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ÖNSÖZ

Avukatl ık Kanunu'nun Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu'nun görevlerini düzenleyen 121. maddesinin 13, 14,
16. fıkraları yan ında, 18. fıkras ında avukatlar aras ında "Mesleki
dayan ışman ı n sağlanması ve devaml ı lığı için her türlü çal ı şınalarda
bulunmak..... görevi de hüküm altına al ınmıştır. Bu hüküm kar şı-
sında barolar ım ız ve baro başkanlar ımız arasmda dayanışma ve
birlikteliğin artır ılmas ı amac ıyla zaman zaman yurt içi ve-yurt
dışı gezi ve toplantılar düzenlenmiştir. Bu düşünceler yan ında
özellikle AB-Türkiye ili şkileri eksenirıde avukatl ık hukuku ve
savunma hakk ının kullanılmas ı konularmda incelemeler yap-
mak, özellikle hukuk e ğitimi, avukatlık staj ı, avukatlık sınav ı ,
avukat-savcı-yarg ıç ilişkilerinin ne konumda oldu ğu hakkmda
bilgilenmek amaçlanm ıştır.

Yine yargı yetkisini kabul ettiğimiz Avrupa İnsan Haklar ı
Mahkemesi'nin çal ışma biçim ve usulleri hakkmda incelemeler
yapmak, Avrupa'daki ceza ve tutuk evlerinin mevcut durumlar ı
hakk ında fikir sahibi olmak dü şünce ve amaçlar ıyla yurt d ışı
gezileri yaptık. Baro başkanlarımızm katılımıyla ilkini 21-26
Temmuz 2002 tarihlerinde Strazburg-Brüksel kentlerine, ikin-
cisini ise 27 Haziran - 4 Temmuz 2004 tarihlerinde Strazburg-
Paris-Brüksel kentlerine yaptığımız bu seyahatler çok yararl ı
olmuş tur. Bu bağlamda Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nde
bizlere verilen brifing ve bilgilendirme toplantıları, mahkeme-
de başkan ve yargıçlarla yenilen öğle yemeği, Paris Barosu'nda
mesle ğimizle ilgili yap ılan sunum ve Brüksel'de AB-Türkiye ili ş-
kileri konusunda komisyon yetkililerinin verdi ği bilgiler gezinin
unutulmaz bölümlerini olu şturmaktadır.Tüm bunlarla ilgili ola-
rak say ın başkanlar ın gezi notlarm ı içeren bu kitapç ık gezinin ne
kadar yararl ı olduğu konusunda sizlere fikir verecektir.
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Geziye katılan say ın başkanlarımız çok yararl ı bir gezi oldu-
ğunu bizlere ileterek teşekkürlerini bildirmi şlerdir.

Özellikle gezdiğimiz ülkelerdeki hukuk düzeni ve yarg ı ba-
ğıms ızhğı koşulları ile savunma hakk ın ın kullan ılmas ı koşullar ı ,
ülkemizde bu konuda yapaca ğımız mücadele azmini peki ştir-
miştir.

Yarg ılamanın yap ıldığı adliye saraylar ınm görkemleri ya-
nında, avukatlar ın sahip oldu ğu hak, yetki ve sayg ınl ık bizleri
etkilemiş; bu bağlamda ülkemiz için yeni görü şlerin ortaya ç ık-
mas ına vesile olmu ştur.

Burada hemen bir tespitimi daha sizlere aktarmak istiyo-
rum. Otuz bir baro başkanı ve bu defa geziye katıian, geçen
geziye katılmarnış TBB Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulu
üyeleri yanında, yard ımc ı elemanlardan olu şan k ırk skiz kişilik
topluluğun gezi s ıras ınca ortaya koyduğu birliktelik her türlü
övgünün üstündeydi. Bu davran ışlar ından dolay ı geziye katılan
herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Gezi hakkmcja daha ayrıntılı bilgiler verecek olan kitapçığı
bilgilerinize sunuyorum.

Saygılar ımla.

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Başkan ı
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Saym Başkan,

Birliğ imiz tarafmdan Haziran ay ı sonunda yapılmas ı dü-
şünülen Avrupa ülkelerindeki baş l ıca kurumlar, ceza ve tevkif
evlerini tetkik ziyareti program ı kesinleşmiş tir.

Aşağıda bilginize sunulan programda da görülebilece ği gibi
Avrupa Birliği Barolar Konseyi (CCBE) ile ortak bir çal ış ma ya-
p ılmış ve Strazburg'da (Fransa), Brüksel'de (Belçika) birer ceza
evini ve Paris Barosu'nu ziyaret etmek için gerekli düzenlemeler
yap ılm ıştır. Öncelikle, belirtilen tarihlerde yap ılacak seyahate
katı l ıp katılamayacağmızı ve vize düzenlemeleri için 10 May ıs
2004 Pazartesi günü işlemlere başlanaca ğın ı da dikkate alarak
pasaport i şlemlerinizin tamamlanm ış olup olmadığmı en geç 01
May ıs 2004 tarihine kadar Türkiye Barolar Birli ği Başkanlığı 'na
bildirmenizi rica ederiz.

Özellikle cezaevleri ziyaretinde ziyaretçi say ıs ın ın sınırlı tu-
tulmas ı nedeniyle programa tüm baro ba ş kanlar ım ızm katılmas ı
mümkün olamayacakt ır. Bu nedenle katı l ımc ı baro başkam sa-
yıs ının yirmi ikiden fazla olmas ı halinde katı lımc ılarm Türkiye
Barolar Birliği Başkanlık Divan ı tarafından yap ı lacak bir kura
sonucu belirlenece ğini belirtmek isteriz. Bu seyahate ilişkin gidiş
dönüş yol giderleri Türkiye Barolar Birli ği tarafından, sair gider-
ler ise katılacak baro başkanı tarafından karşılanacaktır.

Sayg ılar ımla.

Av. Özdemir ÖZOK
Türkiye Barolar Birliği Başkanı
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TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ
TETK İK VE İNCELEME AVRUPA GEZ İS İ

27 Haziran/04 Temmuz 2004(8 Gün)

STRAZBURG - PAR İ S - BRÜKSEL

27 Haziran Pazar: Ankara - İstanbul - Strazburg

06.15: Otobüsümüzle Türkiye Barolar Birli ği önünden hare-
ket. Esenbo ğa Havaalan ı d ış hatlar terminaline yarış . Bilet, bagaj
ve gümrük işlemlerinin yap ılmas ı .

08.15: TK 111 sefer say ıl ı uçakla Ankara'dan hareket.

09.15: İstanbul Atatürk Havaalan ı'na yarış . Gezimize İs-
tanbul ve İzmir'den katılacak baro başkan ı konuklar ım ızla d ış
hatlar terminalinde buluşma.

10.40: TK 1835 sefer say ılı uçakla İstarıbul'dan hareket.

13.00: Strazburg'a yarış ve havaalan ından Novotel Centre
otele transfer.

Öğleden sonra serbest.

28 Haziran Pazartesi: Strazburg

Kahvaltıdan sonra otobüsle İnsan Haklar ı Mahkemesi,
Strazburg Barosu ve Türkiye Delegasyonu görü şmelerinin ya-
p ılmas ı .

19.00: Resepsiyon için hareket.

29 Haziran Sal ı: Strazburg - Paris

Kahvaltıdan sonra serbest.

15.30: Tren istasyonuna transfer.

17.19: 64 Sefer say ıl ı Tren ile Strasburg'clan hareket.

21.24: Paris Gar De L'est Tren Gar ı 'na yarış ve Novotel Tour
Eiffel otele transfer.
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30 Haziran Çarşamba: Paris

Kahvaltıdan sonra Paris Barosu Başkan ı, Staj Eğitim Merke-
zi ve Frans ız - Türk Hukukçular Derne ği ziyaret edilecektir.

01 Temmuz Perşembe: Paris - Brüksel

Kahvaltıdan sonra Gar De Sud Tren İstasyonu'na transfer.

09.55: 76 Sefer say ı lı Hızl ı Tren (TGV) ile Paris'ten hareket.

11.20: Brüksel yarış ve Tren İstasyonundan Brussels Off No-
votel Grand Place Otel'e transfer.

14.00: CCBE ile toplant ı .

02 Temmuz Cuma: Brüksel

Kahvaltıdan sonra CCBE ziyaret edilecek, Komisyon ve
Konsey gezileri yap ılacakhr.

03 Temmuz Cumartesi: Brüksel

Kahvaltıdan sonra şehri tan ımanız için serbest gün.

04 Temmuz Pazar: Brüksel - Köln - İstanbul - Ankara

Kahvaltıdan sonra otobüsle Brüksel'den hareket ile 12.00'de
Köln Havaalam'na yar ış .

14.55: TK 1672 sefer say ı l ı uçakla KöIn'den hareket.

19.00: Atatürk Havaalan ı 'na yarış . İstanbul'da inecek ve İz-
mir'e devam edecek baro başkan konuklar ımızla vedalaşma.

23.45: TK 168 sefer sayılı uçakla tstarıbul'clan hareket.

00.45: Esenbo ğa Havaalan ı 'na yarış. Gümrük işlemlerinden
sonra otobüsle Ankara'ya transfer ve gezimizin sonu.
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Av. Esin EREN
TBB Yönetim Kuru in Üyesi

Türkiye Barolar Birliği Tetkik ve İnceleme
(Avrupa) Gezisinden Notlar

TBB saym Başkan ı Özdemir Özok öncülü ğünde 27 Haziran 2004
-4 Temmuz 2004 tarihleri aras ında Birlik Yönetimi, Disiplin, Denet-
leme Kurulu üyeleri ve bir k ıs ım baro başkanlar ını n katı l ı m ı ile bu
gezi gerçekleştiriln-ı iş tir.

27 Haziran 2004 tarihinde saat 06.15'te gezi heyecan ı ile TBB
önünde topland ık. Saat 08.15'te THY uça ğı ile İstanbut'a, İstanbul ve
İzmir'den gelen arkadaşlar ım ız ile de Strazbourg'a hareket ettik.

Strazburg'da ilk dikkatimi çeken husus sessizlik ve şehrin
bir çiçek bahçesi olmas ı idi. Akş am üzeri Rein Nehri ve kanallar ı
üzerinde yolcu gemileri ile yapt ığım ız gezide bu fikrim daha da
pekiş ti. Çiçeklerin belediye taraf ı ndan merkezi sistemle sulandığı,
kanallardaki ulaşimın suların çekilerek ve yükseltilerek yap ı ld ığı da
gördü ğümüz özelliklerdi.

Notre Damme Kilisesi abartmadan söylüyorum hakikaten bir
sanat şaheseri, taş dantel görünümünde kar şı n ızda duruyor.

28.06.2004 tarihinde A İMM'ye gidildi. Hakim Türmen'in bu Mah-
keme'de Türk hakim olarak görev yapmas ı da ayr ı bir övünç kayna ğı-
m ız oldu. Bu Mahkeme'de otuz Türk genci de görev yap ıyor. Ayr ıca
k ırk beş devletten dört yüz hukukçu çal ışıyor. Aç ılan dava say ıs ına
göre Türkiye 4 ve 5. s ırada yer al ıyor. Bu durum sevindirici olsa da
gönlümüz son s ırada olmay ı arzu ediyor. Mahkeme'de Türkiye'nin
insan haklar ı profihinde lehe değişme başlad ığı, dava çeş itlerinin is-
timlak olarak değ iş tiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Güzel bir tesadüfle
türban davas ınrn da biz cırada iken neticelendi ğ ini öğrendik.



BARO BAŞ KANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. Esin EREN Öğ le yemeği için Avrupa Parlamentosu'na gittiğimizde bina-
n ın görkemi ile karşılaş tık. Yemekten sonra Parlamento'nun i şleyişi
hakk ında bilgilendirildik.

Akşam Strazburg Büyükelçimiz taraf ından yemek verildi. Büyü-
kelçimiz ve e şi Türk misafirperverli ğinin bütün inceliklerini sergiledi.
Kendimizi Türkiye'de hissettik.

29.06.2004 tarihinde Strazburg'dan Paris'e geçi ş başlad ı . Öğ leden
sonra zamanımız olduğu için şehir turu yaptık. Paris tarihi özelli ğini
olduğu gibi koruyan büyük bir şehir. Şehrin simgesi olan Eyfel Kulesi
gündüz bana çok cazip gelmedi, fakat gece ışıkland ı rma başlay ınca
görüntü muhteşemdi. Dakikada iki bin ampulün yanmas ı görüntüye
ayrı bir güzellik kattı . Sacre Ceur'den Paris'in gece görüntüsü binlerce
ateş böceğinin yan ıp sönmesi gibiydi.

30.06.2004 tarihinde Paris Adliyesi ve Paris Barosu'nu ziyaretle
gezimize devam ediyoruz. Paris Barosu bir önceki ba ş kan ı rahats ı z
olmas ına rağmen bizi karşılad ı . Paris Baro Ba şkan ı ile Paris Büyük
Elçimiz ve bir sonraki dönem baro başkanı aday ı da toplantı lara kat ı l-
d ılar. Baro'nun tarihi iş leyişi hakk ında bilgilendirildik. Oğle yemeğini
Paris Barosu'nun binas ında Frans ız kibarlığın ı hissederek yedik.

Öğleden sonra Staj Merkezi'ni ziyaret ettik. Bir avukat ı n mesleğe
başlayabilmesi için geçirdi ğ i aşamalar ı öğrendik. Burada üç a şamal ı
staj yap ı l ıyor. Beş ay tatbikat, iki ay pratik çal ış ma, beş ay avukat ya-
n ında staj ondan sonra bitirme s ınavı . S ınav kazan ı ld ıktan sonra iki
sene stajyer avukatl ık yapıp ondan sonra avukat olunabiliyor. Avukat
olmak hem süre hem de mesleki eğitim bak ım ından çok zor.

Staj Eğitim Merkezi'nde dört yüz ö ğretim üyesi var. Bunların
%70'i avukatlar diğerleri de bütün meslek gruplar ından olup ceza
davalarında savunma, meslek etiği, konuşma yeteneği gibi konularda
eğitim veriyorlar.

1 Temmuz 2004'te Paris'ten ayr ı l ıp Brüksel'e geldik. CBBE Genel
Sekreteri ile yap ılan toplantıda kurulu ş un yirmi sekiz üyesi oldu ğu,
bunlardan yirmi be şinin Avrupa Birliği üyeleri, Türkiye'nin de göz-
lemci üye olarak toplantı lara katıld ığı n ı gördük. CBBE Avrupa Birli-
ği Barolar Delegasyonu'nda Frans ı z ve İspanyol Delegasyonu'ndan
bilgiler ald ık.

Avrupa Birliği Komisyonu'nda Türk Masas ı 'nın genişlemesin-
den sorumlu İngiliz Temsilci bilgi verdi. Kurumsal mekanizmalar ın



BARO BAŞ KANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

işlemesi bak ım ından on ki şilik bir ekiple çal ışı l ıyor. Türkiye Avrupa Av. Fsln EREN

Birli ği'nin gündemindeki en önemli dosyalardan biri. Aç ıklamalar-
dan Türkiye hakkında al ınan bilgilerin objektif olmad ığın ı, birkaç
kesimden bilgi alınarak değerlendirme yap ıldığın ı gördük. Dete-
gasyona sorular yöneltildikten sonra Birlik Başkan ı m ı zın cevab ı da
dinlenmeye de ğerdi. Tabiri caizse belki biraz basit olacak ama cevap
"cuk" oturdu.

Brüksel eski fakat büyük olmayan bir şehir. Tarihi yap ıs ı oldu-
ğu gibi korunmuş . Bulundu ğumuz gece Brüksel Meydan ı'nda eski
saray yaşantılar ını gösteren bir gösteri vard ı . Bu da bizim için bir
şans oldu. Brüksel'de gitti ğimiz Bruche Kasabas ı rüya gibi bir yerdi.
Faytonlar ı, kanallar ı, kanal üzerindeki ku ğular ı masal şehrini and ı -
r ıyordu. Gezimiz esnas ında resmi incelemeler haricinde dikkatimi
çeken bir husus da, bisikletle ta şımac ı lığın çok yayg ın olduğu, suyun
kanallarda değerlendirilerek şehirlerden geçirilmesi, bisiklet yolu ve
kanallardan adeta bir ağ örülmesi.

Brüksel çok kalabal ık bir şehir. Bilhassa zencilerin fazlah ğı dikka-
timizi çekti. Kapkaç olay ının sadece Türkiye'de olmad ığını yaşayarak
öğrendik.

Ben bu arada gezimiz esnas ında organizasyonun yap ılmas ında
emeği geçen CBBE Temsilcimiz Av. Belk ıs Baysal ile rehberlerimiz
ve Onur Turizm yetkililerine te şekkür ediyorum.

En büyük teşekkürüm de Birlik Başkan ı mı za, zira iki senedir bu
tür orga ııizasyonun ba şlatılmas ı ve devam ı onun sayesindedir.

Başka gezilerde buluşmak dileğiyle.



Av. M. Haş im MISIR
TBB Disiplin Kuru ii, Üyesi

Doğrusu gezide beni en etkileyen bölüm, Paris Adliyesi ve Paris
Barosu oldu. Paris Adliye binas ı gerçekten görkemli ve etkilenmemek
mümkün değil. Paris Adliyesi koridorlar ında Paris Barosu önceki
dönem başkanların ın masklar ın ı görünce şaşırmad ım dersem talan
olur. Say, savunma ve karar bütünlü ğünün nas ıl sağlandığmı ve içerik
kazandığm ı gösteren bundan daha anlamli bir gösterim olamaz.

Paris Adliyesi koridorlar ında elinde cüppe ile koş makta olan
meslektaşına, "Önce eğilme, üzerindeki şerefii giysi, senin hiçbir makam
ve kişi nünde eğiln ıemeni gerektirir. Sonra koşma, bu giysi ile yüzyı lların
onur ve vakann ı taşıyorsun. Bu giysi ile başı n daima dik ve vakur dolaş ma-
l ı sın." diyen I. Dünya Savaşı kahramanlar ından Paris Barosu Ba şkan ı
Av. Carpentieres'in mask ı önünde resim çektirme mutlulu ğunu da
yaşad ım.

Paris Barosu Yönetim ye Disiplin Kurullar ı otuz alt ı kişi fakat
k ırk iki kişiye ç ıkar ı lmas ı da dü şünülüyormuş . Kurulun say ısal çok-
luğu karşıs ında çal ışmaların aksay ıp aksamadığını sorduğumda, çok
çok önemli bir mazeret yoksa tam olarak ve muntazam topland ığı
içtenlikle belirtildi. Geçmi ş dönem başkaları yeniden seçime girmek
koşulu ile kurulun üyesi olurmu ş . Şimdiye kadar seçimi kazanama-
yan başkan da olmam ış . Gelecek dönem başkan ı da kurulda.

Kurumlarda devaml ı lığın en güzel göstergesi ve baronun gücünü
yans ıtan bu yap ılanmaya hayran olmamak mümkün de ğil. Ankara
Barosu önceki dönem ba şkanlar ından Ord. Prof. Dr. Av. Vasfi Ra ş it
Sevig'in, "Bir baronun eski başkanları baronun kunnay heyetidir." söy-
leminin ne kadar hakl ı ve yerinde bir tespit oldu ğunu Paris Barosu
önceki dönem ba şkanı say ın Av. Paul Albert Yweins, şimdiki başkan ı
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Av. M. Haşim MISIR saym Av. Jean Marie Burguburu ve ismini hat ırlayamad ığım gelecek
dönem başkan ının sunumlar ından anl ıyorsunuz.

Paris Barosu Disiplin Kurullar ı 'nda da aynı yap ılanma var. Disip-
lin Kurulu'nda otuz altı avukat var. Ancak; aralar ında görev bölümü
yapıyor ve değ işik konulara beş veya yedi kişiden olu ş an, konusunda
uzman kurullar bakıyor, önemli nihai kararlar da kuruldan ç ı k ıyor-
muş . Kararlara Paris İstinaf Mahkemesi'ne itiraz ediliyormu ş . Bozulan
karar da pek yokmu ş . Baro Disiplin Kurulu'nun avukatl ı k meslek
eğitiminin korunmas ında ve avukatın bağıms ızlığının sağlanmas ında
çok çok önemli olduğu ve bu nedenle meslek eti ğinden kesinlikle taviz
verilmediği de içtenlikle belirtildi.

Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi gerek yap ılanmas ı, gerek staj ın
içeriği ve gerekse Paris Barosu avukatlar ınm maddi (her avukat 20
Euro eğitime katk ı pay ı ödüyormu ş) ve manevi (e ğitim kadrosunun
%70'i avukat) desteği ile çal ış malar ını sürdürmesi çok anlaml ı . En az
dört y ı ll ık hukuk fakültesi eğ itimini baş ar ı ile bitiren öğ renciler okula
sınavla giriyor. Bir y ıllık okul süresince 884 Euro kat ı l ım pay ı katı l ım
pay ı ödüyor ve okul bitiminde s ınava giriyor. Sınav ı başarırsa, iki
y ıll ık avukat yanında staj dönemi baş l ıyor, bu dönem sonunda da
s ınavda başar ıl ı olunursa avukat olunabiliyor.

Ayrıca bu okul Paris Barosu avukatlar ına y ı lda üç haftay ı geçme-
yen sürelerle meslek içi e ğitim veriyor, bir müeyyidesi olmamas ına
karşın Baro'ya kay ı tl ı avukatlar ın en az %70'i eğitime katı l ıyor ve
20 Euro katk ı pay ı ödüyormu ş . Eğitim salonlar ında tüm teknolojik
olanaklar var. K ıskanmamak mümkün mü? Meslek öncesi ve sonras ı
ancak bu kadar ciddiye al ın ır. Geziye katılan baro baş kanlar ım ı z ın
ve Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'nun buradaki gözlemle-
rini barolar ım ızda da değerlendirmeleri ve yaşama geçirmelri en
içtenlikli dileğim.

Daha yazacak çok şey var ama bana ayr ı lan yerin bitmekte oldu-
ğunun farkınday ı m. Ancak; Avrupa'ya inceleme ve tetkik gezisine
giden siyasilerin, teknokratlar ın ve de özellikle belediye ba şkanlar ı m ı-
z ın neyi incelediklerini do ğrusu anlayamad ığı m ı özellikle belirtmek
isterim. Ya bizi ya da kendilerini kand ırmışlar, zaten k ıs ı tl ı olan ülke
kaynaklar ını hovardaca harcay ı p bizi göz göre göre, IMF'ye teslim
etmişler. Yazı klar olsun.

Türkiye Barolar Birli ğ i, gerçekten güzel, içerikli ve sonucu yararl ı
bir gezi gerçekleş tirdi. Umar ım tüm baro baş kanı ve disiplin kurulu
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başkanlar ı m ız ı n, mümkün olursa eşlerinin de katı lım ı ile yenileri AvM H ı m MISIR
gerçekleş tirilir.

Kafiledeki tüm arkada şlar ıma gezi boyunca sergiledikleri ben-
zerine az rastlanabilecek olgunluk, dostluk, dayan ışma ve uyumdan
dolay ı yürekten sevgi, sayg ı ve teşekkürlerimi sunar, eme ği geçen
herkesi ba şar ılar ından dolay ı kutları m.



Av. Erdoğan SARUHANO ĞLU
TBB Disiplin Kurulu Üyesi

Say ın Başkan ım,

2 Haziran - 4 Temmuz 2004 günleri aras ında Birliğimizin dü-
zenlemiş olduğu Strazburg, Paris, Brüksel'i kapsayan tetkik ve in-
celeme gezisi hakkmda görü ş ve kanaatlerimi aşağıda bilgilerinize
sunuyorum.

Gezimizin birinci ve en önemli yan ı "Avrupa İnsan Haklan Mal ı -
kenzesi", "Konsey", "Paris Barosu", "Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi",
"Frans ı z Türk Hukukçular Derneği", "CCB E" ile bire bir yap ılan görüş-
meler olmu ş tur. Strazburg'u, Paris'i, Brüksel'i maddi olanaklar ım ız
ile de gidebilir ve gezebiliriz. Ancak; yukar ıda saymış olduğum ve
mesleğimiz ile yak ından ilgili olan bu yerleri de ğil gezebilmek ve
bilgi almak, kap ıs ından içeri girmemiz mümkün de ğ ildir. Bu yönü
ile gezi tamamen amac ına ulaşm ış t ı r.

Geziye ç ıkmadan önce doğrusunu söylemem gerekirse, yukarıda
saymış olduğum yerlerde bu denli iyi ve yak ın kabul görebilece ğimiz
endişesi bende hakimdi. Ancak; gezi s ı ras ında gördü ğümüz yak ın
ilgi ve s ıcak karşılamalar ile bizleri önemsemeleri beni son derece
mutlu etti.

K ırk yedi ki şinin kat ılmış olduğu böylesine kalabal ık bir gezi-
de, bazı aksaklıkların ç ıkmas ı doğal olmas ına karşın, hiç bir önemli
aksakl ıkla karşılaşmamış olmam ızda gezinin güzelliğini ve önemini
artırmıştıT. Sadece Kütahya Baro Ba ş kan ı 'n ı n hırs ızlar tarafından para
ve pasaportunun al ınmas ı , İzmir Baro Baş kan ı 'n ın da keza paras ın ın
çal ınmış olmas ı bizleri de bu arkada şlar ı m ı z ad ına üzmü ş tür.

Gezinin ikinci ve önemli bir di ğer yan ı da, geziye katı lan arka-
daşlar ım ızla kurdu ğumuz yak ın ili şkidir. Bir çok arkada şı m ız ı daha



BARO BAŞ KANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. Erdo ğan önce tanımamıza rağmen, gezide bu arkada ş lar ımızla olan yak ınlaş-
SARUHANOGLIJ malarım ız, onlar ı özel yanlar ı ile de tan ımam ıza ve kaynaş mam ıza

neden olmuştur. Birlikte gezdik, birlikte yemek yedik, birlikte gerek
avukatl ık mesleği gerek Türkiye hakkmda bilmediğimiz birçok önem-
li bilgiler edinerek yurdumuza döndük.

Geziye katılan arkadaş lar ım ız ın çoğu ilk defa yurt d ışına ç ık ı-
yordu. Bu arkadaşlar ım ız yönünden de gezinin ayr ıca önemi inkar
edilemez.

Gezide görevli olan tur görevlisi ve tercümanlar ı m ız da gözleye-
bildiğim kadarı ile üstlendikleri görevi yerine getirebilmek için çaba
sarf ettiler. Bu yönden de bir aksakl ığın doğmad ığına inanıyorum.

Sonuç olarak ş ahs ı m ad ına, gezinin her yönüyle çok olumlu
geçtiğini, çok yararl ı olduğunu hiçbir ön yarg ı taşımaks ız ın aç ıkça
söyleyebilirim.

Bu düşünceler içinde, bizlere bu imkan ı sa ğlayan siz değerli baş-
kan ım ıza ve değerli yönetim kurulu üyelerimize şükranlar ım ı iletir,
sayg ı lar ım ı sunarı m.
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Av. Mustafa ÇAVUŞ
TBB Disiplin Kurulu Üyesi

TBB Tetkik ve İnceleme Gezisi Notlar ım

27 Haziran 2004 tarihinde Ankara Esenboğa Havaalan ı 'ndan ha-
reketle ayn ı gün öğleden sonra Strazburg şehrinde otele yerleştikten
sonra serbest zaman olmas ı nedeniyle şehirde gezinti yap ıld ı .

- 28 Haziran 2004 tarihinde ö ğleden önecki program gere ğ ince
AIHM ziyaret edildi. Burada halen görevli bulunan Türk Hakim
R ıza Türmen taraf ından mahkeme salonunda A İHM hakk ında bilgi
verildikten sonra Türkiye aleyhine aç ılan davalarla ilgili olarak özetle
şu hususlar ı aç ıklam ıştır. Şu anda Türkiye aleyhine y ılda yaklaşı k
olarak üç bin civar ında dava aç ıld ığın ı, hukuk sistemimizin iyile şmesi
halinde daha az dava gelece ğ ini, gelen davaların ise önceden Kamu-
laş tırma Yasas ı ve Güneydoğu bölgesindeki olaylarla ilgili olarak
geldiğini ancak Kamulaşt ırma Yasas ı'n ın değ iş tirilmesi nedeniyle
artık bu tip davalar ın gelmedi ğ ini, diğer davalar ın ise Türkiye'de
ç ıkar ılan uyum yasalar ı gereğince azalmaya ba şlad ığın ı, hukuk sis-
temimizde yapılacak olan yeni düzenlemeler ile dava miktar ının çok
azalacağım beyan etmiş tir.

Hakim Rıza Türmen'in konu şmas ının bitmesinden sonra burada
çal ışan dört genç hukukçu taraf ından A İHM'de dava aç ılmas ı, ön
inceleme, dostane çözüm yolları ve bunun uygulanmas ı konular ı nda
genel olarak bilgi verilmiştir. Ayr ıca bu toplantıda tüm konu ş mac ı lar
adil yarg ılama, mülkiyet hakk ı ve İnsan Haklar ı Avrupa Sözle ş me-
si'nin maddeleri üzerinde durarak bu maddeler hakk ında aç ı klama
yapmış lard ır.

Aynı günöğleden sonra ise; Avrupa Konseyi Daimi Büyükelçimiz
say ın Daryal Batıbay tarafından Avrupa Konseyi toplant ı salonunda
bizlere Avrupa Konseyi'nin çal ış malar ı hakkı nda bilgiler sundu. 1941
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Av. Mustofı Ç4VU5 y ıl ında kurulan Avrupa Konseyi'nin amac ın ın, dünyadaki savaşlar ın
önlenmesine çal ış mak, ortak bir kamu düzeni kurulmas ı n ı sağlamak
olduğunu, ayr ıca; denetim görevinin bulundu ğunu, alm ış olunan
kararlarm tavsiye niteli ğinde bulunduğunu, Konsey'in kurallar ı na
uyulmamas ı halinde uymayan devletlerin denetime tabii oldu ğunu,
Türkiye'nin bu denetimden ç ı kar ıld ığın ı, ancak bazı ülkelerin halen
denetim altı nda bulunduğunu beyan etmi ş tir.

30 Haziran 2004 tarihinde Paris Barosu'nda yap ılan toplant ıda
ise; önceki baro başkam genel bilgi vermi ş ve halen baro baş kanl ığın ı
yürüten say ın Burguburu, Paris Barosu hakk ında bilgi vermi ştir. Baro
Yönetim Kurulu'nun otuz alt ı kişiden olu ştu ğunu, beş ila dokuz üye-
den olu şan disiplin kurullar ı bulundu ğunu beyan etmiştir. Disiplin
Kurulu kararlar ına karşı istinaf mahkemelerine itiraz edilmektedir.

Bu toplantıda konuşan Türkiye Büyükelçisi, 1483 y ı l ından beri
Fransa ile ili şkilerimizin devam etti ğini, hukuk sistemimizin tama-
men Avrupa'dan al ınd ığını, Fransa ile benzerli ğ inin bulundu ğunu
beyan etmi ştir.

Bu konuşmalara say ın Birlik Başkanım ız Özok cevap vermi ş,
halen Birlik olarak Avrupa ile ili şkilerimizin çok s ık ı bir ş ekilde
devam ettiğini ve konularla ilgili olarak çal ışmalara kat ıld ığı m ı zı
beyan etmiştir.

Paris Barosu'nda, uzman hukukçunun açıklamalar ı ışığında bizim
hukuk sistemimizde bulunmayan ancak uzun zamandan beri Fran-
sa'da uygulana "Arabuluculuk" konusunda teknik bilgi verilmiş tir.

Öğleden sonra ise; Paris Barosu Staj E ğ itim Merkezi'ne gidile-
rek, staj eğitimi konusunda bilgi al ınmıştır. Fransa'da toplam yirmi
iki staj eğitim merkezinin bulundu ğunu, buraya hukuk fakültesini
bitiren kiş iler aras ında yapılan s ınav sonucunda stajyer al ındığın ı ,
bu s ınavda s ınava girenlerin %25'inin ba şar ı l ı oldu ğunun, iki s ınav
hakk ı bulunduğunu, iki s ınavda da başard ı olamayanlar ın artık kabul
edilmediğini, staj ın on bir ayl ık bir dönemi kapsad ığın ı, bitirmede ise
dört s ınav yap ı ldığın ı, bu s ınavda ise ba şar ı oran ın ın %90 oldu ğunu
açıklam ışlard ır. Sınav komisyonların ın ise; avukat, savcı ve hakim-
terden kurulduğunu ve s ınavı bunlar ın yaptığı beyan edilmi ş tir.

01 Temmuz 2004 günü Brüksel'de yap ı lan ilk toplantıda CCBE
Genel Sekreteri meslek konusunda ve CCBE'nin çal ışmalar ı konu-
sunda bilgi vermiş tir.
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Ayn ı gün öğleden sonra ise, AB nezdinde bulunan delegas- Av. Mustafa ÇAVU Ş
yonlar ziyaret edilmiş, Frans ız ve İspanyol temsilcileri genel olarak
bilgi vermiş, İspanyol Delege kendi ülkeleri ile ilgili olarak bilgi
sunmuş tur.

Ertesi gün AB geniş lemeden sorumlu Türkiye Masas ı Şefl'nin
katıldığı bir toplantı düzenlenmiş tir. Masa Şefi, Türkiye ile ilgili ola-
rak açıklamalarda bulunmuş , siyasi ve hukuki konulara de ğinmiştir.
Zana davas ı, asker-iktidar ilişkileri, köy boşaltılmalar ı, kişisel haklar,
etnik gruplar ın kendi özlük haklar ı (dil, eğitim, din vb.) yarg ılama
sistemi konular ında, ayr ıca Kıbrıs konusunda kendilerine özgü ve
yı llardan beri devam eden politikalar ı doğrultusunda aç ıklama
yapmıştı r: Bunlar ı n kendi görüşleri doğrultusunda düzeltilmesini
istemiş tir.

Bu konuşmaya kar şı l ık olarak say ın Başkan ım ız Özok ise hiçbir
zaman unutulmayacak ve takdirle kar şı lanacak bir şekilde Atatürk
ilkelerine, laik demokratik ilkelere bağl ı olduğumuzu, bunlardan ta-
viz vermeyece ğimizi gayet güzel bir şekilde cevaplamış tır. Kendisini
bu konu şmas ından dolay ı bir kez daha kutluyorum.

Tüm bu gezi s ıras ında gözlemledi ğim birkaç konuya de ğinme-
den geçemeyece ğim. Strazburg şehir olarak fevkalade güzel, temiz,
düzenli ve yaşanmas ı gereken bir şehir. Ancak; Paris, Brüksel ve
diğer gidilen şehirler böyle değil, bu şehirlerde bizde de oldu ğu
gibi kapkaç, yankesicilik gibi olaylar oldu ğu gibi temizlik konusu
da abartıld ığı gibi değ il. Sokaklarda sigara izmaritlerine ve çöplere
her yerde rastlamak mümkün, ayr ıca halen bazı yerlerde trafik 1am-
balar ında yanan ışıklar ın haç şeklinde yand ığın ı görmekteyiz. Din
ayrımc ı lığın ı ortadan kald ırmak isteyen, laik oldu ğunu beyan eden
Avrupa devletlerinin bu şekilde trafik lambas ı kullanmas ı laiklik
anlayışı ile ne derece bağdaşmaktad ır.

Fransa'da Frans ız resmi binalar ında kendi bayraklar ın ı n yanında
Avrupa Birli ği Bayrağı bulunmamaktad ır. Buna kar şı L ık Belçika ise
kendi bayraklar ın ın yan ında Avrupa Birliğ i Bayrağı bulunmaktad ır.
Bu durum bende Fransa'n ın Avrupa Birli ği'ndeki liderlik fobisinden
halen kurtulamad ığı imaj ını yaratmıştır.

Tüm bu ülkelerde trafik çok düzenli, yayalara sayg ı lılar, korna
sesi baz ı istisnalar hariç hemen hemen hiç duyulmamaktad ır. Ayr ıca
bizde oldu ğu gibi levha kirlili ği hiç yok. Levhalar bina giriş inde çok
küçük ebatlardad ır. Aynı durumun bizde de uygulanmas ı çok iyi
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Av. Mustafa ÇAVU Ş olacakt ı r. Reklam Yönetmeliği haz ırlanmadan önce bu durum kabul
edilmiş ancak baro ba şkanlarm ın karşı çıkmas ı üzerine Yönetme-
lik'ten çıkar ılmış tı r.

Paris Barosu'nun öğle yemeğinde birlikte olduğumuz Paris Baro-
su Saymanı say ın Algazi'den ald ığı m ı z bilgilere göre avukatlar baro
aidatlar ın ı meslekteki k ıdeme göre ödemektedirler. Sosyal güvenlik
olarak sağl ı k yönünden ülkenin genel sosyal güvenlik sisteminde
dahil olmakta ve buraya prim ödemektedirler. E ıneklilik için ise,
kendi sand ıklar ı bulunmakta, buradan emekli olmaktad ırlar. Buraya
ise emekli oluncaya kadar prim öden ınekte ve emekli maaşlar ı ülke
geneline göre gayet iyi bir durumdad ı r.

Paris Barosu'ndaki toplantıda sorulan bir soru üzerine önceki
başkan ın verdiği cevap beni ş aşırtm ış tı r. Baş kan Yarg ı tay'daki
duruşmalara yalnızca burada duru şmaya girmesi için belgesi olan
avukatlar ın girdiğini, diğerlerinin giremedi ğ i ııi, bu belgenin gerek-
tiğinden bedel karşılığında başka bir avukata sat ıld ığın ı üzüntü ile
ifade etmiş tir.

S ınav konusunda Türkiye'deki muhalif gruplar ın kulaklar ı n ı
ç ıniatmak gerekir. Fransa'da fakülte mezunlar ının iki s ınav hakk ı
bulundu ğunu, başarıs ız olanlar ın bir daha hiçbir şekilde mesleğe
kabul edilmediklerini, başarı oranın ın ise bu s ınavda %25 oldu ğu-
nu dü şünürsek, bizdeki s ı nav sistemi ile kar şılaş tırd ığım ı z zaman
muhalefet edenlerin ne kadar objektiflikten uzak olduklar ı aç ıkça
ortaya ç ıkmaktad ı r.

Sayg ılar ımla.
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Av. Çetin KURAL
TBB Disiplin Kuru li g Üyesi

TBB Tetkik İnceleme Avrupa Gezisi

28 Haziran Pazartesi, Strazburg

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

R ıza Türmen (Hakim) konu şmas ında; diğer ülkelerin Türki-
ye'den daha fazla davalar ının bulunduğunu, Türkiye'den y ılda yak-
laşık olarak üç bin dava geldi ğini, Türk hukuk sisteminin iyile şmesi
halinde A İHM'ye daha az davan ın geleceğini AİHM'nin milli yarg ı
sisteminin çal ışmad ığı veya aksad ığı zamanlarda devreye girdiğ ini,
bu sebeple milli yargı sisteminin kusursuz çal ışmas ı gerekti ğ ini ifade
etti.

A İHM'ye gelen Türkiye ile ilgili davalar ın daha çok Türk hü-
kümeti ile ilgili oldu ğunu, bilhassa gayrimenkul ve kamula ş tı rma
davalar ındaki önemli eksiklikler nedeniyle davalar ın grup halinde
geldiğini, Türkiye'de yap ılan son yasal değişiklikten sonra kamulaş-
tı rma ile ilgili davalar ın hemen hemen sona erdiğ ini ifade etti.

DGM davalar ın ın halen mevcut oldu ğu, adil yarg ılama ile ilgili
davalar ı n sona erdi ğ ini, köye dönememe davalar ının artarak sürdü-
ğünü. Bu güne kadar sadece bir dava hakk ında karar verdiğini Türk
Parlamentosu'ndaki tasar ı kabul edildi ğinde bu dava grubunun da
sona ereceğ ini bildirdi.

DGM'de K ı br ıs Rumlar ı ile ilgili davalar vard ır. Bu davalardaki
tazminat istekleri önemlidir. Hala Türkiye'nin sorumlulu ğu devam
etmektedir. 2 Eylül 2004 tarihinde karara ba ğlanacak pilot dava va-
s ıtas ıyla bu grup davalar halledilecektir.
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Av. ÇĞfın KURAL Başörtüsü davalar ı vard ır. Bununla ilgili pilot dava için karar
birkaç gün içinde aç ıklanacak, bekleyen aynı konulardaki iki yüz
dava buna göre sonuçland ır ılacaktı r.

Gözaltı davaları ç ıkar ılan yasalar ile halledildi ği halde uygula-
madan kaynaklanan davalar halen devam etmektedir.

Güneydoğu ile ilgili davlar sona ermi ş tir, konusu itibari ile a ğır
kabul edilen davalar halen gelmemektedir (işkence, yang ın vs.).

En çok işkence davas ı Türkiye'den gelmektedir. Bu konudaki
davalar halen devam etmektedir. Bu duruma hemen son vermek
gereklidir.

Sonuç olarak Türkiye ile ilgili resim, Türkiye lehine değ işmekte-
dir. Normale dönüş vard ır. Fakat halen 6. madde ile ilgili davalar ı n
gelişi sürmektedir. Türkiye'deki ekonomik, sosyal ve kültürel konular
olduğu gibi AIHM'ye yans ımaktad ır, örneğin; terör K ıbr ıs mesele-
si, enflasyon, faiz oranlar ı, işkence gibi konulardaki davalar halen
mevcuttur. Yasal eksikliklerin hemen giderilmesi ve uygulaman ın
da yasalara uygun yap ılmas ı zorunludur.

AİHM'de Dava Açılmas ı
Dava aç ı lmas ında harç ödenmez. Dava aç ılması milli mahkeme-

lerde dava aç ılmas ından daha kolayd ır.

İç yarg ının sonucu kesin olarak al ınmal ı ve bitirilmelidir. Altı
ayl ık dava açma süresi geçirilmemelidir. Bu sürenin hesab ında en
son iş lemi öğrenme tarihi esas al ın ır, kesinleşme mevcut de ğil ise
olay ın vukuu tarihi ve öğrenme (Ittila) tarihi önemlidir.

Uzayan davalar AİHM içinde önemli bir sorundur. Yarg ı yolu-
nun etkili olmas ı bağıms ızl ık ile hızl ı yarg ılama ile mümkündür, bu
sebeple uzayan davalar ın ivedilikle bitirilmesi için "Pinto" ad ı altında
yeni bir yarg ı yolu düşünülmelidir.

Aç ılan davalarda etkili bir soru ş turma yap ı lmas ı önemlidir,
etkili soruşturma yap ı lmam ış ise yargı işlemez, işkence ve yaşam
hakk ı davalar ında bu çok önemlidir. Pek çok davada ortada ceset
vard ır. Fakat kimin san ık oldu ğu belli değildir. Pek çok davada so-
ruşturma yap ılmam ış tır. Dosyada ka ğıt ve belge yoktur. Minimum
bilgilerin yoklu ğu halinde davaya bak ılmas ı, karar verilmesi hali
olanaksızd ı r.
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AİHM'de 65.800 dava var. Aç ılan davalar iki-üç y ılda sonuçla- Av. Çetin KURAL

n ır. Aç ılan davalar büyük dairelere bağ l ı dava daireleri tarafından
incelenir. Şekil noksan ı olan davalar reddedilir. Davac ı bakım ından
önem arz etmeyen davalara bak ılmaz. Mahkeme'de devaml ı reforma
gidilmektedir. Gaye dava say ısını eritmektir. Bu sebeple komisyon-
lar kald ır ıld ı, davaların hızland ır ılmas ı sağland ı, ikili sisteme son
verildi. Tekrar komisyonlara dönülmesi zordur, karşı fikirler itibar
görmemiştir.

AİHM milli mahkemelerin düzenlemelerinde kar ışmaz, mahke-
me temyiz mahkemesi de ğildir. Mahkeme sadece ihlal varsa tespit
eder karar ın uygulanmas ı AB Baş kanlar Kurulu'na aittir. Tazminata
karar verilmiş ise bu tazminatm belli sürede ödenmesi gerekir, öden-
mediğinde faiz çal ışır. Bakanlar Komitesi ödeme yap ılmamışsa, ilgili
devletten hesab ı ve ald ığı önlemleri sorar. Devam eden bir ihlal varsa
bunu sona erdirilmesini ister. Yine de ihlal devam ederse müeyyide-
ler uygulan ı r oy hakk ı kıs ı tlanır, ihraca karar gidilir, ihraç edilen tek
ülke Yunanistan olmuştur uyguland ığı yöntemler itibariyle A İHM
dünyadaki tek yarg ı kuruluşudur. AİHM yönünden bu çok önemli
bir ad ımd ır.

AİHM'nin Çalışmas ı

AİHM'de çalışan Türk hukukçular ı (Hasan Bakırcı, Hüseyin İzer,
Yasemin Uçar, Ay şegül Hamm, Şerif Y ılmaz). A İHM'de otuz Türk
hukukçu vard ır. Beş ila yedi y ıld ır Mahkeme'de çal ışmaktad ırlar.
Mahkeme yaz ı işlerinde ve tetkik hakimi görevleri vard ır.

A İHM'de dört büyük daire vard ır. K ırk beş hakim görev yapar
hakimlere yard ımc ı yazı işleri müdürlükleri bulunmaktad ır. Dört yüz
hukukçu yaz ı işlerinde çalışır. Taktik hakimi gibi çalışırlar.

İlk başvuruda usulü eksiklikler tamamlan ı r. Sonra dosya kay-
dedilir, sonra başvuru için raportör hakim tayin edilir. Dosya ön
incelemeye tabi tutulur. Hakimin verece ğ i talimata göre, ilk rapor
haz ırlan ır. Reddi gereken başvuru varsa, usulü işlemlerle ilgili k ısa
bir karar verilir, k ısa karardan sonra üç hakime sunulur ve red karar ı
yaz ı l ır.

Şekli konularda, ba şvuru tespitinden sonra dosya incelemeye
al ın ır. Raportör hakime gelir, tavsiyeleri al ın ır, sonra daire önüne
gelir ve burada ön inceleme yapı l ır. Bundan sonra hükümete bildiri
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Av. Çetin KURAL yap ı l ır, soru sorulur gerekli incelernelerden sonra hükümete on iki
hafta süre tanınır ek sürede verilebilir, iddialar ve cevaplar ba şvurana
bildirilir. Bundan sonra dava dosyas ı yeniden daire önüne ve ikinci
rapor yaz ı lır. Davan ın esas ına girilir.

ihlal iddialar ın ın ciddi olup olmad ığı, araş tır ı lır dostane çözüm
yoluna gidilir. Hükümete bu yolda öneride bulunulur, uzlaşma olursa
başvuru neticelenir.

Mahkeme icab ında kendisi bizzat soru şturma yapar. Bu istisnai
bir durumdur. Dostane çözüm iki taraf ında yarar ınadır, bu takdirde
dayal ı ülkenin sab ıka kayd ı çıkmamış olur.

Yaz ı işleri müdürleri dostane çözümde aktif rol alm ışlard ır, çö-
züm tarafların inisiyatifine b ırak ılmamış tır. Mahkeme'nin bizzat so-
ruşturma yapmas ı beş yüz ila bir milyon Euro'ya mal olmaktad ı r.

Kararın denetimini Bakanlar Komitesi yapar, ihlalle ilgili konu-
larda önlemler al ınmas ı istenir. Hükümetin ihlale son vermemesi
halinde taraflar dinlenir, deliller toplan ı r ve nihai karar verilir. Taz-
minat üç ay içinde ödenmelidir.

Gelen dosyalarda istenmeyen belgelerde olabilir veya büyük
eksiklikler olabilir. Bunun için başvuru altı ayl ık sürenin ilk günle-
rinde yap ılmal ıd ı r. Başvurularda düzenli dilekçe verilmesi gerekir.
Dilekçede tarihsel s ıralama yap ılmal ı, belgeler buna göre s ı ralan ınal ı,
isim, soyad, adres çok aç ık yazılmal ı d ır. Verilen sürelerde son gün
beklenmemelidir. Bunun için başvuru altı ayl ık sürenin ilk günlerinde
yap ılmal ıd ır.

Altı ayl ı k dava açma süresi içinde, sadece k ısa bir dilekçe ver-
mekle dava açmak mümkündür, sonra da başvuru formu ile ilgili
hususlar tamaınlanır. Fakat bu işlemlerde önemli süreler almaktad ır.
Halbuki A İHM'nin zaman ı yoktur. Bu sebeple başvurularda olay tam
anlam ıyla anlatılmal ı, daha sonra iddialara yer verilmelidir. Yani
dava dilekçesindeki düzenlemenin iyi ve esasl ı olmas ı gerekir, olay ın
başı ve sonu aç ıklanmal ı sözleşmenin hangi maddesinin ihlal edildi ğ i
belirlenmelidir. Dava aç ıl ırken vekaletnamelerde A İHM'de başvuru-
da temsil herhangi bir şah ıs tarafından yürütülebilir. Avukat olmak
koşulu yoktur. Noter evrak ı da gerekmez. Bir format ın doldurulmas ı
yeterlidir. Başvurunun ekonomik durumu önemlidir. Ba şvuru için
muhtarl ık belgesi de yeterlidir. Bu belgenin temini halinde adli yar-
d ımda verilir. Adli yard ım ın miktar ı mahkemenin takdirine bağ l ıd ı r
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sonuçta verilen karar lehte ise verilen adli yard ım tazminattan kesilir. Av. Çefı n KURAL

Adli yard ım miktarı şu anda yedi yüz Euro civar ındad ır.

Başvuruyu herkes yapabilir zarara u ğrayanlar ın yak ınlar ı dahi
bu başvuruyu yapabilir. Fakat duruşma safhas ında bir avukat tutul-
mas ı tavsiye olunur. Başvurucunun paras ı yok ise en yak ın baroya
müracaat ile bir avukat tayinini isteyebilir uzman bir hukukçu ile
davan ı n takip edilmesi gerekir. Anglosakson sisteminde uzman hu-
kukçular ın dava takip etmesi önemlidir. Bu hukukçu İngilizce veya
Frans ızca bilmelidir. Duru şmalarda tercüman kullanan avukatta
dinlenir. K ırk beş ülke söz konusudur. Her birinin hukuk sistemin-
de değ işiklikler vard ır. Bu sebeple savunman ın illa avukat olmas ı da
şart değildir. Hafta bazı ülkelerde avukatlar dışmda danışmanlar da
bulunmaktad ır.

Altı ayl ık dava süresinin hesaplanmas ında PTT damgas ı na ba-
k ı l ır. Bu sürenin hesab ında makul süre esas ı uygulanır. Uzun süre
geçmesine itibar olunmaz. Bu bak ımdan davac ının talebi önemlidir,
olağan yasal yol takip olunmal ıd ır.

Haks ız tutuklamalarda tazminat ile ilgili ödenecek miktar milli
hukuka b ırak ılmaktad ır, sadece yap ılan tespite uyulmas ı istenir.

Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesi'nin 6. Maddesi
(Adil Yarg ılama)

Çok geniş ve kapsaml ı bir maddedir. Silahlar ın eş itliği ilkesi esas
al ınmış tır, iddia makam ı ile müdafaa aras ında eşitlik olmal ıd ır. Her
belgeyi taraftar görmeli, yorum yapabilmelidir. Örne ğin; Belçikal ı
gazeteciler ile ilgili davada, gazetecilerin belgelere ulaşamamalart
sebebiyle, verilen mahkumiyet karar ı ihlal say ılmış tır.

iddia makam ı tanıklar ı nas ıl dinleyebiliyor ve sorguluyorsa
müdafaada ayn ı şeyi yapabilmelidir. Bilirkiş inin iddia makam ı
taraf ından tayin edilmesi halinde, itiraz yap ılabilmeli, mahkeme
yeni bir bilirki şi atamal ıd ır. Sadece iddia makam ının bilirkişi tayini
ihlal anlam ı ndad ır. Bilirkişi raporuna başvuran ın veya avukatın ın
itirazlar ı nazara al ı nmaz ise ihlal mahiyetindedir, sadece doktor ve
hastanenin verdi ğ i rapor yeterli değildir. Mahkeme delillerin de ğer-
lendirmesine önem verir. Iddia ve savunmaya dikkat eder.
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Av. Çetin KURAL Başvuran ın belgelere ula ş mas ı ve tetkik etmesi yeterlidir. Avu-
katm belgelere ulaşamamas ı halinde eşitlik ilkesi uygulanmaz, sonuç
olarak başvuran ın belgelerden haberdar olmas ı yeterlidir. Yarg ıla-
man ın bütünlü ğünde eşitlik önemlidir.

Yarg ılamanın adil ve eşit olmas ı gerekir. Başvuran ın aleyhine bir
belge varsa, bu belge ba şvurucuya verilmeli veya ula şmas ı mümkün
olmal ıdır. 1999 y ı lından itibaren silahlar ın eşitliği ilkesi titizlikle uy-
gulanmaktad ır.

ihlal halinde ceza ve hukuk davas ı değ işmektedir, ceza davas ın-
da başvurucunun mutlaka haz ır bulunmas ı gerekir. Bunun istisnalar ı
vard ır. Hukuk davalar ında başvurucunun bulunmas ı ön koşul değil-
dir, incelemede suçun niteliği ve suçun ba şvurucu yönünden önemi
nazara al ınır. Bu nedenle ba şvurucunun davaya gelmesi titizlikle
takip olunmal ı dır.

30 Haziran Çarşamba

Paris Adliyesi

Paris Baro Ba şkanı Burguburu: Türkiye'nin durumunu hepimiz
biliyoruz. Bunları tekrar etmeye gerek yoktur. Ancak hukuka, mes-
leğe, hukukun üstünlüğüne dayal ı bir beraberli ğimiz vard ır.

Barolar ım ız ın yapaca ğı anlaşmalar çok önemlidir. Ülkelerin
birbirine yak ınlaşmas ına yard ımc ı olacaktır.

Türkiye Büyükelçisi: Böyle bir toplulu ğu gördüğüm için çok
mutlu oldum. Fransa Türkiye ili şkisi 1483 y ı l ından beri devam eder,
ilk büyükelçilik 1951'de Türkiye'de aç ılmıştır.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu ink ı laplar
Frans ız ihtilalinin sonuçlar ı d ır.

Atatürk Frans ız ekolünün etkisinde kalm ış tır. Tüm Frans ı z
eserlerini okumuştur; Fransız modelinin ve literatürünün etkileri
vard ır.

İstinaf mahkemeleri d ışında, Türk hukuk sistemi Fransa ile
benzerlik içindedir. Fransa, Türkiye'nin AB'ye girmesi için tar ım,
çevre ve adalet konular ında destek vermektedir. Adalet bakanl ıklar ı
aras ında yeni bir çal ış ma başlatılmış tır.
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Avrupa Birliği Başkan Yardı mc ı sı: Türk baroları ile çok s ık ı bir Av. Çetin KURAL
işbirliği içindeyiz. Avrupa Barolar Konseyi derneklerden olu şmakta-
d ır. Bu derneklerde Avrupa ülkelerine mensup derneklerdir.

Avrupa Ekonomik Toplulu ğu'nda yirmi beş ülke vard ır. Üç kü-
çük üye ile birlikte yirmi sekiz üyesi bulunuyor, Konsey'in ba ş l ıca
amac ı bu bölgelerde avukatlarm serbest bir şekilde yerleşmelerini ve
çalışmalar ın ı sözleş me hukuku ve kişisel hukukla ilgili anla şmalar
üzerindedir. Genel olarak Avrupa'da avukatlar ın temsilcisi duru-
munday ız.

Istanbul'da TBB'nin terörizm hukukla ilgili endi şelerimizdir.
Bu konuda çok hassas ız. Terörizm ile kişisel haklar aras ında denge
oluşturulmal ı d ır. Avrupa Barolar ı Konseyi ile Türk barolar ı aras ında
yakınlaşma olmal ıd ır.

Paris Baro Başkan ı: Türk meslektaşlarım ız ın yetişme tarzlar ını
ve eğitimlerini biliyoruz. Fakat Türk avukatlar ının AB için tam an-
lamıyla yer alamamaktad ı rlar çaresi var m ı?

Büyükelçi: AB için otuz y ıld ır çalışıyorum. Müzakere tarihi al-
mak için Aral ık ay ı çok önemlidir, ulusal hukuk aç ısmdan herkes
kendi avukatl ık mesleğini icra ediyorlar. AB ülkeleri içinde Türk avu-
katlarının avukatl ık yapabilmesi için yönerge haz ırlanmaktad ır.

TBB Başkan ı Özdemir Özok: AB barolarm ın çal ış malar ına iş ti-
rak için önemli giri ş imlerimiz vard ır, çalışmalar ımız sürmektedir.

Arabuluculuk

Bu Konudaki Teknik Konu şmac ı: Arabuluculuk üç ki şi müdahil
olur. Bu kişi ba ğıms ız ve tarafsızd ır. Arabuluculu ğa herhangi dalda
başvurulabilir ihtilafın ilerlememesi ve kar ışık hale gelmemesi için
başvurulan bir yoldur. Arabuluculukla zorlama yoktur, gönüllülük
vard ı r. Arabuluculuk her türlü hukuk davas ında uygulanır. Frans ız
hukukuna mahsustur.

Ceza hukukunda arabuluculuğa gitmeye Cumhuriyet Savc ı lığı
karar verir. Burada tutuklunun özgürlü ğünden bahsedilmez.

Aile hukukunda bu yöntem çok kullanılır. Hukuk davalar ında,
Fransa'da ampirik bir şekilde ortaya çıkmıştır, usul yönünden esasl ı
bir yöntemdir.
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Av. Çetin KURAL Bu yöntem adli ve idari bir yarg ı tasarrufu de ğildir, hakimin
yetkisine müdahale yoktur, olay zaten hakimin kontrolü alt ında-
d ı r. Uzlaşma süresi altı y ıld ır. Hakim isterse süreyi uzat ır. Temyiz
yoktur.

Fransa'da arabuluculuk dernekler kanal ıyla yap ı l ı r. Bağıms ız
arabulucu yoktur. Bu dernekler devletten yard ım al ır, seneler geçtik-
çe bu yard ı m miktar ı artmaktad ır. Arabuluculuk görevini üstlenen
avukatlar devletten para almazlar. Arabuluculuk ücreti ihtilaf konu-
sunun k ıymetine göredir. Aile yi işlerde ücretsiz yararlanma olana ğı
vard ır, olağan işlerde ücret ikiye bölünerek ödenir. Arabuluculuk
içinde adli yard ımdan da faydalan ı l ır. Fransa'daki arabuluculukta
bir çözüm aran ıyor ve buna çok önem veriliyor. Arabuluculuk bir
mucize değ ildir. ABD'deki şekile göre uygulama yap ılmaktad ı r. Bu
bir şekilde sosyal bir düzenlemedir. Kant' ın "hukuk özgürlükleri?i

kapı sıdzr' ilkesinden hareket ediimektedir. Çok büyük davalar ara-
buluculuk sayesinde halledilmektedir.

Paris Barosu

Otuz altı üyeden oluşmaktad ır. K ırk iki üyeye ç ı kar ı lmas ı dü-
şünülmelidir. Her hafta sal ı günü toplanmaktad ır. Salonda ilk baro
başkan ı ile ilgili gravür ile XIV. Lui taraf ından yaptır ılan gravür ar-
mal ı hal ılar vard ır. 1264 y ı l ı nda ilk toplantı yap ılm ıştır, ilk toplantıya
ait tutanaklar halen mevcuttur.

Bu salondan Disiplin Kurulu da yararlanmaktad ır. Beş ila do-
kuz üyeden oluşan disiplin kurullar ı vard ır. Bu kurullar değ iş ik
ş ikayet konular ını incelemektedir. Barolar için disiplin kurular ı çok
önemlidir. Ba ğıms ı zl ı klar ı disiplin kurullar ının sağl ıkl ı çalış mas ına
bağ l ı d ır.

Paris Barosu Staj Eğitim Merkezi

Okul Müdürü: Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi ayn ı zamanda
İstinaf Mahkemesi Eğitim Merkezi'dir.

Bu okul, 1989 y ı l ında kurulmu ş tur. Paris ve çevresindeki stajyer
avukatlara ve avukatl ığı sürdürenlere eğitim vermek ve meslek içi
eğitimi sa ğlamakla görevlidir.
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Uluslararas ı ilişkilere önem veriliyor. Özellikle Türk barolar ı 	 Av. Çetin KURAt

ile temasların geli şmesi isteniyor. Bu okulun en büyük özelli ği ilk
oluşudur. Fransa'da yirmi iki staj eğitim merkezi vard ır. Paris okulu
bin beş yüz avukata eğ itim veriyor. Di ğer okullarda eğitim aral ıks ı z
yürütülüyor.

Okula müracaat etmeden önce minimum dört y ıll ık eğ itim ko-
şulu var, öğrencilerin %95'i ise yedi y ı ll ık eğitimden sonra bu okula
geliyorlar. Okula girilmeden önce, ö ğrenciler üniversite eğitim mer-
kezinde bir y ıl s ınava haz ırl ık için e ğitim görüyor s ınav ı gerçekten
zordur, s ınavda başar ıl ı olanlar üç bölümden olu şan bir eğ itime tabi
tutuluyorlar. Eğitimin birinci aşamas ı beş ayd ı r. Bu aşamada dava
dosyas ı, mahkemeye verilecek dilekçenin haz ı rlanmas ı gibi tatbiki
eğitim veriliyor. Be ş ayl ı k eğitimde kur-pratik eğ ilimi veriliyor, öğ-
rencilerin kimi avukat kimi savc ı oluyor. Klasik derslerin yan ı s ıra,
hukuki danışmanl ık konular ında da dersler veriliyor.

İkinci beş ayl ık eğ itimde bir hukuk şirketinde staj yapt ı r ı l ıyor.
Rapor haz ırlan ıp okul ınüdürüne takdim ediliyor.

Son bölüm bir ayl ı ktır, öğrenci yarg ı da (mahkemede) çal ışıyor.

On bir ay ın sonunda bitirme smav ına giriliyor. Bu s ınavda başa-
r ı l ı olanlara avukatl ı k sertifikas ı veriliyor, s ınav ı n yüzdesi %95'dir,
sebebi giriş s ınav ı n ın s ıkı uygulanmas ındand ır. Bu s ınavdan başar ı l ı
olarak ç ıkanlar iki y ıl boyunca stajyer avukat olarak görev yapar-
lar, stajyer avukatlar iki y ıl boyunca büro açamazlar, iki y ıll ık süre
içinde Staj Eğitim Merkezi'ndeki derslere devam etme zorunlulu ğu
vard ır.

İki y ıll ık staj süresinin bitiminden sonra tam yetki verilir. Yeni ka-
bul edilen yasaya göre tüm avukatlar meslek için e ğitime tabidirler.

Hazırlanan reform yasasma göre, önemli de ğ işikliklere yer ve-
riLmiş tir. Okuldaki e ğitim dönemi bir buçuk y ıla ç ı kar ılacakt ır. Bir
buçuk y ıll ık eğitim;

a. Altı ayl ık birinci süre ile e ğitim,

b. Altı ayl ık ikinci süre staj bürosundaki eğitim,

c.Altı ayl ık üçüncü süre proje dönemidir. Bu alt ı ayl ık dönemde
yarg ı organ ında yabanc ı bir avukatl ık bürosunda veya ihtisas sahibi
bir eğ itim yerinde staj yap ılmas ı hedefleniyor.
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Av. Çetin KURAL Ayrıca bu altı ayl ı k eğitim sürelerinde, öğrencinin yurt d ış mda
staj yapmas ı da isteniyor, kişisel projenin içinde ö ğrencinin yeniden
üniversiteye girmesi istenmiyor, onsekiz ay ın sonunda sertifika al ın-
d ıktan sonra avukatl ık yapabilecek ve eski sistem kald ırılacaktır.

Bu yıl okulda bin dört yüz öğrenci eğilim alm ış tır. Paris Baro-
su'nun on yedi bin mevcudu vard ır, okullarda dört yüz öğretim üyesi
bulunmaktad ır. Bu öğretim üyelerinden %70'i avukat %20'si hakim,
%15'i ise di ğer mesleklerdendir.

Stajyer okula girerken sekiz yüz seksen dört Euro ödemektedir.
Diğer büyük okullara göre bu rakam dörtte bir oranındad ır.

Okulun üç mali kayna ğı vard ır, ilk tahsil edilen para, sekiz baro-
nun katk ıları ve %10'lar ı bulan devlet deste ğidir. Devam zorunlulu ğu
olduğu halde %30 miktarı ndaki avukat derslere gelmiyor, öğretim
görevlileri saatte k ırk Euro ücret al ıyorlar, gündüzleri bir yerde çal ı-
ş anlar için akşam dersleri var. Bunlar ın miktar ı yüz elli civar ı ndad ır.
Yirmi bir s ınav merkezi vard ır. Başar ıl ı olmayanlar ın iki kere daha
s ınava girme hakları vard ır.

1 Temmuz Cuma, Brüksel

CCBE Genel Sekreteri: CCBE'de Türk avukatlar ı da temsil
edilmektedir. Biz milli delegasyonlar olarak burada bulunuyoruz,
kuruluş avukatları temsil eder. Ancak tek tek avukatlar veya baro
kuruluşları değil, temsil olunan ülkelerdir. Ülkede milli bir baro var
ise o kuruluş temsil eder, yoksa o ülkeler bir kurulu ş varm ış gibi
temsil edilirler. Yirmi sekiz üyesi vard ır. Yirmi beş tanesi AB ülkele-
ridir. Diğerleri Avrupa alan ı ülkelerdir, ayr ıca yedi gözlemci ülkede
temsil edilmektedir. Türkiye bunlar ın aras ındad ır. Temsilcinin ismi
Belk ıs Baysal'd ı r.

Kuruluşun geliri kendi kaynaklar ından sağlanmaktad ır. Avrupa
Konseyi bazen destek vermektedir, y ıllık bütçe bir milyon Euro'dur.
Genel Kurul y ılda iki kez toplamr demokratik bir kurulu ş tur, gözlem-
ci ülkelerde toplantıya davet edilir, birinci başkan ve ikinci başkan
temsilciler aras ından seçilir. Rotasyonlu bir sistem uygulan ır. Batı ile
doğu aras ında ve İngilizce Frans ızca arasmda denge kurulur.

CCBE'nin çalışmalar ı rekabet üzerine kurulmuş tur. AB'nin ku-
ruluş ilkelerinden bir olan tek pazar ilkesi benimsenmi ş tir. Bu ilkenin
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içinde avukatlarda vard ır. Bütün meslekler rekabetçi meslekler haline Av. Çetin KURAL

getirme hedeflenir. Avukatlar için reklam yasağı vard ır, ücret hak-
larında yaptı rımlar uygulan ır. Diğer mes]eklerde ortakl ık yap ılmas ı
da yasaktır.

Avrupa içerisindeki mesleki kurallar ı n uyumlu hale getirilmesi
çalışmalar ı vard ır. Avukatl ık hakk ında ülkelerde çeş itli yönetmelikler
olduğu anlaşılmış tır. Bunun sebebi ara ştı rı lmakta ve giderilmesine
çalışılmaktad ır. Avukatl ık mesleğ inin ne şekilde icra edilece ğ ine
ilişkin taslak yönetmelikler haz ırlanmaktad ı r. Bunun model olarak
kullanılmas ı için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'deki terörizm olay ı dikkatle izlenmektedir. Ayr ıca kara
para aklama yönergesine karşı ç ık ıld ı. Zira devlet avukatlardan kendi
müvekkilleri ile ilgili bilgi alacakt ı, bu gizlilik prensibine aykı r ı d ı r.
Fakat önerge kabul edildi.

Avukatlar ın bir ülkeden, di ğer bir ülkeye serbestçe gidip mes-
leklerini icra çal ışmalar ım ı z vard ır, Ben İngiliz bir avukatı m üye
ülkelerden birinde mesle ğ ini icra edebilirim, sadece mesleğin icra
edileceği ülkedeki bir avukat ın referans vermesi gereklidir. Dil bilme
zorunlu değildir. Fakat dil bilmiyorsa zaten avukat mesle ğini bu
ülkede icra etmez. Bu etik bir kurald ır.

Dil bilme zorunlu değildir. Fakat çal ış ma dili İngilizce ve Fran-
sızca'd ır, üye olan herkesin kendini ifade etmesi ve bu dillerden bi-
rini bilmesi gerekir. Mahkemeler AB düzeyinde ve ulusal düzeyde
mahkemelerdir. Milli mahkemelerde o ülkenin dili kullan ı l ı r, dava
takibinde disiplin sicil özeti önemlidir.

AB Nezdindeki Delegasyonlar

Frans ız -İspanyol delegasyon temsilcileri, Frans ız temsilci; ulu-
sal delegasyonlar ının durumu ve görevleri izah olunacaktı r. Frans ız
delegasyonu en eskidir. Aç ı lış tarihi 1983'tür delegasyonunu olu ş-
turan Paris Baro Ba şkanl ığı'd ı r. Diğer barolarda da delegasyonluk
açılmış tır. 2003 y ıl ında Barolar Konseyi aç ılm ışt ır.

Faaliyetlerin özeti; kendi avukatlar ı m ı z ile ilgili çal ışmalard ı r.
Bu çalışmalarda meslekta şlar ım ız ı AB hukuku içinde haz ırlamak ve
bilgi vermektir. Baş l ıca faaliyetlerimiz:
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Av. Çetin KURAL	 a. Bilgilendirme,

b. Eğitim,

c.Hukuk danışmanlığı,

d. Lobi faaliyetidir.

Faaliyetler içinde AB mevzuat ı takip edilir. Doküman ve dergi
yay ınlanır, yay ın iki ayda bir yap ılmal ıd ı r. Bu yay ında AB kararlar ına
ve çeşitli yönergelere yer verilmektedir. Ayr ıca çeşitli konferanslar
verilmektedir. Frans ız avukatlar ın savunmalarına cevap verilir, yani
danışmanl ık yap ı l ı r. Rekabet veya çevre ile ilgili sorularla ilgili ra-
porlar sunar ız ve bilgilendiririz.

İspanyol temsilci; AB bir de ğerler birliğidir. İspanya uzakta
kalmakta ise de, İspanyol avukatlar ın hayatın ı AB etkilemektedir.
Bu nedenle avukat bir AB delegasyonunu dikkatle takip etmektedir.
İspanya'daki yasaların %70'i Brüksel men şelidir. Burada seksen üç
baromuz temsil edilmektedir. Piramidin tepesinde avukatlar ı temsil
eden birlik vard ır. AB hukuku rehberi ç ıkar ıld ı . Amaç avukatlara ta-
kip için rehber ve önder olmakt ır. İspanya'daki avukatlar ın birliğine
katkıs ını sağlamak için konferans projemiz vard ır, yeni katı l ımlar için
bu konferans ı tertipledik. 1991'de ç ıkar ılan kara paray ı aklama ile
ilgili yönerge çalışmalar sayesinde iade edildi. Zira yönerge meslek
s ırr ına aykır ı idi, çalışmalar ım ız sürmektedir, iç hukuka yans ıyan
çalış malarım ız sürmektedir. Baz ı ülkelerde olumlu uygulama oldu-
ğu gibi, olumsuzluklarda vard ı r. Bu nedenle bu konunun yeniden
tartışılmas ı gerekmektedir.

Sonunda kara para aklamada etkili bir denetim yap ı lamayaca-
ğın ı AB Parlamentosu'na bildirdik. Zira ülkeler aras ında kültürel
farkl ı l ıklar vard ı r.

Fransa'da avukatlar müvekkilleri hakk ındaki bilgileri bildirmek
zorundad ırlar. Bu ihbarlar baro başkanl ığına yap ılır. Buradan da yet-
kili mercilere bildiri]ir.

AB'den ald ığım ız cevapta, yönergenin meslek s ı rr ına ayk ı r ı
olmad ığı bildirilmiştir.

Genişleme Bölümünden Türkiye Masas ı Şefi: Bizim sorum-
lulu ğumuz günlük olarak Türkiye ile AB aras ındaki gelişmeleri
takip etmektir, ortakl ı k anlaşmas ı ve gümrük birliği çerçevesindeki
stratejiyi takip ediyoruz.
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Türkiye AB'nin en önemli dosyas ıd ır ve en önemlisidir. Türki- Av. Çetin KURAL

ye cezp edici bir konudur. Türkiye'deki geli şmeler gazetelerimize
taşın ıyor. Türkiye haberleri ya birinci veya ikinci s ı radad ır. Türk
politikac ı lar ı çok önemli toplant ılara katılrnaktad ı r. Tüm dikkatler
Türkiye üzerine yönelmi ştir. Türkiye'nin yapt ığı reformlar takip
olunuyor. Bu kadar önemli yükseli ş takdir ediliyor. AB bu sayede
Akdeniz ülkeleri ve Kafkasya ile kom şu olacaktı r.

Türkiye'deki bat ılaşma ve modernleş me projelerinin sonuç-
lanmas ı beklenmektedir. Avrupa Türkiye'yi yeterince tan ım ıyor.
2004 y ıl ı Türkiye için önemlidir. Komisyon Türkiye'nin Kopenhag
kriterlerini yerine getirip getirmedi ğ ine karar verecek, ekonomi,
siyasi ve teknik olarak ne şekilde AB'ye kat ı lacağı raporlarla tespit
olunacak.

Türkiye AB ili ş kileri 1963 tarihine dayan ır. Asl ında yüzy ı llara
dayanmaktad ı r. 1987 y ı l ında AB ile gümrük birli ği anlaşmas ı imza-
land ı . 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde Türkiye'nin AB'ye seçilebilece ğ i
teyit edildi, iki y ı l sonra ön katı l ım stratejisinde Türkiye'nin AB eko-
nomik ve politik kriterlerini yerine getirmesi istendi. 1999'da Türkiye
AB'ye giriş i teyit edildi. Türkiye takdir edildi. 2002'de ilk defa mü-
zakere yap ılabilme olanağı tan ınd ı, yol haritas ı çizildi. Türkiye'nin
Kopenhag kriterlerine uymas ı için neler yap ılabileceği konusunda
son derece ilerlemi ş çalışmalar ımız var. Mesela; i şkence, güneydo ğu
sorunu, sivil-asker ilişkileri gibi üç y ıld ır Türkiye ile i şbirliği içinde
çalışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik istikrar projesine yard ım ediliyor
yasamaya ili şkin yard ı mda yap ı lmaktad ır. Bilhassa tar ı m, rekabet,
ortak ticaret konularında yard ımlar vard ır.

İki taraf ın uzman komiteleri çe şitli tahliller yaparak mevzuat-
lar üzerinde çal ış malar yap ılmaktad ır. Türkiye ilerleme kaydettikçe
yard ıma devam edilecektir.

Katı l ı m ortakl ığı metni k ısa ve orta vadeli öncelikleri dile getir-
mektedir, ekonomik ve teknik konular incelenmektedir, Kopenhag
Siyasi Kriterleri önemlidir kat ı l ım belli bir sürece tabi oldu ğu tartış-
mas ızd ı r.

Aday ülke statüsü Türkiye'yi benzeri olmayan reformlar yap-
maya itti, bu reformlar çok önemli ilerlemeler oldu. Türkiye'nin ne
olursa olsun etkin bir demokrasi olarak vatanda şlar ın ı n durumunu
izah etınektedir. Ölüm cezas ın ın kald ırı lmas ı , di ğer dillerin kullan ı l-
mas ı sivil-asker ilişkilerinin düzenlenmesi. Avukatlar için 90. madde
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Av. Çetin KURAL de yap ılan değişikliklerle AİHS'in iç hukuk üzerindeki sebep oldu ğu
değ işiklikler temel değ işikliklerdir. AB hukukunun iç hukuk üzerin-
deki üstünlüğü kabul edilmiş tir.

Reformlar ın esas etkisi son y ıllar içinde büyük bir aç ı l ıma neden
oldu, her şey tartışılabiliyor, özgürlük hakim oldu, toplum geli şti.
Bizim gözlemimiz böyledir. Hareket halinde dönü şüm içinde ve iler-
leyen bir ülke görüyoruz, yarg ın ı n bağıms ız ve işler hale gelmesi
CMUK, hakimlerin eğitimi, hakimlerin çal ış malar ı ile ilgili reformlar
yap ıld ı, ifade, dini inanç, bas ın özgürlü ğü gibi özgürlükler kabul
edildi. Ancak bir tak ım maddeler var ki bunlar temel özgürlükleri
s ını rlamaktad ır. Bu nedenle organik reform yap ılmal ıd ır. Bu da uzun
bir sürece bağ l ıd ır, edindiğimiz bilgilere göre özgürlüklerin genişletil-
mesi giriş imleri devam etmektedir. Örne ğin; Dernekler Yasas ı gibi.

Kültürel haklar Türkçe'nin d ışında yay ın yap ı lmas ı ve eğitime
önem verilmesi önemlidir. Devam edilmelidir. Azınl ık haklar ının
korunmas ı da önemlidir. Türkiye'ye bu konuda bir model dayat ılma-
mış tır. Türkiye bu konuda tek ülke de ğildir. Romanya, Bulgaristan
ve Letonya'da da ayn ı konular vard ır.

Sivil-asker ili şkileri aras ındaki düzenlemelerde MGK sorunu
yap ılan savunma harcamalar ı ile ilgili sorunlar, silahl ı kuvvetlerin
rolü nedir. Bu konularda zemin olu şturulmas ırun sağlanmas ı gerekir.
Güneydoğu sorunu, yer değişimleri, köy korucular ı, bölgeler aras ın-
daki ay ır ımla göçler konular ında kaydedilen geliş imler önemlidir.

Yasama çerçevesinde şablon nerede ise tam oturmu ş tur. Sadece
uygulama sorun teşkil ediyor önemli olan uygulamad ı r. Türkiye'nin
uygulamada büyük bir kararl ı l ık gösterdiğini biliyoruz, işkence siste-
matik bir şekilde uygulanm ıyor. Bir k ıs ım halk, hafta güvenlik güçleri
bile haklar ının varlığından haberdar de ğildir. Zana duruşmasmda da
bir tak ım zorluklar vard ır. Pozitif ve negatif elemanlar bulunuyor,
mahkeme olan gazeteciler var. Bu sözleşme koşullar ına uymuyor,
kad ın haklar ı konusu hala halledilmemiş tir. Esas olan zihniyetin
geliş mesi ve reformlar ın içselleş tirilmesidir. Bu da zaman alacakt ı r.
Yüzde yüz uyumda istenemez yeni reformlar beklenmektedir.

K ıbr ıs Türkiye için bir ko şul değildir, çözünı süzlük çözüm de-
ğildir. BM Genel Sekreteri'nin çabalar ı desteklendi bu sebeple K ıb-
rıs Türkleri'nin cezaland ırılmas ı söz konusu değildir. Direkt ticaret
yapma olanağı ortaya çıkmış tır. Adada askeri bir varlığın olmas ı
sorundur, sembolik bir askeri çekilme olur hükümette bunu istiyor.
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Baz ı ülkeler Türkiye'yi destekliyor baz ı ülkeler ise mütereddittir. 	 Av. Çetin KURAL

Türkiye'nin AB ile müzakereleri başlayacaktı r.

TBB Başkanı Özdemir Özok: AB ülkeleri gerçekleri bilmeden
değerlendirme yapmaktad ırlar. Türkiye demokrasiye inanm ış iş-
kenceye karşı ç ıkan bir ülkedir. Çal ışmalar bilinmiyor. AB ülkeleri
buralara gelip inceleme yapmamış lard ır.

Yetkilinin söylediği ilkeler vazgeçilmez ilkelerdir. Biz AB'nin
söylemleri ile de ğil inanc ımız için bu de ğerlere sahip ç ıktık ve buna
devam ediyoruz.

AB'li dostlar ım ız Kıbrıs'ta hukuki hata yapm ış tır.

Sözcü konuşmamn sonunda Zana davasmda masumiyet ilkesi
hakimdir, siyasilerin yarg ıya müdahalesi söz konusu de ğildir. Bu
ilke çerçevesinde hareket edilmiştir.

Konuşmalardan anladığım kadar sizlerle yeterli görü ş meler
yap ılmamıştır, oylama yoktur. Müzakereler ko şulsuz olmaz, evet
dense de koşullar devam edecektir. Reformlar ın devam ı ve süreklili ğ i
önemlidir. Kopenhag Kriterleri gündemclen dü şmeyecektir.

Türkiye Daimi Temsilcisi (Büyükelçi): Avrupa Komisyonu 1941
yılmda kurulmuştur. Avrupa Konseyi, AB gibi dünya sava şlarındaki
gibi bir y ıkım ın olmamas ını hedefler. Hükümetleraras ı işbirliği mode-
line dayal ı bir kuruluştur. Amac ı ortak bir kamu düzeni sa ğlamaktır.
Motoru hukuk, gayesi ekonomik birliktir, her iki anlamda da Türkiye
Avrupa'nın parças ıdır.

Avrupa Konseyi sözleşmeler sistemidir. Hukuk üretir. Bu sözle ş-
melerin başında AİHS gelir, yüz seksen kadar sözle şmeler sistemin-
den oluşur. Geniş bir alanı kapsar ikinci özelli ği çok güçlü denetim
sistemine sahiptir. Dünyadaki en kuvvetli denetim mekanizmas ı da
AİHM'dir. Bu mahkeme ulusal yarg ıy ı tamamlar ulusal yarg ı ile
tamamlanamayan ihtilaflar A İHM'de yarg ı lanır ve tamamlanır.

AİHM sadece Sözleşme'nin ihlali yönünden inceleme yapar ya
ihlal yoktur der veya ihlal kararı verir. Önce bireysel önlemler al ır,
kişilerin mağduriyetini giderir. Bireysel önlemler bireyin durumunu
iyileş tirici olabilir.

Birde genel önlemler vard ı r. Şikayet konusunun tekrarlanmas ı
için yasanın veya karar ın içtimadan değ iş tirilmesi istenir. Maksat
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Av. Çetin KURAL ortak kamu düzenidir. Türkiye'deki dört günlük gözalt ı süresinin
kabulü bu sisteme dayamr. DGM'deki askeri yarg ıc ın görevine son
verilmesi de bu sistemle ilgilidir.

Türkiye'den giden yeni başvurularda, di ğer Avrupa ülkeleri
gibi olmaya başlamıştır.

Türkiye'nin on iki temsilcisi vard ı r. Sekiz tanesi iktidar dört
tanesi ise muhalefet partisi temsilcisidir.

Avrupa Konseyi'nin karar ı tavsiye niteliğindedir. Her mevsim
toplanır. Türkiye denetim sürecinden bu toplant ılar neticesinde ç ı-
karılmış tır, iki raportör devaml ı rapor verir, parlamenter mecliste
raporlar devaml ı tartışı l ır. Türkiye denetiminden bu raporlar ın tartı-
şılmas ı sonunda ç ıkarılmıştır. Bu çok anlaml ı bir karard ır. Bu şekilde
Avrupa Birliği'ne katıl ım müzakerelerine baş lan ılmas ının önemli bir
ad ım ı atı lm ış olmaktad ır. Halen geride denetim altında sekiz ülke
vard ır. Bunlardan baz ı ları Rusya ve Ukrayna'd ır.

TBB Tetkik ve İnceleme Avrupa Gezisi ile ilgili tespit edebildi ğim
değerlendirme ve bilgiler arz edilmi ş tir.
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Av. Hüseyin ERSEVEN
TBB Disiplin Kuru bi Üyesi

Gördükdüklerim, Yaşadıklarım, Hissettiklerim

Türkiye Barolar Birli ği'nin organize ettiği tetkik ve inceleme Av-
rupa gezisi benim ilk yurtd ışı seyahatim olacakt ı . Bu nedenle bu gezi
benim için ayrı bir önem de arz ediyordu. Geziye Manisa Akhisar'da
avukatlık yapmam sebebiyle Ege Bölgesi Baro Ba şkanlar ıyla birlikte
İzmir'den kat ılmay ı umarken gezinin ula şım ve otel organizasyonu-
nu yapan Onur Turizm Seyahat Acentesi yetkilisi Ali İhsan Bey'in
benim TBB'deki göreyim sebebiyle geziye Ankara'dan kahlacağım ı
dü şünerek yurtd ışına çıkış evraklar ım ı üzerinden yapmış olmas ı
sebebiyle Ankara'dan katılmak zorunda kald ım.

Gezi 27 Haziran 2004 Pazar günü saat 06.30 TBB önünden hareket
ile başlayacaktı. Ancak birkaç arkadaş eksikti. Hemen cep telefonlar ı
çalışmaya başlad ı . Sabah uyanamayan arkadaşlar ım ıza ulaşıld ı . Bu-
rada içerisinde pasaportlar ımız, gezi program ı, not almak için gerekli
kalem ve dosyalar ın bulunduğu evrak çantalar ım ız ı aldıktan sonra
biraz gecikmeli de olsa gezimiz ba şlad ı .

İlk durağım ız Strazburg oldu. Avrupa İnsan Haklar ı Mahkeme-
si'nin, Avrupa Parlamentosu'nun, Avrupa Konseyi'nin bulundu ğu,
Avrupa'nın beyni Strazburg buray ı sevmemek mümkün de ğil. Doğa
harikas ı yemyeşil p ırıl p ırıl sakin bir şehir. Şehrin sakinliğini günler-
den Pazar olmasma ba ğlad ık. 0 gün şehri tan ımak için otel çevresine
yürüyerek k ısa mesafeli geziler yaptık. 28 Haziran 2004 Pazartesi
günü sabah odamdan dışar ı bakınca sukutu hayale u ğrad ım. İş saati
başlangıcı olmasma rağmen şehir yine sakindi. Caddelerde özel araç
çok azd ı . Kimse toplu taşım arac ı olan tramvaylara binmek için bir-
birini itmiyordu. Şık giyimli bayanlar, tak ım elbiseli beyler i şlerine
bisikletle gidiyordu. Trafik son derece sakindi. Ortalarda dolaşan tek
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Av. Hüsein ERSEVEN bir polis yoktu. Bizde böyle miydi? Günlerden hem pazartesi hem
iş saati başlangıc ı olacak, hem insanlar i şe yetişmek için birbirlerini
ezercesine koşar ad ım yürümeyecek, otobüse binmek için birbirini
itmeyecek, trafik kilitlenmeyecek, olmaz böyle bir şey!

İlk ziyaret edeceğimiz yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ydi.
Sabah on gibi otobüsümüz bizi otelden aldı . İnsan Hakları Mahke-
mesi'nin mimarl ık harikas ı binas ına getirdi. Güvenlik önlemleri son
derece s ık ıyd ı . Randevun ve yaka kart ın yoksa içeri girmek müm-
kün değildi. Kurallardan taviz yoktu. Duyarl ı kap ıdan geçerek içeri
girdikten sonra d ışar ı da kalan arkadaşlar ım ızı içeriye ça ğırmak için
güvenlik görevlisinin gözü önünden kap ının önüne kadar ç ık ıp ge-
riye döndüğümde duyarl ı kap ın ın yan ından içeriye girmek istedim.
Güvenlik görevlisi parma ğım sallayarak giremezsin duyarl ı kap ıdan
geçmek zorundas ın şeklinde işaret yaptı . Ben de ona bir tak ım işaret-
lerle bunda ne var senin önünden d ışar ı çıktım ve gözünün önünden
ayrılmadan geriye döndüm, dediysem de bo şuna uğraşma geçemez-
sin der gibi parmak sallamaya devam etti. Mecburen duyarl ı kap ıdan
geçerek tekrar içeri girebildim. Burada kurallar insanlar ın uymas ı için
konmuş herhalde. Oysa bizde kurallar ihlal edilmek için vard ır.

İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin duru şma salonuna al ınd ığı m ı zda
bizi orada Insan Haklar ı Mahkemesi'nin Türk üyesi R ıza Türmen
karşılad ı. Bize Mahkeme'nin işleyiş i ve Türkiye hakk ında aç ılan da-
valarla ilgili geniş bir bilgi sundu. Derdest olan yaklaşık altm ış bin
davan ın on iki bin kadar ı Türkiye hakk ındayd ı. Bu durum bir Türk
olarak bizi biraz rahats ız ettiyse de say ın R ıza Türmen'in sonraki
açıklamaları biraz rahatlad ık. Türkiye hakkmda eskiden gelen da-
vaların hemen hemen tümü orada en kötü dava olarak kabul edilen
ihlal (işkence-gözaltında kaybolma-göçe zorlanmas ı vs.) davaları iken
ş imdi gelen ş ikayetlerin çoğu teknik konuda ve mülkiyet hakk ın ın
korunmas ıyla ilgili davalard ı ve hakk ım ızda gelen dava miktar ında
da büyük kir azalma vard ı .

Say ın R ıza Türmen'in aç ıklamalar ı ndan sonra İnsan Haklar ı
Mahkemesi'nin yazı işlerinde görevli be ş kadar Türk hukukçu da
mahkemenin i şleyişi hakkında bir tak ım aç ıklamalarda bulundular.
Altı y ıldan fazla süren gerek ceza gerekse hukuk davalar ı da insan
hakları ihlalleri olarak kabul ediliyordu. Yani insan haklar ı ile ilgili
sözleşmelere imza atan üye bir ülkede ya şıyorsan ız, sizinle ilgili
dava altı yıldan fazla sürdüyse, mahkemenin bitimini beklemeden
Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ne müracaat edebilir ve ilgili dev-
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letten iyi bir tazminat isteyebilirsiniz. Gerçi Avrupa İnsan Haklar ı 	 Av. Hüseyi ı ERSFVEN

Mahkemesi'nde de bir tak ım davalar ın altı y ı ldan fazla sürdü ğü
olurmuş . "Biz de bu da insan hakları ihlali değil mi?" dedikse de say ın
yargıc ım ız, "Sizin bizi şikayet edebileceğiniz bir üst makam yok, biz bu
konuda rahat ı z" dedi. Biz de sineye çektik ve olsun bu kadar kusur
kad ı kız ında da olur, dedik.

Buradaki açıklamalar bittikten sonra İnsan Haklar ı Mahkeme-
si'nin büyük salonunda foto ğraf çekilmeyi ihmal etmedik. (Bendeniz
İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin Ba şkanı'nın koltuğunu boş bulunca
kaç ırmad ı m. Bir başkan edas ıyla koltuğa kurulup foto ğraf çekindim.
Baz ı arkadaşları m ız beni koltuktan kald ıramad ıklar ı için bu koltu ğa
oturup fotoğraf çektiremediler ama üzülmesinler ben zaten bunu
onlar ı da temsilen yapt ım).

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin yemek salonunda say ın
Rıza Türmen ve Feyyaz Gölcüklü ile birlikte ö ğle yemeği yedik. Bu
yemek gezi boyunca yediğim en güzel yemekti. Beni mutlu eden
başka bir şey de Avrupa'da yaşayan ve oradaki hukuk fakültelerinde
okuyan gençlerimizi burada görmekti. Bu gençlerimiz kendilerini
geliş tirmek ve ufuklar ını açmak için İnsan Hakları Mahkemesi'ni
tanımak ve incelemek için gelmişlerdi. Yabanc ı dilleri süperdi. Genç,
dinamik ve giriş kendiler. Bizlerle hemen kayna ştılar. Onlarda bizleri
orada görünce çok mutlu oldular. Hepsi memleketimizin bir kö şesin-
den gelmiş ti. Kimisi Karsl ı, kimisi Ispartal ı, kimisi Konyal ı idi.

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ndeki incelemelerimiz bittik-
ten sonra yürüyerek Strazburg'un içindeki De L'orangene park ına
doğru yöneldik. Yabanc ı bir ülkede olduğumuz için kurallara riayet
ediyor ve kald ı r ı mdan yürüyorduk. Ancak arkam ızdan iki de bir
burada ne ar ıyorsunuz önümüzden çekilsenize der gibi bisiklet
ç ıng ıraklar ı çalmaya başlay ınca biraz bozulduk. As ıl siz kald ı r ımda
ne ar ıyorsunuz? Buras ı yayalara ait, yoldan gitsenize ya der gibi bi-
sikletlilere bakarken bir de gördük ki kald ır ım ın yar ıs ında kocaman
kocaman bisiklet resimleri var. Bu k ıs ı m bisikletlilere aittir diye.
Olabilir biz görmemişiz niye k ız ıyorsunuz?

Bir de şunu belirtmek istiyorum. Burada bisiklet ya şam ın vaz-
geçilmez bir parças ı olmuş . Bizdeki gibi resmi binaların önü makam
araçları ile dolu de ğil. Bisikletlerle dolu ve bisiklet park yerleri mev-
cut. Strazburg'da var m ı göremedim ama, Amsterdam'a gitti ğimiz-
de metronun yan ında dört katl ı bisiklet otopark ının bulundu ğunu
gördüm.
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Av. Küsen ERSEVEN De L'orangene parkı için bu güne kadar gördü ğüm en güzel park
diyebilirim. Çimlerin üzeri do ğan ın ve sessizliğin tad ını ç ıkaran genç-
lerle dolu. Bir de spor yapanlar ve köpeklerini gezdirenlerle, köpek-
lerin etrafı pisletmemeleri için köpek tuvaletleri bile vard ı . Şehircilik
ve temizlik anlay ışlarma hayran kalmamak mümkün de ğildi.

Daha sonra Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Konseyi'ni ge-
zip ilgililerden bilgi ald ık. Akşam üzeri, Avrupa Konseyi nezdinde
Türkiye daimi temsilcisi büyükelçi Daryal BatLbay bizlere evinde
nefis bir akşam yemeğ i verdi. Yemekte say ın Büyükelçi çal ışmalar ı
hakk ında bilgi sundu.

Strazburg, gerek Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin, gerekse
Avrupa Parlamentosu'nun gerekse Avrupa Konseyi'nin bulunmas ı
sebebiyle Avrupa'n ın merkezi konumunda. Buna rağmen hiç bir
şekilde yeni yap ılaşmaya meyden verilmemi ş, tüm tarihi binalar
korunmuş . Binlerce binan ın içinde dahi yeni yap ılmış bina görmek
mümkün değil. Şehircilik anlay ışı son derece yerle şmiş . Dükkan ve
mağazalar önünde görüntü kirlili ğine yol açan hiçbir levha mevcut
değil. Cadde kenarları büyük çiçekliklerle dolu ve bu çiçekliklerde
bulunan tüm çiçekler tamamen birbirleriyle ayn ı. Birinin bir tarafı
k ırm ız ı ise diğer çiçeklikteki çiçeklerin de ayn ı tarafı k ırm ız ı . Bir ara
tereddütte düştük, çiçekler yapma çiçek mi diye bak ınca doğal çiçek
olduğunu anlad ık. Cadde üzerindeki mevcut binalar ın balkonları da
çiçeklikler ile dolu idi ve hepsinde de ayn ı cins ve ayn ı renk çiçekler
vard ı .

Biz Türk milleti olarak anla şılmas ı zor bir milletiz. Arkada ş lar
geleli bir gün olmadan hemen memleket özlemi ba şlad ı . Şöyle güzel
bir dönerci veya kebapç ı olsa da afiyetle karn ı m ı z ı doyursak, sonra da
güzel bir çay içsek demeye ba şlad ı lar. Döner bulmakta zorluk çekme-
dik, Zira vatandaş ları m ız köşe başların ı tutmu şlar ve Turkish Döner
tabelaların ı asmışlard ı . Hemen her cadde de birkaç tane Türk dönerci
olduğunu gördük. İki yüz altmış bin merkez nüfuslu Strazburg'da iki
yüz elli tane Türk dönercinin mevcut oldu ğunu öğrendik. (Onlar bizi
Avrupa Birliği'ne almasalar da biz zaten dönercilerimizle Avrupa'y ı
fethetmiş durumday ız) Strazburg Belediyesi bizim dönercilerimizle baş
edemeyince dönerci dükkan ı açmayi adeta yasaklar şeklinde çok a ğır
koşullara bağlanmış . Dönerlerini yiyen arkadaşlar ım ızın çaysamalar ı
uzun sürmedi. Ancak burada çay bulmak hele demlikte çay bulmak
imkans ız gibi bir şeydi. Neyse bu isteğimizle Türk dönerciler taraf ından
sallama çayla giderildi. 29 Haziran Sal ı günü Strazburg'dan Paris'e
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tTenle gittik. Bizdeki gibi h ızlarıd ırılmış trenle değil normal trenle. Ray	 Av. Hüseyin ERSEVEN

sesi duymadan son derece konforlu bir yolculuk yaptık.

Paris'in trafik açı s ından İstanbul'u aratmad ığıru söyleyebilirim.
Hatta bizim Istanbul'umuz trafik aç ı s ından daha düzenli. Paris'te bir
yerden bir yere otobüsle gitmek imkans ız gibi bir şey. Parisliler de
buna motosikletli bir çözüm getirmişler. Hemen herkeste motosiklet
var ve gidecekleri yere şehir trafiğine tak ılmadan motosikletle gidi-
yorlar. Onlar için de ço ğu yerde motosiklet yolu mevcut.

Paris'te tüm eski binalar aynen korunmu ş . Binalar ın yüzleri
büstlerle, bahçeleri ise heykellerle dolu. Eskiden heykeli veya büs-
tü yap ı lmamış Frans ız kalmam ış sanıyorum. Paris'e gelip de Eyfel
Kulesi'ne ç ıkmayan ve Sen Nehri gezisine kat ılmayan turistin olaca-
ğını sanm ıyorum bizlerde zorunlulu ğu yerine getirdik. Eyfel Kulesi
Merkez Bankas ı gibi, adeta para basıyor. Binlerce insan kuyrukta ve
11 Euro verip de ç ıkabiliyorlar.

Rehberimiz aman dikkatli olun, paran ızı ve pasaportlar ın ı otelde
bırak ın demesine rağmen bir arkadaşımız parasın ı çarptırmaktan kur-
tulamad ı . Brüksel'de de bir arkada şım ız ın elinden zorla gasp edildi.
inan ın bizim memleketimiz, güvenlik aç ısından onlardan daha iyi.

30 Haziran 2004 günü Paris Barosu'nu ve Paris Baro Ba şkam'n ı
ziyaret ettik. Bu ziyaretimize Paris Büyükelçimiz de kat ıldı. Paris
Baro Başkan ı'nın bizlere barosu ile ilgili verdi ği bilgiler gerçekten çok
önemliydi. Ancak bu bilgi al ışverişi s ırasmda Fransa'da avukatlar ara-
sında hakkaniyete uygun olmayan bir uygulaman ın oldu ğunu İzmir
Baro Başkanı m ız Bahattin Özcan Acar' ın sorusu üzerine öğrendik.
İnsan haklar ı konusunda hep onlardan gol yiyecek de ğildik. tzmir
Baro Başkan ımız sayesinde bir gol de biz onlara attık. Me ğerse Fran-
sa'da Yarg ıtay'daki duruşmalara girme hakkı eski krall ık döneminde
ülkeye yararl ı l ık gösteren baz ı avukatlara tan ınmış . Bu hak y ıllarca
onlar ın mirasç ılarına intikal etmiş. Bu hakka sahip olan avukat veya
başka avukatlara kendi ad ına mürafaya katılmas ı için yetki belgesi
vermişler. Paris Baro Başkan ı bunun neden böyle olmas ı gerektiğine
dair gerekçe bulmakta epey s ıkıntı çekti. Bulamad ı ve kald ır ılmas ı
yönünde çalışmalar ın yap ılacağını vaat etti.

Paris Baro Ba şkan ı'nın bizlere verdi ği öğle yemeğinden sonra
Paris Barosu Avukatlık Okulu'nu ziyaret ettik. Okul Müdürü'nün
avukat olabilmek için nelerin yap ılmas ı gerektiğine dair geni ş aç ık-
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Av. Hüseyin ERSEVEN lamaların ı dinledik. Staj yapmak ve avukat olabilmek için nelerin
yap ılması gerektiğine dair geniş aç ıklamalar ının dinledik. Staj yap-
mak ve avukat olabilmek neredeyse zengin i ş iydi. Yaklaşık sekiz bin
Euro gibi bir rakam tutuyordu. Bu rakam ın belirli bir k ısmm ı stajyer
karşı l ıyor, kalan ını devlet kredi olarak veriyormuş . Ancak devletten
kredi alman ın kolay kolay pek mümkün olmad ığı da belirtildi. (Oysa
bizde isteyen tüm stajyerler hiçbir ara ş tırmaya gerek olmadan Barolar
Birli ği'nden alabiliyordu. BaZL konularda onlardan öndeydik.)

Fransa'da avukat olmak için bizdeki gibi bir hukuk fakültesini
bitirmek yeterli olmamaktad ır. Okulu bitirdikten sonra bir y ıl ka-
dar ders almak gerekiyor. Bunun sebebi de staja ba şlama s ınavında
başar ı lı olabilmek. Ancak tüm haz ırl ığa rağmen s ınavda ba şar ı ora-
nının %20'yi aşmas ı mümkün olmazm ış. Kalan %80'i avukatl ı k ile
yollar ını ay ırmak zorundaymış . Staja başlama s ı nav ın ı kazananlar
da oldukça zor bir y ı ll ık eğitime tabi tutulmaktaym ışiar. Bu bir y ı ll ık
eğitim sonunda da bitirme smav ını kazanma oran ı %80'i geçiyormu ş .
Bu s ınav ı da geçip avukatl ığa hak kazananlar ın iki y ıl gibi deneme
sürecinden geçmeleri gerekiyormu ş . Avukatl ık mesleğinde kaliteyi
yüksek tutmak için gereken neyse hepsi yap ılmış .

Oysa biz de üniversiteler dahil yakla şık otuz yedi adet hukuk
fakültesjnden her y ıl mezun olan hemen hemen alt ı bin öğrencinin
başka bir kurumun imtihan ın ı kazanmasa dahi hiçbir ölçümlemeye
tabi olmadan avukat olabilmesi mümkün. Bence Fransa'daki kadar
olmasa bile avukatl ık mesleğinin kalitesini korumak ve sa ğlamak için
bir takı m çal ış maları n yap ı lmas ı gerekti ğini düşünüyorum.

01.07.2004 tarihinde h ı zl ı tren ile Avrupa Birliği Parlamen-
tosu'nun ve Avrupa Konseyi'nin bulundu ğu Brüksel'e gittik. 01-
02.07.2004 günlerinde ziyaret ettiğimiz komisyon ve konseylerde
bizlere yap ılan açıklamalardan bizler için Avrupa Birliği yolunun
çok taş l ı olu ğunu gördük. CCBE ile yap ılan toplantı da da Avru-
pa'daki bir çok baronun buraya temsilci göndererek kendi ülkele-
rindeki meslek kurallar ın ın tüm Avrupa'da geçerli k ı l ınmas ı için ve
kendi avukatlar ının da tüm Avrupa ülkelerinde ko ş ulsuz avukatl ık
yapabilmeleri için kulis faaliyetlerinde bulunduklar ını ve bunun alt
yap ıs ını olu şturdukların ı gördük.

03.07.2004 Cumartesi serbest günümüzdü. Baz ı arkadaş lar Brük-
sel'de kalmay ı tercih etmelerine rağmen bizler bir grup arkada şla
ve trenle Amsterdam' ı gezmeye gittik. Bu gezimiz s ı ras ında Avru-
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pa'daki devletler aras ında hiçbir s ın ırın bulunmadığını, bir ülkeden Av. Hüseyin ERSEVEN

başka bir ülkeye geçerken, başka bir ülkeye geçildiğinin fark ında bile
olunmadığını gördük ve yaşad ık.

04.07.2004 Pazar günü Brüksel'den Köln Hava Alan ı 'na otobüsle
hareket ederek oradan uçak ile Türkiye'ye döndük. Asl ında yazılacak
ve anlatılacak o kadar çok şey var ki, bunlar ı kağıda dökebilmek
için yazar olmak gerekti ğini sanıyorum. (Bu yaz ıyı da say ın TBB
Başkanım Özdemir Özok'un, geziye katılan herkes gördüklerini ve
anlad ıklar ın ı, gezi ile ilgili izlenimlerini ve eleştirilerini yazacak ki
biz de, hem eksik ve yanl ışlar ım ızı görelim hem de geziye kat ılma-
yan arkadaşlar ımızı gezi ile ilgili bilgilendirelim arzusu ile yazmak
durumunda kaldım. Başkanım, ben yazar değilim daha fazla yaza-
mayacağım, pes ediyorum.)

Ben geziye farkl ı açıdan bakmak istedim. Gezinin teknik yönü
kadar görsel yönünü de anlatmak istedim. Cezinin mesle ğimiz aç ıs ın-
dan uficumuzun genişlemesine neden oldu ğu gibi son derece yararl ı
geçtiğine inan ıyorum. Bu geziye katılan ve gezinin düzenlenmesinde
emeği geçen herkese te şekkür ediyorum.
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Av. Metin ÜNSAL
TBB Denetleme Kurulu Üyesi

27.06.2004 - 04.07.2004 Tarihleri Aras ında
TBB'nin Düzenlediği Strazburg, Paris, Brüksel

Gezintisinin Değerlendirmesi

1. Kurumlarla Görü şmeler

1.Strazburg'da IHM'de ve Avrupa Konseyi'ndeki gerek tHM'deki
Türk hakimlerle yap ılan görüşmeler Türkiye Büyükelçisi'nin yaptığı
aç ıklamalar Türkiye'nin AB yolundaki faaliyetleri içinde yerinde ve
isabetli olmuştur. Özellikle i şkence konusunda Türkiye ile ilgili dava
kalmamas ın ın belirtilmesi daha da sevindirici olmu ştur. Büyükel-
çi'nin bizimle yak ından ilgilenmesi Avrupa Konseyi'nin çal ış malar ı
hakk ında bilgi vermesi iyi olmuştur.

2.Paris Adliyesi'nin kütüphanesinde yap ılan toplantıda gerek
Paris Barosu Ba şkan ı'n ın aç ıklamalar ı gerekse Türkiye Büyükelçi-
si'nin aç ıklamalar ı etkileyici olmuş tur. Adliye'nin kütüphanesine
ne kadar önem verildiği ve tarihinin eskiye dayan ınas ı da çarp ıcı
gelmiş tir. Ar ıca Paris Barosu'nun toplantı odas ını ziyaretimiz baro
çal ışmas ı n ın ne kadar ciddiye al ınd ığı ve önem verildi ğ ini görmek
bak ım ından iyi bir ziyaret olmuş tur.

3.Brüksel'de Avrupa Komisyonu yetkilisinin aç ıklamalarını din-
lemek ve TBB Ba şkanı saym Özdemir Özok'un cevaplar ını dinlemek
AB ile iliş kilerimizin ne boyutta olduğunu görmek bak ım ından ye-
rinde bir ziyaret ve görü ş me olmuştur. AD yetkililerinin Türkiye'ye
bak ışın ı duymak ve baz ı konularda AB'nin bizi yanl ış tan ıdığı n ı
görmek ve duymak isabetli olmu ş tur.
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Av, Mehn ÜNSAL	 Il. Gezinin Ki şisel Yan ı

Kurumlarla yap ı lan resmi görüşmeler d ışında kalan k ıs ımda
ise Avrupa'n ın önemli kültür merkezlerini gezmek ve bu yerlerle
Türkiye'yi k ıyaslama imkanı buldum, Görgü ve bilgi artırım ı için
yararl ı olduğu açıktır. t ı k defa gördüğüm bu şehirlerin etkileyici
yanları ve cazip özellikleri bir daha görme arzusu da uyand ırm ış hr.
Bu nedenle TBB'ye teşekkür ederim. İnsan ın ufkunun aç ı lmas ı ve
dünyaya bakışında aç ı l ımlar kazand ırmas ı bak ımından fevkalade
güzel olmuştur.

İİ !. Sonuç ve Oneri

1. Türk hukukçular ın mutlaka bu tir d ış gezilere ister resmi yol-
dan isterse kendi imkanlar ı ile gidip görmesi gerekir.

2. Türk hukukçular ın acilen AB hukuku aç ıs ından ve burada
geçerli lisan bak ım ından donahimas ı gerekir.

3. Türkiye'de avukatl ık staj ının daha s ık ı denetime almarak ge-
rekli yasalarla takviye edilerek staj süresinde imtihanlar ihdas edilme-
si ve staj sonunda ciddi bir imtihan yap ılmal ıd ır. Ayr ıca; Paris Barosu
Staj Eğitim Merkezi'nde belirtildi ği üzere bizde de, stajyerlere sözlü
imtihan getirilmeli ve özellikle kendi öz dilimiz Türkçe konu şmadan
da imtihan edilmeleri sa ğlanmal ı d ı r.

4. Özellikle Paris Barosu Yönetim Kurulu saym üyesini tan ımakla
baz ı öneriler bende şekillenmiş lir. Bu sayman üye yetmi ş beş yaşın-
da olduğunu ve on y ıld ır bu görevi yaptığın ı belirtmiştir. Deney ve
meslekte kariyere ne kadar önem verildi ği aç ıs ından ve işin ciddiye
al ınmas ı aç ıs ından önemli buldum. Çünkü, bu ki şi ayn ı zamanda
ekonomi doktoru imiş .

5.Paris Adliyesi'nde duruşmalarm nas ıl yap ıld ığı, davaların nas ı l
aç ıld ığı gibi pratiğe iliş kin bilgilerin yerinde verilmesini bekledim
fakat zaman darlığı yönünden bu konuda bilgilendirme olmad ı .

Bütün bunlara rağmen gezinin iyi yönleri oldukça fazla ve yararl ı
idi. DüzenleyenJere te şekkür ederim.
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Av. Hıfzı TORUMTAY
Amasya Barosu Ba şkan ı

Değerli Başkan ım,

27.062004 - 04.07.2004 tarihleri aras ında TBB tarafından düzen-
lenmiş bulunan baz ı Avrupa ülkelerini kapsayan tetkik ve inceleme
gezisinin baş lang ıc ından bitimine kadar düzenlenişindeki içerik ve
gaye il tüm gezi boyunca gerek, şahs ın ızın ve gerekse tüm yönetim
kurulu üyelerimizin gezinin verimli ve amaca olumlu sonuçlar
getirmedi için gösterilen titiz ve özenli gayret ve yakla şımlar ıruza,
ayrıca Avrupa Birliği'ne girme sürecinde gayret içinde oldu ğumuz
bir dönemde, ülkece kimsenin lütfü ile de ğ il, hak ettiğimiz için birlik
kapsam ı içinde olmam ı z ı n gereğini d ış ülkeler nezdinde vurgula-
mam ıza vesile olan ve ülke tan ı tı m ında etkili bu tür gezi ve gezi
etkinliklerin özellikle bu dönemde düzenleni şine öncülük ederek bu
geziyi gerçekleş tirmiş olmam ı z her türlü övgünün üzerindedir.

Başlang ıcından sonucuna kadar her ayr ıntısı düşünülmüş böyle
bir etkinli ğin gerçekleşmesine vesile olan şahs ın ızda tüm yönetim
kurulu üyelerine, katk ı ve emek, veren tüm katı l ımc ılara şahs ı m ve
baromuz mensuplar ı ad ı na teşekkürlerimi sunar, bu tür etkinliklerin
tartışı lmaz yararlar ı sebebi ile ülkeler ve CCBE gibi uluslararas ı ku-
ruluş ve mesleki platformlarda TBB ve barolar olarak daha etkin ve
devaml ı l ı k arz eden diyalog ve tan ıtı m gayretlerinin s ıklaştır ılarak
geliştirilmesinin yarar ı n ı vurgular, bu tür gayret ve gezilere daha
kurumsal nitelik kazand ı r.ılmas ın ın gereğini belirtir, te şekkürlerimin
kabulünü arz ederim sayg ılar ımla.
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Av, Semih GÜNER
Ankara Barosu Ba şkan:

Avrupa Barolar Konseyi'nin daveti üzerine Türkiye Barolar Bir-
liği'nce, Fransa ve Belçika'da mesleki inceleme ve ziyaret amac ıyla
27 Haziran -4 Temmuz 2004 tarihleri aras ında düzenlenen etkinliğin
son derece yararlı geçtiğini dü şünüyorum. Birlikte görev yaptığım ız
baro başkanlar ı ve birlik yöneticileri ile bir araya gelmek, yararl ı
bilgilere ulaşmak, bildi ğimiz ve izlediğimiz bazı kurumlar ı yerinde
incelemek ve tan ımak, yaşantımızın unutulmayacak an ılar ı arasında
yer alacaktır.

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nde yap ılacak inceleme benim
için son derece önemliydi ve çok da yararl ı oldu. Bunun yan ı s ıra 1262
yıl ında kurulan Paris Barosu'nu ziyaret, orada yap ılan aç ıklamalar
ve gördüklerimiz çok etkiliydi. Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi'nde
edindiğimiz bilgiler ve izlenim ile bizde uygulanan kurallar ı ve yön-
temi kar şı laş tırma olana ğı gerçekleşti ve yararl ı oldu.

Meslek örgütlerimizi ba şka ülke barolar ıyla ve uluslar aras ı
meslek örgütleriyle ileti şiminin yeterli olmad ığım CCBE'yi ziyare-
timizde bir kez daha gördüğümü belirmek istiyorum. Bu konularda
daha kararl ı ve kapsaml ı çalışmalar yap ılması gerektiğini, kurum
ve kuruluşlar ın daha yakından izlenip, s ıcak ilişkiler kurulmas ın ın
kaçınılmazl ığını ve bu konuda gecikilen her günün önemli bir kay ıp
olduğunu vurgulamak gereğini duyuyorum.

Bizlere son derece yararl ı olan bu etkinli ği hazırlayan Türkiye
Barolar Birli ği'ne, Birlik Ba ş kan ım ız Av. Ozdemir Özok'a, ziyaret-
lerimizde bizlerle sab ır ve hoş görü ile birikimlerini payla ş an değerli
meslekta şım Av. Belk ıs Baysal'a ve emeğ i geçen herkese te şekkür-
lerimi sunuyorum.
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Av. Ahmet Siimer GERMEN
Aydın Baro Ba şkan ı

27.06.2004-04.07.2004 tarihleri aras ı nda yap ı lan teknik ve in-
celeme amaçl ı Avrupa gezisi ile ilgili Ayd ı n Baro Başkan ı olarak
değerlendirmemdir.

Yap ılan gezi Türkiye-Avrupa mukayesesi (sosyal-kültürel ve
ekonomik anlamda) ve geziye katılanlar aras ında dostluk, arkada ş l ık
ve birbirimizi tan ı ma yönünden de bir fı rsat olmuştur.

Yine İnsan Haklar ı Mahkemesi işleyiş i, yap ıs ı ve fiziki şartlar ın ın
yerinde gözlenmesi, Avrupa Konseyi i şleyiş, çal ışma ve fiziki şartlarm
görülmesi, Türkiye Daimi Temsilcisi ile tan ış ma ve onun konukse-
verliği, geziye kat ılanlar için bir şans ve f ı rsat olmuş tur.

Paris Barosu ziyareti, Paris Baro Ba ş kan ı ile tartışma, Türkiye
Paris Büyükelçisi ile birlikte olmak fırsatı n ı n yakalanmas ı güzel bir
an ı olarak kalacakt ı r.

Mesleksel anlamda yek fırsat olan Paris Staj E ğ itim Merkezi zi-
yareti gezinin temel amac ına uygun çok önemli bir temas ve bilgi-
lendirme olmu ş tur.

Mesleksel anlamda tek f ırsat diyorum, zira şahsen Avrupa'da
en önde görmeyi istediğ im mahkemelerin i ş leyi şi, bir duru şmay ı
izlemek yine mutlaka bir cezaevi ziyaretinin yap ılmas ı gerekir.

Ayd ın Baro Başkan ı olarak; bu geziyi düzenleyen, eme ği geçen
herkese te şekkürlerimi iletiyorum, sayg ı ve sevgilerimi sunuyo-
rum.
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Av. Adil DEMIR
Denizli Barosu Ba şkan ı

27 Haziran - 04 Temmuz 2004 Tarihleri Aras ı TBB'nin
Düzenlediği Tetkik Gezisi Hakkındaki Dü şünceler

Baş döndüren yaşam içinde unutmad ığım ız olaylar az ınlıktad ır.
Mesleğiniz avukatl ı k ise, ya ş am daha h ızlı sürer. Toplumsal konula-
ra ilgi duyup görev üstlenenler, hele baro yöneticili ği yapanlar yüz
metre koşucusu h ızı ile maraton yarışına ç ıkan atletler gibidir.

TBB'nin 27 Haziran - 04 Temmuz 2004 tarihleri aras ında baş-
kanım ız say ın Av. Özdemir Özok başkanl ığında, birlik yöneticileri,
disiplin kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerinin baz ıları ile otuz
bir baro başkanı ve bir baro genel sekreterinden olu şan heyetle, dü-
zenlediği tetkik ve inceleme gezisine Denizli Baro Ba şkanı s ıfatı ile
katılma olanağı tanınmas ı ile yaşad ığım ız gezi günleri daima hat ır-
layacağım günleri aras ı na girmiştir.

Strazburg'da Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye daimi temsilcisi
Büyükelçi Daryal Bat ıbay ve eşi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
yargıcı sayın Rıza Türmen'in ilgi ve konukseverli ğini yazmadan geçe-
meyeceğim. Strazburg'da kendileri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Başkan ve üyelerinden dilediklerini de heyetlerine alarak Pamukka-
le'ye yaptığım daveti tekrarl ıyorum. Sayg ıdeğer bayan Batıbay' ın bu
organizasyonu da üstleneceğine inan ıyorum.

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nde ve Avrupa Konseyi'nde
incelemelerimiz sonras ı, daimi temsilcimizin konutunda TBB Başkanı
ile Büyükelçi'nin Çerkez sohbeti unutulmayacak türdendi.

Strazburg'da, Pazar günü Katedral çanlar ının sesi yüksekti.

Paris Barosu ziyaretimiz ve Ba şkan' ın karizmatik ki şiliği etki-
leyici idi. Önceki dönem ba şkan ı Av. Georges Flecheux, belli ki bir
Türk dostu.
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Av. Adil DEMIR Paris metrosunda, Mu ğla Baro Başkan ı Av. Filiz Saraç' ın trene
binmesi ile kap ıların otomatik kapanmas ı soncu üç bayan ı n gruptan
ayrı lışı, bu hengamede İzmir Baro Başkanı Av. Bahattin Özcan Acar'm
yankesiciye çarp ıld ığım anı msatıyorum.

Eyfel Kulesi gezisinde, ayaklarım ıza kara sular indi. "Eyfel'e bir
kere ç ı kan afledersn ı iz eş .... bir daha ç ı kan eş ... oğlu eş ... .dir" dediğimde
arkadaşların gülüşmeleri hala kulaklarımda.

Eşlerimize alacağım ız hediyeler nedeni ile Ege Baro Ba şkanlar ı
olarak Mu ğla Baro Ba şkan ı Av. Ayla Kara'y ı fazlas ıyla yorduk.

Brüksel'le h ızl ı trenle gidip, hemen akabinde CCBE Genel Sekre-
teri Jonhatten Goldsmith'in brifingine kat ıld ığım ızda, yorgunluktan
alg ılama yeteneğimizin zayıfladığından her söyleneni yazarak fakülte
yıllar ımı yaşad ım. Bu notlar ı defalarca okudum. Denizli Barosu Ge-
nel Kurulu'nda meslekta şlar ımıza özetledim. Avrupa Birli ği'ne ortak
avukatl ık hukuku yaratı lmas ı durumunda, ya şayacağım ız s ık ıntı lara
karşı ş imdiden haz ırlanmam ız çok önemli.

Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu masa bürokratlar ın-
dan bay Missir'in brifingende, tüylerim diken diken oldu. Bu toplantı
Avrupa Birliği konusunda beni derin düşüncelere sevk etti. Avrupa
Birliği'ni halen sorguluyorum.

Brüksel'de Kumkap ı restoranlar ına benzeri lokantalarda Türk
garsonlarla kar şılaşınca nihayet kendi al ışkanl ıkları m ıza uygun bir
sofrada doyduk.

Amsterdam'da, Ege baro temsilcileri grubu ile al ış veriş yapaca-
ğı z diye yanl ış bir semte yönlendirildik. Bu semtten kaçar gibi geldik.
Amsterdam'da zincirle sabitle ştirilmiş çoğunluğu eski, bisiklet say ıs ı
göze dokunur say ıdayd ı .

Bu gezide, Türk insan ı olarak baş ka uygarl ıklara özenmeden, çok
çal ışıp ülkemizin kendi kül Wrümüze özgü imar ı gerekti ğine inand ım.
Şu anki konumumuz Türk ulusunun hak etti ği konum değildir.

Benzeri gezilerin yap ılamas ı, ufkumuzu daha da açacakt ı r. El-
bette kendimiz seyahate ç ıkabiliriz, ancak briflnkler de edindi ğimiz
bilgi ve tecrübe bizim için çok anlaml ıyd ı .

Bu tetkik ve inceleme gezisi nedeni ile ba şta Barolar Birliği Başka-
nı Av. Özdemir Özok ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum.
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Av. Ahmet KURTULUŞ
Di)zce Baro Ba şkan ı

Avrupa Gezisi ile ilgili Dü şüncelerim

Türkiye Barolar Birliği'nin organize ettiği inceleme gezisine, Düz-
ce Baro Başkan ı olarak davet edildiğimi öğrendiğimde, ciddi gurur
ve mutluluk duydu ğumu özellikle belirtmek isterim. Avrupa'ya ilk
seyahatim olmayacaktı; ama mesleğimle ilgili ve birlikte seyahat
edeceğim arkadaşlar ım ı tan ıyacağım düşüncesi ile bambaşka bir
heyecan içerisinde idim.

Geziye İstanbul'dan kat ılacak guruburı içerisindeydim. 27.06.2004
Pazar günü hareket edecektik. İstanbul'daki NATO toplantıs ı nede-
niyle havaalan ına çok erken gitmek zorunda kalmak d ışında hiçbir
s ı k ıntı yaş amad ı m. Rahat bir uçak yolculuğu sonunda Strasburg
Havaalan ı'na doğru aç ılmaya başlad ı k. Daha önceleri de birkaç Av-
rupa seyahatim olmas ına rağmen, pencereden gördü ğüm manzara-
n ın inanılmaz muhteşem olduğunu düşündüm. irili ufakl ı yerleşim
alanlarırnn muntazaml ıg ı , güzelliği içindeki asma bahçelerinin yap ısı
bir rüya gibiydi.. Doğayla insan ın böylesine güzel kayna şmas ı, son
derece usta bir ressam ın tuvaline aktard ıklar ı kadar mükemmel bir
göz ziyafetiydi. Gördüklerimin bana hissettirdiklerini, kendi ellerimle
resme aktarabilmeyi çok isterdim. Yere indi ğimizde seyir keyfini
yitirmenin hüznü içindeyim. Ama bu hüzne hiç gerek yokmu ş .

Doğanın yeterince cömert davrand ığı Strazburg'u insanlar daha
da güzelleştirmiş . Etrafim ızda ad ım başı gördüğümüz tarihi binalar ın
bak ım ve görkemini ifade etmek son derece güçtür. İnsanlar geçmiş-
lerirıe sahip ç ıkmışlar, korumu şlar, bakmışlar. Çevreyi, binalar ı bir an
yapay olduğunu düşündürecek kadar kusursuz çiçek görüntüleriyle
kaplamışlar. Öyle ki; tüm yap ılar ın, köprülerin tamam ında çok az
yaprakl ı olup bol çiçekli bir doğa yaratm ışlar ve bu doğan ı n mahal-
li idarece komplike suland ığı bir sistemi geliş tirmiş ler. Yarattıkları
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Av. Ahmet KURTULU Ş özenli, il-ı ti şaml ı doğa ifade edilemeyecek kadar görkemliydi. S ıras ıy-
la karın doyurma, güvenlik, gelecek kayg ıs ı gibi sorunlar ı halletmişler
ve en son diyebilece ğ imiz, göz esteti ğini de muhteşem bir tarzda öne
ç ıkarmışlar. İnsan dü şünmeden edemiyor, adeta k ıskanıyor; "Biz ne
zaman bu kültür düzeyine eri şebileceğiz?"

Şehrin ortas ından geçen Rhein Nehri'nin durgun bir su görü-
nümündeki sessiz sakin akışı, tüm şehrin yaşamına ayak uyduruşu
gibiydi. Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu,
Avrupa Konseyi gibi en önemli kuruluşlar ın bulunduğu yaş l ı kıtadaki
bu şehrin sakin yaşam ına hayran olmamak mümkün de ğ il. İnsanlar
çoğunlukla tramvay ve bisiklet kullan ıyorlard ı, özel araçlar ın azlığı
dikkat çekiciydi. Olağanüstü bir olay söz konusu de ğ ilse, trafi ğ in
tıkanmas ı gibi bir olay ın yaşanmas ın ın mümkün olmadığını, bu tablo-
yu görünce mantık dışı bulmuyoruz. Bütün bunları yaşarken, insanın
kendi ülkesini dü şünmemesi, k ıyaslamamas ı mümkün olmuyor.

Rhein Nehri'ni, kar şı dan karşıya geçmek çok farkl ı bir dene-
yimdi. Nehrin üzerindeki köprülerin, yanlarından sarkan sağ l ıkl ı
görünümlü ve çokça olan rengarenk çiçeklerin aras ından geçmek,
çok anlaml ıyd ı . Bu nehirde, yat gezintisi, ba şl ı başına insan ruhunu
dinlendiren bir mutluluk eseriydi.

İlk önce 28.06.2004 tarihinde Avrupa İnsan Haklar ı Mahkeme-
si'ni ziyaret edecektik. Sabahleyin, otobüsümüzle otelden ayr ıld ık.
AIHM binas ı muazzam bir tarihi binayd ı . Güvenlik önlemlerine,
kurallara titizlikle uyulmas ına hayran olmamak mümkün de ğildi.
Duruşma salonuna geldi ğimizde bizi AİHM'nin Türk üyesi R ıza
Türmen karşılad ı . Mahkeme'nin i şleyişi ve Türkiye hakk ında aç ılan
davalarla ilgili geni ş bilgiler sundu. Yaklaşık altm ış bin davan ın on
iki bin kadarm ın Türkiye ile ilgili oldu ğunu ifade etti. Ancak; eskiden
işkence, göz altında kaybolma, göçe zorlama gibi olaylarla ilgili olan
dava konular ının bugün için de ğişmiş oldu ğunu ve bunun sevindirici
bulundu ğunu, yeni davalar ın daha çok mülkiyet hakkın ın korunmas ı
ve istimlak davalar ı ile ilgili olduğunu ifade etti. Dava say ıs ında da
geçmişe oranla ciddi bir azalman ın varl ığından bahsetti.

Hakim Rıza Türmen'in bu aç ıklamalar ından sonra, A İHM'nin
yazı işlerinde görevli Türk hukukçular da mahkemenin i şleyişi hak-
k ında aç ıklamalarda bulundular. Öyle ki alt ı y ıldan uzun süren ceza
ve hukuk davalar ın ın da insan haklar ı ihlalleri olarak kabul edildi ği,
böyle bir davan ın varlığı halinde AIHM'ye ba şvurup dava aç ılabile-
ceğini ve devletten tazminat istenebilece ği ifade edildi.
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AİHM'deki incelemelerimizi tamamlad ıktan sonra ad ın ı daha Av. Ahrnet KURTULU Ş

sonra öğrendiğim Delerongene Park ı'na gittik. Park ı n güzelliğini
ve sessizliğini anlatamam. Parka girdiğiniz anda "iş te huzur!" diye
düşünebiliyorsunuz. Asl ında tüm şehrin içinde insan ayn ı şeyi dü-
şünebilir. Tarihi binalar, caddeler, bisiklet yollar ı, parklar müthiş bir
temizlik ve düzen içinde, şehircilik anlayışı tam olarak yerleşmiş ,
herkes işinde gücünde, kurallara tamamen uyulan sorunsuz bir kent.
Ne ses ne de görüntü kirliliğinden eser var.

Daha sonra Avrupa Parlamentosu'nu ve Avrupa Konseyi'ni ge-
zip ilgililerden bilgi ald ık. Akşam üzeri, Avrupa Konseyi nezdinde
görevli Büyükelçi Türkiye Daimi Temsilcisi Daryal Bat ıbey, bizlerle
temsilcilik binas ında akşam yemeği verdiler. Say ın büyükelçimiz e ş i
ile birlikte, Türk misafirperverli ğ inin ve anlay ışı n ın en ince detayla-
rın ı sergilediler. Ülkemizin bu derece temsil kabiliyeti mükemmel,
bilgili, çalışkan bir büyükelçiye sahip olmas ından dolay ı büyük bir
gurur duydu ğumu ifade etmek isterim.

29.06.2004 Sal ı günü trenle Paris'e geçtik. Alt ı yüz kilometrelik
yolu yaklaşık dört saatte ald ık. Sars ılmadan, sessiz ve rahat bir yol-
culuk yapt ık. Tren yolculuğunda en ufak bir gecikme yaşamad ık.
Öylesine kusursuz bir zaman anlay ışı var ki; hiçbir şekilde aksamıyor.
Gideceğiniz yere yarış saatini öğrenip uyuyabilir ve ini ş saatine göre
uyandığınızda hiçbir yere bakmadan trenden inebilirsiniz, mutlaka
tam zaman ında düşündü ğünüz yerdesinizdir.

Paris'in trafiği ise oldukça karmaşık Parisliler ulaşımda, daha
çok motosiklet kullanıyorlar. Orada da motosiklet yollar ı ayr ılmış,
eski binalar burada da korunmu ş, her taraf büstler ve heykellerle
dolu, bizler de buraya gelen her turist gibi Eyfel Kulesi'ne ç ıkmak
istediysek de, kuyru ğun fazla olmas ı sebebiyle bu isteğimizden vaz-
geçmek zorunda kald ık.

30.06.2004 Çarşamba günü Paris Barosu'nu ve Baro Başkan ı 'n ı
ziyaret ettik. Bu ziyaret esnas ında, Paris Büyükelçimiz de bize e ş lik
etti. Baro Ba şkanı'ndan Adliye binas ı içinde Baro'ya ayr ılan muhte-
şem bir salonda toplantı yaptık. Paris Adliyesi içerisinde bulunan
Baro'ya ait, ifade edilemeyecek tarzda muhte şem olan kütüphaneden
bahsetmemek mümkün de ğil. Gittiğ imizde avukat arkadaşlar ım ı-
z ın huzur içinde masalar ında oturarak çal ış malar ı n ı gururla izle-
dik. Say ın Baro Başkan ı aç ıklama yaparken Fransa'da Yarg ı tay'daki
duruşmalara girmenin imkans ızl ığına değinerek, küçük bir avukat
gurubunun bu olay ı kendi tekelinde yürüttü ğünü ifade etti. Hatta
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Av. Ahmet KURTULU Ş krall ık döneminde ülkeye yararl ı olmuş ailelerin avukat mirasç ı la-
r ının bu davaları takip etti ğini belirtti. Demokratik olmakla övünen
Fransa'da böyle bir çelişkiyi bizzat Baro Başkanı'n ın ifade etmesi,
bizlere son derece şaşırtıcı geldi. Bununla ülkemizdeki durumu ki-
yas edince, mükemmel bir demokratik anlay ışa sahip oldu ğumuzla
gurur duyduk.

Paris Baro Başkan ı, bizlere öğle yemeği verdiler. Yemekten sonra,
Paris Barosu Avukatl ık Okulu'nu ziyaret ettik. Okul müdüründen
avukat olabilmek için neler yap ılmas ı gerektiğini öğrendik. Görülen
eğitim dışında, epey maddiyat gerektiren bir süreçten geçildi ğini
öğrendik.

E ğitim, staj, s ınavlar derken yarış çizgisine gelmeden elenenler
çak oluyormuş . Hatta, başarı sağlayan avukat sayıs ın ın %20 nispe-
tinde olduğu ifade ediliyor. Smavda başar ı gösteren bu kesimin iki
y ıl gibi bir deneme süresinden de geçmeleri gerekti ği de anlatıl ıyor.
Kısacas ı Fransa'da avukat olabilmek için hem para hem de zorlu bir
maratonun aşı lmas ı gerekiyor. Bu anlay ışla meslekte kaliteyi yük-
seltmeyi düşündükleri apaçık görülmekteydi. Bununla, maalesef
ülkemizde, avukat olabilmek için sadece bir yaz ılı müracaatın kafi
geldiğini düşününce, meslek kalitesinin bununla sa ğlanamayacağı,
acilen tedbir al ınmas ı nın laz ı m geldiğ i dü şüncesine vard ık.

Akşam tüm arkadaş larım ız ın kahlim ı ile yemekten sonra saat
21.00 s ıralar ında Rein Nehri'nde yat turu yapt ık. İki saat süren bu
geziyi, kelimelerle ifade etmenin güçlülü ğünü belirtmekte yarar
görmekteyim.

01 .07.2004 tarihinde h ızl ı tren ile Avrupa Birliğ i Parlamento-
su'nun ve Avrupa Konseyi'nin bulundu ğu Brüksel'e gittik. 02.07.2004
tarihlerinde ziyaret etti ğimiz Komisyon ve Konsey'in üyelerinin aç ık-
lamalarım dinledik. Ôzellikleo tarihlerde, Milli Güvenlik Kurulu'nun
genel sekreterinin asker olmas ın ın, Avrupa Birli ği yolunda ciddi bir
engel oldu ğu ifade edildi. Anlad ığım ız kadar ıyla AB'ye girebilmenin
biraz daha güç olaca ğı anlatıldı . CCBE ile yap ılan toplantı da, Av-
rupa'daki pek çok baronun buraya temsilci gönderdiklerini, kendi
ülkelerindeki meslek kurallar ının tüm Avrupa'da geçerli k ıl ınmas ı
ve avukatların ın tüm Avrupa ülkelerinde ko şulsuz avukatl ı k yapa-
bilmeleri için çal ıştıklar ını öğrendik.

02.07.2004 tarihinde Brugge kentinde gezinti yaptık. Orada,
şehrin tarihi bölgesinin süslü ve ihti şaml ı faytonlaria dola şıld ığın ı
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gördük. Bu seyahate bizlerde kat ıld ık. Fayton sürücülerinin genç Av. Ahmet KURTULU Ş

bayanlardan olmas ı ayr ıca dikkat çekiciydi.

Arkadaşlar ım ız ın büyük bir k ısm ı, serbest günümüz olmas ı
sebebiyle 03.07.2004 tarihinde Amsterdam kentine gittiler. Ben ise
Birlik Başkan ile birlikte Brüksel'de kald ım. Brüksel'deki mağazaları
gezip alışveriş yaptık.

04.07.2004 Pazar günü, Brüksel'den Köln Havaliman ı 'na, oradan
da uçakla ülkemize döndük. Ufkumuzu geni şleten, bol bol k ıyaslama-
lar yapabileceğ imiz bir gezi yaptığım ız tartış mas ızdır. Gördüğümüz,
yaşad ığı mız, etkilendi ğimiz her şey güzeldi. Gezinin ilk gününden
son anına kadar, geziyi düzenleyen ve program ı tartışmas ız bir şekil-
de övgüye lay ık tarzda yerine getiren ve bu iş için Barolar Birliği ta-
rafından görev verilen ilgilileri kutlamamak mümkün de ğildir. Elliye
yak ın insan ı noksans ız bir şekilde Avrupa'n ın dört büyük ülkesinde
dolaşhran ve bu organizasyonu yerine getiren Barolar Birli ği görevle-
rine takdirlerimizi ve teşekkürlerimizi sunmak isterim. Arkada ş lığın
ve dostluğun onlarla pekiştiği, birlikte olmaktan huzur duyduğum
tüm arkada şlar ım ızın özenli hareketleri mükemmel seviyedeydi. Bu
birlikteliği paylaş tığım ve birlikte olmaktan da mutluluk duydu ğum
değerli arkadaş larım ı, her an yad ettiğimi ifade etmek isterim. Dost-
lular ına ve ilgilerine mahzar oldu ğum tüm arkadaşlar ıma, Düzce'de
bir kardeş lerinin olduğunu düşünmenin olgunlu ğunda oldu ğumu
bilmelerini diliyorum.

Sayg ılar ımla.
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Av. E. Şansal DIKMEN
Giresun Baro Ba şkan ı

Strazburg - Paris - Brüksel Hukuk Oçgeni

Strazburg sözcüğü, belleğimizde hep insan haklar ı ile birlikte
anı l ır. Özellikle de biz hukukçularda bu böyledir. San ıyorum bu
kentin hukuk çevreleri de Türkiye denince bugün edek insan hak-
lar ı ihlali ve açılan davalar ı hat ı rl ıyorlard ı r. Bu gezimizde son bir-
iki y ılda hak ihlali nedeniyle dava aç ılan ülke olarak Türkiye'nin,
s ıralaman ın ilk ba şlar ın ı Rusya ve Polonya'ya b ıraktığını öğrenmek
bizim için sevindirici oldu. 1992 y ı l ında önce Türkiye aleyhine aç ılan
dava 12.000 iken 1993 y ı l sonu itibari ile bu say ın ın 3.000'e düş me-
sini olumlu bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir. Kafam ız
Türkiye'de ve dünyadaki insan haklar ı ihlallerini dü ş ünürken ve
duygular ırnız bu yönde yoğunlaşm ış durumda uça ğım ız Strazburg
Havaalan ı'na indi.

TBB Başkan ı ve yöneticileri ve bir ço ğu ilk defa yurt d ışma ç ık-
manın heyecanm ı taşıyan baro başkan ı arkada şım ızla, otelimize yer-
leşirken, akşam olmadan bir an önce kenti ke ş fetmenin aceleciliğini
yaşıyorduk. Haziran, Türkiye'de göre yaz ay ıd ır. Buraya indiğimizde
baharla karşılaş tık. Bilindiği gibi Strazburg bir Frans ız kentidir. Ancak
mimari yap ıs ıyla Alman kenti görüntüsü a ğı r bas ıyor. Her ne kadar
Frans ızca konu ş maya özen gösterseler bile Strazburglular' ın bende
b ıraktığı iz Alman insan ı görüntüsü. Bu arada İngilizce'nin dünyanm
her yerinde olduğu gibi burada da turist dili olarak konu şulduğunu
söylemeliyim.

Bu yeni kentlerde nehri buldunuz mu e ğknceli yerlerine de
buldunuz demektir ya da restoranlara ula şmak bu yöntemle daha
kolay diyebiliriz. Strazburg'ta da bu yöntemle lokantalara ula şabil-
dik. Karabük Baro Ba şkan ı Ali Çetin, Çank ı r ı Baro Başkan ı Dilaver
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Av. E. Şo ı sa İ DiVEN Erdoğan, Kayseri Baro Ba şkan ı Halit Ökçesiz ve ben, kokmayan
sardunyalarm çevrelediği restoranda sardunya gibi k ırmız ı şaraba
yumulduk dersem abartımış olmam. Carsonumuzun burada yüksek
öğrenim gören bir Türk k ız ı olmas ı da şans ım ız oldu. "Tarteflan ı bee"
(uzu tart)'nin şaraba eşlik etmesi de ayr ı bir keyifti. İşte bu keyifle
ertesi gün İnsan Haklar ı Mahkemesi'ni ziyaret edeceğ imiz saate
kadar dinlenmiş olduk.

İnsan Haklar ı Mahkemesi ve Avrupa Konseyi ziyaretleri, geziye
katılan bizler içim oldukça verimli oldu. Buralarda edincii ğimiz bil-
giler bilgi dağarcığım ızı daha da zenginle ş ti. Özellikle Avrupa Insan
Haklar ı Mahkemesi'nde görevli Türk yarg ıc ı saym Rıza Tüzmen'in
bilgi, deneyim birikimi ve hukuk performans ı etkileyiciydi. Yine bu
mahkemelerde görevli genç hukukçular ın bize sunduğu pratikte
yararlanabileceğimiz bilgiler ve gösterdikleri özende ayr ıca dikkate
değer. Bu mahkemelerde başvuru yöntemi ile ilgili yaphklar ı aç ı k-
lamalardan çok yararland ığım ızı söylemeliyim. Ayrıca gezi ekibine
de değinmeden geçemeyece ğim.

Her gündüzün gecesi oldu ğun gibi bu yararl ı günün akşam ında
Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye daimi temsilcisi say ın Büyükelçi
Daryal Batıbay ve eşinin onurumuza verdi ği akşam yemeğindeki
s ıcak tanışma ve bilgilenme, yediğimiz döner gibi doyurucuydu.

Avrupa'daki her kent güzeldir. 29 Haziran günü Strazburg'dan
trenle Paris'e vard ığım ızda bu görü şün ne kadar do ğru olduğunu
yerinde yeniden yaşamış olduk. Bilenler bilir ama bir kez de ben
söylersem zarar ı olmaz san ırım. Paris bir mücevherdir. Ama bizi
ağırlayan Paris Barosu'nun genç ve güzel avukatlar ı ve stajyerleri bir
başka mücevherdi. Kimbilir belki Paris Barosu yöneticileriyle Seine
Nehri'ne bakan şiirin mekanda yemekte içerdi ğ imiz yakut renkli
şaraplar bizi etkilemiş ve başım ız ı döndür.müş tür.

Paris Barosu'nu gördükten, Ba şkan ve yöneticileri ile tan ış tıktan
sonra, Baro'nun nas ıl kurumsal meslek örgütünün gücü aç ıkça göz-
lemleniyor. Gücünü tarihsel geçmi şinden alan Paris Barosu'nun bu
günkü yönetiminin de ayr ı geleneği yaşattığı apaç ık belli oluyor. Bu
gezinin bir avukat olarak bendeki en keyifli bölümü, Paris ziyaretine
ayrılan gündür. Paris Baro Başkan ı 'run dilini çevirmen arac ıl ığı ile
anlamış olsak bile, zekas ı, bilgi, deneyim birikimi hemen kendisini
hissettiriyor. Say ın Başkan' ın soyad ı kendisinden de ilginç, "Burgu-
buru". Soyad ın ın ilginçliğini bile esprilerle iletecek kadar da olgun
birisi.
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Bize ilginç gelen bir kaç hususa daha değinmek istiyorum. Baro Av. E Şı rısol SEN
Başkanı'nın özel bir ad ı var. Yani Baro Başkan ı deyimi bulunmuyor.
"Batonnier" deniliyor. Bu sözcüğü Türkçe'ye "bas toncu", "bastonlu",
"değııekli-değnekçi" diye çevirmek mümkün. Ara şhrma olanağım ol-
mad ı . Ancak bu sözcü ğün kuşkusuz tarihsel bir kökeni ve aç ıklamas ı
vardır. Diğer bir ilginç ama Türkiye'de de olmas ın ı dilediğim güzel
bir gelenek daha var. Görevi biten baro ba şkan ı n ın, baro yönetim
kurulunun doğal üyesi olarak baro başkan ın ı n hemen yan ında göre-
vini bu s ıfatla devam ethrmesi. Bir de ğer husus ise halen görevdeki
baro başkanının dışında, daha sonra göreve baş layacak "Batonnier"in
önceden seçilmiş olmas ı .

Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi'ne yaptığı m ız ziyaretten özel-
likle söz etmek gerekir. Bir avukat ve baro ba şkan ı olarak bu ziya-
retin benim için önemli ve yararl ı bir ziyaret olduğuna inan ıyorum.
Burada öğrendiğimiz üzere avukatl ık staj ı yapabilmek için önce bir
sınav yapılmaktad ır. Bu s ırada başar ı oran ın ın %25 civar ında olduğu
söylendi. Bu s ınava girenlerin ba şar ı oran ı ise %90-95 civar ında. Bu
s ınav ı kazananlar ancak stajyer avukat unvan ı nı almaktad ırlar. Bu
süre de iki y ıld ır. Yani sonuçta s ınavlar ı kazanmak koşuluyla başvuru
tarihinden ancak üç y ıl sonra avukatl ı k unvan ı na ulaş abilmektedir.
Staj Eğitim Merkezi'nde ders veren dörtyüz ö ğretim üyesi bulunuyor.
Bunlar yarg ıç, avukat, polis-emniyet görevlileri ile özel ş irketlerin
yöneticileri aras ından seçilmektedir.

Asl ında Paris'i anlatmaya ba şlad ın ı z m ı, hukuka yönelik gezi
izlenimlerimiz de içinde olmak üzere an ı lar hiç bitmeyecek gibidir.
Oysa gezinin son dura ğı da anlatmak gerekir ama anlatam ı yorum.
Zira "hukuk treninziz", ekibin içinden Giresun Baro Ba şkan ı 'n ı yani
beni Paris'te b ırakarak, üçgenin üçüncü köşesi olan Brüksel'e ula ş mak
üzere 1 Temmuz'da bu kentten hareket etti. Bu gönüllü bir kal ış tı . Bu
nedenle de Brüksel'deki hukuksal ziyaret ve temaslardan söz edemi-
yorum. San ıyorum diğer baro başkan ı arkadaşlar ım gezi notlar ında
anlatmışlard ı r. Daha sonra ekiple Brüksel'de bulu şup Türkiye'ye
dönerken valizlerimizde; yaln ızca hediyelik eşya ve Brüksel'in taze
çikolatalar ını değ il, k ısa ama doyurucu bir hukuk gezisinin damak-
lar ımızda kalm ış tad ın ı da getirdiğ imizi san ıyorum.

Ben kendi ad ı ma bu geziye katı lan birisi olarak, bu yararl ı geziyi
düzenleyen TBB'nin Başkan ve yöneticilerine te şekkür ediyorum.
Daha sonra olas ı gezilerde bulu ş mak dileğiyle.
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Av. Ismail LİD

İğd ı r Barosu Başkan ı

Görü şlerim

Her şeyden önce biz baro ba şkanlar ına bu güzel imkan ı sağla-
yan TBB Ba şkan ve yöneticilerine te şekkürlerimi bildirerek ba şlamak
istiyorum.

Gezimizin ilk durak yeri olan Fransa'n ın Stesbourg şehrindeki
Say ın Paris Büyükelçimiz bizlere göstermi ş olduğu yakı n ilgiden do-
lay ı kendilerine teşekkürlerimi sayg ıyla sunuyorum.

Daha sonra Paris'teki görü ş melerimiz esnas ında yine Büyü-
kelçimizin Paris Baro Ba şkan ı 'n ı n ve TBB Başkan ı say ın Özdemir
Özok'un konu şmalar ı beni çok etkilemiş ve çok memnun etmiştir.
Daha sonraki gezi ve görü ş lerimizde İnsan Halklar ı Mahkemesi'nin
sayg ıdeğer hakimlerinin konu ş malar ı ve orda görev yapan Türk ha-
kim ve avukatlar ın ın bizlere göstermiş oldukları ilgi ve konu şmalar ı
da beni çok etkilemi ş ve gururland ı rm ış t ı r.

Yine Avrupa Parlamentosu'ndaki say ın konuşmac ıların Türki-
ye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusundaki görü ş ve düş ünceleri
ile Avrupa Birli ği yolundaki Türkiye'nin yaptığı ve yapmas ı gereken
reformların nasıl olmas ı gerektiği ve Avrupa'n ın Türkiye'ye bakışının
artık zamanla iyi yönde oldu ğuna ilişkin düşünce ve konuşmalar
bende memnuniyet uyand ırmış t ı r.

Her yönüyle bu güzel ve anlaml ı gezi ve görüşmeleri bizlere
sağlayan TBB Başkanlığı 'na teşekkürlerimi belirtmekle birlikte de-
vam ın ı diler sayg ılar ım ı sunar ı m.
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Av. Isa GÖK
Mersin Barosu Ba şkan ı

TBB ve Baro Başkanlar ının Strazburg, Paris ve Brüksel'e
Yapmış Oldukları Mesleki Geziye ilişkin

Görü ş ve Değerlendirmeler
(27 Haziran -4 Temmuz 2004)

Türkiye Barolar Birliği'nin, 27 Haziran -4 Temmuz 2004 tarihleri
arasındaki düzenlemiş olduğu, Sfrazburg, Paris ve Brüksel kentlerini
kapsayan mesleki gezi, son derece faydal ı ve ufuk açıcı bir gezi olmuş,
yaşadığım ız ülke gerçeklerinin d ışında çok daha farkl ı şeylerin ya-
şandığını göstermesi bak ım ından da ola ğanüstü başarıl ı geçmiştir.

Türkiye Barolar Birli ği Başkanı, Yönetim, Disiplin ve Denetleme
Kurulu üyelerinin baz ıları ile otuz bir baro ba şkanının katıldığı ince-
leme ve değerlendirme gezisinin ilk dura ğı, Strazburg'daki Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi idi. Bu ziyaret s ıras ında, mahkemenin
Türk yarg ı c ı sayın Rıza Türmen ve bu ınahkemede görevli di ğer
Türk hukukçular taraf ından verilen bilgiler, Avrupa Insan Haklar ı
Mahkemesi'nin mantığı , işleyişi ve felsefesi hakk ında son derece
öğretici olmu ş tur.

Avrupa Konseyi Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi say ın
Daryal Batıbay ile Avrupa Konseyi Toplant ı Salonu'nda ve daha
sonra, bizleri a ğırladığı konutunda yaptığım ız görüşmeler de yine
son derece bilgilendirici olmuştur.

Strazburg'da bulunan Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ni
ziyaretimiz s ıras ında, bu mahkemede görülen davalar ve mahkeme
hakkında, AIHM'nin Türk yarg ıcı say ın Rıza Türmen tarafından veri-
len bilgiler doğrultusunda edindiğim izlenim ve de ğerlendirmelerimi
şu şekilde özetleyebilirim;
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Av. İ sa GÖK 1. Avrupa İnsan Haklar ı Sözleşmesi'ne taraf devletlerce kabul
edilen taahhütlere uyulmasm ı sağlamak ve daimi surette görev yap-
mak amac ıyla kurulan Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi, ulusal
mahkemelerin yerine geçmek üzere değil, o mahkemelerce yap ılan
yargılamalardaki eksiklikleri tespit ederek, yarg ılamamn " İnsan Hak-
lar ı "nı ihlal etmeyecek biçimde yapılmasmı sağlamaktır.

Dolay ıs ıyla, AİHM, ulusal yarg ılama sistemlerini tarnamlay ıc ı
bir sistemdir. Yarg ılamamn, ulusal mahkemelerce eksiksiz olarak
yerine getirilmesi ve hukuki sorunlar ın AIHM'ye başvurmaya ge-
rek kalmadan ulusal bazda çözümlenmesi, çok daha tercih edilir bir
durumdur.

2. Temmuz 2004 itibariyle, A İHM'de çözüm bekleyen dava say ıs ı
65.800 olup, bu davalar ın yaklaşık %18'i, yani 12.000 civar ı, Türkiye
aleyhine açılan davalard ır. Ülkemiz aleyhine aç ılan dava say ı sı 2002
yılında 4.000, 2003 y ıl ında da 2.700 olmuştur. Açılan dava say ısmda
azalma görülmekle birlikte, çözüm bekleyen dava say ı s ı yönünden,
ülkemiz halen 1. s ıradad ır.

AİHM'de aç ılan davalarm konular ına gelince;

a. En fazla aç ılan davalar, istinı laka ilişkin davalard ır.

b. Daha sonra, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ndeki askeri yarg ı-
cin "Adil Yarg ı !annıa Hakkı "nı ihlal ettiği gerekçesiyle aç ılan davalar
gelmektedir.

(Anayasa'nın 143. maddesinde, 1999 y ılında yapılan değişiklikle,
mahkeme heyetindeki askeri yarg ıcın yerine, sivil yargıç getirilmesi
ve 2004 y ılında yapılan değ işiklikle de, 143. maddenin ve dolay ıs ıyla
Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin tümüyle kald ır ılmas ı, artı k, bu
konuda, aleyhimize dava aç ılamayaca ğı anlam ına geliyor.)

C. Üçüncü grup davalar ı; köye dönememe davalar ı,

d. Dördüncü grup davalar ı; Lousidu davalar ı (Kıbr ıslı Rumlar
tarafından açılan bin civarında dava vard ır),

e. Beşinci grup davalar ı; başörtüsü davalar ı,

f.Altıncı grup davaları; Yüksek Askeri Şura'nm, ordudan atılma
kararlarına ilişkin davalar,
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g. Yedinci grup davalar ı ise; gözaltı süreleri ile ilgili davalar, Av. İ sa GÖK

oluşturmaktad ır.

3. Son y ıllarda, özellikle, Güneydoğu Bölgesi'nderı, ülkemiz aley-
hine açılan "yaşama hakkı n ı n ihlali" ve "işkence" davalarında kayda
değer bir azalma yaşand ığı belirtilmektedir. işkence davalar ında
1990'11 yılların başında yaşanan artış -ki, bu y ıllarda, aleyhinde en
çok işkence davas ı aç ılan ülke Türkiye'dir- giderek azalm ış ve Tür-
kiye'nin, Avrupa devletlerinde bıraktığı kötü izlenim yava ş yavaş
düzelmeye ba şlamış tır.

4. A İHM'ye başvuru harca tabi değildir. Dolayısıyla, dava di-
lekçesinin, Strazburg'daki mahkeme yaz ı işlerine gönderilmesi ye-
terlidir. Mahkemenin masraflar ı, Avrupa Konseyi tarafmdan kar şı-
lanmaktad ır.

Başvurunun kabul edilebilirlik koşullar ı, A İHS'nin 35. madde-
sinde belirlenmiş tir. Buna göre;

a. İç Hukuk yollar ınin tüketilmiş olması ve

b. Kesin karardan itibaren altı ayl ık bir sure içinde Mahkeme'ye
başvurulmuş olmas ı, gerekmektedir.

5. Mahkeme, A İHS'ye taraf devletler sayısma eşit say ıda yar-
g ıçtan olu şmaktad ır. Temmuz 2004 itibariyle yarg ıç say ıs ı, toplam
kırk beş tir. Mahkeme, önüne gelen ba şvuruları incelemek üzere; üç
yarg ıçlı komiteler, yedi yarg ıçl ı daireler ve on yedi yarg ıçl ı bir büyük
daire şeklinde toplan ı r.

Mahkeme nezdinde, görev ve kurulu şu mahkeme içtüzü ğünde
belirlenen bir yaz ı işleri bulunur. Mahkeme'ye, yaz ı işlerinde görevli
hukukçular tarafından yard ım edilir. Yine Temmuz 2004 itibariyle,
değiş ik ülkelerden toplam dört yüz hukukçu, AIHM yaz ı işlerinde
görevlidir. Bu hukukçular ın otuz kadar ı Türk'tür.

Bu gezi s ıras ında barolar ımız yönünden en verimli çal ışma
Strazburg'dan sonra gitti ğimiz Paris'te gerçekle şmiş tir. Paris Barosu
Başkanı ve beraberindeki meslekta şlar ın karşılamasmdan sonra, Paris
Adliyesi ve Paris Barosu'nda yaptığımız incelemeler ve görü şmeler
s ıras ında Paris Büyükelçimiz de, bizlere iş tirak etmiş tir.

Paris Barosu Staj Okulu'na yaptığımız ziyarette, okul müdürü
ve diğer yetkililerden staj eğitimi konusunda ald ığımız bilgiler, hem
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Av. iso GÖK baromuzda uygulad ığımız staj eğitimi konusunda yön gösterici ol-
muş, hem de bugüne kadar uygulad ığımız staj eğitimi sisteminin
çağdaş kriterlere uygunluğunu göstermesi bak ımından, şahs ım adına
gurur verici olmu ştur.

Paris Barosu Staj Okulu'nu ziyaretimiz s ıras ında edindiğim bilgi
ve izlenimleri de aktarmak isterim;

1. Fransa genelinde, her y ı1 yaklaşık iki bin civarında stajyer avu-
katyetiş tirilmekte, bunların, yakla şık bin dört yüzü Paris'te, alt ı yüzü
ise ülkede bulunan di ğer yirmi staj okulunda eğitim almaktad ır.

2. Üniversitedeki dört y ıllık hukuk eğitiminin ard ından mezun
olanlar, yine üniversitede, bir y ıl süreyle "S ı nava Haz ı rl ı k" eğitimine
tabi tutulmakta ve bir y ıllık sürenin sonunda, avukatl ık staj ına baş-
layacak olanlar ın belirlendi ği s ınava girmektedirler. (Bize verilen
bilgilere göre, bu smavlarda ba şarı oram sadece %25'tir,)

Sınavda başar ılı olanların başlamaya hak kazand ıklar ı staj eğ i-
timinin kuralları ise ş öyle;

a. Staj ın ilk beş ayı, tatbiki (mahkeme) dosya haz ırlığı aşamas ı .
(Bu aşamada stajyerler, avukat, hakim ve savc ı rollerinde tatbiki
davalarla mesleğe hazırlanıyorlar.)

b. İkinci beş aylık sürede, bir avukatl ık şirketinde staja ba ş l ı-
yorlar. (Stajyerler, buradaki stajlar ım bitirdiklerinde, bu bölümdeki
stajlarma ilişkin raporlarmı hazırlıyor ve onay almak üzere, staj okulu
müdürüne sunuyorlar.)

c.Üçüncü aşamada her stajyer, bir ay süresince, belirlenen mah-
kemede çalışıyor.

d. On bir ayl ık stajm sonunda bitirme s ınavına giriliyor. Başarılı
olan stajyerlere "Avukatl ı k Sertifikas ı " veriliyor. (Bu s ınavdaki başarı
oranı ise %95'tir.)

e. Bitirme smav ım geçerek "Avukatlık Sertifikas ı" almaya hak ka-
zanan stajyerler "Stajyer Avukat" olarak çalışmaya başl ıyor, ancak,
kendi bürolarını açam ıyorlar. Avukatl ık ünvanı, iki y ı ll ık "Stajyer
Avukatl ık" süresinin sonunda elde ediliyor ve ancak, bu sürenin so-
nunda müstakil büro aç ılabiliyor.

3. Fransa'da, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, staj e ğitimi konu-
sunda yeni bir sisteme geçilmesi planlanmaktad ır. Buna göre, staj
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eğitiminin süresi on bir aydan, on sekiz aya ç ıkartılacak ve altışar Av. Isa GÖK
ayl ık üç dönemden oluşan bu sürenin sonunda, her stajyer ayr ımsız
olarak "Avukatl ı k Sertifikas ı " alacak ve Avukatlık mesleğine başlaya-
bilecektir. Bu sistemle, şimdiki sistemde var olan iki y ıll ık "Stajyer
Avukatl ı k" dönemi ortadan kald ırılmaktad ır.

4. Mevcut sistemde, stajyerler, "Staj Okulu"na 884 Euro ücret
ödemektedirler. Okulun giderlerinin %10'u stajyerlerin ödedikleri
ücretlerden, %15'i devletten ve %75'i de Paris Barosu ve ülkedeki
diğer sekiz baro tarafından karşılanmaktad ır. Okulda görev alan
eğitmenlere, her saat için 40 Euro ücret ödenmektedir.

5.On bir aylık staj süresinin sonunda girilen s ınav, ülke genelinde
barolarm olduğu yirmi bir şehirde yap ılmaktad ır. Bu şehirlerdeki
üniversitelerde, üniversite müfredat ına göre yap ılan s ınavlarda ba-
şarısız olanlar, on bir ayl ık staja yeniden başl ıyor ve bir kez daha
sınava giriyorlar. Bu sınavda da başar ıs ız olmalar ı halinde, yeniden
sınava girme ve avukatl ık yapma haklar ı kalm ıyor.

6.Stajyerler, on bir ayl ık staj döneminde barodan kredi almıyor,
ancak, devlet bursundan yararlanabiliyorlar. (Toplam 2.000 Euro'yu
bulan bursu kazanmak ise oldukça zor.)

7.Son olarak, Fransa'da, stajyerler, üniversite öğrencileri ile ayn ı
sosyal güvenlik haklar ına sahipler.

Paris'ten sonra gidilen Brüksel'deki Avrupa Birli ği Barolar
Konseyi (CCBE) ziyareti, özellikle, Avrupa Birli ği katı l ım süreci
içerisindeki ülkemizde, mesle ğimizin geleceği için çalışma takvimi-
mizi belirleme ve eksiklerimizi görme aç ısından son derece faydalı
olmuştur.

Gezinin Brüksel bölümünde ziyaret etti ğimiz Avrupa Birli ğ i
Barolar Konseyi (CCBE)'nde, Konseyin Genel Sekreteri taraf ından
verilen bilgiler de şöyle idi;

1. Milli delegasyon sistemiyle olu şturulan yirmi sekiz üyeli
CCBE'de, yedi adet de gözlemci üye ülke bulunmaktad ır. Bu göz-
lemcilerden biri, Türkiye temsilcisi Av. Belk ıs Baysal'd ır.

2. CCBE'nin tüm geliri, Avrupa Birli ği üye devletlerince karşı-
lanmakta olup, y ıll ık bütçesi 1 milyar Euro'dur.
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Av. İ sa GÖK 3. Konsey'e üye temsilcilerden biri, bir y ı l süreyle görev yapmak
üzere başkan seçilmekte, birer temsilci de, 1 ve 2. başkan yard ımc ısı
olarak görev yapmaktad ır. Temmuz 2004 itibariyle Konsey Başkan,
Almanya temsilcisidir. Konsey merkezinin bulundu ğu Brüksel'deki
sekreteryada on kişi çalışmaktad ır.

4. CCBE'nin üzerinde çal ıştığı konulardan biri, mal ve hizmet-
lerin serbest dola şımını hedefleyen tek bir ekonomik ortak pazar
yaratma dü şüncesiyle ortaya ç ıkan Avrupa Birli ği'nde, bir avukatın,
diğer bir (üye) ülkede avukatlık yapabilmesini sa ğlamaktır. Kısaca,
sinir-ötesi avukatl ık hizmeti diyebileceğimiz "Üye Ülkeler Arası nda
Avukatları n Serbest Dola şı m ı Siste ıni"ndeki sorunlar ise şöyledir;

a. Mali mesuliyet (mesleki sorumluluk) sigortas ı,

b. Ülke de ğ iştiren avukatların disiplin sorumluluğu,

c. Avukatlar ın sosyal güvenlik sorunları ve üye ülkeler aras ın-
daki sosyal güvenlik sistemi farkl ı lıkları,

d. Genç avukatlar ın eğitimi (Avukatl ık Staj ı).

Brüksel'de bulunduğumuz tarihte, Avrupa Birli ği'nin dönem
Başkan, altı aylik bir süre için Hollanda idi ve gündemdeki en önemli
konu da, Türkiye'nin Avrupa Birli ği'ne üyeliği konusuydu.

17 Aralık 2004 tarihinden önce gerçekle ş tirdiğimiz bu gezi s ıra-
smda, Türkiye'nin Birliğe tam üyeliği konusunda müzakere tarihi
verilmeden önce, Avrupa Birli ği Konseyi tarafından incelenecek
rapor gündemde idi. Türkiye, bu raporla, ekonomik, politik, jeopo-
litik, stratejik vb. konularda bir de ğerlendirmeye tabi tutulacak ve
bu değerlendirme sonucunda, müzakere tarihi verilip, verilmemesi
konusunda bir karara var ılacaktı .

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Türkiye Masas ı Şefi
ve diğer yetkililerle yaptığımız görüşmelerde, 17 Aral ık 2004 tarihin-
de Türkiye'ye Avrupa Birli ğ i'ne üyelik konusunda müzakere tarihi
verileceğinin açık işaretleri de, esasen gösterilmi ş ti.

Avrupa Birliği'nin Genişlemeden Sorumlu Türkiye Masas ı Şe-
fi'nden aldığımız bilgileri toparlayacak olursak;

1. Avrupa Birliği örgütü, dört ana kurumdan olu şmaktad ır. Bun-
lardan, Brüksel'de bulunan Avrupa Komisyonu "Yürütme" erki-
ni, yine Brüksel'de bulunan Avrupa Konseyi hem "Yürütn ıe", hem
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"Yasan ın" erkini, Strazburg, Brüksel ve Lüksemburg'da üç ayr ı mer- Av. İ sı GÖK
kezi bulunan Avrupa Parlamentosu (Avrupa Konseyi ile birlikte)
"Yasan ın" erkini ve Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı
da "Yarg ı " erkini temsil etnıektedir.

(Hollanda'da bulunan Lahey Adalet Divanı ise, Birleşmiş Millet-
ler Örgütü bünyesinde kurulan ve kararlar ı bağlay ıcı olmayan, yal-
mzca devletlerin başvurabildiği, siyasi a ğırlıkl ı bir mahkemedir.)

2.Türkiye, 1963'ten bu yana Avrupa Birliği'ne girme mücadelesi
vermektedir. Türkiye'nin, Avrupa Birli ği'ne girmek için 1987 y ılmda
yaptığı başvuru, 1989 y ılında reddedilmiştir. Türkiye'ye, 1995 yılmda
imzaladığı Gümrük Birli ği Antlaşmas ı'nın ardından, 1999 y ılmda
aday ülke statüsü verilmiştir.

Türkiye, aday ülke statüsünün ard ından hızl ı bir değişim süreci-
ne girmiş ve reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapmış tır. Ölüm
cezas ının kald ır ılmas ı, Kürtçe yayın yapma hakkı verilmesi, Devlet
Güvenlik Mahkemelerinin kald ır ılması, AIHM içtihatlarma uyum
sağlanmas ı ve özellikle, uluslararas ı sözleşme hükümlerinin, iç hukuk
hükümlerine üstün kabul edilmesine olanak sa ğlayan Anayasa'nm
90. maddesindeki değ işiklik, son derece önemli geli şmeler olarak
kabul edilmiş ve olumlu karşılanmış tır. Öyle ki, bu değ işiklikler,
Türkiye'nin özgürlükler ülkesi haline geldi ği izlenimini vermiştir.

3.Türkiye ile ilgili olarak, 2003 y ı lında, özellikle be ş önemli konu
üzerinde durulmu ştur;

a. Yarg ının bağımsızlığı ve etkinli ği,

(Yeni ceza ve ceza usul yasalar ı, A İHM kararlarma uyum, ha-
kimlerin e ğitimi ve çalışma koşullar ınm iyileş tirilmesi)

b. Temel özgürlüklerin genişletilmesi,

(ifade, inanç, dü şünce, örgütlenme, bas ın özgürlükleri)

c. Kültürel haklarm verilmesi,

(Ana dilde yayın ve e ğitim hakk ı ve bu haklar ın, az ınlık haklar ı
ile ilgili uluslararas ı kriterlere uygun olmas ı )

d. Sivil-asker iliş kilerinin dengeli ve şeffaf olmas ı ve bütçedeki
askeri harcamalarm denetlenmesi,
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Av. sn GÖK	 e. Güneydoğu sorunu.

4. Bu sorunlarla ilgili olarak olumlu bulunan gelişmeler ise şöyle;

a. Kürtçe yay ın hakkm ın verilmesi,

b. Milli Güvenlik Kurulu'nun konumunun de ğiş tirilmesi,

c.Yasama konusundaki s ıkmtıların neredeyse aşılmas ı ,

d. Temel özgürlükler konusunda ilerleme sa ğ lanmas ı ,

e. Kültürel haklar konusunda ilerleme sağlanması,

(Leyla Zana ve arkada şlar ın ın tahliyesi olumlu, ancak; mahkum
olan gazetecilerin varl ığı sorun olmaya devam ediyor)

f. Kadm haklar ı konusunda gelişme sağlanması,

(Ancak, baz ı sorunlar halen devam ediyor)

g. Din ve inanç özgürlüğü konusunda ilerleme sağlanmas ı .

5. Son olarak, K ıbr ıs sorununun çözümü, Avrupa Birli ği'ne üyelik
için bir şart olmasa da, Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ni tan ımaması
ve Ada'daki asker say ı s ı sorun olarak görülmektedir. Ancak, özellik-
le son beş y ıla bak ılacak olursa, Türk Hükümeti'nin "Çözü,nsüzlük,
çözüm değildir" mesaj ı vermesi ve Annan Plan ı 'nı desteklemesi, son
derece olumlu gelişmeler olarak de ğerlendirilmiştir.

Tüm bu inceleme ve görü şmelerin bütününe baktığımızda, ya-
p ılan bu gezinin, Avrupa Birliği'ne girdiğimiz takdirde, içinde bu-
lunacağımız yüksek rekabet ortam ında Türk avukatlar ırun ayakta
kalabilmesi için, eksikliklerirnizi ö ğrenmek ve gerçekleştirilmesi şart
ve acil işlerin listesini bir an önce ç ıkarmak ve uygulamaya geçmek
için son derece yararlı olduğu tartışmasızd ır.

Daha önce, kendi imkanlar ımla, Avrupa'nın on ayrı ülkesine
yapmış olduğum ziyaretler ve gerçekleş tirmeye çalış tığım inceleme
ve değerlendirmeler sonucunda olu şan tüm mantığıma rağmen, uf-
kumuzun daha da aç ılması gerektiği gerçe ği ile yap ılması gereken
zaruri ve acil işler listesinin sürekli uzad ığın ın bilincine varmak,
beni ve sanıyorum bu geziye katı lan tüm arkada şlar ımı kamç ılam ış
bulunmaktad ır.
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Bu gezide, TBB'nin çal ışmalar ına katılmaları sebebiyle, zaten,	 iso GÖK
daha evvelden tan ıştığımız tüm heyet üyesi arkadaşlarım ızla dost-
luğumuz, bir kez daha perçinlenmiş oldu. Geziyi organize eden, TEB
Başkam ve Yönetim Kurulu üyelerine te şekkür etmeyi borç biliyor,
sayg ılar sunuyorum. 17.01.2005
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Av. Bahattin Özcan ACAR
Izmir Barosu Ba şkanı

izlenimler

Türkiye Barolar Birli ği ve Avrupa Birli ği Barolar Konseyi (CCBE)
işbirliği ile düzenlenen, Birlik Ba şkanı ile Yönetim, Disiplin ve Denet-
leme Kurullar ı 'ndan on üç üyeyle birlikte yirmi alt ı baro başkanın ın
(İstanbul Barosu'nu temsilen Genel Sekreter say ın Filiz Saraç' ın)
katıld ıklar ı gezi 27 Haziran - 4 Temmuz 2004 tarihleri aras ında ger-
çekleştirilmiş, s ı ras ıyla Strazburg, Paris, Brüksel kentlerinde önemli
ve bilgilendirici toplant ılar yap ılm ış tır. TBB'yi CCBE'de temsil eden
say ın Av. Belkıs Baysal gezinin verimli geçmesi konusunda çok yoğun
bir çaba harcam ış, ayr ıca çok değerli iki tercüman da çevirileriyle
katkı koymuşlard ı r.

Dostlar ı m ı z, bu tür gezilerden dönenlere "yediğin içtiğnı senin
olsun, gördüklerini anlat" derler genellikle. Ben zaten yediğimi, içti ğ imi
anlatacak durumda de ğ ilim. Çünkü her yerde kendi yemeklerimizi
özledim. Bir turist yaklaşı mı ve alg ı lamas ı içinde olmad ığını için
gördüklerimi de ayr ı ntı l ı olarak yans ı tmakta yetersiz kalabilirim.
Dünyanın bütün güzellikleri televizyonlarla zaten evlerimize kadar
geliyor. Do ğ rudan görmek isteyenleri de anlatımla tatmin etmek
mümkün değil. Olsa olsa görülen ve ya şananlarm etkilediğ i duy-
gular ı k ısaca özetleyebilirim. Bu nedenle ben, bu yaz ıda toplantılar
ve temaslarda edindiğim bilgileri ve izlenimleri sizlerle paylaşmak
istiyorum. Bunun daha yararl ı olaca ğıni düşünüyorum.

27 Haziran 2004 Pazar, Strazburg

Saat 10.40'da Istanbul'dan havalanan uça ğım ız 13.00'de Straz-
burg Havaalanı 'na indi. 0 gün otele yerleştik ve kenti tan ı maya

71



BARO BAŞKANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. Bahorin Özcan ACAR çal ıştı k. Fransa ile Almanya'y ı ay ıran Ren Irmağı 'nı n 4 km. batıs ın-
da kurulmu ş olan bu güzel kent bilindi ği gibi Avrupa Konseyi'nin
merkezi. XI. yüzy ılda yap ılan Notre-Damme Katedrali (Paris'teki
ayrı) muhteşem bir yap ı . Kentin Küçük Fransa Mahallesi kanallar ı ,
ahşap evleri ve eski sokaklar ıyla ünlü. Avrupa Konseyi binas ı (tüm
birimleri ve Parlamentosu-Asamble), Avrupa İnsan Haklar ı Mahke-
mesi ve Avrupa Birliği ülkelerindeki yurttaşların doğrudan seçtikleri
temsilcilerden olu şan Avrupa Parlamentosu ayn ı semtte, kanal ın ya-
nında bir üçgen olu şturuyor. Kanalda yap ılan tekne gezintisi kenti
daha iyi tan ıma olanağı sağ lıyor.

28 Haziran 2004, Pazartesi

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi

Kahvaltıdan sonra ilk ziyaret yeri, Avrupa İnsan Haklar ı Mah-
kemesi. Üç yuvarlak kuleden oluşan yap ıda, metalle cam ı n uyumu
saydaml ık duygusunu öne ç ıkar ıyor.

Büyük salonda toplanıyoruz. Önce Türk yarg ıç sayın R ıza Tür-
men bizlere k ısa, fakat özlü bir aç ıklama yap ıyor:

• Mahkeme'de görülen 65.800 davan ın yaklaşık 12.000'i Türkiye
aleyhine açılmış . %18 gibi bir oranla Türkiye ilk s ı rada.

• Son y ı llarda kısmi bir azalma olmu ş . 2003 y ılmda Türkiye
aleyhine aç ılan dava 2.950 dolay ı nda. Ayn ı y ı l Rusya aleyhine
6.000, Fransa aleyhine 2.900 dava aç ılmış . Kısacas ı bir normalleşme
görünüyor.

• Türkiye aleyhine aç ılan davalar ın çoğu grup davalar ı . Kamu-
laştırma bedellerinin geç ödenmesinden dolay ı aç ılan davalar say ıca
çok fazla olmas ına rağmen çoğu sonuçlanm ış durumda, Türkiye bu
davalarla ağır bedeller ödemiş .

Diğer önemli bir grubu DGM yarg ı lamalar ı oluş turuyor.
DGM'lerin hukuk devleti ve do ğal yarg ıç ilkelerine uymayan yap ıs ı
ve yargılama yöntemleri nedeniyle çok say ıda ihlal kararı verilmiş,
bedel ödenmiş .

Halen görülmekte olan büyük bir dava grubu, köy yakma, köye
dönememe nedeniyle aç ılan davalar. Bu grupla ilgili olarak Mahke-
me "uyan" niteliğinde bir karar vermiş, diğerlerini bekletiyor. Bu
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konuda TBMM'den çözüm bekliyor. Konu hukuka uygun bir sonuca Av. B ı hahin Özcan ACAl
bağlanmazsa bedelinin çok ağır olaca ğı görülüyor.

Yaklaşık yüz dolay ı nda 'Loizidou" benzeri dava var. Bunlar da
çözüm bekliyor.

Mahkeme bu gibi grup davalar ında emsal nitelikteki bir davay ı
sonuçland ı r ıp bekliyor.

• işkence ve kötü muamele ile ilgili davalarda azalma görülmek-
teyse de baş vurular yine geliyor. Oysa bu olay ın kökünün kaz ınmas ı
gerek.

• Yeni aç ılan davaların çoğu 6. maddeyle, adil yarg ı lanmayla
ilgili. Türkiye'nin en güncel konusu bu. Çözüm yarg ı reformunda.

Say ın Türmen'in bu kısa aç ıklamas ının ard ından Mahkeme'de
görevli Türk hukukçular say ın Hasan Bak ırc ı, say ın Ay şegül Uzun,
saym Hüseyin Eser, say ın Şerif Y ılmaz ve say ın Yasemin Baysal,
bizlere ayr ıntıl ı aç ıklamada bulundular, sorular ı m ız ı yan ıtlad ı lar,
özetlersek;

Temel hak ve özgürlüklerin korunmas ı, geliştirilmesi ve yaşama
geçirilmesi ba ğlamında Avrupa Konseyi bünyesinde ulusal yarg ıy ı
tamamlay ıc ı bir sistem niteli ğinde çalışan A İHM tarafından verilen
kararların uygulanma süreci titiz bir şekilde izleniyor. Bakanlar Ko-
rnitesi'ne ba ğl ı delegasyonlar verilen kararlara uygun olarak yasal
düzenlemelerin yap ıl ıp yap ılmadığım, yargısal içtihatlara bu kararla
rın yansıy ı p yans ımad ığı n ı, uygulaman ın kararlara göre gerçekleşip
gerçekleşmediğ ini izliyor ve raporlar düzenliyorlar. Mahkeme'nin
iş yükü oldukça fazla, sistemde t ı kanma yaşanmamas ı için yeni
aray ışlar sürüyor.

Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi'nin görkemli binas ı nda değerli yarg ıçları m ız
sayın Feyyaz Gölcüklü ve say ın Rıza Türmen'le birlikte yedi ğ imiz
öğle yeme ğ inden sonra, Avrupa Konseyi Parlamentosu'nu ziyaret
edip Bakanlar Komitesi'nin toplantı salonuna geçtik.

Burada Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi
Büyükelçi say ın Daryal Bat ı bay, bize Konsey'le ilgili çok değerli
aç ıklamalar yaptı, sorular ım ızı yan ıtlad ı .
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Av. Bahattin ÖzanAcAR Avrupa Konseyi, 2. Dünya Sava şı 'ndan sonra 1949 y ı l ında bir
yandan hükümetler aras ı işbirliği modeliyle savaşları ve y ı k ımlar ı
önleyebilmek için hukuk temelinde "ortak bir ka ıı rn düzeni"ni oluş-
turmayı hedefleyen yap ılanma gerçekleştirmiş, diğer yandan eko-
nomik entegrasyon modeli çerçevesinde AET-AB örgütlenmesini
sağlamıştır.

Konsey'in yasama organ ı olan Avrupa Parlamentosu'nda
(Asamble) ülkeler, nüfuslar ına göre temsil edilmekte olup, temsilci
parlamenterler ülkelerinin parlamentolarmda seçilmektedir. Türkiye
burada sekizi iktidar, dördü muhalefet partilerinden seçilen on iki
üyeyle temsil edilmektedir.

Avrupa tartış ma forumu diye adland ır ılan bu meclis, y ılda 4 kez
toplanmakta, yasama görevi yan ında, raportörler tarafından izlenen
ve dönemsel raporlara yans ıyan konularda tavsiye kararlar ı alarak
denetim görevini de yerine getirmektedir.

Türkiye, yak ın bir döneme kadar denetim sürecinde iken, bu
süreçten ç ıkar ılm ıştır.

Avrupa Konseyi'nin yürütme organ ı Bakanlar Komitesi, yarg ı
organ ı da Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'dir.

Ortak hukuk temelinde bir kamu düzeni olu şturabilmek için
Konsey'in izledi ği yöntem, sözleş meler oluş turmak (yaklaşık yüz
seksen) ve bunlar ı, gerek parlamento denetimi, gerekse A İHM ka-
naliyla (yargısal denetimle) yaşama geçirmektedir.

Toplantı sonras ında Daimi Temsilci Büyükelçi say ın Batıbay ve
zarif eşlerinin davetlisi olarak konutlarmda yediğimiz akşam yeme-
ğinde sohbet derinleşti. Konukseverlikleri için te şekkürler.

29 Haziran 2004 Sal ı, Paris

Strazburg'dan ayr ılarak trenle Paris'e saat 14.00'de geldik. Ote-
le gitmeden otobüsle gerçekleşen k ısa bir tur, yeterli olmasa da ya-
rarl ıyd ı .

Sen Irmağı'nı içine alan, siyasetin, ekonominin, tarihin ve kültü-
rün merkezi olan on iki milyon nüfuslu Paris (iki milyonu merkezde,
on milyonu banliyöde) gerçekten büyüleyici. Günde iki milyon arac ın
kente girip çıkmas ına karşın tarihsel dokuyu bozmamak için yollar ın
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yetersizli ğine razı olan Paris'in en önemli ve kolay ulaşım arac ı ünlü	 Av. Bahattin Özcan ACAR

metrosu. (Yankesicilere dikkat)

Altı nda göl olan Opera binas ı ve Bastil Meydan ı, muhteşem Lo-
uvre Müzesi, Sen Nehri ve ortas ında tarihsel de ğeri de olan iki adac ık,

gotik tarzı inşa edilmiş Adliye Saray ı, Notre-Damme Katedrali, tiyatro
binalar ı ve mağazalar ıyla ünlü Rivali Caddesi, Gestapo'nun işkence
merkezi Regina Oteli, sekizgen Vendome Meydanı ve burada Water-

loo an ıs ına toplar ın eritilmesiyle yap ılan kırk iki metrelik Napolyon
Heykeli, Piramitler Meydan ı 'ndaki Jean d'Arc Heykeli, Ritz Oteli,
XVI. Louis ve eş i Marie-Antoinette'nin giyotinle idam edildikleri
Concorde Meydan ı 'yla buradaki M. Ali Pa şa Armağan ı Dikili Taş,
Zafer Yolu, c ıvıl c ıv ı l Champ-Elysees Bulvarı, Cumhurbaşkan ı'n ı n
bulunduğu Elysees Saray ı, oniki caddenin birleştiği Charles de Gaul-
le Meydanı'yla Zafer Tak ı, Ulusal Meclis'in çal ış tığı Bourbon Saray ı ,
kitapevlerinin, kahvelerin, sinemalar ın yoğun oldu ğu Saint-Michel
Bulvarı ve elbette Eyfel Kulesi'ni otobüsten izleyerek Paris'i k ısaca

turlay ıp otele yerleş tik.

30 Haziran 2004 Çar şamba

Paris Barosu

Bugün çok heyecanl ıy ım. Y ıllardan beri görmek istedi ğim Paris
Barosu'nu, Paris Adliyesi'ni göreceğim. Avukatl ık mesleği yönünden
nedense bende Paris Barosu'na ve Paris Barosu ba şkanlar ına özel bir
ilgi var. Bunun nedeni Frans ı z İhtilali'nin yap ı c ılar ı içinde ünlü avu-
katlar ın olmas ı m ı, avukat düşmanı Napolyon'a bile, mesleğin burada
kabul ettirilmesi mi, yoksa değerli hocamız Faruk Erem'in "Şerh"inde

s ık s ık Paris Barosu Başkan ı'na atıf yapmas ı m ı bilemiyorum. Zaten
bu bir duygu. Mantıkla aç ıklanmas ı gerekmiyor.

Saat 11.00'de Paris Barosu'nun Adliye içindeki tarihi kütüphane-
sindeyiz. Buras ı hem kütüphane, hem de k ırk elli kişilik bir toplant ı
salonu şeklinde düzenlenmi ş .

Burada bizleri, say ın Jean-Marie Burguburu (Paris Barosu Ba ş-

kanı), say ın Georges Flecheux (Önceki dönem Paris Barosu Ba ş kanı),

Sayın Bernard Vatier (CCBE 1. Başkan Yrd.) ile diğer meslektaşlar ım ız
karşılad ı .
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Av, bnhoin Özcan ACAR

	

	 Bizimle birlikte toplant ıya katılan değerli bir konuk da ( yar ı ev
sahibi), Paris Büyükelçisi say ın Uluç Özüllcer'di.

Toplantıda söz alan Paris Baro Başkanı Burguburu, önceki başkan
Flecheaux'un çok iyi bir Türk dostu oldu ğunu vurgulad ıktan sonra
İstanbul'a önce 1968 y ı l ında geldiğini, son defa geçen y ı l Istanbul
Barosu'nun 125. kurulu ş yıldönümünde yeniden Türkiye'de konuk
edilmekten mutlu oldu ğunu belirterek kendisine verilen ş ilti gösterdi.
Konuşma tarz ı çok etkileyici ve vurguluydu.

"Hepimiz Türkiye'nin dünya ve Avrupa'yla ilişkilerini biliyoruz, bu-
nun siyasi ve stratejik yönünü tart ış mak bize dü ş mez, bizde dostluk, gü-
ven ve hukukun üstünlüğüne dayal ı ilke payla şı n ıı önemlidir, ortak dilimiz
bu ku ktur, ben bunun için sizlerle olmaktan onur duyuyorum", diyerek
konuşmas ını tamamlad ı Başkan.

Büyükelçi Uluç Özülker, Türkiye ile Fransa aras ındaki iliş kilerin
çok köklü oldu ğunu, Osmanl ılar' ın tarihte ilk elçiyi Paris'e gönder-
diklerini, 1551 yıl ında ilk elçimiz olan Ali Efendi'nin kaftan ve tür-
banla Paris modas ını on y ıl etkiledi ğ ini belirttikten sonra, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulu şunda 1789 Frans ız İhtilali'nin etkisini ve is-
tinaf hariç usul yasalar ım ız ın Fransa'dakilere benzerliğini aç ıklad ı .

Daha sonra söz alan Paris Barosu'nun önceki ba ş kanlarından
G. Flecheux özetle, Avrupa Birli ğ i ülkeleri içinde, bu Birlik'e üye
olmayan ülkelerin avukatlar ınm çal ışma koş ullar ına yönelik olan ve
yeni kabul edilen Avrupa Konseyi Yönergesi'yle ilgili bilgiler aktard ı .
Türk ve Frans ız hukukçuları arasmda eşitlik temelinde iyi ilişkilerin
geliş tirilmesi yönünde görü şlerini aç ıklad ı .

Avrupa Birli ği Barolar Konseyi'nin (CCBE) 1. Ba şkan Yard ı mc ıs ı
ve gelecek dönem için seçilmiş Başkan say ın Bernard Vatier CCBE'de
AB üyesi yirmi be ş ülke ile birlikte Norveç, İzlanda ve Litvanya'nın
katı l ı m ıyla yirmi sekiz ülkenin yer ald ığını, Türkiye Barolar Birli ğ i
adına bu örgütte say ın Av. Belk ıs Baysal'm gözlemci-temsilci olarak
bulunduğunu açıklay ıp bu çal ışmaları nedeniyle sayın Baysal'a teşek-
kür etti. Vatier konuşmas ında en çok kişisel özgürlükler ile terörizme
karşı önlemler aras ındaki çelişkilere dikkat çekti.

Toplantıdan sonra hep birlikte Paris Barosu Yönetim Kurulu'nun
toplantılar ını yaptığı salona geçtik. Buras ı , 1274 y ı lında kurulan Paris
Barosu'nun tarihini çok iyi yans ıtan bir oda. Otuz altı üyeden olu şan
Yönetim Kurulu her sal ı günü toplant ılarını burada yap ıyormuş . Üye
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say ısı önceki başkanlar ını da içine alacak şekilde kırk ikiye ç ıkarılacak	 Av. Boh ı tt ı n Özcon ACA1

ve yeni bir mekana ta şınacakmış .

Program ı m ızda o>mas ına ra ğmen o gün görülmekte olan çok
önemli bir davan ın uzamas ı ve sekiz yüz avukat ı n yemin töreni
nedeniyle İstirıaf Mahkemesi duru şmas ın ı izleyemedik. Bu dava ve
tören nedeniyle koridorlar kameramanlar ve gazetecilerle doluydu.
Biz de bas ını n bizim ziyaretimizi izlemek için geldiği yönünde üre-
tilen esprilerle yetindik.

Adliyenin yan ındaki avukatlar evinde baro tarafından verilen
öğle yemeğinde Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığımız görü şme-
lerde işlerin görülmesinde, önceki yöneticilerle birlikte yard ımlaşma
içinde olduklar ını, bilgi ve deneyimlerini payla ştıklar ın ı anlattılar.
Yemekten sonra gidece ğ imiz yer Paris Barosu Okulu (E ğ itim Mer-
kezi) idi.

Paris Barosu Okulu

Öncelikle belirteyimki, Paris Barosu'nda meslek öncesi ve meslek
içi e ğ itime verilen önem beni çok çok etkiledi. Buras ı Paris Barosu'yla
birlikte istinaf mahkemelerinin yetki çevresinde örgütlü di ğer sekiz
baronun eğitim merkezi olarak çal ışan 1989 y ı l ında kurulmu ş bir
okul. Okul müdürü olan meslekta şım ız (maalesef ismini iyi yaza-
mam ışı m) konferans salonunda bize çok de ğerli bilgiler aktard ı ,
sorular ım ız ı tek yan ıtlad ı ve okulu gezdirdi.

Bu bilgileri sizlerle payla şmak istiyorum.

• Okulun üç amac ı var. Avukat olacak ö ğrencileri (staj öncesi)
mesleğe haz ı rlamak, stajyer avukatlara e ğilim vermek ve (şaşırmay ın)
halen mesleği icra edenlere yönelik meslek içi eğ ilimi gerçekle ş tir-
mek.

• Şu anda tüm Fransa'da iki bin avukat aday ı eğ itim görüyor.
Bunlar ın bin dört yüzü burada (geçen y ıl bin iki yüz imiş), diğer alt ı
yüzü ise başka barolardaki yirmi okulda mesle ğe haz ırlan ıyor. (Bu
noktada Paris Barosu'nun on yedi bin üyesiyle Fransa'daki avukat-
lar ın yar ı s ın ı bünyesinde bulundurdu ğunu hatırlatal ım.)

• Avukat olabilmek için baro okuluna ba şvuranların dört y ı ll ık
hukuk fakültesinde lisans e ğitimiyle birlikte, iki y ı ll ık yüksek lisans
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Av. Bahattin Özcan ACAR	 eğitimini tamamlamalar ı gerekiyor. Son bir y ıl içinde üniversitede
baro s ınav ına hazırlık eğitimi de al ıyorlar.

Baro okuluna giri ş sınavın ı üniversiteler yap ıyor. Bu s ınav ın
y ıllara göre ortalama ba şarı oranı %25 dolaylar ında. Yani dört kiş i-
den biri başar ı l ı oluyor ve baro okuluna giriyor. Di ğerleri ş anslar ı n ı
iki kez daha kullanabiliyorlar, ya da vazgeçip başka mesleklere
geçiyorlar.

Baro okulundaki e ğitim on bir ay sürüyor. Önce be ş ay süreyle
uygulama a ğı rl ıkl ı e ğitim okulda yap ı l ıyor. Dava dosyas ı hazırlama,
mahkemelere yönelik yaz ılar, ceza işi uygulamas ı, dava simülasyonu
-canland ırma-, hukuk dan ış manlığı, sözleşme düzenleme gibi işler
bu devrede yap ı l ıyor.

İkinci beş ayl ık dönemde hukuk bürolar ında, avukatl ı k ş irketle-
rinde çal ışıyorlar ve raporlar ın ı bu dönemin sonunda okul müdür-
lüğüne veriyorlar.

Buradan sonra on birinci ay içinde mahkemelerde, kalemlerde
çalışıyorlar, gözlem yap ıyorlar, rapor düzenliyorlar. Y ı l ın son ay ı nda
okul bitirme s ınav ına giriyorlar. Dil ve meslek eti ği dahil eğitimle
ilgili tüm konularda iki yaz ıl ı ,dört sözlü s ınavdan sonra başar ı l ı olan-
lara avukatl ı k yapma hakk ı içeren sertifika verilerek stajyer avukat
unvan ı kazand ır ı l ıyor. Başar ı ortalamas ı %95 olan bu s ınav ı, avukat,
yarg ıç ve üniversite temsilcilerinden olu şan kurullar yap ıyor.

• Stajyer avukat, avukatl ı k yapabiliyor, dava alabiliyor, mah-
kemelere girebiliyor. İki y ıl süren bu devrede stajyer avukat, kendi
ad ına büro açam ıyor, mevcut bir büroda ya da ş irkette çal ışabiliyor
ve okulda baz ı derslerle konferanslar ı izlemekle yükümlü oluyor.

İ ki y ı l ın sonunda stajyerlik bitiyor ve kendi bürosunu açma
hakk ına sahip avukat oluyor.

• Eğitim Merkezi 1.1.2006'da uygulamaya girecek yeni bir sis-
temde çalışacak.

Eğitim süresi (alt ı ayl ı k dönemler halinde) on sekiz aya ç ıkar ıla-
cak, mevcut sistemde beş ay olarak uygulanan ilk iki dönem alt ışar
ay olacak. Bir ayl ık son dönem de altı aya ç ıkarılacak ve bu periyotta
öğrenci avukat, kişisel tercihine ve projesine göre faaliyet gösterecek.
Örneğin; ya yarg ı içinde, ya bir avukatl ık ş irketinde, ya yabanc ı bir
ülkedeki avukatl ık bürosunda staj yapacak, ya da tercih etti ğ i bir
alanda uzmanl ık çalış mas ı gerçekleş tirecek.
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On sekiz ay ın sonunda, başar ı l ı olunca artık stajyer de ğil, tüm Av. Bohatfin Özcon ACAR
hak ve yetkilere sahip bir avukat olacak.

Fransa'da mesleğe yeni başlayan her avukat, Yarg ıtay duruş-
malar ı hariç, tüm mahkemede görev yapabiliyor. Kademeli bir
uygulama yok.

(Baro okuluna girişte para ödeniyor mu, giderler nas ıl karşılan ı-
yor, kimler eğitim veriyor, ücret al ıyorlar m ı diye sorduk.)

- Okula giren öğrenci 884 Euro ödüyor. Bu, giderlerin %10'u
oranında bir rakam. %15'ini devlet, %75'ini baro kar şıl ıyor.

- Eğitim kadrosu dört yüz kişi. Bunların;

%10'u değ işik meslek mensupları (noterler, polisler, şirket yö-
neticileri vs.),

%20'si hakim ve savc ılar,

%70'i avukatlar. (Avukatlar ın yaklaşık %30'u gönüllü ders ve-
riyor. Diğerleri sürekli ders veriyor ve ücret al ıyorlar).

• Baro okulu öğrencisine kredi verilmiyor. Çok k ıs ıtl ı koşullarla
(ekonomik durum yönünden) devlet burs veriyor. On bir ay için 2000
Euro gibi bir burs.

• Meslek içi eğitim halen yap ıl ıyor. Zorunlu değil ve ücretsiz.
Ancak şu anda bunun zorunlu olmas ı planlamyor ve be ş yıllık peri-
yotlarla s ınav bile tarhşı l ıyor, yöntem aran ıyor.

Okul müdürünün, bu ziyaretin iyi ilişkilerin başlangıc ı olmas ı
ve Türk stajyer avukatların da karşı l ıkl ı değ işimle bu sistemden ya-
rarland ırılması dilekleriyle toplantı sona erdi ve kendileri Türkiye'ye
davet edildi.

1 Temmuz 2004 Perşembe, Brüksel

Paris'ten saat 10.00'da h ızl ı trenle hareket edip çok rahat bir
yolculuk sonucu 11.20'de Brüksel'e geldik. Programda saat 14.00'de
CCBE Genel Sekreteri ( İngiliz Avukat) say ın Jonathan Goldsmith'in
bilgilendirme toplantıs ı var.
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Av. Bahattin Özcan ACAR Toplant ı başlad ığında hepimizde bir gece önce Paris'te olman ın
yorgunlu ğu(!) görülüyordu. Nitekim toplant ı süresince bu yorgunluk
hepimizin göz kapaklar ını zorlad ı ,

Genel Sekreter Goldsmith k ısaca CCBE'yi tan ı ttı .

• CCBE Avrupa Komisyonu'nda barolar ı temsil eden bir kurulu ş .
yirmi sekiz ülke temsilcisin den olu ş uyor. Ayr ıca biri Türkiye olmak
üzere yedi gözlemci ülke burada temsil ediliyor. Hükümetlerden
para alınm ıyor. Avrupa Komisyonu'ndan proje bazmda para al ın ı-
yor. Y ıllık bütçesi 1.000.000 Dolar. Delegasyon başkanlar ı y ılda altı
kez toplan ıyor.

• AB mal ve hizmetlerin serbest dola şımı ve rekabeti ilkesini
temel al ır. Avukatl ık mesleğinin bunun d ışında kalamayaca ğı dü-
şüncesi egemendir. Rekabet ve reklam konular ıyla ücret belirleme
yöntemlerinde ç ıkabilecek yeni sorunlara ve geli ş melere haz ırl ı kl ı
olmak gerekiyor.

• AB üyesi ülkelerdeki avukatlar ın, diğer üye ülkeler içinde
yerleşmeleri ve iş kurmalar ı konusunda sorun yaşanm ıyor. An-
cak mesleki sorumluluk sigortas ı zorunlu. Bu avukatlarm disiplin
yönünden takibi için yeni barosu tarafmdan, önceki barosundan
dosyas ı isteniyor. Sosyal güvenlik sorunu, gidilen ülke ko şullarına
göre belirleniyor.

Bu toplantıdan sonra CCBE'nin Fransa ve İspanya delegasyonlar ı
temsilcileriyle görüştük, çalışma yöntemleri ve etkinlik alanlar ıyla
ilgili bilgiler ald ık. Bu delegasyonlar avukatlara ve meslek kuru-
lu şlar ına gönderdikleri haftal ık bülten ve iki ayda bir yay ı mlanan
dergilerle AB hukukunun kullan ı lmas ı için bilgilendirme yapt ı k-
larım , aynı konularda konferanslar düzenlediklerini, kendilerine
avukatlarca yöneltilen sorular konusunda (özellikle çevre ve rekabet)
danışmanl ık yaptıkları n ı, ayr ıca en yoğun çabay ı lobi çal ış mas ı ala-
n ında sürdürdüklerini, bu yöntemle Avrupa Komisyonu'nda etkili
olduklar ı n ı aç ı klad ı lar. Meslekle ilgili yönerge taslaklar ı burada
haz ırlan ıyor. Yani buras ı iş in mutfağı gibi.
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Av. B ı hauin Özcan ACAR02 Temmuz 2004 Cuma

Avrupa Komisyonu

Bugünkü randevumuz Avrupa Komisyonu Geni şleme Müdür-
lüğü Türkiye Masas ı Şefi'yle.

Kendileri Kopenhag kriterlerinin izlenmesi ve ilerleme rapor-
lar ın ın haz ırlanmas ıyla ilgileniyorlar. Günlük olarak Türkiye-AB
ilişkilerini izliyor, ortakl ık anla ş mas ı, gümrük birliği ve haz ırl ık
stratejileriyle ilgili konularda on ki şilik bir ekiple çal ışıyorlar. Po-
litikac ı olmad ığını, teknik ve bürokratik düzeyde bir bilgilendirme
yapaca ğını aç ıklayan Türkiye Masas ı Şefi'nin konuşmas ın ı kısaca
özetlemek istiyorum.

2004 y ı lı uficunda Türkiye-AB ili şkileri ele al ınd ığında Türki-
ye'nin önemli bir dosya ve aciliyetli konu oldu ğu ortaya ç ık ıyor.
Türkiye'deki gelişmeler Avrupa bas ın ında baş haber. Projektörler
Türkiye'ye çevrilmiş durumda. Bu konu AB'nin s ınır ın ı, siyasetini
yeniden tartıştır ıyor ve geleceğ ini nas ıl dizayn edece ğini düşündü-
rüyor. Toplantı larda Türkiye'deki reformlar önemle konuşuluyor.

Gelişmeleri doğru alg ılamak çok önemli. Avrupa'ya göre Türkiye
nas ı l bir ülke? Avrupa kamuoyu genel olarak Türkiye'yi tanım ıyor,
bilmiyor. Bu konuda biri ön de ğerlendirme, di ğeri katı l ım süreciyle
ilgili iki rapor söz konusu. Süreçle ilgili raporlarda Kopenhag ölçütleri
ve Türkiye'nin katı lımının Birlik'e etkisi yer alacak. Burada de ğ iş ik
ve farklı argümanlar, korku ve endi şeler var.

Geçmişi yeniden hatırlayal ım:

1963 y ıl ında imzalanan ortakl ık anlaşmas ıyla Türkiye toplulu ğa
katılacak denildi.

1987'de Türkiye adayl ık için başvurdu.

1989'da Komisyon henüz erken dedi ve ba şvuruyu reddetti.

1995'de Gümrük Birli ği anlaş mas ı imzaland ı .

1997'de Kopenhag Zirvesi'nde be ş ülkeyle müzakere karar ı ve-
rildi. Bunlara Türkiye dahil edilmedi, ilerde olabilir denildi.

1999'da Helsinki'de Türkiye, Kopenhag ölçütleri çerçevesinde
ön katı lım stratejisine al ınarak adaylık süreci kabul edildi. 0 tarihten
sonra on dört kez giri ş iradesi teyit edildi.

81



BARO BAŞKANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. B ı hattn Özcan ACAR

	

	 2001'de katı l ım müzakere perspektifinden söz edilerek yol ha-
ritas ı belirlendi.

2002 Kopenhag zirvesinde müzakere süreci h ızland ır ıld ı .

2004'de Brüksel'de Avrupa Birli ği Konseyi"Koıızisyon'u ıı haz ır-
layacağı rapora göre" müzakere aç ılaca ğın ı teyit etti.

Komisyon olarak biz ne yap ıyoruz?

1. izleme (siyasal ve sosyal her konuyu izliyoruz, inceliyoruz,
işbirliği yap ıyoruz),

2.Ekonomik diyalog ile yard ım,

3. Yasamaya ili şkin yard ım (Otuz bölümden olu şan seksen bin
sayfa mevzuat)

Öncelikler katı lım ortakl ığı belgesinde belirleniyor.

Siyasi kriterlerde durum nedir?

• Anayasal ve yasal reformlar önemlidir. 1990'dan sonra idam,
ana dil, DGM, MGK ile ilgili düzenlemeler, sözle ş melerin iç hukuka
üstünlüğü, A İHM içtihatlar ına uyum gibi alanlara bak ıldığında ger-
çekleşen bu reformlar Türkiye'yi yeni bir açal ım noktas ına getiriyor.
Tabular kalk ıyor, gizlilik örtüsü aralan ıyor. S ırada TCK, CMUK,
Istinaf ve benzerleri var. Tabi tüzük ve yönetmelikler de bu alanda
yer al ıyor.

Bu çalışmalar ı alanlar ına göre s ınıfland ıral ım.

a. Yarg ı Bağıms ızl ığı ve İş levselliğ i (TCK, AİHM içtihatlar ına
göre yeni bir CMUK, yarg ıç eğ itimi, yarg ının çalışma koşulları vb.)

b. Dü ş ünce, örgütlenme, inanç ve bas ın özgürlükleri (Bas ı n
Yasas ı, Dernekler Yasas ı gibi. Ancak bu alanda yap ılanlar yetersiz.
Bunlar denetimden çok özgürlük ruhunu içinde bar ınd ıran yasalar
olmal ı)

c.Kültürel Haklar (Radyo-Tv yay ınlarmdaki başlangıç sembolik,
bunlar geliştirilmeli ve sürdürülmeli. Az ınlık konusunda Avrupa'n ın
ilkeleri ve ortak değerleri var. Eğitime erişim, medyaya erişim, ken-
di yaz ı tarz ın ı kullanma gibi. Ancak ülkeler bu ilkeler çerçevesinde
yöntem belirlemede özgürdür.)
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d. Asker-Sivil İ lişkileri. (MGK, savunma bütçesinin parlamento Av. lat ıattin Özan ACAR
tarafından denetlenmesi, ordunun demokrasi içindeki konumu, sa-
vunma ve d ış tehdit olgusuna özgü işlevi gibi)

e. Güneydoğu Sorunu (Bölgeler aras ı dengenin sağlanmas ı ve
yerlerinden edilenler meselesi).

Bu beş alanda yap ılanların çoğu incelendiğinde yasama yönü
tamama yak ın gibi görünüyor.

Sorun uygulamada. i ş kenceye s ıfir tolerans denildi. Bize göre
sistemli işkence görülmüyor. Ancak yine de var. Gazetecilerin yar-
g ılanması başka bir olumsuzluk. Gelişmeler olumlu, ancak henüz
sorun çözülmüş değil. Yetkililer Temmuz sonuna kadar reformlar ın
süreceğini söyledi.

Toplant ının son bölümünde Şef, bir kaç soruya kısaca yanıt ver-
dikten sonra ba şka bir randevusu bulundu ğundan toplantıy ı bitirdi.
Biz de bu konular ı aramızda tartışarak Komisyon binas ından ayr ı lıp
günün kalan bölümünde Brugge'ye gitmeye karar verdik.

Burugge ve Amsterdam

Genellikle yaz ın ın başından beri çevreye, kentlere, tarihsel ve
doğal güzelliklere yer veremedim. Bunlar ı da yazacak olsam yaz ı-
n ın boyutunu aşar ım. Di ğer arkada şlarım ın bu bölümleri çok güzel
yazacaklar ı na inan ıyorum. Yine de Brugge'dan ve bir sonraki gün
gittiğimiz Amsterdam'dan çok k ısa söz edeceğim.

Brugge, çok özel bir kent. Belçika'n ın kuzeybatıs ında Reie Ir-
mağı 'n ın denize ulaş tığı koyda, karaya ç ıkış noktas ında kurulmu ş .
Yemyeşil doğas ı ve tarihsel de ğerleriyle mutlaka görülmesi gereken
bir yer. Endüstri ve ticareti önemli ise de yün e ğirme, dokuma ve
özellikle dantelcilik gibi el işleri çok tutuluyor. Ortaça ğın yap ıları
korunmuş ve restore edilmiş . Sakin ve insanlar ın huzurlu göründüğü
çok şirin bir kent.

3 Temmuz Cumartesi günü Brüksel'de geçirilmesi gereken bo ş
bir gündü. Ortaklaşa bir kararla tren yolculu ğu yaparak yeni bir
ülkeye, Hollanda'ya ve buran ın başkenti Amsterdam'a geçtik. İyi
de yapm ışız. Zaten s ınır yok, pasaport kontrolü yok, ayn ı paray ı
kullan ıyorsun, akş am olunca iş ten eve gelir gibi trenle ülkeden ül-
keye geçiyorsun.
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Av. lahallinÖzconACAR Amsterdam Kuzey Denizi'ne bir kanalla ba ğl ı yaklaşık doksan
adet adadan olu şan, içinde alt ı yüz köprünün bulundu ğu bir kanal-
lar kenti. Amstel Irma ğı kenti ikiye bölüyor. Buras ı, sanayi, toptan
ticaret, finans, özgürlükler ve sanat kenti. Irma ğın iki yan ında sivri
çatı lı evler, imarethaneler, zengin bezemeli saçak silmeleri, kuleler,
laternalar, kiliseler ve binlerce bisikletin bulunduğu park yerleriyle
gerçekten görülmeye değer.

Son Söz

Avrupa'yı, siyasal ve hukuksal kurumlar ını görmek, bilgilenmek
yönünden yararl ı olduğuna inand ığım bu gezi için TBB yönetimine,
sayın Av. Belk ıs Baysal'a ve tercümanlar ım ıza teşekkür ediyorum.
Paris İstinaf Mahkemesi'nin duru ş mas ını izleyemediğim ve bir ceza-
evi ziyareti yapamad ığım için üzgünüm. Bundan sonra bu tür etkin-
liklerin yapılmas ın ın, ayrıca Avrupa barolar ın ın ve hukukçular ın ın
da ülkemize davet edilmelerinin, hukuk temelinde kar şı l ıklı bilgi ve
deneyimlerimizi paylaşman ın yararl ı olacağına inan ıyorum.

Sayg ılar ımla.
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Av. Kemal YAVUZ
K. Maraş Barosu Başkan ı

Avrupa Gezisi Raporu

Avrupa gezisi, tatil mi, inceleme gezisi mi, resmi bir ziyaret mi
acaba düşüncesiyle ziyaretler program ına baktığımda sekiz günün
s ık ı surette programlarla doldurulmu ş olduğunu gördüm, sevin-
dim.

Evet güzel bir organizasyon, yolculuk, konaklama, tur, program-
lar ayrı ayrı uzman ellerce gayet titizlikle detayland ınimış, profesyonel
tercümanlar ın bulunmas ı, program akışının disiplinli uygulanmas ı,
katılımcılar ın dakik olmalar ı ile sekiz gün gayet verimli, ne şeli ve
kalıc ı dostluklarla tamamlanan bir program olmu ştur.

Ancak as ıl amacın AB giriş sürecinde birli ğin, yargı, yasama ve
yürütme organlarını doğrudan inceleyebilme, birlik içinde yarg ının
yeri ve yarg ı içerisinde savunmanın konumu görme, avukatl ığa ka-
bul ve mesle ği icra şartların ı yerinde inceleme bizim için tarihi bir
fırsat olmuştur.

İnsan Hakları Mahkemesi izlenimleri

Hevesli, merakl ı bir öğrenci heyecanı ve yolculuk sonras ı ilk
gün 28.06.2004 günü programlad ığı gibi Strazburg Avrupa İnsan
Haklar ı Mahkemesi'nde, duruşma salonunda kabul edilerek Türk
hakim R ıza Türmen'den ald ığımız bilgiler mesleki olarak da art ık
bir üst yarg ı organı olarak hukuk hayatım ızda yer alan bu mahkeme
yeterli bilgi sahibi olmadığımızı anlad ım. Hatta iki kez Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'ne başvuran biri olarak kendimi bu mahkemenin
kuruluş, işleyiş, başvurma, dava takip etme, duru şmaya katılma,
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Av. Kemol YAVII? mahkemenin dili, karar verme süreci ve kararlar ın yaptır ım gücünün
mahiyeti hakk ında yetersiz buldum. Ald ığı m ız bilgiler karşıs ında her
meslektaşım ızın bu yeni yarg ı yolunu iyi tan ı mas ı artık bir zarurettir
diye dü ş ünmeye ba ş lad ım.

Say ı n R ıza Türmen'in bir üniversite hocas ı edas ıyla tan ı ttığı
mahkemeyi; iş kapasitesi, dava mahiyet ıi, Türkiye'den gelen dava
say ıs ı, Türkiye'den gelen davalarda dikkat çeken hususlar, iç yarg ı
yolunun tüketilmesi, iç hukukla bu üst yarg ının münasebetleri konu-
sunda yeterince tan ıd ık. Ayr ıca Mahkeme'nin yaz ı işleri olarak tanı-
tılan Türk görevlilerinden (raportör hakim) davalar ın haz ı rlanmas ı,
başvurular ındaki eksiklikler, en çok dikkat edilen Adil yarg ı lama
(6. m.) ile ilgili, 3. madde ile ilgili ayr ı ayr ı ald ığımız brifinglerde
bizim için yeni ufuk olmu ş tur. Diğer taraftan Türkiye davalar ın ı
Türk hükümeti ad ına haz ı rlayan, savunma yapan Türk avukatlarla
görüşmemiz bize İnsan Haklar ı Mahkemesi yargıs ın ı tanı mada daha
büyük katk ıs ı olmuştur.

İş te tüm bunlarm sonucunda İnsan Haklar ı Mahkemesi ile ilgili
olarak;

• Başvurma koşulların ı n gayet basit oldu ğunu, (harç yok, ya-
banc ı dil şartı yok, şekil şartı yok, süre uzun)

• Adil yarg ı lama hakk ın ın kulland ı r ı lmas ı en fazla başvurma
sebebi olduğu,

• Başvurularda en yoğun ş ikayetin haz ı rl ı k soru ş turmalar ı nda
olduğu (gözaltı süresi, gözaltı nda işkence, gözaltında failin kaybol-
mas ı, hazırl ık evrak ın ın eksik olmas ı, örneğin cinayette bir otopsi
raporunun bulunmamas ı gibi,

• Köy bo şaltma ve işkencenin Türkiye'nin görüntüsünü boz-
duğunu,

• Diğer hukuk davalar ında öteki Avrupa ülkeleri ile benzeşti-
ğimizi,

• Son y ıllarda gelen davalar ın diğer Avrupa ülkelerinin ortala-
maların ı uygun hale gelmeye başlad ığmı,

• Tazminat, kamulaştı rma, başörtüsü gibi diğer davalarda pi-
lot dava ve kararlar ın al ındığın ı, üye ülkeler bu davalara karşı yeni
yasalarla yeni telafi yollar ı bulmas ı halinde diğer davalar ın iade
edilmesinin kullanılan bir yol oldu ğunu,
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• Sanık veya davac ıya doğrudan veya vekili arac ılığıyla temsil Av. Kemal YAVU?
ve savunma ve delil bildirme hakk ının verilmiş olduğunu,

• Gerektiğinde bilirki şi incelemesi ve mahallinde ke şif yap ılarak
detay araştırması yap ıld ığını,

• Mahkeme ilam ından önce taraflara uzlaşma önerisini getirerek
süre verdiğini,

• İlamm icras ını Avrupa Birli ği Bakanlar Konseyi'ne ait oldu ğu,
ilamların icranm tehiri veya imtina halinde üye muhatap ülkeye ih-
raca kadar uzanan ciddi yaphr ımlar ımn bulundu ğunu, uygulamal ı
örnekleri ile gördük.

Ancak ne var ki Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin Türki-
ye'yi en çok mahkum etti ği adil yarg ılama hakk ını kulland ırmad ığı,
gerekçesinde oldu ğu gibi, Mahkeme'nin Türkiye'ye kar şı da dil yar-
gılanma hakkı tanınmad ığını üzülerek gördük. Zira Güneydoğu'dan
giden davarlar ın üç, dört ayda ele alınarak detay ara ştırmas ı yap-
madan, yeterli savunma hakk ı vermeden "yapmış tı r" önyarg ıs ı ile
bir çok seri kararlar verdi ğini, ama bunun yan ı s ıra kamulaştırma
ve çeşitli tazminat davarlar ında dört yıl yarg ılamay ı sürdürdüğünü
görüyoruz. Adil, etkin hızl ı yarg ıdan ve olmad ığı sebeple geciken
adaletten şikayetçi hukuk davalarının başvurular ı artık İnsan Hak-
ları Mahkemesi'ni "umut kap ıs ı " olarak görmüyor. Ama özendirilen
ve özellikle Güneydo ğu'dan giden tip davalar hem say ı olarak çok
olmasına rağmen derhal talep gibi Türkiye aleyhine istinas ız karar
verilmesi mahkememiz "adil, etkin tarafs ız yarg ı " ilkesi ile çeliş tiğini
gördük. Kald ı ki; Apo davas ında DEP davasmda ve diğer bölücü
unsurlara ili şkin davalarda iç hukuk düzenlemelerinin hiç hesaba
katılmamas ı, "Milli hukukun" yok sayılmasına rağmen başörtü de
pilot dava " Şahin davas ı nda" iç hukuk düzenlemesine mahkeme
müdahale edemez gerekçesi ile reddedilmi ştir. Oysa bu konuda net
bir yönetmelik dışında yasal düzenleme bulunmamas ına rağmen.
Mahkemenin oldukça siyasi, tarafl ı davranarak ön yarg ıh kararlar ının
olduğunu gözlemledik.

"insanliğı lı ortak mahşeri vicdan ın ın sesi", "son umut kip ıs ı " olmas ı
gereken İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin Avrupa'n ın Bat ı Medeniyeti
normlar ı, kimli ğini, siyasi önceli ğini, dayattığı bir yarg ı mekanizma-
sı olduğu kan ısını uyand ıracak kararlar ın bulunduğunu üzülerek
gördüm.
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Av. KeS YAVUZ	 Avrupa Konseyi Temaslar ı

Strazburg'da Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ziyaretleri
ile özellikle Avrupa Konseyi nezdinde ki Türkiye Ba şkonsolosu'nun
bizi Avrupa Bakanlar Konseyi salonunda kabul ederek, Bakanlar Ku-
rulu'nun işleyişi, Türk parlamenterlerinin çalışmalar ıyla Türkiye'nin
AB nezdinde ki çal ışmalanm ve İnsan Haklar ı Mahkemeleri'nde Tür-
kiye'nin davalar ın ın hazırlanmas ını, Türkiye avukatlar ı ile birlikte
bize detaylı bir sunuş takdimi, takdire şayand ı .

Biz Brüksel'den ziyade Strazburg'da AB'nin yeni birle şik devletin
yeni başkentlerinden birinde yargın ın (İnsan Haklar ı Mahkemesi)
yasamanm (AB) parlamentosu ve yürütmenin "Avrupa Konseyi Bakan-
lar Kurulu ve Avrupa Parlamentosu" bir üçgen gibi kesişen kanallarla
karşı karşıya kuruldu ğunu yeni birleşik devletin temel dizaynının
burada şekillendiğini gördük.

Strazburg temizli ği, düzenli şehirleşmesi, kanallar ı, köprüleri,
çiçüli cadde, sokaklar ı ve balkonları ile AB'nin ikinci başkenti olmuş
durumda.

Paris Barosu Ziyareti

30.06.2004 günü Paris'in en merkezinde Sen Nehri üzerindeki
adacıkta Paris Adliyesi'nde bizi kabul ettikleri Paris Barosu kütüp-
hanesi bir harikayd ı . İşte bir medeniyet ve onu olu ş turan değerlere
saygı budur diye içimden geçti.

Bizi kabulde haz ı r bulunan Türk Büyükelçisi Avrupa Barolar
Birliği Başkan Yard ımc ıs ı Paris Barosu Başkanı ve Barolar Birliği Baş-
kanım ızm konuşmalarmda en mutlu oldu ğum an Türk Büyükelçi-
si'nirı konuşmas ı idi. Zira bir an onu Osmanl ı'nın elçisi gibi gördüm.
Zaten konuşmas ında da bunu vurgulad ı . "XVII. yy. Frans ız modas ı
Türk et ki sindedir" diyerek Frans ızlar' ın en iddial ı olduğu konuda dahi
esin kaynağının Türkler oldu ğunu vurgulamas ı her türlü takdirin
üzerindeydi. İşte kendine güvenen temsil ettiği millete güvenen bir
büyükelçi.

Tabi bu tarih dolu şehrin en seçkin yerinde adliyenin bulunmas ı
ve adliyenin de en seçkin yerinin "avukat evine" tahsis edilmesi çok
anlaml ı idi. Türk Büyükelçisi'nin de katıld ığı Paris Barosu'nun ye-
meğinde avukatl ık mesleğ inin nedenli itibar gördü ğünü keza Baro
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Yönetim Kurulu Toplant ı Salonu'ndaki ihtişam ımda Fransa da avu- A Kemal YAVU!
katlığa verilen değerin bir simgesi oldu ğunu gördük.

Avrupa Barolar Birli ğ i Başkan Yard ımc ısı ve yeni dönem başkanı-
nın konuşmasında Birlik üyeleri arasında avukatlar ın serbest dolaşım
hakkın ın bulundu ğu ken Türk avukatlarmda olmamakla birlikte
Birlik üyesi avukatların Türkiye'de de dava takip etme haklar ının
bulundu ğu ve Avrupa'n ın herhangi bir şehrindeki avukat ın tüm
Avrupa ülkelerinde dava alarak takip ettikleri bu anlamda serbest
dolaşım haklar ın ın bulundu ğunu ancak Türkiye'deki avukatlar ın
böyle bir haklar ın ın bulunabilmesi için Avrupa Birliği'ne tam üyeli-
ğin gerekti ği ve serbest dolaşım hakkının kimi sorunları beraberinde
getirdi ği milli hukukların farklı muhteviyatlar ının artık başka ülke
avukatlar ı için engel olmamas ı müthiş bir imkan. Ba şka hukuklar ı
öğrenme mukayese etme, pratikte o yarg ılamaların içerisine girme
yeni bir ufuk. Dileğimiz Türkiye Avrupa Birliği'ne girmese dahi bu
haktan yararlanmas ı ve serbest dolaşım hakk ının Türk avukatlara
da verilmesidir.

Staj Eğitim Merkezine (Avukat Okulu)
ili şkin Değerlendirmeler

Fransa'da ve Avrupa ülkelerindeki avukatın itibarl ı konumunun
nas ıl oluştuğu ve avukatl ık mesleğine kabul şartlarının neler olduğu
esas itibariyle benim ve diğer baro başkanı arkadaşlar ımın en çok
merak ettiği konulardan biriydi. Bu bak ımdan staj eğitim merkezine
yap ılan ziyaret bizim için anlaml ı idi. Keza avukatl ık yasas ının değiş-
me sürecinde yeni yasa tasla ğı haz ırlanırken buradaki gözlemlerimiz
bize ışık tutabilirdi. Türkiye'de yargının önemli sorunlarından biri
hukukçu eğitimidir. Hakim ve savc ıların sınavla seçilerek al ınması ve
iki y ıllık stajla ve e ğitim merkezi program ıyla eğitilerek kürsüye ç ık-
maktad ırlar. Ancak avukatlar yönünden böyle bir s ınav ve eğitimin
söz konusu olmamas ı ve özellikle hukuk eğitiminin say ısal olarak
çoğalması nitelik olarak seviyenin her geçen gün dü şmesi karşıs ında
hukuk formasyonu almayan kişilerin usulü stajlarla avukatl ık sıfatını
kazanmalar ı Türk yars ı sisteminin ve savunma mesleğinin önemli
sorunlarından birini te şkil etmektedir. İşte bu bağlamda Paris Barosu
Avukat Okulu bize ilham verebilirdi. Yapt ığımız incelemede Paris
Barosu'na müracaat edenlerin ancak yüzde yirmi beşinin s ınavda
başar ı l ı olduğunu öğrendik. Kazananlar ınsa bir y ıl yeni bir eğitime
tabi tutulduklarmı, bu staj bittikten sonra yeniden yeterlilik s ınav ı
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Av. KenD İ YAVUZ yapılarak başaranlar mesleğe kabul ediliyor. Stajm ı tamamlayarak
ruhsat alan avukat iki y ıl bir avukat yan ında stajyer olarak çal ışıyor.
Müstakilen dava açam ıyor. Böylece fiilen üç y ıl yap ılan staj aşamasm-
da avukat aday ı çeşitli konularda çal ışmalar yapmas ı, tez haz ırlamas ı,
dava dosyas ı hazırlamas ı, karar haz ırlamas ı ve savunma yapmas ı
gibi çeşitli aşamalardan geçiyor. Staj E ğitim Merkezi'nde üniversite
hocaları hakim ve savcılar ve baronun görevlendirdi ği avukatlar aka-
demik ders veriyor ve stajyerlere ödevler vererek proje haz ırlattırarak
çalışmalar sıkı surette takip ediliyor. Böylece avukatl ığa haz ı rlanan
stajyerin sınav heyetince aynca sözlü savunma, jüri önünde savunma,
dil yeteneklerini sergileme, meslek eti ği ile ilgili s ınavlara tabi Wtul-
maktad ır. Böylece hem hukuki formasyon, hem ifade yetene ği, hem
de meslek etiği bak ımından başar ı l ı olan öğrenciler arasmda seçilen
avukatın iki y ıll ık gözetimi alt ında çal ışmas ından sonra müstakil
avukatl ık yetkisini kazanıyor. Böylesine etkin bir staj akademisine
bizim de ihtiyac ım ız ın bulundu ğu, staj süresinin iki y ı la ç ıkar ılmas ı
gibi bir zorunluluğun bulundu ğu, s ınavm başlangıcının sınavla yap ı l-
mas ı gerektiği, keza iki y ı ll ık akademik staj eğitiminden sonra aday ın
yeniden sınavla avukatl ığa kabulünün bizim avukatl ık yasas ında da
hüküm altına alınan bir zorunluluk olmas ını arz ediyorum. Barolar ın
ve Barolar Birliği'nin yeni Avukatl ık Yasas ı 'nda bu hususlar ı gözeten
yasal düzenleme çal ışmas ını yapmas ını temenni ediyorum.

Avrupa Barolar Birliği Konseyi (CCBE) Temaslar ı

Brüksel'de 01.07.2004 tarihinde CCBE Genel Sekreterli ği'nde
yap ılan temaslarda ve çeşitli ülkelerin barolar ın ın Brüksel'de yü-
rüttüğü sekreterya faaliyetlerini gözlemlediğimizde ve özellikle
İspanya Barosu'nun Avrupa Birli ği nezdinde yaptığı çal ışmalar ı ta-
kip ettiğimizde, barolar ın Brüksel'de kendi hükümetlerinin önünde
aktif, yol gösterici çal ışmalar yaptığını birliğin çıkard ığı yasalar ın
kendi iç hukuklarına uygun olmas ı bak ım ından büyük gayret gös-
terdiklerini, yasaların haz ırlanmas ına müdahil olduklar ını, ulusal
çıkarlar ına uymayan yasalara karşı hükümetleri uyararak o yasan ın
değ iş tirilmesi konusunda lobicilik çalışmalar ı yapt ıklar ın ın ve böy-
lece 'asanın haz ı rl ı k aşamas ında barolar ın müdahil olarak taslak
çalışmalar ını yönlendirdiklerini, hükümetlere ajanlık yaptıklar ın ı,
ulusal ç ıkarlarını koruduklar ını takdirle gördük. İş te bu gözlemleri-
mizin bizim üzerimizde b ıraktığı derin etkiler olu ştu. Bu bağlamda
neden Türkiye adayl ık sürecinde Avrupa Birli ği nezdinde Brüksel'de
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büro açarak yasal çali şmalar ı takip etmediğini, özellikle hükümetlerin Av. Kemol YAVUZ
barolar aracıl ığıyla Türkiye'nin ulusal ç ıkarlarına uymayan yasala-
rm takibi konusunda bugüne kadar faaliyetsiz kalm ıştır. Anlamak
mümkün de ğildir. Biz barolar' gerek müstakilen, gerekse barolar
birliği arac ı lığıyla Avrupa Birliği nezdinde oluşturacağım ız ofisle
Avrupa'n ın yasal düzenlemelerini takip etme, hükümeti koordineli
ulusal ç ıkarlara uymayan yasalarla ilgili lehe düzenlemeler için lobi
çal ışmalar ını yapma konusunda daha aktif görevler yapmam ız ge-
rektiğini düşünüyorum.

Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Türkiye
Masası 'ndan Sorumlu Üye Tarafından Verilen
Brifing ve Dü şündürdükleri

Yaptığımız sekiz günlük teknik inceleme gezisinin belki de benim
için en s ık ıntıl ıs ı Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki Konsey binasmda
bizi kabul eden genişlemeden sorumlu Türkiye masas ının sorumlu
üyesinin vermiş olduğu bir buçuk saatlik brifing olmuştur. Zira bizim
basın arac ılığıyla takip ettiğimiz ve tan ıdığımızın d ışında bir yüz ile
karşılaştığımızı söyleyebilirim. Çünkü basm ve siyasi iktidarlar arac ı-
lığıyla kamuoyuna hep iyi yüzü aktar ılan ve daha çok özgürlük, daha
çok iş ve imkan, kalk ınnıış müreffeh bir Türkiye, özgür bir Türkiye
vaadi ile takdim edilen Avrupa Birli ği'nin detay taleplerinde esasen
egemenlik haklarım ız ın bir kısm ın ı devretmekle kalmay ıp ayn ı za-
manda ünitel devlet yap ıs ından vazgeçen çeşitli az ınlıklara özgürlük
sağlama ad ı altında özerk bölgeler oluşturan serbest dolaşım hakk ının
tamnmadığı ekonomik yard ım yerine ekonomik sömürünün artarak
devam edeceği bir Türkiye istediklerini anlam ış olduk.

Değerlemeden sorumlu üyenin Türkiye'den taleplerine bakt ığı-
m ızda Kopenhag Kriterleri'ne önem verdi ğini ülkenin bu anlamda
kimi yasal düzenlemelerle mesafe ald ığını ancak yeterli olmad ığım
Türkiye'nin AB ile aras ında siyasi, kültürel alg ılamalar ında farkl ıl ık
bulunduğunu, Avrupa Birli ği'nin iş sebebiyle göç istemedi ğini, Türki-
ye'nin tarihi köklerinin kültürel al ışkanl ıklarımn, tüketim düzeyinin,
üretim düzeyinin Avrupa için çok yetersiz oldu ğunu bu konularda
iyileşme sağlanamadan üyeli ğe kabulün Avrupa için felaket olaca-
ğın ı kald ı ki Türkiye'nin daha siyasi anlamda katabilece ği mesafe
olduğunu, açıklıkla ifade etmişlerdir.
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Av. Kemal YAVUZ Ancak as ıl vurgunun Güneydoğu'da işkence olduğunu, Kürtlerin
ana dillerini konuşamad ı klar ını, Kürtçe'nin resmi dil olmas ı, eğ itim
dili olmas ın ı ve yay ın dili olmas ının sa ğ lanmas ı gerektiğini, Kürtçe
isimlerin nüfusa i şlenmesi gerektiğini, Kürtlerin siyasi kimliklerinin
tanınarak kültürel haklar ının verilerek kaybettikleri siyasi haklar ın
iade edilmesi gerekti ğini, bölgesel bir özerklik tan ınarak kendilerini
rahat ifade edebilmelerinin gerekti ğ inin vurgusu yap ılm ıştı r.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'den milli kimliğ inden, ulusal ç ıkar-
larımızdan vazgeçerek tam bir teslimiyetle Avrupa'n ın kap ıs ında
beklememizi istemektedir. Bu denli aç ı k detayl ı taleplere ra ğmen
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ni bir kurtuluş olarak görmesi ve ulusal
hedef olarak Türk milletinin önüne koymas ını doğrusu anlayamad ım.
Benim gözlemlerimle Avrupa Birliği İstiklal Harbi ile kazand ığı m ız
tüm nıüktesehatlardan vazgeçerek Sevr Antla şmas ı'n ın dahi vahim
çağdaş ve kristalize olmu ş versiyonunu bize takdim ederek kabul et-
memizi beklemektedir. Ne hazindir ki Türkiye'de ki hükümetlerde bir
maharetmiş gibi bunu yapma konusunda hep birbirleriyle yarış tılar.
Avrupa Birliği'nin as ıl amacı merkezi otoritenin insiyatifini zay ıflat-
mak sözde az ınlıklar ad ı altında oluş acak yeni bölgesel, ekonomik
ve siyasi güçler oluşturarak onları muhatap almaktır. Avrupa'n ın
Türkiye'ye kar şı iki yüzlü davrand ığın ı, hep çifte standartlarla yak-
laş tığı nı, dini özgürlük denildi ğ i ııde akl ına kilise aç ılmas ı ruhban ve
patrikhane okulu açılmas ı geldiğini, ifade özgürlü ğü denince ulusal
bütünlüğe karşı eylem içerisinde olan bölücü gazeteci ve tahrikçilerin
geldiğini, Türkiye'nin özgürlük ad ı altında güvenliğini teminat altına
ald ığı tüm yasalar ın değiş tirilmesi için mücadele edildi ğini, terörün
bahane edilerek Kürt kimliğ i vurgusu yap ılarak kültürel haklar
ad ı alt ında Güneydoğu'daki vatandaşlar ım ıza sözde arka ç ık ı larak
bölgesel güç olu ş turma gayreti içerisinde olduklar ını, Birliğe üye
olan hem de bir y ı lın içerisinde üyelik süreci tamamlanan dokuz
Doğu Avrupa Ülkeleri'nde aranmayan Kopenhag Kriterleri'nin s ı rf
Türkiye'nin üyeli ğinin önlenmesi için bahane olmas ı bak ım ından
detayland ı rılarak Türkiye'de arad ıkların ı, gönderdikleri temsilcilik-
lerle eyalet valisi gibi Türkiye'yi denetlendirdiklerir ıi de bunlar ın hiç
birinin ulusal ç ıkarımız ulusal onurumuzla ba ğdaşmadığını üzülerek
gözlemledik.

Biz hukukçular sadece adaletin gerçekle şmesi için mahkemelerde
uğraş an insanlar değiliz. Bizler adaleti, hayat ın her alanında ve her
yerde ve her şartta savunan insanlar ı z. Adaletsizliğe karşı da her
zeminde mücadele vermek zorunday ız. İş te ülkemizin karşı karşıya
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olduğu bu haks ız muamele karşıs ında da hukukçular ı n toplumun Av. Kemal YAVUZ
önünde onu ayd ınlatan, yol gösteren birer ışık olmas ı gerekir. Bu
bağlamda Avrupa Birli ği'nin üyeliğe kabul edece ğiz aldatmacas ıyla
otuz y ıld ır siyasi iktidarlara her istedi ğini yaphrm ışlard ır. Görünen o
ki on y ıl daha yaptıracaklar. Türkiye bu ilişkiden hem zararl ı ç ıkmakta
hem de bölgesel güç olmas ı önlemekte Avrupa'n ın piyonu konumu
Türkiye'den istenmektedir. Bizler ulusal ç ıkarlar ı m ız doğrultusun-
da tarihten gelen sorumlulu ğumuzla içinde yaşad ığım ı z ayd ınlatma
yükümlülü ğümüzün bulunduğunu dü şünüyorum.

Sonuç Değerlendirme

Böylesine kapsaml ı güzel bir geziyi tertip eden kat ılı mc ılarla
aram ızda kal ıc ı dostluklar oluş mas ın ı sağ layan başka Barolar Birli-
ği Başkanı Av. Özdemir Özok olmak üzere tüm Birlik yönetimine
katılımc ı otuz başkan ve bir genel sekretere te şekkür ve ş ükranla-
r ım ı sunuyorum. Yolculuk boyunca bizi türküsüz b ırakmayan can
dostum Selçuk Cirit'i ve vejeteryan pizza ile bize Avrupa'y ı dolaş-
tıran yabanc ı dili ve tecrübesini bizden esirgemeyen "tan ı teçhizatl ı
kameraman" sevgili dostum Nezih Da ğdeviren'i sevgiyle sayg ıyla
an ıyorum. Tüm bu güzellikleri bize ya şattığı için emeği geçenleri
selaml ıyorum. 12.07.2004
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Av. Ali Çetiıı AYGÜN
Karabük Barosu Ba şkan ı

27.06.2004 - 04.07.2004 TBB Avrupa Tetkik ve
İnceleme Gezisi ile ilgili İzlenimler

İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi, Paris Barosu ve Ad-
liyesi, CCBE Avrupa Birli ği ziyaret görüşme ve gezileri sekiz günlük
bir süreçte bu kadar yoğun ve dolu bir program...

Öncelikle böyle bir gezi düzenleyerek ufuk açan Türkiye Barolar
Birliği Başkanımız saym Av. Özdemir Özok ve şahs ında TBB Yönetim
Kurulu'nu Karabük Barosu ad ına kutlar ve sayg ılar sunanm.

27 Haziran Pazar günü Ankara'dan hareketle ba şlayan "TBB Tetkik
ve İnceleme Avrupa Gezisi" 4 Temmuz Pazar günü sona erdi.

Bu gezi biz baro başkanları ve geziye katı lan tüm arkadaşlara tarifi
imkans ız birikim ve tecrübe sa ğlad ı, var olan bilgilerimizi yenileme
ve geliştirme imkan ı sağlad ı .

Strazburg Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'rıde yap ılan görüş-
meler, ilk elden say ın Yargıç R ıza Türmen ve yaz ı işleri kadrosunda
yer alan Türk hukukçulardan alman bilgiler bizleri ayd ınlattı .

Strazburg'da ülkemizin Avrupa Konseyi nezdindeki Büyükel-
çi'nin bizleri ağı lamas ı bu şehirde bizleri yabanc ı l ı k çekmekten
uzaklaştırd ı .

29 Haziran günü trenle intikal etti ğimiz Paris, ş anına yak ışır
güzellikte bir şehir. Burada bizleri a ğırlayan Paris Barosu Başkanı ve
yöneticilerinin yaklaşımı s ıcak, Paris Adliyesi ve Barosu tarih koku-
yordu. Hukuk tarihinde önemli bir yer olan, Paris'te ziyaret etti ğimiz
Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi her baromuzun olma arzusunda ol-
duğu düzen ve genişlikte. Paris resmi program haricinde de önemli
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Av. Ak Çetin AYGÜN ve görülmesi ş art olan bir kent bizlerde vakit elverdi ğince gezdik ve
gördük.

1 Temmuz günü intikal etti ğimiz Brüksel nispeten sakin bir
kent. Burada da görü ştüğümüz CCBE yöneticileri bizlerle yak ından
ilgilendiler, bilgiler verdiler.

Ancak Brüksel'de Avrupa Birliği Türkiye Masas ı'nı ziyaret biz-
leri üzdü. Komisyon görevlisi Avrupa Birli ği'nin Türkiye'ye pekte
s ıcak bakmad ığını, yanlı davrandığı konusunda işaretler verdi. TBB
Başkan ı mız say ın Özdemir Özok'un kendisine yan ıtı muhteşemdi.

Resmi program ın bitmesini müteakip gidilen Bruegges kenti
tarihi açık hava müzesi gibi ve pek güzel korunmu ş .

Son gün baz ılarımız Amsterdam'a giderken bazilarımız Brük-
sel'de kalarak orada gezmeyi tercih etti. Sonuç olarak resmi tarafı ve
gezi taraf ı ile muhteşem bir gezi idi. Bu geziye eme ğ inin çok fazla
olduğunu gördü ğümüz say ın Av. Belk ıs Baysal'a ayr ıca sayg ı ve
teşekkürlerimizi sunarken Birlik yöneticilerimize böyle dolu dolu
gezi için tekrar teşekkür ederiz.
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Av. Necati YAKIŞIRER
Kars-Ardahan Bölge Barosu Ba şkan ı

27 Haziran - 04 Temmuz 2004 tarihleri aras ında AB temel ku-
rumlar ına yaptığım ız tetkik ve inceleme amaçl ı resmi gezimizin çok
önemli geçti ği inancınday ım. Bu geniş organizasyonu haz ırlayan
Barolar Birliği Başkanı sayın Özdemir Özok'a te şekkür ediyorum.
Bizleri samimi duygu ve davran ışlarla kar şılayan Türkiye'nin Paris
Büyükelçisi saym Uluç Özülker'e Avrupa Konseyi nedinde Türkiye
daimi temsilcisi Büyükelçisi say ın Daryal Batıbay'a ve e şine A İHM
yarg ı c ı say ın Rıza Türmen'e Paris Baro Başkan ı sayın Jean Maire'ye
AB Komisyonu geni şlemeden sorumlu Türkiye masas ı Genel Müdürü
sayın M ıss ır'a ve diğer kurumlara bizimle bilgi al ış verişinde bulunan
tüm yetkililere meslekta şlar ım ve Kars-Ardahan Bölge Barosu ad ına
teşekkürlerimi ve sayg ılar ımı sunuyorum.

Bir hafta boyunca yo ğun bir çalışma tempomuz oldu. Bu orga-
nizasyon daha önceden haz ırlan ıp düzenli bir program çerçevesinde
yürütüldü ğü için zaman kaybım ız hiç olmad ı diyebilirim. Tüm emek
ve mesaimiz AB temel kurumlar ın ı tetkik ve inceleme amaçl ı geçti.
Bu üretken incelemelerimiz sonucunda ş unu aç ı kça söyleyebilirim
ki. Birey olarak verimli deneyimlere sahip oldum. Gezimizdeki göz-
lemlerime girmeden önce Adalet Bakanl ığı 'na bir öneride bulunmak
istiyorum. Tüm savc ı ve yarg ıçlar ımızm düzenli aral ıklarla AB ve
özellikle Batı Avrupa'daki hukuk kurumlarmı ziyaret etmelerini, hu-
kuk alanında gerekli inceleme ve araştırma yapmalarını diliyorum.

Strazburg'a indi ğimizde havaalan ında karşımızda Lejyoner
olarak bilinen iki asker ve i şlemlerini yapan bir polis görebildik.
İlk anda özgürlüklerin ne kadar geni ş, insanlar ın ne kadar rahat ve
güvencede olduklar ın ı hissediyorsunuz. Burada as ıl olan her şeyin
hukuk kurallar ına uygun olmas ıd ır. Zaten insanlar bu kurallar ın
tümünü özümsemi şler. Davranış biçimleriyle bu kurallar ı severek
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Av. Necofi YAKI ŞIRIR ve isteyerek yaşamlarına geçirdiklerini gösteriyorlar. Çünkü konulan
kurallar insanlar ın onurlu ve özgürce yaşamalar ına olanak sağlayan
kurallard ır. Bask ıc ı, zorlay ıcı, hak ve özgürlükleri yasaklay ıc ı ku-
rallar değildir. Yap ı lan her şeyin insanlar ın mutluluğu ve güzelli ğ i
için olduğunu gösteren bir kenttir. Stazburg kenti AB'nin baş kenti
niteli ğindedir. Doğas ıyla, çevretemizli ğiyle, muhteşem kurumlar ıyla
ve güler yüzlü insanlar ıyla beni derinden etkiledi. İşleyen demokra-
tik ve hukuk kurumlar ıyla dünyan ın adeta çekim merkezidir. Yolu
Avrupa'ya düşen, baş ta hukukçular olmak üzere, herkesin buram
tarih, kültür, sanat kokan ve en önemlisi hukukun üswnlü ğünün
egemen oldu ğu bu kente u ğramalar ın ı, inceleme yapmalar ın ı tavsiye
ederim. Bu kent insanl ığa dair bir tüm özellikleri dostane bir şekilde,
birbirlerini sarmalayarak, bir özgürlük e şitlik ve dayan ışma gülü
gibi sizleri bekliyor.

Ilk resmi uğrak yerim A İHM oldu. 28.06.2004 tarihinde A İHM'nin
görkemli duru şma salonlarma girmeden önce kap ıdaki ilan tahtasına
baktım ve gözlerime inanamad ım. han tahtas ında 25 m21 lik bir daire-
nin ayl ık kiras ı 330 Euro yaz ı lıyd ı . Tabii elektrik ve su hariç. Bu kiray ı
Türkiye'deki konut kiralar ı ile mukayese etti ğimizde o zaman bizde
bir konutun kiras ın ın 1000 Euro olmas ı gerekir. Bunun niçin söylü-
yorum? Fransa da ekonomik refah ın ne kadar ileri boyutta olduğunu
öğrenmek için. Zaten Bat ı Avrupa ülkelerinde gelenekçi ve çekirdek
aile olgusu da giderek çözülmekte on sekiz ya şını bitiren erkek ve kız
çocuklar ının ilk işleri hemen bu tür ayr ı evlerde yaşamaktı r.

A!HM'deki duruşma salonlar ı beş y ı ld ızl ı lüks konferans salon-
larından daha lüks döşenmiş . İç aç ıs ı masmavi zeminler, ışığı bol, iç
dizayn ı mükemmel, davac ı ve davalıların salondaki oturuş pozis-
yonları ve dinleme cihazlar ı ile p ırıl p ı r ıl bir salon. İki yüz otuz sekiz
izleyicinin olduğu bir salonda savunma yapmak insana zevk verir.
Bizdeki duru şma salonları karşılaştır ıld ığında ise; baş ta Yarg ı tay du-
ruşma salonlar ı olmak üzere tüm adliyedeki daru şma salonlar ıyla
mukayese yapmak eşyan ın tabiatına ayk ır ı bir durumdur.

Sen Nehri adeta uyuyan bir dev gibidir. İnsanlar ı adeta okşaya-
rak sessiz, sakin bir şekilde ak ıp gitmekte. Teknik olanaklarla oya
gibi işlenmiş bir ressam elinden ç ıkm ış gibi şekil verilmiştir. Herkes
ama herkes Sen Nehri'ni göz bebe ği gibi korumakta onun daha gü-
zel olmas ı için katkı sunmaktad ır. B ırak ıniz bir sigara izmaritini, bir
kibrit çöpünü dahi nehrin içinde ve çevresinde bulmak olanaks ızd ı r.
Frans ızlar' ın çevreyi koruma felsefeleri şudur: "Biz doğayı , çevreyi ve
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tarihi" analar ı m ızdan miras olarak almad ık. Biz bu kutsal de ğerleri Av. Necati YAKI Şİ RER

atalar ımızdan ödünç ald ık diyorlar.

Tüm binalar ın balkonlar ına, yol ve köprü kenarlar ına baktığı-
mızda her tarafın çiçeklerle stislü olduklar ını gördük. İlk bakışta
naylon çiçekler oldu ğunu sand ım, yanına yaklaşıp incelediğimde,
hepsinin doğal çiçekler olduğunu gördüm. Gözlerime inanamad ı m,
inan ılacak gibi de de ğildi. Bunların bak ım ını sulamasmı sorduğumda
hayretlere dü ştüm. Koca kentteki bu çiçeklerin tümü merkezi sistemle
belediye tarafından sulan ıyormuş . Bir düğmeye basmakla ayn ı anda
tüm çiçekleri sulamak ve ilaçlamak mümkündür.

A İHM büyük duruş ma salonunda bizleri konuk eden, yarg ıç
say ın R ıza Türmen ve genç yarg ıçlar AIHM'nin işleyişi, personelin
konumu, dava say ıs ı hakkında geniş bilgiler verdiler. Bu konuda
aldığım birkaç notu sizlerle payla şmak istiyorum. Ocak 2004 tarihi
itibariyle 65.800 dava bekliyor. Bu davalar ın %18'i Türkiye'ye ait
davalard ır. 12.000 dava ile Türkiye ilk s ırada. Onceleri Türkiye'den
gelen y ıll ık dava say ıs ı 4.000 iken, şimdi ise dava say ıs ı 2.950'lere
düşmü ştür.

2004 tarihi itibariyle 6.000 dava say ıs ı ile Ruslar ilk sırada yer
almaktad ır. Say ın yarg ıç Türmen'in beyanlar ına göre; A İHS'nin
ve A İHM'nin sistemini ve i şleyişini, hukukun üstünlü ğü ve insan
haklar ına sayg ı çerçevesinde ne kadar özümsersek dava say ıs ı da o
oranla azalacaktır. Öncelikle ulusal makamlar ını AİHS'nin eksiksiz
uygulamalar ı gerekir. Türkiye'nin son y ıllarda demokratikleşme yo-
lunda, insan haklar ına saygı çerçevesinde attığı olumlu ad ımlar dava
say ıs ında ve davaların niteli ğinde değ işikliğe yol açmıştır. Türkiye de
2004 tarihi itibariyle gayrimenkul davalar ı ilk s ırada yer almaktad ı r.
Davalar ın makul bir sire içinde bitmemesi, ülkede ekonomik istik-
rars ızlık yüzünden faiz oranlarmın en enflasyonun çok bozuk olmas ı
nedeniyle, dava sahibi yurtta şlar ın mağduriyetlerine neden oldu ğu
için bu davalar yurtta ş lar ın ve dava sahiplerinin lehine sonuçlanm ış-
tır. İkinci s ırada DGM davalar ı yer almaktad ır. Bu davalarda askeri
yarg ıcm bulunuşundan dolay ı mahkemelerin ba ğıms ızlığı ve taraf-
sı zlığı ihlal edilmektedir. Gerekçesine dayanarak çok karar ç ıkmıştır.
Üçüncü s ırada ise, köye dönememe davalar ı yer almamaktad ır. Bu
konuda çok başvuru olmuştur. Grup davalarda pilot dava seçiliyor,
askeri şura kararlar ı da ayni yöntemle çözülüyor.

Daha önceki dava süresi ve göz alt ı süresi uzunluğu ulus üstü
hukuk kurallar ına uymuyordu. İşkence halen Doğu ve Güneydoğu
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Av. Necı h YAKI ŞIRER Anadolu'da devam etmektedir. Durumu özetlemek gerekirse; gayri-
menkul davalarında faiz ve enflasyon sorunu Kürt sorunu, kaynakl ı
Doğu ve Güneydoğu davalar ı ve Kıbrıs sorunu kaynakl ı tazminat
(Loizudo) davalar ı türkiye'nin ba şını ağ rıtmaya devam etmektedir.
Daha önceleri Türkiye'nin avrupa'dan görünen foto ğrafı iyi değildi.
Şimdi ise, olumlu yönde bir geli şme gözlenmekte, bu olumlu ge-
lişmeler karşıs ında ise, yukar ıda belirttiğim gibi davalar da nitelik
değ iş tirmekle ve diğer ülkelere benzemektedir.

AİHM'de dava açmada harç, pul ve damga vergisi yok. İç yarg ı
yolunun tükenmesi gerekir. Doğu ve Güneydo ğu'daki davalarda iç
yargı yolunun hikenmesinin beklemeden taraflar ın dava açma haklar ı
var. Davalar ortalama iki, üç y ıl sürüyor. Her dilde başvuru hakk ı
var. A İHM'nin yazı işlerinde k ırk beş yarg ıç, kalemde ise dört yüz
hukukçu çalışıyor. Atl-IM'de çapraz sorgu sistemi yani "Anglo-snkson"
sistemi uygulan ıyor.

Kay ıp olaylar ında üç kiş ilik bir heyet oluş turularak, inceleme
yap ıyor. Bu üç kişilik heyet geniş hukuki yetkilere sahip. Olay yerinde
inceleme yapma, tan ık dinleme, bu kaonuya ili şkin tüm bilgi ve bel-
geleri toplama yetkileri var. Bu konuda verilen nihay ı karar Bakanlar
Komitesi'ne gidiyör ve karar ın uygulanmas ı na başlan ıyor.

Başvuruda bulunan avukat olmas ı şart değildir. Hakk ı ihlal edi-
len herkes avukats ız da başvuruda bulunabilir. Her dilde ba şvuru
mümkündür. Faksla da ba şvuru yap ılabilir.

Avrupa Parlamerıtosu'nu ziyarette Türkiye'ye bak ış açılar ı konu-
sunda geni ş bir brifing verildi. Bu konudaki hassasiyetleri ve en ince
detayına kadar çal ışmalar ı beni etkiledi. Bu görü şmelerden çıkan
sonuçta inan ınız ki, biz hukukçular bile ülkemizde iş leyen meka-
nizmanın bu kadar fark ında değiliz. insanlara ve toplumlara kar şı
duyarl ı l ıkların ı har ıl harıl çalışmalar ı ve olağanüstü performanslar ı
bizi hayretlerb düşürdü.

İki günlük resmi Strazburg gezimizder ı sonraki ikinci u ğrak yeri-
miz dünyanın başkenti olarak tabir edilen Paris olacaktı r. Geceliğine
170 Euro ödedi ğinı iz Now Otel'den yeni mükemmel sabah kahvalt ı -
mızı yapıp, trenle Paris'in yolunu tuttuk. Strazburg ile Paris'in aras ı
ortalama 600 km.nin üstünde bir yol. Normal trenle yan ılm ıyorsam
üç saatte Paris'e ulaş abildik. Paris Gar ı 'na indiğ imizde Haydar Paşa
Gan'ndan büyük beş garı oldu ğunu gördük. Paris yirmi bölgede
bölünmüş, her bölgenin kendine özgü kanunlar ı ve belediyeleri
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var. Merkezi otorite tüm yetkilerini bu belediyelerine devretmi ştir. Av. Necati YAKI Ş IRER

Paris'te 14 milyon insan ya şıyor. 2.100 ki şi merkezde 12 milyonu
ise banliyölerde ya şıyor. Kozmopolit bir kent olup, yabanc ılardan
Afrika ve Asya'dan gelenler ço ğurduktad ır. Paris metrosu dünyanın
harikalar ı arasmda say ılabilir. Metro dantel gibi her tarafa yay ılmış,
seferler sabahtan aşlama kadar devam etmektedir. Trafik problem-
lerinin çözümü, toplu ta şımacı l ık ana eksenidir. Paris'e her gün 2
milyon araç girip çıkıyor. Hiçbir trafik tıkanıklığı söz konusu değildir
ve güvenlik berkemal. Hiçbir tehlikeyle kar şı karşıya değilsiniz. Paris
adeta kendinizi evinde emin ellerde hissediyorsunuz. Paris'te MÖ
500 senesinde halen Sen Nehri'nin ortas ında bulunan iki adacıkta
insanlar yaşard ı. Daha sonralar ı adalar ı terk ederek şimdiki Paris'i
olu şturmuşlar. Gerçekten Paris dünyada bilginin, kültürün, tarihin,
sanat ın, tekniğin, güzelliğin, zarafetin ve modanın merkezidir. Tüm
bu unvanlar ını ziyadesiyle hak eden dünyanın çekim merkezidir.
Paris'in en güzel do ğal özelliklerinden biri de Sen Nehri'nin şehri
ikiye ay ırmas ıd ır.

Rehberimizle gezi turumuza devam ederken bir yılda otuz çift
ayakkab ıyla Paris'in ancak dörtte birinin gezilebilece ğini öğrendik.
Paris'in gizemliliğini halen çözen yok. Opera bölgesi büyüleyici bir
bölgedir. Tarih ve sanatın merkezidir. Tarihi binalar tüm ihti şam-
larıyla birbirlerini destekliyor. Hapsi birbirinden güzel, taş işçili ği
ile süslenmiş, içlerinde kötüsü de ğil birazc ık iyi olmayanı görmek
mümkün değildir. Bu güzel tarihi eserlerin birinin önünde durup,
günlerce izlemek insana zevk veriyor. Opera bölgesinde, o geni ş alan-
da müzik akademisi, tiyatrolar, sanat ve kültür merkezleri birbirle-
riyle adeta dans ediyorlar. Ta ş duvardaki bar ış v kardeşliği, adalet
ve eşitliği temsil eden figürler insan olma bilincini ortaya ç ıkar ıyor.
Paris merkezi müzeler diyar ıd ır. Eski binaların tümü müze olarak
koruma altındad ır. Tabii her zaman açık olup, dünyanın dört bir
yanından gelen insanlar tarafından gezilmektedir. Fransa, gelirinin
çoğunu turizmden sağlamaktad ır. Her y ıl Fransa'da 75-80 milyon
turist gelmektedir. Ülkemizle k ıyaslamayı taktirinize sunuyorum.
Muhteşem opera bölgesini 1860 y ılında Garnie isimli 23 ya şındaki
gencecik bir mimar projelendirmi ş ve yap ımma baş lamıştır.

Lur Kilisesi (müze) 1.200m2 uzunluğunda olup, dünyanın ikinci
müzesidir. Birinci müze SN Petersbourg müzesidir. Notre-Damme
Kilisesi 600 senede tamamlan ıyor. Girişte üç kap ıs ı var, üç dini temsil
ediyor: Museviliği, H ıristiyanlığı, Müslümanlığı . Burada dili, dini,
ırk ı ne olursa olsun, tüm insanlara ve de ğerlere olan üstün sayg ı var.
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Av. Neati YAKI ŞIRER Onlara göre her şey insanl ık için, as ıl olan insand ı r. Tabi bu gezideki
not ve gözlemlerimi özlü olarak sizlere aktar ıyorum. 09.07.2004 tari-
hinde Paris Barosu'nu ziyaret edece ğiz. Fransa'ya ula ş tığım ızda cep
telefonuma bir bilgi mesaj ı geldi. Mesaj ı gönderen Türkiye'nin Fransa
Büyükelçisi say ın Uluç Özlükler'di. Mesaj ında Fransa'ya geliş imizden
memnun olduğunu, burada kald ığım ız sürece bizi konuk edebile-
ceğini, emirlerimizi her zaman her zaman bekledi ğini yazıyordu.
Tüm telefonlar ım da yazmıştı. 39 y ı ll ık deneyimli, kültürlü, bilgili
diplomat bizimle birlikte Paris Barosu'nu ziyaret etti. Bu sözleri Paris
Baro Baş kanı say ın Jean Maire'nin, baro ba şkanlar ımızm huzurunda
da tekrarlad ı . Say ın Büyükelçi'nin bu davran ışın ı Doğu ve Güney-
doğuda b ırak ınız üst komutanlar ı bir uzman çavuşun davranışıyla
k ıyaslama yapmanız ı istiyorum.

Paris Barosu 1264 y ı l ında kurulan bir barodur. Fransa'da biz-
deki barolar birli ği gibi üst bir birlik yoktur. Her baro ba ğıms ızd ı r.
Baro yönetim kurulu otuz alt ı kişiden oluş an deneyimli ve k ıdemli
kişilerdir.

Fransa'da ihtilaflarm temel çözüm şekli, müzekkereler, kar şı l ık-
l ı anlaşma, uzlaşma, tahkim ve arabuluculuktur. Arabuluculuk üç
tarafs ız kişiden olufln bir kuruldur. Arabuluculuk her türlü hukuk
davalarında uygulanabilir. Ceza hukukunda arabuluculu ğa ancak
Cumhuriyet Savc ıs ı başvurabilir. San ığın arabuluculu ğa başvurma
hakk ı yoktur. Arabuluculuk süresi altı ayd ı r. Ancak hakim bu süre-
yi uzatabilir. Arabuluculukta taraflar ın adli yard ımda bulunmalar ı
mümkündür. Arabulucu dernekler var. Bunlarda da arabulucu se-
çiliyor. Arabuluculuk ücreti ihtilafın k ıymetine göre ölçülüyor. Ara-
buluculuğun amacı kamu harcamalar ın ı azaltmaktır. Arabuluculuk
s ın çare değil sosyal bir düzenlemedir.

Türkiye ile Fransa ili şkileri 1483 y ılına dayan ır. Osmanl ı 'n ın ilk
büyükelçisi türban ve kaftan ıyla Fransa'ya yerle şmiş tir. Paris Baro
Başkanı Yard ımc ıs ı 'd ır ve sonraki dönem AB Barolar Ba şkan ı ola-
caktır. Türkiye AB Barolar Birli ği'nde gözlemci üyedir.

Biliyorsunuz bizde kurumlar ın başkanlar ın ı onurland ırmak
için madalya ve plaket verme gelene ğimiz var. Ayn ı geleneğimizi
orada da sürdürdük. Birlik Ba şkan ı say ın Özdemir Özok Barolar
Birliği amblemli plaketleri di ğer kurum temsilcilerine verdi ği gibi,
Paris Baro Başkan ı'na da verdi. Paris Baro Ba şkan ı bu davranış tan
geride kald ığını ancak, geleneklerinde kar şı tarafı onurland ırmak
için madalya ve plaket verilmediğini bunun yerine adaletin tarihsel
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geçmişine dayal ı kitap takdim ettiklerini belirtiler. Paris Barosu'nun Av. Neoti YAKI Ş IRIR

amblem ve rozeti yok, bu durum şekle önem vermediklerinin göster-
gesidir. 1264 y ı l ında kurulan baronun ilk yönetim kurulu tutanak ve
gravyörlerini bize gösterdiler. Bu belgeleri o kadar güzel ve itinal ı bir
şekilde muhafaza etmişler ki ak ıllara durgunluk verir. Bu tutanak ve
belgeler sanki birkaç y ı llık tutanak gibi karşım ızda duruyor.

Paris Barosu Kütüphanesi de tarihi binalar içinde tarihi bir abide
olarak karşınızda duruyor. Kütüphane'nin samimi ve s ıcak olmas ı
insanı müthiş bir şekilde etkiliyor. Tüm ya şam ım boyunca bu kadar
düzenli ve muhte şem bir kütüphane görmedim. Hukukun geçmi şine
dair ne kadar kitap varsa hepsi orada elinizin alt ındadır. İki metre
uzunluğunda muntazam ciltlenmiş eski kitaplar ı ilk kez orada gör-
düm. 500 m2 üzerinde iki katl ı, her katı yedi metre yüksekliğinde
ihtişamlı kütüphaneye söylenecek bir söz bulam ıyorum.

Paris'in cadde ve sokaklar ı çok geniş . 0 tarihte bu kadar düz-
gün ve geniş caddeleri dünyada ancak Paris'te görmek mümkün.
Geniş zadelerin gerekçelerini sorduğumuzda bize şu açıklamay ı
yaptılar. 1789 Fransiz Devrimi'nde, i şçi s ınıfı,özgürlüklere getirilen
sınırlamaların kald ır ılmas ı, özgürlüklerinin kapsamının genişlemesi,
demokratik ve sosyal hukuk devletinin ya şama geçmesi için sürekli
mitingler ve yürüyü şler yaparlarmış . 0 dönemde devlet, i şçi s ın ıfı-
nın hareketlerini denetim sayesinde trafik t ıkan ıklığı diye bir sorun
kalmam ış . 0 dönemde devlet, i şçi s ın ıfının hareketlerinin denetim
alhna almak için, geniş caddeler yapmış . Şimdi ise bu geniş cadde-
ler sayesinde trafik tıkanıklığı diye bir sorun kalmam ış . Dünyanm
moda ve eğlence merkezi şanzalizeye uğramamak elde değil. 3 km
uzunluğu 600-700 metre genişliğinde şanzaliye adeta özgürlüklerin
ve eğlencenin kap ıs ıdır. Yirmi dört saat ya şam canl ı ve tip diridir.
Yediden yetmi şe herkesin gönüllerince eğlendikleri bir e ğlence mer-
kezidir. Orada yaşama, eğlenmeye dair, hiçbir s ınırlama söz konusu
değildir. Zaten Paris'e yolunuz düşerse ayaklar ınız ve beyniniz sizleri
hep Şanzaliye'ye çekiyor. Herkesin dü şü Eyfel Kulesi'nin gizemini
tüm yönleriyle ve detayl ı aktarmak olanakl ı değil. Kule'nin mimari
yap ıs ı, dekorasyonu ve hele hele gece ayd ınlanmas ım mükemmel
ışıkland ır ılmış bir abide eseridir.

Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi 1989 y ı l ında kurulmuş, stajyer
avukatlara meslek içi e ğitim vermektedir. Dört y ı ll ık mastır yedi yıl-
lık eğitimden sonra staja al ınanlar beş ayda iş in tatbikini yap ıyorlar.
Dosyalar nas ıl hazırlanıyor, kalemde işler nas ıl yürütülüyor? Bunlar ı
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Av. Necati YAKI ŞIRER uygulayarak öğreniyorlar. Ceza hukukunda ise; stajyer avukatlar,
hakim-savc ı-avukat olarak duruşma salonlarında yerlerini al ıyorlar.
Gerek Anglo-sakson ve gerekse Kara Avrupas ı Ceza ve Ceza Yar-
g ılama Usul Sistemleri'ne göre pratik yap ıl ıyor. Duruşma yarg ıc ı,
duruşmay ı yönetmeye egemen mi? Savc ı dosyaya ilişkin tüm maddi
yan delilleri toplam ış m ı ? Toplanan delillerle istenen ceza için sevk
maddeleri birbirine uygun mu? Avukat dosyan ın kapsam ına, isnat
edilen suçun niteli ğine göre savunma yap ı l ıyor mu? Kendi yetkisine
dayanarak iddianın soyut olduğuna dair yeni delillerin mahkemeye
sunabiliyor mu? Savunman ın gereği olan bilgi, diksiyon ve hitabeti
gibi roller al ıyorlar. Bu özellikler ince elenip s ık dokunuyor. Amaç;
yargının halka güven vermesini ba ğıms ız ve adil yarg ılaman ın ya-
p ılmas ım göstermektir.

Stajyerler bir aylar ın ı, yargıda bir mahkemede yap ıyorlar. On iki
ay sonra bitirme s ınavma giriyorlar ve kendilerine sertifika veriliyor.
Bitirme s ınavında başar ı l ı olanlara iki sene boyunca stajyer avukat
olarak görev yap ıyorlar. Stajyer avukatla staj ını yapmayan avukat
aras ındaki fark; staj yapan avukat büro açabilir, staj yapmayan avukat
büro açamaz. İki yıllık staj ını tamamlayan stajyer avukatlara on sene
önce mezun olmu ş avukatlar, ö ğretim görevlileri, hakimler, savc ılar,
askerler ve polisler ders veriyorlar. Temel amaç, hukuku özü olmakla
birlikte diksiyon, bilgisayar, tatbikat, tez, meslek e ğitimi, anlatın ve
dilediği yabanc ı dilde kendini geliştirmektedir. Stajyer avukatlara
ayda 884 Euro'nun %15'ini devlet %75'ini Paris Barosu ödemektedir.
Staja devam zorunludur. Avukatl ık sınav ı yirmi bir şehirdeki, üni-
versitelerde yap ıl ıyor. Genelde %25'i ba şar ı l ı, %75'i başarıs ız oluyor.
İki kere üst üste başarılı olmayan stajyer başka mesleklere yöneliyor.
Sınav kurulu üç kişilik jüriden oluşmaktad ır. Jüri, avukat, hakim,
savcı ve üniversite elemanlar ından oluşan bir heyeftir. Staj eğitim
merkezinin asıl amacı, bilgi iktidarın oluşturmaktır. Paris Barosu'nun
toplam 17.000 üyesi bulunmaktad ır.

Brüksel'de ilk ziyaret yerimiz AB-CCBB (Barolar Birliği Konseyi)
oldu. CCBE'ye yirmi beş ülke üye, yedi ülke gözlemcidir. Türkiye'de
gözlemciler aras ındad ır. CCBE'ye proje baz ında destek sunar. CCBE
y ılda iki kez genel kurul olarak toplanır. Yılda 6 kez delegasyonunu
toplantıya çağırıyor. Yönetimde ülkeler aras ındaki denge kuzey-gü-
ney, doğu-batı şeklinde duruyor. Ülkeler aras ı meslek kurallarm ın
uyumlu hale getirilmesine, reklam yasa ğı, ettik değerleri uyma ve
savunmanın kutsallığma önem veriliyor. Avrupa Konseyi'nin yapt ığı
incelemeler sonucunda üye barolar ının kendilerine özgü yönetmelik-
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leri olduğu görülmüştür. Kuzey ülkelerinin yönetmelilderinin daha Av. h'eo ıı YAKI Şİ RER

esnek olmalar ına karşın, güney ülkelerinin yönetmelikleri daha ka-
tıd ır. CCBE'nin şuan üzerinde çal ıştığı konu yedi yüz bin avukat ın
ekonomik, sosyal, hak ve menfaatlerini korumak için bir yönetmelik
hazırlamaktır. CCBE'de şuan ki uygulamaya göre AB ülkesindeki
avukatlar istedikleri ülkede avukatl ık yapabilirler. Bu konuda bir dil
sorunu yoktur ve hiçbir s ınırlamada söz konusu değildir. CCBE'de
iki resmi dil kullan ı l ıyor. Kullanılan diller; İngilizce ve Frans ızca'd ır.
AB'nin yirmi be ş ülkesinde ise yirmi resmi dil kullanıyor. Brüksel
gezimizde dikkatimizi çeken konulardan biri Belçika. Hollanda ve
bir k ıs ım Batı Avrupa ülkelerinde sembolikte olsa kraliyet ailelerinin
varlığıyd ı. Kraliyet Saray ı ile Brüksel Adliye Saray ı'n ı mukayese et-
tiğimizde Kraliyet Saray ı, Adliye Saray ı karşıs ında bizdeki bir gece
kondu gibi kalmaktad ır. Bu da yarg ıya verilen değerin bir göster-
gesidir. Oralarda her şey hukuk, Özgür birey, demokratik devlet ve
örgütü toplum içindir.

AB Avrupa Komisyonu toplantı salonunda bizi kar şılayan AB
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Türkiye Masas ı Genel Müdürü
saym M ısır'a teşekkürlerimi yinelemek istiyorum. Şunu açık bir şekil-
de belirteyim ki, bir insan kendisine verilen görevleri ancak bu kadar
mükemmel yap ılabilir. Bu kadar müthiş sorumlu, p ırıl p ır ıl bir insan-
la görüşeceğimi hiç tahmin etmezdim. Ben tüm yaşam ım boyunca
siyasal-ekonomik-kültürel ve hukuksal konularla ilgili oldum. Aç ık
yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki, Türkiye'deki sorunlar kar şıs ında
say ın Mıs ır kadar etkin ve yetkin değilim. Geni ş bilgileri konusunda
kendilerini kutluyorum. Bize verdi ği brifingdeki bilgilerin derinli ğine
irımeden, özlü olarak şunlar ı aktarmak istiyorum: AB Konseyi'nin en
önemli dosyas ı Türkiye'dir. AB'nin Türkiye'ye ili şkin aç ıklamalar ı
Türkiye'de yay ınlanan gazetelerini ve 2. sayfalar ında yer almaktad ır.
Türkiye'nin son y ıllardaki yükselişi müthiş . Bu da şunu gösteriyor.
Türkiye samimi olarak AB'ye girmek istiyor. Bu konudaki anayasal ve
yasal düzenlemeler bunun göstergesidir. AB ülkelerinin bir çoğu Tür-
kiye'nin potansiyelini yeni ke şfediyor. 1963 Türkiye-Avrupa ili şkileri
ortaklık kararları (AET) 1995'te Türkiye ile AB'nin gümrük anla şmas ı-
nı 1997 Lüksemburg Zirvesi. Bu zirvede Türkiye'nin seçilebildiği teyit
edildi. 1994 y ıl ında 14 AB üye ülke hükümetleri Türkiye'nin AB'ye
girmesini teyit ettiler. Türkiye ile müzakerelerin ba şlatılmas ı istenildi,
bir yol haritas ı belirlendi. Bununla 2002 Kopenhag Siyasi Kriterleri ile
çerçeve çizildi. Türkiye bu kriterlerden önce dü şünen herkes için bir
cezaeviydi. Konu şmak yasak, dü şünmek yasak, yürümek bile yasaktı .
Yasak adeta bir yasaklar ülkesiydi.
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Av. Necati YAKI ŞIR[R Bu kriterlerin uygun olabilmesi için, temel özgürlükler, din,
inanç ve medya özgürlü ğü, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü,
ulusal az ınlığın korunmas ı, televizyonlarda Türkçe d ışmdaki dille-
rin kullamlma özgürlüğü, bu konuda herhangi bir model dayatma
söz konusu değildir. Önemli olan evrensel de ğerlere erişimdir. Bu
konuda Romanya, Bulgaristan ve Macaristan AB'nin temel yap ısını
an ında kavrad ılar. Türkiye'de bunu rahatl ıkla yapabilir. Türkiye
kadm haklar ı konusunda geleneksel yap ı halen kendini koruyor.
Kürt sorunu halen ortada durmakta, köy boşaltmalar ve koruculuk
sistemi karşısmda hiçbir iyileştirme ve ilerleme yoktur. I şkence yasal
düzenlemelere karşı halen devam etmekte. Seçim yasalar ı ve siyasal
partiler yasas ında iyileşme bazında hiçbir ilerleme yoktur. Kıbrıs
konusunda çözümsüzlük çözümdür diyen anlay ışın bitmesi laz ım.
Türkiye'nin halen K ıbrıs' ı tammas ı sorunu var. Daha say ılacak bir
çok soruna ra ğmen Türkiye'nin son y ıllardaki performans ı dikkat
çekicidir. Tüm bu aktardığım bilgiler resmi yetkililerin bize aktardığı
bilgilerdir. Hollanda ve Almanya'daki ziyaretimiz özel amaçl ı olduğu
için bu ülkelerde resmi temaslar ımız olmamış tır.
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Av. Halit ÖKÇES İZ
Kayseri Baro Ba şkan ı

Türkiye Barolar Birliği Tetkik ve İnceleme
Avrupa Gezisi Hakkındaki Dü şünceler

27 Haziran - 04 Temmuz 2004 tarihleri aras ında, TBB'nin dik-
zenlemiş olduğu Strazburg, Paris ve Brüksel'de düzenlenen tetkik
ve inceleme gezisi Türkiye d ışına ilk ç ıkışım olduğu gibi, Türkiye
dışındaki hukuk kurumlar ın ı da ilk kez görme ve inceleme f ırsatı
doğurmu ştur.

Dünya hukuk tarihinin gelişimine büyük katk ıs ı olan, özellikle
barolar ın ve savunma kurumunun tarihinde ayr ı ve müstesna bir yeri
Paris Barosu gezisi ve bu gezi esnas ında gördüklerim beni oldukça
etkilemiş ve düşünmeye sevk etmiştir. Paris Barosu, iç görünümü,
kütüphanesi, e şyalar ı, resimleri ve dizayn ıyla insan ı geçmişe götü-
ren, büyülü hava veren, adeta bir saray görünümüne sahip. Ancak;
beni etkileyen Baro'nun tarihine duyulan ilgi, arşiv ve kay ıt sistemi
olmu ştur. 1300'lü y ıllarda Baro'nun kurulmasma esas teşkil etti ğ i
kabul edilen, özellikle ilk kez bir araya gelen, çe şitli sorunlar ı konu-
şan ve birtakım kurallar koyan 10-15 civar ındaki avukat ın toplant ı
tutana ğının halen titiz bir şekilde saklanmas ı ve bu evraka adeta bir
mücevher gibi değer verilmesi, ülkemizdeki durumla karşılaştır ı l ınca,
oldukça takdire şayan bir durumdur. Baro'nun her tarafımn sanatsal
ve maddi değeri büyük olan yağ l ı boya tablolarla donatılmış olmas ı ,
kütüphanede bulunan kitaplar ın yüzyıll ık olmas ı, ülke ve adliye ça-
p ında Baro'ya duyulan sayg ı ve yukarıda belirtilen nedenler, Paris
Barosu'nun barolar aras ındaki mümtaz yerinin sebebi olsa gerekir.

Türkiye'de barolar ın, savunma kurumunun ve yarg ı düzeninin
Avrupa'daki benzerleriyle kar şılaşhr ılmas ını ve değerlendirilmesini
sağlayan gezi, bir hukukçu ve baro ba ş kanı olarak, insamn önüne
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Av. Halit ÖKÇESIl yeni ufuklar aç ılmas ın ı, yeni ve ilginç düşünceler ve fikirler doğ-
mas ına sebep olmuş tur. Özellikle Avrupa Birliği'nden müzakere
tarihi almanm eş iğinde gerçekle ş tirilen gezi, Avrupa'daki hukuk
kurumlarını tanıma irdeleme ve Türkiye ile kar şı laştı rma yapmak
aç ıs ından da son derece faydal ı ve ilginç olmu ş tur. Geziye katı lanlar
aras ında, Avrupa Birli ği yolunda, birliğe hukuk kurumlar ı ve işleyiş i
ile avukatl ık mesleğinin ifas ı, avukatl ı k hukuk ve meslek kurallar ı
aç ı s ından entegre ve uyum sürecinde ya şanacak sorunlar, zorluklar
ve aşamalar konusunda çok de ğ işik bakış aç ı lar ı yakalanm ış, konu-
ş ulmuş ve tartışılmış tı r.

Bütün bu sebeplerle gezi son derece faydal ı olmuştur. Barolar
Birliği Yönetimi'ni gezinin düzenlenmesi ve organizasyonu sebebiyle
kutluyor ve daha geniş katılımla, farkli bölge ve ülkelere yeni geziler
tertip etmesini temenni ediyorum.

Sayg ılar ı mla.
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Av. Fahri ÖRENGCIL
Kocaeli Baro Ba ş kanı

Barolar Birliği'nin Düzenlemiş Bulunduğu
Baro Ba şkanları Avrupa Seyahati Değerlendirilmesi

Barolar Birli ğimizin 27 Haziran 2004 tarihinden itibaren bir hafta
süre ile düzenlemiş bulundu ğu Baro Başkanlar ı Avrupa Seyahati'ne
Kocaeli Barosu Başkanı olarak katıldım. Bu gezide Strazburg'dan
başlayan Paris ve Brüksel ile devam eden incelemelerde Avrupa Kon-
seyi, Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi, Avrupa Birli ği kurumlar ı
ve CCBE dahil Avrupa'da bir hukukçunun görmesi gereken önemli
kurumlar ın hemen hemen tamam ını gördüm. Ülkemizdeki siyasal ve
hukuksal yap ıya Avrupa'dan yani d ışar ıdan başka bir gözle bakma
fırsatı buldum. Mesleğimizin Avrupa'da mesle ğe kabulden işleyişe
kadar olan uygulamalar ını kısmen de olsa görme ve ülkemiz uygula-
maları ile kıyaslama f ırsatı buldum. Bir anlamda baro başkanı ve sa-
vunma işini meslek edinmiş bulunan bir hukukçu olarak ülkemizdeki
aksaklıklar ı oradan daha yakmdan görme ve değerlendirme olana ğı
buldum. Bu gezide, geziye katılan tüm baro başkan, yöneticisi, Baro-
lar Birli ği yöneticileri dahil tüm meslekta şlarım ile yakmdan tanışma
ve çalışmalar ı birlikte değerlendirme olana ğı da doğdu.

Bu nedenle öncelikle bu geziyi düzenleyen Barolar Birli ği Başkanı
saym Av. Özdemir Özok'un şahsmda tüm Barolar Birli ğ i Yönetim
Kurulu ve çal ışanlar ına tabi say ın Av. Belk ıs Baysal ile birlikte ter-
cüme işi için bizlerle bulunan tüm çal ış anlara gönülden teşekkür
ediyorum.

Strazburg'da baş layan gezinin ilk dura ğı olan Avrupa İnsan
Haklar ı Mahkemesi'nde Türk Yarg ıç say ın R ıza Türmen'in bizi
karşılamalar ı, Mahkeme'de hemşerim eski Botaş Genel Müdürü
merhum saym Hayrettin Uzun'un kız ı say ın Ayşegül Uzun'un da
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Av. Fahri ÔRENGUL bulundu ğu bir çok genç Türk hukukçunun bizlere bilgi vermeleri
beni karşı layan ilk sürprizlerdi. Di ğer bir sürpriz ise Avrupa Konseyi
daimi temsilcimiz say ın Daryal Batıbay' ın program dahilinde bizlerle
birlikte olmas ı Avrupa Birli ği Bakanlar Komitesi'nde bizlere ülke-
mizin ve konseyde çal ışman ın/iş leyişin genel durumu konusunda
bilgi vermesi, Avrupa Konseyi Parlamento Binas ı'nı ziyaret sonras ı
konutunda bizlere ak şam yemeği vermesiydi.

Türkiye'den Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'ne önceki y ı llar-
da on bin civarmda dava dosyas ı giderken son y ıllarda bu miktar ın
üç binlere dü şmüş bulunmas ı, yani insan haklar ı ihlallerinin artık
ülkemizde azalmaya başladığın ı görmemiz, Avrupa Konseyi'nde
Türkiye y ıllarca izlenen ülke statüsünde iken, günlük on iki i şin on
birinin Türkiye oldu ğu tartış malar ı yaş anı rken izlenen ülke statü-
sünden kurtuldu ğunu öğrenmek de bizim için sevindirici ve gurur
verici tespitlerdi.

Bu şekilde gezinin birinci bölümünde A İHM'de verilen kararla-
rm mahiyeti, Türkiye'nin mahkemedeki durumu, Avrupa Konseyi,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Avrupa Parlamentosu ge-
zilerek Avrupa Birli ği'nin yasama, uygulama/yürütme ve yarg ıya
ilişkin Strazburg kurumlar ını yakından görme ve inceleme imkan ı
elde ettik. Tabi burada Strazburg'un bir Avrupa başkenti, örnek şehir
görüntüsünden etkilenmemek de mümkün de ğildi.

Gezinin ikinci bölümü olan Paris ziyaretinde; önce Paris Adliyesi
ve Barosu'na gidilmiş tir. Di ğer Avrupa kentleri adliyeleri gibi Paris
Adliyesi de gerçekten görkemli ve kentin en etkileyici binalar ından
birisi olarak dikkat çekiciydi. Adliye içersinde 1274 y ılında kuruldu ğu
öğrenilen Paris Barosu'nun kütüphanesi, toplantı salonu ve diğer
mekanları ile ortam her şeyi ile hukuk kokmaktayd ı .

En önemlisi bir Türk dostu oldu ğunu öğ rendiğimiz Paris Barosu
eski başkanı, Türk Frans ız Hukukçular Derne ği Başkan ı ve Paris Ba-
rosu yeni başkan ımn bizlere yapmış bulundukları "Avukatlar doğruyu
söyleyen insanlard ı r" şeklinde baş layan sunum ve yemekle devam
eden ev sahipli ği ve Paris Konsolosu'muzun da bizlerle birlikte olmas ı
yine devam eden güzel sürprizlerdi.

Paris Staj Akademisi'nin bir üniversite binas ı gibi olmas ı, her biri
otuz öğrencili k ırka yak ın dershanelerinin bulunmas ı, Frans ız avu-
katlar ının ciddi bir s ınav ile akademiye al ınmalar ı sonras ı yine ciddi
ve iki y ıll ık bir eğitimden geçirilmi ş olmalar ı biz Türk hukukçular ı
ve baro başkanları açısmdan örnek alınacak uygulamalard ı. Özellikle
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s ınav komisyonunun avukat, savc ı/hakim ve öğretim eleman ından Av. Fahri ÖRENGÜL

oluşmas ı, yazılı ve mülakat ağırlıkl ı olmas ı hukukçu eğitimine ne
kadar önem verdiklerini göstermekteydi.

Seyahatinüçüncü bölümü Brüksel ziyareti ile devam etmi ş bulun-
maktad ır. Burada AB'nin hukukçu temsilcilerinin üyesi bulunduğu
AB dışındaki bazı ülkelerin de gözlemci s ıf atı ile yer aldığı, ülkemizin
de gezide bizlere yard ımc ı olan sayın Av. Belk ıs Baysal'ın Barolar Bir-
liğimiz ad ına gözlemci s ıfatıyla görevlisi bulundu ğu (CCBE) Avrupa
Birliği Barolar Konseyi ziyaret edilerek; Avrupa Birli ği ülkelerindeki
avukatlık uygulamalarını dinleme ve görme fırsatı bulduk.

Burada Avrupa Birliği'nde ne konu şulmakta ise aynı şeylerin
konuşulmakta olduğunu, bu kuruluşun bir anlamda Avrupa Birli-
ği'nin avukatlar birli ği gibi çalıştığın ı, örneğin; AB'de konu şulmak-
ta bulunan rekabet hukuku ve ko şulları ile malların ve hizmetlerin
serbest dolaşımmı öngören AB ilkelerinin de burada tartışılmakta
ve değerlendirilmekte oldu ğunu, ayrıca meslek kurallar ının bütün-
leştirilmesi, mesleki rekabet ve disiplin kurallar ının yerleştirilmesi,
s ın ır ötesi çalışma ve ilişkilerin düzenlenmesi, terörizm ile mücadele,
terörizmin mali kayna ğın ı teşkil eden kara para ile mücadele gibi AB
hukukunu ilgilendiren her konuda CCBE'de çal ışmalar yap ıldığım
görme fırsatı bulduk.

AB'nin genel anlay ışı hizmetlerin ve mallar ın serbest dolaşımı
oldu ğundan herhangi bir AB ülkesinde çal ışmakta bulunan bir
avukatın geçici bir süre ile bir başka AB ülkesinde vekillik hizmeti
vermesinin mümkün oldu ğunu, burada avukatın yapacağı işin ça-
lışmak istediği ve vatandaşı olmadığı AB ülkesi bir avukat bulmak
ve duruşmada bu avukatm referansmı almak olduğunu, avukatın
o ülkenin yabanc ı dilini bilme zorunluluğunun bulunmad ığını öğ-
renmiş olduk.

Halen CCBE serbest dolaşıma esas olmak üzere üç önemli ko-
nularda çal ışmalar yap ıldığın ı, bunlardan bir tanesinin bir diğer adı
Mali Mesuliyet Sigortas ı olan Mesleki Mesuliyet Sigortas ı'nın tanım ı,
hayata geçirilmesi ve ko şullarının tespiti, diğerinin kendi ülkelerinde
çalışmakta bulunan avukatlar ve ülke de ğ iş tiren avukatlar ın uyacak-
ları disiplin ve denetim koşullarımn oluşturulmas ı, bir diğerinin ise
avukatları sosyal güvenlilcleri ile genç avukatlarm lisans ve lisansüstü
eğitimlerinin sağlanması ve bu husustaki serbest dola şım ın koşulla-
rının oluşturulmas ı çalışmalar ı olduğunu, örneğin; şu an AB ülkesi
vatandaşlarından sadece avukatlar değil hukuk lisans ı almış bütün
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Av. Fahri ÖRENGÜL hukukçularm serbest dola şım anlay ışından olmak üzere, istedikleri
AB ülkesi barosuna kayd ım yaptırarak hukuk staj ı yapabilmekte
olduklar ın ı, avukatl ık ruhsatı alabilmekte ve o ülkede bu şekilde
de çal ışabilmekte olduklar ını, bu anlay ışın AB ülkelerinde hukuk
eğitimi almış bulunan tüm hukukçular ın diplomalar ının tartışmas ı z
başka AB ülkelerinde de kabul edildiği sonucunu doğurduğunu da
yak ından görmüş olduk.

Ayn ı gün Brüksel'de bu defa Avrupa Birliği Komisyonu'nun
toplantı salonunda Genişleme Genel Müdürlüğü Türkiye Masas ı
Şefi ziyaret edilerek kendisinde AB ve Türkiye ilişkileri konusunda
bilgi al ınımştır.

Burada on kişilik bir ekip ile çal ışılmakta oldu ğunu, gezi tarihi
itibariyle Türkiye'nin Komisyon'un en önemli konusu durumunda
olduğunu, hafta Firnı ncial Tirnes'ta iki günde bir Türkiye konusunun
işlenmekte olduğunu, Temmuz 2003 itibariyle uluslararas ı arenada
ve AB'de Türkiye'nin bu nedenle birinci derecede tartışılan ülke
konumunda oldu ğuna tan ık olduk.

1963 Antlaşmas ı'nın 18. maddesine göre koşulların oluşmas ı du-
rumunda AB'ye üye olma hakk ına sahip bulunmakta olan ülkemizin
1989 yılındaki üyelik başvurusunun olumsuz sonuçlanmasmdan son-
ra 2001 y ıl ında aday ülke konumuna gelmesi ile çal ışmaların h ızlan-
dığını, bu aşamadan sonra ülkemizin yasal, finansal ve kurumsal
anlamda AB müktesebat ına ulaşmas ı aç ıs ından çalışmaları n h ı zlan-
d ırıld ığmı, Haziran 2004'ün ortalar ında yap ılan Brüksel toplantı s ında
da AB Komisyonu hiç beklenmeksizin çalışmalara devam edilmesi
karar ı vermiş bulunduğunu öğrendik.

Temmuz 2004 itibariyle Avrupa Birli ği'nin Türkiye'yi reformik
çalışmaları ve medeniyetler bar ışı anlam ında çok önemli bir ko-
numda gördü ğünü hemen herkesin Türkiye'yi masas ında görmek
ve değerlendirmek istediğini, bilinen kriterlere uyulup uyulmad ığı
hususlar ında son derece ayr ı ntı l ı bir izleme i şlevi gördüklerini,
ekonomik diyalog ve yap ılmas ı gereken yeni yasal düzenlemeler
çerçevesinde yard ımlar yap ıldığın ı , çalışılmas ı gereken seksen bin
sayfal ık bir mevzuat bulunduğunu ve Türkiye'nin AB'ye kat ı l ımı
konusunda 2014 y ı l ının düşünülmekte oldu ğunu ilk ağızdan dinleme
fırsatı bulduk.

Temmuz 2004 itibariyle Türkiye'nin reform paketleri ile çok
önemli geli şmeler kaydetti ğinin, Türkçe d ışındaki dillerin özgürce
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konuşulmas ı ile asker sivil ilişkilerinin AB düzeyine çekilmiş bu- Av, Fohü ÖRENGÜL

lundu ğunun, uluslararas ı sözleşmelerin AY'ye ayk ır ı lık iddias ında
bulunulmamas ı ile yargı organlar ını bağlay ıc ı konuma getirilmiş
bulunmas ı hususundaki Anayasal de ğiş iklikler önemli de ğ işiklikler
olduğunun, tabularm y ık ılmakta, istinaf mahkemelerinin kurulmakta
olduğu ve Türkiye'nin artık özgürlükler ülkesi olmaya ba şladığınm,
muazzam hareketlilikte ve gelişmekte bulunan bir Türkiye görül-
düğünün artık AB tarafmdan kabul edildi ğini ilk ağızdan dinleme
fırsatı bulduk.

Yine Temmuz 2004 itibariyle Türkiye'den;

1. Yargının tamamen ba ğıms ız bir konuma getirilmesi ve i ş le-
vinin arttırılmas ı,

2.Yeni ceza ve usul yasas ımn haz ırlığı , hakimlerin e ğitimlerinin
yap ılmas ı ve tamamlanmas ı, hakimlerin çalış ma koşullar ının iyileş-
tirilmesi, istinaf mahkemelerinin kurulmas ı,

3. ifade, örgütlenme, dini inanç, basm ve medya özgürlü ğüne
ilişkin yasal ve uygulamaya yönelik çal ışmalarının gereği gibi ya-
pılmas ı,

4. Siviller ile askerler arasmdaki ilişkilerin AB ülkeleri ile ayn ı
düzeye çekilmesi,

5. Kültürel haklar dedi ğimiz (her dilin e ğitiminin yap ılmas ı
dahil özgürce konuşulması, kültürlerin yaş amas ı ve gelişmesi gibi)
tüm haklar ın sadece kağıt üzerinde değil, uygulamada da noksan-
s ız uygulamas ının sağlanmas ı hususlar ında da önemli beklentilerin
bulunduğunu öğrendik.

Bu toplantıda konferans ve sunum sonras ı konuşmac ıya sorulan
sorulardan AB Türkiye Masas ı'nm ülkemizde sivil toplum kurulu şları
ile de bağlantılarının bulunduğu bu kurulu şlar ın Diyarbak ır Barosu
ve insan haklar ı dernekleri oldu ğunu ifade etmesi üzerine; Barolar
Birliği Başkammızın söz alarak Türkiye'nin dünyada ilk kez kurtulu ş
savaşım verdiği medeniyete sava ş sonras ı yüzünü döndüğünü, Tür-
kiye'nin Avrupa medeniyetini yakalama ve hatta a şma felsefesinin
Cumhuriyet'in kurulu ş felsefesi oldu ğunu, bu anlay ışın AB'de baz ı
çevrelerce ifade edilmeye çal ışıld ığı gibi yeni olmad ığını, bağlantı
kurulan baro ve sivil toplum kurulu şunun yanında başka kuruluş-
lar ile de bağlantı kurulmas ının gerekli bulundu ğunu, bu anlamda
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük barolar dahil tüm barolar ile
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Av. Fahri ÖRENGÜI bağlantıların kurulmas ı gerektiğini, ayr ıca başkaca bir çok sivil top-
lum kuruluş larının da bulundu ğunu, Türkiye'de darbelere en güçlü
karşı koyan kamu kurumu niteli ğindeki sivil toplum kuruluşlar ının
barolar ve Barolar Birli ği olduğunu, neden Barolar Birliği ve diğer
barolar ile bu çal ışmalarm paylaşılmad ığını ifade etmesi görevliye
yap ılmış önemli bir hatırlatma, bizler için de bir haf ıza tazelemesi
olmu ş tu.

Brüksel'de ayr ıca AB düzeyinde barolar delegasyonunun bulu-
nduğu bölüme de gidilmiş olup burada çok genç Frans ız ve İspanyol
delegasyonlar ile karşılaşıld ı . Bu hukukçular ın da barolar ı tarafından
görevlendirildikleri, burada ülkeleri ile AB aras ındaki hukuki gelişme-
lerin değerlendirilmesi, AB'deki tüm gelişmelerin yerinden izlenerek
ülkelerine ulaştırılmaya çalışıld ığı, karşı lıklı bilgi akışınırı sağlanmas ı
anlam ında önemli görevlerinin bulunduğu görülmüştür.

Barolar Birliğin'in düzenlemiş bulunduğu Avrupa hukuk ku-
rumları ve İnsan Haklar ı Mahkemesi ziyareti nedeniyle bir hukukçu/
baro başkam olarak kendimi çok şanslı hissettiğimi burada ifade
etmeliyim. Bütün ziyaretlerimiz de yabanc ı dil çevirmenleri haz ır
bulunmuş ve çeviri işlerini yapm ışlard ır. Diğer meslekta şlar ım ın
da ayn ı duygularla dolu oldu ğunu biliyorum. Hiç bir ziyarette en
küçük bir aksama olmamıştır. Önceden planlanmas ı nedeniyle gerek
mahalli büyükelçiler, gerekse di ğer ilgili kurum temsilcileri bizleri
haz ır olarak kar şı lam ışlard ır. Barolar Birli ği'nin ve baroların yurt
d ışında da etkili, kabul gören kurumlar oldu ğunu mahallinde aç ıkça
izleme fırsatı bulduk.

Avrupa'da Türkiye'nin Temmuz 2004 tarihi itibariyle çok tart ı-
şılmakta ve değerlendirilmekte olan bir ülke konumunda oldu ğuna
tan ık olduk. 0 tarih itibariyle Türkiye'nin AB uyum çal ışmaları ko-
nusunda önemli mesafeler kat etmi ş bulunduğunu da yerinde görme
fırsatı bulduk. Avrupa Birliği ülkelerine ülkemizdeki sivil toplum
kuruluşlarm ın daha fazla ilgi göstermesi, ortak çal ışma zemini olu ş-
turarak ülkemizi daha fazla tan ı tması ve kötü niyetli ve hatal ı tanıtım
yapmakta bulunan bir kıs ım sivil toplum kurulu şlar ının çalışmalarına
engel olunmas ı gerekmektedir.

Özellikle AB ile bütünle şme çabalar ın ın yargının ba ğıms ızl ığını
hedeflemekte olmas ı ve bu konuda bugüne kadar önemli bir adam ın
atılmamış bulunmas ı çok dikkat çekici bir husustur. Avrupa Birliği'ni
biz hukukçuların ve barolar ın bu anlamda etkilemesi ile yarg ı bağım-
sızlığı, siyasi partiler yasas ı, seçim yasalar ı ve demokrasimizin tam
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olarak oturtulmas ı ile savunmanın önünde bulunan yasal engellerin Av F ı hd ÖRENGÜ

kald ırılması anlam ında etkilemesi mümkündür. Bu şekilde önemli
sorunların çözülebileceği de aç ık bulunmaktad ır.

Diğer aç ıdan Avrupa Birli ği'nin sermayenin ve insan ın serbest
dolaşımmı esas almas ı karşısnda zamanla hizmet sektöründe de bir
serbest dolaşım söz konusu olacağı kesindir. Yukar ıdaki anlatımda
da görüleceği gibi AB üyesi ülkelerde hukukçularm da istedikleri
ülkelerde staj yapma, avukatl ık ruhsatı alma ve orada i ş yapma ola-
naklar ı vard ır. Bu anlamda AB'ye uyum çal ışmalar ı açısndan hukuk
fakültelerinüzin de üst düzeyde olmas ı ile fakültelerimizin AB düze-
yinde diplomalar ının kabul edilebilirliğinin sağlanmas ı zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu anlamda her bir hukukçunun mutlaka en az bir
yabancı dil edinme zorunluluğu da vard ır.

Barolar Birli ğimizin Avrupa hukuk müktesabmın daha yak ın-
dan tanınmas ı açısndan bünyesinde hukuk konusunda uzmanla ş-
mış yabanc ı dil çevirmenlerini istihdam etmeleri ile, çevirilerini tüm
Türkiye barolar ına ve dolay ıs ıyla tüm meslektaşlar ım ıza ulaştırmas ı
zorunluluğu görülmüştür. AB'nin tüm hukuk kurumlar ında yetkin
ve yeteri kadar hukukçunun yine Barolar Birli ğimiz ad ına görevlen-
dirilmesi ile ülkemize bilgi ak ışmın sağlanması zorunlulu ğu vard ır.
Önümüzdeki süreçte seksen bin sayfay ı bulduğu belirtilen AB'ye
uyum çalışmalar ımn hukuki düzenlemeler ile yap ılacağı hususu
aç ıktır. AB'ye giriş ile birlikte tüm AB üyesi ülke hukukçular ının
ülkemizde de serbestçe mesleklerini icra etmeleri durumunda yeter-
siz eğitim ve meslek formasyonu kar şıs ında bizlerin zor durumda
kalacağı hususları da aç ık bulunmaktadır.

Bu durumda tüm baroların ve Barolar Birliği'nin hukuk e ği-
timinin üst düzeyde yap ılmas ı, mesleğe kabul ve staj ko şullarımn
AB düzeyine getirilmesi ve bu şekilde AB ülkeleri hukukçular ı ile
ülkemiz hukukçular ının rekabet edebilme olanaklar ının sağlanması
zorunluluğu vard ır. Maalesef tüm bu çal ışmalar yine Türkiye barola-
rını ve Barolar Birli ği'ni beklemektedir. Bu nedenle Barolar Birli ği ile
dayanışma halinde tüm baroların ortak çalışma yapma zorunlulu ğu
bu gezi ile bir kez daha anla şılmıştır. Yargılama hakk ı bir ülkenin
egemenlik hakk ı ise, yarg ın ın ba ğıms ızlığı ve dolayıs ıyla savunma-
nın bağıms ızlığı devlet olmanın temel koşulu ise, bu görevlerin hep
birlikte Türkiye hukukçular ı olarak yerine getirme misyonumuz ve
zorunluluğumuz vard ır.
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Av. Fahri ÖRENGÜt Bu gezinin gerçekten çok faydal ı oldu ğunu ifade etmek isterim.
Mümkün olsa tüm hukukçular ım ızın böyle bir hukuk gezisine kat ıl-
malar ı ile bizim gibi ufuklar ım çok geliş tireceklerine inanmaktay ım.
Esas ında süreklilik arz eden bir ayd ınlanma projesi olan Atatürk
Cumhuriyeti'nde amaçlanan; hukuk devleti, yarg ı bağıms ızl ığı ile
tam demokrasi anlay ışının noksans ız tesisi ve bu amaçla savunman ın
daha özgür bağı ms ı z hale getirilmesi anlam ındaki ortak çabam ız ın
devani ı dileklerim ile en derin sevgi ve sayg ılar ım ı sunuyorum.
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Av. Nezih DAĞDEVIREN
Konya Barosu Başkan ı

Türkiye Barolar Birli ği
Avrupa Tetkik ve İnceleme Gezisi

İzlenceler

TBB'IİiIİ Strazburg'da başlayan ve Brüksel'de sona eren baro baş-
kanlar ı ve TBB yöneticilerinden olu şan bir heyetle meslek aç ıs ından
inceleme yap ılması amac ıyla düzenlediği Avrupa Gezisi hukukçu
olarak bizlere katk ı sağlay ıc ı olmuş tur.

Öncelikle bu gezinin düzenlemesinde katk ı ve emeği geçenlere
şükranlar ım ızı sunmak isterim.

Bu gezilerin ilerleyen günlerde belki farkl ı içeriklerle devam et-
mesi ve bu gezilerde sa ğlanan kazanımların gezilere iştirak edemeyen
hukukçulara payla şıma aç ılmas ı kuşkusuz daha anlaml ı olacaktır
düş üncesindeyim.

Gezinin farkl ı aç ılardan de ğerlendirilmesi uygun olacakt ır. Bu
tür gezilerin bundan sonraki düzenlenenlerinde çok daha verimli
neticeler elde edilmesine yönelik olarak tasarlanabilmesi için bir kaç
küçük notu paylaşmak gerekti ği kanaatindeyim.

Öncelikle bu tür gezilerin ekonomik olmalar ı ile birlikte resmi
temas niteliğinde ölçüsü dikkate almarak seyahatin aşamalarında
kullanılan vas ıtalar ın özenle seçilmesi gereklili ğ i üzerinde durmak
gerekiyor. Uçak-tren-otobüs olarak temel ula şım vas ıtalarının kullanı-
m ında bagajlar ın taşınınas ı zorluğuda dikkate al ınarak mümkün ise
tren yolculuğuna müracaat edilmemesi uçak-otobüs yolculuklarına
ağırlık verilmesi uygun olabilecektir.
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Av. Nezih DAĞDEV İREN Yine gezi program ının Avrupa diyalogları bölümünde mümkün
ise biraz daha ayrıntı lı program yapmak ve seyahate i ştirak edenlere
daha fazla bilgi sunmak katılımc ılar ın dikkatlerini geziye yöneltme-
leri aç ıs ından uygun olacakt ır.

Gezi öncesinde katı l ımc ılarla birebir temas edilerek en uygun
ulaşı mla grup oluşumunun sa ğ lanmas ı da dikkat edilecek bir başka
küçük ayrıntı olarak görünmektedir.

Gezinin usulüne ilişkin bu birkaç not d ışında as ıl olan içerikle
ilgili yorumlara dikkatimizi toplad ığım ızda bu gezinin ana temaları
şunlard ı;

• Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi ziyareti,

• Avrupa Konseyi ziyareti,

• Paris Barosu ziyareti,

• Paris Barosu Staj E ğitim Merkezi ziyareti,

• CCBE Genel Sekreteri ile toplant ı,

• CCBE Delegasyon Temsilcileri ile toplantı ,

• AB Türkiye Masas ı Şefi ile toplantı .

Bu tema ak ışı do ğrultusunda temaslar ve düşüncelerimi payla-
şım mantığı çerçevesinde sunmaya çal ışaca ğım.

• Avrupa İ nsan Haklar ı Mahkemesi Ziyareti

AİHM duru şma salonlarından birinde gerçekleştirilen bir top-
lantı ile sımrlı olan temaslarda mahkemede görev yapan Türk Yarg ı ç
R ıza Türmen ve yine Mahkeme'de raportör olarak görev yapan genç
Türk hukukçulardan olu şan beş kişilik bir heyet ile bilgi al ışverişin-
de bulunulmu ş, yine bunlardan bir genç hukukçumuz tarafından
AİHS'nin 6. maddesinde yer alan Adil Yarg ılanma Hakk ı'nın kulla-
n ımında Mahkeme'nin dikkat etti ği hususlar ın aç ıklamalarını içeren
bir sunum al ınmış tı r,

Say ın R ıza Türmerı'in anlatı mlar ında dikkat çeken hususlar ı
kısaca hatırladığım ızda şu sahr başlar ı dikkat çekmiş tir;
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AİHM'de bekleyen dava say ıs ı Ocak 2004 itibariyle 65800 ci- Av. Nezilı DAĞ DEVIREN

var ı.ndad ır. Bu davalarm %18'i Türkiye'ye ait bulunmaktad ır. Bu
rakamlarm aleyhinde en çok dava aç ı lan ülke ünvanın ı Türkiye'ye
kazand ırdığı fakat son y ıllarda Türkiye den açılan davalarda artış
değil dü şüş olduğu ifade edilmiştir. Ülkemizden açılan y ıll ı k dava
say ı s ının hali hazırda ortalama 3.000 civar ı nda olduğu, Rusya'dan
aç ılan 2003 y ıl ında 6.000 dava, Romanyadan aç ılan 4.200 civar ında
dava olduğu belirtilmi ştir.

Türk davalarının en büyük özelliğinin grup davalar ı oldu ğu vur-
gulanmıştır. Dava türü olarak en önemli davalar ın, istimlak bedelleri-
nin geç ödenmesine yönelik davalar olan, faizle enflasyon aras ı ndaki
farkın tahsili amac ına yönelik davalar oldu ğu ifade edilmiş tir. tstim-
lak bedelleriyle ilgili olarak ulusal düzenlemelerden sonra davalar ın
azalmas ın ın beklendi ği de vurgulanm ış hr. Diğer bir önemli grup
davamn ise DGM'lerle ilgili davalar oldu ğu ifade edilmi ştir. Askeri
Yarg ıç bulunmas ı nedeniyle ba ğıms ız bir mahkeme olmad ığı için
AİHM'de çok say ı da aç ı lmış dava bulunmaktad ır. AİHM'de hala
mevcut en büyük dava grubunun ise köye dönememe davas ı d ır.
Çok say ı da başvuru bulunmaktad ır. 2 Eylül'de AİHM görülecek bir
davanın bu tür davalarla ilgili özel bir önemi vard ır. Bu tür grup
davalarda pilot bir dava seçilmekte bu dava nas ıl karara bağland ı ise
diğer davalarda pilot dava çerçevesinde karara bağlanmaktad ır.

Görüşmede üstünde durulan bir ba ş ka konu ise uzun süren yar-
g ılama süreçlerinde kesin ve iç hukuk yollar ın ı n tüketildiği hallerde
mahkemeye müracaat edilebilece ğinin istisnas ı olu şturan başvurular
olmuş tur.

Her ülkenin bu tür uzun yargılama süreçlerini engellemek ve bu
tür uygulamalarm A İHM'de büyük yer tutmas ı n ı engellemek için iç
hukukunda bir müracaat yolu olu ş turarak sorunu çözmeye çal ışma-
s ırun benimsendiği ve İtalya'da davalar ın uzun sürmesi nedeniyle
dikkat çeken bu alanda düzenlemelere ba ş land ığı ifade edilmiş tir.

İç yarg ı yolunun tüketildi ğinden bahsedilebilmesi için ba ğıms ız
karar verebilecek ve ihlali ortadan kald ı rabilecek bir yarg ı yolunun
varlığı mahkemece aranmaktad ır. Türkiye aç ıs ı ndan etkili soru ştur-
manın olmadığı 2 ve 3. madde ihlallerinde devletin yükümlülüklerini
yerine getirmede ihmalkar davrandığı pek çok dosya da iç yarg ı
yolunun tüketilmesi şartın ın aranmad ığı belirtilmiş tir.
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Av. Nezih DAĞDEV İ REN Yine Türkiye'den en çok bireysel müracaat ın işkence davalar ına
yönelik geldiğine de dikkat çekilmi ş tir. Yeni katılan ülkelerde dahi
Türkiye kadar işkence davaların ın olmad ığına işaret edilmiştir. İşken-
ce davaları AİHM ve katı l ımcı ülkeler tarafından en ciddi karşı lanan
ve dikkat çeken davalar olmaktad ır.

AİHM'de hızla çoğalan davaların altından adil olabilecek öl-
çülerde kalk ılabilmesi için 14. Protokol ile yeni düzenlemeler ge-
tirilmeye çalışılmıştır. Eskiden Komisyon artı Mahkeme sürecinde
işleyen Sözleşme denetimi çok ağır çalıştığı için değ iştirilmi>ş ancak
14. Protokol ile bu kez Mahkeme yap ıs ının içinde komisyon ihdas
edilmesi yöntemi benimsenmeye çal ışılmıştır.

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi'nin kararların ın yerine geti-
rilmesinde etken kurum Bakanlar Komitesi'dir. Cezalar ı n tahsili ve
faiz talepleri gibi hususlar ı takip ettiği gibi bunun d ışı nda A İHM'ye
yans ıyan ihlallerin önlenmesi için hükümetlere ne yap ı ld ığın ı soran,
ulusal kanunlardaki değişiklik ihtiyaçlar ına dikkat çeken bir yap ıs ı
vard ır. Bakanlar Komitesi'nin bu yap ıs ı AİHM kararlar ının uygulama
sürecini oluşturduğundan ismi geri planda kalsa da aslında temel
fonksiyon sahibi oldu ğunu göstermektedir. Özellikle yerine getirme
dışında dikkat çekme mahiyetinde ve önleme mahiyetinde görev ifa
etmesi asl ında Bakanlar Komitesi'nin de Mahkeme kadar süreçte
etkin oldu ğunun işaretidir.

AİHM'de Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağ l ı çalışan dört yüz hukuk-
çudan otuz kadar ı Türk hukukçulardan olu şmaktad ır. Bu hukukçular
bir nevi tetkik hakimi gibi görev yapmakLa ve müracaatm raportör
üye önüne gelmesi aşamasında olay ı tam olarak ayd ınlatmaya çal ış-
maktad ır. Her ülkeden gelen müracaatlar bu şekilde kendi ülkelerine
mensup genç hukukçular taraf ından öncelikle haz ırlanmakta arka-
s ından milli hukukçu olmas ı gerekmiyen bir daire üyesi dosyaya ra-
portör olarak atanmaktad ı r. Bu aşamadan sonra dosya birlikte haz ır-
lanmakta ve üç hakimden oluşan daire önüne dosya getirilmektedir.
Başvurunun reddi gerektirdiği hallerde raportör ön karar vermekte,
tetkik sorumlusu hukukçu bu kararı yazarak daire de görü şüldükten
sonra dairenin de onayı ile başvuru red edilebilmektedir.

Başvuru ciddi bulundu ğu taktirde şekli hususlar tamamlanarak
dosya daha deneyimli yaz ı işleri müdürüne tevdi edilmekte, dil aç ı -
s ından, içerik ve esas aç ı s ından kontrol edilmekle varsa eksikliklerin
giderilmesi tetkik sorumlusu arac ı lığı ile temin edilmektedir.
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İç hukukla ilgili bilgi gereksinimi halinde dosya raportör tara- Av. Nezıh DAĞDEV İ REN

fından tetkik sorumlusuna verilmekte ve eksiklikler dosya içerisinde
tamamlanmaktad ır.

Bu şekilde hazırlanan dosya ön inceleme için daire, heyet önüne
gelmekte görünürde bir ihlal görülememiş ise hükümete kominike
edilmektedir.

Ülke hükümetine ortalama on iki haftal ık bir süre verilerek
cevap talep edilmektedir. Karma şık durumlarda bu süreler uzat ı-
labilmektedir.

Hükümetin cevab ı al ınd ıktan sonra başvurucuya bildirilmekte
ve onunda cevaplar ı al ınarak 2. rapor yaz ılmaktad ı r.

Daha sonra dosya hakk ında karar aşamas ına geçilnektedir.

Ekonomik içerikli davalarda örne ğin faiz ile kar şılanamayan ka-
mulaş tırma bedelinin geç ödenmesi gibi bir müracaatta, mahkeme
ilk inceleme esnas ında başvurucuya "... hükümet şu kadar ödeme yapar

ise sözleş me ihlali ortadan kalkar... " benzeri yaklaşımla ödeme teklif
edebilmekte kabul edildiği taktirde davanın ortadan kald ır ılmasına
karar verilebilmektedir.

Tamk dinlenilmesi gerekli olan hallerde mahkeme 3-4 hakim
görevlendirebiimekte ve hafta bu tan ıklar ülkelerinde bizzat dinle-
nebilmektedir.

Genel anlamda yukar ıda belirtilen i ş leyişe ilişkin bilgilerin
edinilmesi ve soru cevap şeklinde tereddütlerin giderilebilmesi bu
gezinin en anlaml ı yani olmu ştur.

Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi belirli aral ıklarla ilan vererek
açtığı s ınavda başarılı olan ülke hukukçularmdan yaz ı işleri bünyesin-
de tetkik görevlisi çal ıştırmakta ise de bu kişilerin iç hukukta AİHM
kararlar ı çerçevesinde davalar ın azalmas ına yönelik gelişmeler için
bilgi paylaşımı açıs ından etken rol üstlenebilecekleri kanaatindeyim.
Bu görevlilerin ülke hukukçular ı için belirli şekillerde e ğitici rolü
üstlenmeleri amacıyla haz ırlanmaları mümkün olmal ıd ır. Ülkemi-
zin mutlak girmek ihtiyaç ve kararl ılığını ortaya koyduğu Avrupa
Birli ği ve AİHM yargı yetkisi aç ıs ından olaya bakıld ığında özellikle
bu genç hukukçular ın görevlerinden artan zamanlarda ülkemizdeki
genç hukukçularım ızın eğitiminde rol üstlenmesi gerekti ği ve bu
gereğindeTBB, barolar ve Adalet Bakanlığı arac ıl ığı ile pekala yerine
getirilebilece ği inancım ı paylaşmak isterim.

121



BARO BAŞKANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. NezihDADEV İREN Kısaca yukar ıda belirtilen ışığında gezinin A İHM durağının ne
kadar anlamlı olduğu ortadad ır. Herkesin s ıkça telaffuz etti ği AİEM
ve yarg ı sürecinin hukuk kamuoyu ile paylaşılmas ı çok önemli bir
görev olarak yetkilileri beklemektedir.

• Avrupa Konseyi Ziyareti

28 Haziran ö ğleden sonra gezimizin ikinci durağı Avrupa
Konseyi ve Konsey nezdindeki Daimi Temsilcimiz Daryal Bahbay
(Büyükelçi) ile yap ılan görüşmeler olmuştur.

Avrupa Konseyi binas ında Bakanlar Komitesi toplant ı salonun-
da yap ılan resmi temasta kurulu ş ve iş leyişe ilişkin bilgiler bizzat
sayın Büyükelçi tarafından aktarılmış tır. Bu görüşmede daimi tem-
silciliğimiz hukuk mü şaviri olan genç meslektaşlar ım ı zda hazır
bulunmuştur.

Sn. Büyükelçi'nin konuşmasında; Avrupa Konseyi'nin Avrupa
Birliği gibi İİ . Dünya Savaşı esnas ında yaşanan y ık ım ırı ve soyk ırım ın
bir daha yaşanmaması için Avrupa'da kurulmu ş bir kurum oldu ğu
vurgulanmış tır. Bunların Avrupa'da bir daha yaşanmamas ı için iki
yaklaşım doğmu ştur ve bunlardan bir tanesi de Konsey'dir. Avru-
pa Konseyi'nin amacın ın ortak bir kamu düzeni aray ışı içerisinde
hükümetlerin ortak çal ışma-yürütme alan ı oldu ğu gerçeği ön plana
çıkmıştır.

Özellikle kurumların yapıs ı ve birbirleri ile olan ili şkileri aç ıs ın-
dan öz bilgi sunulmas ı Avrupa yap ıs ının tarfı m ızdan kavranı lma-
s ında faydalı olmuştur kanaatindeyim.

Bu ziyaretten önce öğle yemeği yenilen salonu ararken Elazığ
Baro Başkan ı ile yaptığım ız mini Konsey binas ı turu ise bizim için
işleyişin kavranmas ı nda baş ka bir aç ıdan ışık olmuş tur.

Konsey binas ından ayr ılarak bir süre dinlendikten sonra Türk
misaflrperverleğirıin güzel örneklerinden biri olarak say ın Daryal
Batıbay' ın resmi konutunda sayg ı değer eşi ile bizlere verdi ği güzel
akşam yemeğinde memleketten ayr ılal ı k ısa bir süre geçmişde olsa
Türk yemeği yemenin hazz ını hepimiz keyifle yaşad ık dü ş üncesin-
deyim.
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29 Haziran günü sabah saatlerinde tren istasyonuna intikal Av. Nezih ÜA Ğ DIVIR[N

edilerek Paris'e trenle seyahatin ard ından akşam üzeri dinlenmek
için zaman bularak Paris turlar ına başlamak ikinci bir heyecan ol-
mu ş tur.

• Paris Barosu Ziyareti

Gezinin en anlaml ı bir diğer ziyareti de Paris Barosu ve Staj
Eğ itim Merkezi'ne yap ılan ziyaret olmuştur.

Öncelikle Paris Adliyesi içinde kütüphanede ba şlayan toplantı
Avrupa Birli ği sürecinde mesleğimizin yeri ve geleceği aç ıs ından
önemli bilgi alışverişine sahne olmu ştur.

Bu görüşmelerde Fransa Büyükelçisi Uluç Özülker, Paris Baro
Başkanı Jean-Marie Burguburu, önceki dönem Baro Ba şkamGeorges
Flecheux, Paris Barosu Yönetim Kurulu üyesi ve gelecek dönem CCBE
başkanı olmas ı gözüyle bak ılan Bernard Vatier, Paris Barosu üyesi
Patrick Vovan, Türk-Frans ız Hukukçular Derne ği Başkanı Pierre-
Robert Akaoui ve Sonia Cohen-Lang kat ılmışlard ır.

Uluslararas ı arabuculuk (tahkim) hususunda uzman olan Sonia
Cohen-Lang tarafmdan bilgilendirme sunumu yap ılmıştır.

Paris Baro Başkan ı 1968 y ı lından bu yana Türkiye'ye gelerek
temaslarda bulunduğu ve bundan büyük mutluluk duydu ğunu
beyan etmiş tir.

Büyükelçi Özülker, Türkiye ile Fransa aras ında ki ilişkilerin çok
eski oldu ğunu ilk büyükelçiliğin 1551 y ılında Türkiye'de aç ıldığını ,
1796 y ılında Türkiye'nin de Paris'te ilk kez elçilik açtığım ifade etmiş-
tir. Halen 67. Büyükelçi olarak görev yapan Özülker; ilk büyükelçimiz
Ali Efendi'nin kaftanının Paris'e bir moda tarz ı olarak yerleştirdiğini
beyan etmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koydu ğu devrimlerin
esas itibariyle 1789 Frans ız Devrimi'nin bizlere adapte edilen so-
nuçlar ı olduğu, Atatürk'ün Frans ızca'y ı çok iyi bildiği ve eserlerden
etkilendiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda Frans ız hukukunun ve modelinin Türkiye'de
etkileri çok büyüktür. Hala haz ırda istinaf mahkemeleri d ışında
Türkiye'deki hukuk mahkemeleri usul ve yap ı aç ıs ından fevkalade
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Av, Nezih DAĞDEVIREN benzerlik içerisindedir. Esasen Türkiye'nin Avrupa Birli ği'ne girmek
için çaba gösterdi ği günümüzde Fransa'n ın ortak etkile şimli alanlar
olan tarı m, çevre ve hukuk alanlarında Türkiye ile ilgilenmesinin bir
tesadüf olmad ığı ve tarihsel bir sürece dayand ığı ifade edilmiştir.

AB kapsamında ülkelerin avukatl ık sistemlerinin ulusal olma-
ları yan ında k ısa bir süre önce avukatlar ın birlik kapsam ında diğer
ülkelerde avukatl ık yapabilmesi için bir yönerge çıkar ıldığın ın altı
çizilmiş tir.

Avrupa Birliği standartlar ı ile Türkiye'deki yap ılanma aras ında
engeller olduğu ifade edilmi ş, bunlar ın; 1. Ulkemizde avukatl ı k ya-
p ı labilmesi için vatandaş olma şartı, 2. Reklam yasa ğı gereği birden
fazla büro aç ılamamas ı, gibi hususlar olduğu ve son zamanlarda
bu konularda uyum elde edilebilmesi için CCBE bünyesinde ya-
p ılan faaliyetlere TBB Genel Sekreteri Şahin Mengü'nün temsili ile
katı l ınan toplantı larda ne yap ılması gerektiğinin araş tır ıld ığı ifade
edilmiştir.

Paris Barosu Avukat Evi'nde yenilen ö ğle yemeğinden sonra
Paris Barosu Staj Eğitim Merkezi ziyaret edilerek merkez müdürü
say ın Christian Pujalte'den Fransa'daki avukatlık, staj sistemi ve Staj
Eğitim Merkezi hakk ında bilgi al ınmıştır.

Kısaca bu bilgilerin payla şı m ına bir göz attığı mızda kay ıtlara
geçen ifadeler şunlard ır;

Bugünkü işlevi ile bu okul 1989 y ı i ında hizmete girmiştir. Üç
ana işlevi içerisinde öncelik avukatl ık öğrenimi görenlere e ğitim
vermek, staj ve baro eğitim faaliyetlerine katk ıda bulunmak okulun
fonksiyonları içerisinde bulunmaktad ı r.

Ülkenin ilk eğilim merkezi olarak burada Fransa'daki toplam
yirmi bir eğitim merkezi içerisinde yılda eğitilen iki bin avukatın bin
dört yüzünün bu Merkez'de e ğitildi ği diğerlerinirı farkl ı merkezlerde
(okul) eğitim aldığı ifade edilmiştir.

Frans ız sisteminde Avukat Staj E ğ itim Merkezi'ne müracaat
etmeden önce minumum dört y ı ll ık bir lisans eğitiminden geçmek
kanunen gerekli bulunmaktad ır. Buraya gelenlerin %95'i dörty ı l ın da
üzerinde bir kaç yıl ekstra eğitim almakta ve çoğunlukla yedi y ı ll ı k
eğitimden sonra müracaat etmektedirler.
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Staj Eğilim Merkezi'ne kabulün şart ı olarak avukat adaylar ı Av. NShDAĞ DEVREN

üniversitelerde katı bir s ınavdan geçirilmektedir. S ınava girenlerin
%25'i bu s ınav ı geçebildiği düşünülerse kah diye tan ımlamanm
nedeni anlaşılan bu s ınavda başar ı lı olduktan sonra buraya gelen
hukuk mezunlar ı ü bölümden oluşan bir müfredatı takip ederek
eğitim almaktad ırlar.

Bu eğitimin birinci aşamas ı beş aydan olu şmaktad ır. Bu ilk aşa-
mada daha ziyade üniversiteden al ınan nazar eğitimden sonra pratik
eğitim verilmeye çal ışılmaktad ır. Bir dava dosyas ı nas ıl hazırlan ı r,
bir mahkeme önünde nas ıl hareket edilir gibi konular tatbiki olarak
öğretilmektedir. Bu beş ayl ık ilk dönemde özellikle ceza hukukunun
tatbiki yapılmakta, dava simülasyonu yap ılarak öğrencilerin kimi yar-
gıç, kimi savc ı kimi avukat rolü üstlenerek değişik aç ılardan hukuk
uygulamas ı ele almmaktad ır. Klasik tan ımlanan derslerin yan ıs ıra
son dönemlerde yüksek talep gelen i ş hukuku ve hukuki danışmanl ık
konularmda da dersler verilmeye ba şlanmıştır.

Bu beş ayl ık tatbiki eğitimden sonra bir beş ay boyunca da avu-
katlar bir avukatl ık ofisinde tatbiki eğitim görmektedirler. Bu hukuk
bürosundaki be ş aydan sonra oradaki faaliyetleri ile ilgili bir rapor
haz ırlanmakta ve okul müdürü tarafmdan bu süreçte ö ğ renci takip
edilmektedir.

Verilen eğitimin üçüncü ve son bölümü bir ayl ık süreyi içermek-
tedir. Bu sürede iki a şamada geçmekte ve mahkemelerde staj diye
tanımlanabilecek içerikte yap ılmaktad ır.

On bir ay sonunda alman eğitimin ölçülmesi ve mesle ğe ad ım
atılabilmesi içki bitirme s ınavı yap ılmaktad ı r. Bu s ınavda başarı lı
olunduğunda avukatlık mesleğini icra etmek yetkisi içeren bir serti-
fika (ruhsat) kazan ılmaktad ır.

Yap ılan bitirme smavlar ında başar ı yüzdesi %95 düzeyinde
bulunmaktad ır. Bunun en önemli sebebi giri ş s ınavmın çok yüksek
önemde tutularak haz ırlanıp uygulanmas ıd ır. Bu sınavda kalan %5
yeniden on bir ay e ğitim almakta yeniden s ınava girerek mezun
olabilmektedir. Öğrenci ikinci kez s ınıfta kal ırsa okuldan ayr ılmak
zorundad ır.

Bu s ınavdan başar ı ile ç ıkan öğrenci avukat halen yürürlükteki
yasaya göre iki y ıl boyunca stajyer avukat olarak görev yapmaktad ır.

eni yasada stajyer avukatlık süresinin kald ır ılmas ı söz konusu.)
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Av. Nezih DAGOEViRFN Stajyer avukat ile stajyer olmayan avukat aras ındaki tek fark stajyer
avukatın bu iki yıl boyunca avukatlık bürosu açamamas ı ve eğitim
merkezinde birtakım dersleri takip etmek zorunda bulunmas ı . (Okul
bittikten sonra stajyer avukatl ı k bitmiyor iki y ıl boyunca devam edi-
yor.)

Bu iki y ıll ık stajyer avukatl ı ktan sonra tam yetkili avukat olunu-
yor. 1 Ocak tarihinden itibaren yap ılan yeni bir yasal düzenleme ile
tüm avukatlar meslek içi sürekli e ğ itime tabi olmu ş tur.

Şu anda hazırlanmakta olan reformla yeni de ğ işiklikler öngö-
rülmekteciir.

Ocak 2006 tarihinde yürürlü ğe girecek yeni mevzuata göre
okuldaki eğitim dönemi bir y ıldan bir buçuk y ıla ç ıkar ılmaktad ır.
Burada amaçlanm avukatlar ı en iyi şekilde mesleğe haz ırlamak ve
diğer hukuk meslekleri ile rekabet edebilecek alt yap ıy ı olu ş turmak
oldu ğu ifade edilmiştir.

1 Ocak 2006 dan itibaren e ğitim süreci alt ı ayl ık üç dönem olarak
yeniden tanzim edilmiştir.

İlk altı ayl ık dönem mevcut gibi tatbiki çal ışmalarla ilgili plan-
lanmıştır. Yine ayn ı şekilde ikinci alt ı ayda şu anda olan be ş ayl ı k
hukuk bürosunda yap ılan eğitim olarak devam edecektir.

Üçüncü altı ay ise ki esas değ işiklik burada yap ı lm ış tır çeşitli
faaliyetlerde bulunularak tamamlanabilecektir. Bu a şamada her
öğrenci avukatın, kişisel proje yapmas ı gerekecektir.

İçerikte ise şunlar olabilecektir; ki şisel proje döneminde okul
öğrenciye değ işik bir proje sunmas ını isteyecek ya bir ihtisas için
mahkemede staj yap ılacak, ya uluslararas ı hukuk için yabanc ı ül-
kedeki bir avukatl ı k bürosunda çal ışı lacak, ya da bir dalda uzman-
laşarak vergi hukuku gibi bir kurumda belirli alanda çal ışarak staj
tamamlanabilecektir.

Üçüncü altı ayda özellikle ö ğrencinin yeni bir hukuk bürosunda
staj yap ılmas ı istenilmemekte bu yönde e ğitim talebi halinde, e ğiti-
min yurtdışında olmas ı yada özel bir alanda uzmanla ş maya yönelik
olmas ı tercih edilecektir.

Bu geniş altı aylık projelerde üniverseteye ö ğrencinin geri dön-
mesine izin verilmeyerek tatbike yönelmesi sa ğlanmaya çal ışı lmak-
tad ır.
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On sekiz ayl ık dönem bittikten sonra eski kanuna nazaran as ıl Av. Neh DAĞDEVIREN

değişiklik ortaya çıkmakta, öğrenci diplomas ını ald ıktan sonra diğer
avukatlar gibi meslek icra edilebilecek hakka sahip olmaktad ır. Böy-
lece eski dönemdeki iki yı ll ık staj dönemi kald ır ılmış olmaktad ır.

2003 y ılmda bin iki yüz civar ında öğrenci Paris Barosu Staj E ği-
tim Okulu'ndan mezun olmu ştur. 2004 y ılı için kayıtlı olan bin dört
yüz öğrenci bulunmaktad ır. Her y ıl öğrenci say ı sı yüz elli-iki yüz
civarmda artmakta olup buda mesle ğin ve okulun yeni bir cazibe
merkezi olduğunu göstermektedir. Doğal olarak bunun bir yanda da
baronun gençleştiğini göstermekte olduğunu söylemek gerekecektir.
Halen yaklaşık 17.000 Paris barosu üyesinin %50'si on y ıl önce mezun
olan avukatlardan ve daha genç ku şaktan oluşmaktad ır.

Eğitim Merkezi'nde öğretim üyesi olarak üç kategoride dört yüz
kişi görev almaktad ır. %70 avukat, %25 yarg ıç ve savc ı diğer %5 de
farkl ı mesleklerden olu şuyor.

Smav usulü olarak baktığım ızda iki tane büyük sınav oldu ğunu
görüyoruz. Bunun birisi yazıh smav ve ikiye ayr ıl ıyor. Aynı dosyadan
yola ç ıkılarak bir usulle ilgili yaz ıl ı soru soruluyor, di ğeri de hukuki
konsültasyon istenen bir soru şeklinde gerçekle şiyor.

Daha sonra dört bölümden olu şan sözlü s ınav yap ılıyor. Birincisi
bir ceza dosyasm ın savunmas ı, ikincisi s ınav sonu raporu olan staj
tezinin bir jüri önünde savunulmas ı, üçüncüsü meslek etiği mülakatı
(s ınav ı), sonuncusu ise ifade yeteneği s ınavı olarak uygulanmakta-
d ır.

Staj E ğitim Okulu'na kay ıt olmak için 884 Euro kay ıt ücreti
ödenmektedir. E ğitim merkezinin kaynak kullan ımmda bu gelirler
yamnda ki %10 tutmaktad ır, iki mali kaynağı daha vard ır. Devletin
%15'lik bir katk ı sı ve %75'lik Paris Barosu ve diğer faydalanan 8
baronun katk ıs ı bulunmaktad ır.

E ğitnıenlerin %30'u ve özellikle avukatlar ara s ıra görev yap-
tıklar ı için eğitmen olarak ücret alm ıyorlar, di ğer eğitmenin %70'ine
üniversitelerin saat ücretleri tutar ında (saati 40 Euro kadar) ödeme
yap ılmaktad ır.

Öğrenciler için staj eğitimi ve okula devam zorunlu bulunmak-
tad ır. Hukuk bürosunda çal ışanlar için ki mevcutta yakla şık yüz elli
kişi akşamları ve hafta sonu dersleri konularak şartlar yumuşatılmaya
çalışılmaktadır.
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Av. Nezih DAĞDEV İ REN	 Avukatlar arasmda görev yapabilmeleri aç ıs ından dava ve mah-
keme ayr ı mı bulunmuyor. Mevcutta sadece iki y ı ll ık staj dönemi
boyunca büro aç ılam ıyor ancak yine de tüm davalara girilebiliyor.

Mevzuata göre staja başlangıç için yirmi bir şehirde s ınav yap ı l ı-
yor. Smav merkezi olmay ıp seçme s ınavını üniversiteler yapmaktad ır.
S ınav içeriğini üniversiteler kendileri belirlemektedir, De ğ iş iklikten
sonra s ınav merkezi say ı s ı ona indirilecek ve daha çok pratik yöne-
limle sorular s ınavlarda yer alacakt ır.

S ınav kurullar ı üç kişilik jüriden oluşmaktad ır. Her s ınav için
jüriler değ işmekte ve jüriyi bir avukat, bir yarg ıç ve bir üniversite
mensubu oluş turmaktad ır.

S ınavı kazanamayan yaklaşık %75 çoğunluğun daha sonra yeni-
den iki kez daha s ınava katılma hakk ı bulunmaktad ır. Fransa'da öğ-
renciler lisans eğitimini bitirdikten sonra hem yarg ıçl ık s ınav ı hemde
avukatl ık s ınavına yönelmekte, olmad ığı taktirde diğer noterlik gibi
alanlara yönelmektedirler.

Öğrenciler için yirmi bir merkez de devlet bursları verilebilmek-
tedir. 2.000 Euro tutarındaki bu burstan, bin dört yüz ö ğrencinin halen
iki yüzü yararlanmaktad ır. Bu bursu alabilmenin şartları oldukça
ağır tutulmaktad ır.

Merkezler arasında öğretmen öğrenci değ işikliği yap ılmamakta-
d ır. Ancak 2004 y ı l ında Yarg ıçlar Yüksek Okulu ile anla şma yap ıla-
rak on be şlik gruplar halinde de ğ işim baş latılm ış tı r. Yüksek Ticaret
Okulu vb. di ğer okullarla öğrenci değ işimi yap ılabilmektedir.

Hali hazırdaki mevzuata göre Fransada meslek içi eğitim zorunlu
değil ve ücretsiz. Getirilmesi dü şünülen sistemde zorunlu olmas ı dü-
şünülüyor ancak şekli henüz kesinleşmiş değildir. Yeni kanuna göre
senede yirmi saatlik zorunluk eğitim getirilmesi ve avukatlar ın be-
delini ödemesi planlanmaktad ır. Ancak mevcut on yedi bin avukat ın
maddi aç ı dan bir arada seminer almas ı mümkün olamayacağından
çözüm aranmakta, baz ı istisnalar, örne ğin; makale yazan avukat ın
belirli saat eğitimden muaf olmas ı, kitap yazan avukatın daha fazla
saatten muaf olmas ı gibi.

Mevzuata göre sene sonundaki tek bitirme smavma girilebiliyor.
Yeni sistemde y ıl içinde bir kaç s ınavla değerlendirme yap ı lmas ı
hedeflenmektedir.
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Fransa'da stajyer!erin sa ğlık sigortaları kendi içinde mediko sos- Av. Nezih DAĞ DEVIREN

yal türü bir yap ıdan ziyade SSK türü bir yap ıda sağlanmaktad ır.

Yukarıda yer alan anlatımlardan Türkiye'de Türk baroları ve TBB
olarak bizlerin en k ısa süreçte bu mesleki alt yap ınm AB sürecinde
rekabet ortam ı sağlanacak şekilde yeniden yap ıland ır ılmas ı için h ızla
çalışılmas ı gerektiği açıkça ortaya ç ıkmaktad ı r.

CCBE Genel Sekreteri ile Toplant ı

Gezimizin Brüksel dura ğında ilk toplantı CCBE Genel Sekreteri
Jonhattan Go!dsmith ile yap ılmıştır.

Say ın Genel Sekreter taraf ından CCBE yap ıs ı hakk ında bilgi
sunulmuştur. Kaleme yans ıyan toplant ıdan satırbaşlarına göz attı-
ğım ızda şunlar dikkat çekmektedir;

Bir anlamda delagasyonlar ad ına Avrupa Komisyonu alhnda
görev yapan kurulu şun üyelerini ulusal çapta avukatları temsil ye-
teneğine sahip kurulu ş lar oluşturmaktad ır. Yirmi sekiz üyenin yirmi
beş tanesi Avrupa Birliği üyesi ülkelerden oluşmakta diğer üç tanesini
Avrupa ekonomik alanına ait ülkelerdeki kurulu şlar oluşturmaktad ır.
Ayr ıca kuruluşta yedi gözlemci konumunda ülke temsil edilmektedir
ve bunlar ın içinde Türkiye'de bulunmaktad ır.

CCBE harcamaları için kendi kaynaklar ın ı kullanmakta hükümet
kaynağı kullanmamaktad ır. Avrupa Komisyonu'nun proje baz ında
desteğini zaman zaman alabi!mektedir. Y ıll ık bütçesi yaklaşık 1
milyon Euro'dur.

Brüksel'de bulunan merkez sekreteryas ında on kişi çalışmak-
tad ır.

Demokratik bir kurulu ş olup Genel Kurul y ılda iki kez toplana-
rak üyelerini bir araya getirir. Ulusal delegasyonların başkanlar ı ve
gözlemci konumundaki delegasyon ba şkanlar ı senede bir kaç kez
olmak üzere toplantıya çağr ılmaktad ır. Üyeleri aras ından bir y ı llığına
bir başkan ve iki başkan yard ımc ıs ı seçilir. Görevlendirmede belli bir
oran kollanilmakta ve rotasyon sistemi ile güney-kuzey, batı-doğu
ve ingilizce-Frans ızca dengesine dikkat edilmektedir.

Hali haz ır başkan Almand ır.
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Av. Nezih DA Ğ DEVIREN	 Başkan ve sekreterya kurulu ş un iş levini sürdürür.

Avrupa'da olanlar CCBE içinde olanlar ın asl ında bir aynasidir
denilebilecek kadar etkin bir çal ış ma yap ı lagelmektedir.

Mesela rekabet konusu. AB'nin kendisine koydu ğu hedefe göre
önümüzdeki bir kaç y ıl içinde en rekabetçi yap ımn olu şmas ı amaç-
lanm ıştır ve bunun içerisinde avukatlarda olacakt ır. Ayn ı zamanda
AB sonucu ilkelerinden olan "Tek Pazar" ilkesi içerisinde hakim mal
ve hizmetlerin serbest dola şım ı çerçevesinde avukatlık hizmeti de yer
almaktad ır. AB.nin bir yanda rekabet bir yanda iç Pazar olgusu bütün
mesleklerin daha fazla rekabetçi ortamda olmas ını gerektiriyor.

Buradaki esas ilgi alanlar ından baz ılarında, mesela avukatlar ın
kendileri ile ilgili reklam yapmas ı konsurıda, yasaklar getirilmesi
söz konusudur. Sabit ücret veya tavsiye ücretin yasaklanmas ı, diğer
meslek dallar ı ile rekabete girilmesinin yasaklanmas ı gibi hususlar
söz konusu olmaktad ır. Türkiye'de durumun ne olduğu bir yana AB
üyeleri içinde barolar ı tek tek bağlayan hususlar ın ülkelerde aynen
uygulanmamas ı nedeniyle ciddi sorunlar yaşanmaktad ır. Bunun ya-
nıs ı ra AB içinde meslek kurallar ını n uyumlulaştırılmas ı hususunda
da bir hareket gelişmektedir. Mesela avukat yirmi beş ülkeden birinde
şirket kurmak isterse, avukatın her ülkede başka avukatlarla çal ışmak
zorunda olmas ı gereklimi gibi sorular tartışı lmaktad ır. AB komisyo-
nu araştırmalarına göre değişik ülkelerde meslek uygulamalar ın ın
kuzey ve güneyde ayr ı birlikteliklere sahip olduğu, kuzeyin daha
serbest güneyin daha bağ lay ıc ı olduğu bir ortam tespit edilmi ş olup
bu ayr ıl ıklar neden olsun sorusu tartışı lmaktad ır.

Bu tür konularda tedbirlerin uygulanmas ın ı sağlamak amac ıyla
AB çap ında ne şekilde meslek icra edilmesi gerekti ğine dair taslak
metin çalışmas ı yap ılmaktad ır. Meslek mensuplar ın ın tek bir metine
bağ l ı olmas ı hedeflenmektedir.

CCBE içerisinde zaten bu amaçlarla bir yönetmelik geliştirilmiş-
tir. Bu yörtetmelik s ınır ötesi ilişkileri düzenlemektedir. Bu yönetme-
liğin ilkeselli ği konusunda çal ış malar yap ılmaktad ı r.

Terörizmin engellenmesi için mali kaynaklar ı engellemeye yö-
nelik iki AB yönergesi haz ırlanmış tır. Bunun ikincisinde avukatlara
yönelik düzenlemeler vard ır. CCBE ikinci bu yönergeye kar şı ç ıkmış-
tır. Avukatla müvekkili aras ındaki ilişkinin gizliliğine ayk ırı olarak
bilgi verme zorunlulu ğuna büyük tepkiler verilmi ş olmasna rağmen
11 Eylül sonucu yönergeler uygulamaya konulmu ş tur.
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Komisyon üçüncü bir taslak geliştirmektedir. Para aklamaya Av. Nezih DADFVIR[N

yönelik bu taslakta ikinci yönergenin sonuçlar ı al ınmadan bir başka
yönerge haz ırlanmasmı erken bulduğunu CCBE yöneticileri her
fırsatta söyleyerek mesleki çal ışma alanını içeren düzenlemelere
müdahil olmaya çal ışmaktad ırlar.

Avukatlarm sinir ötesi faaliyetleri konusunda Avrupa'da en li-
beral rejimler mevcuttur. AB esas olarak tek bir ekonomik pazar fikri
üzerine kuruludur. Bu fikrin içinde serbestçe dola şım ve hizmetlerin
serbest dola şım ı içerisinde avukatl ıklarda vard ır.

İngiliz bir avukatın Yunanistan'da avukatl ık yapmak istemesi
halinde, özellikle geçici olmak kayd ı ile mahkemeye girebilmek, sa-
vunma yapabilmek AB üyesi ülkelerin vatanda şları aç ısından müm-
kündür. Dolay ısıyla Yunanistan'da bir davada savunma yap ı lmak
isteniyor ise İngiliz avukat hakkmda Yunan bir avukat taraf ından
referans verilmesi yeterli ve gereklidir. Ayr ıca İngiliz avukat Yuna-
nistan'a taşımp oturmak ister ise de engel bulunmamaktad ır. Yuna-
nistan'a yerleşince ulusal baroya üye olmak ve meslek kurallar ına
uymak gerekmektedir. Bu halde hem İngiliz hem Yunan hem de AB
mevzuatı konusunda danışmanlık yapabilmek mümkündür. Yunan
mevzuatı konusunda danışmanlık hizmeti vermek için herhangi bir
yeterlilik almak gerekmemektedir. Bu şekilde üç y ıl çalıştıktan sonra
ingiliz barosuna müracaat edilerek Yunan hukuku konusunda da-
nışmanl ık yapabilmek için yetki belgesi talep edilebilir.

Bu uygulamalar ın ayr ıntıları için CCBE halen u ğraşmalctad ır.

Bu gün avukatlar ın serbest dolaşımından ortaya ç ıkan sorunlar
üç ana baş lıkta toplanabilir durumdad ır;

Birincisi, mali mesuliyet sigortas ıdır. Sigortanın gidilen ülkede
tan ınmas ı açısmdan sorunlar vard ır.

İkincisi, disiplin konusunda yaşanacak sicilin bilinmesi ihtiya-
c ının giderilmesi zorluklar ıd ır.

Üçüncüsü ise sosyal güvenlik konusudur. Pek çok AB ülkesin-
de avukatın sosyal güvenliği barolar tarafından programlar halinde
belirlenmekte, tek tek belirlenen bu programlar nedeniyle uyu şmaz-
liklar çıkabilmektedir.

Serbest dolaşım ilkesi uyarmca genç avukatlar ve onlar ın eğitimi
ciddi bir sorun oluşturmaktad ır. Lisans veya lisansüstü ö ğrencilik
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Av. N ızih DAĞDEVIREN aşamas ındaki genç hukukçular ın dolaşım ı düzenlenir iken bir uyum
gerektiği aç ıktır.

Lüksemburg'daki Adalet Divan ı'nm yak ın geçmiş teki karar ına
göre hukuk e ğitimi görmüş herhangi bir ki ş i bir ülkeye gidip ba-
roya müracaat edip avukat olmak iste ğini ileri sürebilecektir. Yani
diplomalar diğer ülkeler tarafından tarunmak zorundad ır. Bu karar
mesleğin uygulanmas ı aç ıs ından problemler çıkarmış bulunmaktad ır
ve uyum sorununa a ğı rl ı k verilmesini zorunlu kılmıştır.

Mevzuaatta dil engeli yoktur. Ne dil mecburiyeti vard ır nede
gidilen ülkede bunun sınanmas ı söz konusudur. Ancak avukatın
ehil olduğu konuda hizmet ifa etti ğini düşünürsek bir avukat dilini
bilmediği ülkede meslek icra etmeye kalk ışacağın ı düşünmek uygun
olmayacaktır, ancak bu bir etik sorundur ve yasal engel yoktur.

Pek çok Alman ve İngiliz İspanya'da büro açmıştır. Bu gelişmede
pek çok kendi ülke vatandaşının emekli olup İspanya'ya yerle şmesi,
onların sorunlar ında hizmet vermek dü ş üncesi, etkili olmu ş tur.

AB'nin en büyük kabuslar ından biri olan dil avukatl ı k mesle-
ğinde de kendini hissettirmektedir. AB'nin resmi on bir dili vard ır.
Brüksel'de çal ış ma dili İngilizce ve Frans ızca'd ır. CCBE içerisinde
çalışma dili hem İngilizce ve hem Frans ı zca'd ı r. Mensuplar ın en az
birini iyi anlamas ı birini de kendini ifade edecek kadar bilmesi gerek-
mektedir. Yeni katıl ı mlarla AB resmi dili say ıs ı yirmiye ç ı kmıştı r ve
bu yüzden hukuk uygulamas ında gelen belgelerin resmi çevirilerinde
büyük sorunlar ya şanmaktad ı r.

AB düzeyindeki mahkemelerde avukatlar ve bireyler kendi dil-
lerinde savunma yapabilirler, ancak milli mahkemelerde o ülkenin
dilinin kullan ılmas ı zorunlulu ğu vard ır.

Yine bir avukat başka bir ülkede hizmet veriyor ise bulundu ğu
ülkenin vergi mevzuatına tabi olacaktır.

Avrupa'da yaklaşık yedi yüz bin civarında avukat olduğu dü-
şünülür ise serbest dola şım ın ortaya koydu ğu sorun aç ıktır. Yakla-
şık üç yüz elli yabanc ı avukat Brüksel'de çal ışmaktad ır. Belli baş l ı
başkentlerde yaklaşık iki yüz civar ında yabanc ı avukat çalıştığı
bilinmektedir.

Yakın zamanda Hollanda'da ç ıkar ılan bir yasa ile avukatlar ın
muhasebeciler ile ortak çalış mas ı yasakland ı . Bu yasağa kar şı bir
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avukat Lüksemburg'da dava açtı. AB'yi kuran antlaşmanın rekabet Av. NSh DAĞOFV İ REN

kurallar ı gereğince barolar ında ve dolay ısıyla avukatlarında rekabet
hükümlerine tabi olduğunda kuşku yoktur. Yüksek mahkeme bunun
istisnas ının;

1. Bağıms ızl ık,

2. Mesleki s ır,

3. Çıkar çatışmasından kaç ınılmas ı, ilkeleri ortaya ç ıktığında
olabileceğine karar vermiştir.

AB ülkelerinde hukuk eğitimlerinin farkl ı olması, avukatlığın
kazanımlarm ın farkl ı olmas ı ciddi sorunlar ın bir parças ın ı olu ş tur-
maktad ır.

Diplomalar farkl ı ülkelerden al ınsa bile yeterliliği sorgulanma-
maktadır. CCBE tarafından bu konuda ne bilindi ği değil ne yap ı-
labildiği hususu bir kriter olarak al ınmak suretiyle uyum aray ışı
çalışmas ı yap ılmaktadır.

Yukarıda arz edilen hususlar sahr başlar ı olarak dikkate alın-
dığında avukatl ık mesleğinin icrası için uyum çalışmalarında sona
ulaşmak yakın zamanda olas ı görünmüyor. Sorunlar ya şand ıkça
çözüm arayışlarıda beraberinde süregelmektedir. Serbest dola şım ın
bugün dahi mümkün olmas ı ve beraberinde getirdi ği sorunlar ın şu
anki ortaya koyduklar ı ülkemizde hukukçunun e ğitimi ve meslek-
lerin kazan ımlar ı ile uygulama süreçlerinin yeniden yap ılanması
ihtiyacım ortaya koymaktad ır.

• CCBE Delegasyon Temsilcileri ile Toplant ı

Avrupa Birliği nezdinde barolar ın delegasyonlar ı aras ında bu-
lunan Frans ız ve İspanyol Delegasyonlar ı'nm başkanlar ı ile yap ılan
toplantıda delegasyonlann AB mevzuata ve komisyon çal ışmalar ında-
ki önemleri, kurulu ş ve işleyiş süreçleri bilgi alınmış tır. Yine gezinin
en can al ıc ı noktalar ından birisi de bu varlığın bizzat gözlemlenmesi
olmuş tur kanaatimi vurgulamak isterim.

Frans ız Delegasyonu en eski delagasyon olarak yirmi y ıldır
varlığmı sürdürmektedir. 1983 y ıl ında kurulan delegasyon ikinci
on y ılında genişlemiş barolar birliğine kapılar ını açmış ve üçüncü
on y ıla girildiğinde kap ılar ım ulusal barolara açmış tır.
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Av. Nezih DAĞDEVIREN	 Delegasyon'un en önemli amac ı Avrupa Kurullar ı 'na yönelik ça-
lışmaları belirli disiplin içerisinde gerçekle ştirmektir. Bunun yan ında
delegasyon kendi meslekta şlar ına Avrupa Birli ğ i Hukuku nosyonu
kazand ırmaya çal ışarak bir baş ka fonksiyon Ha etmektedir.

Ülke avukatlar ına yönelik;

1. Bilgilendirme,

2. Konvansiyonel eğitim (AB hukuku),

3.Hukuk danışmanlığı ,

4. Lobi Faaliyetleri konular ı nda olmak üzere faaliyet gösteril-
mektedir. Bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde AB mevzuat ı ta-
kip edilmekte haftal ık bir haber gazetesi bütün Frans ız avukatlara
gönderilmektedir.

İki ayl ık bir başka yayın olan dergi içeriğinde hukuki yaz ılar
AB'de değ işen yönergeler vb. bilgiler avukatlara ulaş tırılmaktad ır.

Eğitim konular ında sürekli konferanslar düzenlenmekte bu
konuda AB yarg ıçlar ından yard ım al ınmaktad ı r.

Damşmanl ı k görevinde Frans ız avukatlar ı n sorular ına cevap
olabilecek şekilde (belli davalarda çevre, rekabet gibi konularda)
araştırmalar yap ılarak mevzuat taranmak suretiyle kendilerine bir
rapor sunuluyor. Bu şekilde ulusal yarg ıçlar önünde nas ı l bir yol
izlenileceği konusunda yard ımc ı olunmakla delagasyon bir misyonu
yerine getirmektedir.

AB hukukunun olu şmasma etki yapabilmek için milletvekilleri
ve AB organlar ı nezdinde Frans ız avukatlar ın görüşlerini belirtmek
ve etkili olmak için lobi faaliyetleri de yap ılmaktad ır.

AB hukuku üye ülkelerde s ıradan vatanda şları yak ınen ilgilen-
dirdiği gibi avukatlar ıda ilgilendirmektedir. Bunun için 1994 y ı l ında
Ispanya'da kendi delegasyonunu Brüksel de olu şturmuş tur.

Brüksel'de bulunman ı n bir nedeni de İspanya'da bulunan ka-
nunların menşeinin %70'r ıin Brüksel olmas ı ve baz ı kanuniarda bu
Oran %90 seviyelerinde oldu ğu gerçeğidir belki de.

İspanya delegasyonu seksen üç İspanyol barosunu temsil etmek-
tedir. Ayn ı zamanda yürütme organ görevide yapmaktad ır. Ulusal
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Barolar Birli ği şeklinde temsil yap ılmaktad ır. Avukatlar Genel Ku- Av. Nezih DAĞ DEVIREN

rulu'nu temsilen delegasyon görev yapmaktad ır.

İspanya Delegasyonu da bir AB Hukuku rehberi ç ı karmış tır ve
ikinci bask ı yap ılmışt ır. Brüksel'de ç ıkan kanunlardan uzak olan
yerel ülke meslektaş lar ı na rehber olu şturacak bir belge vermek
amaçlanm ış tır. Bir yandan da konferans tertip edilerek AB hukuku-
na katk ı sağlanmaya çalışılmaktad ır. Son olarak yeni kat ılan ülkeler
münasebetiyle tertiplenmi ş ve iki gün süren bu etkinlikte önemli
tartışmalar yap ılmıştır.

AB bünyesinde 1991 y ı l ında ilk yönerge ile kara para aklanma-
sında bankaların üzerine gidilmiş ancak sonra başka kurumlar ın
üzerine gidilmesi gerektiği ortaya ç ıkınca avukatlar ı da kapsayan
ikinci yönerge haz ırlanmıştır. İlk haz ırlanışında avukatlar ın meslek
sırlar ını ihlal eder nitelikte iken delegasyonlar ın çalışmalar ı ile ma-
kaleler yazılarak, mektuplar yazılarak, bas ın toplantılar yap ılarak,
parlamenterlerle görü şülerek bu hükümler yumu şatılmış ve esnek
bir metin elde edilebilmi ştir.

Bu metnin iç hukuka yans ımas ı noktasında da delegasyonlar ın
çalışmaları olmuş ve sonuçta müspet yans ımalar elde edilebilmiştir.
Bu bir yanda olumlu gibiyken di ğer yönde ülke iç hukuklar ında
farklı yans ımaların doğru olmayacağı gerçeğinide göz ard ı etmemek
gerekmektedir. Bu birliktelik ihtiyac ı için yine delegasyon faaliyeti
olarak Frans ız Delagasyonu AB Parlamentosu'na bir dilekçe vererek
yeni bir çalışma talep etmi ştir. Avrupa'n ın ortak kanun koyucusu
olan Parlamento'ya bu metnin uygulanmas ındaki zorluklardan bahis
edilerek özellikle de ğ işik şekillerde iç hukuka aktar ılmas ı nedeniyle
s ıkı bir denetim yap ılamayacağı, zira ülkeler arasında hukuk kültürü
farkl ı l ığı olduğu için sorun olabilece ğ i belirtilmi ştir. Fransa gibi k ıs-
kançlığm çok olduğu ülkelerde avukatların kara para ile ilgili ihbarla-
r ı baro başkanlarına yaptığı, başkanlar ın bunları ilgili gördükleri yere
ilettiği vurgulanmış tır. Bir İngiliz avukatın hem Brüksel, hem Paris
hem de Londra'da çalıştığını düş ündüğümüzde aynı büronun kendi
içerisinde dahi farkl ı iç hukuk kurallar ı nedeniyle ihtilafta kalaca ğı
açık olarak ortaya konulmu ş tur.

Parlamento'nun dilekçeyi komisyona havale etmesi sonucu Ko-
misyon'dan gelen mektupta yönergenin bu hali ile meslek s ırrına
halel getiremeyece ği belirtilmiştir. Bunun üzerine Frans ız Delegas-
yonu olarak dilekçe komisyonundan bir görüşme talep edilmiştir. Bu
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Av. Nezih DA ĞDEVIREN görüşmenin amac ı meslek s ırr ına halel getirilmemesi için güvence
getirilmesi istemi olmu ş tur.

Bu delegasyonlar ırı giderleri farklı şekillerde kar şı lanabilmek-
tedir.

Frans ız Delegasyonu giderlerini Paris Barosu, Baro Kurullar ı
ve Ulusal Barolar Birli ği üçü birlikte kar şılamakta iken İspanya'da
Ulusal Barolar Birliği giderleri karşılamaktad ır.

Delegasyon'un y ıllik maliyeti ilk ba şlangıçta 100 bin Euro ve kira
iken delegasyon büyüdükçe bir müdür ve asistan için gerekli olan
bu rakkam değ işmektedir.

Delegasyonlar, kendi olu şumlarının bir avukata ne kadara ma-
lolduğuna itibar etmektedirler.

Yukarıda örnek çal ışmalardanda anlaşılacağı üzere delegasyon-
lar ın çok yönlü işlevsellikleri ve gereklilikleri bulunmaktad ır. Olu-
şacak AB mevzuatma etki anlam ında oldukça önemli bir fonksiyon
delegasyonlar arac ılığı ile ifa edilebileceği gibi, gelişmelerin iç hukuka
yans ımas ı aş amasında da sağ l ıkl ı sonuca ulaşmada ciddi katk ı lar
verilebilmektedir. Her iki yönüyle ve di ğer iş levleriyle delegasyonun
önemi aç ıkça ortadad ır.

• AB Türkiye Masası Şefi ile Toplantı

Genişlemeden Sorumlu Genel Müdürlük nezdinde Kopenhag
Kriterleri'nin takibi konusunda, İlerleme Raporu'nun yaz ılmas ı vb.
süreçlerde görevli bulunan bürokrat ile yap ılan son resmi temasta
süreç hakk ında ayrıntılı bilgi al ınmış tır.

Ortaklık, gümrük birliği ve katı l ı m stratejisi aç ıs ından Brük-
sel'den on ki şilik bir ekip halinde yapılan çalışmanın şefi ile birlikte
2004 ufku ele al ınmıştır.

Görü şmelerde şu ifadeler yer alm ış tır;

Türkiye, Avrupa Birli ği'nin önemli konusu halindedir. Türki-
ye'deki gelişmeler Avrupa'da gazetelere taşınmaktad ır. Her gün Tür-
kiye ile ilgili Financal Times gibi gazeteler de haberler yer almaktad ır.
Türkiye son y ıllarda uluslararast platformda önem kazanmaktad ır.
G8, Davos, NATO, OECD vb. toplantılarda Türkiye hep varlığın ı

136



BARO BAŞ KANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

belirginleş tirmi ştir. Herkesin Türk siyasi temsilcilerini masas ında Av. Neh DA Ğ DFViREN

görmek istedi ği yolunda tespitlerde bulunulmu ş tur. AB-Türkiye
ilişkilerinde; nas ıl bir AB isteniyor, s ın ırlar ı ne olacak gibi sorulara
cevap bulunmas ı gerektiği ön plana taşınmıştır. Konunun diğer bir
yönüde alg ılama veçhesidir. Avrupa kamuoyu TC'nin katı l ımmı nas ıl
alg ı l ıyor, Türk halk ı nas ıl alg ıl ıyor, bunu da dikkate almak gerekmek-
tedir. Görüşmede Avrupa kamuoyunun Türkiye'yi iyi tan ımad ığı
ve niye yeni bir geni şleme olsun, Türkiye'yi Avrupa Birli ği'ne niye
alal ım düşünceleri oldu ğu açığa ç ıkmıştır.

ilerleme Raporu ile Kopenhag Kriterleri konusunda, ilerleme
ortaya konulacak ve bir tavsiye karar ı belirtilece ği ve bu süreç içinde
AB Türkiye Masas ı'nın gündeminin ön tahlil raporu yay ınlanacağı
belirtilmiştir. Türkiye'nin AB'ye katılım ının stratejik, jeopolitik ve
jeo-ekonomik anlamda neler getirece ği konular ının ön raporda yer
alacağı , teknik anlamda da de ğ işik, tar ım ve çevresel politikalar aç ı-
sından katıl ım ın neler getireceğinin rapor edileceğ i vurgulanmış tı r.
Kendi ifadeleri ile böylece taş lar yerine oturmaya ba şlayacaktır. Ör-
neğin yoğun göç olacağı özellikle Almanya'ya doğru vb. konular ın
irdelenmesine imkan tanınmış olacaktır.

AB ile Türkiye aras ındaki ilişkilerin tarihi geçmi şinde AD ka-
muoyunun olaym yeni fark ına varmas ın ın işin bir başka boyutu
oldu ğuna dikkat çekilmiş tir. Hatta baz ılar ının bunun bir komplo
oldu ğunu söylediği dahi ifade edilmi ştir. 1963 y ıllar ına dayanan te-
melin 1987 y ı l ında TC'nin AB'ye adaylığını koymaşıyla geliştiği 1989
y ı l ına Komisyon'dan gelen olumsuz bir cevapla sürecin bugünlere
intikal etti ği ifade edilmi ş tir. 1995 y ı l ında AB ile gümrük anla şmas ı
imzalanarak ortak bir gümrük d ış tarifesi uygulanmas ı (tar ım dışın-
daki ürünlerin AB'de serbest dola şım ı öngörülüyor) ile devam eden
süreçte, 1997 Lüksemburg Zirvesi'nde be ş ülke ile müzarekelerin
başlanmasma karar verildiği ve bu karar ile birlikte Türkiye'nin AB'ye
seçilebilirli ğinin teyit edildi vurgulanm ıştır. Tüm bu süreçten sonra
Helsinki'de Türkiye'ye aday ülke statüsü verilerek di ğer adaylar ile
birlikte ön katılım stratejisinden Türkiye'nin faydalanmas ına karar
verildiği belirtilmiştir. Yasal ve finansal baz ı desteklerin Türkiye'ye
verilerek Kopenhag Kriterleri'nin yerine getirilmesi için Türkiye'ye
yard ım sunulmas ınm kararlaştır ı lmış olduğu ifade edilmi ş tir. -

Böylece Türkiye'ye 2001 y ı l ından sonra bir yol haritas ı verilmiş ve
Kopenhag 2002 Zirvesi'nde raporun olumlu olmas ı halinde katılma
müzarekelerine ba şlanmas ı kararlaşhr ılmıştır.
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Av. Nezih DAĞDEV İREN Komisyon çal ışmalar ı her şeyden önce son derece ayr ıntı l ı bir
izleme çal ışması olmuştur. Kuvvetlendirilmiş siyasi rapor ile her ko-
nuya değinilerek güneydoğu, siyasilerle askerler aras ındaki ilişkiler
vb. konulara değinilmekte, de ğ işik seviyelrde temaslar olmaktad ır.

İkinci farkl ı bir yönde AB sürecinin ekonomik diyalog çerçevesin-
de yap ılan yard ımları olmuştur. IMF çerçevesinde giriş ilen yard ıma
destek bunun en vurgulu örneğidir.

Yasamaya ili şkin yard ım üçüncü konuyu teşkil etmektedir.
seksen bin sayfa ve otuz bin bölümden olu şan mevzuat konusunda,
mevzuatın uyumlula ştırılmas ı için çal ışmalar yap ılmaktad ır.

Yasama alanında Türkiye ilerleme kaydettikçe yard ımlarda al-
maktad ır.

Katı l ım ortaklığı denilen metin öncelikleri belirtmektedir. Tür-
kiye'nin değişik alanlarda uygulamas ı gereken öncelikleri bu metin
önemli bir enstrümen olarak üstlenmektedir.

Kopenhag siyasi kriterleri en önemli belgedir. Ancak bundan
sonra müzarekeler aşamas ında Türkiye ba şka hususlarla da karşıla-
caktır. Çalışma hipotezinde Türkiye en iyimser tahminle 2014 y ıl ında
AB'ye katılabilecektir. Aday ülke statüsü çok k ısa dönemde önemli
reformlar yapmaya Türkiye'yi itmi ştir. AB açısından bakıldığında
Türkiye'ye aday ülke statüsünün verilmesi lokomotif olmu ştur ve
ikinci güç görevi gördü. Ba şbakan ile D ışişleri Bakanı 'nın altını çizdiğ i
gibi modern ve etkin bir demokrasi seviyesi olarak TC vatandaşlar ı -
nın aynı hak ve görev sahibi olması amacıyla bu reformlar ın yap ıld ığı
belirtilmektedir ifadesi de dikkat çekici bulunmu ş tur.

Ölüm cezas ımn kald ır ılmas ı, diğer dillerin kullan ılmas ı özellikle
kürtçenin kullanılmas ı, DGM'lerin kald ırılması, sivillerle asker ara-
sındaki ilişkilerin AB normlar ına çekilmesi, Avukatlar için A İHM
kararlarının iç hukuka üstünlü ğü üzerinde yap ı lan değ işiklik olan
Anayasa'nın 90. maddesinde yap ılan değ işiklik çok önemli olup
temel bir değ işikliktir. AB hukukunun iç hukukun üzerindeki üs-
tünlüğü ve yargının üstünlüğü AB aç ıs ından iki önemli ilke olarak
görülmektedir.

CMUK hakk ında, istinaf mahkemelerinin kurulmas ı ile ilgili
Türkiye tarafın ın önemli çabalar ı olduğu bu çabalar ın Türkiye'yi
muazzam bir aç ı l ıma götürdü ğü ifade edilmi ş tir. Örnek olarak ceza
kanunun geliştirilmesi ile ilgili süreçte sivil toplum örgütlerine, baro-
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lara danışılmas ının gözlemlendi ği gösterilmiştir. Dönüşüm içerisinde Av. Neh DAĞ DEV İ REN

ilerleyen bir ülke görüldü ğü ifade edilmiştir.

Türkiye Barolar Birli ği'nin Avrupa gezisi boyunca yukar ıda özet-
lemeye çaliştığım temaslar ve içeriğinde yer alan bilgiler hukukçu
olarak tarafımda ciddi izler b ırakmış tır.

Sürekli Avrupa'ya seyahat eden bir avukat olmama ra ğmen bu
düzeydeki temaslar ın farkl ı bir yans ıması oldu ğunu aç ıkça belirterek
gezinin hakk ın ı vermek gerekti ğine inan ıyorum.

Bu gezinin amac ına ulaşabilmesi için son olarak notlar ın top-
lanması yanında elde edilen görü şlerin canl ı olarak tartışılmas ı ve
sürecin ona uygun olarak planlanmas ı geziyi daha anlaml ı k ılacaktır
düşüncesindeyim.

Bu tür mesleki ve kültürel yo ğunluklu gezilerin belirli aralık-
larla dileyen meslektaşlar ım ızında katılabileceği hale getirilebilmesi
ümidiyle.

139



Av. Ayla KARA
Muğla Baro Ba şkan ı

27.06.2004 - 04.07.2004 tarihleri arasmda gerçekleştirilen ve Barolar
Birliği Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu üyeleri ve otuz baro ba şka-
runın katıldığı yedi günlük araştırma ve inceleme gezisi, baz ı elde
olmayan eksikliklerine kar şın son derece verimli ve güzel geçmi ştir.

Öncelikle gezinin en önemsedi ğim bölümü, değ işik bölge ve ille-
rinden gelen bar ı başkanlarının, ilk defa bu kadar uzun süre birlikte ol-
malar ı, birbirimizi yakından tanıma olanağı bulmam ız ve her baronun
uygulamalar ının konuşulması, tartışmam ızla birlikte aklım ıza dahi
gelmeyen baz ı uygulama yöntemlerini konu şup değerlendirmemizdir.
Bunun yanı s ıra, kısa sürede gelişen güzel dostluklar ın kurulması pek
olanakh olmuyor. Bunun yan ında uygulamalar ımız hakkında yeterli
bilgi alışverişine de pek olanak olmuyor.

Bu nedenle bence gezinin en önemli kazan ım ı yukarıda belirttiği
noktalarda olmu ş tur.

Yapılan gezi programmda, Paris Barosu ve Adliyesi d ışında hiçbir
şehrin adliyelerinirı ziyaret edilerek birebir ilişki kurulmamas ı muhake-
me usulleri hakk ında görgüye dayalı bir görü şme izleme sağlanamamış
olması, cezaevlerin ile ilgili program olmamas ı bir eksikliktir.

Avrupa insan Haklar ı Mahkemesi'ne yapmış olduğumuz ziyaret
ve bize verilen bilgiler gayet verimli olmu ştur.

Avrupa Konseyi'ni ziyaretimiz ise, işleyişi ve çalışması hakk ın-
da edindiğimiz bilgiler, saym Strazburg Büyükelçisi'nin yak ın ilgisi,
bilgilendirmeleri ve büyük misafirperverlik göstermeleri hepimizi
derinden etkiledi.

Muğla Baro Başkanı olarak böyle bir gezi olana ğı bize sağlayan
herkese barom ad ına teşekkür ediyorum. 02.09.2004
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Av. Hüseyin KARAAHA4ETO ĞLU
Rize Barosu Ba şkan ı

2004 yı lı Haziran ay ı sonunda Başkanlığınızca düzenlenen
AİHM Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu, Paris Barosu ve
Paris Adliyesi gibi bir çok kurum ve kurulu şları içeren gezi ve ziya-
retleri içeriri organizasyondaki kusursuzluk nedeni ile ba şta Birlik
başkanımız say ın Av. Özdemir Özok ve şahs ında yönetim kurulu
üyelerinin gezimizin yararl ı ve rahat geçmesi için özverili çal ışma-
larda bulunmuşlard ır.

Bu gezi ile birçok toplant ı ve ziyaretlere katılarak önemli bilgilere
sahip olma şansm ı elde ettik. Bu eğitici gezilerin devam ında yarar
görmekteyim.

Ülkemizin Avrupa ülkelerindeki yerini ve önemini öğrenme-
miz aç ıs ından gezinin son derece olumlu geçti ğini ve ülkemizin AB
üyeliğinin görüşüldüğü s ıralarda bu gezi ile ülkemizi AB ülkelerin-
de yanlış tanımalar ı ile önyarg ılı davranışlar içerisinde olduklar ını
görme fırsatına kavuştuk.

Ayrıca avukatl ık mesleği ile ilgili olarak yap ılan ziyaretlerde,
staj eğitim merkezi ve barolar ın avukatlarla olan ili şkilerini bizzat
görme ş ansmı elde ettik.

Kısaca önemli ve yararl ı bir gezi olduğuna inanmaktay ım. Bu
gezi nedeni ile emeği geçen tüm arkadaşlara ve özellikle avukatlık
mesleğinin daha iyi ve daha güzele gitmesi için özveri ile çal ışan
say ın başkan ım ız Av. Özdemir Özok'a teşekkür ederim.

Saygılar ımla.

143



Av. M. Faruk ÖZER
Siirt Barosu Başkan ı

Türkiye Barolar Birliği tarafından 27 Haziran -4 Temmuz tarih-
leri aras ında Avrupa'daki bazı kurumlar ı ziyaret gezisine kat ılma
şans ını elde eden avukatlardan biriyim. Bu ziyareti gerçekleştiren TBB
Başkanı saym Av. Özdemir Özok ve Avrupa Birli ği Barolar konseyi
(CCBE) temsilcisi, sry ın Av. Belkıs Baysal'a te şekkür ediyorum.

Savunma mesle ğimizin önündeki tüm engellemelere ra ğmen
barolar ın ve Türkiye Barolar Birli ği'nin gösterdiği direnç ve çal ış-
malar sonucu, savunma mesle ği yavaş yavaş hak ettiği yere doğru
ilerlemektedir. Bu geziye kat ılmakla, geziden ö ğrendiklerimizden
sonra, kendimize daha do ğru, daha gerçekçi bakma şansını elde et-
tiğimize inan ıyorum.

Gezinin ilk iki gününde Strazburg'daki Avrupa Konseyi bina-
s ını ve İnsan Haklar ı Mahkemesi binasın ı gezdik. Her iki kurumun
işleyişi ve çal ışmalar ı hakkında özet bilgiler edindik. Son y ıllarda
Türkiye aleyhinde aç ılan iş kence iddias ına ilişkin davalardaki azalma
içimizde buruk bir sevinç yaratt ı .

Gezinin üçüncü günü olan 3 Temmuz'da Paris Adliyesi, Paris
Barosu ziyaret edilmiş tir. Paris Barosu eski ve yeni ba şkanları ile
görüşmeler yap ılmış, burada Fransız hukukuna mahsus ihtilafların
çözümünde kullan ılan arabuluculuk yöntemi hakk ındaki bizlere
bilgi verilmiş tir.

Gezinin son üç günü Brüksel ve çevresinde geçti. Burada da son
derece yararlı ve verimli bir inceleme ve gezinin ard ından son gün
Amsterdam'a gitmeyi kararlaştırd ık. Brüksel Merkez Gar ı'ndan Ams-
terdam'a trenle üç saattte var ıyoruz. Denize set çekerek olu şturulan
bu yerleşim birimine kent denmesi gerekti ğini anladım.
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Av. M. Furuk ÖZER 	 Gezi ve inceleme çal ışmalarım ız s ıras ında yeni dostluklar ku-
ruldu ve geliş ti.

Bu gezinin düzenlenmesinde eme ği geçen herkese, baş ta TBB
Başkan ı say ın Özdemir Ozok olmak üzere TBB Yönetim Kurulu
üyelerine, CCBE yetkilerine te şekkür ederim, sayg ılar ımla.
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Av. Mesut AKKIŞLA
Uşak Baro Başkan ı

Hukuk Devleti

TBB tarafından mesleki gezi kapsam ında, Fransa ve Belçika'da
yap ılan Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi konulu gezide gerek Av-
rupa Toplulu ğu üyesi ülkelerin hukuk yap ısı, gerekse bu ülkelerdeki
gelişmişliği inceleme fırsatı bulduk. Başta şehirleşme olmak üzere kent
içinde yaşamanın insanlar ın, insanın çevresindeki kentsel olguların ve
en önemlisi de konan kuralların bireysel olarak insanın daha hür ve
daha rahat yaşamasına imkan tanındığını gördük. Hukuk uygulamas ı
ve normiann ın da bireyin her Wrlü sald ırıya, kamunun ve devletin
de müdahalesini önleyecek bireyin yaşam hakkım ve yaşam alanırıı
korumaya özen göstermi ştir. En önemlisi de Avrupa İnsan Haklar ı
Mahkemesi ile devletin ve devletin uygulad ığı yasaların evrensel insan
hakları kurallarına uygun olup olmadığını denetleyebilmekte, insan
haklarına aykırılığı tespit ederek yaptınm uygulayabilınektedir.

Tüm gezi boyunca yukar ıda belirttiğimiz duygularla yasalar ın
mı insanlar ı daha uygar ve özgür yaptığını veya insanlar ın m ı sistemi
daha özgür ve mutlu yaptığını değerlendirdik. Sonuçta tüm maddi
zenginlikler ile erdemlerin hukuk devleti kavram ının yerleşmesine
bağli olduğunu, hukuk devleti kavram ın ın modem devletlerdeki en
güçlü mekanizma olduğunu gördük. Avrupa bugünkü geişmesinin
temelinde Berlin'de sıradan halkın güvendiği tarafs ız hakimlerin ve
yargınm Berlin'deki hakimlerin krala karşı bir değirmencinin hakk ın
koruyarak bu günlere geldiği yine bununla yetintıneyerek, daha üst bir
koruma mekanizmas ı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hayata
geçirdiklerini gördük. Bu gezinin düzenlenmesinde payı bulunan Tür-
kiye Barolar Birli ği Başkanı sayın Özdemir Özok'un şahs ında Türkiye
Barolar Birliği'ne teşekkür ederiz.
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Av. Ali GÜLER
Yalova Barosu Ba şkanı

Türkiye Barolar Birliği Başkanl ığı tarafından düzenlenen ve
27 Haziran - 04 Temmuz 2004 tarihleri aras ında yap ı lan Avrupa
ülkelerindeki baş lıca kurumlarm ziyareti her bak ımdan faydal ı ve
yararl ı olmuştur.

Gezimizin ilk durağı olan Strazburg'da Avrupa İnsan Haklar ı
Mahkemesi ziyareti yap ılmış , buradaki yetkililer tarafından mahke-
menin yap ıs ı ve çal ışmalar ı ayrıntıl ı bilgiler verilmiştir. İnsan Haklar ı
Mahkemesi'ne Türkiye'den her bir y ıl üç bin başvuru yap ılmas ı, halen
sekiz bin başvurunun bulunmas ı bir hayli düşündürücüdür. Diğer
ülkelerden de yap ılan başvurulan dü şünüldü ğünde mahkemenin
kırk beş dairesinin bulunmas ı k ırk beş ülkeden dört yüz hukukçunun
mahkemede çalışıyor olmasına rağmen mahkemenin yükünün her
geçen gün artmas ı sebebiyle kararlar ın çok kısa bir süre içinde ç ıka-
bilmesi imkan ını ortadan kald ırma endişesini yaşad ıklar ını gördüm
ve gözlemledim. Ancak ülkemizin mahkemelerimizin yerel ve yük-
sek mahkemeler dahil personel say ıs ı, bina, araç gereç bak ım ından
ümit ederim, en k ısa zamanda Strazburg'da Paris'te ve Brüksel'de
gördüğüm düzeye ulaşır bizlerde böyle mahkemelerde bulunmas ı
ve çal ışma imkan ını buluruz.

Cezimizin ikinci dura ğı olan Paris Adliye Saray ı'na gidilmiş
burada Paris Barosu ziyaret edilmi ş tir. Gerek Paris Barosu Başkan ı
ve gerekse Paris Barosu Staj E ğ itim Merkezi'nde verilen bilgiler
doğrultusunda avukatlarla ilgili olarak yap ılanları gördüğümüzde
fakülteyi bitirdikten sonra yap ılan s ınav ı kazananlar ın staj okulla-
rma al ınd ığını, buraya ancak s ınavı kazanan %25 oran ında aday ın
bir yı ll ık bir eğitimden geçirildikten sonra yine s ı nava tabi tutularak
avukatl ık yapma hakk ını kazand ıklar ın ı bu kez bu s ınav ı kazanan-
ların %95 civar ında oldu ğunu al ınan eğitimle başarı oranını artığın ı
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BARO BAŞKANLARI AVRUPA GEZ İ S İ

Av. Ali GÜFER gözlemledim. Bu bakımdan staj ve s ınav ın önemi burada da aç ıkça
görülmektedir.

Gezimizin üçüncü dura ğı olan Brüksel'de Avrupa Birliği Kon-
seyi ziyaret edilmiş tir. Genel Sekreter tarafından Konsey ile ilgili
olarak tarafımıza bilgiler verilmiştir. Avrupa'da barolarm te şkilinden
meydana gelen barolar birliği başkanlığı gibi kuruluşların Konsey'e
üye olduklar ı, şimdilik yirmi sekiz ülkenin Birli ğe üye olduğu yedi
ülkenin de gözlemci olarak bulundu ğu bu ülkelerden Türkiye'nin de
gözlemci üye statüsünde bulundu ğu Birli ğin merkezinin de Brüksel
olduğu bildirilmi ş tir. Birlik Avrupa'da avukatlar ı temsil eden bir
kurulu ş tur. Avukatlar ın çeş itli ülkelerde avukatl ık yapma imkan ını
temin etmek müvekkillerinin haklar ın ı korumak amac ın ı gütmekte-
dir. Sinir ötesi avukatl ık yapan avukatların say ıs ı çok azd ır. Bunun
sebebi dil sorunu ve vergi sorunudur. Çünkü son kat ıl ımlarla Avrupa
Birliği'nin resmi dili on bir iken yirmi bir olmu ş tur. Bu bak ımdan
büyük sorunlar yaşanmaktad ı r. Ancak savunma hakkının her yerde
temsil edilmesi amac ıyla yapılan çalışmalara destek vermek ve bu
konuda çaba göstermek gerekti ği kanaatindeyim.

Gezinin her bak ı mdan mükemmel geçti, uçak ve tren seyahatle-
rimizde hiçbir sorun ya şamad ı k. Bilhassa tren yolculuklarım ı z çok
neşeliydi. Baz ı arkadaşlar ım ı z konu şmaları ve esprileriyle yolculu-
ğumuza renk kattılar. Bizleri üzen tek şey Kütahya Barosu Başkan ı
say ın Av. Osman Emet'in Brüksel'de bir kapkaçç ıya çantas ını kap-
tı rmas ıydı. Bu olaya çok üzüldük Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı Av.
Özdemir Özok'un olaya müdahale etmesi ve gereğini derhal yerine
getirmesi ise taktire değer bir yaklaşımd ı .

Geziyi tertip eden başta Türkiye Barolar Birliği Başkam ve yö-
neticilerine, rahat bir seyahat imkanı sağlayan Onur Turizm Seyahat
Acentas ı sahip ve yetkililerine Avrupa'daki program ı m ı z ı çok iyi
organize eden say ı n Av. Belk ıs Baysal'a teşekkür eder, geziye kat ılan
herkese sevgi ve sayg ılar ım ı sunar ım.
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