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Türk Avukatlardan Ellerinizi Çekin – Şiddet Kademesi Tırmanmaktadır –
DAV Olarak Avukatlara Karşı Uygulanan Şiddeti Kınıyoruz
Berlin (DAV). Polis, dün öğleden sonra şiddet uygulayarak kadınlı erkekli 50’ye yakın avukatı
yakalamış ve götürmüştür. Bazıları cübbeli olan bu avukatlar Çağlayan Adliyesinde polisin
Taksim’deki şiddet uygulamasını sakin bir şekilde protesto ediyorlardı. DAV (Der Deutsche
Anwaltverein) olarak polisin avukatlara ve protestoculara uyguladığı aşırı şiddeti şiddetle
kınıyor ve Türk Makamlarını insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz.
Polisin hiç ayırım yapmadan karşısına çıkan tüm avukatları yakaladığı apaçık ortadadır. Etrafta
bulunan avukatlar polisten işlerinin başına dönme talebinde bulunmuşlardır. Bunu müteakip
yakalanmamış olan yaklaşık 100 avukat İstanbul Emniyet Müdürlüğünün önüne gelerek
meslektaşlarının serbest bırakılmalarını talep etmişlerdir. Birkaç saat sonra yakalanan tüm
avukatlar serbest bırakılmıştır.
„Türk avukatların yakalanan meslektaşlarının serbest bırakılmaları konusundaki başarılı
girişimleri, siyasi fikir ayrılıklarında toplanma hürriyeti ile fikir hürriyetinin ne kadar
olağanüstü bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu haklar sağlanmadığı sürece
demokrasi söz konusu olamaz“, diyen Deutscher Anwaltverein Başkanı Rechtsanwalt Prof.
Dr. Ewer sözlerine şöyle devam etti:
„DAV, Türk avukatlara karşı uygulanan yıldırma teşebbüslerinden endişe duymakta olup, Türk
Makamlarını Türk avukatların hürriyet ve bağımsızlıkları konusunda teminat vermeye
çağırmaktadır. Dünkü tutuklamalar Türkiye’de neredeyse iki yıldır gözlemlediğimiz avukatlara
karşı yürütülen tutumun devamı niteliğindedir. Üzerlerinde cübbeleri olan avukatlara fiziki
şiddet uygulanması ile olaylar daha da tırmandırılmış ve yeni bir şiddet kademesine ulaşılmıştır.
DAV olarak, Türk mercilerinden olayları incelemelerini ve sorumlulardan hesap sormalarını
talep ediyoruz.“
DAV Berlin Yönetimi Türk meslektaşlarıyla sürekli irtibat halindedir. Bu konuda en önemli
muhatap „DAV-Türkiye’dir”.
1

Hazırlayanlar: Rain/Av. Handan Ilhan-DAV-Türkiye, Tercüme: Sanem Malatyalıoğlu-DAV-Türkiye
DAV-AVUKATLAR DERNEĞİ
BJK Plaza A Blok D: 108-1, Süleyman Seba Cad. 48, 34357 Beşiktaş-Istanbul, Tel: 0212 227 02 50, Fax: 0212 227 02 80
Bülten Haziran 2013 – DAV bilgilerin tam ve doğru olduğu konusunda garanti vermez.

Bülten Haziran 2013

2012 yılından beri KCK davası avukatlarından kadın ve erkek olmak üzere 46 avukat aleyhine
dava açılmıştır (AnwBl 2012, 988). Ocak 2013’te arama maksadıyla yapılan baskınlarda kadın
ve erkeklerden oluşan 10 avukat tutuklanmıştır (AnwBl 2013, 215). İstanbul Barosu Başkanı ile
dokuz Yönetim Kurulu üyesi, Mahkemeden savunmanın haklarına saygı göstermesini talep
etmeleri üzerine „adil yargılamayı etki altında bırakmaya teşebbüs“ suçlamasıyla karşı karşıya
kaldıklarından Mayıs 2013’ten beri kendilerini Mahkemede savunmak zorunda kalmışlardır.
DAV bu davaları gözlemci olarak takip etmektedir.
http://anwaltverein.de/interessenvertretung/pressemitteilungen/pm-1913e (Metnin İngilizcesi)

 Türkiye Barolar Birliği
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, olağanüstü toplanarak ülkede yaşanan toplumsal
olayları görüştü. Toplantıda, siyasi iktidarın gerilimi tırmandıran söylemleri ve polisin şiddet
içeren uygulamalarıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, AIHS’nin 52.
maddesine göre işlem yapılması için başvuruda bulunulmasına ve hukuksuz uygulamaların
önüne geçebilmek için gerekli adli ve idari başvuruların yapılmasına karar verildi.
Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapılan başvuruyu aşağıdaki linkte ayrıntılı olarak
inceleyebilirsiniz. http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=19309&Tip=Haber

 İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Kanun ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınan hakların ihlaline
sebebiyet verebilen çeşitli kanun hükümlerinde değişiklik yapılması ve Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesince verilebilecek olası ihlal kararlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 Türkiye‘de Alkol Tüketimi Hakkında Yeni Düzenleme
Yeni Alkol Düzenlemesi Gezi Parkı eylemleri sürecinde 13 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe
girdi. Yeni yasaya göre alkollü içkiler 22.00-06.00 saatleri arasında marketlerde ve büfelerde
perakende olarak satılamayacak. Türk turizm şirketleri ve içki üreticileri gelecekleri hakkında
endişe duyuyorlar. Alkol reklamlarına ve satışına sınırlamalar getiren yeni alkol yasasının
yürürlüğe girmesiyle gelirlerinin ciddi oranda gerileme göstermesinden korkuyorlar.
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 Yeni Petrol Kanunu
30.05.2013 tarihli kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere
uygun olarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde aranmasını, geliştirilmesini ve üretilmesini
sağlamaktır.
Bu kanunun; Türkiye’de petrol arama ve üretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, yönlendirilmesi,
teşvik edilmesi, denetlenmesi, arama ve üretim için gerekli bilgilerin ve verilerin toplanması,
değerlendirilmesi ve kullanıma sunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Ayrıntılar için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130611-5.htm
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