Ocak-Şubat-Mart 2014 / Sayı 4
www.batmanbarosu.org.tr

8 mart
Kadınlarındır !
Sayfa 6

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP)
Koordinatörü Feray Salman İle Röportaj
Sayfa 8

2014 Yerel Seçimleri Çerçevesinde
Yerel Seçimlerde Kadınlar
Sayfa 12

CMK Eğitim
Çalışması
Yapıldı
Sayfa 22

Kent Konseyi
Basın Açıklaması
Sayfa 19

Borçlar Hukuku
Semineri Yapıldı
Sayfa 24

TBB Batman
Barosu Hizmet
Binası
Sayfa 26

4

Başkandan

5

Anma

6-7

8 Mart Kadınlarındır
Nilgün Toker

8-11

İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Koordinatörü Feray
Salman İle Röportaj

12-14 2014 Yerel Seçimler Çerçevesinde Yerel Seçimlerde Kadınlar
Av. Fatma Çelik

İmtiyaz Sahibi
Batman Barosu Adına
Av. Ahmet Sevim
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Av. Cenk Tarhan
Editör
Av. Cenk Eren
Yayın Kurulu
Av. Ayvaz Turğut
Av. Erkan Şenses
Av. Hüseyin Ekin
Av. Sadiye Unutur
Av. Kemal Üner
Av. Mustafa Yıldız
Av. Ömer Fırat Ocakhan
Av. Selma Erbaş
Yönetim Yeri
Batman Barosu
Batman Adliye Sarayı
Tel&Fax: 0488 213 95 52
Web
www.batmanbarosu.org.tr
E-posta
info@batmanbarosu.org.tr
Tasarım-Baskı

Fikirzen Ajans Ltd.Şti
Turgut Özal Bulvarı
Av.Sedat Özevin Cd.Batman
Tel.0488.2137060

15

Kadın Sığınma Evi Ziyareti

16

Mardin Gezisi

17

8 Mart Basın Toplantısı

18

Kadına Karşı Şiddet ve Uluslararası Düzenlemeler Semineri

19

Kent Konseyi Basın Açıklaması

20

Ticaret Kanununa Getirilen Yenilikler Konulu Seminer

21

Av.Sedat Özevin Anısa Fidan Dikimi

22-23 CMK Eğitim Çalışması Yapıldı
24-25 Borçlar Hukuku Semineri Yapıldı
26-29 TBB Batman Barosu Hizmet Binası Yapımına Başlanıyor
30

Stajyerlerin Eğitim Programı Seminerleri Devam Etti

31-34 Yargı Kararları
35-36 Ziyaretler
37-38 Basın Açıklamaları
39-41 Kültür Sanat
42

Basında Baro

Ocak-Şubat-Mart 2014
Bu bülten içeriğindeki tüm yazı ve resimler
kaynak gösterilmeksiniz ve izin alınmaksızın
kullanılamaz. Tüm yazıların sorumluluğu
yazarlarına aiittir.

www.batmanbarosu.org.tr		

info@batmanbarosu.otg.tr

21 24

8

17

22
20

6

26

30

Av. Ahmet Sevim
Batman Barosu Başkanı

Başkandan
Hakikat insan için, çoğu kez görünür olan ile görünmeyenin iç içe
geçtiği ve bireylerin ve toplumların
algısıyla şekillenen bir olgu olarak
keşfedilmeyi bekler. Türkiye’de 17
Aralık operasyonları ile başlayan
ve 30 Mart yerel seçimlerine kadar
devam eden süreç, siyasal ve yargısal krizlerinin yaşandığı bir dönem
olarak tarihe not düşülecek, bu
dönemde yaşanan ne olduğu konusundaki fikir ve algıların hakikate
ne kadar tekabül ettiği zamanla
anlaşılacaktır.

bulunduğu siyasal kompartımanı
terk etmeyen toplumsal yapıların
ortaya çıkmasıdır. Ancak bu sabitlenme hali bir açıdan siyasal tercih
ve dünya görüşüne işaret ederken
(doğal ve normal olan boyut), diğer
taraftan öteki siyasal/toplumsal
yapılara güvensizlik ve geleceğine dair duyulan kaygıya işaret
etmektedir. Bu görüntü, siyasal
parçalanmışlıktan çok zihinsel ve
ortak gelecek konusundaki duygu
parçalanması olarak da okunabilir
ki asıl tehlike budur.

Ancak bizler için görünür olan ve
bugünün hakikati olduğu kuşkusuz
olan “Yargı Sorunu” şüphesiz aynı
zamanda en temel “Sistem Sorunu”dur. Yargı mensupları dâhil her
kesimin hoşnutsuzluğunu dile getirdiği bu dönemi fırsata çevirerek,
bireysel özgürlüklerin ve toplumsal
barışın güvencesi bir Adalet Sistemi
kurma çabasının aciliyeti ortadadır.
Çünkü toplumsal kutuplaşmaları
azaltacak, uzlaşıyı sağlayacak en
büyük güç adalettir.

30 Mart yerel seçimlerinin Türkiye’de ve özellikle bölgemizde
olumlu yansıması kadınların yerel
yönetimde başörtüleriyle, gençlikleriyle ve tüm farklılıklarıyla
genel bir kabul görerek belirgin bir
görünürlük kazanmasıdır. Kadınlar
lehine gelişen siyasal atmosferin
kadın mücadelesinden bağımsız
değerlendirilmeyeceği bu konudaki normalleşmeden ve gelinen
noktadan geriye dönüşün mümkün olmadığı da açıktır. Bu vesile
ile kadınlarımızın mücadelesini
ve yerel seçimlerde başarılarını

30 Mart yerel seçimlerinin en belirgin sonucu, her ne olursa olsun
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kutluyorum.
Ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle süreklilik ve düzenlilik
arz eden çalışmalarını yoğunlaştıran baromuzun en dinamik ve
üretken komisyonu Kadın Komisyonunu da çalışmalarından dolayı
kutluyor ve kendilerine teşekkür
ediyorum. Bültenimizin bu sayısının kadınlara ve Kadın Komisyonunun çalışmalarına hasretmenin
mutluluğunu yaşıyoruz.
Saygılarımla,

“Her insanı ayrı ayrı yaşayabilmeyi dileyerek kaderinde
Herkesin derdinden pay istedi.” *
Bir insanın ölçüsü sadece sevmek olabilir mi? Zekeriya Aydın’ı tanıyanlar için hem de büyük bir
kesinlikle evet olabilir.
Yoksa herkes ve her şey O’nun yanında kendini nasıl bu kadar özel hissedebilirdi?

O, insanla, tabiatla ilişkisinde, değer verdiğini daha fazla severek gösterirdi. Geri kalanları mı?
Severdi onları da işte.
Bir aşkınlık hali yaşardı aslında, çokça kimsenin belki anlayamadığı, yadırgadığı. Edith Piaf
severdi mesela, Abdulbasit Abdussamed’i daha mı çok severdi yoksa? Bir kitabı yeniden yazarcasına güzel anlatır, bir filmi yaşardı. Ama galiba en çok babasını severdi, birçoğumuzun cesaret
edemediği kadar hem de.
Dedim ya, O sevmek ustasıydı. Bu nedenle bir kalbe dokunmayı çok iyi bilirdi. Çok akıllıydı ama,
O daha çok kalbinin peşi sıra gitti. Akılla kurgular ama kalple hükmederdi.
Adildi. Nereden mi biliyorum? Çünkü bir ağacın baharda tomurcuklanmasının yaşattığı mutluluğun hakkın kimse O’nun kadar vermedi. Bir şiirin hakkını en içten duygusuyla okuyarak teslim
etti. Adalet dediğiniz başka ne olabilir ki? Adalet duygusu, sürekli tebessüm eden yüzü kadar
yakışırdı zaten ruhuna
Seni çok özlüyoruz, ruhun şad olsun Zekeriya Abi.
Av.Ahmet SEVİM

*Turgut Uyar, Uzak Kaderler
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makaleler

8 Mart
Kadınlarındır!
Nilgün Toker

Bir 8 Mart geçirdik; bir yandan
neredeyse bir sevgililer günü ticariliğinde, “kadınlar çiçektir” şiarının
eşlik ettiği bir kutlama tarzında, bir
yandan “hanımların”ın eş ve anne
olma kutsallığının ve dolayısıyla
evdeki sorumluluklarının takdiriyle,
bir yandan da kendi ışıklarıyla gecede özgürlüğü parlatmaya çalışan
kadınların hiçbir şeyin sadece
kendilerine ait olmayacağını bir kez
daha görmek zorunda kaldıkları
“erkek desteğinin” yıkıcılığıyla.
8 Mart kadınlara çiçek verilip kutlanacakları bir bayram günü değildir,
hele sevgililer günü benzeri bir
piyasa faaliyeti hiç değildir. 8 Mart,
kadınların farklı ama eşit olduklarını
ilan etmelerinin bedelini en şiddetlisinden ödedikleri tarihsel anların
birinin ve dolayısıyla kadın hareketine ait bir direniş ve dayanışma
çağrısının adıdır. Bu nedenle 8 Mart,
sıkıştırıldıkları ve kapatıldıkları özel
alanı parçalamaya çalışıp kendilerini görünür kılmaya çalışan kadınlar
arası bir dayanışma günüdür.
Dünyanın her yerinde 8 Mart
kadınların kadın olmak bakımından
uğradıkları adaletsizlik, ayrımcılık,
dışlama ve hatta yok edilmeye
karşı verdikleri mücadelenin adı
olduğuna göre, aslında kadınların
her an dünyanın bir yerinde yaşadıkları zulme karşı bir direniş, hatta
çığlığın da yükseldiği gündür.
Kadınlık, daha baştan kadını
değersizleştiren bir “rol” tanımıyla
bağımsız bir karar, yargı ve değer
6
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öznesi olmayan, esasında sadece
“işlev”e sahip bir nesneye indirgenen bir toplumsal cinsiyettir.
Kadının bu işlevi, onun ev içinde
yani ailede taşıdığı işlevdir. Kadınların hapsolduğu tüm tanımlar onu
aileye ait, onun dışında herhangi bir
var oluşa sahip olmayan bir varlık
olmaya indirgeyen tanımlardır.

hakkı için verdiği mücadelenin
temelidir. Kadınların önce hukuk
tarafından otonom bir özne, tüm
insan ve yurttaş haklarına eşit
olarak sahip bir kişi olarak tanınma
mücadelesi, aslında kadınların
özgürleşme mücadelesinin nihai
hedefi değil, tam tersine başlangıcıdır.

Kadının eve, aileye ait olması, aynı
zamanda onun mülk edinilmesi
anlamına gelir. Kadın evin, ailenin
efendisinin mülkü, sahiplendiği bir
“şey” olmaya indirgendiğinde, kadın bedeni üzerindeki tüm tasarruf,
bu efendiye aittir. Kadının insan
olmak bakımından değersizleşmesiyle kadın, bir akıl, dolayısıyla söz,
yargı sahibi olmaktan çıkarılmış
ve sadece bir beden olarak işleve
sahip bir varlık olarak ilan edilmiştir.
Bu beden de kullanıcısına ait olduğundan, yüzyıllardır kadın bedeni
üzerindeki zulüm evin içinde, ailenin içinde kalmış ve görünmemiştir.

Kadının hukuk tarafından eşit bir
karar ve yargı öznesi olarak tanınması çok uzun bir mücadelenin
sonunda kazanıldı. Ancak bu kazanım gerçekten, “bu daha başlangıç,
mücadeleye devam” sloganıyla
çok iyi ifade edilebilecek olan bir
kazanımdır. Çünkü kadının hukuksal bir kişi olarak tanınması sadece
ataerkil sistemin yüzyıllardır kökleştirdiği bir zihniyetle mücadele
için güçlendirici bir işleve sahiptir.

Kadınların kendi bedenlerinin
kendilerine ait olduğunu ilan etmelerinin ve bedenleri üzerindeki
her türlü kontrol, belirleme, yani
mülkiyeti reddetmelerinin anlamı
tam buradadır. Çünkü kadının kendi
bedenine kendisinin sahip olabilmesi için önce sadece bir beden
olmadıklarını, bilinç, yargı ve karar
yetisinin bağımsız taşıyıcısı olduklarını, yani eşdeğer bir insan olma
niteliğine tümüyle sahip olduklarını
bağırmaları, göstermeleri gerekti.
Bu, kadının bağımsız bir kişi olma

Kadınların hukuk içinde bir hak
öznesi olması, bu hakların gerçek
taşıyıcısı olmalarını garanti edemez; sadece bu hakların varlığının
kabulüyle başlayacak bir mücadelenin temeli olabilir. Bir hakka
hukuksal olarak sahip olmakla,
bu hakkın gerçek olması arasındaki fark, neredeyse dünyanın her
yerinde her an bir kadının, bizzat
erkek şiddeti nedeniyle ölmesine
neden olan farktır. Kadınların sahip
oldukları hakları gerçek kılmaya,
kullanmaya kalktıkları çoğu zaman
yaşadıkları koca, eski koca, baba,
erkek kardeş v.b. kısacası aile engeli, şiddeti düşünülürse, hakların
gerçek kılınmasının önünde büyük

ve kökleşmiş bir sistem, yapı olduğu
açıktır. Bu sistem sadece aileyle ya
da toplumda hakim olan zihniyetle
kendisini açığa vurmaz; aynı zamanda ve kadınların adalet arayışının
önünde daha büyük bir engel olarak
kurumlarda, yargıda ve hatta devlette açığa vurulur.
Kadınların haklarını yasaya yazmakla, kadınların haklarının güvence
altına alınması, korunması sorumluluğunu üstlenmesi beklenen
devlet, kamu, kurumlar, ataerkil
sistemin koruyuculuğunu hakların
koruyuculuğuna yeğlediklerinden,
kadınlar korunmasızlar. İşte tam bu
nokta kadın dayanışmasının ve kadın
mücadelesinin yükseltilmesinin ne
kadar önemli olduğunu gösteren
noktadır. Kadınların haklarını gerçek
kılmalarının, daha doğrusu gerçek
bir hak taşıyıcısı olmalarının yolu,
kadının hukuksal eşitliğinden değil,
kadının güçlenmesi, kendi özgürlüğünü, dolayısıyla iradesini görünür
kılabilecek güce kavuşmasından
geçer.
Kadınların özgürleşmesi, aslında
kendi iradelerini onları mülk edinen, iradesizleştiren sistemden
geri almaları demektir. Bu nedenle
kadınların kendilerini değersizleştiren bir istemden özgürleşmeleriyle,
kendilerini özgürleştirmeleri bir
anlamda aynı şeydir. Çünkü aslında
kadınların eşitlik, eş değer bir insan
olma mücadelesi, bir eşitsizliğin ortadan kaldırılması mücadelesidir ve
bu, eşitsizlik üreten sistemin değiştirilmesi mücadelesidir.
Eşitlik, hakları kullanma bakımından

bir güç eşitliği, yani özgür olmak
bakımından eşitlik olmazsa eğer,
aslında eşitsizliğin ilanıdır. O halde
gerçek bir eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesidir. Ancak unutmamak gerekir ki, bu mücadeleye
katılanlar tek biçimli, tek tür, tek tarz
değiller. Kadından değil, kadınlardan
bahsediyoruz. Kadınlar arası farklılıklar onların kadın olmak bakımından
maruz kaldıkları adaletsizlik tarzları
ve hatta düzeyi bakımından da fark
yarattığına göre, kadınlar arası dayanışma tam da bu farkın bilincinde
olmak demektir. Kadınlar, kendilerini
bir aynılığa hapseden toplumsal
cinsiyet tanımlarından özgürleşme

mücadelesinde, kendi aralarında
bir aynılık ya da benzerlik temelli
bir ilişki kuramazlar. Çünkü değerin
bir benzerliğe ya da aynılığa dayandırılması, yeni bir ayrımcı, dışlayıcı
pratiğin doğmasına yol açar. Oysa
bir ayrımcılığın ortadan kaldırılması,
ayrımcı sitem ve yapıların ortadan
kaldırılmasıyla gerçekten özgürleştirici olabilir.
O halde kadınlar arası dayanışma,
farklı kadın olma tarzları ve hallerinin
farkında olarak herkesin birbirini
güçlendirme ilişkisidir. Ve bu nedenle 8 Mart sadece kadınlara aittir
ve kadınlar arası bir konuşmanın
yükseltilmesi demektir…
Batman Barosu Bülten 7

Röportaj

İnsan Hakları Ortak Platformu
(İHOP) Koordinatörü

Feray Salman İle Röportaj

Sizi tanıyabilir miyiz?
Feray Salman: 1958 Niğde doğumluyum. 1981 yılında ODTÜ Şehir ve
Bölge Planlama Bölümünü bitirdikten sonra kısa bir süre şehir plancısı
olarak çalıştım. 1987 -2000 yılları
arasında Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonunda farklı görevlerde
çalıştım. Bu arada TMMOB’da insan
hakları ve dış ilişkiler komisyonlarına gönüllü olarak katıldım ve
1996 yılında TMMOB tarafından
düzenlenen Demokrasi Kurultayı
çalışmalarında yer aldım. 1997
yılında İnsan Hakları Derneğine
katılarak Genel Merkezin Yönetim
Kurullarında yer aldım. 2001-2003
yılları arasında TİHV Dokümantasyon Merkezinde Koordinatör olarak
8
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çalışmaya başladım. 2004-2005
yılları arasında tekrar Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonunda İnsan
Hakları ve Sivil Toplum alanlarında
program yöneticiliği yaptım. 2005
yılında İnsan Hakları Ortak Platformunun kurulmasıyla birlikte Genel
Koordinatör olarak İHOP Sekretaryasında yer aldım. Halen İHOP
Genel Koordinatörü olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.
Kadın hareketine katılımınız
nasıl başladı, ne kadar zamandır
bu hareketin içinde yer alıyorsunuz?
Kadın örgütlerini tanıma sürecim
1996 yılında KAMER (Diyarbakır)
ile başladı. 1990lı yılların ikinci

yarısında Kadın Dayanışma Vakfı
ile tanıştım ve üyesi oldum. Ancak
kadın hakları hareketinin içine katılma sürecim, İnsan Hakları Derneğinde Genel Sekreter yardımcılığı
görevini sürdürürken sevgili Fatma
Nevin Vargün ile birlikte Barış İçin
Sürekli Kadın Platformu Girişimi
için Ankara’da kadınların hak ve
özgürlükleri için mücadele eden
kadın örgütlerini davet etmemiz ile
hızlandı. 2001 yılı sonunda birbirinden farklı düşünen ama kadınların
özgürlük ve eşitlik mücadelesinde
birleşen kadınların oluşturduğu
bu platform, kişisel olarak mevcut
ezberleri bozma deneyimimde
önemli bir basamağı oluşturdu.
2005 yılına kadar Platform çalış-

malarına, eylemlerine devam etti.
Bu süreç pek çok kadını, kadın
örgütünü tanıma, beraber çalışma
deneyimini güçlendirdi. Daha
sonra KADER-Ankara üyeliğim gerçekleşti. Derken Kadın Koalisyonu
çalışmalarında gönüllü olarak yer
almaya başladım. Halen de devam
ediyor.
İhop’ta ki göreviniz nedir,
İHOP’un çalışma alanları nelerdir, İHOP’un bileşenleri kimlerdir?
2005ten bu yana İHOP’ta Genel
Koordinatör olarak İHOP sekretaryasını yürütüyorum. İHOP (İnsan
Hakları Ortak Platformu) 2005
yılında İHD, Mazlumder, TİHV,
Uluslararsı Af Örgütü ve Helsinki
Yurttaşlar Derneği tarafından oluşturuldu. TİHV 2006 yılında, Mazlumder 2010 yılında IHOP Yürütme
Kurulundan ayrıldı. 2012 ve 2013
yıllarında İnsan Hakları Araştırmaları Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği İHOP’a katıldı. İHOP
yürütmesinden ayrılan örgütlerle
olan birlikte çalışma pratiği temel
konularda devam ediyor. Bunların dışında in İnsan Hakları Ortak
Platformu çerçevesinde pek çok
örgütle, barolarla ve akademi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel
olarak cezasızlık, ifade özgürlüğü,
örgütlenme özgürlüğü, şiddetle
mücadele gibi insan haklarının
temel alanları üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca tematik alanlarda ortak
çalışma alanlarını destekliyoruz.
Çocuklar için Adalet Girişimi (20082010), mülteci hakları koordinasyonu (2009 dan bu yana), Uluslararası
Ceza Mahkemesi Koalisyonu (2005
den bu yana) bunların örneklerinden bir kısmını oluşturuyor.
İnsan hakları temelinde kadın
hak ihlalleri günümüzde nerede
duruyor?
Kadınların hak ve özgürlüklerinin
tesis edilmediği, eşitliğin gerçekleşmediği bir durumda insan hak
ve özgürlüklerinin tesis edildiğini

söylemek kendi başına bir insan
hakları ihlali olarak karşımıza
çıkıyor. Kadınlara yönelik şiddetin azalmak şöyle dursun artıyor
olması, kadınların siyaset alanına
girmesini kadınların kendi hayatları
konusunda karar verme süreçlerine
katılımını bir lütuf olarak gören erkek egemen ideolojilerin baskınlığını güçlendirici politikaların halen
egemen olması kadınların kendi
potansiyellerini gerçekleştirmelerinin önündeki en önemli engelleri oluşturuyor. Bu da kadınların
eğitimden sağlığa, ifade özgürlüğünden örgütlenme özgürlüğüne,
seçme seçilme hakkından kişisel
güvenliğinin ve bedensel bütünlüğünün korunmasına kadar pek çok
alanda haklarının ihlal edilmesine
yol açıyor. Dolayısıyla kadınlar
bakımından insan hakları ihlalleri
halen en önemli sorunların başında
geliyor.
Günümüzde giderek artış gösteren kadına yönelik şiddet ile
nasıl mücadele edilir, farkındalık
nasıl oluşturulur.
Kadınların bağımsızlık, eşitlik ve
özgürlük talepleri yükseldikçe kadına yönelik şiddetle mücadelenin
de yolları açılıyor ve güçleniyor. Bu
nedenle kadınların örgütlenmesi
en önemli unsurlardan birisi. Ancak
şiddet sadece kadınların uğraşması
gereken bir konu değil. Devletlerin,
medyanın, erkeklerin değişmesi ve
dönüşmesi, şiddetin bir egemenlik
aygıtı olarak kullanılmasının önüne
geçilmesi gerekiyor. Yasaların tek
başına yetmediği, zihinsel dönüşümü yeterince tetiklemediği ortada.
Yargının, kolluk kuvvetlerinin,
siyasetçilerin değişmesi ve dönüşmesini sağlayacak yapısal önlemlerin alınması gerekiyor. Şiddetin
önlenmesine yönelik tedbirlerin
kadın örgütlerin aktif katılımını
sağlayarak gözden geçirilmesi ve
yürütülmesi gerekiyor. Şiddet gerçekleştikten sonra alınan önlemler
şiddetin azalmasını sağlayamadığı
gibi, şiddeti uygulayanların ceza-

sız kalması kimi kez artmasına da
zemin oluşturuyor. O nedenle
önleyici politikaların ve stratejilerin
geliştirilmesi, etkin olarak uygulanması, uygulamaların dikkatli ve
sistematik biçimde takip edilmesini
sağlayacak demokratik ve insan
haklarına dayalı siyasi ve toplumsal
bir iradenin oluşması elzem bir gereklilik olarak karşımızda duruyor.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede STK’ların ve baroların
önemi, etkisi nedir?
Barolar kadına yönelik şiddetle
mücadelede son derece kritik bir
öneme sahip. Erkek egemen bir
adalet sisteminde kadının adalete
erişimini güçlendirecek, sistemin
içinde değişimi zorlayacak ve bu
anlamda kanal yaratacak güce
sahip bir yapı barolar. Ama önce
kendi içinde değişmesi gerekiyor.
Bu değişimi zorlayacak olan yapı
ise Baroların içinde oluşturulmuş
olan Kadın Hakları Komisyonları ve
bu komisyonlarda yer alan kadın
hakları savunucusu kadın avukatlar.
Komisyonların ve Baroların bu rolü
yerine getirebilmesi için olmazsa
olmaz olan ise kadın hakları ve
insan hakları örgütleri ile aradaki
mesafeyi ortadan kaldırmak, kadın
hakları örgütleri ile ortak çalışmalar
yapmak ve kurumsal ve mesleksel
hiyerarşileri yıkmak.
Baroların kadınlara yönelik şiddeti
ve diğer ayrımcılıkları önleme, şiddete maruz bırakılan kadınları koruma ve failin cezasız kalmamasını
sağlama konusunda yapabileceği
bir dizi faaliyet sıralayabiliriz. Önleme bakımından önemli araçlardan
birisi kadınlara ve erkeklere yönelik
farkındalık yaratma çalışmaları.
Elbette bu farkındalık yaratma
çalışmalarına erkek avukatların
katılması özellikle erkek nüfusa
yönelik çalışmalar için önemli bir
unsur. Şiddete maruz bırakılan
kadınlara ücretsiz hukuki yardım
sağlama özellikle şiddete maruz
bırakılan kadınlar açısından adalete
erişimde önemli bir destek ve güçBatman Barosu Bülten 9
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tanımlanmaktadır.

Türkiye’de kadın örgütlerinin
birbiriyle ilişkisi nasıl,birbirine sırtını dönmüş ve böylece
ayrımcılığı yeniden üreten sivil
hareketler açısından durumu
değerlendirir misiniz.

CEDAW Komitesi 19 no’lu Tavsiye
Kararında şiddet ile ayrımcılık
arasındaki ilişkiyi kurmuş ve şu
değerlendirmede bulunmuştur:

Türkiye gibi kutuplaşmaların
sürekli olarak beslendiği bir ülkede
elbette kadın örgütleri ve diğer
stklar da bu ortamın içinde etkileniyorlar. Ancak eşitsizlikler arttıkça,
sistemin mekanizmaları değişime
direndikçe özellikle kadın örgütlerinin kendi arasındaki var olan
kutuplaşmalar yerini ortak mücadeleye bırakıyor. Türkiye’deki kadın
örgütleri ve kadın hakları hareketinin bu anlamda müthiş deneyimleri ve kazanımları var. Bu hareketin
oluşturduğu ortak akıl ve kazandığı
deneyim, eşitlik ve adalet konusundaki ortak tavır aynı zamanda
toplumsal barışın tesis edilmesinde
de bize önemli bir fırsat sunuyor.
Cinsiyete dayalı ayrımcılık nedir,toplumsal yaşamdaki yansımaları nelerdir?
Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık dendiğinde, ilk aklımıza gelen,
kadınların kadın oldukları için
uğradıkları ayrımcılıktır. Kadınlara karşı ayrımcılığın en belirgin
tanımı, bu ayrımcılıkla mücadeleyi
hedefleyen bir uluslararası belge
olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası
Sözleşmesi’nin (CEDAW) 1. maddesinde yapılır:
Bu sözleşmeye göre, kadınlara
karşı ayrımcılık, kadınların, medeni
durumlarına bakılmaksızın ve kadın
ile erkek eşitliğine dayalı olarak
politik, ekonomik, sosyal, kültürel,
medeni veya diğer sahalardaki
insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve
bunlardan yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya
bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı
olarak yapılan herhangi bir ayrım,
mahrumiyet veya kısıtlama” olarak
10

Batman Barosu Bülten

“… Ayrımcılık tanımı kadına kadın olduğu için yöneltilen veya
kadınları orantısız şekilde etkileyen
cinsiyete dayalı şiddeti kapsar. Bu,
fiziksel, zihinsel ve cinsel zarar
veren ve acı çektiren eylemlerle
bunlarla yapılan tehdit ve diğer özgürlükten yoksun bırakmaları içermektedir. Cinsiyete dayalı şiddet,
şiddetten açıkça söz edip etmediğine bakılmaksızın sözleşmenin belli
hükümlerini ihlal edebilir.”
Fiziksel şiddetin yansıra, mirastan
yoksun bırakma, gelirine el koyma
ya da gelir getirici bir etkinlikte
bulunmayı engelleme; ya da tam
tersine, çalışmaya zorlama, en sık
rastlanan ekonomik şiddet, ev içi
ve dışında uygulanan cinsel şiddet,
bütün bunlarla birlikte ortaya çıkan
psikolojik şiddet de ayrımcılığı
körükler ve derinleştirir.
Namuslu, iffetli kadın ve bunun
tam karşısına konumlandırılan
iffetsizlik, namuslu olmama,
annenin öncelikli görevinin evde
çocuklara bakma olduğuna dair
yaygın tanımlamalar ve daha bir
dizi kadınları sınıflayan kalıp yargılar da ayrımcılığın sürdürülmesini
sağlayan hatta kolaylaştıran araçlardır. Gündelik hayatımızın içine
yerleşmiş olan bu kalıp davranış ve
algılar kolaylıkla kullanıldığı ve geç
fark edildiği için her birimiz kimi kez
ayrımcılığın yeniden üretilmesine
katkıda da bulunabiliyoruz.
Kalıp yargıların yalnızca toplumsal
alanda tezahür ettiğini düşünmek
yanıltıcıdır. Kurumsal olarak da kalıp yargılar sistemde yerini almıştır.
Birtakım işlerin erkek işi olduğuna
dair davranışlar ve buna uygun işe
yerleştirme, çalışan kadınlara kreş
ve benzeri kolaylaştırıcı araçların
sunulmaması, hatta sokak aydınlatmaları bile (kadının gece sokakta

ne işi var değil mi?) kurumsal ayrımcılık örnekleri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Toplumsal cinsiyeti anaakımlaştırma stratejisinin Türkiye’deki
uygulamasını ve bu stratejinin
neyi hedeflediğini bizimle paylaşır mısınız
Türkiye’nin 2008-2013 yıllarını
kapsayan bir “Ulusal Planı” çerçevesinde toplumsal cinsiyetin ana
akımlaştırılması stratejisi ele alınmıştır. Strateji belgesinde hedefler
şöyle tanımlanmış:
Kadınların ilerlemesini sağlayacak
kurumsal mekanizmaların oluşturulması, mevcut olanların güçlendirilmesi
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanmasında erkeklerin farkındalığının artırılması
Kız çocuklarının eğitime katılımının
artırılması
Eğitimcilerin, eğitim programlarının ve eğitim araçlarının toplumsal
cinsiyet eşitliğine duyarlı hale
getirilmesi
Kadın istihdamının artırılması İşgücü piyasasında kadın-erkek ayrımcılığı ile mücadele edilmesi Kadın
yoksulluğu ile mücadele Yetki ve
karar alma süreçlerine kadınların
katılımının güçlendirilmesi
Strateji belgesindeki hedefler
uygun görünmekle birlikte etkili bir
değerlendirme ve izleme mekanizmasının kurulmamış olması stratejinin uygulanmasındaki önemli
eksikliklerden biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Halihazırda içinde bulunduğumuz 2014 yılında yeni strateji hazırlık çalışmaları başlamıştır.
Kadın örgütlerinin de dahil edildiği
çalışmalarda bir önceki dönemde
neyin başarılıp neyin başarılmadığı konusunda veri ve analizlerin
eksikliği doğru, değişime odaklı bir
strateji gerçekleştirme umudunu
vermemektedir.

Kadınların karar alma süreçlerine katılım ve karar alma
mekanizmalarında yer almalarındaki önemini ve bu bağlamda
Türkiye’deki siyasi partilerin
kadın temsiliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz. yaklaşan yerel
seçimlerle ilgili olarak kadın
temsiliyeti açısından nasıl bir
tablo görüyorsunuz
Yaklaşmakta olan yerel seçimlerin
adaylık süreçlerine ve adaylara
baktığımızda, erkek egemen siyaset anlayışının kadınların temsiline
verdiği önemin derecesini ortaya
koyuyor. BDP ve HDP dışındaki
siyasi partilerin kadınların temsiline
ilişkin inandırıcı, sürdürülebilir bir
yapısal değişime tabi olmadıklarını
açıkça ortaya koyuyor. Belediye
başkanlıkları düzeyinde toplam
adayların yalnızca %6’sı kadın. Bu
oranın büyük bir bölümü BDP ve
HDP’nin katkısı. Ayrıca bu %6’nın
ne kadar seçim sonuçlarına
yansıyacağı da belirsiz. Kadınların
yer almadığı, temsil edilmediği bir
düzende kadınların insan haklarının tam anlamıyla gerçekleşmesini
sağlamak çok zor. Temsil edilmemenin, kadını ikincilleştiren, özne
olma halini reddeden ve kadını eve
hapseden politikaların sürdürülmesine katkıda bulunacağı aşikar.
Kadına yönelik şiddetin görünürlülüğü açısından medyanın
etkisi nedir, şiddettin görselleştirilmesinin şiddettin anlaşılmasında ve önlenmesinde bir rolü
olduğunu düşünüyor musunuz?
Medyanın kadına karşı şiddeti
görünür hale getirerek şiddete karşı
bir toplumsal destek sağlaması
ancak medyanın kadına yönelik
şiddettin ortadan kaldırılmasında
kendi rolünü bilmesi, kabul etmesi
ve buna yönelik bir hedef kurması
ile mümkündür. Medya araçlarının
kendi politik duruşları içinde bu
sorumluluğu nasıl yerine getireceklerine dair bir çerçeve oluşturduklarını düşünmüyorum. Medya
organlarının kadına yönelik şiddet

ile ilgili programlarının mevcudiyetine, sıklığına ve içeriğine baktığımızda kadına karşı şiddet ile ilgili
haberleri verme biçimlerinin kendi
üzerlerine düşen insan hakları
sorumluluğunu taşımaktan ziyade
bir sansasyonel habercilik anlayışı çerçevesinde yürütüldüğünü
görüyoruz. Toplumsal gelişmenin
önemli bir aracı ve yaygınlaştırıcısı
olan medyanın artık insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde
önemli bir sorumluluk taşıdıklarının bilincine varmaları gerekiyor.
Bu anlamda Bianet’in bu konudaki
hassasiyetini ve ciddiyetini takdir
etmek isterim.
6284 sayılı kanundaki eksiklikler
nelerdir. Kadına yönelik şiddet
konusunda yasal düzenlemelere
ilişkin kurumsallığın tamamlanmamış olması ne gibi sorunlar
ortaya çıkarıyor.
6284 sayılı kanunla ilgili olarak bir
değerlendirme yapmak için çok
erken. Gerçekçi bir değerlendirme
yapabilmek için bir dizi veriye ihtiyacımız var. Ancak kamu idaresinin
veri toplamada gösterdiği isteksizlik doğru değerlendirme yapmanın
önüne geçiyor. Gözlemlere dayalı
olarak söyleyebileceğimiz konulardan birisi, mevcut yasanın kadın
cinayetlerinin önüne geçecek
genel bir çerçeveden uzak olduğudur. Özellikle koruma altına alınmış
kadınların koruma tedbirleri sona
erdiğinde maruz kaldıkları şiddet ve
hatta ölümler yasanın sürdürülebilir bir koruyuculuk özelliği taşımadığını ortaya koyuyor. Yasadaki
yükümlü kurumların, yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde
neyle karşılaşacakları tariflenmiyor
bunun için tüm paydaşlar arasındaki ilişkileri hesapverebilirlik
çerçevesinde tariflemek gerekiyor.
Önleyici tedbirlerin geliştirilmediği
ve cezasızlıkla etkili bir biçimde
mücadele edecek stratejilerin
geliştirilmediği bir ortamda yalnızca tedbir kararı veren bir yasanın
gücünden bahsetmek oldukça zor.
Batman Barosu Bülten 11
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2014 Yerel
Seçimleri
Çerçevesinde
Yerel Seçimlerde
Kadınlar
Av. Fatma Çelik
3 Nisan’da kadınların belediye
seçimlerine aday ve seçmen olarak
katılma hakkını elde etmesinin
84’üncü yılı kutlanacak . Kadınlar
“seçme ve seçilme hakkı” için zorlu
bir mücadele verdi. Bu mücadelenin sonunda 1930’da belediye
seçimlerine, 1933’te köy seçimlerine, 1934’te genel seçimlere aday
ve seçmen olarak katılma hakkını
elde ettiler.
2014 yılı 30 Mart Yerel Seçimleri
başka pek çok yönüyle olduğu gibi
kadın adaylarıyla da dikkat çekti.
Gelmiş geçmiş en çok kadın belediye başkan adayının yarışa girdiği ve
yine en çok kadın adayın yarıştan
galip çıktığı yerel seçim oldu.
Bu yıl toplam 52.695.832 seçmenden    26.704.757 kadın seçmenin
oy hakkına sahip olduğu; 81 ilde,
919 ilçede, 18 bin 67 köyde ve 30
bin 50 mahallede yaşayan seçmenler kentlerin geleceğini yöneten
isimleri seçti.
2014 Yılı Yerel Seçimlerde Partilerin
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il, ilçe ve belde belediye başkanlıklarındaki kadın aday oranları, AK
Parti 1394 yerden 16 kadın aday
göstererek % 1,1; CHP1180 yerden
51 kadın aday göstererek % 4,3 ;
MHP 1394 yerden 35 kadın aday
göstererek % 2,5; BDP 224 yerden
124 kadın belediye başkan adayından 31’i başkan 93’ ü eş başkan
olmak üzere % 13 ; HDP 232
yerden 169 kadın belediye başkan
adayından 50’ si başkan 119’u eş
başkan olmak üzere %21,5 olarak
açıklandı. 2014 Yerel Seçimlerinde
Kadın Belediye Başkan Adaylarının
toplam Belediye Başkan Adayları
içindeki payı % 6’ dır.
1930’dan bu yana yapılmış olan
17 yerel seçimde toplam 79 kadın
belediye başkanı seçilmiş iken
2014 yılında 2009’a göre belediye
başkanlıklarını kazanan kadın adayların sayısı ikiye katlandı.
Büyükşehir, il ve ilçe belediye
başkanlıklarında (beldeler hariç)
toplam 37 kadın belediye başkanı
seçildi. Kadın belediye başkanın-

dan; 3’ü büyükşehir, 1’i il, 33’ü
ilçe belediye başkanlığına seçildi
(2009 Yerel seçimlerinde 26 kadın
belediye başkanından; 2’si il, 17’si
ilçe, 7’si belde belediye başkanı idi).
Kadın belediye başkanlıklarındaki
artışta, BDP ve HDP’nin, cinsiyet
eşitliğini tüzüklerine koymalarının ve nispeten kamuda başörtü
yasağının kalkmış olmasının büyük
bir etkisi var.
Ancak; “United Cities and Local Governements’’ın yaptığı istatistiklere
göre dünyada yerel yönetimlerde
kadın oranı % 20,9; Avrupa % 23,9
(30 ülke) ; Latin Amerika % 26,1 (9
ülke) iken bu oranların yetersizliği
açık bir şekilde ortadadır.
84 yıllık kadın hakları mücadelesi,
37 kadın belediye başkanıyla Türkiye’yi temsil etmekte.
Kadınlar için olduğu gibi yerel ve
siyasi düzen için de önemli olan
yerel yönetimlerde kadın temsilinin yetersizliği, Türkiye’de “demokrasinin” yetersiz kaldığının en

önemli göstergesi olarak varlığını
korumaktadır. 1987’de Avrupa
Birliği’ne tam adaylık başvurusu
yapan ve 2023’te dünyanın ilk
10 ekonomisi içinde yer almayı
planlayan Türkiye, bu kadın temsil
oranlarını mutlaka yükseltmesi
gerekmektedir.
2014 yılında seçimlerinde göreceli
olarak kadın aday sayısındaki artış,
mevcut siyaset arenası, kadınların varlığını hissettirebilmesi için
uygun bir zemin sağlamamaktadır.
Çoğu kadının siyasete atıldıktan
sonra ‘dahi bu ortamın pürüzlerine şu ya da bu şekilde takıldığını
görmekteyiz. Dahası, takıldıkları
noktalarda bir daha ön plana çıkıp
seslerini duyurma şansları da olmuyor. Ses varsa da çok cılız. Kimi
ise susmayı tercih edip geleneksel
rollerle karşımızda durmaya devam
ediyor.
Bunun en güzel örneğini, Bingöl
Belediye Başkanının ilk icraat olarak , birinci sıradan meclis üyeliğini
kazanan Nurten Ertuğrul’u “Dinen
ve örfen uygun değil. Kadınlara üst
düzey yönetimde yer verilmeyecek” diyerek görevlendirmemesinde görmekteyiz. Örf, adet, toplumun hazmedemeyeceği gibi kendi
değer ve inanışından kaynaklanan,
sadece kadın haklarını değil insan
haklarını da yok sayan gerekçelerle yaşanan olay siyasetteki erkek
egemen yapının ikiyüzlülüğüne
çok iyi bir örnek oluşturmaktadır.
Nurten Ertuğrul’un “O toplantıda
toplumun kadın belediye başkan
vekili veya yardımcısını hazmedemeyeceği söylendi. Daha sonra
ise dinen ve örfen bunun uygun
olmadığı en yetkili ağızdan dile
getirildi. Seçim zamanında gece
gündüz, toplumun din ve örf gibi
kurallarını gözetmeden kadınları
çalıştıran, kapı kapı dolaştıran,
seçim koordinasyon merkezlerinde
gece geç saatlere kadar toplantı
yaptıran bir anlayışın, bugün çıkıp
kadını geri planda tutmak adına mazeretler ileri sürmesi tam

anlamıyla bir çelişkidir. Din adına
kimse bize bunu dayatmaya kalkmasın. Onurlu ve haysiyetli hiçbir
partili kadının böyle bir yaklaşıma
sessiz kalmayacağını umut ederek
belediye meclisi üyeliğinden istifa
ediyorum” gerekçeleriyle istifa
etmesi ise siyasi hayatımızda nadir
rastlanan istifa geleneğinin onurlu
bir duruşla harmanlanmış hali
olarak tarihe geçtiği kanaatindeyim. Bu tavır aynı zamanda ataerkil
yapının benimsediği “kol kırılır yen
içinde kalır” anlayışına da bir karşı
duruştur.
Bir erkek/erk arenası hâline getirilmiş siyaset dilinin yumuşaması
kadınların siyasette erkeklerle
eşit olarak var olması ile mümkün
olabilecektir. O dilin ne kadar yakıcı,
seviyesiz ve üstten bakan bir dil
olduğu malum. Ne kadar otoriter
ve baskıcı bir dil olduğunu da. Bu
noktada o dilin öncelikle yerel

ne girerek kazanan, hayat hikayeleri ile ilgi çeken ve siyasi hayatımızda
yer edinen kadın Belediye Başkanlarından bahsetmek gerektiğini
düşünüyorum.
1930-2009 yılları arasında yapılan
toplam 17 yerel seçimlerde toplam
1159 erkek il belediye başkanı seçilirken sadece 6 kadın il belediye
başkanı oldu.
1930 Yılından Bu Yana İllerde
Seçilen Kadın Belediye Başkanları:
Mersin; Müfide İlhan (1950 Yerel
Seçimleri), İzmit; Leyla Atakan (
1968 Yerel Seçimleri), Hatay; İris
Şentürk (1999 Yerel Seçimleri),
Tunceli; Songül Erol Abdil (2004
Yerel Seçimleri), Aydın; Özlem
Çerçioğlu (2009 Yerel Seçimleri),
Tunceli; Edibe Şahin (2009 Yerel
Seçimleri).
2009 Yerel Seçimlerinde ise 2.950
belediye başkanı adayı arasından
26 kadın, belediye başkanı olarak
seçildi.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin
belediye başkanlığı seçimlerine
en fazla kadın adayın katıldığı ve
kazandığı 2014 yerel seçimleri, bir
çok kadın adayın aynı zamanda
hayat hikayeleri ile gündeme gelmesini sağlamıştır.

yönetimlerde, sonrasındaysa Meclis’te yumuşaması ülkenin derin bir
soluk alması anlamına gelebilir.
Hiç kuşku yok ki işin en sahici
boyutu toplumdaki birçok kadının
bu kadınları kendilerine rol model
alması ile gerçekleşecek. Özellikle
yerel yönetimlerde söz sahibi olacak kadınlar, kadınların toplumsal
yaşama eşit ve özgür katılımlarına
bir eşik olabilir. Bu yönetimlerdeki
kadının varlığını gören diğer kadınların hak arama yolunu açabilir,
cesaretlendirebilir.
Bu bağlamda 2014 yerel seçimleri-

Leyla İMRET : BDP’nin adayı 27 yaşındaki Leyla İmret toplam 32.137
seçmenin olduğu Şırnak’ın Cizre
ilçesinde % 83 rekor oy oranı ile belediye başkanı oldu. Türkiye’nin en
genç belediye başkanları listesine
giren Leyla İmret, Cizre doğumlu.
5 yaşındayken babasının öldürülmesine şahitlik eden, annesi ile
Mersin’e göç eden ve akabinde
akrabalarıyla gittiği Almanya’dan
22 yıl sonra dönen Leyla İmret,
tüm kamu oyununu ilgisini hayat
hikayesi ve genç yaşta kazandığı
belediye başkanlığı yarışı ile çekti.
Bremen’de okuyan İmret, belediye
başkanlığına girmesinin sebeplerinden birini, 22 yıl sonra babasının
mezarını ziyaret etmek olduğunu, Almanya’dayken hayalinde
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hep Cizre’ye dönmek olduğuna
işaret eden İmret, eğitim gördüğü
Bremen ile Cizre arasında köprü
olacağını söylüyor.

görev yapan, AKP’li aday Fatma
Toru kazanarak, ‘Türkiye’nin ilk başörtülü belediye başkanı’ ünvanını
aldı.

Rezzan ZOĞURLİ : Türkiye’nin en
genç kadın Belediye Başkanı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde % 88.7 oy ile
BDP’nin 25 yaşındaki adayı 13 ay
tutuklu kalmış bulunan Diyarbakır
Dicle Üniversitesi Radyo Televizyon
Programcılığı 2. sınıf öğrencisi olan
Rezzan Zoğurli Başkan seçildi.

Dilek HATİPOĞLU : Evli, 2 çocuk
annesi, işletme mezunu Dilek
Hatipoğlu , kullanılan oyların %
66’sını alarak Hakkâri tarihinin
ilk kadın belediye başkanı oldu.
İşletme Fakültesi mezunu. Muşlu
olan Hatipoğlu’nun kazanmasıyla Hakkari’nin ilk kez bir kadın
belediye başkanı oluyor. Hatipoğlu,
seçimlere BDP’nin kadın kotasıyla
girmişti.

Berivan Elif KILIÇ : Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesini, çocuk yaşta evlendirilen ve evliliği boyunca da şiddet
gördüğünü söyleyen BDP’li Eşbaşkan adayı kazandı. Berivan Elif Kılıç
15’inde evlenmiş, 16’sında anne
olmuş bir kadın. Kılıç bir röportajında “Evlilik ile evciliği ayıramadım.
Keşke ailem karşı çıksaydı. Annem
12 yaşında evlenmiş olduğundan,
benim 15 yaşımda evlenmem
onlara tuhaf gelmedi” ifadesini
kullanmıştır.
Fatma TORU : Konya’nın Meram
ilçesinde belediye başkanlığını,
1972 yılında Konya’da doğan, Meram Belediyesi’nde Çaybası Kentsel
Dönüsüm Projesi sorumlusu olarak
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Gültan KIŞANAK:Yüzde 40 kadın
kotasını uygulayan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ise, Diyarbakır’daki
seçim yarışını, parti yönetiminden
Gültan Kışanak’la kazandı. Evli ve 1
çocuk annesi Elazığ doğumlu, Siirt
milletvekili olan 53 yaşındaki Gültan Kışanak, aynı zamanda BDP Eş
Genel Başkanıydı. Gülten Kışanak
, Büyükşehir Belediye Başkanlığını
kazanan ilk 3 kadın adaylardan biri.
Fatma ŞAHİN:AK Parti’nin önemli
isimlerinden Fatma Şahin, partisinde kadın kolları genel başkanlığı yaptı. Yerel seçimde belediye

başkanlığı için yarışa girmeden
önce Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanıydı. Uzun süre gündemde kalan, “Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
İlişkin Kanun” Bakanlığı döneminde yürürlüğe girdi. Fatma Şahin,
bakanlık koltuğundan yerel seçim
için ayrılan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan
ilk 3 kadın adaylardan biri.
Özlem ÇERÇİOĞLU: Kısa bir süre
önce büyükşehir olan Aydın’ın
CHP’li Belediye Başkanı Özlem
Çerçioğlu, bu seçimde de koltuğunu kaybetmedi. İlk sandıklardan
beri önde olan Çerçioğlu, sayım
ilerledikçe arayı açtı. Ve bu kez
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı
unvanını aldı. Çerçioğlu Büyükşehir
Belediye Başkanlığını kazanan ilk 3
kadın adaylardan biri.
Tüm kadın Belediye Başkan/Eşbaşkanlarının kadın hakları mücadelesinde yer alarak rol model oluşturması dileğiyle başarılar dilerim.
Kaynaklar: Ka-Der , İçişleri Bakanlığı
İstatistikleri, YSK Sonuçları, TÜİK
Verileri

Kadın Sığınma
Evi Ziyareti

Batman Barosu Kadın Hakları
Komisyonu üyeleri Stj. Av Esra
Bağış, Av. Pınar Bulut, Av. Seçil
Erpolat, Av. Zeynep Yılmaz tarafından Kadın sığınma evi ziyaret
edildi. Bu ziyaret sırasında ba-

rınma yardımından faydalanan
kadınlarla yaşadıkları sıkıntılar
görüşüldü, ayrıca devam eden
davaları ile ilgili hukuki yardımda bulunulmakla birlikte,
mağduru oldukları bir suç var

ise bu dosyalarının tarafımızca
takip edilebileceği gibi, nafaka,
boşanma davlarının açılması
hususunda adli yardımdan
faydalanmaları için gerekli
girişimlerde bulunuldu.

Batman İl Emniyet
Müdürlüğü Ziyareti
Batman barosu kadın hakları komisyonu
tarafından batman il emniyet müdürü
ziyaret edildi. Bu ziyarette il emniyet müdürü Necati DENİZCİ’ ye karakola başvuran
şiddet mağduru kadınlara daha özverili
davranılması ve hukuki yardıma ihtiyaç
duyan kadınla için baromuzun aranması
konusunda görüşmeler yapıldı.
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Mardin Gezisi
Baromuz 8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle 15 Mart Cumartesi Günü
Midyat-Mardin gezisi düzenlemiştir.

6284 Sayılı Yasa Anket Çalışması

6284 sayılı yasa kapsamında
mahkemeye yapılan başvurular
incelenerek, bu başvurular hakkında değerlendirme yapılmak
üzere anket çalışmasına başlandı.
Bu çalışmayla söz konusu yasanın
16
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uygulanabilirliğini, incelemekle birlikte, yasanın eksikliklerini ortaya
çıkarmak amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmalar esnasında maalesef
ki ilimizde ki kadına şiddetin vahim
hali dikkatimizi çekmiştir.

Maalesef ki Batman da geçtiğimiz 8
Mart’tan bu yana 634 kadın şiddet
mağduru olduğundan koruma tedbiri alınması amacıyla mahkemeye
başvurmuştur. Sadece 1 Ocak 2014
tarihinden bu yana 110 kadın mahkemeden koruma talebinde bulunmuştur. Ayrıca Mahkeme kayıtları
incelendiğinde bir gün içerisinde
14 adet koruma kararının alındığı
hususu dikkat çekmektedir. Bir gün
içerisinde 14 kadının şiddete maruz
kalması nedeniyle mahkemeye
başvurduğu vahim tablo karşısında
acil önlem alınmalıdır.

8 Mart Basın Toplantısı
Batman Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü münasebetiyle
basınla toplantı yapıldı. Birlik dayanışma ve mücadele günü olan 8
Martta da bütün dünya ve ülkemiz
kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü Kutlanarak, kadınların birey ve
vatandaş olarak haklarının korunması yolunda yürüme azminde
olduğumuz hususu basınla paylaşıldı. Bu toplantıda kadına yönelik

ayrımcılık ve bunun uzantısı şiddet
bir insan hakları ihlali olduğu bu durumun münferit değil, sistematik
olduğu, engellenmesinin de ancak
sistemli ve etkin bir mücadele ile
gerçekleşebileceği ifade edildi. Ülkemizin ve dünyamızın daha eşitlikçi, daha yaşanılabilir hale gelmesi
için kadınlar ve erkeklerin yan yana
çalıştığı toplumu hedeflediğimizi,
eşitliği, özgürlüğü, hakça bir yaşamı, onurlu çalışmayı eğitim sağlık

ve sosyal güvenlik hakkında eşit bir
şekilde yararlanmayı savunmaya
devam edeceğimizi bildirildi.
Mado Cafe de yapılan toplantı
ardından yapılan basın açıklaması
ile kadına, kadın haklarına, 8 Mart’a
bakış açısı ve Batman da kadına
şiddetin ulaştığı boyut ve şiddeti
önleme yönünde yapılabilecek
çalışmalar üzerinde görüşüldü.
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Kadına Karşı Şiddet ve
Uluslararası Düzenlemeler
Senimeri
İnsan Hakları Ortak Platformu’dan
Avukat Nalan ERKEM tarafından
17.02.2014 tarihinde Kadına Karşı
Şiddet Ve Uluslararası düzenleme-

ler ile ilgili seminer verildi.Çalışma
sırasında Nalan ERKEM Kadına Karşı Şiddet konusunda uluslar arası
kanunlar ile Ülkemizde yürürlükte

bulunan kanunları karşılaştırarak
detaylı bir sunum yapmıştır.

Belediye Başkan
Adaylarına Ziyaret
Batman Barosu Kadın Hakları
Komisyonu üyeleri Av. Zeynep
YILMAZ, Av. Seçil ERPOLAT ve Av.
Pınar BULUT tarafından Batman
Belediyesi Başkan adayları ziyaret
edildi. BDP Eş Başkan Adayları Sabri
ÖZDEMİR ve Gülüstan AKEL ve AK
18
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Parti adayı Mehmet Emin Ekmen
ile yapılan görüşmeler neticesinde Batman da bulunmayan ve
açılması elzem olan Kadın Sığınma
evinin açılması hususunda gerekli
girişimlerin yapılması için taahhüt
alındı. Batman da halen bir kadın

sığınma evi bulunmamaktadır.
Şiddet mağduru kadınların barınma ihtiyacı karşılayacak bir yerin
olmaması şiddeti önleme çalışmalarının yetersiz kalmasına neden
olmaktadır.

Kent Konseyi Basın Açıklaması

kızla evlenmek, çocuk yaşta bir
kızla oğlunu evlendirmek ve bu
evliliğe dini açıdan onay vermek
idari ve yargı organları açısından
gerekli soruşturmaya tabi tutulmuyor. Kimin ne adım attığının
uydularla izlendiği günümüzde
on binlerce çocuk evlendiriliyor,
anne oluyor ama nasıl oluyorsa
devlet bu suçlardan haberdar
olmuyor.

Kadınların özgürlük mücadelesinin
sembolü; “8 Mart Dünya Emekçi
Kadınlar Günü” olan bugün de
dahi, kadına yönelik şiddet, kadının
istihdamında yaşanan sorunlar,
kadının siyasal ve sosyal yaşamdaki
statüsü, temsil kabiliyeti özetle
toplum içerisindeki hak ve yükümlülükleri, yeri sorgulanmaktadır.

temel sorunlarının başında kadına
yönelik şiddet, cinayetler, eşitsizlikler, cinsel istismar, emek sömürüsü geliyor. Her ne kadar bütüne
hâkim olma anlamında yetersiz de
olsa resmi veriler ele alındığında
kadınların yaşadıkları sorunların
yoğunluğu çok açık biçimde ortada
duruyor.

Bugün dahi ülkemizde kadınların
karar mekanizmalarına katılma
oranı düşüktür. Kadınlar, medeni
halinin değişmesi ile soyadını değiştirmek zorunda kalmakta, kimlik
sorunu yaşayarak yine mağdur
olmaktadır. Kadına yönelik ayrımcı
yasalar, kadını dezavantajlı grup
haline getirmekte, ötekileştirmektedir. Medya; toplumsal cinsiyetçi
bakış açısı ile kadın kimliğini
zedelemektedir. Dilsizleştirilerek
duyarsızlaştırılan kadınlarımız her
türlü adaletsizlikle karşı karşıya
kalmaktadır.

2013’te kadın karşıtı cinsiyetçi politikalar ve nedeniyle kadına yönelik
şiddette, tacizde, tecavüzde ve kadın cinayetlerinde artış olduğu gibi
bu durum 2014 yılına girdiğimizden
bu yana devam etmektedir. Çocuk
gelinler sorunu, yoksulluk, ataerkil
zihniyet, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi çok yönlü nedenlerden
kaynaklanmaktadır. Çocuk yaşta,
daha ne olduğunu bile anlayamadan evlendirilen kızlarımız benzer
bir kaderi paylaşıyorlar. Çocuğun
cinsel yönden istismarının suç
olduğu ülkemizde çocuk yaştaki
kızını evlendirmek, çocuk yaşta bir

Türkiye’nin toplumsal ölçekte

Her alanında kadınların politik,
ekonomik, sosyal ve kültürel
özgürlük mücadelesini her türlü
bedele rağmen sürdüren biz kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin
her türlüsünü kınıyor, kadına yönelik şiddet karşısında mücadelemizi
arttırarak cins bilincini yükselteceğimizi ve yaşanan bu olayların
takipçisi olduğumuzu, olacağımızı
belirtiyoruz.
Ne yazık ki mevcut yasalar kadını
korumaya yetmiyor. Bu anlamda
kanun koyucunun ve ilgili kurumların bir an önce harekete geçmesi
elzemdir.
Batman Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak 8 Mart Emekçi kadınlar
gününün ruhuna uygun olarak
kadın- erkek eşitsizliğinin önüne
geçilmesi, kadına yönelik şiddetin
ortadan kaldırılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz.
KENT KONSEYI KADIN MECLİSİ

Esnaflar Ziyaret Edildi
8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği kapsamında ; Şiddetin önlenmesi
maksadıyla başvuru merkezlerini
gösteren bir farkındalık çalışması
olan ıslak mendiller hazırlayarak
kahvelere, restoranlara dağıttık.
Bu çalışma ile amaçlanan Şiddet
gören kadınların yalnız olmadığı,bir

telefonla bile başvurabilecekleri
bir yerlerin olduğunu göstermek
ve özellikle Batman Barosu Kadın
Hakları Komisyonu üyelerinin bu
konudaki hassasiyetini dile getirmektir .
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Ticaret Kanunu’nda Getirilen
Yenilikler Konulu Seminer Yapıldı
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Eğitim Seminerleri
kapsamında 15.02.2014 Cumartesi
günü Batman ve Siirt Barosundan
meslektaşlarımızın katılımı ile Bahçeşehir Koleji Konferans Salonunda
“Ticaret Kanununda Getirilen Yenilikler” konulu seminer düzenlendi.
Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av.
Cumhur Arıkan moderatörlüğünde
yapılan seminere Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üye-
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si Prof. Dr. Fatih Bilgili, Dokuz Eylül
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. Serkan Ayan ve Celal Bayar
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyesi Özge Ayan
katıldı.
Prof. Dr. Fatih Bilgili yeni yasa ile
Limited Şirketlerin yapısında meydana gelen değişiklikler konusu
incelenerek meslektaşlarımızın bu
konudaki yeni değişikler konusunda dikkat etmesi gereken hususları
anlattı. Yrd. Doç. Dr. Serkan Ayan

ise ticaret hukuku kapsamında
ve genel olarak faiz konularını
işleyerek uygulamada avukatların
karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda meslektaşlarımıza uyarılarda
bulundu. Son konuşmacı Öğretim
Üyesi Özge Ayan tarafından ise
anonim şirketler konusunda getirilen yenilikler anlatıldı.
Seminer sonunda katılımcılara
Baro Yönetimi tarafından birer
teşekkür plaketi takdim edildi.

Baro Bülteni Yazı İşleri
Müdürlüğünde Görev Değişikliği
Baromuz Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Dr. Sadullah Özel ,Batman
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler
Fakültesi Öğretim Üyeliği görevine başlaması nedeniyle Yönetim Kurulu ve Baro üyeliğinden
ayrılmıştır.Kendisi aynı zamanda
dergimizin yazı işleri müdürlüğü

görevinde de bulunmuştur. Baro
dergimizin hazırlanmasındaki çaba
ve emekleri daima hatırlanacaktır.
Yeni görevinde kendisine başarılar
dileriz. Av. Sadullah Özel’in yerine
Baro Yönetim Kurulu Üyeliğine
Genel Kurul’da en fazla oyu alan
yedek üye Av. Cenk Tarhan görevi-

ne başlamış olup baro yönetim kurulu kararı ile dergimizin yazı işleri
müdürlüğüne seçilmiştir. Yönetim
kurulu yeni üyesi Av.Cenk Tarhan’a
yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Yaz işleri müdürlüğü görevine hoş
geldin diyoruz.

Av.Sedat Özevin Anısına Fidan
Dikildi
23.02.2014 günü Baromuzun eski
başkanlarından merhum Sedat
Özevin anısına Batman Merkeze
bağlı Meymuniye Köyü bitişindeki
alanda fidan ekildi.Fidan ekme

etkinliğine Sedat Özevin ailesi,
Belediye Başkanımız Sabri Özdemir,meslektaşlarımız katıldılar.
Etkinlikte yüzlerce fidan dikildi.
Fidanların sağlıklı ekimi için İl

Orman Müdürlüğünden mühendisler de hazır bulundu. Bir defa daha
merhum başkanımız Sedat Özevin’i
saygı ve özleme anıyoruz.
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CMK Eğitim
Çalıştayı

Batman Barosu’nun daveti üzerine
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
ve Türkiye Barolar Birliği CMK Üst
Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Özkan
Yücel, İzmir Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Z. Özen
İnci, İzmir Barosu’ndan meslektaşlarımız Av. M. Sevgi Sakarya, Av.
Ahmet Doğu Buzludağ, Av. Arzu
Buzludağ, Av. M. Baran Selanik,
Av. Resul Göksoy, Av. Halil Çağlar
Akbulut ve Av. Yakup Gül tarafından
meslektaşlarımızla 2 gün süren bir
eğitim çalışması yapıldı.
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04-05.01.2014 Tarihlerinde yapılan
çalışmada ceza yargılamasında
yakalama kararı ve koşulları,
yakalama kararı verme yetkisi,
yakalananın hakları, gözaltı kararı,
koşulları ve gözaltı kararı verme
yetkisi, yakalamaya ve gözaltına
itiraz, tutuklama kararı, tutuklama
kararına itiraz, adli kontrol uygulaması, hukuka aykırı deliller ve değerlendirilmesi, arama, teşhis, yer
gösterme, teknik araçlarla izleme,
iletişimin tespiti, mobese kayıtlarının hukuki değeri, adli muayene
ve raporlama, uzman mütalaası

konuları canlandırmalar ve pratik
çalışmalarla ele alındı.
Çalışmanın ceza yargılamalarında
müdafilik görevi üstlenen meslektaşlarımız açısından gayet verimli
geçtiği gözlenmiştir. Bu çalışma
Barolar arasında bu tür işbirliklerinin öneminin anlaşılması açısından
da iyi bir örnek olmuştur.
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Borçlar Hukukunda
Getirilen Yenilikler
Konulu Seminer
Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi’nce 01.03.2014 Cumartesi
günü Batman, Diyarbakır ve Siirt
Barosundan meslektaşlarımızın
katılımı ile Batman Üniversitesi Konferans Salonunda “Borçlar
Hukukunda Getirilen Yenilikler”
konulu seminer düzenlendi.
Türkiye Barolar Birliği Eğitim
Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi
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Av. Şeref KISACIK moderatörlüğünde yapılan seminerde Borçlar
Kanunu’nda getirilen yenilikler
kapsamında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Umut
YENİOCAK tarafından genel işlem
şartları ve arsa payı karşılığı inşaat
sözleşmesi konuları işlenmiştir. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selin

SERT tarafından ise kira ile ilgili
yeni hükmüler ve kefalet konuları
işlenmiştir.
Seminer sonunda katılımcılara
Baro Yönetimi tarafından birer
teşekkür plaketi takdim edildi.
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faaliyetler

TÜRKİYE BAROLAR
BİRLİĞİ BATMAN BAROSU
HİZMET BİNASI YAPIMINA
BAŞLANIYOR
Baromuzun ısrarlı çalışmaları ve girişimleri ile yapılacak olan ve daha
önceki sayılarımızda da müjdelediğimiz Batman Barosu Hizmet Binası
ve Avukat Evi’nin mimari projesi
kesinleşti. İhalesi Türkiye Barolar
Birliği tarafından yapılan projenin
yapımına çok yakında başlanacak.
Binamızın, üzerinde kurulacağı
arsa, Batman Belediyesi tarafından Baromuz kullanımına tahsis
edilmişti. Merakla beklenen hizmet
binamız, yeni adliye binasının
karşısında bulunan Belediye Spor
Tesisleri bitişiğindeki arsa üzerinde
inşa edilecek.
Projenin, Batman Barosu’nun tüm
ihtiyaçlarını karşılayabilecek olanakları sunduğunu görmek mümkün. Baromuz uzun zamandan
beri misafir ağırlamaktan, seminer
programlarına, İnsan Hakları Okulu
gibi bir çok sivil toplum kuruluşu
temsilcisi tarafından da takip edilen
faaliyetlerinin tamamını, diğer sivil
toplum kuruluşlarına ait yerlerde
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yapmak zorunda kalıyordu. Bu durum hem yapılan çalışmaların takip
edilebilirliğini hem de hayata geçiş
sürecini zorlaştırmaktaydı. Daha
önce konuk olduğumuz kurumları
artık kendi binamızda ağırlayabilecek olmamız da bizi sevindiriyor.
Ayrıca hizmet binamız çalışma
alanlarının yanında sosyal alanlar
açısından da çok zengin.
Projenin tamamı 5 kattan (2 bodrum katı ve 3 normal kat) oluşmakta. Projede, 304 kişilik çok amaçlı
kullanılabilecek bir konferans
salonu mevcut. Adli Yardım kalemi,
C.M.K kalemi ve Baro yazı işleri
müdürlüğüne ayrılmış odaların
bulunması hem meslektaşlarımızın
daha hızlı ve düzenli bir hizmet almasını hem de baro personelimizin
daha rahat koşullarda çalışmasını
sağlayacak. Mevcut komisyonlar ve
ileride kurulabilecek komisyonlara
ayrılmış toplantı odaları da aynı
şekilde komisyon faaliyetlerinin
daha verimli geçmesini sağlamayı

amaçlamakta. Hizmet binamızda
konferans salonunun dışında daha
küçük çapta sunumlar ve çalışmalar için ayrıca 60 Kişilik bir diğer
seminer Salonu, Avukat çalışma
odası, Stajyer Avukat Çalışma
Odası ve kütüphane gibi çalışma
alanları mevcut. Projede teras katta
restaurant, ayrıca kafeterya, sergi
ve fuaye alanı gibi sosyal alanlarda
düşünülmüş. Meslektaş sayımızın
artması ile ileride doğacak ihtiyaçları karşılamak üzere projeye
yedek denilebilecek odalar da dahil
edilmiş. Haziran ayında temeli
atılması planlanan binamızın yapımını heyecanla bekliyor ve katkı
ve emeklerinden dolayı Türkiye
Barolar Birliği tüm Yönetici ve çalışanlarına, Batman Belediyesi’ne ve
Baromuza, teşekkür ediyoruz.
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faaliyetler

Stajyerlerin Eğitim
Programı Seminerlerle
Devam Etti.

Baromuza kayıtlı stajyer meslektaşlarımız , 4-5 Ocak tarihlerinde düzenlenen, katılımın yoğun olduğu ,
ve çok faydalı geçtiğine inandığımız
Ceza Muhakemesi Hukuku Eğitim
Semineri başta olmak üzere bu
dönemde de eğitim programlarına
devam ettiler. Türkiye Barolar Birliği’nden değerli eğitimci konuklarımızın destekleri ve katılımlarıyla
Yeni değişikleri ile Ticaret Hukuku
ve Borçlar Hukuku Seminerleri ile
programımız devam etti. Ayrıca
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Baromuz Staj Eğitim Merkezi eğitim
çalışmaları da hız kesmedi. Baromuzdan değerli meslektaşlarımızın
anlatımları ile Staj Eğitim Programı
dersleri oldukça faydalı geçiyor.
Ayrıca Siirt Barosu düzenlediği Aile
Hukukunda mal rejimleri konulu ve
ekonomik suçlar konulu seminerler
nedeniyle Siirt Barosu’nun konuğu
olduk.
Stajyerlerimiz bu yıl İstanbul Barosu
tarafından düzenlenen Farazi Dava

Yarışmasına katıldılar. Sözlü rauntları 10-11 Mayıs’ta İstanbul Barosu’nda yapılacak olan yarışmaya
Baromuz’dan Stj Av. Ferit Kavşut , Stj
Av.Kerem Yıldız ve Stj Av. Alattin Dal
, takım olarak başvurdular. Takımımız , yazılı aşama için hazırlamış olduğu dosyayı , yarışma komitesine
gönderdi. Onlara başarılar diliyoruz
ve sonucu merakla bekliyoruz.

Yargı Kararları
T.C.
YARGITAY
15. Ceza Dairesi
Esas No

: 2013/769

Karar No

: 2014/1408

Tebliğname No: 11 2011/20854
Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Güveni kötüye kullanma suçunun
oluşabilmesi için; failin bir malın
zilyedi olması, malın iade edilmek
veya belirli bir şekilde kullanmak
üzere faile rızayla tevdi ve teslim
edilmesi, failin kendisine verilen
malı, veriliş gayesinin dışında,
zilyedi olduğu malda malikmiş
gibi satması, rehnetmesi tüketmesi, değiştirmesi veya bozması
ve benzeri şekillerde tasarrufta
bulunması ya da devir olgusunu
inkar etmesi şeklinde, kendisine
veya başkasına yarar sağlaması
gerekmektedir.
Sanık Sarven’in, kuyumculuk
yapan katılan Keğam ile ticari ilişki
içinde olduğu, sanığın, katılandan
2006 yılı Şubat ayı içinde 2 kg,
2006 yılı Mayıs ayı içinde 2 kg,
sevgililer günü ve anneler günü

T.C.
YARGITAY
CEZA GENEL KURULU
E. 2012/10-534
K. 2013/15
T. 22.1.2013
DAVA : Uyuşturucu madde ticareti
suçundan sanık B. T. hakkında
yapılan yargılama sonucunda eylemin uyuşturucu madde kullanma

için 4 kg, toplam 8 kg işlenmiş
altın ile 14 kg has altını emaneten
alınmasına rağmen sonradan bu
altınları iade etmediği gibi bedelini de katılana ödemediği, sanık
Kevork’un, diğer sanıkla işbirliği
içine girdiği ve iade edilmeyen
altınların Kevork’un işlettiği
Kadıköy ilçesindeki kuyumcu
dükkanında sattıkları iddia edilen
olayda; katılan tarafından altınların muhafaza edilmek veya belirli
şekilde kullanılmak üzere değil;
süregelen ticari ilişki nedeniyle
borç olarak verildiği, bu nedenle
taraflar arasındaki ilişkin hukuki nitelik arz ettiği ve atılı suçun yasal
unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle verilen beraat kararında bir
isabetsizlik görülmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanıp
karar yerinde gösterilen delillere,
mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat
ve takdirine, incelenen dosya
kapsamına göre, katılan
vekilinin ve sanık müdafiinin
yerinde görülmeyen diğer temyiz
itirazlarının reddine, ancak; 1136
sayılı Kanun’un 168. ve hüküm
tarihinde yürürlükte bulunan
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin
13.maddesinin 5.fıkrası uyarınca,

suçunu oluşturduğu kabul edilerek
5237 sayılı TCK’nun 191/1. maddesi gereğince 1 yıl hapis cezasıylacezalandırılmasına, aynı maddenin
2-5. fıkraları gereğince tedavisine
ve tedaviden sonra denetimlik
tedbirinin uygulanmasına ilişkin,
İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesince
verilen 26.07.2006 gün ve 234253 sayılı hükmün sanık müdafii
tarafından temyiz edilmesi üzerine
dosyayı inceleyen Yargıtay 10.
Ceza Dairesince 29.03.2010 gün ve

beraat eden ve kendisini vekille
temsil ettiren sanık lehine maktu
avukatlık ücretine hükmedilmesi
gerektiğinin gözetilmemesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık
müdafii ve katılan vekilinin
temyiz itirazları bu itibarla yerinde
görülmüş olduğundan hükmün
bu sebepten dolayı 5320 sayılı
Kanun’un 8/1.maddesi gereğince
uygulanması gereken 1412 sayılı
CMUK’nın 321.maddesi uyarınca
BOZULMASINA, ancak yeniden
duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun
322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan,
hüküm fıkrasına; “Karar tarihinde
yürürlükte olan avukatlık asgari
ücret tarifesi gereğince takdir
edilecek vekalet ücretinin hazineden alınarak, kendisini vekille
temsil ettiren sanığa verilmesine”
cümlesinin eklenmesi suretiyle,
diğer yönleri usul ve yasaya uygun
bulunan hükmün DÜZELTİLEREK
ONANMASINA, 29.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

2693-7071 sayı ile;
“ ... Dosya kapsamına göre; olay
günü, saat 22.50 sıralarında, sanığın görevlileri görünce avucunun
içinde bir şeyler saklamaya çalıştığı, avucunun içine bakıldığında
toplam 22 adet amfetamin etken
maddesi içeren hap olduğunun
belirlendiği, motosikletinde yapılan
aramada da 5,9 gr esrar içeren 8,43
gr kaba esrarın ele geçirildiği anlaşılmakta olup; oluşa ve ele geçiri-
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yargı kararları
len hapların sayısına ve ayrıca esrar
ele geçirilmesine göre, sanığın
eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu
oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı
biçimde hüküm kurulması...”,
İsabetsizliğinden ceza miktarı
bakımından kazanılmış hak saklı
kalmak kaydıyla bozulmasına karar
verilmiştir.
Yerel mahkeme ise 11.11.2010 gün
ve 170-286 sayı ile;
“... Olay öncesinde sanığın başkalarına uyuşturucu sattığı ya da
verdiği, bu anlamda satışa arz ettiği,
uyuşturucu sevk ettiği, naklettiği,
depoladığı ya da bu amaçla satın
aldığı, kabul edip bulundurduğu
yönünde güvenlik görevlilerince alınmış herhangi bir duyum
mevcut değildir. Sanık çalışır
durumdaki motosikletin üzerinde
şüphe üzerine durdurulup yapılan
kontrolde suç konusu uyuşturuculara rastlanmıştır. Yakalanıp el
konulan madde miktarları dikkate alındığında kişisel kullanım
ihtiyaçlarının üzerinde bir miktar
değildir. İmzacı tanıkların sanığın
uyuşturucu sattığı ya da başkalarına verdiği yönünde olay öncesinde
sanık hakkında aldıkları herhangi
bir ihbar da mevcut değildir. İmzacı
tanık H. T. 22.01.2013beyanında,
sanığı yakaladıkları mekan hakkında uyuşturucu satıldığı yolunda
ihbarlar aldıklarını bildirmekte, bir
başka imzacı tanık olan E. A. ise
halk arasında sanığın da uyuşturucu satanlar arasında adının geçtiğini bildirmekte ise de; güvenlik
görevlilerince sanığın yakalandığı
yerde uyuşturucu satıldığı yolunda
olay öncesinde ihbar gelmesi ya da
halk arasında uyuşturucu satanlar
arasında sanığın da adının geçmesi
sanığın olay günü uyuşturucu
sattığı ya da başkalarına verdiği, bu
amaçla bulundurduğu hususunun
kabulü için yeterli değildir...”
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Gerekçesiyle oyçokluğuyla direnerek, sanık hakkında “TCK’nun
191/2-3-4. maddesi gereğince
tedavi ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına”,

Uyuşmazlık konusunda sağlıklı bir
hukuki çözüme ulaşılabilmesi için
öncelikle 5237 sayılı TCK’nun 191.
maddesinin geçirdiği aşamaların
gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Karar vermiştir. Bu hükmün de o yer
Cumhuriyet savcısı tarafından “eylemin uyuşturucu madde ticareti
suçunu oluşturduğu” gerekçesiyle
temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay
C. Başsavcılığının “bozma” istekli
21.03.2012 gün ve 121346 sayılı
tebliğnamesi ile Yargıtay 1. Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza
Genel Kurulunca değerlendirilmiş
ve açıklanan gerekçelerle karara
bağlanmıştır:

….

KARAR : Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel
Kurulunca çözümlenmesi gereken
uyuşmazlık; sanığın sübuta eren
eyleminin kullanmak amacıyla
uyuşturucu madde bulundurmak
suçunu mu, yoksa uyuşturucu
madde ticareti suçunu mu oluşturduğunun belirlenmesine ilişkin
ise de, yerel mahkemece sanık
hakkında 5237 sayılı TCK’nun
191/2. maddesi uyarınca tedavi
ve denetimli serbestlik tedbirinin
uygulanmasına karar verildiği
ve bu kararın Cumhuriyet savcısı
tarafından eylemin uyuşturucu
madde ticareti suçunu oluşturacağı
görüşüyle aleyhe temyiz edildiği
göz önüne alındığında, öncelikle
hükmün temyizen incelenmesinin
mümkün olup olmadığı değerlendirilmelidir. 1- ) Yerel mahkemece
sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun
191/2. maddesi uyarınca tedavi
ve denetimli serbestlik tedbirinin
uygulanmasına dair verilen kararın
Cumhuriyet savcısı tarafından “eylemin uyuşturucu madde ticareti
suçunu oluşturacağı” görüşüyle
aleyhe temyiz edilmesi halinde
bu kararın tâbi olduğu kanun
yolunun itiraz mı, yoksa temyiz mi
olduğunun değerlendirilmesinde;

5560 sayılı Kanunun 7. maddesi ile
değişik TCK’nun 191. maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca, cezaya hükmetmeden önce verilen tedavi ile
birlikte denetimli serbestlik tedbiri
ya da sadece denetimli serbestlik
tedbiri kararlarının, CMK’nun 223.
maddesinde hüküm olarak sayılan
ve temyiz kanun yoluna tabi olduğu kabul edilen kararlar arasında
sayılmaması, temyiz kanun yolunun mahkemelerin davanın esasını
çözen kararlarına karşı başvurulan
bir kanun yolu olarak kabul edilmiş
olması ve TCK’nun 191. maddesi
gerekçesinde kullanmak amacıyla
uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak suçlarından dolayı
açılan kamu davalarında sanık ya
da sanıklarla ilgili olarak cezaya
hükmetmeden tedavi ile birlikte
denetimli serbestlik tedbirine ya
da sadece denetimli serbestlik
tedbirine karar verilmesi halinde
davanın derdest olmaya devam ettiğinin belirtilmiş olması karşısında;
itiraz kanun yoluna tabi olduğunun
kabulü gerekmektedir.
…
Aynı kanunun “İtirazın Cumhuriyet
savcısına ve karşı tarafa tebliği ile
inceleme ve araştırma yapılması”
başlıklı 270. maddesinde; “İtirazı
inceleyecek merci, yazı ile cevap
verebilmesi için itirazı, Cumhuriyet
savcısı ve karşı tarafa bildirebilir.
Merci, inceleme ve araştırma
yapabileceği gibi gerekli gördüğünde bunların yapılmasını da emredebilir”, 271. maddesinde; “ ( 1 )
Kanunda yazılı olan hâller saklı
kalmak üzere, itiraz hakkında

duruşma yapılmaksızın karar verilir.
Ancak, gerekli görüldüğünde
Cumhuriyet savcısı ve sonra müdafi
veya vekil dinlenir. ( 2 ) İtiraz
yerinde görülürse merci, aynı
zamanda itiraz konusu hakkında da
karar verir. ( 3 ) Karar mümkün olan
en kısa sürede verilir. ( 4 ) Merciin,
itiraz üzerine verdiği kararları
kesindir; ancak ilk defa merci
tarafından verilen tutuklama
kararlarına karşı itiraz yoluna
gidilebilir” biçimindeki düzenlemelerle de itirazın incelenmesi usulü
gösterilmiştir. İtiraz incelemesi
kural olarak duruşmasız ve dosya
üzerinden yapılacak, merci gerekli
görürse Cumhuriyet savcısı,
müdafii veya vekili de dinleyebilecektir ancak CMK’nun 271. maddesindeki düzenleme göz önüne
alındığında bu dinleme duruşma
şeklinde yapılmayacaktır, zira
duruşma yapılabilmesi kanunda
açık hüküm bulunmasına bağlıdır.
Bunun yanında merci, yazı ile cevap
verebilmesi için itiraz istemini
Cumhuriyet savcısı ve karşı tarafa
bildirebilecek, kendisi de inceleme
ve araştırma yapabileceği gibi
gerekli gördüğünde bunların
yapılması konusunda emir de
verebilecektir. Öğretide de itiraz
merciinin inceleme usulü ve
kapsamına ilişkin çok çeşitli
görüşler ileri sürülmüştür. Bu
kapsamda: “Yargılama makamı,
temyizden farklı olarak, gerekiyorsa, hukuki sorun yanında maddi
sorunu da ele alabileceğinden,
lüzumlu gördüğü soruşturma
işlemlerinin yapılmasını emredebilir veya bu soruşturmayı bizzat
yapabilir. Bu soruşturma dolayısı ile
mesela keşif yapılır veya tanık
dinlenir. İtiraz konusunu incelerken
mercii sadece dosya ile bağlı
değildir. Kendisi de konu ile ilgili
araştırma yapabilecektir.” ( Nurullah Kunter- FeridunYenisey- Ayşe
Nuhoğlu, 16. bası, Beta, İstanbul, s.
1401 )“İtiraz incelemesi kararın

hem maddi ve hem de hukuki
yönden ele alınmasını ve bunun
hukuka uygunluğunun denetlenmesini gerektirir... itiraz yasayolunda bir karara temel teşkil eden
deliller ve maddi olgular ile bunu
doğuran hukuki durum birlikte
değerlendirilir.” ( Erdener Yurtcan,
Ceza Yargılaması Hukuku, 12. bası,
s. 481; E. Yurtcan, CMK Şerhi, 5.
bası, Beta, İstanbul, 2008, s. 923
)”İtiraz incelemesi yapılırken,
incelenen kararın hem maddi hem
de hukuki yönünün ele alınması ve
her yönden hukuka uygunluğunun
denetlenmesi gerekir... İtirazı
inceleyecek mercii naip hakim veya
istinabe yolunu da kullanabileceği
gibi kolluk ve savcıya da emir
verebilecektir” ( Bahri Öztürk-Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı
Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin
Yayınevi, 11. bası, Ankara, 2007 s.
840 ), “İtiraz olağan bir kanun
yoludur ve kararın hem maddi hem
de hukuki açıdan tek tek incelenmesini gerektirir” ( Veli Özer Özbek,
Yeni CMK’nın Anlamı, s. 1065 ),
Şeklinde görüşler dile getirilmiştir.
Görüldüğü gibi, öğretide ittifakla
kabul edildiği üzere itiraz merciince, esasa müessir incelemede
yapılabileceğinden, suç niteliğinin
değiştiğine yönelik başvurular da
itiraz merci tarafından değerlendirilebilecektir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarına
yapılan itirazlar ve bunların incelenmesi usulüne ilişkin olarak Ceza
Genel Kurulunca 03.02.2009 gün
ve 13-12 sayı ile; “itiraz merciince,
hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına ilişkin karar, 231.
maddenin 6. fıkrasında yer alan
suça ve sanığa ilişkin objektif
uygulama koşullarının var olup
olmadığı ile sınırlı olarak yapılması
gerektiği” kabul edilmiş ve bu
uygulama Özel Dairelerce istikrarlı
olarak sürdürüle gelmiştir. Ancak,
hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararlarına karşı yapılan

itirazlarda, kararın sadece suça ve
sanığa ilişkin objektif şartların
gerçekleşip gerçekleşmediğiyle
sınırlı olarak incelenmesi uygulamasının ihtilaf konusu hususlara
köklü çözüm sağlamadığından
bahisle öğretide yoğun olarak
eleştirildiği görülmektedir: “İtiraz
mercii, sadece CMK’nın 231.
maddesindeki koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği hususuyla
sınırlı bir inceleme yapmayacaktır.
İtiraz mercii, bu inceleme kapsamında sübuta ilişkin değerlendirme de yapabilecektir. Örneğin
sanığa yüklenen suçun oluşmaması sebebiyle hakkında beraat kararı
verilmesi gerektiğinden bahisle
itirazın kabulü yönünde karar, yani
hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararının kaldırılması
kararı, verilebilir. Keza, itiraz mercii,
vasıf değişikliği nedeniyle de
hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararının kaldırılmasına
karar verebilecektir. Örneğin kasten
yaralama olarak nitelendirilen
fiilden dolayı sanık hakkında
kurulan mahkumiyet hükmüyle
ilgili olarak hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmesi
halinde; itiraz mercii, sanığa
yüklenen fiilin kasten yaralama
suçunu değil de kasten öldürme
suçuna teşebbüs olarak nitelendirmek suretiyle de itirazın kabulü
yönünde karar verebilir. Yine,
örneğin görevi kötüye kullanma
suçundan dolayı sanık hakkında
kurulan mahkumiyet hükmüyle
ilgili olarak hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmesi
halinde; itiraz mercii, sanığa
yüklenen fiilin görevi kötüye
kullanma suçunu değil de, zimmet
veya icbar suretiyle irtikap suçunu
oluşturduğu gerekçesiyle, hükmün
açıklanmasının geri bırakılması
kararının kaldırılmasına karar
verebilecektir” ( İzzet Özgenç,
Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılması, 3. Yılında Ceza Adalet
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yargı kararları
Sistemi- Hukuk Devletinde Suç
Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Sempozyumu,
İstanbul Kültür Üniversitesi, Seçkin,
2008, s.54-55; Cumhur Şahin- Neslihan Göktürk, Ceza Muhakemesi
Hukuku, Ankara, Seçkin, C.2,
s.159-161, 203 )İtiraz incelemesi
sonucunda nasıl bir karar verileceği
ve bu bağlamda CMK’nun 271/2.
maddesinde yer alan; “İtiraz
yerinde görülürse merci, aynı
zamanda itiraz konusu hakkında da
karar verir” şeklindeki düzenlemenin nasıl anlaşılması gerektiği
üzerinde de durulmalıdır. Kanunun
271/2. maddesindeki düzenlemeye göre, merci, itirazı yerinde
görürse itirazın kabulüyle birlikte
“itiraz konusu” hakkında da karar
verecektir. Başka bir anlatımla
merci, itirazı kabul ettiğinde,
verilmesi ya da kaldırılması gereken bir karar varsa bunu kararı
veren mahkemeye bırakmadan
kendisi vermeli ya da kaldırmalıdır,
örneğin görevsizlik kararına yönelik
bir itirazı inceleyen merci, itirazı
yerinde görürse aynı zamanda
görevsizlik kararını da kendisi
kaldırmalıdır. Dolayısıyla, kanunda
yer alan “İtiraz yerinde görülürse
merci, aynı zamanda itiraz konusu
hakkında da karar verir” hükmü,
itirazı kabul eden merciin sadece
“itiraz konusu” hakkında karar
vermesi şeklinde anlaşılmalıdır.
Buna karşın bu hüküm itiraz
konusu dışında dosyanın esası
hakkında da yargılamayı sonuçlandıracak ( örneğin görevsizlik
kararını kaldıran merciin dosyanın
esası hakkında karar vermesi ya da
hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına ilişkin kararı kaldıran
merciin hükmü açıklaması gibi ) bir
karar vermesi gerektiği şeklinde
yorumlanmamalıdır. Nitekim Ceza
Genel Kurulunun 26.10.2009 gün
ve 182-209 sayılı kararında;
hükmün açıklanmasının geri
bırakılması kararına yapılan itirazı
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inceleyen merciin, itirazı yerinde
görmesi halinde dosyayı hükmün
açıklanması için yargılamayı yapan
asıl mahkemesine göndermesi
gerektiği kabul edilmiştir. Bu
açıklamalar gözönüne alındığında
itiraz kanun yolu incelemesinin
kapsamına ilişkin olarak somut
olay değerlendirildiğinde; İtiraz
mercii, o yer Cumhuriyet savcısının
suç vasfına yönelik aleyhe başvurusu üzerine incelemesini sadece
şekli olarak değil, hem maddi olay
hem de hukuki yönden yapmalı,
gerekli gördüğünde cevap vermesi
için itirazı sanık müdafiine tebliğ
etmeli ve Cumhuriyet savcısı ile
sanık müdafiini dinlemeli, yine
ihtiyaç duyduğu konular varsa
gerekli araştırma ve incelemeyi
yapmalı ya da bunların yapılmasını
sağlamalı ve bunun sonucunda da
TCK’nun 191/2. maddesi gereğince
verilen tedavi ve denetimli serbestlik kararının isabetli olup olmadığına karar vermelidir. CMK’nun 271/4.
maddesindeki; “Merciin, itiraz
üzerine verdiği kararları kesindir”
hükmü uyarınca, merci tarafından
itiraz başvurusu üzerine “itiraz
konusu” hakkında verilen kararlar
kesin olup, artık mahkemece yeni
bir değerlendirme yapılmadan aynı
kararın verilmesi sözkonusu
olamayacaktır. İtiraz merciince,
itiraz olunan kararın kaldırılmasına
müteakip, yetkili ve görevli kılınan
mahkemenin yargılama sonunda
vereceği hüküm, yeni hüküm
sayılacağından, bu hükme karşı
itiraz veya temyiz yolu açık olacaktır. Bu itibarla, gerek yargılamaya
devam edecek olan yerel mahkeme, gerekse verilecek kararın
temyiz edilmesi halinde Yargıtay,
itiraz merciinin belirlediği suç
vasfıyla bağlı olmayacaktır. Bu
nedenle, sonuç olarak yerel
mahkeme kararına karşı o yer
Cumhuriyet savcısı tarafından
yapılan başvurunun itiraz kanun
yoluyla ve 5271 sayılı CMK’nun

267-271. maddeleri uyarınca hem
maddi olay hem de hukuki yönden
itiraz merciince incelenmesi
gerektiğinden itiraz mahiyetindeki
istem konusunda bir karar verilmek
üzere dosyanın itiraz merciine
gönderilmesi için mahalline iadesi
amacıyla Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına tevdiine karar
verilmelidir.
Bu konuda çoğunluk görüşüne
katılmayan sekiz Genel Kurul
Üyesi; “itiraz merciinin incelemesini maddi olay ve hukuki yönden
yapamayacağı, sadece şekli olarak
yapması gerektiği” düşüncesiyle
karşı oy kullanmışlardır.
SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;
Dosyanın, itiraz mahiyetindeki
istem konusunda bir karar verilmek
üzere 5271 sayılı CMK’nun 268.
maddesi uyarınca itiraz merciine
gönderilmesi için mahalline iadesi
amacıyla Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına TEVDİİNE, kararın tâbi olduğu kanun yolunun
belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık
konusunda 15.01.2013 günü yapılan müzakerede, itiraz merciinin
incelemesinin kapsamına ilişkin
olarak ise 15.01.2013 günü yapılan
ilk müzakerede yasal çoğunluk
sağlanamadığından, 22.01.2013
günü yapılan ikinci müzakerede
oyçokluğuyla karar verildi.

Ziyaretler

Konya Barosu Başkanı Ziyareti

Özel İdare Lisesi Öğrencilerinin Ziyareti

ABD Adana Konsolusluğu Ziyareti

İhop ve Tesev Heyeti Ziyareti
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ziyaretler

TBB Heyeti Ziyareti
Batman Belediyesi TBB’ce Batman’da
yapılacak olan Batman Barosu Hizmet Binası ve Avukat Evi’ne taşınmaz
tahsis ederek büyük katkıda bulunmasından dolayı TBB ve Batman
Barosun’ca teşekkür ziyareti yapıldı.
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
Üyesi Av. Eyüp Sabri Çepik, Batman
Barosu Üst Kurul Delegeleri Av. Zeki

Ekmen ve Av. Abdullah Akın, Baro
Başkanı Av. Ahmet Sevim, Başkan
Yardımcısı Av. Tamer Öztoprak ve
Baro Saymanı Av. Tayyar Ekmen’den
oluşan heyet Batman Belediyesi
Başkan Vekili Serhat Temel’i ziyaret
ederek,Türkiye Barolar Birliğince Batman’da yapılacak Batman Barosu Hizmet Binası ve Avukat Evi’ne Batman
Belediyesince yapılan katkılardan
dolayı teşekkür ziyaretinde bulunarak

plaket verdi. TBB’ce yapılacak Batman
Barosu Hizmet Binası ve Avukat
Evi’nde, idari birimlerin yanı sıra çok
amaçlı konferans salonu ve seminer
salonları, Adli Yardım, CMK birimleri
ve sosyal alanlar olacak.

Aramıza Yeni Katılanlar

Av. Erbil Demir

Av. Fazlı Aslan

Av. Şükran Yıldız

Avukatlık Stajını tamamlayan Av.Şükran YILDIZ, Av.Fazlı ASLANLI ve Av.Erbil DEMİR Yönetim Kurulu ve Avukatlarımızın
huzurunda yemin ederek Avukatlığa ilk adımını attı. Meslektaşımızı kutlar, meslek hayatında başarılar dileriz.
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Basın Açıklamaları

Basına ve Kamuoyuna

HALEPÇE KATLİAMI YIL DÖNEMİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Irak’ta Baas rejimince Kürtlere karşı
yürütülen Enfal Operasyonları kapsamında 100 binlerce kişi katledilmiş, yine bu operasyonlar sırasında
16 Mart 1988 tarihinde Halepçe’de
5 bin kişinin yaşamını yitirdiği 7
bin kişinin sakat kaldığı kimyasal
saldırılar yapılmıştır. Halepçe katliamı etkisi günümüze kadar devam
eden, modern insanlık tarihin en
karanlık sayfalarından biridir.
Katliam sonrasında devam eden
saldırılar nedeniyle büyük göçlerle
yaşanan toplumsal travma daha
da ağırlaşmıştır. Dahası maalesef
bölgedeki her bir rejimin ve devletin sicilinde katliam ya da katliam

Basına ve Kamuoyuna
HDP’YE YAPILAN SALDIRILARA
İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye’de yıllarca sivil siyasetin
olağanüstü yöntemler ile engellenmesi karşısında bu ülkedeki tüm
demokratik ve sivil güçler, siyasete
büyük bedeller ödeyerek sahip
çıkmıştır. Hiçbir ayırım gözetmeksizin siyasal partilerin ve yürüttükleri
siyasal mücadelenin bu toplumun
sorunların çözümü konusunda tek
meşru ve etkin yol olduğunu kabulü ve yine ayırım gözetmeksizin
siyaset kurumuna bir bütün olarak
şartsız ve kayıtsız örgütlenme ve
propaganda hakkının tanınması
zorunludur. Bu zorunluluk kamu
gücünü kullananlara tüm siyasi
parti çalışmalarının bu özgürlükten
yararlanması konusunda objektif
sorumluluk yüklemektedir.
Seçim sürecinin başlaması ile kimi
zaman tek taraflı kimi zaman da
karşılıklı çeşitli siyasi parti ve kimi
partililere yönelik saldırılar ve
gerginlikler yaşanmasına rağmen
sorumluların bulunması konusunda ihmali olan kamu otoritesi son

ortaklığı suçu olduğundan, Kürtler
yaşadıkları ağır katliamların yanı
sıra bir o kadar ağır yalnızlık yaşamışlardır. Bu dönemde saldırılardan
kaçan Kürtlere maalesef sadece
bölge halkı sahip çıkmış ve yardım
etmiştir.
Açık bir soykırım suçu olan bu
katliamın sorumluları, dünya
devletlerinin uluslararası hesapları
ve kirli siyasetleri nedeniyle ortaya
çıkarılmamış, tüm dünya sessizliği
ile suçun adeta ortağı olmuştur.
Aradan 26 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu insanlık suç ile yüzleşme
sağlanmamış, sorumlular cezalandırılmamış, uluslararası toplum
ortağı olduğu bu suçun hesabını
vermemiştir.
Halepçe katliamı, uluslararası toplumun ve kurumların insanlık suçu
kapsamında kalan saldırılar karşıgünlerde HDP’ye ve HDP’li siyesetçilere yönelik saldırılarda açıkça
taraf olmuş ve suçların ortağı
olmuştur. Türkiye’nin batısında neredeyse rutin hale gelen saldırılar
8-9 Mart günü Fethiye’de yaşanan
saldırı ve tabela indirme ve yerine
bayrak asılması ile zirveye ulaşmıştır. Daha saldırılar gerçekleşmeden
önce sosyal medya üzerinden
saldırganların organize olunduğu ifşa olmasına rağmen, kamu
gücünü kullananlar meşru ve sivil
siyaseti saldırılardan korumak
konusunda önlem almak yerine
eylem ve tutumları ile saldırıların
ortağı olmuştur.
Bir siyasi partinin binasının saatlerce saldırılara maruz kalması,
saldırgan grubun dağıtılmaması,
kamu gücünü kullananlar açısından bir hakkın kullanımına yönelik
işlenen suça açıkça ortak olmak
anlamına gelmektedir. Kamu gücünü kullanan makamlar özgürlüğün sağlaması yükümlülüklerinin
aksine “toplumsal hassasiyet” gibi
toplumsal linç kültürünü besleyen
gerekçelerle “makbul vatandaş”larının eylemlerini tolere etmiştir.

sında konjonktürel ve siyasal tutum
belirlemesinin, samimiyetsizliğinin
açık ve canlı bir örneği olarak hala
yaşamaktadır. Faile ya da mağdura
göre tutum belirleyen uluslararası
mekanizmalar bu nedenle ciddi bir
meşruiyet sorunu ile karşı karşıyadırlar. Bu tutum nedeniyle, bugün
bile hala katliamcı rejimlerin benzer
suçları işlemesinden çekinmedikleri bir ortamı mevcuttur.
Halepçe, açık bir yara olarak hala
insanlığın kalbinde kanamaktadır. Bu nedenle Halepçe’yi hiçbir
zaman unutmayacağımız. Batman
Barosu olarak yıldönümünde insanlığın ortak ayıbı olan katliamı ve
ortaklarını şiddetle kınıyor, katliamda hayatını kaybedenleri rahmetle
anıyoruz.
Batman Barosu Başkanlığı

Bir ülkenin demokratik olmasının ölçüsü, ülkede saldırı ve linç
girişimlerinin olmaması değil kamu
otoritesinin saldırılar karşısında
özgürlüklerin kullanılmasından
yana ortaya koymuş olduğu irade
ve tavırdır. Yaşanan olayda demokratik değerler saldırılar kadar saldırı
karşısında ortaya konan edilgen ve
hoşgörülü tavırla zedelenmiştir.
Batman Barosu olarak genelde sivil
siyasete özelde HDP’ye yapılan saldırıları kınıyor, yetkilileri tüm siyasi
partilerin çalışmalarında özgürlükleri kullanılmasından yana tavır
almaya ve sağduyulu kesimleri
barış girişimlerinin zarar görmemesi konusunda sorumlu davranmaya
davet ediyoruz.10.03.2014
Batman Barosu Başkanlığı
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Basın
Açıklamaları
Basına ve Kamuoyuna
4 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR
TUTUKLU BULUNAN BELEDİYE
BAŞKANIMIZ NEJDET ATALAY’IN TUTUKLULUK DURUMUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAM
Kişi özgürlüğünün sınırlanması
anlamına gelen tutuklamanın
bir tedbir olduğu ve bu nedenle
tutukluluğun bir cezaya dönüşmemesi gerektiği kuşkusuzdur. Yasada
tutukluluğa ilişkin süreler için üst
sınır belirlenmiştir. Ancak bu üst
sınırların zorlanarak sonuna kadar
kullanılması yasanın ve hukukun
amacına aykırıdır.
Kamuoyunca da yakından takip
edildiği üzere, Anayasa Mahkemesi, yargı pratiği haline gelmiş
olan uzun tutukluluk sürelerine
ilişkin uygulamanın ihlal anlamına
geleceğine hükmederek, insan
haklarını esas alan, temel hak ve
hürriyetler konusunda özgürlükçü
yorum ve gerekçelerle uzun süredir
tutuklu bulunan vekillerin tahliyesinin yolunu açan kararlara imza
atmıştır.

yargılandığı davalar, gerekse de
son dönemde yargıya dair tartışmalarla, neredeyse yargıya hiçbir
güvenin kalmadığı bir dönemde,
Anayasa Mahkemesinin kararlarındaki özgürlükçü hukuki yaklaşım
toplumda adalete olan inancı bir
nebze olsun canlı tutmuştur. Yargılamanın adil, etkili ve hızlı yürüyebilmesi için Anayasa Mahkemesine
başvuru mekanizması bugün için
ciddi bir güvence haline gelmiştir.
Anayasa Mahkemesine başvurusu
neticesinde tahliyelerine karar verilen kişilerin milletvekili olması nedeniyle, kamuoyu hem başvuruları
hem de tahliyeleri yakından takip
etmişti. Ancak tıpkı milletvekilleri
gibi seçilmiş olan ve aynı suçlama
ile dört yılı aşkın bir süredir Batman
Belediye Başkanı Nejdet Atalay da
tutuklu olarak yargılanmaktadır.

Gerek tahliye edilen vekillerin

Sayın Nejdet Atalay, 70 binin üzerinde seçmenin tercihi ile başkanlık
koltuğuna oturmuş, görevini kısa
bir süre yürüttükten hemen sonra
tutuklanmıştır. Uzun tutukluluk
süresi ile bireysel olarak kişisel
hakları haleldar olan Sayın Nejdet
Atalay’ın yanı sıra kendisine oy ve-

Basına ve Kamuoyuna

her şiddetin failidir.

KADINLAR ÖLÜYOR... İNSANLIĞIMIZ ÖLÜYOR

Kadını en temel insani değerlerinden soyutlayarak, iradesiz ve
kimliksiz bireylere dönüştüren bu
kültür yaşanan menfur cinayetin
ortağıdır. Tarih boyunca kadınlar
özgür birey olma yolunda egemen
erkeklerle mücadele etmek zorunda kalmışlardır.Ancak ne yazıktır ki
kadınlar politik, ekonomik, sosyal
ve kültürel özgürlük mücadelesininden önce “can güvenliğini”
sağlamak zorunda kalmıştır. Kadına
yönelik şiddet ve cinayet haberlerine karşı toplumdaki duyarsızlık,
kadınların can güvenliklerinden
endişe ettiği ve temel haklarının
karşılanmadığı bir topluma doğru
yol almaktadır.

Ne yazık ki birkaç yıl içinde adeta
kronikleşerek ülkenin her noktasında artış gösteren, ortak bir sorun
haline gelen kadına şiddet, kadının
yaşam hakkının ihlali niteliğindeki
olaylardan bir tanesi de son olarak
ilimizde yaşanmıştır. 42 yaşındaki
G.A Gercüş ilçesi Bağlıca ile Sapanca Köyleri arasında yol kenarında
kafasına balta ile vurularak vahşice
öldürülmüş bir halde bulunmuştur.
Bu cinayet taammüden işlenmiştir ve tek sorumlusu öldüren kişi
değildir. Adaleti mutlak sükûnet
sayan bir kamu otoritesi, teslimiyeti
irade olarak görün bir kültürel yapı
yaşanan her cinayetin, uygulanan
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Kadına yönelik şiddet ve cinayet

ren seçmenlerin ve hatta bir bütün
olarak Batman halkının da hukuku
zedelenmiştir. Anayasa Mahkemesinin vekillerin uzun tutukluluk
süresi nedeniyle kişi özgürlüğünün
ihlal edildiği yönündeki kararında;
Tutuklu kişinin özgürlüğünün ihlal
edilmiş olması, seçilme ve temsil
hakkı ile yargılamanın tutuklu
sürdürülmesindeki kamu yararı arasında makul bir dengenin gözetilmediği, tutuklunun kamu görevini
yerine getiremediği gerekçelerinin
tamamı Sayın Nejdet Atalay’ın
durumu için de geçerlidir.
Bugün itibariyle meslektaşlarımız
tarafından Anayasa Mahkemesine
yapılan başvuru neticesinde, daha
önceki ihlal kararlarında belirtilen
gerekçelerin yanı sıra Anayasanın
19/7 maddesinde düzenlenen kişi
özgürlüğü ve güvenliği hakkı, 67.
Maddesinde düzenlenen seçilme
ve siyasi faaliyette bulunma hakkı
ve 10. Maddesinde düzenlenen
kanun önünde eşitlik hakkı gereği
ihlal yönünde karar çıkacağını
umuyoruz.
Batman Barosu Başkanlığı
haberlerine karşı toplumdaki duyarsızlık, sorunun henüz toplumsal
boyutunun bile görülmediğini
bunca şiddet ve ölümün “aile içi”
meseleler olarak nitelendirilmesinden anlaşılmaktadır. Maalesef
toplum bu şehrin kadın cinayetleriyle anılmasını, şehirde kadın
cinayeti işlenmesinden daha fazla
önemsemektedir.
Bizler Batman Barosu Kadın Hakları
Komisyonu olarak, yaşanan cinayeti de, bu cinayeti hazırlayan kültürü
de şiddetle kınıyoruz. Bu cinayetin
soruşturulmasından davanın her
aşamasına müdahil olacağımızı
bildiririyoruz.. 			
Batman Barosu Kadın Hakları
Komisyonu

Kültür - Sanat
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Yenik Başlama Duygusu -Türkiye’de Ayrımcılık Uygulamaları:
Mağdurlar ve Uzmanlar Anlatıyor” kitabı; “Ayrımcılık ve Ayrımcılık Yasağı”, “Eşitlik Anlayışları

ve Ayrımcılık”, “Cinsiyete Dayalı
Ayrımcılık”, “Engellilere Yönelik
Ayrımcılık”, “Etnik, Kültürel ve
Dinsel Azınlıklara Yönelik Ayrımcılık” bölümlerinden oluşuyor.

Kitap, 2007’de yapılan birinci
baskısının ardından, 2009’da
yeni söyleşilerle zenginleştirilerek ikinci kez hem Türkçe hem
İngilizce olarak basıldı.

Temel amacı, ayrımcılığın ne
denli yaşamımızın içine farklı
araçlarla ve farklı biçimlerde sokulduğunu ortaya çıkarabilmek
olan kitap, bugün her şeyden
daha çok ihtiyacımız olan toplumsal barışı sağlayabilmenin
ayrımcılığın bütün biçimleriyle
mücadeleden geçtiğini hatırlatıyor. Ayrımcılığın ne olduğunu ve
nasıl tezahür ettiğini, ayrımcılığa
maruz kalanların ne hissettiğini
ve nasıl mücadele ettiğini bir
nebze olsun gündeme getirmeye çalışıyor. Bunun yanında
birbirine sırtını dönmüş ve böylece ayrımcılığı yeniden üreten
sivil hareketler açısından da yol
gösterici bir özellik taşıyor.
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Kültür
Sanat

İstanbul Kırmızısı (Hiçbir Şey
Aşktan Daha Önemli Değildir) /
Ferzan Özpetek
Ferzan Özpetek, doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul’u
yıllardır uzaktan gözlemliyor. Bu
sevginin ve hüznün romanı olan
İstanbul Kırmızısı, sanatçının
sinema eğitimi için İtalya’ya gidişine kadarki İstanbul yaşantısından izler taşıyor. Mesafelerle
ölçülebilen uzaklığın kişiyi bir
şehre ait olmaktan alıkoyamayacağını, önemli olanın şehirde
yaşamak değil, şehri yaşatmak
olduğunu gösteriyor.
Filmleriyle tüm dünyada adından söz ettiren Ferzan Özpetek,
romancılıkta da bir o kadar iddialı. (Tanıtım Bülteninden)
“Her birimiz Gezi Parkı’nın bir
ağacıyız”. Küçük grup parka
yaklaşırken, haykırılan sloganlar,
atılan tweet’ler böyle söylüyor.
Macbeth’te, “Sizi temin ederim,
yürüyen bir orman,” yazan
Shakespeare değil miydi? İşte
yürüyen bir orman: çünkü her
ağacın bir koruyucusu var;
bunlar ayaklarında spor ayakkabılarıyla, üzerlerinde blucin-
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leriyle gülümseyen genç kızlar
ve erkekler. Sadece ellerinde
cep telefonları. Cep telefonuyla
devrim yapan bir kuşak.

sendelemiyor bile. Sanki bir zırh
üzerindeki giysi. Düşüncelerin
gücü. Belki de sadece kırmızı bir
giysinin” (Romandan s. 113).

Ve sonra ormanın düşmanları
görünüyor:TOMA’lar. Polis daha
önceki günlerde alanı boşaltmak için gelmişti; göstericiler
gitmek istemiyorlar; çadırlar
kurdular, burada kamp yapıyorlar. Barışçıl bir işgal ordusu.
Ama bu sefer polisler- kimbilir
içlerinden kaçı öteki tarafta olup
ağaçları korumak istiyordur?gaz tüfekleriyle, gaz maskeleriyle, TOMA’larıyla geldiler. Sadece
ve yine önceki günlerde olduğu
gibi biber gazı sıkıyorlar, insanları kör etmek, yönlerini şaşırtmak
ve kaçırmak için. Tazyikli su kullanıyorlar kovmak için. Parktaki
çocuklar bunu beklemiyorlardı.

İstanbul Kırmızısı

Kırmızı giysili bir kadın konuşmak, bir şey söylemek, onları
ikna etmek için polise doğru yürüyor. Bayrağı andıran kıpkırmızı
bir giysisi var. Boğaz kıyısında
gezinmeye daha uygun bir elbise bu. Ama o burada. Şiddetle
yüzüne sıkılan biber gazına
maruz kalıyor ama düşmüyor,

(Hiçbir Şey Aşktan Daha Önemli
Değildir)
Ferzan Özpetek
Can Yayınları / Roman Dizisi
Türkçe 144 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 20 cm
İstanbul, 2014, 14 TL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hesaba Katabiliyor muyuz?
Yazar:İlknur ÜSTÜN
Editör:Aksu BORA
Yayınevi:Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Yayın yılı:2011
Dili:Türkçe
Kapak Tasarım:Tennur BAŞ
2.baskı
İknur Üstün’ün yazdığı, Aksu
Bora’nın editörlüğünü üstlendiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
kitapçığı Sivil Toplum Geliştirme
Merkezi çalışmalarının toplumsal
cinsiyet eşitliği bağlamında bir
değerlendirmesini içeriyor.
STGM, 2007 yılından itibaren
toplumsal cinsiyeti ana akımlaştırması ile tüm çalışmalarının
toplumsal cinsiyete duyarlı olma-

sını hedefledi. Bu bağlamda “Sivil
Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal
Cinsiyet Rehberi” yayınlandı. Rehber ile sivil toplum örgütlerinin
kendi çalışma alanlarında cinsiyet
eşitliği perspektifini kullanabilmeleri ve rehberin STGM’nin
çalışmalarına yol gösterici olması
amaçlandı. STGM eğitimler başta
olmak üzere tüm çalışmalarıyla
toplumsal cinsiyet perspektifini
kazanmaya, desteklemeye ve
gözetmeye çalıştı.
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
kitapçığı STGM’nin çalışmalarına
odaklanmakla birlikte, dünyadan
örnekler, önemli bilgilerle sivil
toplum örgütlerinin kendi çalışmalarında dikkate alabilecekleri,
yararlanabilecekleri ve kendilerini
değerlendirme çabalarına ilham
verebilecek bir kaynak.
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