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BÖLÜM 5:
BASIN AÇIKLAMALARI
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 
BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu 25-26 Ekim 2014 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul sonrası gerek sanal medyada 
gerekse yazılı ve görsel basında bazı meslektaşlarımızı hedef alan 
gerçek dışı haber ve yorumlar yapılmıştır. Bu haber ve yorumlarla 
İzmir Barosu'nun,meslektaşlarımızın ve mesleğimizin zarar gördüğü 
aşikardır.

Özellikle bazı basın organlarında,genel kurul öncesi yapılan 
seçim çalışması sırasında, Ödemiş ilçesindeki meslektaşlarımızın bazı 
fotoğraflarının çarpıtılarak kullanılması, gerçek dışı tanımlamalar 
yapılmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Avukatlar 
üstlendikleri davalarla hiçbir zaman özdeşleştirilemez ve müvekillerinin 
eylemlerinden sorumlu tutulamazlar.

Bilinmelidir ki, İzmir Barosu hiçbir siyasi gücün ve medyanın 
etkisi altında kalmayacak kadar büyük,köklü ve onurlu bir meslek 
örgütüdür. Baro yönetimi olarak, hiçbir meslektaşımızın "terörün 
avukatı" veya "faşist" olarak nitelendirilmesini kabul etmediğimizi, 
bu tanımlamalardan zarar gören bütün meslektaşlarımızın yanında 
olduğumuzu; avukatlık vakar ve meslek onurunun bizim için vazgeçilmez 
olduğunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. 14.11.2014

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU
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İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU'NDAN 
KAMUOYUNA DUYURU

 
  İhmalkârlığın ve denetimsizliğin en son örneği "SOMA"nın 
yaraları henüz sarılmamış ve yaşananlardan sanki hiç ders 
alınmamışçasına, Ermenek'ten gelen acı haberlerle ülkemiz bir kez 
daha yasa bürünmüştür.

Tema Vakfı tarafından yapılan çalışmada, bölgenin kapalı 
havza olduğu, bu alanda maden ocağı işletilmesinin mümkün 
olmadığı,galerilerin su basma tehlikesi altında bulunduğu ısrarla rapor 
edilmişken; uyarılara aldırmayan hukuk tanımaz işletme sahipleri, 
onlarca madencinin toprak altında kalmasına,bir o kadar ailenin de 
parçalanmasına ve acısına sebep olmuşlardır.

Diğer birçok maden işletmesinde olduğu gibi Ermenek'te de işçiler, 
teknik kontrolleri zamanında ve yeterince yapılmayan madenlere adeta 
diri diri gömülmüşlerdir.

Soma'dan Ereğli'den ders almayıp "bu kazalar madenciliğin fıtratında 
var" diyecek kadar kasıt derecesine ulaşan ihmallerini kaderleştiren 
siyasilerin ve sermaye sahiplerinin işçi ve ailelerinin hayatlarını 
önemsemediğini, bu acıları ve sorumluluklarını sahiplenmediklerini 
açıkça görmekteyiz.

Üzücü olan, bu faciaların önüne geçmek için gerekli tüm tedbirlerin 
alınması ve bu hususta yasal düzenlemelerin yapılması gerekirken, siyasi 
iktidarın, önceki hiçbir acıdan ders almayarak yine işletme sahiplerini 
ve sorumluları koruma, ihmallerini örtbas etme çabası içinde olmasıdır.

İzmir Barosu olarak, öncelikle yeraltındaki yakınlarından haber 
bekleyen ailelere sabır, hayatını kaybeden madencilere rahmet, 
yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Bugüne kadar görevini ihmal eden  
siyasi iktidarı bir an önce görevlerini yapmaya, sorumluları tespit 
ederek yargı önüne çıkarmaya; onlarca yuvaya ateş düşüren facianın 
yaşandığı bu ve benzeri madenleri süresiz olarak kapatmaya,maden 
işletmelerinin uluslararası normlara uygun koşullarda işletilmesine 
davet ediyoruz. İzmir Barosu,bunların takipçisi olacak ve görevini 
yapmayanlardan her türlü hukuki platformda hesap soracaktır.
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Soma gibi Ermenek'in de takipçisi olacağımızı, sorumluluğunu 
yerine getirmeyen işletme sahiplerinden ve gereğini yapmayan 
siyasi iktidarlardan hesap sormanın İzmir Barosu'nun "fıtratında" var 
olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 14.11.2014

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 
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Avukatlık mesleği günümüzde sadece ofis ortamında gerçekleştirilen 
bir meslek olmaktan çıkmış, gelişen uluslararası ilişkiler ile süregelen 
değişim ve dönüşüm  neticesinde uluslararası bir nitelik kazanmıştır.Bu 
noktadan sonra tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, bu değişim ve 
dönüşümün sonucu olarak avukatlık mesleğinin gerçekleştirilmesinde 
çeşitli sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır.

Yıllardır çözüm bekleyen bu sorunlardan biri de, daha önce de meclis 
gündemine gelen"AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ"'dir.

Bilindiği üzere, bu husustaki kanun teklifi, Adalet Bakanlığı'nca 
desteklenmesine rağmen, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından "sayı 
artacak" gerekçesi ile karşı çıkılarak Meclis Adalet Komisyonunda 
reddedilmiştir. Ancak daha öncesinde de bu konuda biz avukatlara 
defalarca sözler verildiğini ama bu sözlerin çeşitli gerekçelerle yerine 
getirilmediğini bilmekteyiz. Bu sebeple, bu sorunun ivedilikle çözülmesi 
ve beklentilerimize cevap verilmesi gerekmektedir. 

Aslında Türkiye tarafından imza altına alınmış uluslararası 
anlaşma ve kurallara göre AVUKATLARIN ULUSLARARASI SERBEST 
DOLAŞIM HAKKININ SAĞLANMASI BİR ZORUNLULUKTUR. 
 

AVUKATLARA YEŞİL PASAPORT VERİLMESİ 
HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
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 1990 yılında Türkiye'nin de imzalamış olduğu ve "HAVANA 
KURALLARI" olarak da bilinen sözleşmenin 16.maddesi " Avukatların 
hiçbir baskı, engelleme, taciz veya yolsuz bir müdahale ile karşılaşmadan 
her türlü mesleki faaliyetlerini yerine getirmelerini ;   yurtiçinde ve 
yurtdışında serbestçe seyahat edebilmelerini ve müvekkilleriyle 
görüşebilmelerini" sağlamaktadır.

Birçok batı ülkesinde avukatların bu ve benzer haklara sahip 
olduğunu dikkate alırsak; BİR KAMU GÖREVİ OLAN SAVUNMANIN 
TEMEL UNSURU BİZ AVUKATLARIN DA BU KAPSAMDA KABUL EDİLMESİ 
VE BU YÖNDEKİ MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

Bilindiği üzere; 5682 sayılı yasada kamuoyunca YEŞİL PASAPORT 
olarak bilinen  Hususi Damgalı Pasaport, ülkemizde kamu görevi yapan 
1.,2.,3. derecedeki devlet memurları ile aynı koşullardaki sözleşmeli 
devlet memurlarına   verilmektedir.Yargının üç ayağından biri olan 
avukatların bu haktan yararlandırılmayıp, sadece yargının diğer ayakları 
olan iddia makamı Cumhuriyet Savcıları ile karar mercii hakimlerin 
faydalandırılmalarını çifte standart görüyoruz.

Ayrıca kamu kurumlarında görevli avukatlar, 10 yıllık bir dönemin 
sonunda hususi pasaport alabilirken, serbest çalışan avukatlara böyle 
bir olanağın verilmemesi büyük bir haksızlıktır.

SERBEST AVUKATLAR KAMU HİZMETİ STATÜSÜNDE KABUL EDİLİP 
AĞIR CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILANIRKEN, YEŞİL PASAPORT 
TALEP ETTİĞİMİZDE İSE  ''SİZ SERBEST MESLEK ERBABISINIZ, DEVLET 
MEMURU DEĞİLSİNİZ" DENİLEREK   BU DEFA BİR KAMU HİZMETİ 
YAPTIĞIMIZ GÖZARDI EDİLEREK TALEPLERİMİZİN REDDEDİLMESİ 
HUKUKA VE HAKKANİYETE AYKIRIDIR.

 Barolarımız ve Türkiye Barolar Birliği, gerek siyasi partiler 
gerekse ilgili bakanlıklar nezninde ve TBMM'de   bu sorunun çözümü 
konusunda defalarca girişimde bulunmuşlardır.İZMİR BAROSU 
YÖNETİMİ OLARAK, MECLİSTEKİ AVUKAT VEKİL SAYISINI DA 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZDE, EN FAZLA ÜYE İLE TEMSİL EDİLEN MESLEK 
GRUBU OLARAK GİRİŞİMLERİMİZİN SONUÇSUZ KALMASINI TRAJİ 
KOMİK BULMAKTAYIZ.
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Bununla birlikte, İzmir Barosu Yönetim Kurulu olarak, 1973 yılında 
imzalanan Ankara Antlaşmasına aykırı olarak Almanya tarafından 
başlatılan ve sonrasında diğer üye ülkeler tarafından da uygulamaya 
konulan, KANUNA VE ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARA AYKIRI   VİZE 
UYGULAMASINA KARŞI HER TÜRLÜ HUKUKSAL MÜCADELENİN 
ÖNCÜSÜ OLACAĞIMIZI , HAK VE HUKUKTAN YOKSUN BU UYGULAMA 
İLE ELİMİZDEN ALINAN VE VERİLMEYEN HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN 
SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİMİZİ KAMUOYUNUN BİLGİSİNE 
SAYGI İLE SUNARIZ. 20/11/2014

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU

BASIN AÇIKLAMASINA KATILAN BAROLAR

1-Av. Metin FEYZİOĞLU - Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
2-Av. Aydın ÖZCAN - İzmir Barosu Başkanı 
3-Av. Ümit KOCASAKAL - İstanbul Barosu Başkanı 
4-Av. Hakan CANDURAN - Ankara Barosu Başkanı 
5-Av. Gökhan BOZKURT - Aydın Barosu Başkanı 
6-Av. Zeynel BALKIZ - Manisa Barosu Başkanı 
7-Av. Müjdat İLHAN - Denizli Barosu Başkanı 
8-Av. Cumhur UZUN - Muğla Barosu Başkanı 
9-Av. Hidayet CANBAZ - Uşak Barosu Başkan Yardımcısı 
10-Av. Ahmet ATAM - Kütahya Barosu Başkanı 
11-Av. Ferit ATALA - Bolu Barosu Başkanı 
12-Av. Mehmet ÇİFTÇİ - Kastamonu Barosu Başkanı 
13-Av. Bülent ŞARLAN - Çanakkale Barosu Başkanı 
14-Av. Faruk BOSTANCI - Tokat Barosu Başkanı 
15-Av. Uğur YEŞİLTEPE - Tunceli Barosu Başkanı 
16-Av. Hayri Muammer FAZLIAĞAOĞLU - Kilis Barosu Başkanı 
17-Av. Tahir ELÇİ - Diyarbakır Barosu Başkanı 
18-Av. Huriye ALTAY EROL - Tekirdağ Barosu Başkanı 
19-Av. Halime AYNUR - Bilecik Barosu Başkanı 
20-Av. Yaşar MEYVACI - Balıkesir Barosu Başkanlığı 
21-Av. Ferhat PARLATIR - Bartın Barosu Başkanı 
22-Av. Rıza ÖZTEKİN - Eskişehir Barosu Başkanı 
23-Av. İbrahim Kerem ERTEM - Zonguldak Barosu Başkanı 
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24-Av. Gültekin UZUNALİOĞLU - Giresun Barosu Başkanı 
25-Av. Hikmet DELEBE - Şanlıurfa Barosu Başkanı 
26- Av. Erkan KÖROĞLU - Çankırı Barosu Başkanı 
27- Av. Özgür YILDIRIM - Edirne Barosu Başkanı 
28- Av. Alpay ANTMEN - Mersin Barosu Başkanı 
29- Av. Sertif GÖKÇE - Kocaeli Barosu Başkanı 
30- Av. Ekrem DÖNMEZ - Hatay Barosu Başkanı 
31- Av. Hakan GERGEROĞLU - Yalova Barosu Başkanı 
32- Av. Murat TİMUR - Van Barosu Başkanı 
33- Av. Cemalettin ÖZER - Erzincan Barosu Başkanı 
34- Av. İbrahim BAŞTİMAR - Kars Barosu Başkanı 
35- Av. Oktay YILMAZ - Karaman Barosu Başkanı 
36- Av. Alper Tunga BACANLI - Antalya Barosu Başkanı 
37- Av. Azat YILDIRIM - Mardin Barosu Başkanı 
38- Av. Dilem AKSOY - Osmaniye Barosu Başkanı 
39- Av. Ali ARTUK - Ağrı Barosu Başkanı 
40- Av. Ali Uğur ÇAĞAL - Artvin Barosu Başkanlığı 
41- Av. Ramazan GEDİK - Burdur Barosu Başkanı 
42- Av. Enis GÜL - Bitlis Barosu Başkanı 
43- Av. Abdullah ALAKUŞ - Bingöl Barosu Başkanı 
44- Av. Harun SAYGILI - Kırklareli Barosu Başkanı 
45-Av. Feridun TAŞ - Muş Barosu Başkanı 
46-Av. Fevzi KAYACAN - Konya Barosu Başkanı 
47-Av.Hicran KANDEMİR - Sinop Barosu Başkanı 
48-Av.Gökmen Hakkı GÖKMENOĞLU-Isparta Barosu Başkanı 
49-Av.Mustafa Necmi ÖNCÜL - Nevşehir Barosu Başkanı
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BASINA VE KAMUOYUNA

 
 25 Kasım 1960 günü Dominik Cumhuriyeti’ni diktatörlükle yöneten 
Rafael Trujillo’nun ülke için iki tehlikeden biri olarak gördüğü Mirabel 
Kız kardeşlerin tecavüz edilerek öldürüldüğü tarihtir.

Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi 1981 yılındaki 
toplantısında Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım; 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan 
edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in de 1999 yılında aldığı karar ile her yıl 
25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım  kadına yönelik şiddete karşı uluslararası dayanışma 
günüdür.

25 Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ataerkil toplumsal şiddete 
karşı eylem günüdür.

25 Kasım kadına yönelik her türlü baskıya, kadınları yok sayan 
sistemlere karşı mücadele günüdür.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI 
DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
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Bugün ülkemizin taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler ve 
yasal mevzuatımız etkin biçimde uygulanamamakta ve yasal mevzuatın 
uygulanması noktasında kurumlar arası etkinlik sağlanamamaktadır. 
Kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik etkin politikalardan yoksun 
olunması neticesinde 2014 yılının ilk 10 ayında ülkemizde öldürülen 
kadın sayısı 255’e ulaşmıştır. Bunun dışında ise kapalı kapılar ardında 
şiddet gören, adli birimlere başvurmayan veya başvuramayacak 
durumda olan kadın sayısı ise belirsizdir.

İktidarın uyguladığı politikalar kadına ve topluma yönelik şiddeti 
arttırmaktadır. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesinde eşit yurttaş 
olma hakkını kazanan kadının kurtuluşunun da ancak cumhuriyetimizin 
kurtuluşu ile mümkün olduğunu belirtmek isteriz. Cumhuriyet ile 
kazanılan haklar yok edilmeye çalışılmaktadır. Ulusal egemenlik 
temeline dayalı olan Cumhuriyetimiz, laik ve bilimsel bir eğitim 
anlayışı, kadın ve erkek eşitliği temeline dayanan demokratik bir devlet 
anlayışına bağlı devrimler ile gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında 
kazanılan bu büyük haklar ne yazık ki daha çok geliştirilmesi gerekirken 
ortaçağ karanlığına doğru sürüklenmekte, eğitimde, yönetimde, ailede 
ve siyasette, laiklik, demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri çiğnenerek 
kadınların bedeni üzerinden siyaset yapılmaktadır.

Emperyalizme bağlı, ortaçağ zihniyetindeki iktidar, kadını eve 
kapatmayı uygun görmekte, kadının sürekli olarak cinsel kimliği ile 
gündeme getirerek kadın saygınlığını yok etmeye çalışmaktadır. Kadını 
eve kapatan, en az üç çocuk isteyen, kürtaja,sezaryene karşı olan, 
hamile kadına sokağa çıkmaması yönünde baskı kuran,4+4+4 eğitim 
sistemi ile kız çocukların eğitim haklarını elinden alan, çocuk gelinlerin 
yolunu açarak meşrulaştırmaya çalışan, gençliği kızlı-erkekli diye 
ayrıştıran iktidarın kadına yönelik şiddeti ortadan kaldıracağını ummak 
da bir o kadar gerçek dışıdır.Kadın ve erkek eşitliği fıtrata aykırı diyen 
devlet anlayışını da KINIYORUZ.

Kadına yönelik şiddetle mücadele gününü 1 güne değil tüm yıla yaymak 
ve bu bilinci tüm topluma aşılamamız gerekir. Şiddetle mücadelenin 
bir devlet politikası haline gelmesi gerekir. Kadınla erkeği eşit birey 
olarak görmedikçe şiddeti önlemede yol almak mümkün değildir. 
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 Ülkemizde birçok kadın nitelikli istihdam olanağı oluşturulmadığı 
ve bu konuda ciddi önlem ve tedbirler alınmadığı için, güvencesiz 
şartlarda, düşük ücretle ve kayıt dışı çalışmaktadır. Birçok kadın 
ise bakımevi, kreş gibi sosyal olanaklar sunulmadığı için iş ve 
meslek sahibi olamamaktadır. Okul çağındaki birçok kız çocuğu 
ise evlendirilerek eğitim hakkı ve geleceği elinden alınmaktadır. 
Nüfusu yüz bini geçen belediyelere kadın sığınma evi açma zorunluluğu 
getirilmiş olmasına karşın halen birçok belediye tarafından bu 
yükümlülüğün yerine getirilmediği ve mevcut sığınma evleri ile kadın 
danışma merkezlerinin ise yetersiz ve eksik personel ile hizmet vermeye 
çalıştığı görülmektedir.

‘’Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ‘’ kısaca   İstanbul 
Sözleşmesi 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakta beraber 
gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gerekse Kadın Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmenin uygulanmasına yönelik hiçbir 
somut ilerleme kaydedilmemiş, kurumlar arası koordinasyona yönelik 
bir çalışma henüz sağlanmamış ve uzman eylem grubu için adaylar 
belirlenmemiştir.

Hiçbir çeşidi asla onaylanıp hoş görülemeyecek şiddetin boyutları 
ülkemizde her geçen gün artmakta ise de yarınları değiştirmek bizim 
elimizdedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olarak 
kazanılamayacağı öncelikle devletin şiddetle mücadele için etkin bir 
politika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şekilde bu 
politikaları yürürlüğe koyması gerektiği ortadadır.

ÇOCUK GELİNLERİN ARTTIĞI, KADINI SOSYAL VE İŞ YAŞAMINDAN 
SOYUTLAYAN YASALARIN ÇIKTIĞI, KADIN CİNAYETLERİNİN VE KADINA 
ŞİDDETİN SAYISININ HER GEÇEN GÜN ARTTIĞI,

Bir dönemden geçiyoruz. Bu gerici, ayrımcı düşüncelere karşı dimdik 
duracağız ve mücadele edeceğiz. Kadına yönelik her türlü şiddet ve 
baskıyı kınıyoruz. Her türlü Şiddete de HAYIR diyoruz.

İzmir Barosu ve İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi olarak tüm gücümüzle etkin şekilde kadına 
yönelik şiddetle mücadeleye hukuksal boyutta devam edeceğiz.Tüm ilçe 
belediyeleri ve mahalle muhtarları ile ortak çalışma yapıp kadın danışma 
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merkezlerinde bu konuda yetişmiş avukatların görevlendirilmesini 
sağlayacağız ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için kadının daha etkin 
korunmasına ve saldırgan tarafın daha sıkı tedbirlerle suç işlemesinin 
önüne geçilmesi yönünde yasa değişikliğinden kolluk kuvvetlerinin 
uyarılmasına kadar her türlü önlemin alınması için mücadele edeceğiz.

Saygılarımızla. 25/11/2014

Av.Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı
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Bilindiği üzere, Ege Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak 
görev yapmakta iken,Anayasa Mahkemesi’nin 1989, 1991 ve 2008 
tarihli kararları ve Danıştay’ın pek çok kararı ile belirlenen “türbanlı 
öğrencilerin üniversiteye girmelerinin, Anayasal laiklik ilkesi başta 
olmak üzere Türk Anayasal sistemine aykırı olduğu” hukuksal gerçeği 
çerçevesinde, türbanla üniversiteye girmek isteyen öğrencileri uyaran 
ve konuyla ilgili tutanak tutan Prof. Dr. Esat Rennan Pekünlü, sadece 
bu eylemi nedeniyle, 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edilmiştirve 
27.Kasım.2014.Perşembe günü bu hapis cezasının infazı başlamıştır.

Ayrıca,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Leyla Şahin kararı 
başta olmak üzere kararlarında, Türkiye’deki “türbanlı öğrencilerin 
üniversiteye girmelerinin yasaklanması yönündeki uygulamanın Avrupa 

PROF.DR. ESAT RENNAN PEKÜNLÜ İLE BİRLİKTE, 
"HUKUK DEVLETİ", "LAİKLİK" ve "AYDINLANMA" DA 

MAHKUM EDİLMİŞTİR. 
 

BU MAHKUMİYET KARARINDAN BİR AN ÖNCE 
DÖNÜLMELİDİR.
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İnsan Hakları Sözleşmesi’nde sayılan temel hak ve özgürlüklerin ihlali 
niteliğinde olmadığını” vurgulamıştır. 

Bu konu, türbanlı öğrencilerin üniversiteye girmelerinin doğruluğu/
yanlışlığı tartışmalarının üstünde bir konu olup, Anayasa Mahkemesi 
kararlarının bağlayıcılığı (Anayasa md. 153) çerçevesinde, hukuk 
devletinde reddedilemeyecek, sulandırılamayacak bir gerçektir.

Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde Anayasa hükümlerinin 
uygulanması için çaba gösteren bir akademisyenin cezaevine 
gönderilmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden 
olan “hukuk devleti” kavramına ağır zarar vermiştir. Artık Türkiye 
Cumhuriyeti’nin “hukuk devleti” olma iddiası son derece şüphelidir.

Prof. Pekünlü’nün mahkumiyet kararı, bir ibret örneği olarak 
kullanılmış ve bu karar sonrası belirli bir amaç çerçevesinde “kamuda 
türban”, “TBMM’nde türban” ve “ortaöğretimde türban” düzenlemeleri 
ve uygulamaları getirilerek, laiklik ilkesi hızla aşındırılmıştır.

Devamsızlığı, devamsızlık nedeniyle bir başarısızlığı bulunmayan 
bir öğrencinin şikayeti üzerine, türbanla üniversiteye girmek isteyen 
öğrencileri uyarıp, konuyla ilgili tutanak tutmaktan ibaret ve hiçbir 
bir fiziksel engelleme içermeyen eylemler nedeniyle, cezanın alt 
sınırından uzaklaşıp, sonuç olarak 2 yıllık hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması/cezanın ertelenmesi sınırının üstünde, 2 yıl 1 ay ceza 
verilmiş olması; Prof. Pekünlü’nün, laiklik ilkesinin aşındırılmasına karşı 
direnen kesimlere bir korku salmak amacıyla, ısrarla demir parmaklıklar 
arkasına gönderildiğini göstermektedir.

Türkiye’nin en önemli astronomi profesörlerinden, sayılı bilim 
adamlarımızdan, Prof. Pekünlü’nün, bir “düşman ceza hukuku-intikam 
hukuku” uygulaması ile, cezaevine atılmış olması, “üniversite” kavramına 
ve “aydınlanma” mücadelesine bir darbe vurmak amacı taşımaktadır.

PROF.DR. ESAT RENNAN PEKÜNLÜ İLE BİRLİKTE, “HUKUK 
DEVLETİ”, “LAİKLİK” ve “AYDINLANMA” DA MAHKUM EDİLMİŞTİR, 
EDİLMEK İSTENMİŞTİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL NİTELİKLERİNİ HEDEF ALAN, 
HUKUKUN AYAKLAR ALTINA ALINDIĞI DİĞER TÜM DAVALARDA 
OLDUĞU GİBİ, PROF.PEKÜNLÜ DAVASININ DA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ. 
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PROF. PEKÜNLÜ İLE BİRLİKTE HUKUK DEVLETİNİ, LAİKLİĞİ, 
AYDINLANMAYI, ÜNİVERSİTE KAVRAMINI MAHKUM ETTİKLERİNİ 
ZANNEDENLER BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLAR.  

SİYASAL İKTİDAR ve YARGIYA EGEMEN OLDUĞUNU DÜŞÜNEN 
GÜÇLER, TARİHİN KARANLIK DÖNEMLERİNDE OLDUĞU GİBİ, 
HUKUKU, YARGIYI BİR ZÜLUM ARACI OLARAK KULLANARAK BİR 
YERE VARABİLECEKLERİNİ, KİTLELERİ SİNDİREBİLECEKLERİNİ 
SANIYORLARSA, BÜYÜK BİR YANILGI İÇİNDEDİRLER.

BURADAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN TEMEL NİTELİKLERİNİ, 
LAİKLİĞİ, HUKUK DEVLETİNİ, AYDINLANMA KAVRAMINI ÖDÜNSÜZ 
BİÇİMDE SAVUNMAK KONUSUNDA KARARLI OLDUĞUMUZU 
HAYKIRIYORUZ. AYNI CEZAEVİNE DİMDİK GİDEN PROF. PEKÜNLÜ 
GİBİ, İBRET OLMAK AMACIYLA VERİLDİĞİ SANILAN CEZALARIN BİZİ 
KORKUTMAYACAĞI BİLİNMELİDİR. 

PROF. PEKÜNLÜ, TARİHİN YARGISINDA MASUMDUR, BU 
MASUMİYET ve BU MASUMİYETİ ELDE ETTİĞİ GEÇİCİ GÜÇLE MAHKUM 
ETMEYE ÇALIŞAN ZİHNİYETİN HAKSIZLIĞI ER YA DA GEÇ ORTAYA 
ÇIKACAKTIR. 9.11.2014

Türkiye Barolar Birliği 
İzmir  Barosu 
İstanbul Barosu   
Ankara Barosu                                                          
Tekirdağ Barosu 
Artvin Barosu 
Balıkesir Barosu 
Aydın Barosu 
Denizli Barosu 
Muğla Barosu        
Bursa Barosu    
Uşak Barosu     
Yargıçlar Sendikası
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Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında,1926-1934 yılları arasında 
gerçekleştirilen Atatürk Devrimlerinin bir kısmı, kadınların sosyal ve 
kültürel alanlarda, eğitimde, hukukta, aile içinde, çalışma yaşamında, 
toplumsal yaşamda ve siyasette erkeklerle eşit haklara sahip olmasını 
hedeflemiştir.

Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyetinde 
toplumsal alanda yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa 
ülkesinden daha önce gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya'da kadınlara 
1946'da, İsviçre'de ise 1971'de seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. 
 
Atatürk'ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama 
katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930'da belediye 
seçimlerinde seçme, 1933'de çıkarılan Köy Kanunu ile muhtar 
seçme ve Köy Heyetine seçilme, 5 Aralık 1934'te Anayasada yapılan 
değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları tanınmıştır. 
 
Atatürk Türk kadınının seçme ve seçilme hakkının verilmesinin ardından 
şöyle seslenmiştir:

'Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin 
üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki 
Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki 
medeni mevkiini selahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her safhasında 
başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle tecrübe 
kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve seçilme suretiyle 
haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin 
birçoğunda, kadından esirgenen bu hak Türk kadınının elindedir ve onu 
selahiyet ve liyakatla kullanacaktır.'    

Acaba 21. Yüzyıl Türkiyesinde Türk kadını Atatürk'ün dediği gibi 
seçme seçilme hakkını 'selahiyat' ve 'liyakat' la kullanabiliyor mu? Bu 
sorunun da yanıtı ne yazık ki ' HAYIR ' dır. İktidarların dini siyasete 
alet etme çabaları sonucunda kadını her türlü alanda geri plana itme 
uygulamaları hız kazanmıştır. Türk kadını 1934 yılından da daha geriye 

BASINA VE KAMUOYUNA
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götürülmeye çalışılmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve cinayetler, 
berdel uygulamaları, küçük yaşta gelinler,4+4+4 eğitim sistemi ile 
kadınlarımız ülke gündemine oturmuştur. Kadına yönelik cinayetler 
her geçen gün daha da artmakta, devlet bu cinayetleri önlemede etkin 
rol oynamamaktadır. Hele ki iktidarın gündemindeki karma eğitimin 
sonlandırılması tartışmalarının, kız -erkek okullarının ayrıştırılması 
düşüncesinin laik eğitim düzenini yok edeceği açıktır ve bu nedenle de 
Medeni Kanun'un getirdiği olumlu hakların   uygulanması da mümkün 
değildir. 

Ülkemizde kadın istihdamı giderek azalmakta, yerel yönetimlerde, 
üst yönetici birimlerinde, TBMM'de kadınlar yok denecek kadar az 
sayıda, her üç kadından biri aile içi şiddet mağduru ve her geçen gün 
sayısı artan kadın cinayetleri ile cumhuriyet devrimleriyle kazandığımız 
haklar daha ileriye götürülmesi gerekirken ortaçağ karanlığına doğru 
sürüklenmektedir.

Kadın hukukçular olarak, devletin toplumsal cinsiyet eşitliğinde 
duyarlı bir politika izlemesini, kadınların siyasette ve karar verici 
konumlarda daha çok bulunmalarını sağlayıcı önlemler alınmasını 
ve daha da önemlisi ulusal ve uluslararası sözleşmelerin etkin bir 
şekilde yerine getirilerek kadın cinayetlerinin önlenmesini ve en 
büyük insan hakkı olan yaşam hakkının sağlanmasını talep etmekteyiz. 
Kadınlarımızın kendi kaderi ile birlikte ülke kaderinde de söz sahibi 
olabilmesinin yolu siyaset yapmaktan geçmektedir. Türk kadınının 
seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 80.yılı kutlu olsun.

Saygılarımızla. 04.12.2014

İZMİR BAROSU KADIN HAKLARI DANIŞMA VE 

HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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BASINA VE KAMUOYUNA

İnsan hakları bireylerin insan olmaları nedeniyle doğuştan sahip 
oldukları temel hak ve özgürlükler bütünüdür. Günümüzde evrensel 
değerler olarak nitelenen bu hak ve özgürlükler,onurlu bir yaşamın 
vazgeçilmez ögeleridir. Bu anlayışı benimseyen ülkemiz,”insan haklarına 
saygı” ilkesini Anayasal güvenceye kavuşturmuş ve Cumhuriyetimizin 
değiştirilemeyecek niteliklerinden biri olarak kabul edilmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Komisyonunun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik 
yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de BM Genel Kurulunun Paris’te yapılan 
oturumunda kabul edilen bildiridir.Bu önemli belgenin imzalandığı gün 
olan 10 Aralık tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

İnsan haklarının anayasası olarak tanımlanan İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi dil,din,renk,cinsiyet ve sınıf farklılığı gözetmeksizin tüm 
insanların sadece insan olmalarından kaynaklı eşit, özgür ve onurlu 
yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

İNSAN HAKLARI BASIN AÇIKLAMASI
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İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 66.yıldönümünü kutladığımız 
bu gün ülkemizde ;

-Kamuoyunda İç Güvenlik Yasa Tasarısı olarak tartışılan düzenleme 
ile siyasal iktidar, özgürlük ve güvenlik kavramlarını adeta karşıt 
kavramlar olarak sunmakta, anayasa ve uluslararası sözleşmelerle 
koruma altına alınan temel insan hak ve özgürlüklerini yok saymakta, 
siyasal rejimi demokratik hukuk devletinden polis devletine 
dönüştürmeye yönelik çabalarının önünü açmak istemektedir. Polise 
verilen olağanüstü yetkiler nedeniyle gözaltında işkence ve kötü 
muamele uygulamalarının önü açılacak ,dinleme,gizli soruşturmacı 
kullanma ve teknik takip yetkilerinin genişletilmesi nedeniyle hukuka 
aykırı kanıt yaratma bir uygulama haline gelecek ,arama için belirsiz 
“MAKUL ŞÜPHE” kavramıyla kişi özgürlüğü ve güvenliği yargısal 
denetin dışı bırakılacak,soruşturma sırasında el koyma yetkisinin 
genişletilmesi nedeniyle gerçek ve tüzel kişi mal varlıklarına keyfi 
surette el konulabilecek,avukatların soruşturma dosyasına erişim hakkı 
gizlilik karaları ile engellenerek savunma hakkı sınırlandırılabilecektir.
Ve dahası özel yetkili mahkemeler “İHTİSAS MAHKEMELERİ” adı altında 
yeniden kurularak siyasal iktidar kendi yargısını yaratma faaliyetine 
kaldığı yerden devam edecektir.

-Türkiye İşkenceye Karşı Sözleşme’yi 1988 yılında kabul etmiş, 
Anayasa’da ve Ceza Kanunu’nda işkenceyi yasaklamıştır. Ancak 
günümüzde işkence gözaltı merkezlerinin dışına adeta sokağa taşmış 
ve ölümlere neden olmuştur. Özellikle güvenlik güçlerinin barışçıl 
toplantı ve gösterilere aşırı ve orantısız güç kullanarak müdahale etmesi 
işkence kavramına yeni bir boyut kazandırarak siyasal iktidarın varlığını 
korumaya yönelik, toplumsal muhalefete karşı rutin bir uygulaması 
haline dönüşmüştür.

-Kadın cinayetleri, erken ve küçük yaşta zorla yaptırılan evlilikler ise 
kadın hakları konusunda ana gündemi oluşturmaya devam etmektedir. 
2014 yılının ilk 10 ayında öldürülen kadın sayısı 255’e ulaşmıştır.Bu 
kadınlar,eş, sevgili,kardeş, baba gibi değişik sıfatlar taşıyan erkekler 
tarafından öldürülmüştür. Kadın cinayetleri karşısında siyasal iktidarın 
cinsiyet temelli ayrımcılık içeren söylem ve eylemleri nedeni ile 
kadına yönelik şiddet hayati bir sorun olarak varlığını sürdürmektedir. 
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Adli   koruma altında iken öldürülen kadınların varlığı devletin 
doğrudan sorumluluğunu gündeme getirmekle beraber ancak etkin 
soruşturma mekanizmalarının oluşturulmamış olması kadına yönelik 
şiddette suçlular açısından önleyici ve caydırıcı yargılama faaliyetleri 
yoksunluğunu göz önüne sermektedir.

25 Kasım 2011 yılında Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezini kuran İzmir Barosu şiddet mağduru kadınlara hukuksal 
destek vererek cinsiyet temelli şiddete karşı mücadele de önemli 
adımlar atmaktadır.

-Resmi verilere göre çocukların yaklaşık dörtte biri beslenme, 
giyecek, ısınma gibi temel ihtiyaçlarda maddi yoksunluk çekmektedir. 
Yine çocuk işçiliği konusunda işyeri kazalarında hayatını kaybeden 
çocukların varlığı bilinmektedir. Mayıs 2014 itibarı ile 1.649 çocuk 
cezaevinde bulunmaktadır ve bu çocukların yaklaşık 487’si mahkumdur. 
Çocuk cezaevlerinin fiziksel yetersizlikleri özellikle aşırı kalabalık 
olması, hijyen yetersizliği, personelin hizmet içi eğitiminin olmaması, 
cezaevi görevlileri veya diğer mahpusların işkence ve kötü muameleleri, 
cinsel istismar iddiaları çocuk ceza infaz kurumlarının vahametini gözler 
önüne sermektedir.

Çocuklara yönelik hak ihlallerinin sona ermesi için en kısa zamanda 
daha güvenli, sağlıklı ve onurlu bir sosyal ortamda gelişmelerine ve 
yaşam sürdürebilmelerine yönelik idari ve pratik önlemler alınmalı 
gerekli yasal değişikliler gerçekleştirilmelidir.

İnsan hak ve ihlallerinin önüne geçilebilmesi için;

- Temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi esas olmalı; özgürlük-
güvenlik ikilemi yaratılarak bu gelişim engellenmemeli; var olan hak ve 
özgürlüklerden geri adım atılmamalıdır,

- Adil yargılanma hakkı ve savunma hakkı önündeki engeller 
kaldırılmalıdır,

- İşkence iddiaları hakkında derhal ve koşulsuz olarak soruşturma 
açılmalı, bu suçları işleyenlerin cezasız kalmasına neden olan uygulamalar 
sonlandırılmalı, suçluların derhal ve adil biçimde yargılanması ve 
cezalandırılmasını sağlayacak mekanizmalar etkinleştirilmelidir,
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-Gözaltı birimleri ve cezaevleri “bağımsız izleme kurulları”nın 
denetimine açılmalıdır.

- Örgütlenme ve düşünceyi açıklama özgürlüğünü engelleyen 
uygulamalara son verilmeli, buna yol açan tüm yasalar sonuçlarıyla 
birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır,

-En temel insan hakları olan sağlık ve eğitim hakkı paralı hale 
getiren,işçilerin emeklerinin karşılığı olan kıdem tazminatının 
kaldırılmasına yönelik uygulamalara son verilmelidir,

- İnsan haklarına saygının güçlenmesi için Türkiye’nin, her türlü 
ayrımcılığı yasaklayan, yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini, 
çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını, doğal ve kültürel çevre 
ve varlıkların korunmasını güvence altına alan yasal düzenleme ve 
uygulamalar siyasal iktidarın en temel konusu olmalıdır.

-Hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, adil yargılanma 
hakkına, basın özgürlüğüne, temel insan hak ve özgürlüklerine sıkı sıkıya 
bağlı kalınacağına dair her kesim ve yetkili makamlardan açıklamalar 
yapılmaktadır, ancak bu sözde kalmakta hayata geçirilememektedir. Bu 
konuda elbirliği ile harekete geçilerek ülkemizin şu anki durumundan 
hızla kurtarılması için İzmir Barosu üzerine düşen görevleri yerine 
getirecektir.

Saygılarımızla.10.12.2014

Av. Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı
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BASINA VE KAMUOYUNA

Konya’da 2 gün önce ‘ Devrim şehidi’ Kubilay’ı anma töreninde 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettiği ileri sürülen Lise öğrencisi 16 yaşındaki M.E.A okulundan alınarak 
tutuklanmıştır.

Hakareti  mazur görmek mümkün değildir ancak eylem ile ceza ve 
tedbir arasında orantılılığın bulunması evrensel hukuk kurallarındandır. 
CMK 100.ve devamı maddelerine göre uygulanan tutuklama tedbiri 
yasal değildir. TCK 299.maddede tanımını bulan Cumhurbaşkanına 
hakaret suçlamasıyla kovuşturma yapılması Adalet Bakanlığının iznine 
bağlıdır. Tüm hukuk kuralları yok sayılarak tutuklama tedbiri infaza 
dönüştürülmüştür.

Sözleşmelerle güvence altına alınan,   evrensel olan temel ve hak 
özgürlükler yok sayılmakta, toplum baskı altında tutularak gözdağı 
verme amacı güdülmektedir. Yargılamanın olmazsa olmazı tutuklama 
değildir. Kaldı ki 16 yaşında bir çocuğa uygulanacak olan hukuk kuralları 

KONYA’DA TUTUKLANAN LİSE ÖĞRENCİSİ NEDENİYLE 
YAPILAN BASIN AÇIKLAMASIDIR.
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da çocuk olması nedeniyle yasada özel olarak yerini bulmuşken hiçbiri 
uygulanmamıştır.

Bugün itibariyle tutuklamaya yapılan itiraz sonucunda tutuklama 
kaldırılmışsa da yapılan hukuksuzlukların üstü örtülemez.

İzmir Barosu olarak hukukun üstünlüğüne, bağımsız yargıya yapılan 
her türlü usulsüzlüğe ve baskıya boyun eğmeyeceğimizi, mücadele 
edeceğimizi saygılarımızla bildiririz.

Saygılarımızla.26.12.2014

 İzmir Barosu Başkanı 
 Av.Aydın ÖZCAN
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BASINA VE KAMUOYUNA

Hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak 
çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanması için 
çalışan ve bu amaçla bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin 
yararlanmasına sunan biz avukatlar, ne yazık ki son dönemde görevimizi 
yaparken hakarete uğruyor, darp ediliyor ve hatta öldürülüyoruz.

Sadece son on gün içinde Gaziantep Barosu’na kayıtlı meslektaşımız 
Av. İsmail Akkaya bürosunda katledilmiştir. İzmir Barosu’na kayıtlı bir 
diğer meslektaşımız Av. Mehmet Yaya görevini yaptığı sırada saldırıya 
uğramıştır. Yargının Üç unsurundan biri olan ve kamu hizmeti yapan 
biz avukatların yapmış olduğu işlemlerden dolayı saldırıya uğramaları 
kabul edilemez. Maalesef ki, Yargıtay 4. Ceza Dairesi 14.03.2011 tarihli 
kararında avukatın hacizde görevli olmadığına hükmederek Türk Ceza 
Kanunu 265/2 maddesi uygulanarak verilen esas mahkeme kararını 
bozmuştur.

AVUKATLARA SALDIRI BASIN AÇIKLAMASI
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Yine meslektaşımız Av.Zeynep Küçük, mahkeme kaleminde sarf 
ettiği sözler nedeniyle hakkında ceza davası açılmış olup hakkında   
ceza kararı verilmiş, erteleme ya da   hükmün açıklanması kararı 
dahi verilmemiştir. Yargıtay tarafından da bu karar onanmış olup 
meslektaşımız  cezaevine girecektir.

Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen saldırılar bireysel 
gibi görünse de aslında hukuku, savunmayı, hukukun üstünlüğünü 
hedef alan, hukuku bir tehdit olarak algılayan bir anlayışın toplumda 
yansımasıdır.

İzmir Barosu olarak, kimden gelirse gelsin avukatlara yönelik 
şiddetle yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız. 
30.12.2014

Av. Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı 
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Mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik düzenlenen ve 12 kişinin 
ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıyı kınıyor; Fransa halkına ve bu saldırıda 
hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İfade ve basın 
özgürlüğü demokratik bir toplumun asli temellerindendir, toplumların 
ilerlemesinin de temel koşullarındandır. Hukukun üstünlüğü ilkesine 
göre yönetilen bir devlette basın ayrıcalıklı bir role sahiptir.

Dinsel değerlerin rencide edildiği iddiaları, 12 kişinin ölümü ile 
sonuçlanan Charlie Hebdo katliamını asla haklı göstermez Bu nedenle 
kaynağı ne olursa olsun, insan yaşamını ve temel özgürlükleri hedef alan 
her türlü terör eylemi insanlığa karşı bir suç olarak nitelendirmekteyiz.

Ancak bu katliamın özellikle Avrupa'da yabancılara/Müslümanlara 
yönelik çok ciddi sakıncalı sonuçları olacağı kaygısını taşımaktayız. 
Müslümanların büyük çoğunluğunun bu şekilde din ile terörü bir 
araya getirmeye çalışan radikal hareketlere destek vermediğine 
dikkat çekerek, bu tür eylemlerin yabancılara karşı ayrımcılığa neden 
olmasının önüne geçilmesinin de büyük önem taşıdığını inanmaktayız.

İzmir Barosu olarak, ifade ve basın özgürlüğünü başta olmak 
üzere bir kez daha temel hak ve özgürlükleri yok sayan tüm anlayış ve 
uygulamaların karşısında olduğumuzu, güvenlik/özgürlük geriliminde 
temel hak ve özgürlüklerin sonuna kadar mücadelesini vereceğimizi ve 
her koşul da barışın tüm coğrafyalarda hüküm sürmesini arzu ettiğimizi 
ifade ederek, Fransa'da gerçekleşen bu katliam nedeni ile insanlığa baş 
sağlığı dilemekteyiz. 15.01.2015

"İNSAN YAŞAMINI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ HEDEF 
ALAN HER TÜRLÜ TERÖR EYLEMİ İNSANLIĞA KARŞI BİR 

SUÇTUR"
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İzmir Barosu, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız’ın katıldığı 
bir programda “Evlilikle ilgili şeriatımız İslamın yaş haddi yoktur. Bu 
ne demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar 
arası nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 
yaşında bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 
yaşında bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah 
evlilikten daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. 
Bütün mezheplere göre, Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara 
göre, Kuran’a iman kelimesini açacağız biraz sonra evlilik için bir 
yaş söz konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında 
yaşıyorsa 135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta 
olduğu için ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur” şeklindeki 
küçük yaşta, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamayan çocukların 
evlendirilebileceğine dair açıklamalarının   MK’nun evlenme ehliyeti 
ile ilgili emredici hükümlerine ve çocuk haklarını korumaya yönelik 
uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda 
bulunmuştur.

KÜÇÜK YASTA EVLİLİK İLE İLGİLİ SUÇ DUYURUSU
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İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
1456 Sokak No: 14 Alsancak/İZMİR Tel: 0232 463 00 14

Faks: 0232 463 66 74
Erişim: www.izmirbarosu.org.tr / E-İleti: info@izmirbarosu.org.tr

İZMİR;19.01.2015
SAYI ;073.1/925

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
Gönderilmek üzere

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKÂYET EDEN : İzmir Barosu Başkanlığı
   1456 Sokak, No: 14, Alsancak Konak-İZMİR
VEKİLİ  : Av. Nuriye Kadan-Aynı adres
ŞÜPHELİ  : N. Y.
Kartaltepe Mahallesi 67.Sokak No:24 (Hacı Mümin Camii Üstü) 
Bayrampaşa/İstanbul/TÜRKİYE
SUÇ  : 5237 Sayılı TCK 214 ve 217. maddelerine aykırılık.
KONU  : TCK 214 ve TCK 217 maddelerine aykırı hareket eden 
şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak hakkında kamu davası 
açılmasına karar verilmesine ilişkin talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :
 1-Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nureddin Yıldız, katıldığı bir 
programda “ Evlilikle ilgili şeriatımız İslamın yaş haddi yoktur. Bu ne 
demek? Buluğ çağından önce de bir çocuk evlenebilir. Çocuklar arası 
nikah da yapılabilir. Büyük küçük nikahı da yapılabilir. Mesela 7 yaşında 
bir kız çocuğu 25 yaşında bir erkek veya 7 yaşında erkek, 25 yaşında 
bir kız evlenebilirler mi? Nikahlanabilirler mi diyelim. Nikah evlilikten 
daha hassas bir ifade. Evet nikahlanmalarında sakınca yoktur. Bütün 
mezheplere göre, Kuran’a iman eden bütün Müslümanlara göre, 
Kuran’a iman kelimesini açacağız biraz sonra evlilik için bir yaş söz 
konusu değildir. 10 yaşında, 7 yaşında, 6 yaşında, 78 yaşında yaşıyorsa 
135 yaşında bir insan evlenmeye adaydır. Ne küçük yaşta olduğu için 
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ne büyük yaşta olduğu için nikaha engel yoktur.”açıklamalarında 
bulunmuştur.
 Küçük yaşta, fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamayan çocukların 
evlendirilebileceğine dair açıklama MK’nun evlenme ehliyeti ile ilgili 
emredici hükümlerine ve çocuk haklarını korumaya yönelik uluslararası 
sözleşmelere aykırıdır.
 Ayrıca, dört yıl içerisinde kayıtlara geçen 181.000 çocuk gelin 
vakasının yaşandığı ülkemizde, aileler ve toplum bu hukuk ve insanlık 
dışı davranışa teşvik edilmektedir.
 2. Türk Medeni Kanununun Aile Hukuk Kitabında Evlenme Ehliyeti 
ve Engelleri Bölümünün Yaş başlığını taşıyan 124. maddesine göre;
“Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.
 Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on 
altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. 
Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.”
 Türk Medeni Kanununa göre, 16 yaşından küçük bir çocuğun 
evlendirilmesi mümkün değildir. 16 yaşını doldurmayanların 
evlendirilmeleri halinde bu evlilik yok hükmündedir. Bu durumda 
ortada hukuken geçerli bir evlilik de yoktur.
 3. Çocuk genel ifadeyle, bebeklik çağı ile erginlik çağı arasındaki 
gelişme döneminde bulunan insan olarak tanımlanmakla birlikte 
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda çocuğun tarifi, henüz on sekiz yaşını 
doldurmamış kişi olarak yapılmıştır(TCK.m.6).
 27 Ocak 1995 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren ve Anayasa’nın amir 90. maddesi uyarınca kanun hükmünde 
bulunan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1. maddesi 
uyarınca da; “Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan 
kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına 
kadar her insan çocuk sayılır.”
 Türk Medeni Kanununun 11. maddesine göre; “Erginlik on sekiz 
yaşın doldurulmasıyla başlar.”
 Küçük yaştaki bir çocuğun henüz çoğu kavramı algılama yeteneği 
olmadığından, evliliğinin gündeme getirilerek suistimali de hukukumuza 
ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır. Çocuğun cinsel istismarı olarak 
tanımlanan bu suç kavramı, Dünya Sağlık Örgütü’nce de “çocuğun 
sağlığını, fiziksel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir 
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yetişkin, toplum veya ülke tarafından bilerek ve bilmeyerek yapılan 
davranışlar” olarak ifade edilmektedir.
 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde çocukların cinsel 
istismarı suçu düzenleme altına alınmaktadır.
 Fiilin psikolojik ve hukuki açıdan anlam ve sonuçlarını 
kavrayamayacak yaşta çocukların evlendirilmek suretiyle birlikteliğe 
yönlendirilmelerine ilişkin bahsi geçen açıklamalar bu kapsamda 
Türk Ceza Kanununun 103. maddesinde tanımlanan çocukların cinsel 
istismarı suçunun gerçekleşmesini teşvik niteliğindedir.
 Şüphelinin çocukla cinsel ilişkiye girmeye tahrik içeren hukuka 
aykırı açıklamalarının Türk Ceza Kanununun 214 ve 217. maddelerinde 
belirtilen “suç işlemeye tahrik” ve “Kanunlara uymamaya tahrik” suçları 
kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
 SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
Şüphelinin Türk Ceza Kanunu’nun 214 ve 217. maddelerine ve 
Savcılığınız nezdinde resen yapılacak araştırma neticesinde tespit 
edilecek diğer yasal mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden eylemi 
nedeniyle hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası 
açılmasını saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz. 12.01.2015
 HUKUKİ NEDENLER : 5237 Sayılı TCK, TC Anayasası, AİHS, CMK ve 
ilgili mevzuat hükümleri
 SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; şikâyet olunan 
hakkında eylemine uyan suçtan dolayı soruşturma başlatılmasına 
ve hakkında kamu davası açılarak ilgili yasa hükümleri uyarınca 
cezalandırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.19.01.2015

                   ŞİKÂYET EDEN
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA
              AV.NURİYE KADAN

Ek: 1- Vekâletname
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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma 
Komisyonunda AKP İstanbul milletvekili İsmet Uçma'nın Meclis'te 
yaptığı konuşmada'Butonları, biz örnek aile insanlardan oluşturabiliriz, 
mahallenin namusu diye bir şey geliştirebiliriz, o mahallede birisine 
yönelik bir şey yapılıyorsa herkes ona sahip çıkar ve hakikaten de yapanı 
ifna(yok) eder'diye söylemde bulunmuştur.

Milletvekilinin kadına şiddetin önlenmesi için önerdiği bu yöntem 
ve söylem asla kabul edilemez. Namus cinayetlerinden onlarca 
kadının yaşamını yitirdiği ve bu namus cinayetlerine karşı onca verilen 
mücadeleye karşın bir de'mahalle namusu'gibi söylemlerin dile 
getirilmesi üstelik bunu da bir milletvekilinin söylemesi gerçekten çok 
üzücü ve vahim bir durumdur. Kadına karşı şiddeti önlemek devletin 
görevi olup, mahallenin değildir. Kime, neye göre namus?

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
olarak AKP milletvekili İsmet Uçma'yı kınıyoruz... 02.02.2015

BASINA VE KAMUOYUNA
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10 Nisan 1928 'de ulusal birliğin sağlanması açısından önemli bir 
adım atılarak ' Devletin Dini İslam'dır' maddesi anayasadan çıkarılmış, 
5 Şubat 1937'de laiklik ilkesinin anayasaya konulmasıyla da LAİKLİK 
devletin değiştirilemez temel nitelikleri arasında yer almıştır. 
 
Laiklik; demokrasinin, insan haklarının, din ve vicdan özgürlüğünün 
en önemli güvencesidir. Laiklik ilkesi, din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması, din ve vicdan özgürlüğü, sosyal yaşamda 
ve eğitimde laikliğin esas ve temel alınmasıdır. Laik devlette 
egemenlik kayıtsız, koşulsuz milletindir. Türk devrimlerinin 
vazgeçilmez bir unsuru, demokrasinin de olmazsa olmaz koşuludur.   
 
5 Şubat Laiklik günü kutlu olsun. 05.02.2015

BASINA VE KAMUOYUNA
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BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları, bugün yani 13.02.2015 tarihi itibariyle,   
Onur KILIÇ ve bir kısım yurtdaş   hakkında yürütlen soruşturma 
neticesinde Onur KILIÇ hakkında tesis edilen haksız tutuklama ve bugün 
gerçekleştirilen laik eğitime yönelik gerici düzenlemelere karşı yapılan 
gösteri yürüyüşü sırasında İzmir Barosu mensubu avukatlar ve bir çok 
vatandaşımızın polis şiddeti uygulanarak yaralanması karşısında basına 
ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verme gereği hasıl olmuştur.

Onur Kılıç ve bir kısım vatandaşımız hakkında, 11.01.2015  tarihinde 
yapılan LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİME YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI, 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP aleyhine hakeret 
içeren sloganlar  ve bir tweet atıldığı iddiasıyla  yürütülen soruşturma 
neticesinde, Onur KILIÇ hakkında,   İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından 13.02.2015   tarihinde ‘ suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut 
delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması atılı suçun katalog 
suçlardan olması dolayısıyla yasada belirtilen bir tutuklama nedeninin 
var olması, atılı suç için belirlenen ceza miktarı dikkate alındığında 
şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesi  TUTUKLAMA kararı 
tesis edilerek şüpheli cezaevine gönderilmiştir.

İzmir Barosu’nca yapılan değerlendirme aşağıda ki şekildedir;

- Öncelikle verilen tutuklama kararı, hukukun evrensel ölçütlerine 
ve yazılı mevzuata aykırıdır. Şöyle ki;

-Bir ay öncesinde gerçekleştirilen BASIN AÇIKLAMASINDA ATILDIĞI 
İDDİA EDİLEN SLOGAN VE TWEET TEN DOLAYI, gerçekleşen eylem 
neticesinde oluştuğu iddia olunan suç, katalog suçlardan kabul 
edilemez.

- Kaldı ki, bir eylemin katalog suçlar listesinde yer alması, mutlak 
tutuklama nedeni olarak dayanak yapılamaz.

-Hakimlikçe tutuklamaya dayanak yapılan delillerin karartılması 
gerekçesi ise kesinlikle kabul edilemez niteliktedir. YAKLAŞIK BİR AY 
ÖNCE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINDA ATILDIĞI İDDİA OLUNAN BİR 
SLOGAN VE TWEET İLE İLGİLİ OLARAK KOLLUK GÜÇLERİ, GEÇEN BİR 
AYLIK SORUŞTURMA SÜRECİ BOYUNCA BİR DELİL ELDE EDEMEMİŞSE,  
BU OLAY HAKKINDA KARARTILACAK   DELİL BULUNMADIĞI 
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ORTADADIR. KISACASI DELİLLERİN KARARTILMASI GEREKÇESİ İLE 
TUTUKLAMA KARARI HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

-YİNE 11.01.2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR BASIN 
AÇIKLAMASINDAN BİR AY SONRASINDA, ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE 
GÖZALTINA ALINAN ONUR KILIÇ HAKKINDA,   KAÇMA TEHLİKESİ 
BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE TESİS EDİLEN TUTUKLAMA KARARI 
İZAHTAN VARESTEDİR.

-BU OLAYIN YANINDA, BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN LAİK EĞİTİM 
SİSTEMİNE YÖNELİK GERİCİ DÜZENLEMELERİN PROTESTO EDİLDİĞİ 
GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNDE, İZMİR BAROSU MENSUBU ÜÇ MESLEKTAŞIMIZ 
VE BİR ÇOK VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞ OLUP, İZMİR BAROSU 
OLARAK MESLEKTAŞLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN   HAK VE 
HUKUKLARINI KORUMAK İÇİN GEREKEN REFLEKS GÖSTERİLMİŞ 
OLUP, BUNDAN SONRADA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, BAĞIMSIZLIĞI İÇİN 
GEREKEN TÜM ÇABANINDA GÖSTERİLECEĞİNİ BELİRTMEKTE YARAR 
GÖRMEKTEYİZ.

-GELİNEN AŞAMA GÖSTERMEKTEDİR Kİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ZİYADE POLİS DEVLETİ OLMA YOLUNDA 
EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR. SON DÖNEMDE  GERÇEKLEŞEN 
YARGILAMA VE BU GÜNKÜ TUTUKLAMADA BU DURUMUN KANITI 
NİTELİĞİNDEDİR.

İZMİR BAROSU OLARAK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, HUKUKUN 
BAĞIMSIZLIĞINA, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE KARŞI OLAN 
HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDA , CUMHURİYET KAZANIMLARININ 
YILMAZ SAVUNUCUSU   OLARAK DURACAĞIMIZI KAMUOYUNUN 
BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ. 09.02.2015

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU
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BASINA VE KAMUOYUNA

TBMM Genel Kurulu’nda, bu hafta içerisinde görüşülmeye 
başlanılacağı öngörülen ve kamuoyunda”İç Güvenlik Paketi”olarak 
bilinen, Polis, Vazife Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun” tasarısı 
ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti 92 yıllık tarihinde hiç bu kadar özgürlük 
karşıtı bir yasal düzenlemeye mevzuatında yer vermemiştir.

Kanun tasarısının temeli tek bir kelimeye dayanmaktadır. Kanunun 
tasarısının çıkış noktası “makul”kavramıdır. Tasarı ile polise verilen 
yetkiler sadece “makul” şüphesiyle çizilmiştir. Oysaki bir hukuk 
devletinde hangi davranışın nasıl bir neticesi olduğunun, önceden 
birey tarafından bilinebilmesi gerekmektedir. Polislerin kendi 
objektif kriterleriyle belirleyeceği “makul” durumlar, bir neticeye yol 
açmamalıdır. Bu şekilde subjektif değerlerle getirilen kanun maddeleri, 
HUKUKU AYKIRILIKLARA yol açacaktır.

 

İÇ GÜVENLİK BASIN AÇIKLAMASI
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Biz aşağıda imzası bulunan barolar adına mesleğimizin bize 
verdiği görev yetkinliği ölçüsünde bu gelişmeleri bir hukukçu ağzı ve 
yorumlarıyla siz kamuoyuna ve değerli vatandaşlarımıza anlatmayı 
üstlenmiş bulunmaktayız.

Yapılmak istenen düzenleme ile;

1.Adli Soruşturmada yetki Cumhuriyet Savcısında iken ve 
Cumhuriyet Savcısı Adli Soruşturmanın amiri konumunda iken, 
gözaltına alma kararında yetkinin Cumhuriyet Savcısından alınarak 
kolluğa verilmesi, bireysel suçlarda 24 saat, toplu suçlarda kolluğun 
48 saat gözaltı uygulaması yapması kişi hürriyeti ve güvenliği, adil 
yargılanma hakkı bakımından önemli sorunların yaşanmasına neden 
olacaktır.   Ayrıca, 5442 Sayılı İl İdare Yasası yapılacak değişikliklerle 
mülki idare amirlerine”suçun aydınlatılması ve suç faillerinin bulunması 
için gereken acele tedbirlerin alınması”şeklinde verilen yetkilerle, 
kuvvetler ayrılığı ilkesi, hukuk devleti ilkesi ve Anayasa’nın 9. md. 
düzenlenen yargı yetkisine açıkça aykırılık oluşturmuştur. Önleyici 
kolluk faaliyeti suç öncesi aşamaya ait olup, suçun işlenmesini önlemeyi 
amaçlanmıştır. Suç işlendikten sonra soruşturma evresi adli makamlar 
tarafından yürütülüp yönetilmektedir. Mülki amirler, böylelikle suç 
unsuru belirleme ve suç yaratma yetkisine sahip olacaklardır ki bu 
durum”suç ve cezalarda kanunilik ilkesine”aykırılık teşkil edecektir. 
Ayrıca özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin böyle bir düzenlemenin 
hukukun denetiminden çıkartılmasından pek çok olumsuzlukların 
ortaya çıkabileceği kaygısını kamuoyuyla paylaşıyoruz.

2.Kişilerin üstünün ve eşyalarının aranabilmesi için hakim kararı, 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise savcı kararı aranırken 
yapılmak istenen düzenleme ile sadece kolluk amirinin emriyle arama 
yapılabilecektir. Burada da yargı sistemi ile hakim ve savcı devreden 
çıkarılmakta bütün yetki kolluğa geçirilmek istenmektedir.

3.Temel hak ve özgürlükleri kısıtlama konusunda mülki idare 
amirlerine de yetki verilmesi yoluyla Cumhuriyet savcısının adli 
yetkisine ortak olarak, adli kolluğa suç soruşturmasına ilişkin talimat 
verme yetkisi tanınmaktadır. Oysa bu bir yargısal faaliyet olup bu 
yetkilerin yalnızca yargı makamlarınca kullanılması gerekmektedir.
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4. Toplumsal olaylarda orantısız güç kullanımı sonucu meydana 
gelen vahim olaylar ortadayken bu paket ile polisin silah kullanma 
yetkisinin genişletilmesi ve kolaylaştırılması ve orantısız güç kullanımı 
çok tehlikeli sonuçlar doğurabileceğinden bu konudaki kaygılarımızı da 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.

5. Kolluğun istihbarat amaçlı dinleme yaparken uyacağı kurallar 
konusundaki çerçeve daha da genişletilerek bu konudaki yargı denetimi 
de etkisizleştirilmektedir. Bu da özgürlükler konusunda son derece 
sakıncalı bir düzenlemedir

Sonuç olarak görüşülmekte olan yeni güvenlik paketi, insan 
hakları ve özgürlüklerini polis, vali ve kaymakamların “subjektif” 
kriterleriyle sınırlandırılmasına yol açan bir düzenleme paketidir. 
Bireyin kendisini güvende hissetmesini sağlayan yargı organlarının 
bağımsızlığının önüne geçilmek suretiyle bu tür hak ve özgürlükleri 
kısıtlayan yasa düzenlemeleri ile kişileri fişlemekte, yargısız infazları 
yaygınlaştırılmakta ve yargı bağımsızlığı ilkesinin hiçe sayılmaktadır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak, Avukatlık Kanunu’nun 
76. maddesinin bize yüklemiş olduğu  hukukun üstünlüğünü, insan 
haklarını savunmak ve korumak  görevinden aldığımız güç, yetki ve 
inançla her türlü hukuksuzluğa karşı sesimizi duyuracağımızı, kimsenin 
baskısına maruz kalmayacağımızı, yılmayacağımızı, korkmayacağımızı 
bir kez daha belirtmek isteriz.

Saygılarımızla, 09.02.2015   

 

AYDIN BAROSU
BALIKESİR BAROSU
BURSA BAROSU
BURDUR BAROSU
ÇANAKKALE BAROSU
DENİZLİ BAROSU
İZMİR BAROSU
KIRKLARELİ BAROSU
MANİSA BAROSU
MUĞLA BAROSU
KÜTAHYA BAROSU
UŞAK BAROSU
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanları, kamuoyunda “İç Güvenlik 
Paketi” olarak anılan torba yasa teklifi hakkında meclisteki grup 
başkanvekillikleri ile görüşerek basına açıklama yaptı. İzmir Barosu 
adına Genel Sekreterimiz Av. A. Şakir Uzun’un katıldığı açıklamada 
şunlar söylendi:

1- İç Güvenlik Torba Yasa Teklifi ile Türkiye’de adı konulmamış bir 
sıkıyönetim ilan edilmektedir.

2- Yargı kararı olmadan, telefon dinlemelerin ve üst aramaların önü, 
keyfi bir şekilde açılmaktadır.

3- Yargı mercii olarak ise Ankara’da bir hâkim olağanüstü yetkilerle 
görevlendirilmektedir.

4- Yargı kararı olmadan polise kişileri 48 saat gözaltına alma yetkisi 
verilmektedir.

5- Vali ve kaymakama gözaltına alma yetkisi tanınmakta ve mülki 
amirler adli soruşturmada savcının üzerinde konumlandırılmaktadır.

DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELEMİZ 
KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR
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6- Polisin keyfi şekilde sıktığı, öldürücü etkileri olabilen biber 
gazından canını korumak için ağzını yüzünü bezle örten kişilerin terör 
örgütü üyeliği ile suçlanması muhtemel hale getirilmektedir.

7- Polisimize ve askerimize; tuğlayla, molotof kokteyliyle, taşla, 
sopayla saldırılmasını asla kabul etmeyiz. Ancak mevcut kanunlar, 
zaten bu sayılanların silah olarak değerlendirilmesine izin vermekte 
ve meşru müdafaa durumunda orantılı güç kullanılması yetkisini 
tanımaktadır. Dolayısıyla “molotof kokteylini ve sair bazı araçları silah 
haline getiriyoruz” açıklamaları gerçeği perdelemeyi amaçlamaktadır. 
Çarpıcı gerçek, yürütme organına yargı yetkisi verilmekte ve böylece 
temel hak ve hürriyetlerin kullanılamaz hale getirilmekte olduğudur.

8- Bu yasa teklifi ile Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunun 
bütün durakları ve bugüne kadar çekilen ızdıraplarla sağlanan 
gelişmeler hiçe sayılmaktadır. Öyle ki 1215 yılında kabul edilen Magna 
Carta’nın bile bazı açılardan gerisine düşülmektedir.

Aklı selimin galip gelmesini ve teklifin geri çekilmesini diliyor; siyasi 
iktidarın ülkeyi yönetilemez hale getirerek ateşe atmamasını umut 
ediyoruz.

 Her ne olursa olsun demokrasi ve adalet mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir. Eninde sonunda özgürlük ve demokrasi kazanacaktır.

10.02.2015
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İzmir, İstanbul ve Ankara Baro Başkanları, her biri insan haklarının 
yılmaz savunucuları olan meslektaşlarımızla birlikte Çağlayan 
Adliyesi’nde demokrasi nöbetinde. 10.02.2015 

ÇAĞLAYAN ADLİYESİ BASIN AÇIKLAMASI

BARO BAŞKANLARI DEMOKRASİ NÖBETİNDE
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanları, kamuoyunda “İç Güvenlik 
Paketi” olarak anılan torba yasa teklifi hakkında meclisteki grup 
başkanvekillikleri ile görüşerek basına açıklama yaptı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, 
Yönetim Kurulu üyeleri ve baro başkanları, kamuoyunda “İç Güvenlik 
Paketi” olarak anılan torba yasa teklifi hakkında meclisteki grup 
başkanvekillikleri ile görüşerek basına açıklama yaptı. İzmir Barosu 
adına Genel Sekreterimiz Av. A. Şakir Uzun’un katıldığı açıklamada 
şunlar söylendi:

1- İç Güvenlik Torba Yasa Teklifi ile Türkiye’de adı konulmamış bir 
sıkıyönetim ilan edilmektedir.

2- Yargı kararı olmadan, telefon dinlemelerin ve üst aramaların önü, 
keyfi bir şekilde açılmaktadır.

DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELEMİZ 
KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR
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3- Yargı mercii olarak ise Ankara’da bir hâkim olağanüstü yetkilerle 
görevlendirilmektedir.

4- Yargı kararı olmadan polise kişileri 48 saat gözaltına alma yetkisi 
verilmektedir.

5- Vali ve kaymakama gözaltına alma yetkisi tanınmakta ve mülki 
amirler adli soruşturmada savcının üzerinde konumlandırılmaktadır.

6- Polisin keyfi şekilde sıktığı, öldürücü etkileri olabilen biber 
gazından canını korumak için ağzını yüzünü bezle örten kişilerin terör 
örgütü üyeliği ile suçlanması muhtemel hale getirilmektedir. 

7- Polisimize ve askerimize; tuğlayla, molotof kokteyliyle, taşla, 
sopayla saldırılmasını asla kabul etmeyiz. Ancak mevcut kanunlar, 
zaten bu sayılanların silah olarak değerlendirilmesine izin vermekte 
ve meşru müdafaa durumunda orantılı güç kullanılması yetkisini 
tanımaktadır. Dolayısıyla “molotof kokteylini ve sair bazı araçları silah 
haline getiriyoruz” açıklamaları gerçeği perdelemeyi amaçlamaktadır. 
Çarpıcı gerçek, yürütme organına yargı yetkisi verilmekte ve böylece 
temel hak ve hürriyetlerin kullanılamaz hale getirilmekte olduğudur.

8- Bu yasa teklifi ile Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğunun 
bütün durakları ve bugüne kadar çekilen ızdıraplarla sağlanan 
gelişmeler hiçe sayılmaktadır. Öyle ki 1215 yılında kabul edilen Magna 
Carta’nın bile bazı açılardan gerisine düşülmektedir.

Aklı selimin galip gelmesini ve teklifin geri çekilmesini diliyor; siyasi 
iktidarın ülkeyi yönetilemez hale getirerek ateşe atmamasını umut 
ediyoruz.

Her ne olursa olsun demokrasi ve adalet mücadelemiz kararlılıkla 
devam edecektir. Eninde sonunda özgürlük ve demokrasi kazanacaktır.

10.02.2015
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BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın mensupları, bugün yani 13.02.2015 tarihi itibariyle,  
Onur KILIÇ ve bir kısım yurtdaş  hakkında yürütlen soruşturma 
neticesinde Onur KILIÇ hakkında tesis edilen haksız tutuklama ve bugün 
gerçekleştirilen laik eğitime yönelik gerici düzenlemelere karşı yapılan 
gösteri yürüyüşü sırasında İzmir Barosu mensubu avukatlar ve bir çok 
vatandaşımızın polis şiddeti uygulanarak yaralanması karşısında basına 
ve kamuoyuna gelişmeler hakkında bilgi verme gereği hasıl olmuştur.

Onur Kılıç ve bir kısım vatandaşımız hakkında, 11.01.2015  tarihinde 
yapılan LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİME YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI, 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP aleyhine hakeret 
içeren sloganlar  ve bir tweet atıldığı iddiasıyla  yürütülen soruşturma 
neticesinde, Onur KILIÇ hakkında,  İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından 13.02.2015  tarihinde ' suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut 
delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olması atılı suçun katalog 
suçlardan olması dolayısıyla yasada belirtilen bir tutuklama nedeninin 

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİME YÖNELİK BASIN 
AÇIKLAMASI SIRASINDA OLAN OLAYLAR NEDENİYLE 

YAPILAN BASIN AÇIKLAMASIDIR.
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var olması, atılı suç için belirlenen ceza miktarı dikkate alındığında 
şüphelinin kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesi  TUTUKLAMA kararı 
tesis edilerek şüpheli cezaevine gönderilmiştir.

İzmir Barosu'nca yapılan değerlendirme aşağıda ki şekildedir;

- Öncelikle verilen tutuklama kararı, hukukun evrensel ölçütlerine 
ve yazılı mevzuata aykırıdır. Şöyle ki;

- Bir ay öncesinde gerçekleştirilen BASIN AÇIKLAMASINDA 
ATILDIĞI İDDİA EDİLEN SLOGAN VE TWEET TEN DOLAYI, gerçekleşen 
eylem neticesinde oluştuğu iddia olunan suç, katalog suçlardan kabul 
edilemez.

- Kaldı ki, bir eylemin katalog suçlar listesinde yer alması, mutlak 
tutuklama nedeni olarak dayanak yapılamaz.

-Hakimlikçe tutuklamaya dayanak yapılan delillerin karartılması 
gerekçesi ise kesinlikle kabul edilemez niteliktedir. YAKLAŞIK BİR AY 
ÖNCE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASINDA ATILDIĞI İDDİA OLUNAN BİR 
SLOGAN VE TWEET İLE İLGİLİ OLARAK KOLLUK GÜÇLERİ, GEÇEN BİR 
AYLIK SORUŞTURMA SÜRECİ BOYUNCA BİR DELİL ELDE EDEMEMİŞSE,  
BU OLAY HAKKINDA KARARTILACAK  DELİL BULUNMADIĞI 
ORTADADIR. KISACASI DELİLLERİN KARARTILMASI GEREKÇESİ İLE 
TUTUKLAMA KARARI HUKUKA AÇIKÇA AYKIRIDIR.

-YİNE 11.01.2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR BASIN 
AÇIKLAMASINDAN BİR AY SONRASINDA, ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE 
GÖZALTINA ALINAN ONUR KILIÇ HAKKINDA,  KAÇMA TEHLİKESİ 
BULUNDUĞU GEREKÇESİYLE TESİS EDİLEN TUTUKLAMA KARARI 
İZAHTAN VARESTEDİR.

-BU OLAYIN YANINDA, BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN LAİK EĞİTİM 
SİSTEMİNE YÖNELİK GERİCİ DÜZENLEMELERİN PROTESTO EDİLDİĞİ 
GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜNDE, İZMİR BAROSU MENSUBU ÜÇ MESLEKTAŞIMIZ 
VE BİR ÇOK VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞ OLUP, İZMİR BAROSU 
OLARAK MESLEKTAŞLARIMIZIN VE VATANDAŞLARIMIZIN  HAK VE 
HUKUKLARINI KORUMAK İÇİN GEREKEN REFLEKS GÖSTERİLMİŞ 
OLUP, BUNDAN SONRADA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, BAĞIMSIZLIĞI İÇİN 
GEREKEN TÜM ÇABANINDA GÖSTERİLECEĞİNİ BELİRTMEKTE YARAR 
GÖRMEKTEYİZ.
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-GELİNEN AŞAMA GÖSTERMEKTEDİR Kİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HUKUK DEVLETİ OLMAKTAN ZİYADE POLİS DEVLETİ OLMA YOLUNDA 
EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR. SON DÖNEMDE  GERÇEKLEŞEN 
YARGILAMA VE BU GÜNKÜ TUTUKLAMADA BU DURUMUN KANITI 
NİTELİĞİNDEDİR.

İZMİR BAROSU OLARAK, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE, HUKUKUN 
BAĞIMSIZLIĞINA, ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE KARŞI OLAN 
HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDA, CUMHURİYET KAZANIMLARININ 
YILMAZ SAVUNUCUSU OLARAK DURACAĞIMIZI KAMUOYUNUN 
BİLGİSİNE SAYGIYLA SUNARIZ. 13.02.2015

İZMİR BAROSU YÖNETİM KURULU 
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İzmir Barosu avukatları, İzmir Adliyesi içerisinde bir saatlik oturma 
eylemi yaparak İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi. İzmir 
Barosu üyesi 200 avukat, İzmir Adliyesi içerisindeki protokol kapısı 
önünde toplanarak İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın TBMM gündeminde 
geri çekilmesi amacıyla saat 12.00-13.00 arasında oturarak ’hukuk 
nöbeti’ eylemi gerçekleştirdi.

Pes etmek yok mücadeleye devam.

İzmir Barosu avukatları, İzmir Adliyesi içerisinde bir saatlik oturma 
eylemi yaparak İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesini istedi. İzmir 
Barosu üyesi 200 avukat, İzmir Adliyesi içerisindeki protokol kapısı 
önünde toplanarak İç Güvenlik Yasa Tasarısı›nın  TBMM  gündeminde 
geri çekilmesi amacıyla saat 12.00-13.00 arasında oturarak ‘hukuk 
nöbeti’ eylemi gerçekleştirdi.

Eyleme,  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu, İzmir 
Baro Başkanı Aydın  Özcan,  Muğla  Baro Başkanı Cumhur Uzun ve 
İzmir Barosu üyeleri katıldı. Avukatlar ellerindeki ‘İç güvenlik değil 

PES ETMEK YOK MÜCADELEYE DEVAM
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sıkı yönetim yasası’, ‘Yargı bağımsızlığı için el ele’, ‘Hürriyetlere engel 
yasa bugün bana yarın sana’ pankartları ile adliyede sessizce oturdu.

Mücadeleye davet etti

Hukuk nöbeti öncesi bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı 
Av. Aydın Özcan; İzmir Barosu olarak iç güvenlik yasa tasarısına 
karşı 9 Şubat’ta bu yana eylemleri sürdürdüklerini belirtti. Bu 
süreçte öncelikle Ege Bölgesi’ndeki on iki baronun başkanıyla ortak 
bir açıklama yaptıklarını, arkasından İstanbul’da adalet nöbetine 
katıldıklarını ve son olarak 16.02.2015 günü Ankara’da birçok barodan 
başkan ve meslektaşlarının katılımıyla TBMM’ye yürüdüklerini belirten 
Özcan, barolar olarak hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını, 
adil yargılanmayı, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri savunmak 
istediklerini söyledi.   Başkan Özcan, bu uğurda her türlü girişimi 
yapmaya devam edeceklerini belirterek sadece avukatları değil bütün 
hukukçuları, üniversiteleri, hukuk hocalarını da göreve davet  etti.  Özcan 
sözlerini, “her siyasi görüşten meslektaşlarımızı hukuksuzluğa karşı 
dayanışma ruhuyla mücadeleye çağırıyorum diyerek” bitirdi.

5 Nisan’da dev eylem

Ardından söz alan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu; çıkarılmak istenen yasanın bir iç güvenlik yasası olmadığını, 
bir sıkıyönetim kanunu olduğunu ve memleketin her yerinde vali ve 
kaymakamlara olağanüstü yetkiler vererek muhalif olan herkesi, her 
düşünceyi ezmeyi amaçladıklarını söyledi.” Muhalif olan herkesi içeri 
atacaklar, istediklerini terörist diye suçlayacaklar “diyerek sözlerine 
devam eden Feyzioğlu, 5 Nisan Avukatlar Haftası’nda İzmir’de 
binlerin, on binlerin katılımıyla dev bir miting yapacaklarını söyledi. 
Feyzioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Hiç endişe etmeyin özgürlük daima 
kazanmıştır ve daima kazanacaktır. Ve özgürlüğün ve demokrasinin 
lokomotifi her zaman biz avukatlar olmuştur.” 

Kuvvetler ayrılığı yok edilmek isteniyor

 

Son olarak konuşan Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun ise;   
«Bugün bu kadar dinç bir şekilde ayakta olmamızın sebebi, bizim ilk 
hukukçu olmaya adım attığımız günden beri öğrendiğimiz kuvvetler 
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ayrılığı ilkesinin yok edilmek istenmesi, yürütmenin yasamayı elde bir 
sayarak tek elinde olmadığını düşündüğü yargıyı da eline geçirmek 
istemesidir» dedi.

Konuşmaların ardından avukatlar Hukuk Nöbeti’ni gerçekleştirdiler. 
Eylem sırasında   hunharca katledilen Özgecan Aslan için de bir saygı 
duruşunda bulunuldu. 17.02.2015
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İÇ GÜVENLİK PAKETİ DEĞİL

ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ

Kamuoyunda ‘İç Güvenlik Paketi’ olarak bilinen Polis Vazife ve 
Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması hakkında Kanun Tasarısı, iki haftalık ertelemenin 
ardından bu hafta Meclis gündemine getirildi.

Bu yasa tasarısıyla;

- Polise ve jandarmaya, hâkim-savcı kararı olmaksızın dilediği kişinin 
üstünü, eşya ve aracını arama,

-Dilediği kişiyi savcıya haber dahi vermeksizin gözaltına alma ve 48 
saate kadar gözaltında tutma,

-Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine keyfi bir şekilde müdahale etme 
ve bu eylemlere katılanlara karşı ateş etme yetkisi veriliyor.

-Cumhuriyet Savcılarının yetkileri vali ve kaymakamlara devrediliyor.

‘‘İÇ GÜVENLİK PAKETİ DEĞİL ÖZGÜRLÜK VE 
DEMOKRASİ İSTİYORUZ’’ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
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Tasarının yasalaşması halinde, insan hak ve özgürlüklerini 
Anayasamıza, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı biçimde 
kısıtlayan vahim sonuçlar doğacaktır.   Yasayla, hâlihazırda vatandaşa 
yeterli bir hukuki güvence sağlamak bakımından zaten yetersiz olan 
hâkim ve savcılar, tümüyle devre dışı bırakılmış, tüm yetkileri polise ve 
idareye devredilmiş olacak. Ayrıca başta toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı olmak üzere, birçok temel hak ve özgürlüğün kullanılması fiilen 
imkânsız hale gelecek, polisin ateş etme yetkisi daha da genişletilerek, 
halen her yıl ortalama 30 kişinin sokakta polis tarafından öldürüldüğü 
ülkemizde, polise adeta katliam yapma yetkisi verilmiş olacaktır.

Bu yasa tasarısıyla, ülkemizde yerleştirilmeye çalışılan dikta 
yönetimine, muhalifleri sindirmek ve tek adam diktasını tesis etmek 
üzere imkân tanınıyor, polis devletinin yasal zeminleri hazırlanıyor. 
Bunun ilk örneklerini yakın zamanda İzmir’de yaşadık. 13 Şubat Bilimsel, 
Laik Eğitim Boykotu eylemleri sırasında onlarca kişi keyfi bir şekilde 
gözaltına alındı, bir kişi Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı.

Bizler aşağıda imzası olan İzmir’deki meslek odaları ve sendikalar 
olarak diyoruz ki;

Toplumsal güvenliğin sağlanması, özgürlükleri ve insan haklarını 
kısıtlamakla değil, aksine daha da geliştirmekle mümkündür.

Bu yasa, genel ve kalıcı bir sıkıyönetim yasasıdır.

Kabul etmiyoruz.

Bu nedenle, “İç Güvenlik paketi” adı altındaki tasarının meclisten 
çekilmesi ve İzmir’de son yıllarda artan keyfi polis baskısının kaldırılması 
için özgürlükten, demokrasiden, insan haklarından yana tüm İzmirlileri 
28 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 15.00’de Gündoğdu Meydanı’nda 
düzenlenecek kitlesel basın açıklamasına davet ediyoruz. 24.02.2015

İZMİR BAROSU - KESK - DİSK - TÜRK-İŞ - TMMOB
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Medeniyetin geliştiği bu topraklarda farklı din, dil, ırk, mezhebe 
sahip insanlar yüzyıllardır kardeşçe yaşamışlardır. Ancak Türk halkı 
üzerinde dönem dönem sağcı solcu, alevi sünni çatışmasıyla oynanan 
oyunları tecrübe etmiştik. Şimdi de ırksal ayrımcılık körüklenerek 
toplum bölünmek istenmektedir. Tarihten ders çıkarmadığımız, ülkemiz 
üzerinde emperyalist güçler tarafından   oynanmak istenen oyunlara 
geldiğimiz anlaşılmaktadır.

Düşüncesi,siyasi görüşü,dini,ırkı,milliyeti,mezhebi ne olursa olsun 
bir kişinin farklılıkları nedeniyle yaşam hakkına saldırıda bulunularak 
öldürülmesini, İzmir Barosu olarak kabul etmiyoruz.

Bir ilim yuvası olması gereken üniversitelerimiz, terör propagandası 
yapılan yerlere dönüşmüştür. Geçmişte üniversitelerde yaşanan üzücü 
olayları ve bunun sonucunda yaşanan acıları unutmadık.

Üniversitelerimizde, baskı, şiddet, yıldırma politikaları   artmış; 
öğrencilerin öğrenim hakkı gasp edilmiştir. Üniversite koridorları, terör 

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU’NUN ÖLDÜRÜLMESİ 
VE SONRASINDA YAŞANAN SÜREÇLE İLGİLİ BASIN 

AÇIKLAMASI
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örgütü sloganları ve resimleriyle donatılmasına izin verilmekteyken; 
Türk Bayrağı ve Atatürk resmine tahammülsüz terör eylemlerine karşı 
hiçbir müdahalede bulunulmamıştır.

Terörü cesaretlendiren siyasi iktidar, içine düştüğümüz bu akıl 
almaz ortamın başlıca sebebidir.

Ancak sözde “açılım ve ifade özgürlüğü” adı altında terörist 
faaliyetlere göz yuman üniversite yönetimleri de, gelinen bu noktada 
en az siyasi iktidar kadar suçludur. Gerekli güvenlik önlemlerini almayan 
ve bu şiddet ortamına ve ölüme zemin hazırlayan üniversite yönetimi 
de suçludur.

Bu hadiseyi engellemeyenler, yapılan onca ihbar ve şikâyete 
rağmen görevlerini yerine getirmekten kaçınanlar, üniversitenin 
kampus alanındaki acil servise 900 metre mesafede olan olayda dahi 
basiretsiz kalınarak ihmalde bulunanlar,   derhal istifa etmelidirler! 
İnsanlık vicdanı, vazife ahlakı da bunu gerektirmektedir.

Öte yandan basın yayın organlarının çok büyük bir kısmının da 
meseleyi “sağ-sol çatışması”, “karşıt görüşlüler arası kavga” gibi basit 
sözcüklerle geçiştirdiği görülmektedir.

Buradan bu vesileyle ülkemizdeki tüm üniversite yetkililerine ve 
güvenlik birimlerine bir çağrıda bulunmak istiyoruz: Kimsenin daha fazla 
canının yanmaması , daha fazla gencimizin ölmemesi, daha fazla ana 
babanın evlat acısı yaşamaması için sağduyulu davranıp üniversiteleri 
şiddet ortamından arındırınız! 

Biz İzmir barosu olarak kimden ve nerden gelirse gelsin şiddetin 
her türlüsüne hayır diyor , bu olayı kınıyor ve   takipçisi olacağımızı 
bildiriyoruz.

Vefat eden gencimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na Allah’tan rahmet, 
kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz. 26.02.2015

 Avukat Aydın ÖZCAN

 İzmir Barosu Başkanı
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Kamuoyuna iç güvenlik paketi olarak yansıtılan ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde görüşülmekte olan “Polis Vazife Ve Salahiyetleri 
Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu, Nüfus 
Hizmetleri Kanunu İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”    halkın var olan hukuk 
güvenliğini ortadan kaldıracak hükümler içermektedir.

Hakim ve savcı gibi yargı makamlarının sorumluluk alanında olan 
yetkiler, bu tasarı yasalaşırsa, siyasi iktidara bağlı olan vali ve kaymakam 
gibi yürütme makamları ile doğrudan polise verilmiş olacaktır.

Bu tasarı yasalaşırsa, demokratik ülkelerdeki   “kuvvetler ayrılığı 
ilkesi” ortadan kaldırılarak, hukuk devleti yerine polis devletine 
geçilecek, yurttaşların hak arama güvencesi olarak gördüğü demokratik 
hukuk düzeni, yerini baskıcı, faşizan bir sisteme terk ederek, hukuk 
devleti mülki amir ve polis eliyle ortadan kaldırılacaktır.

Anayasal hak ve özgürlüklere sahip çıkan ve evrensel hukuk 
kurallarının savunucusu, hak arama mesleğinin uygulayıcıları olan biz 
avukatlar ve onların örgütlü gücü olan barolar, anılan yasa tasarısının 
karşısında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz.

Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesi

UYARIYORUZ

HALKIN HUKUK GÜVENLİĞİ ORTADAN KALDIRILAMAZ!
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Biz baro başkanları ve hukukçular olarak, bu vahim tasarının 
yasalaşması durumunda, toplumsal barışın tümüyle ortadan kalkacağını, 
bireysel ve kollektif hukuk güvenliğinin yok edileceğini, totaliter bir 
düzenin keyfi uygulamaları ile karşı karşıya kalınacağını biliyoruz.

Bu tasarının yasalaştırılması ısrar ve inadından vazgeçilmediği 
taktirde, başta Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak, hukuk 
mücadelemizi, her platformda kararlılıkla ve eylemli olarak 
sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 28.02.2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

ADANA BAROSU

ADIYAMAN BAROSU

AFYONKARAHİSAR BAROSU

AĞRI BAROSU

AKSARAY BAROSU

AMASYA BAROSU

ANKARA BAROSU

ANTALYA BAROSU

ARTVİN BAROSU

AYDIN BAROSU

BALIKESİR BAROSU

BARTIN BAROSU

BATMAN BAROSU

BİLECİK BAROSU

BİNGÖL BAROSU

BİTLİS BAROSU

BOLU BAROSU

BURDUR BAROSU

BURSA BAROSU

ÇANAKKALE BAROSU

ÇANKIRI BAROSU

ÇORUM BAROSU

DENİZLİ BAROSU

DİYARBAKIR BAROSU

DÜZCE BAROSU

EDİRNE BAROSU

ELAZIĞ BAROSU

ERZURUM BAROSU

ERZİNCAN BAROSU

ESKİŞEHİR BAROSU

GAZİANTEP BAROSU

GİRESUN BAROSU

GÜMÜŞHANE BAROSU

HAKKARİ BAROSU

HATAY BAROSU

IĞDIR BAROSU

ISPARTA BAROSU

İSTANBUL BAROSU

İZMİR BAROSU

KAHRAMANMARAŞ BAROSU

KARABÜK BAROSU
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KARAMAN BAROSU

KARS BAROSU

KASTAMONU BAROSU

KIRIKKALE BAROSU

KIRKLARELİ BAROSU

KIRŞEHİR BAROSU

KİLİS BAROSU

KOCAELİ BAROSU

KONYA BAROSU

KÜTAHYA BAROSU

MALATYA BAROSU

MANİSA BAROSU

MARDİN BAROSU

MERSİN BAROSU

MUĞLA BAROSU

MUŞ BAROSU

NEVŞEHİR BAROSU

NİĞDE BAROSU

ORDU   BAROSU

OSMANİYE BAROSU

SAKARYA BAROSU

SAMSUN BAROSU

SİİRT BAROSU

SİNOP BAROSU

SİVAS BAROSU

ŞANLIURFA BAROSU

ŞIRNAK BAROSU

TEKİRDAĞ BAROSU

TOKAT BAROSU

TRABZON BAROSU

TUNCELİ BAROSU

UŞAK BAROSU

VAN BAROSU

YALOVA BAROSU

YOZGAT BAROSU

ZONGULDAK BAROSU



186

Basın Açıklaması

Son günlerde basında da sıkça yer alan, Eskişehir Beylikova 19 
Haziran İmam Hatip Ortaokulu’nda aynı zamanda okul müdürü olan 
öğretmenleri tarafından fiziksel ve duygusal şiddete maruz kaldığı 
iddia edilen ortaokul öğrencilerinin ve velilerinin şikayetleri üzerine, 
Beylikova Kaymakamlığı harekete geçmiş ve konuyla ilgili Savcılık 
tarafından soruşturma başlatılmıştır.Bu durumda, gerçeğin araştırılıp 
gereğinin Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılığı’nca ivedilikle 
yapılacağına dair inancımız tamdır.

Eskişehir Barosu Çocuk Hakları İzleme Komisyonu’nca İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’ne ulaşılmış, olay hakkında doğru bilgi edinmek istenilmiş 
ancak konuyla ilgili yetkili memurlar tarafından, bilgi verilemeyeceği 
bildirilmiştir. Konunun hassasiyeti ve kamuoyunu bilgilendirmek 
amacıyla; Beylikova İlçe Kaymakamlığı ile görevli müdafiilerden alınan 
bilgiler ışığında basın açıklaması yapmak gerekliliği oluşmuştur.

Çocuk ihmal ve istismarı konusundaki hassasiyetimiz; Barolarımız 
ve Barolar bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Merkezleri ve 
Çocuk Hakları İzleme Komisyonları tarafından defalarca vurgulanmıştır. 
Çocuklar üzerinde fiziksel ve duygusal istismarın söz konusu olduğu 
iddia edilen bu olayda, şüpheli istismarcı; çocuklara en yakın kişilerden 
olan, öğretmenleridir. Yaptığımız bilinçlendirme çalışmalarında 
çocukların istismarısöz konusu olduğunda öncelikle onu koruyacak ve 
konuyu öğrenerek yetkili kolluk birimlerine ve Cumhuriyet Savcılığı’na 
bilgi verecek kişinin öğretmeni olduğunu vurgulamamıza rağmen, 
halen istismar olaylarının önüne geçilemediğini   görmekteyiz. 
Çocuğun ve velinin okul hayatında en çok güvenmesi gereken kişi 
çocuğun öğretmenidir. Çocukların öncelikli yararı gözetilereksevgi 
ve şefkat dilinden başka şiddet içerikli hiçbir yöntemle çocuğa bilgi 
öğretilemeyeceği,çocuğun eğitilemeyeceği uluslararası alanda da 
kabul gören temel ilkelerdendir.

BASINA VE KAMUOYUNA
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Toplum içinde sıkça duyulan “dayak cennetten çıkmadır; eti senin 
kemiği benim “ gibi sözleri kullanmayı bırakmalı, bu konuda net bir tavır 
içinde olmalıyız. Bilgi yuvası olması gereken okullarda şiddet vakalarına 
son verilmediği sürece geleceği emanet edeceğimiz çocukların sağlıklı 
bir şekilde yetişmesi olmayacaktır. 

Söz konusu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna ayrıntılarıyla 
yansıtılmasında dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra, 
yargılamanın sekteye uğramaması ve delillerin karartılmaması 
için çocukların kimlik bilgilerinin gizli tutulması da önemlidir. Yine 
vurgulamak gerekir ki, yerel mevzuatımızda yer alan Çocuk Koruma 
Kanunu, TCK ve Anayasamız, BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ile 
Lanzorette Sözleşmesi gereği çocukların haklarını koruyacak olanlar 
başta yetişkinler ve devletin kendisidir. Çocukların yüksek yararı, 
yaşama ve gelişme hakkı ciddi olarak ihlal edilmektedir. İvedilikle 
yaşanılanlara müdahale ederek yetkililerin hukuka ve hakkaniyete 
uygun çözümleri uygulamaları gerekmektedir.

Aşağıda ismi geçen tüm Baroların Çocuk Hakları Komisyonları 
ve Merkezleri olarak; bu vahim olayla ilgili gelişmeleri takip 
edeceğimizi, Eskişehir ilinde gerçekleşmiş olsa da her birimizin bu 
soruşturmanın ayrı ayrı takipçisi olacağımızıve örtbas edilmesine 
izin vermeyeceğimizi kamuoyuna duyurur, çocukların maruz kaldığı 
her haksızlıkta ve istismar olayında üzerimize düşeni yapacağımızı 
bildiririz.

İZMİR BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

SAKARYA BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi
 
KÜTAHYA BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

BİTLİS BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

ANKARA BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

SİVAS BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

DİYARBAKIR BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

ESKİŞEHİR BAROSU
Çocuk Hakları İzleme Komisyonu



188

MANİSA BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

AYDIN BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi
 
GAZİANTEP BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi

 

EDİRNE BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi
 
BURSA BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi
 
ELAZIĞ BAROSU
Çocuk Hakları Merkezi
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1857 yılında New York’ lu dokuma işçisi kadınların daha insanca bir 
yaşam isteyerek eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı sürdürdüğü mücadele 
ile başlayan süreçte 8 Mart 1957 tarihinde 8 Mart’ın, dünya kadınlar günü 
olarak kutlanmasına karar verilmiş, Birleşmiş Milletler ise 16 Aralık 1977 
tarihinde kabul etmiş ve uluslararası güne dönüşmüştür.

Türkiye’de ise Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında ‘ Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü’ adıyla kutlanmıştır. Yaygın olarak kutlanmaya başlaması da 
1977’den sonraki yıllardadır.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadın olmak çok zor bu toprak-
larda, çünkü sahip çıkmamız gereken bir bedenimiz, korumamız gereken 
bir namusumuz ve uymamız gereken örf ve adetlerimiz vardır doğduğu-
muz günden beri duyduğumuz.

Bugün tüm dünyada kadın haklarından, onların ne kadar fedakar, ce-
fakar ve kutsal olduğundan bahsediliyor. Emekçi kadınların hakları, sözde 
de olsa teslim edilmeye çalışılıyor, kadınların hak ettikleri yaşamı yaşaya-
bilmeleri için planlar yapılıyor, projeler geliştiriliyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI
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Bugün kadın hakları konusunda içinde bulunduğumuz durum ise ne 
yazık ki iç açıcı değildir. Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına 
karşın, iş yaşamında, siyasette, karar alma mekanizmalarında ve diğer 
yaşamın bütün alanlarında ne yazık ki olması gereken oranda temsil edi-
lememektedir.

Türkiye’de ise kadınların önemli bir kısmına göre kadın olmak; şid-
detle, acıyla, tacizle, tecavüzle ve ölümle iç-içe yaşamak demek. Kadın 
olarak doğdukları için kendilerini şanssız hissediyorlar. Resmi veriler, Tür-
kiye’deki kadın cinayetlerinin son 7 yılda %1400 arttığını gösteriyor. Son 
bir yılda öldürülen kadın sayısı 300’ü geçti. Gün geçmiyor ki bir kadının, 
kadın kimliğinden dolayı vahşice ve hunharca öldürüldüğü haberleri ol-
masın.

Ulusal yasalarda kadına yönelik şiddet konusunda düzenlemelerin 
varlığı tek başına bu sorunu ortadan kaldırmamaktadır. Yasaların tam 
olarak uygulama alanı olmalı, suçlulara verilecek cezalar etkili olmalı, 
kolluk kuvvetleri kadına karşı şiddet konusunda kadınlara, insan hakları-
na saygılı olmaları sağlanacak bir şekilde eğitilmelidir. Çünkü Kadın hakkı 
ihlali aynı zamanda insan hakkı ihlalidir.

Kadın cinayetlerinin yer almadığı bir gün geçmez iken bu şiddete 
yönelik bütüncül politikalar geliştirilmediği sürece ne bu cinayetler son 
bulur ne de şiddet.. Türkiye vahşice katledilen Özgecanımız›a ağlarken 
ardından parçalara bölünerek, bedeni ezilerek öldürülen kadınlarımızın 
haberleri geldi.

Evet,  Özgecan  Aslan  cinayeti  sıradan  bir  olay  değildir, 
toplumsal çürümenin vardığı boyutun bir yansımasıdır. Ülkeyi 
yönetenlerin  yola,  taşa,  betona  yatırım  yapması  ama  insana 
yatırım  yapmamasının  karşılığıdır.  Kadın  cinayetlerindeki  ve 
kadına  yönelik  şiddetteki  korkunç  artış;  bir  kişinin  annesinin 
bile diz kapağından  tahrik olabileceğini utanmadan söyleyen; 
hamilelerin  sokağa  çıkmasının  edepsizlik  olduğunu  ileri 
süren; 6 yaşındaki kız çocuğuyla evlenmek mümkündür diyen 
düşüncenin ve kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların bir 
sonucudur.
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Ve önemle vurgulayalım: Bu tür cinayetler, “kadın mıdır, kız mı-
dır” bakışının topluma enjekte edilmesinin bir ürünüdür! Kadın-
larımız ne erkeklere emanettir ne de mahallenin namusuna!

Gün  mücadele  günüdür,  dayanışma  günüdür.  Direnme  ve 
isyan etme günüdür.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi  olarak  eşit  haklar,  eşit  olanaklar,  eşit  destekler  elde 
edinceye kadar mücadelemiz devam edecektir.

Saygılarımla... 09.03.2015

 

Av. Nuriye KADAN

İzmir Barosu

Kadın Hakları Danışma ve

Hukuk Araştırmaları Merkezi

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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İzmir Valiliği 03.03.2015 tarihinde 6932 sayılı aldığı karar ile İzmir il 
sınırları içerisinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açık-
lamaları ile siyasi partiler, sendikalar, dernekler, sivil toplum örgütlerinin 
başka bir siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum örgütüne ait bina 
önünde basın açıklaması yapamayacağını;

Basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yer ve noktadan baş-
ka bir yere kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş 
yapılamayacağını,

Basın açıklaması esnasında el ile taşınabilir megafon vb cihazlar ha-
ricinde ses yükselten cihazlar kullanılamayacağını, bu amaçla platform 
kurulamayacağını,

Valilik ve kaymakamlık binaları, adliye binaları, il ilçe emniyet mü-
dürlüğü binaları, polis merkezi amirlikleri önü ve çevresinde ayrıca kamu 
kurumları içerisinde basın açıklaması yapılamayacağını idari kararla dü-
zenlemiştir.

Böylece Valilik, sivil toplum tarafından yapılacak her türlü düşünce 
açıklamasını yer, zaman, şekil itibariyle kısıtlayarak, kullanılacak cihaz ve 
platformlara dahi müdahale ederek neredeyse olanaksız hale getirerek 
hakkın özüne müdahale etmektedir.

VALİLİK YÖNERGESİNİN İPTALİ KONUSUNDAKİ

BASIN AÇIKLAMASI



193

Gerçekte, Valiliğin anılan kararı ile Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi ile teminat altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma özgür-
lüğü, kamu güvenliği ve genel asayiş yönünden düzenleme gerekçesiyle 
ortadan kaldırılmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11.maddesi bu hakların kullanıl-
masının ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin 
sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak ya-
sayla sınırlanabileceğini düzenlemiştir.

Anayasanın 26. maddesine göre düşünce hürriyeti resmî makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini 
de kapsar, Anayasanın 34.maddesine göre Toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkı yine aynı sebeplerle ancak kanunla sınırlanabilir.

Şu halde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 2911 sayılı 
yasa ile teminat altına alınan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü 
ile toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin ancak kanunla sınırlanabilecek 
bu özgürlüklerin Valilik kararıyla kısıtlanması kanunilik ilkesini bertaraf 
eden, kanundaki sınırlama ölçütlerini ihlal eden ve valilere tanınmamış 
yetkilerin kullanılmasını içeren adeta OHAL dönemi uygulamasını anım-
satmaktadır.

Anılan kararda Valilik olarak ifade edilen İdare başka bir ifadeyle Yü-
rütme, uluslararası sözleşme ve anayasa ile ancak Yasama erkinin karar 
verebileceği temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması alanına müdahale 
ederek açıkça erkler ayrılığını ihlal etmekte ve yetki gaspı yapmaktadır.

İzmir Barosu, uluslararası anlaşmalar ve üst hukuk normlarının tümü-
ne açıkça aykırılık teşkil eden Valilik kararına karşı idare mahkemesinde 
iptal davası açmış, yürütmesinin durdurulmasını talep etmiştir.

Önemle belirtmek isteriz ki şehrimizde bugün itibariyle kamu düzeni 
ve genel asayişi bozacak bir olay yaşanmamış iken Valiliğin almış olduğu 
bu karar mevcut iktidarın siyaseten yıpratılmaması çerçevesinde alınmış 
bir tedbir mahiyetindedir. Ancak, idari amir olan Valilik İzmir halkının/ 
vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini siyasi iradeden üstün tutmalıdır.

Aksi halde mevcut siyasi iktidarlar uğruna temel hak ve hürriyet-
lerden verilecek her taviz, toplumun temel taşı olan vatandaşları birey 
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olmaktan çıkararak tebaa konumuna getirecektir. Ancak unutulmamalıdır 
ki; tarihin hiçbir evresinde İzmir halkı tebaa olmayı kabul etmemiştir. 
İzmir’de ilk kurşunu atanların torunu olan İzmirliler olarak özgürlükleri-
mizin sonuna kadar savunucusu olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyu-
ruruz. 11.03.2015

 

Katılımcı kurumlar:

İZMİR BAROSU

TÜRK-İŞ 3. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU

İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI

İZMİR TABİP ODASI

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İZMİR ECZACI ODASI

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

BİRLEŞİK KAMU-İŞ İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI



195

1 Mayıs kutlamalarının idarenin keyfi tutumuna dönüştüğü, tutarlı 
bir gerekçe olmadan Taksim’de yapılacak olan gösterilerin yasaklanması 
nedeniyle meydana gelen olaylar nedeniyle barışçıl gösteri hakkını 
kullanmak isteyen birçok kişi polis şiddeti sonucu yaralanmış bazı 
göstericiler gözaltına alınmıştır.   

İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde polisin avukatlara karşı zor 
kullanması bütün tepkilere karşın artarak devam etmekte ve rutin bir 
uygulama haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Yaşanan hukuksuzluklar bununla da kalmamış,  adliyede savcılıkça 
da adeta polise nazire yaparcasına sürdürülmüş ve şiddet bir kez daha 
meslektaşlarımızı uzanmıştır.

Bu çerçevede gözaltı süresi dolan bazı şüphelilerin Çağlayan 
Adliyesi’ne sevki ile birlikte; görevlendirilen tek bir savcının şüphelileri 
nezarette bekletip bir türlü ifade almaya başlamadığı, avukatlarla 
görüşmediği, avukatlara yakışıksız şekilde davrandığı, hatta bir 
meslektaşın üzerine yürüdüğü ve polisçe engellendiği, avukatlarca 
verilmek istenen dilekçeleri kabul etmeyip almadığı, avukatların 
görüşmesinin engellenmesi amacıyla koridora barikatlar çekilerek 
avukatların girişinin engellendiği ve talebe rağmen Baro Yönetim Kurulu 
üyeleri ile görüşmeyi kabul etmediği tutanaklarla tespit edilmiştir. 
Avukatların görev yapmaları polis gücüyle engellenmiş, yasaların 
avukatlara verdiği hak ve yetkilerin kullanılması engellenmiştir.

Avukatın görev yapmasını engellemek aslında bireyin Anayasal 
ve insan haklarının engellenmesi anlamına gelmektedir. İzmir Barosu 
olarak İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde avukatlara karşı polisin güç 
kullanarak görev yapmalarının engellenmesini kınıyor, avukat hakları 
konusunda geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Yaşanan olaylarda yaralanan meslektaşlarımız ve vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi iletir bu tür olayların bir daha yaşanmamasını 
dileriz.

Çağlayan Adliyesi’nde Meslektaşlarımıza Yönelik 
Saldırıları Kınıyoruz
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Son yıllarda ülkemizde ne yazık ki çocuğa karşı şiddetin ve çocuk 
istismarı olaylarının hızla arttığı bir gerçektir. Bu durumun güncel 
örneği de kamuoyunda yankı uyandırdığı üzere ahlaki ve vicdanı 
çöküntüye sebep olmuş, Elazığ iline Karakoçan ilçesine bağlı, köyde 
meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan ancak ve ancak vahşet 
olarak nitelendirebilecek çocuğun cinsel istismarı olayıdır. Olay ile 
ilgili savcılıkta soruşturma başlatılmış savcılık tarafından hazırlanan 
iddianamenin kabulü ile Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ve davanın 
ilk celsesi 26/05/2015 tarihinde görülmüştür. Cinsel istismara uğramış 
mağdur çocuk, koruma altındadır. İstismar olayını gerçekleştiren, 
mağdur çocuğun ailesi ile birlikte yaşları 14 ile 65 arasında değişen 
çok sayıda suça sürüklenen çocuk ve sanık yargılanmaktadır.  Önemle 
belirtmek gereklidir ki sanıkların ve suça sürüklenen çocukların dışında 
bu olaya sessiz kalan, göz yuman her birey vicdani ve ahlaki değerlerini 
kaybetmiş olmanın yanında olaya sessiz kalarak yasal anlamda sorumlu 
hale gelmişlerdir.

Şiddetin her türlüsüne maruz kalan çocukların yanında olacağımız 
ve çocuk ihmal ve istismarı konusunda hassasiyetimiz baromuzca 
defaten vurgulanmıştır. Dolayısı ile duruşmanın ilk celsesinde Elazığ 
Barosu Başkanlığı olarak davanın takipçisi olmak adına müdahillik 
talebinde bulunduğumuzu, talebimizin kabul edilmesini beklediğimizi 
bildiririz.

Elazığ Barosu ile birlikte olan İzmir Barosu, Diyarbakır Barosu, 
Manisa Barosu, Şırnak Barosu, Giresun Barosu, Denizli Barosu, Sivas 
Barosu, Sakarya Barosu, Ankara Barosu, Mersin Barosu, Aydın Barosu, 
Adana Barosu, Bitlis Barosu, Gaziantep Barosu, Bartın Barosu, Bursa 
Barosu, Sinop Barosu, Eskişehir Barosu, Tunceli Barosu, İstanbul Barosu 
olarak söz konusu cinsel istismar olayında davanın takipçisi olacağız.

BAROLAR ARASI ÇOCUK HAKLARI İŞBIRLIĞI 
ÇERÇEVESINDE ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

BASIN VE KAMUOYUNA
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Tüm barolar;   ülkemizde çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve 
katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun haklarının korunması 
sırasında insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul izlenmesi, 
soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun özel 
ihtimam gösterilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca Barolar 
olarak; Çocuk Koruma Kanunu ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına 
Dair Sözleşme ile güvence altına alınan koruma, yaşatma, geliştirme ve 
katılım şeklindeki temel ilkeler ile çocuğun yüksek yararı ve her konuda 
çocuğun ayrıcalıklı yararının gözetilmesi ilkelerinin dikkate alınarak 
dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, 
barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi 
haklarının gözetilmesini sağlamak adına her türlü gerekliliği yerine 
getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerdir.

Tüm Barolar tek yürek olup, ciddi olarak ihlal edilen çocukların 
yüksek yararı, yaşama ve gelişme hakkını koruyacak ve gözetecektir.

Elazığ’da yaşanan çocuğun cinsel istismarı olayını şiddetle kınar,   
Elazığ Barosu ve aşağıda tekrar edeceğimiz baroların Çocuk Hakları 
İzleme Komisyonu olarak davayı takip edeceğimizi çocukların daha iyi 
yaşam şartlarında yaşamaları ve çocukların geleceğinin güvencesini 
sağlamak adına üzerime düşeni yapacağımızı ve bunu kamuoyu ile 
birlikte gerçekleştireceğimizi duyururuz. 27.05.2015
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Eski Roma’da ve Roma Hukuku’nda kadın mülkiyet konusuydu, eşya 
gibi alınıp satılırdı.

Aradan geçen bunca zamana rağmen günümüz Türkiye’sinde, 
iktidarın kadına yönelik bakış açısında ve toplumdaki kadının statüsünde 
çok fazla ilerleme kaydedildiğini söylemek mümkün olmamaktadır. 
Araştırmalar göstermiştir ki; Türkiye’deki her 3 evlilikten biri “erken 
ve zorla yaptırılan” evlilik niteliğindedir. Özellikle küçük yaştaki kız 
çocukları imam nikahı ile başlık parası olarak adlandırılan bedeller 
karşılığında bir eşya gibi alınıp satılmakta, kadının ve kız çocuklarının 
bir birey olarak özgür iradeleri ile geleceklerini belirleme hakları 
engellenmektedir.

Anayasa Mahkemesi son kararında Türk Ceza Kanunu’nun AİLE 
DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR ana başlığında düzenlenen “Birden çok 
evlilik, hileli evlenme, dinsel tören” başlıklı 230. Maddesinin 5 ve 6’ncı 
fıkralarında düzenlenen “resmi nikah olmadan dini merasim yapan 
imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya kadar hapis cezası” veren maddeyi iptal 
etti.

Anayasa Mahkemesinin evrensel hukuk normlarından uzak, 
tamamen siyasi nitelik taşıyan bu kararının neleri meşrulaştıracağı 
konusunda   tahminde bulunmak zor değildir. İktidar bu defa 
Anayasa Mahkemesi aracılığı ile ataerkil zihniyet algısı ve bu algıların 
beslediği gelenek, görenek ve törelere dayanarak  kadın bedenine 
saldırmakta, kadının insan haklarını hiçe saymakta, kadınlara yönelik 
ayrımcılığı desteklemekte, insan haklarına aykırı uygulamalara zemin 
hazırlamaktadır.

Bu karar bize   Türkiye’de kadına yönelik ayrımcılığın vardığı 
noktayı göstermesi açısından son derece önem taşımaktadır. Anayasa 
Mahkemesinin, Türkiye’deki bir çok kurumda olduğu gibi mevcut 

RESMI NIKAH OLMADAN DINI MERASIM YAPAN'NA 
CEZA VERİLEN MADDENİN ANAYASA MAHKEMESİNCE 

İPTALİ NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

BASIN VE KAMUOYUNA
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iktidarın topluma yerleştirmeye çalıştığı muhafazakar politikalara nasıl 
da kendisini kaptırdığını  göstermesi açısından son derece üzücüdür.

Anayasa Mahkemesi bu karar ile;  Anayasa’nın 174. maddesi ile 
teminat altını alınmış olan, resmi nikahın korunmasına ilişkin devrim 
yasaları da ihlal edilmiştir.

Yine bu  karar ile; kadının, özellikle kız çocuklarının birey olma, 
kendi gelecekleri hakkında özgür iradeleri ile karar verme haklarını 
ihlal etmiştir.  18 yaşından küçük kız çocuklarının bir “eş” olarak 
meşrulaştırılması için evlendirilmelerinde bir araç olarak öne çıkarılan, 
“dinsel tören” veya “imam nikâh” uygulamasını teşvik etmiştir.

İzmir Barosu olarak;  bir insan hakları  ihlali olarak cinsiyet 
temelli şiddetin bir türü olan, kadın ve kız çocuklarının ticari cinsel sömürü 
aracı haline getiren, istismar eden, erken yaşta evliliklerin önünü açan, 
kadının ve çocuğun insan haklarına, uluslar arası sözleşmelere; özellikle 
CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine aykırı olarak tesis edilen bu karara 
ve anlayışa karşı hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi 
kamuoyu ile paylaşırız.
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Anayasa Mahkemesi tarafından 1999 yılında Medeni Kanun’un dini 
nikahın ancak resmi nikahtan sonra yapılabileceği   aksi takdirde Türk 
Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında yer aldığı üzere 
“ resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası verileceği” yönündeki düzenleme oy birliği ile kabul 
edilmişken aradan geçen 16 yıl ile sonunda aynı mahkeme aynı konuda 
4’e karşı 12 oyla aynı maddelerin  iptaline  kararı vermiştir.

Verilmiş olan iptal kararı, Anayasanın İnkılap kanunlarının Korunması 
Başlığında düzenlenen 174.maddesinin 4. Fıkrasında belirlenen “17 
Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, 
“evlenme aktinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair 
medeni nikah esası ile aynı kanunun  110 uncu maddesi hükmüne aykırı 
olduğu açıktır.  Oy çokluğu ile verilen bu kararı benimsemiyor ve karşı 
çıkıyoruz.

Evlenme akdinin “evlendirme memuru” önünde yapılması kadın ve 
çocuk haklarının, kadın-erkek eşitliğinin temel taşlarındandır. Evlenme 
memuru, nikah işlemi için öncelikle evlenme şartlarının gerçekleşmesini 
arayacaktır.Tarafların MK göre belirlenen “yaş” ta olması, “ayırt etme 
gücüne sahip olması” ve “evlenme engelleri - yakın hısımlık, evli olmak, 
bekleme süresi, belli hastalıkları taşımama -taşımaması” aranacaktır. 
Nikah merasimi de şahitler huzurunda “aleni rızanın” açıklanması 
ile gerçekleşecektir.   Konuya bu açıdan bakıldığında ve gerekçeleri 
okunduğundan iptal edilen fıkraların Aile Düzenine Karşı Suçlar 
başlığında düzenlenme sebebi açıkça ortadadır.

TÜBAKKOM Basın Açıklaması

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN EVLENMEDEN ÖNCE DİNİ 
MERASİM YAPILMASINA CEZA ÖNGÖREN TCK ‘NIN 
230/5-6 MADDELERİNİN İPTAL KARARINA İLİŞKİN

BASIN BİLDİRİSİDİR
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İptal edilen düzenlemenin amacı, dini merasim yapılmasını 
engellemek değil,dini inançların   kullanılarak kadın ve çocukların 
istismarının engellenmesidir. Kadınların tek eşliliğinin, uygun yaş ve 
koşullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik 
haklara sahip olmalarının, miras haklarının ve boşanırken boşanma 
hakkı başta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarının kullanılmasında 
önemli hak kayıplarına sebep olacak bir ortam yaratılmıştır.

Anayasa Mahkemesi bu kararı ile 41. Madde de   yer alan ‘aile 
toplumun temelidir’ hükmünü yok saymış olacak  resmi nikah önceliği 
kalkacak, dini törenle yapılan evlilik ve özellikle küçük yaşta olan 
evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak, kadına karşı şiddetin 
daha da artmasına olanak sağlayacaktır. Bu durum kadının toplumsal 
hayatta desteklenmesi, sosyal konumunun düzenlenmesi   ve kadının 
önündeki engellerin kaldırılması için   pozitif ayrımcılık uygulamasının   
tamamen ihlaline neden olacaktır.

Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu bu iptal kararı ile kadını evlilik 
hayatında ikincil konuma düşürmüş   ve kararda belirtildiğinin aksine 
eşitlik ilkesini kadın aleyhine ihlal etmiştir.

İptal kararı, Anayasa’nın 174. maddesindeki resmi nikahın özel 
koruma altına alınmasına ilişkin inkılap kanunlarının da ihlali anlamına 
gelerek din kisvesi adı altında laik hukuk devleti yerine, şeriat 
kanunlarına ve cumhuriyet öncesine dönülmek, Atatürk devrimleri hiçe 
sayılmak istenmektedir.

Anayasa mahkemesinin oy çokluğu ile almış olduğu iptal kararı 
evrensel hukuk, insan hakları ve laiklik ilkelerine aykırılık teşkil 
etmektedir.

TÜBAKKOM olarak konunun ve kararın takipçisi olduğumuzu ilgili 
kurumlarla paylaşır, kamuoyuna duyururuz. 03.06.2015

TÜBAKKOM
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Türkiye, milletvekili genel seçimine gidiyor. Hepimizin kendimize 
göre siyasi düşüncelerimiz, dünya görüşlerimiz, oy vereceğimiz farklı 
farklı siyasi partiler var. 

Biz; Türkiye Barolar Birliği, 79 Baro ve 87 bin avukat olarak, kimden 
gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın, hangi mazeret gösterilirse 
gösterilsin şiddetin karşısındayız. Çünkü biliyoruz ki; demokrasi, 
fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireylerin yaşatabileceği bir rejimdir. 
Şiddet ve düşünce hürriyeti yan yana barınamaz. Dolayısıyla, şiddet ve 
demokrasi asla bağdaştırılamaz. Bizler; bütün gücümüzle başta yaşam 
hakkı ve düşünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak ve hürriyetleri 
korumaya, demokrasinin vazgeçilmezi olan seçimlerin güvenli bir 
şekilde yapılması için üzerimize düşen her ödevi yerine getirmeye 
hazırız. 

Bu çerçevede, seçimin her türlü şaibeden uzak bir şekilde 
neticelenmesi için ülkenin her yerinde seçim güvenliği konusunda 
uzman avukatlarla örgütlendiğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. 

Başta devletin en üst kademelerindeki yöneticiler ve siyasi parti 
temsilcileri olmak üzere ilgili herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. 

Vatandaşlarımıza, hiçbir tahrike kapılmamalarını, demokrasinin 
ancak bu şekilde korunabileceğini hatırlatmayı görev biliyoruz. 

Diyarbakır’da bir siyasi partinin mitinginde patlayan bombalar 
sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar, seçimlerin ülkemize hayırlı neticeler doğurmasını 
diliyoruz. 07.06.2015

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE 79 BARONUN ORTAK 
AÇIKLAMASI

AYNI ÜLKENİN EŞİT HAKLARA SAHİP YURTTAŞLARIYIZ

BİRİMİZE ATILAN BİR BOMBA HEPİMİZE ATILMIŞTIR
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu

Adana Barosu Başkanı Av. Mengücek Gazi Çıtırık

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Hasan Demir

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin

Ağrı Barosu Başkanı Av. Ali Artuk

Aksaray Barosu Başkanı Av. Levent Bozkurt

Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran

Antalya Barosu Başkanı Av. Alper Tunga Bacanlı

Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Yaşar Meyvacı

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Ahmet Sevim

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

Bingöl Barosu Başkanı Av. Abdullah Alakuş

Bitlis Barosu Başkanı Av. Enis Gül

Bolu Barosu Başkanı Av. Ferit Atalay

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Ekrem Demiröz

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu

Çorum Barosu Başkanı Av. Altan Akpınar

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Tahir Elçi

Düzce Barosu Başkanı Av. Ali Dilber

Edirne Barosu Başkanı Av. Özgür Yıldırım

Elazığ Barosu Başkanı Av. Adnan Demir
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Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

Erzincan Barosu Başkanı Av. Cemalettin Özer

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Gültekin Uzunalioğlu

Gümüşhane Barosu Başkanı Av. İsmail Taştan

Hakkâri Barosu Başkanı Av. Muhittin Güngör

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez

Iğdır Barosu Başkanı Av. Özgür Kurban Gül

Isparta Barosu Başkanı Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu

İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit Kocasakal

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan

Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan

Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay Yılmaz

Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim Baştimar

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Mehmet Çiftçi

Kayseri Barosu Başkanı Av. Fevzi Konaç

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Harun Saygılı

Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Yeşim Oktar Varlı

Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu

Kilis Barosu Başkanı Av. Muammer Fazlıağaoğlu

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe

Konya Barosu Başkanı Av. Fevzi Kayacan

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

Kahramanmaraş Barosu Av. Vahit Bağcı

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

Mardin Barosu Başkanı Av. Azat Yıldırım
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Mersin Barosu Başkanı Av. Alpay Antmen

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Feridun Taş

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi Öncül

Niğde Barosu Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek

Ordu Barosu Başkanı Av. İlhan Kurt

Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy

Rize Barosu Başkanı Av. Yunus Çoruh

Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz

Siirt Barosu Başkanı Av. Mehmet Cemal Acar

Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

Sivas Barosu Başkanı Av. Hakan Bahadır

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Hikmet Delebe

Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan Elçi

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Huriye Altay Erol

Tokat Barosu Başkanı Av. Faruk Bostancı

Trabzon Barosu Başkanı Av. Orhan Öngöz

Tunceli Barosu Başkanı Av. Uğur Yeşiltepe

Uşak Barosu Başkanı Av. Baki Kantar

Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur

Yalova Barosu Başkanı Av. Hakan Gergeroğlu

Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek

Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem
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Anayasa Mahkemesi tarafından 1999 yılında Medeni Kanun’un dini 
nikahın ancak resmi nikahtan sonra yapılabileceği  aksi takdirde Türk 
Ceza Kanunu’nun 230. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında yer aldığı üzere 
“ resmi nikah olmadan dini nikah kıyan imam ile çiftlere 2 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası verileceği” yönündeki düzenleme oy birliği ile kabul 
edilmişken aradan geçen 16 yıl sonunda aynı mahkeme aynı konuda 4’e 
karşı 12 oyla aynı maddelerin  iptaline  kararını vermiştir.

Verilmiş olan iptal kararı, Anayasanın İnkılap kanunlarının Korunması 
Başlığında düzenlenen 174.maddesinin 4. Fıkrasında belirlenen “17 
Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi ile kabul edilen, 
“evlenme aktinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medeni 
nikah esası ile aynı kanunun  110 uncu maddesi hükmüne aykırı olduğu 
açıktır. Evlenme akdinin “evlendirme memuru” önünde yapılması kadın 
ve çocuk haklarının, kadın-erkek eşitliğinin temel taşlarındandır.  Oy 
çokluğu ile verilen bu kararı benimsemiyor ve karşı çıkıyoruz.

Basın Açıklaması

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN EVLENMEDEN ÖNCE DİNİ 
MERASİM YAPILMASINA CEZA ÖNGÖREN TCK ‘NIN 

230/5-6 MADDELERİNİN İPTAL KARARINA İLİŞKİN BASIN 
BİLDİRİSİDİR
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Anayasa Mahkemesinin evrensel hukuk normlarından uzak, 
tamamen siyasi nitelik taşıyan bu kararının neleri meşrulaştıracağı 
konusunda  tahminde bulunmak zor değildir. İktidar bu defa 
Anayasa Mahkemesi aracılığı ile ataerkil zihniyet algısı ve bu algıların 
beslediği gelenek, görenek ve törelere dayanarak kadın bedenine 
saldırmakta, kadının insan haklarını hiçe saymakta, kadınlara yönelik 
ayrımcılığı desteklemekte, insan haklarına aykırı uygulamalara zemin 
hazırlamaktadır. 

İptal edilen düzenlemenin amacı, dini merasim yapılmasını 
engellemek değil, dini inançların  kullanılarak kadın ve çocukların 
istismarının engellenmesidir. Kadınların tek eşliliğinin, uygun yaş ve 
koşullarda evlenmelerinin, evlendikten sonra yönetsel ve ekonomik 
haklara sahip olmalarının, miras haklarının ve boşanırken boşanma 
hakkı başta olmak üzere nafaka ve tazminat haklarının kullanılmasında 
önemli hak kayıplarına sebep olacak bir ortam yaratılmıştır.

Yine bu karar ile; kadının, özellikle kız çocuklarının birey olma, 
kendi gelecekleri hakkında özgür iradeleri ile karar verme hakları 
ihlal edilmiştir. 18 yaşından küçük kız çocuklarının bir “eş” olarak 
meşrulaştırılması için evlendirilmelerinde bir araç olarak öne çıkarılan, 
“dinsel tören” veya “imam nikâh” uygulaması teşvik edilmiştir.

Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi bu kararı ile 41. Maddede  
yer alan ‘aile toplumun temelidir’ hükmünü yok sayarak,resmi nikah 
önceliği kalkacak, dini törenle yapılan evlilik ve özellikle küçük yaşta 
olan evlilikler çoğalacak, çok eşliliğin önü açılacak, kadına karşı şiddetin 
daha da artmasına olanak sağlayacaktır. Bu durum kadının toplumsal 
hayatta desteklenmesi, sosyal konumunun düzenlenmesi  ve kadının 
önündeki engellerin kaldırılması için  pozitif ayrımcılık uygulamasının  
tamamen ihlaline neden olacaktır. Kadını evlilik hayatında ikincil 
konuma düşürmüş  ve kararda belirtildiğinin aksine eşitlik ilkesini kadın 
aleyhine ihlal etmiştir.

İptal kararı, Anayasa’nın 174. maddesindeki resmi nikahın özel 
koruma altına alınmasına ilişkin inkılap kanunlarının da ihlali anlamına 
gelerek  din kisvesi adı altında laik hukuk devleti yerine, şeriat 
kanunlarına ve cumhuriyet öncesine dönülmek, Atatürk devrimleri hiçe 
sayılmak istenmektedir.
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Anayasa mahkemesinin oy çokluğu ile almış olduğu iptal kararı 
evrensel hukuk, insan hakları ve laiklik ilkelerine aykırılık teşkil 
etmektedir.

İzmir Barosu olarak; devrim yasalarını ve laiklik ilkesini ihlal eden, bir 
insan hakları ihlali olarak cinsiyet temelli şiddetin bir türü olan, kadın ve 
kız çocuklarının ticari cinsel sömürü aracı haline getiren, istismar eden, 
erken yaşta evliliklerin önünü açan, kadının ve çocuğun insan haklarına, 
uluslar arası sözleşmelere; özellikle CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine 
aykırı olarak tesis edilen bu karara ve anlayışa karşı hukuk mücadelemizi 
sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.
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13 Haziran 2015 tarihinde İzmir Barosu’nun ev sahipliğinde 
Çeşme’de toplanan genişletilmiş Ege-Marmara baroları toplantısında, 
aşağıda imzaları bulunan barolar, ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas 
dönemde yeni kurulacak hükümeti hukuka davet etmeyi tarihsel bir 
görev kabul etmektedir;

Şöyle ki ,

1-Ülkemiz zor bir süreçte gerçekleştirilen önemli bir genel seçimden 
çıkmış seçmen tercihini ortaya koymuştur. Öncelikle bu tercihe saygı 
duyulması gerekir.

2-Barolar olarak elbette ki siyasi bazı düşünce ve tespitlerimiz 
olabileceği tabiidir; ancak bizlerin önceliği hukuk, hukuk devleti ve 
hukuk güvenliğidir.

3-Ülkemizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde yeni kurulacak 
hükümetten toplum ve hukuk adına acil taleplerimiz şunlardır:

-Geçtiğimiz süreç, hukukla oyuncak gibi oynamanın, hukuku siyasete 
alet etmenin, yargıyı itibarsızlaştırmanın, yargıyı ve hukuku bir silah 
gibi kullanmanın hiçbir kimseye bir yararının olmadığını göstermiştir. 
Böyle bir ortamda hiç kimsenin hukuk güvenliği yoktur ve olamaz.

-Demokrasinin temeli hukuk devleti, hukuk devletinin temeli de 

GENİŞLETİLMİŞ EGE-MARMARA BAROLARI TOPLANTISI 
SONUÇ BİLDİRGESİ
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kuvvetler ayrılığıdır.

-Hiçbir oy oranı bir siyasi iktidara dilediğini yapma imkanı vermez. 
Siyasi iktidarlar da anayasa ve hukukla bağlı ve sınırlıdır.

-Yargı da tıpkı yasama gibi meşruiyetini ve gücünü anayasadan 
almakta ve Türk Milleti adına yetki kullanmaktadır.

-Her iktidar, yargı denetimini kabullenmek ve hukuk devletini 
içselleştirmek zorundadır.

-Yargının ve HSYK’nın üzerindeki baskılar kaldırılmalı, yargı 
bağımsızlığını sağlayacak önlemler suratle alınmalı, siyasi iktidarın ve 
başka bazı güç odaklarının yargıya hakim olmasına izin verilmemeli, 
yargıya sızan tüm güç odakları etkisiz hale getirilmelidir.

-Geçmiş dönemde başta TCK, CMK ve PVSK olmak üzere hukuk 
devleti ilkesine aykırı, hak ve özgürlükleri tehdit eden ve sınırlayan 
düzenlemeler ortadan kaldırılmalıdır.

-Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu daha demokratik hale 
getirilmelidir.

-Günlük siyasi amaçlarla yapılan yasal değişikliklerden, torba yasa 
uygulamasından vazgeçilmeli, hukuki istikrar ve güvenlik sağlanmalıdır.

  -Yargının kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin itibarını 
zedeleyen, savunma hakkını engelleyen düzenleme ve uygulamalar 
derhal kaldırılmalıdır. 13.06.2015

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

AFYON BAROSU BAŞKANLIĞI

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI

BALIKESİR BAROSU BAŞKANLIĞI

BİLECİK BAROSU BAŞKANLIĞI

BURDUR BAROSU BAŞKANLIĞI

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANLIĞI

DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI



212

EDİRNE BAROSU BAŞKANLIĞI

ISPARTA BAROSU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI

MANİSA BAROSU BAŞKANLIĞI

MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI

UŞAK BAROSU BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞI

SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI

YALOVA BAROSU BAŞKANLIĞI
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Bir süredir Kaju isimli, üç bacaklı bir köpeğin yasını tutuyoruz; diğer 
hayvan hakları ihlalleri nedeniyle yitirilen hayvanlarımız gibi Kaju da 
meçhule uğurlandı.

Bizler hayvan severler olarak hiçbir canlıyı birbirinden ayırt 
etmiyoruz, insan da hayvan da aynı yaşam hakkına ve özgürlüğüne 
sahiptir. Bugün dünyada bir çok ülkenin hayvanlara ayrı bir statü 
tanıdığını, bir çok ülkenin yunus parkları, sirk ve mezbahaların 
kapatılmasına dair karar aldığını sevinçle takip ediyoruz. 

Ancak 2015 yılı Türkiye’sinde hala köpek zehirlemeleri, hayvan 
tecavüzleri; hala GÖREVLİ KURUMLAR ELİYLE İŞLENMİŞ HAYVAN 
CİNAYETLERİ KARŞIMIZDA DURMAKTADIR.

Ve esas üzücü olan, bu görevli kurumların GÖREVLERİNİN 
HAYVANLARI KORUMAK VE ONLARI YAŞATMAK OLMASIYKEN bu 
cinayetlere sebep olmasıdır.

Biz hayvan severler olarak bu noktada yargı dışında bir çare 
bulamıyoruz. Yasanın yüklediği görevi yerine getirmeyen kurumları ve 
çalışanlarını bugün yaptığımız gibi Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet 
etmek dışında başvurabileceğimiz bir yolumuz yok. Bu başvurumuzun 
da yargı denetim mekanizmalarını harekete geçirerek GÖREVİNİ 
KÖTÜYE KULLANAN Bornova Belediyesi Veteriner İşleri ve personelinin 
cezalandırılmasını diliyoruz.

Yasanın yükümlediği hayvanları koruma ve gözetme görevini 
ÜÇ BACAKLI, ENGELLİ, EN ACİZ DURUMDA OLAN HAYVANA KARŞI 
DAHİ YERİNE GETİRMEYEN; AKSİNE BU SAHİPLİ HAYVANI YAŞAM 
ALANINDAN KOPARIP ALAN VE SONRA ÖLÜME TERKEDEN FAİLLERİN 
CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ.

İZMİR BAROSU OLARAK, Urla’da aracının arkasında Kangal köpeğini 
sürükleyen kişi hakkında yapılan şikayetle ilgili ceza davasının açılmış 
olduğunu ve Ege Üniversitesi bahçesinde yapılan toplu zehirlemelere 
ve Çiğli de polis memuru tarafından kurşunlanan köpeğe dair şikayetleri 
takip ettiğimizi; Kaju   için yaptığımız suç duyurusunun da sorumlular 
cezalarını çekene dek peşinde olacağımızı Sayın Hayvan severlere ve   
Basın mensupları  ile Değerli Kamuoyuna saygıyla bildiririz. 14.07.2015

Avukat Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkan

HAYVAN HAKLARI KONUSUNDA

BASIN AÇIKLAMASI
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Basında yer alan; “İzmir’de bir lokantada yemek yiyen müşterilere 
mendil satmaya çalışan Suriyeli çocuk, esnafın saldırısına uğradı” haberi 
bir kez daha zulüm karşısında ülkelerini terk edip bizlere sığınmak 
zorunda kalan yabancıların içler acısı durumlarını gözler önüne sermiştir.

İnsani koşullardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veren ve 
her türlü istismara açık durumda yaşayan Suriyeli mülteciler ve özellikle 
çocuklar unutulmamalıdır ki hayatta kalma umuduyla ülkemize sığınan 
ve yasalar gereği eşit bireylerdir.

Basında yer alan habere konu mağdur Suriyeli çocukla ilgili olarak 
suç ihbarında bulunan İzmir Barosu Başkanlığı sorunun tarafı olan tüm 
kurum ve kuruluşları görevlerinin gereğini yerine getirmeye çağırarak 
mağduriyetlerin önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için var 
gücüyle çaba harcamaktadır.

Bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. maddesi 
yabancı, vatandaş, mülteci ya da sığınmacı ayırımı yapmaksızın de, 
herkesin dil, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve benzeri 
nedenlerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğunu kabul 
etmiş, 16.maddesinde temel hak ve hürriyetlerin yabancılar için 
milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği 
belirtilmiştir. Bu anlamda mülteci ve sığınmacılar temel hak ve 
özgürlükler açısından vatandaşlarla eşit olup, uluslararası sözleşmeler 
ve var olan kanun ve yönetmeliklerdeki hak ve özgürlüklere sahiptirler. 
İnsan hakları sözleşmeleri devletleri, ayrımcılık yasağı ilkesine uygun 
olarak sözleşmelerin gereklerini egemenlikleri altında bulunan 
topraklardaki tüm kişilere uygulamakla sorumlu tutmaktadır.

Suriye’deki gelişmeler Türkiye’ye mülteci akışının artarak süreceğini 
göstermektedir. Bu nedenle Türkiye’nin bu duruma uygun insani 
mekanizmaları acilen oluşturması gerekmektedir.

DÖVÜLEN SURİYELİ ÇOCUK HAKKINDA

BASIN AÇIKLAMASI
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Bu amaçla; özellikle kamplar dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin 
bulunduğu illerde valilikler bünyesinde oluşturulan kayıt masalarında, 
demografik veriler ve temel ihtiyaçlarının tespitleri yapılarak tüm 
Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetleri, eğitim hizmeti, sosyal 
desteklerden yararlanma ve mülteci hukuku açısından hakları 
konusunda bilgilendirme yapılmalı, çocukların sokakta para toplaması 
ve çalıştırılmasının önüne geçmek için   eğitim hakkı, sığınma hakkı, 
sağlık hakkı, her türlü kötü muameleden korunma hakkı güvence altına 
alınmalıdır.
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İzmir Işıkkent Geri Gönderme Merkezinde bulunan Afganistan 
uyruklu 21 çocuk hakkında İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezine 
ulaşan bir ihbar sonucu; sorumlu yönetim kurulu üyesi Av.Nuriye 
Kadan ve Merkez üyesi avukatlar ile Göç ve İltica Komisyonundaki 
meslektaşlarımızla birlikte 15 Temmuz 2015 tarihinde Geri Gönderme 
Merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra konu ile ilgili yasal tüm 
başvurular gerçekleştirilmiş olup sorumlular hakkında savcılığa suç 
duyurusunda bulunulmuştur.

Yaklaşık üç  aydır yetişkinlerle birlikte erkek koğuşunda uygunsuz 
koşullarda tutulan bu Afganistan uyruklu yaşları 12-17 arasında 
değişen 21 çocuğun 23 Temmuz 2015 tarihinde İzmir Geri Gönderme 
Merkezinden çıkışları sağlanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 
Erzincan’daki kurumuna 24 Temmuz 2015 tarihinde yerleşmeleri 
girişimlerimiz sonucu sağlanmıştır.

Ancak Basında çıkan haberlere göre refakatsız çocukların Çocuk 
Destek Merkezinden  izinsiz olarak ayrıldıkları Erzincan Valiliğinin Basın 
açıklaması ile de doğrulanmıştır. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun  tanımlar 
başlıklı 3.md.sinde Refakatsiz Çocuk: “Sorumlu bir kişinin etkin bakımına 
alınmadığı sürece,kanunen yada örf ve adet gereği kendisinden sorumlu 
bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye’ye gelen veya Türkiye’ye giriş 
yaptıktan sonra refakatsız kalan çocuğu” ifade etmektedir. Yine aynı 
kanunun  66.md.sinin b bendinde: “Refakatsız çocuğun görüşü dikkate 
alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygun konaklama 
yerlerine veya yetişkin akrabalarının veya koruyucu bir ailenin yanına 
yerleştirilir” denilmektedir.

Nitekim bu çocuklar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı 
Erzincan’daki Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmişlerdir.

İZMİR IŞIKKENT GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE 
BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU 21 ÇOCUK HAKKINDA 

İZMİR BAROSU BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Bu çocukların Türkçe bilmemeleri tanımadıkları bir yerde bu kadar 
kolay bir şekilde ve hepsi aynı anda kaybolup kaçmaları hayatın olağan 
akışına uygun değildir.

Basında ve sosyal medyada bu çocukların terör örgütlerinde 
kullanıldığı ya da organ mafyası tarafından kaçırıldığı yönündeki 
iddialar umarız gerçek değildir.

Devletin kontrolünde olan bu çocukların ivedilikle bulunup tekrar 
koruma altına alınmaları sağlanmalıdır.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak bu konuyu yakından 
takipçisi olacağımızı bildiririz.06.08.2015

                                                                                                       

İzmir Barosu

Çocuk Hakları Merkezi 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Av.Nuriye KADAN
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Ege Marmara Genişletilmiş Baro Başkanları Toplantısı 
Yapıldı

ÇANAKKALE GEÇİLMEZ, VATANIN BİR KARIŞ 
TOPRAĞINDAN,

 HUKUK DEVLETİNDEN VE DEMOKRASİDEN

VAZGEÇİL(E)MEZ !

 ANAYASA ÇİĞNENEMEZ!

29.08.2015 tarihinde Çanakkale-Bozcaada’da toplanan ve aşağıda 
imzaları bulunan Ege-Marmara ve diğer illerden gelen Baro Başkanları, 
ülkemizin içinden geçtiği bu kritik günlerde, gerek Avukatlık Kanununun 
76.maddesi, gerekse temel yurttaşlık görevi ve topluma karşı olan 
sorumluluğu gereği, Milli Mücadele’nin önsözünü oluşturan bir büyük 
destanın 100.yılında, bu destanın yazıldığı Çanakkale’de bazı hususları 
kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür:

1. Ülkemiz, çok sıkıntılı günlerden geçmekte, hızla bir kardeş 
kavgasına ve bölünmeye, parçalanmaya, kaosa sürüklenmektedir. 
Emperyalist bir planlama içerisinde Anayasal sisteme, üniter devlete, 
ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı sözde “özerklik” ilanlarıyla fiili, 
eylemli bir kalkışma ve ayaklanma söz konusudur.

2. Daha vahimi, Anayasa ve hukuk bizzat ülkeyi yönetenler 
tarafından askıya alınarak, yargı bağımsızlığı ve hukuk güvenliği yok 
edilmiş, hukuk devleti büyük yara almıştır.
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3. Anayasa’ya bağlı kalacağına, hukukun üstünlüğünü gözeteceğine 
ant içmiş olan Cumhurbaşkanı, Anayasadan kaynaklanmayan yetkileri 
kullandığını, rejimin fiili olarak değiştirildiğini açıkça ikrar etmiştir. Oysa 
Anayasa’ya göre hiç kimse Anayasadan kaynaklanmayan bir yetkiyi 
kullanamaz. Her ne kadar Cumhurbaşkanının seçilme usulü değişmişse 
de, yetkilerinde yasal bir değişiklik olmamıştır. Bu durumda hukuki bir 
değişiklik olmadığı halde, fiili olarak Anayasanın değiştirildiği Anayasal 
sistemin uygulanmayacağı itiraf edilmiştir. Bu ciddi bir hukuksuzluktur. 
Meclis, Cumhuriyetin savcıları ve yargı bunun gereğini yapmalıdır.

4. Yurttaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi, koruyucusu ve 
kollayıcısı olan Avukatların elbette ki pek çok sorunu bulunmaktadır. 
Bu sorunlar esasen avukatların kişisel sorunu olmaktan çok, hukuk 
güvenliği bakımından yurttaşların sorunlarıdır. Bununla birlikte 
Devletin ve milletin varlığının, Cumhuriyetin büyük bir tehdit altında 
olduğu, hukukun askıya alındığı bir ortamda avukatlık mesleğine ilişkin 
sorunların çözümü mümkün görülmemektedir. Gerçekten hukukun ve 
hukuk devletinin, Anayasanın fiilen ortadan kaldırıldığı bir ortamda 
avukatların da görevlerini etkin bir biçimde yapmaları olanaksız hale 
gelmiştir.

5. Bu nedenlerle bu aşamada öncelikle;

Terörle kararlılıkla, ancak Devlet olmanın sorumluluğu ve hukuk 
sınırları içinde kalınarak mücadele edilmeli, bu mücadeleden taviz 
verilmemelidir. Emperyalizmin dayattığı terör ve bölünmeye karşı 
tarihi gerçeklerden ders çıkararak etkin bir tavır sergilenmelidir.

Yarın coşku ve gururla kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi, Türk 
milletinin, en güç dönemlerde farklılıklarını bir yana bırakarak birlik 
içinde neler yapabileceğini, azim ve kararlılığını gösteren çok önemli 
bir derstir.

Yurttaşlar arasında etnik, mezhepsel, bölgesel hiçbir ayrım 
gözetilmeksizin herkes için daha fazla demokrasi ve özgürlük talep 
edilmelidir.

Yaşanarak görülmektedir ki hukuk güvenliği herkes için bir 
gerekliliktir. Hiçbir gücün yargıya egemen olmasına izin verilmemelidir.

Ülkeyi yönetenlerin Anayasaya, hukuka, yargı denetimine, ülkenin 
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bölünmez bütünlüğüne bağlı olarak hareket etmesi bir zorunluluktur.

 Bu nedenle hızla hukuk devletinin temeli olan kuvvetler ayrılığına, 
yargı bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne geri dönülmelidir. 
Bununla birlikte avukatların yargının kurucu unsuru ve hak arama 
özgürlüğünün güvencesi olduğu göz ardı edilmemelidir.

  Bir zamanların hukuk tanımaz, bazı “kudretli” savcılarının ülkeyi 
kaçarak terk etmesi, özellikle elinde bulundurduğu yargısal yetkilerini 
başka güç odakları adına farklı amaçlarla kötüye kullanan tüm hâkim ve 
savcılar için bir ders olmalıdır.

 

Üniter devletten, misak-ı milli ile belirlenen sınırlardan, Anayasanın 
değiştirilemez ilk dört maddesi ile beliren Anayasal sistem ve ilkelerden, 
hukuk devleti ve demokratik rejimden, ülkenin bir karış toprağından 
hiçbir şekilde vazgeçilemez ve taviz verilemez.

Türkiye’yi kanlı bir boğazlaşmaya götürecek bir takım 
provokasyonlara karşı uyanık olunmalı, etnik veya mezhepsel ayrımlar 
reddedilmeli, kardeşlik ve birlikten uzaklaşılmamalı, milli birlik ve 
beraberliğe, hukukun üstünlüğüne sımsıkı sarılınmalı, emperyalizme 
karşı bir bütün olunmalıdır.

Siyaset arenasında belirli bir seviye ve üslup muhafaza edilmeli, 
ülkenin ve ulusun çıkarları, cumhuriyet değerleri ortak payda ve yol 
gösterici olmalıdır.

Durumu kamuoyuna saygı ile sunarız. 29.08.2015

Adana Barosu Başkanı
Av. Mengücek Gazi ÇITIRIK

Ankara Barosu Başkanı
Av. Hakan CANDURAN

Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT

Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Yaşar MEYVACI

Bilecik Barosu Başkanı
Av. Halime AYNUR

Bolu Barosu Başkanı
Av. Ferit ATALAY
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Bursa Barosu Başkanı
Av. Ekrem DEMİRÖZ

Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN

Edirne Barosu Başkan Vekili
Av. Atalay TUTAL

Isparta Barosu Başkanı
Av. Gökmen GÖKMENOĞLU

İstanbul Barosu Başkanı
Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL

İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın ÖZCAN

Kırklareli Barosu Başkanı
Av. Harun SAYGILI

Kocaeli Barosu Başkanı
Av. Sertif GÖKÇE

Manisa Barosu Başkanı
Av. Ali ARSLAN

Mersin Barosu Başkanı
Av. Alpay ANTMEN

Muğla Barosu Başkanı
Av. Cumhur UZUN

Uşak Barosu Başkanı
Av. Baki KANTAR
Sakarya Barosu Başkanı Vekili
Av. Yeliz AYDIN İPEK

Tekirdağ Barosu Başkanı
Av. Huriye ALTAY EROL

Yalova Barosu Başkanı
Av. Hakan GERGEROĞLU 
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Bölücü terör örgütünün Dağlıca ve Iğdır’da gerçekleştirdiği alçakça 
saldırılar, teröre karşı akıllı, kararlı ve tek vücut olmamız gerektiğini bir 
kez daha ortaya koymuştur.

Devletimizin terörle mücadelede hukuka uygun atacağı her adımı 
Türkiye Barolar Birliği ve barolar olarak desteklediğimizi; yurt içinde 
ve yurt dışında bölücü terör örgütünün taban kazanmaması için var 
gücümüzle mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya, Türk Milleti’nin birliğini bozmaya 
hiçbir şer odağının gücü yetmeyecektir.

Çözüm, yetmiş yedi milyonun, millet olma bilincini ve ruhunu 
tekrar tazeleyerek, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
adalet paydasında kucaklaşmasıdır. Bugün, başta siyaset kurumu 
olmak üzere demokrasinin tüm taşıyıcı unsurlarına ve tek tek bütün 
vatandaşlarımıza düşen ödev, bu kucaklaşmanın sağlanması için bütün 
gücüyle mücadele etmektir.

Öte yandan, bölücü terör örgütünün devlete karşı bir kalkışmayı 
sağlayacak boyutta nasıl silah depoladığının, yolları nasıl ve ne zaman 
mayınladığının, ülkenin bir bölümünde egemenliğin terör örgütüne 
devredildiği algısı yaratacak şekilde otorite boşluğunun ne şekilde 
oluştuğunun yetkili mercilerce açıklanmasını bekliyoruz.

En son Dağlıca ve Iğdır’daki alçakça saldırılarda şehit olan asker 
ve polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

 

Saygılarımızla.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolardan son günlerde 
yaşanan terör olaylarına ilişkin ortak açıklama

DAĞLICA VE IĞDIR’DAKİ HAİN SALDIRILARI 
LANETLİYORUZ
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı  Av. Metin Feyzioğlu 
Adana Barosu Başkanı  Av. Mengücek Gazi Çıtırık
Afyonkarahisar Barosu Başkanı  Av. Turgay Şahin
Aksaray Barosu Başkanı  Av. Levent Bozkurt
Amasya Barosu Başkanı  Av. Ahmet Melik Derindere
Ankara Barosu Başkanı  Av. Hakan Canduran
Antalya Barosu Başkanı  Av. Alper Tunga Bacanlı
Artvin Barosu Başkanı  Av. Ali Uğur Çağal
Aydın Barosu Başkanı  Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı  Av. Yaşar Meyvacı
Bartın Barosu Başkanı  Av. Ferhat Parlatır
Bilecik Barosu Başkanı  Av. Halime Aynur
Bolu Barosu Başkanı  Av. Ferit Atalay
Burdur Barosu Başkanı  Av. Ramazan Gedik
Bursa Barosu Başkanı  Av. Ekrem Demiröz
Çanakkale Barosu Başkanı  Av. Bülent Şarlan
Çankırı Barosu Başkanı  Av. Erkan Köroğlu
Çorum Barosu Başkanı  Av. Altan Akpınar
Denizli Barosu Başkanı  Av. Müjdat İlhan
Düzce Barosu Başkanı  Av. Ali Dilber
Edirne Barosu Başkanı  Av. Özgür Yıldırım
Elazığ Barosu Başkanı  Av. Adnan Demir
Erzurum Barosu Başkanı  Av. Talat Göğebakan 
Erzincan Barosu Başkanı  Av. Cemalettin Özer
Eskişehir Barosu Başkanı  Av. Rıza Öztekin 
Gaziantep Barosu Başkanı  Av. Bektaş Şarklı 
Giresun Barosu Başkanı  Av. Gültekin Uzunalioğlu
Gümüşhane-Bayburt Bölge 
Barosu Başkanı  Av. İsmail Taştan 
Hatay Barosu Başkanı  Av. Ekrem Dönmez
Iğdır Barosu Başkanı  Av. Özgür Kurban Gül
Isparta Barosu Başkanı  Av. Gökmen Hakkı Gökmenoğlu
İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit Kocasakal
İzmir Barosu Başkanı  Av. Aydın Özcan



224

Kahramanmaraş Barosu Başkanı  Av. Vahit Bağcı 
Karabük Barosu Başkanı  Av. Rıdvan Erdoğan
Karaman Barosu Başkanı  Av. Oktay Yılmaz
Kastamonu Barosu Başkanı  Av. Mehmet Çiftçi
Kayseri Barosu Başkanı  Av. Fevzi Konaç
Kırıkkale Barosu Başkanı  Av. Yeşim Oktar Varlı
Kırklareli Barosu Başkanı  Av. Harun Saygılı
Kırşehir Barosu Başkanı  Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu 
Kilis Barosu Başkanı  Av. H. Muammer Fazlıağaoğlu
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe
Konya Barosu Başkanı  Av. Fevzi Kayacan
Kütahya Barosu Başkanı  Av. Ahmet Atam 
Malatya Barosu Başkanı  Av. Enver Han 
Manisa Barosu Başkanı  Av. Ali Arslan 
Mersin Barosu Başkanı  Av. Alpay Antmen
Muğla Barosu Başkanı  Av. Cumhur Uzun
Nevşehir Barosu Başkanı  Av. Necmi Öncül
Niğde Barosu Başkanı  Av. Hüseyin Demirbilek
Ordu Barosu Başkanı  Av. İlhan Kurt 
Osmaniye Barosu Başkanı  Av. Dilem Aksoy 
Rize Barosu Başkanı Av. Yunus Çoruh
Sakarya Barosu Başkanı  Av. Zafer Kazan 
Samsun Barosu Başkanı  Av. Kerami Gürbüz
Sinop Barosu Başkanı  Av. Hicran Kandemir
Sivas Barosu Başkanı Av. Hakan Bahadır
Tekirdağ Barosu Başkanı  Av. Huriye Altay Erol
Tokat Barosu Başkanı  Av. Faruk Bostancı
Trabzon Barosu Başkanı  Av. Orhan Öngöz
Uşak Barosu Başkanı  Av. Baki Kantar
Yalova Barosu Başkanı  Av. Hakan Gergeroğlu
Yozgat Barosu Başkanı  Av. Mehmet Şimşek
Zonguldak Barosu Başkanı Av. İbrahim Kerem Ertem 
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Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye bütün ülkelerde olduğu gibi ül-
kemizde de Ekim ayının ilk pazartesi günü “Dünya Çocuk Günü “ olarak 
kutlanmaktadır.

İlk olarak Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925  yılında Cenevre’de 
yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı’ndan sonra doğmuş-
tur. 54 ülkenin katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korun-
masına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Bu bildirge ile  Dünya 
Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşması, ulusların 
barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesi amaçlanmıştır.

İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, yaşanılır bir dünya 
olması ancak çocukların korunması ve iyi yetiştirilmesiyle mümkündür. 
Çocuklarımız yarının büyükleri, geleceğin yöneticileri ve güvencemiz-
dir. İşte bu amaçla yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim, sağlık, korunma gibi 
konularda uluslar arası bildirgeler ve Çocuk Hakları Sözleşmesi yapıl-
mıştır.Bu sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden biri Türkiye’dir.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasından sonra ülkemizde 
korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla, suça sürüklenen çocuklar hakkında 
çocuğun yüksek yararını sağlayacak tedbirler almak üzere 5395 sayılı 
Çocuk Koruma Kanunu hazırlanmış ve bu kanun 3 Temmuz 2005 tari-
hinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte korunmaya muhtaç ço-
cuklar ile suça sürüklenen çocuklar hakkında çeşitli yasal düzenlemeler 
yapılmış ve çocuklarımız sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılma-
ya çalışılmıştır.

Tüm yasal düzenlemeler ile hedeflendiği üzere; çocuğun yetenekle-
rinin en üst düzeyde gerçekleştirebilmesine yönelik eğitim hakkı, oyun 
ve dinlenme hakkı, bilgi edinme, bilgi alma hakları, din, vicdan ve dü-
şünce özgürlüğü, güvence altına alınmalıdır.

Bu çerçevede; öncelikle

-Uluslararası sözleşmeler ışığında18 yaşına kadar her bireyin ‘çocuk’ 
olduğu kabul edilmeli, Çocuk Koruma Kanunu, Türk Medeni Kanunu, 
Türk Ceza Kanunundaki birbirine aykırı hükümler yeniden düzenlene-
rek ebeveyn rızası ile yaş büyütme ve mahkeme kararıyla evlendirme-
lerin önüne geçilmelidir.

-Zorunlu eğitim en az 12 yıl olmalıdır;Sosyal devlet ilkesinin bir ge-
reği olarak tüm çocukların eğitimine erişim hakkı güvence altına alın-
malı,eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olan; eğitim öğretimin özel 
sektöre devredilmesi yerine devlet okullarında etkin eğitim ve öğretim 
programları oluşturacak politikalar üretilmelidir.

-Çocukların korunması ve geliştirilmesi,ayrımcılıkla mücadele edil-
mesinde önemli görev ve yetkileri bulunan Milli Eğitim Bakanlığı ile 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bütçesi; Milli Savunma ,Diyanet 
,İçişleri Bakanlıkları vb. ile karşılaştırıldığında oldukça düşüktür.Bu ne-
denle çocukların sağlıklı gelişimleri alanında geniş bir faaliyet alanına 
sahip olan bu bakanlıkların bütçeleri (Avrupa Birliğinden alınan hibe-
lere bağlanmayacak kadar özel ve önemli olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurularak ) üstlendikleri görevlerle uyumlu hale getirilmeli ve 
derhal arttırılmalıdır.

-Dünya genelinde acımasızca sürüp giden savaşların ve güç gösteri-
lerinin ortasında kalan çocuklar çoğunlukla yaşamlarını yitirmekte, sa-
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kat kalmakta, ailelerini kaybetmekte ve sığındıkları ülkelerde hayatta 
kalma mücadelesi vermektedirler.

Anayasanın16.maddesinde temel hak ve hürriyetlerin yabancılar 
için milletlerarası hukuka uygun olarak ancak kanunla sınırlanabileceği 
belirtildiğinden, mülteci ve sığınmacıların temel hak ve özgürlükler açı-
sından uluslararası sözleşmeler ve var olan kanun ve yönetmeliklerdeki 
hak ve özgürlükler açısından vatandaşlarla  eşit konuma sahip olduğu 
unutulmamalı, göçmen çocukların her türlü ihmal, istismar ve sömü-
rüye karşı korunmasını sağlayacak ulusal ve uluslar arasımekanizmalar 
oluşturulmalıdır.

-Çocuk işçiliği uluslararası bir sorun olup ülkemizde de en ağır biçi-
mi ile uygulanmaktadır. Dünyada milyonlarca çocuk, fiziksel, zihinsel, 
eğitsel, sosyal, duygusal ve kültürel gelişimlerine zarar veren ulusal 
yasalarla ve uluslararası standartlara uygun olmayan koşullarda çalış-
maktadır. Günümüzde çalışan çocukların sayısını kesin olarak söylemek 
mümkün olmasa da, ILO araştırmalarına göre dünyada 5-14 yaş grubun-
da 250 milyon çalışan çocuk bulunduğu, 12-17 yaş grubu 283 milyon 
çocuğun çalıştığı için okula devam edemediği tahmin edilmektedir.

Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadelede başarıya ulaşabilmesi için 
öncelikle sorunu ortadan kaldıracak politika ve programlara bilgi sağla-
mak amacıyla, kapsamlı bir ulusal çocuk işçiliği araştırması yapılmalıdır.
Ayrıca zorunlu eğitim yılının en az 12 yıla çıkarılması, çalışan çocukların 
durumlarının yakından izlenmesi ve sosyal devlet ilkesinin hayata ge-
çirilerek,çocukların zorunlu nedenlerden dolayı çalışmalarının önüne 
geçilmesiile kısa sürede olumlu sonuçlar almak mümkün olacaktır.

İzmir Barosu; Çocuk Hakları Merkezinin bugüne kadar yapmış oldu-
ğu tüm  çalışmalarıyla en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yük-
sek yararını korumayı bir görev bilmiş ve tüm çocuklarımızın  renkleri, 
dilleri, dinleri farklı olsa da dünyaya hep gülen yüzlerle bakması, hiçbir 
ayrımcılığa tabi tutulmadan sağlıklı bir birey olarak yetişmesi gerektiği-
ne inanmıştır. Bu amaçla çocuk işçiliği, çocuk istismarı, suça sürüklenen 
çocuklar, mülteci çocuklar başta olmak üzere tüm çocuk hak ihlallerin-
de çocuklarımızın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.
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Sağlıklı, güvenli, mutlu bir çocukluk yaşamaları dileğiyle tüm çocuk-
larımızın “ Dünya Çocuk Gününü “kutluyoruz.

 

Saygılarımızla.05.10.2015

 

İZMİR BAROSU
ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AV.NURİYE KADAN
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Sevgili Basın Mensupları ve çok değerli Hayvan severler,

Geride bıraktığımız, Dört Ekim tarihi, Dünya Hayvanları Koruma Fe-
derasyonu tarafından 1931 yılında Hayvanları Koruma Günü ilan edil-
miştir. Bu vesile ile sizlere hitap ediyoruz. 

İnsanoğlunun varoluş özünü unuttuğunu ve doğaya olan saygısını 
kaybettiğini, gelişen internet ve sosyal medya aracılığıyla çok daha ya-
kından izler olduk. Üretim-tüketim çerçevesinde, daha çok harcamak 
için kazanmak ve daha çok kazanmak için harcamak rollerine büründük. 
Eko sistemin, toprak ananın ve üzerinde yaşayan tüm canlıların varlık 
amaçları ve yaşam döngüsünde birbirlerine muhtaç olduğunu, bu bağ-
lamda da esasen en muhtaç ve en zayıf olanın biz insanlar olduğunu 
unuttuk. Daha çok kazanmak ve daha çok harcamak rolleriyle şekillen-
dirilmiş hayatlarımıza çok fazla odaklanmadık mı?

HAYVAN HAKLARI GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Kürkten, pençeden, kamuflajdan, sivri dişlerden, zırh kalınlığında 
deriden; kısacası yaşamak ve türünü devam ettirmek için bir çok özel-
likten mahrum olan bizler, bizlere yine doğa tarafından bahşedilmiş 
zekâmızı kullanarak tüm bu özellikleri ve çok daha fazlasını doğadan 
çalma hakkını kendimizde bulduk.

İnsanlık onuru,  bir yıkım yaşamaktadır. Bu yıkım ise dünyadaki kötü-
lerin sayısının milyonlar olması değil; tam aksine milyarlarca iyinin SES-
SİZ olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanın dahi değerinin pul olduğu 
bu çağı yaşamaktan en az bizler kadar utanan milyarlarca insan olduğu-
na hiç şüphem yok. Ancak bu milyarlarca insanın ortak bir sorunu var; 
sorunu gördüğü halde çözüm için tepkisiz kalmak.

Böyle bir dönemde yaşarken,   bir canlının vücudunun bir parçası 
olan kürküne, organlarına, etine göz dikmek, üzerinde türlü işkence-
leri “deney” adı altında yapmak, hayvanları eğlence aracı kılmak; tüm 
bunları yapmak uğruna onu vatanından, yuvasından ve yavrularından 
koparıp almak; kendi lüks tüketimlerimiz için hunharca üretip katlet-
mek artık yetmedi mi?

Bir insan, bir yunusun havuzdan zıpladığını görmeden yaşayamaz 
mı?

Eğlence namına, bir maymunun boynuna pranga vurulmuş olması 
bizi neden rahatsız etmiyor? Onun gülmediğini gözlerinden anlayama-
yacak kadar kör mü olduk?

 Zümrüt yeşili ormanlarımızı, berrak suyumuzu ve verimli toprakla-
rımızı ne uğruna yok ediyoruz? Bunlar yerine inşa ettiğimiz yollarımız, 
avm’lerimiz ve rezidanslarımız, bir gün ihtiyaç duyduğumuzda biz doğa 
kadar cömert davranacak mı?

İnsanoğlukendi benliğinin ve varlığının doğaya duyduğu saygı ve 
sevgi ile bir olduğunu  ne zaman anlayacak?

Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldü-
ğünde, insanoğlu paranın yenilmeyen bir şey olduğunu ne zaman an-
layacak?

Doğanın bir parçası olan hayvanlara davranışlarımızın esasında biz-
lerin kendine duyduğu saygı, içinde yaşattığı insanlığk ve iyilik vardır. 
Bunu unutmamız demek, o hissiyatları kaybetmeye başlamamız de-
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mektir. Bizler burada takvimde  bir günü temsilen anmak için değil, bir 
farkındalık yaratmak amacında olan insanlar olarak toplandık. Sıfatları-
mız, cinsiyetlerimiz, ırklarımız veya isimlerimizi geride bırakarak insan 
türünü temsil gayesiyle toplandık.

Bizler sadece hayvanların değil, içinde bir bütün olarak yaşadığımız 
ekosisteme ve dünyaya saygı duyan, onu korumak için hayvan haklarını 
savunmanın önemini bilen bireyler olarak toplandık. Farkındayız ve bu 
farkındalıkla hareket ediyoruz. Biz bir hayvanın gözlerine baktığımızda 
sadece bir hayvan değil bir canlı görüyoruz.

İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, dünyamızın çok bü-
yük bir parçasını oluşturan hayvanları tür ayrımı yapmaksızın korumak 
için, gerek yasal zeminde gerekse de sahaya inmeyi ve onlar için çalış-
mayı gayemiz ve insanlık görevimiz olarak benimsemiş durumdayız. Gö-
revimizi yaparken de Sivil Toplum Kuruluşlarının ve hayvan severlerin 
desteğinin bizlerle olduğunu bilmekten gururluyuz, mutluyuz.

Dünya Hayvan Hakları Günü kutlu olsun. 08.10.2015

Av. Burcu KARAKOÇ
İzmir Barosu 
Hayvan Hakları Komisyonu 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
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ÜLKEDEKİ TÜM HUKUKÇULARI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE 
YASALARA UYGUN ADALET ZEMİNİNDE YER ALMAYA; 

BU ACI DOLU GÜNLERDE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN ELELE 
VEREREK YANYANA VE GÜÇLÜ DURMAYA DAVET 

EDİYORUZ

Ülkemizin terörle imtihan edildiği günlerden geçmekteyiz.

Terörün bilerek tırmandırıldığı ülkemizde, çok daha dikkatli 
olunması gereken günleri yaşamaktayız. Bu günlerde, ilgili ilgisiz 
herkesin aklına geldiğini söyleyecek veya yapacak konumda olmadığını, 
emperyal güçlerin oyunlarına veya tuzaklarına düşmeme ortak aklını 
kullanmamız ve her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini 
önemle belirtiriz.

Emperyalist devletler ve çok uluslu şirketler kendi çıkarları dışında 
hiç bir şeye hele insan hayatına hiç önem vermemekte bu felsefenin 
politikası olarak malum devletlerin terör ve terörist tanımları her gün 
değişebilmektedir. Dün terör örgütü kabul edilenler bugün stratejik 
çözüm ortağı olarak anılabilmektedir. Ancak terörün akıttığı kan ve 
yaşattığı acının gerçekliği değişmemektedir.

Siyasal, dinsel veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla gerek 
sivillere ve güvenlik kuvvetlerine gerekse yerel/genel yönetimlere 
yönelik yıldırma ve her türlü şiddet içeren faaliyetler terör faaliyetidir. 
Dünyanın neresinde ve her kimden gelirse gelsin yasa dışı silahlanma 
ile faaliyet gösteren illegal örgütler terör örgütüdür. İzmir Barosu 
teröre “terör” ve terör örgütlerine de “terör örgütü” deme görüşünü 
her zaman ki gibi açık yüreklilikle dile getirmektedir.

Bu nedenle İzmir Barosu olarak, siyasal endişelerle zaman içinde 
değişen tanımlara bakmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti’ nin otuz yıldır 
dinmeyen gözyaşının kaynağının PKK olduğunun herkesin kabul ettiği 
bir ortamda,, PKK’ nın   “terör örgütü olmadığı” yolundaki ideolojiyi 
kabul etmemiz mümkün değildir. Yapılmış olan açıklamanın gerek Türk 
Ceza Yasası gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları karşısında 
da kabul edilebilir bir yönü yoktur. Ülkenin yaşananlar karşısında 
güçlenmek, bu acı günleri geride bırakabilmek için birlik ve beraberlikle 
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kenetlenmeye muhtaç olduğu bu günlerde, terör örgütünü meşru 
zemine çekmeye çalışarak toplumsal destek ortamı hazırlamaya yönelik 
algı girişimleri; milletin duygudaşlık bağlarını zedelemekte, toplumsal 
ayrışmayı körüklemektedir.

Bunun yanında ülkemizin bir diğer kanayan yarası da, yıllardır 
yargıya yapılan müdahaleler ile oluşan hukuksuzlukların kanıksanmış 
olmasıdır. Yakın geçmişte yüzlerce kişinin, siyasal iktidarın etkisinde 
alınmış olan hukuka aykırı gözaltılar, tutuklamalar hatta yargılamaların 
kurbanı olduğu artık anlaşılmıştır. Devlet güçlerinin, siyasi iradeden 
aldığı güç veya emirle hukuku bir cezalandırma aracı olarak görmeleri, 
biz hukukçuları derinden üzmekte ve bunu bir insan hakkı ihlali olarak 
görmekteyiz. Yasalarda başka yöntemler varken yakalama kararı 
gibi insan onuru ile bağdaşmayacak yöntemleri uygulama keyfiliğini 
de bir tür devlet terörü olarak değerlendirme gerektiği görüşünü 
taşımaktayız.

Diyarbakır Baro Başkanının söylemiş olduğu talihsiz sözleri 
kabul etmek mümkün olmasa da bir baro başkanının adliye içindeki 
makamında ifadesine başvurulmasını beklerken, hiçbir gerekçe ile 
açıklanamayan “kaçma şüphesiyle” yakalama kararı alınmış olması da 
bahsi geçen hukuksuzluğun başka bir uygulamasıdır ve kabul edilemez.

 Her kim olursa olsun mazeret yaratmaksızın Ceza Usul Yasalarına 
uygun şekilde ve yasalar önünde eşit muameleyle soruşturulması 
gerekir. Aksi uygulamanın kabulü, ülkenin temel taşı olan adalet 
duygusu ve yargıya güveni derinden sarsacak ve yeni mağduriyetler 
yaratacaktır. Kişilerin yaptığı eylemler ne olursa olsun daha çok hukukun 
üstünlüğü ve daha çok insan hakları uygulamaları ile hukuk devletinin 
oluşması gerektiğine olan inancımızı bir kere daha vurguluyoruz.

Ülkedeki tüm hukukçuları bağımsız, tarafsız ve yasalara uygun 
adalet zemininde yer almaya; bu acı dolu günlerde ülke bütünlüğü için 
elele vererek yanyana ve güçlü durmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla. 22.10.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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Diyarbakır’ın  Kulp  ilçesindeki yatılı Kur’an kursunda çıkan yangında 
6 çocuğun yanarak öldüğünü, bazı çocuklarında yaralandıklarını 
basından öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu elim olaydan dolayı   
küçük yaşta hayatlarını kaybeden çocuklarımıza rahmet, kederli 
ailelerine başsağlığı, yaralı çocuklarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi gereğince Kur’an kursları, 
yurt ve pansiyonları 2012 yılından önce Milli Eğitim Bakanlığı 
ve  valiliklerin denetimine tabi iken 2012 yılında yapılan düzenleme ile 
denetim görevi sadece müftülüklere bırakılmıştır. Yapılan düzenlemeler 
ile Kuran kursları; çağdaş eğitim sisteminden ayrı âdete alternatif bir 
eğitim sistemi haline getirilmiştir. Kuran kurslarının bakanlık  ve valilik 
denetiminden çıkarılması   ve müftülüğün de denetim görevini gereği 
gibi yapmamış olması   Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde çocukların yanarak 
ölmesine ve yaralanmalarına sebebiyet vermiştir.

Biz İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak; benzer elim 
olayların bir daha yaşanmaması için Kur’an kurslarının,yapılacak yasal 
düzenlemeler ile ciddi surette denetimlerinin sağlanmasını ve bu olayın 
takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşmaktayız.

Saygılarımızla.03.11.2015

İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

YANGINDA ÖLEN ALTI ÇOCUĞUN SORUMLULARI 
HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Sayın Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verilir iken dikkat 
etmesi gereken iki konuyu açıkça göz ardı etmiştir. Aciliyet ve Hukuka 
Aykırılık. 

Angola’dan Türkiye’ye sökülmek için gelen radyoaktif ve tehlikeli 
atık barındıran Kuito adlı geminin sökümü hakkında, İzmir Barosu Kent 
ve Çevre Komisyonu ile birlikte Çevre Mühendisleri Odası  tarafından, 
çevre kirliliğine sebep olabilecek söküm işleminin iptali için dava 
açılmıştı. İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin gördüğü davada on ay sonra 
yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Yürütmeyi durdurma kararının gemi söküm işleminin bitmesi 
sonrası verilmesi üzerine İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın ÖZCAN, İzmir 
Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Av. Gülay U. 
SERİN ve Komisyon Başkanı Av. Enis DİNÇEROĞLU yaptığı açıklamada 
şunları söylediler:

“Çevreye zehir saçan Kuito gemisi ile ilgili olarak,  İzmir Barosu Kent 
ve Çevre Komisyonu ile birlikte Çevre Mühendisleri Odası  tarafından, 
çevre kirliliğine sebep olabilecek söküm işleminin iptali için açılan 
davada, yürütmenin durdurulması kararı,  söküm işlemi bittikten sonra 
verilmiş olduğundan,  kararın uygulanmasına imkân kalmamıştır.

Sayın Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararı verilir iken dikkat 
etmesi gereken iki konuyu açıkça göz ardı etmiştir. Aciliyet ve Hukuka 
Aykırılık. 

Görünen odur ki mahkemenin “Aciliyet” anlayışı sekiz aydır.   
Mahkemenin sekiz ayda verdiği yürütmenin durdurulması kararına 
karşın Kuito iki ayda sökülmüştür. Mahkemeler geri dönüşü olmayan 
bu kararı “usul böyle” diyerek geçiştiremezler.

Yürütmenin durdurulmasının ikinci şartı,  açıkça hukuka aykırılıktır. 
Baroların Avukatlık Kanunu gereği hukukun üstünlüğünü savunma 
hakkı vardır. İzmir Barosu bu hakka dayanarak hukuka aykırılık 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ ARTIK ANLAMI 
KALMAMIŞTIR!
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iddiasında bulunarak bir dava ikame etmiştir. Mahkeme ise “Baronun 
dava açmakta menfaatinin olmadığına” karar vermiştir. Açıkça 
hukuka aykırı olan bu görüş demokratik bir ülkenin yargısı tarafından 
asla benimsenmemelidir. Alınan bu kararla, özellikle barolar bu 
tür davalardan uzak tutulmak istenmekte ve hak arama özgürlüğü 
kısıtlanmaktadır.

Bir yandan yürütmenin durdurulması kararı, söküm tamamlanmış 
zehir yüklü gemi için verilir iken, diğer yandan Baro’ya dönülüp, senin 
bu davayı takip etmekte menfaatin yok demek, abesle iştigaldir.

Her ne kadar bu geminin sökümüyle çevreye verilen zararın geri 
dönüşü olmasa da; İzmir Barosu olarak bu ayıplı davanın, hukuksuzlukların 
ve çevrenin katledilmesinin sonuna kadar takipçisi olacağız. “Türkiye’de 
iyi ki  Avukatlar var” diyen çevre dostlarının daima yanında olacağız ve 
görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. 15.11.2015
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Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme,   Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir. Her 20Kasım da   
bütün dünyada kutlanan ‘’Dünya Çocuk Hakları Günü’’nün bütün dünya  
çocukları için  güzelliklere vesile  olmasını  diliyoruz. Dünya genelinde  
acımasızca sürüp giden  savaşların ve güç gösterilerinin  ortasında  tüm  
masumluğu ile kalan çocuklar yeri geldiğinde hayatlarından olmakta, 
sakat kalmakta veya ailelerini  kaybetmektedirler. Modern çocuk hakları 
ve çocuk adalet sistemine de ışık tutan sözleşme ile devletler; ayrım 
gözetmeme, çocuğun üstün yararı, yaşama, gelişme ve katılım haklarının 
güvenceye alınmasına dair temel değerler etrafında birleşmişlerdir. 
Ancak bu noktada söz konusu değerlerin içselleştirilmesi sorunsalı 
gündeme gelmektedir.

 

Dünya Çocuk Hakları Günü Basın Açıklaması

ÇOCUKLARIN “ÇOCUK” OLDUĞUNUN BİLİNCİYLE 
DEVLETE VE KAMUOYUNA SESLENİYORUZ…
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Ülkemizde de artan ivme ile devam eden   ahlaki erozyon sonucu 
şimdiye kadar duyup inanamadığımız olaylar   artık   bizde de cereyan 
etmeye başlamıştır. Suç çetelerinin elinde, ailelerinden koparılmış, 
küçücük masum çocuklar, en çirkin emellere alet edilmektedir. Zararlı 
ve kötü alışkanlıklara başlama yaşı da hızla düşmektedir.

Kız çocuklarının erken ve zorla evlendirilmeleri sorunun bir 
boyutudur. Bunun yanında ensest, tecavüz, pornografi, teşhircilik, 
internette çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü, cinsel amaçlı çocuk ticareti 
uygulamalarına toplumda   sıkça rastlanmaktadır. Unutulmamalıdır 
ki   çocuk istismarı tüm sosyo-ekonomik seviyelerde, kültürlerde ve 
eğitim  düzeylerinde görüle bilmektedir. Çocukların cinsel istismardan 
korunması için   her düzeyde alınması gerekli önlemler Lanzarote 
Sözleşmesinde gösterilmiştir. Türkiye bu sözleşmeye taraftır. Çocuk 
hakları ihlalinin önüne geçilmesinde görev herkese düşmektedir.

Çok değil, 02.09.2015 tarihinde üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin sahile 
vuran cesedi, insanlığın kendisi ile yüzleşmesine neden oldu.   Aylan 
Kurdi, ailesi ile birlikte gayri resmi olarak Muğla’nın Bodrum İlçesi’nden 
Yunanistan’ın İstanköy Adası’na şişme botla geçmeye çalışırken annesi 
ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybetmişti.

Suriye’deki iç savaş nedeniyle yaşanan kitlesel göçlerde, ülkemizdeki 
göç yönetimi ve yasadışı göçle mücadeledeki yetersizliklerden en 
fazla yara alan kesimin çocuklar olduğu; bu süreçte çocukların yaşama 
ve korunma haklarının ağır bir şekilde ihlal edildiği görülmektedir. 
Yasal kapsamda yaşama, sağlık, eğitim ve barınma haklarına ilişkin 
düzenlemeler mevcut olmakla birlikte, göç yönetimindeki idari 
yetersizlikler ve altyapı sorunları nedeniyle sığınmacı ve mülteci çocuklar 
yasaların sağladığı bu haklara erişememekte, iyi beslenememekte, 
sosyal izolasyon ortamında büyümekte, hastalandıklarında uygun 
tedaviler görememekte,  nitelikli eğitim haklarından mahrum kalmakta 
ve her türlü riske açık hale gelmektedirler.

Mülteci yoksulluğu, beraberinde çocuk ölümleri, çocuk işçiliği, 
dilencilik, çocuk fuhuşu ve ticareti de mücadele edilmesi gereken 
komplike sorunlar olarak artış göstermektedir. BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 22. maddesi’ne göre, Türkiye kendi topraklarında mülteci 
olan tüm çocukların Sözleşme’de yer alan haklardan faydalanması için 
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
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Çocuklara yönelik bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması için 
öncelikle idari kapasitenin güçlendirilmesi, göç yönetimine dair 
idari mekanizmaların geliştirilmesi, yasadışı göç ve insan ticareti ile 
mücadelede eden kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak 
politikalar geliştirilmesi ve eş zamanlı olarak uluslararası işbirliği 
mekanizmaları oluşturulması, göçmenlerin topluma entegrasyonu 
için politikalar geliştirilmesi, özellikle çocuk ölümleri, çocuk ticareti 
ve fuhuşuna ilişkin soruşturmaların bağımsız bir biçimde yürütülmesi, 
tüm delillerin toplanması, soruşturmanın makul bir süre içinde 
sonlandırılması gerekmektedir. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
uluslararası yardım kuruluşları ve Avrupa ülkeleri de soruna yaklaşım ve 
çözümde yetersiz kalmış yeterli insani desteklerde bulunmamışlardır.

Çocukların, sadece savaş hallerinde değil her türlü silahlı çatışma 
ortamında gerek doğrudan ve gerekse yakınlarının uğradığı zarar 
nedeniyle dolaylı olarak en çok risk altında bulunan kesim olduğu;     
yaşama ve korunma haklarının etkin bir şekilde sağlanması gerektiği 
tüm uygar toplumlarda genel kabul gören bir durumdur. Sözleşme 
kapsamında devlet (m.38), çocukların yaşama hakkını teminat altına 
almak zorunda olduğu gibi silahlı çatışmalardan etkilenen çocuklara 
koruma ve bakım sağlamak üzere mümkün olan her türlü önlemi 
de almak zorundadır. Yaşam hakkı ihlal edilen çocuklara yönelik 
soruşturmanın bağımsız bir biçimde yürütülmesi, tüm delillerin 
toplanması, soruşturma ve dava aşamalarında ölüm olaylarında hayatını 
kaybedenlerin yakınlarının hukuki süreçlere katılımının sağlanması 
ve soruşturmanın makul bir süre içinde sonlandırılması hukuk devleti 
olmanın olmazsa olmaz gereğidir.

Çocuk hakları bağlamında, uzun yıllardır, özellikle fiziksel ve cinsel 
olmak üzere çocuğa yönelik her türlü istismarın yaşandığı ve sık sık 
toplumda infial uyandıran şekilde gündeme gelen sorunlardan biri de 
çocuk cezaevleridir. Bugün, çocuk cezaevlerinin var olma nedenlerinin 
tartışıldığı ve kaldırılmaları gerektiği yönünde oluşan sivil inisiyatiflerin 
çalışmaları göz ardı edilemeyeceği gibi, kapalı kurumların doğası gereği 
kendi şiddetini ürettiği yönündeki toplumsal gerçeklik karşısında, 
mevcut şartlarda cezaevleri ve tutukevlerinin öngörülen “iyileştirme”   
amacını gerçekleştiremediği açıktır. Tutuklamanın bir cezalandırma 
ve infaz olarak kullanıldığı ceza adalet sistemi içerisinde, çocuğun 
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özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en son çare olarak kullanılması 
gerektiği yönündeki uluslararası ilkenin, çocuğa yönelik koruma 
ve önleme noktasında gerekli altyapıyı oluşturamamış ülkemizde 
içselleştirilmediği görülmektedir.

Ceza ve tutukevlerinde yaşanan hak ihlalleri karşısında kısa 
ve orta vadede, etkin soruşturma mekanizmalarının işletilmesi, 
faillerin cezalandırılması için etkin ve süratli yargılama yapılması; hak 
ihlallerinin tespiti için bağımsız izleme mekanizmalarının geliştirilmesi 
gerekmektedir.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer aldığı şekilde, devletlerin 
çocukların haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari 
standartları esas alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma 
Kanunu halen gerekli altyapısı oluşturulamadığı için amacına uygun 
şekilde işlerliği sağlanamamaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuklar 
için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi 
için bir an önce idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında 
etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi, durum analizi 
yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

İzmir  Barosu  olarak, “çocukların çocuk olduğu” bilinciyle,çocuklara 
yapılan yatırımın geleceğe   yapılan   yatırım olduğunu   unutmayarak   
yukarıdaki önerilerin hayata geçmesi için başta devlet olmak üzere ilgili 
tüm kişi ve kurumları yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. 
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi içini yapılacak planlamalarda 
üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu 
kamuoyuna saygılarımızla beyan ederiz. 20.11.2015

İZMİR BAROSU

ÇOCUK  HAKLARI MERKEZİ
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla İzmir 
Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından İzmir Adliyesi Baro Birimi’nde 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi

Basın açıklamasının okunmasından önce İzmir Barosu Başkanı Av. 
Aydın Özcan açıklamalarda bulundu.

Özcan yaptığı açıklamada, Kadın Hakları Merkezi’nin üç yüze yakın 
gönüllü avukatla çok başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirterek, İzmir 
Barosu’nun Kadınlara yönelik şiddet konusunda büyük bir mücadele 
verdiğini söyledi.

Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan, Kadın Hakları Merkezi’nin yeni 
kurulan hizmet alanında mağdur kadınlara yönelik birebir hizmet 
verdiğini, mahkemelerin vermiş olduğu tedbir kararlarının uygulanması 
yönünde, var olan eksikliklerin giderilmesi yönünde büyük çaba sarf 
edildiğini söyleyerek aynı zamanda kadına yönelik şiddet davalarının 
da takip edildiğini belirtti.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

BASIN AÇIKLAMASI
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Bu anlamda her türlü mücadelenin verildiğini söyleyen Özcan, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolle İzmir’deki kadınlarımızı 
şiddete uğradıklarında karakollara mahkemelere savcılıklara ve İzmir 
Barosu’na müracaatları konusunda her türlü bilgilendirmeyi daha 
hızlı bir şekilde ulaştırmak üzere belediyenin reklam olanaklarının 
kullanılacağını dile getirdi.

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE ,SAVAŞA IRKÇILIĞA VE 
KADINLARI YOK SAYAN SİSTEMLERE KARŞI EYLEM GÜNÜ

Onlar,kelebekler.Onlar Mirabel kardeşler. Dominik Cumhuriyetindeki 
özgürlük mücadelesinin cesur yürekli üç kadın kahramanı. Diktatör 
Turjillonun ,diğeri kilise olan en büyük iki probleminden biriydiler ‘

25 Kasım   1960    Mirabel kardeşlerin,cezaevinde bulunan eşlerini 
ziyaretten dönerken    tecavüz edilerek öldürüldükleri tarihtir.

Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi’nin 1981 yılında 
toplantısında   Mirabel kardeşlerin öldürüldüğü tarih olan 25 Kasım; 
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar Arası Dayanışma Günü” olarak 
ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in de 1999 yılında aldığı karar ile her 
yıl 25 Kasım tarihi “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslar arası dayanışma 
günüdür.

25 Kasım toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ,ataerkil toplumsal şiddete 
karşı eylem günüdür.

25 Kasım kadına yönelik şiddete,savaşa ırkçılığa ve kadınları yok 
sayan sistemlere karşı eylem günüdür

Güç ve iktidar sahiplerinin   bu gücü ve iktidarı     fiziksel veya 
ruhsal yaralanmaya ve kayba neden olacak biçimde, bir başka canlıya 
,insana  ,bir gruba ya da topluma doğrudan ya da dolaylı yolla uygulaması 
şiddettir . Zarar verme amacı taşır.

Şiddet, kasıtlı olarak gücün bedensel veya ruhsal zarar verecek ya 
da verme riski yaratacak biçimde kullanımıdır.

Şiddet bir kontrol kaybı değildir Bilinçli kontrollü planlı ve sistematik 
bir eylemdir..
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Şiddet bir toplum sağlığı sorunudur, bir insan hakkı ihlalidir.

Hiçbir çeşidi asla tasvip edilip hoş görülemeyecek şiddetin boyutları 
o kadar ileriye gidecek şekilde artmıştır ki,özellikle ülkemizde kadının 
en öncelikli hakkı insan hakkı olan yaşam hakkına kadar uzanmıştır.

2015 yılında 239 kadın erkekler tarafından katledildi. Bu kadınlar,eş, 
sevgili,kardeş,baba gibi değişik sıfatlardan oluşan kişiler tarafından 
öldürülmüşlerdir.Sıfatlar değişik ancak  cinsiyet ortak.ERKEK

rkekler tarafından öldürülen bu kadınlardan bir bölümü ölümle 
tehdit edildikleri için 6284 sayılı yasaya güvenerek yasal koruma 
başvurusunda bulunmuşlar ancak; gerekli önlemlerin alınmaması ya da 
yetersizliği nedeniyle canlarından olmuşlardır.

Bugün ülkemizin taraf olduğu toplumsal cinsiyet eşitliğine ve 
kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik uluslararası sözleşmeler ve 
yasal mevzuatımız etkin biçimde uygulanamamakta ve yasal mevzuatın 
uygulanması noktasında kurumlar arası etkinlik sağlanamamaktadır.

’Kadınlara Yönelik Şiddet Ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi Ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi ‘’ kısaca İstanbul 
Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakta beraber 
gerek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve gerekse Kadın Statüsü 
Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmenin uygulanmasına yönelik hiçbir 
somut ilerleme kaydedilmemiş, kurumlar arası koordinasyona yönelik 
çalışmalar henüz sağlanmamış ve uzman eylem grubu için adaylar 
belirlenmemiştir.

İstanbul sözleşmesi   taraf devletlere kadın-erkek eşitliği ,kadına 
yönelik şiddet ve karşılıklı saygı konularını her eğitim müfredatına 
eklemelerini şart koşar.

Sözleşme kadınların şiddete maruz kalmadan önce ve şiddet 
mağduru olduktan sonra korunmalarıyla ilgili düzenlemelere yer verir. 
Sözleşme, şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuksal destek sağlanmasını 
öngörür.

Sözleşme koşullarının uygulanabilirliğinin sağlanması için ,ilgili 
kurumların kadına yönelik şiddetle mücadele  çalışmalarını ivedilikle ve 
önemle yapmaları gerekmektedir.
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Birleşmiş Milletler 2014 İnsani Gelişmişlik Raporu’nda yer alan 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (TCEE) ’nde Türkiye, 2013 
endeksinde 0.360’lık TCEE değeriyle 149 ülke arasında 69. sırada 
yer almaktadır. Gelişmişlik unsurları yönünden bölgesel ve yöresel 
eşitsizlikler hala çok derindir. İnsani gelişmişlik raporundan çıkan sonuca 
göre Türkiye, eğitim görme süresi beklentisi ile fiilen gerçekleşen 
eğitim süresi arasındaki farkın büyüklüğü bakımından da çok gerilerde 
yer almaktadır.

Hiçbir çeşidi asla tasvip edilip hoş görülemeyecek şiddetin boyutları 
ülkemizde her geçen gün artmakta ise de yarınları değiştirmek bizim 
elimizdedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bireysel olarak 
kazanılamayacağı öncelikle devletin şiddetle mücadele için etkin bir 
politika geliştirmesi ve tüm kurumlarıyla birlikte etkin bir şekilde bu 
politikaları yürürlüğe koyması gerektiği aşikardır.

Ve özellikle İstanbul sözleşmesinin hayata geçirilmesi önemlidir, 
acildir, değerlidir, ilgili kurumları bu konuda göreve davet ediyoruz.

İzmir Barosu ve İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk 
Araştırmaları Merkezi olarak tüm gücümüzle etkin şekilde kadına 
yönelik şiddetle mücadeleye hukuksal boyutta devam edeceğimizi 
bildiririz.

 

Saygılarımızla. 25/11/2015

 
İZMİR BAROSU
KADIN HAKLARI DANIŞMA
VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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Türkiye’de demokrasi ve basın özgürlüğü kara bir gününü daha 
yaşayarak güne başlamıştır.

Can Dündar ve Erdem Gül, sadece haber yayınladıkları için 
tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.

Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül’ün gazetecilik faaliyeti 
nedeniyle tutuklanmaları kabul edilemez.   Gazetecilerin yaptıkları 
haber nedeniyle tutuklanması Türkiye’nin girdiği çıkmaz tünelin en dip 
karanlığa doğru hızla yol almasıdır.

Bu karar, sadece halkın haber alma özgürlüğüne kısıtlamak 
anlamına gelmiyor, bundan daha da vahim olan, gelecekte özgür 
toplum unsurlarını değiştirmeye yönelik bir araçtır.

Alınan bu karardan sonra Türkiye’de; ne demokrasiden ne basın 
özgürlüğünden ne de bağımsız ve tarafsız yargıdan söz etmek mümkün 
olmayacaktır.

Basın özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, 
demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, vatandaşın bilgi almak hakkını 
savunmak, uygulamak, ülkenin saygınlığı ve aydınlık geleceği için 
yaşamsal önem arz etmektedir. Bu değerleri savunmak ve uygulamak 
temel hedef olmalıdır.

İzmir Barosu Başkanlığı olarak; Gerçeklerin aydınlığa çıkması için 
hukuk mücadelemizin devam edeceğini, gerçekleri sonuna kadar 
savunacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 27.11.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

GAZETECİ CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL’ÜN 
TUTUKLANMASI NEDENİYLE BASINA VE KAMUOYUNA
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Diyarbakır’ın Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan ve daha önceki 
çatışmalarda zarar gören kentin simgelerinden tarihi 4 ayaklı minare 
önünde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bir grup meslektaşımız 
ile birlikte açıklama yaptıktan sonra katledilmiştir. Aynı olayda bir 
polisimizin de şehit olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Baro Başkanımız 
Av. Tahir Elçi’nin katlini ile şehit edilen polisimiz ve bundan önce 
yaşadığımız daha yüzlerce saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.

Bu menfur olay ülkemiz ve hukuk camiamızı derinden üzmüştür, 
hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak menfur olayın faillerinin biran 
önce ortaya çıkarılarak yargı  sürecinin adil bir biçimde işletilmesini 
bekliyoruz.

Şimdiye değin yaptığımız üzere bundan sonra da Milletimiz, ülkemiz 
ve mesleğimiz için hukukun üstünlüğünü, temel hak ve özgürlükleri, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesini temsil eden temel ilkeleri 
savunmaya aynı kararlılıkla devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Gün, artık evvelki günden ve dünden ders alma, kutuplaşmaları 
bitirme, farklı düşüncelerin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunu 

DİYARBAKIR BARO BAŞKANI AV. TAHİR ELÇİ’NİN 
ÖLDÜRÜLMESİ ADINA BASINA VE KAMUOYUNA
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anlama, hukuka ve yargıya inancı yeniden tesis etme ve birlik olma 
günümüzdür.

Baro Başkanımız Av. Tahir Elçiye ve şehit polisimize Tanrıdan rahmet, 
kederli aileleri ile ülkemiz ve hukuk camiamıza başsağlığı dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 28.11.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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Kadınlar, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli unsurlarından biriydi ve 
Mustafa Kemal, Cumhuriyet’in ilanından sonra ‘‘kadın hareketi’’ne 
büyük önem verdi. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İkinci Meşrutiyet 
sırasında başlayan kadın uyanışı, cumhuriyetle birlikte büyük bir ivme 
kazandı. Kadın hareketinin ve haklarının en büyük savunucusu ise, her 
öncü eylemde olduğu gibi, Mustafa Kemal’di. 

Atatürk, kadınların siyasal örgütlenişini Kurtuluş Savaşı yıllarında 
destekliyordu. 1923 yılının yaz aylarında, daha Halk Fırkası ve 
Cumhuriyet kurulmadan ‘‘Kadınlar Halk Fırkası’’ kurulmuştu. Bu 
siyasi örgüt, her açıdan Cumhuriyet hükümetlerine baskı yaparak 
kadın haklarının savunucusu oldu. Şubat 1924’te ‘‘Türk Kadın Birliği’’ 
kuruldu, ama Türk kadınının çağdaş yasal haklara kavuşmaları, biraz 
zaman aldı.  Ama yine de Cumhuriyetin ilk yıllarında, yani 1926-1934 
yılları arasında gerçekleştirilen birçok devrim, kadınların sosyal ve 
siyasi yaşamda, eğitimde, hukukta, aile içinde ve çalışma yaşamında 
erkeklerle eşit duruma gelmesini sağlamıştır. Öyle ki bu konularda 
yapılan yenilikler birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce hayata 
geçirilmiş, kadın hakları konusunda cumhuriyetimizi adeta Avrupa’nın 
öncüsü konumuna getirmiştir.

Atatürk, Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı 
tanınması ile ilgili olarak yaptığı konuşmada şöyle demektedir;      
‘Bu karar, Türk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin 
üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki 
Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, 
evdeki medeni mevkiini selahiyetle işgal etmiş, iş hayatının her 
safhasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, belediye seçimleriyle 
tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme ve 
seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. 
Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak 
Türk kadınının elindedir ve onu selahiyet ve liyakatla kullanacaktır.’         
 

5 ARALIK 1934 – KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME 
HAKKININ TANINMASININ 81. YILDÖNÜMÜ KUTLU 

OLSUN!

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze doğru geldiğimizde ise 
kadını her alanda geri plana atma çalışmalarının giderek büyüyerek 
devam ettiğini üzüntü ile görmekteyiz. 81 yıl önce Atatürk’ün kadınlara 
vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkı büyük ölçüde kâğıt üzerinde 
kalmış, kadınlar ne yazık ki uygulamada ailesinin seçtiğini seçmiş, 
kendisi ise seçmemiş ve seçilememiştir…

Yıllara göre kadınların parlamentoda temsilini bir gözden geçirelim. 
1935’te 18 kişi olarak Millet Meclisi’ne giren kadınlar, 1939’da 15, 
1943’te 16 kişiydiler. 1946’dan itibaren sayıları tek haneye düştü. 1954-
1977 arası 3 ila 9 sandalye arasında gidip geldiler. 1983’te 12, 1987’de 
6, 1991’de 8 kişiyle temsil edildiler. 1995’te 13, 1999’da 23, 2002’de ise 
24’e ulaştılar. 1961’den sonra parlamentoya giren 9 senatörü eklesek 
de bir temsilden söz etmek mümkün değil. Cumhuriyet devrimleriyle 
kazandığımız haklar daha ileriye götürülmesi gerekirken ortaçağ 
karanlığına doğru sürüklenmektedir.

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
olarak, kadının toplumsal yaşamın her alanında var olmasının ve 
temsiliyetinin siyasi bir bakış açısı ve bir devlet politikası olduğunun 
bilincindeyiz. Kadınların siyasette ve karar verici her konumda daha etkin 
rol alacağı, kadın cinayetlerinin ve tacizlerin yaşanmadığı bir Türkiye 
inancıyla yılmadan usanmadan çalışmalarımıza devam etme azmindeyiz. 
Saygılarımızla. 04.11.2015

İZMİR BAROSU

KADIN HAKLARI DANIŞMA VE
HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
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Kara deryalarda bir fenersin, 
Senin ışığında yürüyoruz. 
Biz bu karanlık yolun sonunda 
Doğacak güneşi görüyoruz.

 

Roma İmparatorluğu zamanında babasının gazabından kaçan 
Santa Barbara`nın, 4 Aralık günü bir mağaraya sığındığı ve mağarada 
çalışmakta olan madencileri koruduğuna inanılmış, bu nedenle 
madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilmiştir. Santa Barbara`nın 
efsanesinin geçtiği mekânların Anadolu olmasından dolayı 4 Aralık, 
önce Anadolu`da daha sonrada Avrupa ve tüm dünyada “Dünya 
Madenciler Günü” olarak kutlanılmaya başlanmıştır.

Madencilik sektörünün sorunlarının gündeme gelmesi, bu sektörün 
en önemli sorunlarından birisi olan iş kazalarına çözüm bulunması, 
maden ocaklarının sağlıklı ve güvenli iş ortamları haline getirilmesi için 
somut adımların atılmasının beklentisini sürdürmekleyiz. Madenlerin 
yer altından çıkarılması oldukça tehlikeli ve meşakkatli bir uğraştır. Yerin 
yüzlerce metre altında zorluklara karşı alın teri dökerek, kahramanca 
mücadele veren ve canlarını hiçe sayarak dünyanın en zor mesleğinde 
çok zor koşullarda ve canları pahasına çalışan madencilerin emekleri 
büyük övgü ve takdiri hak etmektedir.

Öte yandan insan, doğa, ekolojik sistem gibi tüm kavram ve etik 
değerler “ticarileştirilerek” yıkımının sürdürülmek istendiği günümüz 
ekonomi sisteminde madenlerimiz de sadece ticari bir meta gibi 
piyasalaştırılırmıştır. Yüksek kar hırsıyla, emekçilerin çalışma koşulları, 
iş güvencesi ve iş güvenliği koşulları hiçe sayılmaktadır. Maalesef bu 
tablo ile ülkemiz iş cinayetleri istatistiklerinde  Avrupa`da birinci sırada, 
dünyada ise üçüncü sıradadır.

Soma, Ermenek Kozlu, Karadon, Armutçuk başta olmak üzere 
Zonguldak, Yozgat Sorgun, Kütahya Gediz, Kastamonu Küre, Balıkesir 
Dursunbey, Bursa Mustafa Kemalpaşa ve daha nicelerinde yitirdiğimiz 
meslektaşlarımızı ve maden emekçilerini unutmadık unutturmayacağız 
da.  

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ
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Her türlü tehlike ve zorluğu göğüsleyerek mücadele veren, 
ekmeğini yerin yüzlerce metre altında çalışarak çıkarmaya çalışan 
madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü kutluyor, 
emekçilerimizin yaşam haklarının güvence altına alındığı ve 
emeklerinin karşılığının tam verildiği, iş güvencesinin sağlandığı 
emeğin ve emekçinin değer kazandığı yarınlarda, dayanışma içinde 
buluşmak dileğiyle kaybettiğimiz bütün maden emekçilerimizi saygıyla 
anıyoruz.04.12.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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“BÜTÜN İNSANLAR HÜR, HAYSİYET VE HAKLAR BAKIMINDAN 
EŞİT DOĞARLAR. AKIL VE VİCDANA SAHİPTİRLER VE BİRBİRLERİNE 
KARŞI KARDEŞLİK ZİHNİYETİ İLE HAREKET ETMELİDİRLER”

Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilişinin 67 yıldönümü. Birleşmiş Milletler, İkinci 
Dünya Savaşının hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı 
deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler sistemi oluşturmak amacıyla 
1945 yılında kurulmuş,10 Aralık 1948 yılında da Evrensel Bildirgenin 
kabulü ile insanlık, çağdaş dünyanın en temel insan hakları belgesine 
kavuşmuştur.

Evrensel Bildirge’nin kabulünden 67 yıl sonra, günümüzde, uygarlık 
değerlerinin çiğnendiği, insan hakları açısından kazanımların gerilediği 
günler geçirmekteyiz;

İNSAN HAKLARI HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA



253

Türkiye, yakın geçmişte içine düşürüldüğü şiddet ve terör sarmalının 
yaralarını saramadan bu yılda toplumun her kesiminde derin yaralar 
açan saldırılarla karşı karşıya kalmıştır.

20 Temmuz 2015’te, Şanlıurfa  ilinin  Suruç  ilçesinde düzenlenen 
bombalı intihar saldırısında çoğu üniversite öğrencisi olmak üzere 34 
kişi ölmüş, 100’den fazla kişide yaralanmıştır. Ankara Tren Garında, 
10 Ekim 2015 günü Türkiye, tarihinin en kanlı katliamına tanık 
olmuştur. Katliamda 105 kişi hayatını kaybederken 500’den fazla kişi 
yaralanmıştır.  Bir baro başkanımız, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 
28 Kasım 2015 günü “insanlık değerlerinden, kardeşlikten ve barıştan 
yana” çağrıda bulunduğu basın açıklaması sırasında öldürülmüştür. 
Terörist saldırılar asker, polis ve sivil yurttaşlarımızın ölümleriyle 
sonuçlanmıştır. Başta yaşam hakkı olmak üzere, her türlü insan hakkını 
ortadan kaldıran, toplumun her kesimini derinden etkileyen, manevi ve 
toplumsal değerlerimizi tahrip eden bu süreç nedeniyle ciddi kaygı ve 
endişelerimizi kamuoyu ile öncelikle paylaşmak isteriz.

Uluslararası kuruluşların verilerine göre 197 ülke arasında 137’inci 
sırada bulunduğumuz basın özgürlüğüne yönelik, ‘12 Eylül Askeri 
Darbesi’ uygulamalarını aratmayan özellikle de siyasal iktidarın 
düşünce dünyası ile uyuşmayan muhalif basına yönelik gözaltı ve 
tutuklamalar, soruşturma ve dava açmalar,   işten çıkarma, haber 
sitelerine erişimi engelleme, haber takibini zorlaştırma uygulamaları 
nedeniyle korkunç bir sansürün ve baskının oluştuğunu ifade etmek 
istiyoruz. Basına yönelik sansürün, yurttaşların haber alma hakkının 
ihlali niteliğinde de olduğu göz önüne alınırsa, muhalif düşüncelerin 
tamamen susturulmak istendiği anlaşılmaktadır. Düşünceyi açıklama 
özgürlüğünü engelleyen uygulamalara derhal son verilmeli, buna yol 
açan tüm yasalar sonuçlarıyla birlikte yürürlükten kaldırılmalıdır.

Türkiye’de hâlihazırda 361 tutukevi ve cezaevi bulunmaktadır. 
Mevcut cezaevleri, tutuklu ve hükümlülere yeterli gelmediğinden, 
cezaevlerinde kapasitelerinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü 
tutulmaktadır. Türkiye’de ceza infaz kurumlarında 18 yaşından 
gün almamış 2 bin 165 çocuk hükümlü ve tutuklu bulunuyor, yine 
cezaevlerinde 18-20 yaş arasında 8 bin 17 tutuklu ve hükümlü 
tutulmaktadır. Türkiye’deki her 100 bin kişi başına düşen ceza infaz 
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kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla 
sürekli artarak 2014 yılında 204’e ulaştı. Buna karşılık 12 ve daha yukarı 
yaştaki her yüz bin kişiden 253’ü ceza infaz kurumlarında yer almıştır. 15 
yıl içerisinde Türkiye’nin nüfusu yaklaşık yüzde 24 artarken, tutuklu ve 
hükümlü sayısı yüzde 234 oranında artmıştır.  Bu rakamlarıyla Türkiye 
Avrupa’da ikinci, OECD ülkeleri arasında üçüncü, dünyada ise 10’uncu 
sıraya yerleşmiştir. Adalet Bakanlığının bildirdiğine göre; 2015 yılında 
26 bin 380 kapasiteli 42 yeni cezaevi inşa edilmiş olacaktır. Türkiye 
hızla, adeta cezaevleri ülkesine dönüşmektedir.

Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre; terör saldırılarında, iş 
cinayetlerinde, cezaevlerinde, savaştan kaçarken ölen mültecilerle 
birlikte 2015 yılında 617 çocuk yaşamını yitirmiştir.  Avrupa’ya gitmeye 
çalışan sığınmacıların kullandığı botların batması sonucu sadece 
Türk karasuları içinde 46 çocuk boğularak yaşamını yitirmiştir.  Çocuk 
haklarının korunmasına, onların daha güvenli, sağlıklı ve onurlu bir 
ortamda gelişmelerine ve yaşam haklarının güvenceye alınmasına 
yönelik tedbirler gecikmeksizin hayata geçirilmelidir.

Kadınların eşit yaşam ve insanca yaşam isteği ölümle ve 
şiddetle sonuçlanmaktadır. 2015 yılında 239 kadın erkekler 
tarafından katledilmiştir. Yapılan yasal iyileştirmelere rağmen yargı 
mekanizmasının ve idari yolların yetersizliği, isteksizliği ve etkisizliği 
kadın hakları mücadelesini ciddi olarak sekteye uğratmaktadır. 

İş kazalarında Avrupa birincisi ve dünya üçüncüsü olan Türkiye’de iş 
cinayetleri bitmek bilmiyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) 
yazılı, görsel, dijital basından takip ettiği, emek-meslek örgütlerinden 
gelen bilgiler ile işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit 
edebildiği kadarıyla 2015 yılının Aralık ayına kadar 1592 işçi iş 
cinayetlerinde hayatını kaybetmiştir. İşyerlerinde sağlık ve iş güvenliği 
açısından etkin denetim mekanizmaları işletilerek işçi cinayetlerinin 
sona ermesine amacıyla siyasal iktidar ciddi çaba sarf etmeli, etkin 
tedbirler almalıdır.

Ülkelerindeki savaş ve çatışmalar nedeniyle kitlesel göçlere mecbur 
bırakılan sığınmacıların durumu insan hakları örgütlerinde endişe 
uyandırmaktadır. Özellikle Avrupa’da sınırları kapama yönündeki 
eğilim, sığınma prosedürü sırasında ve mülteci statüsü verildikten 
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sonra devam eden asgari haklarının ihlallerine ilişkin hukuka aykırılıklar, 
hoşgörüsüzlük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, gerilimler, ulusal, etnik 
gerginlik ve çatışmalar tarafımızda endişe yaratmaktadır. Bu konuda 
karşılaşılan sorunlara çözüm ararken öncelikle mültecilerin korunması 
ve geri göndermeme ilkeleri temel alınarak, mülteci sorununun politik 
değil, insani bir sorun olduğu kabul edilmeli ve çözüm önerileri bu 
bakış açısı ile geliştirilmelidir. Ülkemizin Avrupa’nın bekçisi konumuna 
sokulduğu çözümlere de karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Anayasa’mızda, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve 
ulusal hukuk metinlerinde sağlıklı çevrede yaşama hakkı kabul edilmiş 
olmasına karşın ülkemizde, doğa ve yaşam alanları “kalkınma” ya feda 
edilmiş durumda. “Ne pahasına olursa olsun kalkınma” anlayışının 
sonucu; tarım alanları talan edilmekte, nükleer santral projeleri 
hayata geçirilmek istenmekte, ağır metal kirliliği engellenemeyen, 
doğada onarılamayacak bozulmalara yol açan altın, gümüş, nikel gibi 
metalik madencilikle ilgili projelere izin verilmekte, ormanlar ve kıyılar 
yapılaşmaya ve işletmeciliğe açılmakta,  insanlığın ortak kültür mirasını 
yok edecek yatırımlara izin verilerek tarihsel miras yok edilmek 
istenmektedir.

Bilgiye erişim ve karar süreçlerine halkın katılımı demokratik 
toplumun olmazsa olmaz koşuludur, diğer yandan bilgiye erişim ve 
karar süreçlerine katılma Anayasa’nın yüklediği “çevreyi geliştirmek, 
çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek ödevi”nin yerine 
getirilmesi için de zorunludur. Bu kapsamda 25 Haziran 1998 tarihinde 
Danimarka’nın Aarhus Kentinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonu (ECE) tarafından imzaya açılmış olan ve 30 Ekim 2001 
tarihinde yürürlüğe giren Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Çevresel 
Karar Verme Sürecine Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi 
(Aarhus Sözleşmesi), bir an önce imzalanıp, usulüne uygun yürürlüğe 
konmalıdır.

Ütopik bir dilekle; demokratik hukuk devletinin hayata geçtiği, 
temel hak ve hürriyetlerden ödün verilmediği, güzel, aydınlık, yaşam 
dolu günlerde buluşmak dileği ile…teşekkür ederim.

Saygılarımızla.10.12.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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Yunanistan’da Müslüman Türk azınlığın haklarını savunup siyasal 
ortamda dile getiren “Dostluk Eşitlik Barış” Partisinin Gümülcine’deki 
yeni Genel Merkezine kendilerini “Trakya’nın Bekçileri” olarak adlandıran 
kişilerin düzenlemiş olduğu talihsiz saldırı neticesinde;  partinin kurucu 
başkanı olan Dr.Sadık Ahmet’in 1995 yılında kaza geçirerek vefat etmiş 
olduğu aracın olay yerinden alınarak yok edilmesi ve Genel Merkezin 
tahrip edilip duvarlarına “Trakya’nın Bekçileri”  yazıları yazılmış olması 
kabul edilemez.  

Saldırının “Dostluk Eşitlik Barış” Partisinin eğitim, din, vatandaşlık 
ve mülkiyet dahil olmak üzere Müslüman Türk azınlığa yönelik insan 
hakları ihlalleri konusunda protesto için imza toplamaya başlayacağını 
açıklamasından sonra yapılmış olması da çok manidardır. Bu eylemle, 
Yunanistan’da insan haklarını hiçe sayan bir kesimin, Müslüman Türk 
Azınlığının hiçbir hakkının olmadığı yolundaki görüşlerini pekiştirmek 
ve Yunan ırkından olmayan kişilerin bu topraklarda yaşam hakkının 
bulunmadığı fikirlerini kuvvetlendirmeyi amaçlandığı ortadadır.. 

Yunanistan, Avrupa Birliği’nin saygın bir üyesi ve kendisini aynı 
zamanda demokrasinin beşiği olmakla göstermekte ve övünmektedir.  
Bunun gereği   olarak Avrupa Birliği tam üyeliği için bulunması 
gereken Kopenhag Kriterleri başlığı altında; hukukun üstünlüğü, yargı 
bağımsızlığı, insan haklarına saygılı devlet ve azınlıkların korunması gibi 
şartlar sağlanmış olmalıdır.   

Bu kriterler sebebiyle bu konuda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
maddelerini hiçe sayan ve Yunan hükümeti aleyhine verilmiş bulunan 
kararları görmezden gelen yetkililer siyasi partinin bina ve tesislerine 
yapılan bu saldırıyı da görmezden gelmeye çalışmaktadırlar. 
Yunanistan’da birçok siyasi hükümet iktidara gelip gitmekte ancak 
gizli bir ideoloji olarak Müslüman Türk Azınlığına yapılan ayırımcı 
uygulamalar her siyasi dönemde kendini göstermektedir. Bu konuda 
Yunanistan,  Avrupa Birliğine dahil olmasına rağmen AB üyeleri arasında 
kötü bir sicile sahip  ülke konumundadır. 

YUNANİTAN’DA AZINLIK HAKLARINA YAPILAN 
SALDIRILAR AÇISINDAN BASINA VE KAMUOYUNA
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Dünyada nefret suçunun insan hakları ihlali olarak kabul edildiği 
günümüzde insanları ötekileştirmek, farklı ırk ve kültürlere ait 
insanların ayrımı gibi düşüncelerin çok geride kaldığını bir kez daha 
vurgulayarak; kendilerini “Trakya’nın Bekçileri” olarak adlandıran 
kişilerin derhal yakalanarak yargı önüne çıkartılması ve tesislerden 
fortif kullanılarak alınan hurda aracın yerine iade edilmesi Yunan 
Hükümetinin sorumluluğunda olduğu kadar Avrupa Birliği’nin de 
sorumluluğunda olduğunu açıkça vurgularız. Bu olayın gelişmelerinin 
Yunanistan’da, Avrupa Birliğinde   insan haklarını savunan tüm kurum 
ve kuruluşların  takipçisi olmasını, en önemlisi de Yunanistan’da siyasi 
iktidarın bölgeden aldığı siyasi desteği de hatırlayarak konunun 
aydınlanması için azami çaba göstereceğini umuyor ve bekliyoruz. 

Yunanistan hükümetini,   Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya’da bulunan Müslüman Türklerin 
yaşam hakkı,  her türlü eğitim, dil, din, vatandaşlık, mülkiyet ve seyahat 
hakları dahil insanca yaşamla ilgili her türlü insan haklarının tanınması, 
sağlanması ve hukukun tüm Yunan vatandaşlarına, tüm siyasi partilere 
ve tüm sivil toplum örgütlerine   ırk ayırımı gözetilmeksizin eşit bir 
şekilde uygulanması için gereğini yapmaya davet ettiğimizi  kamuoyuna 
saygı ile sunuyoruz.  12.12.2015

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 
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İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu’nun, “İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı’nın 19.08.2014 tarih ve 389 sayılı işleminde belirtilen 
İlimiz Metropol alan sınırlar içerisinde katı atık sorununun entegre 
bir sistemle çözümü için Karşıyaka Yamanlar’da kurulması planlanan 
Kuzey Bölgesi Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi Projesi ile ilgili 
yer seçiminin uygun olduğuna” ilişkin 29.08.2014 tarih ve 285/2014/03 
karar nolu kararının iptali istemiyle açılan davada taleplerimiz kabul 
edilmiştir.

Karşıyaka Yamanlar’da kurulması planlanan atık bertaraf tesisi yer 
seçiminin iptaline ilişkin açılan İzmir 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1365 
E. sayılı dosyasına İzmir Barosu adına Çevre Komisyonu üyelerimiz 
Av. Gülay Serin ve Av. Enis Dinçeroğlu tarafından yapılan müdahale 
talebimiz kabul edilmiş ve keşif talebimiz yerinde görülmüştür.

Bilimsel raporlar da bölgeye katı atık tesisi yapılmasının sakıncalı 
olduğunun vurgulamaktadır. Kaldı ki konu sağlıklı kentleşme olgusuyla 
da ilgilidir.

İzmir Barosu bu tür kenti, kentliyi etkileyen ve kamuyu ilgilendiren 
toplumsal olaylarda daima halkımızın yanında taraftır ve her zaman 
taraf olmaya devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

KARŞIYAKA YAMANLAR  KATI ATIK TESİSİ YER 
SEÇİMİNİN İPTALİ TALEPLİ DAVADA İZMİR BAROSU 

OLARAK MÜDAHALE VE KEŞİF TALEPLERİMİZ
KABUL EDİLMİŞTİR.
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T.C.
İZMİR
5. İDARE MAHKEMESİ
 
ESAS NO : 2014/1365
  

MÜDAHALE İSTEMİNİNKABULÜNE İLİŞKİNKARAR
 
Davacı MURAT FATİH ÜLKÜ vekili AV. SENİH ÖZAY tarafından; İzmir 
Valiligi Mahalli Çevre Kurulu’nun “Karsıyaka Yamanlar’da kurulması 
planlanan Kuzey Bölgesi Atık Degerlendirme ve Bertaraf Tesisi Pro-
jesi ile ilgili yer seçiminin uygun olduguna” iliskin 29/08/2014 tarih ve 
285/2014/03 no’lu kararının iptali istemiyle İZMİR VALİLİGİ ve İZMİR
BÜYÜKSEHİR BELEDİYE BASKANLIĞI’na karsı açılan davada, İZMİR 
BAROSU vekili AV. HÜSEYIN ENİS DİNÇEROGLU tarafından verilen ve 
09/03/2015 tarihinde, ESMA KARADOGAN ÜNLÜ tarafından verilen 
ve 12/03/2015 tarihinde Mahkememiz kaydına giren dilekçeler ile da-
vacı yanında davaya katılma talebinde bulunuldugu tespit edilmekle,
19/03/2015 günlü ara kararı ile varsa yanıt ve itirazlarını bildirebilme-
leri bakımından katılma istemli dilekçeler taraflara tebliğ edilmis olup, 
dava dosyası incelenerek isin geregi görüsüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31/1.maddesi hükmüyle 
yollamada bulunulan ve 04/02/2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak 01/10/2011 tarihinde yürürlüge giren 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 447.maddesinin 2.fıkrasında; mev-
zuatta, yürürlükten kaldırılan 18/06/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununa yapılan yollamaların, Hukuk Muhake-
meleri Kanununun bu hükümlerin karsılıgını olusturan maddelerine ya-
pılmıs sayılacagı belirtilmis, anılan Kanunun 66.maddesinde, “Üçüncü 
kisi, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona 
yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’î müdahil 
olarak davada yer alabilir.” hükmü, 67.maddesinde, “(1) Müdahale ta-
lebinde bulunan üçüncü kisi, yanında katılmak istedigi tarafı, müdaha-
le sebebini ve bunun dayanaklarını belirten bir dilekçeyle mahkemeye 
basvurur. (2) Müdahale dilekçesi, davanın taraflarına teblig edilir. Mah-
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keme, gerekirse taraflarla birlikte üçüncü kisiyi de dinlemek üzere da-
vet eder, gelmeseler dahi müdahale talebi hakkında karar verir.” hük-
mü, 68.maddesinde ise, “(1)Müdahale talebinin kabulü hâlinde müda-
hil, davayı ancak bulundugu noktadan itibaren takip edebilir. Müdahil,
yanında katıldıgı tarafın yararına olan iddia veya savunma vasıtalarını 
ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına aykırı olmayan her türlü 
usul islemlerini yapabilir. (2) Mahkeme, katıldıgı noktadan itibaren, ta-
raflara bildirilen islemleri müdahile de teblig eder.” hükmü yer almıştır.

Bakılan davada, iptali istenen idari isleme karsı açılan davanın netice-
sinde verilecek karardan hukuki menfaatinin etkilenebilecek olması 
nedeniyle, İZMİR BAROSU ve ESMA KARADOGAN ÜNLÜ’nün davacı 
yanında davaya katılma istemlerinin kabulüne, kararın taraflara ve ilgi-
lilere tebligine, 22/04/2015 tarihinde oybirligiyle karar verildi.

        Baskan      Üye              Üye
HASAN UZUNOVA        SAFİYE COŞKUN                RAMAZAN GÜLEÇ
         38008                  37884                                       37884
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Türkiye’de başta basın yayın, düşünce özgürlüğü olmak üzere temel 
hak ve hürriyetler üzerindeki baskılar gün gün artmaktadır. Gazetecilerin 
yaptıkları haberler ve bunların yayınlanması nedeniyle tutuklanarak 
cezaevine gönderilmeleri kabul edilemez niteliktedir.  Halkın haber alma 
özgürlüğü ile bilgiye erişiminin bizzat siyasi iktidar eliyle engellendiği, 
gerçeğin karartılarak örtbas edilmeye çalışıldığı böyle bir sansür ortamı 
aynı zamanda hukuk güvenliği ile ilgili de ciddi endişeler yaratmaktadır. 
Bu durum Türkiye’nin girdiği çıkmaz tünelin en dip karanlığına doğru 
hızla yol almasıdır.

Yine son zamanlarda yargı görevi yapan Avukat, Hâkim ve Cumhuriyet 
savcıları mesleklerini icra ederken tutuklanma tehdidi altında veya 
ağır manevi baskılara maruz kalmaktadır. Yargıçların verdiği kararların 
hukuksal doğruluğuna ya da yanlışlığına hükmetmek yalnızca kanun 
yolu mercilerine ait olması gerekirken Cumhuriyet tarihimizde yargıcın 
verdiği karardan dolayı tutuklanmasına bu dönemde tanıklık etmiş 

BASIN YAYIN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KARŞI 
YAPILAN BASKILAR NEDENİYLE

BASINA VE KAMUOYUNA



262

olduk. Avukatların, ifadeye hazır olduklarını açıklamalarına rağmen, 
ifadeye çağırılmaksızın gözaltına alınmalarına ve anlaşılmaz ve 
soyut delillerle tutuklanmalarına tanıklık ediyoruz. 

Üzülerek ifade ediyoruz ki gerek Yargı bağımsızlığı gerek basın, 
haber alma ve düşünce hürriyeti ağır saldırı altındadır. Maalesef 
ülkemizde tutuklama kararları gözdağı verme ve sindirme vasıtasına 
dönüşmektedir. 

Bu kararlar, sadece halkın haber alma özgürlüğüne kısıtlamak ya 
da hukuki güvenirliği yok saymak anlamına gelmiyor, bundan daha da 
vahim olan, gelecekte özgür toplum unsurlarını değiştirmeye yönelik bir 
araç biçiminde toplumun geleceğinin de tahakküm altına alınmasıdır.

Yaşanan tüm bu gelişmeler Türkiye’de; ne demokrasiden ne basın 
özgürlüğünden ne de bağımsız ve tarafsız yargıdan söz etmek mümkün 
olmayacaktır. Basın özgürlüğünü, yargı bağımsızlığını, hukukun 
üstünlüğünü, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri, vatandaşın bilgi 
almak hakkını savunmak, uygulamak, ülkenin saygınlığı ve aydınlık 
geleceği için yaşamsal önem arz etmektedir. Bu değerleri savunmak ve 
uygulamak temel hedef olmalıdır.

Son günlerde bazı siyasi oluşum ve hareketlerin sözde “demokrasi” 
ve “özgürlük”   talebi adı altında talep edilen sözde “demokratik 
özyönetim” veya özerkliğin parçaları olarak öne çıkarılan yasama, karar 
alma, yargı, vergi toplama, asayiş ile ilgili hususlar içeren talepler; 
Ülkenin bölünmesini istemek ve bu yönde bir kalkışma çağrısıdır. 
Cumhuriyete karşı bu kalkışma ve meydan okuma ise kabul edilemez 
niteliktedir. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm yurttaşlarımızın 
eşit bir parçası ve mensubu olduğu “Türk Milleti” buna asla izin 
vermeyecektir. Bu oyunu bir kez daha birlik ve bütünlüğümüz içinde 
püskürtecek, Cumhuriyetin değerleri ile yoğrulmuş toplumsal barışı, 
özgürlükleri birlikteliğimiz içeresinde güçlendirerek, demokrasi 
çıtamızı yükselterek yanıt vereceğiz.

İzmir Barosu Başkanlığı olarak; siyasal iktidarı, demokrasi 
söylemleri adı altında uyguladıkları özgürlük kısıtlamalarına ve 
baskıcı uygulamalarına son vermeye, toplumun kutuplaşmasını 
önlemeye ve birlik beraberliği sağlamaya çağırıyoruz. 
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Gerek parlamento içindeki gerek haricindeki tüm siyasal 
partileri de seçim sürecinde verdikleri sözleri yerine getirmeye, 
demokrasinin teminatı olan vazifelerini aralıksız şekilde yerine 
getirmeye davet ediyoruz.

Yine 550 milletvekilimizi, hukukun üstünlüğüne, toplumun 
huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin 
insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden 
ayrılmayacağına dair Türkiye Büyük Millet Meclisinde ettikleri yemini 
hatırlatıyor; halkın kendilerine verdikleri vekaleti kullanarak bu 
baskıcı uygulamalara, hukuksuzluklara ve savaş zemini hazırlıklarına 
son vermeleri için göreve davet ediyoruz. Barış için mücadele 
vermeyi göze alan tüm kişi, kurum ve kuruluşların, güçlü ve kararlı bir 
şekilde hukukun üstünlüğünü hayata geçirmek suretiyle toplumsal 
barışın dilini kullanarak sorunlara çözümler üretmek üzere sesimiz ve 
yüreklerimizi birleştirme çağrısı yapmayı tarihsel bir sorumluluk olarak 
görmekteyiz.

Yaşam hakkı ve düşünce hürriyeti olmak üzere bütün temel hak 
ve hürriyetleri korumaya, hukukun üstünlüğünü savunmaya sonuna 
devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. 30.12.2015

 

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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Kendilerini Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi olarak adlandırmış 
olan bir kısım Akademisyenlerin Bildirisine ve sonrasında gelişen olaylar 
karşısında düşüncelerimizi açıklama gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, açıklamayı yapmış olan 
akademisyenler ülkedeki akademik ve aydın kadronun tümünü temsil 
etmeyerek kendi subjektif görüşlerini açıklamışladır. Açıklamayı 
yapanların ülkenin içte ve dışta yaşadığı güvenlik sorunları ve ülkemizin 
bölünmesi için yapılan planları içeren büyük resmi göremedikleri 
anlaşılmaktadır.

İsrail Adalet Bakanının dün yapmış olduğu “Türkiye ve İran arasında 
bir Kürt devleti kurulmasının vakti gelmiştir. Kurulacak devlet İsrailin 
çıkarına olacaktır. Uluslarası topluma bu devletin kurulması çağrısı 
yapmalıyız.” açıklaması ülkemizin gerçekte ne ile mücadele ettiğini 
ortaya koymaktadır.

Karşımızda bu amaçla güvenlik güçleriyle çatışan ve şehir 
merkezlerinde terör yaratan; insanlarımızın canına kasteden terör 
örgütü vardır. Ve bu örgüt artık özerklik ilan etmiş,  hedefine  ülkemizin 
bölünmesini yerleştirmiş, neredeyse savaş düzenine geçmiştir.

Elbette hiçbir ülke, toprakları içinde  kendi  güvenlik güçlerinden bir 
başkasının silahlanarak;  askeri, polisi ve vatandaşlarına zarar vermesine 
hatta zarar vermekte tehdit haline gelmesine müsaade edemez.   Bu 
nedenle  Ülkemizin  birlik ve bütünlüğe karşı  silah çekmiş olan terör 
örgütüne karşı verilen mücadele haklı ve meşrudur. Bu haklı mücadele, 
Dünyanın neresine giderseniz gidin haklı ve meşru kabul edillir.

Hal böyle iken, Bir grup akademisyen adına (sözde) barış çağrısı adı 
altında yapılan bildiride,   Türkiye Cumhuriyetine karşı kalaşnikoflar, 
kannaslar, mayınlar, hendekler, roketlerle silahlı saldırıda bulunan PKK 
ile mücadele edildiğinin  göz ardı edilmesini; ülkenin haklı meşru 
müdafaasının bir ihlal, hatta bir katliam gibi gösterilmesini onaylamak 
ve buna sessiz kalmak mümkün değildir.

ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI GİRİŞİLEN EYLEMLER 
NEDENİYLE 

BASINA VE KAMUOYUNA;
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Bu tür fikir açıklamaları her gün ölümle yüzleşen güvenlik güçlerinin 
maneviyatına darbe vurduğu gibi,

Türkiye Cumhuriyeti’nin “kasıtlı ve planlı kıyım uyguladığı”, “devletin 
başta Kürt Halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği 
katliam ve bilinçli sürgün politikası sürdürdüğü” ile “hükümetin Kürt siyasi 
iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturması gerektiği’’ gibi 
ifadeler de ancak ve ancak bölücü hareketi kuvvetlendiren bir anlam 
ifade etmektedir.

“Uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem 
ve raporlama yapmasına izin verilmesi”  talebi ise, ülkenin terörle 
mücadelesine ket vurmak ve parçalanmayı gündeme getirecek dış 
müdahalelere geçit vermeyi sağlayacak son derece vahim bir taleptir. 
Dünya bugün, dış müdahaleler ile hiçbir ülkenin ihya olmadığını, bu 
müdahalelerin emperyalizme hizmet ettiğini, yalnızca vahşet ve yıkım 
getirdiğini yakın örneklerle izlemektedir.

Barış sloganının bugün en çok asıl kıyımı gerçekleştiren Pkk terör 
örgütüne karşı sessiz kalanlar tarafından kullanıldığını görmek son 
derece üzücü ve düşündürücüdür. Unutulmamalıdır ki, cehenneme 
giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

Diğer taraftan sözde barış için yapılan bu elim açıklamaya karşı, 
siyasi iradenin temsilcilerinin kullandığı sözler,  düşünceyi açıklamaya 
karşı başlatılan gözaltı ve tutuklama girişimleri de bir o kadar vahimdir. 
Ülkenin yönetimindeki güç ve iktidar sahibi siyasilerin, sırf düşüncelerini 
açıklamış bir kitleyi hasım gibi göstermesi ve seslendiği vatandaşları 
husumete teşvik etmesi kabul edilemez.  Bir yanlış, başka bir yanlışla 
düzeltilemez. 

Siyasi iradenin bu tutumu ve mafya örgütü mensuplarının 
katliam çağrıları, Cumhuriyetimizin ve  ulusumuzun bütünlüğüne 
karşı  silahlı  mücadele eden kuvvetlerin işine yaramakta ve onları 
güçlendirmektedir.

Sürecin bu noktalara gelmesinde ağır sorumluluğu olanların hedef 
aldıkları bu akademisyenlerin bir kısmının da, daha önce  birlikte 
sürdürdükleri “açılım” sürecindeki “akil adamlar” olduğu unutulmaması 
gereken bir gerçektir. 
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Zaman gösteriyor ki; açılım sürecinde, terör örgütü ile mücadele 
etmek yerine masaya oturmanın ve vatandaşlara ne olduğu belli 
olmayan açılımı empoze etmenin, Ülkeyi barışa ve refaha değil karışıklık 
ve savaş ortamına sürükleyeceği uyarısında bulunanlar; bu ülkenin 
gerçeklerini kavrayan, ileriyi gören ve söylemekten çekinmeyen 
insanları olarak gerçek aydın sıfatını haketmiştir.

Bizler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve ulusumuzun bölünmez 
bütünlüğünden yana tarafız. 

Bu amaçla vatanımızı ve üzerinde yaşayan TÜM HALKI korumak 
maksadı   içerisinde güvenlik güçlerinin hukuk içinde kalan haklı ve 
meşru mücadelelerini desteklediğimizi,

Ülkemizin ırk temasından beslenenlerden hızla arınarak, başta 
masum insanların kutsal yaşam hakkı olmak üzere tüm anayasal 
haklarının evrensel ölçülerde kullanabildiği,

Tüm yurttaşlarımızın bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi 
kardeşçe yaşayacağı aydınlık günleri hasretle beklediğimizi kamuoyuna 
açıklamayı borç bilmekteyiz. Saygılarımızla. 21.01.2016
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SALDIRININ HEDEFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR

CEVABI TÜRK MİLLETİ VERECEKTİR

ÇÖZÜM ÇOĞULCU-KATILIMCI DEMOKRASİDEDİR

Türkiye Barolar Birliği olarak Ankara’daki hain saldırıyı gerçekleştirenleri ve arkasındaki 
karanlık odakları en sert şekilde lanetliyoruz.

1- Saldırının hedefi, bir bütün olarak ülkemizdir. Türk Milleti bu saldırıya karşı birlik olmak 
zorundadır.

2- Zamanlaması, yeri ve hedefi; bu saldırının arka planında derin ve karmaşık bir kurgu 
olduğunu göstermektedir. Buna rağmen, 78 milyon vatandaşımızın MİLLET olma 
bilinciyle kucaklaşması halinde, sinsice yapılan planlar hedefine ulaşamayacaktır. 

3- Millet olmak demek; kaderde, tasada ve kıvançta bir olmak demektir. Kısa vadeli iç 
siyaset hesaplarıyla kutuplaştırılmış, birbirine düşman haline getirilmiş bir millet, 
varlığına kasteden bir saldırı karşısında tek vücut olamaz. Tek vücut olmak demek, 
devleti yönetenlerin her yaptığını onaylamak veya her yaptığına karşı çıkmak demek 
değildir. Türkiye’nin milli menfaatleri her türlü siyasi hesabın üzerindedir. 

4- Başta siyasi iktidar ve muhalefet olmak üzere, herkesin, devlet ile siyasi iktidarın farklı 
kurumlar olduğunu bilmesi ve buna göre davranması zorunludur. Devleti korumak, 
siyasi iktidar lehine çalışmak değildir. Siyasi iktidarı eleştirmek de devlete düşmanlık 
yapmak değildir.

5- Bizi millet yapan bağları korumanın vazgeçilmez şartı, adalete ve hukuk devletine 
güvenin tesis edilmesidir. Hangi siyasi düşünceden, mezhepten, dinden, etnik kökenden 
ve cinsiyetten olursa olsun her vatandaşımızın Türk Milletinin asli unsuru olmaktan 
gurur ve güven duyar hale gelmesi sağlanmalıdır. Devlet görevlileri, bu ilke çerçevesinde 
hareket etmelidir. Bunun için; bağımsız, tarafsız, adil yargılama yapabilen, savunmanın 
etkin ve eşit olduğu bir yargı sistemini acilen ve el birliğiyle kurmak zorundayız. 

6- Amacımız, tüm kurum ve kurallarıyla işleyen çoğulcu-katılımcı demokrasinin inşasıdır. 
Ancak bu şekilde, milli birlik ve beraberliğimizi koruyabilir, “top yekûn saldırı”ya karşı 
“top yekûn cevap” verebiliriz. 

Bu alçakça saldırıda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asker ve sivil kıymetli mensuplarına 
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve saldırının doğrudan hedefi olan Türk Milleti’ne başsağlığı, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI

İZMİR BAROSU
BAŞKANLIĞI
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Son günlerde ülkemizi kana bulayan terör saldırılarına karşı, 25 Şubat 
2016 günü; İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, İzmir Diş Hekimleri Odası, 
İzmir Eczacılar Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası’nın katılımıyla 
“Terörü Lanetleme ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü” düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Baro Başkanımız Av. Aydın Özcan şunları 
söyledi:

“Ne yazık ki yine alçakça bir terör saldırısı sonucunda canımız 
bir kez daha yanmış, yüreğimiz kanamıştır. Ankara’nın kalbinde Türk 
Silahlı Kuvvetleri servis araçlarına karşı düzenlenen hain bombalı 
saldırıda çok sayıda asker ve sivil yurttaşımız şehit olmuş ve 
yaralanmıştır. Bu hain ve alçakça saldırıyı kınıyor, ölenlere Allahtan 
rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve milletimizin başı sağ olsun.

Yine bir ilçemizde; Kemalpaşa’da, terör örgütü mensuplarınca 
karakol saldırısı gerçekleştirilerek, halkımız ve Mehmetçiğimiz hedef 
alınmıştır.

Terörü Lanetleme ve Şehitlere Saygı Yürüyüşü Düzenlendi
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Bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya, Türk Milleti’nin 
birliğini bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecektir. Önümüzdeki 
süreçte benzeri provokasyonlara karşı milletçe soğukkanlılığımızı 
yitirmeden toplumsal ve bireysel sorumluluk duygusuyla davranmak 
zorundayız. Etnik, dinsel, mezhepsel kutuplaşmayı tetikleyen alt 
kimlik siyasetinin acilen terk edilerek ulus olma bilinci ve ortak aidiyet 
duygusu ışığında müşterek bir gelecek inşa etmenin sorumluluğunu 
hissetmeliyiz.

Ülkemizi kin ve nefret söylemleri ile kaosa sürükleyenler 
karşısında kurtuluş mücadelesinden aldığımız milli birlik ve 
beraberlik ruhuyla teröre karşı koymalıyız. Çünkü terör bir yenilgidir; 
insanlığın, aklın, vicdanın yenilgisidir.

Bilinmelidir ki;

Ancak; Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
gerçekleşen halk direnişinin dayanışma ruhuyla, milli birlik ve 
beraberlik içinde geleceğimize sahip çıkarsak, kanla beslenen bu 
emperyal savaş politikalarını durdurabiliriz.
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Çözüm, yetmiş yedi milyonun, millet olma bilincini ve ruhunu 
tekrar tazeleyerek, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
adalet paydasında kucaklaşmasıdır. Bugün, başta siyaset kurumu 
olmak üzere demokrasinin tüm taşıyıcı unsurlarına ve tek tek bütün 
vatandaşlarımıza düşen ödev, bu kucaklaşmanın sağlanması için 
bütün gücüyle mücadele etmektir.

İzmir Barosu olarak; terör başta olmak üzere her türlü şiddetin 
karşısında durduğumuzu, insanların hayatları üzerinden gelecek ve 
iktidar planları yapan tüm kesimlere bu kirli oyuna bir an önce son 
vermelerini, demokratik hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, 
insanca yaşamın vazgeçilmezliğini sonuna kadar savunacağımızı, 
milli birlik mücadelesinde halkımızın yanında yer alacağımızı 
kamuoyu ile paylaşırız.

Hepinizi, Türk Milleti olarak, 77 milyon olarak, birlik beraberlik 
içerisinde Atatürk ilke ve devrimleri içerisinde ülkemizin üniter 
yapısına sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, 
basın özgürlüğüne sahip çıkmaya davet ediyorum. 25.02.2016
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05 MART 2016 TARİHİNDE KOCAELİ – SAKARYA BAROLARININ 
EV SAHİPLİĞİNDE KOCAELİ’NDE TOPLANAN VE AŞAĞIDA İMZASI 
OLAN EGE – MARMARA BÖLGELERİ GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR 
TOPLANTISI SONUCUNDA AĞAĞIDAKİ HUSUSLARIN KAMUOYUNA 
AÇIKLANMASI YARARLI GÖRÜLMÜŞTÜR:

1-      Ülkemizin, içinden geçtiği bu sıkıntılı ortamda her zamankinden 
fazla hukuka, hukuk güvenliğine, birlik ve beraberliğe, huzura, yurtta 
ve cihanda sulh ilkesine ihtiyacı vardır.

2-      Hukuk devletinde tüm kişi ve kurumların, işlemin temel meşruiyet 
kaynağı, Anayasa, Anayasa’ya ve hukuka saygı, Türk milleti adına 
karar veren yargının (bağımsız ve tarafsız olması kaydıyla) kararlarına 
uyulması ve saygı gösterilmesidir. Bu açıdan; Anayasa’ya ve anayasal bir 
kurum olan yargı kararlarına en çok saygı göstermesi gereken makam 
da; 103. madde uyarınca Anayasa’ya ve hukuka uymaya ant içen ve yine 
104. maddeye göre  “Anayasa’nın uygulanmasını gözetmekle” görevli 
ve yükümlü Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Anayasanın 11. maddesine 
göre Anayasa hükümleri tüm kişi ve kuruluşları, bu arada bu makamı da 
bağlamaktadır.

EGE – MARMARA BÖLGELERİ GENİŞLETİLMİŞ 
BAŞKANLAR TOPLANTISI
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Bu açıdan yetkili ve sorumlu tüm kişi ve kurumları Anayasa’ya, 
hukuka, yargı kararlarına saygılı olmaya, yargıya emir vermek, tavsiye 
ve telkinde bulunmak gibi fiillerden kaçınarak Anayasa’nın 138. 
maddesine uygun davranmaya davet etmekteyiz. Her kişi ve kurumun 
meşruiyeti, Anayasa’ya ve hukuka uyduğu oranda mevcuttur.

3- Hep söyleye geldiğimiz gibi; avukatlar ve baroların pek çok 
mesleki sorunu olmasına karşın bunların hiçbirisi varlık sebebimiz 
olan hukuk devleti ve yargı bağımsızlığından önemli değildir. 
Bununla birlikte; mesleki sorunlarımızın çözümü yönünde kararlı 
mücadelemizi sürdüreceğimiz gibi, hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı 
mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz. Avukatın sorunu, esasen hak 
arama özgürlüğünü kullanan yurttaşların sorunudur.

4- Terör hiçbir sorunun çözüm kaynağı olamayacağı gibi, bununla 
mücadele, hukuk devletinin ve demokrasinin gereğidir. Bu açıdan; her 
türlü terörü şiddetle lanetliyoruz. Konum ve sıfatı ne olursa olsun, 
hiç kimsenin teröre destek vermek, onaylamak, mazur göstermek 
gibi bir hak ve yetkisi yoktur. Bununla birlikte; her durumda terörle 
mücadelenin hukuk sınırları içinde yapılmasından asla vazgeçilemez 
ve hiçbir kamu görevlisinin hukukun dışına çıkmasına izin verilemez. 
Ayrıca, yurttaşların bu mücadeleden zarar görmemesi için azami dikkat 
ve özenin gösterilmesi de hukuk devletinin bir gereğidir.

5- Suçla mücadelede ve her türlü uygulamada basın özgürlüğünün 
ve kamu yararı doğrultusunda hareket eden “özgür basının”, ifade 
özgürlüğü ve toplumun bilgilenme hakkının, dolayısıyla demokrasinin 
vazgeçilmez bir unsuru olduğu unutulmamalı ve bu husustaki Anayasal 
kurallara titizlikle uyulmalıdır.

6- Menfur ve alçakça bir saldırıda yitirdiğimiz, rahmetli Diyarbakır 
Baro Başkanımız Av. Tahir ELÇİ ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın 
geldiği aşama, bu hususta kamuoyuna yansıyan bilgiler, etkin bir 
soruşturma yapılması hususunda bizleri ciddi bir endişeye sevk 
etmektedir. Her kim olursa olsun, Tahir ELÇİ’nin katledilmesinin fail veya 
faillerinin bulunması devletin görevi olduğu gibi, hukuk güvenliğinin 
bir gereğidir.

7-      Tüm bu gelişmeler, ayrılıklardan ziyade ortak aidiyet duygusuna, 
birlik ve beraberliğe, bağımsız ve tarafsız yargı temelinde hukukun 
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üstünlüğü ve hukuk güvenliğine, toplumsal barışa her zamankinden 
çok ihtiyaç olduğunu göstermektedir.  Barolar olarak bunun talepçisi, 
takipçisi, teminatı olmaya devam edeceğiz. 05.03.2016

ANKARA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN CANDURAN

ANTALYA BAROSU BAŞKANI
Av. ALPER TUNGA BACANLI
   
AYDIN BAROSU BAŞKANI
Av. GÖKHAN BOZKURT

BALIKESİR BAROSU GENEL SEK
Av. EROL KAYABAY
   
BİLECİK BAROSU BAŞKAN YRD.
Av. HASAN ŞAHİN

BURSA BAROSU BAŞKANI
Av. EKREM DEMİRÖZ
   
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI
Av. BÜLENT ŞARLAN

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI
Av. MÜJDAT İLHAN
 
EDİRNE BAROSU BAŞKANI
Av. ÖZGÜR YILDIRIM

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI
Av. ÜMİT KOCASAKAL
   

İZMİR BAROSU BAŞKANI
Av. AYDIN ÖZCAN           

KIRKLARELİ BAROSU YNT.KRL.ÜYESİ
Av. EMRAH ARSLAN
   
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI
Av. SERTİF GÖKÇE           

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANI
Av. AHMET ATAM
   
MANİSA BAROSU BAŞKANI
Av. ALİ ARSLAN

MUĞLA BAROSU BAŞKANI
Av. CUMHUR UZUN
   
SAKARYA BAROSU BAŞKANI
Av. ZAFER KAZAN            

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI
Av. HURİYE ALTAY EROL
   
UŞAK BAROSU BAŞKANI         
Av. BAKİ KANTAR

YALOVA BAROSU BAŞKANI
Av. HAKAN GERGEROĞLU
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8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla İzmir Barosu tarafından 
İzmir Adliyesi 4. Kat Baro Birimi’nde yapıldı. Basın açıklaması sonrası 
kadın sanatçıların resim ve seramik çalışmalarından oluşan sergi İzmir 
Adliyesi Zemin Kat Baro Vestiyerinde açıldı.

Basın açıklaması öncesi bir konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Av. 
Aydın Özcan şunları söyledi:

 Konuşmama kadına yönelik şiddetin %1500’ler düzeyinde artmış 
olmasının üzüntüsüyle başlıyorum. İzmir Barosu yönetimi olarak 
göreve geldiğimizde işe ilk olarak Kadın Hakları Merkezimizin fiziki 
koşullarını düzelterek başladık. Böylece İzmir’deki kadınlarımız 
Kadın Hakları Merkezimizde görevli üç yüze yakın gönüllü 
meslektaşımızla çekinmeden birebir olarak görüşüp sorunlarının 
çözümü için hukuki destek aramaktadırlar. Bu konuda İzmir özelinde, 
İzmir Barosu’nun kadın hakları alanında en büyük çabayı gösterdiği 
ve kadınların yanında olduğunu belirtmek isterim. Bu zamana kadar 
çalışmalarımızı basın yoluyla duyurmaya çalışıyorduk. Ancak bunun 

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI
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yeterli olmadığını tespit ettik ve İzmir Barosu’nun talebiyle İzmir 
Büyükşehir Belediyesiyle bir protokol hazırlığımız söz konusuydu ve 
bugün sabah Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu’yla 
bu protokolü imzalamış bulunuyoruz. Özellikle şiddet mağduru 
kadınların ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla bundan sonra 
kadın hakları merkezi olarak yapacağımız faaliyetleri belediyenin 
metro istasyonlarında, belediye otobüslerinde, billboardlarda daha 
hızlı bir şekilde duyurabileceğiz.”

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nuriye Kadan’ın okuduğu açıklama 
şöyle:

 

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI
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Bugün bir çok kanalda izlediğimiz İzmir Kemeraltı’nda küçük bir çocuğa 
yönelen şiddet görüntüleri üzerine bir açıklama yapan Baro Başkanımız 
Av. Aydın Özcan şunları söyledi: “Kemeraltı’nda bir seyyar satıcının, 
arabasına dokunduğu bahanesiyle küçük bir çocuğa yönelen şiddet 
görüntülerini kanımız donarak izledik.   İzmir Barosu’nun, gitgide 
toplumun her kesimini etkisi altına alan şiddet sarmalının son 
halkası olan ve bu kez 6-7 yaşlarında bir çocuğu hedef alan bu olayın 
ivedilikle takipçisi olacağını kamuoyuyla paylaşır, konuya gerekli 
duyarlılığı gösteren tüm kamu kurumlarına, emeği geçenlere sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız." 11.03.2016

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI BASIN AÇIKLAMASI

KARAMAN İLİNDE MEYDANA GELEN

ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI BASIN BİLDİRİMİZDİR

Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi 
Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER) yakın kişilerin kiraladığı 
evlerde kalan 9 ve 10 yaşlarında bulunan 45 öğrenciye tecavüz edildiği 
haberleri ile kamuoyu sarsılmıştır. Tecavüz eden öğretmenin tutuklandığı 
soruşturmada son dönemlerde alışkanlık olduğu üzere savcılığın talebi 
üzerine gizlilik kararı verilmiştir. Bu olayın gizlilik kararıyla gözlerden 
uzak tutulmaya, tüm sorumluların ortaya çıkarılmasına yönelik etkin bir 
soruşturma ve yargılama yapılmayacağına yönelik kaygılarımız vardır.

Çocukların aileleri dışında en korunaklı olmaları gereken bu yurt 
ve kurumlarında gerçekleşen ve çocuk istismarında ilk olmayan bu 
saldırıların tüm boyutu ile uzun uzadıya tartışılması gerekmektedir. 
Son zamanlarda gündemden düşmeyen bu ve benzer istismar olayları 
siyasal iktidar tarafından dayatılan eğitim sisteminin iflas aşamasında 
olduğunu gözler önüne sermiştir. Öğrencilerin devlet yurtlarından, 
devletin işlettiği pansiyonlardan bu tür cemaat ve vakıfların 
denetimindeki yurtlar ve evlere yönlendirilmesinin acilen son bulması 
gerekir. Denetimden uzak bu yurt ve evlerde öğrencilerin istismara açık 
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hale geldiği gün gibi ortadadır. Çocuklara evinin, ailesinin en yakınında, 
laik, bilimsel, demokratik, parasız bir eğitim sağlanması, temel haktır.

Olayın bütün sorumluları derhal açığa çıkarılmalı, Milli Eğitim 
Bakanlığı başta olmak üzere, bu işin üzerine gitmeyen, istismar 
vak’alarının bu noktaya ulaşmasına seyirci kalan herkesin işgal ettikleri 
koltukları bırakarak istifa etmeleri ve yargı karşısına çıkarılmaları 
gerekmektedir.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezinin, tüm sorumluların ortaya 
çıkarılıp hak ettikleri cezayı alıncaya dek bu olayın takipçisi olacağını 
kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.14.03.2016

ÇOCUK İSTİSMARI TOPLUMSAL BİR UTANÇTIR

KARAMAN’da yaşanan çocuk istismarının kamuoyuna yansıması 
ertesinde yaşanan tartışmalar, bu alanda ortak bir politika koyma 
zorunluluğunu bir kez daha göstermiştir. Siyasi görüş inanç ve 
düşünce ayrımı yapmaksızın, sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumlar 
soruşturulmalı ve cezalandırılmalıdır.

Bizi böylesi bir uyarı yapmaya iten temel kaygı Aile ve Sosyal 
politikalar Bakanının açıklamasındaki; önceliği “çocuğun yüksek 
yararından ziyade “ “hizmetleriyle öne çıkmış kurumu “ koruma gayesini 
vurgulamış olmasından kaynaklanmaktadır

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların istismardan 
korunmasında öncelikli görevi  devletlere  vermiştir. 1990 yılından beri 
iç hukuk kuralı haline gelen BMÇHS 3. Maddesindeki “Taraf Devletler, 
çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve 
faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve 
yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere 
uymalarını taahhüt ederler.” düzenlemesi özellikle kurumlarda yaşanan 
çocuk istismarının sorumluluğunun birinci derecede devlet olduğunu 
göstermektedir. Yine Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve 
istismara Karşı korunması Sözleşmesi taraf devletlere koruyucu 
tedbirler konusunda kamuoyuna bilinçlendirme çalışmaları yapılmasını 
zorunlu kılar.
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Çocuğun olduğu her alanda öncelik çocuğun yararıdır. Hedef çocuk 
istismarının önlenmesi olmalıdır. Bu nedenle çocuk istismarının hiçbir 
mazereti ve gerekçesi olamaz.   Toplumun tamamı ve çocuklar çocuk 
istismarına karşı bilinçlendirilmeli, çocukla çalışan kişi ve kurumların 
denetimi son derece sıkı ve düzenli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. 
Alanda çalışan kurumların uzmanlarca düşünce ve inanç ayrımı 
yapmaksızın objektif denetiminin yapılması zorunludur. Çocukla 
çalışan kişilerin öncesinde çocuklara zarar verip vermediği araştırılmalı, 
çocuklarla uzman kişilerin çalıştırılması sağlanmalı, sivil toplum 
kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından bağımsız denetim 
sağlanmalıdır.   Mağdurların tedavisi ve destek hizmetleri ile sorun 
alanlarının tespiti konusunda raporlama ve izlemenin önemini de 
belirtmek isteriz.

Karaman’da yaşanan olaylar dikkate alındığında failin 
sorumluluğunun yanında kurumun tüm çalışmaları ile ilgili denetim 
yapmakla sorumlu olan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmediği konusunda da gereken inceleme ve soruşturma mutlaka 
yapılmalıdır.

Barolar Çocuk Hakları Komisyon ve Merkezleri olarak mecliste 
çocuk komisyonu kurulması talebimizin aciliyeti ve zorunluluğu, 
bu konunun meclisteki tartışmaları esnasında yaşanan süreçte ve 
kamuoyundaki tepkiler karşısında, bir kez daha anlaşılmıştır. Yine 
bu olay bir kez daha göstermiştir ki suçun asli failinin yanı sıra çocuk 
istismarına karşı çıkışın bir toplumsal politika olarak benimsenmesi 
ve meclis çatısı altından başlayarak devletin tüm kurumlarının, kişi ve 
kurum ayrımı yapmaksızın toplum vicdanının kanayan yarasına karşı 
duruş sergilemesi gerekmektedir.

Bizler barolar olarak çocuk istismarında sorumluluğu olan denetim 
görevini yerine getirmeyen, gereken özen ve yükümlülüklerine 
aykırı davranan, düşünce ve inançlara göre ayrımcılık yapan her türlü 
düşüncenin, uygulamanın, kararın karşısında olacağımızı belirtir, bir kez 
bile olsa çocuk istismarının cezasız kalmaması için tüm gücümüzle karşı 
duracağımızı ilan ederiz.
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14 Mart akşamı Ankara Kızılay Meydanında yaşanan hain saldırı 
canlarımıza kıymış, içimizi yakmıştır. İzmir Barosu olarak saldırıda 
hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına sabır, 
yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.

7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana Cumhuriyetimizin 
başkentinde gerçekleşen bu üçüncü toplu katliam, sadece kınayarak 
veya lanetleyerek geçiştirilebilecek bir olay değildir. Bu bağlamda İzmir 
Barosu Yönetim Kurulu olarak tespit ve değerlendirmelerimizi aşağıda 
paylaşıyoruz;

  1. Hain ve alçak, hainliğini ve alçaklığını daima yapacaktır. Buna 
karşın, Türk milleti, daha önce olduğu gibi bundan sonra da birliğine 
yönelik bu tür saldırılara, birbirine eskisinden daha çok kenetlenerek 
cevap verecektir.

2.    Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamakla birinci derece 
sorumlu olan kurum, emniyet ve istihbarat başta olmak üzere kamu 
güvenliğinden sorumlu bürokrasiyi atayan ve yöneten siyasi iktidardır.

 

TÜRK MİLLETİ TERÖRE ALIŞMAYACAK. HUKUK 
SORUMLULARDAN HESAP SORACAK

BASIN VE KAMUOYUNA
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3. Ancak, başkentimizin merkezinde birbiri ardına meydana gelen ve 
yüzlerce yurttaşın ölümüne, daha fazlasının yaralanmasına sebep olan, 
öncesinde ABD Büyükelçiliğinin kendi yurttaşlarını uyaracağı kadar 
geleceği önceden belli olan bir terör saldırısını önleyemeyen siyasi 
iktidar sahipleri, ülkeyi kendileri yönetmiyormuş gibi davranmakta, 
ilk tedbir olarak amacını aşan genişlikte yayın yasağı ve sosyal medya 
karartmalarını uygulamaya sokmaktadır.

4. Terörle mücadelenin daha etkin yapılabilmesi ve başarıya ulaşması 
için, yurttaşın canını ve malını başkentin merkezinde dahi koruyamayan 
başta siyasi sorumlu İçişleri Bakanı olmak üzere MİT, Emniyet ve Valilik 
makamında bulunanları, çağdaş demokrasilerde olması gerektiği gibi 
istifa etmeye çağırıyoruz. 14 Mart 2016

TÜRK MİLLETİ TERÖRE ALIŞMAYACAK.

 HUKUK SORUMLULARDAN HESAP SORACAK.
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İzmir Barosu tarafından Dünya Tüketici Haftası dolayısıyla bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Elektrikte kayıp-kaçak bedeli, 
fatura okuma bedeli vb. adlar altında alınan ücretlerin iptaline 
yönelik olarak İzmir Barosu tarafından açılacak dava hakkında 
bilgilendirmenin de yapıldığı basın açıklaması öncesi Baro Başkanımız 
Av. Aydın Özcan son beş altı ay içerisinde özellikle Ankara odaklı ve 
Türkiye’nin değişik yerlerinde gerçekleşen terör eylemlerine vurgu 
yaparak “çok sayıda vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz” dedi. Paris’te yaşanan terör eylemlerinden sonra nasıl 
ki tüm insanlık “hepimiz Parisiz, hepimiz Charlie Hebdo’yuz” dedi 
ve birlik olduysa şimdi de hep beraber hepimiz Ankara olalım 
diyen Özcan, bütün Türkiye’yi ve bütün dünyayı Hepimiz Ankarayız 
demeye çağırdı. 78 milyon Türk milleti olarak terör eylemlerine 
karşı birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerektiğini hatırlatan 
Özcan, “teröre karşı özellikle siyasi iktidar ve siyasi partileri birlikte 
hareket etmeye davet ediyoruz” dedi. Geçen gün yapmış olduğumuz 
basın açıklamasında değindiğimiz hususların da dikkate alınması ve 
öncelikle Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gerekli atamanın yapılmış 

BUGÜN DÜNYA TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI

BASIN VE KAMUOYUNA
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olmasını da memnuniyetle karşılıyoruz diyen Özcan tüketici hakları 
haftasıyla ilgili açıklamasına geçti.

Basına ve Kamuoyuna,

Bugün Dünya Tüketiciyi Koruma Haftası içerisindeyiz.

BM tarafından 15 Mart günü ilk önce Dünya Tüketici Hakları Günü 
olarak kabul edilmiş, daha sonra 15 Martın içinde bulunduğu hafta 
Dünya Tüketiciyi Koruma Haftası olarak genişletilmiş ve kabul edilmiştir. 
Ayrıca BM “Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesi” düzenlemiş, burada 
tüketici haklarını, tüketicinin temel hakları adı altında 8 başlıkta 
toplamıştır.

Genel anlamda bütün herkes bir tüketicidir. Ancak hukuki anlamda 
ticari faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar bunun dışına çıkarılmış, diğer 
gerçek ve tüzel kişiler tüketici olarak tanımlanmıştır. Yasanın tüketici 
tanımlamasına göre baromuz da bir tüketicidir.

Ülkemizde ise tek tek alıcıların korunmasına yönelik kanun 
hükümlerine rastlansa da derli toplu Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun adı altında ilk düzenleme 1995 yılında yapılmıştır. Daha sonra da 
bu kanun 6502 sayılı yasa ile değiştirilip 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir.

Ayrıca 6502 sayılı Tüketicini Korunması Hakkındaki Kanunda Tüketici 
Mahkemelerinin yanında bir de Tüketici Hakem Heyetleri ihdas edilmiştir. 
Her ne kadar hakem heyetleri yargı merci değil ise de; kendine özgü bir 
yapısı vardır. Bu bağlamda tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Tüketici 
Hakem Heyetlerinin işlevleri, kararlarının ilam niteliğinde kabul edilip, 
o şekilde infaz edildiği ve diğer bazı düzenlemelere bakıldığında daha 
bir önem arz etmektedir. Bunun yanında baromuzda Tüketici Hakem 
Heyetlerine bir üye görevlendirmektedir. Ve tek hukukçu üyedir. Bu 
anlamda hakem heyetlerinin oluşumunda baromuz asli unsurdur. Baro 
temsilcimizin hakem heyetlerinin toplantı ve kararlarında mutlaka 
bulunma zorunluluğu vardır. Bu nedenle de baromuz tüketici hukukuna 
ve hakem heyetlerine daha özenle yaklaşmaktadır. Bu nedenle Tüketici 
Hukuku Komisyonu kurulmuş ve meslektaşlarımıza yönelik seminerler 
yapılmıştır, yapılacaktır.

Aslında Tüketici Hakem Heyetleri kaymakamlıklara bağlı Ticaret 
Bakanlığı bünyesinde değil; Adalet Bakanlığı bünyesinde düzenlenmesi 
başta bağımsızlık ve tarafsızlığı olmak üzere çoğu sorunları ortadan 
kaldıracaktır. Bu noktada şunu da ilave edeyim ki hakem heyetlerinde 
görevlendirdiğimiz üye sayısı birden fazla olmalıdır. Görev alan 
meslektaşlarımıza emeklerinin karşılığı verilmelidir.
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Sayın basın mensupları önemli bir diğer noktada: Tüketici Hakem 
Heyetlerinde; kendisini vekil ile temsil ettirmek isteyen tüketicilerin 
lehine vekâlet ücretine hükmedilmesi kanunla engellenmiştir. Başlı 
başına bu husus tüketicilerin yeteri kadar haklarını aramalarının 
önünde büyük engel teşkil etmektedir. Bu engel kaldırılmalıdır.

Hem 4077 sayılı hem de 6502 sayılı yasaya baktığımızda tüketici 
hukukunun oluşması ve tüketicinin haklarını elde etmek için daha etkin 
adımlar atılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de düzenlemelerin 
yeterli olmadığını söylememiz gerekir. Bilhassa önceki tabirle kapıdan 
satışlar şimdiki tabirle işyeri dışında yapılan sözleşmeler, abonelik 
sözleşmeleri, mesafeli sözleşmeler, kredi sözleşmelerinde yeterli 
değildir.   

Bu noktada şunu özellikle belirtelim ki; gerçekten Yargıtay’ımız 
kredi kartları ve tüketici kredilerinde finans kuruluşları tarafından 
tüketicilerden haksız olarak aldıkları paraların “haksız şart” içerisinde 
değerlendirilmesi gerektiğini tespit etmiş ve kredi kuruluşları karşısında 
tüketicileri çok büyük oranda korumuştur.

Yine bunun yanında tekel, elektrik enerjisi dağıtım şirketlerinin 
kayıp-kaçak, sayaç okuma bedeli vb. gibi fatura bileşenlerinin de haksız, 
hukuki temelden yoksun olduğunu belirtip, haksız şart içerisinde 
değerlendirip alınan bu paraların tüketicilere iade edilmesi gerektiğine 
karar vermiştir. Bu da Yargıtay’ımız için takdire şayan bir yaklaşımdır.

Baromuz da bir tüketici olduğundan kendisinden haksız olarak 
tahsil edilen kayıp-kaçak ve diğer haksız fatura bileşenleri için en kısa 
sürede hukuki girişimlerde bulunacaktır. Baromuz gerektiğinde bu 
hususta tüketicilere yol gösterebilir.  

Sayın basın mensupları, içinde bulunduğumuz Dünya Tüketiciyi 
Koruma Haftası nedeniyle ve sizin vasıtanızla tüm tüketicilere haklarına 
sahip çıkmalarını, kullanmalarını ve kendilerini korumaya çağırıyoruz. 
Yasama ve yönetim organlarını da tüketiciyi daha etkin korumaya 
yönelik düzenlemeler yapmaya çağırıyoruz.

Ve diyoruz ki: Tüketiciler, tüketirken tükenmeyelim!   17.03.2016

 

İzmir Baro Başkanı

 Av. Aydın ÖZCAN
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CÜBBESİ ÜZERİNDEKİ AVUKATLARA POLİSİN 
ORANTISIZ GÜÇ KULLANMASINA KARŞI YAPILAN BASIN 

AÇIKLAMASI

30.03.2016 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir grup 
meslektaşımız demokratik haklarını kullanarak avukatlık cübbeleri ile 
oturma eylemi yaparken orantısız polis gücüne maruz kalmış ve bir 
meslektaşımız ağır yaralanmıştır.

Kamu düzenini korumakla görevli emniyet mensuplarının ne 
ülkemiz fertlerine ne de yargının kurucu unsuru, adliye camiasının 
ayrılmaz parçası olan avukatlara hukuka apaçık aykırı şekilde şiddet 
uygulamasına göz yumulması kabul edilemez. Görünürde avukata 
uygulanan şiddet gerçekte bağımsız savunmaya verilen gözdağıdır; 
adalete, hukuk düzenine, güvenlik güçlerinin meşruiyetine vurulan 
birer darbedir.

İzmir Barosu olarak Devletin tüm kurum ve erklerinin, anayasa, hukuk 
ve insan hakları sınırlarını aşan tüm eylemlerine karşı mücadelemize 
yılmadan devam edeceğimizi bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz.

Meslektaşlarımıza karşı uygulanan haksız, hukuksuz ve orantısız 
bu şiddeti kınıyor, sorumlulara gereken müeyyidelerin uygulanarak 
adaletin gerçekleşmesi için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna 
saygıyla duyuruyoruz.
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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “yeni anayasada laikliğin 
olmaması” gerektiği yönündeki sözleri, kabul edilir nitelikte olmadığı 
gibi bulunduğu mevkiye uygun olmayan ve Anayasal suç niteliğindedir.

Lâiklik, yarım yüzyıldan beri siyasal ve hukuksal bakımdan Türkiye 
Cumhuriyetinin temel unsudur; Anayasal bir gerçektir.

Laiklik her şeyden önce bir toplumsal barış ilkesi ve Ulusumuzun 
birleştirici harcıdır.

Anayasa’nın 2. maddesinde devletin laik olduğu belirtilmiş, 4. 
maddesinde ise bu niteliğin değişmezliği vurgulanmıştır. Ayrıca 
Anayasa’da laiklik, devletin temel niteliği olarak kabul edilmiştir.

Laik devlet, bütün dinlere ve mezheplere aynı uzaklıktadır. Laik 
devlette kişiler, vicdanlarıyla baş başa bırakılmıştır. Laik devlette devlet 
düzeni, hukuk ve eğitim; akla, bilime ve çağdaş dünyadaki gelişmelere 
paralel olarak biçimlendirilir.

Laikliğin bir diğer ögesi bireyin iç dünyası ile ilgili olup, kişilerin 
din ve vicdan özgürlüğünün teminat altına alınmasıdır. Bu durum 
ise; Herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olması 
anlamına gelmektedir.

O yüzden Meclis Başkanı’nı yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Bu 
açıklamadan anlaşılacağı üzere Meclis Başkanı’nın hukuk bilgisi, siyasi 
tarih bilgisi eksik ve hatalıdır.

Anayasa laikliğe özel önem ve değer vermiş, bu bağlamda Anayasa’nın 
“Başlangıç” bölümü ile 2, 4, 6, 10, 14, 15 ve 24. maddelerinde, laiklikle 
ilgili hükümlere yer verilmiştir.

Laik bir devlette din, kişilerin özel yaşamı kapsamında vicdani 
bir inanç konusudur. Dinsel kurallar devlet ve kamusal kurumların 
çalışmalarına dayanak oluşturamaz. Devlet tüm dini inançlar karşısında 

TBMM BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN’IN
“YENİ ANAYASADA LAİKLİĞİN OLMAMASI’’ 

SÖZLERİNE KARŞI 

BASINA VE KAMUOYUNA
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tarafsızdır. Laiklik ile din ve vicdan hürriyeti kavramları bu noktada 
kesişirler.

Laik toplumlarda, devlet dinler ve dini inançlar arasında bir tercih 
yapmadığından kişilerin din ve vicdan özgürlüğüne tam bir saygı 
gösterilmesi söz konusudur.

Çeşitli din ve mezhep inanışlarının bulunduğu ülkelerde, milli birliği, 
üniter devlet yapısını koruma konusunda laiklik çok önem taşımaktadır. 
Ülkemizde de milli birliğin, tek millet, üniter devlet ilkesinin en önemli 
güvencesi Laik Cumhuriyet olmuştur.

Anayasa’nın “Başlangıç” bölümünün 5. fıkrasında, “...laiklik 
ilkesinin gereği kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya 
kesinlikle karıştırılamayacağı...” hükmüne yer verilmiştir. Burada açıkça 
dinin, devlet işlerinde ve politikada etken olamayacağı açık biçimde 
vurgulanmıştır.

Anayasa’nın 6. maddesinde: “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.” 
hükmü yer almaktadır. Bu hüküm iktidarın kaynağının millet, milli 
(beşeri) irade olduğunu göstermektedir.

Anayasa’nın 10. maddesine göre; “Herkes,     felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşittir.”

TBMM Başkanı makamında bulunan kişinin yaptığı bu tür 
değerlendirmelerin ülke bütünlüğüne, birlik ve beraberliğine zarar 
verdiği ve kutuplaşmaya neden olduğu, gözden uzak tutulmamalıdır. 
Ulusumuzun bu en zor dönemlerinden birinde bulunmakta olduğu 
bu süreçte Ulusu bölmeye yönelik bu açıklamaları milli birlik ve 
beraberliğimize yönelik doğrudan açık ve yakın bir tehdit olma niteliği 
taşımaktadır.

Laikliğin koruyucusu en başta halkımızın kendisidir. Devletimizin, 
Anayasa ile yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiş üç ana erki yasama, 
yürütme ve yargının da görevidir. Bu görevi yerine getirmeyenler ve 
ettikleri yemine bağlı davranmayanlar bulundukları mevkileri geliş 
gerekçeleri ortadan kalkmış bulunmaktadır.
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Bu nedenle toplumsal kargaşa ve ayrıştırıcı söylemleri ile birlik 
ve beraberliğimize zarar veren ve kutuplaşmaya neden olan TBMM 
Başkanlık makamında bulunan kişinin derhal istifasını talep etmekteyiz.

Geleceğimizin kararmaması için laik Anayasadan 
vazgeçmeyeceğimizi ve her şartta savunmaya devam edeceğimizi 
Avukatlık Kanunu 76.maddesi gereği kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İzmir; 26.04.2016

 İzmir Barosu Başkanlığı
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BARO BAŞKANIMIZ AV. AYDIN ÖZCAN SOYKIRIM 
YALANINA KARŞI YAPTIĞI AÇIKLAMA

İzmir Barosu, Alman Parlamentosu’nun 2 Haziran’da gündemine 
alacağı “Ermeni Soykırımı Tasarısı”nı protesto etmek için Berlin’de 
yapılacak yürüyüşe Baro’yu temsilen Başkan Av. Aydın Özcan’ın 
katılması yönünde kararı aldı.

İzmir Barosu’nun bu kararının gerekçelerini açıklayan İzmir Barosu 
Başkanı Av. Aydın Özcan konunun emperyalist bir amaç taşıdığını 
belirterek Türkiye’ye yapıştırılmak istenen soykırım yaftasına engel 
olmak için mücadele vereceklerini söyledi.

Av. Aydın Özcan’ın açıklaması şu şekilde:

“1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre soykırım bir suç 
tanımıdır. Yine bu 1948 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne göre soykırım 
suçunun varlığına ancak eylemi yapan ülkenin yetkili ceza mahkemesi 
veya Uluslararası Ceza Mahkemesi karar verebilir. Bunların dışında 
hiçbir kimse, hiçbir kuruluş, hiçbir parlamento bu konuda hüküm 
kuramaz, karar veremez. Bugüne kadar yapılan yargılamalarda da 
Türkiye aleyhine böyle bir karar bulunmamaktadır.

Yıllardır Türkiye bu konuda köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Özellikle 
uzun yıllar ABD ve Fransa’nın bu yöndeki tutumları ortadadır. Bütün 
bu siyasi manevralara karşın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. 
Dairesi’nin 13 Aralık 2014 günü yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Büyük Daire’nin 15 Ekim 2015 günü açıkladığı Perinçek - İsviçre 
Davası kararlarına göre, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
göre parlamentoların, siyasi iktidarların, hükümetlerin veya herhangi 
bir kuruluşun bu yönde bir karar oluşturmasının hukuki bir geçerliliği 
yoktur kararı ortadadır.

Bu oyunlar Avrupa Birliği’nin ve özellikle Almanya’nın üzerinde 
bulunan soykırımcı yaftayı hedef değiştirmek amacıyla siyasi manevra 
gereği yarattığı bir olgudur. Özellikle ülkemizde yaşanan 1915 olayları 
Yahudi soykırımıyla karıştırılmamalıdır. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’nin de saptamaları çok yerindedir.
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Bunun karşısına Türkiye siyasi iktidarıyla, muhalefet partileriyle, 
sivil toplum örgütleriyle, 78 milyon Türk halkı olarak dimdik durmalıdır. 
Bu nedenle 28 Mayıs’ta Almanya’da yapılacak yürüyüşü önemsiyoruz. 
Oradaki Türk toplumu ve Türkiye’den katılımcılar arasında biz de 
olacağız ve Türkiye’ye yapıştırılmak istenen soykırım yaftasına engel 
olmak için birlikte mücadele vereceğiz.” 27.05.2016
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GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BÖLGE BARO 
BAŞKANLARI TOPLANTISI

Aydın Kuşadası toplanan ve aşağıda imzaları bulunan Ege-
Marmara ve diğer illerden gelen Baro Başkanları; gerek Avukatlık 
Kanununun 76.maddesi, gerekse temel yurttaşlık görevi ve topluma 
karşı olan sorumluluğu gereği, aşağıdaki hususları kamuoyu ile 
paylaşmayı yararlı görmektedir:

1) Alman Federal Parlamentosunun; kendisini ”mahkeme” ve 
“tarihçi” yerine koyarak, hiçbir ciddi bilimsel ve tarihsel referansa 
dayanmayan, gerçeklikten ve ciddiyetten uzak, tek taraflı, dostluğa 
sığmayan kararı kabul edilemez. Alman meclisinin bilimsel ve tarihsel 
araştırmaların önünü tıkayan böyle bir karar almaya hakkı, yetkisi ve 
haddi bulunmamaktadır. Kin ve düşmanlık tohumları eken, yaraları 
kaşıyıp kanatan bu kararı tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşmiş kararlarına da açıkça aykırı olan 
bu karar, Almanya’nın kendi soykırımcılığına ortak arama gayretinin 
dışında bir anlam taşımamaktadır. Alman Devleti bu haksız ve hukuksuz 
tutumunun sonuçlarına katlanacaktır.

2)    Yüksek Yargı Başkanlarının; tarafsız olmadığı kendi eylemleri ve 
söylemleri ile sabit olan, Anayasa ve yargı ile ilgili olumsuz tutumu belli 
Cumhurbaşkanı ile “yurt gezilerine” çıkmaları, Anayasal konumlarına, 
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yargı bağımsızlığına ve tarafsızlığına uygun olmayan, yargının saygınlığını 
zedeleyen, yargı ile ilgili kaygı ve kuşkuları haklı kılan bir tutumdur ve 
kabul edilemez. Bu nedenle Anayasamızın 6,9, 11 ve 138.maddelerinin 
ışığında Yüksek Yargı başkanlarını ve tüm yargı mensuplarını hem 
görüntüde hem de özde yargı bağımsızlığına ve saygınlığına, anayasal 
konumlarına, Türk Milletine olan sorumluluklarına uygun davranmaya 
davet ediyoruz.  

3) Bu gelişmelere bağlı olarak, yargı bağımsızlığı hususunda iktidar 
cephesinden gelen açıklamalar ise dehşet vericidir. Hatırlatmak isteriz 
ki demokrasi ve hukuk devletinin temeli olan kuvvetler ayrılığı ilkesi 
kapsamında ve Anayasa’ya göre yargı kimseye “bağlı”, “bağımlı” 
olmayıp sadece Türk Milleti adına, hukuka, kanuna ve vicdanına göre 
karar verir, kimseden emir, talimat almaz.  

4) Hep dile getirdiğimiz gibi,   hukuk güvenliği herkes için bir 
gerekliliktir. Bunun için de yargının bağımsız ve tarafsız olması şarttır. 
Bu nedenle siyasi iktidar dahil hiçbir gücün yargıya egemen olmasına 
izin verilmemelidir. Buna bağlı olarak konum ve sıfatı ne olursa olsun 
ülkeyi yönetenlerin ve herkesin Anayasaya, hukuka uygun davranması 
bir zorunluluktur. Hiç kimse kaynağını Anayasa’dan almayan bir yetkiyi 
kullanamaz, Anayasayı askıya alıp çiğneyemez, buna göz yumamaz. Bu 
tür davranışlar suçtur. 

Anayasanın fiilen askıya alınıp çiğnenmesine, hukuksuzluğa, bilinçli 
ve sistematik olarak yaratılan fiili duruma hukuki kılıf oluşturulmasına 
ALIŞMAYACAĞIZ, bu tür oldu bittileri KABUL ETMEYECEĞİZ, bunlarla 
sonuna kadar mücadele edeceğiz. 

5) Son dönemlerde, en yakın örnek olarak Tekirdağ’da, kolluk 
görevlilerinin avukatların görevlerini yapmasını engelleyen ve 
güçleştiren, saygınlığına aykırı, silah doğrultma, tehdit ve hakaret 
boyutuna ulaşan tutum ve davranışlar kabul edilemez. Avukatlara 
yönelik olarak sarf edilen, haksız ve saldırı niteliği taşıyan sözlerin 
sahiplerini de hadlerini aşmamaya ve sözcüklerini seçerken dikkatli ve 
saygılı olmaya davet ediyoruz. Bu hususta yetkilileri uyarıyor,  bu tür 
tutum ve davranışlarla sonuna kadar mücadele edileceğini, her türlü 
yasal ve idari yola başvurulacağını da tekrar belirtiyoruz.



293

6) Yurttaşların hak ve özgürlüklerinin güvencesi, koruyucusu ve 
kollayıcısı olan avukatların mesleki sorunları kendi kişisel sorunları 
değil, hak arama özgürlüğüne dair sorunlardır. Bu sorunların çözülmesi 
ve daha güçlü bir avukatın varlığının, hukuk devletinin ve hak arama 
hürriyetinin teminatı olduğu unutulmamalıdır. 

7) Ülkenin üniter yapısının korunması, huzur ve güvenliğin tesisi için 
terörle kararlılıkla mücadele edilmeli, ancak bu mücadelede alınan ve 
uygulanan önlemler demokratik hukuk devletinin gereklerine uygun 
ve orantılı olmalı, hiçbir şekilde hukukun dışına çıkılmamalıdır.

8) Daha önce de belirttiğimiz üzere, önemine binaen şu hususları 
bir kez daha tekrar etmek isteriz ki; 

- Üniter devletten, misak-ı milli ile belirlenen sınırlardan, Anayasanın 
değiştirilemez ilk dört maddesinde ifadesini bulan Anayasal ilkelerden, 
hukuk devleti ve demokratik rejimden, ülkenin bir karış toprağından 
hiçbir şekilde vazgeçilemez ve taviz verilemez. 

-Emperyalist planlar doğrultusunda Türkiye’yi bir kardeş kavgasına 
götürebilecek bir takım provokasyonlara karşı uyanık olunmalı, etnik 
veya mezhepsel ayrımlar reddedilmeli, yurttaşlık temelinde kardeşlik 
ve birlikten uzaklaşılmamalı, milli birlik ve beraberliğe, hukukun 
üstünlüğüne sımsıkı sarılınmalı, emperyalizme karşı birlik olunmalıdır.

-Siyaset alanında belirli bir seviye ve üslup muhafaza edilmeli, 
ülkenin ve ulusun çıkarları, cumhuriyet değerleri ortak payda ve yol 
gösterici olmalıdır.  

Kamuoyuna saygı ile sunarız.04.06.2016 

Aydın Barosu Başkanı
Av. Gökhan BOZKURT  

Antalya Barosu Başkanı
Av. Alper Tunga BACANLI
   
Balıkesir Barosu Başkanı
Av. Yaşar  MEYVACI
 

Bursa Barosu Başkanı
Av. Ekrem DEMİRÖZ

Çanakkale Barosu Başkanı
Av. Bülent ŞARLAN

Denizli Barosu Başkanı
Av. Müjdat İLHAN
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Edirne Barosu Y. K. Üyesi/ Sayman
Av. Kaan POLAT

Gaziantep Barosu Başkanı
Av. Bektaş ŞARKLI

İstanbul Barosu
Av. Ümit KOCASAKAL
 
İzmir Barosu Başkanı
Av. Aydın ÖZCAN

Mersin Barosu Başkanı
Av. Alpay ANTMEN

Muğla Barosu Başkanı
Av. Cumhur UZUN
 
Uşak Baro Başkanı
Av. Baki KANTAR

Sakarya Barosu Başkanı
Av. Zafer KAZAN

Tekirdağ Barosu Genel Sekreteri
Av. Havva NALBANT TEKİN
 
Yalova Barosu Başkanı
Av. Hakan GERGEROĞLU
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5 NİSAN 2016

BASINA VE KAMUOYUNA

“Aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ile boşanma 
olaylarının araştırılması ve aile kurumunun güçlendirilmesi için alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma 
Komisyonunun 6 Mayıs 2016 tarihli raporu yayınlandığı tarihten itibaren 
toplumun faklı kesimlerinin eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştır.

Bizler; İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları 
Merkezi, Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği 
İzmir Şubesi olarak, rapora ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşma 
ihtiyacı duymaktayız;

Ø Komisyon’un kendi raporundaki verilerde de görüleceği gibi, 
Türkiye AB ve çevre ülkelerde evlenme oranında 45 ülke arasında 
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6. sırada,   boşanma oranında ise 43 ülke arasında 26. sırada yer 
almaktadır. Türkiye’deki evlenme hızı 7.7 iken, boşanma hızı 1.7 olarak 
tespit edilmiştir. Bu veriler bizlere;ülkemizin öncelikli olarak insan 
hakları, kadın ve çocuk hakları, eğitim ve sağlık, yoksullukla mücadele, 
toplumsal huzurun sağlanması, çevrenin korunması gibi önem arz eden 
konularının boşanma sorunlarının önünde olduğunu düşündürmektedir.
Ayrıca raporda boşanmalar ve aile bütünlüğünün korunması sorunu 
daha çok çocukların mağduriyeti açısından ele alınmış, kadının insan 
hakları bakış açısıyla değerlendirilmesi eksik kalmıştır. Oysa ki; aileyi 
oluşturan bireylerin (özellikle de kadınların); öz yeterliliğe sahip, baş 
etme becerileri yüksek ve çeşitli, destek sistemleri güçlü, sağlıklı 
bireyler olması, aile içinde büyüyen çocuğun sağlıklı gelişimine de etki 
ettiğini bilinmektedir.

Ø  Raporun temel eksikliği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” politikalarına 
yeterince vurgu yapılmamış olmasıdır.Toplumsal cinsiyet eşitliği ve 
kadının güçlendirilmesi ile desteklenmiş aile politikaları olmadan 
tespit edilen sorunlara çözüm bulmak mümkün olmayacaktır.Komisyon 
çalışmalarına katkı sunan uzmanraporunda; boşanmış kadınların yüzde 
74’ünün fiziksel şiddet mağduru olduğu,evli olmayan ve evli kadınların 
da yüzde 35’nin şiddete maruz kalmaya devam ettiği belirtilmektedir. 
Bu durum Türkiye’de boşanmalardan çok aile içi şiddetin ciddi bir sorun 
olduğunu ortaya koymaktadır.

Ø Boşanma sebepleri ile ilgili ilgili değerlendirme yapılırken çok 
önemli bir faktör olan yoksulluğun etkisi ve bunun yıkıcı, insani,sosyal 
ve siyasal sonuçları dikkate alınmamıştır. Yoksulluğun azaltılmasına ve 
ortadan kaldırılmasına yönelik herhangi bir inceleme ve öneri ortaya 
konulmamıştır. Bilindiği üzere yoksulluk kendini yeniden üreten ve 
kuşaklar boyunca sorunların kaynağı olan bir sosyal olgudur. Boşanma, 
aile bütünlüğünün korunması ile yoksulluk arasında kuşku götürmez 
bir ilişki vardır.Bu ilişkiye raporda yeterince değinilmemiş olması büyük 
bir eksikliktir.

Ø Raporda; çocukların cinsel istismarı suçunun işlendiği 
evliliklerde, evliliğin 5 yıl boyunca sorunsuz ve başarılı devam etmesi 
halinde cezasızlık önerisi getirilmesine karşın, evlenme yaşının 18’e 
yükseltilmesi önerisinin yer almaması dikkat çekicidir. Ayrıca “sorunsuz 
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ve başarılı” evlilik hangi kıstasa göre saptanacaktır? Komisyon bu 
önerisiyle adeta çocuk evliliklerini teşvik etmektedir. Ayrıca bu durum 
çocukları tecavüzcüsü ile evlenmesine ve evliliği devam ettirmesine 
zorlayacak niteliktedir.

Ø Kadınlar için hayati önem taşıyan koruma kararlarında delil 
aranmasına yönelik öneri kadın hayatının devletin gözünde ne kadar 
değersiz olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. Koruma kararı 
olmasına rağmen, eski eşleri tarafından öldürülen ve hatta adliyenin 
kapısında öldürülen kadınların bulunduğu ülkemizde, koruma 
kararlarının alınmasının zorlaştırılması ileride telafisi imkansız sonuçlara 
yol açabilecektir.Yine “aile konutu şerhi” ile ilgili öneride kanunun 
delil aranmaması koşulunun kaldırılmak istenmesi kadınlar lehine 
kazanımların birer birer ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır.

Ø  Şiddet uygulayan kişinin rehabilite edilmesi önerisi saldırganları 
mağdur olarak göstermekte ve şiddet uygulayana sıradan bir hasta 
gibi yaklaşımın bir sonucudur. Bu yaklaşım ileride kadını saldırganıyla 
barıştırma amacını güderek, kadının yaşamını/geleceğini tehdit 
etmektedir. Oysa erkek şiddeti salt bireysel bir tutum değildir. 
Önerinin temelinde, erkek egemen, cinsiyetçi bir sistem ve bu sistemin 
kadınları baskı altında tutmaya yönelik sistematikçabası yatmaktadır. 
Beklentimiz kadına karşı şiddetin önlenmesinin temel bir devlet 
politikası olarak kabul edilmesi ve hiçbir mazeret ileri sürülmeksizin 
tüm gereklerin yerine getirilmesidir.

Ø Aile hukuku alanında basit yargılama usulü getirilmek 
istenmektedir.Oysa çoğu zaman mahkemelerin önüne basit yargılama 
usulü ile çözülemeyecek, karmaşık işler gelmektedir. Bu tür dosyaların 
basit yargılama usulü ile sağlıklı ve adalete uygun bir şekilde 
çözümlenmesi çok güçtür.

Ø  Komisyon raporda aile mahkemelerinde gizlilik gerekçesi olarak 
aile mahremiyeti gösterilmiş olmakla birlikte, bizler bu önerinin altında 
yatan gerçeğin, kadın örgütlerinin hukuki süreçten soyutlanması 
ve kadının yalnızlaştırılma amacı olduğunun bilincindeyiz. Kaldı ki 
komisyonun çalışmalarında dahi kadın örgütlerinin devre dışı bırakması 
bu inancımızı destekler niteliktedir.
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Ø   Yine nafaka ile ilgili süre kısıtlamasına yönelik düzenleme 
isteği,kadınların içinde bulunduğu durumu görmezden gelmekten 
ibarettir. Günümüzde çoğu kadın ekonomik olarak eşlerine bağlı 
yaşamakta olup, katlanılmayacak evliliklerin temeli bu bağımlılıktır. 
Yoksulluk nafakasının süreyle kısıtlanması, komisyonun istediği 
gibi boşanma oranını düşürecektir, ancak erkek egemen ve mutsuz 
evliliklerin devamına neden olacaktır.   Ayrıca mahkemelerce 
hükmedilen yoksulluk nafakaları miktarları çok düşük olupreferans 
olarak gösterilen ülkelerle karşılaştırılması mümkün değildir. Bu 
nedenle raporda sayılan ülkelerin kadına sunduğu şart ve imkanlar 
sağlanmadığı sürece bu önerinin hayata geçirilmesinin yıkıcı sonuçları 
olacaktır. 

Ø  Boşanmaya bağlı alacak davalarında 10 yıllık zamanaşımı süresinin 
kısaltılması, hak arama özgürlüğünü kısıtlayıcı niteliktedir. Büyük 
ümitlerle başladığı evliliği sona ermiş olan kadın, henüz boşanmayı 
kabullenememiş durumdadır. Henüz boşanmanın psikolojik, toplumsal 
ve ekonomik sonuçlarını kabullenemeyen kadının kısa süre içerisinde 
alacaklarının peşine düşmesi kendisinden beklenemeyecektir.

Ø   Evliliğin eşlerden birinin ölümü ile sona ermesi halinde evlilik 
içerisinde edinilen malların tasfiyesinde çocukların üstün yararı göz 
önüne alınarak sağ kalan eşin sadece miras payını alması; kadınların son 
derece aleyhinedir.

Ø Yine raporda; boşanma ve şiddet vakalarında uzlaşma ve 
arabuluculuk getirilmesi önerilmektedir. Bugün Türkiye’de yasal 
düzeyde en önemli sorun, tecavüz ve cinayete varmayan şiddet 
suçlarındaki cezaların paraya çevirme ve erteleme gibi nedenlerle; 
denetimli serbestlik üzerinden çıkartılan gizli aflarla cezasız kalmasıdır. 
Açıktır ki, şiddetle mücadelede asıl etkili olacak yöntem, cinayetlere 
uzanan şiddet zincirinin ilk halkalarında kadınlar için güçlendirici, 
erkekler için caydırıcı etkide bir ceza politikasıdır.

Ayrıca 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi çerçevesinde 
arabuluculuk yapmak suçtur. Kadın hakları alanında çalışan tüm 
örgütler yıllardır erkek şiddetinin bizzat kadının şiddet görmesi ile 
bitmediğini, kadının şiddetten kurtulmak için temas ettiği devletin 
tüm kurumları ile yeniden üretildiğinin altını çizmektedir. Boşanma ve 
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kadına yönelik şiddet vakalarında getirilmek istenen arabuluculuk ve 
uzlaşma bu düşünceyi pekiştirecek niteliktedir.

Ø   Raporda yer alann “ailede dini değerler”in ve “Türk kültür 
yapısı”nın aktarımı ile ilgili öneriler tekçi bir yaklaşımın ürünüdür. 
Değerler eğitimi ile ilgili olarak yapılan öneriler, Milli Eğitimin yetki 
alanına giren, eğitim tekelini yetkisiz kurumlara devreden düzenlemeler 
nedeniyle sıkıntı yaratacak niteliktedir.

Ø   Raporun “aile danışmanlığı model önerisi” alt başlığında; …
toplumun geniş kitlelerine rahat ulaşıp kabul görebilecek ve rehberlik 
yapma konusunda uygun olacağı düşünülen mesleklerin belirlenmesi, 
belirlenecek lisans programlarından mezun olanların, sadece rehberlik 
ve yönlendirme yapmasını öngören modelin oluşturulması, hizmetin 
etkin sunumuna katkı sağlayacağı gibi danışmanlık konusunda 
standartların ve kapsamın belirlenmesine de katkı sağlayacaktır.” 
denilmektedir.  Raporun bu kısmındaki ifadeler muğlaktır ve şu sorulara 
cevap verebilmesi gerekir:

· Toplumun geniş kesimlerine ulaşabilecek meslekler hangileridir? 
Bunun belirlenmesinde hangi kriterler göz önüne alınacaktır?

·  Rehberlik ve yönlendirme modeli nedir? Aile danışmanlığından 
hangi açılardan ayrılmaktdır? Düzenleme önerisi bu açılardan son 
derece şaibelidir.

Ø Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç kimselerin bakımı için özel 
kurumlardan hizmet satın alınması, değişik istismarlara özellikle 
taşeronlaşmaya yol açabileceği için Anayasamızda düzenlenen sosyal 
devlet ilkesine tamamen aykırılık içermektedir. Özel kurumlar üzerinde 
devlet denetiminin yeterli düzeyde sağlanamayacak oluşu, bu kişileri, 
aile ve yakınlarını daha da mağdur edecektir.

 Ø  Yine aile ve toplumun yapısını bozacak medya ve  basının haber 
yapma etiği konusunda devlete sansür yetkisi tanıması suiistimale son 
derece açık bir öneridir.

Raporun geneli değerlendirildiğinde,boşanmaların engellenmesi 
ile aile bütünlüğünün korunacağı izlenimi yaratılmaktadır. Oysa aile 
bütünlüğünü olumsuz etkileyen faktörler ve boşanma olgusu iç içe girmiş 
kavramlar gibi görünse de birbirinden farklıdır. Bizce amaç; ne pahasına 
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olursa olsun boşanmaların önüne geçilmesi değil, boşanmalara neden 
olan sosyal ve kültürel nedenleri ortaya çıkarmak, evliliği sonlandırmayı 
tercih etmiş bireylerin güvenliğini ve sağlığını korumak olmalıdır. Ancak 
bugün Türkiye’de sistem, kadınları geleneksel/cinsiyetçi kadınlık ve 
annelik rollerini gönüllü olarak kabule zorlamakta; buna itiraz eden 
kadınları ise, şiddetin tüm biçimleri ile cezalandırmaktadır.

Sağlıklı, güvenli ve mutlu bireyler olmadan sağlıklı aile sisteminin ve 
toplumsal bağların kurulabilmesi olanaksızdır. Bu minvalde aile sistemi 
içerisinde; destek ihtiyacı içerisinde olan bireylerin desteklenmesi, 
özellikle kadına biçilmiş cinsiyet rollerinden ve katı değer yargılarından 
bağımsız kadının statüsünün güçlendirilmesi, toplumsal cinsiyet 
eşitliliğinin geliştirilmesi önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca sağlıklı 
bir toplum yapısı olmadan, sağlıklı bireyler yetiştirmenin mümkün 
olmadığı açıktır. Bu karşılıklı etkileşim görmezden gelinerek, komisyon 
raporunda sıkça vurgulandığı gibi toplumsal dokuda yaşanan 
bozulmaların yalnızca değerler ile onarılacağı düşüncesinin büyük bir 
yanılgı olacağını ifade etmek isteriz.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.10.06.2016

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları Merkezi

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi



301

Bilindiği üzere,   20 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya 
Mülteciler Günü” olarak kabul edilmiştir.

İnsanların göç etmelerinin en büyük iki nedeninin, savaşlar ve 
uygulanan zulüm olduğu bilinmektedir. Özellikle son yıllarda, mülteci 
konumuna düşenlerin yarısından fazlasının Afganistan, Somali, Suriye, 
Irak, Sudan gibi ülkelerden gelmesi ve bu ülkelerin tamamının yoksul 
müslüman ülkeler olması dikkat çekmektedir. Demek ki dünyada 
mülteci durumuna düşenler arasında kendisine zulüm uygulanan, 
yoksullaştırılmış ve emperyal güçler tarafından savaş ortamına 
sürüklenmiş müslümanların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Yine 
mültecilerin neredeyse yarısını çocukların oluşturduğu, çocuk ve 
kadınların mülteci yaşamda daha büyük zorluklarla karşılaştıkları 
bilinmektedir.

AB ülkeleri başta “iltica haklarının zorlaştırılması” olmak üzere, 
bir çok konuda ortak hareket etme kararı alarak; “İkinci Ülke” veya 
“Güvenli Bölge” gibi tampon bölgeler oluşturarak Merkez Avrupa’yı 
mültecilere kapatan politikalar üretmektedirler. Bunun sonucu olarak 
da; Kuzey Afrika’ya ve ülkemize mülteci kampları kurulmaktadır. AB, 
Türkiye gibi “geçiş” ülkelerini, sıkı önlemler almaya zorlayarak, bunun 
için ucu açık, gerçekleşip gerçekleşmeyeceği meçhul vaatlerle finans 
desteği sunmaktadırlar. Bunun neticesinde, parçalanmış yaşamlar, 
aileler, sağlıksız-kötü yaşam koşulları baş göstermekte, belirsizlik ve 
yıllarca süren dönüş özlemi ağır ve dayanılmaz bir yük oluşturmaktadır. 
Binlerce mülteci malesef Aylan bebek gibi bu uğurda yollarda yaşamını 
yitirmektir.

Oysa ki Uluslararası hukukta, 1951 Birleşmiş Milletler Mültecilerin 
Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1967 Protokolü ile iltica hakkı, 
temel bir hak olarak kabul edilmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ve işkence yasağını 

20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ BASIN 
AÇIKLAMASI

BASINA VE KAMUOYUNA
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düzenleyen 3. maddesi ile de kişilerin yaşam hakkının korunması ve 
insanlık dışı muameleye tabi tutulmaması düzenlenmiştir.

1951 Sözleşmesinin 33. maddesinde; “Hiçbir taraf devlet, bir 
mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin 
sınırlarına, her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek veya iade 
etmeyecektir.” ifadesi ile geri-göndermeme ilkesi (non–refoulement) 
kabul edilmiştir. Zulüm riski olan yere gönderme açıkça yasaklanmıştır.

Ulusal hukuka baktığımızda da, 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Geçici Koruma 
Yönetmeliği, Refakatsiz Çocuklar Yönergesi ile mülteci, sığınmacı ve 
geçici koruma kapsamındaki kişilerin hakları düzenlenmiştir.

Ancak bu hukuki metinlerde kabul edilen hakların, pratikte 
uygulanmadığı, meslektaşlarımızın Geri Gönderme Merkezlerinde 
tutulan kişilere erişimlerinin zaman zaman engellendiği de 
bilinmektedir. Hukuki yardıma erişemeyen mültecilerin, yasal haklarını 
kullanmaları neredeyse imkânsız olmaktadır.

Başta Suriye ve Afganistan olmak üzere, savaş ve şiddet ortamından 
kaçan, istemeyerek ülkelerini terk etmek zorunda bırakılan milyonlarca 
insanın bir hak ihlali ile karşılaştığında veya haklarına erişimde 
sıkıntı yaşadıklarında, adalete erişimlerinin sağlanmasında Baroların 
sorumluluklarının farkındayız. Bu sebeple de İzmir Barosu olarak, Göç 
ve İltica Komisyonumuz aracılığı ile gerek meslektaşlarımız arasında 
gerekse ulusal ve uluslararası birçok kuruluş ile eğitim ve paylaşım 
çalışmalarını yürütmekte; Adli Yardım Birimi’ne başvuran mültecilerden 
(mültecilik hukukundan kaynaklı) herhangi bir belge ve kayıt istemeden 
kendilerine avukat ataması yapmaktayız.

Amacımız, mültecilerin hukuki haklarına erişimlerine yardım 
etmek, meslektaşlarımız arasında bu alanda çalışacakların bilgi ve 
tecrübelerini arttırmaktır. Ayrıca Türkiye’de ilk defa İzmir Barosu; ülke 
genelinde sınırdışı kararlarına itiraz,   idari gözetim kararlarına itiraz 
ve diğer hukuki konularda verilmiş mahkeme kararları ile ulusal ve 
uluslararası mevzuatı Web Sitemizde yayınlamak suretiyle bu alanda 
faaliyet gösteren meslektaşlarımızın bilgi ve paylaşımına sunmaktadır.
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İzmir Barosu, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesi ile, savaşa 
ve şiddete yol açan devletlere, bu savaş ortamını sonlandırmaları, temel 
insan hakkı olan iltica hakkına saygının geliştirilerek sürdürülmesi, 
pratikte karşılaşılan zorlukların ve özellikle avukatların mültecilere 
erişiminde karşılaşılan uygulamadaki engellerin kaldırılması, dünyada 
en çok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin cömertliğini 
uluslararası toplumun da paylaşması çağrısında bulunmaktadır.

Saygılarımızla. 20/06/2016

 

İZMİR BAROSU

GÖÇ VE İLTİCA KOMİSYONU
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YİNE CANIMIZ ACIYOR, YÜREĞİMİZ YANIYOR.

Hepimizi kahreden yeni terör saldırılarının gerçekleştiği günlerden 
geçiyoruz. Ülkemiz oldukça zorlu bir süreçten geçmekteyken, Atatürk 
Havalimanı’nda gerçekleşen hain ve alçakça bir terör saldırısı ile 
sarsılmış bulunuyoruz. Ne yazık ki çok sayıda yurttaşımız bu saldırıda 
yaşamını yitirdi ve yaralandı. Saldırıda yaşamlarını yitirenlere rahmet, 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dilemekteyiz.

Ne acıdır ki yetkililer;   bu mefhum saldırıya ilişkin kamuoyunu 
tatmin edecek resmi bir bilgilendirme yapmamıştır. Bu durum ülkemizin 
geleceğine yönelik kaygılarımızı daha da arttırmaktadır. Ancak 
bilinmelidir ki; Türk Milleti, emperyalizmin ülkemizin bütünlüğüne 
ve milli varlığımıza yönelik dayatmalarına asla boyun eğmeyecektir. 
Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye, 
vatandaşlarımızın yaşam hakkı başta olmak üzere temel hak ve 
özgürlüklere, ülke ve ulus bütünlüğüne, hukukun üstünlüğüne, yargı 
bağımsızlığına sahip çıkacağımızı, ülkemizi kurtuluş mücadelesinden 
aldığımız milli birlik ve beraberlik ruhuyla teröre karşı koyacağımızı, 
masum insanları hedef seçen her türlü terör eylemlerini şiddetle 
kınadığımızı bir kez daha beyan ediyoruz.

Sonsuz kederimize rağmen İzmir Barosu olarak herkesi soğukkanlı 
olmaya, Cumhuriyeti ve halkımızı hedef alan saldırılara karşı birlikte 
mücadele etmeye, ortak akıl oluşturmaya, kutuplaşma ve ayrıştırmalara 
son verip, milli birlik ve beraberlik içinde yurtta ve cihanda barışı 
gerçekleştirmeye davet ediyoruz. 01.07.2016

Av. Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı
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ELEŞTİRİ SUÇ DEĞİLDİR. KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİLERİN 
ELEŞTİRİYE AÇIK OLMALARI GEREKİR

İzmir Barosu Ödemiş Temsilcisi Av. Erdem Boyacı hakkında, 
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması 
12.07.2016 günü Ödemiş Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmaya, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu üyeleri Av. Cem Cemal Coşkan ve Av. Nuriye Kadan, 
İzmir Barosu önceki başkanlarından Av. Ercan Demir, meslektaşlarımız 
ve sivil toplum örgütü temsilcileri de destek amacıyla katıldılar.

  Mahkeme çıkışı bir açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Av. 
Aydın Özcan, davayı sonuna kadar takip edeceklerini söyledi. Özcan 
şunları ifade etti: “Bu dava için Ödemiş’te bulunuyoruz. Kamuya mal 
olmuş kişilerin eleştirilere açık olması gerekir. Uluslararası hukuk, 
ülkemizdeki ceza yargılaması bunu açıkça öngörmüş olmasına rağmen 
maalesef ülkemizde bazı davalar siyasallaştırılıyor. Siyasi iktidarın 
yönlendirmesiyle açılmaması gereken davalar açılıyor. Birçok kişi 
bazı siyasilere hakaret ettiği gerekçisiyle davalarla karşı karşıya 
kalıyor. Bu ülkemizin uluslararası kamuoyunda küçük düşmesine 
neden oluyor. Bu durum yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ile 

BASINA VE KAMUOYUNA
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çelişmektedir. Bu yönde birçok uluslararası karar vardır. Kamuya 
mal olmuş kişilerin eleştiriye açık olmaları gerekmektedir. Sayın 
meslektaşımız suç unsuru olmayan bir paylaşım nedeniyle bugün 
yargılanmaktadır.”

 

Hukukun üstünlüğüne ve yargı bağımsızlığına inandıklarını belirten 
Özcan, “Adil yargılanma sonucunda meslektaşımızın bu davadan 
beraat edeceğine inanıyoruz. Bu anlamda İzmir Barosu olarak Sayın 
Av. Erdem Boyacı’nın yanındayız. Duruşmayı başından sonuna kadar 
İzmir Barosu olarak takip edecek ve gereken her türlü mücadeleyi 
vereceğiz. Evrensel hukuk kuralları, hukukun üstünlüğü ve yargı 
bağımsızlığı dikkate alındığında kararın da bu yönde olması gerekir. 
Biz mücadelemize devam ederek bu günleri hep birlikte geride 
bırakacağımıza inanıyorum” dedi. 13.07.2016
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ÇOCUKTA RIZA OLMAZ

BASINA VE KAMUOYUNA

Yakın geçmişte TCK.nun 103/2.maddesini iptal eden Anayasa 
Mahkemesi bu defa çocukların cinsel yönden sömürülmesinin önüne 
geçmek amacı ile ağır cezalar öngören “15 yaşını tamamlamamış her 
çocuğa karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın cinsel istismar 
sayılacağına” yönelik aynı maddenin 1. fıkrasını 13.07.2016 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 26.05.2016 gün, 2015/108 E. ve 2016/46 
K. sayılı kararı ile iptal etmiştir. Böylece siyasal iktidar tarafından 
yürütülen muhafazakar politikaların kaçınılmaz sonuçlarından birisine 
daha tanık olmaktayız.   Anayasa Mahkemesi bu bakış açısı ve kararlar 
ile adeta taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler nedeniyle yükümlü 
olduğumuz; “çocuğu, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı 
koruma güvencesini” ihlal edilecek düzenlemelere zemin hazırlamakta, 
çocukların da birer birey olduğu göz ardı edilerek gelecekleri, insan 
onuruna yaraşır şekilde yaşama haklarını ellerinden almaktadır.

Basında yazıldığı üzere; karar gerekçesinde “12-15 yaş arasında 
bir çocuğun cinsel ilişkiye rızası varsa, suçu işleyen yetişkine ağır ceza 
verilmesi suçla yaptırım arasında bulunması gereken adil dengeyi 
ortadan kaldırır” denilmesi,12-15 yaşlarındaki bir çocuğun cinsel 
ilişkiye rızasının olup olmadığının araştırılmasının istenmesi ise 
büyük bir hatadır.Mevcut düzenlemede 15 yaşını doldurmamış 
çocukların rızasına bakılmamakta idi. Bunun nedeni çocukların 
işlenen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamaması ve 
davranışlarına yön verememesidir. 

Karar ve gerekçesi Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri 
açıkça ihlal etmektedir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. 
maddesi gereğince daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, 
onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılmaktadır. Sözleşmenin 
3.maddesinin 1.fıkrasında; Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, 
mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan 
ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel 
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düşüncedir,denilmektedir.Yine Türkiye’nin 2007 yılında imzaladığı 
“Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması 
Sözleşmesi”, 10 Eylül 2011 tarih, 28050 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak, resmen kabul edilmiştir.

Çocuk istismarı toplumun her kesimini etkileyen sosyal bir sorundur. 
Çocukları korumada en önemli hususlardan biri de yasaların çocukları 
ne kadar koruma altına aldığının bilinmesidir.

Cinsel istismarla ilgili az sayıdaki araştırmadan;   Türkiye’de 
çocukların yüzde 20’den yüzde 35’lere varan oranda cinsel istismara 
maruz kaldığı ve 7-14 yaş grubundaki çocukların ise en çok cinsel 
istismara uğradıkları bilinmektedir.

Türk toplumunun ailesel ve kültürel bazı özellikleri çocuk istismarını 
kolaylaştırmaktadır. Özellikle ataerkil aile yapısı, düşük eğitim düzeyine 
sahip ebeveyn, yoksulluk, kültürümüzde çocuğa ve kadına uygulanan 
şiddetin kabul görmesi, eğitimde cinsiyet ayrımcılığı, kızların erken 
yaşta evlendirilmesi, fiziksel şiddeti destekleyen “Dayak cennetten 
çıkmadır, kızını dövmeyen dizini döver vb. toplumun zihnine yerleşmiş 
sözler özellikle çocuklara yönelik  istismarı kolaylaştırmaktadır. İstismar 
olayı çocuk için olduğu kadar içinde yaşadığı aile ve toplum için de 
çok yönlü, bazen onarımı olanaksız sonuçlara neden olmakta, çeşitli 
sakatlıklarla veya ölümle sonuçlanabilmektedir. Özellikle çocuklukta 
maruz kalınan şiddet, istismar ve ihmal, derin izler bırakmakta, akıl ve 
ruh sağlığını olumsuz etkilemektedir.

İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Danışma 
ve Hukuk Araştırmaları Merkezi; çocukları şiddetten korumanın, 
toplumları şiddetten arındırmaya giden yolun başı olduğu bilinciyle, 
çocuk haklarının Türkiye’de gerçekleşmesi, çocuklara özgü ceza 
adalet sisteminin tam anlamıyla kurulması ve oluşturulacak yeni yasa 
metninin Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere ve 
çocuk haklarına dair ek protokoller çerçevesinde düzenlenmesi için her 
türlü hukuksal mücadeleyi yürüteceğini kamuoyunun bilgisine sunar. 
15.07.2016

Av. Aydın ÖZCAN

İzmir Barosu Başkanı
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İDARENİN YARGIYA BASKISINA KARŞIYIZ

Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin 
olmazsa olmaz koşuludur. Hukuk devleti, devlet iktidarının hukuka 
bağlılığını, sınırlanmasını ve dengelenmesini sağlayan iki temele 
dayanır. Birinci temel kuvvetler ayrılığı prensibidir. Diğeri ise, temel hak 
ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıdır. Bu iki temel unsur hukuk 
devletinin olmazsa olmaz koşuludur. Ancak tüm uyarılara rağmen 
TBMM, Yargıtay ve Danıştay üyelerini toplu olarak azleden kanunu 
kabul etmiştir. Bu kanunla, siyasal iktidar, yargı organını fiilen kendine 
bağlamıştır. Siyasi iktidarın müdahalesiyle yeniden şekillendirilen 
Yargıtay ve Danıştay, iktidar partisinin de gireceği seçimleri 
denetleyecek olan Yüksek Seçim Kurulu üyelerini seçme hakkına sahip 
olacaktır. Bu düzenlemeler ile siyasal iktidarın demokratik meşruiyeti 
tamamen ortadan kalkmıştır. Son durum fiilen rejim değişiklidir. 
Ülkede yaşayanların demokratik hak ve özgürlükleri tamamen yok 
edilmektedir.

Şimdi de basından öğrendiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanın istinaf 
mahkemelerinin açılış töreninde yapacağı konuşmada hâkim ve savcılara 
katılma zorunluluğu getirilmiş. Partisiyle fiilen bağını koparmamış 
ve aktif siyasetin içerisinde bu şekilde yer alan Cumhurbaşkanının 
davetine icabet etmek kamuoyunda hakim ve savcıların, bağımsız 
yargının, siyasal iktidara mutlak itaati olarak anlaşılacağı kuşkusuzdur.

Demokratik bir toplumda, hâkimlerin bağımsızlığı, her bir vatandaş 
tarafından gerçeğin, özgürlüğün, insan haklarına saygının ve dış etkilerden 
uzak tarafsız bir adaletin güvencesidir. Bu nedenle yargı mensuplarına 
katılımın zorunlu tutulduğu bu davet “muhtarları davetten” farklıdır. 
Eğer böyle bir davet varsa bu davet derhal iptal edilmelidir. Demokratik 
ülkelerde hakim ve savcılar değil cumhurbaşkanının özel davetine 
zorunlu olarak katılmak, Cumhurbaşkanından tamamen bağımsız 
şekilde mesleklerini icra etmekte ve hukuk devleti ilkesinin devamını 
sağlamaktadırlar. OECD tarafından ülkemize “Hukuk Devleti” çağrısı 
yapılırken ülkemiz bizzat siyasal iktidar eliyle günden güne çıkmaza 
sürüklenmektedir. Hakim ve savcıları itaatkar gösterme amacını taşıyan 
davete yargının bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk 
devletinin tartışılmaz koşulları nedeni ile karşı çıkıyor, siyasal rejimi 
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değiştirmeye yönelik bu girişimlere karşı birlik ve beraberlik çağrısı 
ile mücadele edeceğimizi ve “Hukuk Devleti” ilkesini sonuna kadar 
benimseyeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 15.07.2016

Saygılarımızla.

 İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
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DEMOKRASİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

İzmir Barosu olarak kim olursa olsun demokrasi dışı yollara saparak 
parlamenter sistemi askıya alacak darbe vb hukuk dışı hareketlere 
karşıyız. Demokrasi, temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, 
cumhuriyetin kurucu felsefesi, laik ve üniter devlet anlayışı, yargı 
bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı sistemi vazgeçilmezlerimizdir.

15 Temmuz akşamı darbeye teşebbüs edenler demokrasi 
tarihimizde kara bir leke olarak yerlerini almışlardır. Büyük önderimiz 
Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş koşullarında bile çalışmasına büyük 
önem verdiği, millet egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin bombalanmasını, vatandaşlarımızın üzerine ateş açılmasını 
kesinlikle kabul edemeyiz.

İzmir Barosu olarak siyasi iktidardan talebimiz ivedilikle tekrar 
huzur ve güven ortamının oluşturulması, sorumlulara gereken cezaların 
verilmesidir.

Başta hükümet olmak üzere toplumun her kesimini derhal 
sağduyulu olmaya ve hukuk sınırları içerisinde kalmaya davet ediyoruz. 
Yurttaşların sadece belirli durumlarda yakalama yapabileceğini, 
yakaladıkları şüphelileri ise derhal güvenlik güçlerine teslim etmeleri 
gerektiğini, yurttaşların bu kişileri cezalandırma gibi bir yetkileri 
olmadığını hatırlatıyoruz. Sosyal medyada yoğun olarak gördüğümüz 
ve Cumhuriyet devrimlerini hedef alan bir zihniyeti yansıtan kişilerce 
gerçekleştirilen linç, infaz ve işkence gibi kan donduran görüntülerin 
faillerinin de yakalanarak cezalandırılması toplumsal huzur için şart 
olduğunu Hükümete hatırlatmak isteriz.

Bu kalkışma sırasında şehit düşen güvenlik görevlileri ve yaşamlarını 
yitiren yurttaşlarımıza Tanrı’dan rahmet kederli ailelerine başsağlığı 
yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. 16.07.2016

HER ŞEY HUKUK İÇERİSİNDE KALMALIDIR

Saygılarımızla
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Türk milleti, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ilkeleri ve cumhuriyet kazanımları ışığında dün Lozan’da 

olduğu gibi gelecekte de mazlum milletlerin kurtuluş 
mücadelesinde onlara örnek teşkil etmeye devam 

edecektir. 

LOZAN BARIŞ ANLAŞMASI’NIN 

93. YILDÖNÜMÜ SEBEBİYLE

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI
1920 yılı temmuzunda ulusumuza Sevr Anlaşmasını dayatan 

sömürgeci güçler bundan sadece 3 yıl sonra Lozan şehrinde bu sefer, 
bizlerle eşit koşullarda barış görüşmeleri yapmak zorunda kaldılar.

Ulusumuzun bu siyasi başarısı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde kahraman ordumuzun ve vefakar halkımızın kanla, canla 
ve sarsılmaz bir inançla kazandığı büyük bir eserdir.

Asla unutulmamalıdır ki, yıldönümünü kutladığımız Lozan Barış 
Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş belgesidir.

Lozan, Türklerin imha planı olarak bilinen Sevr Antlaşması’nı 
geçersiz kılan,

Türklerin bu topraklarda ebediyete kadar yaşayacağını, ve 
Anadolu’nun tapusunun Türk milletine ait olduğunu “zorla” kabul 
ettiren siyasî bir belgedir.

Bu belge ile kurulmuş olan tam bağımsız Türkiye’nin, siyasî, sosyal, 
kültürel ve ekonomik açıdan dayanak noktaları, felsefesi ve ruhu vardır.   

Bugün dahi bu yüksek ruhu kabullenemeyen sömürgeci güçlerin ve 
onların yerli işbirlikçilerinin kalkışmalarını görmekteyiz.

Bu kişiler iyi bilmelidirler ki, Lozan ile Türk Milletinin geleceği 
medeniyet ufkunda bir güneş gibi doğmuştur.

Türk milleti, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ve 
cumhuriyet kazanımları ışığında dün Lozan’da olduğu gibi gelecekte de 
mazlum milletlerin kurtuluş mücadelesinde onlara örnek teşkil etmeye 
devam edecektir. 24.07.2016

İZMİR BARO BAŞKANLIĞI
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TERÖR İNSANLIĞIN, AKLIN VE VİCDANIN YENİLGİSİDİR

BASINA VE KAMUOYUNA

Ne yazık ki yine alçakça bir terör saldırısı sonucunda canımız bir kez 
daha yanmış, yüreğimiz kanamıştır. Gaziantep’te bir düğün canlı bomba 
tarafından hedef alınarak gerçekleştirilen terör saldırısında onlarca 
sivil insanımız, onlarca çocuğumuz hayatını yitirmiştir, çok sayıda 
vatandaşımız yaralanmıştır. Bu hain ve alçakça saldırıyı kınıyor, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza 
acil şifalar diliyoruz.

Son günlerde sivil halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör 
saldırıları artarak devam etmekte, Milletimizin birlik ve beraberliğini 
ortadan kaldırmak, ülkenin huzurunu bozmak hedeflenmektedir.

Bilinmelidir ki; Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya ve Türk Milleti’nin 
birliğini bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecektir. Önümüzdeki 
süreçte benzeri provokasyonlara karşı milletçe soğukkanlılığımızı 
yitirmeden, toplumsal ve bireysel sorumluluk duygusuyla davranmak 
zorundayız. Etnik, dinsel, mezhepsel kutuplaşmayı tetikleyen alt 
kimlik siyasetinin acilen terk edilerek ulus olma bilinci ve ortak aidiyet 
duygusu ışığında müşterek bir gelecek inşa etmenin sorumluluğunu 
hissetmeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen emperyal oyunlara 
karşı uyanık ve hazırlıklı olmalıyız. Çocuklarımıza huzurlu ve sağlıklı 
bir gelecek, bağımsız ve hedefi çağdaş medeniyet olan bir ülke   
bırakabilmek  tüm vatandaşlarımızın en temel hedefi olmalıdır.

Ülkemizi kin ve nefret söylemleri ile kaosa sürükleyenler karşısında 
kurtuluş mücadelesinden aldığımız milli birlik ve beraberlik ruhuyla 
teröre karşı koymalıyız. Çünkü terör bir yenilgidir; insanlığın, aklın, 
vicdanın yenilgisidir.

Bilinmelidir ki;

Ancak; Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
gerçekleşen halk direnişinin dayanışma ruhuyla, milli birlik ve beraberlik 
içinde geleceğimize sahip çıkarsak, kanla beslenen bu emperyal savaş 
politikalarını durdurabiliriz.
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Çözüm, yetmiş dokuz milyonun, millet olma bilincini ve ruhunu 
tekrar tazeleyerek, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve 
adalet paydasında kucaklaşmasıdır. Bugün, başta siyaset kurumu 
olmak üzere demokrasinin tüm taşıyıcı unsurlarına ve tek tek bütün 
vatandaşlarımıza düşen ödev, bu kucaklaşmanın sağlanması için bütün 
gücüyle mücadele etmektir.

İzmir Barosu olarak; terör başta olmak üzere her türlü şiddetin 
karşısında durduğumuzu, insanların hayatları üzerinden gelecek ve 
iktidar planları yapan tüm kesimlere bu kirli oyuna bir an önce son 
vermelerini, insanın en temel hakkı olan yaşam hakkı başta olmak üzere 
demokratik hukuk devletinin, temel hak ve özgürlüklerin, insanca 
yaşamın vazgeçilmezliğini sonuna kadar savunacağımızı, milli birlik 
mücadelesinde halkımızın ve demokrasinin yanında yer alacağımızı 
kamuoyu ile paylaşırız.

Tüm yurttaşlarımızı, Türk Milleti olarak, yetmiş dokuz milyon olarak, 
birlik beraberlik duygularıyla Atatürk ilke ve devrimleri içerisinde 
ülkemizin üniter yapısına, hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, 
demokrasiye ve basın özgürlüğüne sahip çıkmaya davet ediyoruz. 
21.08.2016

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI



316

ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE YAPILAN

BASIN AÇIKLAMASI

Saygıdeğer meslektaşlarım, Başsavcım, Adli ve İdari Komisyon 
Başkanlarım, Bölge Adliyeleri Başsavcım ve hukuk için emek verenler

Sizi İzmir Barosu adına saygıyla selamlıyorum.

2016-2017 adli yılının, tüm avukat, hakim ve savcı meslektaşlarıma, 
yargı çalışanlarına ve adalet arayışında olan tüm yurttaşlarımıza faydalı 
olmasını diliyorum.

Saygıdeğer Hukukçular ve yargı çalışanları;

Öncelikle vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna 
verilen mücadelenin kazanıldığı 30 Ağustos zaferinin yıldönümünde, 
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ 
ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, 
kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, 
ve  Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum.

Değerli hukukçular ve hukuk emekçileri,

Bugün, konuşmama tüm meslektaşlarım ve hatta tüm vatandaşlarımız 
adına gerekirse çığlık atarak başlamak istiyorum:  “Teröre HAYIR, 
darbeye HAYIR, emperyalizme HAYIR, demokrasiye, hukuk devletine, 
yargı bağımsızlığına EVET!”

Özellikle son dönemlerde, ülkemizde yaşanan ve bir kısım terör 
örgütleri eliyle ülkemizin bütünlüğüne ve demokrasimize yönelik 
yapılan darbe/kalkışma girişimi ve akabinde ilan edilen olağanüstü 
hal durumu maalesef ki yargıyı da sekteye uğratmış ve birçok 
vatandaşımızın adalete olan inancını sarsmıştır. Devlet içinde günden 
güne gelişen illegal yapılaşmayı ve bu yapının büyüklüğünü hayretler 
içinde gördük. Biz biliyoruz ki bu yapılaşma elbette ki bir günde 
kendiliğinden oluşmamış, siyaset kurumlarımızın geçmiş yıllardaki 
hataları bugün bu örgüte, ülkemize karşı darbe yapabilme cüreti 
vermiştir. Hiçbir hukukçu ve aklı başına hiçbir makul kişi darbeyi 
destekleyemez. Yapılmaya çalışılan darbe ülkemizin bütünlüğüne, 
cumhuriyetimize, demokrasimize ve aslen her birimizin siyasi 
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iradesine yöneliktir. Çok farklı siyasi düşüncelerde olabilir, farklı siyasi 
partileri destekleyebiliriz. Zaten çok partili rejimin amacı bu, farklı 
kararlarla ortak akılda buluşmaktır. Ancak hiçbir kişi ya da örgüt hiçbir 
vatandaşımızın iradesine ipotek koyamaz. Darbe hiçbir hukuk kuralı ve 
adalet anlayışı ile bağdaşmaz, bağdaşamaz.

Toplumumuzdaki genel yanılgı bir darbenin ancak tankla, top ve 
tüfekle yapılacağı düşüncesidir. Oysa vatandaşlarımızın siyasi iradesine 
yönelik her hareket aslen bir darbedir.   Biz İzmir Barosu olarak 
darbenin, hukuksuzluğun her türlüsüne karşıyız. Meşru müdafaa ve 
zorunluluk hali haricinde hiçbir suç bir başka suçun işlenmesini meşru 
kılamaz. Kaldı ki meşru müdafaa ve zorunluluk halinde dahi oranlılık 
ilkesi esastır. İşlenen suçun cezasını verecek tek makam bağımsız Türk 
Mahkemeleridir.

Bugün, bahsi geçen yapıya mensup kişilerin tespiti esnasında 
kurunun yanında yaş da yanmakta, birçok vatandaşımız haksız yere 
görevlerinden uzaklaştırılmakta ve “darbeci” yaftası ile karşı karşıya 
kalmaktadır. Adaletin pamuk ipliğine bağlı olduğu bu dönem kesinlikle 
bir sürek avına dönmemeli, dönüştürülmemelidir. Soruşturma ve 
kovuşturma evreleri makul süreler içerisinde sonuçlandırılmalıdır.

Değerli hukukçular,

Saygıdeğer meslektaşlarım;

Adaletsiz millet, avukatsız adalet olmaz. Yaptığımız meslek, 
savunmanın yapı taşı, adaletin teminatıdır. Mesleğimize yönelik yapılan 
her türlü saldırı, karalama bilinmelidir ki aslen savunma hakkınadır kişi 
hak ve özgürlüklerinedir. Oysa biliyoruz ki savunma hakkı kutsaldır, 
bizim mesleğimiz kutsaldır. Bir gün herkesin adalete ihtiyacı olacaktır 
ve o gün adalet arayıcıları yine biz avukatlar olacağız. Daha önceleri 
Ergenekon, Balyoz, Şike ve Askeri Casusluk davalarında olduğu gibi 
taraflı hakim ve savcılar avukatlara karşı cephe almışlar ve hatta 
duruşma salonlarında polislere saldırtmışlardır. Bugün bu eylemlerin 
ne kadar yanlış olduğunu o hakimlerin terör örgütü suçlaması ile 
haklarında soruşturma açılması ile görmekteyiz.

Ancak yakın tarihimizde yaşanan bu olaylardan maalesef ders 
çıkarmamışız ki bu günde aynı anlayış devam etmekte Kolluk 



318

kuvvetlerinin meslektaşlarımıza karşı saygısızca davranışlarına her 
gün tanık olmakta şikayetler almaktayız. Toplumdaki Hukuk olgusu 
Pardonlar la, Özür dileriz lerle, Aldatıldık, yanıldık, gibi ifadelerle 
düzenlenemez, Hukuk uzun perspektiflerle organize edilen saygın bir 
disiplindir. Bu nedenlerledir ki Hukukçular da saygın kişilerdir.

Maalesef ki, OHAL’den sonra meslektaşlarımıza görevleri sırasında 
çıkartılan zorluklar ve hiçbir mantıkla açıklanamayan davranışlar kabul 
edilemez. Cezaevleri önünde uzun süre içeri girmek için bekletilen 
meslektaşlarımız veya görevli eşliğinde yapılan görüşmeler ve avukatın 
tuttuğu notlara dahi el koymalara varan davranışları kesinlikle kabul 
etmiyor ve hukuka vurulan en büyük darbe olarak kabul ediyoruz. Bu 
uygulamalara karşı önlem alınmadığı takdirde daha ciddi eylemler 
içerisine gireceğimizi açıkça bildiririm.

Molierac’ın ünlü ve anlamlı satırların bir bölümünü yeniden 
hatırlatmak isterim;

Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri 
de olmadı!

Değerli hukukçular,

Anayasamızın 2. Maddesi “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, 
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, 
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” Şeklindedir. Hukuk 
devletinin en temel unsuru ise yargı bağımsızlığıdır. Türk yargısı hiçbir 
kişi, kurum ve/veya gruptan emir/talimat almaz, alamaz. Türk yargısı 
bağımsızdır, yargılama doğal yargıç ilkesi esas alınarak yapılır ve karar 
mercii sadece bağımsız Türk Mahkemeleridir.

Yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığının da zorunlu bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Üç temel erk olan yasama, yürütme ve yargı 
erki birbirlerine karşı bağımsızdır. Hiçbir yargı kararı yasama ve/veya 
yürütme erkleri tarafından denetlenemezken, bu iki erkin kararlarının 
yargı erkince denetlenmesi kişi temel hak ve özgürlükler açısından en 
büyük güvenceyi oluşturmaktadır.

Burada önemle belirtmek istiyorum ki, 2016-2017 Adli Yıl Açılış 
töreninin Ankara’da Beştepe’de Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 
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yapılmasının kuvvetler ayrılığı ilkesi ile bağdaşmayacağını ve yargının 
bağımsızlığını zedeleyeceğini bir kez daha belirtmek isterim

Saygıdeğer meslektaşlarım ve hukuk emekçileri;

Bugün, yargı adına ve toplum için en önemli günlerden biri 2016-
2017 Adli Yılı açılışının ilk günü aynı zamanda Dünya Barış Günü. Bu 
günden sonra ülkemizde de barışın gelmesini huzur ve hukuk düzeni 
ortamının sağlanmasını diler tüm insanlığın barış gününü kutlarım

Konuşmamı, ilke ve inkılâpları ışığında, hak ve adaleti savunacağımız 
ve sayesinde nice aydınlık günler göreceğimiz Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün o çok anlamlı sözü ile bitiriyor, bugün, burada sizlerin 
karşısında bu sözü yinelemekten onur ve gurur duyuyorum.

“Yurtta Barış, Dünyada Barış!” 

Saygılarımla. 21.08.2016
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