
            

2016-2018 DÖNEMİ

EĞİTİM, SEMİNER VE
ETKİNLİKLER



1- 19 EKİM 2016 TARİHİNDE, ANTALYA BAROSU GENEL KURULU SONRASI SEÇİLEN TÜM
KURULLARIN KATILIMIYLA YEMEK DÜZENLENDİ.

    

2-22 EKİM 2016 TARİHİNDE BAROMUZ İNSAN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN İLTİCA
HUKUKU ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.

                                

3-15-16 EKİM 2016 TARİHİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

4-22-23 EKİM 2016 TARİHİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.
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5-29  EKİM  2016  TARİHİNDE  CUMHURİYETİMİZİN  KURULUŞUNUN  93.YILI  NEDENİYLE
KOKTEYL DÜZENLENDİ.

   

6-26/30  EKİM  2016  TARİHLERİNDE  10.  ATATÜRK  KUPASI  AVUKAT  SPOR  OYUNLARI
DÜZENLENDİ.  TEMEL  FELSEFESİ  DOSTLUK  VE  DAYANIŞMA  DUYGULARIMIZI
PEKİŞTİRMEK OLAN TURNUVAMIZA BU YIL 31 GENÇ FUTBOL, 8  MASTER FUTBOL, 8
ERKEK BASKETBOL,  6  ERKEK VOLEYBOL VE 9  KADIN VOLEYBOL TAKIMI KATILDI.
TURNUVAMIZIN  BAŞLAMA  VURUŞU,  26  EKİM  2016  TARİHİNDE  SAMUEL  ETO'O
TARAFINDAN YAPILDI.

    

   

                  

7-05 KASIM 2016 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
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8-10 KASIM 2016 TARİHİNDE, KURTARICIMIZ VE KURUCUMUZ ULU ÖNDER MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

               

                                         

9-12  KASIM  2016  TARİHİNDE,  AV.MEHMET  KAYA  VE  AV.KEMAL  VURALDOĞAN’IN
BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ STAJYER VE AVUKAT MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK
UYAP VE  E-DEVLET  UYGULAMALARININ  AVUKATLIK  MESLEĞİNDE  KULLANILMASI
KONULU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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10-19 KASIM 2016 TARİHİNDE YRD. DOÇ. DR. İDRİS HAKAN FURTUN’UN KATILIMI İLE
GENEL  VERGİ  HUKUKU  VE  AVUKATLARIN  VERGİLENDİRİLMESİ  SEMİNERİ
DÜZENLENDİ.

                   

11-20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDENİYLE BAROMUZ ÇOCUK HAKLARI
MERKEZİ TARAFINDAN ADLİYE 1. KATTA RESİM SERGİSİ DÜZENLENDİ. 

12-20  KASIM  2016  TARİHİNDE  BAROMUZ  TÜRK  SANAT  MÜZİĞİ  KOROSU,  SENFONİK
ORKESTRA VE MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR KONSERİ
DÜZENLENDİ.
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13-20  KASIM  2016  TARİHİNDE  ÇEŞİTLİ  SİVİL  TOPLUM  KURULUŞLARININ  DA
KATILIMIYLA CUMHURİYET MEYDANINDA TOPLANIP “ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TECAVÜZ
MEŞRULAŞTIRILAMAZ, BİR ÇOCUĞUN SESİ OLMAK ZORUNDAYIZ” DEDİK. 

               

14-25  KASIM  2016  TARİHİNDE  KADINA  YÖNELİK  ŞİDDETE  KARŞI  ULUSLARARASI
MÜCADELE GÜNÜ NEDENİYLE BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİLİĞİ  KURULU  TARAFINDAN  HAZIRLANAN  TOPLUMSAL CİNSİYET  EŞİTLİLİĞİ
TEMALI ÇALIŞMA ADLİYE 1. KATTA SERGİLENDİ.
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15-26  KASIM  2016  TARİHİNDE  BARO  BAŞKANLIĞIMIZ  İLE  MURATPAŞA  BELEDİYE
BAŞKANLIĞI’NIN  ORTAKLAŞA  DÜZENLEDİĞİ  KENTSEL  DÖNÜŞÜM  MEVZUATI  VE
UYGULAMALARI KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

                                    

16-30  KASIM  2016  TARİHİNDE,  TÜRKİYE’DE  İLK  KEZ  BİR  BARO,  TOPLUM  BARIŞINA
HİZMET  ETMEK  AMACIYLA,  6325  SAYILI  HUKUK  UYUŞMAZLIKLARINDA
ARABULUCULUK KANUNU VE 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNUN 95/2-5 MADDESİNE
GÖRE,  AVUKATLIK  HİZMET  SUNUMUNDAN  DOĞAN  YAKINMA  VE  TAZMİN
İSTEMLERİNİN ARABULUCULUK YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN “PİLOT UYGULAMA”
KARARI ALDI VE UYGULAMAYA DA BAŞLADI.  BU KAPSAMDA ANTALYA BAROSU İLE
ANTALYA ARABULUCULAR DERNEĞİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ YAPILDI.
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17-03  ARALIK 2016 TARİHİNDE,  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ  DEKANI
PROF. DR. ADEM SÖZÜER’İN KATILIMI İLE CEZA ADALET SİSTEMİNDE DEĞİŞİMLER VE
TANZIMATTAN  GÜNÜMÜZE  CEZA  HUKUKU  REFORMLARI  KONULU  KONFERANS
DÜZENLENDİ.

     

18-09  ARALIK  2016  TARİHİNDE,  MESLEKTE  40,  50  VE  60.YILINI  DOLDURAN
MESLEKTAŞLARIMIZA TBB BAŞKANI AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN KATILIMI
İLE PLAKETLERİ VERİLDİ.
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19-10 ARALIK 2016 TARİHİNDE PROF. DR. HAKAN PEKCANITEZ VE PROF. DR. MUSTAFA
RUHAN ERDEM’İN KATILIMI İLE HUKUK VE CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ.

                 

20-10 ARALIK 2016 TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI VE BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER  KALKINMA  PROGRAMI  ORTAKLIĞI  ÇERÇEVESİNDE  BAROMUZ
EVSAHİPLİĞİNDE ADLİ YARDIM VE CMK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.
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21-10 ARALIK 2016 TARİHİNDE BAROMUZ İNSAN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN GERİ
GÖNDERME  MERKEZİNDEN  HAKLARA  ERİŞİM  VE  İLTİCA  PROSEDÜRÜ  ÇALIŞTAYI
DÜZENLENDİ.

22-24 ARALIK 2016 TARİHİNDE AV. ÖMER KAVİLİ VE AV. MUHARREM ERCAN KATILIMI
İLE  CEZA  MUHAKEMESİNDE  AVUKATIN  ROLÜ  HAK  VE  YETKİLERİ  KONULU
KONFERANS DÜZENLENDİ.                

                                             

23-03  ARALIK  2016  TARİHİNDE  BARO  EMEKÇİLERİMİZLE  BİRLİKTE  GELENEKSEL
YILBAŞI KUTLAMASI YAPILDI.
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24-08  OCAK  2017  TARİHİNDE  BARO  EMEKÇİLERİMİZLE  PAZAR  KAHVALTISINDA
BULUŞTUK.

                         

25-14-15  OCAK  2017  TARİHLERİNDE  KIZILAY  TARAFINDAN  MESLEKTAŞLARIMIZA
YÖNELİK İLKYARDIM KURSU VERİLDİ.

                      
                                  
              

26-22 OCAK 2017 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.
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27-24 OCAK 2017 TARİHİNDE UĞUR MUMCU ANMA ETKİNLİĞİ VE ÖZEL ÖDÜL TÖRENİ
DÜZENLENDİ.  2016  YILI  UGUR  MUMCU  ÖZEL  ÖDÜLÜNÜ  ESKİ  CUMHURİYET
BAŞSAVCISI, MİLLETVEKİLİ SAYIN İLHAN CİHANER'E VERİLDİ.

                                     

 

28-25/01/2017  TARİHİNDE  BARO  BAŞKANLIĞIMIZ  TARAFINDAN  MESLEKTAŞLARIMIZA
FİLM GÖSTERİLERİ DÜZENLENDİ.

                

29-04-05 ŞUBAT 2017 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.
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30-11 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ TARAFINDAN YARD. DOÇ. DR.
AHMET KÜRŞAT ERSÖZ’ÜN KATILIMI İLE İDARE HUKUKU ANLAMINDA SON DÖNEMDE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER, OHAL İŞLEMLERİNDE DAVA SÜREÇLERİ KONULU MESLEK
İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

31-18  ŞUBAT  2017  TARİHİNDE  YASA  VE  İÇTİHAT  İZLEME  KURULU  TARAFINDAN
AV.AHMET EVCİMEN’İN KATILIMI İLE GÜNCEL İÇTİHATLAR ÇERÇEVESİNDE İŞÇİLİK
ALACAKLARININ MADDİ HUKUK, İSPAT HUKUKU VE HESAPLAMA HUKUKU YÖNÜNDEN
İRDELENMESİ KONULU UYGULAMALI EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.

                     

32-19 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TBB KURGUSAL DURUŞMA YARIŞMASI AKDENİZ BÖLGE
ELEMELERİNDE BAROMUZ BİRİNCİ OLDU.
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33-20 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE BAROMUZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU GELENEKSEL
KIŞ KONSERİ DÜZENLENDİ.

                                    

34-04  MART  2017  TARİHİNDE  MURATPAŞA  BELEDİYESİ  KÜLTÜR  SALONUNDA,
MODERATÖRLÜĞÜNÜ AV.HASAN SUBAŞI’NIN YAPTIĞI, PROF.DR.İBRAHİM Ö. KABOĞLU,
PROF.DR.SİBEL  İNCEOĞLU  VE  RIZA  MAHMUT  TÜRMEN’İN  KONUŞMACI  OLARAK
KATILDIĞI,  “ANAYASA  DEĞİŞİKLİKLERİNİ  KONUŞUYORUZ”  KONULU  PANEL
DÜZENLENDİ. 
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35-06  MART  2017  TARİHİNDE  ULU  ÖNDER  ATATÜRK’ÜN  ANTALYA’YA  GELİŞİNİN
87.YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU YAPILDI.

     

36-08  MART  2017  TARİHİNDE  8  MART  DÜNYA  KADINLAR  GÜNÜ  ETKİNLİKLERİ
KAPSAMINDA BAROMUZ KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU
TARAFINDAN FARKINDALIK ÇALIŞMALARI VE KISA FİLM GÖSTERİLERİ YAPILDI.  
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37-08  MART 2017  TARİHİNDE  DÜNYA KADINLAR  GÜNÜ  MÜZİK  DİNLETİSİ  ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ.

                    

38-11  MART 2017  TARİHİNDE  YASA VE  İÇTİHAT İZLEME  KURULU  TARAFINDAN  MEF
ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRT. ÜYESİ PORF. DR. ALİ RIZA ÇINAR, YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ ÜYESİ ZEKİ GÖZÜTOK VE ASKERİ YARGITAY ONURSAL BAŞKANI
FAHRETTİN  DEMİRAĞ’IN  KATILIMI  İLE  DÜZENLENEN  CEZA  VE  HUKUK
YARGILAMASINDA İSTİNAF KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.

                          

39-16 MART 2017 TARİHİNDE BAROMUZUNDA YER ALDIĞI ANTALYA CUMHURİYET VE
DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ İLE BİRLİKTE AV.DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL’IN KATILIMI
İLE OHAL’DE REFERANDUM KONULU PANEL DÜZENLENDİ.
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40-16 MART 2017 TARİHİNDE ANTALYA BAROSU STAJ AKADEMİSİ 2017 YILI STAJ EĞİTİM
DÖNEMİ AÇILIŞ TÖRENİ AV.DOÇ. DR. ÜMİT KOCASAKAL’IN KATILIMI İLE YAPILDI.

                          

41-18/19  MART  25/26  MART  2017  TARİHİNDE  BAROMUZ  VE  TÜRAVAK  İŞBİRLİĞİ  İLE
SERTİFİKALI İŞ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.
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42-01  NİSAN  2017  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  MESLEKİÇİ  EĞİTİM
SEMİNERLERİ  KAPSAMINDA  YARGITAY  2.HUKUK  DAİRESİ  BAŞKANI  ÖMER  UĞUR
GENÇCAN’IN  KATILIMI  İLE  AİLE  HUKUKUNDA  HMK  UYGULAMALARI  KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ.

  

                             

43-04 NİSAN 2017 TARİHİNDE ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI İLE BAROMUZ ARASINDA
mAV-i  (MOBİL  AVUKAT  İLETİŞİM)  İSİMLİ  DURUŞMA  TAKİP  SİSTEMİ  SÖZLEŞMESİ
İMZALANDI .
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44-05  NİSAN  2017  TARİHİNDE  AVUKATLAR  GÜNÜ  NEDENİYLE  ATATÜRK  ANITINA
ÇELENK SUNUMU YAPILDI.

                  

  

   

45-05/04/2017  TARİHİNDE  ANTALYA  BAROSU’NUN  YENİ  DERGİSİ  DURUŞMA  ARASI,  5
NİSAN AVUKATLAR GÜNÜNDE YAYIN HAYATINA BAŞLADI. 
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46-05  NİSAN  2017  TARİHİNDE  SU  OTEL’DE  AVUKATLAR  GÜNÜ  GALA  YEMEĞİ
DÜZENLENDİ.

          

47-08 NİSAN 2017 TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KAMU AVUKATLARI KURULU
(TÜBAKAV)  TARAFINDAN  "KAMU  AVUKATLARI  KURULU  ÇALIŞTAYI"  ANTALYA'DA
GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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48-08-09  NİSAN  2017  TARİHLERİNDE  BAROMUZ  ÇOCUK  HAKLARI  MERKEZİ
TARAFINDAN ÇOCUK ADALET SİSTEMİ KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

                                       

              

49-11  NİSAN  2017  TARİHİNDE  MANAVGAT  İBRAHİM  SÖZEN  GENÇLİK  MERKEZİNDE,
BARO BAŞKANIMIZ AV.POLAT BALKAN VE ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANLARIMIZ AV.OSMAN
GÜVEN, AV.CENGİZHAN GÖKÖZ, AV.GÜRKUT ACAR VE AV.ALPER TUNGA BACANLI'NIN
KATILIMI İLE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ SÖYLEŞİ YAPILDI. 
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50-14  NİSAN  2017  TARİHİNDE  ANTALYA  BAROSU  BARO  TİYATRO  TOPLULUĞU’NUN
CEPHEDE  PİKNİK  ADLI  OYUNU  MURATPAŞA  BELEDİYESİ  KÜLTÜR  SALONUNDA
SAHNELENDİ.

                                 

51-22  NİSAN  2017  TARİHİNDE  İSTANBUL  BAROSU  ÜYESİ  AV.ALİ  GÜVENÇ  KİRAZ’IN
KATILIMIYLA KENTSEL DÖNÜŞÜM MEVZUATI VE UYGULAMADA YAŞANACAK HUKUKİ
İHTİLAF VE DAVALAR KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

52-23 NİSAN 2017 TARİHİNDE BAROMUZ ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN HER
YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ VE DEVAMINDA RESİM
SERGİSİ YAPILDI.
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53-26  NİSAN  2017  TARİHİNDE  AKDENİZ  ÜNİVERSİTESİ  HUKUK  FAKÜLTESİ  İLE
ORTAKLAŞA İDARİ YARGI SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ.

                      

54-30  NİSAN  2017  TARİHİNDE  BAROMUZ,  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  KURGUSAL
DURUŞMA YARIŞMASI FİNALİNDE TÜRKİYE 3.'SÜ OLDU.
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55-05  MAYIS  2017  TARİHİNDE  ADALET  BAKANLIĞI,  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ
BAŞKANLIĞI, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI VE BAROMUZUN
ORTAKLAŞA  DÜZENLEDİĞİ  "TİCARİ  UYUŞMAZLIKLARDA  ARABULUCULUK  VE
ARABULUCULUKTA AVUKATIN ROLÜ" KONULU SEMPOZYUM DÜZENLENDİ.

                 

56-05 MAYIS 2017 TARİHİNDE ANTALYA BAROSU 91. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE
ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU YAPILDI.

                   

57-06 MAYIS 2017 TARİHİNDE BARO TİYATRO TOPLULUĞUNUN CEPHEDE PİKNİK ADLI
OYUNU KEPEZ BELEDİYESİ ERDEM BEYAZIT KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNELENDİ.

58-06 MAYIS 2017 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.
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59-13  MAYIS  2017  TARİHİNDE  AV.ERHAN  DAMGACI  YÖNETİMİNDE  GRUP  KARAR
KONSERİ  AKDENİZ  ÜNİVERSİTESİ  HUKUK  FAKÜLTESİ  KONFERANS  SALONUNDA
DÜZENLENDİ.

60-13-14 MAYIS 2017 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

61-16 MAYIS 2017 TARİHİNDE BAROHANDA STAJ EĞİTİM DÖNEMİ KAPANIŞ TÖRENİ VE
KOKTEYL DÜZENLENDİ.

     

62-18  MAYIS  2017  TARİHİNDE  ANTALYA  BAROSU  GENÇ  AVUKATLAR  MECLİSİ'NİN
OLAĞANÜSTÜ  SEÇİMLİ  GENEL KURULU  YAPILDI.  MECLİS  BAŞKANLIĞINA AV.YASİN
ORÇUN KUZUCU, YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE AV.ABDULLAH ÇAKACI, AV.MERVE
BUSE  KALAYCI,  AV.DUYGU  KORKUT,  AV.MERAY  MOLLAİBRAHİMOĞLU,  AV.SEZER
SELÇUK,  AV.BUĞRA  ÖZÇELİK,  AV.SEDEF  ALDANMAZ,  AV.HALİL  AKSOY,  AV.ALİ
GÖRGÜLÜ, AV.YAPRAK KUZUM VE STJ. AV.SALİH PAPIL SEÇİLDİ.
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63-19  MAYIS  2017  TARİHİNDE  KEPEZ  BELEDİYESİ  ERDEM  BEYAZIT  KÜLTÜR
MERKEZİNDE TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ DÜZENLENDİ.

                      

64-24  MAYIS 2017  TARİHİNDE EMEKLİ OLAN BARO MÜDÜRÜMÜZ ŞERİFE AKÇAY İLE
PERSONELLERİMİZ NEJLA EVİRGEN VE AYFER YILDIRIM VEDA YEMEĞİ DÜZENLENDİ.
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65-26 MAYIS 2017 TARİHİNDE 26.MESLEK ODALARI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASINDA
BARO MASTER TAKIMIMIZ ŞAMPİYON OLDU. 

              

66-27  MAYIS  2017  TARİHİNDE  TÜKETİCİ  KANUNU  VE  BANKA  KARTEL  DAVALARI
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.
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67-03 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE AV.SELÇUK KOZAĞAÇLI İLE İSTANBUL BAROSU ADİL
YARGILANMA TAKİP MERKEZİ BAŞKANI AV.AYNUR TUNCEL YAZGAN’IN KONUŞMACI
OLARAK KATILDIĞI "OHAL'DE İNSAN HAKLARI VE AVUKATLIK" KONULU KONFERANS
DÜZENLENDİ.

     

68-02-03-05  TEMMUZ  2017  TARİHLERİNDE  BAROMUZ  YIRTIK  CÜBBE  TİYATRO
TOPLULUĞU’NUN  "ÇILGIN  BİR  AŞK"  İSİMLİ  OYUNU  KEPEZ  BELEDİYESİ  ERDEM
BAYAZIT KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNELENDİ.
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69-08  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  İNSAN  HAKLARI  MERKEZİ  İLE  ADLİ  YARDIM
KURULUNUN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN İNSAN HAKLARI
KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

                            

70-15-16 TEMMUZ 2017 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

71-23  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU
TARAFINDAN PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASI DÜZENLENDİ.

        

72-13  AĞUSTOS  2017  TARİHİNDE  SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU
TARAFINDAN  KÖRÜLÜ  KANYON  BEŞKONAK  MEVKİİNDE  RAFTİNG  ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ.                     
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73-06  EYLÜL 2017  TARİHİNDE ADLİ  YIL AÇILIŞI  NEDENİYEL CUMHURİYET MEYDANI
ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU YAPILDI.

     

74-06 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ADLİ YIL AÇILIŞ KOKTEYLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BAŞKANI SAYIN AV. PROF. DR. METİN FEYZİOĞLU’NUN KATILIMIYLA THE MARMARA
OTELDE DÜZENLENDİ.
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75-  06  EYLÜL 2017  TARİHİNDE  BAROMUZ  İDARİ  HİZMET  BİNASI  VE  SOSYAL TESİS
OLARAK KULLANILACAK ALANA KAVUŞMUŞTUR.

               

76-24  EYLÜL  2017  TARİHİNDE  SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU
TARAFINDAN FENER YALIM PARKTA YOGA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.
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77-13 EKİM 2017 TARİHİNDE BAROMUZA KAZANDIRILACAK İDARİ HİZMET BİNASI VE
SOSYAL  TESİS  İŞİNİN  MİMARİ  PROJESİ  İLE  İLGİLİ  OLARAK  BİLGİLENDİRME  VE
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI.

    

78-14-15  EKİM  2017  TARİHLERİNDE  SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU
TARAFINDAN STREETBALL TURNUVASI DÜZENLENDİ.

                  

79-21 EKİM 2017 TARİHİNDE GENÇ AVUKATLAT MECLİSİ TARAFINDAN PROF. DR. HALUK
BURCUOĞLU’NUN  KONUŞMACI  OLARAK  KATILDIĞI  BORÇLAR  HUKUKUNDA  KİRA
SÖZLEŞMESİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

                              .
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80-21  EKİM  2017  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  SYDF  MÜDÜRÜ
ABDURRAHMAN KARİP’İN KATILIMI İLE TBB SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU
ÇALIŞMLARIYLA İLGİLİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

   

81-28  EKİM  2017  TARİHİNDE  AV.FATİH  KARAMERCAN’IN  KONUŞMACI  OLARAK
KATILDIĞI  MAL  REJİMİ  HUKUKU  VE  YARGITAY  UYGULAMASI  KONULU  SEMİNER
DÜZENLENDİ.
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82-20-29  EKİM  2017  TARİHLERİ  ARASINDA  BASLAMA  VURUSUNU  AMPUTE  FUTBOL
AVRUPA SAMPIYONU ULUSAL TAKIMIMIZIN OYUNCULARI KAPTAN OSMAN CAKMAK
VE  BARIS  TELLI'NIN  YAPTIĞI,  TBB  AVUKAT  SPOR  OYUNLARI  ANTALYA  BAROSU
11.ATATURK KUPASI, TOPLAMDA 70 TAKIM VE 1200 MESLEKTAŞIMIZIN KATILIMIYLA
KUNDU WOW OTELLERİNDE DÜZENLENDİ.

    

83-28 EKİM 2017 TARİHİNDE CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 94.YILI NEDENİYLE

 ATATÜRK ANITINA ÇELENK SUNUMU YAPILDI.
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84-29 EKİM 2017 TARİHİNDE CUMHURİYETİMİZİN KURULUŞUNUN 94.YILI NEDENİYLE
BAROHANDA KOKTEYL DÜZENLENDİ.

                                   

85-04 KASIM 2017 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

86-10 KASIM 2017 TARİHİNDE KURUCUMUZ VE KURTARICIMIZ ULU ÖNDER MUSTAFA
KEMAL ATATÜRK’ÜN  ÖLÜMÜNÜN  79.  YILI  NEDENİYLE  ATATÜRK  ANITINA ÇELENK
SUNUMU YAPILDI.

     

87-15  KASIM  2017  TARİHİNDE  SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU
TARAFINDAN KONYAALTI PUBSTREET’TE KARAOKE ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

88-20 KASIM 2017 TARİHİNDE DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ KAPASAMINDA
BASIN AÇIKLAMASI VE ARDINDAN KIRINTI İSİMLİ KISA FİLM GÖSTERİMİ YAPILDI.
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89-24  KASIM  2017  TARİHİNDE  GENÇ  AVUKATLAR  MECLİSİ  TARAFINDAN  PROF.DR.
ERSAN  ŞEN’İN  KONUŞMACI  OLARAK  KATILDIĞI  TCK  VE  CMK  UYGULAMALARI
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

       

90-01  ARALIK  2017  TARİHİNDE  ANTALYA  L  TİPİ  KAPALI  CEZA  İNFAZ  KURUMUNDA
BAROMUZ  TARAFINDAN  YAPTIRILAN  AVUKATLARA  ÖZEL  OTOPARK  ALANI
MESLEKTAŞLARIMIZIN HİZMETİNE AÇILDI.

           

91-  03  ARALIK  2017  TARİHİNDE  STAJYER  AVUKATLARLA  KAHVALTIDA  BİR  ARAYA
GELDİK.
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92-09  ARALIK  2017   TARİHİNDE  GENÇ  AVUKATLAR  MECLİSİ  TARAFINDAN
YRD.DOC.DR.FARUK  BARIŞ  MUTLAY’IN  KONUŞMACI  OLARAK  KATILDIĞI  İŞ
SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI KONULU SEMİNER
DÜZENLENDİ.

    

93-15  ARALIK  2017  TARİHİNDE  GENÇ  AVUKATLARI  MECLİSİ  TARAFINDAN  ANTALYA
BİLİM ÜNİV. DEKANI PROF.DR. İBRAHİM DÜLGERİN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI
GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA CİNSEL SUÇLAR KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

    

94-16-17 ARALIK 2017 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

95-19  ARALIK  2017  TARİHİNDE  BARO  TİYATRO  TOPLULUĞU  TARAFINDAN  TEMEL
DİKSİYON EĞİTİM ÇALIŞMASI YAPILDI.

36



96-21 ARALIK 2017 TARİHİNDE AV.MEHMET KAYA VE AV.HAYRULLAH DEMİRİN SUNUMU
İLE  AV.M.  SEÇKİN  ARKAN’IN  MODERATÖRLÜĞÜNDE  01/01/2018  DE  YÜRÜRLÜĞE
GİRECEK  OLAN  İŞ  MAHKEMELERİNDE  DAVA  ŞARTI  OLARAK  ARABULUCULUK
KONUSUNDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI .

     

97-22/23/24 ARALIK 2017 TARİHİNDE İNSAN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN AV. METİN
NARİN’İN EĞİTMEN OLARAK KATILDIĞI ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

    

98-26  ARALIK  2017  TARİHİNDE  MALİYE  BAKANLIĞI  TARAFINDAN  01  OCAK  2018
TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER/BEYAN SİSTEMİ KULLANMA
ZORUNLULUĞU  GETİRİLMESİNE  İLİŞKİN  MALİ  MÜŞAVİR  UĞUR  MERMERCİ
TARAFINDAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI.
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99-31  ARALIK  2017  TARİHİNDE  BARO  EMEKÇİLERİMİZLE  BİRLİKTE  GELENEKSEL
YILBAŞI KUTLAMASI YAPILDI.

                        

100-24  OCAK  2018  TARİHİNDE  UĞUR  MUMCU  ÖZEL  ÖDÜLÜ  VE  ANMA  ETKİNLİĞİ
DÜZENLENDİ.  2017  UĞUR  MUMCU  ÖZEL ÖDÜLÜ,  UĞUR  MUMCU  İLE  YOLLARI  HİÇ
AYRILMAYAN CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI VE HUKUKÇU ALİ SİRMEN’E VERİLDİ.
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101-27 OCAK 2018 TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN
VE BAROMUZ GENÇ AVUKATLAR MECLİSİNİN KATKI SUNDUĞU YARGITAY 2. HUKUK
DAİRESİ BAŞKANI ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI AİLE
MAHKEMELERİNDE YARGITAY UYGULAMALARI KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

     

102-06  ŞUBAT  2018  TARİHİNDE  MALİYE  BAKANLIĞI  TARAFINDAN  01  OCAK  2018
TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER/BEYAN SİSTEMİ KULLANMA
ZORUNLULUĞU  GETİRİLMESİNE  İLİŞKİN  MALİ  MÜŞAVİR  UĞUR  MERMERCİ
TARAFINDAN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ YAPILDI.

103-09  ŞUBAT  2018  TARİHİNDE  TÜRKİYE  KADIN  DERNEKLERİ  FEDERASYONU  İLE
BAROMUZ  İŞBİRLİĞİNDE  ALANYA’DA  KADIN-  ERKEK  EŞİTLİĞİNE  İLİŞKİN
ULUSLARARASI  NORMLAR  IŞIĞINDA  TÜRKİYE  DE  KADINA  KARŞI  ŞİDDETLE
MÜCADELEDE  YENİ  VE  GÜÇLÜ  BİR  ENSTRÜMAN  OLARAK  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ
KONULU TOPLANTI DÜZENLENDİ.

104-10 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE YRD. DOÇ. DR. İBRAHİM NİHAT BAYAR VE AV.VOLKAN
SIRABAŞI NIN KATILIMI İLE KAMU İHALE HUKUKU EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
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105-10  ŞUBAT  2018  TARİHİNDE  MURATPAŞA  BELEDİYESİ  İLE  ORTAKLAŞA
DÜZENLEDİĞİMİZ  KENTSEL  DÖNÜŞÜM  MEVZUATI  VE  UYGULAMALARI  KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ.

106-19 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ İLE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK  FAKÜLTESİNİN  ORTAKLAŞA  DÜZENLEDİĞİ,  YARGITAY  17.  HUKUK  DAİRESİ
ÜYESİ HÂKİM EMRE ÇELİK İLE AV.ALİ COŞKUN ONGUN’UN KATILIMI İLE AKTÜERYA
HUKUKU KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

                               

107-20  ŞUBAT 2018  TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  VE BAROLAR İLE İLGİLİ
YAŞANAN  GELİŞMELERİ  DEĞERLENDİRMEK  VE  GÖRÜŞ  ALIŞVERİŞİNDE  BULUNMAK
ÜZERE TOPLANTI DÜZENLENDİ.
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108-24  ŞUBAT  2018  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİNDE  DÜZENLENEN
TOPLANTIYA KATILDIK.

YARGI DENETİMSİZ İKTİDAR, SAVUNMASIZ YARGI İSTEĞİ, MEMLEKETİMİZE 
YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKTÜR. 
YURTTAŞLARIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMSİLCİSİ OLAN BİZ AVUKATLARIN 
SİYASİ OTORİTEYE BAĞLANMAK İSTENMESİNE KARŞI, HEP BİRLİKTE İTİRAZ ETTİK 
VE EDECEĞİZ!..
İYİ Kİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VAR, 
İYİ Kİ BAROLAR VAR, 
İYİ Kİ AVUKATLAR VAR! 

                                 

109-26 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE PROF.DR. ZİYA AKINCI, AV.M.RIFAT BACANLI VE AV.SELDA
TASYUREK'IN  KONUSMACI  OLARAK  KATILDIĞI  ISTANBUL  TAHKIM  MERKEZINDE
UYUSMAZLIKLARIN COZUMU KONULU KONFERANS DÜZENLENDİ.  

                                       

110-03-04 MART 2018 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.
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111-05  MART  2018  TARİHİNDE  TURKIYE  BAROLAR  BIRLIGI  VE  BAROLARLA  ILGILI
YASANAN GELISMELERI VE 24 SUBAT ANKARA TOPLANTISINI DEGERLENDIRMEK VE
GORUS ALISVERISINDE BULUNMAK ÜZERE TOPLANTI YAPILDI. 

                                

112-05 MART 2018 TARİHİNDE AV.CENGİZHAN GÖKOZ YONETIMINDEKI BAROMUZ TÜRK
SANAT MUZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ. 

        

113-10 MART 2018 TARİHİNDE İNSAN HAKLARI MERKEZİ TARAFINDAN "CEZAEVLERİ VE
İNFAZ  REJİMİNDE  İNSAN  HAKLARININ  KORUNMASINA  İLİŞKİN  ÇALIŞTAY"
DÜZENLENDİ. 
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114-16  MART  2018  TARİHİNDE  ANTALYA  L  TİPİ  KAPALI  CEZA  İNFAZ  KURUMUNDA
AVUKAT BEKLEME ODASI MESLEKTAŞLARIMIZIN HİZMETİNE SUNULDU.

     

115-24  MART  2018  TARİHİNDE  PROF.  DR.  TİMUR  DEMİRBAŞ'IN  KATILIMIYLA İNFAZ
HUKUKUNUN GUNCEL SORUNLARI KONULU SEMINER DUZENLENDİ.

                                  
116-05  NİSAN  2018  TARİHİNDE  AVUKATLAR  GÜNÜ  NEDENİYLE  ATATURK  ANITINA
CELENK SUNUMU YAPILDI.
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117- 05 NİSAN 2018 TARİHİNDE AVUKATLAR GÜNÜ NEDENİYLE KOKTEYL DÜZENLENDİ.

    

118-05 NİSAN 2018 TARİHİNDE 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
SOSYAL  VE  KÜLTÜREL  ETKİNLİKLER  KURULU  TARAFINDAN  KONYAALTI
PUBSTREET’TE AVUKATLAR GÜNÜ KONSERİ DÜZENLENDİ.

      

119-07 NİSAN 2018 TARİHİNDE 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA
İNSAN  HAKLARI  MERKEZİ  TARAFINDAN  DEMOKRAT  YARGI  EŞBASKANI  YARGIÇ
ORHAN  GAZI  ERTEKİN  VE  İSTANBUL  BAROSU  ADİL  YARGILAMA  TAKİP  MERKEZİ
BASKANI AV. AYNUR TUNCEL YAZGAN'IN KONUSMACI OLARAK KATILDIĞI "DÜŞMAN
CEZA HUKUKU KISKACINDA İNSAN HAKLARI" KONULU KONFERANS DUZENLENENDİ.

       
120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

120-14  NİSAN  2018  TARİHİNDE  ADLİ  YARDIM  EĞİTİM  SEMİNERİ  DÜZENLENDİ.  120-14
NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ120-14 NİSAN 2018
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TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE
ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ

120-14 NİSAN 2018 TARİHİNDE ADLİ YARDIM EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

121-21 NİSAN 2018 TARİHİNDE BAROMUZ ÜYELERI AV.ŞERİFE PINAR ŞAHİN VE AV.ÖZGE
ÖZMEN KORKUT'UN KATILIMIYLA "YARGITAY KARARLARI ISIĞINDA TIP HUKUKUNA
GENEL BAKIŞ" KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ. 

                

122-23  NİSAN2018  TARİHİNDE  23  NİSAN  ULUSAL  EGEMENLİK  VE  ÇOCUK  BAYRAMI
NEDENİYLE ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

  

123-27/28/29  NİSAN  2018  TARİHLERİNDE  İNSAN  HAKLARI  MERKEZİ  TARAFINDAN
YRD.DOC.DR. ERSOY KONTACI İLE AV. METİN NARİN'İN EĞİTMEN OLARAK KATILDIĞI
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BASVURU KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

123-27/28/29  NİSAN  2018  TARİHLERİNDE  İNSAN  HAKLARI  MERKEZİ  TARAFINDAN
YRD.DOC.DR. ERSOY KONTACI İLE AV. METİN NARİN'İN EĞİTMEN OLARAK KATILDIĞI
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BASVURU KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.
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123-27/28/29  NİSAN  2018  TARİHLERİNDE  İNSAN  HAKLARI  MERKEZİ  TARAFINDAN
YRD.DOC.DR. ERSOY KONTACI İLE AV. METİN NARİN'İN EĞİTMEN OLARAK KATILDIĞI
ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BASVURU KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

                   

124-03  MAYIS  2018  TARİHİNDE  AV.  ALİ  AKTAŞ'IN  KONUSMACI  OLDUGU  "OHAL
SÜRECINDE AVUKATLIK" KONULU SOYLESI DUZENLENDİ.

    

125-05  MAYIS 2018  TARİHİNDE AV.GÜLTEKİN AKSU YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ TÜRK
HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ.

125-05  MAYIS 2018  TARİHİNDE AV.GÜLTEKİN AKSU YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ TÜRK
HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ.

125-05  MAYIS 2018  TARİHİNDE AV.GÜLTEKİN AKSU YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ TÜRK
HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ.

125-05  MAYIS 2018  TARİHİNDE AV.GÜLTEKİN AKSU YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ TÜRK
HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ.
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125-05  MAYIS 2018  TARİHİNDE AV.GÜLTEKİN AKSU YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ TÜRK
HALK MÜZİĞİ KOROSU KONSERİ DÜZENLENDİ.

                         
126-06-07  MAYIS  TARİHLERİNDE  "BARO  TİYATRO"  TOPLULUĞUNUN  "İNTİHAR
DÜKKANI" ADLI OYUNU HAŞİM İŞCAN KÜLTÜR MERKEZİNDE SAHNELENDİ.

     
127-07 MAYIS 2018 TARİHİNDE AV.ERHAN DAMGACI YÖNETİMİNDEKİ BAROMUZ GRUP
KARAR KONSERİ DÜZENLENDİ.

     

128-10 MAYIS 2018 TARİHİNDE 24 HAZİRANDA YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI
VE  MİLLETVEKİLLİĞİ  SEÇİMLERİNDE  SANDIK  VE  SEÇİM  GÜVENLİĞİNİN
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SAĞLANMASINA,  HALKIMIZIN  İRADESİNİN  SONUÇLARA  GÜVENLİ  BİR  ŞEKİLDE
YANSIMASINA  KATKIDA  BULUNMAK  AMACIYLA,  BAROMUZCA  SEÇİM  GÜVENLİĞİ
KOMİTESİ  KURULDU,  GEREKLİ  EĞİTİM  ÇALIŞMALARI  YAPILDI  VE  SEÇİM  GÜNÜ
İLÇELERİMİZ  DE  DAHİL OLMAK  ÜZERE  SANDIK  VE  SEÇİM  GÜVENLİĞİNE  HUKUKİ
KATKI SUNULDU.

128-10 MAYIS 2018 TARİHİNDE 24 HAZİRANDA YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANLIĞI
VE  MİLLETVEKİLLİĞİ  SEÇİMLERİNDE  SANDIK  VE  SEÇİM  GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASINA,  HALKIMIZIN  İRADESİNİN  SONUÇLARA  GÜVENLİ  BİR  ŞEKİLDE
YANSIMASINA  KATKIDA  BULUNMAK  AMACIYLA,  BAROMUZCA  SEÇİM  GÜVENLİĞİ
KOMİTESİ  KURULDU,  GEREKLİ  EĞİTİM  ÇALIŞMALARI  YAPILDI  VE  SEÇİM  GÜNÜ
İLÇELERİMİZ  DE  DAHİL OLMAK  ÜZERE  SANDIK  VE  SEÇİM  GÜVENLİĞİNE  HUKUKİ
KATKI SUNULDU.

                           

129-  11-12  MAYIS  TARİHLERİNDE  YIRTIK  CÜBBE  TİYATRO  TOPLULUĞU'NUN  AZİZ
TARTUFFE ADLI OYUNU KONYAALTI BELEDİYESİ NAZIM HİKMET FUAR VE KONGRE
MERKEZİNDE SAHNELENDİ.
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130-11  MAYIS  2018  TARİHİNDE  GENÇ  AVUKATLAR  MECLİSİ  TARAFINDAN,  AV.TALİH
UYAR'IN KONUSMACI OLARAK KATILDIĞI GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA İCRA-İFLAS
HUKUKU KONULU EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

     

131-15  MAYIS  2018  TARİHİNDE  27.  MESLEK  ODALARI  HALI  SAHA  FUTBOL
TURNUVASINDA BARO MASTER TAKIMIMIZ SAMPIYON, GENC FUTBOL TAKIMIMIZ 3.
OLDU.

        

132-09-10 HAZİRAN 2018 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

133-03 EYLÜL 2018 TARİHİNDE ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK
SUNUMU ARDINAN AKŞAM SAAT 19:30 DA BAROHANDA KOKTEYL DÜZENLENDİ.

133-03 EYLÜL 2018 TARİHİNDE ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK
SUNUMU ARDINAN AKŞAM SAAT 19:30 DA BAROHANDA KOKTEYL DÜZENLENDİ.
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133-03 EYLÜL 2018 TARİHİNDE ADLİ YIL AÇILIŞI NEDENİYLE ATATÜRK ANITINA ÇELENK
SUNUMU ARDINAN AKŞAM SAAT 19:30 DA BAROHANDA KOKTEYL DÜZENLENDİ.

    

    

134-22-23 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE CMK EĞİTİM SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ.

135-29 EYLÜL 2018 TARİHİNDE GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ TARAFINDAN AV.MEHMET
KAYA  VE  AV.HAYRULLAH  DEMİR’İN  KONUŞMACI  OLARAK  KATILDIĞI
ARABULUCULUKTA ETKİLİ TARAF AVUKATLIĞI KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.
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BAROMUZ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILAN EĞİTİM SEMİNERLERİ

1) 21-30 KASIM 2016 TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİNDE ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

2) 21-28 KASIM 2016 TARİHLERİ ARASINDA TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE BAROLAR 
BİRLİĞİ İLE ORTAKLAŞA ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

3)  10-19 NİSAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİNDE ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

4) 6-25 EKİM 2017 TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİNDE ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

5) 24/25/26 KASIM 1/02/03 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
İLE ORTAKLAŞA UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

6) 04-13 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİNDE ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

7) 06-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 
UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI (ALANYA)

8) 8-11 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ İLE 
ORTAKLAŞABİLİRKİŞİLİK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

9) 09-14 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

10) 18-25 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

11) 22-27 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN 
UZLAŞTIRMA EĞİTİMİ YAPILDI (MANAVGAT)

12) 23-28 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

13) 25-30 ARALIK 2017 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN UZLAŞTIRMA EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

14) 26/27/28 OCAK 2018 HACETTE ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN İŞ HUKUKUNDA UZMAN 
ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

15) 19-28 ŞUBAT 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ TARAFINDAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ YAPILDI.

16) 19 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
TARAFINDAN MESLEKİ HUKUK İNGİLİZCESİ SERTİFİKA EĞİTİMİ YAPILDI.

17) 24 ŞUBAT-04 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ YAPILDI.

18) 12-16 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ TARAFINDAN BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ YAPILDI.

19) 12-21 MART 2018 TARİHLERİ ARASINDA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİNDE ARABULUCULUK EĞİTİM SEMİNERİ YAPILDI.

20) 08 NİSAN 14-15 NİSAN ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
TARAFINDAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ YAPILDI. (ALANYA)

21) 07-15 NİSAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ TARAFINDAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ YAPILDI.

22) 29-30 HAZİRAN 1 TEMMUZ TARİHLERİNDE LAW AKADEMİ TARAFINDAN BİLİRKİŞİLİK 
İŞÇİLİK ALACAKLARI ALT UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILDI.
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23) 07-08-09 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM 
MERKEZİ TARAFINDAN AKTÜERYA (İŞ GÖRMEZLİK DESTEKTEN YOKSUN KALMA) 
BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ YAPILDI.

24) 22-23-24 EYLÜL 2018 TARİHLERİNDE 2018 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ 
EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN İŞ MEVZUATINDAN KAYNAKLI NİTELİKLİ 
HESAPLAMALAR EĞİTİMİ YAPILDI.
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03 KASIM 2016

BASINA VE KAMUOYUNA

Her gün yeni bir hukuksuzlukla güne başlamanın ağırlığı hepimizin üzerindedir.
Ne yapılıyorsa “hukuka uygun olarak yapılsın” dememize karşın, ne yazık ki
tam  tersi  yapılmaktadır.  Olağanüstü  Hal  Kararnamelerini,  yoluna  çıkan  tüm
engelleri kaldıracak bir araç gibi gören anlayışa bir an önce son verilmelidir.

Bugün, 12 Eylül darbesinde bile görülmeyen yetkilerin kullanıldığı OHAL ruhu
yaratılmıştır. Bu ruh, ülkemizin demokratik değerleriyle uyuşmayan, hakkında
herhangi bir somut kanıt bulunmayan insanları bile tek bir kararname tümcesiyle
işinden aşından eden, kamu görevlilerini açlığa mahkûm eden, savunma hakkını
yok sayan bir anlayışa dönüşmüştür. 

Her türlü yasa dışı örgütle mücadeleye evet; ama hukuk dışılığa hayır diyoruz.
Hakkında kanıt  bulunmayan yurttaşların,  terör  örgütü  üyeleri  ile  aynı  kefeye
konularak işlem yapılması sürecin meşruiyetini tartışılır hale getirmektedir. Bu
durum  Sayın  Cumhurbaşkanının  “at  izinin  it  izine  karıştığı”  şeklindeki
söylemiyle dahi teyit edilmiştir. 

Tüm kamuoyunun bildiği üzere, 6749 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan
Tedbirlere  İlişkin  Kanun  Hükmünde  Kararnamenin  Değiştirilerek  Kabul
Edilmesine  Dair  Kanun  ile  675  ve  676  sayılı  iki  yeni  Kanun  Hükmünde
Kararname, 29 Ekim tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. OHAL ilanı ile
çıkarılmaya  başlayan  KHK’lar  kalıcılaşmaya  başlamıştır.  Bu  düzenlemelerin
yeni sorunlar yaratacağı tartışmasızdır. 

Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında ya da
duruşmada en çok 3 Avukatın hazır bulunabileceğine ilişkin düzenlemenin, bir
başka  söyleyişle  Avukat  sayısının  sınırlandırılmasının,  hiçbir  açıklaması  ve
dayanağı  yoktur.  Yapılması  gereken,  soruşturma  ve  kovuşturma  usullerinin
hukuka uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.  

Soruşturma  aşamasında,  CMK  149  ve  150.  Maddeleri  gereği  seçilen  ve
görevlendirilen  müdafinin,  belli  suçlar  nedeniyle  hakkında  soruşturma  ya  da
kovuşturma  bulunması  durumunda,  müdafilik  görevini  üstlenmekten
yasaklanabileceğine ilişkin düzenleme, Avukatın görevini yapmasını engellemek
ve bazı şüphelileri de Avukatsız bırakmak yönünde bir düzenlemedir. Hakkında
iddianame  bile  düzenlenmeyen,  ne  ile  suçlandığı  somut  olarak,  kanıtlarıyla
ortaya konmayan Avukatın,  müdafilik  yapamayacağı hükmü çok ağır  bir  hak
ihlalidir.

Avukat/müvekkil  görüşmelerinin  sesli  ya  da  görüntülü  olarak  kaydedilmesi,
görüşme sırasında görevlinin hazır bulunması, belge ve dosyalara el konulması
gibi düzenlemeler de savunma dokunulmazlığının ve adil yargılanma hakkının
temelden ihlali niteliğindedir.  

Biz  OHAL ortamı  kalmadı,  normal  hukuk  düzenine  dönülsün  dedikçe  yeni
çıkarılan  kanun  ve  kararnamelerle  Anayasaya,  Avrupa  İnsan  Hakları



Sözleşmesine,  Uluslararası  Sözleşmelere,  temel  hak  ve  özgürlüklere  aykırı
uygulamalar  çoğalmaktadır.  Baroların  ve  Avukatların  dediklerinin  tersi
yapılmaya  çalışılıyorsa,  bilinmelidir  ki  bizler  doğru  bildiklerimizi  söylemeye
devam  edeceğiz.  İnsan  hakları  mevzuatı  10  yılda  değil,  yüzlerce  yıllık  bir
birikim sonucu oluşmuştur. Hiçbir iktidarın “güç bende “ anlayışıyla akan suyu
tersine çevirmek gibi bir gücü bulunmamaktadır. 

Terörle mücadele  ediyoruz,  denilerek Avukatlara  suçlu muamelesi  yapılamaz.
Suça karışan Avukat varsa açıkça kanıtları ortaya konmalı, suçüstü hali varsa
gereken  yapılmalıdır.  İfadelerine  başvurmak  için  çağrıldıklarında  her  zaman
gelebilecek  olan  meslektaşlarımızın  uzayan  gözaltı  süreçlerinin  ve  5  günlük
Avukatla görüşme yasağının hiçbir hukuki ve meşru dayanağı yoktur. Halen, 20
gündür gözaltında tutulan ve sorgusu bile yapılmayan meslektaşımız var! 

Adil yargılanma hakkının güvencesi ve savunma hakkının temsilcileri olan biz
Avukatların  yolunu,  hukukun  evrensel  ilke  ve  değerleriyle  insan  hakları
aydınlatır.  Bu  anlamda,  kimin  iktidar  olduğuyla  ilgilenmediğimiz  gibi,  güçlü
olanın yanında yer almak gibi bir derdimiz de yoktur! 

Bizler laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletini, insan haklarını ve basın
özgürlüğünü savunuyoruz. İfade özgürlüğüne ve basına yönelik operasyonları
endişe  ve  kaygıyla  karşılıyoruz.  İnanılması  ve  kabul  edilmesi  güç  iddialara
dayalı  işlemleri  yakından izleyeceğiz.  Bir  çağrı  üzerine ifadeleri  alınabilecek
olan  gazeteciler  hakkında,  yine  sabah  baskınlarıyla  uygulanan  yakalama,
gözaltına  alma,  arama  işlemlerini  doğru  bulmuyoruz.  Unutulmamalıdır  ki,
halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı en temel haklardandır. 

Bu vahim gidişin bir an önce sonlandırılması yolunda tarihsel ödevimizi yerine
getiriyoruz.  Adalet,  egemenler  önünde  diz  çöküldüğünde  değil,  iktidarlar
karşısında  dik  durulduğunda  sağlanır.  Eğilmiyoruz,  bükülmüyoruz.  Adalet
arıyoruz. Saygılarımızla.  

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



18 KASIM 2016

ÇOCUK İSTİSMARI YASALAŞTIRILAMAZ… 

Antalya Barosu Çocuk Hakları  merkezi  olarak, bazı  milletvekilleri  tarafından
Meclise  önerge  olarak  sunulan  tecavüz  mağdurlarının  tecavüzcüsüyle
evlendirilmesini meşrulaştırmaya çalışan önergeyi protesto ediyoruz. 

Dün  akşam  Mecliste  yapılan  görüşmeler  sonrasında  kamuoyunun  da  büyük
tepkisini çekmiş olan bu önergenin; bizlerin temsilcisi olan vekiller tarafından
oylanmasını dahi düşünemiyoruz. Ülkemizin dört bir yanından; Karaman’dan,
Adıyaman  Gerger’den,  Ardahan’dan  çocuklarımıza  yönelik  cinsel  istismar
haberleri geliyorken, münferit olaylar denerek kız çocuklarımız evlendirme adı
altında  tecavüze  uğratılıyorken,  bizler  vekillerimizden  tecavüzcüleri  aklamak
için  değil  bu  olayların  önüne  geçmek  için  yasa  düzenlemesi  yapmasını
bekliyoruz. 

Ancak  görüyoruz  ki;  çıkarılmak  istenen  yasayla  4.000  hükümlünün  serbest
kalacağı gerekçe gösterilerek çocuklarımız tecavüzcülerine kurban olarak teslim
ediliyor. 

Çocuğun  tecavüzcü  ile  evlendirilmesi  fikrinin  en  iyi  olasılıkla  hem  evlilik
kurumunun,  hem tecavüzün,  hem de  tecavüz sonrası  çocuğun içine düşeceği
travmaların bilinmemesinden ve hafife indirgenmesinden kaynaklandığını ve bir
an önce bu vahim hatadan dönüleceğini düşünmek istiyoruz. 

Çünkü bu öneri ancak ve ancak çocuğa yönelik işlenen suçları özendirir. Zira, bu
bakış açısı ile tecavüz salt cinsellik olarak gösterilmek istenmekte ve bu şekilde
de tecavüz normalleştirilmek istenmektedir. 

Oysa  tecavüz  bir  cinsellik  değil,  temel  insan  haklarına  yapılmış  alçakça  bir
saldırıdır ve en ağır şekilde cezalandırmayı gerektirir.  

Önerge “16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçlarında mağdurla
failin evlenmesi durumunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesindeki
koşullara  bakılmaksızın  hükmün  açıklanmasının  geri  bırakılmasına,  hüküm
verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine, karar verilir… Bu durumda suça
azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine
veya infazın ortadan kaldırılmasına karar verilir” şeklindedir. Oysa 2005 yılına
kadar  Türk  Ceza  Kanununda  yer  alan  bu  ilkel  madde  2005  yılında  yapılan
değişiklik ile kaldırılmıştı. Gelinen noktada Çocuk Hakkı ihlalleri için evrensel



hukuk normları çerçevesinde mücadele ederken, fikir, zihniyet ve uygulamalarla
tekrar 10 yıl geriye gidiş kabul edilemez. 

Antalya  Barosu  Çocuk  Hakları  Merkezi  olarak,  “19  Kasım  Dünya  Çocuk
İstismarını Önleme Günü”, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” öncesinde,
BÖYLE BİR ÖNERGENİN VERİLMESİNDEN UTANÇ DUYUYORUZ
ve bu önergenin derhal geri çekilmesini istiyoruz. 

Önergenin  geri  çekilmesi  için  Mecliste  mücadele  veren  vekillerimizin
yanındayız.  Başta  Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanı  ve  bütün  kadın
milletvekilleri  olmak  üzere,  bütün  milletvekillerini  bu  UTANÇ  YASASINI
ENGELLEMEYE ve bir daha Meclis gündemine getirilmemesi için UYANIK
OLMAYA  çağırıyor,  çocuk  haklarını  yok  sayan  bu  önergeyi  verenleri  ve
destekleyenleri  kınıyor  ve bir  an  önce bu vahim yanlıştan  dönülmesini  talep
diyoruz. 

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



25 KASIM 2016

TÜBAKKOM 25 KASIM KADINA KARŞI ŞİDDETLE ULUSLARARASI
MÜCADELE GÜNÜ

Kadınlara  şiddet  uygulanması  bir  insan  hakkı  ihlalidir.  Demokrasinin  yolu
cinsiyet eşitliğinden geçer. Kadınların şiddet yaşadığı, hak ve fırsat eşitliğinden
yararlanamadığı toplumlarda kalkınmadan söz edilemez.
5  Kasım  1960’ta  diktatörlüğe  karşı  mücadele  eden  üç  kadının  (Mirabel
kardeşler) tecavüz edilerek vahşice öldürülmesinin ardından 1999 da 25 Kasım
tarihi Birleşmiş Milletler tarafından “ Uluslararası kadına Karşı Şiddete Hayır
Günü “ ilan edildi. Peki, aradan geçen onca zamandan sonra ne değişti?
Kadınlar hala hayatlarının her alanında şiddete maruz kalıyor, ölüm ve şiddet
gerekçeleri  farklı  görülmekle  birlikte,  kadınların  pek  çoğu  sadece  kadın
oldukları  için  ve  kendilerine  tanınan  cinsiyet  rollerinin  dışına  çıktıkları  için
öldürüldüler.  Kadının maruz kaldığı  şiddeti  nasıl  hak ettiğini  anlatmak üzere
kurulmuş olan eşitsiz,  adaletsiz,  cinsiyet  körü sistem varlığını  sürdürdüğü ve
kadına yönelik ayrımcılığın sona ermesi için gereken önlemler alınmadığı sürece
de cinayetler ve kadına yönelik şiddet sürecektir.
Uluslararası  normlar  kadınların  insan  haklarını,  insan  hakları  yelpazesinin
bütünü üzerinden tanımlamakta,  kadınların insan haklarının korunması,  bütün
insan haklarının kadınlar için erkeklerle eşit  biçimde tanınması  korunması  ve
ihlallerin önlenip cezalandırılması demektir. Bu anlayış yalnızca, kadınlara karşı
şiddeti  değil,  kadınlara  karşı  toplumun  ekonomik,  siyasal  ve  sosyal  tüm
alanlarında yapılan ayrımcılığa karşı durmayı gerektirir.
Kadınlara  yönelik  yasal  haklar  konusunda  önemli  gelişmeler  kaydedilmekle
birlikte,  kadına  yönelik  şiddet  ve  kadın  cinayetleri  konusunda  günümüzde
maalesef ki önemli artış gözlenmektedir. Dünya üzerindeki kapitalist, ataerkil ve
militarist yaklaşımlar kadınların zaman ve yer kavramı olmadan maruz kaldığı
şiddetin boyutu her geçen gün arttırmaktadır.
Devletin  tüm  kurumlarıyla  sorunu  çözme  görevi  vardır.  Anayasamızın  ilgili
maddesini devletin her kademesinde yer alanlara hatırlatmakla birlikte md.10 “
herkes,  dil,  ırk,  renk,  cinsiyet,  siyasi  düşünce,  felsefi  inanç,  din,  mezhep  ve
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanunda önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşam geçmesini
sağlamakla yükümlüdür.  Bu maksatla  alınacak tedbirler  eşitlik  ilkesine aykırı
olarak yorumlanamaz” demektedir.
Her yıl tekrar ettiğimiz gibi bu yıl;
-“toplumsal  cinsiyet  eşitliği  “ anaokulundan başlayarak yaşamın her alanında
bireylerin eğitiminin içerisine alınmalıdır.
-kadına  yönelik  şiddetin  tüm  biçimleri  için  (ensest,  taciz,  tecavüz,  işkence,
dayak, ucuz iş gücü, emek sömürüsü, eğitim hakkının elinden alınması..) etkin
bir mücadele mekanizması oluşturulmalı
-Kadını  bir  eşya-meta-mal  gibi  gören  yönetimsel  sistemler  ve  bakış  açıları
değiştirilmeli,  çıkarılacak  veya  çıkarılmaya  çalışılan  yasalarda  bu  konulara
özellikle dikkat ve özen gösterilmeli



-Şiddet  mağdurlarının  soruşturma  ve  yargılama  aşamasındaki  karşılaştığı
güçlükler  yeniden  kişinin  mağduriyetine  yol  açmayacak  şekilde
düzenlenmelidir.
-Medyada  kadına  yönelik  şiddet,  taciz,  tecavüz  haberlerinin  kamuoyuna
aktarılırken ve görsel basında “evlendirme programları “ adı altında yayınlanan
programları  etik  davranmaya,  kadının mağduriyetini  arttıracak,  haberi  erotize
eden, kadının yaşam biçimine ve özelliklerine odaklanan ve yaftalayıcı, küçük
düşürücü ve şiddeti  meşrulaştırıcı  haber ve yayın dilinden kaçınılmalıdır.  Bu
konuda RTÜK’ün de harekete geçirilmesi etkin bir şekilde sağlanmalıdır.
Kadına  yönelik  şiddet  karşısındaki  sıraladığımız  bu  taleplerin  tamamen sona
ermesini istiyoruz. Ulu Önder Atatürk’ün bu konudaki sözleriyle “ Bizim sosyal
toplumumuzun  başarısızlığının  sebebi,  kadınlarımıza  karşı  gösterdiğimiz
ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı
bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse
sosyal toplum felçlidir “.
“Kadına Yönelik Şiddete Hayır “diyoruz.
 
 
ANTALYA BAROSU  KADIN  HAKLARI  VE  TOPLUMSAL CİNSİYET
EŞİTLİĞİ KURULU
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Basına ve Kamuoyuna,

29.11.2016 günü saat 19.30 sıralarında Adana'nın Aladağ İlçesinde ortaöğretim
çağındaki kız öğrencilerin bulunduğu yurtta çıkan yangında 11'i çocuk 12 kişi
yaşamını yitirmiş, resmi açıklamaya göre 24 öğrenci yaralanmıştır.

Buna  kaza  ya  da  kader  demek  mümkün  değildir.  Bu  denetimsizliğin,
sorumsuzluğun, vurdumduymazlığın yol açtığı bir cinayettir.

T.C. Anayasasının 2. Maddesine göre;  Türkiye Cumhuriyeti  sosyal bir  hukuk
devletidir. Çocukların yaşam, sağlık, beslenme, barınma ve eğitim de dahil tüm
haklarını korumak ve gerçekleştirmek devletin görev sorumluluğundadır.

T.C. Anayasasının 42. Maddesine göre; Kimse, eğitim ve öğretim haklarından
yoksun bırakılamaz. İlkögretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur
ve Devlet  okullarında parasızdır.   Devlet,  maddi imkanlardan yoksun başarılı
öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla
gerekli  yardımları  yapar.  Devlet,  durumları  sebebiyle  özel  eğtime  ihtiyacı
olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.  Eğitim ve öğretim kurumlarında
sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu
faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. “

DEVLET  ÇOCUKLARI  KORUMAK  VE  GÖZETMEK  ZORUNDADIR.
Devletin kaynak kıtlığı, personel yetersizliği, vb. mazeretlere sığınarak bu görev
ve sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınması, söz konusu olamaz: Fakat ne
acıdır  ki  devletin  anayasal  yükümlülüğünü  yerine  getirmemesinin  bedelini
çocuklarımız canları ile ödemektedir.

1  Ağustos  2008 tarihinde  Konya Balcılarda  Kur'an  Kursu  adı  altında  izinsiz
olarak açılan kız öğrenci yurdunda LPG tankından mutfak ve banyo bölümüne
giden borulardaki kaçak nedeniyle meydana gelen patlama sonucu çöken binada
yaşları 12-15 arasında değişen 18 çocuk öldü. Kamuoyunda kaçak Kuran kursu
davası  olarak  bilinen  dava  da  tek  bir  tutuklu  sanık  yoktur  ve  dava  8  yıldır
sürmektedir. Yine 1 Aralık 2015 tarihinde Diyarbakır Kulp İlçesi'nde yaşları 8
ile  16  arasında  değişen  50'den  fazla  öğrencinin  eğitim  aldığı  yatılı  Kur'an
kursunda çıkan yangında kapıyı açamayan 6 çocuk öldü ama ne acıdır ki henüz
davası bile açılmamıştır.

Mevzuatımızda,  tüzel  kişiler  ve  şahısların  ancak  “ortaöğrenim  veya
yükseköğrenim”  öğrencileri  için  özel  yurt  açmasına  imkan  verdiği  halde
ilköğretim çağındaki çocuklar denetimsiz, gözden uzak özel yurtlara mahkum
edilmektedir.



Okullar, sağlık tesisleri, yurtlar gibi insanların yoğun olarak bulunduğu binalar
yangın  algılama,  uyarma,  yangın  söndürme  vb.  insan  sağlığını  ve  can
güvenliğini  garanti  altına  alacak  teçhizatlarla  donatılmak  zorunda  olmasına
rağmen,   Aladağ'dan  gelen  ilk  raporlardan  da  anlaşılmaktadır  ki;  yangın
yönetmeliğine  göre  yurt  olmaya  uygun  olmayan  binalarda  yurtlar  açılıp
işletilirken yurtları denetleme sorumluluğu olan İç İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı,  Valilik  ve  Belediye  de  görev  ve  sorumluluklarını  yerine
getirmemiştir.

Çocuklarımızın,  gençlerimizin  kaldıkları  yurtların  büyük  bir  kısmı,  Aladağ
örneğinde  olduğu  gibi  projelendirme  ve  imalat  sırasında  yurt  olarak
tasarlanmamış  ve  kullanım  izni  alırken  de  uygunluk  kriterleri  aranmamış
binalardır.

Yapılan  resmi  açıklamalarda  Aladağ'daki  yurdun  en  son  Haziran  2016'da
denetlendiği  ifade  edilmektedir.  Dolayısıyla  içi  tamamen  ahşap  olan,  yangın
merdivenleri  kilitli  tutulan,  yerleri  plastik  PVC ile  kaplı  bu  yurtta  yaptıkları
denetimlerde usulsüzlüklere göz yumanlar da en az standartlara uygun olmayan
bu yurtları  açanlar  ve çocukların güvenliği  için gerekli  önlemleri  almayanlar
kadar bu cinayetlere ortaktırlar.

Bu cinayetlerin sorumlusu; Konya'da, Diyarbakır'da Aladağ'da ölen çocukların
katili yangın yönetmeliğine göre yurt olmaya uygun olmayan o binada yurt açıp
işletenler,  yangın  merdivenini  kilitleyenlerin  yanı  sıra  ruhsatsız,  bayındırlık
yönetmeliğine uygun olmayan, binalarda evlerde yurt açılmasına izin verenler,
denetlemeyenler, denetlemeye gidip de ihmale ve usulsüzlüğe göz yumanlardır.

Bu cinayetlerin sorumlusu; eğitim sürecini  “dört  artı  dört  artı  dört” yasasıyla
yaz-boz tahtasına çeviren, taşımalı sistem ile okulu çocuğun ayağına götürmek
yerine çocukları kilometrelerce mesafelerdeki okullara götüren, eğitim sistemini
özelleştirerek  eğitimi  bir  kamu  hizmeti  olmaktan  çıkarıp  rant  kaynağına
dönüştürenlerdir.

Bu  cinayetlerin  sorumlusu;  Bugüne  kadar  Adıyaman  Gerger'den  ,  Konya
Karaman'a , Mardin Midyat'tan Antalya'ya hiçbir denetime tabi olmayan dernek
ve  vakıf  adı  altında  işletilen  onlarca  yurtta  çocuklara  şiddet  uygulandığı,
çocuklara  tecavüz  edildiği,  Konya'da,  Diyarbakır'da  onlarca  çocuk  yanarak
öldüğü halde  ne  bu yurtları  açanlar  ne  de  denetleme görevini  ihmal  edenler
hakkında hiçbir işlem yapmayanlardır.

Bu nedenle;

Öncelikle  ve  ivedilikle  özel  ve  kamuya  ait  tüm  yurtlar  uygunluk  kriterleri
açısından  denetlenmeli,  amaca  uygun  olmayanlar  işletme  dışı  bırakılmalı,
eksiklikleri  tespit  edilen yurtların iyileştirme çalışmaları  planlı  bir  şekilde ve
süratle yerine getirilmelidir.



Devletin  mevcut  yurt  kapasitelerini  arttırılmalı,  yurtların  yönetmeliklere
uygunluğu detaylı

bir  şekilde  incelenmeli,  öğrenciler  için  daha  güvenli,  sağlıklı  ve  ekonomik
barınma yolları açılmalıdır.

Eğitimi  taşımalı  ve paralı  hale  getiren ve aileleri  çocuğunu okutmak için bu
yurtlara verme mecburiyetinde bırakan uygulamalardan bir an önce vazgeçilerek
EĞİTİM  SİSTEMİ  ÇOCUKLARIN  EĞİTİME  EN  HIZLI  VE  ŞEKİLDE
ULAŞABİLECEKLERİ hale getirilmelidir.

Öğrencilerin  eğitim ve barınma hizmetini  kamusal  bir  hizmet  olarak sunmak
yerine  özellikle  yoksul  ailelerin  çocuklarını  her  türlü  denetim ve  kontrolden
uzak  cemaatlerin,  tarikatların  kucağına  itme  politikasından  bir  an  önce
vazgeçilmeli,  vakıf,  dernek  görüntüsü  altında  cemaat  ve  tarikatlar  tarafından
işletilen yurtlar bir an önce kapatılmalıdır

Antalya Barosu olarak başka çocukları da benzer cinayetlere kurban vermemek
adına  yetkilileri,  olayda ihmali  olanları  bir  an önce  ortaya  çıkarmaya,  çocuk
katillerinden hesap sormaya çağırıyor ve olayda sorumluluğu bulunanların bir an
evvel  ortaya  çıkarılması,  sorumluların  yargılanarak  en  ağır  şekilde
cezalandırılması için süreci takip edeceğimizin , müdahil olarak hukuksal süreci
sonuna  kadar  takip  etmenin  yanı  sıra  başta  Antalya  olmak  üzere  Türkiye
genelindeki devlete, dernek ve vakıflar ile şahıslara ait öğrenci yurtlarının yasal
mevzuata  uygun  olarak  denetimlerinin  yapılıp  yapılmadığının  da  takipçisi
olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ
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BASINA VE KAMUOYUNA

Fransız Anayasası'nın 1791 tarihli  orijinal metninin sergilendiği  kütüphanede,
Anayasanın  altındaki  etikette  "İnsan  derisiyle  kaplıdır"  yazılıdır.  Anayasalar,
özgürlük  mücadelesi  gerektiren,  can  alıcı,  bedel  ödeten  metinlerdir. Hak  ve
özgürlükleri genişletmek, yönetenler karşısında güvence altına almak, her şeye
kadir mutlak otoritenin egemenlik alanını daraltmak için yapılır. Bu, dünyada
1215  tarihli  Magna  Carta’dan,  Osmanlı  İmparatorluğu’nda  ise  1808  tarihli
Sened-i İttifak’tan beri böyledir. Anayasalar toplumsal uzlaşıya ve demokratik
bir meşruiyete dayanır. Hazırlanma ve kabul süreçleri vardır. Yurttaşların bilgi
alma  ve  gerçekleri  öğrenme  hakkının  olduğu,  ifade  ve  basın  özgürlüğünün
sağlandığı, herkesin görüşlerini korkmadan, özgürce dile getirebildiği ortam ve
koşullarda yapılmalıdır. Bu anlamda OHAL’de Anayasa değişikliği tartışılamaz,
referandum  yapılamaz!  1789  tarihli  Fransız  İnsan  ve  Yurttaş  Hakları
Bildirisi’nin  16.  Maddesinde  “…Hakların  güven  altına  alınmadığı  ve  güçler
ayrılığının belirlenmediği  bir  toplumun anayasası  yoktur…” yazılıdır.  Çağdaş
demokrasilerin  temeli  hukuk  devletine  dayanır.  Hukuk  devleti  de  kuvvetler
ayrılığı  ve  denge/denetleme mekanizmaları  üstüne  kurulur.  Önerilen Anayasa
değişiklik  metni  bu  anlamda  tehlikeli  ve  yok  edicidir:Yürütme  yetkisi;  tek
başına,  milletvekili  listelerini  belirleyecek,  Meclisi  feshedebilecek,  bütçeyi
hazırlayacak, yardımcıları,  Bakanları,  üst düzey kamu yöneticilerini atayacak,
uluslararası andlaşmaları onaylayacak, ulusal  güvenlik politikalarını belirleyip
gerekli  önlemleri  alacak,  Başkomutanlığı  temsil  edecek,  Türk  Silahlı



Kuvvetlerinin kullanılmasına karar  verecek,  “…kamu düzeninin ciddi  şekilde
bozulması…” durumunda OHAL ilan edebilecek,  kararnameler  çıkarabilecek,
Devlet  Başkanı  sıfatı  taşıyacak,  aynı  zamanda  Mecliste  Parti  Başkanlığı
yapacak,  Cumhurbaşkanına  verilmektedir.15  üyeden  oluşacak  Anayasa
Mahkemesi’nin 12 üyesi Cumhurbaşkanı tarafından seçilecektir. Kalan 3 üye de
TBMM  tarafından  seçilecektir  (Cumhurbaşkanının  başkanı  olduğu  siyasi
partinin,  çoğunluğa  sahip  olabileceği/olacağı  bir  meclis…)  2  daire  halinde
çalışacak  ve  13  üyeden  oluşacak  Hâkimler  ve  Savcılar  Kurulu’nun  (HSK)
Başkanlığını,  Cumhurbaşkanı  tarafından  atanacak  Adalet  Bakanı  yapacaktır.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun doğal üyesi olarak görev yapacaktır. Kalan
11  üyeden  4’ü  Cumhurbaşkanı  tarafından,  7  üye  de  TBMM  tarafından
seçilecektir (Cumhurbaşkanının başkanı olduğu siyasi partinin, çoğunluğa sahip
olabileceği/olacağı bir meclis…). Bu HSK, bütün yargıç ve savcıların mesleğe
kabul etme, atama, yükselme, görevden uzaklaştırma, meslekten çıkarma gibi
işlemlerini  yapmakta,  Yargıtay  üyelerinin  tamamını  ve  Danıştay  üyelerinin
dörtte  üçünü  seçmektedir.  Danıştay  üyelerinin  kalan  dörtte  biri  de
Cumhurbaşkanı  tarafından  seçilmektedir.  Cumhurbaşkanlığı  ve  milletvekilliği
genel  seçimlerinin  03/11/2019  tarihinde  yapılması  öngörülmüşken,  12  Ekim
2014'te  yapılan  HSYK seçimlerinde  seçilen  üyelerin  görev süreleri  12  Ekim
2018'de dolacak olmasına karşın, sonradan yapılacak bir düzenlemeyle görevleri
sona erdirilecektir! Görüleceği gibi yargı da, HSK üzerinden Cumhurbaşkanına
bağlanmaktadır.  Önerilen  değişiklikle; Kuvvetler  tekliği,  bir  başka  söyleyişle
bütün  yetkilerin  bir  kişide  toplanması  öngörülmektedir.  Denge  ve  denetleme
düzenekleri  yok  sayılmıştır. Egemenlik  kayıtsız  koşulsuz  Cumhurbaşkanına
devredilmektedir! Bu kadar yetki kimin eline geçerse geçsin ortaya bir diktatör
çıkar. Cumhuriyet tarihinin en ağır ve karanlık sürecinden geçiyoruz.  "Tabuta
çakılacak  son  çivi"  anlamına  gelen  bu  öneri  yasalaşırsa  toplum  çözülür.
Anayasal  bir  devlet  olmaktan  çıkar;  yalnızca  Anayasası  olan  bir  devlete
gerileriz. Bu koşullarda, bize düşen tarihsel ve toplumsal görev, iflah olmaz bir
iyimserlik ve kararlılıkla mücadele etmektir. Atatürk ilke ve devrimleri adına,
laiklik  adına,  evrensel  insan  hakları  adına,  özgürlük  adına,  ifade  ve  basın
özgürlüğü adına, adil yargılanma hakkı adına, savunma dokunulmazlığı adına,
yargı  bağımsızlığı  ve  tarafsızlığı  adına,  Cumhuriyet  ve  Demokrasi  adına
sözümüz: “BAŞKANLIĞA HAYIR!”Bu memleket hepimizin…

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



28 OCAK 2017 İSTANBUL GENİŞLETİLMİŞ EGE VE MARMARA BARO
BAŞKANLARI TOPLANTISI BİLDİRGESİ.

KAMUOYUNA

Bizler  aşağıda  imzası  bulunan  Genişletilmiş  Ege  ve  Marmara  Bölge  Baro
Başkanları  Toplantısına  katılan  Baro  Başkanları  olarak  Anayasa  değişikliği
paketine  ilişkin  görüşlerimizi  kamuoyu  ile  paylaşıyoruz.  Ülkemiz  anayasa
değişikliği adı altında Hükümdar yetkilerine sahip, ama adı CUMHURBAŞKANI
olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu,
süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır. Barolar dâhil
hiçbir  anayasal  kurumun ve  “halkımızın  görüşü”  alınmaksızın  yapılmak  istenen
anayasa  değişikliği  halkımızın  bir  talebi  olarak  ortaya  çıkmamıştır.  Anayasalar
toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Oysa bu Anayasa değişikliği, henüz
teklif aşamasında bile toplumu birleştirmek yerine ayrıştırıp bölmeye başlamıştır.
Yetkisini anayasadan alan ve görevi insan haklarını savunmak olan Barolar olarak
görmekteyiz  ki,  bu  anayasa  değişiklik  paketi  halkımızın  hiçbir  temel  sorununa
çözüm  getirmediği  gibi,  kuvvetler  birliği  sistemi  getirmekle  parlamenter
demokrasimizi ortadan kaldırmaktadır. Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması ile
“hürriyet”  ortadan  kalkacaktır,  “anayasa”  ortadan  kalkacaktır.  Hakların  güvence
altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda aslında bir anayasa
da yoktur.  Anayasa mahkemesinin olağan üstü hal  kararnamelerini  denetlememe
yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş
bulunmaktadır.  Bu  durum sürerken  meşru  ve  demokratik  bir  anayasa  tartışması
yapılamayacağını biliyoruz. Gençlerimize 18 yaşında seçilebilme hakkı verilmek
istenmesi olumludur.  Ancak Anayasa mevcut haliyle 25 yaşında seçilme imkânı
vermesine  rağmen,  Meclis’te  bugün  bir  elin  parmakları  kadar  bile  temsil
edilmedikleri ortadayken, bu düzenlemenin aslında gençleri Meclis’e taşımayacağı
açıktır. 



Yapılmak istenen;

-    Demokratikleşmek için anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğidir.

-    Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir.
Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla
yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır.

-  Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir.

-  Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır.

-   Kuvvetler ayrılığını yok etmektir.

-   Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır.

Bu Anayasa değişikliği Milli birliğimizi ortadan kaldırılarak, hem duygusal hem de
fiili  bölünmelere yol  açacaktır.  Ülkemizin eyaletlere ayrılması  tehlikesi  ile  karşı
karşıya kalınacaktır.

Yurdumuzu  ve  milletimizi  bir  tek  kişinin  iradesine  ve  insafına  bırakacak  bu
değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz.

Bu ne  bir  kişinin,  ne  bir  partinin meselesidir.  Bu ne  iktidar,  ne de muhalefetin
yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır.
Meselemiz;  memleket  meselesidir  ve  bu  memleket  hepimizindir.

AYDIN BAROSU BAŞKANI  AV.GÖKHAN BOZKURT 

İSTANBUL BAROSU BAŞKANI  AV. MEHMET DURAKOĞLU  

ANTALYA BAROSU BAŞKANI  AV. POLAT BALKAN          

ANKARA BAROSU BAŞKANI   AV. HAKAN CANDURAN                

BALIKESİR BAROSU BAŞKANI    AV. EROL KAYABAY                             

BİLECİK BAROSU BAŞKAN VEKİLİ   AV. HASAN ŞAHİN             

BURSA BAROSU BAŞKANI   AV. GÜRKAN ALTUN  

ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI   AV. BÜLENT ŞARLAN                     

DENİZLİ BAROSU BAŞKANI    AV. MÜJDAT İLHAN
               
EDİRNE BAROSU BAŞKAN VEKİLİ  AV. KAAN POLAT                                            

İZMİR BAROSU BAŞKANI    AV. AYDIN ÖZCAN

KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI  AV. TURGAY HINIZ                                  



KOCAELİ BAROSU BAŞKANI  AV. SERTİF GÖKÇE                       

MANİSA BAROSU BAŞKANI AV. ALİ ARSLAN

MUĞLA BAROSU BAŞKANI  AV. CUMHUR UZUN                              

SAKARYA BAROSU BAŞKANI  AV. ZAFER KAZAN

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI AV. ERHAN SEZER                             

YALOVA BAROSU BAŞKANI  AV. HAKAN GERGEROĞLU
    



18 ŞUBAT 2017

AKDENİZ  BÖLGE  BARO  BAŞKANLARINDAN  ANTALYA
CUMHURİYET  BAŞSAVCI  VEKİLİNİN  AÇIKLAMALARINA  VE
VİRANŞEHİRDEKİ TERÖR SALDIRISINA ORTAK TEPKİ…

“TOPLUM YARGI ELİ İLE TEHDİT EDİLEMEZ”

Türkiye  Barolar  Birliği  tarafından  düzenlenen  Stajyer  Avukatlar  Kurgusal
Duruşma Yarışması Akdeniz Bölge Elemeleri için Mersin’de bulunan Antalya,
Adana,  Hatay,  Mersin  ve  Osmaniye  Baro  Başkanları,  Antalya  Cumhuriyet
Başsavcı Vekilinin  twitter  hesabında  paylaştığı  “Referanduma  Hayır  oyu
vereceklerin,  PKK’ya  destek  oyu  vermiş  olacaklarına  ve  PKK  ile  aynı
muameleyi  göze  alacaklarına”  dair  açıklamaya  ve  Viranşehir’deki  terör
saldırısına  ortak  tepki  gösterdi:  Şanlıurfa  ili,  Viranşehir  İlçesi,  Yenişehir
Mahallesindeki  Savcılar  Sitesinde  bulunan  adliye  personelinin  ikamet  ettiği
lojmanlara  dün  akşam (17/02/2017)  saat  20:40  sularında  patlayıcı  yüklü  bir
aracın  uzaktan  kumanda  ile  infilak  ettirilmesi  yolu  ile  terör  saldırısı
gerçekleştirilmiştir. 
Bu  saldırıda  lojmanlarda  görevli  mahalle  bekçisi  İbrahim  KETE  ile  zabıt
kâtibinin  11  yaşındaki  erkek  çocuğu  şehit  olmuş  ve  15  yurttaşımızda
yaralanmıştır. 
Bölücü ve kökten dinci tüm terör unsurlarına ve bu canilere karşı uluslararası
birlik  mutlaka  sağlanmalıdır.  Terör  bu  toprakların  kaderi  değildir! 
Bu terör saldırısı sadece yargı görevi yapanlara değil aynı zamanda hukuka ve
adalete yapılmıştır. Hâkim, savcı ve zabıt kâtiplerine dönük bu terör saldırısını
şiddetle  kınıyoruz.  Anayasa  değişikliği  ile  ilgili  16  Nisan  2017  tarihinde
yapılacak  referandumda  kişilerin  kullanacağı  evet  veya  hayır  oyu  tamamen
kişisel  değerlendirme  çerçevesinde  özgürce  kullanılabilecek  demokratik  bir



haktır.
Referandumda yapacakları tercih nedeni ile vatandaşlarımızın bu özgürlüklerini
kullanırlarken,  tercihlerinden  dolayı  soruşturmaya  uğrayacaklarını,  yasa  dışı
terör örgütü ile özdeş olacaklarını ima eden bu anlayışın, kişilerin düşünce ve
ifade  hürriyetini  sağlamakla  yükümlü  bir  yargı  mensubu  tarafından  dile
getirilmesi  üzüntü  verici  bir  durumdur.  Kendisi  gibi  düşünmeyene  ve
yaşamayana  tahammülü  olmayan,  ayrıştırıcı,  kutuplaştırıcı  bu  yaklaşımla  ne
yazık  ki  hukuk  devleti  yok  sayılmıştır  ve  özgürlüklere  kelepçe  vurulmuştur.
Yargı  mensupları  ve  kamu  görevlileri  hukuka  uygun  davranmakla
yükümlüdürler.  Kamu görevlisi  olsa  bile,  kişiler  elbette  bir  tercihte  bulunma
hakkına sahiptirler; ama bulundukları mevkiiyi bu tercihlerine silah yaptıkları
takdirde  bundan  zarar  görecek  olan  toplumsal  barışımız  ve  hukuk  devleti
olacaktır.
Hiçbir  savcı  ve  kamu  görevlisi  demokratik  tercihlerinden  kaynaklı  olacak
şekilde vatandaşı tehdit edemez ve suç işleyemez. Açıkça hukuka aykırı olan ve
suç  teşkil  eden  bu  davranış  nedeni  ile  gerekli  yasal  işlemleri  yapmak  üzere
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu göreve davet ediyoruz. Küsmece yok!..

Kamuoyuna saygılarımızla sunarız…

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

Mersin Barosu Başkanı Av. Ali ER

Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem AKSOY

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ



07 NİSAN 2017 

BASINA VE KAMUOYUNA

ADALET  NÖBETİ  TUTAN  MESLEKTAŞLARIMIZA  YÖNELİK  POLİS
ŞİDDETİNİ NEFRETLE KINIYORUZ

Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi
İcra Kurulu Başkanı Av. Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri
Av. Bülent Utku ve Av. Mustafa Kemal Güngör’ün serbest bırakılması istemiyle
İstanbul Adalet Sarayı’nda Adalet Nöbeti tutmak isteyen meslektaşlarımız, polis
şiddetine uğramışlardır.

Polis,  adalet  aramak  için  son  çare  olarak  Adalet  Nöbeti’ne  başvuran
meslektaşlarımızı  adliye  dışına  çıkarmıştır.  Müdahale  sırasında  bazı
meslektaşlarımız  yere  düşmüş;  çıkan  arbedede  bazı  meslektaşlarımız
yaralanmış,  8  meslektaşımız  bir  süreliğine  gözaltına  alınmış  ve  daha  sonra
serbest  bırakılmıştır.  Yaralanan  bir  meslektaşımızın  ayağı,  bir  başka
meslektaşımızın da burnu kırılmıştır.  Yaralanan meslektaşlarımıza ve İstanbul
Barosu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 

Müdahalenin  adliyenin  içinde  ve  yargının  olmazsa  olmazı  avukatlara  karşı
uygulanması,  olayın  korkunçluğunu  kat  kat  arttırmıştır.  “Sessizce  oturarak”
düşüncelerini  ifade  etmeye  çalışan  avukatlara  karşı  uygulanan  şiddeti  haklı
kılacak  hiçbir  gerekçe  olamaz.  Üzerlerinde  cübbeleriyle  oturan  avukatlara,
adliye içinde yapılan bu müdahale, orantısız güç kullanımının bir başka örneği
olmuştur.

Adalet  Nöbeti  tutan  meslektaşlarımızı  hedef  alan  polis  şiddetini  nefretle
kınıyoruz. Avukatların yargının eşit ve kurucu bir parçası olduğu ve bu saldırının
doğrudan yargıya yapıldığı gerçeğini herkesin dikkatine sunuyoruz.

Avukatlara  yönelik polis  şiddetinin  tüm sorumluları  hakkında  da  yasal  işlem
başlatılmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



13 NİSAN 2017

  
BASINA VE KAMUOYUNA

16  NİSAN  2017  PAZAR  GÜNÜ  YAPILACAK  OLAN  ANAYASA
DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMUNDA SANDIK VE SEÇİM GÜVENLİĞİNİN
SAĞLANMASINA,  HALKIN İRADESİNİN SONUÇLARA GÜVENLİ  BİR
ŞEKİLDE YANSIMASINA KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA ANTALYA
BAROSU OLARAK “HER OKULA 1 AVUKAT” PROJESİ BAŞLATTIK. BU
AMAÇLA YAKLAŞIK 300 AVUKATLA HALKIMIZA HUKUKİ YARDIMDA
BULUNACAĞIZ.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



18 NİSAN 2017 

BASINA VE KAMUOYUNA

Toplumsal uzlaşıya ve demokratik bir meşruiyete dayanması gereken Anayasaya
yaklaşık her 2 yurttaştan biri itiraz etmiştir. Bu durumun yaratacağı sorunları,
umuyor ve diliyoruz ki, en az hasarla atlatırız. 

Seçim  iş  ve  işlemeleri  sürerken,  halkın  iradesinin  seçim  sandığına  ve
sonuçlarına güvenli bir şekilde yansımasını sağlamakla görevli YSK, mühürsüz
zarf ve pusulaların geçerli sayılacağına ilişkin kararıyla, ne yazık ki, 298 sayılı
Seçimlerin  Temel  Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri  Hakkında  Kanun’un
“Sandığın  açılması  ve  zarfların  sayımı”  başlıklı  98.  Maddesinin  “…Sandık
kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık
kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve
sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya
herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.” hükmünü yok saymıştır. Bir
başka söyleyişle, kararla kanun çiğnenmiştir!

O Yüksek  Seçim Kurulu  ki,  Anayasa'da  “Yasama  Bölümü”  içinde  yer  alan,
yalnız  seçimlerin  genel  yönetim  ve  denetimini  yürüten  bir  kurul  olmayıp,
Yargıtay  ve  Danıştay'ın  kendi  içlerinden  çıkardıkları  üyelerden  oluşan,
seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir. 

Bu kadar öneme sahip bir kurulun, yaşamsal öneme sahip Anayasa referandumu
sürecinde aldığı bu karar, açıkça dayanaktan yoksundur!  

OHAL’de  hazırlanan  ve  kabul  edilen  ANAYASA vatanımıza  ve  milletimize
Hayırlı olsun.

Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz. 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



22 NİSAN 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Hepimizin bildiği gibi 23 Nisan 1920’de "Milletin bağımsızlığını yine milletin
azim ve kararlılığı kurtaracaktır." düşüncesi ışığında, hem saltanata hem de işgal
güçlerine karşı başlatılan milli mücadele hareketiyle, ulusal egemenliğe dayalı
tam bağımsız bir  Türkiye'nin temelleri  atılmış ve Ulu Önder Mustafa  Kemal
Atatürk  23  Nisan’ı  dünya  barışının  simgesi  ve  Cumhuriyetin  bekçisi  olarak
gördüğü çocuklara armağan etmiştir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız bugün, ne yazık
ki  çocuk hakkı  ihlallerinin artarak  devam ettiğini  görmekteyiz.  Çocuklarımız
ekonomik  ve  sosyal  nedenlerden  dolayı  eğitimlerini  tamamlayamamakta,
insanlık dışı koşullarda çalışmak zorunda bırakılmakta, her geçen gün daha fazla
çocuğumuz suça sürüklenmektedir. Gerek aile içinde gerekse toplumsal yaşam
alanlarında  çocuklara  yönelik  her  türlü  şiddet,  ihmal,  istismar,  yaşam hakkı
ihlalleri  artarak  devam etmekte,  yüz  binlerce  çocuk  temel  birçok  hakkından
yoksun bir şekilde savaş, göç ve yoksulluk gibi olumsuzlukların tam ortasında
yaşamını  sürdürmeye,  büyümeye  çalışmaktadır.  Çocuk  işçiliği  açısından
ülkemizde  her  dört  çocuktan  biri  tehlikeli  ve  hatta  köleliğe  varan  şartlarda
çalışmaktadır.  Cezaevlerine  konulan  çocuklara  yönelik  yapılan  izleme  ve
tespitler ise; cezaevlerinde fiziksel koşullardan kaynaklanan ihlallerin yanı sıra
işkence,  kötü  muamele,  sağlık  sorunları,  eğitim  hakkından  ve  sosyal
etkinliklerden  mahrum  bırakılma  gibi  pek  çok  ihlalinin  yaşandığını
göstermektedir.
Bu Bağlamda;

-18  yaşına  kadar  her  bireyin  'çocuk'  olduğu  unutulmamalıdır.
-Yaşamak,  bedensel,  zihinsel  ve  duygusal  olarak  sağlıklı  olmak,  eğitim
olanaklarına sahip olmak gibi hakların yanı sıra bu haklarını kullanırken huzurlu
ve mutlu olmak, şiddete maruz kalmamak çocukların en doğal ve yasal hakkıdır
ve bu hak devlet güvencesi altındadır.

-Çocukların  karar  verme  mekanizmalarına  katılımının  Çocuk  Haklarına  Dair
Sözleşme'nin temel ilkelerinden biri olduğu unutulmamalıdır.

-Çocukların  dil,  din,  ırk,  cins  vb.  hiçbir  ayrım  gözetmeden  yaşaması  ve
gelişmesi için tüm düzenlemelerde çocuğun yüksek yararı ilkesinin gözetilmesi
gerekmektedir.
-Uluslararası sözleşmeler ışığında çocukların özgürlüklerinin kısıtlanması en son
çare olarak kabul edildiğinden, adalet sistemine -her ne sebeple olursa olsun-
giren  çocuğun  toplumdan  izole  edilerek  cezalandırılmasının  değil,  eğitici  ve
onarıcı  bir  yaklaşım  sergilenerek  toplum  içinde  toplumla  bütünleşmesinin
sağlayacak  bir  sistem içerisinde  yer  alması  sağlanmalı,  bu  çerçevede  çocuk
adalet  sisteminin  felsefe  ve  yaklaşımına  aykırı  olan  çocuk  cezaevlerinin
kapatılması gerekmektedir.



-Çocukların  yaşadıkları  hak  ihlallerinin  gerek  çocukların  yaşamında  gerekse
toplumda kalıcı  ve telafisi  çok zor izler bıraktığı göz önünde bulundurularak
faillerin  cezasız  kalmamasını  için  özgürlüklerinden  yoksun  bırakılmış
çocukların  nasıl  bir  muameleye  tabi  tutulduklarını  değerlendirmek  üzere
çocukların bulunduğu tüm infaz kurumları, Avrupa İşkencenin ve İnsanlık Dışı
veya  Onur  Kırıcı  Ceza  veya  Muamelenin  Önlenmesi  Komitesi  (CPT)
standartlarına  uygun  bir  şekilde  kapsamlı  bir  inceleme  ve  soruşturmaya  tabi
tutulmalıdır.
-Medya,  kamuoyunda  çocuk  haklarıyla  ilgili  farkındalığı  artırma  konusunda
önemli  role  sahip  bir  kurum olmasına  rağmen,  ticari  ve  popüler  yayıncılığı
benimsediği sürece çocuk hakları konusunda belirsizlik taşıyan bir araç haline
gelmektedir. Bu nedenle, çocuk istismarı, kanunlarla ihtilafa düşmüş çocuklar ve
sokakta  yaşayan  çocuklarla  ilgili  haberlere  daha  fazla  yer  verilip  çocukların
ruhsal  ve  fiziksel  gelişimlerine  olumlu  destek  sağlayacak  oyun  oynama,
eğlenme,  spor  yapma  vb.  haklarını  görmezden  gelen  uygulamalara  son
verilmelidir. 
-İç  savaş  sebebiyle  ülkesinden  kaçıp  Türkiye'ye  sığınan  çocukların  her  türlü
ihmal  ve  istismardan  ve  diğer  sömürü  türlerinden  korunması  ve  benzeri
vakaların  yaşanmaması  için  hükümet,  uluslararası  hukuktan  doğan
sorumluluklarını  yerine  getirmelidir.
-Çocukların uygun olmayan koşullarda ve gelişimlerine zarar  verebilecek bir
tarzda çalışma süreci olarak kabul edilen çocuk işçiliğine son verilecek eğitim
ve ekonomik alt  yapı  oluşturulmalı,  fiziksel veya zihinsel  yeterliliğini  aşacak
veya  gelişimini  tehlikeye  düşürecek  işlerde  çalışması  yasaklanmalıdır.
-Eğitim sisteminin yaz - boz tahtasına çevrilmesinden vazgeçilmelidir. Taşımalı
eğitim  sistemi  ile  okulu  çocuğun  ayağına  götürmek  yerine  çocuklar
kilometrelerce mesafelerdeki okullara mahkum edilmekte ve bunun sonucunda
hiçbir denetime tabi olmaksızın dernek ve vakıf adı altında işletilen yurtlarda
şiddete,  istismara  maruz  kalmaktadırlar.  Adana’da,  Konya’da,  Diyarbakır’da
çıkan yangınlarda onlarca çocuk yanarak ölmüş olmasına rağmen halen ne bu
yurtları açanlar ne de denetleme görevini ihmal edenler hakkında hiçbir işlem
yapılmamıştır.  Eğitimi  taşımalı  ve  paralı  hale  getiren  ve  aileleri  çocuğunu
okutmak için bu yurtlara verme mecburiyetinde bırakan uygulamalardan bir an
önce  vazgeçilerek  EĞİTİM SİSTEMİ  ÇOCUKLARIN EĞİTİME EN HIZLI
ŞEKİLDE  ULAŞABİLECEKLERİ  hale  getirilmelidir.  Eğitim  ve  barınma
hizmetini  kamusal  bir  hizmet olarak sunmak yerine özellikle yoksul  ailelerin
çocuklarını  her  türlü  denetim  ve  kontrolden  uzak  cemaatlerin,  tarikatların
kucağına itme politikasından bir an önce vazgeçilmeli, vakıf, dernek görüntüsü
altında cemaat ve tarikatlar tarafından işletilen yurtlar bir an önce kapatılmalıdır.
-Taraf  olduğumuz  uluslararası  belgelerdeki  taahhütler  çerçevesinde  sosyal,
ekonomik  ve  hukuksal  olarak  planlama  yapmak  ve  bütçe  ayırmak  suretiyle
çocuk  ihmal  ve  istismarının  önlenmesine  yönelik  etkin  önlemler  acilen
alınmalıdır.
Unutulmamalıdır ki “Bir ülkenin çocukları mutsuzsa, kimse mutlu değildir”. İşte
bu düşünceden hareketle, 



Antalya  Barosu  Çocuk  Hakları  Merkezi  olarak;  toplumun  bu  konuda
bilinçlendirilmesi ve çocuk haklarının korunması adına üzerimize düşen bütün
görevleri  yerine  getirmeye  hazır  olduğumuzu,  çocuklara  yönelik  tüm
hukuksuzluklarda  onların  yanında  olacağımızı,  çocuk  hak  ve  ihlallerinin
takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyor ve geleceğimiz olan
çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz. 

Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



11 MAYIS 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Danıştay Başkanı'nın görüşlerini reddediyoruz!

Anayasa  değişikliği  referandumu  sürecinde,  “Çağdaş  demokrasilerin  temeli
hukuk devletine dayanır. Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetleme
mekanizmaları üstüne kurulur. Önerilen Anayasa değişiklik metni bu anlamda
tehlikeli, yıkıcı ve yok edicidir” demiştik. Ne kadar haklı olduğumuzu kaygıyla
ve  üzülerek  gözlemliyoruz.  Danıştay’ın  149.  kuruluş  yıldönümü  nedeniyle
düzenlenen törende konuşan Danıştay Başkanı'nın OHAL ve KHK’ları savunan
görüşlerini reddediyoruz. Bir yüksek mahkeme başkanının, hukuka aykırılıkların
ve hak ihlallerinin hiç olmadığı kadar yoğunlaştığı OHAL’i ve buna bağlı olarak
çıkarılan ve “Kanun Üstünde” ya da “Anayasa Hükmünde” bir niteliğe bürünen
KHK’ları  savunması  hukukla  açıklanamaz.  Gerçek  bir  hukukçu,  cübbe
iliklemez, çay toplamak için sıraya girmez; bağımsız ve tarafsız olur, en çok da
siyasal iktidarlar karşısında…

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



17 MAYIS 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya  Valiliği’nin  27  Nisan  tarihinde  internet  sitesinde  duyurduğu  “açık
havada  alkol  alımını  yasaklayan”  kararı  kamuoyunca  bilinmektedir. 
Gelen  tepkiler  üzerine,  "genel  alkol  kullanımının  yasaklanmadığı,  bazı
anımsatmalarda  bulunulduğu"  açıklaması  yine  Valilik  Makamı  tarafından
yapılmıştır;  ancak,  8  Mayıs  günü  Antalya  Emniyet  Müdürlüğü'nce  “cezai
işlemlere başlandığı, hiçbir müsamaha gösterilmeyeceği” şeklinde bir açıklama
yapılmıştır. 
Bu açıklamaların geneline bakıldığında, alkol almanın yasaklanmaya çalışıldığı
ve  alkol  alan  kişinin  potansiyel  suçlu  ilan  edildiği  görülecektir;  oysa  idari
işlemin amacı, toplumun genelini korumak ve suç işlemeyi azaltacak önleyici
tedbir  almak  olmalıdır.  Hiçbir  toplum  kesimi  ötekileştirmemelidir. 
Bu  yasaklama  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi’nin  8.  ve  14.  Maddelerine
aykırıdır.  Yine  Anayasa'mızın  13.  Maddesi  de  böyle  bir  düzenlemeye  izin
vermemektedir. 
Getirilen  düzenleme,  açık  havada  alkol  alan  kişiye  karşı  ayrımcı  bir
düzenlemedir.  Çevreyi  rahatsız  eden  kişilere  karşı,  söz  konusu  genelge
olmasaydı  dahi,  Kabahatler  Kanunu’na  göre  her  zaman  işlem  yapılabilir. 
Antalya’nın bir turizm kenti olması, sosyo-kültürel yapısının geçişken açık bir
yapı  olması,  yine  bu  yasağın  kent  kültürüne  ve  turizme  vuracağı  darbe  de
ortadadır.  Nitekim  bu  durum,  Avrupa  kamuoyunda  da  "Antalya'da  içki
yasaklandı."  şeklinde  algılanmıştır. Bu  nedenlerle  Antalya  Barosu  olarak
yasaklama kararına karşı dava açmış bulunmaktayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



18 MAYIS 2017  

ADALET NÖBETİNDEYİZ; ÇÜNKÜ… 

Bundan tam yedi hafta önce İstanbul Barosu avukatları  Cumhuriyet  Gazetesi
tutukluları  için  Çağlayan  Adliyesinde  bir  nöbet  başlattılar.  Bu  nöbet  tüm
adliyelerde  artarak  devam  etmektedir.  Antalya'da,  aradan  yaklaşık  250  gün
geçmesine karşın iddianamesi dahi yazılmayan meslektaşlarımız var!!! Bugüne
kadar Antalya Barosuna kayıtlı 62 avukat hakkında soruşturma yapılmış ve 21
meslektaşımız da halen tutukludur. 

Bazı  cezaevlerinde avukat  müvekkil  görüşmelerinde gardiyan bulunmamakta,
ses kaydı alınmamakta, süre kısıntısı bulunmamakta, ayda bir açık görüş izni var
iken  Antalya'daki  koşullar  ne  yazık  ki  savunma  yapan  avukatlar  ve  tutuklu
avukatlar  yönünden  son  derece  ağırdır.  Antalya  L  tipi  Cezaevindeki  fiziki
koşullar  da  içler  acısıdır.  Görüşmeyi  bekleyen  meslektaşlarımız  su  dahi
bulamamaktadır.

Genel olarak manzara şudur:

İstanbul  Barosu  avukatları  nezdinde  başlayan  adalet  nöbeti  bugün  tüm
Türkiye’de  çeşitli  illerde  aynı  anda,  aynı  saatte;  adliye  mekanizması  ve
tutukluluk  uygulamasının  yargısız  infaz  aracı  haline  getirilmesine  karşı,
meslektaşlarımızın  serbest  bırakılması,  adalet  sisteminin  hukuka  uygun  hale
gelmesi ve uygulanması için tutulmaktadır. Hepimizin bildiği gibi son süreçte
hukuksuzluk  ve  adaletsizlik  hiç  olmadığı  kadar  yoğun  ve  fütursuz  biçimde
gerçekleşmektedir.  İnsanlar,  belgesiz,  bilgisiz,  kanıtsız,  sorgusuz  sualsiz  ve
usulsüz olarak gözaltına alınıp tutuklanabilmektedir. Uzayan soruşturmalar bir
türlü tamamlanmamakta, ortaya bir iddianame konulamamaktadır. Dava açılsa
dahi tutukluluk halinin devamına karar verilmekte ve duruşmalar aylar sonrasına
atılmaktadır.  Bu yapılanlar hukukla açıklanamaz. Uzayan süreçler adaletsizlik
doğurmaktadır.  Biz  buna  boyun  eğemeyiz,  izin  veremeyiz.  Bu  nedenlerle
avukatlar  olarak  tutuklu  meslektaşlarımız  nezdinde  başlayan  ve  esasen
haksızlığa uğrayan herkes için hukuk ve adalet talebi ile 18 Mayıs perşembe saat
11:30 - 12:30 arasında bulunduğumuz adliyelerde adalet nöbetimizi tutuyoruz,
tutmaya da devam edeceğiz. Bu nöbet tüm haksız yere gözaltına alınanlar ve
tutuklananların  haklarının  savunulması  içindir.  Bu nöbet  hakkın,  hukukun ve
adaletin  sembolüdür.  SAVUNMA  TUTUKLANAMAZ.  SAVUNMA
YARGILANAMAZ. SAVUNMAYA ÖZGÜRLÜK.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

                       



                       

20 MAYIS 2017

Sözcü Gazetesi imtiyaz sahibinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında,
‘Fetö/Pdy üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasını da
içeren  birden  çok  iddia  ile  yürütülen  soruşturma  kapsamında  operasyon
yapılmış,  İstanbul  Cumhuriyet  Başsavcılığı'nca  gazete  sahibi  Burak  Akbay,
internet  sorumlu  müdürü  Media  Olgun,  mali  işler  müdürü  Yonca  Kaleli  ve
muhabir  Gökmen  Ulu  hakkında  gözaltı  kararı  verilmiştir.  Yaklaşık  10  aydır
süren soruşturmada gözaltı kararları için 19 Mayıs gibi çok özel bir milli bayram
gününün  seçilmesi,  böyle  bir  günde  Sözcü  gazetesine  arama,  el  koyma  ve
gözaltı kararı ile operasyon yapılması basın özgürlüğüne, halkın haber alma ve
gerçekleri  öğrenme  hakkına  yapılan  bir  saldırıdır.  Tam  6  savcı  değiştiren
soruşturma kapsamında yapılan bu uygulamalar hukuk devleti ve demokrasi ile
hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. 

Özgür  basın,  katılımcı  demokrasilerin  ve  gelişmiş  medeniyetlerin  olmazsa
olmazıdır.

Manşetlerin  ve  kullanılan  kelimelerin  gözaltına  alındığı,  tutuklandığı
günümüzde Sözcü Gazetesine yapılan uygulamalar basın özgürlüğünde 180 ülke
arasında 155. sırada olan ülkemiz adına utanç vericidir.

Bu  baskı  ve  zulüm  ortamının  sona  ermesini,  gözaltında  ve  tutuklu  olan
gazetecilerin  serbest  bırakılmasını,  özgürlüğün  önündeki  engellerin
kaldırılmasını  bekliyoruz.
Basın, iktidarların oyuncağı olabilecek dev bir klavye değildir. Bu nedenle de,
Sözcü  Gazetesine  yapılan  operasyonu  ve  uygulamaları,  basın  özgürlüğüne
yapılan  baskıları  kınıyor,  demokrasi  ve  hukuk  devleti  adına  normalleşmeye
yönelik adımların bir an önce atılmasını talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla
sunarız.

Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan

Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük
Aydın Baro Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
Sakarya Baro Başkanı Av. Zafer Kazan
Hatay Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez



    
                                  

05 HAZİRAN 2017 

DEĞERLİ BASIN EMEKÇİLERİ 

5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne çevre ihlallerinin artarak yaşandığı bir süreçte
girmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.  

Doğal  yaşamın  korunması,  ekosistemin  bütünlüğü,  biyolojik  çeşitliliğin
sürdürülmesi,   arkeolojik  değerlerin  geleceğe  taşınması  temel  değerlerimiz
olması gerekirken, ne yazık ki bu değerlerin yok sayılarak, rant elde etmenin bir
aracı olarak görülmesi hepimizi kaygılandırmaktadır.   

Memleketimizin neredeyse her dağı için maden ruhsatı verilmiş, her dere için bir
HES  projesi  geliştirilmiş,  tarihi  ve  kültürel  değerlerimiz  göz  ardı  edilmiştir.
Gelecek  kuşaklara  aktarılabilecek  doğaya  uyumlu  projeler  üretmek  yerine,
yaşam alanlarımız, giderilmesi olanaklı olmayan bir şekilde tahrip edilmektedir.

Köylerinin yakınında taş ocağı işletilen yurttaşlar tedirgindir, termik santrallerin
yakınında oturan halkımız tedirgindir,  tarımsal  alanları  imara açılan çiftçimiz
tedirgindir. Temiz su kaynaklarımız hızla azaldığı gibi buğdayı bile ithal etmeye
başladık. 

Türkiye'nin  en  değerli  ormanları  maden  ocağı  adı  altında  yerle  bir  ediliyor.
Doğru  ve  gerçekçi  bir  planlama  olmadan,  ne  kadar  taş  ocağına  gereksinim
duyulduğu  hesaplanmadan  verilen  ruhsatlar,  ormanlarımızı  ve  temiz  su
varlıklarımızı  tehdit  etmektedir.  Finike’de  paha  biçilmez  değerdeki  sedir
ormanlarının korunması için mücadele eden Ali Ulvi Büyüknohutçu ve Aysin
Büyüknohutçu  cinayetleri  daha  yeni  işlenmiş,  çevre  mücadelesi  yürütenlere
gözdağı verilmeye çalışılmıştır. 

Yaşama ilişkin her şeyi, canlılığı, yerleşikliği, sürekliliği, vatanı, mutluluğu vs
görebileceğimiz zeytinliklerimiz kıyım tehlikesi altındadır!



Yıllardır  yeşil  park  alanı  olarak  hizmet  veren  Giritli  Parkı’nda  katlı  otopark
yapılması  önerisini  doğru bulmuyoruz.  Yakın çevresinde başka  park alanı  ve
yeşil  alan olmayan mahallede,  böyle bir  uygulamaya gidilmesi,  her  tarafımız
arabalar, beton binalar, dev alışveriş merkezleri vs ile kuşatılmışken, faydadan
çok  zarar  verecektir.  Kentin  otopark  sorununa  başka  türlü  bir  çözüm
bulunmalıdır.   

Nükleer  ve  termik santrallerin,  HES’lerin,  maden ocaklarının,  “ÇED Gerekli
Değildir” kararlarının bilançosu sanılandan çok daha ağırdır! Bu doğa talanının,
ekolojik yıkımın altında hepimiz kalırız!

Memleketini ve yaşadığı çevreyi seven yurttaşlar ve sorumlu bir meslek örgütü
olarak,  yaşanabilir  bir  Türkiye  için  çevre  mevzuatının  geliştirilmesini,  doğa
tahribatına  yol  açan  projelere  son  verilmesini,  aksi  takdirde  yaşanacak  bir
çevrenin  kalmayacağını  belirterek  bu  konudaki  duyarlılığımızı  bir  kez  daha
basın ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Saygılarımızla. 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



06 HAZİRAN 2017 

BASINA VE KAMUOYUNA

Görevini yapan bir meslektaşımızın gizlice fotoğrafını çekerek sosyal medyada
yayınlayan, meslektaşımızı hedef gösteren ve meslektaşımızla ilgili ahlaksızca
ve seviyesizce yorumlar  yapan,  hakaret  ve tehditler  savuran kişiler  hakkında
Antalya  Cumhuriyet  Başsavcılığı'na  suç  duyurusunda  bulunulmuştur.  Bu
suçların aynı zamanda Antalya Barosu'na ve görevini yapan bütün Avukatlara
karşı  da  işlendiğini  düşünüyoruz.  Soruşturma  ve  kovuşturma  süreçlerini
yakından izleyeceğimizi,  suç işleyenlerin hak ettikleri  cezaları  alıncaya kadar
gerekli  hukuki  mücadeleyi  vereceğimizi  basın  ve  kamuoyuyla  paylaşıyoruz.
Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



17 HAZİRAN MANİSA EGE MARMARA BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI

17  Haziran  2017  tarihinde  Manisa'da  toplanan  Ege-Marmara  Baro  Başkanları,
ülkemizin  içinde  bulunduğu  süreci  ve  özellikle  de  yargı  dünyamızın  sorunlarını
görüşüp  değerlendirerek,  aşağıdaki  hususların  kamuoyuna  duyurulmasına  karar
vermiştir.
1.  Ülkemizde  yargının  çok  ciddi  sorunlarının  yaşanmakta  olduğu,  bu  sorunların
Cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanmayacak ölçüde vahim bir noktaya ulaştığı
tespit  edilmiştir.  Özellikle  de  OHAL-KHK  süreçlerinin,  giderek  demokrasinin
alternatifi  olacak  bir  "özel  rejime"  dönüşmüş  olması,  son  derece  kaygı  ile
değerlendirilen  bir  noktaya  gelmiştir.  Bu  rejimin  yargı  bağlamında  oluşturduğu
sonuçlar,  bağımsızlık/tarafsızlık  gibi  vazgeçilmez  kavramların  içinin  boşalmasına
neden olmuştur. Yargı, siyaset stratejilerinin uygulama alanı olarak tasarımlanmıştır.
Yargı  mensuplarının  güvenceden  yoksun  kılınması,  baskılardan  sonuç  alınmasını
sağlayan  kararların  verilmesine  neden  olmaktadır.  Yargıçların  verdikleri  kararlar
nedeniyle tayinleri sıklaşırken, en son Yargıçlar Sendikası Başkanı'nın tayini de yargıç
teminatına  bir  darbe  olmuştur.  Diğer  yandan,  gerek  gözaltı/tutuklama  ve  gerekse
tahliye  kararlarının  hukuksal  temelden  uzaklaşması,  halkın  adalet  arayışını  ve
kurumlara güvenini ciddi olarak etkilemiştir. Ege-Marmara Baro Başkanları, yargıç ve
savcıların  mesleğe kabullerindeki  "örtülü  kriterler"in,  tarif  edilemez,  çok daha ağır
sonuçlar doğuracağını bu bildiri ile tarihe not etmektedir.

2.  Ege-Marmara Baro  Başkanları,  ülkemizde fiilen  yaşanan OHAL-KHK rejiminin
savunma mesleği olan avukatlığı ciddi biçimde yaraladığını tespit etmişlerdir. OHAL
ilanından bu yana, savunmaya getirilen kısıtlamalar, her KHK ile savunma makamının
haklarını  daha da daraltılmıştır.  Bugün, cezaevi görüşmelerinden, dosya incelemeye
kadar  uzanan  bir  dizi  hukuksuzluk,  kanun  hükmünde  olsa  da  hukuk  hükmünde
olmayan KHK'larla uygulamaya taşınmaktadır. Anımsatmak ihtiyacındayız ki, İHAS
15.  Maddesi  uyarınca  deklere  edilen  OHAL'de,  aynı  madde  gereğince  koruması
öngörülen haklar vardır.  Bu haklardan yurttaşların mahrum bırakılamayacağı ve bu
süreçte  özellikle  adil  yargılamanın  asla  ihmal  ve  ihlal  edilemeyeceği  konusunda
siyasal iktidarı uyarmak ihtiyacındayız.

3.  Ege-Marmara  Baro  Başkanları,  Avukatlık  mesleğinin  yargı  içindeki  etkisinin
azaltılması  çabasının,  giderek  Avukatlık  mesleğinin  "itibarsızlaştırılmasından"
geçtiğine  dair  bir  stratejinin  izlenmekte  olduğuna  tanıktır.  Özellikle  Hukuk
Muhakemeleri  Kanununda  değişiklik  yapılmasına  dair  hazırlanan  ve  TBMM'de
görüşülecek  olan  tasarı  ile,  yargıcın,  avukatı  "duruşmadan  çıkarması"  veya
"duruşmaya kabul etmemesi" gibi "akla ziyan" yaklaşımlar, bu stratejinin taktikleridir.
Uyumlu  ve  Uslu  Avukatlar,  Yargıda  adaletin  oluşmasının  koşulu  değildir.  Avukat
olmayan  ve  bu  mesleğin  yapılmasındaki  tüm  ilkelerden  bihaber  olan  yasa
hazırlayıcılarının  elinden  çıkan  bu  düzenleme,  tek  kelime  ile  "ayıptır".  Bu
düzenlemeyi savunanlar, "savunma stratejisi" denilen kavramı bilmeli ve onun gereği
olan düzenlemeleri önermelidirler. Avukat yargının kurucu unsurudur ve bu nedenle de
yargılamanın  şekli  bir  unsuru  olarak  görülemez.  Anayasanın  36.  Maddesinde
düzenlenen hak arama hürriyetinin vasıtası ve teminatı olan avukatlara getirilen her
kısıtlamanın,  özü  itibariyle  halkın  hak  arama  hürriyetine  getirilmiş  bir  sınırlama
olduğu  bilinmeli  ve  bu  düzenlemeden  ivedi  olarak  vazgeçilmelidir.
4.  Keza,  kısa  bir  süre  içinde TBMM'ne getirileceğini  öğrendiğimiz Avukatlık  Yasa
Tasarısı  da  anlatmaya  çalıştığımız,  siyasal  stratejilerinin  bir  parçasını  oluşturacak
anlayış  ile  düzenlenmiştir.  Adalet  Bakanı'nın  Barolara  tercih  ettiği  özel



toplantılarındaki  konuşmalarından  öğrendiğimiz  bu  gelişme,  düzenlenmesindeki
usulden,  tartışıldığı  mekanlara  ve  içeriğine  kadar  antidemokratiktir.  Adalet
Bakanlığı'nda  bir  tek  avukatın  bile  katılmadığı,  sadece  "yargıç  kadrolu"  kamu
görevlileri tarafından hazırlanan tasarı, mesleğin sorunlarına çözüm getirmediği gibi,
yeni  çözümsüzlüklerin  kaynağı  olacaktır.  Bu  tasarı,  Barolar  üzerinde  Adalet
Bakanlığı'nı  vesayet  makamı  konumuna  getirmektedir.  Baroların,  hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak konusundaki işlevselliğinden
mahrum bırakılması, demokrasi iddiasından vazgeçilmesiyle eşdeğerdir. Özellikle de
Baroların  ve  Türkiye  Barolar  Birliği’nin  seçimlerine  yönelik  olarak  getirilen
düzenleme,  Bakanlığın  asıl  niyetinin  demokrasiyi  güçlendirip,  mesleğin  geleceğini
şekillendirmekten  çok,  siyasal  manipülasyonlarla  meşgul  olduğunu  göstermektedir.
2006  yılında  Anayasaya  aykırı  olarak  sınavı  kaldıran  Bakanlığın,  mesleğimize
indirdiği darbeden sonra, şimdi yürürlüğe sokmayı düşündüğü düzenleme ile sınavı
yeniden  getirmekte  olması,  bir  özeleştiri  olarak  değil,  tarihsel  yanılgılarının  ikrarı
olarak  değerlendirilmelidir.  Bu  yanılgının  bedelini  ödemek  zorunda  bırakılan
avukatların sayısı 4 yıl sonra 150.000'e ulaşacaktır. Bu rakam, ihtiyacı ifade eden bir
sayı  değildir.  Ege-Marmara  Baro  Başkanları  olarak,  Avukatlık  sınavını  "ön  koşul"
saymakla  birlikte,  önemli  başka  sorunlarımıza  da  işaret  etmeyi  görev  sayarız.  Bu
sorunlarımızı yargı reformu bağlamında tartışacağımız, adı Adaletle anılan Bakanlığın,
mesleğimizin yasalarını hazırlarken Baroları ve TBB'ni göz ardı etmesini anlamakta
güçlük çekmekteyiz.  Bu çerçevede çabalar geliştirmek yerine, zorunlu arabuluculuk
gibi, Anayasaya aykırılığı açık olan düzenlemeler ile "meslek alanının daraltılması" ve
giderek  bunun  emek  dünyasının  yalnızlaştırılmasındaki  bir  unsura  dönüştürülmesi,
asla  kabul  edilemez.  Keza,  halkın  adalete  erişimindeki  en  temel  mekanizma
konumunda  bulunan  Adli  Yardım  için  yeterince  kaynak  aktarılmamasının,  giderek
mesleğimizin  angaryaya  dönüşmesi  gibi  sonuçlar  doğurmakta  olması,  temel  kaygı
nedenimizdir.
DEMOKRATİK  ÜLKELERİN  AVUKATLARI,  O  ÜLKE  YURTTAŞLARININ
SESİDİR.  AVUKATLARIN  SESİ  KESİLİRSE,  YURTTAŞLARIN  DA  NEFESİ
KESİLİR. 

MANİSA BARO  BAŞKANI -ANTALYA BARO  BAŞKANI-AYDIN  BARO  BAŞKANI 
BALIKESİR BARO BAŞKANI-BİLECİK BARO BAŞKANI -BURDUR BARO BAŞKANI
BURSA BARO BAŞKANI -ÇANAKKALE BARO BAŞKANI-DENİZLİ BARO BAŞKANI
EDİRNE  BARO  BAŞKANI-İSTANBUL  BARO  BAŞKANI-İZMİR  BARO  BAŞKANI
KIRKLARELİ BARO BAŞKANI-KOCAELİ BARO BAŞKANI- UŞAK BARO BAŞKANI
KÜTAHYA  BARO  BAŞKANI-MUĞLA  BARO  BAŞKANI-TEKİRDAĞ  BARO
BAŞKANI -YALOVA BARO BAŞKANI



01 TEMMUZ 2017 

"KATLİAM  YASA  TASARISINI  İSTEMİYORUZ  "  ULUSAL  BASIN
AÇIKLAMASI  EYLEMİ  /  BASIN  BİLDİRİSİ  /  HÜKÜMETİMİZE
ÇAĞRIMIZDIR
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununda değişiklik yapılması için Orman Su
İşleri  Bakanlığınca  hazırlanan,  özellikle  sokak  hayvanları  için  SÜRGÜN  ve
ÖLÜM  içeren  YASA  TASARISI,  katliamlara  sebep  olmadan  çekilmeli  ve
yeniden hazırlanmalıdır. TALEBİMİZ, Bu tasarının, STK lar, akademisyenler,
Veteriner  Hekimler  Odaları  ve  BARO  Hayvan  Hakları  Komisyonlarının  da
katılımı  ile  TEKRAR  görüşülüp,  ÇÖZÜM  odaklı  olarak  ve  sokağın
gerçeklerine,  eko dengeye,  vicdani  ve  insani  koşullara  uygun olarak yeniden
hazırlanmasıdır. Bu TASARI KATLİAM maddeleri içermektedir: 

1.  Mevcut  yasada  tüm belediyelerin  kısırlaştırma  ve  bakım merkezi  kurması
hükmü varken, değişiklik tasarısının 8. maddesinde, nüfusu 100 binden az olan
970  ilçe  belediyesinde  KISIRLAŞTIRMA  merkezi  kurulmasına  gerek
görülmemiştir.  Bu  durumda,  kısırlaştırma  merkezi  olmayan  belediyelerce,
kısırlaştırılmadan şehir çevrelerine, çöplüklere ve yaban hayatına atılan sahipsiz
hayvanlar, oralarda yazın susuzluktan kışın da korunaksız olarak soğuk ve kara
mahkum  olarak  acı  içinde  can  verecekler.  Bunun  yanında,  yaban  hayatında
yoğun olan KUDUZ hastalığının, evcil olan kedi ve köpeklere geçip, hastalığın
bir şekilde insan oturumlu olan şehirlere gelmesine sebep olacaktır. Sayıları da
kontrol  edilemez  biçimde  artacağı  için,  hayvanlar  zehirlenip  vurularak
öldürülecek yasa tasarısının bu maddesi ile KATLİAMLARA sebep olacaktır.

2. Bu tasarının uygulamada getireceği bir diğer sakınca, şu anda bile yasal engel
olmasına rağmen, birbirlerine gizlice kedi ve köpek atan belediyeler, tasarının
verdiği  imkan  ile  ilçe  dışına  ve  başka  şehirlere  hayvanları  atmayı  daha  da
hızlandıracaklardır. İstanbul gibi bir metropolde bile bu gün yaşanan en büyük
sorunlardan  birisi,  ilçelerin  birbirlerine  köpekleri  atmalarıdır.

3. Tasarının 3. Maddesinde, "bakım evlerindeki sahiplendirilemeyen hayvanlar,
okul,  hastane,  ibadethane,  çocuk  oyun  alanı  gibi  toplumun  yoğun  olarak
kullandığı yerler hariç alındığı ortama bırakılır" hükmü ile, hayvanlar dar gelirli
ve  fakir  insanların  oturduğu  KENAR  MAHALLELERE  ve  şehir  dışlarına
atılacak, oralarda hayvan sayısı artınca, VATANDAŞ ve zaten öldürmeye hazır
olan  BELEDİYELER tarafından  zehirleme  ve  KATLİAMLAR başlayacaktır.



4-.Tasarı MADDE 5 ile, Kanunun 10 uncu maddesi *Ev hayvanı satış yerlerinde
ev  hayvanı  bulundurulamaz,  ancak  bu  yerlerde  hayvan  üretim  çiftlikleri  ve
BAKIMEVLERİNDEKİ  HAYVANLARIN  SATIŞI  yapılabilir."  şeklinde
değiştirilmiştir.  Petshoplarda  ev  hayvanı  bulundurulamaz  derken,  üretim
çiftlikleri ve belediye bakımevlerinde bulunan sahipsiz hayvanların katalogdan
satışı  yapılabilir  hükmü  getirilmiştir.  Sahipsiz  hayvanlar  üzerinde  deney
yapılamayacağı için, barınaklardaki sahipsiz hayvanların satış adı altında sahipli
konuma  getirilip,  İŞKENCELİ  DENEYLERE  yollanmasının  önü  açılmıştır.

5. Bu gün yurdumuzda, sahipsiz hayvanlara karşı asıl kötü muamele ve eziyet,
büyük  ölçüde  belediyeler  tarafından  yapılmaktadır.  Tasarıda,  öldüren,
zehirleyen,  ormana  dağa  kırsala  atan,  bakımevlerinde  aç  susuz  pislik  ve
hastalıkla gelen ölümlere mahkum eden belediyeler için bir YASAL YAPTIRIM
getirilmemiştir.  Kanun Türk Ceza  Kanunu kapsamına alınırken,  belediyelerin
uygulamaları  da  mutlaka  bu  kapsamda  yer  almalıdır.  Şahıslardan hayvanlara
zulüm ve işkencede verilen cezalar ise zaten yeterli biçimde caydırcı değildir.

6.  Ev  hayvanlarının  sayısı  ve  durumu ise,  tepkiyi  önleme açısından  çıkacak
yönetmelikte  belirlenerek,  24.  Dönem  TBMM  Çevre  Komisyonunda
konuşulduğu gibi bakılan hayvan sayısına mekan ve sayı sınırlaması getirilmesi
hedeflenmektedir.  Gıda  Tarım  Hayvancılık  Bakanlığının  ev  hayvanlarının
kimliklendirilmesi  yönetmeliği  de  buna  hizmet  etmektedir.  Bu  durum,
hayvanların  felaketi  olacağı  gibi,  sokak  hayvanı  sayısını  hızla  artıracaktır.
Hayvanını  vermek  istemeyen  insanlar  ile  kurumlar  arasında  ciddi  sorunlar
yaşanacaktır. Hayvan haklarının yanında insan hakları da ihlal edilmiş olacaktır.
Bu  nedenle,  evlerdeki  sahipli  hayvanların  durumu  kanunla  güvence  altına
alınmalı, yönetmeliklere bırakılmamalıdır.

7. Ayrıca tasarının diğer maddeleri de aynı şekilde çelişkiler ve vahim yanlışlar
içermekte; üretim, satış, yasa dışı ithalat, hayvanat bahçeleri, deney, sirkler, av,
yunus parkları,  yük ve binek hayvanları  vb.  gibi  temel  konularda  hayvanları
koruma  kanunuyla  yasaklanması  gereken  hususlar  da  bu  tasarıda  daha  da
geliştirilmiş olarak yer almaktadır. 21. yüzyıl gibi etiğin hızla geliştiği bir çağda,
hayvanların  hâlâ  eğlence  unsuru  olarak  kullanılması  ve  topluma  bu  şekilde
tanıtılması  ahlâken  kabul  edilebilir  bir  durum  değildir.  Hayvanların  esaret
koşullarında  tutulduğu  tesislerin  ilgili  kurum  ve  kuruluşlarla  eşgüdüm
sağlanarak  kademeli  olarak  kapatılması  ve  bu  tesislere  kapatılmış  tüm
hayvanların  özgürce  yaşam  hakları  garanti  altına  alınarak  tüm  yaşamsal
ihtiyaçları karşılanılarak yaşatılması esas alınmalıdır. 



8.Yeni tasarı mevcut yasadan da çıkarılmasını istediğimiz, tıbben ve uygulamada
hayvanlar  için  vahşete  varan  sonuçlara  sebep  olan  Mobil  Kısırlaştırma
Ünitelerini  çözüm  olarak  sunmaktadır.  Gerek  Gıda  ve  Tarım  Bakanlığı  ve
gerekse  Veteriner  Hekimler  Odalarının  tamamen  karşı  çıktıkları  Mobil
Kısırlaştırma tamamen yasaklanmalıdır. Mobil Kısırlaştırma, tıbbi uygulamalara
aykırı  olmasının  yanında,  hastalıkların  bölgeden  bölgeye  taşınmasına  neden
olmaktadır.  Gıda  Tarım  Bakanlığı  veteriner  hizmetleri  yönetmeliklerine  de
aykırıdır..  Operasyon  öncesi  kuduz  müşahedesi  için  10  gün  karantinada
tutulması gereken ve ameliyat sonrası da 7 gün iyileşme süreci olması gereken
hayvanlar,  alındıkları  gün  ameliyat  ediliyor  ve  ertesi  günü  de  dışarıya
bırakılıyor,  enfeksiyondan  can  veriyor.  Tıbba,  bilime  ve  insanlığa  aykırı  bu
MOBİL  KLİNİK  uygulamasının  tamamen  iptal  edilmesi  gereklidir.  'Kısaca
İnsanla  iç  içe  yaşayan  hayvanların  artık  varlığını  insansız  sürdürmesi
düşünülemez.  Sahipsiz  sokak  hayvanı  yoktur.  O  hayvanların  sahibi  devlettir.
Hayvan Hakları  Evrensel  Beyannamesine  göre  de  bütün hayvanların  insanca
bakılma gözetilme ve korunma hakkı vardır. Ve hayvanlara fiziki ve psikolojik
acı verecek tıbbi ticari bilimsel deney yapılamaz. Hayvan hak sahibi olan bir
varlıktır.  2  Ekim  1997’de  Üye  Devletlerce  imzalanarak  Mayıs  1999’da
yürürlüğe giren Amsterdam Antlaşması ile hayvanların duygulu varlıklar olduğu
benimsenmiştir. 
Hiç  bir  hayvan  kaderine  terk  edilemez.  Yaşam hakkı  tüm hakların  üzerinde
korunması gereken en kutsal haktır.' 

ANTALYA BAROSU HAYVAN HAKLARI KURULU



14 TEMMUZ 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

“15  TEMMUZ  DARBE  VE  İŞGAL  GİRİŞİMİNİ  BİR  KEZ  DAHA
LANETLİYORUZ!”

15 Temmuz 2016 gecesi darbe ve işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bu alçak
ve kanlı kalkışmada TBMM’nin bile bombalanmış olması, ne kadar büyük bir
tehlike atlattığımızın en açık kanıtıdır. Bu nedenle, nereden ve kimden gelirse
gelsin,  her  türlü  darbeyi  lanetliyor,  darbe  ve  işgal  kalkışmasına  direnirken
yaşamını  yitiren  yurttaşlarımıza  Allah’tan  rahmet,  yakınlarına  başsağlığı
diliyoruz.

Yusuf  Has  Hacip'in  dediği  gibi,  “Adalet  göğün  direğidir;  yıkılırsa  gökyüzü
yerinde  duramaz.”
Antalya  Barosu  olarak,  darbe  ve  darbe  kalkışmalarını  bir  kez  daha  şiddetle
lanetliyor,  darbe  ve  darbe  kalkışmalarıyla  hukuka  uygun  bir  şekilde
hesaplaşılması gerektiğini belirtiyor, adalet ve demokrasi isteğimizi bu açıklama
ile tarihe not ediyoruz!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



05AĞUSTOS 2017 

"Türkiye’de ve tüm dünyada, birçok hayvan türü, mezbahalarda, taşımacılılıkta
ve faytonlarda, süt ve yumurta çiftliklerinde, hayvanat bahçelerinde, avcılıkta,
petshop ve üretim çiftliklerinde, sokaklarda ve barınaklarda, kürk çiftliklerinde,
yunus  parklarında,  hayvanlı  sirklerde,  deney  laboratuvarlarında  ve  benzeri
birçok tesis  ve alanda,  hakları  acımasızca gasbedilerek ağır  işkence koşulları
altında yaşamaya mahkûm ediliyor. Hayvanların haklarını korumak ve ihlâller
karşısında harekete geçerek gerekli cezaları vermekle yükümlü olan Orman ve
Su İşleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve bu bakanlıkların
il ve ilçe müdürlükleri görevlerini layıkıyla yapmamak için direniyor. Özellikle
sokak  hayvanları  açısından  büyükşehir  belediyeleri  ve  yerel  belediyeler  ise
kanunun gerektirdiği gibi hayvanların yaşam haklarını güvence altına almak bir
kenara,  oy  kaygısı  ile  düşünerek  en  ufak  şikâyette  hayvanları  sokaklardan
topluyor  ve  bir  lokma  yemek  ve  su  bulamayacakları,  yavaş  yavaş  ölüme
mahkûm  oldukları  şehir  dışında  bulunan  ormanlık  alanlara,  taş  ocaklarına,
çöplüklere atıyor. Atların ortalama ömrü 20 yıl iken faytonda çalıştırılanlar en
fazla 2 yıl yaşayabilmektedir. Asfalt yolda ve Adalar'ın dik yokuşlarında koşmak
atların doğasına aykırıdır. Ve bu nedenle sadece İstanbul Adalar'da senede 800'e
yakın  at  bakımsızlık,  kötü  bakım  ve  fayton  kazalarında  ölmektedir.  Atların
faytonda  çalıştırılması  Adalar’a  has  bir  gelenek  değil.  Antalya,  Kuşadası,
Eskişehir, İzmir, birçok ilde fayton hala turistik bir ulaşım aracı. Yine de en çok
sömürü Adalar’da,  Kınalı  Ada hariç.  Asfalt  yolda ve dik yokuşlarda koşmak
atların  doğasına  aykırı.  Özetle  faytonda  çalıştırılmak  atların  doğasına  aykırı.
Ayrıca  asfaltlar  parçalandığında,  atların  ayağı  takılıyor  ve  yaralanıyorlar.
Yaralandıklarında  da  artık  koşamayacakları  için  ölüme  terkediliyorlar.
Koşturulan  atların  çok  fazla  yememesi  ve  su  içmemesi  gerekiyor.  Atlarda
‘çatlama’ diye  bir  durum var.  Eğer  yemek  yiyip,  su  içip  üzerine  koşarlarsa
çatlama yaşayabilirler. Bu nedenle aç ve susuz koşturuluyorlar. Çok acı bir şey
bu. İnsanlar da sıraya giriyor, sonra üstlerine binip geziyorlar. Hamile atlar, yeni
doğum  yapmış  atlar  koşturuluyorlar.  Geçtiğimiz  günlerde  yaşanan  ve  kamu
vicdanını  yaralayan  acımasızlık  atlı  faytonlar  kaldırılmadığı  sürece
tekrarlanmaya devam edecektir. Çözüm atlı faytonların kullanımdan kaldırılması
ve  elektrikli  faytonların  kullanılmaya  başlanmasıdır.  Antalya  Büyükşehir
Belediyesi ve Muratpaşa İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü , şimdiye
kadar  faytonlar  ve  atlara  kötü  davranan  faytoncular  hakkında  yapılan
bildirimleri ve şikayetleri ciddiye almamış, gerekli denetimleri yapmamışlardır.
Ki at sahibinin yanısıra yapılan bildirim ve şikayetleri ciddiye almayan, denetim
yükümlülüğünü yerine getirmeyen sorumlular  da bu yaşanan olaydan ve atın
ölümünden sorumludur. Bu nedenle at sahibi ve sorumlular hakkında da Antalya
Barosu  Hayvan  Hakları  Kurulu  adına  suç  duyurusunda  bulunacağız. 



Yük taşıtmak için sömürülen hayvanların kullanıldığı araba, fayton gibi çağdışı
araçlar  yasaklanmalı,  atlı  faytonlar  yerine  akülü  alternatifleri  getirilmeli,
taşımacılıkta sömürülen ve mağdur edilen bu hayvanlar için tedavi üniteli  ve
doğal alanlı merkezler oluşturulmalıdır. – Yeni anayasaya “Devlet, doğal hayatı
ve  hayvanların  yaşam  haklarını  korumak  sorumluluğundadır”  maddesi
eklenmeli;  anayasada  hayvanlar  doğuştan  gelen  hakları  olan,  hissedebilen
bireyler  olarak  tanımlanmalıdır.
–  Başta  5199  sayılı  Hayvanları  Koruma  Kanunu  olmak  üzere  hayvanları
ilgilendiren tüm mevzuat, Birleşmiş Milletler Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi,
taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve ülkemiz gerçekleri baz alınarak, yaşam
hakkı  savunucusu  sivil  toplum  örgütlerinin  aktif  katılımıyla  yeniden
düzenlenmelidir."

ANTALYA BAROSU HAYVAN HAKLARI KURULU 



06 EYLÜL 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

HALKIN  BİLGİ  ALMA  VE  GERÇEKLERİ  ÖĞRENME  HAKKI  İÇİN
MÜCADELE  EDEN  GAZETECİLERE  KELEPÇE  VURULDUĞU,  ADİL
YARGILANMA,  HUKUK  GÜVENLİĞİ  GİBİ  KAVRAMLARA İŞLERLİK
KAZANDIRAN VE YURTTAŞLARIN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜKLERİNİN
TEMSİLCİSİ  OLAN  AVUKATLARIN,  CEZAEVLERİNDE
MÜVEKKİLLERİYLE  GÖRÜŞMELERİNİN  KAYIT  ALTINA  ALINDIĞI,
ADLİYELERE  ARANARAK  GİREBİLDİKLERİ,  DURUŞMA
SALONLARINDAN  ZORLA  ÇIKARILDIKLARI,  DOSYALARA
ERİŞİMLERİNİN  KISITLANDIĞI,  TUTUKSUZ  YARGILANMALARININ
ÖNÜNDE  HİÇBİR  ENGEL  OLMAMASINA  KARŞIN  TUTUKLU
YARGILANDIKLARI,  AVUKATLIK ÜCRETLERİNE GÖZ KONULDUĞU,
SONUÇ  OLARAK  SAVUNMA HAKKININ  YOK  SAYILDIĞI  BİR  ADLİ
YILI DAHA GERİDE BIRAKTIK.

YENİ  BİR  ADLİ  YILA  BAŞLARKEN;  MECLİS  İRADESİNİN  YERİNİ
KHK’LARIN ALDIĞI, ÇAY TOPLAMA SIRASINA GİRENLERİN, İLİKSİZ
CÜBBELERİNDE  DÜĞME  ARAYANLARIN,  VARLIK  NEDENİ  OLAN
ANAYASAL  DENETİMİ  REDDEDENLERİN,  OMURGASI
BÜKÜLENLERİN,  YARGI  BAĞIMSIZLIĞI  GÜZELLEMELERİ  YAPTIĞI
MEMLEKETİMİZDE,  BİZLERE  DÜŞEN,  YARGI  BAĞIMLIDIR,
TARAFLIDIR,  DEMEKTİR!  CİDDİ  VE  GERÇEKÇİ  OLMAK
DURUMUNDAYIZ: YARGI BAĞIMSIZLIĞI DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DE
HİÇ GÖRMEDİĞİMİZ KADAR DİP SEVİYEDEDİR VE DAHA DA DİBE
GİDEBİLECEĞİNDEN KAYGILIYIZ.

CUMHURİYET  TARİHİMİZİN  BELKİ  DE  EN  AĞIR  VE  KARANLIK
SÜRECİNDEN  GEÇTİĞİMİZ  BUGÜNLERDE,  HUKUKUN  ÜSTÜNLÜĞÜ
VE İNSAN HAKLARI İÇİN, İNANÇLI BİR KARARLILIKLA MÜCADELE
ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİMİZİ BİLDİRİR, ADALETİ SAVUNAN AVUKAT,
SAVCI  VE  YARGIÇ  MESLEKTAŞLARIMIZIN  VE  BÜTÜN
YURTTAŞLARIMIZIN YENİ ADLİ YILININ ADİL OLMASINI DİLERİZ.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



22 EYLÜL 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Avukatlar,  atılı  suç tipi ne olursa olsun,  suçlanan müvekkillerinin eylemlerini
değil, hukuki durumlarını savunurlar. Savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti
yapan Avukatlar, hiçbir biçimde ve durumda, müvekkilleriyle ve üstlendikleri
davalarla  özdeşleştirilemez,  savunma  görevleri  nedeniyle  soruşturulamaz,
tutuklanamaz.  Oysa,  son  zamanlarda,  ne  yazık  ki,  savunmanın  susturulmaya
çalışıldığını, polis, savcı ve yargıçlar tarafından Avukatların yok sayıldığını ve
sonuçta  Avukatlar  üzerindeki  baskının  bilinçli  ve  sistematik  bir  biçimde
yoğunlaştırıldığını  görüyoruz.  Unutulmamalıdır  ki,  Avukatlar,  hukuka
uygunluğun güvencesidir.  Güvenli  bir  korunak olan  hukuktan her  geçen gün
uzaklaşıldığı  günümüzde,  yargının  özgürlüklerin  aracı  olacağı  günlerin
umuduyla,  dayanışarak  mücadele  etmeye  kararlı  olduğumuzu,  bir  kez  daha,
basın ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



          

30  EYLÜL 2018  BURSA GENİŞLETİLMİŞ  EGE-MARMARA BÖLGE
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ.

BASINA VE KAMUOYUNA

30  Eylül  2017  tarihinde  Bursa’da  Genişletilmiş  Ege  Marmara  Bölge  Baro
Başkanları  toplantısına  katılan  Başkanlar,  aşağıdaki  hususları  kamuoyu  ile
paylaşmaya  karar  vermişlerdir:  Toplantıya  katılan  Baro  Başkanları,  sadece
yerine getirdikleri görevlerinin doğal bir uzantısı olarak değil, bu ülkenin birer
yurttaşı  olarak,  ülkelerinin  bölünmez  bütünlüğünü  savunmaktadırlar.  Bu
bağlamda Kuzey Irak’ta yapılan referandumla ilgili olarak, self determinasyon
hakkının  kullanımına  ilişkin  hukuki  gerekçelerin  yeterli  olmadığı  ve  bu
referandumun  uluslararası  hukuk  açısından  bir  dayanağının  bulunmadığı
konusunda  mutabıktırlar.  Baro  Başkanlarının,  hukuki  değerlendirmeler  kadar
önemsedikleri  siyasal boyut ise gelinen nokta açısından kaygı verici sonuçlar
içermektedir. Zira söz konusu referandum sadece Irak’ı değil bölgeyi de kaosa
sürükleyecektir.  Siyasal  iktidarın  bu  konu  ile  ilgili  bakış  açısının  yeterli
kararlılık içermediği,  alınması gereken önlemleri almakta geciktiği ve gelinen
sonuç  itibari  ile  sorumlu  olduğu  hususunun  saptanması  gerekli  görülmüştür.
Önceki  izlenen  siyasetler  itibari  ile  Irak’ın  kuzeyinden  çıkarılan  petrolün
Bağdat’ın  onayı  olmaksızın  Halk  Bankası  eli  ile  pazarlanması  ve  giderek
“bağımsız bir ülke gibi” Kuzey Irak Bayrağı ile karşılama yapılması, iddialara
meşruiyet  zemini  yapılmaya  çalışılmaktadır.  Gelinen  noktada  iktidardan
beklentimiz,  bu  güne  kadar  yapılan  yanlışlardan  vazgeçilerek  sözde  kararın,
uluslararası  meşruiyet  kazanmaması  için  daha  dikkatli  davranmaları  ve  artık
yanılmamalarıdır.  Baro  Başkanları,  ülkemizde  yaşanan  OHAL  koşullarının
amacını oluşturan terörle mücadeleyi aşan bir boyutta sürdürülmekte olduğunu
tespit  etmişlerdir.  FETÖ  ile  mücadele  konusunda,  adil  yargılanma  hakkı
gözetilerek  yapılacak  yargılamaları  önemsenmektedir.15  Temmuz  Darbe
Girişiminin sorumlularının hesap vermesi konusunda tereddüt bulunmadığı teyit
edilirken,  KHK’lar  eliyle  geliştirilen  yeni  sürecin  giderek  FETÖ  ile  ilgisi
bulunmayan muhalefetin  sindirilmesi  operasyonuna dönüşmesine ilişkin ciddi
kaygı  beslemektedirler.  Bu  bağlamda  özellikle  FETÖ  veya  başka  terör
örgütlerinin  yaftalaması  veya  böyle  bir  yaftalamaya  gerek  olmaksızın  dahi,



geçmişte yaşanan hukuksuzlukların benzerleri ile karşılaşmış olmaktan ciddi bir
kaygı duymaktadırlar.

 Cezaevlerinde  yaşanan  sağlık  sorunlarının  görmezden  gelindiği  ve  yaşam
kayıplarına  neden  olacak  duyarsızlıkların  sergilendiği  gözlenmektedir.  Diğer
yandan, Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerine yapılan operasyonlarda somutlaşan
bu gerçeklik, ülkemizde ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yol açan çok ciddi
sonuçlar doğurmuştur. Tüm bu sonuçlara yol açan ve Parlamenter Demokratik
Sisteme açık aykırılık içeren, hukuk devleti ilkelerinden uzak ve anayasal yargı
denetimi  dışında  bırakılan  KHK  uygulamalarına  bir  an  önce  son  verilmesi
gerekmektedir. 
Baro Başkanları, bu süreçte savunma hakkının ciddi biçimde ihlal edildiği ve
gelinen  süreçte  hukuk  devletinden  giderek  uzaklaşılmakta  olduğunu  tespit
etmişlerdir .  Savunma  hakkı,  adil  yargılamanın  “olmazsa  olmazı”;  avukatlık
mesleği hukuk devletinin turnusol kağıdıdır. Diktatörlükle yönetilen devletlerin
tamamında şatafatlı adliyeler, sırmalı cübbeleriyle hakim ve savcılar mevcuttur.
Ama bağımsız savunma ve onurlu avukatlar, yalnızca adaletle yönetilen hukuk
devletlerinde  bulunur.  Son  günlerde,  avukatlara  yönelik  fiili  saldırılar  ve
meslektaşlarımızın  savunma  hakkını  engelleyecek  mahiyette  uygulamalar
artmıştır.  Görevi  başında  öldürülen,  şiddete  maruz  bırakılan,  tehditle
yıldırılmaya  çalışan  meslektaşlarımızın  haberleri  her  gün  gazetelerde  yer
almaktadır.  Bu  saldırgan  tutum,  Viranşehir  örneğinde  olduğu  gibi  bir  Baro
Başkanına kadar vardırılmıştır. Bunun yanında, kollukta, yargı önünde ve hemen
hemen her bürokratik kurumda meslektaşlarımız akıl almaz engellemelerle ve
hatta  işkencelerle  karşılaşmaktadırlar.  Sadece  görevini  yerine  getirdiği  için
duruşma salonlarında hakarete  uğrayan,  vekilliğini  üstlendiği  kişiyle  veya bu
kişiye atfedilen suçla özdeşleştirilen avukatlar, üstlendikleri davada sanık olarak
yargılanabilmektedirler. 
Yaşanan süreçte Barolar Demokratik Hukuk Devletinin yeniden oluşturabilmesi
için meslektaşları  ile  birlikte mücadele  vermeyi varlık nedeni saymaktadırlar.
Avukatlar, dünyanın her yerinde o ülkelerin hukuk tarihini yazan tarihçilerdir.
Bu  ülkenin  hukuk  tarihi  de  avukatlar  tarafından  bir  direniş  tarihi  olarak
yazılacaktır.

Afyon Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan
Antalya Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özhan Karazeybek
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin
Gaziantep Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız



Kocaeli Barosu Başkan Yardımcısı Av. Ali Yıldırım Sezer
Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam
Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan
Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan
Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer
Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan
Yalova Barosu Başkanı Av. Hakan Gergeroğlu



09 KASIM 2017

İstanbul
 

Değerli meslektaşlarım, değerli basın emekçileri,

Halkın bilgi  alma ve hakikate  ulaşma hakkı  için  mesleğini  yapan,  mesleğini
yapmak için mücadele eden gazetecilerin tutuklandığı; adil yargılanma, hukuk
güvenliği  gibi  kavramlara  işlerlik  kazandırmak  için  mücadele  eden  ve
yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatların yok sayıldığı ve
dahası kurşunlandığı günlerden geçiyoruz. 

Meclis iradesinin yerini KHK’ların, bir başka söyleyişle kanun üstünde, anayasa
hükmünde  kararnamelerin  aldığı,  çay  toplama  sırasına  girenlerin,  iliksiz
cübbelerinde  düğme  arayanların,  varlık  nedeni  olan  anayasal  denetimi
reddedenlerin yargı bağımsızlığı güzellemeleri yaptığı memleketimizde, bizlere
düşen, yargı bağımlıdır, taraflıdır, demektir! Sevgili Uğur MUMCU’nun dediği
gibi “Bir yüksek kürsüye cübbeyle çıkmak, hiçbir zaman cellâtlığa meşruiyet
kazandırmaz!”.  

Biz  avukatlara  her  zaman  olağan  şüpheli  gözüyle  bakıldığını  biliyoruz.  Bu
yanlış  ve  tehlikeli  bakış  açısı,  içinden  geçtiğimiz  OHAL  sürecinde  iyice
belirginleşmiştir.  Tam  da  bu  anlamda  bir  kez  daha  söylüyoruz:  Kimin
avukatlığını  yapacağımıza  ve  nasıl  avukatlık  yapacağımıza  yalnızca  biz
avukatlar karar veririz.  Hiçbir kişi  ya da güç, müvekkillerimiz üzerinden bizi
suçlayamaz!

Ciddi  ve  gerçekçi  olmak  durumundayız:  Memleketimizin  somut  koşullarına
baktığımızda  ne  yazık  ki  içimiz  acımaktadır.  Bugün,  gazeteciler  üzerinden
Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi’yle özdeşleşen ilke ve değerlerle
hesaplaşmak  istenmektedir.  Saldırılar,  hesaplaşmanın  ötesine  geçmiş;
insanlarımızın yaşam hakları,  bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakları,  ifade
özgürlükleri,  itiraz  hakları,  adil  yargılanma  hakları,  savunma  hakları,
lekelenmeme hakları, çalışma hakları, çevre hakları, kadın hakları, sağlıklı bir
çevrede yaşama hakları, eğitim hakları gibi en temel hak ve özgürlüklerini, her
geçen gün daha da ağır bir şekilde ihlal eder bir boyuta varmıştır. 

Yargı  bağımsızlığı  da  basın  özgürlüğü  de  hiç  görmediğimiz  kadar  dibe
vurmuştur ve daha da dibe vurabileceğinden kaygılıyız. Ulusal ve uluslararası
kamuoyunun  da  yakından  bildiği  bazı  davalarda,  tutuksuz  olarak  bile
yargılanamayacak, yalnızca işinin gereğini yapan avukatlar, açığa çıkmasından
korkulan  gerçekleri  yazan  gazeteciler,  demokratik  protesto  hakkını  kullanan
akademisyen ve kamu emekçileri, yargılandıkları gibi, üstelik tutukludurlar!.. 



Cumhuriyet  tarihimizin  belki  de  en  ağır  ve  karanlık  sürecinden  geçtiğimiz
bugünlerde,  basın özgürlüğü, yargı  bağımsızlığı,  hukukun üstünlüğü ve insan
hakları için, inançlı bir kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğimizi bildiriyor
ve bu yolda dayanışmayı daha da çoğaltacağımızı yüksek sesle ve bir kez daha
vurguluyoruz.

Göğün  direği  olan  adalet,  ekmek  gibi,  su  gibi  yaşamsaldır  ve  herkes  için
gereklidir!

Saygılarımızla

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



10 KASIM 2017

BASINA VE KAMUOYUNA

Ankara,  Adana,  Antalya,  Balıkesir,  Batman,  Bingöl,  Bursa,  Diyarbakır,
Gaziantep, Hakkari, Kırklareli, Muğla, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve
Van baroları,  Av.  Selçuk Kozağaçlı’nın gözaltına  alınmasını,  10 Kasım 2017
Cuma günü Ankara Adliyesi  önünde kitlesel  bir  basın açıklamasıyla protesto
etti.

Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Adana Barosu Başkanı Av. Veli
Küçük, Antalya Başkanı Av. Polat Balkan, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol
Kayabay,  Batman  Barosu  Başkanı  Av.  Abdülhamit  Çakan,  Bingöl  Barosu
Başkanı  Av.  Abdullah  Alakuş,  Bursa  Barosu  Başkanı  Av.  Gürkan  Altun,
Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Ahmet Özmen, Gaziantep Barosu Başkanı Av.
İskender  Kahraman,  Hakkari  Barosu  Başkanı  Av.  Zeydin  Kaya,  Kırklareli
Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun,
Muş Barosu Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer
Kazan, Siirt  Barosu Başkanı  Av. Nizam Dilek,  Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.
Ahmet  Tüysüz,  Şırnak  Barosu  Başkanı  Av.  Nuşirevan  Elçi  ve  Van  Barosu
Başkanı Av. Murat Timur’un imza koyduğu ortak basın açıklamasını, Av. Hakan
Canduran okudu. 18 baronun ortak açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

“8 Kasım 2017 Çarşamba günü Ankara Barosu üyesi Av. Selçuk Kozağaçlı’nın
gözaltına  alınarak  İstanbul  Emniyet  Müdürlüğü’ne  götürüldüğü  öğrenmiş
bulunmaktayız.

Meslektaşımızın gözaltına alınma gerekçesi açıklanmadığı gibi ne ile suçlandığı
da bu saat itibariyle halen bilinmemektedir.

Gözaltı  işlemi,  Ceza  Muhakemesi  Kanunu’nda  bir  koruma  tedbiri  olarak
düzenlenmiştir.  Anılan  düzenleme,  gözaltına  almanın,  soruşturma  yönünden
zorunlu olmasını ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin
varlığını zorunlu kılmaktadır.

Hiç şüphe yoktur ki; bir avukatın herhangi bir soruşturmada gözaltına alınması
zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir kamu hizmeti olan avukatlığın gereği olarak
biz avukatlar, adliyelerde, emniyet binalarında ve bürolarımızda, dolayısıyla hep
göz önünde işimizi yürütmekteyiz. Bu nedenle herhangi bir soruşturma ile ilgili
avukatların  ifadelerine  başvurulmak  zorunda  kalındığında,  her  zaman  kolay
ulaşılabilir olduğumuz unutulmamalıdır.

Savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti yapan avukatların soruşturulmaları, bu
nedenle özel düzenlemelere tabidir. Bu düzenlemelerin hiçe sayılmasını, üstüne
bir  de  avukatların  hiçbir  gerekçe  gösterilmeden,  yöneltilen  suçlamanın  ne
olduğu açıklanmadan gözaltına alınmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.



Daha  önce  tutuklanan  16  meslektaşımız  gibi  Av.  Selçuk  Kozağaçlı  da
Olağanüstü  Hal  sürecinde  ihraç  edildikleri  görevlerine  geri  dönebilmek  için
başlattıkları açlık grevini sürdüren Araştırma Görevlisi Nuriye Gülmen ve Sınıf
Öğretmeni  Semih Özakça’nın avukatı  olduğu için gözaltına alınmış  ise  daha
önce de defalarca söylediğimiz ve tekrar söylemek zorunda kaldığımız cümleleri
yine hatırlatırız:

Avukat,  üstlendiği  görev  ile  BAĞDAŞTIRILAMAZ!  Savundukları  kişiler
nedeniyle  YARGILANAMAZ,  TUTUKLANAMAZ!  Demokratik  hukuk
devletinde  hiçbir  avukat  yaptığı  iş  dolayısıyla  böyle  bir  muamele  ile
karşılaşmamalıdır.

Ankara  Barosu  üyesi  Av.  Selçuk  Kozağaçlı’nın  gözaltına  alınma  sürecini
yakından  takip  ediyor,  meslektaşımızın  ve  mesleğimizin  maruz  kaldığı
hukuksuzlukların peşini bırakmayacağımızı ilgililere ve kamuoyunun dikkatine
sunuyoruz.”



20 KASIM 2017 

Basına ve Kamuoyuna,

Tarihte en geniş  katılımlı  insan hakları  belgesi  olarak tanımlanan Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde
kabul edilmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile devletler; ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararı,
yaşama,  gelişme  ve  katılım  haklarının  güvenceye  alınmasına  dair  temel  değerler
etrafında birleşmişlerdir.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra ülkemizde korunmaya ihtiyacı
olan  çocuklarla,  suça  sürüklenen  çocuklar  hakkında  çocuğun  yüksek  yararını
sağlayacak tedbirler  almak üzere  hazırlanan 5395 sayılı  Çocuk Koruma Kanunu 3
Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tüm bu yasal  düzenlemeler  ile  hedeflenen;  çocuğun yeteneklerinin en üst  düzeyde
gerçekleştirebilmesine yönelik eğitim hakkı,  oyun ve dinlenme hakkı, bilgi edinme,
bilgi alma hakları, din, vicdan ve düşünce özgürlüğü, güvence altına alınması olmasına
rağmen;  dünyada  ve  ülkemizde  Çocuk  Hakları  bilinci  oluşturmada  ve  haklarının
yaşama geçirilmesinde hayli mesafe alınmasını sağlamışsa da yeterince tanındığı ve
çocukların haklarını yeterince kullandığını söylemek mümkün değildir.

ZİRA;

 Çocuklara yönelik ihmal ve istismar haberleri gündemden düşmemekte, çocuğa
yönelik şiddet ve çocuk ticareti her geçen gün artarak devam etmektedir.

  Yıllardır  dünyanın  pek  çok  ülkesinde  olduğu  gibi  ülkemizde  de  çocuklar
yasadışı  yollardan evlatlık verilmekte, evlatlık alınmaktadır.  Gelinen noktada
çocuklarını evlatlık olarak vermek isteyen veya evlatlık almak isteyen kişilerin
oluşturduğu internet siteleri üzerinden çocuklar; evlilik dışı hamilelik.... , maddi
imkansızlıklar gibi gerekçelerle alenen alınıp satılır hale gelmiştir.

İnternet üzerinden yahut çeşitli aracılar vasıtası ile alınıp satılan çocuklar ; ya
çocukların öz ana -babaları ile soybağları kesilmek suretiyle doğrudan çocukları
alan şahısların nüfusuna kaydettirilmekte ki bu durumda çoğu zaman doğum da
evlatlık  alacak kişinin  kimliği  ile  gerçekleştirilmekte  veya sistem dışı  alınıp
satılan bu çocuklar fuhuş, dilencilik ve suç çetelerinin elinde çocuk istismarının
her türlüsünü yaşamaktadırlar. Çeşitli internet sitelerinde yayınlanan ilanlar ile
yasadışı evlatlık alma- verme adı altında çocuk satışının yapılması Türk Ceza
Kanununda  suç  olarak  tanımlandığı  gibi  başta  20  Kasım  1989  tarihinde
imzalanmış olan BM Çocuk Hakları  Sözleşmesi ve  08 Eylül 2000 tarihinde
New York'ta imzalanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye ek Çocuk Satışı,
Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile ilgili ihtiyari protokol olmak üzere
uluslararası sözleşmeleri de ihlal etmektedir.



 5-14  yaş  arası  yüz  binlerce  çocuk  başta  tarım  olmak  üzere  madenlerde,
taşocaklarında çalıştırılmakta, zorla dilendirilmektedir. Çocuk işçilerin toplam
çocuk  nüfus  içerisindeki  oranı  yaklaşık  yüzde  %10'ları  geçmiştir.  Çalışan
çocukları, çalışma nedenlerinin başında yoksulluk gelmektedir. Çalışan çocuk
sayısı  ise  % 3'ü  6-14  yaş  arası  olmak  üzere  -  milyonlarla  ifade  edilir  hale
gelmiştir. Bu rakamlara çocuk işçiliğinin en ağır ve en kötüsü olarak tanımlanan
sokakta  çalıştırılan,  kağıt  vb.  toplayan,  fuhuşta  yahut  dilencilikte  kullanılan
çocuklar da eklediğinde ortaya çıkan tablo durumun ne kadar vahim boyutlara
ulaştığını  da  gözler  önüne sermektedir.  Çocukları  çocukluklarını  yaşamaktan
alıkoyan,  potansiyellerini  ve  saygınlıklarını  eksilten işler  fiziksel  ve  zihinsel
gelişimleri  açısından  zararlı  işler  olarak;  Çocukların  sokakta,  aile  işletmesi
dışında ücret  karşılığı  gezici  ve  mevsimlik tarım işlerinde ve esnaf  faaliyeti
kapsamında  kalan  küçük  ve  orta  ölçekli  işletmeler  ile  doğası  gereği  ya  da
gerçekleştiği koşullar nedeniyle çocuğun fiziksel, zihinsel ya da ahlaki iyi olma
halini  tehlikeye  düşürecek işler  ise  çocuk işçiliğinin  ağır  şekli  olarak  kabul
edilmektedir. 4857 sayılı İş Kanununda 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç
işçiler bakımından yasak olan işler ile 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını
tamamlamamış genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, 14 yaşını bitirmiş
ve  ilköğretimini  tamamlamış  çocukların  çalıştırılabilecekleri  hafif  işler  ve
çalışma koşullarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olmasına rağmen ucuz ve
itaatkâr iş gücü olarak görülen çocuklar; oto kaporta- boya, ayakkabı imalat,
tekstil  ,  parlayıcı  patlayıcı  -  zararlı  ve  tehlikeli  maddelerin  kullanıldığı  iş
yerlerinde  yoğun  şekilde  çalıştırılmakta  ve  buna  bağlı  olarak  da  sağlıksız
çalışma  ortamlarından  kaynaklanan  ağır  meslek  hastalıklarına  yakalanmanın
yanı  sıra  özellikle  boya,  tekstil  ,  parlayıcı-  patlayıcı  kimyasal  ürün  imalat
sektörlerinde  yoğun  olarak  kullanılan  tiner  vb.  zararlı  maddeler  ile  de  çok
küçük  yaşlarda  tanışmaları  nedeniyle  madde  bağımlısı  çocuklar  olarak  da
çıktıkları unutulmamalıdır.

 Çocuğun yüksek yararı” Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 3.
maddesinde  yer  almakta  olup,  ulusal  mevzuatımızda  da  Çocuk  Koruma
Kanununun 4. maddesinde “çocuğun yarar ve esenliği”, Medeni Kanunun 346.
maddesinde “küçüğün yararı”, “çocuğun menfaati” denmek suretiyle çocuğun
menfaatinin korunmasının öncelikle dikkate alınması gerektiği öngörülmüştür.
Buna rağmen gelişim dönemi olarak bilinen 0-6 yaş arasındaki çocuklar temel
ihtiyaçlarının  tam  olarak  karşılanmadığı,  akranlarından  ve  yaşlarına  uygun
temel  yaklaşımlardan uzak şekilde ağır  cezaevi  şartlarında yaşamak zorunda
kalmaktadır.  Üstelik bu çocuklarımızın yaşlarına uygun ve dengeli  beslenme
imkanlarının  yetersizliği  yanında,  kişiliğinin  oluştuğu  bu  dönemde  olumsuz
davranış ve modelleri içselleştirme riskinin yüksek olması da okul öncesi eğitim
hizmetinin önemini bir kez daha arttırmaktadır. Halihazırda her ne kadar kadın
tutuklu  ve  hükümlülerin  konulduğu  bir  kısım  ceza  infaz  kurumlarında  kreş
bulunduğu  belirtilmekte  ise  de  kreşlere  devam etme  şansı  yakalayabilen  bu
çocukların  da  yine  aynı  ortam içerisinde,  koğuşlarda  birlikte  kaldıkları  aynı
akran grubu ile eğitimden ziyade, öz bakım becerilerine odaklanan bir hizmet
sağlanabilmekte, bu da çocukların soyut düşünme yeteneklerinin körelmesine,
ileriki yaşamlarında dış dünya ile uyum sorunu yaşamalarına neden olmaktadır.
Oysa bireylerin ruhsal ve beyin gelişiminde çocukluğun ilk yılları büyük önem
taşımaktadır.  Cezaevinde  bulunan  kimi  annelerin  çeşitli  ruhsal  sorunlar
yaşamalarından kaynaklanan travmaların yanı sıra cezaevi ortamında parktan,



sinemadan  habersiz,  arkadaşlık  kurma  becerisi  oluşmamış,  bir  çocuğun
hayatının geri kalanına yön verecek olan en temel bilgileri çok ağır bir argo
ortamında ve suçlular arasında geçirdiği de göz önüne alındığında bu çocukların
ileride suça sürüklenmesinin yanında yetişkinliklerinde sağlıklı ilişkiler kurması
da neredeyse imkansızdır. 5275 Sayılı  Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı
Hakkında  Kanunun  72/4  maddesinde  Kurumda  annesiyle  birlikte  kalan
çocuklara ve süt  emziren annelere durumlarına uygun gıda verilir.” Şeklinde
düzenleme olmasına rağmen ceza infaz kurumlarında kalan çocuklar için özel
beslenme rejimleri uygulanamaması çocuğun yetersiz ve dengesiz beslenmesine
ve  çocuğun  fiziksel  gelişimin  yanı  sıra  zihinsel  gelişiminin  de  akranlarına
oranla  daha  geride  kalmasına  neden  olmaktadır.  Gene  aynı  kanunun  hapis
cezasının  infazının  hastalık  nedeniyle  ertelenmesi  başlığı  altında  düzenlenen
16/4 maddesinde “Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten
itibaren  altı  ay  geçmemiş  bulunan  kadınlar  hakkında  geri  bırakılır
“düzenlemesine yer verildiği halde halen daha 3 günlük bebeği ile cezaevine
gönderilen annelerin olması endişe vericidir.

 BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin 22.  maddesi'ne göre, Türkiye kendi
topraklarında  mülteci  olan  tüm  çocukların  Sözleşme'de  yer  alan  haklardan
faydalanması  için  gerekli  önlemleri  almakla  yükümlü  olmasına  rağmen;
Suriye'deki  iç  savaş  nedeniyle  yaşanan  kitlesel  göçlerde,  ülkemizdeki  göç
yönetimi ve yasadışı göçle mücadeledeki yetersizliklerden en fazla yara alan
kesim olan çocukları bu süreçte yaşama ve korunma haklarının ağır bir şekilde
ihlal edildiği görülmektedir. Yasal kapsamda yaşama, sağlık, eğitim ve barınma
haklarına ilişkin düzenlemeler mevcut olmakla birlikte, göç yönetimindeki idari
yetersizlikler  ve  altyapı  sorunları  nedeniyle  sığınmacı  ve  mülteci  çocuklar
yasaların  sağladığı  bu  haklara  erişememekte,  iyi  beslenememekte,  sosyal
izolasyon  ortamında  büyümekte,  hastalandıklarında  uygun  tedaviler
görememekte, nitelikli eğitim haklarından mahrum kalmakta ve her türlü riske
açık  hale  gelmektedirler.  Mülteci  yoksulluğu,  beraberinde  çocuk  ölümleri,
çocuk işçiliği,  dilencilik,  çocuk fuhuşu ve ticareti  de getirdiğinden mücadele
edilmesi gereken sorunlar her geçen daha da artmaktadır.

 Uyuşturucu kullanan çocuk sayısı her geçen gün katlanarak artarken mağdur
çocuk  sayısı  ile  birlikte  suça  sürüklenen  çocuk  sayısı  da  her  geçen  gün
artmaktadır.

 Çocuk  hakları  bağlamında,  uzun  yıllardır,  özellikle  fiziksel  ve  cinsel  olmak
üzere çocuğa yönelik her türlü istismarın yaşandığı ve sık sık toplumda infial
uyandıran  şekilde  gündeme  gelen  sorunlardan  biri  de  çocuk  cezaevleridir.
Bugün, çocuk cezaevlerinin var olma nedenlerinin tartışıldığı ve kaldırılmaları
gerektiği yönünde oluşan sivil inisiyatiflerin çalışmaları göz ardı edilemeyeceği
gibi,  kapalı  kurumların  doğası  gereği  kendi  şiddetini  ürettiği  yönündeki
toplumsal  gerçeklik karşısında,  mevcut  şartlarda cezaevleri  ve  tutukevlerinin
öngörülen “iyileştirme” amacını gerçekleştiremediği açıktır. Tutuklamanın bir
cezalandırma  ve  infaz  olarak  kullanıldığı  ceza  adalet  sistemi  içerisinde,
çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en son çare olarak kullanılması
gerektiği  yönündeki  uluslararası  ilkenin,  çocuğa  yönelik  koruma  ve  önleme
noktasında halen daha içselleştirilemediğini görmekteyiz.



 Zorunlu  eğitim  kapsamına  giren  6-18  yaş  arasındaki  çocukların  yüzde  14'ü
okula devam edememektedir.  Yüzde 14'lük dilim içinde okula hiç gitmeyen,
kayıt bile yaptırmayan çocukların sayısı ise her geçen gün artmaktadır.

Bu bağlamda ; 

1. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer aldığı şekilde, devletlerin çocukların
haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari standartları esas
alan  ve  2005  yılında  yürürlüğe  giren  Çocuk  Koruma  Kanunu  halen  gerekli
altyapısı  oluşturulamadığı  için  amacına  uygun  şekilde  işlerliği
sağlanamamaktadır.  Korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu
ve destekleyici  tedbirlerin sağlıklı  işlemesi için bir  an önce idari alt  yapının
güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar
geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır.

2. Uluslararası  sözleşmeler ışığında18 yaşına kadar her bireyin “çocuk” olduğu
kabul  edilmeli,  Çocuk  Koruma  Kanunu,  Türk  Medeni  Kanunu,  Türk  Ceza
Kanunu, İş Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve sair kanunlardaki birbirine
aykırı  hükümler  ÇOCUĞUN  ÜSTÜN  YARARI  İLKESİ  ÇERÇEVESİNDE
YENİDEN  DÜZENLENEREK  BİR  AN  ÖNCE  HAYATA GEÇİRİLMELİ,
ayrıca,  Medeni  Kanunda  yapılacak  düzenleme  ile  ebeveyn  rızası  ile  yaş
büyütme ve mahkeme kararıyla evlendirmelerin önüne geçilmelidir.

3. Geleceğimiz  olan  çocukların  her  türlü  tehlikeden  korunmasının  evrensel  bir
gereklilik  ve  aynı  zamanda  da  herkesi  bağlayan bir  sorumluluk olduğundan
hareketle; çocuklarımızın internet ortamı üzerinden yahut aracılar vasıtası ile
"evlatlık  alıp-verme'  adı  altında  satılmasına  karşı  ortak  mücadele
başlatılmalıdır.

4. Çocuk  işçiliğinin  önlenmesine  yönelik  olarak  ailelerin  gelir  düzeylerini
yükseltecek  sosyo-ekonomik  önlemlerin  alınması,  çalışan  çocukların
korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumlu
hale  getirilmesi,  çocuk  işçilerin  yoğun  şekilde  çalıştırıldığı,  tarım,  esnaf
faaliyeti kapsamında faaliyet gösteren işyerleri , tekstil, boya, ayakkabı imalatı,
uçucu,  parlayıcı  patlayıcı  -  zararlı  ve  tehlikeli  maddelerin  kullanıldığı  iş
yerlerinde etkin ve sürekli denetimlerin yapılması, en kötüsünden en hafifine
çocuk  işçiliğinin  önlenmesi  konusunda  toplumsal  duyarlılığın  oluşturulması,
ekonomik  nedenlerle  çalışmak  zorunda  bırakılan  çocuklar  için  başta
eğitimlerinin  devamının  sağlanmasına  yönelik  koruyucu  ve  destekleyici
tedbirler süratle alınmalıdır.

5.  Zorunlu eğitim en az 12 yıl olmalıdır; Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak
tüm çocukların eğitimine erişim hakkı güvence altına alınmalı, eğitimde fırsat
eşitsizliğine  neden  olan;  eğitim  öğretimin  özel  sektöre  devredilmesi  yerine
devlet  okullarında  etkin  eğitim  öğretim  ve  barınma  programları  içeren
politikalar üretilmelidir. 

6. Taşımalı eğitim sistemi nedeniyle hiçbir denetim mekanizmasının olmadığı özel
yurtlarda barınmak zorunda bırakılan çocukların bu yurtlarda uğradığı  cinsel
istismar  vakalarının  önüne  geçmek  için  bir  an  önce  taşımalı  eğitimden
vazgeçilerek çocukların eğitim ve öğretime en hızlı ve en kolay şekilde erişimi



sağlanmalı  ya  da  devletin  sıkı  denetim  ve  gözetimi  altında  açılacak  devlet
yurtlarında barınmaları sağlanmalıdır.

7. Çocukların, sadece savaş hallerinde değil her türlü silahlı çatışma ortamında
gerek doğrudan ve gerekse yakınlarının uğradığı zarar nedeniyle dolaylı olarak
en çok risk altında bulunan kesim olması nedeniyle ; Çocuklara yönelik bu risk
faktörlerinin  ortadan  kaldırılması  için  öncelikle  idari  kapasitenin
güçlendirilmesi,  göç  yönetimine  dair  idari  mekanizmaların  geliştirilmesi,
yasadışı  göç  ve  insan  ticareti  ile  mücadelede  eden  kurumlar  arasında  etkin
koordinasyonu  sağlayacak  politikalar  geliştirilmesi  ve  eş  zamanlı  olarak
uluslararası  işbirliği  mekanizmaları  oluşturulması,  göçmenlerin  topluma
entegrasyonu  için  politikalar  geliştirilmesi,  özellikle  çocuk  ölümleri,  çocuk
ticareti ve fuhuşuna ilişkin soruşturmaların etkin biçimde yürütülerek makul bir
süre içinde sonlandırılması gerekmektedir. 

8. Çocuğun  yaşama,  gelişme,  korunma  ve  katılım  haklarının  güvence  altına
alınması, çocuğun haklarının korunması sırasında insan haklarına dayalı, adil,
etkili  ve  süratli  bir  usul  izlenmesi,  soruşturma  ve  kovuşturma  sürecinde
çocuğun durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi gerekmektedir.

9. Ceza ve tutukevlerinde yaşanan hak ihlalleri  karşısında kısa ve orta vadede,
etkin  soruşturma  mekanizmalarının  işletilmesi,  faillerin  cezalandırılması  için
etkin  ve  süratli  yargılama  yapılması;  hak  ihlallerinin  tespiti  için  bağımsız
izleme mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir.

10. Çocuğu ile birlikte cezaevine giren kadınlar için;  anne ile  çocuğun baş başa
vakit  geçirebileceği  mekanların  oluşturulması  ve  hatta  cezaevinde  kalan
çocuklu anneler için; içinde sıcak su, beşik, çocuk yıkama leğeni, buzdolabı,
müstakil tuvalet bulunan bağımsız odalar oluşturularak çocuğun cezaevindeki
koğuş ortamının olumsuz etkilerinden bir  nebze de olsa  uzaklaştırılması  VE
ÇOCUĞUN  MAHKUM  GİBİ  DEĞİL  ÇOCUK  GİBİ  BÜYÜMESİ
sağlanmalıdır.  Ayrıca,  Medeni  Kanunun  346.  Maddesinde  düzenlenen  “
çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye düştüğü takdirde ana ve baba duruma
çare bulamaz veya buna güçleri yetmezse hakim çocuğun korunması için uygun
önlemleri  alır”  hükmümün  cezaevinde  annesi  ile  birlikte  yaşamak  zorunda
kalan çocuklar  da  dahil  olmak üzere  tüm çocukları  kapsadığı  da  göz önüne
alınarak Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin, 'her tür işlemde çocuğun üstün yararının
gözetilmesi gerektiği ilkesinden hareketle Aile Mahkemeleri eli ile anneleri ile
birlikte cezaevlerinde kalan çocukların etkin şekilde takibi sağlanmalıdır.

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak;

Bugüne  kadar  olduğu  gibi  bundan  sonra  da  Çocuk  Koruma  Kanunu  ve  Birleşmiş
Milletler

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alınan koruma, yaşatma, geliştirme
ve katılım şeklindeki temel ilkeler ile çocuğun yüksek yararı ve her konuda çocuğun
ayrıcalıklı  yararının  gözetilmesi  ilkelerinin  dikkate  alınarak  dünya  üzerindeki  tüm
çocukların doğuştan sahip olduğu,  eğitim, sağlık, barınma, fiziksel,  psikolojik veya



cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının gözetilmesini sağlamak adına her türlü
gerekliliği  yerine  getirmek  için  çalışmalarını  sürdürme  noktasında  kararlılığımız
devam etmektedir.

“Çocukların çocuk olduğu” bilinciyle, yukarıdaki önerilerin hayata geçmesi için başta
devlet  olmak üzere ilgili  tüm kişi ve kurumları  yükümlülüklerini  yerine getirmeye,
Çocuk  odaklı  bakış  açısı  ile  çocuk  haklarını  hayata  geçirme  yolunda  çalışmalar
yapmaya ve bu yönde yapılan çalışmalara katkı vermeye davet ediyoruz.

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



25 KASIM 2017

TÜBAKKOM  25  KASIM  “  KADINA  YÖNELİK  ŞİDDETİN  ORTADAN
KALDIRILMASI İÇİN ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ “

                  25 Kasım “ Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması için
Uluslararası Mücadele Günü”. Dominik Cumhuriyeti’ni 31 yıl boyunca kanla,
baskı ve zulümle yöneten diktatör Trujillo’ya karşı mücadele yürekli kadınların,
Mirabel  Kardeşlerin  25  Kasım  1960’da  tecavüz  edilerek  ve  dövülerek
öldürülmesinin  anısına,  baskılara  yenilmeyen yürekli  kadınların  mücadelesini
onurlandırmak  ve  kadınlara  yönelik  şiddetle  mücadele  etmek  adına
ölümsüzleştirdiğimiz gün…

             Kadına Yönelik şiddetin çarpıcı artış gösterdiği ülkemizde; mücadele
yöntemlerini  tartışırken;  Kadına  yönelik  şiddetin  hayatın  diğer  alanlarında
yaşanan şiddetten bağımsız olarak ele alınması durumunda mücadelenin etkisiz
kalmasına  yol  açacağı  gerçeğini  de  dikkate  almamız  gerekmektedir.  Şiddet
kimden,  nereden  gelirse  gelsin,  kime  karşı  yapılırsa  yapılsın,  şiddet
uygulayanın  /  şiddet  uygulananın  kim  olduğuna,  neden  uygulandığına
bakılmaksızın ortak bir bilinçle şiddete karşı duruş sergilenmelidir.

                   Kadına yönelik şiddetle mücadele için ulusal eylem planları
yapılmasına rağmen, ülkemizde kadına yönelik şiddetin arttığı  görülmektedir.
Kadınlarımız, kız çocuklarımız her alanda eğitim, yaş, sosyo-ekonomik durum
ayırt etmeksizin şiddet görmekte, tacize, tecavüze uğramakta, sakat kalmakta ve
öldürülmektedir.  Yasalarımızda  yapılan  değişikliklerin  kadına  yönelik  şiddeti
azaltmaya yetmediği, hatta en önemli insan hakkı olan yaşam hakkını ihlal eden
öldürme  filinin  çok  arttığı  bir  gerçektir.  Bu  artışın  önemli  bir  nedeninin  de
ülkemizde  mevzuatla  uygulama  arasındaki  yetersizliktir.  Mücadelede  sonuca
varılmak isteniyorsa devletin bu soruna odaklanması gerekmektedir. Öncelikle
kadına yönelik şiddetin kadının sosyal hayata katılımını engelleyen sosyal bir
olgu olduğunun kabulüyle; mücadeleyi şiddet uygulandıktan sonraki mücadele
yerine,  şiddetin  uygulanmasının  önüne  geçilmesi  yönündeki  mücadele
yöntemlerine  ağırlık  vermemiz  gerekmektedir.  Bu  nedenle  kadına  yönelik
şiddetin  önlenmesi  için  devletin  çok  yönlü,  bütüncül  politikalar  üretmesi
yanında;  bu  mücadelenin  toplumsal  düzeyde  ortak  ve  kararlı  bir  şekilde
yürütülmesi,  her  şeyden  önce  kadının  birey  olduğunun  kabulünü  sağlayacak
toplumsal  zihniyet  dönüşümünün  sağlanması  zorunludur.  Kadınlara  yönelik
şiddeti doğuran ve sürekli hale getiren olumsuz tutum ve davranışları ortadan
kaldırmak için cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddetle ilgili sosyal farkındalık
yaratmak,  zihniyet  değişikliği  yaratarak  bireylerin  ve  toplumun kadına  bakış
açısını dönüştürmek zorunluluktur.

   Kadına yönelik şiddetin önlenmesi mücadelesinde bu mücadelenin paydaşı
olan  herkesin  samimi  olması  gerekmektedir.  Özellikle  devletin,  hükümetin,



siyasi  makamların  kadına  bakış  açılarını  kadın  sorununu  çözecek  yönde
dönüştürmeleri gerekmektedir. Yasaları çözüme odaklı değiştirirken, kullanılan
dilin  siyasi  amaçlı  olarak  kadın  haklarına  aykırı  olması,  toplumsal  zihniyet
değişikliğinin önündeki en önemli engeldir. Cumhuriyetle kazandığımız kadın
haklarımızın ortadan kaldırılmasına yol açacak yasal değişikliklerin yapılması,
laik  eğitimden  uzaklaştırılması,  Diyanet  İşleri  Başkanlığına  bağlı  kurumlarda
kullanılan  dilin  ve  açıklamaların  kadın  haklarına  aykırı  olması,  kadının  her
şeyden önce birey olduğunun kabul edilmemesi yönündeki beyan ve tutumlar
kadının insan haklarının ihlalinin artmasına yol açmakta ve yapılan mücadeleyi
engellemektedir.  Bu nedenle kadına yönelik şiddetle mücadele alanında karar
alma sürecinin kapsayıcı bir süreç olması ve tüm paydaşların rol oynamasının
sağlanması gerekmektedir. Kadın alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin karar
alma  sürecine  katılımı  mutlaka  sağlanmalı,  kadın  örgütlerine  danışılmalı,
dinlenmeli ve destek olunmalıdır. Karar alma mekanizmasında insan hakları ön
planda  yer  almalı,  kadına  yönelik  şiddet  bireysel  kadın  hakları  ihlali  olarak
kabul edilmelidir.

      İstanbul sözleşmesine ilk imza atan ülke olmamıza ve sözleşmede açıkça
yasaklanmasına rağmen; aile hukuku  ve kadına karşı şiddet alanında uzlaşma ve
arabuluculuk  uygulamasına  gidilmesinin  düşünülmesi   hukuki  dayanaktan
yoksundur. Böyle bir kabul sözleşmenin ihlaline yol açacağı gibi, kadına yönelik
şiddetin önlenmesi mücadelesine de engel olacaktır.

       Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak  dün olduğu gibi
bugün de; ülkemizin her yerinde, kadının insan haklarının ihlaline yol açan her
türlü  davranışın,  tutumun,  kadınların   Cumhuriyetle  elde  ettiği  kazanımlara
aykırı  yasal  değişikliklerin  karşısında   olmaya  devam  ederek,  kadına  karşı
şiddetin  tamamiyle  ortadan  kaldırılmasına   yönelik  politikaların  ortaya
konulması  mücadelemizi   kararlıkla  sürdüreceğiz.  Kamuoyuna
saygılarımızla.24.11.2017

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİ KURULU



10 ARALIK 2017 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü.  

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, 69 yıl önce bugün, 10 Aralık 1948
tarihinde  kabul  edilen Birleşmiş  Milletler  İnsan Hakları  Evrensel  Bildirisi,  o
tarihten  bu  yana  dünya  üzerindeki  insanların  gündelik  yaşamını  derinden
etkilemeyi; insan hak ve özgürlüklerinin korunması için mücadele edenlerin esin
kaynağı olmayı sürdürüyor. Evrensel Bildiri sonrasında insan hakları sorunları,
devletlerin içişlerine ait bir alan olmaktan çıkmış ve herhangi bir ülkedeki insan
hakları sorunu, büyük insanlığın sorunu haline gelmiştir. Bununla birlikte, bugün
İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin insanlık ailesinin önüne koyduğu görevlerin
bütünüyle  yaşama  geçtiğini  söyleyemeyiz:  Kamboçya'daki  ölüm  tarlaları,
Bosna’da “uygar Avrupa’nın” gözleri önünde on binlerce insana yönelik etnik
temizlik,  Ruanda’da  milyonlara  yönelen  soykırım,  Sierra  Leone,  Irak,
Afganistan, Suriye, Myanmar’da ve dünyanın daha başka coğrafyalarında yüz
milyonlarca insanın yerinden yurdundan olmasına neden olan iç karışıklıklar ve
uluslararası çatışmalar Evrensel Bildiri’nin ilanından sonra yaşandı, yaşanıyor.
Kapitalist  tüketim  ekonomilerinin,  bildiğimiz  demokrasilerin,  dolayısıyla  bu
sistemlerin temel değerleri olan çoğulculuk, katılımcılık, temel özgürlükler ve
insan haklarının altını  oyduğu ve aşındırdığı  bu dünya,  birçok düşünürün de
dikkat çektiği gibi, iki dünya savaşı arasındaki o kaynayan, derin insani krizlerle
sarsılan dünyaya çok benziyor. Ülkemiz de dünyadan bağımsız değil. Son on
yılda  yaşadığımız  sorunlar,  hem  dünyadaki  genel  çalkantının  bizdeki
yansımasıdır, hem de demokrasi ve insan hakları anlayışımızdaki çarpıklık ve
yetersizliklerin su yüzüne çıkmasıdır. Kuşkusuz birimiz dışında hiçbirimizin ne
zaman sona ereceğini bilemediği OHAL’in kalıcılaşması sürecinin, temel hak ve
özgürlüklerimiz  üzerindeki  devasa  erozyonunun  sonuçlarını  daha  fazla
yoksulluk  ve  daha  fazla  istikrarsızlık  olarak  yaşıyoruz.  Demokrasi  ve  insan
haklarından  uzağa  attığımız  her  adım,  bize  daha  fazla  yoksulluk,  acı  ve
istikrarsızlık  olarak  geri  dönmekte  ve  dönecektir.  Çoğulcu  ve  katılımcı
demokrasinin  egemen olmadığı  bir  ülkede,  yurttaşların  özgürlükleri  ve  insan
hakları  güvence  altında  olamaz.  Nitekim  demokratik  bir  sistemin  olmazsa
olmazı olan kuvvetler ayrılığının zayıfladığına, öncesi de bulunmakla birlikte,
son iki yılda hızlı bir erozyona uğrayarak, yürütmenin yargı ve yasama üzerinde
mutlak bir hegemonik üstünlük kurduğunu görmekteyiz. Özellikle yürütmenin
karşısında ağırlık oluşturabilmesi  için güvenceli  bir  konumda olması  gereken
yargıçların ve onun kurumsal  yapısı  olması  gereken HSYK/HSK’nın ve yine
yürütme karşısında ağırlık oluşturması gereken yasama organında görev yapan
milletvekillerinin, kürsü dokunulmazlıkları dahil olmak üzere, asli demokratik
güvencelerinin bugün bütünüyle yürütmeye tabi  kılındığını  görüyoruz.  Temel
hak  ve  özgürlüklerimize  ilişkin  yargı  denetimi;  bütçe  dahil  temel  yürütme
işlemlerini sorgulayıp hesap soracak ve onu hukuki çerçevede sınırlayabilecek
bir  yasama  denetimi  de  artık  bulunmamaktadır. 
Yargısı ve parlamentosu yürütmeye karşı  bağımsız olmayan bir ülkede, insan
haklarının güvence altında olduğundan söz edemeyiz. Nitekim bugün KHK’larla



yasamanın ve yargının devre dışı bırakıldığı bir sistemde hukuk güvencesinden
yoksun  olarak  yaşadığımız  gerçeği  tartışma  götürmez.  Böylesi  bir  ortamda
demokrasimizi yeniden çoğulculuk, katılımcılık ve farklılıklara saygı temelinde
ayağa  kaldırabilecek,  ırkı,  cinsiyeti,  dini,  siyasal  görüşü  ve  etnik  aidiyeti  ne
olursa olsun, bütün yurttaşlarımızı bir araya getirebilecek ortak payda, evrensel
standartlara  sahip  bir  insan  hakları  şemsiyesinin  koruması  ve  güvencesidir.
Önümüzdeki  süreçte  gerçek  toplumsal  mücadele  bu  dinamik  üzerinde
şekillenecektir.
İnsanlığın  ve  ülkemizin,  çoğulcu  ve  katılımcı  demokrasi,  insan  hakları
mücadelesini kazanmak dışında gerçekçi bir seçeneği yoktur. İnsanız, Hak'lıyız,
Yaşamalı ve Kazanmalıyız. Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarız.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



23 ARALIK 2017 

KÜTAHYA  EGE-MARMARA  GENİŞLETİLMİŞ  BÖLGE  BARO
BAŞKANLARI TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ

23  Aralık  2017  Tarihinde  Kütahya’da  Toplanan  Ege  Marmara  Genişletilmiş
Baro Başkanları Toplantısında Hukuksal sorunlar ile avukatlık mesleğine ilişkin
sorunlar müzakere edilmiştir. Baro Başkanları toplantının başında, 87 Yıl önce
Menemen’de katledilen Asteğmen Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’yi
rahmet ve saygı ile anmışlardır. Keza, 103 Yıl önce Sarıkamış’ta kaybettiğimiz
şehitlerimiz  de  rahmet  ve  saygı  ile  anılmıştır. Başkanlar  aşağıdaki  hususların
kamuoyuna duyurulması konusunda anlaşmışlardır.

1- Baro Başkanları, Türkiye’de devam eden OHAL’in derhal sona erdirilmesinin
gerekliliğine işaret etmişlerdir.  Demokratik rejime alternatif olarak gelişen bu
süreçte,  hükümetin hukuksal  ve anayasal  her  türlü denetimden uzak olan bir
işlevde olması Hukuk Devleti açısından son derecede tehlikeli bir gelişme olarak
tanımlanmıştır.  Hukukun  evrensel  ilkelerinin  genel  kabule  ulaştırdığı  adalete
erişim ve adil yargılanma ilkelerinin ciddi biçimde ihlal edildiğine işaret eden
Baro  Başkanları,  bu  ilkelere  yeniden  kavuşulmasının  yaşamsal  olduğunu
vurgulamışlardır.  Bu  süreçte  özellikle  de  savunma  mesleğine  yönelik  olarak
KHK'lar  ile  getirilen  sınırlamaların  yargılamaları  ciddi  biçimde  etkilediği  ve
evrensel  normlardan  uzaklaşıldığı  konularında  uyarıda  bulunmayı  görevleri
olarak  saymışlardır.  Cezaevlerinin  değişen  koşullarından  yargılamalara  ve
savunmaya ilişkin kısıtlamalara kadar bir dizi karar ve sonucun hukuk devleti
tanımına uymadığı saptanmıştır. Keza, Anayasa’nın 138. Maddesi ile belirlenmiş
ilkelerin  uzağında  kalınması  nedeni  ile  yargıya  müdahalelerin  olağanüstü
boyutlara vardığı  ve bu nedenle yargı bağımsızlığı  ve tarafsızlığının da ciddi
biçimde ihlal edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

2-  OHAL koşullarının  zorlanmasının  doğal  sonucu  olarak  işkence  ve  kötü
muamele  iddialarının  yeniden  gündeme  gelinmiş  olduğu  kanısına  varılmıştır.
Baro Başkanları, kamunun koruması altında bulunan herkesin şüpheli bile olsa
devlet  teminatı  altında  bulunduğu  hususunu  hatırlatmayı,  görevlerinin  gereği
saymaktadırlar. Emniyet Müdürlüklerinde ‘intihar ettiği’ iddia edilen şüpheliler
ile ilgili kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir işlem yapılmaz iken, hakkında
beraat kararı verilmiş sanıkların, gözaltında iken adli tıp raporları ile kanıtlanan
işkence  iddiaları  karşısında,  idari  soruşturmaların  dahi  sonuçlandırılamamış
olması, kolluk kuvvetlerine karşı yeni ve olumsuz bir algının doğumuna neden
olmuştur.  OHAL sürecinde  işkencenin  vardığı  boyut,  gözaltındaki  avukatlara
dahi sirayet etmiştir.



3-  OHAL sürecinin  en  belirgin  özelliklerinden  biri  de  tutuklamaların  ciddi
ölçüde  çoğalmış  olmasıdır.  Diğer  yandan  kaygı  yaratan  uzun  tutukluluk
sürelerinin  de  giderek  artık  ciddi  boyutlara  vardığına  tanık  olunmuştur.  Bu
bağlamda özellikle gazetecilere yönelik olarak tutuklama yolu ile geliştirilen ‘
gözdağı’ süreci, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünü ciddi biçimde ihlal etmiş
ve  ülkemizin  özgür  dünya  üzerindeki  itibarını  sarsan  ciddi  boyutları  ifade
etmiştir.
4- Baro Başkanları, devlet kavramının tanımı içerisindeki temel kurumsallıkların
cemaatlere  teslim  edilmesi  sureti  ile  dönüştürülen  yapının  mağdur  ettiği
çocuklarımızın istismara uğramış olmalarını, çok ciddi bir tehdit olarak işaret
etmektedir. Cemaat yurtlarına terk edilen çocuklarımızın, cinsel istismara maruz
kalmalarının,  kabul  edilebilir,  geçiştirilebilir  ya  da  sessiz  kalınacak  bir  olgu
olarak tanımlanması  ve yeterli  tepkinin verilmemiş olmasının ‘utanç’ vesilesi
olduğu konusunda mutabıktırlar. Kayıtsızlığın geldiği boyutların 38 günlük Tatar
Bebeğe  kadar  vardırılmış  olmasının  Baro  Başkanları  üzerindeki  en  temel
vurgusu  kesin  bir  dille  ifade  edilmektedir:  Cemaat  Yurtları  Derhal
Kapatılmalıdır...
5-  Toplantıya  katılan Baro  Başkanları  son bir  yıl  içerisinde  ülkemizde çevre
sorunlarının  giderek  artan  bir  boyut  kazanmakta  olduğuna  işaret  ederek,
özellikle  de  ranta  dayalı  olarak gelişen bu sürece  ilişkin Baroların Avukatlık
yasasından kaynaklanan müdahale  gücünü müzakere etmişlerdir.  Özellikle  de
Barolar  tarafından  açılan  bu  tür  davalarda  hak  ehliyetinin  bulunmadığı
yolundaki yargı kararlarının sürecin geldiği nokta itibariyle, kararı veren yargı
organlarının  da  sorumlu  kılacağı  noktasında  birleşmişlerdir.  Son  kez  Gölcük
Milli Parkında yaşanmakta olan ve toplumsal baskıya rağmen geri alınmayan
kararların diğer  örnekleri  de Çanakkale  Kaz Dağları,  Artvin Cerattepe,  İzmir
Efemçukuru, Uşak-Kütahya Muratdağı,  Menderes Havzası,  Aydın Germencik,
Bursa  Uludağ,  Uluabat  ve  İznik,  Karadenizde  ve  ülkenin  diğer  kesimlerinde
yaşanmaktadır. Keza, RES ve HES santralleri uğruna feda edilen değerler de bu
rant  arayışlarına  dahildir.  Bu  süreçte  özellikle  ÇED raporlarının  aranmaması
veya bu raporlara uyulmaması şeklinde verilen hukuka aykırılıklar siyaseti rant
anlayışı  ile  birleştirilmektedir.
6-  Baro  Başkanları,  gelişen  süreçte  avukatlık  mesleğine  ilişkin  öteden  beri
besledikleri kaygının giderek çok önemli bir boyut kazandığını tespit etmişlerdir.
Denetimsiz bir biçimde ve ihtiyacı aşan bir boyutta açılmış olan ve halen de
açılmaya  devam  eden  Hukuk  Fakültelerinin  verdiği  mezunların  avukatlık
mesleğine tehdit  oluşturan bir  konuma geldiği  saptanmıştır.  Bu bağlamda bir
yandan  bu  fakültelerde  verilen  eğitimlerin  yetersizliğine,  akademik  kadro
eksikliklerinden  kaynaklanan  eğitim  yetersizliklerine  işaret  etmişlerdir.  Bu
nedenle bir an önce mesleğe kabulde sınav sisteminin getirilmesinin önemine
işaret  eden  Baro  Başkanları  meslekteki  kalite  sorununun  aşılabilmesi
bakımından  da  bu  süreçteki  teknik  konuları  müzakere  etmişlerdir.
7- Son kez çıkartılan bilirkişilik yasası ile yargılamalarda hukukçu bilirkişilerin
devre  dışı  bırakılmış  olmasının  sakıncalarını  müzakere  eden baro  başkanları,
önümüzdeki süreçte bu durumun mahkeme kararlarını olumsuz etkileyeceğinin
ve  adaletin  adliye  sarayları  dışında  aranması  gibi  bir  sonuç  öngörmüşlerdir.



FETÖ soruşturmaları ve BAM atamaları nedeniyle ilk derece mahkemelerinde
ortaya çıkan deneyim eksikliğinin azami düzeye vardığı bir sırada, bilirkişilik
kurumunun deneyiminden yararlanmayı reddeden bir algı,  yargılamaların adil
sonuç doğurmasını da engelleyecektir.

8-  Baro  Başkanları  İş  Yasasında  yapılan  değişiklik  ile  getirilen  zorunlu
arabuluculuğun dava şartı haline getirilmesine ilişkin karşıtlıklarını ifade ederek,
Anayasadaki  hak  arama  özgürlüğünün  ihlal  edildiğini  tespit  etmişlerdir.  İş
veren-  işçi  gibi  eşitsizlikleri  başından  belli  olan  bireyler  için  öngörülen  bu
sürecin,  sadece  hukuksal  sonuçları  itibariyle  değil,  emek  dünyasına  yönelik
sonuçları  itibariyle  de  kabul  edilemez  olduğu  saptanmıştır.  Adalet  Bakanı
tarafından  yapılan  ve  boşanmada  da  arabuluculuk  müessesinin  devreye
gireceğine ilişkin açıklamalardan duyulan kaygıları ifade eden baro başkanları,
sürecin giderek ‘çifte hukuka’ evrileceği kaygısını paylaşmışlardır.

9-  CMK  ile  getirilen  değişiklikler  bağlamında  uzlaşmaya  tabi  suçlar  için
öngörülen  uzlaşmacıların,  kamu  görevlileri  arasından  seçilmesinin  yarattığı
olumsuz sonuçları değerlendiren Baro Başkanları, güç sahibinin kamu görevlisi
olması, zımni olarak kamu gücü ve imkanlarını kullanması, bu uğurda çalışma
saatlerinin  harcanması  ve  yetersiz  hukuk  bilgisine  işaret  ederek  öngörülen
müessesenin işlerliğinin yitirilmesi gibi bir ciddi neticeye işaret etmişlerdir. Bu
durumun yurttaşların telafisi imkansız hak kaybına neden olduğu örnekleri ile
sergilenmiştir.
Türkiye;  hukuk  devleti  mücadelesi  vermesi  gereken,  yargısını  bağımsız  ve
tarafsız  kılması  için  yapısal  reformlara  ihtiyaç  duyan  çok  önemli  bir  zaman
dilimini  yaşamaktadır.  Bu  bağlamda  demokrasi  inançlarını  pekiştiren  Baro
Başkanları,  demokratik  gelişim  süreçlerine  en  çok  ihtiyaç  duyulan  bu
aşamaların,  OHAL süreci  ile  sürdürülmekte  olmasını  son  derecede  kaygı  ile
karşılamakta ve bir hukuk reformuna işaret etmektedir.

Ankara Baro Başkanı Av Hakan Canduran 
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, 
Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt
Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay
Bilecik Baro Başkan Yrd. Av Hasan Şahin 
Bursa Barosu Başkanı  Av. Gürkan Altun, 
Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan
Erzincan Baro Başkanı Av Adem Aktürk 
Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin
İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu
İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan
Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız
Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe 
Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam
Manisa Barosu BaşkanıAv. Ali Arslan
Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur Uzun
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan



Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer
Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağca
Yalova Barosu Başkanı Av.Hakan Gergeroğlu
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BASINA VE KAMUOYUNA

 

24/12/2017  tarih  ve  30280  sayılı  Resmi  Gazete’de,  695  sayılı  OHAL
Kapsamında  Bazı  Tedbirler  Alınması  Hakkında  KHK  ve  696  sayılı  OHAL
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında KHK yayımlanmıştır.

695  sayılı  KHK,  özetle,  kamu  personeline  ilişkin  tedbirler,  iade  hükümleri,
rütbesi alınan emekli TSK personeli, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler ve
yurtdışında öğrenim görenlere ilişkindir. 

696  sayılı  KHK,  özetle,  Şeker  Kurumundan  TAPDK’ya,  işçi  kadrolarından
Yargıtay ve Danıştay’a, Bankalardan MİT’e, Varlık Fonundan TCK’ya varıncaya
dek, birbiriyle ilgisiz birçok konuda düzenleme yapan ve OHAL gerekleriyle
bağdaşmayacak “torba khk”dır!

Bilerek  ve  isteyerek  yaratılan  bulanıklık  nedeniyle,  KHK maddelerinin  teker
teker  değerlendirilmesi  yerine,  şimdilik  genel  bir  değerlendirme  yapılması
gereği duyulmuştur:

Egemenlik halktan alınmış, TBMM tasfiye edilmiş, yürütme işlevsizleştirilmiş,
yargı  bağımlı  ve  taraflı  kılınmış,  adil  yargılanma,  masuniyet  karinesi,
lekelenmeme  hakkı,  savunma  hakkı  ve  dokunulmazlığı  yok  sayılmış,
demokrasinin ve hukukun evrensel  ilke ve değerleri,  uluslararası  sözleşmeler,
anayasa ve yasalar görmezden gelinmiş, hiçbir kural ve yasanın işlemeyeceği
“sorumsuzluk ve cezasızlık alanı” inşa edilmiş ve sonuç olarak demokrasiden
kopuş, hukuktan vazgeçiş ilan edilmiştir!

Hukukun  yok  sayıldığı,  hukuk  devleti  ilkesinin  çöpe  atıldığı  bu  süreçte,
Adorno’nun “Bilim,  itaatsiz  olana  gereksinim duyar” sözünden yola  çıkarak,
yok  hükmündeki  bu  düzenlemeleri  kabul  etmediğimizi  bildiriyor,  bizim
pusulamızın hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını gösterdiğini bir kez daha
haykırıyoruz!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
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Ateşe  benzin  dökülmeden,  büyük  bir  felaket  yaşamadan,  kardeş  kanı
dökülmeden UYARIYORUZ!

BARO BAŞKANLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

“696 SAYILI KHK DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu başkanlığında Ankara’da
olağanüstü  toplanan  baro  başkanları  yayınladıkları  sonuç  bildirgesinde  696
sayılı OHAL KHK’sı ile milli iradenin bir kez daha yok sayıldığını kaydederek,
“OHAL derhal kaldırılmalıdır, 696 sayılı KHK derhal geri çekilmelidir” dedi.

Bildirgede, “Anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı, 696 sayılı KHK’nın
insanların  yaşamlarını  tehlikeye  atan  bir  sorumsuzluk  maddesi  içermesidir”
denilerek böyle bir düzenlemenin kanunla dahi yapılamayacağı vurgulandı.

Sonuç bildirgesi şöyle:

OHAL  KHK’LARI  VE  DEVLETİN  GÜÇ  KULLANMA  YETKİSİNİ
SİVİLLERE  DEVREDEN  696  SAYILI  OHAL  KHK’SI  HAKKINDA
OLAĞANÜSTÜ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

1. OHAL derhal kaldırılmalıdır. Çünkü OHAL terörle ve darbeye kalkışanlarla
mücadele  amacının  dışında,  olağan  bir  yönetim  biçimi  olarak  kullanılmaya
başlanmıştır.

2. Devletin ilgili  kurumlarının elinde, OHAL olmaksızın da terörle mücadele
etmeye yetecek güç ve yetkiler vardır.

3. Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız hukuk çerçevesinde terörle mücadele
edilmesini  her  zaman  desteklemiştir.  Ancak  OHAL  bu  haliyle,  terörle
mücadeleyi sekteye uğratmaktadır. Çünkü; Türkiye’nin demokratik görüntüsüne
ağır zarar vermektedir. Bu da, terör örgütlerinin özellikle dış ülkelerde meşruiyet
kazanma girişimlerini  kolaylaştırmaktadır.  Türkiye’nin yatırım yapılamayacak
bir  ülke olarak görünmesine neden olmaktadır.  Savunma hakkını  sınırlayarak
yargılama sürecinde suçlu ve suçsuzun birbirinden ayrılmasını zorlaştırmaktadır.
Masumları  mağdur  etmektedir.  Gerçek  suçluların  masumların  arkasına
saklanmasına imkân sağlamaktadır.

4. Bugüne kadar OHAL ile ilgisi olmayan binlerce düzenleme, OHAL KHK’ları
yoluyla  yapılmıştır.  Üstelik  bunların  önemli  bir  kısmının  KHK  ile



düzenlenmesini Anayasamız yasaklamıştır. Bunlar aynı zamanda Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’ne de aykırıdır.

5.  Mevcut  uygulamada  hangi  konuların  kanunla,  hangilerinin  KHK  ile
düzenleneceğine Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu karar vermektedir. Oysa
bu konuda esas alınabilecek tek irade ve tek belirleyici Anayasadır. Bu durum,
TBMM’nin yetkilerinin fiilen elinden alınması anlamına gelmektedir.

6. Bir tek hükmü bile OHAL’le ilgili olmayan 696 sayılı KHK ile milli irade bir
kez daha yok sayılmıştır.

7. Bu süreç sonunda verilecek hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce
hak ihlali  olarak  yorumlanacağı  da  açıktır.  Gerek 696 sayılı  KHK’da,  gerek
önceki KHK’larda Anayasa’ya aykırı yüzlerce düzenleme vardır. Mesela tek tip
elbise  düzenlemesi  ile  sanıkların  peşin  olarak  suçluluğunun  kabul  edildiği
görüntüsü  verilmektedir.  Savunma  hakkı  ağır  şekilde  ihlal  edilmektedir.
Türkiye’deki yargılamaların dünyada; önyargılı, suçsuzluk karinesini yok sayan
ve usulen yapılan yargılamalar olarak görülmesine sebep olunmaktadır.

8. Bu apaçık Anayasa ihlallerinden bile daha vahim olanı, 696 sayılı KHK’nın
insanların yaşamlarını tehlikeye atan bir sorumsuzluk maddesi içermesidir.

9. 696 sayılı  KHK, sadece 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin bastırılmasına
katılan sivil  vatandaşlarımıza  yönelik ve yalnızca  kanunla  TBMM tarafından
düzenlenebilecek  bir  genel  af  veya  sorumsuzluk  getirmekle  kalmamıştır.
Geleceğe  yönelik  olarak  da  sivil  vatandaşlarca  suç  işleme  özgürlüğü  olarak
anlaşılabilecek mutlak bir ceza ve tazminat sorumsuzluğu getirmiştir. Böyle bir
düzenleme kanunla dahi yapılamaz.

10.  Her  ne  kadar  bazı  yetkililerin  açıklamaları,  KHK’nın  ilgili  maddesinin
sadece 15 ve 16 Temmuz 2016’yı kapsama niyetiyle yazıldığı şeklinde olsa da,
madde metni böyle değildir. Geleceğe yönelik ve ucu açık bir ceza ve tazminat
sorumsuzluğu getirilmiştir.

11. Darbe teşebbüsünün devamı niteliğindeki eylemler ne demektir? Kim, neye
göre bunu tespit edecektir? Barışçıl bir protesto eylemini 15 Temmuz’un devamı
niteliğinde diye yorumlayıp temel haklarını kullanan insanlara saldıran, öldüren,
darp  eden  gruplar  olur  ise,  bu  suçlular,  bu  maddenin  kendilerine  bu  hakkı
verdiğini sanacaklardır.

12. Yetkililerin açıklamalarına göre yapılmak istenen bu değilse bile, KHK’da
yazılmış olan budur. Dinamitin fitilini yakmak kolay, söndürmesi çok zor hatta
bazen  imkansızdır.  Vatandaşlarımız  huzursuzdur.  Kardeş  kavgasına  zemin
hazırlayan bu vahim madde acilen geri  çekilmelidir.  Ancak derhal  ve bir  ilk
adım olarak;  maddenin  savunmasını  yapanlarca  iddia  edildiği  gibi  uygulama
kapsamı en son 16 Temmuz 2016’yı kapsıyorsa, bu tarih açıkça madde metnine
yazılmalıdır. Böylece maddenin geleceğe yönelik bir suç işleme sorumsuzluğu
olarak  anlaşılan  anlatımı  ortadan  kaldırılmalıdır.  Yetkili  makamların  sözlü
beyanları kuşkusuz bağlayıcı değildir.

13.  Kaldı  ki  sosyal  medya  mesaj  ve  yorumları  okunduğunda,  sokakta
konuşulanlar  dinlendiğinde  azımsanmayacak  sayıda  kişinin  bu  maddenin
kendilerine bu hakkı verdiğini sandıkları  görülecektir.  Çok büyük kitlenin ise



huzursuzluğa ve güvensizliğe sevk edildiği anlaşılacaktır. Bu sosyal gerçeklik
dahi, maddenin kapsamına ilişkin düzeltme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

14. Milli bir konuda inatlaşmak tüm topluma ve ülkemize geri dönülmez zararlar
verir.  Aziz  vatandaşlarımızın  canlarının,  temel  hak  ve  hürriyetlerinin  zarar
görmemesi  Türkiye  Barolar  Birliği’nin  ve  Barolarımızın  tek  dileğidir.  Bunu
talep etmek de hepimizin asli görevidir.

Bu sebeplerle, olağanüstü gündemle toplanan Türkiye Barolar Birliği ve Baro
Başkanları olarak diyoruz ki;

- OHAL derhal kaldırılmalıdır.

- 696 Sayılı KHK derhal geri çekmelidir.

- Tatilde olan Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Konuyu, milli
bir mesele olarak ele almalıdır.

-  Anayasa Mahkemesi  yirmi altı  yıllık içtihadını  hatırlamalı,  hukuk devletine
sahip çıkmalı ve OHAL ile ilgili  hiçbir hüküm içermeyen bu KHK’yı derhal
incelemelidir.

- Türk Milleti’nin doğru bilgilendirildiği taktirde sağduyusunun galip geleceğine
güveniyoruz.

- Milletimizin, hukukun evrenselleşmiş kurallarının sağladığı güven içerisinde
birlik  ve  beraberlik  halinde,  huzurlu  bir  şekilde  yaşayabilmesi  adına  sürecin
takipçisi  olacağımızı,  halkımızı  kimseden çekinmeden bilgilendirmeye devam
edeceğimizi vatandaşlarımıza taahhüt ediyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.
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Devletin  temel  sorumluluklarından  en  önemlisi  çocukların  her  türlü
istismara  karşı  korunmasının  önündeki  engelleri  ortadan  kaldırmak  ve  İhlal
edenler  hakkında  adli  idari  tüm süreci  işleterek  karşı  duruşunu göstermektir.
Bunun yanında halkın bilinçlenmesi kamuoyunun bu konuda gerçek ve doğru
bilgiye  ulaşabilmesi  açısından  özellikle  yasalarla  görevli  kişi  ve  kurumların
istismara  yol  açacak  her  türlü  düşünce  görüş  ve  bilgi  paylaşımının  önüne
geçilmesi gerekmektedir. 

Diyanet  İşleri  Başkanlığı'nın  resmi  internet  sitesinde  Dini  Kavramlar
Sözlüğünde yer alan "İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için
12, kızlar için 9 yaş olarak belirlenmiştir" ifadelerinden yola çıkılarak, “buluğ
çağına ermiş kızların da evlenebilecekleri hatta kız çocuğunun velisi olmaksızın
kendisinin nikâhlanabileceği”  şeklindeki açıklamalar kamuoyu tarafından kaygı
verici ve kabul edilemez niteliktedir.

Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nın  cinsel  istismara  zemin  hazırlayan  bu
açıklamalarından  sonra  kamuoyundan  gelen  tepkiler  üzerine  yazılı  bir
açıklamayla konu yalanlanmış Fakat dini Kavramlar Sözlüğünde yer alan ilgili
kısımlara ilişkin değişiklik yapılmamıştır. 

Türkiye  Cumhuriyeti  demokratik,  laik,  sosyal  bir  hukuk  devletidir.
Anayasamızın 11. maddesinde "Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı
organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk
kurallarıdır" denilmektedir. Anayasamızın 136. Maddesinde ise  “Diyanet İşleri
Başkanlığı,  laiklik  ilkesi  doğrultusunda,  bütün  siyasi  görüş  ve  düşünüşlerin
dışında  kalarak  ve  milletçe  dayanışma  ve  bütünleşmeyi  amaç  edinerek,  özel
kanununda  gösterilen  görevleri  yerine  getirir”  denerek  Diyanet  İşleri
Başkanlığı’nın görev ve yetkilerinin sınırları çizilmiştir. 

 Laiklik  İlkesini  benimsemiş  ve  bu  ilkeyi  Anayasasının
“değişmez/değiştirilemez”  hükmü  olarak  kabul  etmiş  olan  ülkemizde;  yasal
dayanağını Anayasadan alan Diyanet İşleri  Başkanlığı tarafından, Anayasa ve
yasalar  ile  güvence  altına  alınan  temel  hak  ve  özgürlükleri  ortadan  kaldırır
şekilde  tutum ve davranışlar sergilenmesi kabul edilemez. 



Bu  açıklamalar,  Birleşmiş  Milletler  Çocuk  Hakları  Sözleşmesi  olmak
üzere  ülkemizin  taraf  olduğu  sözleşmelere  de  aykırıdır.  Birleşmiş  Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 19/1 gereğince “bu sözleşmeye taraf devletler,
çocuğun  ana-babasının  ya  da  onlardan  yalnızca  birinin,  yasal  vasi  veya
vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken bedensel
veya zihinsel saldırı, şiddet veya suiistimal, ihmal ya da ihmalkar muameleye,
ırza geçme, dahil,  her türlü,  istismar ve kötü muameleye karşı korunması için:
Yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar” düzenlemesi devletlere
çok açık bir yükümlülük getirmiştir. 

Yine bu ve buna benzer değerlendirmeler,   “TCK uyarınca açıkça“ suç
işlemeye  teşvik  etmek  ve  suç  işleme  kararını  kuvvetlendirmek”  kapsamında
değerlendirilmelidir. Bu, nedenle sorumlu olan kişi veya kurum hakkında derhal
soruşturma başlatılmalıdır. 

Özellikle son dönemdeki Nüfus Hizmetleri Kanunundaki değişiklikler de
dikkate alındığında yaşanan tartışmaların tamamı dini  referansların toplumsal
yaşamda hukuksal şekillenmeye yol açacak biçimde değerlendirildiği kaygısını
artırmaktadır. 

Antalya Barosu olarak;

Çocukların cinsel istismarına neden olacak hiçbir görüş ve açıklamanın
savunulamayacağını  bir  kez  daha  hatırlatıyor,  Diyanet  İşleri  Başkanlığı'nı
Anayasa ve yasal sınırlar içinde kalmaya, resmi web sitelerinde yer alan hukuka
ve vicdana aykırı tanım ve açıklamaları derhal kaldırmaya çağırıyor ve yürütme
organından Anayasaya ve taraf olunan BMÇHS uyarınca, çocukların her türlü
istismar ve kötü muamelelerden korunması için gerekli önlemleri bir an önce
almasını talep ediyoruz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
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BASINA VE KAMUOYUNA

Uğur  MUMCU,  yaşamı  boyunca,  Atatürk  ilke  ve  devrimleri,  Türkiye’nin
demokratik  ve  laik  bir  cumhuriyet,  insan  haklarına  dayalı  sosyal  bir  hukuk
devleti olması için mücadele eden yiğit bir devrimciydi.

 Hep gerçekleri yazdı. Kalemi hiç yılmadı, eğilmedi, bükülmedi…

Antalya Barosu tarafından, 2007 yılından bu yana, her yıl, bu büyük devrimci
anısına, “UĞUR MUMCU ÖZEL ÖDÜLÜ” verilmektedir. 

2017  yılı  ödülünün  de,  1964  baharında  tanıştığı  “kalpaksız  kuvvacı"  Uğur
Mumcu'yla Yeni Ortam, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde birlikte çalışan ve
yolları  hiç  ayrılmayan,  "Türkiye  Uğur  Mumcu’yu  kaybederek  değerli  bir
gazetecinin yanında bir ‘ADAM’ı kaybetmiştir diyen, bağımsızlığın, özgürlüğün
ve Cumhuriyetin alametifarikalarından, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Ali
Sirmen’e verilmesi uygun görülmüştür.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
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BASINA VE KAMUOYUNA 

24/11/2016 tarihinde; "Memlekette OHAL ilan edildiği tarihten bu yana yaşamın
her alanında; karakollarda, adliyelerde, cezaevlerinde vs, yurttaşların savunma,
adil  yargılanma,  avukatlarına  erişebilme  haklarını  kullanabilmeleri  için
mücadele  veriyoruz.  Hukukun üstünlüğünü ve  insan haklarını  savunmak için
gerek ifade ve sorgularda, gerek ilgili yetkililerle diyaloglarımızda ve gerekse
alanlarda  elimizden  geleni  yapmaya  çalışıyoruz.  Bugün  geldiğimiz
aşamada hukuki mücademizi  Anayasa Mahkemesi'ne de taşımak zorunlu hale
gelmiştir. Bu nedenle Antalya Barosu Başkanlığı, İnsan Hakları Merkezimizin
de  katkılarıyla,  676  sayılı  KHK'nın  1,2,3,4,5  ve  6.  Maddelerinin  OHAL'in
amacına aykırı ve ölçüsüz olduğu gerekçesiyle, ilgili hakların ihlal edildiğinin
tespiti amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştur. Hukuki süreç tarafımızca
titizlikle  izlenecek  ve  meslektaşlarımız  bilgilendirilecektir."  demiştik.
Anayasa Mahkemesi'nin 24/07/2017 tarih ve 2016/42975 sayılı dosya üzerinden
verdiği  "başvurunun  kabul  edilemez"  yönündeki  kararına  karşı,  31/01/2018
tarihinde  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi'ne  başvuruda  bulunulmuştur. 
Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



 

07 ŞUBAT 2018

BASINA VE KAMUOYUNA 

Söze,  daha  geçen  günlerde  saygı  ve  şükranla  andığımız  Uğur  Mumcu'yla
başlıyoruz:  "Adaletin  üç  ayağı  vardır.  Bu üç  ayağın  birincisi  yargıç,  ikincisi
savcı,  üçüncüsü  avukattır.  Adaletin  bu  üç  ayağından  biri  zedelenirse,  adaleti
ayakta  tutmaya  olarak  yoktur.  Bunun  içindir  ki  hukuk  devleti,  yargı
bağımsızlığına  ve  özgür  barolara  dayanır.  Yargıç  bağımsız  değilse,  savcı
bağımsız  değilse,  avukat  her  gün  çeşitli  baskılarla  karşı  karşıya  ise  bundan
adalet duygusu zarar görür, dolayısıyla bütün toplum, bu zararın yükünü taşımak
zorunda kalır."

Hukukun  üstünlüğü  endeksinde  113  ülke  arasında  101.  sıraya  gerilediğimiz,
yargı  bağımsızlığında  üçüncü  dünya  ülkelerinin  seviyesine  düştüğümüz  bu
süreçte, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandıran,
yurttaşların  hak  arama  özgürlüklerinin  temsilcisi  olan  avukatlar,  avukatların
örgütleri  olan  barolar  ve  baroları  temsil  eden  Türkiye  Barolar  Birliği,
açıklanamaz ve kabul edilemez bir baskı ve tehlikeyle karşı karşıyadır. İlerleyen
aşamalarda  bağlı  ve  bağımlı  barocuklar  yaratılmak  istendiğinin  farkındayız.
Bugünse Türkiye Barolar Birliği’nin Türkiye'si silinmek istenmektedir. Bu istek,
Cumhuriyet  savcılarının  "Cumhuriyet"inin  düşürülmesi  isteğiyle  eşanlamlıdır.
Bu  istek,  Türk  Milleti  adına  karar  veren  mahkemelerin,  kimin  adına  karar
vereceği tartışmasına da neden olacak, çok ciddi tehlikeler içeren bir istektir. 

Yargı,  yalnızca  yargıçlara,  yalnızca  savcılara,  yalnızca  avukatlara
bırakılamayacağı gibi,  yalnızca seçilmişlere  de bırakılamaz.  Yargı  milletindir,
kamusaldır. 



Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye, bir lütuf değildir. Çetin ve
zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır. 

Bizler  Atatürk  ilke  ve  devrimleri  için,  Türkiye’nin  demokratik  ve  laik  bir
cumhuriyet,  insan  haklarına  dayalı  sosyal  bir  hukuk  devleti  olması  için  hep
mücadele  ettik,  etmeye  de  kararlıyız.  Hukuk  devletinin  olmazsa  olmaz
koşulunun  bağımsız  ve  tarafsız  yargı;  yargının  da  olmazsa  olmaz  koşulunun
özgür savunma olduğunu biliyoruz.

Eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de, gönencin de, varsıllığın da hukukun
üstünlüğünden  geçtiğinin  bilinciyle  tarihe  not  düşüyoruz:  Hukuk  devleti
yıkılırsa, geriye kalana devlet denmez!

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



11 ŞUBAT 2018

“BAĞIMSIZ BAROLAR HUKUK GÜVENLİĞİNİN TEMİNATIDIR”

10 Şubat 2018 tarihinde Hatay'da toplanan ve Türkiye Barolar Birliği'nin eşit
kurucularından olan Adana Barosu, Antalya Barosu, Bursa Barosu, Gaziantep
Barosu, Hatay Barosu ve Sakarya Barosu başkanları olarak, tarihe not düşülmesi
için  bir  kez  daha  ifade  ediyoruz:  Bugün  Türkiye  Barolar  Birliği  tarafından
basına ve kamuoyuna duyurulan olağanüstü toplantı çağrısını destekliyoruz ve
hep  birlikte  orada  olacağız.  Yaşanan  süreç,  genel  geçer  sözlerle,  tavırlarla
geçiştirilemeyecek  kadar  ciddi,  önemli,  ağır  ve  karanlıktır.  Ülkemiz,
yurttaşlarımız ve mesleğimiz adına yaşamsal öneme sahiptir. Kim olduğumuzun
ve  tarihsel  sorumluluğumuzun  bilinciyle  bilinmesini  istiyoruz  ki;
Türkiye  Barolar  Birliği’nin,  Baroların  ve  Türkiye'nin  tüm  avukatlarının
katılımıyla  yapılacak  24  Şubattaki  toplantıda  sözün  eyleme  dönüşünü
konuşacağız. Bizim üzerimizden Türkiye Cumhuriyeti'yle hesaplaşma siyasetini
boşa  çıkaracağız.  Antidemokratik  yargı  yaratıp,  savunmanın  temsilcisi  biz
avukatları  da  siyasi  otoriteye  bağlamak  isteyenler  de  bilsin  ki;  hukuk
devletinden  ve  hukukun  üstünlüğünden  hiçbir  durumda  ve  koşulda
vazgeçmeyeceğimizi tarihe kazıyacağız. Birileri “Türkiye'de yargı yoktur” algısı
oluşturmak isteyebilir; ama, bizim için bağımsız ve tarafsız yargı, özgür Barolar
ve  özgür  Türkiye  Barolar  Birliği  'Adaletin'  yaşama geçmesi  için  her  şeydir!
Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik, laik ve sosyal bir Hukuk Devleti olması
için geçmiş dönemlerde avukatlar (12 Eylül cuntacılarının İstanbul Barosu'nun
kapısına mühür vurarak, Başkanımız Av. Orhan Adli Apaydın'ı tutuklaması gibi)
bedel  ödedi;  bizler  de  her  türlü  bedeli  ödemeye  hazırız!
Kamuoyuna saygı ile sunarız.

15/02/2018



KAMUOYUNA DUYURUDUR
 

Siyasal iktidarın nereden çıktığı anlaşılamayan bir biçimde meslek odalarını ve
örgütlerini hedef haline getirmesi kabul edilemez bir durumdur. 

Meslek örgütlerini ve Baroları sivil toplum kuruluşu gibi değerlendirip “isteyen
avukat ve doktorun” kendi birliğini seçme hakkı olduğunun ileri sürülmesi, bu
meslek örgütlerinin yapısına ve kanunlarına aykırıdır.

Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşu ya da herhangi bir dernek değildir. 

Meslek örgütlerinin çatı yapılarının bölünmesi halinde, meslek etik ve disiplini
açısından sorunlar yaratacak çok büyük bir karmaşaya neden olunacaktır.

Türkiye Barolar Birliği’nin ve Baroların hedef haline getirilmesi, bu kurumsal
yapılar açısından kabul edilemez. 

Saldırı, bir kişiye ya da bir yapıya değil, binlerce yıllık geleneği olan avukatlık
mesleğine  ve  mesleğin  temsil  ettiği  hak  sahiplerine,  daha  açık  söyleyişle,
halkımızadır.

OHAL  sürecindeki  çok  sayıdaki  hukuksuzluğa  karşı  mücadele  eden
avukatlardan rahatsızlık duyulması, iktidar açısından anlaşılır bir durumdur. 

Öte  yandan,  bunun  çözümü  Baroları  ve  Türkiye  Barolar  Birliği'ni  ortadan
kaldırmaktan  değil,  OHAL hukuksuzluğunu  kaldırmaktan  ve  hukuk devletini
tesis etmekten geçer.

Türkiye’de  adaletin,  yargının  ve  avukatların  binlerce  sorunu varken,  Türkiye
Barolar  Birliği’ndeki  “Türkiye" kelimesi  kaldırılınca  mı  avukatların,  yargının
sorunları çözülecektir? 

Birden  fazla  Baro  ve  Birlik  oluşunca  mı  halkın  adalete  erişimi  hızlanacak,
duruşmalar daha kısa sürede sonuçlanacaktır? 

Meslek örgütlerini dağıtınca mı meslekler daha nitelikli icra edilecektir? 

Barolar  güçsüzleşince  mi  apartmandan  bozma  hukuk  fakültelerinin  sayısı
azalacaktır?

Barolar  etkisizleştirilince  mi  Anayasa  Mahkemesi  kararları  derhal
uygulanacaktır? 

Avukatlar bölününce mi haksız gözaltılar ve tutuklamalar ortadan kalkacaktır?  

15 yıldır tek başına Türkiye'yi yöneten iktidar,  bu 15 yılda avukatların hangi
sorununu çözmüştür?  

Avukatların  sorunlarının  çaresi,  Türkiye  Barolar  Birliği  isminde  yer  alan
"Türkiye" kelimesi midir, birden fazla Baro ve Birlik midir?

Aksine,  Baroların  ve  Türkiye  Barolar  Birliği’nin  bölünmesi,  hukuksuzlukları
artıracak,  adalete  erişimi  iyice  kısıtlayacak,  mağduriyetlerin  artmasına,
güçsüzleşen örgütler nedeniyle yurttaşların ve avukatların hak aramasının iyice
önüne geçilmesine neden olacaktır.



Türkiye'nin bütün sorunları  çözüldü de tek sorunu meslek  örgüt  ve birlikleri
ismindeki "Türk, Türkiye" kelimelerini tartışmak mı kaldı?

Siyasal iktidar neden "Türk, Türkiye" kelimelerinden rahatsızdır? 

Bu kavramları, yalnızca siyasal iktidarın istediği kurumlar mı taşıyabilir?

Unutulmamalı ki, kişiler ve iktidarlar gidici, kurumlar kalıcıdır.

İktidarın görevi kurumları dağıtmak ve işlemez hale getirmek değil, tam tersine
kurumların  görevlerini  yerine  getirmeleri  için  önündeki  engelleri  kaldırmak,
seslerine kulak vermektir.

Bu nedenlerle Baromuzun ve Türkiye Barolar Birliği’nin yanındayız. 

Tüm meslektaşlarımızı, yaşamsal öneme sahip bu sorunu sahiplenerek, 24 Şubat
Ankara  buluşmasına  omuz  vermeye  davet  ediyor  ve  orada  olacağımızı  ilan
ediyoruz.
 

ANTALYA BAROSU DELEGELERİ
 

AV. POLAT BALKAN

AV. DENİZ FİLİZ

AV. ALPER TUNGA BACANLI

AV. HASAN UĞUR

AV. CENGİZHAN GÖKÖZ

AV. GÜLCİHAN TÜRE

AV. FATMA BİRSEN ŞAKRAK

AV. MAKBULE TANIŞ

AV. İSMET HANCI

AV. TUNCAY KOÇ

AV. MUSTAFA MURAT BİLGİN

AV. CAVİT ARI

AV. MEHMET ZEKİ DURMAZ

AV. DİLEK ZEYBEKOĞLU



05/03/2018

BASINA VE KAMUOYUNA

06  Mart  1930,  tarihimizin  en  büyük  devrimcisi  olan,  bağımsız  ve  özgür
düşünebilen bir halk yaratmak için meşaleyi yakan Mustafa Kemal Atatürk’ün
Antalya’ya geldiği gündür. İlk gelişinin üzerinden 88 yıl geçti ve biz fikri hür,
vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak ATA’mızı  kentimizde ağırlamaktan hala
onur duyuyoruz.

Antalya  Barosu  ATA’mızın  kurduğu  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  bir  kurumudur
(solunda Antalya Barosu ilk başkanı Av. Kazım Azamet yer almaktadır) ve bizler
Cumhuriyete olan adalet borcumuzu ödemek için mücadele etmeye kararlıyız.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



21 MART 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Danıştay Başkanı'nın görüşlerini reddediyoruz!

Anayasa  değişikliği  referandumu  sürecinde,  “Çağdaş  demokrasilerin  temeli
hukuk devletine dayanır. Hukuk devleti de kuvvetler ayrılığı ve denge/denetleme
mekanizmaları üstüne kurulur. Önerilen Anayasa değişiklik metni bu anlamda
tehlikeli, yıkıcı ve yok edicidir” demiştik. Ne kadar haklı olduğumuzu kaygıyla
ve üzülerek gözlemliyoruz.

Danıştay’ın  149.  kuruluş  yıldönümü  nedeniyle  düzenlenen  törende  konuşan
Danıştay Başkanı'nın OHAL ve KHK’ları savunan görüşlerini reddediyoruz. Bir
yüksek  mahkeme  başkanının,  hukuka  aykırılıkların  ve  hak  ihlallerinin  hiç
olmadığı kadar yoğunlaştığı OHAL’i ve buna bağlı olarak çıkarılan ve “Kanun
Üstünde” ya da “Anayasa Hükmünde” bir niteliğe bürünen KHK’ları savunması
hukukla açıklanamaz. Gerçek bir hukukçu, cübbe iliklemez, çay toplamak için
sıraya girmez; bağımsız ve tarafsız olur, en çok da siyasal iktidarlar karşısında…

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



27 MART 2018

 İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞAMA GEÇİYOR

Antalya  Valiliği  tarafından 2018/2  sayılı  “Kadına  Yönelik  Şiddet  ve  Aile  İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele ile İlgili Usul ve Esaslar” hakkında
genelge yayınlanmıştır. 

Anayasamız  gereği  yasa  hükmünde  olan  İstanbul  Sözleşmesi  ve  6284  sayılı
"Ailenin  Korunması  ve  Kadına  Karşı  Şiddetin  Önlenmesine  Dair  Kanun"
hükümlerine  dayanılarak  hazırlanan  ve  yürürlüğe  konan  genelgenin
hazırlanmasında büyük bir çaba ve emek harcayan, başta Antalya Barosu Kadın
Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu olmak üzere, bütün bileşenlere
teşekkür ederiz.

Kadına  yönelik  şiddetin  önlenmesi  mücadelemiz,  dün  olduğu  gibi  yarın  da,
yüksek bir farkındalıkla sürecek. 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



05/04/2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Kuvvetler  tekliğinin,  bir  başka  söyleyişle  bütün  yetkilerin  bir  kişide
toplanmasının  istendiği,  denge  ve  denetleme  düzeneklerinin  yok  sayıldığı,
halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan gazetecilerin
tutuklandığı;  adil  yargılanma,  hukuk  güvenliği  gibi  kavramlara  işlerlik
kazandırmak  için  mücadele  eden  ve  yurttaşların  hak  arama  özgürlüğünün
temsilcisi  olan  biz  avukatların  siyasi  otoriteye  bağlanmak,  çeşitli  baskı  ve
sindirme yöntemleriyle susturulmak istendiği, tutuklandığı günlerden geçiyoruz.

Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı isteğinin doğal uzantısı olarak, yargı
bağımsızlığına ve özgür barolara, Türkiye Barolar Birliği’ne dayanması gereken
hukuk devletinin askıya alındığı,  demokrasinin dondurulduğu, özgür olmayan
ülkeler  kategorisine  alındığımız,  hukukun  üstünlüğü  endeksinde  113  ülke
arasında 101. sıraya gerilediğimiz günlerden geçiyoruz.  

Meclis iradesinin yerini KHK’ların, bir başka söyleyişle kanun üstünde, anayasa
hükmünde kararnamelerin aldığı, olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne
bağlandığı, devletin silah kullanma tekelini sivil paramiliter güçlerle paylaştığı,
Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce tanınmadığı, çay toplama
sırasına girenlerin, iliksiz cübbelerinde düğme arayanların, varlık nedeni olan
anayasal  denetimi  reddedenlerin  yargı  bağımsızlığı  güzellemeleri  yaptığı
memleketimizde, bizlere düşen, yargı bağımlıdır, taraflıdır, demektir! 

Yargı,  yalnızca  yargıçlara,  yalnızca  savcılara,  yalnızca  avukatlara
bırakılamayacağı gibi,  yalnızca seçilmişlere  de bırakılamaz.  Yargı  milletindir,
kamusaldır. 

Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye, bir lütuf değildir. Çetin ve
zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır.

Tarihi binlerce yıla dayanan ve halkın hak arama özgürlüğünün somutlaşması
olan savunmaya yapılan saldırı,  halka  yapılan  saldırıdır.  Unutulmamalıdır  ki,
Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir! 

Kamu hizmeti gören, aynı zamanda serbest meslek niteliğine sahip, bağımsız,
yargının  temel  değerlerinden  olan  Avukatlık  mesleği,  bugünlere,  yüzyıllara
dayanan özgürlük ve hukuk devleti  mücadelesiyle gelmiştir.  Avukatlar,  kamu



hizmeti  görür;  ancak,  kamu  görevlisi  değildir.  Bu  anlamda  devlete  karşı  da
bağımsızdır!

Bizler Eski Önasya’da da vardık, Mezopotamya’da da vardık, Antik Yunan’da
da vardık, Roma’da da vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. 

Bizler  Atatürk  ilke  ve  devrimleri  için,  Türkiye’nin  demokratik  ve  laik  bir
cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için, inançlı
bir  kararlılıkla  mücadele  etmeyi  sürdüreceğimizi  bildiriyor  ve  bu  yolda
dayanışmayı  daha  da  çoğaltacağımızı  yüksek  sesle  ve  bir  kez  daha
vurguluyoruz.

Eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de, gönencin de, varsıllığın da hukukun
üstünlüğünden  geçtiğinin  bilinciyle  tarihe  not  düşüyoruz:  Hukuk  devleti
yıkılırsa, geriye kalana devlet denmez!

BİZ AVUKATIZ, İTİRAZ EDERİZ, SUSMAYIZ!

OHAL  DERHAL  KALDIRILMALI  VE  KHK  REJİMİNE  SON
VERİLMELİDİR!

HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT!

YAŞASIN  HUKUK  DEVLETİ,  YAŞASIN  İNSAN  HAKLARI,  YAŞASIN
AVUKATLAR!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



14-15  NİSAN  2018  BALIKESİR  EGE-MARMARA  GENİŞLETİLMİŞ
BÖLGE BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ. 

14-15 Nisan 2018 tarihinde Balıkesir/Edremit’te bir araya gelen Ege – Marmara
Genişletilmiş  Baro  Başkanları  toplantı  gündemleri  itibariyle  görüştükleri
konular  çerçevesinde  aşağıdaki  hususları  kamuoyuna  açıklamayı  gerekli
görmüşlerdir:  Baro  Başkanları  “olağanüstü”  bir  yönetim  şekli  olarak  kabul
edilmesi  gereken  OHAL’in  giderek  olağan  bir  yönetim  modeline  dönüşmüş
olmasından kaygı duymaktadırlar. 2 yıla yaklaşan bir sürecin, sadece hak arama
özgürlüğünü  kısıtlamakla  kalmadığı,  giderek  hukuksuzluğu  kökleştiren  bir
yapısallığa  vardırıldığı  tespit  edilmektedir.  Bu  tespitler  avukatlık  mesleği  ve
işlevi ile uyum göstermeyen, mesleğin ifa edilmesinde ciddi sorunlar doğuran
bir  sonucu  ifade  etmektedir.  OHAL  çerçevesinde  çıkarılan  KHK’lar  eliyle
yapılan  düzenlemeler,  ülkemizdeki  hak  arama  faaliyetini  bir  labirente
dönüştürmüştür. Özellikle de OHAL inceleme komisyonunun idari yetersizlikle
malul  yapılanması  ile  ilke  kararlarını  göz  ardı  eden  “kapalı  yapısı”  yakın
geleceğin çok önemli yargısal  sorunlarının başat faktörü olacaktır.  KHK’ların
TBMM’den geçmiş olması nedeniyle, yasa gücüne kavuşan KHK hükümleri ve
eki listelerle ilgili OHAL inceleme komisyonunun işlevi de yakın geleceğimizin
ciddi bir tartışmasını teşkil  edecektir.  OHAL düzenine mutlaka son verilmeli,
uzatılmamalıdır.  Baro  Başkanları,  mesleğimizi  tehdit  eden  gelişmelerle  ilgili
geniş değerlendirmeler yapmışlardır: • Toplantıya katılan Baro Başkanları TBB
tarafından  Barolarla  ortak  olarak  geliştirilen:  Avukatlık  Kanununun  35/A
hükmünün yaygın bir uygulamaya dönüşmesi konusunda mutabıktırlar. • Hasar
tespiti amacıyla kurulan şirketlerin giderek avukatlık mesleğini ikame eden bir
algıyla  oluşturulup,  çalıştığı  tespit  edilerek  bu  şirketlerin  hukuki  konularının
sorgulaması  ve  avukatlığa  münhasır  yetkilerin  kullanılması  nedeniyle  yasal
yollara başvurulması kararı alınmıştır. • Adli Yardım ödemelerindeki gecikmeler
ile zorunlu müdafilikte yetersiz ücret ve masraf ödemeleri konusunun giderek
kronikleşen  bir  boyut  aldığı,  sorunun  aşılabilmesi  bağlamında  çalışmalar
yapılması gerektiği kanısını paylaşmışlardır. • Avukatların yasa gücü ile sahip
bulundukları  yetkilerini  adliyeler  içinde  dahi  kullanılmasını  engelleyen  bazı
uygulamaları  paylaşan  Baro  Başkanları,  özellikle  de  soruşturma  evraklarının



izlenmesi/  görülmesini  engelleyen  kararlar  ile  UYAP  sisteminin  Avukat
portalındaki değişikliğin yarattığı sorunların Adalet Bakanlığı nezdinde çözümü
için girişimde bulunulmasını kararlaştırmışlardır. • Mesleğin içinde bulunduğu
durumla ilgili  olarak yapılan değerlendirmeler bağlamında, hızla artan avukat
sayısının doğurduğu sorunları tartışan Başkanlar, yeni iş alanları açılması veya
mevcutların kaybedilmemesi için rekabetin önemine vurgu yaparak, özellikle de
genç  avukatların  yeni  gelişen  çerçeveye  yönelmelerinin  bu  sayede  mümkün
olabileceğine  işaret  etmişlerdir.  Baro  Başkanları,  hukuk  devleti  idealinin
Demokrasi  için  ilk  koşul  olduğunun  bilinci  ile  yargının  bağımsızlığı  ve
tarafsızlığının  bu  yaklaşımlarla  gerçekleşeceği  inancını  pekiştirmişlerdir.
Türkiye’nin çok hızlı  bir  süreçte  yapısal  reformlara ve demokrasisini  tahkim
etmeye ihtiyacı olduğunu düşünen Başkanlar, OHAL sürecine son verilmesi ile
başlayacak  yeni  aşamada,  hukuk  devletinin  inşasını  “temel  şart”  olarak
değerlendirmişlerdir. 

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük 

Afyonkarahisar Baro Başkanı Av.Turgay Şahin 

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan 

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt 

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay 

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik 

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan 

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan 

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Rıza Öztekin 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu 

İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan 

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

 Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe 

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam 

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan 

Sakarya Barosu Başkanı Av.Zafer Kazan 

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer 

Uşak Barosu Başkanı Av. Gürcan Sağcan 

Yalova Baro Başkanı Av.Hakan Gergeroğlu



17 MAYIS 2018 

HER İLDE, HER OKULA BİR AVUKAT!

Kamuoyuna;
Ülkemiz, ‘baskın erken seçim’ kararı ile daha önce benzeri yaşanmamış yeni bir
seçim sürecine girdi.

OHAL  koşulları  altında  ve  Seçim  Kanunu'ndaki  son  değişikliklerle  24
Haziran'da  yapılacak  seçimlerde,  vatandaşlarımızın,  seçim  süreçlerine  olan
güvenlerini  kaybettiklerini;  hatta  sandık  görevlilerinin  dahi  kanun
değişikliklerini  yorumlamakta  zorlandıklarını;  vatandaşların  seçme  haklarını
özgürce  kullanmak  konusunda  haklı  endişeleri  olduğunu  görüyoruz.  Bu
nedenlerle her seçimde olduğu gibi ama bu kez çok daha etkin bir katkı sunmak
üzere, "Her ilde, her okula bir avukat" hedefiyle sandık güvenliği konusunda
aşağıda isimleri bulunan Barolar ile çok değerli çalışmaları olan Sensiz Olmaz
Hareketi ile birlikte çalışma yapmaya başladık. Bu kapsamda ilk toplantımızı 17
Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu’nda yaptık. Toplantıya 17 baro başkanımız
ile  yönetim  kurulu  üyeleri  ve  meslektaşlarımız  katıldı.  Ankara  Barosu  ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Muğla,
Aydın, Adana, Gaziantep, Düzce, Bilecik, Trabzon, Ordu, Amasya, Şanlıurfa ve
Denizli  Barolarının  başkanları  ya  da  temsilcileri  hazır  bulundu. Diyarbakır,
Bingöl,  Van,  Sakarya,  Burdur,  Isparta,  Çorum,  Kırşehir,  Kütahya  ve  Rize
baroları  ise  mazeretli  oldukları  için  katılamadı.Toplantıda,  seçim  güvenliği
eğitiminin nasıl yapılacağı; hangi illerin seçim güvenliğinde şaibeleri daha çok
yaşadığı  ve  her  okula  bir  avukat  görevlendirilmesinin  yöntemleri
tartışıldı.Toplantıda, 22 Mayıs Salı günü ikincisi İstanbul'da yapılacak toplantı
ile tüm baro başkanlarına Seçim Güvenliği Eğitimcileri Eğitimi verilmesi ve bu
suretle  baro  başkanlarının  kendi  illerinde  meslektaşlarının  eğitimine  katkıda
bulunması; seçim güvenliği konusunda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki  tüm  barolara  ve  meslektaşlara  destek  olmak  ve  ortak
yapılabilecek çalışmalar için 29 Mayıs’ta Diyarbakır'da yine tüm baro başkanları
ile toplantı yapılarak seçim güvenliğinin birlikte sağlanması konusunda destek
olunması  kararlaştırıldı.
Kamuoyuna önemle duyururuz.

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI       İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI            ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI          MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI
AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI  ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI            GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI 
DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI          BİLECİK BAROSU BAŞKANLIĞI       
TRABZON BAROSU BAŞKANLIĞI     AMASYA BAROSU BAŞKANLIĞI
ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI  DENİZLİ BAROSU BAŞKANLIĞI



22 MAYIS 2018

“24 Haziran seçimlerinde her ilde,  her  okula bir  avukat” görevlendirmeyi ve
seçim  güvenliğinin  sağlanmasına  katkı  sağlamayı  amaçlayan  çalışma
çerçevesinde 29 Mayıs 2018 Salı günü Diyarbakır’da bölge baro başkanlarının
katıldığı bir toplantı yapıldı.

Toplantıdan sonra bir sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirge şöyle:

24 Haziran 2018 tarihinde özü itibariyle “Baskın Seçim” niteliği taşıyan yeni bir
seçim süreci yaşanacaktır.

Seçim Kanunu'ndaki son değişikliklerle 24 Haziran'da ve OHAL koşullarında
yapılacak seçimlerde, vatandaşlarımızın kaybettikleri güveni yeniden sağlamak,
oy kullanmaya teşvik etmek, iradenin sakatlanmasını engellemek ve elde edilen
sonuçların meşruiyetinin tartışılmadığı bir atmosfere ulaşabilmek, adalet arayışı
içerisinde olan avukatlar için temel bir görevdir. Diğer yandan, yeni bir sistemi
ifade eden seçime giderken, değişen mevzuatın hukuki çerçevesinin tayininde
avukatların aktif görev almaları, yukarıda belirtilen amaca erişilmesinde temel
etmen olacaktır.  Bu gerekler sağlanır ise yurttaşların seçme haklarını özgürce
kullanmak konusundaki haklı endişelerinin aşılabileceği inancındayız.

Bu nedenlerle her seçimde yapmış olduğumuz çalışmaları bu defada "Her ilde,
her okula  bir avukat" hedefiyle yinelemekteyiz. Sandık güvenliği konusunda,
aşağıda isimleri bulunan 15 Baronun da içinde bulunduğu toplam 29 Baro ve
Sensiz  Olmaz  Hareketi,  eşgüdüm  ile  çalışarak  adil,  eşit  ve  özgür  seçim
koşullarının oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda ilk toplantı 17 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu’nda, ikincisini
22  Mayıs  2018  tarihinde  de  İstanbul  Barosu’nda  yapılmıştır.  Bugün  de  (29
Mayıs 2018) aynı amaçlarla Diyarbakır Barosu ev sahipliğinde toplanılmış olup
toplantıya  15  Baro  Başkanı  ile  yönetim  kurulu  üyeleri  ve  meslektaşlar
katılmıştır.

Bu süreçte;  İstanbul toplantısında Seçim Güvenliği Eğiticileri  Eğitimi verilen
Baro  Başkanlarının  kendi  illerinde,  meslektaşlarının  eğitimine  katkıda
bulunması hedeflenmiştir.

Seçim  güvenliği  konusunda  özellikle  risk  oluşturan  Doğu  ve  Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki tüm barolara ve meslektaşlara destek olunması gereği,
ayrıca ve özel olarak tartışılması gereken önemli bir husus olarak saptanmıştır.
Bu doğrultuda, Diyarbakır toplantısında önceki seçimlerden çıkarılan sonuçlar
itibariyle riskli sandıkların tespiti ve bu sandıklara ilişkin alınacak önlemler ile
Bölgede  seçmen  iradesini  sakatlayan  kamu  gücünün  kullanıldığı  alanlar  ve
yöntemler konu edilmiştir.



Barolar, Temel Hak ve Özgürlükler bağlamında, seçim güvenliğini demokrasinin
vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedirler. Avukatlık Kanununun 76 ve 95
maddeleri Barolara bu görev ve sorumlulukları yüklemektedir. Yüksek Seçim
Kurulu’nun  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkındaki  Kanunu  uyarınca  da,  YSK ve
seçim kurulları görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız
ve  tarafsız  olmak  zorundadır.  Bu  bağımsızlık  ve  tarafsızlık  kuralı  uyarınca,
propaganda hürriyetinin ve seçmen iradesinin üstünlüğünün gözetilerek, temel
seçim güvenlik normlarına uyulmasını beklemekte ve izlemekteyiz.

Bu  gerekçelerle  aşağıda  isimleri  yazılı  Barolar  olarak  yurttaşları  özgürce  oy
kullanmaya çağırırken yalnız olmadıklarını, sandık başındaki avukatların onlar
için güvence olacağını bilmelerini bir kez daha vurgularız.

 DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI

ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI

BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI

MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI

ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI

VAN BAROSU BAŞKANLIĞI



      

24 MAYIS 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Yargı  milletindir,  kamu alanıdır.  Bugün,  millet  adına  karar  verme yetkisi  ile
donatılmış Ankara 12. İş Mahkemesi Yargıcı, yargının eşit, kurucu bir bileşeni
ve  milletin  hak  arama  özgürlüğünün  güvencesi  olan  savunmanın  temsilcisi
Avukatları usulsüz ve hukuka aykırı bir biçimde önce duruşma salonundan dışarı
çıkarmış, buna bir Avukata yakışır şekilde itiraz eden Ankara Barosu Başkanı
Av.  Hakan  CANDURAN’a  da  hem  duruşma  salonunda,  hem  de  Adliye
koridorunda hakaretler savurmuş ve saldırmıştır. Bir yargıçta bulunması gereken
hiçbir niteliğe sahip olmadığı ve kabadayılığa soyunduğu anlaşılan Ankara 12. İş
Mahkemesi Yargıcını şiddetle kınıyor, bu kişinin milletimiz ve yargı dünyamız
için, derhal görevden el çektirilmesini ve sonra da meslekten çıkarılmasını talep
ediyoruz. Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
     



24 MAYIS 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya Beydağları  (Olimpos) Sahil  Milli  Parkı  sınırları  içerisinde kalan,  bir
kısmı 2700 yıllık bir geçmişe sahip, 1. Derece Arkeolojik sit alanı olan Antalya,
Kemer, Phaselis Antik  Kenti  mevkii,  878  parsel  numaralı  180.000m²’lik
ormanlık alanın irtifak hakkının, 49 yıllığına bir şirkete tahsis edilmesi için onay
veren Orman ve Su işleri Bakanlığı’nın 29/07/2005 tarih ve 25 sayılı işlemi ile
buna bağlı  olan  Kültür  ve  Turizm Bakanlığı’nın  14/10/2005 tarih ve  153236
sayılı  kesin  tahsis  işleminin  iptal  edilmesi  istemiyle,  ANTALYA BAROSU
BAŞKANLIĞI, TMMOB MİMARLAR ODASI ANTALYA, ŞUBESİ, TMMOB
ŞEHİR  PLANCILARI  ODASI  ANTALYA  ŞUBESİ,  TMMOB  ÇEVRE
MÜHENDİSLERİ  ODASI  ANTALYA  ŞUBESİ,  TMMOB  PEYZAJ
MİMARLARI  ODASI  ANTALYA  ŞUBESİ,  TMMOB  ZİRAAT
MÜHENDİSLERİ  ODASI  ANTALYA ŞUBESİ,  KEMER  ESNAFLARI  VE
TURİZMCİLERİ  DERNEĞİ,  DOĞA  DOSTLARI  SPOR  DERNEĞİ,
ÇIRALIYI SEVENLER DERNEĞİ, S.S. ULUPINAR ÇEVRE KORUMA VE
GELİŞTİRME VE İŞL.  KOOPERATİFİ,  TAHİR ŞİMŞEK,  AHMET KAYA,
ERDAL ELGİNÖZ, SAMİ ADALETLİ, ALİ KARA, BİLAL AKTAN, BÜŞRA
KOÇ, MUHARREM BİRHAN ERKUTLU, ELİF ARIĞ,  BEDİA TURHAN,
TUĞBA PINAR GÜNAL VE YILMAZ VURAL tarafından dava açılmıştı.

Dava sürerken 13/03/2015 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve
yapılan yargılama sonunda, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 30/12/2015 tarih ve
2014/1800 Esas–2015/1543  Karar  sayılı  kararıyla,  dava  konusu  işlemin iptal
edilmesine karar verilmiş ve bu karar Danıştay 14. Dairesi’nin 31/01/2018 tarih
ve 2016/5301 Esas–2018/317 Karar sayılı kararıyla ONANMIŞTIR.

Aynı taşınmazda yapılması planlanan 280 odalı otel ve tatil köyü projesi için,
tahsis alan şirkete verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının da iptal edilmesi
istemiyle,  yine  aynı  meslek  odaları,  sivil  toplum  örgütleri  ve  yurttaşlarımız
tarafından dava açılmıştır.

Dava sürerken 06/03/2014 tarihinde yürütmenin durdurulması kararı verilmiş ve
yapılan  yargılama sonunda  Antalya  2.  İdare  Mahkemesi’nin  2016/543  Esas–
2016/577  Karar  sayılı  kararıyla,  dava  konusu  işlemin  iptal  edilmesine  karar
verilmiş ve bu karar Danıştay 14. Dairesi’nin 29/09/2016 tarih ve 2016/7808
Esas–2016/5373 Karar sayılı kararıyla ONANMIŞTIR.

Antalya’mızın, doğa ve tarih bilinciyle hareket eden meslek odaları, sivil toplum
örgütleri,  duyarlı  yurttaşlarımız  ve  kamuoyunun  dayanışması  ve  işbirliği
yapması  sayesinde  yeryüzünün  en  mitolojik  yerlerinden  biri
olanPhaselis kurtuldu.  Umuyoruz  ki Phaselis Antik  Kenti’ni  gelecek
kuşaklarımıza bırakabiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



29 MAYIS 2018 

Her ilde her okula bir avukat projesi kapsamında Ankara ve İstanbul Barosu’nda
yapılan toplantılarının ardından bu defa Diyarbakır Barosu’nda biraraya geldik!

ADİL BİR SEÇİM İÇİN BİR ARADAYIZ!

24 Haziran 2018 tarihinde özü itibariyle “Baskın Seçim” niteliği taşıyan yeni bir
seçim süreci yaşanacaktır. Seçim Kanunu'ndaki son değişikliklerle 24 Haziran'da
ve  OHAL koşullarında  yapılacak  seçimlerde,  vatandaşlarımızın  kaybettikleri
güveni yeniden sağlamak, oy kullanmaya teşvik etmek, iradenin sakatlanmasını
engellemek ve elde edilen sonuçların meşruiyetinin tartışılmadığı bir atmosfere
ulaşabilmek,  adalet  arayışı  içerisinde  olan  avukatlar  için  temel  bir  görevdir.
Diğer yandan, yeni bir sistemi ifade eden seçime giderken, değişen mevzuatın
hukuki  çerçevesinin  tayininde  avukatların  aktif  görev  almaları,  yukarıda
belirtilen amaca erişilmesinde temel etmen olacaktır.  Bu gerekler sağlanır ise
yurttaşların seçme haklarını özgürce kullanmak konusundaki haklı endişelerinin
aşılabileceği  inancındayız.
Bu nedenlerle her seçimde yapmış olduğumuz çalışmaları bu defada "Her ilde,
her  okula  bir  avukat"  hedefiyle yinelemekteyiz.  Sandık güvenliği  konusunda,
aşağıda isimleri bulunan 16 Baronun da içinde bulunduğu toplam 29 Baro ve
Sensiz  Olmaz  Hareketi,  eşgüdüm  ile  çalışarak  adil,  eşit  ve  özgür  seçim
koşullarının oluşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilk toplantı 17
Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu’nda, ikincisini 22 Mayıs 2018 tarihinde de
İstanbul Barosu’nda yapılmıştır. Bugün de aynı amaçlarla Diyarbakır Barosu ev
sahipliğinde  toplanılmış  olup  toplantıya  16  Baro  Başkanıile  yönetim  kurulu
üyeleri  ve  meslektaşlar  katılmıştır.  Bu  süreçte;  İstanbul  toplantısında  Seçim
Güvenliği  Eğiticileri  Eğitimi  verilen  Baro  Başkanlarının  kendi  illerinde,
meslektaşlarının  eğitimine  katkıda  bulunması  hedeflenmiştir. 
Seçim  güvenliği  konusunda  özellikle  risk  oluşturan  Doğu  ve  Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ndeki tüm barolara ve meslektaşlara destek olunması gereği,
ayrıca ve özel olarak tartışılması gereken önemli bir husus olarak saptanmıştır.
Bu doğrultuda, Diyarbakır toplantısında önceki seçimlerden çıkarılan sonuçlar
itibariyle riskli sandıkların tespiti ve bu sandıklara ilişkin alınacak önlemler ile
Bölgede  seçmen  iradesini  sakatlayan  kamu  gücünün  kullanıldığı  alanlar  ve
yöntemler  konu  edilmiştir.  Barolar,  Temel  Hak  ve  Özgürlükler  bağlamında,
seçim güvenliğini demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görmektedirler.
Avukatlık Kanununun 76 ve 95 maddeleri Barolara bu görev ve sorumlulukları
yüklemektedir.  Yüksek  Seçim  Kurulu’nun  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkındaki
Kanunu uyarınca da, YSK ve seçim kurulları görevlerini yerine getirirken ve
yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır. Bu bağımsızlık ve
tarafsızlık  kuralı  uyarınca,  propaganda  hürriyetinin  ve  seçmen  iradesinin
üstünlüğünün  gözetilerek,  temel  seçim  güvenlik  normlarına  uyulmasını
beklemekte  ve  izlemekteyiz.  Bu  gerekçelerle  aşağıda  isimleri  yazılı  Barolar
olarak yurttaşları özgürce oy kullanmaya çağırırken yalnız olmadıklarını, sandık



başındaki  avukatların  onlar  için  güvence  olacağını  bilmelerini  bir  kez  daha
vurgularız.

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI
BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI
BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI
DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI
MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI
ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI
ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI
VAN BAROSU BAŞKANLIĞI
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Sayın Basın Mensupları,

Anayasanın 135. Maddesi gereği kurulan meslek odalarının Antalya’da örgütlü
gönüllü birlikteliği olan Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu, mesleki ve
toplumsal sorumlulukları gereği Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi
yaşanan  sorunlarla  ilgili  taleplerini  Türkiye’nin  yönetimine  aday  olan
Cumhurbaşkanı adaylarına, siyasi parti yöneticilerine ve kamuoyuna açıklamayı
bir hak ve görev saymaktadır.

Bu  hafta  sonu  Türkiye  tarihinde  ilk  defa,  “Başkanlık  yetkisiyle  donatılmış
Cumhurbaşkanlığı Seçimleri” yapılacaktır.

Parlamenter  sistemin  zayıflatılarak  güçlü  bir  Cumhurbaşkanlığı  Sisteminin
uygulanacağı bu yapı Türkiye’de yenidir. Bu nedenle Türkiye’de daha önce hiç
denenmemiş  bir  yönetim  sistemi  kendi  içinde  çeşitli  riskler  ve  olanaklar
barındırmaktadır. 24 Haziranda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte Parlamento
seçimleri  de yapılacaktır.  Cumhurbaşkanlığı seçimini  kim kazanırsa kazansın,
Parlamentoda  çoğunluğu  kim  sağlarsa  sağlasın  Antalya  Meslek  Odaları
Eşgüdüm Kurulu olarak bazı taleplerimiz olacaktır.

Bir  devletin  ve  toplumun olmazsa  olmaz  üç  önemli  yapısından  olan  eğitim,
sağlık ve hukuk düzeninin reformlara ihtiyacı vardır. Gelecek nesiller için iyi bir
eğitim sisteminin kurulacak olması şarttır. Ezbere dayalı değil yaratıcı, ülkesini
ve dünyayı tanıyan, kendine güvenen nesillerin yetişmesi için eğitim sisteminin
yeniden  düzenlenmesi  ve  temel  eğitimin  herkes  için  ücretsiz  olması  şarttır.
Sistem bir kere düzenlendikten sonra her birkaç yılda bir bu sistem üzerinde
oynanmaması gerekmektedir.

Sağlık  alanında  özelleştirme  uygulamaları  ve  şehir  hastaneleri  modelinden
vazgeçilmelidir. Toplumun temel sağlık ihtiyacını karşılayan, kolay ulaşılabilen,
sağlık  hizmetinin  bütünlüklü  ve  eşitlikçi  sunulabildiği  kamu  sağlık  hizmet
yapıları oluşturulmalıdır.

Seçime  giren  her  siyasi  partinin  ifade  ettiği  gibi  hukuk  sistemimiz  adalet
dağıtamamaktadır.  Hakimlik  teminatı  güvence  altına  alınmalı,  Anayasada  yer



alan  bağımsız  ve  tarafsızlık  ilkesine  işlerlik  kazandırılmalı,  Yüksek
Mahkemelerin itibarlı  olması sağlanmalıdır. Savunmaya yönelik baskılara son
verilmelidir.

OHAL  derhal  kaldırılmalı,  kararnameler  yerine  Meclise  işlerlik
kazandırılmalıdır.

Meslek Odalarına yönelik vesayet anlamına gelecek uygulamalara son verilmeli,
mali ve idari açıdan özerk olmalarına dikkat edilmelidir.

Yaşanabilir bir kent ve kırsal yaşam için, doğa ile uyumlu, ranta dayalı olmayan
bir planlama anlayışı geliştirilmelidir.

Doğal ve kültürel değerler tahrip edilmemeli, bu değerlerle beraber bir kalkınma
stratejisi  gündeme getirilmeli,  kent  suçu oluşturacak rantsal  yatırımlar  yerine
kent hakkı odaklı sürdürebilir planlamalar gerçekleştirilmelidir.

İhtiyaç ve istihdam olanakları değerlendirilmeden yeni üniversiteler açılmamalı,
diplomalı işsizler ordusunun daha fazla artmaması için kontenjanlara sınırlama
getirilmelidir.

Tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğu ortadayken bu alanlarda dışa
bağımlılık  azaltılmalı,  üreticilere  destek  verilmeli,  tarım  alanları  ve  meralar
yapılaşmaya açılmamalıdır.

Gelir  dağılımındaki  adaletsizliğin  giderilmesi,  kamu  yatırımlarının  artırılarak
kamuda  istihdamın  desteklenmesi  ve  üretime  dayalı  istikrarlı  bir  ekonomik
düzen  kurulmalı,  bunlar  yapılırken  de  şeffaf  olunmalı,  yolsuzluklara  geçit
verilmemelidir.

Barış içinde,  kardeşçe bir arada yaşamak için eşitlik, özgürlük, demokrasi ve
toplumsal  uzlaşı  sağlanmalıdır.  Bu  yüzden  toplumu  ayrıştırıcı  dil  ve
söylemlerden de kaçınılmalıdır.

Oyumuzu bu ilke ve kriterler ışığında kullanacağımızı, kim seçilirse seçilsin, bu
ilkeler  doğrultusunda  çalışmalarımıza  devam  edeceğimizi,  kamuoyuna
duyurmayı görev bilmekteyiz.

Halkın iradesinin yansıyacağı en yüksek yer olan seçim sürecinin barış içinde
geçmesini,  halk  iradesinin  sandığa  tam  olarak  yansımasını  temenni  eder,
ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU
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BASIN AÇIKLAMASI

Hayvan Hakları Yasası İçin Daha Neyi Bekliyoruz?

Biz hayvan severler ve yaşam hakkı savunucuları, Sapanca’da ormanlık alanda
hunharca  kolları,  bacakları,  kuyruğu  kesilerek  ölüme  terk  edilen  ve  hayatını
kaybeden yavru köpek için tek yürek olarak burada toplandık. 

Avukatı,  sanatçısı,  siyasetçisi,  kadını,  çocuğu,  yaşlısı-genci  ile  toplumun  her
kesimini  derinden  sarsan  bu  cinayet,  ne  yazık  ki  hayvanlara  karşı  yıllardır
aralıksız  ve dozu arttırılarak uygulanan;  bizlerin  de her  fırsatta  dile  getirdiği
zulmün bir sembolü haline geldi. 

Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her   hayvan hakkı ihlalinin
karşısındayız.  Bakışlarını,  yaşama  tutunmak  için  verdiği  mücadeleyi  hiç
unutmayacağımız  hayvan  dostumuzun  hesabını  adalet  önünde  sormak  üzere,
tüm  yaşam  hakkı  savunucuları  olarak  suç  duyusunda  bulunacağız.  Olayın,
gösterilen  faillerinden  ziyade  gerçek  katilleri  bulununcaya  dek  takipçisi 
olacağız.  Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz.

Öncelikle (bizlere göre henüz faili belli olmayan) bu cinayeti ve sorumlularını,
şiddetle kınıyoruz! 

Ve kaybettiğimiz o minik canın özelinde hayvanlara yapılan işkence, tecavüz,
şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve tabii yapılması
gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz:
   



Ağzı  süt  kokan  bu  yavruya  çekincesizce  uzanan  eller,  ilk  fırsatta  insana  da
uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiçbir şey
olmamışçasına nefes almak istemiyoruz. 

Bu  elim  olaya  siyasi  liderlerin,  siyaset  üstü  bir  mesele  olarak,  bir  vicdan
meselesi olarak yaklaştığını görmekten umutluyuz. Ancak bu kesinlikle yeterli
değildir.  Hayvan hakları  alanında  acilen  "doğru-yeterli-uygulanabilir"  yasal
düzenlemelerin yapılması zorunludur.

Anayasamızın  temel  ilkelerinden  olan  hukukun  üstünlüğü  ilkesi
 vazgeçilmezimizdir.  Hukukun  üstünlüğü  ilkesinin  benimsendiği  ülkelerde
 talimatlar ya da telkin görüşler değil, yasalar ve evrensel hukuk ilkeleri esastır.
Aksi  durum   yargının  bağımsızlığına  gölge  düşürecek  ve  devletin  dünya
kamuoyunda saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır. 

Yavru  köpeğin  katledilmesiyle  yakın  geçmişte  kamuoyunda  tartışılan  5199
Sayılı  Hayvanları  Koruma  Kanunu’na  ilişkin  değişiklik  çalışmaları  tekrar
gündeme gelmiştir. Taslak, Meclis'te bekleyen haliyle kabul edilebilir değildir.
Hayvan  hakları  alanında  ihtiyaç  duyulan  önlemlerden  yoksundur  ve  hayvan
hakları  alanında  uzmanlardan  oluşturulacak  yeni  bir  komisyon  tarafından
sıfırdan ele alınmalıdır. 

Baroların  hayvan  hakları  merkezleri  ve  komisyonlarına  gerek  yasanın
hazırlanması gerekse yasanın uygulanması  noktasında yetki verilmeli,  hayvan
hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin
edilmelidir.

Bu çalışmaya geçmişte yaptığı gibi bugün de katkı sunmaya hazır olan bizler şu
önerilerimizi tüm siyasilerin ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz:

• Avrupa’da  olduğu  gibi,  hayvanlara  kanunen  “hukuki  statü”  tanınmalı;
hayvanlar “Mal” değil “Can” kabul edilmeli,

• Sahipli ve sahipsiz hayvan ayrımı yapılmaksızın, tüm hayvanlar eşit ve adil
yasal güvence altına alınmalı,

• Hayvanlara karşı sadece bazı şiddet ve kötü muamele eylemleri değil, tüm
eylemler “Kabahat” olmaktan çıkartılıp “Suç” olarak tanımlanmalı,

• Hayvanlara karşı işlenecek suçlar, caydırıcı ve önleyici nitelikte hapis cezası
yaptırımına tabi tutulmalı, 

• Getirilecek  cezalar  "para  cezasına  ve  seçenek  yaptırımlara
çevrilemeyecek nitelikte" belirlenmeli,

• Bu suçlar,  yasa tasarısı  taslağında düzenlendiğinin aksine “şikâyete bağlı
suç” olmamalı. 



• Şikâyet  hakkı  da  sadece  belirli  kişi  ve  kurumlara  özgülenmekten
çıkartılarak, kamu davası niteliğinde belirlenmeli,

• Hayvan severlere kapılarını  kapatan İl  ve İlçe belediyesi  barınaklarına ve
barınak personellerine ilişkin cezai yaptırım getirilmeli ve denetim koşulları
yeniden düzenlenmeli,

• Belediyelerin toplama eylemlerinin yasal sınırları ve müeyyideleri net olarak
belirlenmeli,

• Ormana terk edilen sahipsiz hayvanların yaşam koşulları düzenlenmeli,

• Hayvanların üretim, ticaret ve satışı yasaklanmalı,

• Yasak  ırk  kapsamında  bulunan  köpeklere  ilişkin  yeniden  düzenleme
yapılmalı,

• Tüm Türkiye’de fayton işkencesi sonlandırılmalı,

• Emniyet  Genel  Müdürlüğü  bünyesinde,  hayvanlara  karşı  işlenen  suçları
soruşturmakla görevli bir birim oluşturulmalı ve 

• Canlı  hayvan  dövüşü,  sirk,  hayvanat  bahçesi,  yunus/penguen  parkları
kaldırılmalıdır.

Mevcut düzenlemenin hayvanlara karşı işlenen suçları engellemeye yetmediğini
tüm toplum olarak  görmekteyiz.  Her  canlının  yaşam hakkı  kutsaldır  ve  tüm
hakların üstündedir.  Hayvanlara  hakları  teslim edilinceye kadar  mücadelemiz
devam  edecektir.  Bu  nedenlerle  yukarıda  saydığımız  içerikteki  yasal
düzenlemenin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi hususundaki zorunluluğu yasa
yapıcının ve kamuoyunun dikkatine arz ederiz. 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
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İçişleri  Bakanı  Süleyman  SOYLU’nun  katılmış  olduğu  TV  programlarında
tehdit içerikli ve asılsız ithamlarından dolayı; Diyarbakır Barosu’yla dayanışma,
destek ve aynı zamandan tepkilerini göstermek için İstanbul, Ankara, Antalya,
Bursa, Sakarya, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Van, Şırnak ve Batman Baroları,
Diyarbakır  Adliye  Sarayı  önünde  yapılan  Tahir  ELÇİ  anma  etkinliğine
katılmışlardır.

Antalya Barosu Başkanı Polat BALKAN sözlerine ;

Değerli barolarımızın temsilcileri  ve değerli meslektaşlarım;
Diyarbakır'da bir baro başkanı katledildi. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen failleri
ve  katilleri  hala  bulunamadı.  Öncelikle  bu  soruşturmayı  çok  yakından  takip
ettiğimizi  ve  asla  bu  dosyanın  peşini  bırakmayacağımızı  bildirmek  için
buradayız.
Biliyorsunuz sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kaç gün önce akıl almaz
ve  acımasız  ,hukuk  dışı  ve  vicdansız  bir  açıklamalarda  bulundu.   Buna
geçmeden  önce  ülkemizin  içinde  bulunduğu  manzarayı  ortaya  koymak
gerekiyor.  Hukukun  üstünlüğü  endeksinde  113  ülkede  101.  sıradayız.  Basın
özgürlüğü endeksinde  160 ülke  arasında  157.  sıradayız. 2014 yılında  kısman
özgür  ülkeler  arasındayken,  2017  verilerine  göre  özgür  olmayan  ülkeler
statüsüne  indirgendik.  Bir  başka  veri  seçim  demokrasisi  olmayan  ülkeler
arasındayız.  OHAL  koşullarındayız,  kanun  üstü  kararnamelerle
yönetiliyoruz.  Bu karanlık tablo yetmez gibi 16 Nisan'da yapılan referandum
sonrası  birde  erken  seçim,  baskın  seçim  gerçeğiyle  karşı  karşıya  kaldık
Ülkemize  yakışmayan  bu koşulları  iyileştirmemiz  gerekirken,  ne  yazık  tablo
daha  da  kararmaktadır.  Özellikle  sorumluk  mevkiinde  olan  siyasetçiler
ayrıştırıcı,  ötekileştirici  ve  düşmanlaştırıcı  dilden   uzak durması  gereken tam
tersini  çok  ağır  ve  kabul  edilemez  ithamlarla  kutuplaşmanın  ateşine  benzin
dökmektedir.  
Bu anlamda her zaman pusulamız,  hukuk devletini,  hukukun üstünlüğünü  ve
insan  haklarını  savunmaktır. Diyarbakır  Barosunun  yalnız  olmadığını,  her
durumda  ve  koşulda  Diyarbakır  Barosunun  yanında  olacağımızı  pusulamızın
hep  evrensel  hukuk  ilkelerini,  hukukun  üstünlüğünü  ve  insan  haklarını
göstereceğini  bir  kez  daha  basın  ve  kamuoyu  ile  paylaşmak
üzere bulunmaktayız.
Bizler  bu  tip  baskı,  yıldırmaya  yönelik  söz  ve  eylemlerle  yılacak  sinecek
insanlar  değiliz.  Bu  açıklamalar  öyle  vahim  açıklamalardı  ki  bir  kişi,
Diyarbakır  Barosu  gibi  köklü  bir  baroya  hem  suçlama  yöneltmekte  hem
soruşturmak da  hem tutuklamakta ve hem de mahkum etmektedir.  Bu durumun
hukuk ile akıl ve vicdan ile açıklanacak bir tarafı yoktur. Sözün özü Diyarbakır
Barosu  yalnız  değildir.  Antalya  Barosu  adına  hepinizi  sevgiyle  ve
saygıyla  selamlıyorum.
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BU KENTİN BİR BAROSU VAR

Antalya  Barosu  Yönetim  Kurulu’nca,  2  Mayıs  2018  tarihinde,
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde, seçim demokrasisine, seçim
ve  sandık  güvenliğinin  sağlanmasına,  seçim  iş  ve  işlemlerinin  doğru
yapılmasına, halkımızın iradesinin sandıklara ve sonuçlara doğru yansımasına
hukuksal  katkıda  bulunmak  amacıyla  Seçim  Güvenliği  Komitesi
oluşturulmasına, bu amaç doğrultusunda görev almak isteyen meslektaşlarımızın
belirlenebilmesi  için  de  bütün Avukat/Stajyer  Avukatlara  duyuru  yapılmasına
karar  verilmişti.
Yapılan  duyuru  üzerine  başvuru  yapan 300 meslektaşımıza  yoğun bir  eğitim
verilmiş,  bütün siyasi  partilerle  iletişim kurularak  gözlemci  kartları  istenmiş,
yurttaşlarımızın bildirimde bulunabilmeleri için çağrı merkezi oluşturulmuş ve
seçim günü sabahın ilk ışıklarından gecenin ilerleyen saatlerine kadar yüzlerce
sorun,  bazı  engelleme  girişimlerine  ve  çıkarılan  zorluklara  karşın,  usule  ve
hukuka  uygun  bir  biçimde  çözülmeye  çalışılmıştır. 
Adalet,  demokrasi  ve  hukuk  devleti  için,  gece  gündüz  demeden,  büyük  bir
özveri  ve  kararlılıkla  harcanan  emek,  verilen  mücadele  her  türlü  övgünün
üzerindedir. Görev alan meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik.

Yaşa, var ol Antalya Barosu.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
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ÇOCUĞA YÖNELİK HER TÜRDEN İHMAL VE İSTİSMARI KINIYOR ve
TOPLUMUN  BÜTÜN  KESİMLERİNİ  ÇOCUĞA  YÖNELİK  ŞİDDETE
KARŞI ORTAK MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ.

 

Her sabah gözümüzü;  çocuğa yönelik ihmal, istismar ve  vahşice işlenen
cinayet  haberleri  ile  açıyoruz.  Henüz  haberi  yapılmamış  binlerce  çocuk  ise
kayıptır. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamasına göre ülkemizde 2008-2016
yılları arası kayıp çocuk sayısı 104.531’dir.

Can yakıcı  çocuk istismarları  tartışılırken dahi özelikle sosyal medyada
herkes konunun esasından uzak anlık öfke ve “tarafgir “ bir dille konuşmaktadır.
Oysa  zaman  korkularımız  üzerinden  ayrışılacak  zaman  değildir.
Unutulmamalıdır ki öncelikli sorumluluk devletindir, tüm kişi ve kurumlar farklı
alanlarda  çalışan  meslek  kuruluşları  bir  araya  gelerek  sorunun  çözümü
noktasında yol  gösterici  ve çözüm üretici  olmalıdır.  Öncelikle  çocuğa dönük
şiddeti önleme planları olmalıdır. Bağımsız özgür düşüncenin gelişme ortamına
sahip üniversitelerde bilimsel akademik çalışmalar yapılmalıdır. Ciddi bir saha
çalışması  yapılmalı  ve  veri  toplama,  değerlendirme  çalışması
gerçekleştirilmelidir.  Riskler, nedenler belirlenmelidir.

Eril cinsiyetçi söylem ortadan kaldırılmalı, çocukların evrensel değerlere
uygun kız erkek birlikte eğitim almaları sağlanmalıdır, dini referanslarla günlük
yaşamın şekillenmesi  hukuki  düzenlemelere  gidilmesi,  çocukların cinsel  obje
olarak  değerlendirmelerinin  önüne  geçilmelidir.  Hukuk  güvenliği  ve  belirliği
sağlanmalı,  vatandaşın aynı olaya aynı hukuksal  korunmanın ayrımsız herkes
için sağlanacağı inancı sağlanmalıdır.

Fahiş  cezalar  sonucunda  cezasızlık  halinin  ortaya  çıkmasına  engel
olunmalı,  adil  yargılama ile evrensel değerlere uygun cezalandırma olmalıdır,



çocuğun korunması ile ilgili müdahale görevini de içeren idari kurumsal yapı
olmalıdır,  sivil  toplum  örgütlerinin  dernek  ve  vakıfların  bağımsız  çalışma
yapmasına fırsat tanınmalıdır, siyasi yakınlıktan uzak;  çocukla ilişkide bulunan
tüm kişi,  kurum ve kuruluşların, fırsat eşitliğine, denetime, kurallara uygunluğu
sağlanmalıdır.  Ekonomik  eşitsizlik  ortadan  kaldırılmalıdır.  Bilimin,  eğitimin,
sanatın gelişiminin önündeki engeller kaldırılmalı, toplumun tüm katmanlarınca
ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.

Çocuğa, hayvana, kadına dönük şiddet, toplumsal şiddetin güçsüz olanda
yoğunlaşmasıdır.  Gücün çürümüşlüğü her türlü insani değer  yargısından uzak
bir biçimde tezahür etmektedir. Ancak bunun çözümünü, salt ceza kanunlarında
yapılacak değişikliklerde görmek, hukuk bilimine haksızlık olduğu gibi,eğitim
programları, çocuk koruma politikaları ile uğraşmak yerine meselenin kendisini
unutmak, sorunu suç işlendikten sonra faillerin bedenleri üzerinden kısasa kısas
yöntemiyle ortadan kaldırmak çabasıdır.  Bunun da en önce çocuklarımıza bir
fayda  sağlamayacağı  açıktır.  Hamasi  söylemlerle  çocukların  önemini
anlatmak  yerine  kamu  ve  özel  kaynakların  çocuklar  yararına  kullanımı
sağlanmalıdır.

Meselenin bütüncül çözümü için öncelikle Meclis’te kurulması önerilen
çocuk hak ihlallerine ilişkin komisyonların hızlıca kurulması, yıllardır bekletilen
Çocuğa  Yönelik  Şiddeti  Önleme  Ulusal  Eylem  Planı'nın  çıkması  ve
uygulanmaya  başlanması,  bu  alanda  çalışan  sivil  toplum  örgütleriyle  ortak
çalışmalar yürütülmesi ve bu çalışmaların kamu idaresi tarafından desteklenmesi
gerekmektedir.  Çocuğa yönelik şiddet  3-5 münferit  olaydan ibaret  olarak ele
alınmadan, görünür olan ve olmayan çok sayıda şiddet türü ve vakasının mevcut
olduğu  ve  tüm  istismar  hallerinin  bir  bütün  olduğu,  çok  zaman  iç  içe
geçtiği  bilinciyle hareket edilmelidir.

 

 Son dönemlerde artan ve görünür hale gelen çocuk istismarı ve en ağır
biçimi  çocuk cinsel istismarı ; “münferit, sapık, hasta insanların idam ve hadım
tartışmaları  ile“  adeta  çözümsüzlük  üreterek  tartışılmamalıdır.  Evrensel
değerlere  uygun,  bilimsel,  çocuk  hak  ve  özgürlüklerini  esas  alan  devletin
yükümlülüklerinin belirlendiği hukuk güvenliğinin sağlandığı, toplumsal değer
yargılarını,  koruyucu  yöntemler  belirlenmelidir.  Çocuklar  üzerinden
yaşadığımız  korkularımız  toplumsal  ayrışmadan  uzak  siyasetler  üstü
benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir

Çocuklara  karşı  işlenen suçları  işlenmeden önleyemiyorsanız,  verilecek
cezanın toplum vicdanını rahatlatacağı, ancak bu suçların mağduru olmaya aday
çocukları koruyamayacağı unutulmamalıdır.

 



İDAM VEYA HADIM ÇÖZÜM DEĞİLDİR!

 

İdam ve hadım meselesine gelince, her iki “infaz” yönteminin uygulandığı
ülkelerdeki sonuçlara bakıldığında, tüm örneklerde görüleceği üzere bir şiddet
türünün  ortadan  kaldırılması  için  asla  çözüm  yöntemi  olmadığı  net  olarak
görülecektir.  Çocuğa  yönelen  her  türlü  istismar  için  çözüm:  Çocuğa  Özgü
Adalet, Koruma ve Rehabilitasyondur.

Bu  bağlamda  şiddete  şiddet  ile  karşılık  vermek  yerine  çocukların
korunması  odağında  bütüncül  çözümler  üretilmesi  gereği  göz  ardı
edilmemelidir.                                                   

Basına ve Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

 

 

 ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

    ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



18 TEMMUZ 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

OHAL  sonrası  düzenlemeleri  içeren  teklif  yasalaşırsa;
1-703 KHK ile Cumhurbaşkanının temsilcisi olan Valiler, kamu düzenini ya da
kamu  güvenliğini  bozabileceği  kuşkusu  bulunan  kişilerin  belirli  yerlere
girişlerini, dolaşmalarını ve toplanmalarını kısıtlayabilecek

2-Gözaltı süreleri 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olacak ve bu
süreler 2 kez uzatılabilecek

3-Tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilecek,
4-Tahliye talepleri 30’ar günlük sürelerle karara bağlanabilecek

5-Tutukluk  incelemesinin,  kişi  ya  da  müdafinin  dinlenilmesi  kaydıyla
yapılabilmesi 90’ar gün arayla olabilecek

6-Kurumların  kendi  içinde  oluşturacakları  komisyonlar,  3  yıl  süreyle,  ilgili
hakkında  soruşturma  açmadan  ve  ilgilere  savunma  hakkını  tanımadan,  ihraç
işlemlerini yapabileceklerdir. 

16  Nisan  2017  Anayasa  referandumu  öncesinde  dile  getirdiğimiz  uyarılarda
haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz: Denge ve denetleme mekanizmalarının
olmadığı,  bütün  yetkilerin  tek  elde  toplandığı,  egemenliğin  kayıtsız  şartsız
Cumhurbaşkanına  devredildiği  bir  sistemin  görünür  yüzüdür  bu  düzenleme
istekleri. 
Hiç  hukuk  eğitimi  almayanların  yargıç  olabileceği  günlerde,  sözün  özü,
OHAL’in  adı  gidip  kendisi  kalıcılaşacak,  OHAL  olağan  hale  gelecektir.
Biz her durumda ve her koşulda hukuk devleti ve insan hakları mücadelemizi
sürdüreceğiz!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



11 AĞUSTOS 2018 AYDIN GENİŞLETİLMİŞ EGE-MARMARA BARO
BAŞKANLARI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ 

11 Ağustos 2018 tarihinde Aydın Barosu evsahipliğinde gerçekleştirilen Genişletilmiş
Ege-Marmara  Baro  Başkanları  Toplantısı'na  katılan  Baro  Başkan  ve  temsilcileri,
aşağıdaki  hususları  kamuoyuna  duyurmayı  gerekli  görmüşlerdir:
Ülkemizde yaşanan ekonomik krizi değerlendiren Baro Başkanları,  bir  süper gücün
emperyalist  küstahlığı  ile  karşı  karşıya  bulunduğumuzu  tespit  etmektedirler.  Bu
aşamada, gelinen noktaya dair eleştirilerini saklı tutan baro başkanları, krizin aşılması
bağlamında iktisaden yapılması gereken düzenlemeleri yeterli kılabilecek en önemli
değişikliğin,  “yapısal  reform”  başlığı  altında  “yargı  reformu”  olduğuna  işaret
etmektedirler.  Yargının  güvenilir  olabilmesi,  onun  bağımsız  ve  tarafsız  olması  ile
olasıdır. Baro Başkanları, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı noktasında, sadece kendi
yurttaşlarına değil, dünya kamuoyuna da güvence verilmedikçe, krizin aşılabilmesinin
olası  bulunmadığı  kanısındadırlar. 
Bu bağlamda;  16 Nisan ve 24  Haziran süreçlerinin  ihtiva  ettiği“rejim değişikliği”,
somut görüntü itibariyle hukuk devleti iddiasını yok etmiştir. Özellikle de, kuvvetler
ayrılığının  birliğe  dönüştüğü  bir  düzlemde,  devlet  yönetiminde  hukuk  ağırlığı
yitirilmiştir. Hukuk, krizlerin aşılmasının momentumudur. Onu krizin bir parçası ve
nedeni  olarak  görüp  gözetmek  ve  siyasal  stratejilerin  uygulama  alanı  olmaya
yöneltmek, hukuk güvensizliği yaratacaktır ki, orada bunalım da kaçınılmaz olacaktır.
Yürütmenin  siyaseten  ihtiyaç  duyduğu  zamanlarda,  bizzat  yürütme  tarafından
atananların tutuklama ve tahliye kararı verdiği bir düzlemde, kutsiyet atfettiğimiz pek
çok değer tahrip olmaktadır. Başka ülkelerin başbakanlarının ülkemizi ziyaretlerinde,
cezaevindeki  yurttaşını  alıp  götürebildiği  ortamlar,  yargı  sözcüğünün  anlamını
değiştiren  uğraşlardır. 
Yargı bileşenlerinden hakim ve savcıların mesleğe kabulü ile başlayan, atama ve yer
değiştirmelerinden  disiplin  soruşturmalarına  kadar  uzanan  geniş  bir  açının  güven
vermediği  atmosferde,  hukuk  gelişip  serpilmez,  yetişip  büyümez.  Laik  eğitim
düzeninden hızla uzaklaşılmış olması bu gerçekliğe eklemlenince,  gelinen noktanın
vahameti  de  büyümektedir.  Nitekim,  yüzden  fazla  hukuk  fakültesinin  yetersiz
eğitimlerinin geleceği biçimlendirmesi olası ise, bu biçimlenmenin ideal olamayacağı
son  derece  belirgindir.  Son  kez  YÖK  tarafından  alınan  karar  ile,  üniversite
tercihlerinde  hukuk  fakültelerinin  ilk  190.000  düzeyine  çıkartılmış  olması  da,
geleceğin  tahayyülü  açısından  iyimser  olmayı  güçleştirmektedir. 
Baro Başkanları, bir yargı reformuna olan ihtiyacı ifade etmeyi, bugün tarihe düşülen
not  olarak  değerlendirmekte  ve  önemsemektedir.
Ülkemizde 18 Temmuz 2018 tarihi  itibariyle  OHAL rejiminin sona ermiş olmasını
değerlendiren Baro Başkanları, anayasaya aykırı olarak yapılan değişiklik ile OHAL’in
3 yıl süre ile uzatıldığını tespit etmektedirler. Kamu görevlilerinin kovuşturmasız ve
savunmasız  olarak  görevden  alınması  ve  gözaltı  sürelerinin  anayasaya  rağmen



uzatılması, yeni dönemin hukuk algısını ortaya koymaktadır. OHAL sürecinin yarattığı
insan hakları ihlallerinin aşılmasının, hukuk güvenliğinin yeniden tesisi ile mümkün
olabileceği gözetilmemiştir.

Keza, süreç içerisinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin düzenlemeleri de,
anayasaya  aykırı  bir  dizi  değişiklik  içermektedir. İdare  Mahkemelerine  atanacak
yargıçların hukukçu olması zorunluluğuna dair % 20’lik oranı kaldıran, herhangi bir
fakülteden mezun olan herkesin hakim olmasının yolunu açan, bakan yardımcılarının
Anayasa  Mahkemesi  ve  yüksek  yargıda  görev  alabilmelerine  olanak  sağlayan
düzenlemeler  de  aynı  algının  sonucudur. Baro  Başkanları,  gerek  içinde
bulunduğumuzu  koşulları  ve  gerekse  geleceğe  yönelik  öngörülerinin  süreçlerini
değerlendirirken,  avukatlık  mesleğine  ilişkin  siyasal  iktidar  kaynaklı  karşıtlığın
süregeldiğini  işaret  etmektedirler.  Avukatlar  tarihsel  süreçlerde,  otoriterleşmenin  en
temel  göstergelerinden  birisinin,  bu  mesleğe  yönelen  saldırılar  olduğunun
bilincindedir.  Sıkıyönetimler,  DGM’ler,  Özel  Yetkili  Mahkemeler,  Sulh  Ceza
Hakimlikleri  ve  OHAL  süreçlerinden  aldığımız  derslerle  uluslar  arası  alandaki
göstergeler,  bu  gerçekliği  tüm  çarpıcılığı  ile  ortaya  koymaktadır.  Ancak  aynı
göstergeler,  olağanüstü  dönemlerde  avukatlara  ve  onların  örgütü  olan  Barolara
mücadeleyi dayatmaktadır. Baro Başkanları, bu süreçte de aynı yöntemi uygulamayı
tarihsel  bir  görev  olarak  görmektedirler. 
Baro Başkanları, içinde bulunduğumuz kritik dönemde avukatların mesleki sorunlarını
geniş  bir  çerçevede  tartışmış  olmalarına  karşın,  içinde  bulunduğumuz  bu  kriz
ortamında  sorunları  kamuoyu  ile  tartışmak  yerine,  çözüm  önerileri  konusunda
vardıkları  görüş  birliğine  dair  kararlılıklarını  vurgulamışlardır.
Hukuk  Devleti  idealimiz  gerçekleşene  kadar  mücadele  edeceğiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
ADANA BAROSU BAŞKANI AV.VELİ KÜÇÜK 
AFYONKARAHİSAR YÖNETİM KURULU ÜYESİ AV. CANAN KESTİOĞLU 
ANKARA BAROSU BAŞKANI AV.HAKAN CANDURAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI AV.POLAT BALKAN 
AYDIN BAROSU BAŞKANI AV.GÖKHAN BOZKURT
BALIKESİR BAROSU BAŞKANI AV.EROL KAYABAY 
BURSA BAROSU BAŞKANI AV.GÜRKAN ALTUN 
ÇANAKKALE BAROSU BAŞKANI AV.BÜLENT ŞARLAN 
DENİZLİ BAROSU YÖNETİM KURULU ÜYESİ AV.HALİL AKÇİL 
EDİRNE BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI AV.KAAN POLAT 
HATAY BAROSU BAŞKANI AV.EKREM DÖNMEZ 
ISPARTA BAROSU BAŞKANI AV.GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU 
İSTANBUL BAROSU BAŞKANI AV.MEHMET DURAKOĞLU 
İZMİR BAROSU BAŞKAN YARDIMCISI AV.MUSTAFA ÇETİN
KIRKLARELİ BAROSU BAŞKANI AV.TURGAY HINIZ 
KOCAELİ BAROSU BAŞKANI AV.SERTİF GÖKÇE 
MANİSA BAROSU BAŞKANI AV.ALİ ARSLAN 
MERSİN BAROSU BAŞKANI AV.BİLGİN YEŞİLBOĞAZ 
MUĞLA BAROSU BAŞKANI AV. CUMHUR UZUN 
SAKARYA BAROSU BAŞKANI AV.ZAFER KAZAN 
UŞAK BAROSU BAŞKANI AV.GÜRCAN SAĞCAN 
YALOVA BAROSU BAŞKANI AV.HAKAN GERGEROĞLU



30 AĞUSTOS 2018

BASINA VE KAMUOYUNA

“…
Dağlarda tek
tek ateşler yanıyordu.
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin
yanında,
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: “Üç” dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı
…”

30  Ağustos,  Türk  Ulusunun  ve  Ordusunun,  Ulu  Önderimiz  Mustafa  Kemal
Atatürk  öncülüğünde  verdiği  antiemperyalist  mücadelenin,  Kurtuluş  Savaşı
destanımızın  şanlı  bir  sonucudur.
Ezilen  bütün  uluslara  ilham  veren  Zafer  Bayramımızın  96.  yıldönümünde,
Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğumuzu bir kez
daha vurguluyor, Büyük Zaferimizi kutluyoruz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



03 EYLÜL 2018 

BASINA VE KAMUOYUNA

Birbirini  izleyen  zor  yıllardan  geçiyoruz.  Kalıcılaşan  OHAL,  demokrasiye
alternatif  bir  rejime  dönüştü. Güvenli  bir  korunak  olması  gereken  hukuk  ve
yargı, siyasi mücadelelerin ana aracı olarak kullanılıyor. Bir başka söyleyişle,
Tanrıça Themis’in kılıcı tahakküm aracı olarak kullanılıyor. Hukuk devletinin
dayandığı güçlerden olan yargı bağımsızlığının ortadan kalktığı, özgür baroların
da tasfiye edilmek istendiği, savunmasız yargı hayallerinin kurulduğu karanlık
bir koridordayız.

Hukukun  üstünlüğü,  yargı  bağımsızlığı,  ifade  ve  basın  özgürlüğü,  internet
özgürlüğü, demokrasi gibi evrensel değerlendirme ölçütlerine göre bazı üçüncü
dünya  ülkelerinin  gerisine  düştüğümüz  gibi,  özgür  olmayan  ülkeler  arasında
sayılır olduk. Nereden gelirse gelsin baskıya karşı direnişin mimarları olan biz
Avukatlar, yarınlarımızın tehlikede olduğunu söylemeyi tarihsel ve toplumsal bir
görev olarak görüyoruz. Gelecek üzerimize yıkılmadan Cumhuriyetimize olan
adalet, demokrasi ve hukuk devleti borcumuzu ödemeliyiz. Bunun için gerçek
bir hukuk devleti inşa edilmeli, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanmalı,
adil  yargılanma,  hukuk  güvenliği  gibi  kavramlara  işlerlik  kazandırmak  için
mücadele  eden  ve  yurttaşların  hak  arama  özgürlüğünün  temsilcisi  olan  biz
Avukatların, katlanılamaz ve taşınamaz bir boyuta gelen ekonomik ve mesleki
sorunlarımız  başta  olmak  üzere,  bütün  sorunlarımız  derhal  çözülmelidir.
Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı olmaz! 

Hukuk devleti yıkılırsa geriye kalana devlet denmez!

Adaleti,  demokrasiyi  ve  hukuk  devletini  savunan  Avukat,  Savcı,  Yargıç
meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yeni adli yılı kutlu ve “adil” olsun.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



21 EYLÜL 2018

AVUKAT YARGILAMALARI VE HUKUK GÜVENLİĞİ

BASINA VE KAMUOYUNA

Yaklaşık 1 yıldır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu olan Av. Selçuk Kozağaçlı
dahil  olmak  üzere  tam  17  avukat  meslektaşımızın,  İstanbul  37.  Ağır  Ceza
Mahkemesi tarafından Cuma akşam saatlerinde tahliyelerine karar verilmiş ve
atılı  bulunan suç vasfının değişmesi  ihtimaline,  AİHM’in uzun tutukluluk ile
ilgili kararlarına ve sanıkların avukat olmalarına da dikkat çekilmiştir.

Ertesi gün sabah saatlerinde serbest bırakılan meslektaşlarımız hakkında, aynı
gün, aynı heyet tarafından, tekrar tutuklamaya matuf yakalama emri çıkartılması
ortada gerçekten bir mahkeme heyeti bulunmadığının ifşası olmuştur!

Meslektaşlarımızın bulundukları hücreden çıkması gerektiğini düşünen heyet, ne
olmuştur ki aradan 24 saat dahi geçmeden bu kararından vazgeçmiştir?

Ne değişmiştir?

37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan ve Üyeleri kamuoyuna açıklama borçludur!

7-8  saat  önce  ve  savcılık  mütalaası  da  tutuklamanın  devamı  yönündeyken
"suçun  vasıf  ve  mahiyetinin  değişmesi  ihtimali,  AHİM,  uzun  tutukluluk  ve
sanıkların  aynı  zamanda  avukat  olması”  diyerek  avukat  meslektaşlarımızın
tutukluluklarına  son  verdikten  sonra  Mahkemeyi  bu  kararından  caydıran,
döndüren sebep nedir?

Savcılık tahliye kararına itiraz edince mi "büyük bir hata" yapıldığı anlaşıldı?

Yargıçların kararları iyi düşünülmüş kararlar değil midir?

Fikirler ve kararlar aniden değişecek kadar temelsiz midir?



Bu karar gerçekten bir Mahkeme kararı mıdır?

Biz de bu nedenle Baro Başkanları olarak kürsüde gerçek bir yargı ve gerçek 
yargıçlar olması gerektiğini bir kez daha ifşa ediyoruz!

Savunma gerçek bir mahkemeye yapılır demiştik.

Duruşma boyunca işte tam da bundan bahsetti meslektaşlarımız!

Üstelik duruşma sırasında Mahkemenin karşısında, gözlerimizin önünde darp 
edildiler, tekme tokat şiddete maruz kaldılar!

Mahkeme heyeti ise salonu terk etti ve gitti!

Size sadece tarihe bakın ve geleceğinizi görün demek istiyoruz ey yargıçlar!

Unutmayınız,  her  şey  unutulur  gider  bir  gün;  ama,  adaletsizlik  hiçbir  zaman
unutulmaz, özgürlükleri çalınan meslektaşlarımızın vicdanı peşinizi bırakmaz ve
bir gün adaletsizliğin ve haksızlığın laneti yakalarınıza yapışır!

Tutuklanan  gerçekte  avukatlar  değil,  savunma  hakkının,  adaletin  ve  insan
onurunun ta kendisidir.

Şair Horacius‘ye gönderme ile diyoruz ki,  dinlemiyorsunuz; ama, anlatılanlar
sizin hikâyenizdir Ey Yargı!

Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu,
Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bilecik Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu,
Bursa  Barosu,  Denizli  Barosu,  Diyarbakır  Barosu,  Düzce  Barosu,  Eskişehir
Barosu, Gaziantep Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu, Hatay Barosu,
İstanbul  Barosu,  İzmir  Barosu,  Kırklareli  Barosu,  Kocaeli  Barosu,  Manisa
Barosu,  Mersin  Barosu,  Muğla  Barosu,  Muş  Barosu,  Ordu  Barosu,  Sakarya
Barosu,  Sinop  Barosu,  Şırnak  Barosu,  Tekirdağ  Barosu,  Trabzon  Barosu,
Tunceli Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu



08 EKİM 2018

BASINA VE KAMUOYUNA 

Savunma tutuklanamaz. 

Savunma yoksa yargı da yoktur. 

Yargılamadan avukatın çıkarılması hukukun çıkarılmasıdır. 

Biz biliriz ki, hukuk devleti yargı bağımsızlığına ve özgür savunmaya dayanır.
Oysa,  hukuk  devleti,  yargı  bağımsızlığı,  adil  yargılanma,  savunma
dokunulmazlığı,  silahların  eşitliği  gibi,  uluslararası  sözleşmeler  ve  Anayasa,
Avukatlık Kanunu gibi düzenlemelerle güvence altına alınan haklar, her geçen
gün, giderek artan bir şekilde, ihlal edilmektedir. 

Daha bir ay kadar önce, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldıktan sonra mahkeme önüne
çıkabilen  bazı  meslektaşlarımız,  5  gün  süren  duruşma  sonunda,  savcılığın
tutukluluğun sürmesi yönündeki mütalaasına karşın, suçun vasıf ve mahiyetinin
değişme  olasılığına,  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi'nin  uzun  tutukluluk
sürelerine ilişkin kararlarına ve avukat  olmalarına da vurgu yapılarak tahliye
edilmişler; ancak, aradan 24 saat bile geçmeden, aynı mahkemece, hukukta ve
mevzuatta olmayan bir kavramla yeniden tutuklanmışlardır.

Geçtiğimiz  haftaysa  bir  meslektaşımız,  yaşanan  usul  tartışmalarının  ardından
jandarma tarafından duruşma salonundan zorla çıkarılmış, ertesi gün duruşmaya
giderken gözaltına alınmış, Avukatlık Kanunu ve usul hükümleri yok sayılarak
“ters psikoloji  ile  müvekkilini  ve kendisini  mağdur göstererek haklı  çıkmaya
çalıştığı”,  “davayı  sulandırmaya  çalıştığı”  vs  gibi  hukuku  katleden,  uyduruk
gerekçelerle tutuklanmış ve bir gün sonra serbest bırakılmıştır.

Yargının eşit ve kurucu unsuru olan bağımsız savunmayı, yurttaşlarımızın hak
arama  özgürlüklerini  temsil  eden  biz  avukatların,  görevimizi  yaparken  baskı
altına alınmaya çalışıldığımızı, duruşma salonlarında bile şiddet gördüğümüzü,
tutuklandığımızı tarihe not düşüyoruz. 

Öte yandan tarihe not düştüğümüz başka sözlerimiz de var:

Adaleti ve hukuku kişisel değerlendirmelere indirgeyen pervasızlıklardan en çok
da yargı  zarar  görür.  Bu nedenle  ilgili  savcılar  ve  yargıçlar  derhal  görevden
alınmalıdır!

Savunma tutuklanamaz!

Savunma yoksa yargı da yoktur. 

Yargılamadan avukatın çıkarılması hukukun çıkarılmasıdır.

Hukuk, adaletsizliğe ve haksızlığa aracı kılınamaz; mahkemeler de buna paravan
olamaz.



Biz avukatlar, tarih boyunca baskılara, keyfiliklere, hukuk tanımazlıklara, yasa
bilmezliklere karşı direndik, direneceğiz; susmadık, susmayacağız.

Memleketimizde gerçek bir adalet düzeni, gerçek bir hukuk devleti kuruluncaya
kadar da mücadele etmeye kararlıyız!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



            

2016-2018 DÖNEMİ

ZİYARETLER



17  EKİM  2016  TARİHİNDE  CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ  ÇETİN  OSMAN  BUDAK
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

   

21  EKİM  2016  TARİHİNDE  MURATPAŞA  BELEDİYE  BAŞKANI  AV.ÜMİT  UYSAL
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                  

24 EKİM 2016 TARİHİNDE MHP KONYAALTI İLÇE TEŞKİLATI BAROMUZU ZİYARET
ETTİ.

25 EKİM 2016 TARİHİNDE DİSK GENEL İŞ SENDİKASI BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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25  EKİM  2016  TARİHİNDE  ZİRAAT ODASI  BAŞKANI  VAHAP TUNCER  VE  TMMOB
İNŞAAT  MÜHENDİSLERİ  ODASI  ANTALYA  ŞUBE  BAŞKANI  MUSTAFA  BALCI
BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 

                        
                  

31  EKİM  2016  TARİHİNDE  ASAT  ESKİ  GENEL  MÜDÜRÜ  FARUK  KARAÇAY
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

  01 KASIM 2016 TARİHİNDE CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ NİYAZİ NEFİ KARA  
  BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                   

01  KASIM  2016  TARİHİNDE  MOLDOVA  FAHRİ  KONSOLOSU  DİYAR  İÇKALE
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

02 KASIM 2016 TARİHİNDE HDP İL EŞ BAŞKANLARI BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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02 KASIM 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRİ AV.İBRAHİM
KURT VE BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                         

            

08  KASIM  2016  TARİHİNDE  AYDIN  BAROSU  BAŞKANI  AV.GÖKHAN  BOZKURT
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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08 KASIM 2016 TARİHİNDE KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

09 KASIM 2016 TARİHİNDE ANTALYA KENT KONSEYİ BAŞKANI SEMANUR KURT VE
VERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

              

09  KASIM  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  VERGİ  DAİRESİ  BAŞKANI  METİN  UZUN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

10  KASIM  2016  TARİHİNDE AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ  HUKUK  FAKÜLTESİ  DEKANI
PROF.DR. MEHMET ALTUNKAYA BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

10  KASIM  2016  TARİHİNDE ANTALYA ESNAF VE SANATKÂRLAR  ODASI  BAŞKANI
ADLIHAN DERE BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

11  KASIM  2016  TARİHİNDE  CHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞI  BAROMUZU  ZİYARET
ETTİ.
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11 KASIM 2016 TARİHİNDE ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCISI RIZA
CAN VE ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANI ALİ NEVZAT AÇIKGÖZ
MAKAMLARINDA ZİYARET EDİLDİ.

     

    

14  KASIM  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  ÇAĞDAŞ  EĞİTİM  VE  KÜLTÜR  VAKFI
BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 

15  KASIM  2016  TARİHİNDE THE MARMARA OTEL GENEL MÜDÜRÜ AGAH  ÖCAL
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

15 KASIM 2016 TARİHİNDE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDIMCISI
TALİP TÜRKCAN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

16  KASIM  2016  TARİHİNDE  ANTALYA TİCARET  BORSASI  BAŞKANI  ALİ  ÇANDIR
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                  

16  KASIM 2016 TARİHİNDE TÜRK KIZILAYI ANTALYA ŞUBE BAŞKANI DR.CENGİZ
NİZAM BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

21  KASIM  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  ŞOFÖRLER  VE  OTOMOBİLCİLER  ODASI
BAŞKANI MEHMET ALİ ALKAN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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21 KASIM 2016 TARİHİNDE CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ DEVRİM KÖK BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.

21  KASIM  2016  TARİHİNDE  TRABZON  BAROSU  BAŞKANI  AV.SİBEL  SUİÇMEZ
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

22  KASIM 2016  TARİHİNDE MHP ANTALYA İL BAŞKANLIĞI  BAROMUZU ZİYARET
ETTİ.

                        

25 KASIM 2016 TARİHİNDE DENİZLİ BAROSU HİZMET BİNASI AÇILIŞINA KATILDIK.
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01 ARALIK 2016 TARİHİNDE BARO BAŞKANIMIZ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ
VE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  DELEGELERİMİZ  ANITKABİR’İ,  TÜRKİYE
BAROLAR  BİRLİĞİ  BAŞKANLIĞINI,  ANKARA  BAROSU  BAŞKANLIĞINI  VE
CUMHURİYET GAZETESİNİ ZİYARET ETTİLER.

    

       

     

03 ARALIK 2016 TARİHİNDE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DEKANI
PROF.DR. ADEM SÖZÜER BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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05 ARALIK 2016 TARİHİNDE TÜRK HAVA KURUMU ANTALYA ŞUBE BAŞKANI VASIF
YÜCELİŞ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

05  ARALIK  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  SANAYİCİ  VE  İŞ  ADAMLARI  DERNEĞİ
BAŞKANI ABDULLAH ERDOĞAN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

06  ARALIK  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYE  BAŞKANI
MENDERES TÜREL BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

09  ARALIK  2016  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  BAŞKANI  SAYIN
AV.PROF.DR. METİN FEYZİOĞLU BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                                          

12  ARALIK 2016 TARİHİNDE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ BAŞKANI İBRAHİM
DAŞ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

13 ARALIK 2016 TARİHİNDE MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI AV.ÜMİT UYSAL’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
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15  ARALIK  2016  TARİHİNDE  DEVRİMCİ  TURİZM  İŞÇİLERİ  SENDİKASI  BAŞKANI
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

23  ARALIK  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  CUMHURİYET  BAŞSAVCISI  MAKAMINDA
ZİYARET EDİLDİ.

26  ARALIK  2016  TARİHİNDE  ANTALYA  SANAYİCİ  VE  İŞ  ADAMLARI  DERNEĞİ
BAŞKANI ABDULLAH ERDOĞAN MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.

                          

03 OCAK 2017 TARİHİNDE ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ DEKANI PROF.
DR.  ERDEM  BÜYÜKSAĞİŞ  VE  DEKAN  YARDIMCISI  YRD.  DOÇ.  DR.  İNANÇ  İŞTEN
BAROMUZU ZİYARET ETTİLER.

03 OCAK 2017 TARİHİNDE HARP MALÜLLERİ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ
DERNEĞİ BAŞKANI ALİ KUŞ BAROMUZU ZİYARET ETTİLER.

05 OCAK 2017 TARİHİNDE ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCISI RAMAZAN SOLMAZ
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                              . 
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05 OCAK 2017 TARİHİNDE VATAN PARTİSİ İL BAŞKANI AHMET ÖZBAY BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.

                                
 
05  OCAK 2017 TARİHİNDE ANTALYA TİCARET ODASI BAŞKANI DAVUT ÇETİN VE
BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                            

05 OCAK 2017 TARİHİNDE ANTALYA ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANI
ORHAN ÖZDEMİR MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.
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13  OCAK  2017  TARİHİNDE  ANTALYA MİLLETVEKİLİMİZ  AV.MUSTAFA KÖSE  İLE
BİRLİKTE  ADALET  BAKANLIĞI  MÜSTEŞAR  YARDIMCISI  BASRİ  BAĞCI
MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ.

                     

24 OCAK 2017 TARİHİNDE ESKİ CUMHURİYET BAŞSAVCISI, MİLLETVEKİLİ İLHAN
CİHANER BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                 

26  OCAK  2017  TARİHİNDE  ANTALYA  VALİ  YARDIMCISI  EKREM  BÜYÜKATA
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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26  OCAK  2017  TARİHİNDE  GARNİZON  KOMUTANI  P.ALB.  TAHİR  SAVRAN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                      

26  OCAK  2017  TARİHİNDE  FALEZ  LİONS  KULÜBÜ  BAŞKANI  AYŞE  SUZAN  KURT
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                 

02 ŞUBAT 2017 TARİHİNDE TÜRK TELEKOM MÜDÜRÜ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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17  ŞUBAT 2017  TARİHİNDE  MERSİN  BAROSU  BAŞKANI  AV.ALİ  ER’İ  MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.

                               

27  ŞUBAT  2017  TARİHİNDE  SAADET  PARTİSİ  GENEL  BAŞKANI  TEMEL
KARAMOLLAOĞLU BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

        

01  MART  2017  TARİHİNDE DİLŞAD  REFİZADE  ANAOKULU  ÖĞRENCİLERİ
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

02  MART  2017  TARİHİNDE AKDENİZ  ÜNİVERSİTESİ  HUKUK  FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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07  MART  TARİHİNDE  ANTALYA ŞAİR  OZAN  YAZAR  RESSAM  VE  BESTEKARLAR
KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI ŞÜKRÜ ERCİYESLİOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                  

10 MART 2017 TARİHİNDE RİXOS OTEL GENEL MÜDÜRÜ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

13 MART 2017 TARİHİNDE AKP ANTALYA MİLLETVEKİLİ AV.MUSTAFA KÖSE,  AKP
ANTALYA  İL  KADIN  KOLLARI  BAŞKANI  AV.ESRA  ÖZKOÇ  VE  BERABERİNDEKİ
HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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14  MART 2017  TARİHİNDE  EMEK  PARTİSİ  GENEL BAŞKANI  SELMA GÜRKAN,  İL
BAŞKANI HASAN ALKAN VE BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                     

17 MART 2017 TARİHİNDE İSTANBUL BAROSU ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI AV. DOÇ. 
DR.ÜMİT KOCASAKAL BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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21  MART  2017  TARİHİNDE  TBB/UNİCEF  ÇOCUK  HUKUKUNDA ADALETE  ERİŞİM
PROJESİ  KAPSAMINDA  TBB  YÖNETİM  KURULU  ÜYEMİZ  AV.GÜLCİHAN  TÜRE,
UNİCEF  AVUKATI  GÖKTAN  KOÇYILDIRIM,  ANKARA  ÜNİVERSİTESİ  HUKUK
FAKÜLTESİ ANAYASA HUKUKU ÖĞR. ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. ALİ ERSOY KONTACI VE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MİLLETLERARASI HUKUK ÖĞR. ÜYESİ
DR. NEVA ÖVÜNÇ ÖZTÜRK BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                  

22 MART 2017 TARİHİNDE ÖNCEKİ DÖNEM BARO BAŞKANIMIZ AV. MEHMET ZEKİ 
DURMAZ'I ZİYARET ETTİK. 
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23 MART 2017 TARİHİNDE ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANI
HAKAN  ÖZTATAR,  ANTALYA CUMHURİYET  BAŞSAVCISI  RAMAZAN  SOLMAZ  İLE
BİRLİKTE BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                    

23 MART 2017 TARİHİNDE ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANI
HAKAN ÖZTATAR İLE BİRLİKTE ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI
DAVUT ÇETİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
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07  NİSAN 2017  TARİHİNDE BALKAN İZMİR BAROSU BAŞKANI  AV.AYDIN ÖZCAN’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

             

13  NİSAN  2017  TARİHİNDE  DIŞİŞLERİ  BAKANLIĞI  ANTALYA  İL  TEMSİLCİLİSİ
BÜYÜKELÇİ H.AVNİ AKSOY BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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09  MAYIS  2017  TARİHİNDE  CHP  ANTALYA  MİLLETVEKİLİ  MUSTAFA  AKAYDIN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                  

13-14 MAYIS 2017 TARİHLERİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 34. OLAĞAN GENEL
KURULUNA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİMİZLE KATILDIK.

        

14 MAYIS 2017 TARİHİNDE AKADEMİSYEN NURİYE GÜLMEN VE ÖĞRETMEN SEMİH
ÖZAKÇA’NIN MÜCADELESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ORADAYDIK.                  
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23 MAYIS 2017 TARİHİNDE KANADA TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ CHRİS COOTER VE EŞİ
KAREN COOTER BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

          

24  MAYIS  2017  TARİHİNDE  BÖLGE  ADLİYE  MAHKEMESİ  BAŞKANI  ALİ  NEVZAT
AÇIKGÖZÜ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

26 MAYIS 2017 TARİHİNDE CHP İL BAŞKANI MUSTAFA ERDEM VE BERABERİNDEKİ
HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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01 HAZİRAN 2017  TARİHİNDE İL JANDARMA KOMUTANI KIDEMLİ ALBAY YUSUF
KELLELİ’Yİ ZİYARET ETTİK.   
                             

                             

16 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI BASRİ
BAĞCI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

22 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE VERGİ DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİ CEMAL AKPINAR VE
MÜKELLEF HAKLARI MÜDÜRÜ ORHAN ZINGAL BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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23  HAZİRAN  2017  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  YÖNETİM  KURULU
ÜYESİ AV.GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                    

28  HAZİRAN  2017  TARİHİNDE  AÇLIK  GREVLERİNİN  112.  GÜNÜNDE  OLAN
TUTUKLULAR  NURİYE  GÜLMEN  VE  SEMİH  ÖZAKÇA İLE  SİNCAN  CEZAEVİNDE
GÖRÜŞTÜK.

                           

30 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI AV. PROF. DR.
METİN FEYZİOĞLU’NU VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ ZİYARET ETTİK.
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10 TEMMUZ 2017  TARİHİNDE DURUŞMA ARASI DERGİSİ İÇİN METİN AKPINAR İLE
GÖRÜŞTÜK.

             

12  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  DENİZLİ  BAROSU  BAŞKANI  AV.MÜJDAT  İLHAN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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24  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  GAZETE  ÜZERİNDEN  CUMHURİYET'LE
HESAPLAŞILMAK İSTENİYOR. BASIN BAYRAMI VE SANSÜRÜN KALDIRILIŞININ 109.
YILDÖNÜMÜNDE,  GAZETE'YLE  VE  GAZETECİLERLE  DAYANIŞMAK  İÇİN
ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDEYİZ. 

                

24  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  İSTANBUL  BAROSU  BAŞKANI  AV.MEHMET
DURAKOĞLUNU MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

                          

26  TEMMUZ  2017  TARİHİNDE  TÜRKİYE  BAROLAR  BİRLİĞİ  YÖNETİM  KURULU
ÜYESİ AV.AHMET ŞAKİR UZUN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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28 TEMMUZ 2017 TARİHİNDE ZİRAAT ODASI BAŞKANI VAHAP TUNCER BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.
                          

07  AĞUSTOS  2017 TARİHİNDE S.M.M.M.  ODASI  BAŞKANI  EMRULLAH  TAYFUN
ÇAVDAR BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                           

08  AĞUSTOS  2017  TARİHİNDE BARO  BAŞKANIMIZ  VE  YÖNETİM  KURULU
ÜYELERİMİZ  ASAT GENEL MÜDÜRÜ  AV.  İBRAHİM  KURT MAKAMINDA ZİYARET
ETTİLER.
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09  AĞUSTOS  2017  TARİHİNDE TÜRK-İNGİLİZ  KÜLTÜR  DERNEĞİ  ŞUBE  BAŞKANI
İLKE SAYGINER BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

10 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE KAZAKİSTAN BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI AV.ANUAR
TUGEL  İLE GÖRÜŞME YAPILDI.

                     

15 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI AV.ÜMİT UYSAL’I
ZİYARET ETTİK.
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16  AĞUSTOS  2017  TARİHİNDE ŞIRNAK  BAROSU  BAŞKANI  AV.NUŞİREVAN  ELÇİ
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                      

23  AĞUSTOS  2017  TARİHİNDE  BAROMUZ  ÖNCEKİ  YÖNETİM  KURULU
ÜYELERİNDEN, YARGIÇ MUTLU ÖZKAYA VE ÖNCEKİ DÖNEM YÖNETİM KURULU
ÜYELERİMİZDEN AV. SADETTİN ŞAHİN BAROMUZU ZİYARET ETTİLER. 

                   

25 AĞUSTOS 2017 TARİHİNDE TÜRK EKONOMİ BANKASI BÖLGE MÜDÜRÜ İBRAHİM
SAVAŞ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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11 EYLÜL 2017 TARİHİNDE CUMHURİYET GAZETESİ DURUŞMASINA KATILDIK.

                     

14  EYLÜL  2017  TARİHİNDE ANAYASA  MAHKEMESİ  BAŞKANI  ZÜHTÜ  ARSLANI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
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22  EYLÜL  2017  TARİHİNDE ANTALYA  BÜYÜKŞEHİR  BELEDİYESİ  BAŞKANI
MENDERES TÜRELİ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

               

22 EYLÜL 2017 TARİHİNDE ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞSAVCISI RIZA
CAN’I ZİYARET ETTİK.

12  EKİM  2017  TARİHİNDE  UKRAYNA  MİLLİ  BAROLAR  BİRLİĞİ  TÜRKİYE
TEMSİLCİLİĞİ BAŞKANI AV.GALİNA KOZİNA BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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16 EKİM 2017 TARİHİNDE ADANA BAROSU BAŞKANI AV.VELİ KÜÇÜK’Ü MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.

             

21  EKİM   2017  TARİHİNDE  AMPUTE  FUTBOL  AVRUPA  SAMPIYONU  ULUSAL
TAKIMIMIZIN OYUNCULARI KAPTAN OSMAN ÇAKMAK, BARIŞ TELLİ VE TEKNİK
DİREKTÖR UĞUR ÖZCAN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

               

02  KASIM  2017  TARİHİNDE  ANTALYA  1.İDARE  MAHKEMESİ  BAŞKANI  KAMİL
ERGÜNÜ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
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09 KASIM 2017 TARİHİNDE ADALET NÖBETİNE KATILDIK.

          

10 KASIM 2017 TARİHİNDE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE BARO BAŞKANLARIMIZ
İLE BİRLİKTE ATATÜRK’ÜN HUZURUNA ÇIKTIK.

              

15  KASIM  2017  TARİHİNDE  ALANYA  CUMHURİYET  BAŞSAVCISINI  MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.

31



22 KASIM 2017 TARİHİNDE ASAT GENEL MÜDÜRÜ AV.İBRAHİM KURT BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.

                 

23  KASIM  2017  TARİHİNDE  BİRLEŞMİŞ  MİLLETLER  MÜLTECİLER  YÜKSEK
KOMİSERLİĞİ İZMİR SORUMLUSU TAYLAN DAĞCI BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

24 KASIM 2017 TARİHİNDE İSTANBUL BAROSU ÖNCE DÖNEM BAŞKANI AV.PROF.DR.
ÜMİT  KOCASAKAL,  EĞİTİM  –İŞ  ANTALYA  ŞUBESİ  BAŞKANI  FATİN  İLTAR  VE
BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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27 KASIM 2017 TARİHİNDE ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI DAVUT
ÇETİN’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

                   

1 ARALIK 2017 TARİHİNDE SUSMA PLATFORMU BAROMUZU ZİYARET ETTİLER.

11  ARALIK  2017  TARİHİNDE  ANTALYA BAROSU  MESLEKİ  VE  TEKNİK  ANADOLU
LİSESİNİ ZİYARET ETTİK.
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13 ARALIK 2017 TARİHİNDE MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCISINI MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.

18 ARALIK 2017 TARİHİNDE  HSK BİRİNCİ DAİRE ÜYESİ SAYIN YAŞAR ŞİMŞEK'LE,
HEM ANTALYA'DAKİ ADLİYELER KONUSUNDA, HEM DE MANAVGAT ADLİYESİ'NİN
2.  BÖLGE  OLAN  DERECESİNİN  1.  BÖLGE  DERECESİNE  YÜKSELTİLMESİ
KONUSUNDA ÇALIŞMALARDA BULUNDUK. 

                   

08 OCAK 2018 TARİHİNDE AV.FİKRET İLKİZ BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 

     
     

                                                                                             

09  OCAK  2018  TARİHİNDE  ANTALYA BİLİM  ÜNİVERSİTESİ  DEKANI  BAROMUZU
ZİYARET ETTİ
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17 OCAK 2018 TARİHİNDE CHP ANTALYA İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI MUSA GÜL
VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                              

24  OCAK  2018  TARİHİNDE  CUMHURİYET  GAZETESİ  YAZARI  ALİ  SİRMEN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                       

26  OCAK  2018  TARİHİNDE  DİYARBAKIR  BAROSU  BAŞKANI  AV.AHMET  ÖZMEN
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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08 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU BAŞKANI
CANAN GÜLLÜ, AV. FİGEN MERDER VE AV. NİLGÜN ŞENTUNA BAROMUZU ZİYARET
ETTİ.

                            

13 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE CHP ANTALYA MURATPAŞA İLÇE BAŞKANI SAYIN HASAN
ŞAHİN VE İLÇE ÖRGÜTÜ BAROMUZU ZİYARET ETTİLER. 

01  MART  2018  TARİHİNDE  VERGİ  DAİRESİ  BAŞKANI  METİN  UZUN  BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.
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08 MART 2018 TARİHİNDE ANTALYA SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DENEĞİ BAŞKANI
SADİ KAN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TÜLİN ÖZKAN,  ALİ BAL,  AKIN AKAY
AKINCI VE SARPER DERMUT BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                    

09  MART 2018 TARİHİNDE BİLİM ÜNİVERİSTESİ  ÖĞRETİM ÜYELERİ  BAROMUZU
ZİYARET ETTİLER.

13  MART  2018  TARİHİNDE  ANTALYA İŞADAMLARI  DERNEĞİ  YÖNETİM  KURULU
BAŞKANI  AV.  ERSEN  GÖKSAN,  YÖNETİM  KURULU  ÜYELERİ  FERHAN  ALICI  VE
ONUR BİLEN İLE YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELERİ AV. SONER TANRIKULU VE
MEMET PEÇEN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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14 MART 2018 TARİHİNDE  ÖNCEKİ BAŞKANLARIMIZDAN VE TBB DELEGEMİZ AV.
M.ZEKİ DURMAZ’I ZİYARET ETTİK.

    

26 MART 2018 TARİHİNDE KONYAALTI BELEDİYESİ BAŞKANI  MUHİTTİN BÖCEK'İ 
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK. 

    

28 MART 2018 TARİHİNDE SAVUNMAYI SAVUNMAK İÇİN BU DEFA DA UŞAKTAYIZ!
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02 NİSAN 2018 TARİHİNDE OPERA YAŞAM HASTANESİ BAŞHEKİMİ DR. GÖKHAN 
ÜRKMEZ VE KURUMSAL İLİŞKİLER SORUMLUSU İLKAY ARIKAN BAROMUZU 
ZİYARET ETTİ.

                   

02 NİSAN 2018 TARİHİNDE SAADET PARTİSİ ANTALYA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI 
FAZİLET AKIN, TANITMA BAŞKANI GÜLSÜM HACIALİOGULLARI VE HALKLA 
İLİŞKİLER BAŞKANI ŞULE BÜBER BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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05 NİSAN 2018 TARİHİNDE İYİ PARTİ ANTALYA İL BAŞKANI AV. NİZAMETTİN SAĞIR,
AV.  MUSTAFA  TAŞBAŞ,  AV.  RIDVAN  YILDIZ,  AV.  MUSTAFA  MEYDAN,  AV.  FATMA
CEYLAN, AV. SÜLEYMAN KIZIL VE AV. ONUR ŞAHİN BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                     

05  NİSAN  2018  TARİHİNDE  SAADET  PARTİSİ  ANTALYA  İL  BAŞKANI  RAMAZAN
DÜZEN,  AV.  HASAN  BURGAN  VE  BERABERİNDEKİ  HEYET, BAROMUZU  ETTİ.
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05 NİSAN 2018  TARİHİNDE CHP MURATPAŞA İLÇE BAŞKANI HASAN ŞAHİN,  İLÇE
KADIN KOLLARI BAŞKANI OMCA COŞARCAN KAYA, AV.  MEHMET ELMAS ÖMÜR
YİĞİT VE BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                           

05  NİSAN  2018  TARİHİNDE  ANTALYA  BAROSU  MESLEKİ  VE  TEKNİK  ANADOLU
LİSESİ  MÜDÜRÜ  HASAN  ÇAKMAK  VE  BERABERİNDEKİ  HEYET  BAROMUZU
ZİYARET ETTİ. 
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05  NİSAN  2018  TARİHİNDE  TEB  BÖLGE  MÜDÜRÜ  İBRAHİM  SAVAŞ  VE
BERABERİNDEKİ HEYET İLE BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
 

                           

05  NİSAN  2018  TARİHİNDE  DENİZBANK  BÖLGE  MÜDÜRLÜĞÜ  TEMSİLCİLERİ
BAROMUZU ZİYARET ETTİ.

                                   

11  NİSAN  2018  TARİHİNDE  KUMLUCA CUMHURİYET BAŞSAVCISINI  MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.

11  NİSAN  2018  TARİHİNDE  FİNİKE  CUMHURİYET  BAŞSAVCISINI  MAKAMINDA
ZİYARET ETTİK.
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28  MAYIS  2018  TARİHİNDE  İYİ  PARTİ  ANTALYA  MİLLETVEKİLİ  ADAYLARI  AV.
HASAN  SUBAŞI  VE  FULYA  YASEMİN  İLE  BERABERİNDEKİ  HEYET  BAROMUZU
ZİYARET ETTİ. 

                             

07  HAZİRAN  2018  TARİHİNDE  İYİ   PARTİ  ANTALYA  MİLLETVEKİLİ  ADAYLARI
AV.FERİDUN  BAHŞİ,  MERYEM  AYDOĞAN  VE  YAKUP  CEM  ÇINAR  BAROMUZU
ZİYARET ETTİ. 

                                       

12  HAZİRAN  2018  TARİHİNDE  HDP ANTALYA MİLLETVEKİLİ  ADAYLARI  KEMAL
BÜLBÜL, AV. DENİZ YILDIRIM VE ERDAL GİLGİL BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 
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19  HAZİRAN  2018  TARİHİNDE  CHP  ANTALYA  MİLLETVEKİLİ  ADAYI,  TÜRKİYE
BAROLAR BİRLİĞİ DELEGEMİZ AV. CAVİT ARI BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 

    

20  HAZİRAN  2018  TARİHİNDE  CHP  ANTALYA  MİLLETVEKİLİ  ADAYLARI  ÇETİN
OSMAN BUDAK VE AV. RAFET ZEYBEK İLE BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.

                       

04  TEMMUZ  2018  TARİHİNDE  KORKUTELİ  CUMHURİYET  BAŞSAVCISINI
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

09  AĞUSTOS  2018  TARİHİNDE  ANTALYA  CUMHURİYET  BAŞSAVCISI  RAMAZAN
SOLMAZ  VEDA ZİYARETİNDE BULUNDU.
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07  EYLÜL  2018  TARİHİNDE  ANTALYA  CUMHURİYET  BAŞSAVCISI  HALİL  İNAL’I
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.

                   

10  EYLÜL  2018  TARİHİNDE  TMMOB  MAKİNA  MÜHENDİSLERİ  ODASI  ANTALYA
ŞUBESİ  BAŞKANI  SAYIN AYŞEN HAMAMCIOĞLU VE BAŞKAN YARDIMCISI  SAYIN
İBRAHİM ATMACA BAROMUZU ZİYARET ETTİ. 

                 

11 EYLÜL 2018 TARİHİNDE ANTALYA BÖLGE ADLİYE BAŞKANI ORHAN ÖZDEMİRİ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK.
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21  EYLÜL  2018  TARİHİNDE  CHP  ANTALYA  MİLLETVEKİLLERİ  ÇETİN  OSMAN
BUDAK,  AYDIN  ÖZER,  CHP ANTALYA İL BAŞKANI  AHMET KUMBUL BAROMUZU
ZİYARET ETTİ.

          

26  EYLÜL 2018  TARİHİNDE ANTALYA OTOBÜSÇÜLER ESNAF VE SANAATKARLAR
ODASI BAŞKANI YASİN ARSLAN VE BERABERİNDE Kİ HEYET BAROMUZU ZİYARET
ETTİ.
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26 EYLÜL 2018 TARİHİNDE ADALYA VAKFI BAŞKAN YARDIMCISI BİLAL KÖLEOĞLU
VE BERABERİNDEKİ HEYET BAROMUZU ZİYARET ETTİ.
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