülmesinin belli bir makamýn iznine baðlý olduðu hallerde izin belgelerini, tüzel kiþilerin organlarý ise temsil
belgelerini, dava veya cevap dilekçesiyle
mahkemeye vermek zorundadýrlar. Aksi
takdirde dava açamaz ve yargýlamayla ilgili hiçbir iþlem yapamazlar. Ancak, gecikmesinde sakýnca bulunan hallerde mahkeme, kanuni temsilcilerin veya tüzel kiþilerin organlarýnýn yukarýda belirtilen eksikliði gidermeleri þartýyla dava açmalarýna yahut davayla ilgili iþlem yapmalarýna
izin verebilir. Süresi içinde belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye baþvurulmamasý halinde dava açýlmamýþ ve ya
gerçekleþtirilen iþlemler yapýlmamýþ sayýlýr.

Ýhbar; Davanýn ihbarý ile ilgili olarak
HUMK ile HMK arasýnda sadece tek bir
fark vardýr. HMK. m.62 gereðince ihbar yazýlý þekilde yapýlmalýdýr. Mülga HUMK’da
ise ihbarýn yapýlmasý þekil mecburiyetine
tabi deðildi.

;>414 5
Ýhtiyari dava arkadaþlýðý; Ýhtiyari dava
arkadaþlýðý ile ilgili olarak bir deðiþiklik söz konusu deðilken, HUMK’da olmayan Mecburi dava arkadaþlýðý ise HMK’ya
alýnmýþtýr. Kýsaca Mecburi dava arkadaþlýðýna deðinecek olursak; Maddi hukuka göre, bir hakkýn birden fazla kimse tarafýndan birlikte kullanýlmasý veya birden
fazla kimseye karþý birlikte ileri sürülmesi
ve tamamý hakkýnda tek hüküm verilmesi
gereken hallerde mecburi dava arkadaþlýðý vardýr. Mecburi dava arkadaþlarý, ancak birlikte dava açabilir veya aleyhlerine
de birlikte dava açýlabilir. Bu tür dava arkadaþlýðýnda, dava arkadaþlarý birlikte hareket etmek zorundadýr. Ancak duruþmaya gelmiþ olan dava arkadaþlarýnýn yapmýþ olduklarý usul iþlemleri, usulüne uygun olarak davet edildiði halde duruþma-
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5 " 1 Feri müdahaleye iliþkin bir deðiþiklik söz konusu deðildir.
*  6" 1 Asli müdahaleye iliþkin düzenleme mülga HUMK’da yoktu.
Ancak gerek doktrinde gerek uygulamada
varlýðý tartýþmasýz olarak kabul ediliyordu. Doktrinde kabul edildiði gibi HMK’nýn
metnine alýnmýþtýr. HMK. m.65 asli müdahaleyi içermektedir. Bir yargýlamanýn konusu olan hak veya þey üzerinde kýsmen
veya tamamen hak iddia eden üçüncü kiþi,
hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, yargýlamanýn taraflarýna karþý
ayný mahkemede dava açabilir. Buna asli
müdahale adý verilmektedir. Asli müdahale davasý ile asýl yargýlama birlikte yürütülür ve karara baðlanýr.

:>411 
HMK’da davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren hallerin kapsamý
HUMK’a nazaran geniþletilmiþtir. HUMK’a
göre Avukatýn dava açarken ibraz etmek
zorunda olduðu vekaletnameleri, Noter,
Nahiye Meclisi, Ýhtiyar heyeti ve Sulh hakimi vermeye yetkiliydi. HMK’yla beraber
sadece Noterler vekaletname onaylama
ve düzenleme yetkisine sahip kýlýndý.
Avukatlýk kanununda yer alan ve istifa eden vekilin vekalet görevi istifanýn müvekkiline tebliðinden itibaren iki hafta süreyle devam edeceðine iliþkin düzenleme
HMK’ya da alýnmýþtýr.
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Mülga HUMK’da, Türkiye’de yerleþim yeri olmayan davacýnýn ister Türk vatandaþý olsun ister yabancý olsun, teminat
gösterme mecburiyeti vardý. HMK’da ise
Türkiye’de yerleþim yeri bulunmayan yabancýlarýn teminat gösterme zorunluluðunu kaldýrdý. Ayrýca mülga HUMK’da yer almayan ve teminat göstermenin kapsamýný geniþleten bir düzenleme daha HMK.
m.84’te ele alýnmýþtýr. Buna göre; Davacýnýn daha önceden iflasýna karar verilmiþ, hakkýnda konkordato veya uzlaþma
suretiyle yeniden yapýlandýrma iþlemlerinin baþlatýlmýþ bulunmasý, borç ödemeden aciz belgesinin varlýðý gibi sebeplerle
ödeme güçlüðü içinde bulunduðunun belgelenmesi hallerinde de teminat gösterilmek zorunludur. Ayrýca teminat gerektirmeyen haller de ilk defa HMK’ya alýnmýþtýr.

>  T6 
. +14   
2 1 Genel olarak sürelerle ilgili
bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr. HUMK’da olduðu gibidir.
7 "  1 Eski hale getirme
ile ilgili olarak HMK’yla beraber kýsmi yenilikler getirilmiþtir. Þöyle ki; HUMK’da,
eski hale getirme talebi, engelin ortadan
kalkmasýndan itibaren 10 gün içinde yapýlmasý gerekirdi, HMK’da bu süre iki haftaya çýkarýlmýþtýr. Yine HMK, eski hale getirme müessesesinde talebin þekli ve kapsamý ile ilgili olarak bir yenilik getirmiþtir. O da HMK. m.97 dir. Þöyle ki; Mülga
HUMK’da eski hale getirme talebinin þekliyle ilgili bir düzenleme yoktu. HMK, Eski
hale getirme talebinin dilekçeyle yapýlmasý zorunluluðunu getirmiþtir. HMK bu
konuda bir yeniliðe daha imza atmýþtýr;
m.100 uyarýnca, Islahla geçersiz kýlýnamayan iþlemler eski hale getirme talebin-
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den de etkilenemez. Bu düzenleme Mülga
HUMK’da yoktu.
*   1 Adli tatil ile ilgili HMK’yla
yapýlan bir deðiþiklik sözkonusu deðildir.
Ancak sonradan yapýlan torba yasa deðiþiklikleri sonucunda, adli tatilin baþlangýç
ve bitiþ tarihlerine iliþkin deðiþiklik yapýlmýþtýr.

>41'



Mülga HUMK’da karþýlýðý bulunmayan ancak, gerek doktrinde gerek uygulamada varlýðý tartýþmasýz olarak kabul edilen ve hukuki olgu ve olaylarý kategori ve
sistematize eden dava çeþitleri HMK’ ya
alýnmýþtýr. HMK. m.105 ve devamýnda dava
çeþitleri düzenlemiþtir.
+ <=>@@JQX[


 <=>@@JQ\[

]  ^  <=>@@JQ_[
<=>@@JQ`[
> <=>@@JQq[
#   <=>@@JJQ[
 <=>@JJJ[
w <=>@@JJx[


 <=>@@JJ{[

Önemine binaen, kýsmi davaya iliþkin yasal düzenlemeyi ele almak istiyorum. Þöyle ki; Talep konusunun niteliði
itibariyle bölünebilir olduðu durumlarda,
sadece bir kýsmý da dava yoluyla ileri sürülebilir. Talep konusunun miktarý, taraflar arasýnda tartýþmasýz veya açýkça belirli ise kýsmi dava açýlamaz. Dava açýlýrken,
talep konusunun kalan kýsmýndan açýkça
feragat edilmiþ olmasý hali dýþýnda, kýsmi
dava açýlmasý, talep konusunun geri kalan
kýsmýndan feragat edildiði anlamýna gelmez. HUMK’un yürürlükte olduðu dönemlerde uygulama þu þekildeydi; Talep konusunun geri kalan kýsmýna iliþkin talep
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ve dava haklarý açýkça saklý tutulmadýkça
bu kýsýmdan zýmnen feragat edildiði kabul ediliyordu. Tabi bu durum çoðu zaman
hak kaybýna sebep oluyordu. Kanun hak
sahibini korumak için, HMK’da tam tersi
bir yenilik getirildi. Yani artýk, talep konusunun kalan kýsmý açýkça saklý tutulmasa
bile geri kalan bu kýsým sonradan dava konusu edilebilir.

>41



Mülga HUMK’da dava þartlarý derli toplu düzenlenmemiþti. Bir kýsým dava
þartlarý HUMK’da deðiþik maddelerde düzenlenmiþken bir kýsým dava þartlarý da
doktrin ve uygulamadan biliniyordu. HMK,
bütün dava þartlarýný bir araya getirerek
tek bir madde baþlýðý altýnda düzenledi.
Mülga HUMK’da derdestlik bir ilk itiraz
iken HMK’da artýk dava þartý olarak deðiþtirilmiþtir.

nýn bulunmasý
*  ^  
= &   
*     kemenin yetkili bulunmasý
  |     
sahip olmalarý. Kanuni temsilin söz konusu olduðu hallerde temsilcinin gerekli niteliðe sahip bulunmasý
#    
}     larda vekilin davaya vekalet ehliyetine sahip olmasý ve usulüne uygun düzenlenmiþ
bir vekaletnamenin bulunmasý
 #    
avansýnýn yatýrýlmýþ olmasý
  &      rarýn gereðinin yerine getirilmesi

HMK. m.114’te dava þartlarý tek tek
belirtilmiþtir.

#|w  rarýnýn bulunmasý

 $    -

"&w 
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ve halen görülmekte olmamasý(Derdestlik)
 "   &   $kümle baðlanmamýþ olmasý(kesin hüküm)
HMK’da dava þartlarýnýn incelenmesine açýklýk getirilmiþtir. Þöyle ki; Mahkeme dava þartlarýnýn mevcut olup olmadýðýný, davanýn her aþamasýnda kendiliðinden
araþtýrýr. Taraflar da dava þartý noksanlýðýný her zaman ileri sürebilirler. Mahkeme dava þartý noksanlýðýný tespit ederse,
davanýn usulden reddine karar verir. Ancak, dava þartý noksanlýðýnýn giderilmesi
mümkün ise, bunun tamamlanmasý için
kesin süre verir. Bu süre içinde dava þartý noksanlýðý giderilmemiþse davayý dava
þartý yokluðu nedeniyle usulden reddeder.
Dava þartý noksanlýðý, mahkemece davanýn esasýna girilmezden önce fark edilmemiþ, taraflarca da ileri sürülmemiþ ve fakat hüküm anýnda bu noksanlýk giderilmiþse, baþlangýçtaki dava þartý noksanlýðýndan ötürü dava usulden reddedilemez.

<>  G 
Mülga HUMK’da ilk itirazlarýn sayýsý
çok iken HMK’da bu sayý azaltýlmýþtýr.
HMK’yla beraber ilk itirazlar þunlardan ibarettir.
 >     
hallerde yetki itirazý



 ' ^      w&zümlenmesi gerektiði itirazý
 & $$^
HMK, ilk itirazlarýn ileri sürülmesi ve
incelenmesine de HUMK’dan farklý olarak
açýklýk getirmiþtir. Þöyle ki; Ýlk itirazlarýn
hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek
zorundadýr. Aksi halde dinlenemez. Ayrýca ilk itirazlar dava þartlarýndan sonra ön
sorunlar gibi incelenir ve karara baðlanýr.
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HMK’da dava dilekçesinin içeriði
HUMK’a nazaran daha ayrýntýlý ve anlaþýlýr bir þekilde düzenlenmiþtir. HUMK’dan
farklý olarak da dava dilekçesine davacýnýn T.C kimlik numarasýnýn da eklenmesi
gerekir. Yine dava dilekçesinin içeriðinde
eksik bulunmasý halinde bu eksikliðin tamamlanmasý için iki haftalýk süre HMK’yla
getirilmiþtir.
Dava dilekçesinin tebliði yeniden düzenlenmiþtir. Dava dilekçesi davalýya teblið edildikten sonra davalýnýn iki haftalýk
süre içerisinde cevap verme hakký vardýr.
HUMK’da bu süre 10 gün iken HMK’yla
beraber bu süre iki hafta olarak deðiþtirilmiþtir.

> H 4
45 141
 77741
Önemine binaen bu konuda getirilen
yenilikleri ayrý bir baþlýk altýnda açýklamayý uygun buldum. Tarafta iradi deðiþikliðin
HUMK’da karþýlýðý yoktu. HMK 124. Madde
baþlýðý altýnda ayrýntýlý olarak yeniden düzenlendi.
HMK’yla bu konuda getirilen yenilik
þu þekildedir; Bir davada taraf deðiþikliði, ancak karþý tarafýn açýk rýzasý ile mümkündür. Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralýna aykýrý
olmayan taraf deðiþikliði talebi, karþý tarafýn rýzasý aranmaksýzýn hakim tarafýndan kabul edilir. Dava dilekçesinde tarafýn yanlýþ veya eksik gösterilmesi, kabul
edilebilir bir yanýlgýya dayanýyorsa, hakim
karþý tarafýn rýzasýný aramaksýzýn taraf deðiþikliði talebini kabul edebilir.
Dava konusunun devriyle ilgili olarak
da kýsmi bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. Mülga
HUMK’da davacý veya davalý bu hakka sahipken, HMK’da ise bu hak sadece davalý
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tarafa tanýnmýþtýr.
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Davalýnýn cevap dilekçesinin verilme süresi, HUMK’da 10 gün iken HMK bu
süreyi iki hafta olarak deðiþtirmiþtir. Yine
HUMK’da cevap dilekçesinin bu sürede
hazýrlanmasýnýn çok zor yahut imkansýz
olduðu durumlarda verilen ek süre en fazla 3 gün iken; HMK bu süreyi en fazla 1 ay
olarak deðiþtirmiþtir. HMK’da cevap dilekçesinin içeriði HUMK’la aynýdýr. HMK’da
sadece T.C kimlik numarasý yazma zorunluluðu getirilmiþtir. HUMK’da cevap dilekçesindeki eksik hususlarýn 10 günde
tamamlanmasý gerekir iken HMK’da bu
süre 1 hafta olarak deðiþtirilmiþtir. Yine
HMK’da bir yenilik olarak cevap dilekçesi
verilmesinin sonucu düzenlenmiþtir. Þöyle ki; Cevap dilekçesinin verilmesinden
sonra, cevap süresi dolmamýþ olsa bile ilk
itirazlar ileri sürülemez.
HUMK’da replik ve düplik olarak adlandýrýlan cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesinin verilme süresi de iki haftaya çýkarýlmýþtýr.

@>P? +
Mülga HUMK’da Ön inceleme müessesesi yoktu. Yeni HMK’yla beraber bu
ön aþama ihdas edildi. Bu aþama, dilekçeler teatisinden sonra ve esasa girilmezden evvel olan aþamadýr. Ön inceleme genel olarak þu þekilde izah edilebilir; Dilekçelerin karþýlýklý verilmesinden sonra ön
inceleme yapýlýr. Mahkeme ön incelemede, dava þartlarýný ve ilk itirazlarý inceler.
Uyuþmazlýk konularýný tam olarak belirler.
Hazýrlýk iþlemleri ile taraflarýn delillerini
sunmalarý ve delillerin toplanmasý için gereken iþlemleri yapar. Taraflarýn üzerinde
serbestçe tasarruf edebileceði davalarda
onlarý sulhe teþvik eder ve bu hususlarý
tutanaða geçirir. Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alýnmadan tah-
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kikata geçilemez ve tahkikat için duruþma
günü verilemez.

:>44117+
.   +1
45  +
Ýddia ve savunmanýn geniþletilmesi veya deðiþtirilmesi konusu 1086 sayýlý mülga HUMK’da açýk bir þekilde bulunmamaktaydý. Ancak doktrin ve uygulamada biliniyordu. HMK ise bu konuyu ayrýntýlý ve doktrin ile uygulamadan farklý olarak
düzenlenmiþtir. HMK. m.141’de düzenlenmiþtir. Þöyle ki; Taraflar, cevaba cevap ve
ikinci cevap dilekçeleriyle serbestçe; Ön
inceleme aþamasýnda ise ancak karþý tarafýn açýk muvafakati ile iddia veya savunmalarýný geniþletebilir yahut deðiþtirebilirler. Ön inceleme duruþmasýna taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksýzýn
iddia veya savunmasýný geniþletebilir yahut deðiþtirebilir. Ön inceleme aþamasýnýn tamamlanmasýndan sonra iddia veya
savunma geniþletilemez yahut deðiþtirilemez. Ýddia ve savunmanýn geniþletilip deðiþtirilmesi konusunda ýslah ve karþý tarafýn açýk muvafakati hükümleri saklýdýr.
Ön inceleme duruþmasý tamamlandýktan sonra hakim tahkikata baþlamadan
önce hak düþürücü süreler ile zamanaþýmý hakkýndaki itiraz ve defileri inceleyerek
karara baðlar.

S> 6
HMK’daki tahkikat aþamasý büyük
oranda HUMK ile aynýdýr. Sadece bazý
noktalarda kýsmi deðiþiklikler mevcuttur.
     ~&    
su yeniden düzenlenmiþtir. HMKm m.145;
Taraflar kanunda belirtilen süreden sonra
delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan ileri sürülmesi, yargýlamayý geciktirme amacý taþýmýyorsa veya süresinde

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

21

ileri sürülememesi ilgili tarafýn kusurundan kaynaklanmýyorsa mahkeme o delilin
sonradan gösterilmesine izin verebilir.
*   wkemece verilecek süre deðiþiklikle 10
günden bir haftaya indirilmiþtir.
 =>|   ^    týyla, ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla
duruþmanýn yapýlabileceðine dair bir yenilik daha getirmiþtir.
=>|   
yasaðýný getirmiþtir.
=>|    & 
iliþkin bir düzenleme getirmiþtir. Þöyle ki;
Duruþmaya katýlan taraf vekilleri, tanýklara, bilirkiþilere ve duruþmaya çaðrýlan
diðer kiþilere duruþma disiplinine uygun
olarak doðrudan soru sorabilirler. Taraflar ise sadece hakim aracýlýðýyla soru sorabilirler.

>P 71
  ? 7
Ön soruna iliþkin HMK’yla yapýlan bir
deðiþiklik söz konusu deðildir. Daha önceden mülga HUMK’da karþýlýðý bulunmayan Bekletici sorun ise HMK’da ayrý
bir madde baþlýðý altýnda düzenlenmiþtir.
Þöyle ki; Bir davada hüküm verilebilmesi baþka bir davaya, idari makamýn tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki iliþkinin mevcut olup olmadýðýna kýsmen veya tamamen baðlý ise, mahkeme,
o davanýn sonuçlanmasýna veya idari makamýn kararýna kadar bekletebilir. Bu durumda mahkeme ilgili tarafa bir süre verir
bu süre içinde ilgili makama baþvurulmadýðý Takdirde ilgili taraf bu husustaki iddiasýndan vazgeçmiþ sayýlarak esas dava
hakkýnda karar verilir.

> 61+44
6  4 G  +
HUMK’da ýslah nedeniyle doðan yargýlama giderlerinin derhal ödenmesi gerekirken, HMK’da bu süre bir hafta olarak deðiþtirilmiþtir. Tamamen ýslahta sürelerle ilgili deðiþiklik yapýlmýþtýr. Þöyle ki; HUMK’da; davasýný tamamen ýslah
eden taraf 3 gün içerisinde yeni bir dava
dilekçesi vermek zorundaydý aksi halde
ýslah hakký kullanýlmýþ sayýlýrdý. HMK’da
bu süre bir hafta olarak deðiþtirilmiþtir.
Ayrýca HUMK’da davasýný tamamen ýslah
eden taraf 3 ay içerisinde yeni bir dava açmasaydý davasýndan feragat etmiþ sayýlýyordu. Bu husus HMK’ya alýnmamýþtýr.
HMK’da davadan feragat edildiðine iliþkin
bir düzenleme yer almamaktadýr. Yani; ýslahtan sonra yeni bir dava dilekçesi verilmezse sadece ýslah hakkýný kullanmýþ sayýlýr. Ancak, davasýndan feragat etmiþ sayýlmaz. HUMK’da ise feragat etmiþ sayýlýyordu.

>Q 14 



HUMK’dan farklý olarak HMK’da Ýspat yükü ile ilgili olarak bir yenilik mevcuttur. Daha önceden, TMK.m.6 daki; herkes iddia ettiðini ispatla mükelleftir prensibi uygulanmak-taydý. Bu da kafa karýþýklýðýna sebep olduðu için HMK’da yeni bir
düzenleme yapýlma gereði duyuldu. HMK.
m.190 ispat yükünü þöyle izah etmektedir;
Kanunda özel bir düzenleme bulunmadýkça, iddia edilen vakýaya baðlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çýkaran taraf
aittir. Kanuni bir karineye dayanan taraf,
sadece karinenin temelini oluþturan vakýaya iliþkin ispat yükü altýndadýr. Kanunda
öngörülen istisnalar dýþýnda karþý taraf,
kanuni karinenin aksini ispat edebilir.
Ýkrar; Ýkrar delil olmaktan çýkartýldý.
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Delil sözleþmesi; Delil sözleþmesi ile
ilgili de kýsmi bir deðiþiklik söz konusudur. Yine somutlaþtýrma yüküyle ilgili olarak bir yenilik var. Þöyle ki; taraflar dayandýklarý vakýalarý ispata elveriþli bir þekilde
somutlaþtýrmalýdýrlar.
1086 Sayýlý mülga HUMK’da karþýlýðý
bulunmayan belge kavramý, HMK’da örnekleme yoluyla açýklanmýþtýr. Þöyle ki;
Belge; Uyuþmazlýk konusu vakýalarý, ispata elveriþli yazýlý veya basýlý metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoðraf, film, görüntü veya ses kaydý gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer
bilgi taþýyýcýlarý bu kanuna göre belgedir.
HMK’da senetle ispat zorunluluðunun sýnýr artýrýldý. Yani HMK. m. 200 gereðince artýk; hukuki iþlemlerin yapýldýklarý zamanki miktar veya deðerleri 2.500.00
TL’yi geçtiði takdirde senetle ispat olunmasý þarttýr.
HUMK’da delil baþlangýcýnýn yazýlý olmasý þart iken, HMK, bu þartý kaldýrdý. Yani
artýk delil baþlangýcýnýn yazýlý olmasý gerekmez. Örneðin, fotoðraf, film, görüntü,
ses kaydý v.s de delil baþlangýcý olabilir.
Önemi de þudur; kural; Hukuki iþlemlerde senetle ispat zorunluluðu vardýr. Eðer delil baþlangýcý varsa, bu konuda tanýk dinlenebilir. Yine, bir delil çeþidi
olarak daha önceden TTK’da yer alan Ticari defterlerin ibrazý ve delil olmasý hususu HMK’ya alýnmýþtýr.
Yemin; Yemin deliliyle ilgili olarak
bir deðiþiklik yoktur. Sadece yemin metninde kýsmi bir deðiþiklik söz konusudur;
HUMK’da yemin metninde bulunan ‘’Allahým ve namusum üzerine yemin ediyorum’’ ibaresi HMK’daki yemin metnine
alýnmamýþtýr. Saðýr ve dilsizlerin yeminiyle ilgili HMK’da bir düzenleme yapýlmýþtýr.
Tanýk; davada taraf olmayanlarýn tanýk olarak gösterilebileceði açýkça düzen-
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lenmiþtir. HMK. m.241 de HUMK’da olmayan bir düzenlemedir. Buna göre; Mahkeme gösterilen tanýklardan bir kýsmýnýn tanýklýðý ile ispat edilmek istenen husus hakkýnda yeter derecede bilgi edindiði
takdirde geri kalanlarýn dinlenmemesine
karar verebilir. Yine tanýðýn davet edilmesiyle ilgili olarak kýsmi bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. HUMK’da tebliðin duruþmadan
iki gün önce yapýlmasý gerekirdi. HMK’da
bu süre en az bir hafta olarak belirlenmiþtir. Ayrýca HMK’da, gerektiðinde telefon, fax, elektronik posta gibi araçlardan
yararlanmak suretiyle de tanýðýn çaðrýlabileceði ifadesine yer verilmiþ. Ancak davete raðmen gelmemeye baðlanan sonuçlar bu durumda uygulanmaz. HMK’da davetiyenin içeriði geniþletilmiþ. Bir önemli deðiþiklik de tanýklýktan çekinme hakkýnýn yeniden düzenlenmiþ olmasýdýr. HMK.
m.247’de bunun izahý þu þekildedir; Kanunda açýkça belirtilmiþ olan hallerde, tanýk olarak çaðrýlmýþ bulunan kimse, tanýklýk Yapmaktan çekinebilir. Kiþisel nedenlerle tanýklýktan çekinme sebeplerinin
varlýðý halinde, Hakim, tanýk olarak çaðrýlmýþ kimsenin çekinme hakký bulunduðunu önceden hatýrlatýr. Yine yeminsiz dinleneceklerin sayýsý azaltýlmýþ.
Bilirkiþi; HMK’da bilirkiþi sayýsý ile ilgili önemli bir deðiþiklik var. Þöyle ki; mülga HUMK’da en az bir en çok üç bilirkiþi tayin edilebiliyordu. HMK’da ise en az bir bilirkiþi tayinine gidilebilir. Ancak, gerekçesi açýkça gösterilmek suretiyle tek sayýda,
birden fazla kiþiden oluþacak bir kurulun
bilirkiþi olarak görevlendirmesi de mümkündür. HUMK’da bilirkiþiye yemin verdirilip verdirilmemesi hakimin takdirindeyken, HMK’da ise yemin zorunlu hale getirildi. Bilirkiþinin haber verme yükümlülüðü, Bilirkiþinin görevini bizzat yerine getirme yükümlülüðü ve Bilirkiþinin sýr saklama yükümlülüðüne iliþkin konular mülga
HUMK’da olmayýp HMK’yla getirilen yeni-
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liklerdir. Yine bilirkiþi raporuna itiraz süresi ile ilgili bir deðiþiklik söz konusudur;
þöyle ki; HUMK’da bilirkiþi raporuna itiraz
süresi bir hafta iken, HMK’yla birlikte bu
süre iki haftaya çýkarýlmýþtýr. HMK’da bilirkiþinin cezai ve hukuki sorumluluðuna
iliþkin önemli bir yenilik getirilmiþtir. Ýzah
edecek olursak; bilirkiþi TCK anlamýnda bir kamu görevlisidir. Hukuki sorumluluðu ise þu þekildedir; Bilirkiþinin, kasten veya aðýr ihmal suretiyle düzenlemiþ
olduðu gerçeðe aykýrý raporun mahkemece hükme alýnmasý sebebiyle zarar görmüþ olanlar, bu zararýn tazmini için devlete tazminat davasý açabilirler. Devlet ödediði tazminat için sorumlu bilirkiþiye rücu
eder. HMK. m.286’da da davanýn açýlacaðý mahkeme belirtilmiþtir. Rücu davasýnda zamanaþýmý süresi de ödemenin yapýldýðý tarihten itibaren bir yýldýr.
Keþif; keþifle ilgili ciddi bir deðiþiklik yok. Keþfe katlanma zorunluluðuna
iliþkin yeni bir düzenleme getirildi. Mülga HUMK’da karþýlýðý olmayan ve HMK’yla
getirilen iki yenilik daha söz konusudur.
Bunlardan birincisi; Soy baðý tespiti için
inceleme, ikincisi ise uzman görüþüdür.

<>6  +
Mülga HUMK’da Hükmün tanýmýna
iliþkin açýk bir düzenleme yoktu. HMK’yla
beraber bu durum açýklýða kavuþturuldu.
Gerekçeli kararýn yazýlmasý ile ilgili
olarak, bir deðiþiklik yapýlmýþtýr. HUMK’da
gerekçeli kararýn yazýmý tefhimden itibaren 15 gün iken HMK’da bu süre 1 aya çýkartýlmýþtýr. HUMK’da yeterince açýk olmayan kesin hüküm konusu HMK’yla beraber açýklýða kavuþturulmuþtur. Hükmün tavzihi ile tashihi konusuyla ilgili ise
ciddi bir deðiþiklik yapýlmamýþtýr.
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HMK, davaya son veren taraf iþlemleriyle ilgili ciddi deðiþiklikler getirmiþtir.
Davadan feragat; HUMK’da iki taraf
da davadan feragat edebilirken, HMK’da
ise sadece davacý davadan feragat edebilir.
Davayý kabul; HUMK’da iki taraf da
davayý kabul edebilirken, HMK’da ise sadece davacý davayý kabul edebilir. Yine kabul, taraflarýn sadece üzerinde serbestçe tasarruf edebileceði konularda olabilir.
Feragat ve kabul ile ilgili mülga HUMK’da
olmayan bazý yenilikler daha getirilmiþtir.
Þöyle ki; feragat ve kabulün hüküm ifade edebilmesi için; karþý tarafýn ve mahkemenin muvafakatine baðlý deðildir. Kýsmen feragat veya kabulde, feragat edilen
veya kabul edilen kýsmýn, dilekçede veya
tutanakta açýkça gösterilmesi gerekir. Feragat ve kabul kayýtsýz ve þartsýz olmalýdýr.
Yine mülga HUMK’da yer almayan bir husus da; feragat ve kabulün hüküm kesinleþinceye kadar her zaman yapýlabilmesidir.
Sulh; sulhla ilgili mülga HUMK’da yer
almayan deðiþiklikler getirilmiþtir. Þöyle ki; sulh, görülmekte olan bir davada
taraflarýn aralarýndaki uyuþmazlýðý kýsmen veya tamamen sona erdirmek amacýyla mahkeme huzurunda yaptýklarý sözleþmedir. Sulh, ancak taraflarýn üzerinde
serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuþmazlýklarý konu alan davalarda yapýlabilir.
Dava konusunun dýþýnda kalan hususlar
da sulhun kapsamýna dahil edilebilir. Sulh
þarta baðlý olarak da yapýlabilir. Sulh hüküm kesinleþinceye kadar her zaman yapýlabilir. Sulh davayý sona erdirir ve kesin
hüküm gibi sonuç doðurur.

$5$/,.ú8%$7

*ÐQOÖP


6k#=^ìnVgI6N



    
   



   !"! 

# $  %  &
'(  () *
$   $     !!)!(
  +,-./*
0-# *
/)   1/2

3 4

5  &)&'
 )  6 78 "16  "'
'( &&1    '


 9 4      *

 ))1!"&+,-./ *
:        3&4'
 &&&*
; (&'''
,& &    &&&
7 3 &&

1) 3  3 3  " !

1

<(=<>    !'
   ) ( 
6 (  !"&'
'
 3=$ !"!1
     ()  '
? +"&     3 )  
<()   <

  

7 ) 163  

$5$/,.ú8%$7

)!"&'

 &

 '

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

25

<   

 1&    &&

:        !" )$ '
;   1&

  

 %   ) 

  &&!"&& 

4    ) '

+" )  *
7 3  3&   ) '
  !"&

 3& '

+"&!&    
 3=$ !"&1!   
#  1

!33

  

7&)&             ()     ) $
7  



 '

 10 ( @         3'

    ) (3)   $ &(&$ '
; (&(&

 & 3 <(=<>)&3 )'

7 3     $ )  4'
 4 )

 1& ) )) ))

   1  4!*
< 441/2 $ )  !'
<(= ( /)   "'

+ 3  

 1#

7

 
 *

+"& 3   )   (*
5&   )  $ 
")   &&1(  '

 7)  



 133   !&'
 !&

/ 3 ( 1!&A '
$(33    1BC;  !")*
! $   3 )  1/2 )*
5       (    *
/ 2>D>       1!"&& )

26

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

'

$5$/,.ú8%$7

:$ )  4
< ) ) 4
6 ) (   1/2 17<

 

'

+"&1<   / 78 2  !1      ) $  *
<) !

  1

D(3) 33)     ) $

 *

7)   (  1 7)   *
 1   3& $ )4
(3)) "3  1/2
<  )4) 1+,-./4  &)& &!&*
   3 1 4  9  )) !&*
0$ )    1(   4 )

!&*

+,-./3      $ 1/)      4*
:    !!) !    ( 3  4 (      1
/2 '
: +"& $

    )    3 )

    9 3 
;   63  &    !
&( 

 1 3=$ ( )&  ))

<(=<> ) 3  13 3  ( &    
BC;  !")1$ !  "&&&
/ 2>D>   
/2 (  7)   1 (3)


 1 /)  )   &1

       
+,-./
0-# 

<4  
7F!*
+,-./''G

$5$/,.ú8%$7

ÞIRNAK BAROSU BÜLTENÝ

27

9XUXOPXíXP
'DðODUÜQNX\WXOXNELUERðD]ÜQGD
9DNLWOHUGHQELUVDEDKQDPD]ÜQGD
<DWDUÜP
.DQOÜXSX]XQ
9XUXOPXíXP
'ÖíÖPJHFHOHUGHQNDUD
%LUKD\UD\RUDQÜPÁÜNPD]
&DQÜPDOÜUODUHFHOVL]
6ÜðGÜUDPDPNLWDSODUD
ìLIUHEX\XUPXíELUSDíD
9XUXOPXíXPKLÁVRUJXVX]\DUJÜVÜ]
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2JÖQ7RSUDN
ñOLðLQHNDGDUÐOÖPNRNX\RUGXe
1HGHROVDmnÐOÖÁRFXNODUmnFRðUDI\DVÜ\GÜRUDVÜe
%D]Ü\DíDPODUÜQWDOLKVL]OLðLDFÜQÜQYH]XOPÖQWDULKLNDGDUHVNLGLU¡ÖQNÖ
EX\DíDPODUPLO\RQ\ÜOKÖ]ÖQOÖELU]ÜQGDQVRðXNOXðXWDíÜUWHQLQGH$PD
KHUíH\HUDðPHQDODELOGLðLQFHPDðUXUYHDODELOGLðLQFHRQXUOXGXU\LQHGHe
ñíWHEXFRðUDI\DGD$UDOÜðÜQGDELUGDKDNHQGLQGHQXWDQPÜíWÜU
JÐN\Ö]Öe
7DULK$UDOÜNe
%DðUÜQGDVD\ÜVÜ]\LWLNLQVDQÐ\NÖVÖEDUÜQGÜUDQPHPOHNHWLPLQ\DVOÜ
GDðODUÜJHOHQHðLQLER]PDPÜíWÜUYHELUJHFHDQVÜ]ÜQHOOHULQDVÜUOÜDQDODUÜQ
QLQQLOHULQH\LQH]LILULELUÐOÖPWÜQÜVÜNDWPÜíWÜU
9HNÜíNHQ
9H=DJURVODUGDQÐGÖQÁNHQD\D]Ü4ÜODEDQnÜQ
%RPEDODU\DðPDNWDGÜUPLQLNEHGHQOHUHe
2\VD
2QÖÁ\DíÜQGDWLWUHNELU\ÖUHNWLUGDKD%HGUDQe
9HKDODÖíÖPHNWHGLUNÖÁÖFÖNHOOHULe
9H°]FDQe
9HìLUYDQe6H\LWKDQeYH\RNVXOLQVDQe
7ÜSNÜ$KPHG$ULInLQÁRFXNODUÜQNLQHEHQ]HUGÖíOHULe
+DQLVÜQÜUODUÜLÁLQHVLQGLUHPH\HQELUNÖOWÖUÖQHNPHNPÖFDGHOHVLQHHUNHQ
EDíOD\ÜS]LILULVLQHDOGÜUÜíHWPHGHQJHFHQLQNDÁDðDJLWPLíOHUGLURJÖQe
9HVRQUDVÜe°OÖÁRFXNODUFRðUDI\DVÜGÜU52%26.ñe
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7DULK$UDOÜNe
%DNÜíODUÜSDUÁDODQPÜíELUÁRFXNWHQLQGHGRQDQEÖ\ÖNELULQVDQVHOLWÖP
LQVDQOÜðÜQÐOGÖðÖELUD\LQGÖ]HQOHPHNWHGLUDGHWDe
'DðWDíÁÜðOÜNÁÜðOÜðDDðODPDNWDGÜU
'DðWDíYDUOÜðÜQGDQXWDQPDNWDGÜUe
%HONLGHRJÖQ
LQVDQWHQLQHDLWSDUÁDODUÜFHVHWGL\HQRWDODQRWRSVLWXWDQDNODUÜELOH
WDULKHÁDUHVL]ELUDQÜEÜUDNPÜíROPDNWDGÜUD\QÜ]DPDQGDe
9H]LILULJL\HQDQDODUKDWÜUÜQDED\UDPVDEDKODUÜíHNHUWRSODPD\DJHOLU
GL\HÐOÖÁRFXNODU\DQ\DQDJÐPÖOPHNWHGLUe
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52%26.ñn<(
$'$/(7ñ67ñ<258=e
JÖQÖVDEDKVDDWe7HOHIRQODUÜPÜ]ÜVUDUODÁDOÜ\RU6DEDKÜQ
EXVDDWLQGHDUD\DQGDNLPGL\HNRUNDUDNEDNÜ\RUX]WHOHIRQODUÜPÜ]De%LUDYXNDWÜQ
WHOHIRQX R VDDWWH KD\UD ÁDOPD] ÁÖQNÖe $UD\DQ 8OXGHUHnGHQ HVNL ELU PÖYHNNLO
DQODWWÜNODUÜQÜDOJÜOD\DPÜ\RUXP%RPEDGL\RUXÁDNGL\RUÁRFXNODU\DQÜ\RUGL\RU
NLPVHJHOPL\RUGL\RU8\NXGDQX\DQDPDGÜðÜPÜYHNRUNXQÁELUN¼EXVWDROGXðXPX
GÖíÖQPHNLVWL\RUXP$QODWWÜNODUÜRNDGDULPN¼QVÜ]RNDGDULQDQÜOPDVÜRODQDNVÜ]
NLe .DÁDðD JLGHQ  ÁRFXðXQ 7ÖUNL\H VÜQÜUÜQD JHOGLNOHUL VÜUDGD XÁDNODUGDQ
DWÜODQ ERPEDODUOD ÐOGÖUÖOGÖNOHULQL RQODUÜ NXUWDUPD\D JLGHPHGLNOHULQL NLPVH\H
XODíDPDGÜNODUÜQÜ DPEXODQVODUÜQ ROD\ \HULQH EÜUDNÜOPDGÜðÜQÜ VÐ\OÖ\RU 7HOHIRQX
NDSDWWÜðÜPGDQHGÖíÖQHFHðLPLELOHPL\RUXP%HQJHFHX\XUNHQ7ÖUNL\HVDYDíDPÜ
JLUPLí"%RPED\ÜEÜUDNDQODUÜQ7ÖUNXÁDNODUÜROGXðXQX\DQOÜíPÜGX\GXP"¡RFXNODU
GHGLe ¡RFXNODUÜPÜ]e 2NXOGD ROPDODUÜ JHUHNLUNHQ EDíND KLÁELU JHOLUOHUL ROPDGÜðÜ
LÁLQNDUÜQNÜíÜQRUWDVÜQGDNDÁDðDJLWPH\HPDKNÕPHGLOHQÁRFXNODUÜPÜ]e
6DDW nH NDGDU QH LQWHUQHWWH QH WHOHYL]\RQGD ROD\D LOLíNLQ ELU ELOJL
EXODPÜ\RUX] %DURGDQ DUNDGDíODU ROD\ \HULQH GRðUX \ROD ÁÜNPÜíODU 8OXGHUHnGH
WDQÜGÜNODUÜ DUÜ\RUX] *HOHQ KDEHUOHU JLWWLNÁH GDKD EHWHU ROX\RU %RPEDODPDQÜQ
JHFH  VXODUÜQGD ROGXðXQX VÐ\OÖ\RUODU .LP\DVDO NXOODQÜOGÜ GL\HQ GH YDU
DVNHUÁRFXNODUVÜQÜUGDQJHÁHPHVLQGL\H\ROXNDSDWPÜíGL\HQGHe°ðUHQL\RUX]NL
DUDODUÜQGD QHUHGH\VH  \DíÜQGDQ EÖ\ÖN \RN 'HGHOHULQLQ EDEDODUÜQÜQ NDGHULQL
\DíDWÜ\RU RQODU GDe %XUDODUGD KHUNHV ELOLU 8OXGHUHnGH VÜQÜU ]RUDNL ÁL]LOPLí LNL
\DQGDDNUDEDODUNDOPÜíRQODULÁLQNDÁDN\RNWLFDUHWYDUe$VNHUGHELOLUGHYOHW
GHELOLU=RUDNLÁL]LOHQVÜQÜUDELUGHPD\ÜQGÐíHQPLíWLU$UDGDELUGX\DUÜ]PD\ÜQ
SDWODPÜí ELUL ÐOPÖí YH\D D\DðÜ NRSPXí GL\He <DQL 8OXGHUHOLOHULQ WLFDUHWL KHP
FDQODUÜQGDQKHPPDOODUÜQGDQHGHURQODUÜe
%Ð\OH ELU ROD\ \DíDQÜ\RU PHG\D QHUHGH\VH VDðÜU GLOVL] ROPXí 'HYOHWWHQ
VDDWOHUFH VHV VHGD \RNe 2OD\ \HULQH YDUDQ DUNDGDíODUÜPÜ]GDQ ELOJL DOPD\D
ÁDOÜíÜ\RUX] .RQXíDPÜ\RUODU NHGHUGHQe 1DVÜO WDULI HGHFHNVLQL] NL  FDQÜQ
SDUDPSDUÁD EHGHQOHULQL" +DQJL NHOLPHOHU LIDGH HGHFHN VDKLEL EXOXQDPD\DQ ELU
EDFDðÜ"6DðNHQELUNXFDðDVÜðDQ\DíÜQGDNL%HGUDQnÜQíLPGLELUDYXÁNDOGÜðÜQÜ
DQODWDFDN NHOLPHOHU \D]ÜOGÜ PÜ" 6XVX\RUX] KHSLPL]e .HGHULPL]H DFÜPÜ]D
LV\DQÜPÜ]DVXVX\RUX]'HYOHWGHVXVX\RU3HNLGHYOHWQHGHQVXVDUNL"8WDQÁWDQPÜ
VÐ\OH\HFHNVÐ]EXODPDPDNWDQPÜ\RNVDPLQDUH\LÁDODQNÜOÜIÜQÜX\GXUDPDPÜíWÜUGD
RQGDQPÜ"
6DDW nGH LON DÁÜNODPDODU JHOL\RU °OGÖUÖOHQOHULQ oWHUÐULVWp ROPDGÜNODUÜ
NDÁDNÁÜROGXNODUÜWHVSLWHGLOPLí%XELURSHUDV\RQND]DVÜ\PÜí2QODUÜQEÖ\ÖNELU
3.. JUXEX ROGXNODUÜQD YH LÁOHULQGH ÐUJÖW \ÐQHWLFLOHUL ROGXðXQD GDLU LVWLKEDUDW
DOÜQPÜíPÜíPÜíe%XDÁÜNODPDODUÜ$QNDUDnGDGLQOH\HQOHUQHWHSNLYHUGLELOHPHPDPD
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EL]OHUGHEÖ\ÖNELUKD\DONÜUÜNOÜðÜ\DUDWWÜðÜQÜKHUKDOGHDQODPÜíVÜQÜ]GÜUo2SHUDV\RQ
ND]DVÜp GHQLOHQ  FDQÜQ SDUÁDODQDUDN KD\DWÜQÜ ND\EHWPHVLe 2SHUDV\RQ ND]DVÜ
GHQHQROD\GDQ\DNODíÜNVDDWÐQFH7ÖUNL\HVÜQÜUÜQGDQ,UDNVÜQÜUÜQDJHÁLí\DSDQ
 LQVDQ YH D\QÜ VD\ÜGD NDWÜUÜQ GÐQÖí \ROXQGD NDWOHGLOPHVLe 2SHUDV\RQ ND]DVÜ
GHQHQ LVWLKEDUDW KDWDVÜ GHQHQ KHSLPL]LQ \ÖUHðLQH RWXUPXí DWHíWHQ ELU WRSe 1H
Ð]ÖUYDUPHVDMODUGDQHKHVDSVRUPDYDUQHGHIDLOOHULQPXWODND\DNDODQDFDðÜQD
GDLUELUWHPLQDW.HíNHGL\RUXPGHYOHWVXVPD\DGHYDPHWVH\GL+LÁNRQXíPDVD\GÜ
EHNOHQWLPL] ROVD\GÜ 'HYOHWLPL] EL]L VDKLSVL] EÜUDNPD] EX YDKíHWL JHÁLíWLUPH]
GL\HELOVH\GLNe
7ÖUNL\HnGH GÐQHQ GRODSODU R\QDQDQ R\XQODU \ÜOODU VRQUD RUWD\D ÁÜNDU %LU
JÖQ KHUNHV DQOD\DFDNWÜU NL EX ROD\ EDíDUÜ\D XODíPÜí ELU GDUEHGLU $\ÜíÜðÜQÜ
VDUÜNÜ]ÜHPXKWÜUDODUÜSODQOD\DQODU5RERVNLNDWOLDPÜQÜGDSODQODPÜíODUGÜU%DQD
LQDQPÜ\RUPXVXQX]"5RERVNLKDNNÜQGDNLLQVDQKDNODUÜGHUQHNOHULQLQVLYLOWRSOXP
NXUXOXíODUÜQÜQ UDSRUODUÜQÜ RNX\XQX] +HU ]DPDQ NDÁDNÁÜOÜN \ROODUÜQÜQ HQ D]
ELULQLYDWDQGDíJHÁVLQGL\HDÁÜNWXWDQNDÁDNÁÜOÜðDJÐ]\XPDQDVNHURJÖQQHGHQ
WDPDPÜQÜ NDSDWPÜíWÜU" $VNHUL JÐUÖS JHWLUGLNOHUL PDOODUÜ ,UDN WDUDIÜQGD EÜUDNÜS
JHÁPHNLVWH\HQÁRFXNODUÜQÖ]HULQHDWHíHGLOPLíPLGLU"ñONERPEDODPDQÜQDUGÜQGDQ
NDUDNROXFHSWHOHIRQXLOHDUDGÜNODUÜKDOGHNDUDNROGDQQHGHQPÖGDKDOHHGLOPHPLíWLU"
2OD\ÜQDUGÜQGDQ\DUDOÜODUDQHGHQPÖGDKDOHHGLOPHPLíVDDWnGDROD\\HULQH
JLWPHNLVWH\HQDPEXODQVODUQHGHQJHULÁHYULOPLíWLU"ñVWLKEDUDWÜNLPLQYHUGLðLQHGHQ
DÁÜNODQPDPDNWDGÜU"+HURQJÐUÖQWÖOHULLOHERPEDODPDVDDWLDUDVÜQGDNLX]XQVÖUHGH
LVWLKEDUDWÜQ RQD\ODQPDVÜ LÁLQ ROD\ \HULQGHNL NDUDNROGDQ ELOJL LVWHQPLí PLGLU"
.Ð\OÖOHULLVLPLVLPWDQÜ\DQNDUDNROJÐUHYOLOHULRQODUÜQNDÁDNÁÜOÜN\DSDQÁRFXNODU
ROGXðXQXQHGHQGHUKDOÖVWELULPOHUHELOGLUPHPLíWLU"1HGHQELUJÐUHYOLÁÜNÜSoYHOHY
NLEXQODUJHULOOD\GÜPÖFDGHOHíHNOLPL]EÐ\OHPLROPDOÜ\GÜpGHPHGL"¡ÖQNÖKÖNÖPHWL
GDUEH JLULíLPOHUL LOH GHYLUHPH\HFHðLQL DQOD\DQODU KÖNÖPHWH WDEL ROGXNODUÜQÜ
DÁÜNODGÜNWDQ NÜVD VÖUH VRQUD 5RERVNL ROD\ÜQÜ
JHUÁHNOHíWLUPLíOHUGLU%DíEDNDQÜQEXWDULKWHQVRQUD
.ÖUWVRUXQXQGDJLGHUHNVHUWOHíPHVLQLQGHEXROD\ÜQ
HOOHULQGHSDWODPDVÜQGDQND\QDNOÜROGXðXQXYLFGDQ
D]DEÜQÜ EX íHNLOGH GÜíD YXUGXðXQX GÖíÖQÖ\RUXP
9LFGDQÜ RODQ KLÁELU LQVDQÜQ  FDQÜQ NDQÜQÜ HOLQH
EXODíWÜUPDN LVWHPH\HFHðLQH LQDQÜ\RUXP LQDQPDN
LVWL\RUXP
%X \D]Ü \D\ÜQODQGÜðÜQGD 5RERVNL NDWOLDPÜQÜQ
Ö]HULQGHQ ELU \ÜO JHÁPLí RODFDN 2 JÖQ IDLOOHULQ
\DNDODQDFDðÜQD GDLU ELU XPXW WDíÜPÜ\RUGXN
%XJÖQVH LPNDQVÜ] JÐUÖ\RUX] 5RERVNLnGH NDGÜQODU
KDOD VL\DK JL\L\RUODU (YODWODUÜQÜQ FDQODUÜQÜQ JÐ]
EHEHNOHULQLQ NDWLOOHUL DGDOHW ÐQÖQH ÁÜNDUÜODQD GHN
VL\DKJL\PH\HGHYDPHGHFHNOHULQLVÐ\OÖ\RUODU2UDGDKD\DWKLÁELU]DPDQRODðDQ
GHðLOGL 2UDGD KD\DW KLÁELU ]DPDQ JÖO EDKÁHVL VXQPDGÜ LQVDQODUD %XQD UDðPHQ
\DUÜQODUD GDLU XPXWOX ELU EHNOH\Lí YDUGÜ $QFDN 5RERVNLnGH \DíDP  KD\DWÜQ
SDUÁDODQGÜðÜJÖQVRQEXOGX6L\DKELUEXOXWLQGLíHKULQÖVWÖQH
2UDGD KD\DWÜQ \HQLGHQ ILOL]OHQHELOPHVL LÁLQ NDGÜQODUÜQ VL\DK JL\VLOHULQL
\DNDELOPHVLLÁLQUXKXPX]XQNRSXNSDUÁDVÜQÜQRQDUÜOPDVÜLÁLQ$'$/(7LVWL\RUX]
*LGHQ FDQODUÜPÜ]Ü JHUL JHWLUHPH\HFHðL] $PD NDWLOOHULQLQ FH]D DOGÜNODUÜQÜ ELOLUVHN
\DíDPD GDLU XPXGXPX]X \HQLGHQ ND]DQDFDðÜ] 7ÖUNL\H WDULKLQLQ \HQL ELU NDUD
OHNH\H LKWL\DFÜ \RN %X ÖONHGH GH VXÁXQ FH]DVÜ] NDOPDGÜðÜQÜ JÐVWHULQ EL]OHUHe
+DNNÜPÜ]RODQGDQID]ODVÜQÜLVWHPL\RUX]52%26.ñn<($'$/(7ñ67ñ<258=e
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m&DQÜPÁRNDFÜ\RUnn
$QODPVÜ]JHOLUELUÁRNNLPVH\HEXQXVÐ\OHGLðLQL]GH
$QOD\DPD]\ÖUHðLQL]LQDFÜVÜQÜ
ñQVDQÜQFDQÜQÜQDFÜPDVÜQHGLUELOPH]"
<ÖUHðLQL]GHROXíDQGHSUHPOHUGHQKDEHUVL]GLU
HQND]ÜQDOWÜQGDNDOGÜðÜQÜ]GDQVHVLQL]LELOHGX\XUDPD]ROGXðXQX]GDQ
KDEHUVL]GLUÁRðX
<ÖUHNDFÜQÜ]ÜNLPDQODUELOL\RUPXVXQX]"
(YODGÜJHQFHFLNNHQ\ÖUHðLQHDOGÜðÜELUNXUíXQ\DUDVÜLOHÐOHQHYODGÜ
QÜQÐOÖVÖQHKDQJLGLOGHROXUVDROVXQDðÜW\DNDQDQQHDQODUVL]L
+HUDQGÜðÜQGDHYODGÜQÜRDQQHQLQLÁLNDQDðODUFDQÜDFÜUFDQÜ\DQDU
VRO\DQÜIHOÁROXUYHmnFDQÜPDFÜ\RUnnGHGLðLQL]GHRDQODUVL]L
<ÖUHN DFÜQÜ]Ü NLP DQODU ELOL
\RUPXVXQX]"
2ðOXVÜFDFÜNNR\QXQGDX\XU
NHQJHOLSHYGHQDOÜQDQYHELUGDKD
RðOXQXQ FHVHGLQH GDKL XODíDPD
\DQVÖUHNOLRðOXJHOHFHNGL\HND
SÜ\ÜJÐ]OH\HQXPXWODEHNOH\HQYH
KHUVHIHULQGHRðOXJHOPH\HQDQQH
DQODUVL]L
+HU EXOXQDQ ND\ÜS RðOXQX
ND\EHGHQ DQQH LÁLQ RQXQ RðOX
GXUYHKHUVHIHULQGHEXOXQDQRQXQ
RðOXROVXQGL\HXPXWHGHUDPDEX
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OXQDQRQXQRðOXGHðLOGLULÁLDFÜUJÐ]OHULQLQIHULVÐQHUDPDXPXWHWPH\HGH
YDPHGHU'ÖíÖQÖUNDÁ]DPDQVRQUDoRðOXPVDðRODUDNJHOPH\HFHNELOL\R
UXPpGHUNHQGLNHQGLQHLÁWHQLÁHVÖUHNOLDðOD\DUDNo%DULELUPH]DUÜROVXQp
GL\HoEXVHIHUFHVHGLEXOXQVXQpGL\HXPXWHGHUYHEXOXQDFDNFHVHGLQHVD
UÜOPD\ÜXPXWHGHUYHKHU\HUDOWÜQGDQKHUÁXNXUGDQKHUNX\XGDQ\DGDKHU
WRSOXPH]DUGDQÁÜNDUÜODQFHVHGHoRðOXGXUpGL\HVHYLQLULQVDQÜQEXOXQDQELU
FHVHGHVHYLQL\RUROPDVÜQÜELUWHNRDQODUoPH]DUÜRODFDNpGL\HXPXWHGHU
DPDEXOXQDQRQXQRðOXGHðLOGLUEXOXQDQFHVHGLQDQQHVLQHÖ]ÖOÖUYHFDQÜ
ÁRN\DQDUFDQÜÁRNDFÜUYHVRO\DQÜQGDQYXUXOXUKHUVHIHULQGHmnFDQÜPDFÜ
\RUnnGHGLðLQL]GHFDQDFÜVÜQHGLUL\LELOLUYHVL]LRDQODU
<ÖUHNDFÜQÜ]ÜNLPDQODUELOL\RUPXVXQX]"
'DKDNÖÁÖFÖNNHQEDEDVÜQÜND\EHGHQND\EHWPHQLQGDKLQHROGXðXQX
ELOPH\HQ DPDVÖUHNOLEDEDVÜQÜQHOOHULVDÁODUÜQÜRNíDVÜQLVWH\HQKHUEDED
GHQGLðLQGHLÁLQGHQELUíH\OHUNRSDQJL]OLJL]OLoEDEDpGL\HDðOD\DQYHED
EDVÜJHOHFHNGL\HVÖUHNOLEHNOH\HQJHOPH\HQEDEDVÜQDKHUVHIHULQGHLV\DQ
HGHQNHQGLQLSDUDOD\DQ\ÖUHðL\DQDQ\ÖUHðLDFÜ\DQÁRFXNDQODUVL]L
<ÖUHNDFÜQÜ]ÜNLPDQODUELOL\RUPXVXQX]"
7HUNHWPHQLQEÜUDNÜSJLWPHQLQQHROGXðXQXDQODPD\DQDQQHVLWDUD
IÜQGDQWHUNHGLOHQDQQHVLQLQELUGDKDKLÁVRUPDGÜðÜVÖUHNOLJÐ]OHULDðOD
PDNOÜDFÜVÜQGDQEXUQXVÖUHNOL\DQDQYHEXUQXQXVLOHFHNNLPVHVLROPDGÜ
ðÜQGDQEXUQXVÖUHNOLVÖPÖNOÖWHNGÖíÖDQQHVLRODQKHUNRUNWXðXQGDKHU
LUNLOGLðLQGHKHUX\XGXðXQGDDQQHVLQLVD\ÜNOD\DQQHDQQHPYDUQHGH\RN
GL\HELOHQVRO\DQÜQDGRðUXER\QXVÖUHNOLEÖNÖNRODQDQQHOHUJÖQÖQGHKHU
NHVDQQHVLLOHKLND\HVLQLDQODWÜUNHQNHQGLKLND\HVLQHDðOD\DQÁRFXðXQLÁL
\DQDULÁLDFÜUYH\DQÜS\DQÜSNÖOROXURDQODUVL]LLíWHRDQODU
%XÖONHGHELQOHUFHEÐ\OHKLND\HYDUDQOÜ\RUPXVXQX]"+D\ÜUDQODPÜ
\RUVXQX]QHEHQVL]LDQOÜ\RUXPQHVL]EHQLDQOÜ\RUVXQX]e
%XÖONHGHELQOHUFHEÐ\OHÐOÖPYHDUGÜQGDQEÐ\OHFH\DíDQDQDFÜKLND\H
YDUDQOÜ\RUPXVXQX]"
+D\ÜUKD\ÜUDQODPÜ\RUVXQX]QHEHQVL]LQÐOÖOHULQL]HDðOD\DELOL\RUXP
QHGHDFÜKLND\HOHULQL]LDQOÜ\RUXP
1HVL]EHQLPKLND\HOHULPGHNLDFÜ\DYDNÜIVÜQÜ]QHGHEHQLPÐOÖPOHULPH
ELUDQODPYHUHELOL\RUVXQX]e6L]LQLÁLQÐOHQKHUEHQPXWODNDÐOÖPÖKDNHW
PLíWLUÐOGÖUHQ<ÖFH(UNLQL]LQELUELOGLðLYDUGÜUPXWODNDÐOGÖUÖUNHQ\RNVD
ERíXERíXQDÐOGÖUPH]<ÖFH'HYOHWNLPVH\L
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6RQUDVRQUDe
1HYDNLWELUÐOÖPROVDODQHWOHU\DðGÜUÜOÜ\RUQHGHQVH"2\VDNLRÐOÖPOH
ULQ\DíDQPDPDVÜLÁLQQHOHU\DSÜOÜ\RUNLEXÖONHGH"
+HUÐOHQGDKDÐPUÖQÖQEDKDUÜQGDJHQFHFLNDVNHULQDUNDVÜQGDQoYD
WDQVDðROVXQpGHGLðLPL]GHEXÐOÖPOHULGXUGXUDELOL\RUPX\X]PHVHOD"+HU
LNLWDUDIWDQGDÐOHQOHUHWDUDIODUÜQíHKLWGHPHVLVRUXQXÁÐ]Ö\RUPXDFDED"
%LUELULPL]HNDKUROXQGHGLðLPL]GHÐOÖPOHULGXUGXUDELOL\RUPX\X]VL]FH"
.DUGHí GHGLðLPL]
LQVDQODUÜQ ÐOÖPOHULQH
VHYLQLUNHQEL]QHNDGDU
NDUGHíL] GÖíÖQGÖQÖ]
PÖ KLÁ JHUÁHNWHQ NDU
GHíÁH"
5RERVNLnGH ÐOHQOH
ULQ VDGHFH .ÖUW ROPDOD
UÜQGDQ GROD\Ü QH NDGDU
ÁRN KD] DODQÜPÜ] YDU
GÜ EX ÖONHGH YH mnNDÁDN
ÁÜODUGÜÐOÖPÖKDNHWPLí
OHUGLnn GL\HQOHULQ VD\ÜVÜ
QÜELOL\RUPXVXQX]"
2QODU7ÖUNL\HnQLQÐEÖU\Ö]ÖQGHmn.ÖUWNÐNHQOL7ÖUNL\HYDWDQGDíODUÜnn
GHðLOGHmn7ÖUNNÐNHQOL7ÖUNL\HYDWDQGDíODUÜnnROVD\GÜÐOÖPEXNDGDUKDNJÐ
UÖOÖUPÖ\GÖRQODUD"
.DWÜUODUVÜUWÜQGDSDUDPSDUÁDROPXíHWOHULELUELULQHNDUÜíPÜíRJHQFH
FLNLQVDQODUÜQDLOHOHULQLQ\DíDGÜðÜDFÜGDQKDEHULQL]RODQYDUPÜ\GÜ"2DFÜOD
UÜ\ÖUHðLQL]GH\DíD\DQÜQÜ]YDUPÜ\GÜ"
%XVRUXODUÜQWDPDPÜQDYHEXQXQODLOJLOLGDKDELUÁRNVRUX\DEXÖONH
GH+$<,5GL\HELOL\RUVDNKDOHQNLPVHNDUGHíOLNPDVDOODUÜRNXPDVÜQNLPVH
NDUGHíOLNKLND\HOHULDQODWPDVÜQEL]NDUGHíIDODQROPDGÜNRODPDGÜNEXÖO
NHGH%L]ELUELULPL]LÐOGÖUPHNWHQEDíNDKLÁELUKDOWÜEHFHUHPL\RUX]EXÖO
NHGH
1HYDNLWNHQGLPL]GHQROPD\DQODUÜQÐOÖOHULQHDðOD\DELOLUVHNQHYDNLW
EXÖONHGHELUELULPL]LQDFÜKLND\HOHULQLDQOD\DELOLUVHNNDUGHíROPD\DGRðUX
ELUDGÜPDWPÜíROXUX]NLEHONLNDUGHíROPD\ÜGDEHFHUHELOLUL]FDQÜPÜQÁRN
DFÜGÜðÜQÜDQODUVDQÜ]e
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EDVÜQGD\HUDODQKDEHULÁHULNOHULNDPXR\XQDDÁÜNODQDQELOJLOHUYHROD\ÜQ
WDQÜNODUÜQÜQROD\KDNNÜQGDELOJLVDKLELRODQODUÜQDQODWÜPODUÜLOHWHVSLWOLROGXðX
  2OD\GDQVRQUDUHVPLPDNDPODUÜQFHQD]HOHULDOPDNLÁLQROD\\HULQHJHOPHGLðL
FHQD]HOHULQNÐ\OÖOHUYHÐOHQOHULQ\DNÜQODUÜWDUDIÜQGDQDOÜQDUDNNHQGLLPN¼QODUÜ
LOH KD\YDQODU YH  WUDNWÐUOH  NÐ\H JHWLULOGLðL NH]D FHQD]HOHULQ SDUÁDODQGÜðÜ
\DQPÜí YH WDQÜQPD] GXUXPGD ROGXNODUÜ FHQD]HOHULQ DLOHOHUFH RWRSVL\H YH
DPEXODQVODUD WDíÜQGÜðÜ RWRSVLOHUGHQ VRQUD FHQD]HOHULQ DOÜQDUDN RQELQOHUFH
YDWDQGDíÜQNDWÜOÜPÜLOHWRSOXFDGHIQHGLOGLðLQLQNDPXR\XQXQELOJLVLQGHROGXðX
  5HVPL PDNDPODUÜQ ÐOHQ VLYLOOHULQ  3..nOL ROGXNODUÜ ]DQQHGLOHUHN KDWD\D
ELQDHQ ERPEDODQDUDN ÐOGÖUÖOGÖNOHUL ROD\ÜQ ELU RSHUDV\RQ ND]DVÜ ROGXðX
\ROXQGDNLDÁÜNODPDODUÜ\XNDUÜGDDÁÜNODQDQROD\ÜQROXííHNOLERPEDODPDQÜQ
VÖUHVL NDPXR\XQGD \HU DODQ ELOJLOHU UHVPL PDNDPODUÜQ FHQD]HOHUL DOPDN
LÁLQJLWPH\LíLÐOHQOHUYH\DNÜQODUÜQDNDUíÜWHUHGGÖWOÖYHNDGHPHOL\DNODíÜPÜ
ÐOHQOHULQ\DNÜQODUÜQÜQUHVPLPDNDPODUDND\PDNDPDWHSNLVLYHEDNDQODUÜQELU
NRUXFXDLOHVLQL]L\DUHWGÜíÜQGDWD]L\H\HULQHJLGHPH\LíLYH\ÐUHKDONÜ\ODLUWLEDW
NXUDPDPDVÜQGDQDQODíÜODFDðÜÖ]HUHROD\ÜQÐOHQOHULQ\DNÜQODUÜYH\ÐUHKDONÜQGD
GHYOHWLQ UHVPL PDNDPODUÜQD NDUíÜ WHSNL JÖYHQVL]OLN DOJÜVÜ YH oGX\JXVDO
NÜUÜOPDp\DUDWPÜíROGXðX+ÖNÖPHWNDQDGÜQÜQWDUDIOÜDOJÜODQDQDÁÜNODPDODUÜQÜQ
YHNDUDUOÜíHNLOGHROD\ÜD\GÜQODWPDLUDGHVLJÐVWHUPH\LíLQLQEXWXWXPXÜVUDUOD
VÖUGÖUPHVLQLQ KXNXNOD L]DK HGLOHPH\HQ SHUYDVÜ]FD DÁÜNODPDODUÜQÜQ EÐOJH
LQVDQÜQÜQ .ÖUWOHULQ NHQGLOHULQL ÐWHNL KLVVHWPHOHULQH \RO DÁWÜðÜ   oGX\JXVDO
NÜUÜOPDp \DUDWWÜðÜ YH VRUXQODUÜQ ÁÐ]ÖPVÖ]OÖðÖQÖ GHULQOHíWLUGLðL NH]D ROD\ÜQ
o.DWOLDPpRODUDNDOJÜODQGÜðÜ
  7ÖUNL\HnGH .ÖUW PHVHOHVLQLQ ÁÐ]ÖOPH\LíL EX PHVHOHQLQ ELU NLPOLN PHVHOHVL
GHðLO GH ELU DVD\Lí VRUXQX RODUDN DOJÜODQPDVÜ ÁDWÜíPDOÜ RUWDPÜQ VÖUPHVLp
7HUÐUOH0ÖFDGHOHoDGÜDOWÜQGD\ÖUÖWÖOHQKXNXNDD\NÜUÜX\JXODPDODUÜQYHLQVDQ
KDNODUÜLKODOOHULQLQEXo.DWOLDPpDX\JXQRUWDPKD]ÜUODGÜðÜR\VDNL7ÖUNL\HnQLQ
GHPRNUDWLNOHíPH\H EDUÜíD  LQVDQ KDNODUÜQD VD\JÜ JÐVWHULOPHVLQH LKWL\DFÜ
ROGXðX
  %X  NDWOLDPÜQ \XNDUÜGD DÁÜNODQDQODU ÜíÜðÜQGD oNDVÜWOÜp \DSÜOGÜðÜQD GDLU JÖÁOÖ
GHOLOOHULQ ROGXðX &XPKXUEDíNDQÜ %DíEDNDQ KÖNÖPHW YH LNWLGDU SDUWLVL
VÐ]FÖOHULQLQ NDWOLDPD GDLU \DSWÜNODUÜ DÁÜNODPDODUÜQ ROD\ÜQ JHUHðLQFH Ö]HULQH
JLGLOPH\HFHðLQHGDLUND\JÜODUÜDUWÜUGÜðÜ
  7&$QD\DVDnVÜQÜQ0DGGHVLJHUHðLQFHXVXOÖQHJÐUHNDEXOHGLOPLíXOXVODU
DUDVÜ VÐ]OHíPHOHU NDQXQ KÖNPÖQGH ROXS $QD\DVDn\D D\NÜUÜOÜNODUÜ GDKL
LOHUL VÖUÖOHPH] ROGXðXQGDQ EX ROD\ÜQ   XOXVODU DUDVÜ PHY]XDW KÖNÖPOHUL
ÁHUÁHYHVLQGHXOXVODUDUDVÜNXUXOXíODUÜQLOJLVLQHDGD\ROGXðX
  %XLWLEDUODROD\GDQ]DUDUJÐUHQOHULQÐOHQOHULQ\DNÜQODUÜQÜQPDGGLYHPDQHYL
]DUDUODUÜQÜQ GHYOHW WDUDIÜQGDQ WD]PLQ HGLOPHVL ÐQFHOLNOL ROPDN Ö]HUH ROD\GD
NDVÜW LKPDO YH VRUXPOXOXðX RODQODUÜQ GHUKDO VRUXíWXUXODUDN JÐUHYOHULQGHQ
DOÜQPDODUÜ YH \DUJÜODQDUDN H\OHPOHULQLQ NDUíÜOÜðÜ RODQ FH]D\Ü DOPDODUÜQÜQ
VDðODQPDVÜQÜQÐOÖPOHULQ*HQHO.XUPD\%DíNDQOÜðÜXÁDNODUÜQÜQERPEDODPDVÜ
VRQXFX PH\GDQD JHOGLðL NHVLQ ROGXðXQGDQ EX KXVXVWD YDWDQGDíODUGDQ Ð]ÖU
GLOHQPHVLQLQD\UÜFD7%00nGHEXKXVXVWDPHFOLVVRUXíWXUPDVÜDÁÜOPDVÜQÜQYH
ELUDUDíWÜUPDNRPLV\RQXNXUXOPDVÜQÜQKXNXNGHYOHWLROPDQÜQWHPHOLQVDQ
KDNODUÜQDVD\JÜQÜQDGDOHWLQJHUHðLROGXðXNDQDDWLQHYDUÜOPÜíWÜU
.DPXR\XQXQELOJLVLQHVD\JÜLOHVXQXOXU
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XPKXUL\HWOH \DíÜW RODQ YH 7ÖUNL\HnQLQ VRQ  \ÜOÜQD GDPJDVÜQÜ
YXUDQ.ÖUWVRUXQXEÖWÖQ\DNÜFÜOÜðÜ\ODGHYDPHWPHNWHGLU*HOLQHQ
VÖUHÁWH ÁÐ]ÖP LÁLQ \HWHUOL DGÜPODUÜQ DWÜOPDPÜí ROPDVÜ YH VRQ GÐQHPGH
JÖYHQOLN NRQVHSWLQLQ ÐQ SODQD ÁÜNPÜí ROPDVÜ VRUXQX GDKD ID]OD NDQ YH
íLGGHWVDUPDOÜLÁHULVLQHÁHNPHNWHGLU
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ELU VRQXFXGXU <DíDQDQ EX ROD\ .ÖUW PHVHOHVLQGH ÁÐ]ÖPÖ ELUD] GDKD
]RUODíWÜUPÜí VRUXQXQ EDUÜíÁÜO \ÐQGHQ ÁÐ]ÖPÖ NRQXVXQGD VRQ JÖQOHUGH
\DSÜODQ ROXPOX DÁÜNODPDODUOD \HQLGHQ \HíHUHQ XPXWODUÜPÜ]D GDUEH
YXUPXíWXU
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ÐUJÖWOHULQLQ \DSWÜNODUÜ EDUÜí YH GHPRNUDVL ÁDðUÜODUÜQD NXODN
WÜND\DQODUÜQ LPKD SROLWLNDVÜ L]OH\HQ VDYDí NÜíNÜUWÜFÜODUÜQÜQ VÐ]OHULQL
GLQOHPHVLVHÁLOPLíEHOHGL\HEDíNDQODUÜQÜQPLOOHWYHNLOOHULQLQJD]HWHFLOHULQ
DYXNDWODUÜQYHGDKDSHNÁRNNLíLQLQJÐ]DOWÜWXWXNODPDYHFH]DWHKGLGL\OH
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RUXQXQ VDGHFH ELU DVD\Lí VRUXQX ROPDGÜðÜ HNRQRPLN VRV\DO
YH NÖOWÖUHO SHN ÁRN ER\XWXQXQ ROGXðX EXJÖQH NDGDU \DíDQDQ
ÐOÖPOHULQ VRUXQXQ ÁÐ]ÖPÖQH KLÁELU NDWNÜ VXQPDGÜðÜ JLEL WDP WHUVLQH
WRSOXPGDNL NXWXSODíPD\Ü DUWWÜUDUDN ÁÐ]ÖPÖ GDKD GD ]RUODíWÜUGÜðÜ DUWÜN
JÐ]OHULNÐUYHNXODNODUÜVDðÜURODQODUWDUDIÜQGDQGDKLELOLQPHNWHGLU
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UDðPHQ NDWOHGLOHQ YDWDQGDíODUÜ WHUÐULVW VDQDUDN YXUGXNODUÜQÜ VÐ\OHPHOHUL
NDEXO HGLOHPH] %ÐOJH EDURODUÜ RODUDN EX NDWOLDPÜQ WÖP IDLOOHULQLQ WHVSLW
HGLOLS íHIIDI ELU \DUJÜODPD \DSÜODUDN HQ DðÜU íHNLOGH FH]DODQGÜUÜOPDODUÜ
YH ROD\GD NDVÜW YH\D LKPDOOHUL RODQ NLíLOHULQ GHUKDO JÐUHYGHQ DOÜQPDODUÜ
JHUHNWLðLQHLQDQÜ\RUX]
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QVDQODUÜPÜ]ÜQGDKDÁRNÐOÖPGDKDÁRNDFÜ\DíDPDPDVÜLÁLQWDUDIODUD
GHUKDO EX VDYDíÜ GXUGXUPDODUÜ ÁDðUÜVÜQGD EXOXQX\RUX] 6DYDíÜ
GXUGXUPX\RUVDQÜ]VDYDíÜELUÁÐ]ÖPRODUDNJÐUÖ\RUVDQÜ]&HQHYUH6DYDí
+XNXNXVÐ]OHíPHOHULQHX\XQYHDUWÜNVLYLOOHULNDWOHWPH\LGXUGXUXQ
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XJÖQH NDGDU X\JXODQDQ YH VRUXQXQ ÁÐ]ÖPÖQH KLÁELU ROXPOX
NDWNÜ VDðODPDGÜðÜ ELU NH] GDKD WHVFLOOHQHQ JÖYHQOLNÁL DQOD\ÜíÜQ
WHUNHGLOHUHNDVNHULRSHUDV\RQODUDVRQYHULOPHVLQLVRUXQODUÜQGHPRNUDWLN
DGLO YH EDUÜíÁÜO ÁÐ]ÖPÖQH \ÐQHOLN ELU DFLO H\OHP SODQÜ GHYUH\H VRNXODUDN
HYUHQVHOKXNXNÁHUÁHYHVLLÁHULVLQGHÁÐ]ÖPÖYHPÖ]DNHUHOHUHNDOGÜðÜ\HUGHQ
GHYDPHGLOPHVLQL
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%00 ñQVDQ +DNODUÜ ñQFHOHPH .RPLV\RQXnQXQ ROD\Ü KHU \ÐQÖ\OH
íHIIDIYHLYHGLELUíHNLOGHDUDíWÜUÜSVRQXÁODUÜQÜ7ÖUNL\HNDPXR\X\OD
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DíWD NDWOLDPGD \DíDPÜQÜ \LWLUHQ LQVDQODUÜPÜ]ÜQ DLOHOHUL ROPDN
Ö]HUH WÖP 7ÖUNL\HnGHQ Ð]ÖU GLOHQPHVL YH DLOHOHULQH WD]PLQDW
ÐGHQPHVLQLWDOHSHGL\RU\DíDQDQNDWOLDPÜYHVRUXPOXODUÜQÜNÜQÜ\RUROD\GD
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Baromuz Lokalinde Av. Salih AKGÜL, Av. Celal KAÞAK ve Av. Celal
BATMANLI’nýn sunumlarýyla “Kadastro Ýhtilaflarý”; Yrd. Doç Dr. Ekrem
KURT, Hakim Ruhi ÖZDEMÝR, Av. Tamer ÞAHÝN ve Av. Ayça ÖZDOÐAN’ ýn
sunumlarýyla “Aile Hukuku”; Av. Yusuf AKBAÞ, Av. Þükran EROÐLU, Av.
Oya ÞAHÝN MAC-CARTHY ve Hakim Ýlhan KARA’ nýn sunumuyla “Tüketici
Hukuku”; Av. Berra BESLER, Av. Cumhur ARIKAN, Prof. Dr. Feridun
YENÝSEY, Prof. Dr. Ayþe NUHOÐLU, Yrd.Doç.Dr. Melis TAÞPOLAT’ýn
sunumlarýyla “CMK uygulamalarý”, Av. Tamer Þahin, Av. Umut Yeniocak,
Yrd.Doç.Dr. Emrehan Ýnal’in sunumlarýyla “Borçlar Hukuku” konulu
seminerler düzenlenmiþtir.

Çaðdaþ Hukukçular Derneði ile seminer çalýþmalarýmýz yine devam etti.
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Türkiye Barolar Birliðinin Meslek Ýçi Eðitim Seminerleri kapsamýnda
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Baromuzun iki Baro Baþkan adayý ile girdiði olaðan genel kurul seçimini
Av. Nuþirevan Elçi yeniden kazanmýþtýr. Kendisine ve yönetim kuruluna
Bülten komisyonu olarak baþarýlar diliyoruz…

Seçim sonrasý verilen dostluk ve kardeþlik mesajlarý
Baromuzun aile barosu olduðu iddiasýný güçlendirdi…

$5$/,.ú8%$7

Bugün Doðu ve Güneydoðu Anadolu Barolarý olarak meslektaþlarýmýza,
mesleðimize ve özelde Kürtlere, genelde de toplumun tüm muhalif kesimlerine
yönelik kamu makamlarýnýn ve özellikle
yargý mekanizmasýnýn geliþtirmiþ olduðu
otoriter ve ayrýmcý tutumlara karþý talebimizi kamuoyu ile paylaþmak için buradayýz.
22 Kasým 2011 tarihinde gerçekleþtirilen operasyon neticesinde 15 farklý Baroya mensup 36 meslektaþýmýz, sadece
ve sadece avukatlýk görevlerini yaptýklarý için tutuklanmýþlardýr. Aradan dört buçuk ay geçmesine raðmen hala bir mahkeme önüne çýkarýlmamýþlardýr. Meslektaþlarýmýz cezaevine kabul sýrasýnda
onur kýrýcý uygulamalarla karþýlaþmýþlardýr. Bu konuda yapýlan suç duyurularýndan da bugüne kadar bir sonuç alýnamamýþtýr. Yine KCK soruþturmalarý kapsamýnda, ana dillerinde savunma yapmak isteyen 7 meslektaþýmýzýn tutukluluk süreleri 3 yýlý aþmýþ olmasýna raðmen halen ýsrarla tutuklu olarak yargýlanmaktadýrlar.
Gösteri ve yürüyüþlerde insan öldürmek, aþýrý güç kullanarak göstericilere
iþkence ve kötü muamelede bulunmak
“ileri demokrasimizin” rutin bir uygulamasý haline gelmiþtir. Öyle ki öðrenciler,
memurlar ve Kürtlerin olduðu, hükümetin politikalarýný eleþtiren her gösteri ve
yürüyüþ; polisin aþýrý ve gereksiz güç kul-
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lanýmýna sahne olmaktadýr. Öyle ki Þýrnak ve Urfa’da meslektaþlarýmýz, polisler
tarafýndan dövülmüþ, kelepçelenmiþ ve
yerlerde sürüklenmiþtir.
Cezaevleri slogan atan, pankart
açan, ideolojik halay çeken(!), aðaç diken, doðum günü kutlayan, taþ atan, parasýz eðitim isteyen ve gazetecilik yaptýðý
için “terörist”(!) olarak yargýlanan binlerce kiþiyle dolmuþ taþmýþtýr. Sistem adeta “terörist(!)” üreten bir mekanizma gibi
çalýþmaktadýr. Kürt meselesi konusunda
bir çözüm üretemeyen sistem, bu konu
hakkýnda ayrýk görüþ belirten herkesi “terörist”(!) olarak yaftalamakta, týka
basa dolu olan cezaevlerine atmakta, yýllarca tutuklu bir þekilde yargýlamakta
beis görmemektedir.
Öyle ki artýk her sabah yeni bir operasyon ile güne baþlamaktayýz. Gün içinde medyanýn uðraþý alanýnýn büyük bir
kýsmýnýn operasyonlar, soruþturmalar ve
davalardan oluþtuðunu ibretle izlemekteyiz. Garip olan ise hükümet yetkililerinin bu durumu “demokratikleþme” olarak kamuoyuna yutturmaya çalýþmalarýdýr. Sonuç; Cezaevlerinde terörist(!) çocuklarý, terörist(!) avukatlarý, terörist(!)
gazetecileri, terörist(!) öðrencileri, terörist(!) siyasetçileri bulunan ve toplamda
125 bin tutuklu ve hükümlü barýndýran
muhteþem bir ileri demokrasi örneði.
Toplumun muhalif kesimlerini nefessiz býrakan faþizmi andýran bu uygu-
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lamalar ve politikalar, bizler de dahil olmak üzere Kürtlerin, Kürt meselesinin
demokratik ve barýþçýl çözümüne olan
inancý ortadan kaldýrma noktasýna gelmiþtir.
Bu nedenlerle;
Mesleklerinin gereðini yaptýklarý için
tutuklanan meslektaþlarýmýzýn derhal
serbest býrakýlmasýný,
27 Þubatta Þýrnak’da, 21 Martta
Urfa’da meslektaþlarýmýza saldýran polislerin derhal açýða alýnmasýný ve haklarýnda etkin soruþturma yapýlarak dava
açýlmasýný,
Baþta Roboski’de öldürülen 34 sivil
olmak üzere, gösteri ve yürüyüþlerde polis ateþiyle öldürülen insanlarýmýzýn faillerinin derhal yargý önüne çýkarýlmasýný,
Düþünce ve ifade özgürlüðü önünde
büyük engel oluþturan Terörist(!) üretme
kanunu olan Terörle Mücadele Kanununun derhal kaldýrýlmasýný, TCK ve diðer
Kanunlardaki anti-demokratik hükümlerin kaldýrýlmasýný ve deðiþtirilmesini,
Kürt sorununun demokratik ve ba-
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rýþçýl çözümü için müzakere sürecini yeniden baþlatýlmasýný,
Basýna yönelik baský ve sansüre derhal son verilmesini, cezaevinde tutuklu
olan basýn mensuplarýnýn serbest býrakýlmasýný,
Toplumun muhalif kesimlerine yönelik baský ve tutuklama furyasý; ifade
özgürlüðüne ve basýn özgürlüðüne yönelik aðýr ihlaller nedeni ile katýlýmcý, sivil
ve demokratik bir anayasa yapma koþullarýnýn olmadýðýný ortaya koymuþtur. Bu
nedenle öncelikli olarak “yol temizliði”
olarak adlandýrýlan iyileþtirmeler yapýlmasýný ve engellerin kaldýrýlmasýný,
Özel yetkili mahkemelerin ve özel
yargýlama usulüne iliþkin kanun maddelerinin kaldýrýlmasýný,
Uluslararasý sözleþmelerde de yer
alan anadilde savunma hakkýnýn mutlak
suretle tanýnmasýný,
Mahkemelerde; Kürtler baþta olmak
üzere, muhalif kesimlere yönelik ayrýmcý tutumlara ve kararlara son verilmesini
talep ediyoruz.
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23.02.2012 günü saat 16.00 civarýnda
meslektaþýmýz Erdal KUNUR, görev icrasý için gittiði Uludere Ýlçesinden dönerken
Þýrnak Ýl Merkezi giriþinde polislerce durdurulmuþ, kimlik ibrazý sýrasýnda ve akabinde þehir merkezinde ve götürüldüðü karakolda kolluk güçlerinin fiili saldýrýsý ve
hakaretlerine maruz kalmýþtýr. Çok karanlýk dönemler olan darbe dönemleri ve 90’lý
yýllarda dahi avukatlara yönelik bu tarz saldýrýlar gerçekleþmemiþtir. Bu
menfur olayý kýnýyoruz.
Anayasa
Mahkemesinin
kararlarýnda da
belirtildiði üzere,
avukatlýk mesleði; hukukun üstünlüðünün teminatý olan baðýmsýz yargýnýn
vazgeçilmez unsuru olan iddia
ve savunma dokunulmazlýðýný temsil etmektedir.
Savunma dokunulmazlýðý, avukata tanýnmýþ bir imtiyaz olmaktan çok avukatýn
temsil ettiði dava ve savunma hakký olgusu
ile ilintilidir. Avukatlýk mesleðinin saygýnlýðý; hukukun üstünlüðü saðlanýrken hem iddia hem de savunmanýn kutsallýk derecesinde önem arz etmesi ve bu önemin avukatýn þahsýnda somutlaþmasýndan ileri gelmektedir. Avukata tanýnan bu dokunulmazlýklarýn en önemli sebeplerinden bir tanesi de avukatýn icra ettiði mesleðinden dolayý vakýf olduðu sýr saklama yükümlülüðünden kaynaklanmaktadýr.
Biz avukatlar, icra ettiðimiz mesleðin
onur ve vakarýna halel gelmediði, mesleði-

$5$/,.ú8%$7

mizin doðal yapýsý gereði kolluk güçleri ve
yargý erki karþýsýnda baðýmsýzlýðýmýza dokunulmadýðý sürece yeni imtiyazlar peþinde deðiliz. Ancak mesleðimizin saygýnlýðýnýn korunmasý için de hiçbir surette taviz
vermeyeceðimizin de bilinmesi gerekmektedir.
Bu menfur saldýrý, yalnýz meslektaþýmýza deðil, tüm avukatlara yapýlmýþ bir saldýrýdýr. Tekmelenen sadece meslektaþýmýz deðil, baðýmsýz yargý da bu
surette yerlerde sürüklenmiþtir. Yapýlan saldýrý, meslektaþýmýz
özelinde avukatlýk mesleðine ve
giderek baðýmsýz yargýya güdülen kinin ve nefretin bir ifadesi
olmuþtur. Temel
hak ve özgürlükler alanýnda tüm
dünyada geliþen
hak arama bilincinin ülkemizde yansýma
bulmasýný istemeyen polis devlet anlayýþýnýn vahim bir tezahürü olarak gerçekleþen
bu saldýrýnýn geçiþtirilebilir, hoþ görülebilir
bir tarafý bulunmamaktadýr.
Hükümetler tarafýndan her fýrsatta dile getirilen ileri demokrasi idealinin
önünde ne gibi engellerin çýkabileceðinin
en büyük göstergelerinden biri olan bu saldýrý karþýsýnda; gereðinin en kýsa sürede ve
etkin biçimde yerine getirilmemesi durumunda icra ettiðimiz mesleði can güvenliðimizin bulunmamasý nedeniyle kolluk birimlerindeki görevlerimizi askýya alacaðýmýzý tüm kamuoyuna ve basýna saygýlarýmýzla bildiririz.
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30 Eylül 2012 Tarihinde Bölge Barolarý Dönem Sözcüsü Mardin Barosunun ev
sahipliðinde düzenlenen Doðu-Güneydoðu
Baro Baþkanlarý toplantýsýnda ülke gündemi deðerlendirmiþ toplantýda müzakere edilen aþaðýdaki hususlarýn kamuoyu ile
paylaþýlmasýna karar verilmiþtir.
Kürt sorununa güvenlik ve asayiþ bakýþ açýsý ülkeyi kan gölüne çevirmiþ, yüzlerce genç bu çatýþmalarda yaþamýný yitirmiþ,
yitirmeye de devam etmektedir. Kaygýmýz
ölümlerin daha da artmasý ve birlikte yaþama arzusunun da geri dönülmez bir þekilde ortadan kalkmasýdýr. Bu nedenle bizler bu çatýþma sürecinin derhal sonlandýrýlmasý için bir kez daha herkesi saðduyulu
davranmaya çaðýrmaktayýz. Gelinen aþama
bir kez daha göstermiþtir ki sorun bir güvenlik meselesi deðildir. Sorun sosyal, ekonomik, siyasal ve psikolojik yönleri olan bir
meseledir. Bu meselenin çözülme yöntemi
de dünyadaki benzerlerinden de görüldüðü
üzere müzakere yöntemidir. Bu çerçevede
bizler Bölge Barolarý olarak, Oslo benzeri
müzakere sürecinin gecikmeksizin derhal
baþlatýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu düþünmekteyiz. Meselenin tüm aktörlerinin
de içinde yer aldýðý müzakere süreci, zaman geçirilmeksizin derhal baþlatýlmalýdýr.
Bütün önyargýlardan arýndýrýlmýþ bir þekilde, geçmiþ dönemlerde yaþanan yol kazalarýndan da ders alýnarak baþlatýlacak bu
sürecin, tüm Türkiye halklarý için kaçýnýlmaz belki de son bir þans olarak görmekteyiz. Bölge Barolarý olarak da bu süreçte
üzerimize düþecek her türlü görevi yerine
getirmeye hazýr olduðumuzu bir kez daha
yinelemekteyiz.
Giderek artan güven bunalýmýnýn ortadan kaldýrýlmasý için;
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- ÞÝDDETE SON VERÝLMELÝ!
- Müzakere sürecinin yeniden baþlatýlarak, bu sürece katký saðlayacak Ýmralý da
dahil tüm aktörlerin katýlýmý saðlanmalýdýr.
- Baþta tutuklu meslektaþlarýmýzýn ve
tutuklu binlerce Kürt siyasetçinin serbest
býrakýlmasýna yönelik adýmlar atýlmalý,
- Sivil toplum örgütlerinin yürütmüþ
olduðu barýþ faaliyetlerine olanak saðlanmalý, bu çalýþmalardan yararlanýlmalýdýr.
- Çatýþan taraflarýn çatýþma alanlarýndan uzak durmasýný, birbirileriyle temas koþullarýný ortadan kaldýracak tedbirlerin derhal hayata geçirilmesini, toplumsal barýþa
giden yolun ilk adýmý olarak görmekteyiz.
Keza son dönemlerde çok sayýda güvenlik görevlisi ve sivil yurttaþ da PKK tarafýndan alýkonulmaktadýr. Nitekim Hakkari Barosuna baðlý olarak faaliyet gösteren
meslektaþýmýz Abdülmecit TARHAN Yaklaþýk 1 aydan bu yana örgüt tarafýndan alýkonulmuþ ve akýbetinden haber alýnamamaktadýr. Bizler hukuk örgütleri olarak, her ne
koþulda olursa olsun her türlü yaþam hakký
ihlali ve kiþi güvenliði ve özgürlüðünü tehdit
eden her türlü eylemlere karþýyýz. Bu çerçevede baþta meslektaþýmýz Abdülmecit
TARHAN olmak üzere örgüt tarafýndan alýkonulan tüm yurttaþlarýn derhal serbest býrakýlmasýný talep etmekteyiz.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur.
ADIYAMAN BAROSU
AÐRI BAROSU
BATMAN BAROSU
BÝNGÖL BAROSU
BÝTLÝS BAROSU
DÝYARBAKIR BAROSU
HAKKARÝ BAROSU
IÐDIR BAROSU

KARS BAROSU
MARDÝN BAROSU
MUÞ BAROSU
SÝÝRT BAROSU
ÞANLIURFA BAROSU
ÞIRNAK BAROSU
TUNCELÝ BAROSU
VAN BAROSU
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Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaþ ortasýnda ya da açlýk sýnýrýnda yaþamýný sürdürüyor. Bu koþullarý ortadan kaldýrmak ve onlara daha iyi bir yaþam saðlamak
amacýyla hazýrlanan Çocuk Haklarý Sözleþmesi, 191 ülke tarafýndan kabul edilmiþtir.
Türkiye’nin de 1990 yýlýnda imzaladýðý bu
sözleþme toplam 54 maddeden oluþmaktadýr.
Taraf ülkeler bu sözleþmeyi hazýrlarken çocuðun kiþiliðinin tam ve uyumlu olarak geliþebilmesi için mutluluk, sevgi ve
anlayýþ havasýnýn içindeki bir aile ortamýnda yetiþmesinin gerekliliðini kabul etmiþlerdir. Ayrýca çocuðun toplumda bireysel
bir yaþantý sürdürebilmesi için her yönüyle hazýrlanmasýnýn ve özellikle barýþ, hoþgörü, özgürlük, eþitlik ve dayanýþma ruhuyla yetiþtirilmesinin gerekliliðini savunmuþlardýr.
Türkiye’nin de imzaladýðý bu sözleþmeye göre; Çocuklarý ilgilendiren konularda alýnan kararlar, yapýlan kanunlar ve devlet tarafýndan yapýlan uygulamalar mutlak
olarak çocuklarýn yararlarý ve çýkarlarý dikkate alýnarak yapýlmalýdýr. Çocuklar ve ailelerinin din, dil, ýrk politik düþünce gibi ayrýcý özelliklerine bakýlmaksýzýn sözü edilen
bu haklara eþit olarak sahiptirler ve çocuklar kendileri ile ilgili görüþ ve düþüncelerini her þekilde özgürce açýklama hakkýna
sahiptirler. Bizler Þýrnak Barosu avukatlarý
olarak Türkiye Cumhuriyeti devletini imzalamýþ olduðu ve imzalayarak yasalar üstü
kabul ettiði bu anlaþmaya uymaya çaðýrýyoruz. Bu anlaþma gereði her Kürt çocuðunun ana dilinde eðitim alma hakký vardýr. Yine bu anlaþma gereði bir Kürt çocuðuna her sabah “ Türküm” diye baþlayan
andý okutmak ta sözleþmenin açýk ihlalidir.
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Okula baþladýklarý ilk gün yalan söylemeyi öðrenen çocuklardan gelecekte nasýl bireyler olmalarý beklenmektedir? Bir Kürt
çocuðunun “ben Türk’üm” derken ruhunda oluþan erozyonu hangi yasa, hangi sözleþme onarabilir? Türkiye kalýplaþmýþ, tabulaþmýþ önyargýlarýný yýkmalý, kabuðunu
kýrmalýdýr. Ortak yaþamýn gerekliliklerini
yerine getirmek bizlerin sonraki nesle borcumuzdur.
Yine Kürt çocuklarýna yönelik bir baþka uygulama da terörle mücadele yasasýdýr. Çocuklar, içinde bulunduklarý sosyal,
ekonomik ve kültürel koþullar göz ardý edilerek, 20 yýldan fazla ceza istemiyle yargýlanýyor. Çýkarýlan yargý paketlerinin sorunun
çözümüne kalýcý hiçbir çözüm getirmediði bu gün cezaevlerindeki çocuk sayýsýndan anlaþýlmaktadýr. Yargýlama süresince
eðitim baþta olmak üzere saðlýk ve güvenlik gibi temel haklarý sekteye uðrayan çocuklarýn tutuklu olarak yargýlanmalarý,
Türkiye’nin de tarafý olduðu Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarýna dair Sözleþme’ye,
Anayasa’ya, hukuk devleti ilkesine ve çocuk adalet sistemine aykýrýdýr. Sözleþme,
kanunla muhalefet halindeki çocuklar için
tutuklamanýn ancak son çare olarak düþünülebileceðini söylemektedir. Somalili çocuklar için gözyaþý dökenler, Ýsrail iþgaline
karþý direnen çocuklarý alkýþlayanlar, vicdan sahipleri sizlere sesleniyoruz. Binlerce kilometre uzaktaki çocuklarýn acýlarýna
ortak olurken yaný baþýnýzdaki Kürt çocuklarýný nasýl görmezden gelirsiniz? Kürt çocuklarý bu yaþadýklarý coðrafyayý kendileri
seçmediler. Bu savaþ ortamýna doðdular.
Panzerlerin ve silahlarýn gölgesinde büyüyen bu çocuklar kendilerine büyüklerinin oyuncaklarýndan oyun yarattýlar. Büyü-
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yeceklerini ve her þeyin biteceðini düþünüyorlar. Onlarý daha fazla büyüklerinin kavgasýna dahil etmenin telafisi mümkün olmayacaktýr.
Biz Þýrnak Barosu olarak geleceðimizin teminatý dediðimiz çocuklarýmýzýn özgür, eþit, kendine güvenen, adil ve dürüst
birer birey olarak yetiþmeleri için önlerindeki tüm engellerle mücadele edeceðimizi
tüm halkýmýza duyuruyoruz.
Çocuklarýmýz nasýl geleceðimizin teminatý ise onlarý yetiþtiren kadýnlarýmýz
da var oluþ sebebimizdir. Ancak her sözümüzle baþýmýza taç ettiðimiz kadýnlarýmýza
yönelik þiddet oraný hýzla artmaktadýr. 25
Kasým “Kadýna karþý þiddetle uluslararasý mücadele günü” nün bu yüzden özel bir
önemi bulunmaktadýr. Yasal düzenlemeler, kampanyalar veya cezalarýn artmasý
kadýnlarýmýzýn bugün dünden daha yoðun
bir biçimde þiddete maruz kaldýklarý gerçeðinin önüne geçememiþtir. Türkiye Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde aile içi
þiddet sebebiyle ceza alan ilk ülke olmuþtur. Dünya kadýna karþý uygulanan þiddeti uluslararasý bir sorun olarak görmekte
ve toplu mücadele için kararlar almaktadýr. Yapýlan istatistikler kadýnlarýn %25’inin
þiddet gördüðünü ve bu þiddetin %75’inin
aile içi þiddet olduðunu göstermektedir.
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Ayný þekilde çocuk yaþta evlendirilen, evlendirilebilmek için yaþý büyütülen kýzlarýmýzýn sayýsýnýn da her geçen gün arttýðýný gözlemlemek endiþelerimizi arttýrmaktadýr. Son yedi yýlda Türkiye genelinde kadýn cinayetleri %1400 artýþ göstermiþtir.
Tüm bunlar göstermektedir ki, yasal mevzuatýn iyileþtirilmesi kadýna yönelik þiddeti
azaltmaya yetmemektedir. Türkiye’de top
yekûn bir zihniyet deðiþikliðine ihtiyaç olduðu yadsýnamaz bir gerçektir. Kökenlerimize iþlemiþ olan kadýný 2. Sýnýf, geliþmemiþ, bakýma muhtaç bir birey olarak gören
anlayýþ deðiþmediði sürece imzalanan anlaþmalarýn da alýnan kararlarýn da uygulanabilirliði olmayacaktýr.
Biz Þýrnak Barosu olarak kadýna yönelik her tür þiddetle bundan önce olduðu
gibi, bundan sonra da mücadele edecek,
kadýnlarýmýzýn sessiz çýðlýðýna ses olacaðýz. Bu mücadelede Türkiye’de ve dünyada kadýnýn insan haklarýný koruma ve geliþtirmeyi amaçlayan, þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için mücadele eden tüm kurum ve
kuruluþlarý en içten duygularýmýzla selamlýyoruz.
Cinsiyetiniz her ne olursa olsun, yüreðiniz bir kadýn kalbi gibi atsýn temennisi tüm kamuoyunu bu mücadeleye katkýda
bulunmaya çaðýrýyoruz.
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Engellinin varlýðý neredeyse insanlýk tarihi kadar eskidir. Tarihin en eski dönemlerinden bu yana toplumlarýn engelli bireylere yönelik tutumlarý, engelliler
için var olan saðlýk ve eðitim hizmetlerini
önemli ölçüde etkilemiþtir. Tarihsel geliþim içerisinde toplumlarýn engellilere yaklaþýmý farklýlýk göstermiþtir. Bilimsel, teknolojik ve kültürel geliþmelere paralel olarak olumlu yönde bir farklýlaþma olduðu da
görülmektedir.
Baþbakanlýk
Özürlüler
Ýdaresi
Baþkanlýðý’nýn, Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü ile müþtereken 2002’nin Aralýk ayýnda yapmýþ olduðu araþtýrma sonuçlarýna göre; engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oraný % 12,29’dur. Ülkemizde son yýllarda okuma- yazma bilmeyen nüfusun azaltýlmasý konusunda ve
eðitim düzeyinin yükseltilmesi konusunda oldukça önemli mesafeler kat edilmiþtir. Ancak genel nüfusun göstergeleriyle özürlü nüfusun göstergeleri arasýnda
çok büyük uçurumlar vardýr. Genel nüfusta okuma yazma bilmeyenlerin oraný yaklaþýk %13’ tür. Bu oran özürlülerde yaklaþýk %36, süreðen hastalýðý olanlarda yaklaþýk %25’dir. Ýþgücüne Katýlma Oraný;15 ve
daha yukarý yaþtaki iþgücünde olan nüfusun toplam nüfusa oranýdýr. Özürlülerin iþgücüne katýlmalarý ile ilgili verilere bakýldýðýnda yaklaþýk %78’nin iþgücüne dahil olmadýðý görülmektedir. Ýþgücüne dahil olan
yaklaþýk %22’lik oranýn ise yalnýz yaklaþýk % 20’si istihdam edilmektedir. Süreðen
hastalýðý olanlarýn % 23’ü iþgücüne katýlmakta yaklaþýk % 20’si istihdam edilmektedir. Bu grupta iþgücüne dahil olmayan-
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larýn oraný ise yaklaþýk % 77’dir. Bu durum
özürlünün üretim dýþý ve tamamen baþkalarýna baðýmlý olduðunun bir göstergesidir.
Özürlülerin istihdam sorununun çözülmesi
hem kendilerinin hem de ailelerinin üretim
yaþamýna katýlmasýnýn yaný sýra, baðýmsýz
yaþama ve yaþam kalitelerinin artmasýný
saðlayacak tek yoldur. Bu sorun ve çözümü çok boyutludur ve devlete çok önemli görevler yüklemektedir. Devlet tüm vatandaþlarýnýn yaþamlarýný idame ettirecek
miktarda gelir saðlayabilecekleri iþ alanlarý yaratmakla yükümlüdür. Bu yükümlülük özürlüler için de geçerlidir ve ek olarak
özürlüler için istihdam alanýnda fýrsat eþitliði yaratma görevi kaçýnýlmazdýr.
Gerek saðlýk sistemimizdeki aksaklýklar, gerek ülkenin ekonomik geliþmiþlik düzeyi, vatandaþlarýn saðlýk hizmetlerinden eþit düzeyde yararlanmasýna engel
olmaktadýr. Bilgi eksikliði, saðlýk hizmet-
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lerinin ulaþýlabilirliði, ekonomik yükü, týbbi yetersizlikler vb nedenler özürlünün yeterli, zamanýnda ve sürekli saðlýk hizmeti
almasýný engellemektedir. Özürlüler araþtýrmasýna göre özürlülerin yaklaþýk % 47’si
özründen dolayý herhangi bir þekilde tedavi edilmediðini bildirmiþtir. Bu durum belki de tedavi sonrasý baðýmsýz ve üretken biçimde yaþamýna devam edebilecek pek çok
özürlüyü baðýmlý hale getirmenin baþlangýcýný oluþturmaktadýr.
Özürlülerin ve süreðen hastalýðý olanlarýn ancak yarýsý sosyal güvenliðe sahipken, bunlarýn yarýsýndan fazlasý baðýmlý
olarak sosyal güvenlik þemsiyesi altýndadýr. Büyük çoðunluðu yoksul olan özürlülerin özellikle tedavi ve iyileþtirme hizmetleri için sosyal güvenlik önemli bir araçtýr.
Bundan yoksun olanlarýn tamamen kaderine terk edildiði açýktýr. Bunun yaný sýra
özellikle çalýþamayacak durumda ve ailesine bakamayacak durumda olan özürlüler
için sosyal güvenlik þemsiyesi altýnda sað-
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layacak parasal yardýmlarýn önemi de kaçýnýlmazdýr.
En önemli beklentilerinin iþ bulunmasýnda yardýmcý olunmasý, eðitim olanaklarýnýn yaratýlmasý ve yasal haklarýnýn savunulmasý olduðunu ifade edenlerin oraný erkeklerde ve kentte daha yüksektir. Özürlülerle ilgili çalýþmalarda pek çok eksikliðine raðmen yine de öncelikli grup çocuklar ve gençlerdir. Yetiþkin ve yaþlý grup genellikle göz ardý edilmektedir. Özürlü nüfusun yaþ kompozisyonuna bakýldýðýnda genel nüfusa oranla daha yaþlý olduklarý görülmektedir. Yaþlanmanýn sonucu ortaya çýkan özürlülük veya özürlü olarak yaþlanmak yeni sorunlarý da beraberinde getirmektedir. Bunlarýn baþýnda sürekli bakým ve evde bakým gelmektedir. Özürlülerin yaþla birlikte artan yardým ve bakým ihtiyacý sosyal devlet ilkesi temelinde öncelikle ele alýnmasý gereken konulardan biridir. Sürekli bakým ve yardým ihtiyacý yalnýz
yaþlý grubun deðil, aðýr özürlülerin ve özellikle de zihinsel özürlülerin acil ihtiyacýdýr.
Engellilere karþý tüm olumsuzluklarý en aza indirmek için yapýlacak þeyler var:
- Engellilerin eðitilerek topluma kazandýrýlmasý; bu engellinin üreten insanlar
olarak toplumda saygýn bir yer edinmesini
saðlayacaktýr.
- Toplumda özürlü bilincinin oluþturulmasý için eðitilmesi; engelliye karþý var
olan önyargýlarýn ortadan kaldýrýlmasýný ve
de engelliyle hayatý paylaþmada engelleri
ortadan kaldýracaktýr.
- Var olan özrün ilerlemesinin durdurulmasý ve olabilecek özürlerin engellenmesi için insanlara bu konuda kapsamlý
eðitim verilmelidir. Hayatýmýzýn her alanýnda karþýlaþtýðýmýz engellilere karþý duyarlý
olmaya çaðýrýyoruz.
Þýrnak Barosu olarak engellilerin haklarýnýn savunulmasý noktasýnda her tür giriþimde bulunacaðýmýz ve tarafýmýza yapýlan baþvurularda hukuki yardýmda bulunacaðýmýzý tüm halkýmýza duyuruyoruz.
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Malumunuz olduðu üzere, 12 Eylül
2012 tarihi itibariyle, ülkenin dört bir yanýndaki cezaevlerinde bulunan yüzlerce tutuklu ve hükümlü, belirli taleplerle açlýk grevine baþlamýþ bulunmaktadýr.
Bir ayý aþkýn bir süredir bedenlerini
ölüme yatýran bu insanlarýn talepleri ve bu
taleplerin olabilirlik derecesine bakýlmaksýzýn, onlarýn ölüme adým adým yaklaþmalarýna seyirci kalmak, insani deðer yargýlarýyla, sosyal hukuk devleti ilkeleri ile asla baðdaþmamaktadýr.
Ülkemizde bu tür eylemselliklerin tarihçesine bakýldýðýnda karþýlaþýlan ölüm listeleri bu ülkenin hukuk cephesinin bir parçasý olarak bizleri derin bir kaygýya düþürmektedir.
Zira; týbben bakýldýðýnda insan bünyesi ile baðlantýlý olarak söz konusu eylem
tarzýnda, ölümlerin baþlama ihtimalinin en
yüksek olduðu evre yaþanmaktadýr. Bu anlamda açýkça dile getirmek gerekir ki, acil
bir þekilde bir müzakere yöntemi geliþtirilerek cezaevlerindeki bu eylemin sona erdirilmesi saðlanmadýðý takdirde her an herhangi bir cezaevinden bu ülkenin bir vatandaþýnýn hayatýný kaybettiði haberi alýnabilecektir.
Unutulmamalýdýr ki,
Telafisi imkânsýz en somut olgu, yitirilen insan hayatýdýr. Kaldý ki devletin; bilhassa kendi himayesindeki bireyi öncellikle yaþatmak gibi bir görevi ve sorumluluðu bulunmaktadýr. Ýnsan hayatý karþýsýnda
karþýlanmasý mümkün olmayan hiçbir talep
düþünülemez.
Toplumsal huzur ve barýþýn tesisi,
yurttaþlar arasý insani baðlarýn kopuþa yaklaþmadan yeniden güçlendirilmesi ve bu ülkenin daha yaþanýlýr bir coðrafyaya dönüþ-
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türülmesi adýna, toplumun tüm dinamiklerinin, elini taþýn altýna koymasý gerekmektedir. Açlýk grevindeki yurttaþlarýmýzýn cezaevinde olmalarýnýn sebebi de, açlýk grevine baþlama sebebi de gittikçe çözümsüzlüðe mahkum edilen Kürt sorunudur. Bizler,
hukukçu kimliðimizle, çatýþmalý ortamlarýn
acýsýný en yakýndan bilen kurumlar olarak
bu anlamda misyon yüklenmeye hazýr olduðumuzu kamuoyuyla paylaþmak istiyoruz.
Bu itibarla zaman geçirilmeksizin;
$ $$   $$münde çözüm komisyonlarý kurularak öne
sürülen taleplerin deðerlendirmeye alýnmasý,
^     $
toplumun kaygýyla izlediði bu eylemin sonlandýrýlarak, ilgili tutuklu ve hükümlülerin
en etkin þekilde müþahede altýna alýnmasý,
teþhis ve tedavilerinin yapýlmasý, insan hayatýna verilecek deðerle eþ tutulacaðý anlamýna geleceðine dair çaðrýmýzý, Tüm kamuoyu ile paylaþýyor ve sürecin hassasiyetini
takdirlerinize sunuyoruz…
ÞIRNAK BAROSU BAÞKANLIÐI
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Türkiye Genelindeki cezaevlerinde bulunan, siyasi tutuklu ve hükümlülerin 12 Eylül 2012 günü, belirli taleplerle baþlattýklarý açlýk grevi eylemi, 5 Kasým 2012 tarihi itibariyle, ülkedeki tüm cezaevlerinde bulunan
siyasi tutuklu ve hükümlüleri kapsar þekilde geniþlemiþ ve bu anlamda, toplumun insan hayatýna dair kaygýsý yön deðiþtirmiþtir.
Bizler hukukçu kimliðimizle ve insan
hayatýnýn her þeyin üstünde olduðuna dair
inancýmýzla öncellikli olarak 20.10.2012 tarihinde, siyasal otoriteye yaptýðýmýz uzlaþý çaðrýsýndan sonra, 28.10.2012 tarihinde
Midyat M Tipi Ceza Ýnfaz Kurumunda açlýk
grevi eylemcileriyle bir görüþme gerçekleþtirerek, izlenimlerimizi kamuoyu ile paylaþtýk.
Daha sonraki aþamalarda bölge barolarý, çhd, tabip odalarý ve insan haklarý dernekleri ile birlikte aldýðýmýz karara istinaden; gerek Midyat M Tipi ve gerekse Ýzmir
Aliaða Þakran Cezaevinde yaptýðýmýz incelemeler sonucunda genel olarak eylemcilerde;
1. Baþ Aðrýsý, Tansiyon
2. Baþ Dönmesi,
3. Göz Kararmasý,
4. Sese ve Iþýða Karþý Duyarlýlýk,
5. Halsizlik,
6. Bulantý,
7. Kusma,
8. Yürüme ve Konuþmada Güçlük Çekme,
9. Dikkat Bozukluðu
10. Aþýrý Kilo Kaybý
Kendileri ile yaptýðýmýz 10.11.2012 tarihli görüþmede ise;– hükümetin sürek-
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li ‘’durumlarý iyidir’’ hatta ‘’besleniyorlar’’
söylemlerini protesto etmek amacýyla – yaklaþýk olarak bir haftadýr doktor muayenesini
kabul etmediklerini beyan etmiþlerdir.
Bu görüþmede;
Daha önceki görüþmelerimizde durumlarý iyi olan bazý eylemcilerin
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ve sair rahatsýzlýklarýn baþ gösterdiðinden dolayý avukat görüþüne çýkamayacaklarý bilgisi tarafýmýza iletildi.
1- Sese karþý duyarlýlýktan kaynaklý
olarak cezaevi görevlilerinin gürültülü davranýþlarýndan,
2- Cezaevi görevlilerinin sistematik
olarak takip anlamýnda kendilerini sýk sýk
kontrol etmelerinden rahatsýz olduklarýný,
3- Günlük ve týbben belirli bir düzeyde
verilmesi gereken B1 vitamininin yeterli düzeyde olup olmadýðýna dair bilgi sahibi olmadýklarýný tespit ettik.
Adý geçen olumsuzluklara karþýn eylemcilerin oluþabilecek en istenmeyen sonuçlara dahi, psikolojik anlamda kendilerini
hazýrlamýþ olmalarý gerçeðinden, insani anlamda ürperdiðimizi kamuoyunun dikkatine
sunmak isteriz.
Gün be gün ölüme yaklaþan ve bedenleri eriyen eylemcilerin taleplerinin makul
ve kabul edilebilir talepler olduðunu, hatta siyasi otoritece söz konusu taleplerin bir
kýsmýna dair herhangi bir yasal düzenlemeye dahi gereksinim duyulmayacaðýný, defalarca dile getirdik.
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Siyasal otorite tarafýndan sergilenen,
taleplerin deðerlendirilmesi ve dolayýsýyla olasý ölümler karþýsýndaki duyarsýz duruþ
bir yana, yine siyasi otorite tarafýndan idam
gibi ilkel bir kavramýn güncelleþtirilmesini;
insan haklarý çerçevesinde deðerlendirilemeyecek kadar acýmasýz ve yine insan hayatýna verilen deðerin düzeyini düþük gösterecek kadar etikten uzak bulmakta ve bu
durumu hayretle izlemekteyiz.

lerle ispatlamýþ bulunmaktadýr.
Bu ülkede yaþayan herkesin, bilinç
merkezine insaný koyarak, hiçbir siyasal
kaygý taþýmadan onurlu bir birlikte yaþama
dair, elini taþýn altýna koyma zamanýnýn çoktan geçtiðini düþünüyoruz.

Bununla birlikte eylemcilere uzlaþý
saðlanmadan ve istemleri dýþýnda yapýlacak bir müdahalenin; gerek eylemciler ve
gerekse toplum nezdinde yaratacaðý telafisi
imkânsýz etkiyi hatýrlatmayý, bir zaruret olarak görüyoruz.
Nitekim bazý eylemcilerin Tokyo Protokolü çerçevesinde, Cezaevi idarelerine, týbbi müdahaleyi kabul etmediklerine dair taleplerini içeren dilekçeler verdikleri yönünde bilgiler bulunmaktadýr.
Bu tür eylemlerin tarihsel kronolojisinde, devletin ve dönemin hükümetlerinin takýndýðý tavrýn yol açtýðý kýyýmlar, yine ülkenin
tarihinde birer kara leke olarak ortadadýr.
En önemlisi, belirtilen bu yaklaþýmýn,
Kürt sorununun çözümü konusundaki yaklaþýma paralel olarak geliþtiði gerçeðinin,
bu ülkede barýþýn geleceðine dair toplumsal
umudu yavaþ yavaþ körelttiðine hep birlikte
tanýklýk etmekteyiz.
Ölmek, öldürmek veya ölüme terk etmek, halklarýn kardeþliðine vurulan korkunç bir darbenin ötesine geçmemektedir.
En insani taleplerin bile þiddetle karþýlýk bulmasý, her türlü diyalog kapýlarýnýn kapatýlmasý, potansiyel suçlu muamelesi, uzun
tutukluluk süreleri, suç ve ceza arasýndaki
korkunç uçurumlarýn beraberinde; yaþanýlmasý imkânsýz hayatlar, yakýlmýþ coðrafyalar ve genç ölüler býrakmaktan baþka hiçbir iþe yaramadýðýný, bu ülkenin her bir bireyi, ömrünün daha fazlasýný kapsayan deney-
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   |    lu ve hükümlü eylemcilerin devam et-mekte
olduðu eylemin sonlandýrýlmasý adýna, gereken giriþimlere hýz verilmesi ve bir an önce
sonuçlandýrýlarak ölümlerin önüne geçilmesini,
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müteakip, söz konusu eylemin yapýsýndan
kaynaklý olarak eylemcilerin saðlýk problemlerinin detaylý tespiti ve doðru tedavinin
uygulanmasýnda en üst düzeyde hassasiyet
gösterilmesini,
]   |$   yal ve ekonomik tüm olumsuzluklarýn aslýnda bir sonucunu teþkil ettiði, Kürt Sorununun bir an önce çözülmesi için, müzakerelerin zaman geçirilmeksizin muhataplarý ile
baþlamasý gerekliliðini;
Baþta tüm duyarlý kamuoyu ve ilgililerin dikkatlerine sunarýz. 12.11.2012
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Bu gün itibari ile açlýk grevi eylemcileri
eylemlerinin 61. Günündeler.
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Meslektaþlarýmýz Emirhan Uysal, Aycan Ýrmez, Osman Cingöz, Erdal
Kunur, Ömer Yýldýz, Fýrat Soysal, Mustafa Bilen, Reþit Gündüz, Remzi
Ediz, Ramazan Geçgel, Mümtaz Savda, Murat Ökten, Ruken Tayþun ve
Yusuf Binici meslek hayatlarýný ilk adýmlarýný yemin törenleri ile attýlar.
Hepsine baþarýlý ve bol kazançlý, adalet yoluna adanmýþ bir meslek hayatý
diliyoruz…
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ANKARA - 26.08.2012
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