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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI
ÖZDEMİR ÖZOK'UN ÖNSÖZÜ

Atatürk'ün başlattığı devrim hareketlerinin, hukuk ve
eğitimden sonra, en önemlisi ku şkusuz Türk kadınına toplum içindeki doğal haklarmın verilmesi olmu ştur. Atatürk,
toplumun kalkmmas ında kadının büyük rolünü vurgulamak
için den-iştir ki:
"Bizi analarımızın adam etmesi lazımdır. Onlar edebildikleri
kadar etmişlerdir. Bundan sonra başka zihniyette, başka kemalatta
adamalara muhtacız. Bunları yetiş tirecek olanlar bundan sonraki
analardır."

Bu inancın sonucu olarak Medeni Kanun'un kabulünü
takiben iyile ştirici yasalar çıkarılmıştır. Kadınların %O'larda
olan okuma yazma oran
ı yükseltilmiştir. Bugün üniversitelerde görevli kadın oran
ı dünya ortalamasının üzerine çıkmıştır.
Türk toplumuna seçme ve seçilme hakkı pek çok Batı ülkesinden önce tanınmıştır.
ın
ın
Tarihsel gelişme sürecine bakıldığında Türk kadın
toplum yaşamında aldığı yer, her zaman farkl ılıklar göstermiştir. İslamiyet öncesi Türk toplumunda kad ın, devlet
in
meseleleri de dahil olmak üzere olmazsa olmazdır ve erkeğ
tamamlayıcısıdır. Türk kadını diğer toplumlardakinden farkl ı
olarak baskı altmda tutulmamış ve aşağılanmamıştır; olması
ıştır.
gerektiğ
i gibi saygı görerek yaşam
n hakların
ı kaybedişi, Islam hukukuna dayanan
Kadını
Osmanlı Imparatorlu ğu'nda vuku bulmuştur. Bu dönem
ış ve cahil bırakılmıştır. Yüzboyunca kadınlar eve kapatılm
vi'

yıllarca süren bu mabrumiyet İstiklal Savaşı ile son bulmuştur. Atatürk, toplumun laik bir temel üzerine oturtulabilmesi
için, yaşam görüşlerinin değişmesini gerekli buluyordu. Bu
da ancak Türk kad ınının haklarına kavuşması ile mümkün
olabilirdi.
na çıAncak, son zamanlarda Türk kadınının karşısı
karılmaya çalışılan yapay engeller, Atatürk devrimlerinin
heyecanı ile yetişmiş kadınlarımızın direnci ile kırılacaktır.
Kadını toplum yaşantısından soyutlamaya ve kara çarşaf altına sokmaya çabalayanlar ın gayreti, Cumhuriyetimizin temeli
olan Türk kadim tarafından bertaraf edilecektir. Bu konuda
Atatürk'ün şu sözlerinden cesaret almal ıyız:
"Seyahatim esnasında köylerde değil, bilhassa kasabalarda ve
şehirlerde kadın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok kes ıf
olarak kapattıklarını gördüm. Erkek arkadaşlar, bu biraz bizim bencilliğimizin eseridir.
Onlar da yüzlerini cihana göstersinler ve gözleriyle cihan ı dikkatle görebilsinler, bunda korkulacak bir şey yoktur."

Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların kadın üyelerinin
katkılarıyla oluşan TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku Komisyonlar ı Ağı), bu alanda yaptığı çalışmalarla haklı bir öncülük sıfatı kazanmıştır.
Elinizdeki kitap bu çalışmaları
n ürünüdür. Bütün kad ınlara çalışmalarında başarılar diler, saygılar sunarım.

Av. Özdemir ÖZOK

Türkiye Barolar Birliği Başkanı

vi"

SUNUŞ

Demokratik hukuk devletinin en büyük özelli ği, insan
haklarının kişiler ve cinsler arasında ayrımcılık yapılmaksızın
herkesi eşit olarak dağıtılmasını sağlamaktır.
Bu nedenle ülkemizde, bütün dünyada oldu ğu gibi, insan
hakları, temel hak ve özgürlüklerden faydalanma ve yaralanma da, kadın erkek eşitliğini sağlayacak tedbirlerin alınması
ve cins eşitliğinin yasalarla oluşturulması çalışmaları devam
etmektedir.
Bu cümleden olmak üzere bir çok kad ın dernekleri ve
özellikle TÜBAKKOM yo ğun çalış malar yapmakta, söylemleri eyleme dönü ştürmekte ve kad ına karşı ayrımcı hükümler
taşıyan yasalardaki hükümlerin kald ırılması için mücadele
ında TÜBAKKOM güncel olumsuzvermektedir. Bunun yan
k konusunda gerekli tepkiyi
takip
etmekte,
ayrımcılı
lukları
göstermektedir.
20 Mart 1999 tarihinde kurulan TÜBAKKOM;
"Yasalarda Kadın Erkek Eşitliğinin Sağlanması ve Uygulamada Karşılaşılan Aksaklıkların Giderilmesi İçin Kadm
Avukatlar-Işbirliği" amacı ile yola çıkmış, her yıl değişen ve
seçimle işbaşı na gelen Dönem sözcüsü ve yürütme kurullar ı
ile işlevini sürdürmektedir.
Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu olarak TÜBAKKOM V. Dönem sözcülü ğünü 24-25 Mayıs 2003 tarihleri
arasında Şanlıurfa'da gerçekleş tirilen TÜBAKOM Genel Kurulunda yapılan seçimle üstlenmiş bulunmaktayız.
Ix

Dönemimizde öncelikle Adalet Komisyonu'nda görü şülmekte olan TCK Yasa Tasarısı hakkında TÜBAKOM görüş
ve önerilerini içeren bir rapor haz ırlanmış, bu rapor kad ın
milletvekillerine, Başbakan, Cumhurbaşkanı, grup başkan
vekillerine ve bölge milletvekillerine gönderilmi ş ayrıca meclis Adalet Komisyonu'na sunulmu ştur. Adalet Komisyonu'na
gönderilen TCK Yasa Tasarısı önerileri TÜBAKOM taraf ından önemle takip edilmektedir.
TÜBAKKOM bu raporda, tecavüz suçlar ı, çalışan kadının
işyerinde tacizi, kadın ve çocuk istismarının engellenmesi için
gerekli cezaları n uygulanmasına, on beş yaşından büyük çocukların cinsel istismarında rızasının olmasın
ı n suçun varlığıı ortadan kaldırmayacağı na ve namus saiki ile işlenen suçlan
rın arttırım nedeni olması görüş ve önerilerini bildirmi ştir.
TCK tasarısı ile ilgili görüş ve önerilerimizin sunulmasından sonra yaklaşık 1 yı l içerisinde "töre cinayetleri" olarak
basında yer alan "namus saiki" ile kı zın
ı, kardeşini öldürenlerin sayısı düşünüldüğünde bu değişikliğin ivedilikle
yapılması gerekliliği tespit edilecektir. Artık töre cinayetleri
kırsal kesimde değil, büyük kentlerde hatta metropol olan
Istanbul'da dahi ya şanır olmuştur
4320 Sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Yasa ve Medeni
Yasa ile ilgili Eğitim çalışmaları yapılmış , Aile Mahkemeleri'nin kurulması için baskı grubu oluşturulmuş, yapılan
eylemler sonucunda Aile Mahkemeleri kurulmu ş ise de
uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi için TÜBAKKOM
çalışmaları devam etmektedir.
Kadın ve Çocuk cinsel istismarı na, TBMM nin Irak'a asker gönderme karar ına karşı çıkılmış, Kadına karşı şiddetin
önlenmesi için çalışmalar yapılmış, özellikle töre cinayetlerine karşı TÜBAKKOM tepkileri dile getirilmi ş,bu konularda
yazılı ve görsel basına bilgilendirme toplant ıları yapılmıştır.
Avrupa Birliği ve uyum yasaları bilgilendirme semineri ile
kadın ve Siyaset konulu panel yap ılmıştır.
x

CEDAW Sözleş mesi'ne ve buna ek ihtiyari protokolde taraf olan ülkemiz hukuki, politik, ekonomik, siyasi, sosyal ve
kamusal alanda her türlü tedbiri almay ı taahhüt etmiştir.Bu
nedenle TBMM ce Anayasa'nın 10. madde değişikliğinde
"pozitif ayrımcılığın" yasalaşması için gerekli mücadele verilmiş ise de, Anayasa'nın değiş en ilgili maddesinde bu hükme
yer verilmemiştir.
MK'nm uygulanması na yönelik 4722 sayılı Yasa'nın
10. maddesinde değişiklik yapılması için TBMM ne verilen
öneriye destek verilmiş ve bununla ilgili bas ın açıklamaları,
imza kampanyalarıyla halkı bilinçlendirilme çal ışmaları yapılmıştır.
Tübakkom V. Dönem çal ışmalarında 4 kez yürütme kurulu toplantısı yapılmış ve yürütme kurulu üyeleri ve Barolar
Birliği ile görüşmeler yapılarak genel üye ve genel kurul toplantılan günden-deri ile sonuç bildirgeleri ve bas ın bildirileri
hazırlanmıştır.
Van ve Denizli Baroları ev sahipliğinde iki genel üye
toplantısı yapılmıştır. Dönemimiz 22-23 May ıs 2004 tarihleri
arasında Hatay barosu ev sahipli ğinde gerçekleşecek olan ve
VI. Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu üyelerinin seçilece ği
TÜBAKKOM genel kurulu toplant ısı ile sona erecektir.
Çalışmalarımı zda bize destek veren ve bizlerle birlikı z Sayın Özdemir
i Başkanım
te olan Türkiye Barolar Birli ğ
Özok ve kıymetli yönetim kurulu üyelerine, Kad ın Hukuku
Komisyonu çal ışmalarına destek veren ve temsilci gönderen
Baro başkanlarımı za, bizden önce TÜBAKKOM dönem sözcülüğünü üstlenen İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baroları
Kadın Hukuku komisyonlarma teş ekkür ediyoruz. Hatay Genel Kurulu'nda seçilecek olan VI. dönem sözcüsü ve yürütme
kuruluna da başarılar dilemekteyim.
V. Dönem Sözcüsü
Adana Barosu Kadın Hukuku Kom. Başkanı
Av. Ülcaz Olgun Şahin
xt
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu

07.05.2003

BARO BAŞKANLIĞI'NA
24-25 Mayıs 2003 tarihinde Urfa Barosu'nun ev sahip liginde Harran Otel'de gerçekleştirilecek olan Genel Kurul
toplantı programı bilgilerinize sunulmaktadır. Her Baro'nun
bir oy hakkı olduğu, bu nedenle de toplantı gününe kadar
temsilcisini bildirmesi, acilen bölgenizdeki tüm Barolara bu
bilginin ulaştırılmasını rica ederiz.
TÜBAKKOM IV. SÖZCÜSÜ
Av. Nilgün BERK
PROGRAM
24 Mayıs 2003
09:00-09:30: Kay ıt ve tanışma
09:30-12:00: TCK Yasa Tasarısı
12:00-13:30: Yemek
13:30-14:00: TÜBAKKOM LOGO'su oluşturulması
14:00-15:00: V. Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu'nun
seçimi
15:00-16:30: Yeni dönem çal ışmaları için öneriler.
25 Mayıs 2003
09:30-13:00: AB ve Uyum Yasaları ve Yönergeler
Sunum: Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu
İstanbul Barosu Kadın Hukuk Komisyonu
13:00Harran gezisi
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24-25 MAYIS TÜBAKKOM GENEL KURUL
URFA TOPLANTI TUTANAĞI

24 Mayıs 2003 tarihinde Şanlıurfa'nın ev sahipliğinde
TÜBAKKOM 4. Dönem Son Toplant ısı ve 5. Dönem Yürütme
ve Dönem Sözcülüğü Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Toplantıya,
1. Ankara Barosu
2. İstanbul Barosu
3. Mardin Barosu
4. Zonguldak Barosu
5. Çorum Barosu
6. Batman Barosu
7. Denizli Barosu
8. Bingöl Barosu
9. Tekirdağ Barosu
10.Eskişehir Barosu
11. Manisa Barosu
12. Karabük Barosu
13.Van Barosu
14. Adıyaman Barosu
15. Mersin Barosu
16. Adana Barosu
17. Bursa Barosu
18. Diyarbakır Barosu
19. Isparta Barosu
20. Çankırı Barosu
21. Malatya Barosu
22. Hatay Barosu
23. Şanlıurfa Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Üyeleri
katıldı.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:
1. TCK Yasa Tasarısı görüşüldü. Bir komisyon seçildi.
Komisyon tüm önerileri alarak, TÜBAKKOM'un TCK yasa
4
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tasarısı hakkında görüş ve önerilerini oluşturan bir rapor
hazırlandı. Bu raporun kadın milletvekillerine, Ba şbakan,
Cumhurbaşkanı, Grup Başkanvekilleri ve her bölgenin
kendi milletvekillerine faksianmasıyla; ayrıca TCK Yasa
Tasarısı ile ilgili olarak toplantılarını takip etmek üzere,
Dönem Sözcüsü Baro'nun seçece ği bir temsilci ile Ankara
Barosu Kadm Hakları Kurulu'nun seçeceği bir temsilcinin
görevlendirilmesine ve bu temsilcilerin haz ırlanacak rapor
dogrultusunda görevlerini ifa etmelerine;
2. TÜBAKKOM 5. Dönem Sözcülü ğü'ne, Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu; Yürütme Kurulu'na Manisa,
Tekirdağ, Diyarbakır, Bursa, Malatya, İstanbul, İzmir,
Ankara, Karabük, Eskiş ehir, Mersin Barolar ı Kadın Hukuku
Komisyonları seçildi.
3. TÜBAKKOM 5. Dönem'de, 2002 Ocak ay ından itibaren
ın, kayıt altına
tüm Barolar' in yaptığı eğitim çalışmaların
ve
TÜBAKKOM
ar şivi
hale
dönüştürülmesi
alınmış ise yazılı
oluşturulmasına;
4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve Medeni
Yasa eğitim çalışmaları ile ilgili merkezi bir tip program
çalışması yapılmasına;
İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyonu'nun
yönergeler konusundaki çal ışmasını Yürütme Kurulu'nun
belirleyeceği bir tarihte sunmasına;
Medeni Yasa ve 4320 say ılı Yasa'nın uygulamşına dair
kararların Dönem Sözcüsü'nde toplanmas ına ve üç ayda bir
tüm Baroların Kadın Hukuk Komisyonları'na bildirilmesine;
4. Aile Mahkemeleri'nin kurulmas ı için baskı grubu
ı hazırlanması hususunda 5.
oluşturulması ve eylem plan
Dönem Sözcüsü Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu
ve Yürütme Kurulu'nun görevlenlirilmesine;
5. 5. Dönem İlk Genel Üye Toplant ısı'nın 2003 Ekim
ayında, Van'da yapılmasına karar verildi.
5
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TÜBAKKOM olarak kadına yönelik şiddet ve her türlü,
ayrımcılığı kınıyoruz. Bir yandan son TCK Yasa Tasar ısı nda
bu ayrımcı zihniyetin aynen yer ald ığını, diğer yandan AB
uyum yasalarınm da ülke gerçeğine uyarlanması adına özünün
değiştirilerek uygulamaya çalışıldığını gözleınlemekteyiz.
Bağımsızlık temeli üzerinde, kad ının toplumsal statüsünü en
ileri düzeye taşımak için bulunduğumuz alanlarda sonuna
kadar mücadele etmeye kararl ıyız.

6

TÜBAKKOM

TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonlar ı

28. 05. 2003

BARO BAŞKANLIĞI'NA
TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku Komisyonları'nın 24-25 Mayıs 2003 tarihlerinde Şanlıurfa Barosu
ev sahipliğinde Harran Otel'de gerçekleşen Genel Kurulu'nda,
TÜBAKKOM V. Dönem Sözcülü ğü'ne Adana Barosu Kadın
Hukuku Komisyonu; Yürütme Kurulu'na Ankara, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Izmir, Karabük, Malatya, Manisa, Mersin ve Tekirdağ Baroları Kadın Hukuku Komisyonları
seçilmiştir.
24-25 Mayıs 2003 tarihinde gerçekleşen TÜBAKKOM Genel Kurulu Urfa sonuç bildirgesi, TÜBAKKOM'un TCK Yasa
Tasarısı hakkında görüş ve önerilerini olu şturan rapor ve bu raporun özeti olan açıklamalı basın bülteni ekte sunulmuştur.
Sonuç bildirgesinde belirtilen kararlar çerçevesinde;
1. TCK yasa tasarısı hakkındaki TÜBAKKOM görüş ve
önerilerini oluşturan rapor özetinin bir bas ın toplantısı ile
tüm Barolar Kadın Hukuku Komisyonlar ı'nca aynı gün ve
saatte kamuoyuna açıklanması konuşulmuş ise de, Şanlıurfa
toplantısında bir gün ve saat tespit edilememiştir. Bu nedenle
biz Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak ve V.
Dönem Sözcüsü sıfatımızı da ekleyerek 03 Haziran 2003 günü
saat 9:00'da bahsi geçen basın açıklamasını yapıyoruz. Diğer
n Hukuku Komisyonları'nı da bizimle aynı gün
Barolar Kadı
ve saatte basın açıklaması yapmasından memnuniyet duyacağımızı bildirmekteyiz.
2. TCK yasa tasarısı hakkındaki TÜBAKKOM görüş ve
önerilerini öluşturan rapor özeti, Cumhurba şkanı, Başbakan,
n milletvekilleri ve bölgemiz
TBMM Grup Başkanvekilleri, kadı
milletvekillerine tarafımızdan fakslanacaktır.
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Aynı rapor özeti, bölgeniz milletvekillerine taraf ınızdan
faksianacaktır.
3. TCK Yasa Tasarısı ile ilgili olarak TBMM Komisyon
ı takip etmek üzere Dönem Sözcüsü olan Barotoplantıların
nun seçece ğ i bir temsilci ile Ankara Barosu Kad ın Hakları
Kurulu'nun seçeceği bir temsilcinin görevlendirilmesine ve
bu temsilcilerin hazırlanan rapor do ğrultusunda görevlerini
ifa etmelerine karar alınmıştır.
ın
ın belirlenmesi
Bu konu ile ilgili izin ve görü şme zaman
için Ankara Kadın Hakları Kurulu'nun cevabını beklemekteyiz.
4. Ocak 2002 den itibaren TÜBAKKOM ar şivi oluşturulması amacıyla, tüm Barolar Kadın Hukuku Komisyonları'nın
ı n; dönem sözcüsüne verilen görev
yaptığı eğitim çalışmaların
çerçevesinde, üç ayda bir tüm Barolar Kad ın Hukuku Komisyonları'na bildirilmek üzere, Medeni Yasa ve 4320 say ılı
Yasan
ın uygulanışına dair kararların Baromuz Kadın Hukuku Komisyonu Başkanlığı'na en kı sa zamanda gönderilmesini
diliyoruz.
5. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve Medeni
Yasa eğitim çalışmaları ile ilgili merkezi bir tip program çalışması yapılması, İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyoı sunacağı tarihi,
nu'nun yönergeler konusundaki çalışmasın
grubu oluşturulı
için
bask
Aile Mahkemeleri'nin kurulması
ması ve eylem planı hazırlanması konusundaki görev, Dönem
Sözcüsü olan Baromuz ile TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'na
verilmiş bulundu ğundan TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'nun
gecikmeden toplanması için 28-29 Haziran 2003 tarihini uygun
görmekteyiz. Eğer bu tarihte bir uyu şmazlık yok ise TÜBAKı 28-29 Haziran 2003 tariKOM Yürütme Kurulu Toplant ısı'n
ıyoruz. Bu toplantı
hinde Adana'da gerçekle ştirmeye hazırlan
yeri ve gündemi ile ilgili bilgilendirme ayr ıca yapılacaktır.
6.. TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'nda bulunan Barolar
Kadın Hukuku Komisyonlar ı'nın, yürütme kuruluna kat ıla-
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cak temsilcilerinin isim, adres, telefon ve faks numaralar ımn
haberleşmenin sağlıklı yürümesi açısından en kısa zamanda
Baromuz'a bildirilmesini, bu yazımız ve eklerinin bölgenizdeki
tüm Barolar'a ula ştırılmasını rica ederiz.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN
Adana Barosu
Tel: 0322 351 21 21
Fax: 0322 359 44 26
E-mail: av asena©hotmail. com
Dağıtım: Türkiye Barolar Birligi
Ankara Barosu
Bursa Barosu
Diyarbakır Barosu
Eskişehir Barosu
İstanbul Barosu
tzmir Barosu
Karabük Barosu
Malatya Barosu
Manisa Barosu
Mersin Barosu
Tekirdağ Barosu
Eki:
1. Sonuç bildirgesi
2. TCK Yasa Tasarısı hakkında TÜBAKKOM raporu
3. Rapor özeti.
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TÜBAKKOM'UN
TCK TASARISI'NA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ İÇEREN
SONUÇ B İLDİRİSİ VE BASIN AÇIKLAMASI

TCK'nın günümüz ihtiyaçlar ını karşılamaması ve kadın
erkek eşitliğine aykırı maddeler içermesi nedeniyle, yeni bir
ceza yasa tasarısı düzenlenmesi gereği hissedilmiş; ne yazık ki
bu tasarı da kadınların ihtiyaçlarına cevap verememiştir.
Kadın, bir birey olarak kabul edilmemi ş; kadın aleyhine
işlenen suçların, kişilere karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmesi gerekirken kadın, bir nesne olarak görülerek "topluma
karşı suçlar" bölümünde yer almıştır.
"Edep töreleri" kavramını, hukukçular olarak biz a niayamazken başkalarını n anlamasını nasıl bekleyebiliriz?
Ensest, toplumumuzda kanayan gizli bir yara iken, tasar ıda
suç olarak yer almamış , yok sayılmıştır.
"Evlilik, tecavüzü me şru kı lmaz!" Evlilik içi tecavüz
TCK'da açıkça suç olarak düzenlenmelidir.
Çalışan kadı
na yönelik, iş yerinde cinsel taciz suçu TCK'da
yer almalıdır.
Gözaltında cinsel taciz ve tecavüzün önüne geçilebilmesi
için her türlü yasal tedbir al ınmalıdır.
Bekaret kontrolleri suç olarak düzenlenmelidir.
Ülkemizde birçok kadı n namus cinayetlerine kürban giderken faillerinin, ağı r ya da hafif tahrikten yararlanmas ı asla
kabul edilemez. Aksine, a ğırlaştırıcı neden olmalıdır.
Cinsel şiddet, tasarı da ayrıca ve açıkça tanımlann-ıalıdır.
Tecavüz, evlenme ile ortadan kald ırılarak erkek adeta ödüllendirilmekte; birden çok failin oldu ğu durumlarda, aralar ın10
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darı bir kişinin evlenmesi ile diğerleri suçtan kurtulmaktadır.
Cinsel tercih sebebiyle ayrımcılık, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Ayrımcılığm her türüne karşıyız.
TCK, yeni tasarıda da yer alan "kadın-kız", "bakire-bakire
olmayan" ayrımından arındırılmalıdır.
Uluslararası sözleşmeler; Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığm Önlenmesine Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Anayasa'run 10. maddesi yukar ıdaki
görüşlerimizi destekleyen belgelerdir.
Tasarının bu belgeler ve görüşlerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.
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TÜBAKKOM
V. DÖNEM SÖZCÜSÜ ADANA BAROSU
KADIN HUKUKU KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA

Komisyön olarak do ğal üyesi oldu ğumuz, 1989 yılından
beri faaliyet yürüten Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku
Komisyonu Ağı'nm (TÜBAKKOM) Adana, Bursa Yürütme Kurulu toplantıları ile Urfa'da gerçekleştirilen TÜBAKKOM Genel
Kurulu'na, baro yönetimi tarafından ödenek ayrılmadığından
katılamamış ve son olarak da komisyonumuzun TÜBAKKOM
toplantılarına katılmaması konusunda İzmir Barosu Yönetim
Kurulu karar almıştır.
Yine komisyonumuz taraf ından 1999 yılından itibaren
TBMM gündeminde olan TCK tasar ısı ile ilgili yürütülen
çalışmamız da Baro Yönetim Kurulu'nun ald ığı gerekçesiz
kararla engellenmi ştir.
Son olarak da, çağdaş bir gelenekten gelen evrensel hukuk
kurallarını ve demokratik, özgür, insan haklarına saygılı bir
hukuk devleti ilkesini hayata geçirece ğine inandığımız tzmir
Barosu'nun 25 Eylül 2002 tarihinden itibaren yüzlerce kad ına
hukuksal danışmanlı k hizmeti vererek 45 gönüllü meslektaşımızla başlattığımız Kadın Hakları Danışma Ve Uygulama
Merkezi'nin (KAHDUM) yine hiçbir gerekçe gösterilmeden
03.06.2003 tarihli Baro Yönetim Kurulu Toplant ısı'nda alınan
bir kararla kapatıldığı, 06.06.2003 tarihli KAHDUM Yürütme
Kurulu Toplantısı'nda toplantı öncesi şifahen bildirilmiştir.
Bu nedenlerle TÜBAKKOM olarak, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun aldığı Kadın Hakları Dan
ışma ve Uygulama
Merkezi'nin kapatılması na ve TÜBAKKOM toplantılarına
katılım hususunda ödenek ayrılmamasına ilişkin kararından
12
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dönülmesini sağlamak için gerekli hassasiyeti gösterece ğinize
inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz.
Kandum Gönüllü Avukatlar ı Adına
Av. Filiz ÖZTÜRK
Av. Aytül ARIKAN
Av. Şenay TAVUZ
Av. Ayş en ERDOĞAN
Av. Sevgi BİNBİ R ALPŞEN
Av. Banu DALGIÇ CANGI
Av. Birgül DE ĞİRMENCİ
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IZMİR BAROSU SAYIN BA ŞKANLIĞI'NA.
Baronuz mensubu değerli. meslektaşlarımızın gönüllü
olarak hizmet verdiği Kadı n Hukuku Komisyonu'nun faaliyetlerine son verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.
İzmir Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM'un
ilk kuruldu ğu günden beri aktif çalışmaları ile TÜBAKKOM'u
bugünlere taşıyan ve oylama yapılması na gerek olmaks ızın
yürütme kurulunda bulunma hakk ına sahip olan de ğerli
komisyonlarımı zdan biridir.Bugüne kadar çal ışmalarımızda
desteklerini esirgemeyen ve kadı n sorunlarına duyarlılıkları
ile fikirlerine son derece önem verdi ğimiz tzmir Barosu Kad ın
Hukuku Komisyonu'nu bundan sonraki faaliyetlerimizde de
yanımı zda görmek arzu ve temennisinde oldu ğ
umuzu bilgilerinize sunarız.
Sevgi ve saygılarımızla.
11.06.2003
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Baş kanı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonları

10.06.2003

BAROSU
KADIN HUKUKU KOM İSYONU
SAYIN BAŞKANLIĞI'NA
İzmir KAHDUM gönüllü avukatlar ı adına tarafımıza gönderilen faks mesajı ile İzmir Barosu Kadın Hukuku Hukuku
Komisyonunun faaliyetlerine İzmir Barosu Başkanlığı tarafından son verilmiş olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.
İzmir Barosu Kadm Hukuku Komisyonuna destek vermek
amacıyla hazırlamış olduğumuz yazı metni ekte sunulmuştur.Bu metnin İzmir Baro Başkanlığına fakslanıp fakslanmaması hususundaki görüşlerinizi 12.06.2003 tarihi mesai saati
bitimine kadar tarafımıza bildirilmesini dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Baro Başkanlığı
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Eki: 03.06.2003 Tarihli Kandum faks metni
Ek2: İzmir Baro Başkanlığına faksianması düşünülen
destek faksı

TÜBAI<I<OM
1. YÜRÜTME I<URULU
TOPLANTISI
5 TEMMUZ 2003
ADANA
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonları

23. 06. 2003

............... BAROSU
KADIN HUKUKU KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA
KONU: 10.06.2003 tarihli taslak gündeme kar şı yürütme
kurulu üyesi Barolar Kadın Hukuku Komisyonlar ı önerisi
doğrultusunda hazırlanan kesin gündemin toplantıdan en az
bir hafta önce bildirilmesidir.
Sayın yürütme kurulu üyelerimizin a şağıda belirtilen kesin
gündem doğrultusunda hazırlıklarını yapmalarını, katılımlarının ise en az bir hafta önce tarafımıza bildirilmesini dilerim.
TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku
Komisyonlar ı Yürütme Kurulu, 05 Temmuz 2003 tarihinde
Adana'da Seyhan Oteli'nde toplanacakt ır. Yürütme Kurulu
toplantı programı ve konaklama bilgilerinize sunulmu ştur.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Bşk.
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN
PROGRAM
Toplantı başlama saati: 10:00
ı n değerlendirilmesi.
1. Önceki Genel Kurul toplantısın
2.4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve Medeni
Yasa Eğitim Çalışmaları ile ilgili merkezi tip program yap ılması
çalışması.
3. İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyonu'nun yönerın sunum tarihinin tespiti
geler konusundaki çal ışmaların
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4. Aile Mahkemeleri'nin kurulması ile ilgili çalışmalar.
(Baskı grubu oluşturulması, eylem planı vs.)
5. Kadın Hukuku Komisyonları'nm dileklerinin ve yakınmalarının görüşülmesi ve bu konuda ortaya konulacak genel
tutumun tespiti.
6. Ekim 2003'de Van'da yap ılacak olan Genel Üye Toplantısı'nın gün ve gündeminin tespiti.
7.TBMM Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'na sunulacak TCK
tasarısı ile ilgili görüşlerin tespiti. (Tüm Barolara gönderilen
TBMM Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'nın 26.05.2003 tarih,
A.01.1.ADK/518 sayılı "TCK Kanun Tasarısı ile ilgili iki ay
içerisinde görüş bildirme yazısı")
8.TÜBAKKOM V. Dönem Çal ışma Raporu'nun yap ılması
ı yazılı hale getirilen kuralların
ve TÜBAKKOM çalışmaların
birleştirilerek yönerge haline getirilmesi çalışmaları.
9. Genel görüşme.
Sayın Yürütme Kurulu üyelerimizin kat ılımlarını bir an
önce bildirmelerini dileriz.
Av. Yasemin TANIR

0322 352 1110
0533 642 1724

Av. Ülcaz ŞAHİN

0322 352 08 39
0532 42127 34

GÜNDEM
1. Önceki genel kurul toplantısının değerlendirilmesi.
2. 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve Medeni
Yasa Eğitim Çalışmaları ile ilgili merkezi tip program yapılması
çalışması.
3. İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyonu'nun yönergeler konusundaki çalışmalarının sunum tarihinin tespiti.
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4.Aile Mahkemelerinin kurulması ile ilgili çalışmalar (baskı
grubu oluşturulması,eylem planı vs.)
5. Kadın Hukuku Komisyonlar ının dileklerinin ve yakınmalarımn görüşülmesi ve bu konuda ortaya konulacak genel
tutumun tespiti.
6. Ekim 2003 de Van'da yapılacak olan Genel Üye Toplantısı'nın gün ve gündeminin tespiti.
7.TBMM Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'na sunulacak TCK
Tasarısı ile ilgili görü şlerin tespiti. (Tüm Barolara gönderilen
TBMM Adalet Komisyonu Ba şkanlığı'nın 26.05.2003 tarih,
A.01.1.ADK/518 sayılı "TCK Kanun Tasar ısı ile ilgili iki ay
içerisinde görüş bildirme yazısı")
8. TÜBAKKOM V. Dönem çal ışma raporunun yap ılması
ı yazılı hale getiren kurallar ın
ve TÜBAKKOM çalışmaların
birleştirilerek, yönerge haline getirilmesi çalışmaları.
9. Genel görüşme.
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TÜBAKKOM
ADANA 1. YÜRÜTME KURULU
TOPLANTI TUTANA ĞI
Gündemin 1. maddesinin Görüşmeleri
• Ankara Barosu'ndan Av. Munise DAYI, TÜBAKKOM
çalışma yönergesi oluşturulması, daha önceki dönemlerde
TÜBAKKOM toplantı usulleri hakkında alınan kararların
derlenip toplanmas ı hususunda öneride bulundu. Önerisinin
Eylül aymda yapılacak olan Van Genel Üye Toplant ısı gündemine alınmasına karar verildi.
'Ankara Barosu'nu temsilen Av. Munise DAYI, Şanlıurfa
Genel Üye Toplantısı'nda divanın çalışma usullerindeki aksaklıklara değindi. Divana verilen gündem önerisinin oylanmadan öneri olarak kabul edilmemesinin TÜBAKKOM toplantı
usullerine aykırı olduğunu belirtti.
• Karabük Barosu'nu temsilen Av. Fazilet DEMİREZEN
söz alarak "usulü şeylerle uğraşmayıp esasa girelim, hizipleşmelerin bırakılarak, sorunları dışarıya anlatmadan içimizde
bir an önce yol almaya bakalım" dedi. Kırgınlıklar yoğunlaşmadan, gündemi faydal ı bir şekilde yürütmenin gerekliliğine
değindi.
' İstanbul Barosu'nu temsilen Av. Şükran EROĞLU, "TÜBAKKOM'un amacı Kadın Hukuku Komisyon Ağı'nı kurmaktır" dedi. "Gündemde olmayıp da Yürütme Kurulu Kararı
olmadan gündeme madde konulmas ımn talep edilmesi yanlıştır" dedi. TÜBAKKOM'un demek ve siyasi parti olmad ığını,
Şanlıurfa'da yapılan Genel Üye Toplantısı'nda divanın eleştiunu belirtti. "Divan' ın nasıl olması
riliş biçiminin yanlış olduğ
gerektiği konuşuluyorsa, bir sunumun nasıl olması gerektiği
de konuşulmalıdır" diyerek Şanlıurfa Toplantısı'nda Ankara
Barosu temsilcilerinin AB konusundaki sunumunun yanl ış
olduğ
unu ve görüş bildirildiğini söyledi. "Sunumun konusu
AB Uyum Yasalar ı iken, konu 'AB ve Uyum Yasaları' haline
getirildi" dedi. 30.11.2002 de yap ılan Yürütme Kurulu Toplan22
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tısı'nda Medeni Kanun Sempozyum'u ile ilgili kitap olu şturulması kararına aykırı olarak Ankara Barosu tarafmdan kitap
oluşturuldu ğunu belirterek, "bundan sonra TÜBAKKOM'un
Yürütme Kurulu kararları bağlayıcıdır ve Barolar TfJBAKKOM
adına tek başına karar alıp uygulayamaz, ancak kendi barosu
adına hareket edebilir şeklinde bir karar alal ım" dedi.
• Diyarbakır Barosu temsilcisi Av. Remziye TANRIKULU
"Şanlıurfa Divanı konusunda ard niyetler aramayal ım, Türk
Bayrağı yokmuş, İstiklal Marşı okunmamış vs. gibi şekli konulara takılıp gerginlik yaratmayal ım" dedi.
-Adana Barosu'nu temsilen Av. Yasemin TANIR, " Şanlıurfa Divaru'ndaki kadın komisyonu üyesi meslektaşlarımızın
hukukçu olarak bir takı m yasal unsurlara uymak zorunda olnı hatırlatarak bundan sonra toplantı
dukları halde uymadıkları
olması gerektiği konusunda karar
nasıl
şeklinin
usulleriin ve
alalım ve genel üye toplantısının yapılacağı Baro'ya toplantıdan
önce usulleri hatırlatalım" dedi.
-Av. Ülcaz ŞAHİN, Şanlıurfa Genel Üye Toplantısı'ndaki
eksikliklerin yoğunlaşması nda divanda, dönem sözcüsü baro
unu
temsilcisine görev verilmemesinin etkisinin büyük oldu ğ
ın divanında, dönem
ve bundan sonraki genel üye toplantıların
sözcüsü baro temsilcisine görev verilmesi konusunda öneride
bulundu. Öneri ile ilgili karar almmas ı 8. gündem maddesinin
rak
ıldı.
ışılması sırasına bı
tart
Gündemin 2. maddesinin Görü şmeleri
• Av. Şükran EROĞ LU, sempozyumlar ın seri bir hale
dönüştürülmesi isteğini tekrarladı . Ankara Barosu'nun TÜBAKKOM üyesi barolara gönderilmesi karar ına uygun olarak
ı söyledi.
Yargıtay Kararları'nın hala ellerine ulaşmadığın
• Av. Ülcaz ŞAHIN, yasa ç ıktıktan sonra yasa ile ilgili
ı söylerken Diyarbakır Barosu temsilcisi
şikayetlerin azaldığın
Av. Remziye TANRIKULU, Diyarbak ır'da yasa ile ilgili 1 ay
unu belirtti.
içerisinde 100'ü aşkın başvuru olduğ
23
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'Adana Barosu temsilcisi Av. Ülcaz ŞAHİN, TÜBAKKOM bünyesinde oluşturulacak Yargıtay kararları arşivinin
birbirinden farklı emsal kararlardan teşekkül etmesi gerektiğini söyleyerek, karar ar şivinin bir sonraki dönem sözcüsüne
devredilmesini önerdi.
' İstanbul Barosu'ndan Av. Şükran EROĞLU, zaten TÜBAKKOM faaliyetlerinin TÜBAKKOM Kitabı ile bir sonraki
dönem sözcüsüne devredildiğini belirtti. Bunun için bir karar
alınmasına lüzum olmadığını, sadece emsal Yargıtay kararlarının bir sonraki dönem sözcüsüne devrinin gerekti ğini
söyledi.
'Av. Ülcaz ŞAHİN söz alarak, TBB Delegesi oldu ğunu ve
i kanaate göre TBB'nin meslek
TBB Genel Kurulu'nda edindiğ
ı
içi eğitimlerle ilgili masraflar ın karşılanmasına sıcak baktığın
belirtti. "Biz, Adana Barosu olarak 8 Mart, 5 Aralık gibi günleri
bahane ederek Milli E ğitim ile irtibat kurarak okullarda ebeveyn ve çocukların bilinçlendirilmesi çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Onlara kadın hakkının var olduğundan ziyade, var
olan bu hakkm nasıl kullanılabileceğini öğretmeye çalışıyoruz"
dedi.
• Karabük Barosu temsilcisi Av. Fazilet DEM İREZEN, din
görevlileri, sağlık ve emniyet görevlilerine yasa ile ilgili e ğitim
verdiklerini ve çok faydasın
ı gördüklerini söyleyerek, eğitimden sonra camilerde kad ına karşı şiddet uygulanmamasına
ı söyledi.
yönelik vaazlar verilmeye ba şlandığın
• Av. Şükran EROĞLU söz alarak Çağdaş Yaşamı Destekitim çalışmaları
leme Derneği'nin, kadın Kuran kurslarında eğ
ı
yaptığını, bu tip yerlere kendilerinin de gitmeye başladıkların
ve çok faydalı olduğunu gördüğünü, 4320'ye ilginin çok fazla
olduğunu söyledi.
*Av. Munise DAYI, "her il kad ın kuruluşu TÜBAKKOM
ı yapsın bize
adına değil, Kadın Kurulu olarak çalışmaların
de haber verilsin, destek olalım; bence genel sempozyum yapılmasına gerek yok, bir hareket yapaca ğımız zaman birlikte
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hareket etmeliyiz, örne ğin 8 Mart etkinliklerinde hep birlikte
bir çalış ma yapmalıyız. Genel sempozyum yapmak çok zor.
Basın açıklamalarını n TÜBAKKOM üyeleri tarafından aynı
anda yapılması ama açıklamaları n TÜBAKKOM ad ına değil
kendi baroları adına yapılması gerekir" dedi. "Her Baro, kendi
yapmayı düşündüğü etkinlikleri kendi adım kullanarak yapsın
ve bunu TÜBAKKOM üyesi diğ er barolara bildirsin" dedi.
'Av. Ülcaz ŞAHİN, "TÜBAKKOM adına yapılan her faaliyeti TBB'ne dönem sözcüsü arac ılığıyla mutlaka bildirelim
ı da kullave bu yazışmaları yaparken kendi baromuzun ad ın
nalım" dedi.
'Av. Fazilet DEMİREZEN, bölge toplantılarının daha çok
yapılması gerektiğini; Ekim'de genel toplant ı olacaksa, yine
ı söyledi.
bölgesel faaliyetlerin seyrek yap ılmış olacağın
KARAR: Herkes kendi bölgesinde eğitim çalışmaları yapsın, ayrıca genel sempozyuma gerek yok.
• Av. Yasemin TANIR, "evlat edinmedeki sorunlar ın
çözümlenmesi için TÜBAKKOM olarak Adalet Bakanl ığı'na
başvuralım" dedi.
-Av. Munise DAYI, Adalet Bakanl ığı'na, MK madde 295
düzenlenirken ruhuna ve ilkelerine ayk ırı olarak evlat edinme
ile ilgili madde konulması gerekirken bu unutulup bu güne
i şiklik yapılmadığını bildiren bir dilekçe
kadar herhangi bir değ
ı önerdi.
yazılmasın
KARAR: MK madde 295 ile ilgili Ankara Barosu ile dönem.
sözcüsü Adana Barosu çalış ma yaparak, alınacak kararların
TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'na faksianması kararı alındı .
Gündemin 3. maddesinin Görüşmeleri
i Politikaları
AB ve Kadın Erkek Eşitliğ
• İstanbul temsilcisi Şükran EROĞLU, "Eylül sonuna doğru
bir toplantı düzenleyerek, AB Uyum Yasalar ı ve Yönergeleri
Kanunu ile ilgili, öğretim üyelerini çağırarak panel düzenleyelim ve TÜBAKKOM olarak bir görü ş ortaya koyalım" dedi.
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• Av. Munise DAYI, "yasa ve yönergeleri anlatmaya gerek
yok" dedi.
KARAR: "AB ve kadın-erkek eşitliği" başlıklı bir panelin
İ stanbul'da düzenlenmesine karar verildi. Bu panelin, 27-28
Eylül olmak üzere 2 gün olarak düzenlenecek, konaklama
programını İ stanbul düzenleyip sözcüye bildirecek ve sözcü
bu kararları TÜBAKKOM üyelerine faksiayacak.
• Av. Ülcaz ŞAHIN, "TBB ile 26 Eylül'de görü şelim, 27
Eylül'de panele geçelim" dedi.
-Av. Munise DAYI, "TBB ile Eylül ba şında görüşelim,
oraya mutlaka yazılı bir metinle gitmeliyiz, TBB Yönetim Kurulu'nda muhatap olacağımız ismin belirlenmesini isteyelim"
dedi.
KARAR: 2003 Eylül ayı içerisinde TBB ile yap ılacak görüşmede;
1.TÜBAKKOM'un talepleri ile ilgili muhatap olmam
ız gereken TBB Yönetim Kurulu üyesinin isminin bildirilmesinin
BB'den istenmesine karar verildi.
2. TBB'nden hangi konularda bize ekonomik destek vereceğinin sorulmasına karar verildi. TBB'nin y ıllık bütçe mi
yoksa faaliyetlerde ayr ı ayrı mı destek vereceğinin sorularak
cevabının istenmesine karar verildi.
3. TÜBAKKOM Yürütme Kurulu üyesinin yürütme toplantısı giderlerinin TBB tarafından karşılamasının talep edilmesine
karar verildi.
4.TÜBAKKOM çalış malarmm TBB web sayfas ı
nda güncellenerek yay ınlanması talebinde bulunulması na karar verildi.
5. Av. Şükran ERO Ğ LU, "sadece TÜBAKKOM Bölge
Temsilcisinin giderlerinin TBB'nce kar şılanmasmı talep edelim" dedi.
Gündemin 4. maddesinin Görü şmeleri
*Av. Munise DAYI, "Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli
olduğu halde, hala Sulh Hukuk Mahkemeleri'nden kararlar
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alındığı için Aile Mahkemeleri'nin kurulmas ı ile ilgili temennilerimizi belirttiğimiz bir yazı metni hazırlanarak TÜBAKKOM Yürütme Kurulu üyelerine dönem sözcüsü tarafından
faksiansın" dedi.
*Av. Remziye TANRIKULU, "TBB ile yap ılacak görüşme
zamanı gündemin 4. maddesi ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan
randevu alıp görüşme yapalım" dedi.
Gündemin 5. maddesinin Görüşmeleri
• İzmir temsilcisi Filiz ÖZTÜRK söz alarak, İzmir Baro
Yönetim Kurulu'nun Kad ın Hakları Komisyonu üyelerinin
sorumlu yönetim kurulu üyesi d ışındakilerin hepsinin istifa
ettiğini ve komisyonun faaliyetlerine İzmir Barosunun destek vermemesi nedeni ile yaşanan aksaklıkları ve sorunlarını
özetledi.
'Av. Munise DAYI ile Av. Şükran EROĞLU, Komisyon
üyelerinin bunlara karşılık istifa etmelerinin do ğru olmadığmı,
mücadele etmelerini, tekrar bir araya gelip Ba şkanla görü şmeleri gerektiğini ve en doğrusunun toplantılarma devam etmeleri
olduğunu ve bir yönetmelik hazırlayıp İzmir Baro Başkanlığı'na
sunmalarını önerdiler.
'Adana, Diyarbakır, İstanbul ve Ankara Komisyonlan'nda
Yönetim Kurulu üyesi olarak bir do ğal üye varken bir de komisyon başkanı seçildiği halde, bazı barolarda komisyon başkanı
seçilmediği tespit edildi. (Örn: Izmir ve Eski şehir Barosu)
ı okudu.
'Karabük temsilcisi İzmir'e destek yazısın
'Av. Munise DAYI tekrar söz alarak, "kadm merkezlerinin
neden şart olduğunu, hukuk örgütü olarak Barolarm bunu önunu içeren bir yazı hazırlayıp
ın gerekli olduğ
celikle yapmasın
Izmir Barosu'na fakslayalım" dedi.
ızca Izmir Barosu esas
- Şükran EROĞLU, "bu yazı yaln
alınarak değil, tüm baroları muhatap olarak al ınsın ve her bir
Baro ayrı ayrı göndersin, Adana Barosu ise TÜBAKKOM adma
göndersin" dedi.
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'Av. Fazilet DEMİREZEN, "kadın komisyonu olmayan
Barolara komisyon kurulmasını , danış ma merkezi olmayan
barolara danış ma merkezi kurulmasını , herkesin TÜBAKKOM toplantısına katılmasını diliyoruz, şeklinde bir temenni
yazılsın" dedi.
KARAR: Adana Barosu'na yazılacak yazı için görev verildi.
Karabük ve İzmir Barosu'nun görü şlerini içeren yaz ılardanbir
sentez hazırlanması na karar verildi. Bu yazı yazıldıktan sonra
Yürütme Kurulu üyelerine Yer gün cevap süresi tarunacak.
Gündemin 6. maddesinin Görü şmeleri
'Av. Munise DAYI, masraflar ı kısmak için toplantıların
ulaşımın kolay olduğu bir yerde, örneğin Ankara'da yapılmasın
ı önerdi.
'Av. Şükran EROĞ LU bu düşünceye karşı çıkarak, "TÜBAKKOM'un ilke kararı olarak her ilde en az bir genel üye
toplantısı yapılmalı, Bursa'da daha önce Yönetim Kurulu toplantıların
ın dönem sözcülerinin bulundu ğu illerde yapı lması
kararı alındı, bu karara uymalıyı z" dedi.
• Av. Ülcaz ŞAHIN, yılda 3 kez Yönetim Kurulu, 3 kez de
Genel Kurul toplantısı yapılmasın
ı önerdi.
-Av. Şükran EROĞ LU, "toplantı sıklığını gelişen durumlara göre değiştirebiliriz, 3'e 3 yap ılması bence de uygun ama
gerektiğinde artt ırılabilmeli" dedi.
'Av. Şükran EROĞ LU, "Van'dan onay gelmezse İzmir'de
Genel Üye Toplantısı yapılsın" dedi.
KARAR: Van'daki toplant ın
ı n 11-12 Ekim olarak yap ılmasına karar verildi.
Gündemin 7. maddesinin Görü şmeleri
• Av. Şükran EROĞLU, İstanbul Barosu'nun ve Diyarbak ır
Barosu Kadın Komisyonu'nun TCBAKKOM TCK Yasa Tasar ısı
ile ilgili görüş bildirdikleri yaz ıları Adana Barosu'na fakslayacaklarını söylediler.
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Van Gündemi Konusundaki Öneriler
'N.Ç. konusunda Diyarbak ır Barosu, duru şmanın 2
Ekim'de oldu ğunu ve Mardin'deki duruşmaya TÜBAKKOM
temsilcilerinin de gönüllü olarak gelmelerini önerdi. N.Ç.'nin
yargılama sürecini ve yaşanan sorunları Yürütme Kurulu'na
aktardı.
• Eskişehir Barosu temsilcisi Duygu AKÇARDAK, N.Ç.
hakkında basın açıklaması yapılması talebinde bulundu.
'Av. Musine DAYI, "N.Ç. olay ını TCK Yasa Tasarısı hakkı
ndaki eleştirilerimize örnek olay olarak gösterelim, bas ın
açıklaması yapıp yazışmayı Adalet Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı'na gönderelim" dedi.
• Av. Şükran EROĞLU, "yargılama şeklinin Çocuk Hakları
Sözleşmesi'ne aykırılığını dile getirelim" dedi.
KARAR: Van gündemi için Adana Komisyonu' nun bir taslak hazırlayarak diğer barolara faksiamasına ve bu baroların
görüşlerinin de alınarak kesin gündemin Van toplantısından
önce oluşturularak sözcü tarafından Yürütme Kurulu'na dağıtılmasına karar verildi.
Gündemin 8. maddesinin Görü şmeleri
'Ankara Barosu yönerge taslağı fotokopisi dağıttı ve alınan
kararların derlendiği yönergede 3 değişiklik yaptıkların
ı ve
bunları önerdiklerini söyledi. Toplantılarda 5 kitap taşımaktansa bir özete gerek duyuldu ğunu söyledi.
• Av. Şükran EROĞLU ise böyle bir özete gerek olmad ığını
söyledi.
'Diyarbakır Barosu, Van toplantısı
nda TÜBAKKOM'un
amaçlarının tekrar gözden geçirilmesini talep etti.
• Av. Fazilet DEMİREZEN, toplantı usullerinin Van Genel
Kurulu'nda görüşülmesini teklif etti.
'TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'nun bu güne kadar ald ığı
kararların bir el kitapçığı haline getirilmesi konusunun Genel
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Üye toplantısında görüşülmesi kararı alınarak bu görev Adana
Barosu'na verildi.
'Av. Ülcaz ŞAHİN, "toplantı sayısı, zamanı ve yeri Van
Toplantısı'nda ele alınsın" dedi.
KARAR: Bu güne kadar TÜBAKKOM Genel Kurulu ve
Yürütme Kurulu tarafından alınan toplantı usulleriyle ilgili
kararlar için değişiklik önerilerinin almarak V. Dönem İlk Genel
Üye Toplantısı'nın gündemine alınmasına karar verildi.
'Diyarbakır Barosu, basın açıklamasından faydalanılması
için N.Ç. ve Gülbahar gibi olaylar hakk ında faks gönderece ğini
söyledi.
-Manisa Barosu temsilcisi Bengül BERBER, "bas ın açıklamasında faydalanılması için bizde de kadına karşı işlenen
suçlarla ilgili N.Ç. benzeri örnekler var, onlar ı faksiayalım"
dedi.
KARAR: Av. Şükran EROĞLU'nun önerisi gere ğince Eylül Yürütme Kurulu Toplantısında 1 yıllık çalışma takviminin
belirlenmesine, ayrıca Van gündeminin de Eylül toplantısında
belirlenmesine karar verildi.
05. 07. 2003
TUTANAĞI TANZİM EDENLER
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Üyeleri
Av. Asena AVLUK t Av. Neşe SAĞLAM
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V. DÖNEM ADANA I. YÜRÜTME KURULU
KATILIMCILAR LİSTESİ
Mersin
Zozan DAĞDARTAN
0324 23720 13
0532 367 65 03
dagdartantyahoo.com
Mersin(Temsilci)
Sevgi YANPAR
0324 237 03 66
0542 262 7740
sevgiyanpar©mynet.com
Faks: 0324 238 2406
Diyarbakır(Temsilci)
Remziye TANRIKULU
0412 223 1208
0532 455 41 25
rgtanrikulu©hotmail.com
Faks: 0412 22170 97
Manisa
Serpil TEMIZEL
0236 23189 35
0533 417 97 92
serpiltemize1hotmail.com
Manisa(Temsilci)
Bengül BERBER
0236 613 2797
0532 418 2842
bengulturk.net
Faks: 0236 61326 61
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Karabük (Temsilci)
Fazilet DEMİREZEN
0370 424 26 13
0532 730 86 89
faziletdemirezen©msn.com
Faks: 0370 424 26 13
İstanbul(Temsilci)
Şükran EROĞLU
0212 296 15 85
0532 292 57 91
ssukrantr©hotmail.com
Faks: 0212 23168 26
Adana
Asena AVLUK
0322 352 86 10
0533 742 80 03 av_asena©hotmail.com ..
Adana
Ayşen AKÇAL
0322 458 83 70
0555 293 75 75
Adana
Ülcaz OLGUN ŞAHİN
0322 352 09 39
0532 42127 34
Adana
Yasemin TANIR
0322 352 1110
0533 642 17 24
yasemintanıryahoo.com
Faks: 0322 352 09 83
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Ankara
Yasemin BÜLBÜL
0312 310 55 26
0533 448 40 17
Ankara(Temsilci)
Munise DAYI
0312 229 2137
0532 264 69 24
Faks:0312 23123 99
Adana
Nuran ÖZMEN ATAY
0322 363 39 32
0533 269 19 39
Eskişehir(Temsilci)
Ayşe ÜNLÜCE
0542 696 9181
ayseunluce©hotmail.com
Faks: 0222 220 29 73
Eskişehir
Duygu AKÇARDAK
0532 426 42 33
dugumak©yahoo.com
Adana
Neşe SAĞLAM
0535 285 65 24
nesesaglam©hotmail.com
Malatya(Temsilci)
Sevgi ALTUNTAŞ
0532 59718 46
sevgialtuntas©yahoo.com
Faks: 0422 323 43 87
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Malatya
Arzuhan KAPLAN
0535 270 8942
İzmir(Temsilci)
Filiz ÖZTÜRK
0232 425 3176
0532 445 23 64
fi1izozturk2364hotmai1.com
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SAYIN BASIN MENSUPLARINA

TÜBAKKOM (Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku
Komisyonları) V. Dönem Sözcüsü olarak 18 072003 tarihinde
saat 10:30 da Adana Barosu Başkanlığı'nda, kadın ve çocuk
cinsel istismarına karşı yapacağımız basın açıklamasına davet
ederek; katılımınızdan memnuniyet duyacağımızı şimdiden
bildiririz.
16.07.2003
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadm Hukuku Komisyonu Ba şkanı
Avukat Ülcaz ŞAHİN
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BASIN AÇIKLAMASI

Avrupa Birliği'ne girme hazırlığındaki Türkiye, 1889 tarihli
İtalyan Ceza Kanunu temel alınarak, 1926 yılında yürürlü ğe
giren Ceza Kanunu'nu kullanmaktadır. 1926 yılından bu yana
kullanılan TCK'nın 592. maddesinden sadece 54. maddesi değişmiştir.
Şu an TBMM Kanunlar Komisyonu'nda bulunan TCK
Tasarısı da ne yazık ki Türkiye'nin sosyal şartlarına cevap
verecek nitelikte değildir.
Mardin'de ya şanan ve gazete manşetlerinde N.Ç. olayı
diye adlandırılan, 13 yaşındaki kız çocuğunun yaşamak zorunda kaldığı tecavüzler her birimizi derinden yaralam ıştır.
Ancak Türkiye gibi namusun herşeyin üzerinde oldu ğu bir
toplumda bu kız çocuğunun yaşadıklarına seyirci kalınması
ve sanki tüm bu ya şadıklarının mağduru değil de sorumlusu
gibi gösterilmeye çalışılması bizi düşündürmüştür.
13 yaşı
ndaki bir çocuğun yaşamış olduğu utanç verici tecavüzler, tüm medyaya konu olmu ş, tüm detayları gazetelerde
manşet manşet yazılmış ve yargılama esnasında da bu vahim
durum Mahkeme Heyeti tarafından da tekrar yaşatılmıştır.
Utanç veren tecavüzlerin ma ğduru durumundaki kız
çocuğ
u sanki tüm bu tecavüzlerin san
ığı gibi tecavüzü gerçekleştiren 28 san
ığın huzurunda ve uzman bir pedagogun
yardımı almmaksızın Mardin' deki Mahkeme Heyeti tarafmdan
ifadesi alınmıştır. Ne yazık ki tüm gazetelerde en ince ayr ıntısının bile anlatılmış olduğ
u bu ifadelerde Mahkeme Heyeti,
mağdurun bir çocuk olduğ
unu gözardı etmiştir. Hatta mahkeme tutanakları irdelendiğinde CMUK 375. maddeye göre
15 yaşından küçük çocukların yargılamasının gizli yapılması
gerekirken, gizli yap ılmadığı ve mağdur yakınları ile vekillerinin can güvenliğ
inin tehlikede olmas ı
na rağmen yargılaman
ın
ısrarla Mardin' de yap ılması bizi şaşırtmıştır.
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Bu vahim olayın sonrasında, yargılamanın ısrarla Mardin'de yapılması, tecavüzle suçlananların Mardin'in nüfuzlu
kimseleri olması nedeniyle birtakım şüpheler uyandırmıştır.
Medyada gün geçmiyor ki yeni N. Ç. vakaları yazılmasın! Her
gün gazetelerde ne yazık ki 15 yaşından küçük kız çocuklarının
cinsel saldırıya maruz kalıp aileleri tarafından fuhuşa teşvik
edildiği görülmektedir. Ülkemizin Mardin'deki bu olay sonrasında yeni N. Ç.'lerle sars ıldığı ve bu durumun toplumsal
bir yara olu şturduğu alenidir.
Şu an yürürlükte bulunan TCK'n ın çocukların cinsel istismarı ile kadınların cinsel istismarını engelleyici hükümlerinin
yetersizliği tartışılırken şu an Meclis gündeminde olan TCK
ı bitirmemiş olan bir çoTasarısı'n
ı n 318. maddesi, "15 yaşın
tasaddi
eden
kimseye 2-4 yıl arasında
ırzına
ile
cuğun rızası
hapis cezası verilir" hükmü yer almaktad ır.
Daha öncede yapmış olduğumuz basın açıklamalarında
ifade ettiğimiz gibi tasarı, çocukların cinsel istismarında rızanın söz konusu olabileceğini varsaymaktadır. Oysa ki cinsel
suçlarda saldırıya maruz kalan çocu ğun-kadının rızasının düşünülmesi bu suçlara verilecek cezalar ı oldukça hafifletecektir.
Ayrıca 15 yaşmı bitirmemiş küçükler ergin sayılmayacağından
bu küçüklerin cinsel suçlarda rızaları söz konusu olamaz.
TÜBAKKOM olarak Mardin' deki N. Ç. olay ı gibi Mersin ve
n istismarına dayalı
diğer illerimizde yaşanan ve kız çocuklarını
bu tip olayların azalması için TCK'daki "15 ya şından küçük
çocukların tecavüzü" ile ilgili maddelerin Türk toplumunun
ine uygun olarak düzenlenmesini önermekteyiz.
gerçeğ
ın
Özellikle Meclis gündeminde bulunan TCK Tasla ğı'n
ve
dayalı
ına
cinsel suçlara iliş kin bölümünün insan haklar
yaşanılan bu vahim olaylardaki ıstırabın giderilmesine yönelik
hükümlerin konulmas ı gerekmektedir.
Yeni yasama döneminde tekrar gündeme al ınacak olan
n, kadma yönelik cinsel suçlar ı düzenlenirken
TCK Tasarısı'nı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin daha önce imzalam ış olduğu uluslararası sözleşmelere uygun, insan hak ve özgürlüklerine dayal ı,
kadın ve çocukların ruh ve bedenlerine yap ılan saldırıları önleyici bir Ceza Yasa Tasar ısı'nın hazırlanmasını beklemekteyiz.
TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonlar ı
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonları

20.07.2003

BAROSU BAŞKANLIĞI'NA
TÜBAKKOM Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku Komisyonları İstanbul Barosu Kadm Hakları Komisyonu'nun diğer illerdeki Barolar ile i şbirliği yapılarak "Kadm Komisyonları
Ağı" kurulması amacıyla 20 Mart 1999 tarihinde İstanbul'da
gerçekleştirilen toplantıda kurulmuş ve Türkiye Barolar Birliğinin 5 Haziran 1999 tarih ve 3003 sayılı kararı ile TÜBAKKOM,
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonlar ı olarak
kabul edilmiştir. Türkiye Barolar Birliği'nin komisyonu kabul
edilen TÜBAKKOM'un çal ışmalarına yoğun bir şekilde devam
edilmektedir.
TÜBAKKOM'un amaçları;
Atatürk ilke ve devrimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin
ulusal bağımsızlığının korunması; laiklik, demokrasi, e şitlik ve
kadının insan hakları ortak paydasında birleşerek, yasalarda
ve uygulamada kadın ile erkeğin eşit haklara sahip olmaları
ilkesinin yaşama geçirilmesi için etkin bir şekilde çalışmak;
'Medeni Kanun başta olmak üzere Ceza Kanunu, İş Kanunu ve diğer konularda yer alan e şitliğe aykırı hükümlerin
günümüz koşullarında ortaya çıkmış olan ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmesini sağlamak için güçlü bir bask ı
grubu oluşturmak;
Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadınlara karşı yapılan her türlü ayrımcılıktan kaynaklanan sorunlara çözüm
getirilmesi ve uygulamada, çeşitli kurumlarda kadınların
başvuruları değerlendirilirken karşılaşılan önemsememe,
aşağılama ve benzeri ayrımcı davran
ış biçiminin ortadan kaldırılması için çalışmak;
Hakları ve nereye başvuracakları konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan dar gelirli kadınlara ücretsiz danışmanlık
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hizmeti vermek ve aynı zamanda yasal haklar e ğitimini ülke
çapında yaygınlaştırmak;
• Demokrasinin temel ilkeleri olan ki şiler arası "eşitlik"
ve "ayrımcılık yasağı " ilkelerinin yasalarda ve uygulamada
yerleşmesinde etkili olmak;
-Ülkemizin onaylad ığı, başta BM Kad ınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığı n Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi olmak üzere, uluslararası taahhütlerin yerine getirilmesi için
çalışmalar yapmak;
• Barolar Kadın Hukuku Komisyonlar ı üyeleri arasında
dostluk ve bilgi alışveriş ini güçlendirmek, henüz komisyonu
kurulmamış olan Barolarda komisyon kurulmasını özendirmektir.
Bu amaçlarla yola çı kan TÜBAKKOM, 4320 say ılı Ailenin
Korunmasına Dair Yasa ile Türk Medeni Kanunu'nun amac ı
doğrultusunda çıkarılması ve uygulanması konusunda yoğun
çalışmalar sürdürmü ş, kadın-erkek eşitliği konusundaki yasal
düzenlemelere kaynak teşkil edecek baskı grupları oluşturarak
amacına kısmen ulaşmıştır. Türk Ceza Kanunu Tasar ısı üzerinde çalışmalarına devam eden TÜBAKKOM, yine amaçlar ı
ı
doğrultusunda tasarı üzerindeki görüşlerini ve çalışmaların
TBMM Adalet Komisyonu başvuruları ile devam ettirmektedir.
Yasalardaki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve yeterli
na devam
bilgiye sahip olmayan kişi ve kuruluşlarda çalışmaları
eden TÜBAKKOM, Barolar Kadın Hukuku Komisyonlar ı aracılığıyla sivil toplum kuruluşları, okullar, diyanet işleri, Emniyet
u yerlerde bilgilendirme
Güçleri gibi toplulukların bulunduğ
toplantı ve seminerleri yapmakta, Barolar ında kurulan Aile
Dan
ış ma Merkezleri ile de ferden müracaat eden vatanda şlara
ışmanlık hizmeti vermektedir.
ücretsiz dan
TÜBAKKOM, yukarı da söz konusu ettiğ imiz amaçlar
çerçevesinde yaptığı işlevler nedeniyle kamuyu aydınlatma
görevini de üstlenmiştir.
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TÜBAKKOM, kurulu ş amaçları nedeniyle, Barolar Ka
dm Hukuku Komisyonlar ı üyeleri arasında dostluk ve bilgi
alışverişini güçlendirmek zorundad ır. Bu güç sa ğlanamadığı
takdirde toplumun bir parças ı yok sayılacaktı r. Bize güç veren
baroların ve Barolar Birli ği'nin desteğine ihtiyacımız tartışmasızdır. Hukuk örgütü olan baroları n öncelikle bu konularda
ı zda kurulan Kad ın
duyarlı davranacağı inancı ile, Baroların
na
Hukuku Komisyonlarının çalışmaları destek verilmesini,
Kadı n Hukuku Komisyonlar ı 'nca kurulmas ı gereken aile
danışma merkezi oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılmasını, Kadın Hukuku Komisyonu kurulmayan barolarda
bu komisyonun ve aile dan ışma merkezlerinin kurulmasını
dilemek görevini 05.07.2003 tarihinde Adana'da gerçekle şen
TÜBAKKOM V. Dönem 1. Toplantısı'nın 5 numaralı kararıyla
üstlenmiş bulunmaktayız.
TÜBAKKOM, bir yı l için seçilen dönem sözcüsü Baro
temsilcisinin belirleyece ği yerde, hazırladığı gündem ile
bölgelerden seçilen Yürütme Kurulu üyeleri ile toplanmakta,
ayrıca yılda üç defa Genel Üye Toplant ısı yapmaktadır. Toplantı konaklama ve yol giderlerinin tamam ı Barolar tarafından
karşılanmakta olup, Barolar' ın bu faaliyetlerde katkısı sağlanmaktadır.
Baronuzun TÜBAKKOM ve Baronuz Kad ın Hukuku Komisyonu çalışmalarına destek verece ği konusunda güvenin-iz
sonsuzdur. Kadı n Hukuku Komisyonunu'nun çal ışmalarında
ında olduğumuzun bilincinde olarak, sayve sorunlarında yan
gılarımızı sunarız.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
ı
Kadm Hukuku Komisyonu Ba şkan
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
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• TÜBAI<I<OM
EĞİTİM SEMİNERİ
İSTANBUL
27 EYLÜL 2003

TÜBAKKOM

16.09.2003

TÜBAKKOM DÖNEM BAŞKANLIĞI'NA

Kadın Hakları Komisyonumuzun TÜBAKKOM - Istanbul
olarak 26-27 Eylül 2003 tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceği
Avrupa Birliği ile ilgili toplantının programı ekte gönderilmiştir.
Tüm Barolar Kadın Komisyonları'na iletilmek üzere, duyurunun yapılmasını rica ederiz.
Saygılarımızla.
Istanbul Barosu
Kadın Hakları Komisyonu
2. Başkan Av. Şükran EROĞLU

Toplantı yeri: Istanbul Barosu
Istiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sok.
Barohan Kat.7 Beyo ğlu/Taksim
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17.09.2003
....... BAROSU
KADIN HUKUKU KOM İSYONU BA ŞKANLIĞI'NA

05.07.2003 tarihinde Adana'da gerçekle ştirilen TÜBAKKOM V. Dönem 1. toplant ısını n 3. gündem maddesinde
görüş ülerek, 27-28 Eylül 2003 tarihlerinde Istanbul'da yap ılması karara bağlanan "AB ve Kadın-Erkek E şitliği" ile ilgili
TÜBAKKOM Eğitim Semineri'nin yeri, gündemi ve konaklama bilgilerini havi İstanbul Barosu Kad ın Hakları Komisyonu
yazısı ekte sunulmuş tur. Istanbul'da yapılacak olan bu eğitim
seminerine önemle kat ılmaruzı, saygılarımla dilerim.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
Türkiye Barolar Birli ği ve Tüm Barolar Kadın Hukuku
Komisyonları'na yazılmıştır.
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonları
18.09.2003
............... BAROSU
KADIN HUKUKU KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Adana'da 05.07.2003 tarihinde gerçekleştirilmiş olan TÜBAKKOM V. Dönem 1. Yürütme Kurulu toplant ısında, 2. Yürütme Kurulu toplantısının Eylül ayı içerisinde Barolar Birliği
ile yapılmasına karar alınmıştır.
27-28 Eylül 2003 tarihleri aras ında İstanbul'da yapılacak
olan TÜBAKKOM E ğitim Semineri tarihlerinde, Türkiye
Barolar Birliği ve Baro Başkanları arasında, aynı binada, bir
başka toplantın
ın yapılacağı nazara alınarak, Barolar Birli ği
ile yaptığımız görüşme sonucunda, Barolar Birliği ile birlikte
yapılması düşünülen TÜBAKKOM V. Dönem 2. toplantısının
İstanbul'da yapılması kararlaştırilmıştır.
Gündemsiz olarak ve tanışma amacını taşıyan bu toplantımız 27.09.2003 tarihinde saat 17:00'de, e ğitim semineri
yaptığımız Istanbul Barosu İstiklal Cad. Orhan Apayd ın Sok.
Barohan Beyoğlu! Istanbul adresinde yapılacaktır.
Bu toplantıda, 11-12 Ekim 2003 tarihinde Van'da yapılacak
olan V. Dönem 1. Genel Üye toplant ısı'nm taslak gündeminin
de belirleneceği düşünüldüğü için TÜBAKKOM Yürütme
Kurulu üyesi Barolar Kad ın Hukuku Komisyonlar ı'nın temı ve Istanbul'da yasilcilerinin bu konuda haz ırlık yapmaların
pılacak olan eğitim semineri ile Yürütme Kurulu toplant ısına
katılmalarının sağlanmasını önemle dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu
Başkan
ı
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TÜBAKKOM E ĞİTİM SEMİNERİ
27-28 EYLÜL 2003
Konu: Avrupa Birliği
Düzenleyen: İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu
PROGRAM
27 Eylül 2003
10:00: Açılış
10:30: Avrupa Birliği Kurumları
Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı
11:15: Çay arası
11:30: Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri
Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı
12:30: Öğle yemeği
13:30: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Prof. Dr. Rona AYBAY
Bilgi Üniversitesi Ö ğretim Üyesi
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
14:30: Çay arası
14:45: Avrupa Birliği Kadın Erkek Eşitliği Politikaları
Av. Nazan MOROĞLU
TÜBAKKOM Kurucu Başkanı
15:30: Günün özeti
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28 Eylül 2003
10:30: Avrupa Yol Haritas ı;
Gerçekleşenler Olumsuzluklar
Can BAYDAROL
Türkiye Avrupa Vakfı Yönetim Kurulı Üyesi
12:00: Toplantının özeti, yazılı belgelerin dağıtımı
13:00: Kapanış
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27 EYLÜL 2003 GÜNÜ
TÜBAKKOM TARAFINDAN DÜZENLENEN
"AVRUPA B İRLİĞİ"KONU BAŞLIKLI TOPLANTININ
AÇIŞ KONUŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, kurulu ştan itibaren
çağdaş değerlerin bir bütünü olan muas ır medeniyetleri kendilerine hedef seçmişler ve geleneksel Osmanl ı toplumu yerine
modern, çağdaş Türkiye toplumunu yaratmaya yönelmi şlerdir. Bunun doğal sonucu olarak, her alanda yenilik ve devrim
yaparak, çağdaş değerler üzerine yükselen laik, demokratik,
modern, bir devlet kurmuşlardır. Bu anayasal devletin yap ısı,
kuruluş felsefesi, insan haklar ı ve özgürlükleri amaç edinmiş,
sürekli gelişen ve yenilenen, statik değil, dinamik bir yap ıdır.
Ama üzülerek ifade etmek isteriz ki; özellikle 1946 y ılından
itibaren çok partili seçim sistemine geçi şten sonra, sırf oy ve
seçim kaygısıyla uygulanan popülist politikalar, devrimleri
hedefinden saptırmış, bir çok ça ğdaş kurum, kuruluşundaki
konumlarından çok gerilere düşmüştür. Buna bir de devrimleri
oldum olası içine sindiremeyen, karşı devrimcilerin örgütlü direnişi ve karşı koyuşu ekleııince, Türkiye bugün, kurulu ş günlerindeki çağdaş anlayışm ve görüntünün genlerinde kalmıştır.
Tüm bu olumsuzluklara karşın, insanlığın orlak kültürü ve
birikimi olan çağdaş değerler ve çağdaş yaşam Türk toplumunun öncelikli tercihi olmu ştur. Tüm bunları görmezden gelen
AB yetkilileri, İslam dünyasının tek demokratik, laik, sosyal
hukuk devleti olma mücadelesinde temel dayana ğımız olan
Atatürk ilke ve devrimlerinden vazgeçmemiz halinde, birlik
içine girebileceğimizi söyleyebilmişlerdir. Hiç kimse bizi, biz
yapan bu de ğerlerden vazgeçmemizi isteyemez, ne denli a ğır
bedel ödense de, bu istem reddedilmeye mahkumdur.
Ekonomik amaçla oluşturulan, Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu, Avrupa Ekonomik Toplulu ğu ve Avrupa Atom
Enerjisi Topluluğu 1986 yılında birleştirilerek yerini Avrupa
Toplulukları'na bırakmış, 1992 yılında da toplulukların adı Avrupa Birliği olarak değiştirilmiştir. Türkiye, Birliğe 1959 yılında,
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Avrupa Ekonomik Toplulu ğu döneminde "ortak üye" olmak
için başvurmuş, geçen 44 yıllık dönemde ikili ilişkilerimizde
ciddi sorunlar yaşanmış ancak, 1999 Helsinki zirvesinde "aday
ülke" olmamıza karar verilmiştir.
Böylece 1 Ocak 1996 tarihinden bu yana uygulanan ve 9.
yılına giren Gümrük Birliği ilişkilerimiz, yeni bir boyut kazanarak Avrupa Birliği üyeli ği sürecine girmi ştir.
Bu süreçte aday ülkelerin benimsemesi gereken 1993 Kopenhag zirve kararlarına göre; demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına saygı; işleyen bir pazar
ekonomisi ve AB içindeki piyasa güçlerine, rekabet bask ısına
karşı koyabilme, siyasal, ekonomi ve parasal birli ğin hedeflerine uyma ve üyelik yükümlülüklerini üstlenebilecek durumda
olmak gereklidir. Üyelik için bu yeterli olmamakta, ayr ıca 1995
Madrid zirve kararmda, kat ılı mdan sonra topluluk politikalar ına uyumlu bir işleyiş sağlayacak idari alt yapıya sahip olmanın
önemi vurgulanmış, yine 1997 Lüksenburg zirve karar ında da,
aday ülkelerin Avr ııpa birliği müktesebatını benimsemeleri ve
u belirtilmiştir. Böygereği gibi uygulamalarının zorımlıı olduğ
lece; Kopenhag, Madrid ve Lüksenburg zirvelerinden ç ıkan ilke
kararlarının ışığı altında hazırlanan "katılı m orlaklığı belgesi"
ve "ulusal program" da Türkiye'nin üyeli ğe hazırlık açısından
alması gereken önlemler aç ıklanmıştır. Bu bağlamda Avrupa
Birliği'ne Uyum Yasaları'nın başı nda, Anayasa değişikliği ile
buna paralel uyum yasalar ı gelmektedir. 4709 sayılı Kanunla
Anayasa'da ve özellikle Anayasa'nın temel hak ve özgürlükler
alan
ında kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.
Yine yürürlüğe konulan ve değiş tirilmesi istenen kimi temel yasalara gelince; 57. Hükümet döneminde, 4721 say ılı Kanun'la Türk Medeni Kanunu'nda, özellikle kad ın erkek eşitliği
anlamında, köklü ve yeni de ğişiklikler gerçekle ştirilmiş, 4483
sayılı Memurlar ve Diğ er Kamu Görevlilerinin Yarg ılanması
Hakkındaki Kanun, 4675 say ılı İnfaz Hakinıliği Kanunu, 4681
sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu ç ıkarılmıştır. Ayrıca, 4771
sayılı Kanun ile sava ş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde
işlenmiş suçlar için öngörülen idam cezalar ı hariç olmak üzere,
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çeşitli kanunlarda yer alan idam cezaları müebbet ağır hapis
cezasına dönüştürülmüş, böylece 1984 y ılından beri uygulanmayan idam cezası Türk hukuk sisteminden kaldırılmış,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının günlük ya şamlarında
geleneksel olarak kullandıkları farklı dil ve lehçelerde radyo ve
televizyonlarda yayın yapılmasına ve bu dillerin öğrenilmesine
olanak tanıyan düzenlemeler gerçekle şlirilmiş ve çeşitli yasalarda yapılan değişikliklerle de insan hakları alanında önemli
düzenlemeler içeren yasalar yürürlüğe konulmuştur.
ısıra, uyum yasaları doğrultusunda,
Bütün bunların yan
ihtisaslaşma suretiyle adli kapasitenin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, Çocuk Mahkemeler'inin yanısıra, Tüketici
Mahkemesi, Fikri ve Smai Hak ve ihtisas Mahkemesi ile Aile
Mahkemeleri'nin kurulmasına ilişkin kanunlar da kabul
edilmiştir. Tüm bu iyi niyetli girişimler, 3 Kasım 2003 günü
iktidara gelen AKP'nin kurdu ğu 58. Hükümet tarafından da
sürdürülmüş olmasına karşın, 12 Aralık 2003 günü Kopenhag'da toplanan AB doruğu, istenen ve beklenen kararı vermemiştir. Zirve toplantısının sonunda yayımlanan bildirgede
"2004 Aralık'ta toplanacak AB liderlerinin, AB komisyonunun
raporu ve önerisi temelinde, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerini karşıladığına karar vermesi dur ıımunda, AB'nin Türkiye
ile müzakereleri geciktirmeden ba şlatacağı kaydedilmiş ve
sonuç bildirisine ek olarak "Tek Avrupa" ba şlıklı ek belgede
de birliğin "Türkiye'nin de içinde oldu ğu dönüşü olmayan
bir yola, bir sürece girdi ği" vurgulanmıştır. Bunun yan
ı sıra
Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Letonya,
Malta, Polanya, Slovakya, Slovenya ve Kıbrıs Rum kesiminin
müzakerelerini tamamladığı bildirilerek bunların AB'ne girdi ği
vurgulanmıştır. Böylece 12-13 Aralık 2002 günlerinde gerçekleştirilen Kopenhag zirvesi Türkiye'nin tam üyeli ği yolunda
belli bir tarihi içeriyorsa da, aslında Türkiye'nin bu yoldaki
beklentilerine tam olarak yan
ıt verememiştir.
Görünen tablo odur ki AB zirvesi, Türkiye'nin Kopenhag
siyasi kriterleri doğrultusunda, büyük bir hızla kabul ettiği
reform niteliğindeki hukuksal düzenlemeler karşısında bir
52

TÜBAKKOM

anlamda hazırlıksı z yakalanmıştır. Çünkü zirve sonunda
yayı mlanan bildirgede Türkiye'nin demokratikle şme konusunda gösterdi ği iyi niyeti takdirle kar şıladıklarını, ancak
uygulamanın izlenmesi gerekti ği vurgulanmıştır. Oysa Türk
toplumu AB üyeliğini Türkiye'nin önünü açacak çok ciddi bir
çağdaşlaşma projesi olarak görüyor, Avrupa'y ı bir coğrafya
olarak değil "çağdaş değerler bütünü" olarak de ğerlendiriyor.
Türkiye kurulu şundan bu yana siyasal ve sosyal tercihini hep
batılı dostlarından yana kullanmış NATO başta olmak üzere
askeri-sivil tüm birlik ve kurulu şlara üye olmuş, bunun gere ği
olan yükümlülüklerini "Kore, Somali, Bosna, Afganistan" örneklerinde olduğu gibi duraksamadan yerine getirmi ş ve uluslararası birlikteliğe katkı sunmuştur. Türk toplumu bu özverisi
ve iyi niyetli davraru şının karşılığını görmek istemektedir.
Hele uzun yıllar SSCB'nin güdümünde demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi kavramları toplumsal
yaşamından uzaklaştıran, bunun yan
ı sıra Varşova Paktı ile
askeri örgütlenme yolunu seçerek, bu bloktaki ülkeleri bask ı
altında tutan anlayışı savunmuş ve yaşama geçirmiş birçok
ülkenin Türkiye'nin önüne geçmesini anlamak mümkün değildir. Kopenhag zirvesi Türkiye'ye net bir müzakere tarihi
vermiş olsaydı, Türk insan
ın
ı n çok daha güçlü biçimde AB
sürecine motive olmas ı sağlanmış olur ve belirsizlik ortamın
ın
kalkmasından her iki taraf da büyük yarar sa ğlardı, halbuki
bugün Türk toplumunun büyük kesimi yakın zamanda AB
giremeyeceğimiz kan
ısın
ı taşımaktadır. Çünkü, zirve kararları
yakından incelendiğinde görülecektir ki, AB zirvesi Türkiye'ye
"katılma müzakerelerine" ba şlamak için kesin ve net bir tarih
vermemiştir. Verilen Aralık 2004 tarihi, aslında zirvenin AB
komisyonu raporunu inceleyerek, tam üyelik müzakerelerinrn
başlatılıp başlatılmamasına karar verme tarihidir. Bir ba şka
anlatımla, verilen tarih bir de ğerlendirme yapma tarihidir.
Halbuki, yeni hükümetin, Türk diplomasisinin, sivil toplum
örgütlerinin ve Türkiye Barolar Birli ği'nin istemi bu değildi,
bizlerin istemi; AB zirvesinin bu değerlendirmeyi 2003 Haziran ayındaki Selanik yada en geç 2003 Aralık ayındaki Roma
zirvelerinde yapmas ı ve yapılacak değerlendirmeler ışığında
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katılma müzakerelerinin en geç 1 May ıs 2004 den önce ba şlatılması biçimindeydi. Bilindiği gibi 1 Mayıs 2004 tarihi Avrupa
Birliği'nin geniş leme süreci açısından son derece önemli bir
tarihtir. Kopenhagda al ınan kararlar ışığında bu tarihte AB,
25 ülkeli bir yap ıya kavuşacaktır. Bu durumda Türkiye, 2004
Aralık ayında değerlendirme masas ına yatırılırken bu süreçle
sadece mevcut 15 üye devletin onay ı alınmakla kalmayacak,
içinde Kıbrı s Rum Kesiminin de "K ıbrıs Cumhutiyeti" ad ı
altında yer alacağı diğer 10 yeni üyenin de onay ı alınacaktır.
Bu amaçla Türkiye'nin yeni aday ülkeler nezdinde de yo ğun
lobi faaliyetlerini sürdürmesi gerekecektir. Bu olgu "K ıbrıs
Cumhuriyeti'nin" bir bakı ma Türkiye tarafından tanınması
anlamına gelecektir.
Bütün bunların yanısıra, AB hukukuna göre, Türkiye'nin
tam üyeliğinin görüşüleceği 2004 Dublin zirvesinde her yeni
aday ülke, önceki üye devletler gibi söz, oy ve veto hakk ına
sahip olacaktır.
Bütün bunların yanı sıra AB ye üye olmak isteyen devletler,
siyasal sosyal ve demokratik yapılarının iyileştirilmesi yanında,
belki de ondan daha önemli bir neden olan, yeni mali kaynaklar
sağlamak ve kalkınmışlık düzeyini artırmak için birliğe üye
olmak istemektedirler. AB'niIİ giderek sınırlı hale gelen bu kaynaklarının yeni üyeler tarafından daha uzun süre kullanımı,
inin olabildiğince gecikmesine bağlıdır.
Türkiye'nin tam üyeli ğ
u gerçeği
Uluslararası ilişkilerin çıkarlar üzerine kurulu olduğ
karşısmda, yeni üye devletlerin kendilerine tan ınacak hukuksal
hak ve yetkilerini sonuna kadar kullanmak isteyecekieri ya da
inin oylandığı
Yunanistan'ı
n İspanya ve Portekiz'in tam üyeli ğ
1985 Dublin zirvesinde yaptığı gibi, en azından veto etmeme
karşılığı AB'den ek ödünler isteyecekleri aç ıktır. Eğer Türkiye
ış olsaydı
1 Mayıs 2004 tarihinden önce müzakerelere ba şlam
ıntılar. yaşanmayacaktı . AB Türkiye ilişkilerinde
bütün bu sık
AB bize karşı katı davranmakta, Türk toplumunun, Türk
halk
ın
ın iyi niyetli girişimleri karşılıksı z kalmaktadır. Her ne
kadar Kopenhag zirve kararlarının 20. paragrafında Türkiye'ye
ın artırılacağı ve gümrük birliğinin derinleşliritemali yardım
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ceği öngörülmüş ise de Türkiye'ye sağlanacak mali yardımlar
konusunda da AB'nin uygulamas ı sağlıklı değildir. Örneğin
1980 yılında imzalanan 600 milyon Euro'Iuk o zamanki ad ıyla ECU IV. Mali Protokol dondurulmu ş, gümrük birli ğine
girilmesi sonrasırıda vaat edilen 2.5 milyon Euro'luk mali
destek de bloke edilmişlir. Buna karşın diğer aday ülkelere
bu rakamların çok üstünde ciddi mali destekler sa ğlanmıştır.
Örneğin Polonya son 10 y ılda 10 milyar Euro, Yunanistan ise
adaylık süreci olan 5 yılda 20 milyar Euro AB deste ğ
i almıştır. Önümüzdeki iki yıl içinde aday ülkelere 42.5 milyar Euro
daha verilecektir. Geçmiş uygulamalar karşısında Türkiye'nin
yine ihmal edileceğ
i ve çifte standart uygulamas ının mağduru
olacağı kuşkusunu taşımaktayız. Her şeye rağmen Türkiye'nin
Avrupa yürüyü şü sürecektir. Bundan sonraki aşamada siyasi
iktidarlar ve onunla birlikte tüm sivil loplum örgütlerine önemli
gürevler düşmektedir.
Bu görevlerin başında ülkemizde insan hakları demokrasi
ve hukukun üstünlüğüne dayalı, hukuk devletinin tüm kurum
ve kuralları ile gerçekleştirilmesini sağlamak ve halkımıza, insanımıza, çağdaş bir yaşam sunmak için gerekli çal ışmaları
sürdürmek gelmektedir. AB Kopenhag kararlar ı ışığında artık
dönüşü olmayan bir genişleme sürecine girmiştir. 15 üye devlet
şimdilerde 10 yeni ülkeyi zincirine katma kararı almıştır.
Ancak unutmamak gerekir ki zincir sonuçta tek bir halkas ının gücü kadar güçlüdür, içinde Türkiye'nin yer almayaca ğı bir
"Avrupa zinciri" sadece tek tek halkalardan ibaret kalacak ve
asla kapanmayacaktır. AB üyesi dostlarımızın bu tarihi ve coğı taşımak istiyoruz.
rafi olgunun bilincinde oldu ğu inancın
Sizlere bu duygu ve dü şüncelerle ho ş geldiniz diyor,
etkinliğ
in AB Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem açmas ını
diliyor, şahsım ve Yönetim Kurulu üyesi arkada şlarım adına
saygılarım
ı sunuyorum.
ı
Türkiye Barolar Birliği Başkan
Avukat Özdemir ÖZOK
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TÜBAKKOM V. DÖNEM 2. YÜRÜTME KURULU
TOPLANTI TUTANA ĞI

27.09.2003 tarihinde saat 09:00'da a şağıda isimleri bulunan Yürütme Kurulu üyelerinin kat ılımı ile Yürütme Kurulu
toplantısı açıldı.
KATILANLAR:
Adana Barosu
Av. Ülcaz ŞAHİN
Av. Yasemin TANIR
İstanbul Barosu
Av. Nazan MOROĞLU
Av. Aydeniz TUSKAN
Av. Şükran EROĞLU
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Av. Aylin YEKELER
Karabük Barosu
Av. Fazilet DEMİREZEN
Manisa Barosu
Av. Bengül BERBER
Av. Serpil TEMİZER
Diyarbakır Barosu
Av. Saime ERDOĞAN
Eskişehir Barosu
Av. Ayş e ÜNLÜCE
Mersin Barosu
Av. Sevgi YAMPAR
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TÜBAKKOM V. Dönem Sözcüsü Adana Barosu Kad ın
Hukuku Komisyonu Ba şkanı'nın 18.09.2003 tarihli faks yaz ısı
ile V. Dönem 2. Yürütme Kurulu'nun İstanbul'da 27.09.2003
tarihinde saat 17:00'de gündemsiz olarak toplanaca ğı, Yürütme
Kurulu üyelerine bildirilmiş ise de yaş anan bir takı m olaylar
ve gelişmeler karşısına katılımcı Yürütme Kurulu üyelerinin
talebi ile a şağı daki belirttiğimiz gündem maddeleri görü şülmek üzere saat 09:00'da toplantı başlamıştır.
Gündemin 1. maddesinin Görü şülmesi:
Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu'nun 16.09.2003,
19.09.2003, 26.09.2003 tarihli yaz ıları, TÜBAKKOM Dönem
Sözcüsü Baro ve Yürütme Kurulu'nun 22.09.2003 tarihli yaz ısı
değerlendirilmesi hakk ında.
Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu'nun İstanbul Barosu Kadın Komisyonu taraf ından gerçekleş tirilen TÜBAKKOM
eğitim seminerinin kendileriyle birlikte yap ılması gerektiği ve
bu toplantın
ın seminer de ğil panel olarak de ğiştirilmesi veya
toplantın
ın iptal edilmesi konusundaki talepleri okundu. Bu
konuda Yürütme Kurulu üyelerinin görü şleri alındı;
Karabük Barosundan Fazilet DEM İ REZEN söz alarak,
"Her yapı lan TÜBAKKOM toplantısında amaç dışı birtakım
hizipleşme tartışma ve kırıcı konuşmaların son toplantılarda
giderek arttığı gözlenmiş tir. Bizim amac ımız kadın
ı eşit haklara getirip yüceltmek iken baz ı kiş ilerin olumsuz tav ırları
nedeniyle baz ı arkadaşlarımızı incitip kırdığı ru görmekteyiz,
bu da ası l amacımı za ulaşmayı engellemektedir. Baz ı kişilerin
usulü problemlerle gündemi me ş gul etmelerine izin vermemeliyiz. Ayr ıca İ stanbul Barosu Kad ın Komisyonu çok faydal ı
çalışmalarıyla yı llarca bize önderlik yapmış bir komisyondur.
Bu nedenle İ stanbul Barosu Kadı n Komisyonu'nun bu faydal ı
çalış masma tepki gösterilmesi talebini uygun bulmuyoruz. İster
seminer ister panel olmas ı önemli de ğil, önemli olan TÜBAKKOM faaliyetlerinin yap ılmasıdır" dedi.
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Manisa Barosu'nu temsilen Serpil TEM İZER söz alarak,
"Istanbul Barosu'nun faaliyetinin üretime yönelik bir faaliyet
olması nedeniyle destekliyoruz ve bu faaliyetin Tübakkom
faaliyeti olarak kabul edilmesini istiyoruz" dedi.
Mersin Barosu'nu temsilen Sevgi YANPAR söz alarak,
"Istanbul Barosu'nun düzenlediği seminer çalışmasının TÜBAKKOM çatısı altı
nda yapılmasını ve yapılan bu tip faaliyetlere anlamsız çıkışlar yapılmasına taraftar olmadığımızı
belirtiyoruz" dedi.
Bursa Barosu'nu temsilen Nilgün BERK söz alarak, "TÜBAKKOM kurumsallaşmıştır, tüm faaliyetleri Yürütme Kurulu
kararı ile gerçekleşmektedir. Belli kişi ya da Baroların kendi
istekleri doğrultusunda kararların uygulanmasının engellenmesini doğru bulmadığımızdan İstanbul Barosu'nca düzenlenen eğitim seminerinin TÜBAKKOM ad ına yapılmasına
katılıyoruz" dedi.
Diyarbakır Barosu'nu temsilen Saime ERDOĞAN söz alarak, " İstanbul Barosu Kadı
n Komisyonu'nun TÜBAKKOM'a
katkısın
ı değerli ve anlamlı buluyoruz. Usule takılıp kalmanın
çalışmalarımızı sekteye uğratacağmı sanıyoruz. Bu nedenle Ankara Barosu'nun tutumunu tasvip etmedi ğimizden eğ
itim seminerinin TÜBAKKOM ad ına yapılmasına katılıyoruz" dedi.
Eskişehir Barosu'nu temsilen Ay şe ÜNLÜCE söz alarak,
" İstanbul Barosu Kadı
n Hakları Komisyonu tarafından yapılan
eğ
itim seminerinin TÜBAKKOM'a çok büyük katk ı ve yarar
sağlayacağı düşüncesindeyim. Ayrıca, yapılacak olan bu çalışmanın adına eğitim semineri daha uygun olup, TÜBAKKOM
amacına da uygun oldu ğu alenidir. Ayrıca, Adana'da yapılan
Yürütme Kurulu toplantısında İstanbul Barosu'nun bu çalışmayı akademik olarak yapmak istediklerini dile getirmeleri
nedeniyle o gün alınan kararlarla bir ayk
ırılık taşımadığı düşüncesindeyim bu nedenle eğ
itim seminerinin TÜBAKKOM
adına yapılması görüşüne katılıyoruz" dedi.
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Adana Barosu'nu temsilen Yasemin TANIR söz olarak,
"Yapılacak eğ itim semineri daha önce Adana'da yap ılan
Yürütme Kurulu kararında belirtilen AB Uyum Yasalar ı ve
yönergeleri ile ilgili çal ışmanın akademik çalışma şeklinde
yapılacağı ve bu eğitim çalışmasının TÜBAKKOM üyelerine
faydalı olacağından, bu çalışmanın TÜBAKKOM e ğitim semineri olarak İstanbul Barosu tarafmdan yap ılmasını doğru
buluyoruz" dedi.
İstanbul Barosu'nu temsilen Şükran EROĞLU söz alarak,
nda AB Uyum Yasaları
"Adana' daki Yürütme Kurulu toplantısı
ve yönergelerle ilgili bir çalişma yapılması hususunda görüşme
yapıldığında bu çalışmayı Istanbul'da düzenleyebileceğimizi
ve akademik bir çalış ma düzenleyeceğimizi ifade etmiştik.
ın içersinde yer almak
Bilahare Ankara Barosu bu çal ışman
istediğini söylediğinde bizim için fark etmeyece ğini, ancak akademisyenlerin bir çal ışması olacağını ve bizim sunum yapmayacağımızı belirtmiştik. Karar her ne kadar panel olarak ç ıkmışın panel kapsamında olmayacağı,
sa da iki günlük bir çalışman
itibariyle
konu
şmacılarm konuşma sürelerinin
konunun içeriği
uzun olması gerektiği malumunuzdur. Dolayısıyla iki günlük
çalışma da eğitim semineri olarak nitelenmiştir. Burada amaca
ış yoktur. Bu nedenle tarafımıaykırı bir düşünce yada davran
za yöneltilen Ankara Barosu görü şlerini kabul etmiyoruz ve
anlamakta güçlük çekiyoruz."
KARAR: İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafmdan saat 10:30' da yapılacak olan eğitim seminerinin İstanbul
n TÜBAKKOM
na ve bu çalışmanı
Barosu tarafından yapılması
olarak
kabul
edilmesine,
bu
konuda
tepkilerini
eğitim çalışması
ve taleplerini bize ileten ve Yürütme Kurulu toplant ısına kan
tılmayan Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu'na bu kararı
ın sağlanması için
bildirilmesine sağlıklı ve verimli çalışman
gerekli özenin hepimiz tarafından gösterilmesi gerektiğine
karar verildi.
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Gündemin 2. maddesinin Görüşülmesi:
İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyonu'nun 27.09.2003
tarihli yazısı üzerine görüşme açıldı. Yürütme Kurulu üyeleri
tek tek söz alarak görüşlerini belirtti.
İstanbul Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu söz aldı .
"Tarafımıza son zamanlarda yapılan ve nedenini anlamakta
güçlük çektiğimiz haksız çıkışlardan dolayı sunduğumuz
yazıda gerekçelerini belirttiğimiz konular nedeniyle TÜBAKKOM' dan çekilme talebimiz vardır. Her toplantıda yapılan kırıcı davranışlar, kurucusu oldu ğumuz kurumu yaralamakta,
durumu görmek bizi ziyadesiyle üzmekte ve çalışmalarımız
boşa zaman ve enerji açısından engellemektedir. Bu tür tutum
TÜBAKKOM'un i şleyişine zarar vermektedir. İçinde bulundumuz kuruma zarar vermemek için bu kararımızı Yürütme
Kurulu'na iletiyoruz." dedi.
Dönem Sözcüsü Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN söz aldı, " İstanbul
Barosu Kadm Hakları Komisyonu, mensubu bulundu ğumuz
TÜBAKKOM'un Kurucu Üyesi ve Kurucu Dönem Ba şkanlığı'nı üstlenmiş kıymetli bir komisyonumuzdur. İstanbul Baronı TÜBAKKOM
su Kadın Hakları Komisyonu'nun çal ışmaları
ı kendi
kurulmadan öncede izledik ve onlar ın çalışmaların
malar
yapmaya
çabölgemizde örnek göstererek paralel çalış
lıştık. Kadın erkek eşitliği konusunda önemli çal ışmalar yapan
akademisyenlere, yazarlara ve önemli çal ışmalara imza atmış
üyelere sahip olan İstanbul Barosu Kadın Hakları Hukuku
Komisyonu'nun özellikle bizim dönemimizde TÜBAKKOM
üyeliğinden çekilmesi talebini üzüntüyle kar şılıyorum.
Özellikle TÜBAKKOM'un daimi üye s ıfatına sahip İstanbul
ı kabul
Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun çekilme kararın
etmiyorum. Kendileriyle önümüzde daha yapacak çok i şler ve
çalışmalar olacaktır." dedi.
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Tüm katılımcı Yürütme Kurulu üyeleri
Adana Barosu
Av. Ülcaz ŞAHİN
Av. Yasemin TANIR
İstanbul Barosu
Av. Nazan MOROĞLU
Av. Aydeniz TUSKAN
Av. Şükran EROĞLU
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Av. Aylin YEKELER,
Karabük Barosu
Av. Fazilet DEMİREZEN
Manisa Barosu
Av. Bengül BERBER
Av. Serpil TEMİZER
Diyarbakır Barosu
Av. Saime ERDOĞAN
Eskişehir Barosu
Av. Ayşe ÜNLÜCE
Mersin Barosu
Av. Sevgi YAMPAR söz aldılar.
"Dönem Sözcüsü'nün görüşüne katılıyoruz. İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun çekilme karar ını kabul
etmiyoruz, aksi takdirde TÜBAKKOM da ğılma sürecine girecektir. İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve diğer
komisyonlarımız, hep birlikte uyum içinde çal ışmalarımızı
sürdürmeliyiz. Kırgınlıklarm artık ortadan kalkmas ı gerekir"
dediler.
KARAR: İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun
çekilme taleplerinin reddine karar verilmi ştir.
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01.10.2003
...............BAROSU
KADIN HUKUKU KOMISYON BA ŞKANLIĞI'NA
27.09.2003 tarihinde İstanbul'da yap ılan V. Dönem 2.
Yürütme Kurulu toplant ısı, saat 09:00'da Adana, İstanbul,
Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbak ır, Eskişehir ve Mersin
Baroları TÜBAKKOM Yürütme Kurulu Üyeleri'nin kat ılımı
ile gerçekleşmiştir. Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu'nun
talebi ve İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun talebi ayrı ayrı incelenerek karara ba ğlanmıştır. TÜBAKKOM V.
Dönem 2. toplantısı kararları ektedir.
Aynı gün saat 19:00' da Barolar Birli ği Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Av. Özdemir ÖZOK ve Say ın Av. Zeki EKMEN'in
katılımı ile çalışmalarını sürdürmüş, tanışma ve görüşmeler
sonucunda, Sayın Av. Özdemir ÖZOK, TÜBAKKOM'un en
aktif çalışan komisyonları olduğunu, çalışmalarının devamını
istediklerini, her konuda Barolar Birli ği'nin yanımı zda olacağını iletmiş ve 28.09.2003 tarihli TÜBAKKOM e ğitim seminerine
ı yapmıştı r. Bilgilerinize
katılarak konu ile ilgili konuşmasın
sunarım.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
Yürütme Kurulu Üyelerine gönderilmi ştir.
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08.09.2003
Van Bölge Barosu Başkanlığı
Sayı: 10587
Konu: TÜBAKKOM hk.
BARO BAŞKANLIĞI'NA
ADANA
11-12 Ekim 2003 tarihlerinde ilimizde yap ılacak olan TÜBAKKOM toplantısı na ev sahipli ği yapacağımıza Yönetim
Kurulu olarak karar vermiş bulunmaktayı z. Bilgilerinize rica
ederim.
Saygılarımla
Av. Hüsnü AYHAN
Baro Başkanı
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VAN BÖLGE BAROSU BA ŞKANLIĞI'NA

24-25 Mayıs 2003 tarihleri ars ında Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TÜBAKKOM IV. Dönem son Genel Kurulu'nda ve
05.07.2003 tarihinde Adana'da gerçekleştirilen TÜBAKKOM
V. Dönem 1. Yürütme Kurulu toplantısında, TÜBAKKOM V.
Dönem 1. Genel Üye toplant ısının 11-12 Ekim 2003 tarihleri
arası
nda Van'da yapılması kararı alınmıştır. İlinizde yapılması
kararlaştırılan TÜBAKKOM V. Dönemi. Genel Üye toplant ısına ev sahipliği yapacağınıza dair 08.09.2003 tarih, 10587 sayılı
davet kararınıza teşekkür ederim.
Değerli çalışmalarına tanık olduğumuz Kadın Komisyonunuza ve TÜBAKKOM çal ışmalarına gösterdiğiniz ilgi bizleri
çok mutlu etmiştir.
05.07.2003 tarihinde Adana'da gerçekleştirilen TÜBAKKOM V. Dönem 1. Yürütme Kurulu toplantı tutanağı ekte
sunulmuştur. Van'da yapılacak olan Genel Üye Toplant ısı'run gündemi taslak olarak haz ırlanıp Kadın Hukuku Komisyonunuz Başkanlığı'na ayrıca gönderilecektir. Gündem ile
ilgili önerilerinizin, taslak gündemin gönderilmesini takiben
tarafımıza bildirilmesi gerekecektir. Öncelikle zaman ın daha
iyi değerlendirilmesi açısı
ndan toplantı yeri ve başlama saati
ile konaklama bilgilerinin en kısa zamanda tarafımıza ulaştırılmasın
ı dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu
Kadın Hükuk Komisyonu Ba şkan
ı
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadı
n Hukuku Komisyonu

01.10.2003

SAYIN TÜRKİYE BAROLAR B İRLİĞİ BAŞKANLIĞI'NA,
11-12 Ekim 2003 tarihleri aras ında Van'da yap ılacak olan
TÜBAKKOM V. Dönem 1. Genel Üye toplant ısı gündemi,
27.09.2003 tarihinde Istanbul'da gerçekleş tirilen V. Dönem 2.
Yürütme Kurulu toplantısına sunulan taslak gündemin gözden
geçirilmesi suretiyle kesinleşmiş tir. Kesin gündem ve konaklama bilgileri aşağıda sunulmuştur. Aramızda görmekten mutlu
olacağımızı saygılarımla arzederim.
TÜBAKKOM V.DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Kom.Bşk.
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
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11-12 EKİM 2003 TAR İHLERİ ARASINDA
VAN'DA YAPILACAK OLAN
TÜBAKKOM
V. DÖNEM 1. GENEL ÜYE TOPLANTISININ
KESİN GÜNDEMİ

1. Açılış
11 Ekim 2003 Saat: 10:00
na Şiddete Hayır günü ile ilgili ortak eylem
2.25 Kasım Kadı
planı hazırlanması konusunda görüşme.
3.5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Günü ile ilgili ortak
eylem planı hazırlanması konusunda görü şme.
4.4857 sayılı İş Yasası ile ilgili sunum. (Adana Barosu Kad ın
Hukuku Komisyonu)
5. Aile Mahkemeleri ve uygulamas ı ile ilgili İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından hakimlere yapılan
ın TÜBAKKOM'da yap ılması konusunun
eğitim çalışmasın
tartışılması.
6. Genel görüşme
7. Kapanış
Av. Derya HAYVA
Büro: 0432 210 13 91
GSM: 0532 467 56 69
Av. Ayşe YILDIRIM
Büro: 0432 215 2107
GSM: 0555 304 5773
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TÜBAKKOM V. DÖNEM 1. GENEL ÜYE
TOPLANTI TUTANAĞI

Gündemin 1. maddesinin Görü şülmesi:
Ekli listede belirtildiği gibi Manisa, Isparta, Karabük, Diyarbakır, Malatya, Mersin, Adana, Osmaniye, Ad ıyaman, Bursa
ve Van Baro Kadm Hukuku temsilcilerinin toplant ıya katıldığı
görüldü. Toplantı açıldı, Divan Heyeti teşekkül ettirildi. Divan
Başkanlığı'na Van Barosu avukatlarmdan Av. Sultan BAYRAM;
katip üyeliklere Av. Ayşe HAYDARİ, Av. Bedia ÖZGÖKÇE
ERTAN ve Dönem Sözcüsü Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN Oybirliğiyle seçildiler. Saygı duruşunu müteakip, Divan Başkanı
İstanbul ve Ordu Barosu Kadın Hukuku Komisyonları'ndan
gelen faksiarı okudu. Açılış konuşmalarına geçildi.
Van Barosu Kadm Hukuku Komisyonu Ba şkanı Av. Derya
HAYVA, "kadının, toplum içindeki birey olma mücadelesi"ni
anlattı. Ayrıca, "gönül isterdi ki kad ın hareketlerine öncülük
etmiş İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarından arkadaşlarımız
da aramızda olsunlar. İlk defa Van Bölge Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜBAKKOM toplant ısında aramızda
bulunmayan ve bize desteğini esirgeyen Barolar Kad ın Hukuku Komisyonlar ı'nın katılmamış olmalarını üzüntüyle
karşılıyoruz" dedi.
Dönem Sözcüsü Av. Ülcaz ŞAHİN, TÜBAKKOM'un amaçırlatarak konuşması
larmı hat
na başladı. Türkiye Barolar Birli ğ
i
Başkanhğı'nm 09.10.2003 tarihli yazısmı okudu. TÜBAKKOM'a
üye Barolar Kadm Hukuku Komisyonlar ı'nm çalışmaların
ın
başarılı yürüdüğünü, bu çalışmaların devammı sağlamak için
ellerinden gelen her şeyi yapacaklarmı, özellikle TÜBAKKOM
daimi üyesi olan Ankara, İstanbul ve İzmir Barosu Kadm Hukuku Komisyonları'nın ve Kurulları'nın Van toplantısına katılamamalarından üzüntü duyduğunu, diğer Barolarla birlikte bu
Barolar'ın Kadın Hukuku Komisyonları'nı müştereken çalışmaların
ı n TÜBAKKOM'a güç verece ğini, birlikte çalışmanın çok
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değerli olduğunu belirtti ve Van Barosu'na ev sahipli ğinden
dolayı saygı ve teşekkürlerini sundu.
Van Bölge Barosu Başkanı Av. Hüsnü AYHAN konuşmasına, katılan Barolara teşekkür ile başladı. Baro Başkanı, "TBB'nin
seçkin unsurlar ı olan sizleri aramızda görmekten mutluluk
duyuyoruz" dedi. Van İli'nin hala feodal yapının çok fazla etkisinde olduğunu ekledi, bu nedenle kad ın hakları
na çok önem
verdiklerini ve Kadın Hukuku Komisyonu'nun çalışmalarına
destek verdiklerini ve kadın haklarının çiğnendiği bir yerde,
evvelemirde suç.işlendiğini belirtti. Özellikle uygulamada, çok
evliliğin ve kadına karşı şiddetin çok fazla olduğ
unu; yasalarda
ve evrensel değerlerde, bu tip davran
ışların yerinin olmadığım,
evrensel değerlere aykırı olan hükümlerin yeniden yap ılandırılmasında fayda olduğ
unu dile getirdi.
Divan Başkan
ı, toplantıya gelen faksları okudu.
Denizli Barosu'nun toplantıya katılamamasının Baro
Kalemi'nden kaynakland ığın
ı, bir sonraki TÜBAKKOM toplantısının 10-11 Ocak 2004 tarihlerinde Denizli'de yap ılması
konusunda teklifleri olduğ
unu Adana Barosu katılımcıları
ndan
Av. Yasemin TANIR tarafı
ndan sunuldu ve tutanağa geçmesi
talep edildi. Tutanağa geçirildi.

Gündemin 2. maddesinin Görüşülmesi:

25 Kasım Şiddete Hayır Günü ile ilgili ortak bir bası
n açıklaması düzenlemek üzere bir komisyon kurulmas ı ve hazırlanan
ortak bası
n açıklamasın
ın bası
na bildirilerek, bayramda çıkmak
üzere, bayram sebebiyle de önceki günlerde (21 Kası m) yayınlanması konusunda öneriler sunuldu. (Diyarbakır Barosundan
Zelal ERDOĞAN). Ayrı ca Bursa Barosu'ndan Av. Nilgün
BERK, 25 Kasım ile ilgili bir afiş yapılarak illerde asılması ve
hatta reklam filmi çekilmesi konusunda öneriler sundu.
Ayrıca, "Diyanet İşleri Başkanlığı 'na gidilerek 'bayram
namazında veya cuma namazında kadına karşı şiddet ile
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ilgili bir vaaz vermesi istenebilir" görü şü sunuldu. Karabük
Barosu evvelce böyle bir çalışma yaptığını ve olumlu yönde
etki olduğunu belirtti.
Valiiklerle temasa geçilerek, muhtarlara bu konuda konu şma yapmaları için çağrıda bulunulması fikri beyan edildi.
KARAR: Sunulan fikirler neticesinde, her Baro'nun kendi
koşulları
na göre temaslar kurulmasının daha faydalı olacağı
yönünde ortak fikir olu şturuldu.
25 Kasım Kadına Şiddete Hayır Günü ile ilgili Adıyaman
Diyarbakır, Osmaniye, Karabük ve Van Baro temsilcilerinin 17
Ekim 2003 tarihine kadar Dönem Sözcüsü'ne yazılı görüşlerini
bildirmelerini, Dönem Sözcüsü'nce ortak basın bildirisi taslak
metninin hazırlanarak Yürütme Kurulu'na gönderilmesini, Yürütme Kurulunun, bu taslak metni üzerinde görü ş bildirmesi
için 7 gün süre verilmesini, ortaya çıkacak basın açıklamasının 21 Kasım 2003 tarihinde saat 11:00'de bütün Barolar Kad ın
Hukuku Komisyonları'nın aynı gün ve aynı saatte, ayrı ayrı
yapılmasına karar verildi.
Gündemin 3. maddesinin Görüşülmesi:
3. gündem maddesi olan, 5 Aral ık Kadına Seçme ve Seçilme
Hakkı'nın verildiği, kadın
ın siyasallaşması ile ilgili tartışma
açıldı. Katılımcı Barolar fikirlerini beyan ettiler.
İlk olarak Karabük Barosu'ndan Av. Fazilet DEMİREZEN,
n artık erkekleri
kota uygulamasından bahsederek kad ınları
ndan ziyade kadınları
n seçilmesi
desteklemek için çalışmaları
yolunda çalışmalar yapmak üzere siyasi partilerle birlikte ortak çalışmalar yapılması
nı ve televizyon programlan yap ılması
gerektiği şeklinde düşüncesi olduğ
unu beyan etti.
Dönem sözcüsü Av. Ülcaz ŞAHİN, Atatürk döneminde
İsmet İnönü'nün, en az 50 kadm milletvekilinin olması gerekı çizdiğini, ancak hala o sayıya ulaşılamadığını betiğinin altın
lirtti. Siyasi partilerin çekişmelerinden bahsetti. Barolar Kadın
unu
Komisyonları'nın yörede ve illerde oldukça etkili oldu ğ
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ancak çalışmaların yetersiz olduğunu belirtti. Siyasi partilere
üye olunması gerektiğini belirtti.
Genel olarak bir siyasi partiye üye olup uzun süren çal ışmalar yapılması gerektiği belirtildi.
Av. Nilgün BERK, bir bas ın açıklaması metni hazırlanması
gerektiği ancak tek başına basın açıklamasının yeterli olmadığını, bir grup oluşturularak Atatürk'ün kadına bakışından
itibaren bilimsel bir araştırma da yapılarak tüm siyasi partilere
bu çalışmaların gönderilmesini, kadınlarla ilgili olarak pozitif
ayrımcılıktan bahsedilip bu çalışmayı her Baro ayrı olarak
hazırlayıp, Dönem Sözcülü ğü'ne gönderilip harmanlanarak
tüm il-ilçe başkanlıklarına gönderilmesinin ses getirece ğini
düşündüğünü belirtti.
Malatya Barosu'ndan Av. Yıldız IMREK, siyasi partilerin
iç işleyişinde idari kurullarda kadınların temsilinin tartışılmasının sağlanması için çalışmalar yapılması; bilimsel bir toplantı
veya sempozyumun yap ılarak, sonuç bildirgesinin siyasi parti
başkanlıklarına merkezi olarak meclis üzerinde bask ı oluşturmak ve kamuoyunda canl ı tutmak yolunda çalışmalar yapılması önerisini sundu.
Av. Sevgi YANPAR, kotanın kesinlikle yasaya konmas ı için
baskı yapılması gerektiğ
ini belirtti. Çünkü Ba şbakan' ın kotanın
yasaya aykı
rı olduğunu belirttiği ve bizim bu fikre kesinlikle
karşı çıktığımızı ve kota uygulamasmın zaten pozitif ayrımcılık
olduğunu savunduğumuzu belirtti.
Av. Bengül BERBER, Tayyip ERDO ĞAN'ın açıklamasına
karşı ortak bir tavı
r geliştirerek, kotanın oran
ın
ın (mesela %30)
somut bir şekilde belirlenmesi gerekti ğini, ortak bir dil belirlenmesi gerektiğini ve ayrıca kadın bilincini taşıyan kadınların
temsiliin sağlanması gerektiğini bildirdi.
Av. Yıldız İMREK tekrar söz alarak bir bilimsel çal ışma,
hatta uluslararas ı bir katılımın da sağlanması gerekti ğini
bildirdi. Dönem Sözcüsü de böyle bir çal ışman
ın Adana'da
yapılmasın
ı teklif etti. TÜBAKKOM olarak, ortak bir görü ş
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ortaya konup seminer gibi bir çal ışmanı n sonuç bildirgesinin
çıkarılabileceğini belirtti.
Neticede tüm bu fikirlerin oylamaya sunularak kabul , edilen fikrin ayrıntılarını konuş maya geçilmesi teklif edildi. Bu
fikir kabul edilerek bir yerde ve geni ş katılımlı bir panel yap ıl
ması fikri benimsendi ve panelist tespiti için fikirler sunuldu.
TÜBAKKOM'un kurucular ından Av. Nazan MORO ĞLU'nun
panelist olması konusunda hemfikir olundu. Di ğer panelistler
için önerilen isimlerle görü şüldükten sonra kesinle şeceği için
tutanağa ba şka isim yaz ılmadı.
KARAR: 5 Aralık'ta yap ılacak olan basın aç ıklaması ile

ilgili olarak görev almak isteyen Barolara bir süre verilece ği,
yazılanların Dönem Sözcülüğüne gönderileceği ve son metnin
ndan harmanlanarak olu şturulacağı
Dönem Sözcülü ğü tarafı
kararı verildi. Bu konuda görev almak isteyen Barolar ve taslak
hazırlamak üzere görev alan Barolara verilen süre a şağıdaki
gibidir:
Adana, Bursa, Mersin, Malatya, Isparta ve Manisa Barosu
Kadın Hukuku Temsilcileri'ne 31 Ekim 2003 tarihine kadar
süre verildi.
Malatya Barosu'ndan Av. Yıldiz İ MRAK, TBMM'nin Irak'a
asker gönderme ile ilgili yetkisine ili şkin olarak haz ırladığı bir
metni Divan Ba şkanlığı'na sundu. Bu metin üzerinde, gündemin 6. maddesinde tart ışılacağı belirtilerek ara verildi.
Gündemin 4. maddesinin Görü şülmeşi:

Adana Barosu'ndan Av. Yasemin TANIR, 4857 say ılı İş
Yasası ile ilgili sunumunu yapt ı . Konuşmasının bir örneğini
Divan Ba şkanlığı 'na sundu.
4857 sayılı Kanun'da, kad ın-erkek e şitliği ile ilgili hangi
hakların tanımlandığına ili şkin bilgiler verdi. Yasada yer alan
ın henüz yeni
5. madde ile ilgili yorumlar ını belirterek yasan
bir kavram
n
çok
geniş
olduğunu, yoksun kal ınan tazminatı
n belirlenece ğini;
olduğunu ve Yargıtay kararları ile sınırlarını
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yasanın ruhundan faydalanarak, işinden olan kadın
ın işe iadesi
için davalar açılabileceğini, açmamız gerektiğini ve bu davaları yaygınlaştırmak gerektiğini; doktrinde tartışma başlatmak
gerektiğini belirttiler.
Özellikle 5, 18, 34, 66, 74, 83, 85, 88. maddeler üzerinde
duruldu.
Gündemin 5. maddesinin Görü şülmesi:
Aile Mahkemeleri ve uygulamas ı ile ilgili İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu taraf ından, hakimlere yapılan
eğitim çal ışmasını n TÜBAKKOM'da yap ılması konusunun
tartışılması.
KARAR: Hakimlere yapılan eğitim çal ışmasının TÜBAKKOM'da yapılması
na, İ stanbul Barosu temsilcisi, bu e ğ
itim çalışmasını TÜBAKKOM'a da sunabileceklerini bildirmi ş fakat
toplantı da temsilci olmadığı
ndan bu konudaki irtibatm Dönem
Sözcüsü tarafından yap ılmasına ve gelişmeler konusunda tüm
Barolara bilgi vermesine karar verildi.
Gündemin 6. maddesinin Görü şülmesi:
Genel görü şme başlığı altında, öncelikle Malatya Barosu'ndan Av. Yıldız IMREK, TBMM'nin, Irak'a asker göndermek
için meclisten alman teskereye kar şı olduğunu belirtmiş ve bu
konuda bir metin haz ırlayıp Divan Ba şkanlığı 'na sunmuştu.
Bu konudaki tart ışmaya ba şlandı.
İki önerge sunuldu:
1. Ayrı bir bası n bildirgesi haz ırlanması
2. Sonuç bildirgesinde ayrı bir hüküm maddesi olarak
yer alması.
Kadına karşı hak ihlalleri konusunda da a şağıdaki karar
alınmıştır.
KARAR: Tezkereye kar şı ayrı bir bası n bildirgesi hazırlanmasına; Malatya, Manisa ve Adana Barosu temsilcilerinin
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bu konuda müş terek bir metin hazırlamasına oy çokluğu ile
karar verildi.
Ayrıca, kadına yönelik hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi ve kaldırılması amacıyla CEDAW' ın (Kadınlara Karşı Her
Türlü Ayrımcılığı n Önlenmesine Dair Sözle şme) etkin hale
getirilmesi için TÜBAKKOM olarak bir çal ışma programı
oluşturulmasına karar verildi.
5. Dönem 2. Genel Üye toplantısının 10-11 Ocak 2004 tarihinde, Denizli' de yapılmasına; bu konudaki gerekli i şlemlerin
ve yazışmaların Dönem Sözcüsü taraf ından yerine getirilmesine, oybirliğiyle karar verildi.
11.10.2003
Divan Başkanı
Av. Bedia ÖZGÖKÇE ERTAN
1. Katip Üye
Av. Sultan BAYRAM
2. Katip Üye
Av. Ayş e HAYDARI
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TÜBAKKOM V. DÖNEM 1. GENEL ÜYE TOPLANTISI
VAN SONUÇ BİLDİRGESİ

10 Ekim 2003 tarihinde, Van İli'nin ev sahipliğinde TCIBAKKOM 5. Dönem 1. Genel Üye Toplantısı yapıldı. Toplantıya,
1. Adana Barosu
2. Adıyaman Barosu,
3. Bursa Barosu,
4. Diyarbakır Barosu,
5. Isparta Barosu,
6. Karabük Barosu,
7. Manisa Barosu,
8. Mersin Barosu,
9. Malatya Barosu,
10. Osmaniye Barosu,
11. Van Barosu Kadı
n Hukuku Komisyonu üyeleri katıldı.
Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:
1.25 Kasım Kadına Şiddete Hayı
r Günü ile ilgili Adıyaman,
Diyarbakır, Osmaniye, Karabük ve Van Baro temsilcilerinin 17
Ekim 2003 tarihine kadar Dönem Sözcüsü'ne yaz ılı görüşlerini
bildirmelerini; Dönem Sözcüsü'nce ortak bas ın bildirisi taslak
metninin hazırlanarak Yürütme Kurulu'na gönderilmesini; Yürütme Kurulu'nun bu taslak metni üzerinde görü ş bildirmesi
için 7 gün süre verilmesini; ortaya ç ıkacak basın açıklamasının 21 Kasım 2003 tarihinde saat 11:00'de bütün Barolar Kad ın
Hukuku Komisyonları'nın, aynı gün ve aynı saatte, ayrı ayrı
yapılmasma karar verildi.
2.5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın Verildiği
Gün münasebetiyle, yap ılacak olan basın açıklaması ile ilgili
olarak, Adana, Bursa, Mersin, Malatya, Isparta ve Manisa Kadı n Hukuku Temsilcileri'ne, konuyla ilgili yaz ılarını Dönem
Sözcüsü'ne bildirmek üzere 31.10.2003 tarihine kadar süre
verilmesine; Dönem Sözcüsü'nün, bildirilen yaz ıları bir araya
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getirerek taslak metin haz ırlamasına; bu taslak metnin TÜBAKKOM Yürütme Kurulu'na gönderilerek 7 gün içerisinde
görüşlerinin alınmasını müteakip, kesin metnin tüm Barolara
gönderilmek üzere Yürütme Kurulu'nda bulunan bölge Baroları'na gönderilmesine;
3. Aile Mahkemeleri'nin işleyiş iyle ilgili olarak İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nca Aile Mahkemesi hakimlerine yönelik olarak yapılan eğitim çalışmasının TÜBAKKOM'da
da yapılmasına; Istanbul Barosu temsilcisi bu e ğitim çalışmasını
TÜBAKKOM'a da sunabileceklerini bildirmi ş ise de toplantıda
temsilci olmadığı ndan, bu konudaki irtibat ın Dönem Sözcüsü
ndan yapilmasına ve gelişmeler konusunda tüm Barolar'a
tarafı
bilgi vermesine karar verildi.
4. TBMM'nin Irak'a asker gönderme yetkisine dair hükümet tezkeresine kar şı TÜBAKKOM görü şünün ayrı bir basın
bildirgesi şeklinde haz ırlanması na; Malatya, Manisa ve Adana
Barosu temsilcilerinin bu konuda mü şterek bir metin hazırlamasına oy çokluğu ile karar verildi.
5. 5. Dönem 2. Genel Üye Toplant ısı'nı n 10-11 Ocak 2004
tarihinde Denizli'de yapı lması na, bu konudaki gerekli i şlemlerin ve yazışmaların dönem sözcüsü taraf ından yerine getirilmesine, oybirli ğiyle karar verildi.
6.Kadınlara yönelik hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi ve
kaldırılması amacıyla CEDAW'ın (Kadınlara Karşı Her Türlü
Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözle şme) etkin hale getirilmesi
na
için TÜBAKKOM olarak bir çal ışma programı oluşturulması
karar verildi.
Türk kadmınm dünyadaki birçok ülkeden daha önce seçme
ı elde etmesine rağmen Cumhuriyetin 80.
ve seçilme hakk ın
yılında, 2003 Türkiyesi'nde TBMM'nde 24 kad ın milletvekili
bulunmaktad ı r. TÜBAKKOM olarak, kad ının karar mekanizmalarında yer alması ve siyasi hayatta cinsiyet kotas ının
sağlanması için, mücadelemiz devam edecektir.
11.10.2003
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Adana Barosu
Av. Ülcaz ŞAHİN
(TÜBAKKOM V. Dönem Sözcüsü)
Adıyaman Barosu
Av. Nebahat GÜRSOY
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Diyarbakır Barosu
Av. Zelal ERDOĞAN
Isparta Barosu
Av. Hesna Şener ÖZGÜRLER
Karabük Barosu
Av. Fazilet DEMİREZEN
Manisa Barosu
Av. Bengül BERBER
Mersin Barosu
Av. Sevgi YANPAR
Osmaniye Barosu
Av. Muhammet DO
ĞAN
Van Barosu
Av. Derya HAYVA
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13.10.2003
...............BAROSU
KADIN HUKUKU KOMİSYONU BAŞKANLIĞI'NA

11-12 Ekim 2003 tarihleri arasındaki TÜBAKKOM V. Dönem 1. Genel Üye toplantısı Adana, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır, Isparta, Karabük, Manisa, Mersin, Malatya, Osmaniye ve
Van Bölge Barosu katılımı ile Van Barosu'nun ev sahipliğinde
Van'da gerçekleşmiştir.
Toplantı tutanağı ve sonuç bildirgesi;
Genel görüşme başlığı altındaki 6. gündem maddesinde
hazırlanarak Genel Üye Toplantısı'na sunulan ve oy çoklu ğu
ile kabul edilen, TBMM'nİn Irak'a Asker Gönderme Yetkisi'ne
Dair Hükümet Tezkeresi'ni kabul etmesine ilişkin basın bildirisi
(bu bildirinin okunma tarihi 17.10.2003 saat 10:00 olarak tespit
edilmiştir);
Türkiye Barolar Birliği'nce Sözcülü ğümüze gönderilen
09.10.2003 tarihli yazı, ekte sunulmuştur.
Yazımız ve eklerinin bölgenizde bulunan Barolar Kad ın
Hukuku Komisyonlar ı'na gönderilmesini dilerim.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz ŞAHİN
Adana Barosu
Kadm Hukuku Komisyonu Ba şkanı
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BASIN MENSUPLARINA

TBMM'nin Irak'a Asker Gönderme Yetkisine Dair Hükümet Teskeres'ini kabul etmesinden dolay ı üzüntü duyuyoruz. Karar; uluslararası hukukun gerekli kıldığı meşruiyet
ilkesine, "yurtta barış dünyada barış" olarak formüle edilen
Cumhuriyet' in kuruluş felsefesine, Anayasa'nm 92. maddesine
aykırıdır.
Öncelikle, Irak'taki mevcut işgal durumunun uluslararas ı
hukuka aykırı olduğu bilinmektedir. ABD bugünkü mevcut
güçler dengesi nedeniyle aç ıkça hukuka ve insan haklarına,
ulusların kendi kaderini, hakkın ve sınırların dokunulmazlığı
r ı işgalini sürdürme şansına, hakkına sahip olailkesine aykı
bilmektedir.
Öte yandan BM'den ikinci kez red cevab ı alan ABD; bölgedeki kendisine yakm rejimlerin desteğini alarak Irak'ta dü ştüğü
bataktan kurtulmak istemektedir.
Böylesi bir dönemde Ortado ğu'nun mazlum halklarına
karşı ABD ve İsrail'in yan
ında savaş gücü göndermek; Arap,
Filistin, Kürt, Süryani, Asuri, Keldani, Sünni, Şii, Hıristiyan
halklarla halkımızın düşman haline getirilmesi ve gelecek
yıllarda ülkeler aras ında onarılamaz bir uçurum do ğması
anlamına gelir.
Her savaşta en çok acı çeken kadınlar olmuştur. Bilinmektedir ki savaşta kazanan taraf olmaz. Hem yenenler hem
yenilenler tarafında kadınlar ağlamıştır. Evlat acısı, eş ve kardeşlerin kaybedilmesi, sakat kalmas ı, işsiz kalması savaşın
bilinen yüzüdür. Savaş; insan hakların
ın ihlali oldu ğ
u gibi,
kadınlara yönelik cinsel saldırı suçların
ın da olağanüstü arttığı
ve ne yazık ki soruşturulamadığı zamanlardır. Ülkemizde ve
dünyada; bölgede savaştan kadınlar yeterince nasibini almıştı
r,
bu acıların daha fazlasın
ı yaşamak ve duymak istemiyoruz.
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TÜBAKKOM olarak mücadelesini verdi ğimiz kadının
insan hakları, eşitlik, özgürlük, güvenlik ve barış hakkının
korunmasını, yetki teskeresinin kullanılmasını, Irak'a asker
gönderilmemesini istiyoruz.
7.11.2003

TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu
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"KADINA KARŞ I ŞİDDET" KONULU•
BASIN AÇIKLAMASI

TBMM Adalet Alt Komisyonu'nun TCK görü şmelerinde,
"kurbanıyla evlenen tecavüzcüye ceza verilip, verilememesi"
konusuna takılması ve tecavüz kurbanlar ı ile bizzat görü şme
yapılması şeklindeki tutumları ve onların bu evlilikten dolayı
mutlu olup olmadıklarının sorulacak olmas ı son derece yadırganacak bir sonuç ortaya çıkarmaktadır. Toplumun parçası
olan bu kadınların aşağılanmasma sebep olacak olan bu karar, kadının insan haklarına aykırı olduğu gibi toplum sağlığı
açısından büyük sakı ncalara sebebiyet verecektir. Böyle bir
soruşturmanın yapılmasına şiddetle karşı çıkmaktayız.
Tecavüze uğrayan kadının tecavüzcü ile evlendirilmesi
ndan büyük bir ceza iken, onun tekrar bu
zaten kurban açısı
olayının gündeme getirilmesi dü şüncesini hiçbir mantıkla
bağdaştırmamız mümkün değildir.
Tecavüzü korumak ömür boyu bu tecavüzü me şrulaştırıp
işkence yapmak demektir. Toplumun temeli olan ailenin, böyle bir insanlık dışı olaya dayanarak inşa edilmeye çalışılması
anlayışı çağdışı olup insan haklarına aykırıdır.
rayan kadının, sözüm ona namus
Küçük yaşta tecavüze uğ
kurtarılması için aile baskısı ile tecavüzcü ile evlenmeye mecbur
edilmesi ve tecavüzcüye verilecek cezan ın ortadan kaldırılması
bir hukuki hata iken bu konunun bu şekilde gündeme gelmesi
gerçekten düşündürücüdür.
Tecavüze u ğrayan kadın bu olay ile zaten yıkılmış ve
hayalleri sonlanmıştır. Kendisine zorla sahip olan kişi ile
birlikteliğinden ne fayda beklenebilir? Toplumun nazarında
kendini aşağılanmış hisseden kadın, şikayette bulunduğu faili
ile evlenmek zorunda b ırakıldığında elbette kendisini toplumun dışı
na itilmiş hissetmektedir. Bir de aradan geçen onca
ıcı ve onarılmaz
yıldan sonra onun bu konuda sorgulanması yık
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olacaktır. Bu da kadına karşı şiddetin manevi unsurlarmdan
en önemlisidir.
Kaldı ki, yıllar önce düşmüş ceza davalarının adeta canlandırılmaya çalışılması, ma ğdure ve sanıkları n sorgulanmaışı n hukuka uygun olmadığı da
sı anlamında olan bu davran
apaçıktır. TBMM Adalet Alt Komisyonu' nun bu karar ını tekrar
düşünmesini ve bu karar ından rücu etmesini; tecavüz eden
bütün sanıkların, evlenen dahil, cezaland ırılması için gerekli
ı halen
yasal düzenlemenin sa ğlanmasını yapacağı inancın
kaybetmiş değiliz.
Kadın hakkı insan hakkıdır. İnsan haklarına saygı bir devletin temel kurallarmdan önde gelenidir. Meclisin bu konudaki
duyarlılığı bizler için çok önemlidir.

TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Ba şkanı
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birli ği
Kadm Hukuku Komisyonu

BASIN AÇIKLAMASI

25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanış ma Günü; kadınlara yönelik her türlü
şiddete karşı mücadele günüdür.
25 Kası m 1960 Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo Diktatörlüğü döneminde sosyal de ğişim hareketinden üç kad ın
(Mirabelle Kardeşler) vahşice tecavüze u ğrayıp öldürülmüşlerdir. Latin Amerikalı ve Karaipli kadınları n önerisi ile her y ı l
25 Kasım günü Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
ışma Günü olarak kabul edilmi ştir.
Mücadele ve Dayan
Birleşmiş Milletler'in 1991 y ı lı deklarasyonunda kad ına
yönelik şiddet: "Kadınlarda, ister kamu alanı nda ister özel
yaşamları nda fiziksel cinsel veya psikolojik yaralanma sonucunu doğuran veya böyle bir sonucu do ğurmaya yönelik
herhangi bir alandaki cinsiyete dayalı her türlü eylem ihmal,
kontrol edici davranış veya tehdit veya özgürlüğün keyfi bir
şekilde kısıtlanması" olarak tanımlanmaktadır.
Ancak dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye'de kad ınlar
fiziksel, cinsel, sözel, duygusal ve ekonomik yönden şiddete
maruz kalmaktadır. Bir yandan kadınların ekonomik faaliyetlerinin yasal ve geleneksel engellerle kısıtlandığı ; kadınların
evlere mahkum edildiği, bu engeli aşabilen sınırlı sayıda
kadının çalışma hayatmda ayrımcılık ve haksızlıklara maruz
bı
rakıldığı bir gerçektir.
Öte yandan namus, töre cinayetleri, koca-baba dayaklar ı
ve işkencenin objesi haline gelmi ş kadınların mağduriyetlerini
ve hakedip etmedi ğinin tartışıldığı bir ortamda, kadınlar hala
ayakların
ın üzerinde durma mücadelesi vermektedirler.
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Kadmlara karşı ş iddetin Türkiye'deki korkunç boyutlar ını
son günlerde, özellikle Güneydo ğu Anadolu ve Do ğu Anadolu
Bölgeniizde ya ş anan namus ve töre cinayetleri ortaya koymaktadır. Kırsal alanda kadı n namus ve töre cinayetlerine maruz
kalırken öte yandan kent ya şamında ise kadın özellikle işyerinde cinsel taciz ve istismara maruz kalmaktad ır. Görüldüğü
gibi kırsal-kentsel alanda tüm kad ınlar, aile içinde tecavüze ve
ensest ili şkiye zorlanmakta, fiziksel şiddetin yanında, aşağılar.
ma, hakaret, tehdit kötü muameleye maruz kalmaktad ı
TCK'nun kadm ın insan haklarının ihlal edilmesine, töre
ve namus saiki ile i ş lenen cinayetlere adeta çanak tutan ilkel
düzenlemeleri de ğiştirilmedikçe, bu gibi olaylar artarak devam
edecektir. Bu nedenle kad ına karşı ş iddeti sona erdirme mücadelesinde TCK'nun de ğiş tirilmesi hayati önem ta şımaktadır.
Bu perspektifle yeni TCK tasar ısı, TÜBAKKOM ve di ğer kadın
örgütlerinin görü ş ve önerileri do ğrultusunda haz ırlanmalıdır.
irza geçme, ırza tasaddi, evlenme vaadi ile k ızlık bozma gibi
kadınların cinsel özgürlü ğüne ve bedensel bütünlü ğüne kar şı
işlenen suçlar topluma kar şı işlenen suçlar babından ç ıkarilarak
kişilere karşı i şlenen suçlar kapsamına al ınmalıdır. Gözaltında taciz ve tecavüz, evlilik içi tecavüz ve özellikle ensest ayr ı
bir suç olarak düzenlenmeli, tecavüzün daha kapsaml ı bir
ın yasadaki bo şluklardan
tanımı yapılarak tecavüz suçlular ın
faydalanılmasının önüne geçilmelidir. Namus saiki, namus
cinayetlerinde ceza indirimi yerine, a ğırlaştırıcı sebep olarak
ele al ınmalıdır. Bu eksiklikler giderilerek Türk Ceza Kanunu
r.
Tasarısı bir an önce ç ıkarılmalıdı
4320 sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Yasa'nm uygulanması ile ilgili aksaklıklar giderilerek bu yasaya i şlerlik kazandırılmalı ve Aile Mahkemeleri kurulmayan şehirlerde, Aile
Mahkeleri'nin kurulmas ı çalışmaları hızlandırılmalıdır.
ın şekillenmesinde belirleyici rol oynayan
Toplumsal yap ın
ı n insan haklakadının sosyal statüsü değiştirilmedikçe; kad ın
sal
kurallarla
ihlal
edilmeye
devam ettikçe
rı, töresel ve yarg ı
şiddet eğilimli ve hastalıklı bir toplum olmaktan kurt ıılamayız.
Kadı nlara yönelik her türlü şiddet eylemlerinin sorumlular ı89
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nın yargılanmasını ve önleyici tedbirler alınmasmı , cinsiyet
ayrımcı politikalar, yasalar ve uygulamalar ın kaldırılmasını,
şiddete maruz kalan kadın için ücretsiz psikolojik ve hukuki
danışmanlık yapılmasını, kadın sığınma evlerinin tüm kentmerkezlerinde kurulmas ını temenni ediyoruz.
Unutmayalım ki, kadına yöneltilen şiddet tüm topluma
yöneltilmiştir.
TÜBAKKOM
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu

03.12.2003

BAROSU
KADIN HUKUKU KOMISYONUNA,
TÜBAKKOM V. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplant ısı 14
Aralık 2003 tarihinde Adana'da yap ılacaktır. Toplantı gündemi
ılım
aşağı da belirtilmiş tir. Barolar Birliği'nden bu toplantıya kat
için temsilci talebimiz vard ır. Konaklama bilgileri ve 13.12.2003
tarihinde Adana'da yap ılacak olan "Kadın ve Siyaset" konulu
panelimize ait yaz ımız, ekte sunulmuş tur. Panelimize ve yürütme kurulu toplantısma katılmanızı dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V.DÖNEM TEMS İLCİSİ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Kom.Bşk.
Avukat Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Toplantı Gündemi
10:00: Açılış
1. TÜBAKKOM'un örgütlenme, i şleyiş, toplantı çağrı ve
usullerine ve çal ışma ilkelerinin tespiti için haz ırlanacak yörlanarak Genel Üye toplant ısına sunulması için
netmeliğin haz ı
görevlendirilme yap ılması.
2. Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu'nun 07.11.2003
tarihli yazısını n görüşülmesi.
3. Denizli'de yap ılacak olan V. Dönem 2. Genel Üye Toplantısı'nın gündeminin tespit edilmesi.
4. Genel görüşme
Kapanış
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Müracaat:
Av. Yasemin TANIR
0533 642 17 24
0322 352 1110
Av. Ülcaz ŞAHİN
0532 421 2734
0322 352 08 39
Adana Barosu
0322 351 21 21-5
Faks: 0322 35944 26
Katılı m bilgilerinizin 09.12.2003 tarihine kadar taraf ımıza
bildirilmesini dileriz.
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadm Hukuku Komisyonu
TÜBAKKOM V. DÖNEM 3. YÜRÜTME KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantıya katilan Barolar:
Adana Barosu
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
• Av. Ayşen AKÇAL
Av. Yasemin TANIR
Ankara Barosu
• Av. Tülay BEKAR
Av. Tülay ÇELİKYÜREK
Diyarbakır Barosu
Av; Saime ERDOĞAN
İstanbul Barosu
Av. Aydeniz TUSKAN
Av. Şükra EROĞLU
Malatya Barosu
Av. Sevgi 'ALTUNTAŞ
Av. Adalet TULAZ
Manisa Barosu' ' '
• Av. Bengül BERBER
Mersin Barosu
Av. Sevgi YANPAR

•

"

"

t

Tekirdağ Barosu
Av. Zehra AKGÜL
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Gündemin 1. maddesinin Görü şülmesi:
TÜBAKKOM'un örgütlenme i şleyiş, toplantı, çağrı ve usullerine ve çalışma ilkelerinin tespiti için yönetmelik haz ırlanması
hakkında görevlendirme yapılması ve bu yönetmeliğin Genel
Üye Toplantısı'na sunumu hakkında görüşler alındı.
Av. Ülcaz ŞAHİN, "Toplantı usulleri hakkındaki yünergenin taslak halinde hazırlanı p Denizli gündemine al ınması
uygun olur." diye düşüncesini söyledi.
Av. Aydeniz TUSKAN, "Bizler gönüllü olarak çalış an bir
grubuz. Bu anlamda her şeyin programa uymas ı beklenemez."
dedi.
Av. Şükran EROĞLU çalışma usullerinin zaten daha önce
kitaplarda var olduğunu ayrıca bir yönetmeliğin çıkmasına
gerek olmadığı görüşünde olduğunu belirtti.
Av. Tülay ÇELİKYÜREK ise "Hiç birimiz baki de ğiliz. Kısa
bir yönetmelik hazırlamııalı. Bizden sonra gelen arkadaşlar,
bizim bıraktığımız yerden devam edecekler. Denizli'deki toplantıda bir yönerge hazırlanması görüşündeyim." dedi.
Av. Sevgi YANFAR, bu yönergenin zaten kitapta var olduğundan dolayı " İstenirse kitaptaki kurallar yazılsın." dedi.
Av. Ülcaz ŞAHİN, "Acil yapılması gereken işlerde Dönem
Sözcüsü'ne hareket serbestliği tanınarak yetki verilsin." dedi.
Av. Sevgi ALTUNTAŞ, "Eski metnin eksiklikleri giderilsin
fakat Dönem Sözcüsü'ne süreler konusunda esneklik olması
gerekir." dedi.
Av. Saime ERDOĞAN yönerge hazırlanması görüşünde
unu belirtti. Av. Zehra AKGÜL, "Yönergenin özet halinde
olduğ
yazılması taraftarıyız." dedi.
Toplantıya katılan İstanbul dışındaki tüm Baro temsilcilerinin katılımı ile TÜBAKKOM toplantı usulleri hakkında yönergenin derlenmesi ve Dönem Sözcüsü tarafından hazırlanıp
Genel Kurul'a sunulmas ı kararı alınmıştır.
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Gündemin 2. maddesinin Görü şülmesi:
Av. Yasemin TANIR taraf ı ndan Ankara Barosu'nun
7.11.2003 tarihli Adana Barosu Kad ı n Hukuku Komisyonu,
TÜBAKKOM dönem sözcüsüne yönelik ele ştirilerinin de yer
aldığı faks ile 7.11.2003 tarihli 'Türkiye Barolar Birli ği Başkanı
Av. Özdemir ÖZOK'a hitaben yaz ı lan metin Yürütme Kurulu
Toplantısı'na katılan Baro temsilcilerine okundu.
Av. Ülcaz ŞAHİN Ankara Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından yazı lan bu faks yazılarmın 11.11.2003 tarihinde
ulaştığını ve cevabi yazısını Yürütme Kurulu'na göndermeksizin Barolar Birliği'ne ve Ankara Barosu Kad ın Hakları Komisyonu'na gönderdi ğini söyledi.
Yürütme Kurulu'nu etkilememek için bu cevabi yaz ıyı göndermediğini ve Barolar Birli ği'nden bu toplantı için temsilci
göndermesini talep etti ğini ancak, Barolar Birli ği'nde toplantı
olması nedeniyle temsilcinin Denizli' de yap ılacak olan Genel
Üye Toplantısı' na temsilci gönderece ğini belirtti.
Av. Tülay ÇEL İKYÜREK söz alarak Kad ın Komisyonu
üyesi arkada şlarını n Urfa'da yapılan Genel Üye toplantısında
karşı karşıya kaldıkları haksızlıklar karşısında çok kırgın ol
duklarını ve bu haksızlık sonrasında böylesi yazılar yazıldığıru,
"TÜBAKKOM'un tüm safhalar ında, İstanbul Barosu ile birlikte
ı duyurduk." dedi. Sözüne devam ederek "Urkurduk ve ad ın
fa'daki olaylar sonucunda bu infialle yaz ılmış bir yaz ı olmakla
ın tamamen yanl ış olduğunu kabul etmemekle
birlikte yazın
birlikte kasti a ş an kelimeler dolay ısıyla özür diliyorum. Biz
meslektaşız, kad ınız ve birbirimize ihtiyac ımız var. İstanbul
Barosu' nun cevabi yaz ısındaki çoğu hususa ben de kat ılıyorum.
Kasti aş an kelimelere çok tak ılmayalım." dedi. Ayrıca, "Biz Barolar Birliği'ne hiçbir Baro'yu şikayet amacıyla yaz ı yazmadık,
sadece bilgilendirmek maksad ıyla yazılmıştır" dedi.
Av. Şükran EROĞ LU, "Bundan sonraki yaz ılarımızda bu
meseleleri çok fazla şahsileştirmeyelim." dedi.
Av. Ülcaz ŞAHİ N, "Ankara Barosu, Barolar Birli ği'ne bir
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şikayet yazısı yazdı. (Urfa'daki toplantı ile ilgili) Ben bütün
toplantı aşamalarında, özellikle Munise hanım ile iletişim kurup görüştüm. Bu nedenle Ankara Barosu'nun kendini neden
dışlanmış hissettiğini anlamadım." dedi ve Ankara Barosu'na
eleştiren yazısına cevabi yazısını okudu.
Av. Tülay BEKAR, "Urfa'dan döndükten sonra çok üzüldük. Türbanla ve Divan'la ilgili tartışmalardan sonra Genel
Kurul'da Ankara Barosu günah keçisi gibi görüldü. Diyarbak ır
Barosu bizi bölücülükle suçlarken sizler bizi desteklemediniz,
biz sizden destek beklerdik." dedi.
Av. Aydeniz TUSKAN, "Urfa'da genç arkada şlarımızın
tecrübesizlikleten dolay ı eksiklikleri olabilir. Ancak Ankara
Barosu temsilcisi Av. Esin ÖZBEK'in Divan Başkan
ı'na karşı
tenkit eden tavırları karşısinda haklı durumdan haksız duruma düşüldti. Ben Urfa'daki arkada şlarm ev sahibi tavr ından
dolayı kırıldım. Bazı konularda biz de rahatsız olduk ama Ankara'nın yürütme dışında Boralar Birliği'ne şikayeti son derece
yanlışlır. Ayrıca Ankara Barosu adın
ı değiştirerek 'komisyon'
iken 'kurul' oldunuz. Biz kelimeler üzerinde durmuyoruz, siz
de kelimeler üzerinde takılıp olayları şahsileştirmeyin dedi.
Bundan önceki dönemdeki Bursa temsilcisi dönem sözcülü ğü
sırasında Ankara Barosu tarafından çok eleştiri yapılmıştır."
Av. Şükran EROĞLU söz alarak "Urfa'dan sonra bizAdana'da toplandık; Urfa sorununu konu ştuk, tartıştık ve bitti.
Bayrak hiçbir toplantıda asılmadığı halde Urfa'da asılınaymca
sorun yapıldı. İstiklal Marşı ökunmadı ama olabilir. Ancak Esin
arkadaşım
ı zın uyarıları son derece sertti. Adana Barosu'nun
Dönem Sözcülü ğü için biz de Ankara Barosu kadar çal ıştık ve
Diyarbakır Barosu ile bizzat biz de konuştuk."
Av. Sevgi ALTUNTAŞ "Urfa'da birçoğumuz vardık. Urfa
toplantısın
ı biz hala konuşuyoruz. Ertesi günkü AB sunumunda tümüyle yanlıydınız. Ben sadece şunu sormak istiyorum:
Şikayetiniz olan Barolan Barolar Bili ği'ne iletmekteki amacmız
neydi? Önce sorurdarınızı yürütmede konuş up tartışmadan
Barolar Birliği'ne gitmenize anlam veremedik."
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Av.. Tülay BEKAR, "Bize Urfa'da, kibar bir şekilde 'dinler
mek istemiyoruz' deyip, 'bu sunumu Istanbul'daki toplant ıda
tartışalım' diyebilirdiniz" dedi.
Av. Şükran: Eroğlu, "Herkesin bir patlama noktası vardır;
Ferda Hanım'ın tarihçe konu şması bittikten sonra ben, 'arkadaşlar sunumunuzu kısaltın zira arkadaşların gidiş saatleri
belli, geç kalmasınlar' dedim ama sonra Esin Hanım, kendi
görüşlerini yansıtan sunumuna başlayınca Urfa Toplantıs'ında
tepki aldı . Sadece Van Barosu tepkisini göstererek salonu terk
etti. Biz hepimiz oturduk dinledik. Diyarbak ır Barosu'nun
bölücülükle ile ilgili size kar şı eleştirisine de Aydeniz Hanım
cevabi bir konuşrfıa yaptı ve Urfa'dan önceki son Yürütme
Kurulu toplantısında, Adana'nın, Dönem Sözcülü ğü'ne aday
olduğu konuşulmuştur" dedi
Av. Saime ERDOĞAN söz alarak, "Arkadaşlarımız Urfa'daki toplantıda 'Türk kadını diye bir şey yok Türkiyeli
kadın vardır' demışlerdır, ben de buna katılıyorum Ben bır
Kurt kadınıyım ama Türkiyeli bır kadınım, bu buluculuk değildir." dedi.
Av. Aydeniz TUSKAN, "Bize bölücü denilmi ş olabilir ama
bizim bölücü olmadığımızı herkes bilir." dedi
Av. Bengül BERBER, "Urfa Toplantı sı'nda ben oradaydım. 0 gün aradaki konu şmaları dışarı dan gözlemleyen biri
olarak; Diyarbakır Barosu, Ğ Bana bölücü diyenler bölücüdür'
ın çok gergin tavırları ve çirkin bir
dedi, daha sonra Ankara'n
ı ' sözcüğünün kullanılmasmın yantarzı oluştu. 'Türk kadın
lış olduğu beyan edildiğinde, bunun tartışı lması gerekirdi
ı hissediyorum,
Ankara'nın aba altından sopa gösteren tavrın
Barolar Birliği'ne yakın olmasından dolayı bizi şikayet eder
tavrını hissediyorum. Daha sonra Ankara Barosu'nun bizi
Barölar Birliği'ne şikayet etti ğini, İstanbul' daki toplantıda
öğrendik ve üzüldük." dedi.
Av. Tülay BEKAR, "Urfa'da Barolar Birli ği Başkanvekili
Av. Zeki EKMEN bize geldL 'Türbanlı arkadaşları toplantıdan
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çıkarın!' dedi. Keşke Zeki Bey, o gün bunlar ı kendisi ifade etseydi. Zeki Bey'in o tavrından sonra durumu Barolar Birliği'ne
anlatmak zorundaydık." dedi.
Av. Aydeniz TUSKAN, "Biz türbanl ı arkadaşları silah
zoruyla dışarı çıkaramazdık, bu konudaki önergemizi verdik.
Önergeye uyulmay ınca Disiplin Kurulu'na verirdik ve çüzüm
bu olmalıydı." dedi.
Av. Tülay ÇELİKYÜREK, "Ben Manisa'l ı arkadaşın ' şekil
önemli değil' şeklindeki görüşüne katılmıyorum. Buradaki
her.dakikamız önemli. Büyük fedakarlıklarla, buraya gönüllü
geliyoruz. Bu nedenle yap ıcı şeyler yapalım." dedi.
Av. Şükran EROĞLU, "Ben Ankara Barosu'nun, her şeyi
Barolar Birliği'ne taşımasından çok irrite oldum, bütün sorunlarımızı burada halledebiliriz." dedi.
Av. Sevgi ALTUNTAŞ, "Ankara Barosu sadece Urfa Barosu'nu değil Adana Barosu'nu da Barolar Birli ği'ne şikayet
etmiş, hatta daha önce Bursa Barosu'nun da böyle şikayetlere
konu olduğunu duyduk. Lütfen, Ankara Barosu her şeyi Barolar Birliği'ne, taşımasm." dedi.
Av. Aydeniz TUSKAN, "Biz daha önce Ankara Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu'nun yaptığı (mesela, iki kitap
basılması kabul edilmişken tek kitap basmasını, Bursa Barosu
Sözcü iken TÜBAKKOM kitab ı üzerine Ankara-TÜBAKKOM
yazmasını) hatalı davranışları hoşgörüyle karşıladık ve kendi
içimizde çözümledik. İstanbul' daki paneli çok dar vakitte, acil
olarak hazırladık ve Av. Nazan MOROĞLU hemen, AB ile ilgili
bir metni, panele katılanlara sunmak üzere hazırladı. Tenkit
edenin önce dört dörtlük olması sonra tenkit etmesi gerekir.
Biz Ankara'ya böyle saldirmaz ve müdafaa ederken, Ankara
bize saldırdı. Yoksa bütün Barolann bölücü olmadığını hepimiz
biliyoruz." dedi.
Av. Sevgi YANPAR, "Dün Gaye ERBATUR'un dedi ğ
i gibi
takım oyunu oynamayı bilmediğimiz için bu hale geliyoruz,
hep birbirimizle tartışıyoruz." dedi.
100

TÜBAKKOM

Av. Fazilet DEMİREZEN, "Av. Ayşe ÜNLÜCE her ne kadar
Yürütme Kurulu'na katılamayacaklarmı bildirmekle beraber bu
konudaki görüşlerini içeren faks yazıları okundu ve bir sureti
de Yürütme Kurulundaki temsilcilere verildi." dedi.
Av. Zehra AKGÜL'ün bu konudaki görü şünü açıklayan
bir sayfadan ibaret yazısı ökundu ve bir sureti Yürütme Kuruluna verildi.
Av. Ülcaz ŞAHİN, "Ankara'nın Van'a gelmeyece ğini biz
biliyorduk. Ben Van'a telefon açtım, TÜBAKKOM olarak bizi
Van'a davet etmelerinden sonra Van toplant ısı kesinleşti. Üç
büyük Baro (İstanbul, Ankara, İzmir) olmayınca yönerge konusunu oraya taşımayı uygun bulmadık ve bu nedenle Van
gündemini çok kısıtlı yapmak zorunda kaldık.
KARAR: TÜBAKKOM olarak Yürütme Kurulu temsilcileri
arasında doğan ve doğacak olan tüm ihtilaflarm çözüm yerinin,
Yürütme Kurulları ile geniş katıhmlı Genel Üye toplantılarmda
çözünilenmesi gerektiği ve daha önce gerçekleşen bir takım.
tartışmalara son verilerek bundan sonraki tart ışmaların direkt
Barolar Birliğine aksetlirilmemesi gerekti ğine karar verildi.
Gündemin 3. maddesinin Görüşülmesi:
Denizli' de yapılacak olan V. Dönem 3. Genel Üye toplantısı
kesin gündemi aşağıdaki şekilde oluşturularak kabul edildi:
11-12 Ocak2004 tarihleri aras ında yapılacak olan TÜBAKKOM Genel Üye toplantısı kesin gündemidir.
Açılış
1.2003 yılı Barolar Kadın Hukuku Komisyonlarımn yıllık
raporlarının okunması ve değerlendirilmesi (Raporların yazılı
olması, mümkünse diskete kaydedilip getirilmesi gerekmektedir);
2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yap ılacak faaliyelterin ve eylem planının tespiti;
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3. TÜBAKKOM web sitesinin olu şturulması için öneriler;
4. TÜBAKKOM V. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplantısında hazırlanan taslak yönergenin Genel Kurula bilgilendirilerek
sunulması;
5. Kamu Reformu Kanunu ve Milli E ğitim Kanunu tasarılarıyla ilgili TÜBAKKOM görü şlerinin belirlendi ği, Istanbul ve
Ankara Barolarınca ayrı ayrı hazırlanan raporlar konusunda
Genel Üye Kurulunun bilgilendirilmesi;
6. Genel gürüşme;
7. Sonuç bildirgesinin imzalanmas ı;
Kapanış
Gündemin 4. maddesinin Görüşülmesi:
Genel görüşmelerde Kamu Reformu Kanun Tasar ısı ve
Milli Eğitim Kanunu tasarısı ile ilgili TÜBAKKOM görüşlerinin belirlenmesi için İstanbul ve Ankara Barolarınca ayrı ayrı
hazırlanarak ilgili makamlara sunulmasına karar verildi.
14.12.2003
TLJTANAĞI TANZİM EDENLER
Adana Barosu
Kadm Hukuku Komisyonu Üyeleri
Av. Nuran ÖZMEN ATAY
Av. Asena AVLUK
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TÜBAKKOM
V. DÖNEM 3. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISINA
KATILAN BARO TEMSİLCİLERİ
Av. Sevgi ALTUNTAŞ
Malatya
Tel: 0422 324 97 78
Faks: 0422 3234387
GSM: 0532 597 18 46
sevgialtuntas©yahoo.com
Av. Adalet TULAZ
Malatya
Tel: 0422 324 90 86
GSM: 0533 81135 10
Av. Zehra Akgül ÖZTÜRK
Tekirdağ
Tel: 0282 653 08 26
0282 644 3111
Faks: 0282 653 8847
Av. Aydeniz TUSKAN
İstanbul
Tel: 0212 296 15 85
Faks: 0212 231 6826
GSM: 0532 416 18 50
Av. Şükran EROĞLU
İstanbul
Tel: 0212 296 15 85
GSM: 0532 292 5791
ssukrantr©hotmail.com
Av. Bengül BERBER
Manisa
Tel: 0236 613 2797
Faks: 0236 613 26 61
GSM: 0532 418 2842
bengul©turk.net
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Av. Tülay ÇELtKYÜREK
Ankara
Tel: 0312 442 04 05
0312 442 04 06
Faks: 0312 440 18 74
GSM: 0532 334 46 65
tcelik2003©yahoo.com
Av. Tülay BEKAR
Ankara
Tel: 0312 418 52 95
0312 418 4732
GSM: 0532 243 53 64
tbekar©yahoo.com
Av. Sevgi YANFAR
Mersin
Tel: 0324 237 03 66
Faks: 0324 238 24 77
GSM: 0542 262 7740
sevgiyanpar©superonline.com
Av. Ayşen AKÇAL
Adana
Tel: 0322 458 83 70
0322 351 21 21
Av. Yasemin TANIR
Adana
Tel: 0322 352 11 10
Faks: 0322 652 09 83
GSM: 0533 642 1724
yasemintanir©yahoo.com
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana
Tel: 0322 352 08 39
0322 359 7170
GSM: 0532 421 2734
ulcazsahin©ttnet.net.tr
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Av. Saime ERDOĞAN
Diyarbakır
Tel: 0412 228 68 74
GSM: 0533 769 02 94
gerekavihotmail.com
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birli ği
Kadın Hukuku Komisyonlar ı

TÜBAKKOM
GENEL
ÜYE TOPLANTISI GÜNDEM İDİ R
2.
V. DÖNEM
10.01.2004
Saat 10:00: Aç ılış
1. 2003 yılı Barolar Kadın Hukuku Komisyonları' nın yıllık
raporlarırun okunması ve değerlendirilmesi (Raporlarm yaz ılı
olmas ı, mümkünse diskete kaydedilip getirilmesi gerekmektedir.)
2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yap ılacak faaliyetlerin ve eylem plan ınm tespiti;
3. TÜBAKKOM web sitesinin olu şturulmas ı için öneriler;
4. TÜBAKKOM V. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplant ısında hazırlanan taslak yönergenin Genel Kurula, bilgilendirilerek
sunulması;
5. Kamu Reformu Kanunu ve Milli E ğitim Kanunu tasar ılarıyla ilgili TÜBAKKOM görü ş lerinin belirlendi ği, İstanbul ve
Ankara Barolar ı'nca ayr ı ayrı hazırlanan raporlar konusunda
Genel Üye Kurulunun bilgilendirilmesi;
6. Genel görü şme;
7. Sonuç bildirgesinin haz ırlanması;
Kapanış

109

TÜBAKKOM

TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birli ği
Kadın Hukuku Komisyonu
TÜBAKKOM V. DÖNEM 2. GENEL ÜYE TOPLANTISI
TUTANAĞI
Toplantıya Katılan Barolar:
Adana Barosu
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Av. Ayş en AKÇAL
Av. Fatoş HACIVELİOĞLU
Av. Nuran ÖZMEN ATAY
Ankara Barosu
Av. Munise DAYI
Av. Yasemin BÜLBÜL
Antalya Barosu
Av. Şaziye ŞAHİN
Aydı n Barosu
Av. Esen DURAN
Av. Berna AYNAZ
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Denizli Barosu
Av. Bilsen KURT ÖZEN
Av. Akgün ACAR
Av. Emel ERKAN
Av. İlkay DOĞAN
Av. Berrin ZOLAN
Av. Hülya ELYAS
Av. Sevil DEMIR
Av. Güliz KESKİNER
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Diyarbakır Barosu
Av. Zelal ERDOĞAN
Eskiş ehir Barosu
Av. Ayş e ÜNLÜCE
Av. Özgül YILDIRIM
Av. Tuba SÜSOY
Hatay Barosu
Av. Bedia ÖZTÜRK Ç İÇEK
Av. Şükran DA Ğ
İstanbul Barosu
Av. Aydeniz TUZKAN
Av. Şükran ERO ĞLU
Av. Ayfer CO ŞKUN
Av. İnci GÖKTEPE
Av. Muazzez ÇÖRTENEK
Av. Handan SANER
Av. Işık UMUR
İzmir Barosu
Av. Filiz ÖZTÜRK (Kendi ad ına)
Av. Ş enay TAVUZ (Kendi ad ına)
Karabük Barosu
Av. Fazilet DEM İREZEN
Kahramanmara ş Barosu
Av. Hasan KUTLUCAN
Av. Vahit BA ĞCI
Manisa Barosu
Av. Bengül BERBER
Mersin Barosu
Av. Sevgi YANPAR
Av. Münire YURDAL
Ordu Barosu
Av. Halime Nagehan ÖZBUCAK
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Sinop Barosu
Av. Sema KARADAY İOĞ LU
Av. Gülay COŞAR
Şanlı urfa Barosu
Av. Devran MALİK
Av. Fatma Zehra UMA
Yalova Barosu
Av. Cansel ŞEKERCI
Av. İrem TÜNAY
Zonguldak Barosu
Av. Gülseren DEMİR
Yukarı da belirtilen Baro temsilcileri ile Genel Üye toplar ıtısı'na ba şlanmış olup, Divan te ş ekkül ettirilmiştir.
Divan Ba şkanlığına Denizli Barosu avukatlar ından Ne şe
GÖKSEL ile Bursa Barosu avukatlarmdan Nilgün BERK, Divan
Katipliklerine Denizli Barosu avukatlar ından Akgün ACAR,
Emel ERKAN ve Berrin ZOLAN oybirli ği ile seçildiler. Genel
Üye toplantısına ba şlanıldı.
Denizli Barosu Ba şkanı Avukat Adil DEM İR, Barolar Birliği
ve Barolar yetkili kurullar ında ve toplantılarında kadın hukuku
çalışmaların
ın çok önemli oldu ğunu, bu çalış malar için destek
vereceğini ve takipçisi olaca ğını belirterek açılış konuşmasın
ı
yaptı . Denizli Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu Ba şkanı Av.
Bilsen KURT ÖZEN söz ald ı . Konuklara 'ho ş geldiniz' dedi.
Dönem Sözcüsü Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu
Başkanı Av. Ülcaz ŞAHİ N dönem ve toplantı lar hakkında
bilgi verdi.
Gündemin 1. Maddesinin Görü şülmesi:
2003 yılı Barolar Kad ın Hukuku Komisyonlarmın faaliyet
raporları okundu. S ırasıyla; Adana Barosu temsilcisi Av. Ay şen
AKÇAL, Ankara Barosu temsilcisi Av. Munise DAYI, Antalya
Barosu temsilcisi Av. Şaziye ŞAHIN, Aydın Barosu temsilcisi
Av. Esen DURAN, Bursa Barosu temsilcisi Av. Nilgün BERK,
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Denizli Barosu temsilcisi Av. Akgün ACAR, Diyarbak ır Barosu
temsilcisi Av. Zelal ERDO ĞAN, Eski ş ehir Barosu temsilcisi
Av. Ayş e ÜNLÜCE, Hatay Barosu temsilcisi Av. Şükran DAĞ,
İstanbul Barosu temsilcisi Av. Şükran EROĞLU, İzmir , Barosu avukatları ndan Aytül ARIKAN, Kahramanmara ş Barosu
temsilcisi Av. Hasan KUTLUCAN, Karabük Barosu temsilcisi
Av. Fazilet DEM İREZEN, Manisa Barosu temsilcisi Av. Bengül
BERBER, Mersin Barosu temsilcisi Av. Münire YURDAL, Ordu
Barosu temsilcisi Nagehan ÖZBUCAK, Sinop Barosu temsilcisi
Sema KARADAY İOĞLU, Şanlıurfa Barosu temsilcisi Fatma
Zehra UMA, Yalova Barosu temsilcisi İrem TÜMAY, Zonguldak Barosu temsilcisi Av. Gülseren DEM İR söz alarak gündem
ile ilgili bilgilendirmeyi yapt ılar ve yazılı metinlerini Dönem
Sözcüsü'ne sundular.
Gündemin 2. Maddesinin Görü şülmesi:
8 Mart Dünya Kadı nlar Günü nedeniyle yap ılacak faaliyetleri ve eylem plan ını n tespiti nedeniyle;
Denizli Barosu avukatlar ından İlkay DOĞ AN söz alarak
cins ayr ımcılığı na son vermek amac ıyla ve kad ının sosyal
konumunun düzeltilmesi konusunda çal ışmalar yap ılmasını
önerdi.
İ stanbul Barosu avukatlar ından Şükran EROĞLU, Dönem
sözcüsü olmas ı dolayısı ile Adana Barosunun önderli ğinde bir
faaliyet yap ılmasını ve TÜBAKKOM olarak bu şekilde kutlanmasmı, bu sebeple öncelikle Adana Barosunun bu konudaki
görüşlerinin alınmasını önerdi.
Adana Barosu avukatlar ı ndan Ülcaz ŞAHİ N söz alarak,
Adana Barosunun Dönem Sözcüsü olmas ı sıfatıyla yap ılacak
faaliyetlerin oylama yap ılarak tespit edilmesini, ancak yerel
ı,
seçimler dolay ısı ile etkinliklerin Nisan ay ında yap ılmasın
n
Genel
Kurula
suı
8 Mart kutlamaları konusunda son karar
nulmasını önerdi.
Karabük Barosu temsilcisi söz alarak, 8 Mart' ı n her ilde
kutlanmasını ve etkinlikler düzenlenmesini, ulusal bas ına da
ı;
bu konuda aç ıklama yap ılmasın
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Bursa Barosu temsilcisi SEDAV önderli ğinde, bir ilde toplantı yapılmasını ve Baroları n birer temsilci ile bu toplant ıda
yer almalarını;
Antalya Barosu temsilcisi Ankara'da toplanarak, An ıtkabir'e gidilerek insan haklarını ve kadın haklarını savunma
amaçlı bir yürüyüş düzenlenmesini önerdi.
Yalova Barosu temsilcisi, her ilde yap ılacak kutlamalarda
aynı konunun işlenerek basında ses getirmesini önerdi.
Eskiş ehir Barosu temsilcisi, 5. Dönem Sözcüsünün TÜBAKKOM adına ulusal bir programa kat ılarak bilgi vermesini
önerdi.
Zonguldak Barosu temsilcisi yerel seçimlere sahip çikilmasini ve 8 Mart etkinli ğinde Ankara'da Anıtkabir'e yürünmesini
ve her ilde de etkinlikler yap ılmasın
ı önerdi.
İzmir Barosu avukatları yerel seçimlerde hukukçular olarak
Barolarda kad ınlara lehte ayrımcılı k uygulanması önerisini,
TÜBAKKOM olarak önerilmesini ve bunun 8 Mart'ta dile
getirilmesini önerdi.
Ankara Barosu temsilcisi, Ankara'da yap ılacak etkinliğe
tüm Baroları n birer temsilci ile kat ılım sağlanmasın
ı, Ankara
Barosunun bir panel düzenlemesini, uygun bir yerde bas ın
açıklamasını n yapılmasını, SEDAV'ı n toplantıya ça ğırılmasını
ve her ilde de ortak etkinlik yap ılmasını , 8 Mart bildirisi hazırlanmasını, yürüyüş konusunun dü şünülmesini önerdi.
Adana Barosu temsilcisi 8 Mart bildirisi haz ırlamak üzere
bir komisyon kurulmas ını, bu komisyona Barolar ın görüşlerinin ula ştırılmasını , bildirgenin bölge temsilcileri kanal ı
ile Barolara ulaştırılmasını, bu bildirinin her ilde ayn
ı saatte
okunmasmı önerdi.
Komisyonda İ stanbul Barosundan Av. Muazzez ÇÖRTELEK, Eski ş ehir Barosundan Av. Ay şe ÜNLÜCE, Karabük
Barosundarı Av. Fazilet DEM İREZEN, Ankara Barosundar ı Av.
Munise DAYI, Adana Barosundan Av. Ülcaz ŞAHIN, Diyar114
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bakır Barosundan Av. Zelal ERDO Ğ AN, Manisa Barosundan
Av. Bengül BERBER görev ald ılar.
Gündemin 3. Maddesinin Görü şülmesi:
Web sitesi oluşturulması konusunda TÜBAKKOM'un özel
bir sayfası mı olmalı yoksa TBB'nin web sayfas ında bir alt link
olarak mı yer alması gerektiği konusu tartışıldı.
Eskiş ehir Barosu temsilcisi TBB'nin sayfas ında bir link
açılması gerektiğini, bu linkin geliş tirilmesini önerdi.
Ankara Barosu temsilcisi ayr ı bir web sayfası açılmasını
ve tüm dünya kadın örgütleri arasında böylelikle yer al ınması
gerektiğini önerdi.
Karabük Barosu temsilcisi TBB'nden bu konuda görü ş
alınmasını; ayrı bir sayfa aç ılabilecek ise aç ılmasını yoksa
mevcut linkin geliş tirilmesini ve burada yer alacak konular ın
belirlenmesi gerekti ğini önerdi.
İ stanbul Barosu temsilcisi TBB ve TÜBAKKOM'un birebir
çalışma yapmasını web sitesi ile ilgili bir komisyon kurulmasm ı
ı önerdi.
ve TBB'ne bu konuda çal ışma yap ılmasın
Diyarbakır Barosu temsilcisi TBB' nin TÜBAKKOM'un çalışmalarına gereken deste ği sa ğlamadığı ve bu sebeple ayr ı bir
ı ve Türkiye Barolar ı Kadın Koweb sayfası olarak kurulmas ın
misyonu olarak sayfanın oluşturulması gerektiğini önerdi.
TBB web sayfas ı bünyesindeki linkin geli ştirilmesi konusu
oylamaya sunuldu. Oy çoklu ğu ile bulinkin geli ştirilmesi kabul
edildi. Dönem temsilcisinin ve yürütme kurulunun sayfada yer
alacak konular ı tespit etmesine ve Adana, Eski şehir, Ankara
ve İstanbul Barolar ından temsilcinin ve dönem sözcüsü olan
ıa, kurulun bu
baronun temsilcisinin teknik kurulda bulunmas n
şekilde olu şturulmasına ve sitenin güncellemesinin bu kurul
tarafından yap ılması na karar verildi.
Gündemin 4. Maddesinin Görü şülmesi:
TÜBAKKOM V. Dönem 3. Yürütme Kurulu toplant ısında
hazırlanan çalış ma yönergesi Genel Kurul'a, Dönem Sözcüsü
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Av. Ülcaz ŞAHİN tarafından okundu.
Gündemin 5. Maddesinin Görüşü1mesi
Kamu Reformu Kanunu tasarısı ile ilgili TÜBAKKOM
görüşlerini bildirmek üzere İstanbul Barosu temsilcisi Av.
Aydeniz TUSKAN söz aldı . Kamu Reformu Kanunu tasarısın
ı n unsurlarını anlattı. Bu tasarının kanunlaşması halinde
meydana gelecek mahsurlar ı anlattı. Yazılı görüşünü Divan
Başkanlığı'na sundu.
Aynı konu ile ilgili Ankara Barosu'nun görü şlerini sunmak üzere temsilci Av. Yasemin Bülbül söz alarak İstanbul
Barösunun görüşlerine katıldığını belirterek, çalışma metnini
Divan'a sundu.
Milli Eğitim Kanunu tasar ısı ile ilgili TÜBAKKOM görüşlerini bildirmek üzere İ stanbul Barosu temsilcisi Av. Aydeniz
TUSKAN tekrar söz aldı . Bu konuda ellerinde bir tasar ı bulunmadığın
ı, bütün uğraşlarına rağmen bu tasarıyı göremediklerini ancak yurtlar ve Kuran kurslar ı ile ilgili bir yönetmelik
bulunduğunu, talim terbiye ile ilgili de ğişiklik yapılması düşünüldüğünü öğrendiklerini belirterek bu konudaki görü şlerini
açıkladı. Yazılı metni Divan Ba şkanlığı'na sundu.
Ayn
ı konuda görüş lerini sunmak üzere Ankara Barosu
temsilcisi Av. Yasemin BÜLBÜL tekrar söz ald ı. Bu konudaki
tasarıları okudu, sakıncalarını anlattı. Konu ile ilgili tasarıların
birer suretlerini Divan Ba şkanlığı'na sundu.
Gündemin 6. Maddesinin Görü şülmesi:
Dönem Sözcüsü Av. Ülcaz ŞAHIN söz aldı . T. C. aleyhine
açılmış olan türban davas ında Türkiye'nin savunmas ız kaldığın
ı belirterek, bu konuda tepki verilmesi konusunun sonuç
bildirgesinde yer almas ını ve bu konuda karar al ınmasını
istedi. Bu konu ile ilgili İstanbul Barosu avukatlar ından Aydeniz TUSKAN söz ald ı. Yargı ya olan güvensizlik konusunda
hassasiyetle durulmas ı gerektiğini, bu konuda eş itlik ilkesine
uyulması gerektiğini; dokunulmazlık konusunun çok önemli
olduğunu, bunun da tart ışılması gerektiğ
ini; gazeteci Ruhat
MENGİ'ye açılmış olan davalar konusunda da komisyonlar ın
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görüş belirtmelerini istedi ve Ruhat MENGİ'nin yanında yer
nı; bazı meslektaşlaalınması ve kadın kamuoyu olu şturulması
rm kadın müvekkillerini aşağılar tarzdaki konuşmalarına karşı
isim verilmeden kınama konusunun sonuç bildirgesinde yer
almasını; kadına karşı ayırımcılığı n önlenmesi konusunda, bu
sözleşmeye aykırılıkları n önlenmesi için onaylanan ek ihtiyari
protokole artık hareket etmemiz gerekti ğini belirtti.
Diyarbakı r Barosu temsilcisi Av. Zelal ERDO ĞAN söz
alarak, çalış ma yönergesinin Genel Kurul'a sunulmas ı gerektiğini, bu konuda Dönem Sözcüsüne yaz ılı öneri verdiklerini
bildirdi. Ankara ve İstanbul Baroları'nın sunumlarına karşı diğer baroların da görüşünün alınarak TÜBAKKOM görü şünün
oluşturulması gerektiğini belirtti.
İstanbul Barosundan Av. Ayfer CO ŞKUN söz alarak TÜBAKKOM'un daha kurumsalla şarak, ara ştırmalar yapılarak
daha teknik çalışılmasını önerdi.
Karabük Barosundan Av. Fazilet DEM İREZEN söz alarak kamuya personel al ımı sırasında kad ına karşı ayrımcılığın
ı ve bu
önlenmesi için TÜBAKKOM olarak tepki konulmas ın
konuda Dönem Sözcüsü'ne acil yetki verilmesini, İstanbul ve
nda yer alarak TÜBAKKOM
Ankara Baroları'nın ulusal bası
mlarda
bulunmaların
ı istedi. Tasarılar oluşkonusunda anlatı
tuğunda bilgisi olan aronun TÜBAKKOM'a bilgi vermesini ve
bu konuda hazırlıklı olunmasını istedi.
Antalya Barosu'ndan Av. Şaziye ŞAHIN söz alarak taı dile getirdi,
sarılara karşı olumsuz görüşlerini ve kayg ıların
televizyonlarda yer alan 'realty show' programlar ı ile şiddetin
olağanlaştırıldığmı, toplumun değer yargılarınm zedelendiğini,
TÜBAKKOM olarak bu programlarla ilgili RTÜK'na şikayette
bulunulmasını istedi.
İzmir Barosu'ndan Av. Ş enay TAVUZ söz alarak tasarılar
ile ilgili TÜBAKKOM görü şünün olu şturulması gerektiğini,
İ zmir Barosu olarak neden komisyon olarak de ğil bireysel
ı anlattı. TÜBAKKOM'un
ı ve sıkıntıların
olarak katıldıkların
doğal üyesi olan İzmir Barosu Kadın Komisyonu'nun Baro
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Yönetimi'nden izin alamadıklarını ve bu sebeple toplantılara
katılamadıklarını, şu anda burada bireysel olarak bulunduklarmı anlattı. TÜBAKKOM olarak konunun İzmir Barosu'na
sorulmasmı istedi.
Karabük Barosu'ndan Fazilet DEM İREZEN tekrar söz
alarak, TÜBAKKOM'un TBB'nin bir komisyonu olduğunu,
ancak TBB'nden buna bir fon ayrılamayacağını öğrendiğini,
bu konuda tekrar bir girişimde bulunulmas ını istedi.
İstanbul Barosu'ndan Av. Aydeniz TUKSAN söz alarak
TBB eğitim çalışmaları dışında baro temsilcilerinin yol gidiş
geliş ve konaklama masraflar ı için fon ayıramayacağıru, bu
masrafların her baronun kendisi tarafından karşılanması gerektiği konusunda TBB'nin görü şü bulunduğunu belirtti
Gündemin 7. Maddesinin Görüşülmesi:
Sonuç bildirgesinin haz ırlanması için komisyon kurulmasına karar verildi. Önceki komisyona ilave olarak Denizli ve
Bursa Baroları temsilcilerinin katılmasına karar verildi.
Mayıs aymda yapılacak olan Genel Kurul toplant ısın
ın 2223 Mayıs 2004 tarihinde Hatay'da yap ılmasına karar verildi.
Toplantıya son verilerek, hazırlanan iş bu tutanak Divan
tarafından imzalandı.
10.01.2004
Divan Başkanı
Av. Neşe GÖKSEL
Divan Başkan
ı Yrd.
Av. Nilgün BERK
Katip Üye
Av. Akgün ACAR
Katip Üye
Av. Berrin ZOLAN
Katip Üye
Av. Emel ERKAN
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu
TÜBAKKOM V. DÖNEM 2. GENEL ÜYE TOPLANTISI
SONUÇ B İLDİRGES İ
Katılan Barolar:
1. Adana Barosu
2. Ankara Barosu
3. Antalya Barosu
4. Aydın Barosu
5. Bursa Barosu
6. Denizli Barosu
7. Diyarbakır Barosu
8. Eskişehir Barosu
9. Hatay Barosu
10.İstanbul Barosu
11. İzmir Barosu
12.Kahramanmara ş Barosu
13.Karabük Barosu
14.Manisa Barosu
15.Mersin Barosu
16.Ordu Barosu
17.Sinop Barosu
18.Şanlıurfa Barosu
19.Yalova Barosu
20.Zonguldak Barosu
Kadına yönelik ayr ımcılığı n önüne geçilebilmesi için kadırun karar mekanizmalarında yer alması zorunludur. Kadmın
aktif siyaset hayatında yer alması için önündeki tüm engeller
kaldırılmalıdır. Siyasi Partiler Yasas ında gerekli de ğişiklikler
yapılarak, kadın erkek eşitliğini sağlayacak cinsiyet kotas ı
konulmalıdır.
• TBMM üyelerine sa ğlanan 'dokunulmazlık z ırhı' hemen
kaldırılmalıdır. Dokunulmazlığı n sürdürülmesine gerekçe
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olarak yargıya güvensizliğin gösterilmesi, yargıya doğrudan
saldırıdır. Kamu düzeninin sağlanması için yargıya güvenlimesi şarttır.
-TCK Tasarısında kadın aleyhine olan hükümlerin TÜBAKKOM'un görü şleri doğrultusunda de ğiştirilmesi talebimizi yineliyor, bu konuda takipçi ve ısrarcı olduğumuzu
bildiriyoruz.
• Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı tümüyle 'Ulus
Devleti' kavramına ve bunu içinde taşıyan Anayasa'ya aykırı
bir düzenlemedir. Bu konudaki çal ışmalarımız devam edecek,
kamuoyuna sunulacaktır.
• Şimdilik geri çekilen Yurtlar ve Kuran Kurslar ı İle ilgili
Yönetmeliğin, eğitimde birliğin yok edilmesi sonucunu doğuracağından ve laiklik ilkesini yok etme amacı taşıdığından bir
daha gündeme getirilmemesinin takipçisi olacağız.
• Kadınların haklarını almak için yaptıkları mücadelede
onlara destek olmak gerekirken, baz ı avukatların mesleki kurallara aykırı, basına yansıyan kadmları aşağılayıcı beyanlarda
bulunmalarını kınıyoruz.
• Dışişleri Bakanı'nın eşinin taraf olduğu Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine aç ılan türban ile
ilgili bir davada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden
Dış İşleri Bakanı'n
ın, bu konuda Türkiye'yi savunmas ız bırakmasmı kınıyoruz.
TÜBAKKOM olarak Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve devrimlerine olan bağlılığımızı yineliyoruz.
TÜBAKKOM

TÜBAKKOM
V. DÖNEM İİ. GENEL ÜYE TOPLANTISINA KATILAN
ÜYELER
Adana
Av. Ülcaz ŞAHİN
0322 352 08 39
0532 421 2734 u1caz5ahinne1net.tr
Adana
Av. Fatoş HACIVELİOĞLU
0535 24849 98
Adana
Av. Ayşen AKÇAL
0555 239 75 75
Adana
Av. Nuran ÖZMEN ATAY
İstanbul
Av. Şükran EROĞLU
0212 296 15 85 ssukrantr©hotmail.com
İstanbul
Av. Ayfer COŞKUN
0212 292 05 84
İstanbul
Av. Işık UMUR
0212 327 8187
0532 78542 99 isik.umur©isbarık.net.tr
İstanbul
Av. Aydeniz TUŞKAN
0212 296 15 85
0532 416 18 50
İstanbul
Av. Handan SANER
0532 382 10 90
İstanbul
Av. Muazzez CORTELEK
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0212 260 64 05
0532 36172 59
Ankara
Av. Ömer GÖKTEPE
Ankara
Av. Munise DAYI
0312 229 2137
0532 264 69 24
Ankara
Av. Yasemin BÜLBÜL
0312 332 5116
0533 448 40 17
Eskişehir
Av. Ayşe ÜNLÜCE
0542 696 9181 ayseunluce©hotmail.com
Eskişehir
Av. Tuba SUSOY
0533 762 7705
Eskişehir
Av. Özge YILDIRIM
0532 688 0755
Denizli
Av. Güliz KESKİNER
0258 264 52 21
Denizli
Av. Hülya ELYAS
0258 265 56 08
Denizli
Av. Akgün ACAR
0258 26166 36
0532 684 62 74 akgunacar©hotmail.com
Denizli
Av. Bilsen KURT ÖZEN
0536 594 03 06
Denizli
Av. Emel ERKAN
0258 263 66 63
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Denizli
Av. Sevil DEMİR
0258 212 55 15
Denizli
Av. Berrin ZOLAN
0258 212 54 55
0532 597 16 33
Denizli
Av. İlkay DOĞAN
0258 265 36 19
0543 542 61 60
Hatay
Av. Bedia ÖZTÜRK ÇİÇEK
0326 213 7946
0532 636 5236 bediacicek3l©mynet.com
Hatay
Av. Şükran Dağ
0326 512 73 53
0535 565 29 57 sukrandaghotmai1.com
Aydın
Av. Berna AYNOZ
0256 213 7100
0532 393 80 80
Aydın
Av. Esen DURAN
0256 213 5248
0542 484 5440
Mersin
Av. Münire YURDAL
0324 237 71 00
0542 372 8345 munireyurda1mynet.com
Mersin
Av. Sevgi YANPAR
0324 23703 86 sevgiyanparmynet.com
Şanlıurfa
Av. F. Zehra UMA
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0414 314 10 67
Şanlıurfa
Av. Devran MELIK
0414 215 0747 devranmelikhotmail.com
Sinop
Av. Sema KARADAY İOĞLU
0368 26184 66
Sinop
Av. Gülan COŞAR
0368 26126 50
Kahramanmaraş
Av. Hasan KUTLUCA
0344 223 03 84
0536 456 58 88
Kahramanmaraş
Av. Vahid BAĞCI
0344 225 30 20
0533 452 83 82
Bursa
Av. Nilgün BERK
0224 225 12 64
0532 738 98 77 nilgunberkhotmajl.com
Yalova
Av. Cansel ŞEKERCİ
0226 81444 35
0532 602 9709 esekercjjvr.com
Yalova
Av. İrem TÜNAY
0226 813 65 12
0532 291 3487 iremtunay©superonline
Antalya
Av. Şaziye ŞAHIN
0242 244 00 14
0532 292 54 59
Ordu
Av. H. Nagehan ÖZBUCAK
0452 225 2796
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Zonguldak
Av. Gülseren DEMIR
0533 312 74 02
Karabük
Av. Fazilet DEMİ REZEN
0370 424 2613
0532 73086 89 faziletdemirezen©msn.com
Manisa
Av. Bengül BERBER
0532 481 2840 bengul©tun.net
İzmir
Av. Şenay TAVUZ (Kendi ad ına)
0533 352 0704 senayt©ttnetnet.tr
Izmir
Av. Filiz ÖZTÜRK (Kendi ad ına)
0532 443 23 64
Diyarbakır
Av. Zelal ERDOĞAN
0412 223 49 49
0532 434 78 84
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01.03.2004
............BAROSU
KADIN HUKUKU KOM İSYONU BAŞKANLIĞI'NA,

8 Mart Dünya Kad ı nlar Günü nedeniyle hazırlanan basın
bildirisi taslağı daha önce tarafımı za gönderilmiş olup, kesinleşmiş bildiri ekte sunulmu ştur.
Ekii basın bildirisinin bölgenizde bulunan tüm Barolar Kadın Hukuku Komisyonları 'na gönderilmesini, bu bildirinin 8
Mart 2004 tarihinde saat 10:00'da tüm Barolar Kad ın Hukuku
Komisyonlarınca okunmasını, saygılarımla dilerim.
TÜBAKKOM V. DÖNEM sözcüsü
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Ba şkanı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN İYLE
BASIN BÜLTEN İ

Bugün 8 Mart Dünya Kad ınlar Günü.
8 Mart, kadınların eşitlik uğruna can verdiği olaylar zincirini sembolize eden bir gün.
Kadınlar, 8 Mart' ı;
• Eşitsizliğe, ayrımcılığ a, sömürüye kar şı durmak;
• Emeğ ine, bedenine, kimli ğine sahip çıkmak;
• Tepkisizliği, boyun eğmişliğ i aşmak,
• Örgütlenme isteklerini dile getirmek için elele verdikleri
bir gün olarak kutluyor.
Sosyal adalet ve insan haklar ından esinlenen eş itlik ilkesi,
her demokratik toplumun temel ta şı drn Ne var ki hemen hemen
bütün toplumlarda kad ınlar, hukuken ve fiilen e şit haklara
sahip değildir.
Aile çevresinde, toplumsal ya şam ve işyerlerinde, kad ınlara karşı ayrımcılık yapılmaktadır. Bunun sebep ve sonuçlar ı
ülkeden ülkeye farklılı k göstermekle beraber, kad ınlara karşı
ayrımcılık çok yaygın bir uygulamadır. Kökeninde ise, kültürel
gelenekler, dini inanç ve uygulamalar bulunmaktad ır.
Amerikalı kadınların "eşit işe eşit ücret" sloganı ile başlayan mücadelesi, dünyada yankı bulmuş ve nihayetinde kad ınların eş itlik ve özgürlük için verdikleri u ğraşın simgesi haline
gelen gün, 1975 y ılında Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya
Kadı nlar Günü" olarak ilan edilmi ştir.
Türkiye'de de kad ınlar aynı duyarlılık içerisinde harekete
geçerek mücadelelerini gerçekle ştirmiş ve 8 Mart'la ilgili ilk
toplantı, 1921'de Ankara'da yap ılmıştır.
19. yüzyı l sonlarına doğru, mücadele veren Türk kad ınının hareketi, Cumhuriyet'in ilan ıyla Atatürk devrimlerindeki
yerini almıştır.
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Ulu Önder Atatürk, modernle şme ve çağdaşlaşma politikaları çerçevesinde kararl ı bir tutum sergileyerek hem kendisinden önce söylenenleri hem de kendi görü şlerini eyleme
dönüştürmüştür.
Kadınlar, yaptıkları öncü çalışmalarla siyasette, laikleşnı ede, özgürleşmede büyük adımlar atmış; kadm dernekleri ve
kuruluşları oluşturularak, toplum bilinçlendirilmi ştir.
Özellikle hemcinslerini bilinçlendirmeye ve istekleri
doğrultusunda değişime hazırlamaya çaba gösteren kad ınlar;
konferanslar, paneller, seminerler düzenleyip çe şitli dernekler
kurmuş ve bu derneklerde görev almıştır.
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayr ımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne taraf olan Türkiye, bu sözleşme şartlarına uyulması
için kanunlarında değişiklik yapmıştır.
Bu mücadeleler sonucunda, aile içi şiddetin önlenmesi
amacıyla "Ailenin Korunmasma Dair Kanun" ç ıkarılm
ıştır.
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun dahi dar gelmeye başlam
ış ve 22.11.2001 tarihinde kabul edilen yeni Medeni
Kanun, 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlü ğe girmiştir. Bu kanun
ile eşler arası eşitlik sağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu ile çalış an kadınlara, çalışma koşullarındaki ayrımcı hükümler kaldırılmış ve kadının çalışma hayatı
yeniden düzenlenmiştir.
5 aralık 1934'de kadı nlara tanınan seçme seçilme hakkı
ile ilgili olarak gelinen noktada, özellikle ülkemizde yerel seçimlerin yaklaştığı bugünlerde, sadece 24 kad ının milletvekili
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, siyasette kadının
yerinin sembolik olduğunu görmek bize hüzün vermektedir.
TBMM %4.36 oran
ında kadın milletvekili ile, nüfusun yar ısın
ı
oluşturan kadınları temsil etmekten çok uzaktır.
Kadına yönelik ayrımcılığı n önüne geçilebilmesi için,
kadını n karar mekanizmalarında yer alması zorunludur.
Kadın
ın aktif siyaset hayatı nda yer alması için önündeki tüm
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engeller kaldırılmalıdır. Siyasi partiler ve Seçim Yasaları'nda
gerekli değişiklikler yapılarak kadın-erkek eşitliğini sağlayacak cinsiyet kotası konulmalı, seçimler için düzenlenecek aday
listelerinde belirli oranda kadın kotası konulması zorunlu hale
getirilmelidir.
Türk Ceza Kanunu bugün tartışılmaktadır. Meclis Adalet
Komisyonu'nda görüşülmekte olan TCK Yasa Tasar ısı'nda kadm aleyhine olan hükümlerin TÜBAKKOM görü şleri doğrultusunda değiştirilmesi talebimizi yineliyor, bu konuda takipçi
ve ısrarcı olduğumuzu bildiriyoruz.
Günümüzde giderek çoğalan töre cinayetlerin!, şiddetle
kınıyor ve bu konuda alınacak önlemler için bütün gücümüzle
mücadele edeceğimizi haykırıyoruz.
Türkiye Barolar Birli ği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) olarak bu anlaml ı günü elele vererek kutlarken,
Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve devrimlerine olan ba ğlılığımızı
yineliyoruz.
Saygılarımızla.
08 Mart 2004
TÜBAKKOM
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu

14.04.2004

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SAYIN BA ŞKANLIĞI'NA
ANKARA

TÜBAKKOM V. Dönem 4. Yürütme Kurulu son toplant ısı
01.05.2004 tarihinde Adana'da yap ılacaktır. Toplantmm gündemi ve konaklama bilgileri ekte sunulmu ştur. Dönemimiz son
toplantısında Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyelerinden bir
temsilcinin bize katılmasını ve TÜBAKKOM V. Dönem Kitapçığı'nm basılmasında bize önder olmasmı dilemekteyim.
Barolar Birliği Başkanımız Sayın Özdemir ÖZOK ile
10.04.2004 tarihinde Mersin'de gerçekle ştirdiğimiz görüşme
sırasında TÜBAKKOM V. Dönem Kitabı'nın basılması günden nerede ve ne şekilde basılacağı hususunda
me gelmiş, kitabı
ortak bir karara varılması görüşülmüş ve sayın Başkanımız'ın
önerisi doğrultusunda, basım iş leri ile ilgili kurula verilmek
ve tetkik edilmek üzere Adana V. Dönem Kitapç ığı ile ilgili
taslak dosyamız ekte sunulmuş tur. 01.05.2004 tarihinde yap ılacak olan Yürütme Kurulu gündemini te şkil eden kitap basımı
ile ilgili bilginin tarafımıza acilen gönderilmesini saygılarımla
arzederim.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
ı
Kadın Hukuku Komisyonu Ba şkan
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birli ği
Kadm Hukuku Komisyonu

14.04.2004

......... BAROSU
TÜBAKKOM YÜRÜTME KURULU TEMS İLCİSİNE

TÜBAKKOM V. Dönem 4. Yürütme Kurulu toplant ısı
01.05.2004 tarihinde Adana'da yapılacaktır. Toplantının taslak gündemi 05.04.2004 tarihli yazımız ile 06.04.2004 tarihinde
taraf ınıza faksianmış olup, bugüne kadar taraf ınuza herhangi
bir öneri ulaşmamıştır. Bu nedenle gündem kesinleşmiş olup,
toplantı kesin gündemi ve konaklama bilgileri aşağıda tekrar
belirtilmiştir.
V. Dönem son Yürütme Kurulu'na önemle katılmanızı
dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM SÖZCÜSÜ
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkan
ı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN
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TÜBAKKOM
V. DÖNEM 4. YÜRÜTME KURULU
TUTANAĞI
01.05.2004 tarihinde Adana'da yap ılan 4.Yürütme Kurulu
toplantısına katılan Baro Temsilcileri:
Adana Barosu
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Av. Ayşen AKÇAL
Av. Yasemin TANIR
Av. Asena AVLUK
Ankara Barosu
Av. Munise DAYI
Av. Yasemin BÜLBÜL
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Diyarbakır Barosu
Av. Sevim ÖLMEZ
Eskişehir Barosu
Av. Adalet SEZER
İstanbul Barosu
Av. Şükran EROĞLU
Mersin Barosu
Av. Münire YURDAL
Av. Zozan DAĞDARTAN
Toplantı açılış konuşması , Adana Barosu Başkanı Av.
Necati ERDEM tarafından yapıldıktan sonra Dönem Sözcüsü
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN tarafından Yürütme Kurulu toplantı gündemi hakkında basmı bilgilendirerek; Anayasa' n ın 10.
maddesinde belirtilen eşitlik ifadesinin yeterli olmad ığını, alt
komisyonda görüş ülen halinin eşitliğe daha yakın bir anlam
ihtiva ettiğini ve TÜBAKKOM'un bu metinde kad ın-erkek
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eşitliği ifadesinin değil cins eşitliği ifadesinin kullanılmasının
daha etkili olacağı görüşünü belirtti.
Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
Gündemin 1. maddesinin Görü şülmesi
V. Dönem faaliyet raporunun dönem sözcüsü tarafından
hazırlanarak Hatay Genel Kurulu'na sunulmas ına karar verildi.
Gündemin 2. maddesinin Görü şülmesi
V. Dönem Kitabmın Hazırlanması Görüşmeleri:
V. Dönem Sözcüsü Av. Ülcaz OLGUN ŞAHIN tarafından
kitabın hazırlanması için Barolar Birli ği Başkanı Özdemir
ÖZOK'la 10.04.2004'de Mersin'de yap ılan görüşme bilgileri
Yürütme Kurulu üyelerine aktar ıldı.
Kitabın içerisine Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantı
tutanaklarının kısaltılması ile tutanak vasfmın yok olacağından
endişe edilerek, tutanaklarda hiçbir değişiklik yapılmadan kitaba geçirilmesine karar verildi.
Faaliyet Raporları ekinde bulunan ve detay bildiren eklerin kitaba alın
ı p alınmaması konusunda Dönem Sözcüsü'nün
eleme yapma yetkisi oldu ğu Yürütme Kurulu üyelerince belirtildi.
TÜBAKKOM adına çıkarılacak kitabın kapağında, kitabı
ı n altına TÜBAKKOM
hazırlayan Dönem Sözcüsü'nün ad ın
ADANA(Dönem Sözcüsünün bağlı bulunduğu Baro'nun adı)
yazılması ile ilgili daha önceki dönemlerde karar alındığmdan
tekrar karar alınmasına gerek olmadığına değinildi.
Kitap kapağınm tasarınıının dönem sözcüsünün yetkisi
dahilinde olduğu ve kapağı, sözcü nasıl hazırlarsa onun TÜBAKKOM Kitap Kapa ğı olarak basılmasının uygun oldu ğu
yinelendi.
V. Dönemde yapılan toplantılarla ilgili İstanbul semineri
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ve Denizli Genel Üye toplant ısı ile ilgili TÜBAKKOM arşivinde fotoğraf bulunmadığı tespit edilerek ilgili Barolardan bu
fotoğraflarm gönderilmesinin istenilmesine
KARAR: Yukarıda belirtilen öneriler do ğrultusunda
TÜBAKKOM V. Dönem Kitab ı'nın Barolar Birliği nezdinde
bastırılmasma ve bu kitabın basımı sırasında yapılacak işlemlerin takibi için Adana Barosu ile Ankara Barosu'nun birlikte
çalışmasına karar verildi.
Gündemin 3. maddesinin Görü şülmesi
Hatay olağan 3. Genel Üye toplantısı gündem önerilerinin
görüşmelerine geçildi.
İstanbul Barosu, Avrupa Birli ği Parlementosu'nda baskı
grubu olarak oluşturulan Kadın insiyatifi grubunda, TÜBAKKOM'un da bu insiyatif içerisinde yer alması hususunun
TÜBAKKOM Hatay Genel Üye toplant ısındaki gündemine
alınması,
Ankara Barosu, Istanbul Barosu'nun önerisinin öncelikle
Hatay Genel Üye toplant ısında Istanbul Barosu tarafından
açıklama yapılması akabinde oylanması gerektiği,
İstanbul Barosu, Kadının Statüsü ve Sorunlar ı Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yasasmın çıkarılması, KSSGM'nin işlerliğinin korunması ve kadına yönelik politikaların oluşturulması
hususunda TÜBAKKOM'un KSSGM ile ortak çal ışmaları hakkında eylem planının oluşturulmasının da Hatay Genel Üye
toplantısı gündemine aimmas ını,
Bundan sonraki Genel Üye toplantılarında Divan teşekküın okunmasmı,
lünden sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'n
Bursa Barosu temsilcisi, MK'un 143/2. maddesinin uyguı,
ı hazırlanmasın
lanması konusunda eylem plan
Bursa Barosu, temsilcisi TCK n ın, töre cinayetleri ile ilgili
ı grubu oluşturabilmek için yeniden tartışılmasırun günbask
ı,
deme alınmasın
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Eskişehir Barosu temsilcisi, Digitürk'ün "avukat istihdam ına" ilişkin ilanında, hem kadm-erkek e şitliğine aykırılığı hem
de avukatlık mesleğini küçük düşürücü ifadelerin bulunmas ı
nedeniyle bu konuda tüm kurumlara örnek olmas ı açısından
ortak bir eylem planı kararı alınmasını,
Eskişehir Barosu temsilcisi, kadın sığınma evlerinin arttırılması, koşullarının iyileştirilmesi, barınma sürelerinin arttırılması konusunda TÜBAKKOM olarak neler yapabilece ğimiz
konusunun ele alınmasını ve ayrıca 4320 sayılı Yasanın uygulanması ile ilgili Aile Mahkemeleri'ne yapılan müracaatlar ın
sonuçları ile ilgili istatistiki bir çalışma yapılmasın
ı,
Ankara Barosu temsilcisi, programlarda ve reklamlarda
kadın bedenine ve ki şiliğine yönelik istismarımn önlenmesi
için hukuki girişimlerde bulunulmasmı,
Diyarbakır Barosu temsilcisi, önceki önerilerin özellikle
TCK töre cinayetleri ve küçük çocuklara yönelik cinsel istismarın arttırılması nedeniyle mahkemelerin gizlilik karar ı alınan
dosyalarla ilgili tutanaklar ın basına ifşa edilmemesi için gerekli
tedbirlerin alınmasın
ı,
Mersin Barosu temsilcisi, Anayasa'run 10. maddesindeki
değişikliğin pozitif ayrımcılığı destekler mahiyette değiştirilmesi için gerekli çalışman
ın yapılmasın
ı önermiştir.
KARAR: Tüm öneriler görüşülmüş ve 22-23 Mayıs 2004
tarihleri arasında Hatay' da yapılacak olan Genel Kurul toplantısın
ın gündemi hazırlanarak karar altına alınmıştır.
22-23 Mayıs 2004 Tarihleri arasında Hatay'da yapılacak
olan V. Dönem Genel Kurul toplantısı gündemi:
9:00-09:30: Kayıt
09:30: Açılış ve Divan teşekkülü,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'n
ın okunması
Açılış konuşmaları
TÜBAKKOM un kadın insiyatifi grubuna kat ılıp katılma-
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yacağmın tartışılması, İstanbul Barosunun bu konuda aç ıklama
yapması ve karara bağlanması
KSSGM ile ortak yapılacak çalış malarla ilgili eylem planı nın hazırlanması.
TCK tasarısmın TÜBAKKOM görü şleri doğrultusunda yasalaşmasının sağlanması için çalış ma komisyonu kurulması
Eşitliğe aykırı iş ilanlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
MK.nun 143/2 maddesinin uygulanmas ı için eylem planı
hazırlanması
ı n istismarının tartışılması
Yazılı ve görsel basmda kad ın
Seçimler
VI.Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulunun seçimi (Katılımcı her Baronun bir oy hakkı vardır.baro temsilcilerinin genel
kurula yetki belgesi ile kat ılımı gerekmektedir.)
Dilek ve öneriler
Kapanış
TUTANAĞ I TANZİM EDENLER
Av. Yasemin TANIR
Av. Asena AVLUK
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birli ği
Kadın Hukuku Komisyonu

01.05.2004

BAROSU
TÜBAKKOM V.DÖNEM YÜRÜTME KURULU
SAYIN TEMS İLCİSİNE

01.05.2004 tarihinde Adana'da gerçekle ştirilen TÜBAKKOM V. Dönem 4. Yürütme Kurulu toplant ısmda:
22-23 Mayı s 2004 tarihleri arasında Hatay'da yap ılacak
olan Genel Kurul gündemi aşağı da belirtildiği gibi kararlaştırılmıştır.
22-23 Mayıs2004 tarihleri arasmda Hatay' da yapılacak olan
Genel Kurul gündemi ve konaklama bilgilerinin bölgenizde
bulunan Barolar Kadı n Hukuku Komisyonları'na önemle
gönderilmesi ve katılımın sağlanmasmı dilerim.
Saygılarımla.
TÜBAKKOM V. DÖNEM Sözcüsü
Adana Barosu
Kadı n Hukuku Komisyonu Başkanı
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
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22-23 MAYIS 2004 TAR İHLERİ ARASINDA
HATAY'DA YAPILACAK OLAN
V. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM İ

09:00-09:30: Kay ıt
09:30: Açılış ve Divan teşekktilü,
Saygı duruşu ve İstiklal Marşmın okunması
Açılış Konuşmaları
TÜBAKKOM'un kad ın insiyatifi grubuna kat ılıp katılmayacağmın tartışılması, Istanbul Barosu'nun bu konuda aç ıklama
yapması ve karara ba ğlanması
KSSGM ile ortak yap ılacak çal ışmalarla ilgili eylem plan ının hazırlanması.
nın TÜBAKKOM görü şleri do ğrultusunda yaTCK tasarısı
salaşmasırun sa ğlanması için çalış ma komisyonu kurulmas ı
12:30-13:30: Yemek aras ı
Eşitliğe aykırı iş ilanlarını n önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması
ı
MK'nın 143/2 maddesinin uygulanmas ı için eylem plan
hazırlanması
Yazılı ve görsel basında kad ını n istismarının tartışılması
Seçimler
VI. Dönem Sözcüsü ve Yürütme Kurulu'nun seçimi (Katılımcı her Baronun bir oy hakk ı vardır. Baro temsilcilerinin
Genel Kurul'a yetki belgesi ile kat ılımı gerekmektedir.)
Dilek ve öneriler
Kapanış.
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Eki: Hatay, Barosu'nun konaklama bilgileri.
01.05.2004 tarihli TÜBAKKOM V. Dönem 4. Yürütme Kurulu toplantı tutanağını, 01.05.2004 tarihli Hatay gündeminin
ve konaklama bilgilerinin belirtildi ği, Dönem Sözcüsü'ne ait
yazıyı tebbellüğ ettim.
Adana Barosu
Av. Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Ankara Barosu
Av. Munise DAYI
Bursa Barosu
Av. Nilgün BERK
Diyarbakır Barosu
Av. Sevim ÖLMEZ
Eskişehir Barosu
Av. Adalet SEZER
İstanbul Barosu
Av. Şükran EROĞLU
Mersin Barosu
Av. Münire YURDAL
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TÜBAKKOM
Türkiye Barolar Birliği
Kadın Hukuku Komisyonu

01 .05.2004

BASIN B İLDİRİSİ
Gerçek eşitlik sağlanana kadar mücadeleye devam!
Kadınların temel insan hakları bildirgesi olarak adlandı rılan, kısa adı CEDAW (Kadınlara Kar şı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) olan sözleşmede taraf devletler
kadınlara karşı ayrımcılığı n önlenmesi için hukuki, politik,
ekonomik, siyasi, sosyal ve kamusal alanda her türlü tedbiri
almayı ve bu konuda gereken her türlü çal ışmayı yapmayı
taahhüt etmi ş lerdir. Türkiye 1985 y ılında bu sözleşmeye imza
koymuş ve bu taahhütlerini yerine getirme yükümlülü ğü altma
girmiştir.
Ancak Anayasamızda kadın erkek eşitliğ i 41. maddede
"sadece eşler arası eşitlik" olarak düzenlenmi ş ve bu düzenlemenin amaca uygun olmamas ı nedeniyle 10. maddeye "kad ınerkek eş it haklara sahiptir" ibaresinin konulmas ı önerilmiştir.
Bizce bu ibare cinsler aras ı eşitliği sa ğlamak için yeterli olmay ıp
10. maddeye "Devlet, e şitliğin sa ğlanması ve korunması için
gerekli önlemleri alır" fıkrasını n da eklenmesi şarttı r. Aksi
halde yapılacak düzenleme sözde kalacak, özde hiçbir e şitlik
getirmeyecektir.
Kaldı ki önerilen, bizce yetersiz bu de ğiş iklik bile bazı
milletvekillerince feminizmin Anayasal güvence alt ına alındığı ş eklinde yorumlanmış ve bu nedenle erkeklerin haklar ını
kaybedeceği şeklinde aç ıklamalar yap ılmıştır. Bu da bize yasalardaki de ğiş ikliklerin yeterli olmayı p, kafalardaki kad ına
i şmesinin ne derece önemli oldu ğunu gösbakış açısının de ğ
termektedir.
Devlet, kadın politikaları oluşturup, olumlu ayrımcılığı han siyasi karar mekanizmalar ına kayata geçirmedikçe; kad ınları
143

TÜBAKKOM

tılımı sağlamadıkça; siyasi partiler cinsiyet kotas ı koymadıkça
ve koydukları kotaların temel anlamda işlerliğini sağlamadıkça;
eğitimde kadın-erkek eşitliği anlatılmadıkça bu beyanatların
son bulmayacağı açıktır.
Nitekim bu anlayış ülkemizin kanayan yaras ı haline gelen
töre cinayetlerine zemin haz ırlamakta ve Pekin + 5'te ilk kez
"töreler ve namus cinayetleri yer yüzünden silinmelidir" talebini gündeme getiren ve di ğer ülkeleri de bu konuda sorumlu
davranmaya çağıran Türkiye, kendi ülkesinde halen bu sorunu
çözmüş değildir. TCK değişikliğinin gündemde olduğu şu sırada özellikle töre cinayetlerinin ayr ı bir madde olarak nazara
alımp ağırlaştırıcı neden sayılmasmı talep ediyoruz.
Ülkemizin en büyük metropolü olan İstanbul'da dahi son
bir ay içerisinde meydana gelen, Güldünya TÖRE ile 14 yaşı
nda tecavüze u ğradıktan sonra ailesi tarafından katledilen
Nuran H. 'nin öldürülmesini ve tüm töre cinayetlerini km ıyor
ve yeni cinayetlere zemin haz ırlamaması için TCK Tasarısı'nm
gerçek eşitliği sağlayacak doğ
rultuda düzenlenerek kad ınlar;
haklarda, yükümlülüklerde ve fırsatlarda erkeklerle eşit hale
getirilmelidir.
TÜBAKKOM olarak bu yolda mücadelemiz sonuna kadar
sürecektir.
Av. Nilgün BERK
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ADANA BAROSU
V.DÖNEM KADIN HUKUKU KOM İSYONU
ÇALIŞMA RAPORU

Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak;
Yasalarda, kad ın-erkek eşitliğ ine yönelik düzenlenmeler
yapılması doğrultusunda çal ışmalarda bulunmak;
Kadın lehine yapılan yasal düzenlemelerin anlatılması için,
yoğun olarak okullarda ve toplum e ğitim merkezlerinde, kadınları ve gençleri bilgilendirme çalış ması yapmak;
Ayrıca, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığm Önlenmesine
Dair Sözleşme kapsamında da seminerler ve e ğitim çalışmaları
sürdürmek;
Şiddet mağdurları olan kadınlara ücretsiz danışmanlığın
yanı sıra ş iddeti önlemeye yönelik yasal tedbirler konusunda
itim çalışmaları yapmak;
eğ
İlimizde bulunan kadın kuruluşları ile ortak etkinlikler
düzenlemek amac ımızı, çalışma alanımızı oluşturmaktadır.
Adana Barosu; 24-25 May ıs 2003 tarihinde Şanlıurfa Barosu'nun ev sahipliğinde yap ılan TÜBAKKOM IV. Dönem son
toplantısı nda V. Dönem Sözcülü ğü'ne seçilmiştir. Yürütme
Kurulu'na ise Manisa, Tekirda ğ, Diyarbakır, Bursa, Malatya, İstanbul, İzmir, Ankara, Karabük, Eski ş ehir, Mersin Baroları Kadm Hukuku Komisyonları seçilmiş tir. V. Dönem Sözcülü ğü'nü
Komisyon Başkanımız Av. Ülcaz ŞAH İN yürütmüştür.
Kadı n Komisyonumuz 29.05.2003 tarihinde TÜBAKKOM'un görüş ünü içeren TCK Tasar ısı ile ilgili önerileri basın
açıklaması ile kamuoyuna duyurmu ştur.
Komisyonumuz 18 Haziran 2003 tarihinde töre cinayetine
kurban giden Şemse ALLAK ile ilgili, töre cinayetlerini k ınamaya yönelik basm aç ıklaması yapmıştır. TMY'nin yürürlüğü
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ve uygulama şekli hakkında kanunun 10. maddesinin değiştirilmesine ilişkin "Ekonomik Şiddete Hayır" kampanyas ına
komisyon olarak katılarak standlar açılmış ve imza toplanmıştır.
05.07.2003 tarihinde TÜBAKKOM V. Dönem 1.Yürütme
Kurulu toplantısı Komisyonumuzun ev sahipli ğinde gerçekleştirilmiştir.
Mardin'de yaşanan ve kamuoyunda N. Ç. olayı olarak
bilinen, yaşı küçük kız çocuğunun defalarca tecavüze maruz
kalmasmı kınayan basın açıklamasının yanı sıra bu davayı takip
etme yönünde karar komisyonumuzca alınmıştır.
27-28 Eylül 2003 tarihinde İstanbul'da gerçekle ştirilen
"Avrupa Birliği'nde Kadın-Erkek Eşitliği" konulu panele ve
panel sonrasında yapılan TÜBAKKOM V. Dönem 2. Yürütme
Kurulu toplantısına Av. Ülcaz ŞAHIN ve Av. Yasemin TANIR
katılnuştır.
Tüm Asliye Hukuk Mahkemeleri'nde (1 yıl içersinde) açılmş olan Aile Hukuku ile ilgili davalar ın istatistiki bilgileri topı
lanmış ve bu davaların % 70'inin Aile Mahkemesi'nin konusuna
girdiği tespit edilerek, Aile Mahkemeleri'nin Adana'da bir an
önce, ilgili yasasma göre tüm birimleri ile birlikte ve amac ına
uygun olarak kurulmas ı doğrultusunda Adalet Komisyonu
Başkanlığı'na bilgi verilerek talepte bulunulmuştur.
11-12 Ekim 2003 tarihinde Van'da yap ılan TÜBAKKOM
V. Dönem 1. Genel Üye toplantısına Av. Ülcaz ŞAHİN ile Av.
Yasemin TANIR katılm
ış olup Av. Yasemin TANIR yeni İş Yasası'ndaki kadın-erkek eşitliği konusunda sunum yapm
ıştır.
Cunıhuriyetin kuruluş unun 80. yılı nedeni ile Valiliğin
düzenlemiş olduğu etkinlikler çerçevesinde okullarda yeni
Medeni Yasa ile ilgili bilgilendirme toplant ıları yapılm
ıştı
r.
13 Kasım 2003 tarihin de Mithatpaşa İlköğretim Okulu'nda
komisyon üyelerimiz, kadın hakları konusunda bilgi vermişlerdir.
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15-16 Kasım tarihlerinde Ankara'da yap ılan Kadın Sığınakları Kurultayı'na komisyonumuzu temsilen Av. Songül
YILDIZ katılmıştır.
25 Kasım Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü nedeni ile hazırlanan afişler meslek odalarına, kadın kuruluşlarına, okullara,
hastanelere asılmış ve komisyonumuzun Adana Müftüsü ile
yaptığı ziyaret neticesinde bu afiş camilere de astırılarak, 25
Kasım Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Günü'nün anlamı
ve önemine yönelik müftü tarafı ndan bayram konuşmasında
yer verilmiştir.. Ayrıca bu gün ile ilgili komisyon olarak basın
açıklamasında da bulunulmuştur.
11 Aralık 2003 tarihinde Kad ın Meclisi'ne TCK tasar ısının
kadın ile ilgili değiş iklik önerisi konusunda Av. Ülcaz ŞAHİN,
Av. Fatoş HACIVELİOGLU sunumda bulunmu ştur.
13 Aralık 2003 tarihinde Adana milletvekili Zeynep TEKİ N BÖRÜ ile Adana milletvekili Gaye ERBATUR ve KADER
Yönetim Kurulu Üyesi Mine KILIÇ' ın panelist olarak katılımı
ile "Kadm ve Siyaset" adl ı panel komisyonumuz taraf ından
düzenlenmiş ve bu panele TÜBAKKOM Yürütme Kurulu
üyeleri de katılmıştır.
14 Aralık 2003 tarihin de Adana'da TÜBAKKOM V. Dönem
3. Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenmiştir.
10-11 Ocak 2003 tarihinde Denizli' de yap ılan TÜBAKKOM
V. Dönem 2. Genel Üye toplantısına Av. Ülcaz SAHİN, Av.
Ayş en AKÇAL, Av. Nuran ÖZMEN ATAY ve Av. Fato ş HACIVELİOĞLU katılmıştır.
Dünya Sakatlar Günü nedeni ile düzenlenen Yedi P ınar
Engelliler Parkı'ndaki "Özürlüler Hukuku ve Haklar ı" konulu
söyleş iye Av. Ülkü TOLUNAY EKIZ kat ılarak bilgilendirmede
bulunmuştur.
4 Mart 2004 tarihinde Çocuk Haklar ı Komisyonu ile birlikte
"Evlilik ve Boş anma" konulu panel düzenlenmi ştir.
8 Mart Dünya Kadı nlar Günü etkinliklerinin Kad ın Ku149
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ruluşları Birliği ile ortak yapılmış olup 8 Mart günü Atatürk
anıtına çelenk konularak günün anlam ı ve önemi ile ilgili basın
açıklaması yapılmıştır.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen haftalık etkinlikler kapsamında;
10 Mart2004 tarihinde ihsan Sabanc ı Kız Meslek Lisesi'nde
yeni Medeni Kanun ve 4320 say ılı Ailenin Korunmasına Dair
Yasanın kapsamı hakkı
nda da komisyon üyelerimiz Av. Yasemin TANIR ile Av. Nuran ÖZMEN ATAY e ğitim çalışması
yapmışlardır.
11 Mart 2004 tarihinde Av. Nuran ÖZMEN ATAY, yeni
Medeni Yasa'daki kadına yönelik de ğişiklikler ile CEDAW
hakkı
nda bilgi vermek üzere TV program
ına katılmıştır.
ii Mart 2004 tarihinde Saydam Toplum Merkezi'nde yeni
Medeni Kanun'un kadına yönelik değişiklikleri ve 4320 say ılı
Ailenin Korunmasına Dair Yasan
ın kapsam
ı hakkında komisyon üyelerimiz Av. Yasemin TANIR ile Av. Nuran ÖZMEN
ATAY, eğitim çalışması yapmışlardır.
9-10 Nisan 2004 tarihinde Ankara Barosu ve Birle şmiş
Milletler Mülteci Yüksek Komiserli ği tarafı
ndan düzenlenmiş
olan Mülteciler Hukuku eğitim çalışması
na Av. Songül YILDIZ
katilmıştır.
Adana Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu üyelerimiz,
şiddete uğrayan kadınlara ücretsiz dan
ışmanlık hizmetini de
sürdürmektedirler.
Eki. 13 Aralık 2003 tarihli "Kad ın ve Siyaset" konulu
panelin program
ı ile birlikte Av. Ülcaz ŞAHİN'in yaptığı konuşman
ın tam metni
Ek 2. Adana Kadın Kuruluşları Birliğ
i ile komisyonun ortak
çalışma program
ı
Ek 3. Adana Kadın Hukuku Komisyonu üye listesi
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TBMM tarafından seçimin yenilenmesine kaynaklık eden
düşünceler, Adana'da filizlenmiş, Adana gezileri, iki kez bu
konuya etken olmu ştur.
1923 yılındaki ilk gezisinden sonra Meclis'i yeniden seçime
götüren Atatürk, bu Meclis ile Cumhuriyet'i ilan etmiş, 1931
yılındaki Çukurova gezisi dönüşünde de aynı kanıya vararak
seçimin yenilenmesini önermiştir.
Atatürk'ün 1923 tarihindeki adana ziyaretinde, yan ında
eşi Latife Hanım da vardı. Adana, bayram havası içerisinde
mahşeri bir kalabalıkla atasını selamlıyordu. Ancak kadmlar,
kafes arkasında Ata'yı "lu,lu,lu" sesleriyle selamladılar. Siyah
çarşaflı bir kadın, Ata'nın ve eşi Latife Hanım'ın önünü keserek,
ım'ın yanlarına gelmesini istedi. Ata'nın kaşları çaLatife Han
tılmıştı."Benim bulunamıyacağım yerde karım da bulunamaz"
sözleri döküldü dudaklarından.
ışı ve sözleriyle halk arasında kaçgöç
Atatürk, bu davran
olarak sürdürülen bu eski geleneği yermiş oldu. Daha sonraki
ına da tam
yıllarda başlattığı devrimler içerisinde, Türk kadın
bir uygarlık sağlayan Atatürk, görü şünün ilk işaretini burada,
Adana'da vermiş oldu.
1924' de Anayasa ile kadın, vatandaş sayıldı. 1926' da Medeni Kanun'un kabulü ile kadına boşanma ve miras hakkı yanında
ine geçilerek, kabirçok haklar verildi. 1928de öğrenim birliğ
itime başlandı.
dm-erkek ayrımı yapılmaksızın okullarda eğ
1930'da, önce kad ınlara belediye seçimlerine kat ılma hakki, daha sonra, 1933'te muhtarl ık seçimlerine katılma hakkı, 5
Aralık 1934 tarihinde de milletvekili seçme ve seçilme hakk ı
Türk kadınına sağlanmıştır.
Kadınlar Fransa'da 1944, İtalya'da 1948, Japonya'da 1950,
İsviçre'de 1971 yıllarında bu hakları kazandılar.
Türkiye'den daha sonra seçme seçilme hakk ını kazanmalarına rağmen, bu ülkelerin parlernentolar ında kadınların yer
alma oranları yüksektir.
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Atatürk, kadın-erkek eşitliği daha dünyada konuşulmaya
başlamamışken, "BM İnsan Hakları Evrensel Bildirisi", " İnsan
Hakları Sözleşmesi" gibi konular, daha insanl ık tarihinin ufkunda bile görünmemişken bu reformları gerçekleştirmiştir.
Bu yüzden denilebilir ki, dünya tarihi boyunca hiçbir lider
kadın hakları için bu kadar savaş vermemiştir.
Atatürk devrimleri gerçek e şitliğin sağlanmasını amaçlamıştır.
Avukat Ülcaz OLGUN ŞAHIN
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
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"KADIN VE SİYASET" KONULU PANELDE
OTURUM BAŞKANI OLARAK YAPTIĞIM KONUŞMA
METNİDİR:

Bugün burada, Cumhuriyetimizin 80. yılı nedeniyle; Türk
Kadınına Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakk ının Verilişi'nin
nın, siyasetteki durumunu
69. yıldönümünde Türkiye'deki kadı
tartışmak, içinde bulundu ğu durumu tespit etmek ve kad ının
siyasette yer alması için neler yapması gerekeceğini konuşmak
için toplanmış bulunmaktayız.
Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı egemenlik ve bağımsızhk mücadelelerinde ve devrimlerinde, Adana seyahatlerinde
edindiği izlenimlerin çok önemli bir yeri olmuştur.
İşte biz de bu nedenle, Türk kadınının siyasetteki olması
gereken yerinin görüşüleceği bu, tartışmayı bu panelimizle
Adana'da başlatmış bulunmaktayız.
n yenilgimizle biten
"Mustafa Kemal, 1. Dünya Sava şı'nı
acılı günlerinde 31 Ekim 1918-10 Kas ım 1918 tarihleri arasında
Adana'daydı.
ı olaSuriye' den çekilen Yıldırım Orduları Grup Komutan
rak, mütarekenin ilk günlerini buradan izledi.
Milletin kaderi gibi, sonbahar ın dökülmeye başlayan yapraklarmı , hüzün dolu kalbiyle, burada seyretti. Kara bulutlarm
ötesini gören gözleri, burada şimşeklendi.
Vatanın uğradığı büyük felaket karşısında onu kurtarma,
ulusu egemenli ğe ve bağımsızlığa kavuşturma planını burada
tasarladı." (1981, Taha TOROS)
Bu hissiyatmı 15 Mart 1923 tarihinde Adanaya geldi ğinde
şu ölümsüz sözleriyle belirtmi ş oldu.
"Bende bu vakayiin ilk hissi te şebbüsü bu memlekette, bu
güzel Adana'da doğmuştur."
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Atatürk, büyük zaferden sonra 15 Mart 1923 tarihinde ilk
ziyaretini Adana'ya yaptı. Bu ilk ziyarette ülke kaderi ile ilgili
çok önemli kararlar ın alınacağı izlenimlerde bulundu.
Bu ziyaretinde, Adana'da temaslarda bulundu. Adanal ı
gençlerin şikayet ve dileklerini dinledi.
Kadınlarm ilk defa TBMM' nde temsil edilece ği, 1935 yılında yapıları milletvekili seçimleri sonucunda Adana' dan Esma
Nayman Hanım da milletvekili seçilen 18 kad ından biridir.
Kendisini rahmetle anıyoruz.
Biz kadınlara verdiğin değeri hiç unutmuyoruz. Senin devrimlerine sonuna kadar sahip çıkacağız. Rahat uyu Atam.
13.11.2003
Avukat Ülcaz OLGUN ŞAHİN
Adana Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkan
ı
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ANKARA BAROSU KADIN HAKLARI KURULU
24-25 MAYIS 2003-MAYIS 2004 DÖNEMİ
ÇALI ŞMA RAPORU

Kurulduğu 1992 yılı
ndan bu yana her yı l genişleyen Kadın Hakları Kurulumuzun üye sayısı 2004 çalışma yılında 60'a
ulaşmıştır.
Kurulumuz şu an Av. A.Esin ÖZBEY (Ba şkan), Av. Tülay
BEKAR (Başkan Yardımcısı), Av. Jülide SOYBAŞ (Yazman),
Av. Aysun BİCAN (Yazman), Av. Figen OPAK Ç İÇEK, Av.
Pınar MUSAOĞLU, Av. Ferda BERBER, Av. F. Gülay GÜNER,
Av. Halit GÜNER, Av. Munise DAYI, Av. Selma ÇIÇEKÇ İ,
Av. Songül AKÇA, Av. A. Naci AYDIN, Av. Ayşen ÖZCAN,
Av. Nazlı Özlem ATMACA, Av. Yeşim ULUSAN, Av. Akça
ÖFLAZ, Av. Fazilet ÇINAR, Av. Meral ERDOĞAN, Av. Zarife
KARABULUT, Av. Özgül OSAN, Av. Musa Kaz ım EKMEN,
Av. Tülay TUNÇKILIÇ, Av. Özlem AKSAKAL, Av. Haydar
ULUSOY, Av. Tülay ÇELİKYÜREK, Av. Zekiye KARACA
BOZ, Av. Fatma İpek KAYA, Av. Elif UYSAL, Av. Gülnur
ALTİOK EROL, Av. Asl ı KOÇAK, Av. Zühre GENİŞEL,
Av. Ayşen ÇATALCI, Av. Sibel UYSAL, Av. Hülya tREN,
Av. Maşallah DOĞAN, Av. Esen EROL, Av. Deniz SEZER,
Av. Pervin YILDIZ, Av. Mehmet Emin KÜÇÜK, Av. Şehnaz
SARIHAN, Av. Hilal BARAN, Av. İlknur ŞAHİN, Av. Arzu
YEŞİLKAYA, Av. Ceyda BULUT, Av. Sibel POLAT, Av. Zeliha
YURTOĞLU, Av. Burcu ATEŞ, Av. Aylin DİŞBUDAK, Stj. Av
Deniz AÇIKBAŞ, S14. Av. Yavuz ER, Stj. Av. Esra Nilay URHAN, Stj. Av. Zeynep ÇOBANOĞLU, Stj. Av. Ceyda ÇELIK,
Stj. Av. Gülbanu BAŞARIR, Stj. Av. Sibel GÖKKAYA, Stj. Av.
Meltem BOZDAĞ, Stj. Av. Semre AKKAN, Stj.Av. Bilge HAN,
Stj.Av. Selenge Banu UYANIK, Stj. Av. Ayşegül YALÇIN, Stj.
Av. Duygu OKTAY'dan oluşmaktadır.
Kurulumuz, Ankara Barosu Kurul ve Komisyonların Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkındaki Yönerge gereğince
Ankara Barosu Başkanlığı tarafından Kadın Hakları Kurulu
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üyelikleri kabul edilen üyelerle 12.01.2004 günü ilk toplantısını
yapmıştır. Yine yönerge gereğince bu toplantıda organ seçimleri yapılmış, Av. A. Esin ÖZBEY Kurul Başkanlığı 'na, Av. Tülay
BEKAR Başkan Yardımcılığı'na, Av. Jülide SOYBAŞ ve Av.
Aysun BICAN yazmanlıklara oybirliği ile seçilmişlerdir.
MAYIS 2003-MAYIS 2004 DÖNEM İNDEKİ
ÇALIŞMALARIMIZ:
1. Yıllık Çalışma Programı: (19 Ocak 2004)
Kurulumuz yine yönerge gereğince yıllık çalışma progrmini hazırlamış ve Ankara Barosu Başkanlığı'na sunmuştur.
(EK 1: Yıllık çalışma programı)
2. Kadın Danışma Merkezi'nde Danışmanlık Eğitimi
1. Grup: (12 Temmuz 2003)
Kurul üyelerimize Kad ın Danışma Merkezi'nde danışmanlık donanımı sağlamayı hedefleyen "Kadın Danışma Merkezi'nde Danışmanlık Eğitimi"ni gerçekleştirdik. Kişiler arası
ilişkilerde etkililik (etkili ileti şim); iletişim teknikleri (şiddetin
tanımı ve kapsamı, şiddetin mağduru kadInla görüşme teknikleri); 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa ve Kadın
Danışma Merkezi çalışmaları, Türk Ceza Kanunu'nda cinsel
suçlar, evlenme, boşanma, mal rejimleri ve aile konutu; velayet,
ı kapsayan eğitim progra
evlat edinme ve soyba ğı konuların
mın ıza 1. Grup olarak katılan 22 üyemize'baromuz tarafından
sertifika verildi. (EK 2: Danışmalık eğitimi programı)
3. Avrupa Birliği ve Uyum Yasaları: (19 Temmuz 2003)
Kurul üyelerimize yönelik olarak haz ırlanan ve A. Esin
ÖZBEY, Tülay BEKAR, Ferda BERBER ve Figen OPAK ÇİÇEK
tarafmdan hazırlanan "Avrupa Birliği ve Uyum Yasaları" konulu sunum Ankara Barosu E ğitim Merkezi'nde yap ıldı. Bu
çalışmanın yazılı hale getirilmesi planlanmıştır.
4. Aile Mahkemeleri ve CEDAW Paneli: (10 Ekim 2003)
Aile Mahkemeleri'nin kuruluşunun hemen ardından, Aile
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Mahkemeleri'nin görevleri vei şleyişi hakkmda "Aile Mahkemeleri ve CEDAW" konulu bir panel gerçekle ştirdik. Bu panel
ıçiarımızm çok yeni olan Aile
ile meslekta şlarımızın ve yarg
Mahkemeleri konusunu tart ışmaya açmay ı amaçladık. Panele,
Ankara 5 numaralı Aile Mahkemesi Yargıcı Sebahattin Ali ERDEM, Yargı tay 2. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Semra UZUN
katıldılar. Yüksek bir kat ılımla gerçekleş en panel basında da yer
aldı . (EK 3: Aile Mahkemeleri ve CEDAW panel program ı)
5. Aile Mahkemeleri ve Medeni Kanun Sempozyumu:
(3-4-5 Aralık 2003)
Kadı nlara seçme ve seçilme hakk ını n tanınmasının 69
yıldönümü nedeniyle 3-4 Aral ık 2003 günlerinde "Aile Mahkemeleri ve Medeni Kanun" konulu bir sempozyum gerçekleştirdik. Kurul Ba şkanı A. Esin ÖZBEY'in aç ış konuşmasından
sonra sempozyum konuklar ı ise Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK,
ıtay 2. Hukuk Dairesi Üyesi
Prof. Dr. Ahmet KILIÇO ĞLU, Yarg
tay
2.
Hukuk
Dairesi
Tetkik Hakimi Mustafa
ı
Hakkı DİNÇ, Yarg
ŞİMŞEK, Doç. Dr. İbrahim CILGA, Yarg ı tay 2. Hukuk Dairesi
Tetkik Hakimi Funda TÜMER, Sosyal Hizmet Uzman ı Fulya
ÇAY ve Ankara 1 numaral ı Aile Mahkemesi Yarg ıcı Muammer
BIÇAKÇI idi. (EK 4: Aç ış konuşması)
5 Aralık 2003 günü, bir "Kad ının İnsan Hakları" adlı film
gösterimi ile ba ş layan günümüz Dr. Firdevs GÜMÜ ŞOĞın
ın Yurttaşlık Konumu"
LU'nun "1934' den 2003'e Türk Kad ın
konulu konferansı ile devam etti. Opera Sanatç ısı Seza KIRCIZ'
in sesinden dinledi ğimiz "Türkü Esintileri" ise üç günlük çalışmamıza özel ve ayr ı bir renk kattı . Bu sempozyumda yap ılan
konuşmalar ve tartış malar Baromuz taraf ından kitap halinde
yayı mlanacak. (EK 5: Sempozyum programı)
6. Türk Ceza Yasas ı Tasarısı Çalışması:
Kamuoyuna tart ışmaya aç ı lan Türk Ceza Yasas ı tasarısı
ı n Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüile ilgili olarak Kad ın
ğü'nde olu ş turulan komisyona Ankara Barosu Kad ın Hakları
Kurulu olarak katıldık ve tasarı hakkındaki görü şlerimizi yaz ılı
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olarak bildirdik. KSS Genel Müdürlü ğü'nde yapılan toplantılara kurulumuz adına Av. Tülay BEKAR düzenli olarak kat ıldı
ve komisyonca olu şturulan ortak görüş, ilgili tüm birimlere
ulaştırıldı.
7. Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasar ısı Paneli ve
Kitabı: (30 Ocak 2004)
Kurulumuz yeni dönemin ilk toplant ısından sonra, toplumun tüm kesimlerinde tart ışılmakta olan; kadın, erkek
hepimizi ilgilendiren Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar ısı
hakkında acilen bir panel yapma karar ı kararı almıştır. 30 Ocak
2004 günü "Kamu Yönetimi Temel Kanunu tasar ısı" konulu
panele Prof. Dr. Birgül Ayman GÜLER, Yol İş Sendikası Eğitim
Dairesi Başkanı Yıldırı m KOÇ, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan AKYILDIZ, Avukat Mehmet CENG İZ katıldılar.
Büyük bir ilgi ile izlenen panel, izleyenlerce çok ayd ınlatıcı
ve kavratıcı bulundu. Panele ait kayı tlar baromuz tarafından
kitap olarak yayımlandı.
8. Kadın Danışma Merkezi'nde Danışmanlık Eğitimi
2. Grup: (6 Şubat 2004)
Yeni pek çok üyemizin aram ıza katılması nedeniyle "2.
Grup Danışmanlık E ğitimi"ni 15 üyemizin katılım
ı ile yaptık.
Aktif ve canlı geçen bu çalışman
ın ardından eğitime katılan
2. Grup üyelerimize sertifikaları verildi (EK 6: Danışmanlık
eğitimi programı)
9. Alt Kurulları n Oluşturulması:
Hazı
rlanan yıllık çalışma programımız Baro Başkanlığımızca onaylandıktan sonra, program
ım
ızda yer alan çalışmalarımızın gerektirdiği biçimde alt kurullarımızı oluşturduk. Alt
kurullarda görev alan üyelerimiz konular ı n önceliğine göre
çalışmalarına hemen başlayıp, programların
ı hazırladılar.
10. Dünya Kadı nlar Günü Etkinliğ
i: (8 Mart 2004)
Kadın Hakları Kurulumuz, 8 Mart Dünya Kad ınlar Günü'nü bu yıl Cumhuriyetin ilan edildi ği ve biz kadınların yurt158
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taş kılındığı ilk Türkiye Büyük Millet Meclisinde kar şıladık. 8
Mart 2004 günü ilk olarak, cübbelerimizle An ıtkabir'e yürüdük.
Baro Ba şkanımız Sayın Semih GÜNER, sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Muazzez İLTER ve çok say ı da meslektaşımızla birlikte Ata'm ızın mozolesine çelenk b ıraktıktan sonra,
Anıtkabir Ş eref Defteri'ne Kad ın Hakları Kurulu adma Kurul
Başkanı A. Esin ÖZBEY Ata'y ı ziyaretimizin amac ım anlatan bir
yazı koydu. (EK 7: An ıtkabir Ş eref Defteri'ne konulan yaz ı)
Ayn
ı gün ilk TBMM önünde, Dünya Kad ınlar Günü nedeniyle, tarihsel görevimizin "Vatan ve Cumhuriyet için yeniden
Anadolu Kad ınları olmak, yeniden Müdafaa-i Hukuk oldu ğunu" duyuran bir bas ın aç ıklaması yaptık. (EK 8:8 Mart Dünya
Kadınlar Günü basın aç ıklaması)
nlar Günü etkinli ğimiz, ilk TBMM Genel Kurul
Dünya Kad ı
salonunda "Cumhuriyet' in 80. Y ılında Küreselleşme, Türkiye'
de Kadm ve Kad ın Hareketi" konulu paneli ile devam etti. İlk
TBMM Genel Kurul salonu meslekta şlarımız, yargıçlarımız,
Ankara'daki çe ş itli demokratik kitle örgütlerinden ve kad ın
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kuruluşlarından gelen konuklarımızla doldu taştı. Herkes,
hepimiz çok heyecanlı ve duyguluyduk. Kurul Ba şkanımız
A. Esin ÖZBEY büyük be ğeni toplayan açış konuşması yaptı.
(EK 9: Kurul Başkanı A. Esin ÖZBEY'in aç ış konuşması)
Baro Başkanınuz Semih GÜNER'in anlaml ı konuşmasın
ın
ardından panele katılan konuklarınıız Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU "Kadın Gözüyle Küreselleş me ve Türkiye' nin
Kadın Gündemi"; Prof. Dr. Birgül AYMAN GÜLER "Küresel
Odaklardan Kadınlara"; Dr. Firdevs GÜMÜŞOĞ LU "Cumhuriyet'in Küreselleşmemiş Kadınları" başlıkları altında bizlere
'küreselleşme ve kadın'ı anlattılar. Konuşmacıların sözleri sıkça
alkış larla kesildi. Panel bir sonuç bildirgesi ile sona erdi.
8 Mart 2003 Dünya Kad ınlar Günü'nde kurulumuz tarafından hazırlanan "Yurttaşım, kadınım, haklarım var" adlı
kitapçık güncellenerek 2004 Dünya Kad ınlar Günü'nde yeniden ve farklı bir kapak ile basıldı ve ilk TBMM önünde halka
dağıtıldı.
8 Mart 2004 Dünya Kad ı nlar Günü nedeniyle gerçekle ştirdiğimiz etkinliğimiz, Cumhuriyet Gazetesi'nin 8 Mart 2004
günlü nühasında Işı k KANSU'nun kö şesinde şöyle yankı
buldu:
"Bugün kadınlar günü. Bugün Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu Başkan
ı Esin ÖZBEY, tüm Cumhuriyet kad ınlarını, Cumhuriyet'in ilan, devrim yasalar ın
ı n dakabul edildi ği
Ulus'taki birinci Meclis binas ında olmaya çağırı yor. 'Vatan ve
Cumhunyet' ıçın, 'Yeniden Müdafaa-ı Hukuk' ıçin mücadeleye
çağırıyor Esin ÖZBEY, '8 Mart Kad ınlar Günü'nü ilk TBMM'de
karşılayacak olmamız, içinde bulunduğumuz 'ihanet' koşulları
nedeniyle özel bir anlam ta şımakta' diyor ve yürekli ç ıkışlar
yapıyor: 'Bizler, toplumsal cinsiyet e şitliğinin, yasal eşitliğin
sağlanmasını n temel ölçütlerinin, bütün yasaların üzerinde
olan bağımsızlığımızı n, Cumhuriyetimizin ve devrim yasa-
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larının korunması olduğunun bilincindeyiz. Yönetimlerini ve
Cumhuriyet'ini aş iretlere ve tarikatlara teslim eden toplumların, kadınlarını törelere kurban vermesi kaç ınılmazdır. Bu
nedenle feodalizmi tasfiye karar ında olan Cumhuriyet devrimimizi yeniden kazanmak ve tamamlamak gerekmektedir.'
Bugün saat 12:30'da ba şlayacak. toplantı da Prof. Dr. Birgül
AYMANGÜLER,bir terör sald ırısı ile armızdan alınan Necip
HABLEMİTOĞLU'nun e şi Doç. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU
ile Dr. Firdevs GÜMÜ ŞOĞ LU, küreselleşme sürecinde kadını
ele alacaklar. Ankara Barosu Kadm Haklar ı Kurulu'nun bugünkü etkinliğinin bir başka önemli özelliği de, 3'Mart'ta ADD
nin eş güdümünde düzenlenen" Ulusal Uyan ış ve Birlikteliğe
Çağrı" toplantısının rüzgarını içinde barındırması olacak..."
Yine etkinliğimiz 10 Mart 2004 gunlü Cumhuriyet Gazerıldı" başlığı ile
tesinde "Tarikat ve cemaatlere itibar kazand ı
haber olarak yer aldı.
"Yurttaşım, kadınım, haklarım var" adlı kitapçığımız da
çeş itli gazetelerde haber olarak yer ald ı.
Bugün, Kurtuluş Savaşı Müzesi olan ilk TBMM Genel Kurul salonunda gerçekle ştirdiğimiz bu etkinlik, hepimizde büyük bir iz bıraktı ve gelecekteki çal ışmalarımıza büyük bir güç
verdi. Baromuz tarafından tümüyle kayı t altına alınan panel
nlanacaktır.
konuşmaları en yakın zamanda kitap olarak yay ı
10.Kadı n Hakları Kurulu İç yönergesi:
ı daha disiplinli ve kurumsal bir
Kurulumuz çal ışmaların
biçimde yürütmek amac ıyla, Kadı n Hakları Kurulu İç Yönergesi hazırlamış ve yönerge, Baro Yönetim Kurulu'nca kabul
edilmiştir. (EK 10: İç Yönerge)
11.Radyo ve Televizyon Programlar ı, Söyleşiler:
Kurul üyesi arkada şlarımız, baş ta TRT olmak üzere, pek
çok televizyon ve radyo programlar ına; diğ er kuruşların,
derneklerin, okullarm ve toplum merkezlerinin ça ğrılısı olaitim çal ışmalarma
rak onların düzenledikleri panellere ve e ğ
katıldılar.
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12. Yargı ve Yargıtay Kararları:
Yeni Medeni Kanun' dan sonra olu şan mahkeme ve yarg ıtay kararlarını biraraya getirmeye başladık. Bu çalışma niteliği
gereği sürekli bir çalışma olarak devam edecek.
EK 1: Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu
12 Ocak 2004 - Kas ım 2004 dönemi çalışma programı
I. EĞİTiM ÇALIŞMALARI
1. Kurul içi Eğ
itim Çalışmaları:
Bu eğitim çalışması kurul üyelerine Kadın Danışma Merkezi'nde dan
ışmanlık donan
ımı sağlamayı hedeflemektedir.
Kadm Danışma Merkezi'ne başvuran kadınlar, ezici bir ço ğunlukla şiddete uğrayan kadmlardır. Bu şiddet fiziksel, psikolojik,
cinsel veya ekonomik şiddet şeklindedir. Bu durumdaki kad ınlarla yapılan görüşme ve verilen danışmanlık özel ve ayrı bir
donanımı ve bilgiyi gerektirmektedir.
Şiddete uğramış bir kadının içinde bulundu ğu ruhsal ve
zihinsel durumunun ayr ımında olarak görüşmek; verilen danışmanlığın ona verilen bir tavsiye ya da onun ad ına verilen
bir karar olmaması, sadece hukuksal yol göstermeyi içermesi
gerekmektedir. Yine verilen dan ışmanlık sırasında ve sonradan kurul üyeleri olarak Avukatlık Yasası, Meslek Kuralları ve
Ankara Barosu'na ba ğlı olarak çalışman
ın getirdiği ve uyulması zorunlu ilkelerin, kuralların ve davranışların bilinmesi
ve dan
ışma hizmeti sırasmda bu esasla çalışılması gerekmektedir. Tüm bunların yanında, dan
ışma hizmetini veren üyenin, merkeze başvuran kadınları
n sıkça sordukları ve temel
konularda doğ
ru ve yeterli bilgiye sahip olması zorunludur.
Bu ve dan
ışma hizmeti için ihtiyaç duyulan konularda kurul
içi eğitim çalışmaları tekrarlanabilir. Bu çal ışma sadece kurul
üyelerine yöneliktir ve bu çalış malardan sonra kurul üyeleri
dan
ışma merkezinde nöbetleşe dan
ışmanlık vermeye başlayabilir hale gelecektir.
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2. Ankara Barosu Avukatları na Yönelik
Eğitim Çalışması:
Bu eğitim ile adli yardı m listesinin (CMUK benzeri) bir
uzmanlık temelinde olu şması amaçlanmaktad ır. Önceki
dönemde Kadı n Hukuku Komisyonu tarafından "mağdur
kadınlara hukuki yardım tasarısı" başlığı ile Ankara Barosu
Başkanlığı'na sunulan çal ışma tasarısında belirtilen gerekçe
ve amaçlar yapılması planlanan bu çalışma içinde aynen geçerlidir. Şiddete uğramış kadınların sorun, ihtilaf ve davalarının takibi özel bir duyarlık, donarum ve özel bir bakış açısı
gerektirmektedir. Bu yönde ve amaçla yap ılacak olan eğitimin,
aynı zamanda yargısal içtihatların toplumsal cinsiyet e şitliği
temelinde geliş mesine de önemli katk ısı olacaktır. Bu çalışma
verimli oldu ğunda yılda iki kez, konu başlıkları ihtiyaca göre
gözden geçirilerek dönemsel olarak tekrarlanabilir.
Bu eğitimin, Ankara Barosu Mesleki Eğitim Kurulu ile
eşgüdüm içerisinde yapılması ve aşağıda belirtilen konuları
kapsaması planlanmıştır:
• Kadına yönelik şiddet (Sorun tanımı, psikolojik boyutu,
alt başlıklar; sosyolojik boyutu, alt başlıklar; hukuksal boyutu,
alt başlıklar)
• Türkiye'de kadına yönelik şiddetin görünümü ve değerlendirme (Aile içi şiddet, töre-namus cinayetleri)
• Şiddetle mücadele ve çözüm önerileri (E ğitsel boyut,
hukuksal boyut, tı bbi boyut, siyasal boyut)
'Medeni Kanun
• Aile Hukuku uygulama (Evlenme, bo şanma, hısımlık,
mal rejimleri)
'Aile Mahkemeleri Yasası ve uygulama
• Ceza Kanunu
'Adli tıp
• Kadınlara yönelik cinsel suçlar
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3. Adalet Bakanl ığı ile Birlikte Eğitim Çalışması:
Kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesi bakımından
4320 sayılı Yasa, uygulayıcıların her biri tarafından farklı farklı
değerlendirilmekte, sıklıkla yasanın özüne ve sözüne aykırı
kararlar yayımlanmakta, şiddet mağduru birey yargı içerisinde
de mağdur olmakta ve böylece şiddet kısır döngüsü devam
etmektedir. Dönemsel gözden geçirmeler yapılmak kaydıyla
ve işbirliği içinde, yasa uygulayıcıları arasında bir anlayış ve
görüş birliği oluşturmak, kararlarda bir istikrar elde etmek
ve infazda sonuç almak bakımından bu eğitim çalışması bir
zorunlu bir ihtiyaç olarak görünmektedir.
Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığı'na "Kadına Yönelik Şiddet,. 4320 sayılı Yasa ve uygulama" konulu Ankara
Adliyesi Aile Mahkemesi Yargıçları, C. Savcıları, Adli Tabipler, Kolluk Güçleri ve Ankara Barosu Kadı
n Hakları Kurulu
üyelerine yönelik eğitim çalışması önerisinin Adalet Bakanl ığı
Eğitim Daire Başkanlığı'na sunulması planlanmıştır.
4. İlk Ve Orta Öğretim Müfredatında Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Eğitimi:
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ve Anayasal ilkeler do ğrultusunda toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunun ilk ve orta ö ğretim müfredatına alınması
yolunda Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılması
planlanmıştır.
Bu kapsamda MEB birimlerince ortak olarak, ders araç ve
gereçlerinin incelenmesi ve toplumsal cinsiyet e şitliğine aykırı
hususların tespit edilip çıkarılması; pilot bölgeler belirlenerek,
buralardaki okul velilerine yönelik toplumsal cinsiyet e şitliği
(özellikle kadı
na yönelik, şiddete karşı hukuksal temelli) temalı
eğitimler verilmesi düşünülmektedir. Bu çalışmanın kapsamı
Milli Eğ
itim Bakanlığı ve ilgili birimler ile ba ğlantı ve iletişim
kurulduktan sonra sunulacaktır.
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İİ. ALAN ÇALIŞMALARI:
1. Okul Velilerine Yönelik Bilgilendirme Çal ışmaları:
Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılması düşünülen eğitim çalışması bağlamında ve/veya bundan bağımsız olarak, özellikle
pilot bölgeler belirlenerek buralardaki okul velilerine yönelik
toplumsal cirısiyet eşitliği (özellikle kadına yönelik şiddete karşı hukuksal temelli) temalı bilgilendirme çalışmaları yapılması
düşünülmektedir.
2. Kamuya ya da bağlantılı olduğumuz dernek veya yakıflara ait "Toplum merkezlerinde", bu merkezlerin çal ışma
alanları kapsamındaki kadınlara yönelik bilgilendirme çalış maları
3. "Aile Hukuku" Alanında Programlar ın Hazırlanıp,
Radyo ve Televiyon Kanallar ı Aracılığıyla Halkı Bilgilendirme Çalışmaları:
Bugüne dek çeş itli radyo ve televizyon kanallarırun isteklerine göre kendi alanımı z içinde katıldığımız programların,
kurul çalışmalarımızm daha görünür ve verimli k ılınması için
aile hukuku alanında program önerileri hazırlayıp, başta TRT
olmak üzere çeşitli radyo ve televizyon kurulu şlarına sunulması planlanmaktadır.
İİ!. DÖKÜMANTASYON ÇALI ŞMALARI:
1. Cinsiyet Eşitliğine Aykırılığı Nedeniyle iptal Edilen
Hükümlerle ilgili Anayasa Mahkemesi Kararlar ı:
ine
Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar cinsiyet e şitliğ
aykırılığı nedeniyle iptal etti ği ya da iptalini görüştüğü yasa
maddelerinin araştırılması, ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarının derlenmesi ve ilgili konularda de ğerlendirmeleri de içeren
bir yayın planlanmıştır.
2. istatistik Çalışması:
Kadm Danışma Merkezinde verilen dan ışmanlık hizmeti165
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nin öncelikle Ankara Barosu çal ışmalarında ve Kadın Danışma
Merkezinin faaliyet alanı ile paralel çalışma ve araştırmalar
yapan kişi ve kurumların yararlanmasına sunulmas ı için kadınların uğradıkları şiddetin nedenleri şiddete yol açan etkenler, şiddetin biçimleri ve sonuçlar ı gibi konuları verili kılacak
istatistik dökümünün yap ılması planlanmaktadır. Bu çalışma
için profesyonel bir istatistik uzman ına ihtiyaç vardır.
3. Emsal Aile Mahkemesi Kararlar ının izlenmesi Ve
Biraraya Getirilmesi:
Medeni Kanunun ve Aile Mahkemeleri Kanununun yeni
oluşları ve henüz yerleşik içtihat oluşmaması nedeni ile kendi
üyelerimiz ve meslektaşlarımızın yararlanmasına sunulacak
şekilde ilgili konularda örnek kararların bir araya getirilmesi
düşünülmektedir.
4. Kadın Hakları Alanında Çalışma Yürüten Kamu Kurumlarının, Derneklerin Ve Kitle Örgütlerinin İletişim Adreslerini, Telefon Ve Diğer Bağlantılarını Biraraya Getiren
Fihrist Olu şturulması:
Kurulumuzun bugüne dek, amaçlar ımıza uygun çalışmalar yapan diğer kamu kurumları, dernekler, kitle örgütleri ile
yaptığı işbirliğinin aksamdan, düzenli biçimde yürütülebilmesi
ve etkinliklerimizin daha geniş bir çevreye ulaştırılması için
bu kuruluşların iletişim adreslerinin ve bağlantı kurulacak
kişilerin isim, adres ve telefonlar ının yer alacağı bir fihrist
hazırlanması düşünülmektedir.
5.Kurulca 2003 Yılında Hazırlanan "Kadınım, Yurttaşım,
Haklarım Var" Broşürünün Güncellenerek Yeniden Yay ıma
Hazırlanması:
Aile Mahkemeleri Kanununun çıkmasının ve Aile Mahkemelerinin kuruluşunun ardından mevcut broşürdeki bazı
bilgilerin değiştirilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Bu
broşürün çok ilgi gördüğüne ve yararlı olduğuna dair bize
ulaşan bilgilerden hareketle, bu çal ışma programımıza dahil
edilmiştir.
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IV. MEVZUAT ÇALIŞMALARI:
Kurulumuz bugüne kadar olduğu gibi, başta kendi çalışma
alanını ilgilendiren yasalar, yasa tasarıları, hüküm değişiklikleri, ilgili yasaların Anayasa Mahkemesi'ne götürülen hükümleri
vb. olmak üzere, gündemde ve güncel olan tüm yasal çal ışmaları izleyecek, mümkün oldu ğu ölçüde yasanın kabul edilişine kadar olan tüm çalışmalarına (4320 say ılı Kanun, Medeni
Kanun ve Ceza Kanunu tasarılarında olduğu gibi) katılacak,
görüş lerini bildirecektir. Bu kapsamda gerekli görüldü ğü taktirde panel, konferans gibi etkinlikler düzenleyecektir.
DİĞER ÇALIŞMALAR:
1. Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Danışma Merkezi'nin
Amacını, İşleyişini, Çalış ma Esas ve Usullerini Düzenleyen
İç Yönergelerin Hazırlanması:
Kurulumuzun giderek artan üye say ısı, çalışmaların
çeşitliliği karşmda ve başlangıçtan bu yana benimsediğimiz
kurumsallaşma hedefini gerçekleştirebilmek, çal ışmalarımızm
ı sağlamak
daha düzenli, disiplinli, verimli ve kal ıcı olmasın
bakımı ndan Ankara Barosu Kurul ve Komisyonları n Çalışma
Esas ve Usullerine Ait Yönerge, Avukatl ık Yasası, Meslek Kuışma
ralları esas alınarak Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Dan
rlanacak
ve
Baro
Başkanlığımıza
Merkezi İç Yönergesi hazı
sunulacaktır.
2. Türkiye Barolar Birliği Kadı n Hukuku Komisyonu
(TÜBAKKOM) Bünyesindeki Çalışmalar:
1999 yılından bu yana, kuruluşunda yer aldığımız ve bugüne kadar yürütme kurulu üyesi olarak yer ald ığımız TÜBAKKOM çalışmaları na daha etkin biçimde devam edilecektir.
3. Ankara Barosu Web Sitesi ve Takvim:
ı
Kurul çalışmaları, etkinlikleri, duyurular ı ve çalışma alan
ile ilgili konulardaki haberlerin, yaz ıların sitede yayımlanması
için gerekli bilgileri hızlı biçimde ilgili birime ulaş tırmayı ve
sitede yaymianmasmı planlanmıştır.
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Kadın Hakları Kurulu görev alanına ve amacına uygun
önemli günleri ve/veya haftaların tesbit edilip bugünlere uygun etkinliklerin önceden planlanmas ı yönünde bir takvim
hazırlayacaktır.
4. Kurulun Çalışma Alanı Kapsamında ve Kurulca Belirlenen Konularda Baro Dergisi' nde Yayınlanmak Üzere
Makale, Araştırma vb. Yazılı Çalışmaların Yapılması:
Bu çalışmamız, kurul üyelerimizin çal ışma alanımız kapsamında teorik ve pratik birikimlerini ve deneyimlerini yaz ılı
biçimde ortaya koyma, mesleki çevremiz ve ilgili kamuoyu ile
paylaşma amacına hizmet edecektir.
5.8 Mart 2004 Dünya Kadınlar Günü Etkinliği:
8 Mart2004 Dünya Kadmlar Günü nedeniyle "Cumhuriyet'
in 80. yılında küreselleşme, Türkiye'de kadın ve kadın hareketi" konulu bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktad ır.
Bu kapsamda, küreselleşme sürecinin kadmların toplumsal,
hukuksal, siyasal ve eğitsel konumları üzerindeki etkileri; kadı
n hareketinin ve kadın örgütlerinin faaliyetleri ve bu alanda
yaşanan değ
i şimler ve toplumsal, sosyal etkileri vb. konuların
ele almması düşünülmektedir.
Belirtilenler dışında, Kadın Hakları Kurulu kendi çalışma
alan
ı ile ilgili ve güncel durumlarla Baro Ba şkanlığını bilgilendirerek toplantılar düzenlemek, ziyaretler yapmak, bas ın
açıklamaları yapmak ve uygun gördüğü diğer kurum, kuruluş
ve derneklerle birlikte i şbirliğ
i yapabilir.
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EK 2: Kadın Danışma Merkezi
Danışmanlık Eğitim Programı
09:00-11:00: İletişim Teknikleri
(Şiddetin Tanımı Ve Kapsamı, Şiddet Mağduru Kadınla
Görüşme Teknikleri)
Psikolog Nurhayat KEMERLİ
11:00-12:30: Kişilerarası ilişkilerde Etkililik
(Etkili İletişim)
Psikolojik Danış man Özden YILMAZ BİLGİN
13:30-14:00: 4320 say ılı Ailenin Korunmasına ilişkin Yasa
ışma Merkezi Faaliyetleri
ve Kadın Dan
Avukat Yasemin BÜLBÜL
14:00-15:00: Ceza Kanununun Aile içi ve Cinsel içerikli
Şiddeti Düzenlendiği Hükümler
Avukat Tülay BEKAR
15:00-16:00: Evlenme, Bo şanma, Mal Rejimleri,
Aile Konutu
Avukat A. Esin ÖZBEY
16:00-17:00: Velayet, Evlat Edinme, Soyba ğı
Avukat Munise DAYI
17.00-18.30: Stresle Ba şetme Ve Motivasyon Teknikleri
Avukat Ali ULUSOY
Tarih: 12.07.2003 Cumartesi
Yer: Ankara Barosu Eğitim Merkezi
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EK 3: Aile Mahkemeleri ve Cedaw(Kadrnlara Kar şı Her
Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi) (Panel)
Prof. Dr. Feride ACAR
ODTÜ Öğretim Üyesi
Semra UZUN
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
Sabahattin Ali ERDEM
Ankara Aile Mahkemesi Hakimi
Tarih: 10 Ekim 2003 Cuma
Yer: Adliye Konferans Salonu
Saat: 10:00-17:00
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EK 4: Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakk ı Tanınmasının
69.Yıldönümü Nedeniyle
Aile Mahkemeleri ve Medeni Kanun (Sempozyum)
3-4-5 Aral ık 2003
PROGRAM
1. Gün: 03 Aralık 2003 Çarşamba
Açılış
10:30-11:00: Aç ılış konuşmaları
Av. A. Esin ÖZBEY
Ankara Barosu Kadm Haklar ı Kurulu Başkanı
Av. Semih GÜNER
Ankara Barosu Başkanı
1. Oturum:
11:00-13:00: Soyba ğı,Tanıma ve Babalık,
Evlat Edirne, Velayet
Konuşmacı: Mustafa ŞİMŞEK
Yargı tay 2.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
Oturum Yöneticisi: Av. Jülide SOYBA Ş
13:00-14:00: Sorular ve tart ışma
2. Oturum
15:00-17:00: Aile Konutu, Di ğer Eşin Rızasına Bağlı işlemler, Mal Rejimine ili şkin Genel Htikümler, Edinilmi ş Mallara
Katılma Rejimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU
AÜ.Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Oturum Yöneticisi: Av. Nazl ı Özlem ATMACA
17:00-17:30: Sorular ve tartışma
2. Gün: 04 Aral ık 2003 Perşembe
1. Oturum
10:30-12:30: Evliliğin Genel Hükümleri, Bo şanma,
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Boşanmanın Sonuçları
Konuşmacı lar: Prof. Dr. Turgut AKINTÜRK
BÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
Hakkı DİNÇ
Yargı tay 2.Hukuk Dairesi Üyesi
Oturum Yöneticisi: Av. Ferda Berber
12:30-13:00 Sorular ve tart ışma
2. Oturum
14:00-16:00 Aile Mahkemeleri; Kurulu şu, İşleyişi
Yarg
ılama Usulü
Konuşmacılar: Funda TÜMER
Yargı tay 2.Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi
Muammer BIÇAKÇI
Ankara 1 Nolu Aile Mahkemesi Hakimi
İbrahim CILGA
H.Ü SHYO Öğretim Görevlisi
Fulya ÇAY
Sosyal Hizmet Uzman
ı
Oturum Yöneticisi: Av. Munise DAYI
16:15-17:30 Sorular ve tart ışma
3. Gün: 5 Aralık 2003 Cuma
13:00-14:00: "1923 Devriminin Mühürleri" Sinevizyon
Gösterin-ii (Eser: Feride B İLGİN, TRT)
14:00-14:45: "1934'den 2003'e Türk Kad ınının Yurttaşlık
Konumu"
Konuşmacı: Dr.Firdevs Gümü şoğlu
MSÜ Öğ
retim Üyesi
14:45-15:30: "Türkü Esintilerj" Müzik Dinletisi
Seza KIRGIZ
Devlet Opera Sanatç ısı
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EK 5: Av. A. Esin ÖZBEY'in Sempozyum Aç ış Konuşması
3-4-5 Aralık 2003
Sayın Başkanım, değerli meslektaşlarımız, değerli konuklarımız,
Hepinize etkinliğimize katıldığınız için teşekkür ediyor
ve hoş geldiniz diyorum. Üç gün boyunca, üç önemli konu
üzerinde konuşacak ve tartışacağız. Aile Mahkemeleri, Medeni
ın Yurttaşlık Hakkı.
Kanun, Kadın
Hem yurttaşlar hem de biz hukukçular için biraz merak,
biraz da ku ş ku ile beklenen Aile Mahkemeleri faaliyete başladığından bu yana geçen sürede hepimizin endi şesi biraz daha
arttı. Önce Aile Mahkemeleri'nin görev alanına giren davalann
devrinde bir kanşıklık yaşandı. Ardından, kanunun öngördü ğü
nitelikte "yargıç" ve "uzman" eksikli ğinin getirdiği sorunlarla
karşılaştık. Kurulan mahkeme say ısı, devredilen dosya sayısına
göre yeterli olmadı, bu nedenle duruşmalar üç, dört ve hatta
altı ay sonraya ertelenir oldu ve bütün bunlara ek olarak, "uygulanacak usulün" ne olacağı, daha doğrusu kanunda öngörülen usulün nasıl uygulanacağı yönünde hepimizi tereddütte
bırakan uygulamalar, sorular, sorunlar ya şanmaya başlandı.
inde birtakım sorunlar
Kuşkusuz, her yeni yasa hayata geçti ğ
mahkemesi
olarak takdim
ık"
yaşanır. Ancak topluma "uzmanl
ı
edilen bir yasanın, -salt AB ilerleme Raporu'nda yer almas ın
z
biçimde
ve
donanımsı
r
lıksız
bu
denli
hazı
temin amacıylaına
yürürlüğe konulması, Aile Mahkemeleri'nin görev alan
ru olgiren davaların niteliği ve hassasiyeti karşısında doğ
mamıştır. Tüm meslektaşlarımızın karşılaştığımız sorunları,
işbirliği içinde, fikir ve bilgilerimizi payla şarak kısa sürede
aşmak amacı yla, bugün burada Aile Mahkemeleri'ni ikinci
kez ve daha kapsaml ı tartışacağız.
1 Ocak 2002 tarihinde, uzun tartış malar sonucunda bizce
önemli bir eksiklikle kabul edilen yeni Medeni Kanunu da "Aile
Hukuku'na Getirdi ği Yenilikler" boyutu ile, 8 Mart 2003 günü
yine bu salonda, iki gün boyunca tart ışmış ve değerlendirmiştik. Kabulünden bu yana yakla şık iki y ı l geçmesine rağmen
ini koruyor.
yeni Medeni Kanunumuz hala "yeni" olma özelli ğ
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Kanımı zca bir süre daha "yeni" olmaya devam edecek. 8 Mart
2003 tarihinde yaptığımı z sempozyumdan sonra, meslekta şlarımızın Medeni Kanun konusunda benzeri toplant ıların ve
bilgilendirmelerin yinelenmesi yönündeki istekleri ve hepimizin de bunu bir ihtiyaç olarak hissetmemizden dolayı Medeni
Kanun'un Aile Hukuku'na getirdi ği yenilikleri bir kez daha,
ve biraz da elimizde somut yargısal kararlar oluşmuş halde
tartışacağız.
Kadmın yurttaşlık hakkı, üçüncü konumuz. Geride bıraktığımız Kasım ayı ve içinde bulunduğumuz Aralık ayı, genç
Cumhuriyetimizde devrim yasaların
ı n art arda çıkarıldığı
aylar. İşte bunlardan bazıları;
26 Kasım 1934: "Efendi, Bey ve Paş a Gibi Lakap ve Unvanlarm Kaldırıldığı na Dair Kanun"
30 Kasım 1925: "Şapka İktisası Hakkında Kanun"
30 Kası m 1925: "Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair
Kanun"
3 Aralık 1934: "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair
Kanun"
80 yıl, 78 yıl, 69 yıl önce Cumhuriyet' in ilk y ıllarmda, devrimin önderleri Orta Çağ'a ait kurumları toplumun bünyesinden
bir hamlede çekip attı lar ve Türk toplumunun önüne akl ın ve
bilimin aydınlığını yol gösterici olarak koydular.
Ve bugün bizi bir araya getiren, 5 Aral ık 1934: Teşkilat-ı
Esasiye Kanunu'nun 10 ve 11. maddelerinin de ğiştirilip kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasmın yıldönümü. Mustafa
Kemal, "Siyasi ve sosyal hakların kadın tarafından kullanılmasının, beş eriyetin saadeti ve prestiji aç ısından olduğuna
eminim" diyordu ve 1935 y ılında yapı lan ilk genel seçimde 18
kadın milletvekili TBMM'ye girdi.
Yapılan Anayasa değişikliği ile kadı nlara verilen hak
"yurttaşlık" hakkıdır. "Yurttaşlık" ise, biliyoruz ki, ba ğımsız
bir ulus-devletin varlığına bağlıdı r. Sömürge devletlerde,
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"yurttaşlık hakkı " diye bir hak yoktur. Milli mücadeleye ba şını koyan, işgalciye karşı cephede ve cephe gerisinde çarp ışan
ın mücadelesi bağımsız bir vatan içindi.
Türk kadının
Bu nedenle 5 Aral ık 1934'ü kadınları n, Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinden ayırmak, koparmak ve bu "yurtta şlık
hakkının" kadı nlara" tepeden inme" verildi ğini, bu konuda
kadınların bizatihi kendilerinin bir mücadelesi olmad ığını iddia
etmek; tarihi bilmemek, Türk kad ınlarının verdiği mücadeleyi
küçümsemek anlamına gelir.
Kadına seçme ve seçilme hakkını sağlamak amacıyla 1924
Anayasası'nda yapılan değişikliğin önemini kavrayabilmek
ın siyasal ve toplumsal konumu aç ısıniçin (1934'de), kadın
yan
bütün
öteki yasal düzenlemelerle birlikte
dan önem taşı
ele alınması gerekir. Neydi bu yasalar? 1934'e gelinceye kadar
kadının toplumsal yaş am içindeki yerini ve i şlevlerini dönüştürmesini sağlayacak öteki olanakları yaratan başta devrim
yasaları olmak üzere, Cumhuriyet ilkelerinin hepsi. Tekrar
nca yok.
etmekte sakı
Saltanatı n Kaldırılması (1922): Saltanat kald ırılmadan,
Cumhuriyet olmayacakt ı ve kadınlar sultarun tebası olacaktı.
Cumhuriyet'in İlanı(1923): Egemenli ğin sultandan halka
devri. Milletin kendi geleceğine el koyması.
nı dinHalifeliğin Kaldırılması (1924): Cumhuriyet, kaynağı
.
Dinsel
iktidar
den alan iktidar oda ğı ile birlikte yaşayamazdı
var olduğu sürece laiklik yerle şmeyecekti.
Tevhid-i Tedrisat Kanunu(1924): Tüm yurtta şların; laik,
bilimsel, pozitif ve birle şik bir eğitim görmesi. Kadınlara ve. erın toplumsal
keklere ilköğretim zorunlulu ğu getirilmesi. Kadın
yaşama çıkmasının temeli.
Kıyafet Kanunu (1925): Kadm ın, daha önce örtünme ko şulu
ın her
nedeniyle dışında kaldığı toplumsal ve ekonomik ya şam
ifadesi
ile
KAYA'
nın
Şükrü
bulması.
alanına girebilme olana ğı
"devrimin zorunlulu ğunun yerine getirilmesi"
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Medeni Kanun(1926): Mahmut Esat Bozkurt'un ifadesi ile
"Devrime, Türk tarihine ve Türk hayatına verilen yeni bir seyir.
Geçen 13 asrm durması " Türk milletine yeni, ileri ve uygar bir
hayatın açılması. Kadının hukukun bir öznesi yap ılması. Kul
değil, birey olması.
Latin Harflerinin Kabulü(1928): Kad ın
ın okur-yazarlığı.
Belediye Kanunu (1930): Kadmların belediye seçimlerinde
seçmesi ve seçilmesi.
5 Aralık 1934: 1924 Anayasası'nda yapılan değişiklikle
kadı nlara milletvekili genel seçimlerinde seçme ve seçilme
hakkı tanınması, yani "yurttaşlığının" tanınması.
Baş ta laiklik olmak üzere tüm bu devrim yasalar ı ve Atatürk ilkeleri, kadı n devriminin temel güvenceleridir. Ancak
bu "yasal" düzenlemelerin kad ının siyasal katılımını fiilen
de sağlaması için, bu düzenlemelerin toplumsal ve ekonomik
araçlarla desteklenmesi; feodalizmin ve dinsel gericili ğin beslendiği kaynakların kurutulması gerekmektedir.
80 yıl, 78 yıl,69 yıl önce çıkarılan kanunları ve bu kanunlar
çerçevesinde yapılan tartışmalarla bugün içinde bulunduğumuz manzara birlikte göz önüne getirildi ğinde, nereden nereye
geldiğimiz ve aslında korunacak değil; kazanılacak bir Cumhuriyetimizin oldu ğu açıktır.
Cumhuriyet'in kazanımlarını savunmak, Cumhuriyet'i
yeniden kazanmak, onları tanımakla mümkündür. Tan
ımak
ise, bu mevzilerin nası l dişle tırnakla, ne çetin mücadelelerle
elde edildiğ
ini iyi bilmekten, kriterlerimizi Kopenhag' da de ğil
Cumhuriyetimizde aramaktan, tarihimizin bugün unutturulmak istenen bu onurlu sayfas ını yeniden ö ğrenmekten ve
açmaktan geçiyor.
Bu üç günümüzün verimli, yararl ı ve başarılı geçmesini
diler, saygı lar sunarım.
A. Esin ÖZBEY
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EK 6: Kadı n Danışma Merkezi
Danışmanlık Eğitim Programı 2.Grup
10:00-11:30: Ki şilerarası ilişkilerde Etkililik
(Etkili İletişim)
Psikolojik Dan ışman Özden Yılmaz BİLGİN
11:30-13:00: İletişim Teknikleri(Şiddetin Tarumı ve Kapsamı, Şiddet Mağduru Kad ınla Görüş me Teknikleri)
Sosyal Hizmet Uzmanı Fulya ÇAY
13:30-14:30: 4320 say ılı Ailenin Korunmas ına ili şkin Yasa,
Kadın Danış ma Merkezi Faaliyetleri
Av. Yasemin BÜLBÜL
14:30-15:30: Ceza Kanununda Cinsel Suçlar
Av. Tülay BEKAR
15:30-16:30: Evlenme, Bo şanma, Mal Rejimleri,
Aile Konutu
Av. A. Esin ÖZBEY
16:30-17:30: Velayet, Evlat Edinme, Soyba ğı
Av. Munise DAYI
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EK 7: Anıtkabir Şeref Defterine Konulan Yaz ı
Türk ulusunun ve mazlum milletlerin büyük önderi yüce
Atatürk,
8 Mart 2004 Dünya Kadı
nlar Günü'nde, bizlere verdi ğin
vazgeçilmez yurtta şlık görevlerimizi yerine getirmekte kararlı
olduğumuzu ifade etmek için bir kez daha huzurunday ız.
Bizlere emanet ettiğin ulus devlet ve Cumhuriyet devrimlerimiz, emperyalistler ve kaderlerini onlarla birle ştiren;
gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeki yerli işbirlikçilerin ağır
saldırısı altmda.
Bağımsızlığımız yok edilerek sömürgele ştirilmek; üniter
devletimiz eyaletlere bölünerek, vatan ımız dış destekli gericilik
ve bölücülüğün coğrafyası haline getirilmek isteniyor.
Cumhuriyetimizin, milletin gücüne dayanarak yaratt ığı
tüm ekonomik değerler yok ediliyor. Ulus yorgun ve bitap
durumda.
Laiklik, tarikatların iktidar mevzilerini ele geçirmesiyle
yok ediliyor.
Kadmlarımı z, ulusal benliklerinden kopar ılıp, ortaçağm
veya kozmopolitizmin a ğına düşürülüyor.
Yüce Atatürk,
Biz varız. Türk Kadınları var. Türk kadınların
ı n yetiştirdiği milyonlarca Mustafa Kemal neferi var.
Huzurunda vatan
ımı za ve Cumhuriyetimize, sahip ç ıkmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Ba şaramayacaklar;
kazanan Cumhuriyet olacak, Mustafa Kemaller olacak.
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek ba ğımsız, egemen ve
başı dik yaş amaya devam edecek ! Rahat uyu!
8 Mart 2004
Ankara Barosu Kad ın Hakları Kurulu adına
Başkan Av. A. Esin Özbey
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EK 8: Dünya Kadı nlar Günü 2004 Basın Açıklaması
Sevgili Meslekta şlarımız, sevgili kadınlar, değerli yurttaşlar, sayın basın mensupları;
8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim için ba şarılarımızı
kutladığımız ve tarihsel görevleriniizi söyledi ğimiz bir gündür. Yaşadığımı z sorunlardan ve nedenlerinden hareketle,
bugün tarihsel görevimizi vatan ve Cumhuriyet için yeniden
Anadolu kadınları olmak, yeniden Müdafaa-i Hukuk olarak
belirliyoruz.
Kadınlar cephesinde "Manzara-i umumiye" şudur:
Kadının toplumsal konumunu yükseltmenin biricik yolu,
öğretimin birliği temelinde laik-bilimsel bir eğitim iken, eğitim
paramparça edildi.
Feodal düzenin aktörleri a şiretler, şeybler ve ağalar iktidar sahipleri tarafından desteklendi ve tarikatlar iktidar oldu.
İnsan hakları makyajı ile tarikatlara, cemaatlere özgürlük ve
itibar kazandırıldı.
Kadmlar; şeyhlerin, hocaların cariyeleri oldular. Falc ılarda,
tekke ve türbelerde umut tacirlerinin elinde sömürülmekteler.
Halkçı ekonomiden vazgeçildi; kadınlar daha da yoksullaşıldı,
n emeği IMF gibi merkezlere borç ödemekte kullan
tı, kadı
yoksulluğun pençesindeki kadınlar fuhuş a itildi.
Çağdaş uygarlık ülküsü yerine, "tele vole" kültürü yerle ştirildi. Kadınlar "popstarlar" ve "biz evleniyoruz" programlarına
mahkum edildiler; bellekleri, bilinçleri teslim al ındı.
Daha 275ubat'ta Yeni Şafak gazetesinde bir yazar, resmi
nikah kıyma yetkisinin imam ve müftülere de verilmesini ve
ı isteyen bir yazı
buna iliş kin devrim kanunun kald ırılmasın
yazdı.
Genç kızlarımı z genci ve kozmopolit dayatmalar alt ında
na
türbana kapanmak ya da göbe ğini açmak seçenekleri arası
sıkıştırıldı.
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Ve Güldünya daha 10 gün önce törenin kaç ıncı kurbanı
oldu...
İçinde bulunduğumuz bu "umumi manzara", Cumhuriyet
devriminin kazanımlarından verilen ödünler nedeniyle ortaya
çıktı. Verilen her ödün bizlere töre-namus cinayeti, ba şlık parasına satılan çocuklar, intihariar, ücretsiz aile işçiliği, çalışma
hayatı dışı
na itilme, tarikatların emrinde sömürülme, yoksulluk
ve fuhuş olarak geri döndü. Bu manzara kar şısında, nereden
nereye geldiğimiz ve aslında korunacak değil, kazanılacak bir
Cumhuriyetimizin olduğu açıktır.
Kadın Hakları Mücadelemizin Zemini, bağımsızlık ve
Cumhuriyet devrimimizdir.
Tam bağımsız bir vatan; egemen ulus; laik e ğitim; laik
devlet ve Devrim Yasaları. Bu zemin olmadan kad ın-erkek
eşitliğinden söz edilemez. Kad ın avukatlar olarak, mücadelemizde üzerinde durduğumuz zemin işte budur. Bu nedenle,
toplumsal cinsiyet e şitliği ve yasal eşitliğin sağlanmasında
temel kriterin, bütün yasalar ın üzerinde olan bağımsızlığımızm, Cumhuriyetimizin ve Devrim Yasalar ı'nın korunması
olduğunun bilincindeyiz.
Töreler, aşiretlerin ve tarikatları
n yasalarıdır.
Töreye kurban vermemek için, a şiretlerin ve tarikatları
n
tasfiyesi şarttır.
Daha 10 gün önce töreye bir kurban daha verildi. Ad ı Güldünya. TCK'nun değişmesi, yeterli sayıda sığmma evlerinin kurulması vb önlemlerin alınması elbette gerekmektedir. Ancak,
aşiretleri, reisleri; tarikatlar ı, şeyhleri tasfiye etmeden, sadece
sığınma evleri istemek, sadece TCK de ğişikliği ile yetinmek,
cinayetleri biraz geciktirmeyi istemek demektir.
Yönetimlerini ve Cumhuriyetini a şiretlere ve tarikatlara
teslim eden toplumların, kadınlarım törelere kurban vermesi
kaçınılmazdır. Bu sorun, ortaçağa ait, feodalizmin kurumları
olan tarikatları cemaatleri ve aş iretleri, "sivil toplum" olarak
niteleyip, fonlar ıyla destekleyen AB'ne Uyum Yasalar ı ile
çözülemez. Bu nedenle, feodalizmi tasfiye kararı nda olan
180

TÜBAKKOM

Cumhuriyet devrimimizi tamamlamak gerekmektedir. Türk
kadınları, ulusal her davanın tarafıdır.
Kadınlar olarak kendimize, 1919 yılında kadınları işgale
karşı direnişe çağıran Faika Hakkı' yı; Pozantı'lı Hatice Hanım'ı;
Tarsus'ta Kocaeli Grubu Mürettep Süvari Birli ği Müfrezesi' nde
görevli Fatma Hanım'ı; vatan ve namus mücadelesinden dolayı düşmanın türlü işkencesinden sonra f ırında yakılan Nazife
Kadın'ı; Kocayayla Mıntıkası ' nda, elde mavzer savaşırken,
aln
ından vurularak şehit edilen Gördesli Makbule Han ım'ı;
asker namıyla bilinen Saime Hanım'ı; Fransız işgaline karşı
kalkıştığı taarruzda ateş altındaki iki nef erini kurtarmak için
şehit düş en Tayyar Rahmiye Hanım' ı; Yunan işgal kuvvetlerine yol gösterdi ği için öz oğlunu alnından tek kur şunla vuran
ı ve milli mücadelenin bu kahraman
Domaniç'li Habibe Kadın
kadınların
ın açtığı yolda Türkiye'yi ayd ınlatan bütün kadının tarafıyız
larımızı örnek aldık. Bu nedenle ulusal her davan
ve yine en öndeyiz.
Ve bu nedenle demokrasi bizim için; türbana özgürlük,
imama nikah yetkisi, Diyarbakır' ı ABD'nin Büyük Ortadoğu
projesine merkez yapmak, Türkiye'yi yasalar eliyle eyaletlere
bölmek, Kıbrıs'ı Annan'a teslim edip AB toprağı yapmak deildir. Kıbrıs, ulusal davamızdır. Kıbrıs'ı savunmak, Türkiye'yi
ğ
savunmak demektir.
nları ulus devletimizi, ulusal egeBugün buradan; tüm kad ı
menliğimizi, bağımsızlığımızı korumaya; Cumhuriyetimizi ve
Devrim Yasalarımızı savunmaya ve yeniden Anadolu Kad ınları
olmaya çağırıyoruz.
Yurttaş sorumluluğumuzu biliyor ve sesleniyoruz:
"Millet ve vatanımızın zararmı mucip olacak her teşebbüsü
red ile erkeklerimizle beraber ve bütün mevcudiyetimizle bu
vatan müdafaa olunacaktır."
Vatan ve Cumhuriyet için; yeniden Anadolu kad ınları,
yeniden Müdafaa-i Hukuk!
Ankara Barosu Kadı n Hakları Kurulu
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EK 9: A.Esin Özbey' in 8 Mart 2004 Etkinliği Açış Konuşması
Değerli konuklar,
Dünyanı
n pek çok ülkesinde bugün, yani 8 Mart, Dünya
Kadınlar Günü olarak karşılanıyor. Ama biz, burada bulunan
herkes, eminim en ayrıcalıklı grubuz.
Bugün 1919' da "ya istiklal, ya ölüm" karar ı ile yola çıkanlarm, ulusun egemenli ğine dayanan, tam bağımsız ve yönetim
şekli Cumhuriyet olan bir Türk Devletini kurdukları; kurulan
Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel temellerini oluşturan Devrim Kanunlarımızm bır bir kabul
edildiği, biz kadınları
n "yurttaş" kılmdığı ve ulusumuzun "makus" kaderini değiştiren pek çok kararın alındığı Meciisimizde
olmak hepimize ayrı bir heyecan ve sevinç kattı.
Ama aynı zamanda mahcubuz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ve Türk ulusunun bireyi olmamızı borçlu olduğumuz milli mücadelenin ve Cumhuriyet'in önderlerine kar şı
mahcubuz. Mahcubuz çünkü:
ın toplumsal konumunu yükseltmenin biricik yolu,
Kadın
öğretimin birliği temelinde "laik-bilimsel" bir "e ğitim" iken,
eğitim paramparça edildi.
Feodal düzenin aktörleri aşiretler, şeyhler ve ağalar iktidar
sahipleri tarafından desteklendi ve tarikatlar iktidar oldu.
İnsan hakları makyajı ile tarikatlara, cemaatlere özgürlük
ve itibar kazandırıldı.
Kadınlar, şeyhlerin, hocaların cariyeleri oldular. Fallarda,
falcılarda, tekke ve türbelerde umut tacirlerinin elinde sömürülmekteler.
Halkçı ekonomiden vazgeçildi. Toplumun en yoksul bireyleri olan kadınlar daha da yoksullaştı, zaten ucuz ve yedek
işgücü olarak görülen kadın emeği IMF gibi merkezlere borç
ödemekte kullanıldı, yoksulluğun pençesindeki kadınlar fuhuşa itildi.
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Ekonomi Bakanı ekonominin iyi olduğunu kadınların çalışma hayatı
nı bırakıp, eve dönmeleri ile açıklamakta.
Çağdaş uygarlık ülküsü yerine, ulusal kültürü yozlaştıran
"tele vole" kültürü yerleştirildi. Kadınlar "popstarlar" ve "biz
evleniyoruz"lara mahkum edildiler, bellekleri bilinçleri teslim
alındı.
Yasaca tanınmayan birlikteliklere "dini nikah" kılıfı ile
meşruiyet sağlandı, hatta imam nikahlı, iki-üç "eşli" milletvekilleri oldu.
Daha 27 Şubat' ta Yeni Şafak gazetesinde bir yazar, resmi
nikah kıyma yetkisinin imam ve müftülere de verilmesini, ve
buna ilişkin devrim kanununun kald ırılmasını isteyen bir yazı
yazdı.
Güldünya daha 10 gün önce törenin kaç ıncı kurbanı
oldu.
Bunları engellemek, mücadele etmek de üzerimize dü şeni
tam olarak yapmamakla mahcubuz.
Ülkemizin içine sokuldu ğu süreç ile kadınların Cumhuriyet devrimiyle kazand ıkları hakları birer birer ortadan kald ırılıyor. Güldünya'yı öldüren "töre"; a şiretlerin yasası, türban,
tarikatların simgesidir. İktidarmı ve Cumhuriyet'ini aşiretlere
ve tarikatlara teslim eden toplumlar ın kadmlarını törelere kurna itmesi kaçmılmazdır. Aşiretler ve
ban vermesi ve toplum dışı
tarikatlar tasfiye edilmeden, TCK istedi ğimiz gibi değişse de,
yüzlerce sığınma evi açılsa da töre cinayetleri engellenemez;
kadın
ı türbana kapatılmış veya "televoleleştirilerek" özlerine
yabancılaştırılan uluslar yükselemez.
En vahim olanı, tarikatların ve cemaatlerin "sivil toplum"
olarak nitelenmesi ve bu bağ lamda sivil toplumun yüceltilmesi, türbana özgürlüğün, "insan hakları" "AB'ye uyum
na" sunulması ve ulusal devletimizden başlayarak, ulusal
adı
kazanımların ve davaların "uyum" sürecinde tasfiyesiin istenmesidir. Ulus devleti olmayan kadmlann Medeni Kanunlar ı
da olmaz.
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ABD'nin kurduğu İrak Geçici Hükümet Konseyi, Arap
ülkeleri içinde en ileri sayılan ve 1959 tarihli Medeni Kanunu
değiştirip;şeriat yasalarını geçerli kıldı. Yine ABD'nin yarattığı
Taleban, Afganlı kadınlarca dünyanın ilk feminist anayasas ı
denilen Anayasası'nı değiştirip, şeriat yasalarını geçerli kıldı.
"Demokrasi ve insan hakları" adı ile gelen emperyalizmin
kadına getireceği eşitlik türban ile burka aras ındaki fark kadardır.
Evet bizler eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Ancak bu isteklerimizin hiç birini sömürgeleştirme bedeli olarak
istemiyoruz. Demokrasi ve e şitlik bizim için; ulusal devletten
vazgeçmek, türbana özgürlük, imama nikah yetkisi, Diyarbakır'ı ABD'nin Büyük Ortado ğu Projesi'ne merkez yapmak,
Türkiye'yi yasalar eliyle eyaletlere bölmek, K ıbrıs'ı Annan
planları ile emperyalizmin yeni üssü yapmak de ğildir
Bizler kendimize 1919 yılında kadınları işgale karşı direnişe
çağıran Erzurum Kız Lisesi Müdiresi Faika Hakkı'yı; Pozantı'lı Hatice Hanım'ı; Tarsus'ta fahri milis mülazımı rütbesiyle
Kocaeli Grubu Mürettep Süvari Birli ği Müfrezesi'nde görevli
Fatma Hanım'ı; vatan ve namus mücadelesinden dolayı düşmanın türlü işkencesinden sonra fırında yakılan Nazife Kadm' ı;
Kocayayla mmtıkasında, elde mavzer savaşırken, aln
ından vurularak şehit edilen Gördesli Makbule Hanım'ı; asker namıyla
bilinen Saime Hanım'ı; oluşturduğu müfreze ile 9. F ırka'nın
Fransız işgaline karşı kalkıştığı taarruzda ateş altındaki iki
neferini kurtarmak için şehit düşen Tayyar Rahmiye Hanım'ı;
Yunan işgal kuvvetlerine yol gösterdi ğ
i için beline saklad ığı
tabancayla öz oğlunu alnından tek kurşunla vuran Domaniç'li
Habibe Kadm'ı örnek aldık.
Bu nedenle yurttaş kılındığımız ilk Meclisimizde, yurttaş
sorumluluğumuzla söz veriyoruz; "Millet ve vatanımızm zararını mucip olacak her teşebbüsü red ile erkeklerimizle beraber
ve bütün mevcudiyetimizle bu vatan müdafaa olunacakt ır."
8 Mart 2004
Avukat A. Esin Özbey
Kadın Hakları Kurulu Başkan
ı
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EK 10: Kadın Hakları Kurulu ve Kadın Danışma Merkezi
İç Yönergesi
KADIN HAKLARI KURULU
1. AMAÇ:
1. İnsan hakkı olan kadın haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliş tirilmesi için hukuksal alanda kad ın
aleyhine sonuç do ğuran düzenleme ve uygulamalar ı ortadan
kaldırmak; var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak; yargısal kararlarda ve toplumsal ya şamnın insan hakları olduğu bilinci ile toplumsal
da kadının hakları
cinsiyet eşitliğini hedefleyen kavrayışı oluşturmak;
2.Kadın olmalan nedeniyle şiddete ve hak ihlaline uğrayan
kadınlara yönelik olarak, onları bilgilendirme, yol gösterme,
psikolojik ve hukuksal danışmanlık yapmak üzere kurulmu ş
ışma Merkezi'nin i şleyişini sağlamak ve
bulunan Kadın Dan
geliştirmektir.
İİ. YAPILANMASI:
Kadın Hakları Kurulu; başkan, başkan yardımcısı, yazmanlar ve üyelerden oluşur.
A. Üyeler:
1.Kurul, iki yılda bir yapılan Anakara Barosu Genel Kururı sonucunda, kurulda
lu'ndan sonra, yönetimce yap ılacak çağ
çalışma isteğini Baro Başkanlığı 'na bildiren ve Yönetim Kurulu'nca üyeliğine karar verilen avukatlardan olu şur.
2. Tüm üyelerin belirlenen yıllık çalışma proramında yer
alan alanlardan en az birinde görev almaları ve çalışma yapmaları zorunludur.
3. Her üye ayda bir kez yarım gün Kadın Danışma Merkezinde nöbet tutmakla yükümlüdür.
4. Mazeretsiz olarak iki kez üst üste veya bir y ıl içinde topi sona erer.
lam dört kez toplantılara katılmayan üyenin üyeliğ
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Dört kez üst üste mazeret göstermek suretiyle dahi toplant ılara
katılmayan üyenin durumu kurulda görü şülüp, Baro Yönetim
Kurulu'na bildirilir.
B. Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yazmanlar:
1. Kurul kendi aras ından, katılanların oy çokluğu ile bir
yıllık dönem için başkan, başkan yardımcısı ve iki yazman
seçer.
2.Başkan, kurulu temsil eder. Toplant ılara başkanlık eder,
işlemleri yürühir ve denetler.
3.Başkan Yardımcısı, başkanm olmadığı zamanlarda başkanın görevlerini üstlenir.
4.Yazman, toplantıda görüşülen ve alınan kararları tutanağa geçirir, alınan kararları kara defterine işler. Üyelerin toplantıya çağrılması, gündeme göre gerekli dosya ve doküman ın
hazırlanmasını sağlar; toplantıya katılsın katılmasın tutanağın
bir suretini, üyelerce Kadın Danışma Merkezinden al ınacak
şekilde tüm üyelere ulaştırır.
C. Toplantılar:
1. Kurul, olağanüstü durumlar dışında, her ayın 1. ve 3.
Pazartesi günleri saat 12:30' da Ankara Barosu Kurullar Çalışma
Merkezi'nde toplan
ır.
2.Her toplantıda bir sonraki toplantının gündemi belirlenir
ve gündem üye sayısınca çoğaltılır. Her üye bu gündemi Kad ın
Dan
ışma Merkezin'den almakla yükümlüdür.
İİ !. ÇALIŞMA YÖNTEMİ:
1.Kurul, amacı doğrultusunda her yeni dönem için y ıllık
çalışma programı belirler. Bu programın dışı
nda çalışma yapılması düşünülen konular üzerinde bu durum öncelikle kurula
önerilir, öneri kurulda karar altına alınır.
2.Yapılacak çalışmaların niteliğine göre alt kurullar oluşturulur. Alt kurulda yer alan üyeler üstlendikleri görevleri
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belirlenen süre içinde tamamlar. Bu görev tamamlan ıncaya
kadar, her toplant ıda aşamalardan kurula bilgi verilir. Alt
ı tamamladıktan sonra, Kurul Başkanlığı'na
kurul çalışmasın
rapor verir.
3. Alt kurullarda yer almasa da, kurul adına bir görev üstlenen ya da bir çal ışmaya katılan her üye, bu çalışma ve görev
konusunda kurula yazılı bilgi vermekle yükümlüdür.
IV. ÇALI ŞMA ALANLARL
Kurul, belirlenen amac ı doru1tusunda;
1.Başta Ceza Kanunu, İş Kanunu ve Medeni Kanun olmak
n aleyhine sonuç
üzere mevcut tüm kanunlar ve mevzuatta kad ı
temelinde
değişmesi
eşitliği
doğuran hükümlerin, kadın-erkek
için çalışmalar yapar.
2. Kendi içinde ve mesleki çevreye yönelik cinsiyet ayr ımcılığmın önlenmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim çalışmaları yapar.
3. Kurul amaca uygun tüm yasa ve sözle şmeleri, belge ve
bilgileri bir araya getirir, istatistiki çal ışma yapar, dokümantasyon ve arş iv merkezi oluşturur.
4. Amaca uygun ulusal ve uluslar aras ı alanda araştırmalar yapar; toplantılar, paneller ve konferanslar düzenler;
kitap, dergi, bro şür, el ilanı, afiş vb. yayınlar hazırlar. Amaç
ve ilkeler doğrultusunda gündeme ili şkin konularda Baro
inde basın açıkBaşkanlığı bilgilendirilmek suretiyle gerekti ğ
lamaları yapar.
5.Kurul çalışmaları ile ilgili bilgileri ve duyurular ı düzenli
olarak Ankara Barosu web sayfasına iletir.
6. Mevcut yasalarda var olan hak ve özgürlükleri kullanma bilinci oluş turma yönünde bilgilendirme çal ışmaları yapar.
Kadın Daanış ma Merkezi'nde hukuksal ve psikolojik danış ı
manlık hizmetinin sürekliliğini, merkezin düzenli çal ışmasın
ve geliştirilmesini sağlar.
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7. Kadın Danış ma Merkezi'nde gönüllülük temelinde yapılacak çalışmanın daha verimli ve kalıcı olması bakımından
dönemsel olarak kurul içi e ğitim(danışmanlık eğitimi) çalışmaları yapar.
8. Kadın Danış ma Merkezi için düzenli olarak aylık nöbet
listesi oluş turur ve denetler.
9. Danışmanlık hizmeti sırası nda tutulan formlardan
yola çı karak, istatistiki sonuçlar elde etmek üzere çal ışmalar
yapar.
10.Tüm bu çalışmaların
ı baş ta TÜBAKKOM olmak üzere,
diğer Baro Kadın Hakları Kurulları olmak üzere; ilgili kurum,
kuruluş, demokratik kitle örgütleri ve ki şilerle işbirliği içinde
yürütür.
11. Yukarıda belirtilenler dışı nda amaca uygun olan ve
gerekli projeleri üretir ve uygular.
12.Kitle iletişim araçlarmdaki kadm aleyhine olan yaymian
izler, gerekli durumlarda müdahale eder.
KADIN DANI ŞMA MERKEZ İ:
Ankara Barosu Kad ın Dan
ışma Merkezi, Kadın Hakları
Kuruluna bağlı olarak çalışma yapar.
1. AMACI VE GÖREVLERİ:
1. Mevcut yasalarda var olan hak ve özgürlükleri kullanma
bilinci oluş turma yönünde kadınları bilgilendirir.
2.Şiddete uğrayan kadınlara hukuksal ve psikolojik destek
sağlar, bu alanda gönüllü çal ışma yapar.
3. Başvuran kadınların durumlarına göre gerekli (Adli Yardım, sığınmaevi, Cumhuriyet Savc ılığı, mahkemeler, SHÇEK,
Valilik, Kaymakaml ık ve ilgili diğer kurumlar) yönlendirmeyi
yapar.
4. Adli Yardı m kapsamında(özelliği olan) pilot davalar
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oluşturarak mağdur kadınların ücretsiz avukat deste ğinden
yararlanmasmı sağlar.
İİ. İŞLEYİŞİ:
1.Kadm Danışma Merkezi'ndeki hizmetler, Ankara Barosu
Kadm Hakları Kurulu'nda görev alan ve meslek içi e ğitim (danışmanlık eğitimi) almış kadın avukatlar tarafından verilir.
2.Danış manhk hizmeti, "hizmetin s ınırı, danışmanm nitelikleri, danışma hizmeti sırasında uyulması gereken kurallarilkeler, doğru yönlendirme, danışman ve başvuran arasındaki
iletişimin ve ilişkinin biçimi" hususlarında belirlenmiş olan
kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu kurallar, titizlikle uyulmaından Kadın Danışma
sı ve işlerliğinin sağlanabilmesi bakım
Merkezi panolarında ayrıca duyurulur.
ış kadın avuitimi alm
ışmanlık eğ
3. Kurul üyesi ve dan
katlar her ay günde yar ı m gün merkezde nöbet tutmakla yükümlüdürler. Nöbet sırasında alınan başvurular için başvuru
ve takip formiarırun doldurulması zorunludur.
İİ!. YÜRÜRLÜK:
1. Bu yönerge, Ankara Barosu Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlü ğe girer.
2.Bu yönergede hüküm bulunmayan durumlarda Ankara
Barosu Kurul ve Komisyonları' nın Kuruluş, Görev ve Çalışma
Usulleri Hakkındaki Yönerge hükümleri uygulanır.
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BURSA BAROSU KADIN HUKUKU KOM İSYONU
2003 YILI FAALİYET RAPORU

14.01.2003 tarihinde TÜBAKKOM olarak Ba şbakan Yardımcısı Ertuğrul YALÇINBAYIR ziyaret edilmi ş ve KSSGM' nin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ığı bünyesinden çıkanlarak,
Başbakanlığa bağlanması ve bir an önce Teşkilat Yasası'nın
çıkartılması gerektiği konusunda görüşülmüş tür. Bu ziyaretle birlikte KSSGM ve TBB ziyaret edilmi ştir. Görüşmelere
Bursa'yı temsilen Av. Nilgün BERK ve Av. Aylin YEKELER
katılmışlardır.
25-26 Ocak 2003 tarihinde Adana'da gerçekle ştirilen Genel
Üye toplantısına Av. Nilgün BERK, Av. Aylin YEKELER, Av.
Gizem GÜNGÖR katılmışlardır.
18.02.2003 tarihinde Nilüfer Lions Kulübü'nün düzenledi ği
Medeni Yasa ve Aile Mahkemeleri'nin kurulu şu ile ilgili olarak Av. Gizem GÜNGÖR Baro Ba şkanı Av. Asude ŞENOL'la
birlikte katılmışlardır.
19.02.2003 tarihinde KADER taraf ından düzenlenen Medeni Yasa konulu toplantıya Av. Aylin YEKELER konu şmacı
olarak katılmıştır.
6-7-8 Mart 2003 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen "Yeni
Medeni Yasa'nın Aile Hükuku'na Getirdi ği Yenilikler ve Uygulaması " konulu sempozyum ve 8 Mart Dünya Kad ınlar Günü
etkinlikleri dolayısıyla basın açıklaması yapılması ve Anıtkabir
ziyaretine, Bursa Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu'nu temsilen Av. Nilgün BERK, Av. Aylin YEKELER, Av. Gamze RACA,
Av. Gizem GÜNGÖR katılmışlardır.
13.03.2003 tarihinde Olay TV de yay ı
nlanan "soru-cevap"
programında Medeni Yasa, bo ş anma, aile konutu konusunda
Av. Nilgün BERK konu şmacı olarak katılmıştır.
24.03.2003 tarihinde Eski şehir Barosu'nca düzenlenen "Yasalarımızda Kadın Hakları " konulu panele Av. Nilgün BERK,
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Av. Şenal SARIHAN'la birlikte panelist olarak kat ılnuştır.
02.04.2003 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline Medeni Yasa (nişanlanma, evlenme, bo şanma,
mal rejimi, aile konutu, velayet, miras) hakkında bilgilendirme
çalışması yapılmış Av. Nilgün BERK, Av. Gamze RACA bu
çalışmaya katılmışlardır.
Aynı çalışmanm devamı olarak 07.04.2003 tarihinde Av.
Şengül ÖZDEMİR AĞ CABAY ve Av. Elif ESKI görev alm ışlardır.
07.04.2003 tarihinde Av. Aylin TANSEL YEKELER, Olay
ına "evlat edinme,
Tv'de yayınlanan "soru-cevap" program
velayet, miras" konularında konuk olmu ştur.
Yerel Gündem 21 ve Nilüfer Belediyesi taraf ından başlatı lan ana-baba okulunda, Hukuk bölümünde Bursa Barosu Kadm
Hukuku, Çocuk Hakları ve İnsan Hakları Komisyonları görev
almışlardır. Kadın Hukuku Komisyonu üyelerinden Av. Aylin
YEKELER ve Av. Gamze RACA 18.03.2003 tarihinde Medeni
Yasa (nişanlanma, evlenme, boş anma, evlat edinme, velayet,
miras) 4320 sayılı Ailenin Korunmasma Dair Yasa hakk ında
ders vermişlerdir.
25.03.2003 tarihinde Av. Gizem GÜNGÖR "Töre Cinayetleri ve Tecavüz" konusunda anlat ımda bulunmuştur.
01.04.2003 tarihinde Av. Müge DÖVENC İOĞLU ve Av.
Seyhan ERTEGÜN "Mal Rejimleri ve 4320 sayılı Yasayı anlatmışlardır.
04.04.2003 tarihinde Av. Elif ESK İ ve Av. Gamze RACA
yine Medeni Yasa'y ı anlatmışlardır.
08.04.2003 tarihinde Av. Müge DÖVENC İOĞ LU ve Av.
Aylin YEKELER, Medeni Yasa hakkı nda konuş ma yapmışlardır.
29.04.2003 tarihinde töre cinayetleri, tecavüz, çocuk istismarı konularmı Av. Cem FIRAT anlatmıştır.
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21.04.2003 tarihinde Bursa TV de yay ınlanan "Mercek" adl ı
programda "Kadının siyasetteki yeri, yasal hakları ve aile içi
şiddet" konularında Av. Nilgün BERK, Ahmet KÖNBE'nin
konuğu olmuştur.
22.04.2003 tarihinde Radyo Türk'teki "Medeni Yasa ve
aile içi şiddet" konusundaki söyleşiye Av. Nilgün BERK katılmıştır.
04.05.2003 tarihinde IV. Dönemin son Yürütme Kurulu
toplantısı Bursa'da gerçekleştirilmiştir.
24-25 Mayıs 2003 tarihlerinde Urfa Barosu'nun ev sahipliginde gerçekleştirilen TÜBAKKOM Genel Üye toplant ısına
Nilgün BERK ve Av. Aylin YEKELER katılmışlardır.
23-25 Haziran 2003 tarihleri aras ında, Bursa Barosu Kadı
n
Hukuku Komisyonu ve TOSAM (Toplum Sorunların
ı Araştırma Merkezi) tarafından "Kadının toplumsal etkinli ğinin
arttırılması" konulu bir eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.
Eğitimci olarak Prof. Dr. Do ğu ERGİL, Zeynep AKINCI, Öykü
YALÇIN katılmışlardır. Programda; "küreselle şme ve sivil toplumun önemi, iyi yöneti şim, liderlik, iletişim becerileri, sorun
çözümü, uzlaşmazlık yönetimi, değişim yönetimi, stratejik
planlama, AB'nin hikayesi, AB'de cinsiyet dengeli kalk ınma
ve iyi yönetişim örnekleri" konuları yer almıştır. Eğitim seminerine birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partilerin kad ın
üyelerinin katılımı sağlanmıştır.
2. Ulusal Kadın Etkinlikleri Festivali "Küreselle şme ve
Kadın" temasıyla 18-24 Eylül tarihleri aras ında Bursa'da gerçekleştirilmiştir. Kadın Komisyonu olarak etkinliklere katılım
sağlanmıştır. 19 Eylül 2003 tarihinde "küreselleşme sürecinde
kadın" ve " şiddet, kadm ve suç" konulu panele Nilgün BERK
panelist olarak katılmıştır.
11-12 Ekim 2003 tarihinde Van Barosu'nun ev sahipli ğinde
gerçekleştirilen TÜBAKKOM Genel Üye toplant ısı
na Nilgün
BERK katılmıştır.
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25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele ve Dayanış ma Günü dolayısıyla TÜBAKKOM basm
açıklaması Bursa'da yap ılmıştır.
5 Aralık, Türk kadınına seçme ve seçilme hakk ının verilmesi dolayısıyla basın açıklaması yapılmıştır.
Aile Mahkemeleri'nin kurulu şu ve çalışmaları yla ilgili
halkı bilgilendirmek amac ı yla Nilgün BERK, Bursa TV'ye
konuk olmuştur.
nda, Medeni Yasa,
n dışı nda; mahalle hizmet odalar ı
Bunları
4320 sayılı Ailenin Korunmas ına Dair Yasa ve İş Yasası' ndan
kaynaklanan hakları kadınlara komisyon üyeleri taraf ından
anlatılmaktadır.
Bursa Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Ba şkanı
Av. Nilgün BERK
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DENİZLİ BAROSU KADIN HAKLARI KOMİSYONU
2003 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun 2003 y ılına
ait çalışma raporu aşağıda sunulmuştur.
25.01.2003 tarihinde Adana'da yap ılan TÜBAKKOM Yürütme Kurulu toplantısına komisyonumuzu temsilen Avukat
Bilsen KURT ÖZEN katıldı.
Adana'da yapılan toplantıda alınan karar gereğince; Türk
Medeni Kanunu'nun Yürülüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanun'un 10 maddesinin 1. fıkra, 2. fıkra 3. cümlesinin
değiştirilmesi ve 3. fıkranm madde metninden çıkarılmasina
ilişkin kanun teklifi ile ilgili bas ın toplantısı yapıldı. Tüm basın
mensuplarına metin dağıtıldı ve fakslandı.
Ege Bölge temsilcisi olarak Adana toplant ısında bulunmayan Bölge Barolarına sonuç bildirisi fakslandı.
Toplantıda alman karar doğrultusunda 4320 sayılı Yasa ile
ilgili olarak her ilde Emniyet görevlilerinin e ğitimi konusunda
Denizli Barosu Yönetim Kurulu'na önerge verildi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü için TÜBAKKOM tarafından Ankara'da yap ılacak olan toplantıya Avukat Bilsen KURT
ÖZEN, Avukat Akgün ACAR ve Avukat Ilkay A. DO ĞAN'ın
katılmalarma karar verildi.
Denizli'de yapılacak 8 Mart etkinlikleri için Avukat Berrin
ZOLAN, Avukat Hatice ÇALLI ve Hülya ELYAS' ın görevlendirilmelerine karar verildi.
6-7-8 Mart tarihlerinde TÜBAKKOM taraf ından Ankara'da
yapılan seminer ve toplantıya, komisyon üyelerimiz Avukat
Bilsen KURT ÖZEN, Avukat İlkay A. DOĞAN ve Ayukat
Akgün ACAR katıldılar.
İlimizde Denizli Kad ın Platformu tarafmdan düzenlenen
etkinliklere Denizli Barosu Kad ın Komisyonu olarak katıldı.
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14 Mart 2003 tarihinde Denizli i şadamları Lokali'nde Baromuz üyeleri ile 8 Mart Kad ınlar Günü'nü kutlama amaçl ı
yemek düzenlendi. Geni ş katılımın sağlandığı yemekle Denizli
Barosu bayan avukatlarının Kadınlar Günü kutlandı ve kadın
sorunları tartışıldı.
Yıl boyunca Kadın Sığınma Evi ile yap ılan ortak çalışmalarla hukuki sorunları olan ve sığınma ihtiyacı olan baynalar
sığınma evine yerleştirildi. Muhtelif ihityaçlar ı tespit edilip
yardımlarda bulunuldu.
21-22 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da yap ılan "2. Ulusal
Kadm Çalışması Yapan Hükümet Dışı Kuruluşlar" toplantısına
Avukat Güliz KESKİNER katıldı.
4 Mayıs 2003 tarihinde Bursa'da yap ılan TÜBAKKOM
toplantısına Avukat Güliz KESKİNER katıldı.
Toplant
ıda alınan kararlar değerlendirildi. Sonuç bildirgesi
Bölge Baroları'na faksiandı.
24-25 Mayıs 2003 tarihlerinde Urfa'da yap ılan TÜBAKKOM Genel Kurulu'na Avukat Bilsen Kurt ÖZEN, Avukat
Akgün ACAR ve Avukat Berrin ZOLAN kat ıldılar.
Toplantının değerlendirmesi yapıldı. Yeni bölge temsilcisi
Manisa Barosü Kad ın Komisyonu ile görü şme yapıldı.
Adli Yıl Açılışı ile birlikte;
Önceki dönem oldu ğu gibi komisyona, hukuki yard ım için
başvuran bayanlara yine nöbet listesi uyarınca yardımların devamına karar verildi.
Yeni Adli Yıl dolayısıyla 27.08.2003 tarihinde bayan avukatlar arasında yemek düzenlenmesine ve bayan hakimlerin
de yemeğe davet edilmelerine karar verildi.
nda 10-11 Ocak 2004 tarihinTÜBAKKOM Van toplantısı
de yapılacak olan Yürütme Kurulu toplantısının Denizli'de
yapılmasına karar verildiğinden toplantının yeri ve yapılacak
işlemler değerlendirildi.
24.10.2003 tarihinde psikolog Şebnem DAL' ın konuşmacı
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olarak katıldığı "çağımızın hastalığı stres" konulu söyleşi düzenlendi. Meslektaşlarımızm yoğun katılımıyla oldukça yararlı
olan panelin daha geniş çaplı olarak 2. kez düzenlenmesine
karar verildi.
23.10.2003 tarihinde cezaevindeki bayan mahkumlar
ziyaret edildi. Cezaevi müdürü ile yap ılan görüşmede mahkumların genel sorunları ve bayan koğuşunun genel durumu
hakkmda bilgi alındı.
Bayan mahkumlarla ko ğuşlarında yapılan görüşmede sorunları dinlendi. Hukuki yardım yapıldı. Öncelikli sorunlannın
cezaevinin fiziksel ko şullarmdaki yetersizlik ve maddi kaynakl ı
sorunlar olduğu, mahkumların ekonomik kazanıma yönelik
faaliyetleri değerlendirmek istedikleri tespit edildi.
Düzenlenen söyleşide, bayan meslektaşlara durum anlatıldı. Cezaevinin fiziksel şartlarındaki yetersizlik ve di ğer
sorunlar Denizli Başsavcılığı ve ilgili makamlara duyuruldu.
Meslektaşların katkıları ile toplanan ve alınan giyecek ve
çeşitli ihtiyaç maddeleri yapılan ikinci ziyaretle mahkumlara
ulaştırıldı.
Cumhuriyetin 80. y ı lı etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen "Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Kadını'nm
Sorunları" isimli, Gazi Üniversitesi Profesörlerinin konu şmacı olarak katıldıkları panele Avukat Bilsen KURT ÖZEN ve
Avukat Berrin ZOLAN katıldılar. Kadmın hukuki sorunları
ile ilgili sorunlara ve katılımcılara Avukat Bilsen KURT ÖZEN
nda geniş
tarafından açıklamalar yapıldı. Açıklamalar yerel bası
yer aldı.
5 Aralık Türk Kadmına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilmesi Günü etkinlikleri çerçevesinde basına yazılı açıklama
yapıldı.
Denizli Barosu'nca düzenlenen "Medeni Kanundaki Değişiklikler ve Aile Mahkemeleri" konulu seminer için Baro
Yönetim Kurulu ile ortak çalışmalar yürütüldü.
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6 Aralık 2003 tarihinde PAÜ Krnıklı Kampüsü'nde yap ılan
panele Yargıtay Başkanı Eraslan ÖZKAYA, Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi Başkanı Ali İhsan ÖZUĞUR ve Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU konuşmacı olarak katıldılar. Çok sayıda Yargıtay üyesi
panele iştirak etti. Komisyonumuz panelde Yönetim Kurulu
ile birlikte ev sahipliği yaptı.
6-7 Aralık 2003 tarihinde yine Denizli Barosu taraf ından
düzenlenen bölge barolar birliği toplantısına başta TBB Başkanı, İstanbul, Ankara, İzmir Baro Başkanları ile birlikte toplam
23 Baro'nun başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldılar. Bu
ılarda da Yönetim Kuruluna komisyonumuz taraf ından
toplant
aktif destek verildi.
6 Aralık 2003 günü Yargıtay Başkanı, 2. HD Başkanı, TBB
i Baromuz
Başkanı ve diğer katılımcılar onuruna gala yemeğ
tarafından düzenlendi. Komisyonumuz, gecede Yönetim Kurulu ile birlikte ev sahipli ği yaptı.
10-11 Ocak 2004 tarihinde yap ılacak olan TÜBAKKOM
V. Dönem 2. Üye toplant ısının Denizli'de yap ılamsına karar
verildi.
Saygılarımıza.
25.12.2003
Denizli Barosu
Kadın Hakları Komisyonu
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DİYARBAKIR BAROSU KADIN HAKLARI
DANI ŞMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Mayıs 2003-Ocak 2003 Dönemi Çal ışma Raporu

27.11.2002 tarih ve 2002/364 say ılı Yönetim Kurulu kararı
ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Diyarbakır
Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezi'ne
dönüşmüş ve kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarını
yürütmüştür.
20 Haziran 2003 tarihinde Yeniköy mezarlığında Şemse
ALLAK' ın cenaze törenine merkezimiz üyesi 11 avukat katılmıştır.
23 Haziran 2003 tarihinde TCK tasar ısına ilişkin görüşlerimiz konusunda Diyarbakı
r Barosu Eğitim Merkezi'nde bas ın
açıklaması yapılmıştır.
7-14 Temmuz 2003 tarihlerinde British Council Kamer
işbirliği ile Antalya'da yapılan "Kadına Yönelik Şiddet" konulu eğitim programında Av. Habibe DEYAR ile Av. Nadide
KURUL katılmıştır.
5 Temmuz 2003 tarihinde Adana'da yapılan TÜBAKKOM
Yürütme Kurulu toplantısma Av. Remziye TANRIKULU katılmıştır.
13 Eylül 2003 tarihinde KADER'in Diyarbakır'da gerçekleştirilen "Kadın Erkek Eşitliği, Aktif Siyasette Kad ın'ın Yeri"
konulu çalışmaya Av. Sevim ÖLMEZ ile Av. Fehmile KAŞ
DANIŞ katılmıştır.
27-28 Eylül 2003 tarihinde İstanbul'da yapılan TÜBAKKOM Yürütme Kurulu toplant ısı ile Avrupa Birliği Eğitim
Semineri'ne Av. Saime ERDOĞAN katılmıştır.
11-12 Ekim 2003 tarihinde Van' da gerçekleştirilen TÜBAKKOM Genel Üye toplantısına Av. Zelal ERDOĞAN, Av. Aysel
ABA, Av. Saime ERDOĞAN, Av. Sıla TALAY, Av. Müzeyyen
NERGİZ katılnuşlardır.
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14-17 Ekim 2003 tarihlerinde The British Counsil ile KAMER işbirliği tarafından Ankara'da gerçekleştirilen "kadına
yönelik şiddet" konulu eğitim seminerine Av. Sıla TALAY
katılmıştır.
23-24 Ekim 2003 tarihinde İstanbul'da Şahmeran Kadın
Dayanışma Merkezi tarafmdan gerçekleştirilen sempozyumda
Av. Meral DANIŞ BEŞTAŞ sunum yapmıştır.
31 Ekim 2003 tarihinde Kızıltepe'de KAMER tarafından
gerçekleştirilen bilinç ytikseltme çal ışmasında Av. Saime ERDOĞAN sunum yapmıştır.
7 Kasım 2003 tarihinde Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi'nde
ın yargılandığı dava dosyası
barış istemi nedeniyle 125 kad ın
duruşmasına Av. Zelal ERDOĞAN ile Av. Meral DANIŞ BEŞTAŞ katılmışlardır.
8 Kasım 2003 tarihinde Batman'da KAMER taraf ından
gerçekleştirilen bilinç yükseltme çalışmasına Av. Remziye
TANRIKULU konu şmacı olarak katılmıştır.
18 Kasım 2003 tarihinde Kadriye DEMİREL'in namus ciış
nayetine kurban gitmesi nedeniyle basın açıklaması yapılm
ve ayn
ı gün Merkez Üyesi 21 avukat Kadriye DEM İREL'in
cenaze törenine katılmıştır.
19 Kasım 2003 tarihinde Gün TV'nin "töre cinayetleri"
konulu programına Av. Zelal ERDOĞAN katılmıştır.
20 Kasım 2003 tarihli TV 21'deki "töre cinayetleri" konulu
programa Av. Saime ERDOĞAN katılmıştır.
21 Kasım 2003 tarihinde Diyarbakır Barosu Eğitim Merkezi'nde Kadmlara Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle
basm açıklaması yapılmıştır.
22-23 Kasım 2003 tarihlerinde İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi tarafından gerçekleştirilen "kadına yönelik şiddet ve yaşamda kadm" konulu panelde Av. Zelal ERDOĞAN
" şiddete maruz kalan kadınların başvurabilecekleri hukuki
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mekanizmalar" konusunda sunum yapm ıştır.
13 Aralık 2003 tarihinde Adana'da gerçekleştirilen "kadın.
ve siyaset" konulu panel ile 14 Aral ık 2003 tarihinde Adana'da
yapılan TÜBAKKOM 3. Yürütme Kurulu Toplantısı' na Av. Saime ERDOĞAN katılmıştır.
09.01.2004 tarihinde Bingöl'de KAMER taraf ından gerçekleştirilen bilinç yükseltme çal ışmasında Av. Fehmile KAŞ
DANIŞ sunum yapmıştır.
Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Danışma ve Uygulama
Merkezi'ne bugüne kadar 363 başvuruda bulunulmu ştur.
Başvurucuların tümüne danışmanlık hizmeti, verilmi ş, 111
başvurucunun da Adli Yardım kapsamında davaları takip
edilmiştir.
Diyarbakır Barosu
Kadın Hakları Danışma ve
Uygulama Merkezi
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ESKİŞEHİ R BAROSU KADIN HUKUKU KOMISYONU
2003-2004 ÇALI ŞMA RAPORU

1. KOMİ SYON ÜYELERİ
Komisyon Ba şkanı: Av. Ayşe ÜNLÜCE
Başkan Yardımcısı: Av. Sahra MUTLU KAVAS
Sekreter: Av. Banu BAZARKAYA
üyeler:
Av. Yaşar KARAGÖL
Av. Suna Özgür CURA
Av. Eda UZUNPINAR
Av. Hasan SİNGİL
Av.. Filiz DESTİCİ
Av. Adalet SEZER
Av.. Çiğdem SÜLÜKOĞLU
Av. Banu BAYIKER
Av. Nurdan GÖKGÖZ
Av. Özge YILDIRIMER
Av. Duygu AKÇARDAK
Av. Tuba SUSOY
Av. Arzu Şentürk DINÇER
2. KOMİ SYONUN TANITIMI
Komisyonumuz ilk olarak Eskiş ehir Barosu Yönetim Kurulu kararı ile 1999 tarihinde kurulmu ştur.
Ekim 2002 tarihinde yap ı lan Baro seçimleri sonucunda
komisyon tekrar olu şturulmuş olup, faaliyetlerine başlamıştır. Komisyon üyeleri her on be ş günde bir Salı günleri toplanmaktadır.
Komisyonumuz çal ışmalarını, Ekim 2000' deki Baro Genel
Kurulun'da kabul edilen "Eski şehir Barosu Komisyonlar ı Çalış ma Yönetmeliği"ne göre yürütmektedir.
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3. KOMİSYONUN AMACI
Yasalarca belirlenmiş hakların gelişmesi ve kadın erkek
eşitsizliğini içeren kanun maddelerinin de ğişmesi için her
platformda çalış mak, hakları anlatılarak toplumun ve kadının bilincinin yükselmesini sa ğlamak temel amacımızdır. Bu
nedenle öncelikle yeni Medeni Yasa ve Ailenin Korunmas ına
Dair Yasa başta olmak üzere kadın haklarına yönelik tüm yasal
düzenlemeleri anlatmak ve bilinçlendirmek çal ışmalarımızın
ana yoğunluğunu oluşturmaktadır. Komisyonumuz belirtilen
amaçlarımız doğrultusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. Bunun için öncelikle daha geni ş kitleye ulaşabilmek için yerel
basında ve yerel televizyonlarda Yeni Medeni Yasa'n ın ve Ailenin Korunmasına Dair Yasa'nı n tan
ıtılması için çalışmalar
yapılmıştır. Sivil toplum örgütleri ile i şbirliği içinde özellikle
kenar mahallelerde oturan kad ınlara ulaşılmaya çalışılmış ve
yasal hakları anlatılmıştır. Ayrıca komisyonumuza başvuran
kadınlara dan
ış ma hizmeti verilmekte, gerekirse Adli yard ıma ve sığınma evine yönlendirilmektedir. Çal ışmalarımızdan
örnekler vermek gerekirse;

4. KOMİSYONUMUZUN FAAL İYETLERİ
Komisyonumuz yukarıda belirtilen amaçlarımız doğ
rultusunda faaliyetlerini yürütmekte olup 2003 y ılı faaliyet raporu
aşağıya çıkarılm
ıştır.
1. 10.01.2003 tarihinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlü ğü'ne
bağlı "Zihinsel Özürlü Kad ın Bakımevi" Baro Başkanımız
Av. Oğ
uz Sezer ARSLAN ba şkanlığında, komisyonumuz tarafından ziyaret edilmiş ve bakımevine çay makinesi hediye
edilmiştir.
2. "Ailenin Korunmasına Dair Yasa" hakkında hazı
rlanan
metin yerel bası na duyuruldu ve Ocak 2003 tarihinde bas ında
yayınlandı.
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3. 24.01.2003 tarihinde 23 Nisan İlköğretim Okulu velilerine, Av. Hasan SİNGİ L ve Av. Nurdan GÖKGÖZ tarafmdan
"Yeni Medeni Yasa ve Ailenin Korunmas ına Dair Yasa" hakkında bilgi verilmiştir.
4. 25.01.2003 tarihinde Tepeba şı Belediyesi tarafından
düzenlenen İnsan Hakları paneline, Av. Ayş e ÜNLÜCE katılmış ve kadın haklarının gelişimini ve yasal düzenlemeleri
anlatmıştır.
5. TÜBAKKOM tarafmdan hazırlanan "Sözleşmesiz ve Süresiz Eşitliğe Evet" başlıklı metin 29.01.2003 tarihinde TBMM,
AKP ve CHP'ye faksland ı. Ayrıca tüm yerel basına duyuruldu
ve 30.01.2003 tarihinde bas ında yayınlandı.
6. 05.03.2003 tarihinde Gazi Anadolu Meslek Lisesi'nde,
8 Mart Dünya Kad ı nlar Günü nedeni ile düzenlenen panele
Av. Banu BAZARKAYA ve Av. Eda UZUNPINAR konu şmacı
olarak katılmışlardır.
7. 6-7-8 Mart 2003 tarihinde TÜBAKKOM taraf ından Ankara Barosu Kadın Hakları Kurulu'nun ev sahipli ğinde düzenlenen "Yeni Medeni Kanunun Aile Hukukuna Getirdi ği
Yenilikler" konulu sempozyuma Av. Ay şe ÜNLÜCE ve Av.
Adalet SEZER görevli olarak katılrnışlardır. 8 Mart günü Dünya
ıtkabir ziyaret edilmi ştir.
Kadınlar Günü nedeni ile An
8. 24 Mart 2003 tarihinde komisyonumuz taraf ından
Cumhuriyet' ten Günümüze Kad ın Hakları" konulu bir panel
düzenlenmiş, konuşmacı olarak Av. Şenal SARIHAN (Ankara Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı), ve Av. Nilgün
BERK (Tübakkom Dönem Sözcüsü) kat ılmışlardır. Panelde
ın siyasal, toplumsal ve hukuksal geli şimi üzekadın hakların
rine kapsamlı bir değerlendirme yap ılmıştır. Panelimiz yerel
gazetelerde ve televizyonlarda geniş yer almıştır.
9. 25 Mart 2003 tarihinde Süper Tv'de 21:00-23:00 aras ında
canlı yayınlanan "Aile içi Şiddet" konulu programa Av. Ayşe
ış ve şiddete uğrayan aile
ÜNLÜCE konuşmacı olarak katılm
konusunda
bilgi vermi ştir.
ı
bireylerinin hukuksal haklar
203

TÜBAKKOM

10. 27 Mart 2003 tarihinde Staj E ğitim Merkezi'nde "Yeni
Medeni Kanunun Aile Hukukuna Getirdi ği Yenilikler" konusu
ile ilgili olarak Av. Ay şe ÜNLÜCE tarafından "Aile Konutu" ve
Av. Sahra Mutlu KAVAS tarafı ndan "Mal Rejimleri" konular ı
anlatılmıştır.
11. 3 Nisan 2003 tarihinde Staj E ğitim Merkezi'nde Av.
Adalet SEZER tarafından "Soybağı, velayet ve evlat edinme",
Av. Banu BAYIKER tarafından "evlenme ve boşanmanın sonuçları" konularını anlatılmıştır.
12.Komisyonumuzun, 4320 sayılı Yasanın korunmasmdan
yararlanmak için Sulh Hukuk Mahkemelerine yap ılan başvurular hakkmda yaptığı çalışma sonuçları;
1. SULH
HUK.

YIL

2. SULH 3. SULH
HUK.
HUK.

TOPLAM

1998

41

66

42

149

1999

48

57

77

182

2000

38

71

53

162

2001

51

61

65

177

2002

42

46

50

138

TOPLAM

220

301

287

808

13. 10.05.2003 tarihinde Cumhuriyet Kad ınları • Derneği
tarafından düzenlenen "Kad ın Hakları" konulu söyleşiye
konuşmacı olarak Av. Banu BAZARKAYA ve Av. Özge YILDIRIMER katılmışlard ır.
14. Komisyonumuzun 06.05.2003 günlü toplantısında alınan karar gereğ
ince Av. Ayşe ÜNLÜCE, Av. Yaş ar KARAGÖL,
Av. Banu BAYIKER ve Av. Özge YILDIRIMER taraf ından, Baromuz bünyesinde Kadın Danışma Merkezi'nin kurulması hususunda hazırlanan proje, Yönetim Kurulumuz'un 14.05.2003
tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, kurulmasına ilişkin
çalışmalarımı z devam etmektedir.
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15. 24-25 Mayı s 2003 tarihinde Şanlıurfa Barosu'nun ev
sahipliğinde düzenlenen TÜBAKKOM Genel Kurulu'na komisyonumuzdan Av. Ay ş e ÜNLÜCE ve Av. Eda UZUNPINAR katılmışlardır. Komisyonumuz Yürütme Kurulu'na ve
İç Anadolu Bölge temsilcili ğine seçilmiştir.
16. 05.07.2003 tarihinde Adana'da yap ılan TÜBAKKOM
yürütme kurulu toplantısına Av. Ayşe ÜNLÜCE katılmıştır.
17. 27-28 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Barosu tarafından
düzenlenen "Avrupa Birli ği" konulu eğitim seminerine Av.
Banu BAZARKAYA ve Av. Duygu AKÇARDAK kat ılmışlar,
ayrıca aynı tarihte yapılan yürütme kurulu toplantısına Av.
Ayşe ÜNLÜCE katılmıştır.
18- Milli Eğitim Müdürlüğü ile Baromuz aras ında yapılan
anlaş ma ile toplam 32 lisede yürütülen insan haklar ı konfen
ranslarına, Baromuzun Çocuk Haklar ı, İnsan Hakları ve Kadı
Hukuku Komisyonlarından birer üye katılmaktadır. Ekim 2003
ayında baş lanan projeye haftada iki okula konferans verilerek
devam edilmektedir.
na karşı şiddetin önlenmesi" ve 5 Aral ık
19.25 Kasım "kadı
"kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin" y ıldönümleri
n duyurunedeni ile komisyonumuz tarafından hazırlanan bası
ı gün yayınlanm ıştır. 5 Aralık
na dağıtılmış ve ayn
ları yerel bası
2003'de Atatürk anıtına Eskişehir Kadın Platformu ile birlikte
çelenk koyulmuş, ayrıca platform adına basın açıklamasını Av.
Ayşe ÜNLÜCE yapmıştır.
20. Komisyonumuz Kası m 2003 tarihinden bu yana Eskişehir Kadı n Platformu'na üye olarak, faaliyetlerine platform
ile birlikte devam etmektedir.
21. Es Tv tarafı ndan gerçekle ş tirilen "Esintiler" isimli
programa her hafta Cuma günleri komisyonumuzdan bir üye
katılarak yasalardaki kadın hakları konusunda bilgi vermektedir. Katılımcılar ve i şlenen konular;
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TARIH
EKIM 2003

KATILIMCI

KONU

Av. YAŞAR KARAGÖL 4320 SAYILI
ASA
Y
Av. HASAN SING İL
BOŞANMA (1)
Av. HASAN SİNGİL
BOŞANMA (2)

Av. ADALET SEZER
KASIM 2003 Av.NURDAN GÖKGÖZ EVLAT EDINME
İLE KONUTU
Av. ÖZGE YILDIRIMER A
VELAYET
ARALIK Av. HASAN SİNGİL
BOŞANMA (3)
Av. SUNA ÖZGÜR YEN İ MEDEN İ
2003
CURA
YASA
AİLE İÇİ ŞİDDET

Av. AYŞE ÜNLÜCE
BOŞANMADAN
OCAK 2004 Av. EDA UZUNPINAR
SONRA
Av. NURDAN
GÖKGÖZ

TAZMİNAT
DAVALARI
İŞ YASASINDA
KADIN HAKLARI

21. 17 Aralık 2003 tarihinde Tepeba şı Belediyesi Fevzi Çakmak Belde Evi'nde düzenlenen "Yeni Medeni Yasa ve 4320
sayılı Yasa" hakkında düzenlenen söyleşiye Av. Ayşe ÜNLÜCE
ve Av. Eda UZUNPINAR konuşmacı olarak katılmışlardır.
22- Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kadın Sığınma
Evi'nde bulunan kad ınlara komisyonumuz tarafından hukuki
danışmanlık yapılmakta ve hiçbir şart aranmaksızın Adli Yardım Bürosu'ndan yararlanmaları sağlarımaktadır.
Av. Ayşe ÜNLÜCE
Eskişehir Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı
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HATAY BAROSU
KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOM İSYONU
2003 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

Hatay Barosu Kad ın Hakları Komisyonu:
1. Av. Bedia Öztürk Çiçek-Başkan
2. Av. Dilara Akdeşir-Başkan Yrd.
3. Av. Arzu Günay -Sekreter
4. Av. Şükran Dağ-Üye
5. Av. Nesrin Kazan-Üye
Hatay Barosu Kadı n ve Çocuk Haklar ı Komisyonu,
03.01.2003 tarihinde kurulmu ş olup faaliyetlerde bulunmaya
başlamıştır.
1. İ lk olarak Antakya Merkez ilçe içerisindeki kad ın
kuruluşları ziyaret edilerek her türlü hukuki yard ıma hazır
olduğumuz bildirilmi ştir.
2.29 Ocak2003 tarihinde TÜBAKKOM taraf ından hazırlanan Türk Medeni Kanunu'nda Mal Rejimi'nin ele ştirisini konu
alan bir basın açıklaması yapılmış ve hazırlanan metin bölge
milletvekilleri ve TBMM'ye fakslanm ıştır.
3.8 Mart Dünya Emekçi Kadmlar Günü nedeniyle, yasalardaki kadın hakları ve Medeni Yasada yap ılan son değişikliklerle
ilgili bilgilendirme amaçlı panel düzenlenmi ştir.
4. Yine 8 Mart Dünya Emekçi Kad ınlar Günü vesilesiyle
Yeni Medeni Kanun'daki kad ınları koruyan hükümler konunın ardından halka
sunda bildiriler hazırlanı p basın açıklaması
dağıtılmıştır.
5. Komisyon başkanımı z 8 Mart'ta Kırıkhan Kız Meslek
Lisesi'nde halka açık düzenlenen panele katılarak Yeni Medeni
Kanun'daki değiş iklikler konusunda bilgi verilmi ştir.
6. 6 Şubat 2003 tarihinde Belediye Ba şkanı ziyaret edilerek
ortak çalışmalar yapılması kararı alınmıştır.
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7. 11 Nisan 2003 tarihinde Antakya Belediyesi'ne ba ğlı
olarak çalışan "Kadın Merkezi" ile irtibat kurulmu ş ve her 15
günde bir Cuma günleri halka aç ık "Hukuki Yard ım Hizmeti"
verilerek halk bilgilendirilmekte ve gerekli durumlarda kişiler,
Baro'nun Adli Müzaheret Bürosu'na yönlendirilmektedir.
8.20 Mayıs2003 günü Jandarma tl Genel Komutanl ığı' nın
talebi doğrultusunda görüşmeler yapılmış ve kadın haklarıyla
ilgili eğitim çalışmaları yapılmasına karar verilmi ştir.
9.Her ay bir ilçe veya beldeye gidilerek "Kadın ve Hukuk"
konulu panel düzenlemekteyiz. Yapt ığım
ı z bu panellerle kadını n hukukumuzdaki yeri ve yeni medeni kanunumuz tamt ılarak kadın haklarının kitlelere yayılması amaçlanmaktadır.
10. 03 Haziran 2003 tarihinde TÜBAKKOM tarafından
hazırlanan "Ceza Yasa Tasarısıyla" ilgili basın açıklaması yapılmıştır ve hazırlanan metin, bölge milletvekilleri ve TBMM'ye
faksianmıştır.
11.Temmuz ayı içerisinde yerel televizyon ve radyolarda
4320 sayılı Yasa ve Medeni Yasa'daki de ğişiklikler, Ceza Hukuku'nda kadın
ı n yeri konularında komisyonumıizca açıklamalarda bulunulmuştur.
12.24 Temmuz 2003 tarihinde ülkemizde son zamanlarda
sık sık meydana gelen ve basında da yer alan "küçük kızlara
tecavüz ve töre cinayetleri" konusunda kmama amaçl ı bir basın
açıklaması yapılm
ıştır.
13.22 Ekim tarihinde TÜBAKKOM tarafından hazı
rlanan
"İrak'a Asker Gönderilmesine iliş kin Hükümet Tezkeresiyle"
ilgili basın açıklaması yapılmıştır.
14. 21 Kasım, Kadına Karşı Şiddete Duyarlılığı Arttırma
ve Bu Şiddeti Kı nama Günü'nde, TÜBAKKOM taraf ından
hazırlanan ortak metin bası n açıklaması yapılarak halka duyurulmuştur.
15.5 Kası m'da Antakya Belediyesi Konferans Salonu'nda,
Hatay Valiliği'nin deste ğiyle Ankara Gazi Üniversitesi Kad ın
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Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin "Gazi Üniversitesi Cumhuriyetin 80. y ılında 81 ilde Kadın Sorunları için
toplanıyor" konulu projesi için bir toplant ı düzenlenmiştir.
Bu toplantı da Hatay'daki kadın sorunlarıyla ilgili sunumun
komisyonumuz taraf ından yapılmasına karar verilmiştir. 18
ı ve ilgili kadın kuKası m tarihli Hatay Valisi, Belediye Ba şkan
da,
komisyonumuzun
u
toplantı
ı n hazır bulunduğ
ruluşların
kuruluş undan itibaren yaptığı çalışmalar neticesinde saptamış
ımız aç ıklamalar
olduğu sorunlar hakkı nda Komisyon Başkan
yapmıştır.
Bu toplantın
ın düzenlenmesi ve projenin haz ırlanmasının kendine özgü sosyal, kültürel,
daki amaç, her ilin kadı nların
sağlık, aile ve eğitim alanlarındaki sorunlarını belirlemek ve
bu sorunlara yönelik projeler üretmektir.
Komisyonumuz da, bu proje kapsam ında Hatay'da yaşaı saptamaya yönelik
yan Kadınlarımızın yerel bazda sorunların
araştı rma ve incelemeler yapmaktad ır.
16. 5 Kasım tarihinde TRT Hatay FM radyosunda "Kad ın
ve Hukuk" konusunda komisyonumuzca bir program yap ılıştır.
m
ın Ve17. 5 Aralık "Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakk ın
rildiği Gün" olması dolayısıyla bir basın açıklaması yapılarak
yakın tarihte gerçekle ş ecek belediye seçimlerinde kad ınlarıın sa ğlanması için çağrıda
mızın aktif olarak siyasete kat ılımın
bulunulmuştur.
18. Komisyonumuz TÜBAKKOM Genel Kurul toplant ılarına da katılmaktadır:
Çalışmalarımı z bu yönde sürmektedir.
10.01.2004
Hatay Barosu
ı
Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkan
Av. Bedia ÖZTÜRK Ç İÇEK
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İSTANBUL BAROSU KADIN HAKLARI KOMISYONU
2003 Dönemi Etkinlikleri
Kuruluş Tarihi: 8 Mart 1995
Komisyon Üyeleri:
Av. Dr. Tennur KOYUNCUO ĞLU
(Kurucu Başkan, 1995-1998)
Av. Nazan MOROĞLU (Başkan)
(1998-2003)
Av. Şükran EROĞLU (Başkan Yrd.)
Av. Handan SANER (Genel Sekreter)
Av. Aydeniz ALİ SBAH TUKSAN
(TÜBAKKOM Temsilcisi)
Av. Ayfer COŞKUN
Av. Burçin AYBAY
Av. Işık UMUR
Av. inci GÖKTEPE
Av. Gökben ŞANSÖZ
Av. Nedime uĞRAş
Av. Ayşe UZUN
Av. Hale AKGÜN
Av. Özden ÖZKAN
Av. Muazzez ÇÖRTELEK
Av. Rezzan AKATAY
Av. Nurten TAKTAK
ve 2003 döneminde kaydolan 67 yeni üye.
ETKİNLİKLER:
1. 6-8 Mart Dünya Kadı nlar Günü'nde tüm Barolar' ı kapsayan Kadın Komisyonları Ağı TÜBAKKOM'un düzenledi ği
Medeni Kanun ve Uygulama ile ilgili Ankara toplant ısında
Av. Nazan MORO ĞLU "Mal Rejimleri" konusunda tebli ğ
sunmuştur.
2. 8 Mart 2003 yine Ankara'da Kad ının Statüsü Genel
Müdürlüğü'nün düzenlediği toplantıda Av. Şükran EROĞLU
"Kadın ve Medya" konusunda tebli ğ sunmuştur.
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8 Mart 2003 Ankara Ticaret Odas ında düzenlenen toplantıda Medeni kanun De ğişiklikleri ile ilgili tebliği Av. Aydeniz
TUSKAN sunmuştur.
3. Başkarumı z 26 Mart'ta Zeytinburnu Halk E ğitim Merkezi'nde "Ulusal E ğitime Destek Projesi" konulu konferansta
konuşmacı oldular.
4. Aile Mahkemeleri Yasa Tasar ısı ile ilgili İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak görü şlerimiz TBB'ne
Av. Nazan MOROĞ LU ve Av. Aydeniz TUSKAN taraf ından
sunulmuştur.
5. 15-16 Mart tarihleri aras ında Maçka Sosyal Tesisleri'nde
"Medeni Kanun" ile ilgili çal ışma grubu toplantısı yapılmıştır.
Toplantı metni yayına hazırlanmıştır.
6.12 Nisan'da Av. Şükran EROĞ LU Tekirdağ Valiliği Kadının Statüsü Birimi' nin düzenledi ği bir toplantı da "Kadın ve
Siyaset" konusunu anlatt ı.
7. 4 Mayıs'ta Bursa'da yapı lan toplantıya TÜBAKKOM
İ stanbul Barosu temsilcisi Av. Aydeniz TUSKAN kat ıldı.
8. 6 Mayıs'da Staj Eğitim Merkezi'nde, "Medeni Kanunda
Mal Rejimleri ve Anlaşmalı Boşanma" konulu panele konu şmacı olarak Yrd. Doç. Dr. Şükran ŞIPKA, Prof. Dr. Saibe OKTAY
ve Av. Nevzat ÖZDEMİ R katıldı.
9. Av. Nazan MOROĞLU, İstanbul Menkul K ıymetler
Borsası'nda Yeni Medeni Kanunu anlatt ı.
10. TBB'nin 18 May ıs 2003 Trabzon toplantısına Av. Aydeniz TUSKAN kat ıldı . TÜBAKKOM için bütçe talebinde
bulunarak İstanbul Barosu Kadı n Hakları Komisyonu'nun
yaptıkları hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.
11. 25-25 Mayıs 2003 TÜBAKKOM Genel Kurulu Urfa'da
yapıldı . Komisyonumuzun TCK tasar ısı ile ilgili yaptığı çalışma diğ er Barolarla ortak de ğerlendirilerek Av. Aydeniz RJSKAN'm katıldığı komisyonda ortak bir metin haz ırlandı.
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12. Av. Ayfer COŞKUN'un yaptığı TCK tasarısı ile ilgili
Av. Nazan MOROĞLU ve Av. Aydeniz TUSKAN'la ropörtaj
Cumhuriyet Dergi'de yay ınlandı.
13. Yeni Ceza Kanunu tasarısı ile ilgili 9 Haziran 2003'de
Av. Aydeniz TUSKAN' ın yönettiği Prof. Dr. Nur CENTEL'in
Yrd. Doç. Dr. Ayşe NUHOĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Hamide ZAFER'in katıldıkları toplantıda İstanbul Barosu Kadın Hakları
Komisyonu'nun görü şleri yansıtıldı.
14. 7 Ağustos 2003'de TRT'de yapılan "Sivil Toplum ve
Kadın" konulu programa Av. Nazan MOROĞLU ve Av. Şükran EROĞLU katıldı.
15. Komisyonumuzun TÜBAKKOM- İstanbul olarak düzenlediği "Avrupa Birli ği" konusundaki iki günlük TÜBAKKOM Eğitim Semineri, 27-28 Eylül tarihlerinde Baro Han Kat
7de yapılmıştır. Konuşmacılar: Prof. Dr. Haluk KABAALİOĞLU (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan ı); Prof. Dr.
Rona AYBAY (Bilgi ve Maltepe Üniversiteleri Ö ğretim Üyesi);
Av. Nazan MOROĞLU (TÜBAKKOM Kurucu Ba şkanı); Can
BAYDAROL (Türkiye Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi).
16. Komisyonumuz tarafından İ. Ü. Hukuk Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Istanbul Aile Mahkemesi hakimlerine
yönelik "Aile Mahkemeleri ve Uygulama E ğitim Semineri"ne
18-19 Ekim tarihlerinde Tarabya Hakim Evi'nde yapılmış ve
Yargıtay 2. HD. Tetkik hakimi Ömer U ğ
ur GENÇCAN da konuşmacı olarak katılmıştır.
17. 28 Ekim 2003'de The Marmara'da İstanbul Kadın Kuruluşları Birliğ
i etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Barosu Kadm
Hakları Komisyonu ve Kadın Araştırmaları Derneği'nin düzenlediğ
i "Dünden Bugüne Cumhuriyet" konulu toplantınrn
açış konuşmasın
ı İKKB başkanı Nazan MOROĞLU yaptı.
18. 24 Kasım'da, Yeni Medeni Kanun'un kabul gününde
Baro' da basın toplantısı yapilarak, Medeni Kanun uygulamalar ı
ile ilgili bir bildiri yayınlandı.
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19. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği'nin Aile Mahkemeleri uzmanlarına yönelik düzenlediği eğitim programına
komisyonumuz 31 Ekim 2003 tarihli a şağıdaki programı hazırlayarak katılmıştır.
Konu: Aile Mahkemeleri'nde görevlendirilecek psikolog,
pedagog ve sosyal çalışmacı lara yönelik eğitim programı.
Aile Mahkemeleri ve Çocuk Mahkemeleri
Av. Nazan MOROĞLU
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Av. Esra ÖZEREN
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi
Evlenmenin Genel Hükümleri; Mal Rejimleri
Av. Nazan MOROĞLU
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı
Ailenin Korunmas ına Dair Kanun
Av. Aydeniz TUSKAN
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi
Soybağı ve Çocuk Hakları
Arzu GENÇ ARIDEMİR
1. Ü. Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
Boşanma, Ayrılık ve Sonuçları
Pınar Özlem DEMİR
1. Ü. Hukuk Fakültesi Araş tırma Görevlisi
20. Aile Hukuku ve Miras Hukuku Paneli
Konuşmacılar:
Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU
Doç. Dr. İlhan HELVACI.
21. 10 Aralık İnsan Hakları Günü NTV'de bir saatlik
"Kadın Hakları " bölümüne komisyonumuzdan Av. Nazan
MOROĞLU, Av. Şükran EROĞ LU, Av. Gökben ŞANSÖZ
katılmışlardır.
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22. 13-14 Aralık'ta yapılan TÜBAKKOM Adana toplantısına Av. Şükran EROĞLU ile Av. Aydeniz TUSKAN katilmışlardır.
23.13 Ararlık günü Kadın Hakları Komisyonu ile Çalışma
Hukuku Komisyonu'nun birlikte düzenledikleri İş Kanunu'nda
yapılan değişikliklerin ele alındığı İş Hukuku Paneli, İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapılmıştır.
24. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy Belediyesi ve
diğer sivil toplum kurulu şlarının projelerine "Kadın Hakları
ve yasal hakların uygulaması" konusunda konu şmacı desteği
verilmektedir.
Komisyonumuzun kamuoyuna yapt ığı duyurulardan
örnekler aşağıdadır.
İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu Duyurusu
ÖSYM web sayfasında yayınlanmakta olan kamu kurumlarma sınavla eleman alınacağına ilişkin duyuruda, "Kadınlara
karşı ayrımcılık" yapılmaktadır.
Devlet Su İşleri, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne smavla eleman al ınacak; koşulları arasında "cinsiyeti
erkek olmak";
Türkiye, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleş mesi'ni onaylayarak ayrımcılıkları kaldırmayı
taahhüt etmiş tir ve bu nedenle duyuruda yer alan "cinsiyeti
erkek olmak" koşulu, sözleşmenin 11. maddesine ayk ırıdır.
Madde 11
1. Taraf Devletler, çalışma alanında kadınlara karşı ayırımı
önlemek ve kadın-erkek eşitliği temeline dayanarak eşit haklar sağlamak için, özellikle aşağı da belirtilen konularda bütün
uygun önlemleri alacaklardır:
a. Bütün insanlarm vazgeçilmez hakkı olan çalışma hakkı,
b. Çalışma alan
ında eşit seçim kıstasları uygulanması da
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dahil, erkeklerle eşit çalışma olanaklarına sahip olma hakkı.
Ayrıca AB'ye uyum sürecinde "Çal ışma yaşamında kadınlara ve erkeklere eşit davranma ilkesine" ve bu konuda
yürürlükte olan AB mevzuat ına uymak yükümlülü ğünü
üstlenmiştir.
AB'ye uyum sürecinde de ğiştirilen İş Kanunumuzun "e şit
davranma ilkesi" başlığını taşıyan 5. maddesinin gerekçesinde
de "cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmasını" engellemektedir:
İş Kanunu 5. madde Gerekçesi:
Madde 5: İşverenin işe almadan başlayarak tüm çalışma
koşulları yönünden işçilerine karşı eşit davranma, bu arada
cinsiyet ayırımı na gitmeme yükümlülüğü, çalışma hayatmın
önemli sorunlarından biri olarak tüm ülkelerin, uluslararas ı ve
uluslarüstü hukukun gündemine girmi ş ve çok sayıda ulusal
ıştır.
ve uluslararası kaynaklarda yer alm
Bir işe alınmada "erkek olmak" ko şulunun aranması,
taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere tamamen aykırı
ına gelen bu
düşmektedir. Sözleş menin ihlal edilmesi anlam
gibi durumlarda ise, Türkiye'nin "Ek İhtiyari Protokol"u
onaylanıruş olması dolayısiyle, kadınları n Birleşmiş Milletler
Kadının Statüsü Komitesi'ne başvurma ve hak arama yolu
açılm
ış bulunmaktadır.
Bu kadrolara atanmak amacıyla sı nava girmek isteyen
"kadın inş aat mühendisi, bilgisayar mühendisi, muhasebecinı belirtilen tarihe kadar yapmalar ını
ler" mutlaka başvuruları
önerdik ve başvurusu red edilenlere, İstanbul Barosu Kadın
Hakları Komisyonu ve İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği
(İKKB) olarak hukuki prosedürün i şletilmesi için destek vereceğimizi duyururuz.
Özetle:
ı yapmamalılar.
1. Kadınlar bu iş için başvuruların
2. Başvurunun kabul edilmemesi halinde, bunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesini talep etmemeliler.
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3.Başvurunun ayrımcılık yasağına aykırılığı nedeniyle red
kararının iptalini talep etmeliler.
4. İç hukuk açısından olumlu sonuç al ınamazsa, Birleşmiş
Milletler Kadının Statüsü Komitesi'ne hak arama için kişisel
başvuru imkanları vardır. Çünkü Türkiye Kadınlara Karşı Her
r ı işlemlerin
Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine aykı
denetlenmesine ilişkin Ek İhtiyari Protokolu onaylamıştır.
Bu hukuki prosedürün işletilmesi için İstanbul Barosu Kadı
n Hakları Komisyonu ve İKKB olarak destek vereceğimizi
kamuoyuna duyururuz.
Bilindiği gibi, tepkiler üzerine ba şvuruda bulunmak için
r ıldı ve başvuru süresi 19 Aralık
"Erkek" olma koşulu kaldı
tarihine kadar uzatıldı.
Nazan MOROĞLU
İstanbul Barosu Kad ın
Hakları Komisyonu Başkanı
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İ STANBUL BAROSU KADIN HAKLARI KOM İSYONU
Kadının Soyadı Kuralında Yer Alan
Ayrımcılık Kaldırılmalı
Kadın Hakları Komisyonu'ndan Türkiye Büyük Millet
Meclisi'ne ve milletvekillerine ça ğrı: Kadının Soyadı kuralı,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına gerek kalmadan
"eşit haklar" ilkesine uygun olarak bir an önce TBMM'de değiştirilmelidir.
ı düzenleyen 187.
Medeni Kanun'un "kadının soyadı"n
maddesi, Anayasa'run 41. maddesiyle güvence alt ına alman
"eşlerarası eş itlik" ilkesine aykırıdır.
Yeni Medeni Kanun'da "ailede e şlerin eşit haklara sahip
olmaları" ilkesine aykırı tek hüküm vardır, o da 187. maddede
ın soyadı" kuralıdır.
yer alan "kadın
Kadının kimliğine gösterilen saygı, diğer haklarının güvennın soyadı" kuralı, Anayasa'run
cesidir. MK'da yer alan "kad ı
"kanun önünde eşitlik" başlığını taşıyan 10. maddesine, "herkesin kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez
temel hak ve hürriyetlere sahip olmasma" ili şkin 12. maddesine, "herkesin maddi ve manevi varl ığını koruma ve geliştirme
hakkını " düzenleyen 17. maddesine ve en önemlisi 3.10.2003 tarihli 1. Uyum Paketi'yle "e şler arasından eş itlik ilkesiriin" kabul
ı
ın Soyadı" kuralı, ayn
rıdır. "Kadın
edildiği 41. maddesine aykı
zamanda ülkemizin onaylad ığı bütn uluslararası sözleşmelere
ı
ındığı soyadın
n toplumsal yaşamda tan
aykırıdır. Kadınları
kullanmaya devam etmesi en do ğal ve yasal hakkı olduğu
ı n Soyadı,
kabul edilmiş tir. (Bkz. Nazan MOROĞLU, Kadın
ı, 2000).
Beta yayın
Soyad ı herkesin kimli ğinin ayrı lmaz bir unsurudur,
ın kimliğinin ayrılmaz
dolayısıyla kadını n soyadı da kadın
ın sosadece kadın
şanınca
parçasıdır. Ama evlenince ve bo
i ştirmek zorunda olması çağdaş hukuk kurallarına
yadın
ı değ
uymamaktadır. Eğ er herkes kanun önünde eş itse ve soyadı
ine bağlı dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez
gibi kişiliğ
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haklara sahipse, evlenince "eşler arası eşitlik" anayasal güvence
altında ise, erkeğe tanınan hak kadına da eşit olarak tarunmal ıdır. Evlenen kadının tercihine ve eşlerin "Aile adı" konusunda
birlikte karar verebilmelerine imkan veren bir yasal düzenleme
yapılmalıdır. Ancak, eşlerin herhangi tercihleri yoksa, evlenen
kadının kocanın soyadını alacağı isterse önceki soyad ını da
birlikte kullanacağı kural geçerli olmal ıdır.
23.12.2003
Nazan MOROĞLU
Kadın Hakları Komisyonu Başkanı

Kadın- Erkek E şitliğinin Sağlanması na yönelik
AB Yönergeleri:
'Kadın ve erkek çalışanlar arasında eş it ücret ilkesinin
uygulanması hakkında üye devletler mevzuatının yakınlaştırılmasına ilişkin 10 Şubat 1975 tarih ve 75/117/EEC say ılı
Konsey Direktifi;
' İşe alınma, mesleki e ğitime giriş ve çalışma şartları ile
ilgili olarak kadın ve erkekler arasında muamele eşitliği prensibinin uygulanmasına ilişkin 9 Şubat 1976 tarih ve 76/207/EEC
sayılı Konsey Direktifi;
'Sosyal güvenlik alan
ında kadın ve erkeğe muamele e şitliği hakkında 19 Aralık 1978 tarih ve 79/7/EEC say ılı Konsey
Direktifi;
• Sosyal güvenlik sistemlerinde kad ı
n ve erkeğe muamele
eşitliği prensibinin uygulanması hakkında 24 Temmuz 1986
tarih ve 86/378/EEC sayılı Konsey Direktifi;
'Tarım da dahil bağımsız çalışan kadınları n hamilelik ve
analık dönemlerinde korunmas ı ve tarım da dahil bağımsız
çalışan kadın ve erkeğe eş it muamele prensibinin uygulanmasına ilişkin 11 Aralı k 1986 tarih ve 86/613/EEC say ılı Konsey
Direktifi;
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• Hamile, loğusa veya emzikli kadın çalışanların işyerinde
sağlık ve güvenliklerinin iyile ştirilmesine ilişkin asgari önlemlerin belirlenmesi konusundaki 19 Ekim 1992 tarih ve 92/85/
EEC sayılı Konsey Direktifi (89/391/EEC say ılı Direktifin 16.
maddesi 1. paragrafı kapsamında 10. Direktif);
• Sosyal güvenlik sistemlerinde kadın ve erkeğe muamele
eşitliği prensibinin uygulanması hakkındaki 86/378/EEC sayılı
Direktifi değiştiren 20 Aral ık 1996 tarih ve 96/97/EC say ılı
Konsey Direktifi;
'UNICEF, CEEP ve ETUC tarafından sonuçlandırılan ebeveyn izni konusunda çerçeve anla şma hakkında 3 Haziran1996
tarih ve 96/34/ EC sayılı Konsey Direktifi;
• Cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda ispat
mükellefiyeti hakkında 15 Aralık 1997 tarih ve 97/80/ EC sayılı
Konsey Direktifi;
n kişilere eşit muamele
'Irk ve etnik kökene bakılmaksızı
na ilişkin 29 Temmuz
edilmesi ilkesinin uygulamaya konmas ı
2000 tarih ve 2000/43/EC sayılı Konsey Direktifi;
• işe alınma, mesleki eğitime giriş ve çalışma şartlan ile ilgili
nda muamele eşitliği prensibiriin
n ve erkekler arası
olarak kadı
76/207/EEC
sayılı Direktifi değiştiren
uygulanmasına ilişkin
23 Eylül 2002 tarih ve 2002/73/ EC sayılı Konsey Direktifi;
'işyerinde ve meslekte e şit muamele alanında genel bir
çerçeve oluşturan 2 Aralık 2000 tarih ve 2000/78/ EC sayılı
Konsey Direktifi;
ın iyileştirilmesine ilişkin 23 Eylül 2002
'Çalışma koşulların
tarih ve 2002/73/ EC say ılı Konsey Direktifi ("iş yerinde cinsel
tacizin bir ayrımcılık yasağı ihlali olduğuna ilişkin Yönerge).
i'nde çıkarılan son yönergede, Avrupa BirAvrupa Birliğ
ına yer
liği Hukuku çerçevesinde ilk kez "cinsel taciz" kavram
verilerek "iş yerinde cinsel tacizin bir ayr ımcılık yasağı ihlali
olduğu kabul edilmektedir. Üye ülkeleri ba ğlayıcı nitelikte
olan yönerge, 23 Eylül 2002 tarihinde kabul edilerek 5 Ekim
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2002'de AB Resmi Gazetesinde yay ınlanmıştır. Söz konusu
Yönergede:
Işyerinde cinsel tacizin 'erkek ve kadına eşit davranma
ilkesine' aykırı düştüğü ve bu nedenle önlenmesi gerekti ği ve
bu gibi ayrımcılığın engellenmesi için özellikle i şe alınma ve
hizmet içi eğitim aşamalarında özen gösterilmesi gerekti ği" kabul edilmiştir. Yeni yönergede yer alan kurallar ın üye ülkelerce
en geç 5 Ekim 2005 tarihine kadar iç hukuklar ına yansıtılması,
bu yolda düzenleme yap ılması gerekmektedir. Ayrıca, ülkelerin bu konuda idari önlemleri de alması gerektiği belirtilmiştir.
(Official Journal L 269, 5/10/ 2002; No. 73; P. 0015-0020).
Nazan MOROĞLU
i
AB Kadın Hukukçular Derneğ
Kurucu Üyesi
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KARABÜK BAROSU KADIN HUKUKU KOM İSYONU
FAALİYET RAPORU

Karabük Barosu Kad ın Hakları Kurulu 25-5-1999 tarihinde
kurulmuştur.
Kurul Başkanı : Av. Fazilet DEMİREZEN
Kurul Başkan Yardımcısı : Av. Habibe KUZYAKA
Kurul Yazmanı: Av. Zübeyde KİLCİOĞLU
Kurul Üyeleri: Av. Melahat SEZ İŞER, Av. Fatma ŞİRİN,
Av. Fatma ATEŞ, Av. Zuhal GÜNEŞ, Nevin GÜNEŞ, Sanem
KOÇ, Fazilet BOYNUE ĞRİOĞLU, Aysel KARAKERİMOĞLU,
İrem ŞEN, Serap YILDIZ, Ay şe ATİK
1. Aile içi şiddet dahil her türlü şiddete maruz kalan ve
haklarını bilmeyen ve nereye ba şvuracağı konusunda bilgisi
olmayan ve ücret ödemeğe maddi durumu müsait olmayan
kadınlarımıza; adliyemizin birinci kat ı nda bulunan danışma
merkezimizde danış manlık hizmeti sürekli kurulumuz üyelerince verilmektedir.
2. 22.05.2003 tarihinde, Karabük Valili ği ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediğ i Aile Haftası
adlı panelde; Kadın Hukuku Komisyonu'muzdan konu şmacı
talep edilmiş tir. Fazilet DEMİ REZEN ve Zübeyde K İLCİOĞLU konuşmacı olarak katılmışlardır. Ailenin toplumda önemi,
boşanma sonuçları , sebepleri, aile sorunlan, ailenin korunma
yasası ve aksaldıkları hakkında konuş ma yaptılar.
3.24.05.2003 tarihinde Şanlıurfa'da yapılan Genel Üye toplantısına Batı Karadeniz Bölgesi temsilcisi olarak Av. Fazilet
DEMİREZEN katılmıştır.
Batı Karadeniz Bölgesi temsiliğini Karabük Barosu Kad ın
Hukuku Komisyonu yapmaktayd ı . Bu toplantıda, Batı ve Doğu
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Karadeniz Bölge temsilcili ği birleştirilmiş; Karadeniz bölgesi
temsilciliği görevi verilmiştir.
4. İzmir Kadın Hukuk Komisyonu; daimi yürütmede olup
sürekli katılması gereken komisyon olduğu halde, İzmir Barosu
Kadın Hukuku Komisyonu'na maddi destek vermedi ğinden
toplantlara katılamamaktadır. Komisyonumuz, İzmir Barosu'na kendi Kadın Hukuku Komisyonu'na sahip ç ıkmasını
ve maddi manevi destek vermesini talep etmi ştir. Dönem
Başkanlığımıza da durumu bildirdik.
5. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 19 Baroya faks çekerek Karabük Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu'nun, Bölge
temsilcisi olduğ
umuzu bölge toplantısı yapmak istediğimizi
ev sahipliği yapmak isteyen Baro olup olmad ığını faksladık,
cevap gelmedi.
6. İletişimdeki aksaklığı gidermek için faks alanın aldım
diye göndericiye cevap verme zorunlulu ğu gelmeli. Bölge temsilcisi 19 faks gönderirken tekrar alıp almadıklarını sorması
mümkün olmuyor.
7. Her dönemde kitap bas ılıyor. Bu kitapçık içinde veya
ayrıca komisyon üyelerinin ve Barolar ın telefon, faks ve e-mail
adresleri bulunmalı ve resimlerinin bulunmas ı ya da ayrıca
rehber bastırılması gerektiğ
ine inan
ıyoruz.
8.08.07.2003 tarihinde Adana'da yapılan toplantıya, komisyonumuzu temsilen Av. Fazilet DEM İREZEN katılmıştır.
Bu toplantıda kararlaştırılan Ceza Kanunu tasarısın
ın eksikliklerine karşı eleştiri niteliğindeki basm açıklaması ilimizde
yapılmış ve bölgemizdeki barolara fakslannııştır.
9. Gazetelerde ç ıkan Adalet Bakan
ı danışmanının "Kadın
kendine tecavüz edenle evlenmeli, zamanla al ışır" beyanına
ilimizdeki gazete ve televizonlardan röpörtaja geldiler. Bu
beyanı kınadık ve Bakan Danışmanlığı görevinden bu tip
zihniyetlerin alınması gerektiğini bildirdik. Kınayan basın
açıklamasında bulunduk.
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10. 27-28 Eylül'de İstanbul Barosu Kad ın Hukuku Komisonu tarafından düzenlenen "Avrupa Birliği" konulu e ğitim
seminerine Av. Fazilet DEM İREZEN katıldı. Aynı tarihte yapılan Yürütme Kurulu toplantısı na da Komisyon Başkanıınız
Av. Fazilet DEMIREZEN kat ılmıştır.
Aynı tarihte Barolar Birli ği toplantısında bulundu ğundan
Barolar Birliği Başkan ve Başkan Vekiliyle toplantıya da katılınmıştır.
Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri, Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'nin kapsamı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işleyişi, Avrupa Birliği Eşitlik Politikaları, Avrupa Birliği'ne girmemiz konusunda gerçekleş enler ve olumsuzluklar
konularında ünlü profösörler e ğitim verdiler.
11. 10-11 Ekim 2003 tarihinde Van'da gerçekleştirilen
Genel Üye toplantısına komisyonumuzu temsilen Av. Fazilet
DEMİREZEN katılmıştır.
Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü ile ilgili olarak ortak basın bildirisi hazırlanması için Karabük, Adı yaman, Diyarbakır,
Osmaniye, Van Barolan Kad ın Hukuku Komisyonu temsilcileri
taslak metinler hazırlayacak ve Adana merkez Dönem Sözcülüğü bunlardan yararlanarak ortak metin haz ırlayıp Bölge
Barolan'na fakslayacak ve Bölge Barolar ı da kendi bölgesindeki
Barolara fakslayacaktı . Komisyonumuz taslak metin hazırlamış
ve Adana Merkez' den gelen ortak basm bildirisi metnini bölgedeki Barolara faksiamış ve kendi ilimizde de basın açıklaması
yapm
ış bulunmaktayız.
12.5 Aralı k Seçme ve Seçilme Hakkını n Verildiği Gün münasebetiyle basm aç ıklaması yaptık. Tüm Barolara faksiand ı.
13. Irak'a asker gönderme hususundaki Hükümet Tezkeresi'ne karşı TÜBAKKOM görüşünü bildiren basm bildirisi metni
Van toplantısında hazırlanmıştı . 0 metinle basın açıklaması
yaptık ve ortak basm bildirisi Bölge Barolar'a bildirildi.
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14. 15.10.2003 tarihinde tüm Bölgeniizdeki Barolar'a Denizli Genel Üye toplantı tarihi bildirildi.
15. Gazi Üniversitesi Kad ın Sorunları Araştıma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan (Türkiyenin
tüm illerinde Cumhuriyetin 80 y ıl kutlaması sebebiyle 81 ilde
kadın sorunları için toplanıyor) adı altında toplantı yapmayı
Karabük Valiliğinden talep etmiştir. Valilik de kadm hukuku komisyonumuzdan bu toplantıyı düzenleme e konuşmacı
olunma konusunda talepte bulunmu ştur.
Bu toplantıya hem baro yönetim kurulu üyesi ve hemde
kadı n hukuku komisyonu üyemiz Habibe Kuzyaka ile komisyon başkarumız Av. Fazilet Demirezen e birlikte görev
verilmiş Karabük Kadın
ın sorunları konusunda konuşmacı
olarak katılmışlardır.
16. Komisyon Başkan
ı Av. Fazilet DEMİREZEN'e Amerika'da San Clemente'de kurulan "Daughters of Atatürk"
derneğince 2003 yılı Atatürk'ün kızı ilan edilmiştir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinden seçilen 40 kad ından biri
olması, kurul üyelerimizi sevindirmi ştir.
17. 25 Kasım Kadma Karşı Şiddete Yönelik Uluslararası
Mücadele ve Dayan
ışma Günü sebebiyle Adana Merkez'den
gelen metinle basın açıklaması yapıldı.
Gelen metin tüm Bölge Baroların'a fakslarımıştır.
18. 05.12.2003'de siyaset konusunda Adana Merkez'den
faks gelmedi. Komisyonumuzca haz ırlanan metin ile basın
açıklaması yapt
ık, onu Bölgemiz Baroları 'na faksladık.
19.Adana Barosu tarafından "siyaset" konulu panele müsait olunmadığından katılınmadı.
20.Adana Merkez Komisyon Ba şkanlığı 'ndan gönderilen
Denizli toplantı gündemi, tüm bölgedeki komisyonlara fakslandi.
224

TÜBAKKOM

21. Denizli gündemine alınmasını talep etiğimiz hususlar
hakkında görüş lerimiz bildirildi.
n Hukuku Komisyonu Dan ışma Merkezi yıl bo22. Kadı
yunca yoğ un talebi karşılamış , artık kadınlar TÜBAKKOM
adının ne anlama geldiğini öğrenmiş durumdalar. Yerel televizyon ve yaz ılı basın tüm faaliyetlerimizi çok yak ınen takip
etmektedir. Artık önemli günlerde biz davet etmeden bas ın
bildirisi ve röpörtaja gelmektedirler. İlimizde gerek resmi daireler Valilik ve Emniyet, Sosyal Hizmetler Müdürlü ğü Kadın
ın çözüm yeri olarak
Hukuku Komisyonu'nu kad ın sorunların
sürekli davet edilılarına
ü
gibi,
bilgilendireme
toplant
gördüğ
mekteyiz.
Bu husus TÜBAKKOM'un bir gün daha kadrola şmış dahada güçlü olacağına inancımızı kuvvetlendiriyor. Toplumun,
komisyonumuzu benimsemesi komisyonumuza de ğer verilmesi son derece memnun etmektedir.
23. Bu dönemde Dönem Sözcülüğü görevi alan Adana Baı Av. Ülcaz OLGUN
rosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkan
N'e,
Yürütme
Kurulu
üyelerine,
Karabük
Baro Ba şkanıŞAHİ
mı z Ali Çetin AYGÜN'e, Karabük Kad ın Hukuku Komisyonu
Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm üyelerimize te şekkür eder,
saygılar sunarız.
31.12.2003
Karabük Kadın Hukuk Komisyonu
Başkanı
Av. Fazilet DEM İREZEN
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T.C.

KARABÜK
ASLİYE 1. HUKUK MAHKEMESİ
SAYI
ESAS NO: 2003/ 200
KARAR NO: 2003/ 355
HAKİM: N.ALEV POLAT ÖZDER-33913
KATİP: NECLA 5AHİN-399
DAVACI: K.H
MÜŞTEKİ: ÖZLEM ARKAN: Şevki kızı 1983 D.lu Esentepe
Mah. Barış Sokak Kuzuo ğlu Apt. Kat: 5 KARABÜK
DAVALI: AHMET ARKAN: Kemalettin o ğlu 1977 D.lu
Esentepe
Mah. Barış Sokak Kuzuoğlu Apt. Kat: 5 KARABÜK
DAVA: 4320 Sayılı Yasa Uyarınca Koruma.
DAVA TARİHİ: 11.08.2003
KARAR TARİHİ: 25.08.2003
Eskipazar C. Savcılığı 'mn 08.08.2003 tarih ve 2003/205
Hz. Sayılı yazıları ile evraklar mahkememize gönderilmi ş
olmakla;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Eskipazar C. Savc ılığı'nın 08.08.2003 tarih ve 2003/205 Hz.
sayılı yazılan ile Karabük İ li, Esentepe Mahallesi, Barış Sokak
Kuzuoğlu Apartmanı K: 5 adresinde ikamet eden Özlem Arkan
hakkında 4320 sayılı Yasanın 1. maddesi gereğince koruma
kararı alınmasını talep ve dava etmiştir.
Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı yasanın 1. maddesine
göre ailenin korunmas ı için Asliye Hukuk Mahkemesi'nin M.
K.'daki tedbirlerden ba ş ka bu kanunda gösterilen tedbirlerin ve
hatta hakim tarafından uyg verildi. 25.08.2003'un görülebilecek
başka tedbirlerin iş in mahiyetine göre hüküm verileceği belirtilmiştir. Dolayısı ile verilecek karar tedbir niteli ğinde olduğundan bunun için Yarg ı tay 2. Hukuk Dairesi'nin 25.06.1999 gün
ve 1999/345-7378 say ılı Kararında açıklandığı üzere duruşma
açılmasına gerek olmadığı gibi bu nitelikteki tedbir kararlar ı da
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kesindir. Anılan nedenlerde dayalı kocanın davacı eşine karşı
darp uyguladığı, iş ve gücünden kalacak şekilde yaraladığı
Eskipazar C. Savcılığı'nın tahkikat evraklarından sabit olduğundan dosya üzerinde yap ılan inceleme sonunda aşağıdaki
tedbirlerin uygulanmas ına kesin olarak karar verilmesinin
uygun olacağı kanaatine varılmıştır.
HÜKÜM:

1. TALEBİN KABULÜ ILE: Ailenin korunmas ı ile ilgili
4320 Sayılı Kanunun gereğince koca Kemalettin ile Fatma' dan
olma 1977 D.lu AHMET ARKAN'ın Şevki ile Refika'dan olma
1983 D.lu ÖZLEM ARKAN' a kar şı şiddet ve korkuya yönelik
davranışlarda bulunması nedeni ile ŞİDDETE YÖNELIK EYLEMİNİN ÖNLENMESİNE,
2. ihtar edilen hususlara altı ay süre ile uymadığı takdirde
tutuklanacağı ve hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedileceğinin
kendisine tebliğ
ine,
3. 4320 sayılıYasa'nın 2/1. maddesi uyarınca verilen bu
tedbir ve koruma karar ın
ın bir örneğinin C. Başsavcılığı'na
ın zabıta
tevdiine, C. Başsavcılığı'nca kararın uygulanmasın
marifeti ile takip edilmesine,
4. Davanın mahiyeti itibariyle harç alınmasma yer olmadığına dair dosya üzerinde yapılan incelemeye müsteniden
kesin olarak karar verilmiştir.
25.03.2003
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MERS İN KADIN HUKUKU KOMİSYONU
2003 YILI FAALİYET RAPORU

1. Komisyonun örgütlenmesini, işleyişini ve amaçlarını
içeren yeni bir yönerge haz ırtarak bu Baro Yönetim Kurulu'na
sunulmuştur.
2. Komisyon olarak hem Mersin Barosu ile hem de di ğer
STK'larla ile işbirliği içinde çalışmalarımız yürütülmektedir.
3. TÜBAKKOM bünyesinde yap ılan Genel Üye toplantılarında ve Yürütme Kurulu'nda bulunmamız nedeniyle Yürütme Kurulu toplantılarına en az bir üyemiz komisyonumuzu
temsilen katılmaktadır.
4. Bu toplantılara ya da yapılan diğer eğitim çalışmalarına,
seminerlere katılan üyemiz bunlarla ilgili hem di ğer üyelere
hem de gerektiğinde meslektaşlarımıza bilgilendirme toplantıları yapmaktadır.
5.Valilik Kadın Statüsü Biriminde bizi temsil eden üyemiz
diğer STK.larla aramızda bilgi alışverişinde bulunmaktadır.
6.Komisyon dışmda dernek ve kurulu şlarda da görev alan
üyelerimiz aracılığı ile bu kuruluşlardan gelen seminer,toplantı
gibi talepler yerine getirilmeye çalışmaktadır.
7.Mersin 'de yayın yapan yerel televizyon ve radyolarla yapılan görüşmeler neticesinde Aile Mahkemeleri, Medeni Yasa,
vetayet, aile konutu, bo şanma, 4320 sayılı Kanun, aile içi şiddet
konularında üyelerimizin program yapmalar ı sonucunda hem
dinleyicilere eğitim verilmiş hem de komisyonumuzun Mersin'de tanınmasına yardımcı olunmuştur.Bu programları mutat
hale getirme çabalarım
ı z da olumlu sonuç alınmıştır.
8. Emniyet mensuplarına,Toplum Merkezi'ne devam
eden kadınlara,üniversite öğrencilerine düzenledi ğimiz eğitim çalışmaları ile bilinç yükseltme ve bilgilendirme amac ım
ız
gerçekleştirilmiştir.
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9.Komisyon olarak bir mail grubu olu şturularak kendi aramızdaki iletişim daha hızlı ve daha etkin hale getirilmiştir.
10.Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu ile ortak ald ığımız
karar neticesinde 2003 yılının son ayında Danışma Merkezi
olarak çalışılmaya başlanılmıştı r. Bu nedenle nöbet sistemi ile
çalışma yaparak üyelerimiz Adli Yardıma başvuran kadınlara
hukuki danışma hizmeti vermeye başlamıştır.
11. Şiddete uğrayan bir kadının adım adım ne yapması
ı anlatan ve komisyonugerektiğini belirten,hukuki hakların
muzu tanıtıcı bilgilerin yer ald ığı "Haklarınız Sizi Çağırıyor"
afiş leri Mersin'deki tüm kamu kurum ve kurulu şlarına dağıışma Merkezimizi tanıtıcı broşür
tılmıştır.Bunun dışında Dan
ı yapılmıştır.
hazırlayarak bunların dağıtımın
12. Kurumsallaşma ile birlikte,üye say ımızı artırmak,ilçe
ı işler hale getirmek için çalışbazında komisyon çalışmaların
malarımıza hız verilmiştir.
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MALATYA BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI
KOMISYONU
2003 YILI ÇALI ŞMA RAPORU

Malatya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonumuz
23.03.2002 tarihinde kurulmuştur.
Komisyon Başkanı:
Av. Nejla (ÇİTİL) TUFAN
Sekreterler:
Av. Arzuhan KAPLAN
Av. Adalet TULAZ
Üyeler:
Av. Sevgi ALTUNTAŞ
Av. Esengül LÜLE
Av. Ferda DÖNMEZ
Av. Zeynep SOLAK
Av. Yıldız İMREK
Av. Osman ALADAĞ
Av. Arda (TUTAR) KAYA
Av. Meral ERSOY
Av. Enis ERGÜZEL
Komisyonumuzun 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri arasmdaki faaliyetleri şöyledir;
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 6-8 Mart 2003 tarihinde TÜBAKKOM tarafından Ankara'da düzenlenen Medeni
Kanundaki değiş ikliklerle ilgili panele komisyonumuz üyelerinden Av. Sevgi ALTUNTAŞ ve Av. Adalet TULAZ katılmışlardır. Komisyon üyelerimiz katıldıkları toplantıda çeşitli
illerden gelen kadın hakları komisyonu üyeleriyle komisyon
çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunmuşlardır.
8 Mart2003 tarihinde Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle
basma komisyonumuz tarafmdan kadm hakları ve sorunları
ile ilgili olarak bildiri verilmiş tir. 8-9 Mart tarihlerinde yerel
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radyo ve televizyonlarda ve halka aç ık toplantılarda komisyon
üyelerimiz kadın hakları, Medeni Yasa'daki kadınlarla ilgili
değişiklikler, 4320 sayılı Ailenin Korunmas ı Hakkında Kanun
ve kadın sorunları hakkında bilgilendirme çalışmalarında
bulunmuştur.
Halka açık toplantılar ve televizyon programları üzerine
komisyonumuza mağdur kadınlar tarafından başvurular yapılmaya devam etmi ştir. Bu talepler komisyonumuz üyeleri
tarafından karşılanmaktadır.
TÜBAKKOM tarafından 1904.2003 tarihinde Sivas'ta
düzenlenen İç Anadolu Bölgesi Kad ın Hakları Komisyonları
toplantısına komisyon başkanımız Av. Yıldız İMREK KOLUAÇIK katılmıştır. Toplantıda çeşitli illerden gelen Kad ın Hakları Komisyonları'nm çalışmaları hakkında bilgi edinilmiş ve
komisyonumuz çalışmaları ile ilgili olarak diğer katılımcılara
bilgi verilmi ştir.
11 Mayıs 2003 tarihinde Anneler Günü dolay ısı ile EğitimBir-Sen tarafından düzenlenen toplantıya komisyon başkanınıız
Av. Nejla ÇİTIL TUFAN konuşmacı olarak katılmış ve çalışan
kadınların hakları konusunda bir sunum yapmıştır.
11 Mayıs Anneler Günü dolay ısı ile komisyonumuz
tarafından 12 Mayı s 2003 tarihinde Baromuzda meslektaşlarımızın katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve basın bildirisi
yapılmıştır.
24-25 Mayıs 2003 tarihlerinde Şanlıurfa' da gerçekleştirilen
na komisyonumuzun yedi
TÜBAKKOM Genel Kurul toplantısı
TÜBAKKOM
genel seçimleri yaüyesi katılmış, bu toplantıda
pılarak sözcülüğe Adana Barosu seçilmiştir. Ayrıca toplantıda
TCK yasa tasarısının kadınlara yönelik düzenlemeleri tartışılmış ve bu konudaki TÜBAKKOM görü şü Adalet Bakanlığı'na
ıda AB Uyum Yasalar ı da
bilahare sunulmuştur. Aynı toplant
değerlendirilmiştir.
31.05.2003-01.06.2003 tarihlerinde Elaz ığ Barosu Çocuk
Hakları Komisyonu tarafından düzenlenen CMUK meslek
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içi eğitimine, komisyonumuzun dört üyesi kat ılmışlar ve fikir
alışverişinde bulunmuşlardır.
05.07.2003 tarihinde Adana Barosu'nun ev sahipli ğinde
düzenlenen TÜBAKKOM Yürütme Kurulu toplantısına TÜBAKKOM temsilcimiz Av. Sevgi ALTUNTA Ş ve Av. Arzuhan
KAPLAN katılmışlardır.
26-27 Eylül 2003 tarihinde Diyarbak ır İli'nde Dicle Ünii tarafından düzenlenen
versitesi Araştırma Görevlileri Derneğ
"Hukuki ve Sosyolojik Boyutları ile Namus Cinayetleri" konulu
uluslararası sempozyuma iki üyemiz kat ılmıştır.
11-12.10.2003 tarihinde Van İli'nde gerçekle ştirilen TÜBAKKOM 5. Dönem 1. Genel Üye toplant ısına komisyon üyelerimiz Av. Yıldız t. KOLUAÇIK, Av. Sevgi ALTUNTAŞ ve
Av. Arzuhan KAPLAN katılmışlardır. Toplantıda İş Yasası'nın
kadınlarla ilgili düzenlemeleri hakkında Adana Barosu tarafmr. 25 Kasım ve 5 Aralık günleri ile ilgili
dan sunum yapılmıştı
yapılacak faaliyetler konusunda fikir alışverişinde bulunularak
ortak basın açıklaması yapılmasına karar verildi.
25 Kasım 2003 tarihi bayrama denk geldiğinden, 25 Kasım
Kadına Karşı Şiddete Duyarlılığı Arttırma ve Şiddeti Kınama
Günü nedeni ile 21 Kas ım 2003 tarihinde TÜBBAKKOM tarafından ortak hazı
rlanan bildiri basına sunulmuştur. Ayrıca aynı
gün yerel radyo ve televizyonlarda Türkiye'deki şiddet sorunu
ve çözümleri ile 4320 sayılı Ailenin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili bilgilendirme programlar ı yapılmıştır.
Komisyonumuz, tlimizdeki tüm kadın örgütleri ile birlikte
çalışma kararı alm
ış ve bu amaçla tüm kad ın örgütleri Baro'ya
ılan
davet edilmiştir. 03.12.2003 tarihinde yapılan toplantıya kat
n Platformu oluşturulmasına
16 kadm örgütü ile Malatya Kad ı
karar verilmiş, Platform Sözdülüğü'nü komisyonumuz üstlenn kolları,
miştir. Bu platformda İlimizdeki siyasi partilerin kadı
sendikaların kadın kolları, kadınlarla ilgili çalışma yapan dernekler bulunmaktadı
r.
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5 Aralık 2003 tarihinde Malatya Kad ın Platformu olarak
örgüt temsilcileri ile birlikte "Kad ına Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilişinin" yıldönümü nedeni ile ortak bas ın açıklaması
yapılmıştır. Basın açıklaması metini Meclis' teki Malatya Milletvekillerine ve tüm bayan milletvekillerine fakslanmıştır.
5 Aralı k nedeni ile hafta boyunca yerel televizyonlar ve
radyolarda üyelerimiz taraf ından açıklamalar yapılmıştır.
13-14 Aralı k 2003 tarihinde Adana'da gerçekle ştirilen
Yürütme Kurulu toplantısı'na Av. Sevgi ALTUNTA Ş ve Av.
Adalet TULAZ katılmıştır.
Komisyonumuza aile içi şiddet nedeni ile ba şvuran kadınlara 4320 sayılı Kanun Hükümlerine göre koruma kararları alınmakta ve hukuki yardım yapılmaktadır. Bu kapsamda ilimizde
henüz bir kadın sığmma evi bunmad ığından sığınmaevi talebi
ile gelen kadınlar Baromuzun İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
ış olduğu görüş meler üzerine ilimiz Huzurevi'nde
ile yapm
geçici olarak barı nma imkanından yararlanabilmektedirler.
Ayrıca şiddete uğrayan kadınlara, boş anma ve nafaka davası açmak isteyip de maddi imkanlar ı bulunmayan kadınlara
komisyon umuzun yönlendirmesi ile Baromuz Adli Yard ım Komisyonu kanalı ile talepleri doğrultusunda hukuki yard ımda
bulunulmakta ve davalar ı takip edilmektedir.
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TÜBAKKOM
V. DÖNEM II. GENEL ÜYE TOPLANTISI'NA
SUNULMAK ÜZERE
YALOVA BAROSU
KADIN HUKUKU KOM İSYONU RAPORUDÜR

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan değişikler sonucu yasal
mal rejimi olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi'nin 01.01.2002
tarihinden önce evlenen çiftlere uygulanmas ının süre bitim tarihi olan 31.12.2002 gününe kadar gerekli ba şvuru konusunda
birkaç kez yayınlanmak suretiyle 2002 yılı Aralık ayı içinde
mahalli gazetelerde bilgilendirme ve dikkat çekme ilanlar ı
verildi (EK:1)
Yalova Barosu Kad ın Hukuku Komisyonu üyeleri Av.
İrem TÜNAY ve Av. Cansel ŞEKERCİ Yalova Yerel Gündem
21 Kadın Komisyonu'nun tertipledi ği halka açık "Yeni Medeni Kanunda Kabul Edilen Evlilikte E şler Arasındaki Mal Rejimleri" konulu bilgilendirme toplant ısına konuşmacı olarak
katılmışlardır.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde mahalli gazetelerde Yalova Barosu Kadm Hukuku Komisyonu'nun kutlama mesaj ı
yayınlanmıştır. (Ek:2)
Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Sokakta Çalışan
Çocuklar ve Suçlu Çocuklar Komisyonu'nun Baromuza yazd ığı
yazıya cevap olarak, yasalardaki çocuklar ı ilgilendiren maddeler tespit edilerek rapor halinde sunulmu ştur. (EK:3)
Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Baromuza yolladığı "Çocuk Satışı , Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi"
ile ilgili yazdığı yazıya araştı
rma yapılarak cevap verilmiştir.
(EK:4)
Yalova tl Sosyal Hizmetler Müdürlüğ
ü bünyesinde kurulan Aile Danış ma Merkezinde, Yalova Barosu Kad ın Hukuku
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Komisyonu üyelerinden Av. İrem TÜNAY ve Av. Cansel ŞEKERCİ görev almış olup damşmanlık yapmaktadırlar.
Bilgilerinize sunulur.
Yalova Barosu
Kadm Hukuku Komisyonu
Başkan
Av. İrem TÜNAY
Üye.
Av. Cansel ŞEKERCİ
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EK İ :

Sayın evli hanımlar, beyler;
Türk Medeni Kanunu'nda yap ılan değişiklik sonucu yasal
mal rejimi olan "Edinilmi ş Mallara Katılma Rejimi" yalnızca
boşarımada değil "eş lerden birinin ölümü halinde" de uygulanacaktır.
01.01.2002 tarihinden önce evlenen çiftler; bu rejimin evliliğinizin başlangıcı tarihinden itibaren geçerli olmas ını menfaatinize uygun görüyorsanız, süre bitim tarihi olan 31.12.2003
gününe kadar, eş inizle birlikte notere gidip bu konuda beyanda
bulurımanı z gerekmektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Yalova Barosu
Kadın Ve Çocuk Hakları Komisyonu
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EK 2:

Genel nitelikli olarak Anayasa'n ı n 10. maddesinde düzenlenen hükme göre "herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi
düş ünce, felsefi inanç gibi sebeplerle ay ırım gözetilmeksizin
Yasa önünde e şittir."
Türk Ceza Yasas ı'nda kadını özel olarak ilgilendiren ve
kadı
n- kız kaçırma, fuhu ş a tahrik, nesep cürümleri gibi suçlar ı
düzenleyen bölümler "Genel Adap ve Aile Düzenine Kar şı
Suçlar" başlığı altmdadır. Konunun ba şlığı, Ceza Kanunumuzun yaklaşımı hakkında bilgi vermektedir. Ceza Kanunu' ndaki
ı önemsedüzenleme kad ın özgürlü ğ ünü ve kadın sağlığın
mekten uzak, toplumsal ahlak ve aile düzeni dü şünülerek
düzenlenmiştir.
ırlı ehliyeti
Medeni Kanunumuzdaki kad ınları adeta sın
olarak kabul eden, e şitsizliği kadınlar aleyhine bozan düzenlemeleri bilindi ği gibi son de ğiş ikle ortadan kald ırılmıştır. Ancak
yasal mal rejimi olarak kabul edilen "edinilmi ş mallara katılma
rejiminin yürürlük tarihi konusunda yap ılan düzenleme ile
n ma ğdur olmasına yol açılmış, e şitlik adı altında
17.000 kadını
getirilen Yasa, yürürlük tarihinden önce evlenenler ile sonra
evlenen kad ınlar açısından e şitsizlik yaratmıştır.
Türkiye'de kad ınlara yönelik şiddeti önlemek için ç ıkarılan
Ailenin Korunmas ı Hakkındaki Yasa hukuk sistemimizde gerekli ve olumlu bir geli ş medir. 17.01.1998 tarihinde yürürlü ğe
ın, uygulama
girmesine ra ğ men yeterince bilinmeyen yasan
,
mahkemeler,
savc ılık
aşamasında kar şılaş an sorunları a şılmalı
ve emniyet mensuplar ı daha titiz davranmal ıdır.
Ülkemiz, kadın kimliğini geli ş tirmeyi amaçlayan haklar ın
ndığı "Kadınlara Karşı Her Türlü Ayr ımcılığı n Önlenele alı
mesi" (ÇEDAV) Sözle ş mesi'ne taraf olmasına ra ğmen yükümlülüklerini tam olarak yerine getirememi ştir.
Yalova Barosu Kad ın Hakları Komisyonu olarak, Yasaların ve Uluslararası Sözleş melerin uygulanmasında duyarlı
olduğumuzu ve gelecekteki martlar ın "E şitlik Bayramı" olarak
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kutlanması için çalıştığımızı bildirir, 8 Mart Dünya Kad ınlar
Günü'nü kutlarız.
Yalova Barosu Kadın Hakları Komisyonu
Av. İrem TÜNAY
Av. Nuran Ziyaretli CEYLAN
Av. Cansel ŞEKERCİ
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EK 3:
BARO BAŞKANLIĞI'NA
YALOVA
İLGİ: B.02.13 SÇE.4.77.00.01/108 sayılı ve Sokakta Çalışan
Çocuklar ve Suçlu Çocuklar Komisyonu Yaz ısı.
Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlü ğü tarafından Baromuza yazılan 15.01.2003 tarihli yazı 16.01.2003 tarihinde
komisyonumuza havale edilmi ştir.
Çalışmalar sonucu düzenledi ğimiz rapor ektedir.
Bilgilerinize sunulur.
Kadm Çocuk Hakları Komisyonu
Başkanı
Av. İrem TÜNAY

Çocuk Mahkemeleri'nin Kurulu şu Görev Ve Yargılama
Usulleri Hakkındaki Kanun İle İlgili Bilgiler:
2253 numaralı Çocuk Mahkemeleri'nin Kurulu şu, Görev
ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun'un 1. maddesi; "her
ilde ve büyükş ehir belediyeleri hudutları içinde kalan ilçeler
hariç, merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede bir Çocuk
Mahkemesi kurulur." hükmünü getirmi ştir. 01.06.1982 tarihinde yürürlüğe giren bu Yasa'nın geçici 1. maddesinde "Çocuk
Mahkemeleri'nin bütün yurtta kuruluşu ve bu kanunda yazılı
müesseseler "kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren 10 yıl
içinde tamamlarur" ifadesi ile süre belirtilmi ş iken aradan 21
yıl geçmesine rağmen Çocuk Mahkemeleri Türkiye'de ancak
İstanbul, Ankara, İznıir ve Trabzon' da olmak üzere ancak 4 ilde
kurulmuş tur. Yalova'da Çocuk Mahkemesi kurulmam ıştır.
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Suç işlendiği zamanlı yaşını bitirmemiş olanlar hakkında
kovuşturma yapılamaz ve ceza verilemez. Ancak suç kanunen
bir seneden fazla hapis cezas ını veya daha a ğır bir cezayı gerektiriyorsa haklarında tedbir uygulanır.
Tedbirler:
Suç işleyen küçük; veli, vasi veya bak ıp gözetmeyi üzerine
alan akrabadan birine teslim edilir.
Bakı p gözetmeyi üzerine alan güvenilir bir aile yan ına
yerleştirilir.
Çocuk Bakım ve Yetiştirme Yurtları'na veya benzeri resmi
yahut özel kurumlara yerleştirilir.
İşyerlerine yahut meslek sahibi bir usta yan
ına yerleştirilir.
Tedavi evine yahut eğ
itimi güç çocuklara mahsus kurumlara yerleştirilir.
15 yaşmı doldurmamış olan küçükler tarafından işlenen
suçlarla ilgili davalara çocuk mahkemelerinde, çocuk mahkemesi kurulmamış olan yerlerde ise Çocuk Mahkemeleri
Kanunu'nda yazılı usullere göre görevli Mahkeme ve C. Savcısı tarafından bakılır. Küçüklerin işledikleri suçlarda hazırlık
soruşturması ancak Cumhuriyet Savc ısı veya yardımcıları
tarafından bizzat yapılır. Çocukların ifadelerini polis veya
jandarma görevlileri alamaz.
Kanunda gösterilen ceza ve tedbirlerin uygulanmas ından
önce küçüğün işlediği suçun anlam ve sonuçların
ı kavrayabilme yönünden bedeni, akli ve ruhi durumu, uzman kimselere
tespit ettirilir.
Küçüklerin kesinlikle duru şması gizli olur. karar gizli
olarak açıklanır. Duruşmada hazır bulunan küçük, menfaati
gerektirdiği takdirde duruş ma salonundan çıkarılabilir.
Küçükler tarafından işlenen suçların soruşturma ve kovu şturmasında suçüstü muhakeme usulü uygulanmaz.
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Suç işlemiş küçüklerin suçları veya bunlann yargılanmalar ı
ile ilgili olarak her türlü yay ın yapılması yasaktır. Bu yasağa
aykırı hareket edenler a ğır para cezası ile cezalandırılirlar. Eylemin tekrari halinde ayr ıca hapis cezasına mahkum olurlar.
ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE İLGİLİ ULUSAL MEVZUAT
ANAYASA
Madde 50: Kimse ya şına, cinsiyetine ve gücüne uymayan
işlerde çal ıştırılamaz. Küçükler ve kad ı nlar ile bedeni ve ruhi
yetersizliği olanlar, çal ışma şartları bakımı ndan özel olarak
korunur.
1457 SAYILI İŞ KANUNU
Madde 67: 15 ya şından aşağı çocukların çalıştırılmas ı yar. Ancak, çocuklar ın sa ğlık geliş melerine, okul veya messaktı
leki eğitim ve mesle ğe yönelme programlar nıa devamlarına
ya da ö ğrenimden faydalanma kabiliyetine zarar vermeyecek
nitelikte hafif işlerde 13 ya şını doldurmuş çocukların çalıştırılması mümkündür.
Madde 68: Yeraltında ve sualtında çal ışılacak i şlerde asgari
yaş haddi 18 olarak belirtilmi ştir.
nı doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli
Madde 78:16 yaşı
r ve tehlikeli i şlerden
işlerde çal ıştırılamaz. Hangi i şlerin ağı
fakat 18 ya şını
doldurmuş
sayılacağı, kadınlarla veya 16 ya şını
bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır i şlerde çal ıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli işler Tüzü ğü'nde gösterilir.
Ücretli İzin
Madde 49: 18 ve daha küçük ya ştaki i ş çilere verilecek
yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. Bu süreler Toplu İş
Sözleş meleri ve Hizmet Akitleri ile art ırılabilir. Y ıllık ücretli
izin hakk ından vazgeçilemez.
Sağlı k Muayeneleri
Madde 80: 13'ten 18 ya şı na kadar (18 dahil) çocuklar ın
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herhangi bir iş e alınmalarından önce, işyeri hekiminin, işçi
sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile
en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, Sa ğlık Ocağı, Hükümet ve
Valilik Tabiplerine muayene ettirilerek iş in niteliği ve şartlarma
göre vücut yapılarını n dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bu işlemin 18 yaşını dolduruncaya kadar en az her 6
ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu i şte
çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığını n kontrol
ettirilmesi ve bu raporlarm i şyerinde muhafaza edilerek yetkili
memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur.
Birinci fıkrada yazılı tatbiklerce verilen raporlara itiraz halinde,
işçi en yak
ın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi s ıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulurlar. Verilen rapor kesindir.
Çalıştırılma Süreleri ve Yasaklar
Madde 61: Genel bakımdan haftalık iş süresi en fazla 45
saattir.
Madde 67: Okula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel
olmayacak ş ekilde düzenlenir, ders saatleri 7,5 saatlik çal ışma
süresinin içinde sayılır.
Madde 69: Sanayiye ait i şlerde 18 yaşın
ı doldurmamış
erkek çocuklarla her ya ştaki kadınların gece çalışmaları esas
itibariyle yasaktır. Gece çalışması ise 20.00-06.00 aras ında ve
en fazla 7,5 saat olabilmektedir.
506 SAYILI SOSYAL S İGORTALAR KANUNU
Madde 60: 18 yaşın altındaki iş çilerin sigortanın bütün
dallarına iliş kin prim ücreti kesilmektedir. Ancak 18 ya şından önce geçmiş bulunan süreler 20 yılın hesabında dikkate
alınmamaktadır.
BORÇLAR KANUNU
Çalıştırma Süreleri ve Yasaklar
Madde 330:18 yaşın altındakilerin gece süresinde ve hafta
tatilinde çalıştırılmaları yasaktı
r.
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Hizmet Akdi ve Örgütlenme
Madde 318: Borçlar Kanunu'na göre küçükler veya mahcurlar ile usta arasında yapılacak çıraklık sözleşmesi için veli,
yasal vasi yahut Sulh Hakimi'nin izni gerekmektedir. Sözle şme
yazılı olmalı ve yapılacak iş, çıraklık nevi ve süresi, günlük
çalışma süresi, ücret ve di ğer ödemeler ile deneme süresi belirtilmelidir.
SENDİKALAR KANUNU
Sendikal Haklar
Madde 20: 16 yaşını doldurmuş olan ve Sendikalar Yanı
sası'na göre işçi sayılanlar sendika üyesi olabilirler. 16 ya şı
doldurmamış olanlarm üyeliği kanuni temsilcilerinin yazılı
iznine bağlıdır.
İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU
Çalıştırma Süreleri ve Yasaklar
Madde 59: İlköğretim çağında olup da zorunlu temel ö ğretim kısımlarına devam etmeyenlerin resmi ve özel i şyerlerinde
veya her ne biçimde olursa olsun çal ışmayı gerektiren başka
yerlerde ücretli veya ücretsiz çal ıştırılması yasaktır.
MESLEKİ EĞİTİM KANUNU
Çalıştırma Yaşı
Madde 9: İlköğretimi bitirmiş olanlar, bir mesleğe hazırlanmak amacı ile çıraklık dönemine kadar işyerlerinde aday
çırak olarak eğitilebilirler.
Madde 10: Çırak olabilmek için:
ı doldurmuş, 19 yaşmdan gün almamış olmak,
14 yaşın
Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce ç ıraklık eğitiminden geçmemi ş olanlar, yaşlanna ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki e ğitim programlarma
göre çıraklık eğitimine almabilirler.
En az ilköğretim okulu mezunu olmak gerekir.
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Ağır ve tehlikeli veya özellik arz eden mesleklere alınacak
çırakların öğrenim ve yaş durumu ile ilgili kurulu şların görüşü
alınarak Başbakanlıkça belirlenir.
ücret
Madde 25: Çıraklara verilecek ücret kendi ya ş grupları için
belirlenmiş asgari ücretin %30'undan az olamaz.
Sosyal Güvenlik
Madde 25: Aday ç ırak, çırak ve öğ
renciler hakkında SSK
Kanunu'nun iş kazaları, meslek hastalıkları ve hastalık sigortaları hükümleri uygulanır.
UMUMİ HIFZISIHHA KANUNU
Çalıştırma Yaşı
Madde 173:12 yaşı
ndan aşağı bütün çocukların fabrika ve
imalathane gibi her tür sanayi müesseseleriyle maden i şlerinde
amele ve çırak olarak istihdamı menmudur.
Madde 176: Mahalli Belediyelerce bar, kabare, dans salonları, kahve, gazino ve hamamlarda 18 yaşın altındaki çocuklarm
çalışması yasaktı
r.
Çaliştırma Süreleri ve Yasaklar
Madde 173: 16 yaşı
ndan küçük işçiler günde en çok 8 saat
çalıştırılabilir.
Madde 179: Sanayiye ait i şlerde 18 yaşın
ı doldurmamış
erkek çocuklarla her yaştaki kadmların gece çalıştırılması esas
itibariyle yasaktı
r. Kadınlarla 12'den 16 yaşına kadar olan çocukların çalışması yasak olan sağlığa aykı
r ı ve tehlikeli işlerin
nelerden ibaret oldu ğu İş Kanunu'nda açıklanacaktır.
POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU
Çalıştırma Yaşı
Madde 12: Kanuni istisnalar sakl ı kalmak üzere: e ğlence,
oyun, içki ve benzeri amaçl ı umuma açık ve açılması izne bağlı
yerlerde 18 yaşı ndan küçükler çalıştırılamaz.
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Polis; bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile
kıraathane ve oyun oynatılan yerlere yanları nda veli ve yasileri olsa bile 18 yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini
men eder.
FAZLA ÇALI ŞMA TÜZÜĞÜ
Çalıştırma Süreleri Ve Yasaklar
Madde 4:15 yaşından aşağı kız veya erkek çocuklara fazla
çalışma yaptırılamaz.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Madde 49: Bekar iş çilere özgü binalarda, kadı nlarla 18
yaşından küçük çocuklar, erkeklerle ilgisi olmayan ayr ı, özel
kısımlarda yatırılacaktır.
ndan aşağı çocuk
Madde 56: Erkek ve kadın işçilerle, 18 yaşı
düzenlenecektir.
ayrı
işçilerin yıkanma günü ve saatleri ayrı
GEMI ADAMLARININ EĞİ Tİ M, BELGELENDİRME,
SINAV, VARD İYA TUTMA KÜTÜKLEME VE VE DONATILMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMEL İK.
ı doldurmuş
Tayfalar: Miço, en az ilkokul mezunu 16 ya şın
olmak,
Gemici: 17 yaş 12 ay miçoluk yapanlar.
Silici: En az ilkokul mezunu olup 16 ya şını bitirenler,
İŞYERİ HEKİMLERİNİ N ÇALIŞMA ŞARTLARI İLE
GÖREV VE YETK İLERİ HAKKINDA YÖNETMEL İK
Sağlık muayeneleri
Madde 4: 18 yaşından aşağı gençlere özel ilgi ve ihtimam
sağlanması işyeri hekiminin görevleri aras ındadır.
ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ
Ücret
ı doldurmuş olup
Madde 5: Asgari ücret, iş çilerin 16 yaşın
saptan
ır.
ayrı
olmadıklarma göre ayrı
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ÇOCUK HAKLARI SÖZLE ŞMESİ,
ÇOCUK SUÇLULUĞU VE ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE İLGİLİ
KONULARDA YALOVA BAROSU'NUN
UYGULAMALARI

Yalova Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, Yönetim Kurulu'nun 2002/174 No. ve 24.12.2002 tarihli karar ı ile kurulmuştur.
Yalova Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, İl
Sosyal Hizmetler Müdürlü ğü'nce kurulan Sokakta Çalışan
Çocuklar ve Suçlu Çocuklar Komisyonu'na Yalova Barosu'nu
temsilen iki avukat görevlendirilnıiştir.
Yalova İl Sosyal Hizmetler Müdürlü ğü'nce oluşturulan Yaloy a Çocuk Meclisi'ne Yalova Barosu'nu temsilen bir avukat
danış man olarak görevlendirilmiştir.
Yalova Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, çocuk suçluluğu
ve çocuk işçiliği ile ilgili konularda Yalova halkına hukuki konularda her zaman dan ışmanlık yapacaktır. Gerektiği şartlarda
mesai saatleri içinde Yalova Barosu'nun 812 49 86 numaral ı
telefonundan komisyon üyeleri ile ba ğlantı kurulabilir.
İl Sosyal Hizmetler Müdtirlüğü'nün bu konularda yapacağı
her türlü çalış malara komisyon olarak destek verece ğiz.
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YALOVA BAROSU BA ŞKANLIĞI'NA

Yalova Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak, 13.05.2003 havale tarihli olup Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu'nun 01.05.2003 tarih 1189 say ılı yazısında
belirtilen konularda komisyonumuz çal ışma yapmamıştır.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Çocuk Bürosu ile yaptığımız
görüşmeler sonucu, Yalova Emniyet Müdürlü ğü'ne bu konularda ihbar ve şikayet gelmediği için onların da çalışmaları
bulunmadığı bildirilmiştir.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımla.
Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu
Başkanı
Av. Irem TÜNAY
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"Gelenek ve göreneklere s ıkı sık ı ya bağlı kalmak sa vi, insanlığı en ilkel durumdan
bir adı m ileri götürmeyecek kadar tehlikeli bir kuramd ır. Hiçbir uygar ulus böyle bir
inan ış yöresinde kalmam ış ve yaşam ın gereklerine a yak uydurarak zaman zaman
kendini bağ layan gelenek/eri vı kmakta duraksamam ıştır. Zaten Devrim/er bu konuda
en etkili araç olarak kul/an ılm ışlardı r."
1926 Tarihli Medeni Kanun Gerekçesinden
Traktörün alt ı na al ı narak parçalanan Rabia ve Şenı se, rambo b ı çakları yla bo ğazlar ı
kesilerek katledilen Sevda ve Hatice, aile meclisi karar ı yla en küçük karde şin ateşledi ğ i
donı donı kursunu ile öldürülen Hacer, ailesi taraf ı ndan at ı ld ığı F ı rat Nehri'nden
güçlükle kurtulan Gönül "törelere, geleneklere" kurban edilebilir...
"... yörede evden kaçan k ızın ortadan kaldı rılması yönünde yanlış bir örf ve adet
mevcuttur. Çağdışı da olsa, buna uyma yan kardeş ve baban ın toplumun baskısı altında
kaldı k/arı, kı nanc/ıkl,ı rı , c/ış landıkları ve hor görüldükleri bir vak ıadı r. Bu nedenle
maktu/enin karde ş inin müsnet suçu a ğı r tahrik alt ı nda i ş lediğ i........
Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin
9.7.1997 tarihli karar ının gerekçesinden
Cumhuriyet "ağalığa/ş eyhlige ve a şiretlere; feodal kurum ve ilişkilere; Yasalar
"törelere" teslim edilemez.
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