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Değerli konuklar,  

Engelli hakları dendiğinde kuşkusuz akla gelen ilk düzenleme Türkiye’nin de 

taraf olduğu “Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası 

Sözleşme”dir.  

Ülkemizde 2015 yılının Temmuz ayında çıkarılan 5378 sayılı Engelliler 

Hakkında Kanun da, esas olarak “Bütün engelli kişilerin insan hakları ve temel 

özgürlüklerinden tam ve eşit olarak yararlanmalarını sağlamayı” amaç edinen bu 

sözleşme ışığında hazırlanmıştır.  

Temel soru; ulusal ve uluslararası düzenlemelerle garanti alına alınan engelli 

haklarından, ülkemizde sayıları 10 milyonu bulan engelli yurttaşlarımızın ne 

kadar yararlanıp yararlanmadığıdır?  

Aklımıza ilk anda Kanunun amacı karşılamada yeterli olup olmadığı, 

uygulamada hangi sıkıntıların yaşandığı; ayrımcılığın önüne nasıl geçileceği; 

engelli yurttaşlarımızın adalete erişim haklarından; eğitim, sağlık, çalışma 

haklarından eşit olarak yararlanıp yararlanamadıkları; kendilerine uygun çevre 

ve fiziki koşulların sağlanıp sağlanmadığı gibi pek çok soru gelmektedir.  

Kuşkusuz bugünkü eğitimimizde engelli hakları konusunda baroların rolü ile 

engelli avukat meslektaşlarımızın sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik 

öneriler önemli bir başlık olacaktır. 

Değerli meslektaşlarım,  

Engellilerin muhatap olduğu hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için adım 

atabilmenin birinci şartının bu hakların yalnızca engelli yurttaşlarımız tarafından 

değil, tüm yurttaşlarımız tarafından bilinmesi ve içselleştirilmesi olduğu açıktır.  
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Bilinçlenme sürecine hem konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları hem de 

kurdukları komisyonlar ve çalışma gruplarıyla bu amaca hizmet eden 

barolarımızın önemli katkı sağladıklarına kuşku yoktur. Ancak bunların yeterli 

olup olmadığına, sahada ne gibi sorunlarla karşılaşıldığına cevap verecek olanlar 

da kuşkusuz yine bu konuda aktif çalışmalarıyla tanığımız değerli konuklarımız 

olacaktır.  

Sayın konuklar,  

Türkiye’de 10 milyon dolayında engelli yurttaş bulunduğu ve bunların yaklaşık 

7 buçuk milyonunun oy kullanma hakkına sahip olduğu bilinmektedir. Bu sayı, 

oy kullanma hakkına sahip yurttaşlarımızın neredeyse yüzde 13’ünü 

oluşturmaktadır.  

Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası 

Sözleşme, devletlere “engellilerin siyasal ve toplumsal yaşama katılımdan eşit 

koşullarda yararlanmalarını sağlama” bakımından madde madde detaylandırdığı 

sorumluluklar yüklemiştir. Ayrıca bütün mekanların engellilerin erişimine 

uygun hale getirilmesi de genel bir kural olarak hüküm altına alınmıştır. 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun da, engellilerin “toplumsal hayata diğer 

bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlanmasını” amaç 

edinmiştir. 

Ülkemizin geleceği açısından son derecede önem taşıyan Anayasa Değişikliği 

referandumu öncesinde, engelli yurttaşlarımızın bu haklarını kullanıp 

kullanamayacağı, üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur.  

Engelli yurttaşlarımızın Anayasa değişikliği ile ilgili bilgi edinme imkanlarının 

yeterli olup olmadığı, oy kullanma günü seçim mekanlarına ve sandıklara 

erişimde yaşanabilecek zorlukların giderilip giderilmediği gecikmeden 

yanıtlanması gereken sorulardır.  

Değerli konuklar,  

Ülkemiz, hukuk sistemimizi tümüyle değiştirmeyi öngören Anayasa Değişikliği 

referandumuna, yaşadığımız olağanüstü koşulların gölgesi ve birbirine geçmiş iç 

ve dış sorunların ağırlığı altında gitmektedir. 

Türkiye Barolar Birliği ve bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Eğitim 

Merkezimizin; en temel yasada yapılması öngörülen bu değişiklikle ilgili olarak 
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hem meslektaşlarımızı hem de kamuoyunu bilgilendirmesi doğrudan doğruya 

yasal bir görev ve sorumluluktur. 

Avukatlık Kanunu, Türkiye Barolar Birliği’nin görevlerini sayarken, 

“Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi 

yolunda dileklerde, yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak” 

hükmüne de yer vermiş, yine Barolar Birliğini ve baroları “Hukukun üstünlüğü 

ile  insan haklarını savunmak ve korumak, ayrıca bu kavramlara işlerlik 

kazandırmak”la yükümlü kılmıştır.  

Hatırlayacağınız üzere bugüne kadar yapılan ya da yapılması düşünülen 

Anayasa değişiklikleri için Türkiye Barolar Birliği’ne görüşleri sorulmuş, 

önemli yasa çalışmalarına katılımları talep edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği de 

bu görevini layıkıyla yerine getirmiştir.  

Bugün için de Türkiye Barolar Birliği ve baroların yaptıkları, yasal sorumluluk 

ve yükümlülüklerini yerine getirmekten ibarettir.  

Halkın hak arama özgürlüğünün sesi; hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, 

toplumsal barışın güvencesi avukatlar olarak, varlık nedenimiz olan “laik, 

demokratik, sosyal hukuk devletini” her zamankinden güçlü savunmak hem 

hakkımız hem de görevimizdir.  

Değerli konuklar,  

Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu yana; insan haklarından, hukukun 

üstünlüğünden, demokrasiden yana durmuş; bu değerleri yüceltecek adımlara 

öncülük etmiş, teşvik etmiş ve katkı sunmuş; bu değerleri yıpratacak girişimlere 

karşı da hukuk içerisinde verdiği mücadeleyi kararlılıkla sürdürmüştür. Bizim 

tek yolumuz vardır, o da hukukun yoludur.  

“Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti” temeli üzerine kurulmuş bulunan 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu nitelikleri, bizim kimlik belgemizdir. Bu 

aynı zamanda bizi dünyaya da tanıtan kimliktir. Referanduma sunulacak olan 

değişiklik, bugüne kadar yapılan bütün demokratikleşme hamlelerini boşa 

çıkaracağı gibi, Anayasa’nın değiştirilemez ilkelerine tamamen aykırı 

niteliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kimliğini değiştirmeyi 

öngörmektedir. Yani adı Anayasa değişikliği olsa da özünde bu bir anayasa 

değişikliği değildir.  



4 
 

Demokrasiyi tehdit eden, güçler ayrılığını ortadan kaldıran ve öngördüğü rejim 

değişikliğiyle içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreci çıkılmaz bir yola 

sürükleyeceği aşikar olan bu düzenlemeyi hukuken de vicdanen de kabul etmek 

mümkün değildir.  

Sürekli uzatılan OHAL koşullarında, daha teklifin görüşmesi sırasında 

TBMM’de yaşanan utanç verici şiddet görüntülerine; toplantı basmaların, yol 

kesmelerin, sokak saldırılarının eklenmesi endişemizi artırmaktadır.  

Referandum propagandalarına ilişkin tartışmaların başlamasıyla birlikte Türkiye 

uluslararası alanda hiç olmadığı kadar rencide olmuş, hepimizi kaygılandıran bir 

yalnızlaşma sürecine girmiştir.  

Değerli katılımcılar,   

Denge ve denetim mekanizmalarına son vererek devletin varlığını ve geleceğini 

tek bir kişinin insaf ve kabiliyetine teslim etmeyi öngören bu değişiklikten 

“Güçlü Türkiye” ummak, telafisi mümkün olmayan bir yanılgıdan ibarettir. Bu 

büyük yanılgı, değişikliği hazırlayanlar ve bu değişikliği isteyenler de dahil 

olmak üzere hepimizin geleceği için risktir. 

Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’ni iç savaşlarla 

kendisini tüketen, bölünüp parçalanan ülkelerden ayıran en temel özelliği, az 

önce sözünü etmiş olduğum kimliğidir.   

Çok iyi bilinmelidir ki Türkiye ancak hukuk devleti ayağa kaldırılarak, yargı 

bağımsızlığı hayata geçirilerek, demokrasisi geliştirilerek; kutuplaşmayı 

önleyecek, ortak değerler etrafında birleşmemizi sağlayacak, şiddeti ve şiddet 

dilini önleyecek politikalar geliştirilerek güçlendirilebilir.  

Değerli meslektaşlarım,  

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar avukatlık mesleğinin icrasını her geçen gün 

biraz daha zorlaştırmaktadır.  Ancak bizler bir yandan bu engelleri aşma 

mücadelesi verirken bir yandan da bilgi donamımızı zenginleştirmek, değişen 

yasal düzenlemelere hakim olmak, uygulamada karşılaşılan sorunları tespit 

etmek ve çözümlerine katkı sağlamak durumundayız.  

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi bu bilinçle faaliyetlerine ara vermeden 

devam etmiş; Türkiye genelinde barolarımızla bir eğitim ağı kurmuş ve 

hazırladığı programlar çerçevesinde meslektaşlarımıza eğitim hizmeti sunuştur.  
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Bugüne kadar barolarına giderek düzenlediğimiz 765 meslek içi eğitim semineri 

ile 83.728 meslektaşımıza, Ankara’da düzenlediğimiz 42 Özel Eğitim 

seminerleriyle 6.616 meslektaşımıza eğitim vermiş bulunuyoruz. 

Yine Ankara’da düzenlediğimiz 50 staj eğitim programıyla çeşitli barolardan 

katılan 3.381 avukat stajyerine ulaştık.   

Bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal 

Duruşma Yarışmasına bugüne kadar 784 stajyerimiz; güncel konularda 

düzenlediğimiz panellere, forumlara; TBB İnsan Hakları Merkezi ve 

üniversitelerle yaptığımız ortak çalışmalara 2.209 meslektaşımız katıldı.  

Bugün itibarıyla eğitim hizmeti sunduğumuz avukat ve avukat stajyeri sayısı 

96.718’e ulaştı.   

Bilginin en büyük zenginlik olduğuna ve bugünkü çalışmamızın da başarılı 

geçeceğine duyduğum inançla hepinize teşekkürlerimi ve saygılarımı 

sunuyorum. 

 

 


