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ALKOLLÜ İÇKİLERE DAİR YÖNETMELİĞİN İPTALİ İÇİN AÇILAN 
DAVA
Baromuz, kamuoyunda tartışma yaratan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (TAPDK), “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunu-
muna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” yürütmesinin durdurulması 
ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştır. Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde, 
yönetmeliğin Anayasa’ya, kanunlara, hukukun genel ilkelerine ve hizmet gerekle-
rine aykırı olduğu ifade edilerek düzenlemenin, idareye “sınırsız bir takdir yetkisi 
tanımakta” olduğu vurgulanmıştır. Dilekçede ayrıca, yönetmeliğin amacının “top-
luma yeni bir yaşam biçimi dayatmak” olduğu savunulmuştur. Dilekçede, 24 yaş 
sınırının kanuni dayanağı olmadığı ifade edilerek, “Seçimlerde oy kullanmak, borç 
ve yükümlülükler altına girmek, evlenmek gibi hayati konularda 18 yaşını doldur-
muş kişilerin doğru karar verebileceğini öngören bir hukuk sisteminde alkollü içki 
kullanımına kısıtlama getiren bu hüküm tüm hukuk düzeniyle çelişmektedir. Bu 
nedenlerle, yönetmelik hükmü hukukun genel ilkelerine aykırıdır” denilmiştir. 

PROTOKOL SIRASI DAVASI
İddia ve savunmanın eşitliğine dayanan Avukatlık Kanunu hükmüne rağmen, pro-
tokol sırasında Ankara Başsavcılığı’na 4’üncü, Ankara Barosu’na ise 7’inci sırada yer 
verilmesi üzerine, Baromuz adına uygulayıcı işlem ile dayanağı Yönetmeliğin iptali 
için Danıştay’a dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, söz konusu işlemin avukatlık 
mesleğinin itibarını hedef aldığı savunulmuştur. Dilekçemiz bilgi edinilmesi için 
Türkiye Barolar Birliği ve diğer Barolara da gönderilmiştir. 

AOÇ PLANINA KARŞI DAVA
Ankara Barosu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı oda-
lar ile birlikte hareket ederek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararıyla 
onaylanan “1/10000 ölçekli AOÇ Alanları Nazım İmar Planı ve I. Derece Doğal 
ve Sit Alanı Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”nın yürürlüğünün durdurulması 
istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’ne dava açmıştır. Dava dilekçesinde, planların 
Anayasa ve Atatürk’ün vasiyetine aykırı olduğu kaydedilerek yapılan değişiklik ile 
Ankara’nın akciğerlerinin yok edildiği açıklanmıştır. 

DENKLİK YÖNETMELİĞİ DAVASI
Baromuz, 06.11.2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 
yurtdışında alınan diplomalara denklik verilmesiyle ilgili, “Yurtdışı Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik Yönetmeliği”nin iptali için Danıştay’a dava açmıştır. Dava 
dilekçesinde, düzenlemenin,  Anayasa ve kanunlar ile tanımlanan yükseköğretimin 
temel ilkelerine ve Cumhuriyet’in temel niteliklerine uygun olmayan yabancı yük-
seköğretim programlarına denklik verilmesinin yolunu açtığı açıklanmıştır. 
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DİYANETİN İRŞAT BÜROLARINA DAVA
Baromuz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Aile sorunlarına çözüm getirme” iddia-
sıyla kurduğu aile irşat bürolarının dayanağını oluşturan "Aile İrşat ve Rehberlik 
Büroları Çalışma Yönergesi"nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle 
Danıştay’a başvurmuştur. Danıştay Başkanlığı'na sunulan dava dilekçesinde, yöner-
genin Anayasa ve Diyanet Teşkilat Yasası'na aykırı olduğu belirtilerek "Kurulan 
İrşat Evleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve yetkilerini aşmıştır" denilmiştir. 
Yönerge hükümlerinin kadını terbiye etmeyi amaçladığı ve kadın üzerinden aileye 
yönelik düzenlemeler içerdiğine dikkat çekilmiştir. Diyanet İşleri'nin kadın ve aile 
konusunda düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı, bu yetkinin Aile ve Sosyal 
Araştırmalar Genel Müdürlüğü ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'ne ait ol-
duğu vurgulandı. Dava dilekçesinde ayrıca, yönergenin çalışma yöntemi "fişleme", 
uygulaması da "ayrımcılık" olarak tanımlandı ve Anayasa'nın özel hayatın gizliliği 
ile eşitlik ilkesinin ihlal edildiği vurgulanmıştır. 

MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNDUĞUMUZ DAVALAR
Baromuz Başkanlığı adına Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Baro Genel Sekreteri 
Av. Sema Aksoy ve Avukat Fatma Çakır, kendisine şiddet uyguladığı için ayrıldığı 
eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Paşalı cinayeti davasına müdahil olmak 
üzere yargılamanın yapıldığı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Ankara 
Barosu tarafından görevlendirilen Av. Elif Kabadayı Tatar, Ayşe Paşalı’nın boşanma 
davasını açmış ve ardından kendisini tehdit eden ve döven eski eşine karşı yasal mü-
racaatları da gerçekleştirmişti. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi üyesi Avukat 
Tatar, şu anda Paşalı’nın anne ve babasının vekilliğini yapıyor. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nde (KİT) uygulanacak ücretlerin tespitine ilişkin yayımla-
nan tebliğ ve ilişkili olduğu Yüksek Planlama Kurulu kararı ile avukata ait olan vekalet 
ücretleri, brüt aylık ücret üst sınırını belirleyen kalemler içine dahil edilmiştir. Bu durum 
avukatların kendilerine ait olan vekalet ücretlerini almalarını engellediği gibi limiti aşan 
tutarların iadesi talep edilebilir hale gelmiştir. Baromuz, söz konusu tebliğin iptali talebi 
ile Danıştay 11. Dairesi’nde açılan davaya davacı avukatlar yanında müdahale talebinde 
bulunmuştur. Baromuz aynı zamanda, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’na konu 
ile ilgili bir yaz yazarak, 2011 yılı ve sonrasında çıkarılacak Yüksek Planlama Kurulu 
kararları ve bu kararlara ilişkin tebliğlerin Avukatlık Kanunu’na uygun olarak düzenlen-
mesi konusunda bir yazı yazmıştır. 

GÖZLEMCİ OLARAK YER ALDIĞIMIZ DAVALAR
Ankara Barosu, usule aykırı yargılamaları tespit etmek amacıyla kamuoyunda “KCK”, 
“Balyoz” ve “Ergenekon” adıyla bilinen davalarda gözlemci olarak yer almaktadır. Baro-
muzun gözlemci sıfatı ile görevlendirdiği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erol Yılmaz Aras, 
söz konusu davaların duruşmalarına katılarak tespitlerde bulunmaktadır.
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