


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI'NA 
   

KONU        : Antalya Barosu Adli Yardım Kurulunun faaliyet   raporunun sunulması 

                  

Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün 

kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini karşılama olanağı 

bulunmayanların avukatlık hizmetinden yararlandırılması amacıyla kurulmuş olan Adli Yardım 

Kurulunun faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Antalya Barosu Adli Yardım Bürosu ve Çalışmaları; 

 

1-Kurul düzenli olarak on beş günde bir Çarşamba günleri toplanmaktadır. Adli Yardım Kurulumuz 

iş bu rapor tarihi itibariyle 50 kez toplanmıştır. 

 

 

 Toplam Başvuru:  4415 
 Kabul edilen dosya adedi: 3240 
 Reddedilen ve vazgeçilen dosya adedi: 920 
 Diğer barolara gönderilen dosya adedi: 255 
 Hizmet Veren Avukat Sayısı:1845 

 

12/10/2018 – 08/06/2021 Adli Yardım Başvuru Dökümü 

BAŞVURU  BAŞVURU  

BOŞANMA 2178 HİZMET TESPİT 64 

DİĞER 571 NEFAKANIN KALDIRILMASI  61 

İCRA 280 İTİRAZIN KALDIRILMASI 38 

NAFAKA 241 TAPU İPTAL 35 

İŞ TAZMİNATI 188 VASİ TAYİNİ 34 

VELAYET 187 İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 32 

İDARİ DAVALAR 117 MİRAS 30 

MAL PAYLAŞIMI 87 MENFİ TESPİT 25 

BABALIK 83 NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ 22 

TAZMİNAT 75 ALACAK DAVASI 67 

 4007  408 

GENEL TOPLAM:  4415     
 



2- Kurulumuzun görev aldığı süreç içerisinde 4415 kişi Adli Yardım talebin de bulunmuş, bunlardan 

3240  kişinin talebi kabul edilmiş, 920  kişinin talebi de reddedilmiş ve 255 kişinin ilgili diğer il 

Baro Başkanlıklarına gönderilmiştir.  

  
 

3- Adli Yardım hizmetinin yürütülmesi kapsamın da Adli Yardım Hizmetin de görev alacak 

avukatların belirlenmesi ve Adli Yardım listesine yazılmaları ile Adli Yardım hizmetinin 

yürütülmesi ile ilgili olarak görev alan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi daha donanımlı bir 

şekilde çalışmalarının temini ve görev esnasın da uyulacak usul ve esaslar bakımından 

aydınlatılmaları için zorunlu sertifikalı seminerler yılda iki kez düzenlenmekte olup; 

Adli Yardım listesine yazılmak isteyen her avukat her yıl Nisan ve Ekim ayların da yapılmakta olan 

sertifika programlarından birine katılmak suretiyle sertifika almakta, bu sertifika ile dilediği zaman 

Adli Yardım listesine yazılma talebin de bulunabilmektedir.  

 

4- Adli yardım listesine yazılacak avukatlar için Kurulumuz tarafından düzenlenen eğitim 

seminerlerinde ders verecek eğitimcilerin eğitimi ile ilgili olarak çalışmalar yapılmış, ancak 

pandemi nedeniyle bu çalışma zorunlu olarak ertelenmiştir. Bu çalışma gerçekleştiğinde Adli 

Yardım listesinin bölünerek şiddet mağdurlarına verilecek adli yardım hizmeti ile mültecilere 

yönelik verilecek adli yardım hizmetinde görev alacak avukatların bu alanlarda nitelikli bir mevzuat 

ve uygulama eğitimine tabi tutularak bu alanlara özgü olarak ayrı adli yardım listesinin 

oluşturulması ve bu listelere de bu alanda özel eğitim almış avukatların yazılması öngörülmekte 

olup bu yönde de çalışma yapılmasına karar verilmiş ancak bu çalışmada pandemi nedeniyle 

ertelenmiştir.  

 

 5- Antalya Adliye binası giriş katta Adli Yardım hizmetinin vatandaşlara daha kolay şekilde 

ulaştırılmasının temini için bir Adli Yardım Ön Hizmet Bürosu bulunmakta olup; 

Adli Yardım Ön Hizmet Bürosunun çalışmasının temini için Staj Yürütme Kurulu ile çalışma 

yapılarak stajyerlerin her gün ikişer kişi halinde sırayla nöbet tutulmaktadır.  Nöbet tutan stajyerlere 

bu hizmetin karşılığı olarak bir gün için 30,00 TL ücret ödenmektedir. 

 

6-Adli Yardım Ön Hizmet Bürosunda görev alacak stajyerlere yapacakları hizmet hakkında 

bilgilendirilmeleri için nöbet öncesinde belirli dönemlerde seminer düzenlenmektedir. Semine 

sonrasın da nöbet listeleri yapılarak sms le bildirim yapılmakta dolayısıyla hizmetin herhangi bir 

aksaklık olmaksızın kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

7-Adil Yardım listesin de görev alan avukatların isimleri, görevlendirme sırası ve görev puanının 

görülebilmesi için Antalya Barosunun internet sitesin de yer alan Baronet sayfasında listede yer alan 

avukatlar listedeki sıralarını takip edebilmekte ve görevlendirmeyi anında görebilmektedir.  

 

 

8- 07/06/2021/09/2020 tarihli GELİR: 9.378.017,04    GİDER: 9.505.477,02  olup  

                                              MEVCUT KASA : 127.459,98- TL.dir. 

 

 

          Yönetim Kurulunun bilgilerine saygıyla sunulur. 
                                                                                                                     
 
 

                                                                                                    Av. Abdurrahman ÖZTEKİN                                         

                               Adli Yardım Kurulu Başkanı 



ARABULUCULUK KURULU 2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Antalya Barosu Yönetim Kurulumuz tarafından istenen 2018-2020 yılı “Antalya Barosu

Arabuluculuk Kurulu” faaliyet raporu aşağıdadır:

Türkiye’de ilk kez Antalya Baromuz bünyesinde kurulan Arabuluculuk Kurulumuz

kurulduğu günden bugüne kadar, sadece hukuk fakültesi mezunları ve tamamı

Avukatlardan oluşan “Arabulucuların” görevlerini en iyi şekilde yapması, arabuluculuk

konusunda bilgilerinin artırılması için eğitim faaliyetlerinin yapılması amaçlarını

gütmüştür.

Genelde arabulucularımızın sorunlarının çözümü ve eğitim çalışmaları, dünyada ve

ülkemizde yaygın bir hal alan Covid bulaşı nedeniyle bir araya gelmeden, sosyal mesafeye

ve hijyen kurallarına uygun olacak şekilde, sadece internet üzerinden whatsupp ve diğer

uzaktan iştirakli sistemler üzerinden yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar

genelde ihtiyaç hasıl olduğunda birebir olarak internet üzerinden yapılıp bilgi paylaşımı

şeklinde olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde yapılan yasal değişiklikler nedeniyle arabuluculuk faaliyeti, İş

Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku alanlarında dava şartı arabuluculuk olarak ve

ayrıca ihtiyari arabuluculuk olarak bizzat avukat olan arabulucular tarafından 2018

yılından bugüne kadar kademeli olarak yapılmaktadır.

Dava şartı arabuluculuk konusunda birçok kez kurulumuzda etkili taraf vekilliği eğitimleri

düzenlenmiş, yeni arabuluculara da uygulama eğitimleri verilmiş, arabulucu

meslektaşlarımızın ödenmeyen arabuluculuk ücretleri ve sorunlarına yönelik etkili

kararlar alınıp yetkili birimlerle görüşülmüş, Antalya Adliyesi Arabuluculuk bürosuna

bilgi yönünden destek olunmuştur.

05 Ocak 2019 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Adalet Bakanlığı

Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Prof. Dr. Mustafa

Topaloğlu, Av.Arb. Mehmet Kaya, Av.Arb. Hayrullah Demir’in katıldığı, moderatörlüğünü

Av.Arb. Mustafa Murat Bilgin’in yaptığı “Ticaret Hukuku ve İş Hukuku

Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Ve Dava Şartı Arabuluculukta Etkili Taraf

Vekilliği” konulu panel düzenlenmiştir. 09 Mayıs 2019 tarihinde, Arabuluculara yönelik

olarak, “Arabuluculuk Tutanaklar” isimli “Atölye Çalışması” yapılmıştır.

Arabuluculuk sınavı öncesinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Konferans salonunda,

arabuluculuk sınavına girecek avukat meslektaşlara, Av.Arb. Mehmet Kaya ve Av.Arb.

Hayrullah Demir tarafından sınava hazırlık eğitimi verilmiş, sınav sonrası da, 14 Ocak

2020 tarihinde Antalya Barosu Arabuluculuk kurul çalışmaları kapsamında, Av.Arb.

Mehmet Kaya ve Av.Arb. Hayrullah Demir tarafından, Arabuluculuk sınavını yeni

kazanan meslektaşlarımıza “Arabuluculuk Süreci” ve “Arabuluculuk Tutanakları”

hakkında uygulamalı eğitim verilmiştir.

Bugüne kadar Arabuluculuk Kurulumuzda emek veren öncelikle Baro Başkanımız Av.

Polat Balkan’a, Yönetim Kurulumuza ve Arabuluculuk Kurulundan Sorumlu

Koordinatörümüz Av.Mehmet Kaya’ya ve Arabuluculuk Kurulumuza üye tüm üye

arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 26/09/2020

ANTALYA BAROSU 

ARABULUCULUK KURULU BAŞKANI

ARB./AV. MUSTAFA MURAT BİLGİN



AVUKAT HAKLARI MERKEZİ 2018-2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Antalya Barosu’nun 08-09 Ekim 2018 tarihinde yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu

sonrasında Avukat Hakları Merkezi ilk toplantısını Kasım ayı içerisinde Antalya Barosu

CMK Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirmiş, yapılan bu toplantıda Kurul Başkanlığı’na

Av. Serdar ŞEHAP, Başkan Yardımcılığı’na Av. Ziya Berkhan YAMAN, Genel Sekreterliğe

Hasan Can MEREY seçilmiştir. İlk toplantıda Avukat Hakları Merkezi’nin nöbet esasları

belirlenmiştir. Buna göre Avukat Hakları Merkezi nöbeti; bir hafta boyunca bir asil bir

yedek olmak üzere iki kişinin birlikte görev aldığı, Avukat Hakları Merkezi’ne özgü cep

telefonunun nöbet tutan meslektaşlara yönlendirilmesi ile Avukat Hakları Merkezi ile

iletişime geçmenin kolaylaştırıldığı her hafta pazartesi günü baro tarafından atılan

bilgilendirme mesajında o haftanın nöbetçisi meslektaşımızın bildirildiği bir nöbet usulüne

sahiptir. Bu nöbet kapsamında nöbeti gereği kendisine ulaşılan meslektaşımız diğer kurul

üyeleri ile irtibata geçerek en ivedi şekilde sorunların kaynağına müdahalelerde bulunmuş

ve meslektaşlarımıza gerekli hukuki desteği sağlamıştır. Nöbet listesinde yer alan

meslektaşlarımızı avukat yargılaması konusunda daha ehil hale getirebilmek ve tüm

meslektaşlarımıza avukat haklarını daha iyi anlatabilmek adına 02/03/2019 tarihinde

Antalya Barosu CMK Eğitim Merkezi salonunda TBB Avukat hakları Merkezi, TBB

Disiplin Kurulu, TBB Eğitim Merkezi ve Antalya Barosu Avukat Hakları merkezi

tarafından gerçekleştirilen kurul içi eğitim çalışması düzenlenmiştir. Yine kurul içi eğitim

çalışması çatısı altında 06/04/2019 tarihinde Antalya Barosu CMK Eğitim Merkezi

salonunda, 27/04/2019 tarihinde Antalya Bilim Üniversitesi Mark Antalya Yerleşkesinde

Av. Ali Çelik tarafından “Ceza yargılamasında Doğrudan Soru Sorma Teknikleri” konulu ve

uygulama esaslı eğitim çalışması düzenlenmiştir. Sadece AHM üyelerine açık yapılan bu

eğitimin sonunda pratik çalışmaları yapılmış olup, eğitime katılan meslektaşlarımızın

doğrudan soru sorma teknikleriyle ilgili öğrendiklerini pratiğe dökme, yanlış ve doğrularını

tespit etmesi sağlanmıştır.

Adana Barosu Avukat Hakları Merkezi ve Hatay Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından

düzenlenen Avukat hakları Merkezleri Atölye Çalışmaları’ na Antalya Barosunu temsilen

katılınmıştır.

Her hafta pazartesi günü haftanın AHM Nöbetçileri tüm meslektaşlara gönderilen SMS’lerle

bildirilmiş, bu nöbetçilerimiz kendilerine gelen tüm çağrılar cevaplandırmış, olayın

içeriğine göre telefonda bilgi vermek suretiyle veya yaşanan sorunun bilgi vermek suretiyle

çözülemeyecek nitelikte olması halinde merkez nöbetçileri tarafından sorunun yaşandığı

yere bizzat ve en az iki kişi ile gidilmesi suretiyle Merkez’e intikal eden tüm olaylara

müdahale edilmiştir. Antalya Barosu Avukat Hakları Merkezi olarak; X-Ray cihazından

geçerken sorun yaşayan, duruşmada hakim terörü yaşayan, emniyette savunma hakkı

kısıtlanan, mahkeme kaleminde haksız ithamlara maruz kalan, müvekkili tarafından darp

edilen, haksız ithamlarla yargılanan, vs gibi değişik konularda meslektaşlarımızın

yanlarında bulunarak konuya aktif müdahil olduk.



Avukat Hakları Merkezi olarak müdahalede bulunduğumuz olayların neredeyse tamamına

yakınında Merkezimizin meslektaş lehine olan talepleri kabul edilmiştir.

Avukat Hakları Merkezi görev süresi içerisinde meslektaşlarımızın müşteki veya sanık

olarak yer aldığı ceza davalarında meslektaşlarımızın yanında (vekil veya müdafii sıfatıyla)

müdahale etmiştir. Bu dosyaların büyük kısmında taleplerimize uygun olarak karar verilmiş,

%90’ın üzerinde başarı sağlanmıştır. Halen daha kanun yolu aşamasında olan takip edilen

ceza dosyaları bulunmaktadır. Yeni dönemde derdest olan bu dosyaların takibi

merkezimizce yapılmaya devam edecektir.

Meslektaşlarımıza yönelik hukuksuz eylemlerin gün ve gün arttığı bu dönemde adliye

girişlerinde, karakollarda yaşanan sorunlar, Avukat Hakları Merkezi’nin daha yoğun

çalışmasına sebep olmuştur. Zor koşullar altında mesleğimizi icra etmeye çalışmamız bizi

daha çok mücadelenin içine yöneltmiştir. Gelinen aşamada yargının kurucu unsurlarından

biri olan ve bağımsız savunmanın temsilcisi olan biz avukatlara yönelik tüm olumsuz

davranışlara karşı direnç göstermek, meslektaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek ve

hukuksuzluklara karşı güçlü bir ses olma Avukat Hakları Merkezi’nin asli görevidir. Bu

doğrultuda dava etkin avukatlık için yeni dönemde de heyecanımızı ve mücadele ruhumuzu

kaybetmeden çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, geçtiğimiz 2 yıl içinde

yaptıklarımızı özetleyen bu raporu Antalya Barosu Genel Kurulu’nun takdirlerine sunarız.

ANTALYA BAROSU

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI         

AV. SERDAR ŞEHAP



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA

KONU: CMK Kurulu’nun 2018 – 2021 Yılları Arasında ki Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu üyemiz Av. Alper KÖLEOĞLU’nun Koordinatör üyesi olduğu,

Başkanlığını Av. Ferah DİLEK, Başkan Yardımcılığını Av. Ziya Berkhan YAMAN,

Saymanlığını Av.Gülten EDALI’nın yaptığı, Av. Ali ÇELİK, Av. İsmail GÜROCAK, Av.

Metin ACAR, Av. Çevik KÖKEN ve Av. Gamze ÖZBEYLİ’den oluşan CMK Kurulu

Faaliyet Raporu aşağıdadır.

Kurulumuz, ilk toplantısını 22.11.2018 tarihinde gerçekleştirmiş ve bugüne kadar yaptığı

19 fiziki, 8 online toplantıda 570 gündem maddesini karara bağlamıştır.

Kurulumuz, 3 tanesi online eğitim, 3 tanesi yüz yüze olmak üzere 6 kez CMK Eğitim

Semineri düzenlemiş ve düzenlemiş olduğu bu seminerlerle 1538 meslektaşımıza sertifika

vermiştir.

Baromuz bünyesinde yapılan CMK Eğitim Seminerleri kapsamında, Av. Ali ÇELİK, Av.

İsmail GÜROCAK ve Av. Çevik KÖKEN, İzmir Barosu tarafından düzenlenen eğitim

seminerine gözlemci olarak katılmışlardır.

Av. Gülten EDALI tarafından CMK İç Yönergesi düzenlenmiş ve taslak Yönetim

Kurulumuza sunulmuştur.

Baromuz bünyesinde kurulan Antalya Barosu Koordinasyon Kurulu’nda Çocuk Hakları,

Mülteci Hakları, Kadın Hakları ve Adli Yardım Kurulları ile yapılan ortak çalışmalara

iştirak edilmiş, ILAP projesi kapsamında ki Eğitimcinin Eğitimi Seminerine katılım

sağlanmıştır.

CMK bünyesinde, merkez ve ilçelerdeki Kolluk, Savcılık ve Mahkemeler ile hizmetin

kalitesi, sevk ve idaresi yönünden gerekli girişimler ve çalışmalarda bulunulmuştur.

CMK uygulaması kapsamında görev alan meslektaşlarımızın görev dağılımları, adil ve

hakkaniyete uygun olarak düzenlenmiştir. Görevin ifası ile ilgili olarak denetim ve takip

Kurulumuz üyeleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Çıkan ve çıkabilecek olan

sorunların engellenmesi adına gereken önlemler alınmıştır.

Kurulumuz, 0533 649 37 08 nolu telefon üzerinden veya şahsi cep telefonlarından 7 gün

24 saat CMK görevi ifa eden onlarca meslektaşımızın gerek Baronet sisteminden kaynaklı

gerekse görevleri sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmişlerdir.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Av. Ferah DİLEK

Antalya Barosu CMK Kurulu Başkanı



ANTALYA BAROSU’NUN AÇTIĞI VE TAKİP ETTİĞİ DAVALAR 

 

1-Phaselis Antik kenti içinde otel izni için verilen ÇED Gerekli Değildir kararına 

başka davacıların yanı sıra Antalya Barosu olarak da dava açılmıştır.  

Antalya İli, Kemer İlçesi, Phaselis Mevkii, 878 parsel sayılı taşınmazda 280 odalı 

otel ve tatil köyü projesi hakkında Antalya Valiliğince verilen 26.12.2013 günlü, 

201335 sayılı "ÇED Gerekli Değildir" kararının iptali istemiyle açılan davada; dava 

konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının Danıştay On 

dördüncü Dairesinin 19.01.2016 günlü, E:2015/1201, K:2016/46 sayılı kararıyla 

bozulması üzerine, bozma kararına uyularak, dava konusu işlemin iptali yolunda 

verilen Antalya 2. İdare Mahkemesinin 12.05.2016 günlü, E:2016/543, 

K:2016/577 sayılı kararının temyizi sonucu Danıştay 14. Dairesinin 2016/7808 E 

2016/5373 K sayısıyla onanarak kesinleşmiştir.  

2- Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20.07.2016 tarihinde onaylanan, 
1/25.000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar 
Planı değişikliği kararı ile Falez Kavşağı ile Antalya Devlet Hastanesi arasında 
100.Yıl bulvarı üzerinde 40 dönüm alan yapılaşmaya açılmıştır. Bu imar planlarına 
karşı, Antalya Barosu başka davacılarla beraber iptal talepli dava açmış,  Antalya 
2. İdare mahkemesi tarafından verilen 2016/1200 E 2018/1279 K sayılı 
20/12/2018 tarihli kararla başka davada verilen iptal kararı esas tutularak, karar 
verilmesine yer yok hükmü verilmiştir. Kararın istinafı sonucu Konya Bölge İdare 
Mahkemesi 2.İdari dava Dairesi 2019/607 e 2019/1763 sayılı kararıyla 
kaldırılarak Antalya 2. İdare Mahkemesine gelen ve mahkemece 17/12/2019 
günlü verilen 2019/1187 E 2019/1181 K sayılı kararla Antalya Barosu yönünden 
ehliyetten RED kararı diğer davacılar Polat Balkan ve Mimarlar Odası Antalya 
Şubesi bakımından İPTAL kararı verilmiştir. Baro yönünden karar istinaf 
edilmiştir.  
 
3)Antalya’da açık havada alkol alımını yasaklayan Valilik Genelgesine karşı 
Antalya Barosu iptal davası açmıştır. Davaya RED kararı veren Antalya 3. İdare 
Mahkemesinin 28/9/2018 tarih ve 2017/669 E.  2018/695 K sayılı kararının istinaf 
edilmesi talebi,  Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. Dava dairesinin 2018/1444 E 
2018/144 K sayılı gerekçesiz kararıyla rededilmiştir. Antalya Barosu’nun temyiz 
talebiyle dosya Danıştay ilgili dairesindedir.  



4) Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı İçerisinde Mehmet Ali Bükü (Kleopatra 
Koyu)’na yönelik Orman ve Su İşleri Bakanlığının 06/04/2018 tarihinde onaylanan 
ve yapılaşma getiren “Tekirova Gelişme Planın” Antalya Barosu, Antalya Mimarlar 
Odası ve bölge sakinlerinin açtığı davayla yargıya taşınmıştır. Açılan davada  
“Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu ve 
Yönetmelik hükümlerine aykırı yapılaşmanın bitki örtüsüne, orman yapısına ve 
biyolojik çeşitliliğe zarar vereceği, dolayısıyla planlama esaslarına ve kamu 
yararına uygun olmadığı anlaşıldığından tesis edilen işlemde hukuka ve kamu 
yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılarak …” Antalya 3. İdare Mahkemesi 
26/06/2019 gün ve E:201 8/840, K:2019/682 sayılı kararla işlemin iptaline karar 
vermiştir. Baromuz yönünden ehliyet red edilmiştir.  
Davalı idare nin istinaf talebi Konya Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava 
Dairesinin 2019/1745 E 2019/2365 K sayısıyla istinaf talebi rededilmiştir. D osya 
temyiz aşamasındadır.  
 
5)Kamuoyunda Kanal İstanbul projesi diye bilinen projenin ÇED Olumlu kararı 
17/1/2020 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünde ilan edilmiştir. 
Bu kararın ve projenin tüm Türkiye’yi ilgilendirmesinden dolayı Antalya Barosu ve 
başka 13 Baro ÇED kararının iptali istemli İstanbul Nöbetçi İdare mahkemesine 
dava açmıştır. Dava süreci devam etmektedir.  
 
 

ANTALYA BAROSU ÇEVRE VE İMAR İZLEME KURULU 



ÇOCUK HAKLARI MERKEZİNİN TAKİP ETTİĞİ DAVALAR

ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TAKİP EDİLEN (MÜDAHALE VEYA DİĞER YOLLARLA) DAVALAR VE DURUM BİLGİSİ

DAVA KONUSU MEVCUT DURUM

İSTANBUL CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 2015/11632 

SORUŞTURMA NO-

KOVUŞTURMAYA YER 

OLMADIĞI K.2015/30268 

HALKI KANUNLARA 

UYMAMAYA TAHRİK, SUÇ 

İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK 

ETME

Nurettin Yıldız isimli şahsın KAMUOYUNA YANSIYAN  “3 

YAŞINDAKİ ÇOCUK EVLENDİRİLEBİLİR. VB.” söylemleri nedeni 

ile şahıs hakkında yapılan suç duyurumuz ile ilgili olarak 

verilen takipsizlik kararına itiraz edildi. İtirazımıza ilişkin 

henüz bir karar verilmedi

ALAŞEHİR AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2016/164

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL 

İSTİSMARI, RUH VE BEDEN 

BAKIMINDAN KENDİNİ 

SAVUNAMAYACAK KİŞİYİ 

ÖLDÜRME

DAVAYA KATILMA TALEBİNDE BULUNULDU.  BAROLARIN 

TAKILMA TALEPLERİNİN REDDİ ÜZERİNE, AİLENİN 

GÖREVLENDİRMESİ İLE DAVA TAKİP EDİLDİ VE AYRICA  

katılma talebinin reddi yönünden temyiz başvurusu yapılmış 

olup Temyiz başvurumuz reddedilmiştir.  

ANTALYA 6.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2016/164 E. 

2017/121 K.-ANTALYA 

BAM 8.CEZA DAİRESİ 

2017/2305 ESAS.

CİNSEL İSTİSMAR-KİŞİYİ 

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN 

BIRAKMAK

Merkezimizin davaya katılma talebi kabul edilerek sanıklar 

hakkında mahkumiyet kararı verildi. Karar tarafımızdan ve 

sanık müdafileri tarafından istinaf edildi. Dosya ANTALYA 

BAM 8.CEZA DAİRESİ 2017/2305 E. S. sayılı dosya ile derdest 

olup BAM 8 CD. Tarafından katılma kararı kaldırıldığından 

müşteki vekili tarafından verilen yetki belgesi ile takip edilen 

dosya TEMYİZ  aşamasındadır.  

ALANYA 1.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2016/71 E. 

2017/51 K.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Merkezimizin davaya katılma talebi kabul edilerek sanık 

hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan 

ve sanık vekilleri tarafından  istinaf edilmiş, istinaf 

aşamasında müdahilliğimiz kaldırılmış, DAVA müşteki vekili 

tarafından verilen yetki belgesi ile takip edilmiştir. DOSYA 

TEMYİZ AŞAMASINDADIR. 

KAŞ CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 2017/2478 

SORUŞTURMA NUMARASI

ŞİDDET, TEHDİT, KASTEN 

YARALAMA, HAKARET

Öğretmeni tarafından ilköğretim öğrencisi mağdura ve 

mağdurun babasına yönelik kasten yaralama hakaret ve 

tehdit eylemleri nedeniyle ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

tarafından öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunulmuş 

olup, soruşturma aşamasında  ŞÜPHELİ VEFAT ETTİĞİNDEN 

DÜŞME KARARI  verilmiştir. 

ANTALYA 7.ASLİYE CEZA 

MAHKEMESİ 2017/836 E.-

Sayılı dosya 

Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı 2016/90508 S. 

sayılı dosya 

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Öğretmeninin İlköğretim öğrencisi 7 yaşındaki mağdura 

yönelik kasten yaralama ve işkence suçları nedeniyle Antalya 

Barosu Başkanlığı tarafından sanık hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuş,  Antalya Muratpaşa Kaymakamlığı’nın  

soruşturma izni vermemesi üzerine KONYA BÖLGE İDARE 

MAHKEMESİNE İTİRAZDA bulunulmuş olup Konya Bölge İdare 

Mahkemesi 3. İDARİ CEZA DAVA DAİRESİ 01.11.2017 T. VE 

2017/855 k. SAYILI  kararı ile İtiraza Konu Merci kararının 

kaldırılmasına karar verilmesi üzerine yürütülen soruşturma 

neticesinde Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi 2017/836 E. 

Sayılı dosya ile açılan davada görev itirazında bulunulmuş bir 

sonraki duruşması  19.07.2018 tarihinde yapılacak davada 

mağdur için merkezimizden avukat görevlendirmesi yapılmış 

olup  sanığın beraati ile sonuçlanan dosya tarafımızdan istinaf 

edilmiştir. 



ANTALYA CUMHURİYET 

BAŞSAVCILIĞI 2017/ 1318 

HZ. SAYILI 

Olası kastla ölüme sebebiyet 

verme 

Suriye uyruklu 7 yaşındaki Ahmet İzzed isimli çocuğun 

hastanelere kabul edilmeyerek gerekli tıbbi desteğin 

sağlanmaması sonucu ölmesi nedeniyle olayda ihmali olan 

kamu görevlileri hakkında ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığına 

suç duyurusunda bulunulmuş, Antalya Valiliğinin kamu 

görevlileri hakkında soruşturma izni vermemesi üzerine yapılan 

itiraz sonucu Konya BÖLGE İDARE MAHKMESİ 2017/399 E.-

2017/616 k. SAYILI KARAR İLE  İtiraza Konu Merci kararının 

kaldırılmasına karar verilmiş olup  olayda sorumluluğu tespit 

edilen ilgililer hakkında kamu davası açılmıştır.

KOZAN AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2017/102 E. S. 

dosya  (2018/238) 

İHMALİ DAVRANIŞLA KASTEN 

İNSAN ÖLDÜRME

Aladağ’da meydana gelen Yurt yanığını ile ilgili olarak “Taksirle 

birden fazla kişinin ölümüne dene olma” iddiası ile açılmış olan 

davaya katılma talebinde bulunulmuş, ilk duruşmada kabul 

edilen katılma talebimiz bir sonraki duruşmada kaldırılmıştır. 

Dava müşteki vekillerinden alınan yetki belgeleri ile takip 

edilmekte olup dosya İSTİNAF aşamasındadır. 

ALANYA 2.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2017/95 E. 

2017/1511 K.- ANTALYA 

BAM 6.CEZA DAİRESİ 

2018/789 E.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI-

BASİT YARALAMA-

MÜSTEHCENLİK

Davaya katılma talebinde bulunularak takip edilmiş ancak İstinaf 

aşamasında ANTALYA BAM 6.CEZA DAİRESİ 2018/789 E. Sayılı 

dosyada  katılma kararını kaldırmıştır. 

Dosya müşteki vekilinden alınan yetki belgesi ile takip 

edilmekte olup TEMYİZ aşamasındadır. 

ANTALYA 3. AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2017/399 E.S. 

DOS. 

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI Soruşturma aşamasından itibaren mağdura ve müştekiye hukuki 

yardımda bulunulmuş, ayrıca   kovuşturma aşamasında davaya 

katışma talebinde bulunulmuştur. 

Ancak mahkemece katılma talebimiz kabul edilmediğinden,  

Baroya bildirimde bulunulmak suretiyle  dava müştekiden 

vekalet alarak takip edilmiş olup dosya TEMYİZ  aşamasındadır.  

06.04.2018 tarihli duruşmada sanık hakkında beraat kararı 

verildiğinden dosya tarafımızdan temyiz edilmiş olup süreç takip 

edilmektedir. 

MANAVGAT 1.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2018/73 E.

CİNSEL İSTİSMAR Soruşturma aşamasından itibaren  tarafımızca takip edilmekte 

olan dosyada sanık hakkında verilen beraat kararına karşı istinaf 

yoluna gidilmiştir. 

SERİK 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ 

2019/439 

5395 S. Yasa Gereği Koruma 

Talebi 

Cinsel istismar mağduru çocuğun anne- babası yanında sağlık , 

ahlak ve güvenliğinin tehlike olması nedeniyle çocuk hakkında 

koruma tedbiri uygulanması talebiyle açılan davamız İSTİNAF 

AŞAMASINDADIR. 

ANTALYA 3. AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 2017/69 E. S. 

DOSYA 

CİNSEL İSTİSMAR Katılma talebimizi reddedilmesi nedeniyle yetki belgesi alarak 

takip edilen dosyada sanık hakkında verilen beraat kararına 

karşı istinaf yoluna gidilmiş olup istinaf başvurumuzun 

reddedildiği dosya TEMYİZ  aşamasındadır. 

Antalya 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi  2018/510 

Cinsel İstismar Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler ile 

takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  Antalya 6. 

Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile birleşmiştir. 



Antalya 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2018/511  

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  

Antalya 1. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2019/61 

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  

Antalya 3. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2019/85

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  

Antalya 4.  Ağır Ceza 

Mahkemesi 2018/574 

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  

Antalya 5. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2018/492

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  

Antalya 6. Ağır Ceza 

Mahkemesi 2018/532

Cinsel istismar Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmektedir. Dava sürecinde dosyaya 2 mağdur 

daha eklenmiş olup dosya mütalaa aşamasındadır. 

Antalya 7. Ağır Ceza 

Mahkemesi  2018/448 

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı 

işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

Baroya bildirimde bulunmak suretiyle  alınan vekaletnameler 

ile takip edilmekte olup dosya  karar aşamasında iken  

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/532 E. Sayılı dosya ile 

birleşmiştir.  



Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı  2019/72562 

Kamu görevlisinin suçu 

bildirmemesi, görevi ihmal

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim okulunda 

ÖĞRETMEN TARAFINDAN  zincirleme şekilde 28 Çocuğa 

karşı işlenen nitelikli cinsel istismar suçu nedeniyle açılan 

dava  sürecinde; olayın meydana geldiği okul müdürü, 

müdür yardımcıları ve ;İL – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 

görevli ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş olup 

dosya soruşturma aşamasındadır.  

TBBÇHK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİ & DİKKATE ALINMASINI İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

1- ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİNİN ve ADLİ GÖRÜŞME ODALARININ SAYISININ ARTTIRILMASI 

YAYGINLAŞTIRILMASI ( BU KONUDA  Antalya il nüfuz yoğunluğu ve suç oranı da dikkate alınarak 

ALANYA VE ELMALI İLÇELERİNDE DE ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ KURULMASI İÇİN İLGİLİ BAKANLIKLARA 

BAŞVURUDA BULUNULMUŞ olup talebimize henüz olumlu ya da olumsuz bir  yanıt verilmemiştir. 

2- Mahkemelerce katılma taleplerimizin reddedilmesi mağdurların çoğu zaman yetersiz temsiline 

sebebiyet vermesi , ASPB vekillerinin davaları takipte yetersiz kalması (ilimiz genelinde ASPB vekili 

olarak davaları takip eden 3 avukat bulunmaktadır)   mağdur ve suça sürüklenen çocuklar yönünden 

mağduriyetlere sebebiyet vermekte olup CMK YAHUT AVUKATLIK KANUNDA YAPILACAK 

DÜZENLEMELER İLE Baro Çocuk Hakları Merkezlerinin mağdur – müşteki yanında davaları takiplerinin 

sağlanması büyük önem taşımaktadır.  

3- Cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalan çocuk sayısında son dönemlerde ciddi artışlar 

yaşanmaktadır. Bu nedenle cezaevlerinde anneleri ile birlikte kalmak zorunda olan  çocukların yaşam 

koşullarının iyileştirilmesi yanında cezaevinde çocuğu ile birlikte kalan annelere de ekonomik, sosyal ve 

tıbbi destek sağlanması ANNE- ÇOCUK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN önem taşımaktadır. 

Ancak bunun öncesinde mevzuatta yapılacak bir kısım değişikliklerle; TUTUKLAMAYA SEVKEDİLEN 

ŞÜPHELİNİN  BAKIMINA  MUHTAÇ, ÇOCUK ENGELLİ VE YAŞLI BULUNMASI HALİNDE TUTUKLAMA 

YERİNE  SEÇENEK YAPTIRIMLARININ UYGULANMASININ SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. 

4- Basına ve kamuoyuna yansıyan ve çocuklara yönelik  her türlü ihmal ve istismarı teşvik eder 

mahiyetteki söylem ve eylemler karşısında ilgililer hakkında suç duyurularında da bulunulması önem 

taşımaktadır. 

5- çocuk ihmal ve istismarına sebebiyet veren TV programları ile yazılı ve görsel basında yer alan 

haberle ile ilgili olarak başta RTÜK olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde 

bulunulmalı,  kollektif şekilde yapılacak  itiraz ve şikayetler ile toplumsal ve idari duyarlılık 

oluşturulmalıdır. 

6- ülkemizde bulunan Suriyeli çocukların başta yaşam olmak üzere  eğitim ve sağlık hakları da 
gözetilerek  İLLER BAZINDA KAYITLI/KAYITDIŞI, KİMLİKSİZ/ KORUMA VE BAKIM İHTİYACINDa OLAN 
ÇOCUKLARIN TESPİTİ İLE bu durumda olan çocuklara gerekli hizmetlerin sağlanması noktasında ilgili 
kurum ve yürütülmesi noktasında başta İç İşleri bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar 
nezdinde gerekli girişimler yapılmalıdır. 



ANTALYA BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ  2019-2021 DÖNEMİ 

FAALİYET RAPORU 

Konu: Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin 17.05.2019 ile 08.06.2021 tarihlerini 

kapsayan  Faaliyet Raporudur. 

1)Meslektaşlarımızın kitap siparişlerini indirimli olarak verebilmeleri amacıyla; Yetkin 

Yayınevi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, Yetkin-Seçkin-Adalet-Vedat ve Beta 

yayınlarında Antalya Barosu avukatlarına özel %15 indirim sağlandığına dair teklif metni 

Antalya Baro Başkanlığı’na 02.08.2019 tarihinde Yetkin Yayınevi tarafından bildirilmiş olup, 

devamla Yönetim Kurulu ve Yayınevi ile yaptığımız görüşmelerde; sipariş veren 

meslektaşların adreslerine ücretsiz kargo (Alışveriş miktar farketmeksizin) şeklinde yapılacağı 

ek hususlarını içerir talep dilekçemiz 03.09.2020 tarihinde Antalya Barosu Başkanlığı’na 

sunulmuş olup, talebimiz kabul edilmiş ve bu indirim anlaşması meslektaşlarımıza 

sunulmuştur. 

2) 20 Eylül 2019 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Akdeniz Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Konferans Salonunda Av. M. Emin ÖZKURT’un katılımıyla “E-Spor ve Spor 

Hukuku” konulu konferans düzenlenmiştir. 

3) 17.11.2019 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından yaklaşık 250 meslektaşımızın 

katılımıyla Park Funtastic’te “Güz Kahvaltısı” ismiyle açık büfe kahvaltı organizasyonu 

düzenlenmiştir. 

4)21.12.2019 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Barohan 4. Katta konuşmacı olarak 

Arzu GÖZEL’in katılımıyla 12 saat süren ve sertifikalı şekilde “Başarılı İletişim” konulu eğitim 

düzenlenmiştir. 

5)22.12.2019 tarihinde Meclisimiz ve Antalya Barosu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu ile 

birlikte Manavgat’taki meslektaşlarımızın katılımıyla “Manavgat Seaside Beach Lounge’da” 

Güz Kahvaltısı düzenlenmiştir. 

6) Antalya Barosu Baro Tiyatro Topluluğu ile birlikte düzenlediğimiz  “AnındaTiyatro” isimli 

doğaçlama gösterisi 15.01.2020 tarihinde Barohan 4. Kat CMK Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. 

7) 16.01.2020 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Barohan 4. Kat CMK Salonu’nda 

Av. Ali AKTAŞ’ın katılımıyla “Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler” konulu söyleşi düzenlenmiştir. 

8) 26.01.2020 tarihinde Meclisimiz ve Antalya Barosu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu 

ile birlikte Alanya’da bulunan meslektaşlarımızın katılımıyla “Leman Kültür Alanya’da 

kahvaltı düzenlenmiştir. 

9) 30.01.2020 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Barohan 4. Kat CMK Salonu’nda 

Av. Arif KARABAĞ’ın katılımıyla “Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler-2 ” konulu söyleşi 

düzenlenmiştir. 



10) 31.01.2020 tarihinde Stajyer Temsilciliği ve Genç Avukatlar Meclisi tarafından Av. 

Mehmet KAYA’nın katılımıyla “Hukuk Bürosu Yönetimi, Avukatlık Mesleğinin İcrası, Pratik 

Bilgiler” konulu söyleşi Alanya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenmiştir. 

11) 10.02.2020 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Barohan 4. Kat CMK Salonu’nda 

Av. Cengizhan GÖKÖZ’ün katılımıyla “Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler-3 ” konulu söyleşi 

düzenlenmiştir. 

12) 06.03.2020 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Barohan 4. Kat CMK Salonu’nda 

Av.Cavit ARI’nın katılımıyla “Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler-4 ” konulu söyleşi 

düzenlenmiştir. 

13) 14.03.2020 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından bu defa Manavgat Adliyesi 

konferans salonunda konuşmacı olarak Arzu GÖZEL’in katılımıyla 12 saat süren ve sertifikalı 

şekilde “Başarılı İletişim” konulu eğitim düzenlenmesi talebimiz Antalya Barosu Yönetim 

Kurulu’nca kabul edilmiş ve tüm çalışmaları(afiş asımı, başvuru alımı vs. gibi)  tamamlanmış 

olmasına rağmen aynı hafta içerisinde Türkiye’de  COVİD-19 salgınının ortaya çıkması 

dolayısıyla salgın riskinden dolayı etkinliğin düzenlenemeyeceği Baro Yönetim Kurulu 

tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, bu etkinliğimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

14)16.03.2020 tarihinde Alanya Adliyesi Konferans Salonunda ve 23.03.2020 tarihinde 

Serik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonunda olmak üzere;  Akdeniz 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. 

Üyesi Mahmut KAPLAN  ve Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Barış ATLADI  ’nın katılımıyla  

“Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Usulü” konulu eğitimin düzenlenmesi ile ilgili 10.03.2020 

tarihli talep dilekçemiz kabul edilmiş ise de aynı hafta içerisinde Türkiye’de  COVİD-19 

salgınının ortaya çıkması dolayısıyla salgın riskinden dolayı etkinliğin düzenlenemeyeceği 

Baro Yönetim Kurulu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, bu etkinliğimiz ileri bir 

tarihe ertelenmiştir. 

15) Meslektaşlarımızdan gelen talep üzerine; Bağlı Çalışan avukat meslektaşlarımız ve stajyer 

avukat meslektaşlarımızın COVİD-19 salgınına rağmen sıklıkla adliyeye ve resmi kurumlara 

gönderildiğinin belirtilmesi üzerine; bu konuda işveren meslektaşların mümkün olduğunca 

işlemlerini Uyap üzerinden yapması vs. (Kendi sağlıkları ve ofiste çalışan kişilerin sağlığı 

açısından) hususlarda duyuru yapılması konulu ve 17.03.2020 tarihli  talep dilekçemiz kabul 

edilmiş ve tüm avukatlara bu hususta kısa mesaj gönderilmiştir. 

16)Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararıyla pandemi sürecinde yapılacak eğitimlerin online 

şekilde yapılması gerektiğinin tarafımıza bildirilmesi üzerine; 13.05.2020 tarihinde Antalya 

Barosu’nun Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan Av. Şeref 

Kısacık’ın katıldığı “Kat Mülkiyeti Hukuku” konulu online seminer düzenlenmiştir. 

17) Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararıyla pandemi sürecinde yapılacak eğitimlerin online 

şekilde yapılması gerektiğinin tarafımıza bildirilmesi üzerine; 05.06.2020 tarihinde Antalya 

Barosu’nun Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan Av. Soner 

USTAOĞLU’nun katıldığı  söyleşi düzenlenmiştir. 



18) Meslektaşlarımızın talebi üzerine; Adli Yardım Eğitim seminerinin en kısa sürede online 

olarak açılması konusunda 04.06.2020 tarihli dilekçe verilmiş ve dilekçemiz Adli Yardım 

Kurulu’na gönderilmiş olmakla birlikte bu hususta Adli Yardım Kurulu başkanı görüşme 

yapılmış ve en kısa sürede eğitimin açılacağı öğrenilmiştir. 

19) Meslektaşlarımızın talebi üzerine; CMK Eğitim seminerinin en kısa sürede online olarak 

açılması konusunda 08.06.2020 tarihli dilekçe verilmiş ve dilekçemiz CMK Kurulu’na 

gönderilmiş olmakla birlikte bu hususta CMK Kurulu Koordinatörü ile görüşme yapılmış, alt 

yapı çalışmalarının devam ettiği ve kısa sürede eğitimin online olarak açılacağı tarafımıza 

bildirilmiştir. 

20)03.07.2020 ve 09.07.2020 tarihlerinde Çoklu Baro Yasa Tasarısı’na karşı Baro Başkanları 

öncülüğünde düzenlenen mitinge ve yürüyüşe Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi adına 

katılım sağlanmıştır. 

21)26.08.2020 tarihli Yönetim Kurulu uyarınca Genel Kurul gündemine sunulmak üzere; CMK 

Soruşturma Görevlendirmelerinde 0-5 yıl kıdeme sahip meslektaşlarımıza pozitif ayrımcılık 

sağlanması hususu ile stajyer avukatların Avukatlık Ruhsat başvuru ücretlerinin Antalya 

Barosu’na ödenen kısmının kaldırılması yahut azaltılması hususlarında gündem önerileri 

31.08.2020 tarihli dilekçemizle Antalya Barosu Yönetim Kurulu’na teslim edilmiştir. 

22) İşkur İşbaşı Eğitim Programı süresinin halihazırda avukat meslektaşlarımıza yönelik 3 ay 

süreyle sınırlı olması ve meslektaşlarımızın mesleğe başlangıçta çalışacak hukuk bürosu 

bulmakta zorluk yaşamaları nedeniyle bu destek süresinin uzatılması amacıyla yaptığımız 

araştırmalar ve görüşmeler sonucunda,  halihazırda var olan 3 aylık destek süresinin(Yanından 

en az 2 sigortalı kişi çalıştıran avukatın yararlanabileceği ve neredeyse asgari ücret çerçevesinde 

maaş dahil olmak üzere çalışacak meslektaşın tüm masraflarının karşılandığı ) 9 aya çıkarıldığı 

örnekler olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine önce Antalya İş Kurumu Müdürlüğü ve 

ardından Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüyle tarafımızca yapılan ön görüşmeler 

sonucunda; Türkiye’de ilk defa bir baronun böyle bir taleple geldiği tarafımıza iletilmiş ve ön 

proje için Antalya Barosu’na kayıtlı avukatlardan kaç kişinin işveren avukat olduğu, bu 

avukatların yanında toplamda kaç kişinin sigortalı olarak çalıştığı (Avukat-Katip-Sekreter vs. 

dahil olmak üzere) bilgisine ihtiyaç duyulduğu ve bu bilginin İşkur Genel Müdürlüğü’ne 

bildirilmesiyle birlikte verilen sayıya göre Antalya Barosu nezdinde bu programın 

uygulanabilirliğinin, bu bilgiler dahilinde yapılacak proje sonucunda ortaya çıkacağını 

tarafımıza bildirmişlerdir. 

Bu hususta 01.09.2020 tarihinde Antalya Baro Başkanlığı’na sunmuş olduğumuz 

dilekçemiz kabul edilmiş olup, yukarıda belirtilen sayıların tespiti için tüm avukatlara kısa 

mesaj atılmasına karar verilmiştir.  

 

23)Meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine COVİD-19 salgını nedeniyle 

meslektaşlarımızın yaptıkları CMK gündüz görevlerinde de CMK Taksi’nin hizmet vermesi 

hususunda Antalya Barosu Başkanlığı’na verdiğimiz 02.09.2020 tarihli dilekçemiz CMK 

bütçesinin yetersiz olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir. 



24) Genç Avukatlar Meclisi olarak belli periyotlarla Antalya Barosu Başkanlığı’na vermiş 

olduğumuz talep dilekçeleriyle Antalya Barosu’na kayıtlı ve 5 yılın üzerinde kıdeme sahip 

olan avukatlara Kısa Mesaj atılarak; ‘‘Birlikte çalışmak üzere Stajyer Avukat yahut Sigortalı 

Avukat aramaları halinde Antalya Merkez-Manavgat ve Alanya’da Meclisimiz Yönetim 

Kurulu üyelerine bildirmeleri hususunda vermiş olduğumuz dilekçeler sonucunda tarafımıza 

iletilen talepleri; Stajyer Avukat meslektaşlarımızın staj yapacak Hukuk Bürosu bulmakta sorun 

yaşaması ve ruhsatını yeni alan avukat meslektaşlarımızın sigortalı olarak çalışabilecekleri 

Hukuk Bürosu bulma konularında zorluk yaşamaları, bu konuyu tarafımıza sıklıkla bildirmeleri 

ve halihazırda iletişim için oluşturduğumuz “Whatsapp” gruplarında paylaşarak 

meslektaşlarımızın çalışacak hukuk bürosu bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 

     

25) Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararıyla pandemi sürecinde yapılacak eğitimlerin online 

şekilde yapılması gerektiğinin tarafımıza bildirilmesi üzerine; 29.09.2020 tarihinde Antalya 

Barosu’nun Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan Av. Alper Tunga 

BACANLI’nın katıldığı  “Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler-5 ” konulu söyleşi düzenlenmiştir. 

26)İş ilanlarının paylaşıldığı Antalya Barosu’nun “İnsan Kaynakları” 

(http://www.antalyabarosu.org.tr/Ilan-Oku.aspx) bölümü; internet sitesi içerisinde herkesin 

ulaşabileceği bir bölüm olması dolayısıyla Gizlilik bulunmaması nedeniyle Antalya Barosu 

web sitesinde İnsan kaynakları sekmesinin Avukat ve Stj. Avukat meslektaşlarımızın ilan 

verdiği bölümün meslektaşlarımızın şifreleriyle giriş sağladığı CMK-BARONET sistemi 

içerisine sekme olarak dahil edilmesi yahut Antalya Barosu web sitesinin İnsan Kaynakları  

sekmesi içerisinde yer alan Avukat ve Stj. Avukat meslektaşlarımızın ilan verdiği kısmın 

Yönetim Kurulu’nca belirlenecek uygun bir yöntemle meslektaşlarımızın vereceği ilanlara 

sadece Avukat ve Stj. Avukatların ulaşabileceği şekilde düzenlenmesi hususunda 26.01.2021 

tarihinde vermiş olduğumuz talep dilekçemiz kabul edilmiş ve bununla ilgili alt yapı 

çalışmasına başlandığı bilgisi öğrenilmiştir. 

27)06.02.2021 tarihinde Covid-19 Pandemisinin İş Sözleşmelerine Etkileri” konusunda Prof. 

Dr. Talat CANBOLAT’ın konuşmacı olarak katıldığı Antalya Barosu Facebook ve Youtube 

sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan online eğitim düzenlenmiştir. 

28) 27.02.2021 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Antalya Barosu Facebook ve 

Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan Av. Turgay SOYER’in katılımıyla “Meslek 

Üstatlarıyla Söyleşiler-6 ” konulu söyleşi düzenlenmiştir. 

29) Meslektaşlarımızdan gelen yoğun şikayet ve talepler sonucunda; CMK Dosya teslimi 

konusunda yaşanan Randevunun geç tarihe verilmesi, dosya teslim bürosu ve ön büroda onay 

süreçleriyle ilgili olarak 22.03.2020 tarihinde Antalya Barosu Başkanı Polat BALKAN 

Meclisimiz üyeleriyle ziyaret edilmiş, sorunlar ilk ağızdan aktarılarak terditli çözüm yolları 

içeren dilekçemiz sunulmuştur.  

30) 25.03.2021 tarihinde Genç Avukatlar Meclisi tarafından Antalya Barosu Facebook ve 

Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan Av. Ali Fuat ÖZBAKIR’in katılımıyla 

“Meslek Üstatlarıyla Söyleşiler-7 ” konulu söyleşi düzenlenmiştir. 



31) 29.03.2021 tarihinde “Uyuşturucu Suçları ve Hukuka Aykırı Delil”  konusunda Akdeniz 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. 

Üyesi Mahmut KAPLAN  ve Arş. Gör. Fahrettin KIDIL’ın konuşmacı olarak katıldığı Antalya 

Barosu Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan online eğitim 

düzenlenmiştir 

 32) 17.04.2021 tarihinde “Uygulamadaki Sorunlar Işığında KVKK”  konusunda Av. Yaren 

ERDEM, Av. Melike Köse AYSUN ve Av. Erkin AVCI’nın konuşmacı olarak katıldığı 

Antalya Barosu Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan online eğitim 

düzenlenmiştir. 

33) 18.04.2021 tarihinde “Zaman ve Stres Yönetimi”konusunda Arzu GÖZEL’in konuşmacı 

olarak katıldığı Antalya Barosu Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak 

yayınlanan online eğitim düzenlenmiştir. 

34) 24.04.2021 tarihinde “Şirketler Hukuku”konusunda Av. Duran Çiftçi’nin konuşmacı olarak 

katıldığı Antalya Barosu Facebook ve Youtube sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan 

online eğitim düzenlenmiştir. 

35) 29.04.2021 tarihinde “Uygulamada Tıbbi Uygulama Hataları Davaları” “konusunda Prof. 

Dr. Hakan HAKERİ’nin konuşmacı olarak katıldığı Antalya Barosu Facebook ve Youtube 

sayfalarında eş zamanlı olarak yayınlanan online eğitim düzenlenmiştir. 

36) 09.05.2021 tarihinde “Anonim ve Limited Şirketlerde Genel Kurul”konusunda Av. Duran 

Çiftçi’nin konuşmacı olarak katıldığı Antalya Barosu Facebook ve Youtube sayfalarında eş 

zamanlı olarak yayınlanan online eğitim düzenlenmiştir.07.06.2021 

 

 

          Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu Adına 

             Başkan 

                            Av. Abdullah ÇAKACI 

 



MESLEK SORUNLARI KURULU

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 31.05.2021 tarih ve 80 sayılı yazınız  

İlgi yazınız ile kurulumuzdan yönetim kurulu faaliyet raporunu hazırlamak amaçlı olarak 

24.10.2018 ila 07.06.2020 tarihleri arasındaki kurulumuz çalışma, etkinlik ve takip edilen 

davalara ilişkin bilgi ve belgeler istenmiştir.  

Her ne kadar 24.10.2018 başlangıç tarihli bilgi istenmiş ise de kurulumuzun oluşumunun 

20.11.2018 tarihinde sağlanması sebebiyle bu tarihten sonraki bilgiler verilecektir.  

1-)ÇALIŞMALAR:  

Hasar Danışmanlık ve simsarlık firmalarına ilişkin olarak meslektaşlarımıza uyarı mesajı 

gönderilmesi hususunda talepte bulunulmuştur.  

13 Kasım 2019 tarihinde 3 gün olmak üzere şehrin 3 bölgesindeki reklam tahtalarına hasar 

danışmanlık şirketlerine değil avukata güvenilmesi hususunda tanıtım afişleri belediyeler ile 

işbirliği yapılarak asılmıştır.  

Yeni açılan hukuk fakülteleri hakkında basın açıklaması yapılması talebinde bulunulmuştur.  

Önceki dönemden tamamlanmamış işlemlere yönelik talep dilekçemiz 07.01.2019 tarihinde 

kurulunuza sunulmuş olup, bu dilekçe ile duruşma saatlerine mahkemeler tarafından riayet 

edilmemesi sebebiyle komisyonla görüşme yapılması, panolara asılan matbu dilekçelerle 

vatandaşlar tarafından işlem yapılmasının hak kayıplarına yol açması ve mesleğimize müdahale 

edilmesi sebepleriyle komisyon ve savcılıkla görüşme yapılması, CMK uyarınca icra ceza 

dosyalarında zorunlu müdafi hatırlatmasının hakimlerce yapılmasının sağlanması amacıyla 

görüşmeler yapılması, sorgu bekleme sürecinin belirsizliğinin zamanları çok kıymetli olan 

avukatların fazlaca zamanları almasından dolayı konu hakkında çözüm önerileri sunularak bu 

konuda sorgu hakimlikleriyle görüşmeler yapılması konular hakkında talepte bulunulmuştur.  

Av Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşlarının adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gelişmeler 

nazara alınarak kurulumuzca hazırlanan metin önerisi de dikkate alınarak konuya ilişkin basın 

açıklamasının adliye ön bahçesinin kaldırımda yapılması talep edilmiştir. 

Kısıtlı alan, KDV indirimi ve Reklam Yasağı hakkındaki görüşlerimiz TBBye gönderilmek 

üzere sunulmuştur.  

Görme  engelli avukatların ifadeleri katılımının ve tutanağı imzalama usulü  hususunda Emniyet 

Müdürlüğünce baromuzdan bilgi istenmiş olup, bunun bir ayrıma sebebiyet verecek bir durum 

olmadığı bu konuda müdahalenin yapılmaması konusunda  gerekli bilgi verilmiştir.  

Şirketlerin avukat bulundurma zorunlulukları ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler ve şikayet 

yapılması ve geçmişte yapılan şikayetlerin akıbetinin araştırılması amacıyla yetki ve görev 

istenmiştir. 



yapılması için görüşme yapılmasının tekrar talep edilmiş olmasına karşın talep aynı 

gerekçeyle reddedilmiştir. 

Av Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşlarının adil yargılanma haklarının ihlal edildiği gelişmeler 

nazara alınarak kurulumuzca hazırlanan metin önerisi de dikkate alınarak konuya ilişkin basın 

açıklamasının adliye ön bahçesinin kaldırımda yapılması talep edilmiş ve fakat talebimiz oy 

çokluğu ile Av. Salim Aykut ve Av. Özhan Karazeybek’in  muhalefetiyle Av. Ali Çağdaş 

Bozaner ve Av. Lider Tanrıkulu’nun mazeretli olduğu toplantıda reddedilmiştir. Aynı 

toplantıda ismi geçen meslektaşların duruşmasına katılım hususunda baro başkanına yetki 

verilmiştir.   

Kısıtlı alan, KDV indirimi ve Reklam Yasağı hakkındaki görüşlerimiz TBBye gönderilmek 

üzere sunulmuştur.  

Görme  engelli avukatların ifadeleri katılımının ve tutanağı imzalama usulü  hususunda Emniyet 

Müdürlüğünce baromuzdan bilgi istenmiş olup, bunun bir ayrıma sebebiyet verecek bir durum 

olmadığı bu konuda müdahalenin yapılmaması konusunda  gerekli bilgi verilmiştir.  

Şirketlerin avukat bulundurma zorunlulukları ile ilgili mevzuat çerçevesinde işlemler ve şikayet 

yapılması ve geçmişte yapılan şikayetlerin akıbetinin araştırılması amacıyla yetki ve görev 

istenmiş ise de yönetim kurulu tarafından takibin yapıldığı bildirilmiş ve yetki verilmemiştir.  

Hasar danışmanlık ve simsarlık işi yapmak suretiyle gerçekleştirilen hukuka aykırılıklar 

hususunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla afiş, billboard çalışmaları yapılması talep edilmiş 

olup, talebe ilişkin hazırlanan afişlerden sadece biri belediyelere yazılan yazılar sonrası sadece 

3 adet çok görünmeyen yerlerde yer alabilmiştir.  

İcra uyap sistemindeki aksaklıklara ilişkin bilgi işlem daire başkanlığına yazı yazılması talep 

edilerek kabul edilmiştir.  

TBB’De 25.01.2019 tarihinde yapılan Hasar danışmanlık ve simsarlık faaliyetinin mesleğe ve 

vatandaşa verdiği zararlarla mücadele ve bu konuda bir bütünlük sağlanmasına yönelik 

toplantıda alınan karar gereği komisyon oluşturulmuş, görüşler tüm baroların katılımı ile 

konuşulduğu halde, ayrıca yazıya dökülmüş, bazı baroların görüşlerine yer verilmeksizin bu 

yazı rapor olarak baromuza yolllanmış ve görüşlerimiz tekrar sorulmuştur, Aynı görüşleri 

tekrar bildirmemize rağmen bir yol katedilmiş değildir, katedilmek istendiğini 

düşünmemekteyiz.  

Emniyet Müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarına avukata iş getirmenin suç olduğuna ilişkin 

yazı yazılarak personelinin cezai yaptırım hususunda bilgilendirilmesi istenmiştir.  

Meslektaş Ahmet Buğra Çelik’e karşı yapılan saldırı neticesinde emniyet ile ortaklaşa bir basın 

açıklaması yapılması için görüşme yapılması talep edilmiş olmasına karşın talebimiz kabul 

edilmemiş, soruşturma dosyasının akıbetinin beklenmesine karar verilmiştir.  

Reklam yasağına ilişkin mesaj metni yönetim kuruluna sunulmuş olup, sunduğumuz metinden 

bağımsız ayrıca bir mesaj çekilmiş ve gereken etki sağlanamamıştır.  



İcra uyap sistemindeki aksaklıklara ilişkin bilgi işlem daire başkanlığına yazı yazılması talep 

edilmiştir.  

TBB’ne 25.01.2019 tarihinde yapılan Hasar danışmanlık ve simsarlık faaliyetinin mesleğe ve 

vatandaşa verdiği zararlarla mücadele ve bu konuda bir bütünlük sağlanmasına yönelik 

toplantıda alınan karar gereği komisyon oluşturulmuş, görüşler tüm baroların katılımı ile 

konuşulduğu halde, ayrıca yazıya dökülmüş, bazı baroların görüşlerine yer verilmeksizin bu 

yazı rapor olarak baromuza yolllanmış ve görüşlerimiz tekrar sorulmuştur,  

Emniyet Müdürlükleri ve ceza infaz kurumlarına avukata iş getirmenin suç olduğuna ilişkin 

yazı yazılarak personelinin cezai yaptırım hususunda bilgilendirilmesi istenmiştir.  

Meslektaş Ahmet Buğra Çelik’e karşı yapılan saldırı neticesinde emniyet ile ortaklaşa bir basın 

açıklaması yapılması için görüşme yapılması talep edilmiştir. 

Reklam yasağına ilişkin mesaj metni gönderilmesi talep edilmiştir. 

Soruşturma dosyalarının vekaletnameli ya da vekaletnamesiz avukatlar tarafından 

inceletilmemesi, dosyalar hakkında ön bürodan bilgi verilmemesi konularıyla kurul olarak 

talepte bulunulmuştur.  

İcra dairelerinde alınan taahhütlere ilişkin damga vergisi uygulamasının dayanaklarına ilişkin 

araştırma raporu istenmiş ve rapor sunulmuş olup, çalışma vergi dairesine gönderilmiştir.  

Google’a bedel karşılığı reklam veren avukat/avukatlık ortaklıkları hakkında işlem yapılması 

amacıyla yönetim kurulundan talepte bulunulmuştur. 

Yurtdışı temsilciliklerde tavsiye edilen avukatlar listesinin yer aldığı bildirilmiştir.  

Duruşma saatlerinin geç başlaması hakkında yapılan tespitlere ilişkin rapor düzenlenerek, 

yönetim kuruluna sunulmuştur.  

Mevzuat gereği avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketlerin bu yükümlülüğe uyup 

uymadıklarının tespiti için ATSO’dan bilgi istenmesine, sözleşmesinin bulunduğunu 

bildirenlerin avukat isimlerini bildirmesi veya sözleşmeleri bildirmeleri hususunda yazılar 

yazılması talep edilmiştir.  

Reklam yasağına ilişkin yapılacak değişikliklere esas olmak üzere baromuz görüşü sorulmuş 

olup, konu hakkında görüşlerimiz sunulmuştur.  

Tüm çalışma dönemi boyunca kurulumuz tarafından sorunların tespiti ve çözüm 

yollarının bulunması amacıyla iki adet anket çalışması yapılmıştır.  

Anket çalışmaları sonuçları ilgili yerlere iletilmekte ve iletilmeye devam edilmektedir. 



2019 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÖNERİSİ HAZIRLANARAK 

SUNULMUŞTUR 

2019 YILI ANTALYA BAROSU TAVSİYE EDİLEN EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ÖNERİSİ 

HAZIRLANARAK SUNULMUŞTUR.  

2020 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÖNERİSİ HAZIRLANARAK 

SUNULMUŞTUR 

2020 YILI ANTALYA BAROSU TAVSİYE EDİLEN EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ÖNERİSİ 

HAZIRLANARAK SUNULMUŞTUR. 

2-)TAKİP EDİLEN DOSYALAR:  

Avukat olmadıkları halde kendilerini avukat olarak tanıtarak 1136 sayılı Yasa’ya muhalefet 

ettiğine dair eylemleri saptanan kişilerden 

Lale Hesenova hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluş olup, 

Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/728 esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 

Cezalandırılma yönünde mütalaa sunulmuştur. Yargılama halen devam etmektedir.  

Aleksandr Radkevich, Devlet Türkmen ve Kamil Muradov hakkında ise İstanbul Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Aleksandr Radkevich ve Devlet Türkmen 

hakkındaki soruşturmanın sonlandığına ilişkin bir bilgi ya da belge baroya ulaşmamış olup 

devam ettiği düşünülmektedir. 

Kamil Muradov hakkında ise İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/335 esas sayılı 

dosyasında dava açılmış olup, ilk celse şahsa 10 ay hapis ve 80 TL para ceza verilerek, hapis 

cezası ertelenmiştir.  

Davaya katılım hakkında İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezine yazı yazılmış ise de bir 

katılım olmamış, şahsi ilişkilerle sonuç öğrenilmiştir. Bu sebeple istinaf mümkün olmamıştır.  

Maç Özel Dedektiflik firması hakkında 1136 sayılı Yasa’ya muhalefete yönelik eylemleri 

bulunması sebebiyle bulunulan suç duyurusu sonucu firmanın yetkilisi Mustafa Maç  Antalya 

13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2018/990 esas sayılı dosyasıyla yargılanmış, beraatine dair 

hüküm kurulmuş olup, istinaf işlemleri hususunu Avukat Hakları Merkezi yürütmüştür.  

Antalya’da faaliyet gösteren ve avukat olmadığı halde kendisini bu şekilde tanıtan kişilerin 

bulunduğu ofis olan Göç Hukuk Ofisi hakkında suç duyurusu ve erişimin engellenmesi kararı 

verilmesi talepli dilekçeler ilgili mercilere sunulmuş olup, erişim engeli kararı verilmesi 

talebimiz reddedilmiştir.  

Sanık Mehmet Öztürk hakkında kendisini  avukat olarak tanıtarak insanları dolandırması  

sebebiyle birleştirilen dosyaların da bulunduğu Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/497 

esas sayılı dosyasıyla nitelikli dolandırıcılıktan 22.11.2019 tarihinde cezalandırılmasına karar 

verilmiştir.  

Meslektaşımız Utku Susan’a karşı işlenen suçlara ilişkin olarak suç duyurusu ve disiplin 

işlemlerine yönelik şikayetler yapılmıştır.  



 
ANTALYA BAROSU MESLEK SORUNLARI KURULU 2018-2020 

 

Süleyman Topçu hakkındaki seçimlerde avukat olan rakip adayı kötülemek şeklinde 

gerçekleşen eylemde tüm avukatlara hakaret etmesi sebebiyle hakkında suç duyurusunda 

bulunulmuş olup, takipsizlik kararı verilmiştir, karara itiraz edilmiş ve sonuç beklenmektedir.  

Kuveyttürk Aspendos Şubesi yetkililerinin meslektaşın görevini yaptırmama yönündeki 

eylemleri sebebiyle ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Halen soruşturma 

aşamasındadır 

3-)ETKİNLİKLER:  

KVKK kapsamında eğitim ve bilgilendirme çalışması 13.06.2019 tarihinde CMK salonunda 

yapılmıştır.  

 

 

            Av. Ezgi ALTINKURT SAĞLIK 

                       Meslek Sorunları Kurulu Başkanı 



KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU

 

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu 2010 yılından beridir Antalya Barosu 

bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurul toplantıları her 15 günde bir yapılmaktadır. Temel faaliyet 

alanları arasında kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eğitim çalışmaları, diğer STK, kurum ve 

belediyelerle ortaklaşa çalışma ve toplantılar, toplumsal cinsiyet temelli eşitliğin sağlanması için 

bilinçlendirme çalışmaları ve yine mevzuatla ilgili diğer kurumlarda eğitim çalışmaları ve şiddet 

dosyalarının takibidir.  

Kurul 2018-2020 yılları arasında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 

A-EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

a-MESLEK İÇİN EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

 Kadına yönelik şiddetle ilgili mevzuat konusunda baromuz 25 kurul üyesine eğitici eğitimi 

verilmiştir.    

 Adli Yardım Ön Hizmet Bürosu’nda görev alacak stajyer avukatlara belirli periyodlarda 

bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 

 8 ocak 2019  tarihinde  Av.Kerem Dikmen tarafından düzenlenen lgbt+101 temel kavramlara giriş 

– konulu stajyer avukatlar için tek oturumluk  seminere ev sahipliği yaptık. 

 Antalya Barosu staj okulunda İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa ve ilgili mevzuat, toplumsal 

cinsiyet, mağdurla görüşme teknikleri, CMK cinsel suçlar ve adli raporlama konularında stajyer 

avukatlara dersler verilmiştir.  

b-KURUMSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

 23 Kasım 2018 tarihinde KATÇAM’ın düzenlediği “Kadına şiddete hayır” konulu panele 

konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

 4 Aralık 2018 tarihinde Türk Kadınlar Birliği’nin düzenlediği “Kadınların seçme ve seçilme hakkı 

ve yönetimde kadınlar” konulu panele konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır 

 Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere toplumsal cinsiyet ve kadına 

şiddetle ilgili mevzuat çalışması yapılmıştır. 

 Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın düzenlediği  kadına yönelik şiddet konulu 

panele konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

 Antalya Aspendos ve Falez Rotaract işbirliğinde 29.01.2019 tarihinde düzenlenen kadına şiddet 

konulu söyleşiye konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.  

 9 Ocak 2020 tarihinde İnönü Orta Okulu’nda düzenlenen toplumsal cinsiyet eşitliği konulu çalışma 

yapılmıştır.  

 Bahtılı İlköğretim Okulu’nda toplumsal cinsiyet eşitliği konulu çalışma yapılmıştır.  

 11 Temmuz 2019 tarihinde Kızılsaray mahalle muhtarlığı ve Muratpaşa Belediyesi iş birliği ile 

Çiftekuyular Yaşlı ve Komşu Evi’nde kadınların yasal hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine 

mahalle çalışması yapılmıştır. 

ANTALYA BAROSU KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU 

2018-2020 YILLARI ARASI FAALİYET RAPORU 

 



 19 Kasım 2019 tarihinde Uluç Mahallesi Muhtarlığı’nın daveti üzerine kadınların yasal hakları ve 

toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine mahalle çalışması yapılmıştır. 

B-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İŞ 

BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 

 Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çağrısı üzerine 27 Kasım 2018 tarihinde 

düzenlenen ''kadına yönelik şiddetle mücadelede medyada dil dönüşümü'' konulu panele katılım 

sağlanmıştır.  

 TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonu - İstanbul sözleşmesinin etkin uygulanması ve 

izlenmesi alt komisyonu’na uygulamadan kaynaklı sorunları dile getirir yazı gönderildi. 

 Uluslararası İstanbul Sözleşmesi Grubu’nun düzenlediği  toplantıya katılım sağlanmış ve diğer 

şehirlerden gelen avukat katılımcılarla İstanbul Sözleşmesinin uygulamadaki  aksaklıkları hakkında 

çalışma yapılmıştır. 

 İLAP projesi kapsamında adli yardım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik Ankara’da yapılan 

çalıştaya katılım sağladık. Yine bu proje kapsamında proje yürütücülerinin katılım sağladığı toplantı 

Antalya Barosu ev sahipliğinde yapılmıştır.  

 7 şubat 2019 tarihinde Barohan’da Alanya Kadın Hakları Kurulu organizatörlüğünde diğer 

kurumların da katılım sağladığı Antalya Kurum Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

 13 Nisan 2019 tarihinde Antalya Tabip Odası nin düzenlediği 'Yasalar Kadınları Koruyor mu?’ 

konulu panele konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 

 09.04.2019 tarihinde KATCAM’ın düzenlemiş olduğu oturuma katılım sağlanmıştır. 

 Antikad (Antalya İş Kadınları Derneği’nin) düzenlemiş olduğu panele katılım sağlanmıştır 

  17 Nisan 2019 tarihinde Adana’da mültecilerin durumunun iyilestirilmesiyle ilgili toplantıya 

katılım sağlanmıştır.  

 Antalya Barosu ev sahipliğinde Antalya Tanıtım Vakfı ve TOBB Antalya Kadın Girişimciler 

Kurulu’nun da katılımıyla Emine Bulut cinayetiyle ilgili basın açıklaması yapılmış ve ortak basın 

bildirisi yayımlanmıştır. 

 14 Ekim 2019 tarihinde Ordu’da düzenlenen  “Ordu nafakayı konuşuyor” başlıklı panele katılım 

sağlanmıştır.  

 Trabzon’da düzenlenen  “Trabzon nafakayı konuşuyor” başlıklı panele katılım sağlanmıştır. 

 2-4 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 22.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma 

Merkezleri Kurultayı’na katılım sağlanmıştır. 

 29 Kasım 2019 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma 

ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği “Sizin evde insan hakları var mı?” konulu panele konuşmacı 

olarak katılım sağlanmıştır.  

 Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’nda 

toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık ve raporlama çalışması yapmak üzere Ankara’da 

düzenlenen çalıştaya katıldık.  



 26 Şubat 2020 tarihinde Kent Konseyi’nin düzenlediği  ''Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde 

çözümler'' konulu panele konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.  

 Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi Şiddet Önleme Merkezleri 

hakkında kurulumuzdan yönerge hakkında görüş bildirilmesi istenilmiş ve hazırlanan görüş metni 

gönderilmiştir.  

 Mağdur Hakları Daire Başkanlığı’na 6284 sayılı yasanın uygulanmasından kaynaklanan sorunlar 

on bent halinde başkanlığa gönderilmiştir. 

 Eşitlik için kadın platformu'nun düzenlediği 'Antalya da adli yardım ve adliyede kadına yönelik 

şiddet konusunda işleyiş'' hakkındaki söyleşiye konuşmacı olarak web üzerinden katılım 

sağlanmıştır.  

C-ETKİNLİKLERİMİZ 

 8 Mart etkinlikleri kapsamında ünlü yazar Suat Derviş’in de kapağında yer aldığı bülten çıkartılmış, 

kitap ayracı ile birlikte meslektaşlara dağıtımı sağlanmıştır.  

 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Adliye 

Kafetaryasında masa açıldı ve broşür basılarak dağıtımı yapıldı. Yazar Nihan Kaya’nın konuşmacı 

olduğu panel düzenlenmiştir.  

 Yine 25 Kasım etkinlikleri kapsamında Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez Belediyeleri işbirliği ile 

şiddet mağduru kadınların avukat hakkı olduğu, İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkisini 

belirten  billboardlar asılmıştır.  

 25 Ocak 2020 tarihinde Müzeyyen Boylu anısında düzenlenen futbol maçına katılım sağlanmıştır. 

Maçta kurulumuzca içeriği hazırlanmış dövizler kullanılmıştır.  

 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tema Vakfı işbirliği ile katledilen kadınlar için Antalya 

Kundu Bölgesinde 8 Mart 2019 tarihinde ağaç dikim etkinliği düzenlenmiştir.  Ayrıca kurul 

tarafından hazırlanan bülten ve mor renk tükenmez kalemin meslektaşlara dağıtımı sağlanmıştır.  

 Kadın meslektaşlarla bir araya gelmek ve tanışmak amacıyla kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. 

 Antalya Kent Konseyi’nin 18 Ekim 2019 tarihinde düzenlemiş olduğu Birlikte daha güçlüyüz 

etkinliğine katılım sağlanmıştır.  

 Sığınma Evi’nde kalan kadınlara hukuki destek sağlamak için Kadın Sığınma Evi’ne ziyaret 

düzenlenmiştir 

D-TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALAR VE HUKUK DESTEKLER 

 Antalya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/445 E. Sayılı A.S. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

 Antalya 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/631 E. Sayılı 0.A. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

 Antalya 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/445 E. Sayılı A.S. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  



 Antalya 7.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/449 E. Sayılı E.M.U. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

 Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen C.Ö. duruşmasına katılım sağlanmıştır.  

 Eskişehir  3.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2020/36 E. Saylı A.T.A. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

 Isparta 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/528E. Saylı G.C. dosyasına müdahillik talebinde 

bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

 16/10/2018 tarihinde A.K. babası tarafından fuhuşa zorlandığını üç çocuklu ve evli olduğunu 

söyleyerek başvurmuştur. Görüşülerek gerekli hukuku bilgilendirme yapıldı. 

 24.08.2018 tarihinde M.A. Cumhuriyet Meydanında çocukları ağız dalaşına girince gelen 5-6 kişi 

tarafından darp edildiğini söyleyerek başvurmuştur. Görüşülerek gerekli hukuku bilgilendirme 

yapıldı. 

 22.10.2018 tarihinde A.K. eski erkek arkadaşı ve kardeşi tarafından hakaret uğradığını ve fuhuşa 

zorlandığını söyleyerek başvuruda bulunmuştur. Görüşülerek gerekli hukuki bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 28.12.2018 tarihinde M. K. 17 yaşındaki kızını aynı köyden birisinin arabasına alıp taciz ettiğini 

rehber öğretmenin çocuk şubeye başvurusu sonucu öğrendiğini söyleyerek başvurmuş, bilgiler 

çocuk hakları kuruluna aktarılmıştır. 

 17.01.2019 tarihinde N.Y. tecavüz, çocuk düşürtme, tehdit,  şikayetleriyle başvurmuş,  görüşme 

sağlanmış avukatı ile karakola şikayette bulunulmuştur. 

 8.04.2019 tarihinde Z.C. 34 yıllık eşi tarafından şiddete gördüğünü ve tehdit edildiğini söyleyerek 

başvurmuş, görüşülerek kendisine gerekli hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 

 8.04.2019 tarihinde D. Z. Evlenme vaadiyle birlikte olduğu eski erkek arkadaşı ile olan 2019/287 

ant. 5. asliye ceza mahkemesindeki 2019/287 E. dosyasının takibi istemiş, kendisi şehir dışında 

olduğu için gerekli hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 

 6.05.2019 tarihinde H.Ş.T. cinsel ve fiziksel istismar davası için başvurdu, dosyası incelenip gerekli 

hukuki bilgilendirme yapıldı. 

 23.05.2019 tarihinde A.B.K. ayrıldığı erkek tarafından fiziksel şiddet gördüğü ve ölümle tehdit 

edildiğini özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini söyleyerek başvurdu, görüşülerek gerekli hukuki 

bilgilendirmeler yapıldı. 

 10.06.2019 tarihinde N.K. 2002 doğumlu bipolar duygu bozukluğu olan kızının 7 kere evden kaçtığı 

bu zamanlarda cinsel istismara uğradığı alkol ve uyuşturucu almaya teşvik edildiği söyleyerek 

başvurdu, görüşülerek gerekli hukuki bilgilendirme yapıldı. 

 19.06.2019 tarihinde D.G.A. eski erkek arkadaşı tarafından şiddet ve darpa uğradığını dosyası için 

avukat ve hukuki yardım talebi ile başvurmuş görüşülerek kendisine hukuki bilgilendirme 

yapılmıştır. 

26.06.2019 tarihinde T.K ayrıldığı erkek tarafından telefon ve mesajlar ile tehdit ve şantaja maruz 

kaldığını yardım talebi ile başvurmuş görüşülerek kendisine hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 



 12.09.2019 tarihinde R.P. erkek kardeşinden şiddet ve tehdit gördüğünü dosyasının takibini istemiş, 

dosyası takip kriterlerimize uymadığından reddine karar verilmiştir. 

 19.09.2019 tarihinde Ü.E. Kumluca MTAL Turizm Lisesinde Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 

olduğunu ramazan ayında okul yönetimince yapılmak istenen uygulamalara tepki gösterince 

mobinge uğradığını belirterek yardım istemiş, görüşülerek kendisine hukuki bilgilendirme 

yapılmıştır. 

 30.09.2019 tarihinde Z.Ç. Avukatı Zeynep Evşen Alp tarafından hamileyken eşi tarafından bıçaklı 

saldırıya uğrayan müvekkili için yardım talebinde bulunmuş kurul olarak dosyaya müdahillik 

talebinde bulunulmaya ve yardımda bulunmaya karar verilmiştir. 

 11.10.2019 tarihinde D.K. Mersinden eşi tarafından kendisi ve çocuklarının şiddet ve tehdit 

gördükleri için Antalya’ya geldiklerini hukuki süreci başlatmak için yardım istemiş, verdiği telefon 

numarasından defalarca aranmasına rağmen ulaşılamamıştır. 

 14.10.2019 tarihinde A.S. boşanma süreci devam ederken kocası tarafından 21 bıçak darbesi ile 

yaralandığını mahkemede gözlemci ve müdahil olarak yardımımızı talep ederek başvurmuştur. İlke 

kararımız gereği özel vekili olan dosyalarda dava takibi yapmama kararı almış olsak da başvurucu 

şiddet mağduru kadının vahim bir saldırıdan kurtulmuş olması ve saldırı tehdidin devam etmesi 

dolayısıyla kadın hakları mücadelesinde ölümü değil yaşamı savunma sorumluluğunda öncü bir 

örnek olabileceği gerekçesiyle kurul olarak takibe karar verilmiştir. 

 15.10.2019 tarihinde S.Ç. şiddet gördüğü eşinden boşanmak için yardım talebini Muğla Barosu 

aracılığı ile iletmiş kendisini adli yardıma yönlendirilmek üzere defalarca aramamıza rağmen 

ulaşılamadık. 

 01.11.2019 tarihinde E.G. eşinden fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet gördüğünü söyleyerek yardım 

talebinde bulunmuş,  görüşülerek adli yardıma yönlendirilmiştir. 

 11.12.2019 tarihinde S.Y. 2 yıl önce evlenme niyetiyle kaçıp sonra pişman olduğu erkek tarafından 

ölümle tehdit edildiğini söyleyerek yardım talep etmiştir. Dosyasının bir kısmı Batman’da 

olduğundan  Antalya 16. ACM de olan  2019/691 E. dosyasının takibine karar verilmiştir. 

 26.11.2019 tarihinde A.F. yeni taşınan komşusu tarafından tehdit, hakaret, taciz ve darp edildiğini 

söyleyerek başvurmuş olup kendisine 6284 S.K. kapsamında tedbir talepli dilekçe yazılıp ayrıca 

adli yardıma ve Cmk’na yönlendirilmiştir. 

 19.01.2020 tarihinde L.U. 17/01/2020 de kaçırılarak darp, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun 

bırakma ve cinsel saldırı ile kasten yaralamaya maruz kaldığını yardım talebinde bulunmuştur, 

mağdurun özel avukatı olası sebebiyle müdahil olamayacağımız bilgisi babasına verilmiştir. 

E-BASIN BİLDİRİLERİ 

 25 kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'' kapsamında 

Tübakkom ile birlikte basın açıklaması yapılmıştır. 

 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü'' Tübakkom ile eş zamanlı olarak basın açıklaması yapılmıştır. 

ANTALYA BAROSU KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL             

                 CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU 



ANTALYA BARO BAŞKANLIĞI’NA 

KONU : 24.10.2018-14.02.2020 tarihleri arasında kurul içinde yapılan etkinlikler, 

çalışmalar ve takip edilen davalarla ilgili bilgi verilmesi hk. 

 Yukarıda ilgi ve konusu belirtilen işlerle ilgili kurulumuz kapsamında yapılan etkinlik, 

çalışma ve takip edilen davalar hakkındaki bilgileri, tarih ve sırası ile aşağıda sunuyoruz. 

30.10.2018  

1. Alanya Kadın Hakları Kordinasyon Kurulu toplantısının gündemi belirlendi. 

2. Antalya Barosu Başkanlığı’na Kordinasyon Kurulu toplantısına katılımları için yazı 

yazıldı. 

20.11.2018 

1. 2 Kasım 2018 tarihli İstanbul Sözleşmesi- Kordinasyon Kurulu toplantısı 

değerlendirme raporu Antalya Barosu Başkanlığı’na gönderildi. 

2. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında basın açıklaması 

yapılmasına ve bu kapsam da gerekli yerlere bilgi verilmesine karar verildi. 

04.12.2018 

1. Av. Melek Civan oy birliği ile seçildi. 

2. Yeni dönemde mazeretsiz olarak iç defa toplantıya katılmayanların kuruldan 

çıkartılacağı kararı alındı. 

3. Av.Hatice Abacıoğlu’nun 21.11.2018 tarihli dilekçesinin kabulüne ve Av. Müge 

Gezginci,      Av. Fatma Gürsoy, Av.Alican Atalay, Av.Yıldız Kabul, Av. Emine 

Güncan Avanaz,Av.Aysun Tok, Av.Halime Şenli Bilgin,Av.Melek Civan adlarına 

yetki belgesi çıkartılması kararlaştırıldı. 

4. Talepçi Sema Erez hakkındaki derdest dosyaların araştırılması için yetki verildi. 

5. Alanya Kent Konseyi’nin ‘’Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının Verimesi’ne ’’ dair 

programa katılım sağlaması yönünde karar alındı. 

18.12.2018 

1. Alanya Kız Yurdunda iki hafta da bir eğitim semireninin yapılması kararlaştırıldı. 

2. Talepçi Ali Zavlak başvurusu için dosya fotokopisi istenecek ve kurula bilgi 

verilecek. 

3. Talepçi Seval Salkım başvurusu için dosya fotokopisi istenecek ve kurula bilgi 

verilecek. 

4. Şiddete mağruz kalan Av. Hatice Abacıoğlu hakkında barodan yetki belgesi geldi. 

Talepçi ile irtibata geçilip dosya fotokopisi istendi. 

25.12.2018 

1. Talepçi Seval Salkım’ın katılma talebinin kabulü. 

2. Talepçi Ali Zavlak’ın katılma talebinin kabulü. 

3. Talepçi Esra Katırcı ve Alara Berfin Katırcı’nın katılma talebinin kabulü. 

4. Antalya Barosu tarafından yapılacak olan ‘’Kadın Hakları Eğitimcinin Eğitimi’’ 

seminerine katılımına ve katılımcı listesinin bildirilmesine karar verildi. 

ALANYA KADIN VE ÇOCUK HAKLARI İLE
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU



25.12.2018 

1. Serap Kurtcephe’nin talebi incelenecek ve karar verilecek. 

2. Dolap düzenleme ve klasörleme için görev verildi. 

15.01.2019 

1. Antalya Baro Başkanlığı’ndan Esra Katırcı ve Alara Berfin Katırcı dosyası için, Seval 

Salkım dosyası için ve Ali Zavlak dosyası için gereli yetkilendirmeler yapıldı. 

2. Fatma Sibel Büyüktepe’nin kızına yönelik cinsel istismar eylemine ilişkin başvuru 

incelenip Antalya Çocuk Hakları Kurulu’na yönlendirilmesine karar verildi. 

3. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı ile adli görüşme odası tahsisi ile pedagog 

görevlendirilmesi konusunda görüşme yapılmasına karar verildi. 

4. Başvurucu Selma Erez’in dosyalarının incelenmesi için görevlendirme yapıldı. 

5. Başvurucu Harbiye Orak’ın başvurusunun değerlendirilmesine karar verildi. 

29.01.2019 

1. 7 şubat 2019 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Antalya Kurum 

Koordinasyon toplantısı için gündem hazırlanması ve gidebilecek isimlerin 

belirlenmesi kararı alıdı. 

2. Talepçi Selma Erez’in dosyasına hukuki yardım talebinin kabulü ve yetki belgesi için 

ilgili yerlere yazı yazılması kararı alındı. 

3. Talepçi Havva Öztürk’ün başvurusu incelendi kabul edildi. 

05.02.2019 

1. Stres yönetimi üzerine seminer düzenlenmesine karar verildi. 

2. Koordinasyon toplantısı gündemi belirlendi. 

3. Alanya CBS ile görüşme için randevu alındı. Görüşmenin metin halinde sunulmasına 

karar verildi. 

4. Staj eğitimi kapsamında görevlendirmeler yapıldı. 

26.02.2019 

1. 08 Mart etkinlikleri kapsamında neler yapılacağı konuşuldu. 

2. Talepçi Medine Kardelen Yaşın ‘ın mağduriyeti sebebiyle çocuk istismarı konulu 

şikayetine ilişkin başvurunun kabulü ve yetkilendirmenin yapılmasına karar verildi. 

05.03.2019 

1. Talepçi Neriman Sunaç lehine avukat görevlendirmesi yapılması için Baroya başvuru 

yapılmasına karar verildi. 

2. Talepçi Mehtap Genç’in başvurusu hakkında dosya fotokopisinin temin edilerek 

incelenmesine karar verildi. 

3. Talepçi Yaren Şen’in başvurusunun kabulüne ve yeki verilmesine karar verildi. 

4. 08 Mart 2019 gününe ilişkin görev dağılımı yapıldı. Bu Kapsamda 600 TL bütçenin 

baroya bildirilmesine ve temin edilmesine karar verildi. 

5. Eğitim Sen ve ÇYDD kapsamında yapılacak seminere katılacakların görevlendirilmesi 

yapıldı. 



19.03.2019 

1. Talepçi Betül Kara’nın dosyasının incelenmesine karar verildi. 

2. Talepçi Zekiye Yalın hakkındaki dosyaların inceleyerek sonuca göre karar verilmesi 

ve yetki verilmesi kararı alındı. 

02.04.2019 

1. Talepçi Zekiye Yalın’ın başvurusu incelendi ve adli yardıma yönlendirildi. 

2. Talepçi Mehtap Genç ve Yağmur Bal’a ilişkin dosya incelenerek kurula bilgi 

verilmesine karar verildi. 

3. Talepçi Nesrin Tokaç’ın başvurusu kapsamında araştırma yapılmak üzere yetki 

verildi. 

16.04.2019 

1. Talepçi Betül Kara’nın başvurusunun reddine karar verildi. 

2. Talepçi Yağmur Ada Bal’ın başvurusunun kabulüne, yetki verilerek ilgili yerlere yazı 

yazılmasına karar verildi. 

3. Talepçi Arif Şen’in başvurusunun kabulüne ve yetki verilmesine karar verildi. 

30.04.2019 

1. Mevcut dosya dağılımı gözden geçirildi. Yakın tarihli duruşmalar hakkında görüşme 

yapıldı. 

2. Yeni başvurunun olmadığı tespit edildi. 

Sayfa no:30 

1. Av. Sercan Atalay’ın kurula başvuru dilekçesi alındı. 

2. Talepçi Nesrin Tokaç’ın başvurusu hakkında dosyanın yeniden incelenmesi 

sonrasında karar verileceği görüşüldü, inceleme yetkisi verildi. 

3. Talepçi Kibar Çağlar’ın başvurusu incelendi ve soruşturma dosyasının incelenmesi 

için yetki verildi. 

Sayfa no:31 

1. Talepçi Gaye Ceylan’ın başvurusu kabul edilerek yetki verildiği ve duruşmaya 

girildiği görüldü. Verilen karar onaylandı. 

23.07.2019 

1. Bu tarihten sonra gelecek başvurularda öncelikle aylık nöbet listesinde yazılı avukatlar 

adına görevlendirme yapılacağı, dosya sayısının üçten fazla olması veya dosya 

yükünün ağır olması halinde grubun diğer üyelerine ek görevlendirme yapılacağına 

dair karar verildi. 

2. Daha önce alınan karara istinaden uzun zamandır mazeretsiz olarak toplantıya 

katılmayan üyelerin whatsapp grubundan çıkartılmasına, toplantılara katılmaları 

halinde tekrar gruba alınmalarına karar verildi. 



1. Talepçi Arif Şen’in 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma esnasında ve baro 

odasında sanık müdafii tarafından sarf edilen sözler nedeni ile durumun üst yazıyla 

Baro Başkanlığına bildirilmesine karar verildi. 

23.07.2019 

1. Talepçi Kibar Çağlar’ın başvuru akıbetinin davasının açılmasından sonra karar 

verilmesine karar verildi. 

2. Talepçi Tuğba Göker’in başvurusunun talepçi ile irtibata geçildikten sonra 

değerlendirmesine kara verildi. 

11.09.2019 

1. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki Av. Müzeyyen Boylu hakkındaki 

duruşmaya katılım sağlandı. 

2. Talepçi Semanur Talay’ın Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi için yönelttiği hukuki 

yardım talebinin akıbetine dosyanın incelenmesinden sonra karar verilmesine karar 

verildi. 

3. Talepçi Shaknoza Juraeva’nın başvurusu kapsamında yetki verilmesine karar verildi. 

4. Kurul üyelerinin takip ettikleri dosya ve başvurucu bilgilerinin Av.Melek Depren’e 

gönderilmesine karar verilmiştir. 

24.09.2019 

1. Kadın Hakları Kurulu’nun katılma talebinin reddi nedeniyle talepçi Semanur Talay’ın 

vasisi Eylem Karademir’den vekaletname alınmasına karar verildi. 

2. Alanya 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nden randevu alınarak başkan ile görüşme 

yapılmasına karar verildi. 

3. Talepçi Rukiye Yılmaz’ın cinsel istismar mağduru olduğunu iddia ettiği kızı Azize 

Yılmaz’ın başvurusu kabul edildi. 

4. 25 Kasım etkinlikleri için görüşüldü. 

08.10.2019 

1. Stajyer Av.Nazlı Ecem Pişirici ve Stajyer Av.Kemal Avara’nın kurula başvurusu 

alındı. 

2. Telepçi Aydın BAYRAK’IN maktul Gülseren Yılmaz’a yönelik cinayete ilişkin 

soruşturma ve ceza dosyasının takibi için kurula sunduğu katılma dilekçesi kabul 

edildi ve yönlendirme yapıldı. 

3. Talepçi Yeşim KARAGÖZ’ün ileride açılması muhtemel ceza dosyası için adli 

yardıma yönlendirilmesine karar verildi. 

4. 25 Kasım etkinlikleri kapsamında görüşüldü. 

5. Bir sonraki toplantıda geniş katılım sağlamasına ve ilgili toplantıda alt kurullarının 

oluşturulmasına ve yetki dağılımlarının yapılmasına, devamsızlıkları sürekli hal alan 

üyelere önceki tarihli karar doğrultusunda gerekli yaptırımların uygulanmasına karar 

verildi. 



30.10.2019 

1. Talepçi Yeşim Karagöz’ün başvurusunun kabulü ile ceza dosyasının takibi için 

yetkilendirme yapıldı. 

2. Talepçi AYNATACH  DEMİRCAN’ın başvurusuna dair soruşturmanın incelenerek 

kurula bilgi verilmesi için görevlendirme yapıldı. 

3. Maktül ( Ayşenur GÜVEN)’in aile üyesi talepçi MUSTAFA SEZER’in başvurusunun 

kabulüne karar verildi.  

19.11.2019 

1. Talepçi AYŞENUR YILDIRIM’ın taraf olduğu dosyalar incelendikten sonra 

başvurusunun değerlendirilmesine karar verildi. 

2. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda velilere eğitim vermek için 

Kaymakamlığa yazı yazılmasına karar verildi. 

3. 25 Kasım etkinlikleri konuşuldu. 

03.12.2019 

1. Talepçi AYŞE YILDIRIM’IN başvurusu kabulü edilerek görevlendirme yapıldı. 

2. Talepçi NURAY GÜNEŞ’in başvurusu kabulü edilerek görevlendirme yapıldı. 

3. Talepçi LÜTFİYE BERNA BERGER dinlendi. Talebin kabulüne karar verildi. 

24.11.2019 

1. Stj. Av. SENAY DURAN İLE Av. MELİSA EDA AKINCI’nın kurula başvurusu 

alındı. 

2. Talepçi MELİKE SARILMIŞ için dosya inceleme yetkisi verildi. 

3. Talepçi YASEMİN TÜFEKÇİ için dosya inceleme yetkisi verildi. 

4. Kurul olarak takip edilen ve sonuçlanan ceza dosyalarının tarafları adına açılacak 

davalar için (tazminat) kurul tarafından adli yardıma yönlendirilmesine karar verildi. 

5. Antalya Barosu’na yazılacak 2020 yılı ilk 6 ay içinde mağdur ve SSÇ’lere ilişkin 

çocuk yargılaması dahil Alanya CBS ile ortak seminer yapılmasına karar verildi. 

14.01.2020 

1. Talepçi AYŞENUR KAŞLI’nın istismar dosyasına ilişkin başvuru dosyasının kurul 

eliyle takibine ve yetki verilmesine karar verildi. 

2. Alanya 2.SHM’nin kayyum atama talebinin değerlendirmeye alınmasına karar verildi. 

3. Talepçi FATMA ÜNAL’ın başvuru ve akıbetinin incelenme yetkisi verildi. 

28.01.2020 

1. Av. HASAN TOKAÇ ‘ın kurula başvurusu alındı. 

2. ALANYA 2.SHM’nin kayyum atama talebinin kabulü ile bu doğrultuda bütün kurul 

üyelerinin görevlendirilmesine karar verildi. 

3. Talepçi SHAKNOZA JURAEVA’nın başvurusunun kabulüne karar verildi. 

4. Staj eğitimi için görevlendirmeler yapıldı. 



19.02.2020 

1. Talepçi MELTEM ZABUN’un başvurusunun kabulüne karar verildi. 

2. Kurul tarafından ceza dosyası kabul ve takip edilen dosyalara ilişkin tazminat 

davalarının takibine yönelik karar doğrultusunda talepçi MEMNUNE GÖRGÜLÜ’nün 

başvurusunun kabulü ile adli yardım bürosuna üst yazı yazılmasına karar verildi. 

3. Kurula yapılan başvurularda talepçi ile yüz yüze görüşme, dosya fotokopisi temini, 

maddi durum, dosyanın niteliği göz önünde bulundurularak akıbetinin belirlenmesine 

karar verildi. 

4. 8 mart etkinliklerinin hazırlanmasına karar verildi. 

24.02.2020 

1. 8 mart etkinliği olarak fidan dikme eylemi için gerekli yerlerle görüşülmek üzere 

görevlendirmeler yapıldı. 

2. 8 mart tarihinde yapılacak etkinliklerle alakalı Alanya CBS ile görüşülmesine karar 

verildi. 

3. Karar defterinin teslimi ile yetki çizelgesi hazırlaması için Stj. Av. Seray Duran’a 

yetki verildi. 

04.03.2020 

1. 8 Mart etkinlikleri ile alakalı 6 Mart tarihinde adliyede kurulacak stantta tüm kurul 

üyelerinin görevlendirilmesine, bülten ve kalem dağıtımı ile mor oje farkındalık 

çalışması yapılmasına, kadın figür üzerine postit ile görüş bildirme etkinliği 

yapılmasına karar verildi. 

2. Fidan dikme etkinliğine yönelik Alanya Orman İşletme Genel Müdürlüğü’nden haber 

beklenmesine, fidan dikme etkinliğinin yapılamaması halinde Anıt önünde etkinlik 

yapılmasına karar verildi. 

3. Talepçi Nazlı KULAKSIZ’ın başvurusunu incelemek üzere görevlendirme yapıldı. 

4. 6 Mart Cuma akşamı Alanya Posta TV de konuşmacı olarak katılım için 

görevlendirme yapıldı. 

5. Talepçi Mehmet AKÇOCUK tarafından cezaevinden gönderilen başvurunun 

incelenmesi için görevlendirme yapıldı. 

Gereğini bilgilerinize sunarız.10.03.2020 

   

Antalya Barosu Alanya Kadın ve Çocuk Hakları  

                                 ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu 

        Adına Av. Melek DEPREN 

 



ANTALYA BAROSU MANAVGAT KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİ KURULU  

 

     2018-2019 FAALİYET RAPORU 

 

 

KONU: Antalya Barosunun 19.02.2020 tarih 29 sayılı yazısı gereği Kurul faaliyetlerinin 

bildirilmesi  

 

I- YETKİ İLE TAKİP EDİLEN DAVALAR 

 

 Manavgat 2. Ağır Ceza Mah. 2018/92 E. sayılı dosyada Mağdur Beyza ÇELTEK :  

Antalya Barosu Kadın Hakları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’na, cinsel 

istismar suçu mağduru Beyza Çeltek ve mağdurun annesi Sevgi Bektaşoğlu tarafından 

yapılan başvuru neticesinde, mağduru temsil etmek üzere Antalya Barosu 

Başkanlığı’nca yetki belgesi ile Av. Gamze Azer Benlioğlu ve Av. Derya Angın 

görevlendirilmiştir. Manavgat 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2018/92 Esas numaralı 

dosyasına 09.01.2019 tarihli katılma talebi dilekçesi (EK-1) sunulmuş, ardından 

10.01.2019 tarihli duruşmaya (EK-2) iştirak edilmiş ve katılma talebi yinelenmiş, dosya 

ile ilgili beyanda bulunulmuştur. İlgili mahkeme katılma talebini ‘suçtan doğrudan zarar 

görülmemesi’ gerekçesi ile reddetmiştir. 12.03.2019 tarihli duruşmada, sanık hakkında 

beraat kararı verilmiştir. Bunun üzerine tarafımızca, 19.03.2019 tarihinde istinaf süre 

tutum dilekçesi (EK-3) verilmiş, gerekçeli kararın (EK-4) yazılmasının ardından, 

09.04.2019 tarihinde katılma talebinin reddinin yasalara aykırı olmasından bahisle 

gerekçeli istinaf dilekçesi (EK-5) sunulmuştur. İlgili dosya Antalya Bölge Adliye 

Mahkemesi 6.Ceza Dairesi’ndedir.(EK 6) 

 

 Manavgat 1. Ağır Ceza Mah. 2016/303 E. sayılı dosyada Mağdur Tuğba SERT: Antalya 

Barosu Kadın Hakları Ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu’na, cinsel istismar suçu 

mağduru Tuğba Sert ve mağdurun ailesi tarafından yapılan başvuru neticesinde, 

mağduru temsil etmek üzere Antalya Barosu Başkanlığı’nca yetki belgesi ile Av. Aysun 

Tok ve Av. Gülsüm Yılmaz görevlendirilmiş, meslektaşlarımızca talep edilen katılma 

talebi 18.11.2016 tarihli duruşmada mahkemece kabul edilmiştir. Ardından söz konusu 

meslektaşlarımızın başka ilçeye ve başka ile taşınması neticesinde, baro başkanlığınca 

A. Umut Çiftçi ve Av. Gamze Azer Benlioğlu yetkilendirilmiştir. İlgili yetki belgesi 

mahkemeye gönderilmiş, tarafımızca 06.04.2018 tarihli duruşmadan (EK-7) itibaren 

duruşmalara katılım sağlanmış, dosya takip edilmiştir. 04.12.2018 tarihli duruşmada 

(EK-8) sanık hakkında beraat kararı verilmiştir. 03.01.2019 tarihinde karar istinaf 

edilmiştir(EK-9)  12.02.2020’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6.Ceza Dairesi 

(2019/420 Esas, 2020/321 Karar) tarafından verilen karar (EK-10) tebliğ edilmiştir. Söz 

konusu kararla; "Suça konu olayda doğrudan zarar görmeyen Antalya Baro Başkanlığı 

vekillerinin hatalı bir şekilde katılmalarına karar verildiği dikkate alınarak Antalya Baro 

Başkanlığı vekillerinin davaya katılma ve hükmü istinafa hakkı bulunmadığından" 

gerekçesi ile CMK 279/1-b maddesi gereğince itirazı kabil olmak üzere Antalya Baro 

Başkanlığı vekillerinin istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. Bu nedenle 

23.02.2020’de tarafımızca itiraz dilekçesi (EK-11) sunulmuştur. Söz konusu itirazımız 

henüz değerlendirilmemiştir. 

MANAVGAT KADIN HAKLARI VE
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU



KURUL ETKİNLİKLERİ 

 

 25 Kasım 2019 tarihinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Mücadele ve 

Dayanışma Gününde Manavgat Belediyesi Aile Danışma ve Sosyal Hizmet Merkezinde 

Kadına Yönelik Şiddet konulu eğitim verilmiştir.  

 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Manavgat Belediyesi Aile Danışma ve Sosyal Hizmet 

Merkezinde Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları konulu Panel düzenlenmiştir. 

 Baromuz Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda, Kadın Dernekleri Federasyonu 

Başkanı Canan Güllü’nün moderatörlüğünde Kadına yönelik şiddete karşı birlikte 

mücadele etmek amacıyla Manavgat ilçesinde bulunan kurumlar ve sivil toplum 

kuruluşları ile koordinasyon sağlamak üzere 16 Ekim 2019 tarihinde toplantı organize 

edilmiş ve geniş bir katılım ile tamamlanarak ilçe koordinasyonu oluşturulmuştur.  

 Kurulumuz tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve 

Dayanışma Günü kapsamında 2 Aralık 2019 tarihinde MATSO Turizm Fakültesinde 

Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi öğrencilerine yönelik  Toplumsal 

Cinsiyet Kadına Yönelik Şiddet ve Flört Şiddeti konularını içeren  panel düzenlenmiştir. 

 11 Aralık 2019 tarihinde ilçemizde görev yapan muhtarlar ile bir araya gelinerek Kadına 

Şiddet konusunda bilgilendirme yapılmış ve görüşleri alınmıştır.  

 

 

EKLER :  

1 nolu Dosyanın Evrakları  

 

EK-1: 09.01.2019 tarihli katılma talebi dilekçesi. 

EK-2: 10.01.2019 tarihli duruşma tutanağı. 

EK-3: 19.03.2019 tarihli istinaf süre tutum dilekçesi. 

EK-4: Gerekçeli karar. 

EK-5: 09.04.2019 tarihli gerekçeli istinaf dilekçesi. 

EK-6: Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na dosya gönderme formu. 

 

2 Nolu Dosyanın Evrakları 

EK-7: 06.04.2018 tarihli duruşma tutanağı. 

EK-8: 04.12.2018 tarihli duruşma tutanağı. 

EK-9: 03.01.2019 tarihli gerekçeli istinaf dilekçesi. 

EK-10: Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6.Ceza Dairesi’nin 2019/420 Esas 2020/321 Karar 

numaralı kararı. 

EK-11: 23.02.2020 tarihli itiraz dilekçesi. 



  ANTALYA BAROSU STAJ AKADEMİSİ  
BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU  

24/10/2018 – 07/06/2021  

Antalya Barosu Yönetim Kurulunun  26/11/2014 tarihli kararı ile de Antalya Barosu Staj 

Eğitim Merkezinin ismi "Antalya Barosu Staj Akademisi" olarak değişmiş olup, bu tarihten 

itibaren staj eğitim faaliyetleri  “STAJ AKADEMİSİ” çatısı altında yürütülmektedir. 

Antalya Barosu Staj Akademisi Yürütme Kurulu olarak 24/10/2018 – 07/06/2021 tarihleri 

arasında yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 

 

 

- 24/10/2018 - 10/12/2019 TARİHLERİ ARASINDA STAJ AKADEMESİ 

YÜRÜTME KURULU FAALİYETLERİ 

 

19/11/2018 tarihli Staj Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile stajyer avukatların 

kurgusal dava çözümleme projelerinin ve eğitim çalışmalarının takibi için “ Danışman 

Avukatlık” sistemine geçilmiştir.  

 

27/11/2018 tarihinde Staj Yürütme Kurulumuz yeni dönem Stajyer Avukatlar ile tanışma 

toplantısı gerçekleştirmiştir. 

 

1 Başkan ve 8 üyeden oluşan Staj Yürütme Kurulu üye sayısının 4 üye arttırılarak 1 Başkan 

ve 12 üyeden oluşması konusunda Yönetim Kuruluna teklifte bulunulmuş ve Yönetim 

Kurulu’nun 28/11/2018 tarihli kararı ile Av. Seray Yörük, Av. Metin Acar, Av. Eser 

AKKAYA ve Av. Buğra Özçelik Staj Yürütme Kurulu üyeliklerine atanmıştır.   

 

04/12/2018 tarihinde stajyer temsilcisi seçimi gerçekleşmiş ve Stj. Av. Eren Aydın Stajyer 

Avukat Temsilcisi olarak göreve başlamıştır. 

 

16/12/2018 tarihinde Yönetim Kurulumuz, Staj Yürütme Kurulumuz ve Stajyer 

Avukatlarımızın bir araya geldiği bir kahvaltı etkinliği düzenlenmiştir. 

 

20/10/2018 tarihinde yapılan Antalya Barosu Olağan Genel Kurulu’nun 12. Maddesi 

üzerinde yapılan oylama sonucunda “Antalya Barosu Staj Listesine (nakiller de dahil 

olmak üzere) en fazla 400 stajyerin kayıt olabileceğine” karar verilmiş olup, bu kararın 

uygulama esaslarına ilişkin yönerge kurulumuz tarafından hazırlanarak Yönetim 

Kurulumuza sunulmuş ve 01/01/2019 tarihinden itibaren de uygulanmaya başlamıştır. 400 

kişilik kontenjan uygulaması 24/10/2019 tarihinde kaldırılmıştır.  

 

19-21 Mart 2019 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği tarafından Ankara’da  

düzenlenen eğitimlere, katılım talebinde bulunan 186 stajyer avukatımızın katılımı 

sağlanmıştır. 

STAJ YÜRÜTME KURULU



2019 Yılı Staj Eğitimleri Prof. Dr. Devrim Güngör’ ün katılımı ile 25/01/2019 tarihinde 

Alanya ve Manavgat ilçelerinde açılan gruplar ile birlikte Merkezde üç grup halinde, 

başlamış ve 29/04/2019 tarihinde eğitimler sona ermiştir. 

 

2019 Yılı Eğitim Dönemi Stajyer Avukatlar yemeği 26/04/2019 tarihinde Su Otel’de 

yapılmıştır. 

 

Staj Yürütme Kurulumuz, 2019 Yılı Stajyer Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma 

Yarışmasında Başkanlığımızı temsil edecek ekibi belirlemek üzere 09/02/2019 tarihinde 

toplanmıştır. Başvuruda bulunan 14 ekip, 42 stajyer avukat arasından yapılan yazılı ve 

sözlü elemelerde Stj. Av. Ezgi Tatlıdil, Stj.Av. Medine Aslı Ahı, Stj. Av. Ufuk Can 

Tütüncü, Stj. Av. Merve İnan Baromuzu temsil etmek üzere seçilmiştir. 15-16 Haziran 

2019 tarihlerinde yapılan bölge elemelerinde ekibimiz bölge üçüncüsü olmuştur. 

 

19/11/2019 tarihinde yapılan Stajyer Avukat Temsilcisi seçiminde Stj. Av. Şakir Çetin 

Stajyer Avukat Temsilcisi olarak göreve başlamıştır. 

  

24/10/2018-07/12/2019 tarihleri arasında toplam 540 stajyer avukatımızın ile Kurgusal 

Dava Çözümleme Projeleri tamamlanmış ve  Bireysel Görüşmeleri (Mülakat) yapılmıştır. 

 

Staj Yürütme Kurulumuzun 3 yıllık görev süresi 07/12/2019 tarihinde sona ermiştir. 

 

- 11/12/2019 -07/06/2021 TARİHLERİ ARASINDA STAJ AKADEMİSİ 

YÜRÜTME KURULU VE FAALİYETLERİ 

 

Av. Süleyman AKINCI (Başkan), Av. Vural İÇLİ (Başkan Yardımcısı), Av. Şebnem ÜLK 

YILMAZ (Yazman Üye), Av. Ali Çağdaş BOZANER (Yönetim Kurulu Koordinatör 

Üyesi), Av. Metin ACAR (Üye), Av. Burak KULDEMİR (Üye),  Av. Ahmet ÇALIŞKAN 

(Üye), Av. Eser AKKAYA (Üye), Av. Feden ŞENGÜN COŞKUN (Üye), Av. Seray 

YÖRÜK (Üye), Av. Ziya Berkhan YAMAN (Üye) ve Av. Buğra ÖZÇELİK den oluşan 

Staj Yürütme Kurulunun görev süresinin 07/12/2019 tarihinde sona ermesi nedeniyle 

Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun 11/12/2019 tarihli kararı uyarınca; mevcut 

kurulumuz görevi devralmış bulunmakla; Av. Şebnem ÜLK YILMAZ Başkanlığında 

yapılan 23/12/2019 tarihli ilk kurul toplantısında görev dağılımları aşağıda ki şekilde 

kararlaştırılmıştır. 

 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Başkanı  : Av. Şebnem ÜLK YILMAZ 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Başkan Yrd  : Av. Ahmet ÇALIŞKAN 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Genel Sekreteri : Av. Seray YÖRÜK 

- Staj Akademisi Yönetim Kurulu Koordinatör Üye : Av. Ali Çağdaş BOZANER 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Saip Umut SERTÇELİK 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Özkan ŞENYURT 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Eser AKKAYA 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. İsmail GÜROCAK 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Miraç KARAÇAL 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  :Av. Emine Zeynep SÖNMEZ 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Ziya Berkhan YAMAN 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulu Üyesi  : Av. Caner OĞUZ 



Staj Yürütme Kurulumuz, staj mevzuatı ile ilgili bilgilendirme yapmak ve stajyer 

avukatların  sorunlarını dinleyebilmek için 03/01/2020 tarihinde bir tanışma toplantısı 

düzenlenmiştir.  

 

Staj Yürütme Kurulumuz, staj mevzuatı ile ilgili bilgilendirme yapmak ve stajyer 

avukatların  sorunlarını dinleyebilmek için 13/01/2020 tarihinde Alanya ve Manavgat 

ilçelerinde bulunan stajyer avukatlarımız ile bir tanışma toplantısı düzenlenmiştir.  

 

14/01/2020 tarihinde Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı ile görüşme yapılarak 

Stajyer Avukatların ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının karşılıklı yaşadıkları 

sorunlar değerlendirilmiş ve karşılıklı çözüm önerileri geliştirilmiştir. 

 

Hazırlıklarına 23/12/2019 tarihi itibariyle başlanılan, 2020 Yılı Staj Eğitim Dersleri, 

07/02/2020 tarihinde Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet  Kongre Ve Fuar Merkezinde 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç 

Sağkan, Bursa Barosu Başkanı, Av. Gürkan Altun, Hatay Barosu Başkanı, Av. Ekrem 

Dönmez, Aydın Barosu Başkanı, Av. Gökhan Bozkurt ve Kocaeli Barosu Başkanı Av. 

Bahar Gültekin Candemir’ in katılımı ile ““BİZ AVUKATIZ” konu başlıklı açılış dersi ile 

başlamıştır. Dersler nöbetçi Staj Yürütme Kurulu üyelerimizin denetiminde Alanya ve 

Manavgat ile birlikte merkezde üç grup halinde eş zamanlı başlamıştır.İkinci grup 

derslerimiz 09/03/2020 tarihinde başlamış ancak Yönetim Kurulumuzun 11/03/2020 tarihli 

kararı ile, tüm dünyayı ve maalesef ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını 

nedeniyle staj okulu derslerine ara verilmek zorunda kalınmıştır. 

 

Staj Yürütme Kurulumuz, 2020 Yılı Stajyer Avukat Stajyerleri Türkiye Kurgusal Duruşma 

Yarışmasında Başkanlığımızı temsil edecek ekibi belirlemek üzere 07/03/2020 tarihinde 

toplanmıştır. Başvuruda bulunan 4 ekip, 14 stajyer avukat arasından yapılan yazılı ve sözlü 

elemelerde Stj. Av. Buse Duran, Stj.Av. Koray Fatih Mete, Stj. Av. Defne Doğan, Stj. Av. 

Fatma Nur Ünal Baromuzu temsil etmek üzere seçilmiştir.  

 

17/03/2020 tarihli Staj Yürütme Kurulu kararımız ile mülakatların online olarak 

yapılmasına karar verilmiştir. 

 

Derslerine  Covid – 19 salgını nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız stajyer 

avukatlarımız için;  eğitmenlerimizin kendi imkanları ile çektikleri ders videoları ile 

uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden 15/06/2020 tarihinden itibaren tekrar derslere 

başlanılmıştır. Dersler üç grup halinde 09/08/2020 tarihine kadar devam etmiştir. 

 

31/08/2020 tarihli Staj Yürütme Kurulu kararımız ile; bir grup çalışması olan  “Kurgusal 

Dava Çözümleme Projelerine” pandemi süresince ara verilmesine, sadece son aşamaya 

gelen projelerin tamamlanarak kredilendirilmesine, kurgusal dava çözümleme projesinin 

yerine bireysel çalışma raporu hazırlanmasına karar verilmiştir. Alınan karar 

doğrultusunda Hukuk ve Ceza konuları belirlenmiş ve bireysel çalışma raporu hazırlama 

esaslarına ilişkin bir yönerge kurulumuzca hazırlanmıştır. 

 

27/01/2021 tarihinde Antalya Barosu Mobil Uygulaması üzerinden online olarak yapılan 

Stajyer Avukat Temsilcisi seçiminde Stj. Av. Şule Beşikci Stajyer Avukat Temsilcisi 

olarak göreve başlamıştır.  

 
Staj Yürütme Kurulumuzun 26/10/2020 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda  2021 yılı 

staj eğitim hazırlıkları başlanılmış, ders çekimlerinin profesyonel bir şekilde  



Barohan’da yapılmasına karar verilmiştir. Eğitimlerde ders verecek olan Antalya Barosu 

Kurul ve Merkezlerimiz ile gerekli yazışmalar yapılmış, ders verecek eğitmenlerimiz ile 

gerekli görüşmeler yapılmış ve ders çekimleri Staj Yürütme Kurulu üyelerimizin 

gözetiminde tamamlanmıştır. 

 

Antalya Barosu Staj Akademisi dersleri 03/05/2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitim 

sistemi ile başlamış ve 16/05/2021 tarihinde tamamlanmıştır. Çeşitli nedenler ile derslere 

katılım sağlayamayan veya izleme durumu belirli bir yüzdenin altında kalan stajyer 

avukatlarımız için 07/06/2021 tarihi itibariyle telafi eğitimlerimiz başlamıştır. 

 

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında staj bitimlerinin yoğunluğu nedeni ile staj 

bitiminde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için staj eğitimlerini tamamlayan ve 

bireysel çalışma raporları onaylanan stajyer avukatlarımızın mülakat planlamaları 

yapılmıştır. 

 

11/12/2019 – 07/06/2021 tarihleri arasında 624 stajyer avukatımız ile pandemi öncesi yüz 

yüze, pandemi itibariyle de online olarak mülakat yapılmıştır. 

 

Günümüz koşullarının değişmesi, her geçen gün Stajyer Avukat sayısının artması ile 

birlikte Antalya Barosu Staj İç Yönetmeliği ve yönetmeliğe bağlı olarak diğer uygulamaya 

esas alınacak yönergelerde değişiklik yapılmasına karar verilmiş olup, değişikliklere ilişkin 

çalışmalarımız devam etmektedir.  

 

Kurulumuzca planlanan pek çok etkinlik, seminer, eğitim ne yazık ki görev süremizin 

pandemi sürecine denk gelmesi nedeni ile hayata geçirilememiştir. Stajyer Avukatlarımızın 

daha donanımlı yetişmesi, staj düzeninin eşit ve hakkaniyet ile  uygulanması, Avukatlık 

mesleğinin daha etkin ve bilgiye dayalı biçimde uygulanmasına esas olacak eğitimle, 

mesleki bilgi beceri ve kuralların, mesleğe başlarken temel esaslar olarak, stajyerlere 

verilmesi esasına dayanan kurulumuz faaliyetleri  yukarıda anlatılan biçimde 

gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Bilgilerinize  saygılarımla sunarım. 07/06/2021 

 

    Antalya Barosu Staj Akademisi Yürütme Kurulu Adına  

     Antalya Barosu Staj Akademisi Başkanı 

                                                Av. Şebnem ÜLK YILMAZ 

                      



ANTALYA BAROSU SOSYAL SORUMLULUK, DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KURULU 
FAALİYET RAPORU 

 

Antalya Barosu Sosyal Sorumluluk Dayanışma ve Yardımlaşma Kurulu 14/11/2018 tarihinde Antalya 

Barosu Yönetim Kurulu izni ve onayı ile kurulmuştur.  

Kurulun sloganı “Bir Umudum Sende” olup, kendisine ait logosu ve sosyal medya hesapları bulunmaktadır.  

Kurulun amacı sosyal farkındalık yaratmaktır. Bu amaç etrafında, içinde bulunulan haftanın, ayın özel 

günleri tespit edilip, bu günlerle alakalı etkinlikler ve ziyaretler gerçekleştirilmektedir.  

2019-2020 YILI ETKİNLİKLER:  

  18-24 Mart Yaşlılar Haftası olması sebebi ile Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hayat Ağacı 

Huzurevi’ne ziyarette bulunulmuştur.  

 21 Mart Down Sendromlular Günü olması sebebi ile down sendromlu olan Aybüke evinde ziyaret 

edilmiştir.  

 26 Mart Epilepsi Farkındalık Günü sebebi ile sosyal medya hesaplarından bilgilendirme makaleleri 

paylaşılmıştır.  

 2 Nisan Dünya Otizm Günü olması sebebi ile, 28/Mart/ 2019 tarihinde Ramazan- Hatice Savaş 

Özel Eğitim ve Uygulama Okulu ziyareti yapılmış ve engelli çocukların haklarına ilişkin olarak 

ebeveynlere bilgilendirme yapılmıştır.  

 2 Nisan Otizme Mavi Işık Yak kampanyasına destek için Antalya Barosu önünde mavi kıyafetlerle 

mavi balon uçurma etkinliği yapılarak otizm farkındalığı hakkında basın açıklaması yapılmıştır.  

 9 Nisan Parkinson gününde, Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen seminere katılarak, 

sosyal medya hesaplarından hastalık ile alakalı bilgilendirme yazıları paylaşılmıştır.  

 18 Nisan 2019 tarihinde Antalya Barosunun avukatlara yönelik yapılan baskı ve şiddete dur demek 

adına düzenlenen yürüyüşe destek verildi.  

 05 Nisan 2019 tarihinde ZİÇEV’in  (Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) 

organize ettiği kermeste Kurul olarak stant açılmış ve vakfa destek verilmiştir.  

 17 Mayıs 2019 tarihinde Ramazan ayının yaklaşması sebebi ile ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi 

dağıtımı için duyuru yapılmış ve yaklaşık 300 koli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.  

 19 Mayıs 2019 İşitme engelli kardeşlerimize iftar yemeği düzenlenmiştir.  

 30 Mayıs 2019 tarihinde Antalya Altınokta Körler Derneği ziyaret edilmiştir.  

 2 Haziran 2019 tarihinde Ramazan Bayramı olması sebebi ile ihtiyaç sahibi çocuklarımıza 

bayramlık kıyafet yardımı yapılmıştır.  

 14 Haziran 2019 tarihinde kan bağışının ne kadar önemli olduğu hakkında farkındalık yaratmak 

adına video hazırlanmış ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.  

 24 Haziran 2019 tarihinde Hayat Ağacı Huzurevi’ne ikinci kez ziyaret gerçekleştirilmiştir.  

 19 Eylül Gaziler Günü olması sebebi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi ziyaret 

edilmiştir.  

 21 Eylül Dünya Temizlik Günü olması sebebi ile Decathlon tarafından düzenlenen temizlik günü 

etkinliğine destek verilmiştir.  

 “İlk Yardım Hayat Kurtarır “sloganıyla Antalya Barosunda meslektaşlarımıza sertifikalı ilk yardım 

eğitimi verilmiştir.  

 2 Ekim 2019 tarihinde “Artık Kitapların da Dili Var” sloganı ile Tekelioğlu Halk Kütüphanesinde 

görme engelli kardeşlerimiz için kitap seslendirme etkinliği düzenlenmiştir.  

SOSYAL SORUMLULUK, 
DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA KURULU



  4 Ekim Hayvanları Koruma Günü sebebi ile Antalya Kepez Belediyesi Hayvan barınağına mama 

yardımı yapılmıştır.  

  23 Ekim 2019 Meme kanserine dikkat çekmek adına sosyal medya hesaplarından bilgilendirme 

yazıları paylaşılmıştır.  

 2 Kasım 2019 tarihinde Kitap Bağış Kampanyası başlatılmış ve kütüphanesi yetersiz olan okullara 

kitap bağışlanmıştır.  

 4 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olması sebebi ile “Maskemi Takarım Farkındalık Yatarım” 

sloganı ile Antalya Barosu önünde maske ve saç boneleri ile meslektaşlarımız ile birlikte etkinlik 

düzenlenmiş ve basın açıklaması yapılmıştır.  

 3 Aralık Engelliler Günü sebebi ile “ Hayatı Paylaşmak için Engel Yok” sloganı ile sosyal medya 

hesaplarından paylaşım yapılmıştır.  

 5 Aralık 2019 Serik Yanköy Okulunda atıl duran konteyner kütüphane olarak hazırlanmış ve 

öğrencilere armağan edilmiştir.  

 25 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ’daki deprem için depremzedelere gönderilmek 

üzere toplanacak her türlü yardım için Antalya Adliyesi Baro Kafeteryasında stant kurulmuş ve 

yardım toplanmıştır. Toplanan yardım depremzedelere ulaştırılmıştır.  

 20 Mayıs 2020 tarihinde Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ramazan kolisi dağıtılmıştır.  

 16 Haziran 2020 tarihinde kök hücre bağışına dikkat çekmek için afiş tasarlanmış ve sosyal medya 

üzerinden paylaşılmıştır.  

 05 Ekim 2020 tarihinde Doç Dr. Murat Özekinci’nin konuşmacı olarak katıldığı Baromuz 

Facebook ve Youtube kanalları üzerinden ‘’Meme Kanseri ve Erken Tanının Önemi’’ konulu canlı 

yayın semineri düzenlenmiştir.  

 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen İzmir’deki deprem için depremzedelere gönderilmek üzere 

yardım kampanyası başlatılmış, toplanan yardımlar yardım depremzedelere ulaştırılmıştır.  

 23 Nisan 2021 tarihinde SMA hastası Asya Demir bebek için yardım kampanyası başlatılmıştır.  

 08 Mayıs 2021 tarihinde SMA hastası Asya Demir bebek için Antalya Barosu’nun ınstagram 

hesabı üzerinden canlı yayın bağış gecesi düzenlenmiş 500.000,00TL’ye yakın bağış toplanması 

sağlanmıştır.   

 17 Mayıs 2021 tarihinde yeni evlenecek çiftlere ücretsiz SMA testi yapılması hususunda büyükşehir 

başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerine yazı yazılması hususunda Baro yönetimine talep dilekçesi 

sunulmuştur.  

 21 Mayıs 2021 tarihinde Prof. Dr. Özgür Duman’ın.konuşmacı olarak katıldığı Baromuz 

Facebook ve Youtube kanalları üzerinden ‘SMA Hastalığı ve Erken Tanının Önemi’’ konulu canlı 

yayın semineri düzenlenmiştir.  

 25 Mayıs 2021 tarihinde SMA Hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla Kepez Belediyesi’nden 

talep ettiğimiz hastalığa farkındalık yaratmak amacıyla billboardlarda yer almasını istediğimiz ve bu 

amaçla hazırladığımız afişleri billboardlarda yerlerini almıştır.  

 27 Mayıs 2021 tarihinde Alanya’da yaşayan SMA hastası Ahmet Çaltı bebek için yardım 

kampanyası başlatılmıştır.  

 31 Mayıs 2021 tarihinde Kepez Belediye Başkanı Av. Hakan Tütüncü ve Muratpaşa Belediye 

Başkanı Av. Ümit Uysal makamlarında ziyaret edilmiş evlilik öncesinde çiftlere ücretsiz gen 

taraması yapılması hususundaki taleplerimiz sözlü olarak da iletilmiştir.  

Bilgi ve görüşlerinize sunulur                                                            

   Sosyal Sorumluluk Yardımlaşma ve Dayanışma Kurulu adına                                                                                  

     Av. Aygül GÜNGÖR BOZANER 
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