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ALKOLLÜ İÇKİLERE DAİR YÖNETMELİĞİN 
İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

Baromuz, 07.01.2011tarihli 27808 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün 
ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK), “Tütün Mamulleri 
ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmeliğin” iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava 
açmıştır. Danıştay’a sunulan dava dilekçesinde, Yönetmeliğin Anayasa’ya, 
kanunlara, hukukun genel ilkelerine ve hizmet gereklerine aykırı olduğu 
ifade edilerek, düzenlemenin idareye “sınırsız bir takdir yetkisi tanımakta” 
olduğu vurgulanmıştır. Dilekçede ayrıca, Yönetmeliğin amacının “topluma 
yeni bir yaşam biçimi dayatmak” olduğu savunulmuş ve 24 yaş sınırının 
kanuni dayanağı olmadığı ifade edilerek, “Seçimlerde oy kullanmak, borç 
ve yükümlülükler altına girmek, evlenmek gibi hayati konularda 18 yaşını 
doldurmuş kişilerin doğru karar verebileceğini öngören bir hukuk sisteminde 
alkollü içki kullanımına kısıtlama getiren bir hüküm tüm hukuk düzeniyle 
çelişmektedir. Bu nedenlerle, yönetmelik hükmü hukukun genel ilkelerine 
aykırıdır” denilmiştir.

Danıştay 13’üncü Dairesi, yaptığı ilk incelemenin ardından, 04.05.2011 
tarihinde Yönetmeliğin dört maddesinin yürütmesinin durdurulmasına 
karar vermiştir.
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YURTDIŞI 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”ndeki değişikliklerin iptali 
için Danıştay’a dava açmıştır. Dava dilekçesinde Yönetmeliğin, Cumhuriyetin 
temel niteliklerine aykırı müfredat uygulayan yabancı üniversitelerce verilen 
diplomalara denklik belgesi verilmesinin yolunu açtığı; hukuk, sağlık, öğret-
menlik, mühendislik alanlarında üniversite ve fakülte bazında değerlendirme 
yapılması yerine bilimsellikten uzak, ülke bazında değerlendirme yapılmasını 
öngördüğü;  üniversite bazında değil, ülke bazında denklik verildiği takdirde 
seviyesi çok düşük olan, hatta verdiği diploma kendi ülkesinde dahi değerli 
olmayan üniversitelerin Türkiye’de denk kabul edileceği ve daha önceden 
YÖK tarafından Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı öğretim yapıldığı 
için “denk” kabul edilmeyen bazı yabancı üniversitelerden alınan diplomalara 
artık denklik verilebileceği savunulmuştur.

Davayı gören Danıştay 8’inci Dairesi, 15.06.2011 tarihinde verdiği kararla, 
yabancı üniversitelerce verilen diplomalara fakülte yerine ülke bazında 
denkliği öngören Yönetmelik değişikliğinin yürütmesini durdurmuştur. 
Kararda ayrıca yabancı bir diplomaya Türkiye’de denklik verilmesi için aranan 
seviye tespit sınavına ilişkin düzenlenemeye de değinilerek, daha önce 100 
üzerinden 60 puan olan seviye tespit sınavındaki başarılı olma koşulunun 
50 puana indirilmesinin eğitim-öğretimin genel ilkelerine ve kamu yararına 
aykırı olduğuna da dikkat çekilmiştir. 
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“DEKOLTE”DEN CİNSEL SALDIRI EYLEMİ 
DAVETİYESİ ÇIKARAN AÇIKLAMAYA DAVA

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin bir öğretim üyesinin, gündeme 
gelen tecavüz suçlularına uygulanan alternatif güvenlik tedbirleri ile ilgili 
olarak verdiği beyanlar üzerine Baromuz tarafından harekete geçilerek ilgili 
kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, soruşturma açılmama kararı 
verilmesi üzerine kararın iptali için Konya İdare Mahkemesi’ne başvurularak 
dava açılmıştır.

BARODAN MESLEKTAŞIMIZA 
SAVUNMA DESTEĞİ

Ankara Barosu Yönetimi, hakime hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanmakta 
olan Baromuza kayıtlı avukatımıza savunma desteği vermiştir.
Bir müvekkilinin davası için avukat olarak geldiği Nazilli Adliyesi’nde hakime 
hakaretten sanık konumuna düşen meslektaşımızın Baro Başkanlığı’na 
verdiği dilekçeyi değerlendiren Baro Yönetimi, meslektaşlarının, mesleki 
faaliyeti sebebiyle yargılandığını tespit etmiş ve adil yargılanma hakkının 
kısıtlanabileceği ihtimalinin görülmesi üzerine meslektaşımıza aktif destek 
olma kararı almıştır.

13.05.2011 Tarih ve 38/9 Sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, 
Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Baro Genel Sekreteri Av. 
Sema Aksoy ve Baro Saymanı Av. Mine Baş, duruşmanın Nazilli Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk celsesine Baroyu temsilen sanık avukatı sıfa-
tıyla katılmışlardır. Ayrıca, Aydın Barosu Başkanı Av. Sümer Germen de 
örnek bir mesleki dayanışma sergileyerek, yargılanmakta olan avukatımızın 
müdafiliğini üstlenmiştir.
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GASP EDİLEN MESLEKTAŞIMIZ 
İLE İLGİLİ DAVA

Baromuz üyesi bir meslektaşımızın bürosuna gelerek cebir ve tehdit kullan-
mak suretiyle kıymetli evrakı gasp ettikleri gerekçesi ile sanıklar hakkında 
açılan kamu davasına katılma talebimiz Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilmiştir. 

PANKART DAVASI

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, “Parasız Eğitim İstiyoruz” yazılı pankart 
açtıkları için 19 ay tutuklu kalan üniversite öğrencileri Berna Yılmaz ve 
Ferhat Tüzel’in 15 yıl hapis istemiyle yargılandıkları davanın izlenmesine ve 
davanın gelecek duruşmalarına gözlemci görevlendirilmesine karar vermiştir. 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Erol Aras’ın 6 Ekim 2011 tarihinde gözlemci 
sıfatıyla katıldığı duruşmada İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, öğrencilerin 
tutuksuz yargılanmasına karar vermiştir. Davanın izlenmesine ve gelecek 
duruşmalarına da gözlemci görevlendirilmesine devam edilecektir.
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ZORUNLU MOTORLU TAŞIT 
SİGORTALARINDA TAZMİNATLARIN 

VEKALETLE TAKİP VE TAHSİS 
EDİLMESİNE İLİŞKİN DAVA

Zorunlu Motorlu Taşıt Sigortalarında Tazminatların Vekaletle Takip ve Tahsil 
Edilmesine İlişkin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 05.11.2010 tarih 
ve 2010/18 sayılı Genelge’nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi 
ile açılan davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından 23.05.2011 tarihinde 
yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

MESLEKTAŞIMIZA YÖNELİK TACİZ DAVASI

Ankara Adliyesinde bir adliye personeli tarafından tacize uğradığını bildiren 
meslektaşımıza, Baromuz  Yönetim Kurulu ile birlikte Hukuk Müşavirliği 
tarafından destek verilmiş, şüpheli kişinin Ankara Adliyesi’nden başka bir 
yere tayin edilmesi için Bakanlık nezdinde görüşmeler yapılmış, devam 
etmekte olan davaya müdahil olarak katılma talebinde bulunulmuştur. 
Katılma talebimiz Mahkemece kabul edilmiştir. Şüpheli şahıs başka bir 
vilayete tayin edilmiştir.
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AOÇ ARAZİSİNDE YAPILAŞMAYA YÖNELİK 
İŞLEMİN İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVA

Ankara Barosu, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası ve 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, AOÇ içerisinde yer alan Gazi 
Tesisleri Alanı’nı konut kullanımı ve yapılaşmaya izin veren 3’üncü derece 
sit alanı olarak tescil eden Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Müdürlüğü kararının imar mevzuatına, kamu yararına, şehircilik ilkelerine 
ve planlama esaslarına aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması 
ve iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, AOÇ alanının Ankara’nın “hava 
koridoru” olarak belirlendiğine dikkat çekildi. Dilekçede, kentin akciğerleri 
niteliğindeki çiftlik arazisinin, rant uğruna kentin imar planlarında yer veril-
meyen kullanımlar için “boş alan” olarak kullanıldığı kaydedilerek, “Kurul 
kararı ile söz konusu alanda turizm tesisleri, rekreasyon amaçlı günübirlik 
tesisler ve konutlar yapılabilecektir. Bu karar ile alanda açıkça yeni yapılaş-
maya izin verilmektedir” ifadesine yer verildi.

Dilekçede, tüm AOÇ arazisinin doğal ve tarihi sit alanı olarak ilan edildiği 
halde Gazi Tesisleri alanının özel olarak 3. Derece sit alanı tescil edilmesinin 
bütünü bozan, parçacı bir yaklaşım olduğu ifade edilerek, “AOÇ’nin kalbi 
konumundaki bir parçasında, bütünden ayrışmaya neden olacak şekilde, 
adeta kentsel alan gibi yapılaşma yolu açılmaktadır” denildi. 
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