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BİRİNCİ BÖLÜM





Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığına yönelen saldı-
rılar ile toplumun bütününü ilgilendiren gelişmelere 
kayıtsız kalmamayı amaç edinen Ankara Barosu, 
meslektaşlarımızın “sesi olmayı” ilke edinmiştir. 

Bu çerçevede Baromuz, ekim ayından itibaren dü-
zenlediği basın toplantıları ve medyada yankı bulan 
basın açıklamalarıyla ülke gündemi ile ilgili çeşitli 
konularda kamuoyu oluşturmayı başarmıştır. Baro-
muz, bu görevini yerine getirirken diğer Barolarla 
birlikte hareket etmye gayret göstermiştir. 
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24 BARODAN 
“ÇOK GEÇ OLMADAN” AÇIKLAMASI

Yargıtay ve Danıştay’ın üye yapısını değiştirerek üye 
sayısını Cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde artı-
ran Yasa Tasarısı’nın TBMM Adalet Komisyonu’ndan 
geçmesi üzerine Ankara Barosu, 24 Baro Başkanlığı ile 
“Çok Geç Olmadan” başlıklı ortak bir bildiri hazırlamış 
ve 01.02.2011 tarihinde gazetelere tam sayfa ilan vere-
rek yargıda yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmayacakları 
mesajını vermiştir. 

Demokrasi adına yapıldığı ileri sürülen uygulamalarla 
telafisi çok zararlara uğranabileceği ve özgürlüklerin gü-
vencesiz bırakılabileceği uyarısında bulunduğumuz 19 
maddelik ortak bildirimiz, ulusal basında da yer bulmuş 
olup, 01.02.2011 tarihli Cumhuriyet, Hürriyet, Vatan, 
HaberTürk gazetelerinde, “Barolardan İktidara Tepki” 
başlığı altında haber olmuştur. 

Baromuz aynı zamanda, 11.02.2010 tarihinde Cumhur-
başkanı Sayın Abdullah Gül’e, Yargıtay ve Danıştay’ın 
daire ve üye sayısını artıran yasayı veto ederek TBMM’ye 
göndermesi için mektupla çağrıda bulunmuştur.
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DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLETİ İÇİN 
KAMUOYUNA DUYURU: 

ÇOK GEÇ OLMADAN!

Biz aşağıda imzası olan barolar, demokrasi için bu duyuruyu, çok geç olmadan,  
duyarlı kamuoyu ile paylaşıyoruz:

1. 12 Eylül 2010 “referandum”unda Anayasa’da yapılan değişikliklerle, Hakimler 
ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) siyasal iktidarın doğrudan ve dolaylı etkisine 
açık şekilde yapılandırılmıştır.

2. Ne yazık ki bu “referandum” öncesinde halkımız Anayasa değişikliklerinin içeri-
ği ve gerçek amacı konusunda bilgilendirilmemiş veya yanlış bilgilendirilmiştir.

3. Sivil toplumu oluşturan hiçbir kesimle uzlaşılmadan alelacele yapılan bu Ana-
yasa değişikliği sonrasında, HSYK, adeta Adalet Bakanlığı’nın bir dairesi haline 
getirilmiştir. Bundan sonra Yargıtay ve Danıştay da yürütme organına bağımlı 
kılınmak istenmektedir. Nitekim HSYK kısa bir süre içinde yaptığı tasarruflarla 
bu kuşkuları doğrulamış ve güven kaybına neden olmuştur.

4. Siyasi iktidar, 2007 yılında hazırladığı yasa tasarısıyla Yargıtay’ın üye sayısının 
150 ile sınırlandırılmasını öngörmüştür. Bugün ise HSYK’nın siyasi iktidara 
doğrudan veya dolaylı şekilde bağımlı hale getirilmek suretiyle yeniden yapı-
landırılmasından sonra, Yargıtay’ın üye sayısı 250’den, 387’ye, Danıştay’ın üye 
sayısı 95’ten 151’e çıkarılmak istenmektedir. 

5. HSYK’nın açıklandığı şekilde yeniden yapılandırılmasından sonra, bu iki yük-
sek mahkemenin üye sayısının bir anda, daha önce Cumhuriyet tarihinde görül-
memiş şekilde arttırılmak istenmesinin nedeni, siyasi iktidara bağımlı bir yüksek 
yargı yaratmaktır. 

6. Bilindiği üzere Yargıtay ve Danıştay’a üye seçimi, siyasi iktidara bağımlı hale 
getirilmiş bu HSYK tarafından yapılacaktır.

7. Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının artırılmasına gerekçe olarak gösterilen iş 
yükünün sebebinin, öncelikle, ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evre-
sindeki yapısal sorunlar olduğu açıktır. Buna rağmen kamuoyu, yanlış bilgilen-
dirilmekte ve yüksek mahkemelerin üye ve daire sayısının artırılmasının tek çö-
züm olduğuna inandırılmak istenmektedir. Oysa yapılmak istenen, Yargıtay ve 
Danıştay’ı, iş yükü bahane edilerek, yürütme organına bağımlı hale getirmektir. 
Yüksek yargının yürütme organına bağımlı kılınması sonucunda, demokrasinin 
vazgeçilmez şartı olan kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacaktır. 

8. Yargıtay’ın yeniden yapılandırılmasında siyasi iktidarın niyetini en açık şekilde 
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ortaya koyan düzenleme, yeni üyelerin atanması ile birlikte Birinci Başkanlık 
Kurulu’nun kendiliğinden lağvedilmesinin öngörülmesidir. 

9. Birinci Başkanlık Kurulu’nun başlıca görevleri, Yargıtay Başkanı, Yargıtay Baş-
savcısı, Yargıtay daire başkanları ve üyeleri hakkında ceza soruşturması yapmak 
ve kamu davası açılmasına karar vermek; ayrıca üyelerin hangi dairelerde görev-
lendirileceğini belirlemektir.

10. Tasarıya göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, yeni üyelerin de katılımıyla ya-
pılacak seçimle yeniden oluşturulacaktır. Böylece siyasi iktidar bu önemli organı 
istediği şekilde belirlemiş olacaktır. 

11. Yeniden yapılandırılmış HSYK eliyle yeniden oluşturulmak istenen Yargıtay Bi-
rinci Başkanlık Kurulu’nun dolaylı da olsa bu şekilde siyasi iktidarın etki alanına 
alınması sonucunda Yargıtay’da, Yargıtay başkanı da dahil olmak üzere, hiçbir 
yüksek hakimin teminatı kalmayacaktır. 

12. Dikkatimizden kaçmayan bir diğer husus ise, siyasal iktidarın Anayasa’ya aykırı 
bir biçimde, Anayasa Mahkemesi’ni, Yargıtay’ın ve Danıştay’ın üstünde bir tem-
yiz mercii haline getirmek istemesidir. Siyasi iktidar, Anayasa Mahkemesi’ne, 
Yargıtay’ın ve Danıştay’ın kararlarını iptal etme yetkisi vermektedir. Bu düzen-
leme Yargıtay ve Danıştay’ı işlevsiz kılacaktır. Ayrıca bireylerin Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapmadan önce Anayasa Mahkemesi’ne bireysel 
başvuru yapması gerekeceğinden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru 
yapma hakkı çok uzun yıllar geciktirilerek fiilen yok edilecektir. 

13. Referandumla başlandığı iddia edilen demokratikleşme süreci içerisinde, yürüt-
me organı, kendine bağlı bir yargı yaratmaya çalışmak yerine, adil yargılanma 
ve savunma hakkını hiçe sayan özel görevli ağır ceza mahkemelerini derhal kal-
dırmak suretiyle yargıda reform çalışmalarına başlamalıdır. 

14. Siyasi iktidardan beklentimiz, yargıdaki iş yüküne ve kronikleşmiş sorunlara, 
barolarla işbirliği içinde gerçekçi çözümler üretmesi; yargının kurucu unsuru 
– bireylerin hak ve özgürlüklerinin güvencesi olan avukatların vazgeçilmez ko-
numunun yargının diğer unsurlarınca benimsenmesini sağlaması; bu çerçevede, 
avukatlara karşı adliye binalarında dahi her gün uygulanan ayrımcılıklara ve 
çıkarılan anlamsız zorluklara son verilmesini sağlamasıdır. 

15. Haklı kaygılarımız, oluşturulmak istenen sisteme yöneliktir. Çünkü hukuk 
devletinin ve demokrasinin güvencesi, kişiler değil, kurulan sistemdir. Anayasa 
Mahkemesi ve HSYK’nın bu şekilde yeniden yapılandırılması ve siyasi iktidara 
bağımlı hale getirilmesinden sonra bu kez aynı yapının Yargıtay ve Danıştay için 
öngörülmesi, hukuk güvenliğini tamamen ortadan kaldıracak ve telafisi müm-
kün olmayacak bir tahribat yaratacaktır.
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16. Hukukun özgürlükleri güvence altına almadığı bir sisteme demokrasi adını ver-
mek mümkün değildir. Bu yapı gerçekleştiği takdirde, siyasi iktidara yakın olun-
madığı sürece hak aramak ve hak almak mümkün olmayacaktır. Bu düzenleme 
ile artık iktidarın, yani üstünlerin hukuku ve yargısı yaratılacaktır.

17. Hukuki güvenliği tamamen yok edecek,  Türkiye’yi hukuk devleti olmaktan 
tamamen çıkaracak, totaliter bir rejime zemin hazırlayacak böyle bir gidişe karşı 
koymak ve toplumu uyarmak hukukçuların, baroların ve bütün sivil toplum 
kuruluşlarının tarihsel bir görevidir.

18. Toplumumuzun, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun, yürütme organının 
yargı üzerindeki etkisini ortadan kaldıracak, yargının bağımsızlığını sağlayacak 
yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır. İnsan haklarına, hukukun üstünlüğüne, evren-
sel hukuk ilkelerine dayalı, toplumsal uzlaşmayı gerçekleştirecek, demokrasinin 
önündeki bütün engelleri kaldıracak ve sağlıklı bir demokrasi açısından tehlikeli 
boyutlara gelmiş kutuplaşma ve ayrışmalara son verecek yeni bir anayasa hazır-
lanması için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. 

19. Biz aşağıda imzası olan baroların yaklaşımı, eleştirmekten öte, kalıcı ve evrensel 
hukuk ilkelerine uygun çözümler üretmektir. Bu amaçla, yasama ve yürütme 
organlarıyla ve ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya hazır oldu-
ğumuzu ilan ederiz. 

“Demokrasi adına” yapıldığı ileri sürülen uygulamalarla demokrasimiz telafisi çok 
zor zararlara uğramadan ve kişi özgürlüklerimiz tamamen güvencesiz bırakılmadan 
önce duyarlı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur. 

DESTEKLEYEN BAROLAR
ADANA BOLU KIRIKKALE

AMASYA BURSA KOCAELİ

ANKARA DENİZLİ MANİSA

ANTALYA EDİRNE MUĞLA

ARTVİN ESKİŞEHİR SİNOP

AYDIN GİRESUN TEKİRDAĞ

BALIKESİR İSTANBUL TUNCELİ

BİLECİK KAYSERİ UŞAK
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Sayı: 11-117/7287          10.02.2011

Sayın Abdullah GÜL,

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı,

Sayın Cumhurbaşkanım, 

“Yargı reformu” adı altında TBMM’nde kabul edilen 6110 sayılı Kanun ile Yargıtay 
ve Danıştay’ın üye sayısı, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sayıda ve bir anda 
arttırılmaktadır. 

Bu kanunla yapılan, bir yargı reformu değildir. 

Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayısının artırılmasına gerekçe gösterilen  “iş yükünün”  
ilk derece mahkemelerindeki ve soruşturma evresindeki yapısal sorunlardan kaynak-
landığı   göz ardı edilerek,  yüksek mahkemelerin üye sayılarının bu şekilde arttı-
rılması, yargıdaki kronikleşmiş sorunları çözmeyecek, tam aksine derinleştirecektir.  
Bu çerçevede, yüksek yargıda içtihat birliği de bozulacaktır.

Anılan kanun, toplumun ilgili kesimleri ile hiçbir görüşme ve tartışma ortamı 
yaratılmadan hazırlanmıştır. Yargı üzerinden toplumda meydana gelmiş olan ku-
tuplaşma,  endişe verici boyutlara taşınmış, dolayısıyla, yasama, yürütme ve yargıya 
güven sarsılmıştır. 

Toplumun acil ihtiyacı, yüzeysel “çözümler” ve toplumu kamplara ayıracak uygula-
malar değil, hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun yargı bağımsızlığını, adil yargı-
lanmayı ve hukukun üstünlüğünü sağlayacak sistemsel güvencelerin getirilmesidir. 

Bu sebeplerle, toplumun huzuru, ülkemizin geleceği açısından kanunu bir kez daha 
görüşülmek üzere TBMM’ne göndermenizi ve iktidar ve muhalefet partileriyle, 
ilgili bütün kurum ve kuruluşları diyalog ve uzlaşıya davet etmenizi yüksek takdir ve 
tensiplerinize en derin saygılarımla arz ederim.”

Avukat Metin Feyzioğlu 
Ankara Barosu Başkanı

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİ BAROLARIYLA 
BİRLİKTE İMZALADIĞIMIZ  

“SONUÇ BİLDİRİSİ” HAKKINDA  
KAMUOYU AÇIKLAMASI

Ankara Barosu, Kars Barosu’nun davetlisi olarak, 19 
Şubat 2011 tarihinde, “Doğu ve Güneydoğu Baroları 
Toplantısı”na katılmış, toplantı sonunda Bölge Barolarının 
önerileri doğrultusunda hazırlanan 5 maddelik bildiriye 
imza atmıştır. 

Konuyla ilgili, 21 Şubat 2011 tarihinde bir kamuoyu 
açıklaması yayınlayan Baromuz, evrensel hukuk ilkeleri 
ışığında “cesaretle” bir araya gelindiğinde, Türk top-
lumunun geleceğinden duyduğu haklı endişelerin son 
bulacağını savunmuştur. 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİ 
BAROLARIYLA BİRLİKTE İMZALADIĞIMIZ 

“SONUÇ BİLDİRİSİ” HAKKINDA  
KAMUOYUNA DUYURU

1. 19 Şubat 2011 tarihinde Kars’ta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Baroları 
toplantısı yapılmıştır. Toplantıya Ankara Barosu da misafir olarak katılmıştır. 

2. Toplantının başında söz alan Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, özel 
görevli ağır ceza mahkemelerinin varlığının demokrasi ve adil yargılanma hakkı 
ile bağdaşmadığını, bir devlette iki farklı usule sahip soruşturma ve yargılama 
sistemi olamayacağını, ceza mahkemelerine devleti korumak gibi bir ödev yük-
lenemeyeceğini, ceza yargılamasında amacın evrensel hukuk ilkelerine uyularak 
maddi gerçeğe ulaşılması olduğunu ifade etmiştir. 

3. Av. Feyzioğlu, toplantı sonunda hazırlanacak olan sonuç bildirgesinin yanı sıra, 
Türkiye’deki bütün baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin tereddütsüz ve çe-
kincesiz imzalayacağını düşündüğü, özel görevli ağır ceza mahkemelerinin kal-
dırılmasına yönelik tek maddelik ek bir bildiri önermiştir. 

4. Toplantı sonunda, Bölge Barolarının önerileri doğrultusunda, CMK’nın 250’nci 
maddesi ile görevlendirilen Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılması, sanıkların 
kendilerini en iyi ifade edebilecekleri dilde savunma yapmalarının Avrupa İn-
san Hakları Sözleşmesi,  Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu güvencesinde 
bir hak olduğu, Mutki’de bulunan toplu mezarla yeniden gündeme gelen “faili 
meçhuller”in üzerine kararlılıkla gidilmesi gerektiği, noterlere bir takım ilave 
yetkiler verilerek ve belli miktarın altında alacakları takip imkanından yoksun 
bırakarak avukatlık meslek alanının daraltılmasının doğru olmadığı, demokra-
tik bir anayasanın toplumdaki tüm kesimlerin katılımıyla hazırlanabilmesi için 
öncelikle parlamentoda temsilde adaletin sağlanması gerektiği ve bunun için de 
hiçbir demokratik ülkede görülmeyecek şekilde yüksek olan seçim barajının, 
önümüzdeki ilk genel seçimden itibaren geçerli olmak üzere düşürülmesi konu-
larında bir sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. 

5. Herkesçe bilindiği üzere, Ankara Barosu’na göre, “hak” ve “haksızlık” değer-
lendirmeleri yapılırken, hiçbir şekilde siyasi görüş, ırk, etnik köken, dil, din, 
mezhep ve cinsiyetin önemi yoktur. Ankara Barosu kimden gelirse gelsin, kime 
yapılırsa yapılsın haksızlığın karşısında, haksızlığa uğrayanın yanında olmuş, 
adil yargılanma hakkını, insan haklarını ve evrensel hukuk ilkelerini savunmayı 
en önemli görev olarak bilmiştir.

6. Bu çerçevede, Ankara Barosu, 1 Şubat 2011 tarihinde, ülkemizdeki yaklaşık 70 
bin avukatın 47 binini temsil eden 24 baroyla birlikte hazırladığı bildiriyle:
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 - Tartışma ortamı yaratılmadan ve toplumsal uzlaşı sağlanmaya çalışılma-
dan alelacele yapılan bir anayasa değişikliği sonucunda yargı bağımsızlığının 
tehlikeye girdiğini,

 - Yargının hiçbir yapısal sorununa çözüm getirmeyen, fakat hakimleri 
yürütmeye bağımlı kılan düzenlemelerin topluma yargı reformu olarak tanı-
tıldığını,   

 - Yargıtay ve Danıştay’ın üye sayılarının arttırılmak istenmesinin amacının 
yüksek yargıyı da yürütmenin etkisine açmak olduğunu, 

 - Anayasa Mahkemesi’nin, Yargıtay ve Danıştay’ın üzerinde bir temyiz 
mercii haline getirilmesinin büyük bir kaos yaratacağını, 

 - Özel görevli ağır ceza mahkemelerinin derhal kaldırılması gerektiğini, 

 - Avukatlara görevlerini icra ederken adliye binalarında dahi çıkarılan 
zorlukların ve yargının diğer kurucu unsurlarına göre ayrımcılığa tabi tutul-
masının hukuk devletiyle bağdaşmadığını, 

 - Hukukun özgürlükleri güvence altına almadığı bir sisteme demokrasi 
adını vermenin mümkün olmadığını,

 - Yargı reformu adıyla yapılan düzenlemelerin aslında üstünlerin hukuku-
nu ve yargısını yaratacağını, 

 - Türkiye’yi hukuk devleti olmaktan çıkaracak, totaliter bir rejime zemin 
hazırlayan bu gidişe karşı toplumu uyarmanın hukukçuların, baroların ve 
bütün demokratik kitle örgütlerinin tarihsel bir görevi olduğunu, 

 - Hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun, yürütme organının yargı üze-
rindeki etkisini ortadan kaldıracak, yargının bağımsızlığını sağlayacak, sağlıklı 
bir demokrasi açısından tehlikeli boyutlara gelmiş kutuplaşmalara son verecek 
yeni bir anayasa hazırlanması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu,

 - Demokrasi adına yapıldığı ileri sürülen düzenlemeler sonucunda demok-
rasinin telafisi güç zararlara uğrayacağını ve kişi özgürlüklerinin tamamen 
güvencesiz kalacağını, gazetelere ilan vererek kamuoyuna duyurmuş ve “çok 
geç olmadan” duyarlı kamuoyunu göreve çağırmıştır. 

7. Yine Ankara Barosu, 12 Şubat 2011 tarihinde yaptığı kamuoyu duyurusunda, 
delilleri karartmaya kalkışmayan, kaçmayan, hatta kaçmayacağı bütün davranışla-
rıyla sabit olan insanların tutuklanmasını kınamış, tutuklamayı yargısız infaz olarak 
uygulayan anlayışı şiddetle protesto etmiştir.  

Ankara Barosu olarak ülkemizin bütün hukukçularından, barolarından, üni-
versitelerinden, demokratik kitle örgütlerinden ve demokratik bir ülkede yaşa-
mak isteyen her bireyden beklentimiz, evrensel hukuk ilkeleri ve demokrasinin 
ışığında cesaretle bir araya gelmeleri, hiçbir siyasi kaygı gütmeksizin, haksızlığa 
haksızlık, yanlışa yanlış demeleridir. Bu gerçekleştiğinde, toplumumuzun gele-
ceğinden duyduğu haklı endişeler son bulacaktır.
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İSTANBUL BAROSU İLE ORTAK AÇIKLAMA : 
“ÖĞRENCİLERE YÖNELİK 

ÖLÇÜSÜZ GÜCÜ KINIYORUZ”

YÖK’ü protesto etmek isteyen gençlere uygulanan 
şiddet üzerine harekete geçen Ankara Barosu Yönetimi, 
03 Aralık 2010 tarihinde, yaşanan olayları kınadığını 
bildiren bir basın açıklaması hazırlamıştır.

Devam eden olaylar ve üniversite öğrencileri ile yöne-
timlerine soruşturma açıldığı haberleri üzerine, Baromuz 
bu kez İstanbul Barosu ile ortak hareket ederek tepkisini 
ortaya koymuştur. İstanbul Barosu Başkanı Av. Ümit 
Kocasakal ve Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Fey-
zioğlu, Ankara Barosu Kültür ve Eğitim Merkezi’nde 
(ABEM) bir basın toplantısı düzenleyerek, demokrasiye 
zarar veren bu uygulamaları şiddetle kınamışlardır.
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İSTANBUL BAROSU BAŞKANI  
AV.ÜMİT KOCASAKAL VE ANKARA BAROSU BAŞKANI  

AV. METİN FEYZİOĞLU’NUN  
ORTAK BASIN BİLDİRİSİDİR.

1. Emniyet güçlerinin,  siyasi iktidarı protesto eden üniversite öğrencilerine karşı 
şiddet boyutuna varan ölçüsüz güç kullanması demokrasi adına kaygıyla ve tep-
kiyle izlenmektedir. 

2. Siyasi iktidar ise, üniversite yöneticilerine karşı bir demokraside kabulü müm-
kün olmayacak şekilde açıkça saldırıya geçmiştir. 

3. Siyasi iktidarın ve iktidarın bir temsilcisi gibi davranan YÖK Başkanlığının üni-
versite özerkliğine ve özgür düşünceye tahammülü olmadığı anlaşılmıştır.  

4. Bugün Türkiye’de yaşananlar, sivil dikta uygulamalarıdır. Türkiye, hukuk devleti 
olmaktan hızla uzaklaşmaktadır.

5. Demokrasilerde protesto, toplantı, gösteri ve yürüyüş hakkı, ifade özgürlüğü-
nün vazgeçilmez koşuludur. Siyasi iktidarın bu haklara saygı duyması ve hoşgö-
rü göstermesi zorunludur. 

6. İstanbul’da Dolmabahçe’de ve Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanan 
olaylarda, gösteri hakkını kullanmak isteyen öğrencilerin şehir girişlerinde dur-
durulması, otobüslere hapsedilmesi, seyahat özgürlüğünün, suç teşkil edecek 
şekilde dayanaksız ve keyfi şekilde sınırlandırılmasıdır.  

7. Polisin, protesto haklarını kullanmak isteyen öğrencilere karşı ölçüsüz  güç kul-
lanması, öğrencileri dövmesi, kasten yaralama suçuna vücut vermiştir. Bu dayak 
sırasında bir öğrencinin çocuğunu düşürmesi ise uygulanan gücün şiddetinin ve 
ölçüsüzlüğünün en açık kanıtıdır.

8. Bundan çok daha vahim olanı ise, siyasi iktidar yetkililerinin öğrencileri aşağı-
layan,  onlara terör örgütü üyesi muamelesi yapan, demokratik protesto özgür-
lüğünü yok sayan, polisin ölçüsüz güç kullanımını onaylayan, hatta teşvik eden 
açıklamalarıdır. Bu tür bir yaklaşımın hukuk devletinde ve demokrasilerde yeri 
yoktur. 

9. YÖK Başkanlığı ve siyasi iktidar yetkililerince yapılan açıklamalar, Ankara Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı ve öğrenciler hakkında ceza ve disiplin 
soruşturması açılması yönünde bir baskı ve dayatmadır.  

10. Bütün bu yaşananlar, totaliter devletin ve faşizmin artık çok yakından duyulma-
ya başlayan ayak sesleridir. 

11. Biz, Ankara ve İstanbul Baroları olarak demokrasiyi hedef alan bu uygulama-
ları şiddetle kınıyor, üniversite yönetimlerinin ve demokratik protesto hakkını, 
hukuka uygun biçimde kullanan öğrencilerin yanında olacağımızı, faşizm bo-
yutlarına ulaşan hukuksuzlukların karşısında kararlılıkla duracağımızı ve süreci 
büyük bir “titizlik”le izlemeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı 
ve kaygıyla sunuyoruz.
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ANKARA BAROSU’NDAN 
EGEMEN BAĞIŞ’A KINAMA

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın bir 
televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kendisine 
yumurta atan öğrencileri kastederek “21 yaşındaki bir 
üniversite öğrencisinin nasıl 4 tane avukatı olabiliyor? 
O avukatların geçmişte hangi davalara baktığımız zaman 
bu işin arkasında genç kardeşlerimizi istismar eden bir 
takım örgütlenmeler olduğunu görüyorsunuz” sözleri 
üzerine, Baromuz Yönetim Kurulu basın açıklaması 
hazırlamış ve avukatlara, avukatlık mesleğine ve sivil 
toplum kuruluşlarına yönelik sözleri nedeniyle Egemen 
Bağış’ı kınamıştır.

Kınama metni, ulusal ve yerel gazete, televizyonlarla 
gönderilmiş, ayrıca İngilizce, Fransızca ve Almancaya 
tercüme edilerek, yabancı basın temsilciliklerine iletilmiştir. 
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DEVLET BAKANI VE AVRUPA BİRLİĞİ 
BAŞMÜZAKERECİSİ  EGEMEN  BAĞIŞ’IN 
MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK SÖZLÜ 

SALDIRISINI KINIYORUZ

1. Devlet Bakanı ve Avrupa Birliği Başmüzakerecisi Sayın Egemen Bağış’ı yumurta 
atarak protesto eden üniversite öğrencisi hakkında, Sayın Bağış’ın şikayeti üze-
rine ceza davası açılmıştır.

2. Sayın Bakan, NTV adlı televizyon kanalında katıldığı bir programda, yumurta 
atan öğrenciyi savunan avukatları kastederek şu cümleleri sarf etmiştir: “...21 
yaşındaki bir üniversite öğrencisinin nasıl bir anda 4 tane avukatı olabiliyor. O 
avukatların geçmişte hangi davalara baktığına, hangi sivil toplum örgütlerinde ne 
tür görevler aldıklarına baktığınız zaman bu işin arkasında genç kardeşlerimizi 
istismar eden bir takım örgütlenmeler olduğunu görüyorsunuz.”

3. Sayın Bağış’ın bu ifadesi, hem kendisi hem de Avrupa Birliği Başmüzakerecisi 
olması sebebiyle ülkemiz açısından büyük bir talihsizliktir. Çünkü Sayın Bağış, 
bu açıklamasıyla, en temel haklardan olan savunma hakkını inkar etmekte, yar-
gının kurucu unsuru olan avukatları, gördükleri kamu hizmeti sebebiyle hedef 
göstermektedir. Öte yandan, anlaşıldığı üzere, Sayın Bağış’a göre, sivil toplum 
kuruluşları toplum için zararlı örgütlerdir.

4. “Siyah renkli ceketinin sol omuz k ısmı kirlendiği ve kendisine karşı fiziki şiddet 
içeren davranışta bulunulduğu” gerekçesiyle, yumurta atan öğrenciden “davacı 
ve şikayetçi” olan Sayın Bakan, yargılanan öğrenciyi savunan avukatları hedef 
göstermek ve sivil toplum örgütlerini de, “genç kardeşlerini istismar eden” za-
rarlı örgütlenmeler olarak nitelendirmek suretiyle, demokrasinin ve hukuk dev-
letinin vazgeçilmez unsurlarını hiçe saydığını göstermiştir.

5. Ankara Barosu olarak, Avrupa Birli ği Başmüzakericisi olan bir bakan tarafından 
meslektaşlarımıza, avukatlık mesleğine ve sivil toplum örgütlerine yapılan bu sözlü 
saldırıyı ağır şekilde kınadığımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.  Saygılarımızla. 
 
Ankara Barosu Yönetim Kurulu

7.01.2011
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Wir verurteilen die verbalen Angriffe des 
Staatsministers und Verhandlungsführers der Türkei 

in den Beitrittsverhandlungen mit der EU, Herrn 
Egemen Bagıs, gegen unsere Kolleginnen  

und Kollegen.

1. Auf die Strafanzeige des Staatsministers wurde gegen einen Studenten Klage 
erhoben, der aus Protest ein Ei geworfen hatte.

2. Herr Staatsminister äußerte im TV-Kanal NTV gerichtet auf die Rechtsanwa-
elte, die den Studenten, der das Ei geworfen hatte, verteidigten, das Folgende: 
“Wie kann ein 21 -jaehriger Student ruck-zuck vier Rechtsanwaelte anheuern. 
Wenn sie in Betracht ziehen, mit welchen Prozessen diese Rechtsanwaelte in der 
Vergangenheit betraut waren, bei welchen NGOs sie engagiert sind, würden sie 
feststellen, dass unsere jungen Brüder und Schwestern von einigen Organisati-
onen missbraucht werden”.

3. Diese Ausserung von Herrn Bagıs ist sowohl für ihn , aber auch für unser Land 
aeusserst unglücklich, weil er gleichzeitig Verhandlungsführer der Türkei in den 
Beitrittsverhandlungen mit der EU ist. Mit dieser Aeusserung verneint Herr 
Bagıs das Recht auf Verteidigung als Grundrecht und macht die Rechtsanwaelte 
aufgrund ihrer öffentlichrechtlichen Aufgabe zur Zielscheibe. Anscheinend bet-
rachtet Herr Bagıs NGOs als gefaehrliche Organisationen für die Gesellschaft.

4. Herr Staatsminister, der den Studenten wegen “Beschmutzung der linken 
Oberschulter seiner Jacke und pyhsischer Gewalt” angezeigt hat, hat, indem 
er die Rechtsanwaelte, die den Studenten verteidigen, zur Zielscheibe ge-
macht hat und die NGOs als gefaehrliche Organisationen diskreditiert hat, 
die “unsere jungen Brüder und Schwestern missbrauchen”, gezeigt, dass er für 
den unverzichtbaren Bestandteil der Demokratie und des Rechtsstaates keine 
Wertschätzung übrig hat.

5. Als Rechtsanwaltskammer von Ankara verurteilen wir den verbalen Angriff ge-
gen unsere Kolleginnen und Kollegen, gegen den Anwaltsberuf und gegen die 
NGOs auf das Schärfste und geben diese Erklaerung der Öffentlichkeit zur 
Kenntnis.

Mit freundlichen Grüssen

Vorstand der Rechtsanwaltskammer von Ankara
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•	 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı  
 Abdullah GÜL
•	 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
•	 Adalet ve Kalkınma Partisi  
 Genel Başkanlığı
•	 Cumhuriyet Halk Partisi  
 Genel Başkanlığı
•	 Milliyetçi Hareket Partisi  
 Genel Başkanlığı

•	 Barış ve Demokrasi Partisi  
 Genel Başkanlığı
•	 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
•	 Avrupa Konseyi Başkanlığı
•	 Avrupa Parlementosu Başkanlığı
•	 Avrupa Birliği Komisyonu
•	 Yerli ve Ulusal Basın Kuruluşları

•	 Agence France Presse (AFP) - Fransa
•	 Le Monde - Fransa
•	 Fransa 24 - Fransa
•	 France 24 TV- Fransa
•	 Le Figaro - Fransa
•	 Associated Press (AP) - ABD
•	 Bloomberg L. P. - ABD
•	 Defense News - ABD
•	 Business Week - ABD
•	 Herald Tribune – ABD
•	 The NewYork Times - ABD
•	 Newsweek - ABD
•	 Time Magazine – ABD
•	 NBC News – ABD
•	 Washington POST – ABD
•	 Ansa Haber Ajansı - İtalya
•	 Apcom Basın Ajansı – İtalya
•	 Financial Times - İngiltere
•	 Reuters-İngiltere
•	 ABC News – İngiltere
•	 Associated Press Television News  
 (APTN) - İngiltere
•	 Global Business Reports - İngiltere
•	 BBC - İngiltere
•	 Reuters – İngiltere
•	 RTV (Reuters TV)  - İngiltere
•	 The Guardian - İngiltere
•	 The Middle East Magazine - İngiltere
•	 The Sunday Times - İngiltere
•	 Berliner Zeitung - Almanya

•	 ARD Radio – Almanya
•	 ARD TV – Almanya
•	 Deutsche Welle Radio - Almanya
•	 Deutsche Welle TV – Almanya
•	 Der Spiegel – Almanya
•	 Die Tageszeitung – Almanya
•	 ZDF TV - Almanya
•	 Die Zeit – Almanya
•	 DPA - Almanya
•	 Frankfurter Allgemeine Zeitung  
 (FAZ) - Almanya
•	 Le Soir – Belçika
•	 VRT – Belçika
•	 Spanish News Agency (EFE) -İspanya
•	 ABC Daily Newspaper-İspanya
•	 El Mundo – İspanya
•	 La Vanguardia – İspanya
•	 Ad Nieuws Media - Hollanda
•	 Akdeniz Radyo ve Televizyonu - KKTC
•	 ANP Haber Ajansı-Hollanda
•	 De Volkskrant – Hollanda
•	 Mix Media - Hollanda 
•	 Netherlands Press Assocation  
 (GPD) – Hollanda
•	 Atina Haber Ajansı  
 (ANA) - Yunanistan
•	 ERT – Yunanistan
•	 Capital –Bulgaristan
•	 Maritsa Gazetesi – Bulgaristan
•	 Der Standard – Avusturya 

Yabancı Basın Kuruluşları

SAYIN EGEMEN BAĞIŞ’I KINAMA METNİNİN  
GÖNDERİLDİĞİ YERLER
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BALYOZ DAVASI’NDAKİ 
TUTUKLAMALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, 12 Şubat 2011 tari-
hinde kamuoyunda “Balyoz Planı” davası olarak bilinen 
dava kapsamında yapılan tutuklamalar konusunda, 
“Tutuklamayı Yargısız İnfaz Olarak Uygulayan Anlayışı 
Protesto Ediyoruz!” başlıklı bir basın bildirisi hazırla-
mıştır. Tutuklamanın bir ceza olmadığının savunulduğu 
bildiride, uygulamanın adil yargılanmayı ortadan kaldı-
rarak toplumdaki bütün bireylerin hukuki güvenliğini 
tehdit ettiği vurgulanmıştır.
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TUTUKLAMAYI YARGISIZ İNFAZ OLARAK 
UYGULAYAN ANLAYIŞI PROTESTO EDİYORUZ!

1. İstanbul Silivri’de görülmekte olan ve kamuoyunda “Balyoz” davası olarak bi-
linen davada, 11.02.2011 tarihli duruşmada, 133 sanığın tutuklanmasına, 29 
sanığın yakalanmasına karar verilmiştir.

2. Tutuklama gerekçesi olarak, basından ve meslektaşlarımızdan öğrendiğimiz üze-
re,  sanıklar aleyhine olduğu ileri sürülen “yeni delil”lere ulaşılmış olması göste-
rilmiştir. Bu delillerin, mahkemece koruma altına alındığı, dolayısıyla hiç kimse 
tarafından karartılmalarının söz konusu olamayacağı açıktır.

3. Yine meslektaşlarımızın bize bildirdiğine göre, duruşma sırasında savcılık ta-
rafından tutuklama talep edildikten sonra, sanıklara ve müdafilerine söz hakkı 
tanınmayarak, savunma hakkı ağır şekilde ihlal edilmiştir.

4. Tutuklama bir ceza değildir. Bu sebeple, bir sanığın tutuklanması için yalnızca 
suçluluğu hakkında kuvvetli şüphe olması yetmez. Tutuklama kararı verilebil-
mesi için, sanığın kaçacağını veya delilleri karartacağını gösteren somut olgula-
rın da bulunması zorunludur.

5. Ceza Muhakemesi Kanunu’na, Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre 
kural, tutuksuz yargılamadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise, kaçma imkanı veya 
delilleri karartma imkanı olduğu halde kaçmayan ve delilleri karartmayan bir sanığın, 
mahkeme tarafından kaçacağının ya da delilleri karartacağının kabul edilebilmesi için 
çok somut deliller ve gerekçeler gösterilmesini emretmektedir.

6. Somut olayda, sanıklar bir yıldan fazla süre önce başlamış olan soruşturma sı-
rasında ve 13 celsedir devam eden davada kaçmamışlar, delilleri karartmaya yö-
nelik bir davranışta bulunmamışlardır. Esasen bütün deliller toplanarak, mah-
kemece koruma altına alınmıştır. Şu halde 133 sanığın tutuklanması, yargılama 
bitmeden infaza konulan bir ceza olduğu izlenimini yaratmaktadır. 

7. Tutuklamanın bir ceza olarak infaz edilmesi, hiç kuşkusuz, yargılamayı içerikten 
yoksun bırakan ve anlamsız kılan, adil yargılanmayı ortadan kaldıran, toplum-
daki bütün bireylerin hukuki güvenliğini tehdit eden bir uygulamadır.

8. Adil yargılanma hakkı ihlallerine, toplumu korku ve endişeye sürükleyen uygu-
lamalara artık yeter denilmelidir.

9. Bir kişi hayatı boyunca suç işlemeyeceğini garanti edebilir ve bu sözünü tutabilir. 
Ancak hiç kimse bir gün yargılanmayacağını garanti edemez. Bu sebeple, bir demok-
raside ceza yargılaması uygulamaları, toplumdaki bireylere, hukuki güvenlik hak-
kına sahip olduklarını ispatlamak zorundadır. 12 Eylül 2010 referandumuyla ileri 
demokrasiye geçtiği ileri sürülen ülkemizde, yasama, yürütme ve yargı organlarına 
düşen ödev, her bireyin geleceğe güvenle bakmasını sağlamaktır.

10. Yasama, yürütme ve yargı organlarının bütün temsilcilerine ve gerçek demok-
rasiyi sağlayacak tek güç olan sivil toplumu oluşturan duyarlı tüm bireylere say-
gıyla duyurulur. 
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“DEKOLTEDEN” CİNSEL SALDIRI EYLEMİ  
DAVETİYESİ ÇIKARAN ANLAYIŞI KINAYAN BAROMUZ 

BASIN AÇIKLAMASI

Ankara Barosu, taciz veya tecavüze uğrayan kadının, de-
kolte giyinmesi durumunda suça ortak olduğuna yönelik 
açıklamalar yapan Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker’i kınayan bir basın 
açıklaması hazırlamıştır. Çeker’in kadına yönelik cinsel 
şiddeti haklı gösterdiği ve cinsel şiddete özendirdiği 
belirtilen açıklamada, töre ve namus cinayetlerinin son 7 
yılda yüzde 1.400 arttığına dikkat çekilmiştir. 

Baromuz ayrıca, Çeker hakkında, suçu ve suçluyu övdü-
ğü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği gerekçeleriyle 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulunmuş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na 
gerekli idari soruşturmanın yapılması için yazı yazmıştır. 
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ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

17.02.2011

KAMUOYUNA DUYURU

Son yıllarda kadına yönelik şiddetin çok yüksek oranda arttığı kimsenin yadsımadığı 
bir gerçektir. Resmi kayıtlara yansıyan verilere göre dahi, son yedi yılda 4 bin 63 
kadın öldürülmüş, “töre ve namus cinayeti” 7 yılda yüzde 1400 artmıştır.

 Ankara Barosu olarak biz, Baromuz Kadın Hakları Danışma Merkezine başvuran 
yüzlerce kadını uğradığı şiddetten korumak için çözüm arıyor, yasal yolları geliştir-
meye ve uygulamada yaşanan sorunlara dikkat çekerek gidermeye çalışıyoruz.

 Hal böyleyken, İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker’in açıkla-
ması sadece kınamakla geçiştirilemeyecek kadar endişe verici ve vahimdir. Orhan 
Çeker yaptığı açıklamayla, akademik kimliğinin gereklerine aykırı olarak kadına 
yönelik cinsel şiddeti haklı göstermiş ve özendirmiştir.

Kişilerin birbirine en yakın olduğu ilişki biçimi olan evlilik birliğinde dahi tecavüz, 
Türk Ceza Kanununda bir suç olarak düzenlenmiş ve her bir cinsel ilişki için eşin 
rızası aranmışken, “dekolteden” cinsel saldırı eylemi davetiyesi çıkarmak tecavüzcü-
lerin akıl hocalığına soyunmaktır.

Gerçekte sorunun odağında, kadın ya da kadının kılığı, kıyafeti, davranışı değil, 
cinsiyet ayrımcı, erkeklerin kadınlardan üstün olduğuna inanan çağ dışı ve insanlık 
dışı zihniyet vardır. Ankara Barosu olarak biz, bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Bu 
çerçevede, kadını küçük gören çağdışı açıklama ve uygulamalara karşı her türlü yasal 
yola başvuracağımızı ve başta Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olmak üzere 
ilgili bütün kurullarımız eliyle, başvurularımızın takipçisi olacağımızı kamuoyunun 
bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 
KONULU BAROMUZ BASIN AÇIKLAMASI

Baromuz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle, 19 Ekim 
2010 tarihinde bir basın açıklaması yaparak, kadına kar-
şı şiddetin önlenmesi konusunda Ankara Barosu’nun, 
eğitim, bilinçlendirme ve kadınlarımızın yanında olma 
konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirece-
ğini bildirmiştir. 
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BASIN AÇIKLAMASI

İster kamusal alanda isterse özel yaşamda meydana gelsin, her türlü fiziksel, cinsel, 
psikolojik acı ve ıstırap veren eylemlerle, kadınları tehdit eden, onları keyfi olarak 
özgürlüğünden yoksun bırakan şiddet olgusu, yıllardır varlığını sürdürmektedir.   

Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesinde kadına 
yönelik şiddet, ‘ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, 
cinsel, psikolojik acı veya sıkıntı veren ya da verebilecek olan cinsiyete dayalı bir 
eylem, uygulama ya da bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak 
özgürlükten yoksun bırakma’ biçiminde tanımlanmaktadır. 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, kadınlara yönelik 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, ‘bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da 
oransız bir şekilde kadınları etkileyen şiddet’ olarak açıklamaktadır.

Sadece ülkemizin değil, tüm dünyada sorun olan, Kadına yönelik şiddetin, sadece 
kadının sorunu olmadığı, toplum sağlığını yakından ilgilendirdiği kabul edilerek, 
kalıcı çözümler için kararlı bir devlet politikasının uygulanması ve şiddeti önleme 
konusunda tüm baroların, yerel yönetimlerin, kadın derneklerinin, medyanın, yargı 
ve kolluk güçlerinin işbirliği içinde bulunması çok önemlidir.

Bu kapsamda, toplumda şiddet konusunda duyarlılık yaratmak için, öncelikle okul-
da, ailede, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde kadın hakları ve aile içi 
şiddet ve şiddeti önleme konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılması, kadınlara 
eşit iş fırsatları yaratılmasında öncülük edilmesi, şiddetin olumsuz etkileri konu-
sunda görsel ve yazılı basında dikkat çekici yayınlar yapılması, ihtiyacı karşılayacak 
sayıda kadın sığınma evlerinin açılması zorunludur. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda, Ankara Barosu’nun, eğitim, bilinçlen-
dirme ve kadınlarımızın yanında olma konusunda her türlü öncülüğü yapacağını 
ve üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getireceğini bildirir, kadınlarımızı ve 
bu yolda mücadele eden tüm kişi ve kuruluşları şiddetten arınmış bir toplum içinde 
yaşamak arzusuyla saygıyla selamlarız.

Ankara Barosu Yönetim Kurulu
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İÇKİLİ RESTORAN BASKINI YAPAN 
POLİSLERE SUÇ DUYURUSU

Baromuz, 10 Aralık 2010 tarihinde yanlarında aileleri 
olan çocuklar hakkında içkili lokantada bulundukları 
gerekçesiyle işlem yapan polisler hakkında adli ve idari 
işlem yapılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurulmuş-
tur. Olaya tanıklık eden Ankara Barosu Başkanı Metin 
Feyzioğlu’nun cep telefonuyla çektiği fotoğrafla belgele-
diği olay yerli ve yabancı yazılı/görsel basında da geniş yer 
bulmuştur. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın incelemesi 
devam etmektedir.
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA 
HAZIRLANAN KADIN HAKLARI BİLDİRGESİ

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli 
projeler geliştiren Ankara Barosu, tüm yasaları tek tek in-
celeyerek kadının günlük hayatta bilmesi gereken kanun 
maddelerini derlemiş ve bir araya getirmiştir.  Baromuz, 
söz konusu maddeler ile oluşturduğu Kadın Hakları 
Bildirgesi’ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde “Yalnız 
Kadının Hakkı Var” başlıklı bir ilanla tüm kamuoyuna 
duyurmuştur. Hazırlanan ilan metni ayrıca, Milliyet, 
Vatan, Radikal, Sabah, Posta ve Birgün gazetelerinde 
ücretsiz olarak yayınlanmıştır.
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KADIN HAKLARI BİLDİRGESİ

1) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptirler ve devlet bu eşitliğin yaşama geçiril-
mesiyle yükümlüdür. (10. Madde; Anayasa)
Tüm insanlar hukuk düzeninin sınırları içerisinde eşittirler. (Madde 8; Medeni 
Yasa)
2) Kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz, kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, 
kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir muameleye tabi tutulamaz. (Madde 17; 
Anayasa)
3) Kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır ve saldırıya uğrayan kişi 
korunma isteme hakkına sahiptir. (Madde 24; Medeni Yasa)
4) Olağanüstü durum söz konusu olmadıkça erkek veya kadın 17 yaşını doldurma-
dan evlenemez. (Madde 124; Medeni Yasa)
5) Hısımların birbirleri ile evlenmeleri yasaktır.  (Madde 129; Medeni Yasa)
6) Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan eşin 
tazminat hakkı vardır.  (Madde 174; Medeni Yasa)
7) Eşler birlikte yaşamak, birbirlerine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır-
lar. (Madde 185; Medeni Yasa)
8) Eşlerden her biri meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak zorunda değil-
dir. (Madde 192; Medeni Yasa)
9) Aile konutu olarak kullanılan taşınmazın maliki olmayan eş tapu kütüğüne “aile 
konutu” şerhinin verilmesini isteyebilir. Eşler diğer eşin açık rızası olmaksızın aile 
konutu ile ilgili hakları sınırlayamaz. (Madde 194; Medeni Yasa)
10) Ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya aile huzuru ciddi biçim-
de tehlikeye düştüğünde eşler ayrı yaşama hakkına sahiptir. (Madde 197; Medeni 
Yasa )
11) Boşanma halinde edinilmiş mallara katılımda bulunan eşin talep hakkı vardır. 
(Madde 227; Medeni Yasa)
12) Evliliğin sona ermesi halinde, aile konutunda kalmak ve eşyaları kullanmak 
hakkı söz konusudur. (Madde 254; Medeni Yasa)
13) Çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafın-
dan karşılanır. (Madde 327; Medeni yasa)
14) Çocuğa fiilen bakan anne; çocuk adına babaya nafaka davası açabilir. (Madde 
329; Medeni Yasa)
15) Ana-baba evli değilse, velayet anneye aittir. (Madde 337; Medeni Yasa)
16) Yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşülecek bir durumun varlığı halinde, 
kardeşler ile altsoy ve üstsoydan nafaka talep edilebilir. (Madde 364; Medeni Yasa)
17) Şiddet veya korkuya yönelik söz ve davranışlara maruz kalınması halinde, kolluk 
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kuvvetlerinden (karakol), C.Savcılığından veya Aile Mahkemesi’nden koruma talep 
edilebilir. (Ailenin Korunmasına Dair Yasa)
18) Aynı konutta birlikte yaşayan kişilerden birine karşı kötü davranışta bulunan 
kişi hapis cezası ile cezalandırılır. (Ailenin Korunmasına Dair Yasa)
19) Kocanın hamile eşini ya da bir erkeğin sürekli birlikte yaşadığı kendisinden 
hamile kalmış kadını çaresiz durumda terk etmesinin ceza yaptırımı vardır. (Ailenin 
Korunmasına Dair Yasa)
20) Velayet hakkı kaldırılmış olsa dahi çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır 
şekilde tehlikeye sokan ana ve babaya da ceza verilir. (Ailenin Korunmasına Dair 
Yasa)
21) Eşin yada çocuğun kasten yaralanması hapis ile cezalandırılır. (Madde 86; Türk 
Ceza Yasası)
22) Çocuğa, kendisini savunamayacak durumdaki kişiye ve hamile kadına işkence 
ve eziyet yapılması hapis cezası ile cezalandırılır. (Madde 94; Türk Ceza Yasası)
23) Kişiye rızası dışında ya da aldatma ile cinsel davranışta bulunulması beden 
bütünlüğünün ihlali olduğundan, şikayet söz konusu olduğunda cezai yaptırım 
uygulanır. (Madde 102; Türk Ceza Yasası)
24) Çocuklara karşı cinsel istismarda bulunulması suç olup, cinsel istismarın 
çocuğun hısımları ya da yakınları tarafından gerçekleştirilmesi verilecek cezanın 
arttırılması sebebidir. (Madde 103; Türk Ceza Yasası)
25) Cinsel taciz halinde şikayet üzerine ceza verilmesi söz konusudur. (Madde 105; 
Türk Ceza Yasası) İşveren tarafından şeref ve namusa dokunacak sözler sarfedilir, 
cinsel tacizde bulunulursa, işçinin iş ilişkisini altı gün içerisinde feshetme hakkı 
vardır. (Madde 24; İş Yasası)
26) Hukuka aykırı olarak kişinin bir yer gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetini 
kısıtlayan kişi hapis ile cezalandırılır. (Madde 109; Türk Ceza Kanunu)
27) İşveren tarafından iş ilişkisinde cinsiyet veya hamilelik nedeni ile ayrım yapıla-
maz. (Madde 5; İş Yasası)
28) Cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum gibi nedenler, 
işverenin iş akdini feshetmesinde geçerli bir sebep oluşturmaz. (Madde 18; İş Yasası)
29) İş akdinin geçerli bir sebep olmaksızın işveren tarafından feshi halinde bir ay 
içerisinde işe iade davası açılabilir. (Madde 20; İş Yasası)
30) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaat gibi yer altı veya 
su altında kadın işçi çalıştırılması yasaktır. (Madde 72, İş Yasası)
31) Hekim raporunun varlığı hainde, hamile kadın ücretinde herhangi bir azalma 
yapılmaksızın daha hafif bir işte çalıştırılmalıdır. (Madde 74; İş Yasası)

46

Basın Açıklamaları



ARABULUCULUK YASA TASARISI İLE İLGİLİ ANKARA 
BAROSU’NUN GÖRÜŞÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeyi bekle-
yen “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun 
Tasarısı”nı değerlendirmek üzere 12 Mart 2010 tari-
hinde TBB Baro Başkanları toplantısı düzenlenmiş ve 
toplantıya Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 
da katılmıştır. Feyzioğlu, tasarının avukatı dışlayan bir 
yargı sistemi getirdiğini, avukatın meslek alanını elinden 
aldığını, bu nedenlerden ötürü de TBB ve tüm barolarca 
karşı çıkılması gerektiğini dile getirmiştir.
 
Toplantının ardından Ankara Barosu Başkanlığı, Arabu-
luculuk Yasa Tasarısı ile ilgili görüşlerini hazırladığı bir 
bildiri ile kamuoyuna duyurmuştur.
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Sayı:11–117/9102        
       12.03.2011

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI’NIN ARABULUCULUK KANUN 
TASARISI HAKKINDA GÖRÜSÜ
1. Arabuluculuk Kurumu, yargı erkinin, idareye bırakılmasıdır. Çünkü tasarıda ara-
buluculuk kurumu, yargı erkinin Adalet Bakanlığı eliyle / aracılığıyla yürütülmesi 
şeklinde düzenlenmiştir. 

2. Tasarı, avukatsız ve hakimsiz, idarenin denetiminde bir “yargı” düzeni oluştur-
mayı hedeflemektedir. 

3. Tasarı kanunlaştığı takdirde, hukuk yargılaması, avukatların faaliyet alanından 
büyük ölçüde çıkacaktır.

4. Arabuluculuğu, basit yargılama usulünun uygulandığı davalarla sınırlı tutmayı 
dahi düsünmeyen, avukatı yok sayan tasarı, avukatların meslek alanını telafisi im-
kansız şekilde daraltıcaktır. 

5. Avukatı yok sayan, avukatsız bir yargılama öngören bir tasarıda, sistemin işleyişini 
düzenleyen ve ayrıntı sayılabilecek diğer maddelerinin, kabul edilemez bu yaklaşım 
düzeltilmedikçe tartışılmasını, mesleğimiz açısından doğru bulmuyoruz. 

6. Bu düşüncelerle, Ankara Barosu olarak, Türkiye Barolar Birliği’ni ve bütün baro-
ları, avukatın meslek alanını korumaya, avukatsız bir hukuk yargılaması oluşturma 
ve yargı bağımsızlığını bir kez de bu yolla ağır şekilde ihlal etme projesine karşı, 
demokratik mücadele yürütmeye, bu amaçla bir ve birlik olmaya davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Ankara Barosu Başkanlığı
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