


13.11.2018

Bu kentin bir Barosu var.

Çocuklarımızı eğitim alsınlar, öğrenim görsünler diye 

gönderdiğimiz okullarda hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin 

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edemez, “İndirin 

bunu, hain hain bana bakıyor. Ben bundan korkuyorum.” deyip 

Atatürk’ün fotoğrafını indiremez.

Beyni ve ruhu kirlenmiş hiçbir "öğretmenin" çocuklarımızı 

zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

Şüpheli hakkında yarın suç duyurusunda bulunulacaktır.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Antalya Barosu Başkanlığı



15.11.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Adalet İçin Elinizi Savunmadan Çekin!

Yargı Denetimsiz İktidar, Savunmasız Yargı Hayalinin, “Devletin Yasalarıyla 

Mahkemelerin Ve Polisin Yasalarının Farklı Oluşunun” Yarattığı Sonuç, Artık 

Bağımsızmış Gibi Bile Davranamayan Yargıya Duyulan Güvenin, Tarihin En 

Dip Seviyesine, %20'lere Düşmesidir.

Saldırsanız Da, Yok Saymaya Çalışsanız Da, Adliyelere Adalet, 

Mahkemelere Hukuk Gelinceye Kadar, Hukukun Ve Vicdanın Sesi Olan Biz 

Avukatlar, İnançlı Bir Kararlılıkla Mücadele Etmeyi Sürdüreceğiz.

Unutulmamalıdır Ki, Bugün Fildişi Kulelerde Yaşadığını Sananlar Da Bir 

Gün Avukatlardan Hukuki Yardım İsteyeceklerdir.

Mahkemeler Keyfilik Aygıtı Değildir; Hukuk Tanımazlığa Ve Kötülüğe 

Yataklık Edemez.

Size Rağmen Ve Sizin İçin De Adalet Ve Hukuk Devleti İçin Mücadele 

Etmeye Kararlıyız.

Bu Anlamda, Görevlerini Yaptıkları Sırada Saldırıya Uğrayan 2 

Meslektaşımızın Ve Savunmayı Savunan Ankara Barosu'nun Yanında 

Olduğumuzu, Hukuki Süreci Yakından İzleyeceğimizi Tarihe Not Düşüyoruz.

Susturamazsınız!

Antalya Barosu Başkanlığı



29.11.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Dün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrası, Antalya Barosu Başkanlığı'nın 

kurumsal kimliğine ve saygınlığına yönelik, sosyal medya üzerinden, eleştiri 

sınırlarını zorlayan paylaşımlar yapılması üzerine aşağıdaki açıklamanın 

yapılması gerekli görülmüştür:

Antalya Barosu 1926’da kurulan, varlığını Atatürk ilke ve devrimlerine 

bağlayan, pusulası hep hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını gösteren, hak 

ihlalleri karşısında hep insandan ve hukuktan yana tavır alan bir barodur.

Antalya Barosu geleneklerine ve kurumsal kimliğine uygun olarak belli 

çalışma usul ve esasları olan bir barodur.

Avukatlık Kanunu gereğince, yönetim kurulu tarafından, her bir konu 

demokratik bir şekilde tartışıldıktan sonra verilen kararlar uyarınca yönetilir. 

Tam da bu anlamda, 3 yıl önce katledilen ve faillerinin derhal bulunmasını 

istediğimiz Baro Başkanımız Tahir Elçi ile ilgili, daha kısa bir süre önce, 

Baro Başkanımızca, Diyarbakır’da, Tahir Elçi’nin “alındığı yerde”, diğer 

katılımcılarla birlikte basın açıklaması yapılmışken, katledilişinin 3. 

yıldönümünde, öğleden sonra yapılan yönetim kurulu toplantısı devam 

ederken, alelacele verilen bir dilekçeyle yönetim kurulunuz bir karar almaya 

zorlanmıştır. Üstelik her biri çok kolay ulaşılabilir olan yönetim kurulu 

üyelerimizden hiçbirine haber bile verilmeden afişler asılmıştır. Bu tutum bir 

dayatmadır ve kabul edilemez. Çok iyi bilinmektedir ki, daha önceki yıllarda 

Tahir Başkanımızla ilgili afişler, doğru usuller işletildiği için Baromuza ait 

alanlarda asılmıştır. Bütün bunlar ortadayken, ne yazık ki, haksız ve 

manipülatif görüş ve yorumlarla, basın ve sosyal medya üzerinden, Antalya 

Barosu Başkanlığı’na yönelik yıpratma çabalarından bir sonuç 

alınamayacağını basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. 

Antalya Barosu Başkanlığı



10.12.2018

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü.

70 yıl önce bugün, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları

Evrensel Bildirisi, o günden beri, insan hak ve özgürlükleri için mücadele

edenlere ilham kaynağı oluyor.

İnsan hakları sorunu, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile birlikte herkesin ve

her devletin sorunu olmaya başlamıştır.

Bununla birlikte, insanlık ailesinin, genel olarak dünyada, özel olarak da

ülkemizdeki insan hakları sorununa gerekli ve kalıcı çözümler ürettiği

söylenemez.

İnsan hak ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmek için düzenlenen

anayasal ve yasal mekanizmalar, ne yazık ki, hak ve özgürlüklere müdahale

aracı olarak kullanılıyor. İnsan hak ve özgürlüklerini korumak ve

geliştirmekle görevli ve sorumlu olanlar, ne yazık ki, hak ve özgürlükleri

daraltıyor, kısıtlıyor.

Bağlı olunan uluslararası sözleşmeler bir yana, kendi koyduğu kuralları bile

yok sayan anlayış, hukuku baskı, korkutma ve yıldırma aracı olarak

kullanılıyor, değersizleştiriyor.

Hukuk, hukuk dışılıkla şekilleniyor ve çaresiz bırakılıyor.

Bizler durumu ve yaşananları kanıksamayacağız.

Biliyoruz ki, insan hakları, demokrasinin ve hukuk devletinin DNA'sıdır.

Hukuk bozulursa her şey bozulur; hukuk sona ererse her şey sona erer!

İnsan Hakları, Şimdi!

Antalya Barosu Başkanlığı



06.02.2019

Yargı denetimsiz iktidar hayallerinin kurulduğu, basına kelepçe vurulup,

savunmaya kurşun sıkıldığı, adaletin kırıntısının arandığı günlerde, bizler

gerçek bir hukuk devleti inşa edilmesi için, adil yargılanma ve savunma

dokunulmazlığı başta olmak üzere, hukukun evrensel ilke ve değerlerinin

yaşama geçmesi için sesimizi ve sözümüzü hiç kesmedik. Hukuka

aykırılıklardan ve hak ihlallerinden etkilenen insanların kim olduğuyla

ilgilenmedik. Hiç kimseyi ayrıştırmadık, ötekileştirmedik. Düşüncelerimizi

ve inançlarımızı hep demokratik bir olgunlukla dile getirdik. “Milli bir

duruşun" da, “her milli meselede kenetlenmenin" de ancak bu yolla

mümkün olabileceğini düşündük. Tam da bu anlamda TBB Başkanı Av.

Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun, kendisi gibi düşünmeyen ve istifasını

isteyen Antalya Barosu'nun bazı delegelerinin de içinde olduğu

meslektaşlarımıza yönelik ayrıştırıcı, hedef gösterici ve suçlayıcı

açıklamalarını asla kabul etmediğimizi tarihe not düşüyoruz. Adı, sıfatı ve

işgal ettiği makam ne olursa olsun hiç kimsenin avukatlar hakkında böyle

konuşmaya hakkının olmadığını belirtiyor, bugüne kadar olduğu gibi

bundan sonra da, gücünü hep adaletten, hukuktan ve savunma mesleğinden

alan bir hukuk örgütü olarak mücadele etmeye devam edeceğimizi

kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



07.03.2019

Yargılandıkları ya da tutuklandıkları için değil; adil yargılanmak istedikleri için açlık grevinde olan 
meslektaşlarımız Av. Selçuk Kozağaçlı ve Av. Behiç Aşçı'yı Silivri Cezaevi'nde ziyaret ettik.
Derdimiz ve mücadelemiz, görüntüsü bile katlanılmaz olan yargıdaki adaletsizlikleri ve hukuksuzlukları 
görünür kılmak.
BASINA VE KAMUOYUNA
Ülkemizde yargıya güvenin kalmadığı artık hepimizin bildiği bir gerçektir. Son zamanlarda yayınlanan 
iki uluslararası raporda bu durum açıkça görülmektedir. Dünya Ekonomik Forumu Yargı Bağımsızlığı 
Raporu’nda Türkiye, yargı bağımsızlığı kategorisinde 140 ülke arasında 111. sırada; henüz geçtiğimiz 
hafta açıklanan Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde ise Türkiye’nin yeri 126 ülke içinde 109. 
sıradadır. Bu tablo, yargı dünyası için utanç verici bir tablodur ve bu tablonun gerçekleşmesinde payı 
olanlar yüzünden meslektaşlarımız Selçuk Kozağaçlı, Behiç Aşçı, Aycan Çiçek, Engin Gökoğlu ve Aytaç 
Ünsal, tam 43 gündür açlık grevindedir. Çünkü hiçbir hukuk kuralına uymayan bir yargı sistemi; onların 
infazına çoktan başlamış, meslektaşlarımız da son çare olarak seslerini duyurabilmek için açlık grevine 
başlamışlardır. Tek istekleri var, o da adil yargılanmak.
Meslektaşlarımızın yargılandıkları İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde 
görülen celselerinden sonra heyet oybirliği ile tutuklu avukatların tahliyesine karar vermiştir. Aynı 
heyet ne olduysa 8 saat sonra, kararından rücu etmiş ve savcılık itirazını kabul ederek meslektaşlarımız 
hakkında hukukumuzda yeri dahi olmayan “tutuklamaya dönük yakalama emri” çıkarmış, ardından 
meslektaşlarımız tutuklanmıştır. Tahliye kararını veren heyet 48 saat geçmeden dağıtılmış, 37. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne yeni bir heyet oluşturulmuştur. Bu olay açıkça doğal yargıç ilkesinin çiğnenmesinin 
bir örneğidir.
Yeni heyet, ikinci duruşmada da taraflı davranmış, ceza usul hukukunda yeri olmayan ve hukuk 
kurallarını yerle bir eden bir yargılama süreci sergilemiştir. Bu heyet, sanıkları ve avukatlarını duruşma 
salonundan çıkarmış, sanıkların ve avukatlarının yokluğunda tanıkları dinlemiş, açık kamu tanıklarını 
bile gizli tanık statüsünde değerlendirmiştir. Dosyadaki dijital deliller mahkemede tartışılmamış ve 
sanıklara da bu delillere dosya üzerinden erişim izni verilmemiştir. Anılan heyet 01.02.2019 ve 
01.03.2019 tarihli tutukluluk incelemelerinde açıkça ihsas-ı rey yapmıştır.
Bu güne kadarki hukuk dışı uygulamaları ve kararları ile yargı bağımsızlığına kara bir leke düşürmüş bu 
heyetten adil bir yargılama yapması beklenmemektedir. Tutuklu meslektaşlarımız da bunu 
beklemediklerinden seslerinin duyulması için açlık grevi yapmaktadırlar.
Uluslararası alanda giderek kaybolan Türkiye yargısına güveni sağlamak için acilen yargıda yeni bir 
yapılanmaya gidilmelidir. Bunun için de İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin değiştirilmesinden 
başlanması; biz avukatların ve baroların başta gelen talebidir. Bu talebimizi biraz sonra gerekçeleriyle 
birlikte HSK‘ ya sunacağız.
HSK’ya buradan çağrımızdır: Kendinize adaletin tesisinde en küçük bir pay biçiyorsanız, 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi heyetini değiştirmelisiniz. Yoksa elinizde dünya yargı endeksinde en sonunculuğa doğru 
giden bir Türkiye ve zindanlarında açlık grevleri yapan mahkumlardan başka bir şey kalmayacaktır.
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI
AYDIN BAROSU BAŞKANLIĞI



04.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı hayallerinin kurulduğu, bu anlayışın 

sonucu olarak yargı bağımsızlığı sıralamasında 140 ülke arasında 111, hukukun 

üstünlüğü sıralamasında ise 126 ülke arasında 109. sıraya gerilediğimiz, 

yargıya duyulan güvenin tarihin en dip seviyesine düştüğü, olağanüstü 

hukuksuzlukların olağanlaştırılmaya çalışıldığı, adil/dürüst yargılanma hakkı, 

savunma dokunulmazlığı gibi hukukun evrensel ilke ve değerlerinin yok 

sayıldığı, Avukatların bilerek ve isteyerek açlığa ve yoksulluğa terk edildiği, 

adliye girişlerinde yaşanan sorunlardan kısıtlı alan uygulamasına, duruşma 

salonlarından yaka paça atılmalarından kurşunlanmalarına varıncaya kadar, 

mesleğimizin onurunun ve saygınlığının hiç olmadığı kadar zedelendiği, polis 

fezlekelerinin iddianameye, iddianamelerin de kararlara dönüştüğü, devletin 

hukuktan, adliyelerin de adaletten kopuşa sürüklendiği, yargının görüntüsünün 

bile katlanılmaz olduğu bir süreçte yaşananlardan utanıyoruz!

Biz biliriz ki, bir kişi aleyhine gerçekleştirilmiş de olsa, tek bir barbarlıktan 

etkilenmeyecek hiç kimse yoktur. Yurttaşların hukuk labirentinde oyalanıp 

kaybolmasına, savunmanın şekli bir unsura dönüşmesine, yargıda yargısız 

infaz yapılmasına, adaletin değil yargının dağıtılıyor olmasına, otorite ve 

siyaset damgalı yargıya itiraz ediyor, adaletsizlikleri ve hukuksuzları görünür 

kılıyoruz.

Çin, Filipinler, Honduras, İran ve Mısır’dan sonra, ikinci kez Tehlikedeki 

Avukatlar Günü’nün ithaf edildiği tek ülkenin Avukatları olarak, işimizin zor 

olduğunun, ateşten gömlek giydiğimizin farkında olarak, sesimizi ve sözümüzü 

hiç kimsenin kesemeyeceğini, baskılara ve tehditlere asla boyun 

eğmeyeceğimizi, yüksek sesle ve bir kez daha vurguluyoruz!

Adalet şövalyesi, hukuk savaşçısı, yurttaşların sesi olan bütün Avukatlara 

selam olsun.

Yaşasın Avukatlar, Yaşasın 5 Nisan!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



08.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Anayasamızın “Seçimlerin genel yönetim ve denetimi” başlıklı 79. Maddesine göre “Seçimler, yargı

organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar,

seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim

süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları

inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını

ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek

Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz.”

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “İtirazın şekli”

başlıklı 112. Maddesine göre “Kimliğini ispat edemeyenlerin, delil ve gerekçe gösteremeyenlerin

itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır.”

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında

Kanunun “Belediye başkanlıklarına seçilenlerin tespiti” başlıklı 22. Maddesine göre “Sandık

kurullarınca gönderilen belediye başkanı seçimlerine ilişkin tutanaklar ilçe seçim kurulu tarafından

birleştirilerek en çok oy alan aday, başkanlığa seçilmiş olur. Büyük şehir belediye başkanı

seçimlerine ilişkin ilçe birleştirme tutanakları ilçelerden il seçim kuruluna gönderilir. İl seçim

kurulu tarafından bu tutanaklar birleştirilerek en çok oy alan aday, büyük şehir belediye

başkanlığına seçilmiş olur.”

YSK’nın 09/04/2014 tarih ve 1199 ve 1200 sayılı kararlarına göre “Delil ve gerekçe gösterilmeyen

itirazların da incelenmesi usulünün benimsenmiş olması halinde seçimlerin kesinleştirilmesi uzun

süreye yayılabileceğinden, bu sürecin uzaması durumunda seçimi yöneten kurullara karşı

güvensizlik oluşması kaçınılmaz olacaktır. İtiraz ve şikâyetlerde delil ve gerekçe gösterilmesi

kanuni bir zorunluluk olduğundan, hak arama hürriyetine müdahale olarak değerlendirilmesinin

yasal dayanağı bulunmamaktadır.”

YSK’nın 09/04/2014 tarih ve 1203 sayılı kararına göre “Sandık kurullarında siyasi partilerin

bildirdikleri üyelerin görev yapması ve sandık sonuç tutanaklarında imzalarının bulunması ve yine

siyasi partilerin müşahitlerinin ve oy verme yerinde hazır bulunanların huzurunda oyların sayım ve

dökümünün yapılmış olması, oy pusulaları ve zarflardaki geçersizlik durumunun sandık başında

denetlendiğinin kabul edilmesini gerektirmektedir.”

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetim Seçimleri sonucunda yaşanan gelişmeler

değerlendirildiğinde, ilçeden ilçeye, ilden ile, partiden partiye ve hatta YSK’nın kendi kararları

arasında bile değişkenlik gösteren, çelişkili ve tutarsız kararlar görülmüştür.

Anımsanacağı gibi, 2017 Anayasa Referandumu sürecinde, YSK, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının

geçerli sayılacağına ilişkin kararıyla kanunu çiğnemişti.

Anayasa'da “Yasama Bölümü” içinde yer alan, yalnız seçimlerin genel yönetim ve denetimini

yürüten bir kurul olmayıp, Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden seçtikleri üyelerden oluşan,

seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı mercii olan YSK, bütün il ve

ilçe seçim kurulları ile kendi kararlarını derhal paylaşmalıdır!

Seçim iş ve işlemlerinin doğru yapılmasını, halkımızın iradesinin seçim sandıklarına ve sonuçlarına

güvenli bir şekilde yansımasını sağlamakla görevli YSK, derhal, uluslararası sözleşmelere,

anayasamıza, yasalara, içtihatlarına, genelgelerine, uygun bir karar vermelidir!

Hukuka ve mevzuata uygun olmayan her karar, toplumsal bir dinamit olur, seçim demokrasisini yok

eder ve sorumlular tarihin tanıklığından kaçamazlar!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



16.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Muğla Barosuna kayıtlı meslektaşımız Av. Sertuğ Sürenoğlu, 13 Nisan 2019

Cumartesi akşamı İstanbul Çırağan Sarayı’nda yapılan düğün nedeniyle

yolların trafiğe kapatılmasına itiraz etmesi üzerine, Cumhurbaşkanlığı

korumalarınca zorla alıkonulmuş, saatlerce işkenceye uğramış,

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla tutuklamaya sevk edilmiş ve Sulh Ceza

Yargıçlığı tarafından ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı ile serbest

bırakılmıştır. Yaşananlar yurttaşların ve hak arama özgürlüğünün temsilcisi

olan Avukatların bile can güvenliğinin çok ciddi bir tehlike altında olduğunun

en somut göstergesidir. Hiçbir kural tanımayan üniformalı ve cübbeli

ahlaksızlıklara, vicdansızlıklara, kamu gücünün işkence ve yıldırma aracı

olarak kullanılmasına asla geçit vermeyiz. Polis de olsa, savcı da olsa, yargıç

da olsa her bir sorumlu hukuka hesap verinceye kadar bu organize kötülüğün

peşini bırakmayız. Saygılarımızla. 16/04/2019

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



18.04.2019

AVUKATLIK CAN ÇEKİŞİYOR!

Yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların
hak arama özgürlüğünün güvencesi olan, adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara
işlerlik kazandırmak için mücadele eden biz Avukatların sorunları katlanılamaz ve
taşınamaz bir boyuta gelmiştir. Yıllardır ekonomik ve mesleki sorunlarımıza ciddi ve
gerçekçi hiçbir çözüm üretilmediği gibi, her geçen gün onurumuz ve saygınlığımız
zedelenmekte, iş alanlarımız daraltılmaktadır.
Yalnızca son iki yıla baktığımızda bile durumun ne kadar ağır, ciddi ve vahim olduğunu
görürüz: Bursa Barosu Avukatlarından Av. Özgür Aksoy ve Kocaeli Barosu Avukatlarından
Mehmet Samim Geredeli mesleklerini icra ettikleri için katledilmişlerdir. İstanbul Barosu
Avukatlarından Gökhan Vural Arı ve Zonguldak Barosu Avukatlarından Emir Said İnam
yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaşamlarına son vermişlerdir. Ankara Barosu önceki Başkanı
Hakan Canduran’a adliyede bir yargıç tarafından, Şanlıurfa Barosu önceki Başkanı Ahmet
Tüysüz’e adliyede polisler tarafından, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’e duruşma
sırasında jandarma tarafından, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın’a basın açıklaması
sırasında tutuklu yakınları olduğu söylenen kişilerce saldırılmış, geçtiğimiz hafta da Muğla
Barosu Avukatlarından Sertuğ Sürenoğlu, Cumhurbaşkanlığı korumalarınca zorla
alıkonulmuş, saatlerce işkenceye uğramıştır. Sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan
meslektaşlarımızın sayısının çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Sözün özü Avukatlar Tehlike
Altındadır!
Öte yandan hukuk fakültelerinin sayısı, hukuk eğitiminin niteliği ve seviyesi, adli yardım ve
CMK görevlendirilmelerine ilişkin ücretler, uzlaştırma düzenlemeleri, noterlere devredilen
yargısal işler, zorunlu Avukatlığın yaygınlaştırılması yerine zorunlu arabuluculuğun
yaygınlaştırılması, iş alanlarımızın daraltılması, onbinlerce Avukatın asgari ücrete ya da
asgari ücrete çok yakın paralarla, güvencesiz olarak çalışmak zorunda kalması, sözün özü
Avukatların bilerek ve isteyerek açlığa ve yoksulluğa terk edilmesi, adliye girişlerinde
yaşanan sorunlardan dosyalara erişimlere, kısıtlı alan uygulamasından kalemlerde
karşılaşılan tutum ve davranışlara varıncaya dek yüzlerce sorun karşısında “Avukatlık Can
Çekişiyor” diyoruz.
Sorunlarımızın ne olduğunu ve nasıl çözüleceğini biliyoruz. Yıllardır yeterince çalışıldı,
konuşuldu. Artık ekonomik ve mesleki sorunlarımızın çözülmesi için, gerçekçi ve kalıcı
düzenlemeler yapılması zamanıdır. Ekmeğimizin ve yarınlarımızın tehlikede olduğunu bir
kez daha vurguluyor ve çözüm istiyoruz, hemen şimdi!

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



21.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Dün, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 18 meslektaşımız hakkında, 3 yıl dokuz aydan 18 yıl

dokuz aya kadar varan hapis cezaları verilmiş, iki meslektaşımız hakkındaki dosya ise tefrik edilmiştir.

Soruşturmanın en başından bugüne kadar kamuoyunca yakından izlenen süreç, olağandışı ve olağanüstü

hukuk düzenlerinde bile benzerine rastlanmayan bir şekilde gelişmiştir.

Düzenlenen iddianame sonucunda yargılamaya konu eylemlerin birçoğu ile ilgili görülmekte olan derdest bir

dava varken, tartışmalı bazı kanıtlar eklenmek suretiyle yeni bir soruşturma başlatılmış, meslektaşlarımız bir

yıla yakın tutukluluk süresinden sonra mahkeme önüne çıkabilmişlerdir.

Günler süren duruşma sonunda, iddia makamının tutukluluğun devamına ilişkin mütalasına karşın, suçun vasıf

ve mahiyetinin değişme olasılığına, AİHM’in uzun tutukluluk sürelerine ilişkin kararlarına ve yargılanan

kişilerin avukat olmalarına özel vurgu yapılarak, meslektaşlarımızın tahliyelerine oybirliğiyle karar verilmiş,

savcılığın itirazı üzerine, aynı mahkeme heyetince, henüz bir gün bile geçmeden, bu kez, tahliye edilen

meslektaşlarımızın bir kısmının yeniden tutuklanmasına ilişkin yakalama kararı verilmiştir. Bu kararın hemen

ardından, mahkeme heyeti üyelerinin bir kısmının görev yeri değiştirilmiştir.

Görev yerleri değiştirilen mahkeme heyetinin yerine, soruşturma aşamasında verilen tutuklama kararı altında

imzası bulunan hakimler atanarak, doğal hakim ilkesi yerle bir edilmiştir.

Nitekim, yeni atanan heyet doğal bir heyet olmadığını devam eden durusmalardaki tavrıyla göstermiştir.

Şubat - Mart 2019 aylarında yapılan tutukluluğun incelenmesi oturumlarında; sanık müdafilerinin, sanıkların

duruşmada hazır edilmelerine yönelik talepleri reddedilmiş, bunun üzerine yapılan reddi hakim talepleri de

yerinde görülmeyerek sanık müdafiileri duruşma salonundan çıkarılmış ve “sanki mahkûmiyet hükmü

kurulmuşcasına gerekçelendirilerek” sanıkların tutukluluklarının devamına karar verilmiştir.

Mahkeme heyeti, duruşmalar sırasında birçok kez savunma makamını duruşma salonundan çıkartarak adeta

savunmasız yargı yaratma çabası içine girmiştir.

İkinci duruşmanın ara kararıyla savunma makamına 18 Mart 2019 tarihli duruşmaya kadar kovuşturmanın

genişletilmesi ve tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmalarına ilişkin süre verilmiş olmasına karşın bu

sürenin bitmesi sanık ve müdafilerinin talepte bulunması beklenmeksizin dosya mütalaa icin savcılığa

gönderilmiştir. Görevli savcının mütalaa vermemesi üzerine mahkemece mütalaa talebi yenilenmiş, bu talebin,

duruşma savcılığınca yerine getirilmemesi üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca duruşma savcısı

değiştirilmek suretiyle, yeni görevlendirilen savcı tarafından mütalaa verilmesi sağlanmıştır.

18 Mart 2019 tarihinde, henüz duruşma başlar başlamaz, yargılamayı yapan mahkeme heyeti tarafından

alelacele oluşturulan ara kararla, ikinci duruşmadan sonra geçen 35 günlük sürede beyanda bulunulmadığı,

makul sürede kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunulmadığı gerekçe gösterilerek; celse arasında

dosyanın esas hakkında mütalaa için savcılığa tevdi edildiği, tüm bu sebeplerle de kovuşturmanın

genişletilmesi taleplerinin reddine karar verildiği açıklanmıştır.

Ancak, yargılama yapan mahkemenin, bir önceki celse kurmuş olduğu ara kararında yer almamasına ve tevsii

tahkikat talepleri sunulmamış ve henüz tevsii tahkikat hususunda karar verilmemiş olmasına rağmen,

mahkeme heyeti tarafından adeta zorla mütalaa aldığı gerçeği gözlerden kaçmamıştır.

Özetle, mahkemece, sanık meslektaşlarımız ve müdafileri tarafından, gerek UYAP üzerinden ve gerekse

duruşma sırasında kovuşturmanın genişletilmesi talepleri konusunda değerlendirme yapmak bir tarafa,

okumaya dahi gerek duymaksızın “makul sürede beyanlarda bulunulmadığı” gerekçesiyle, savunma

makamının bütün talepleri reddedilmiştir.

Mahkeme heyeti adeta kendi hukukunu yaratmış, ceza usul hukukuna, olmayan bir makul süre kavramı hediye

etmiştir.

16'sı Baro Başkanı, üçü TBB Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, yüzlerce avukat arasından, her bir sanık için

sadece bir avukata 'lütfen' söz verilmiş, dile getirilen ısrarlı talepler yine mahkeme heyeti tarafından

reddedilmiştir.



Duruşmanın ikinci gününde söz verilen sanıklardan Av. Selçuk Kozağaçlı, "Arama tutanağında yer 

almayan delillere dayalı olarak yargılama yapılmaya çalışıldığını, 20’yi aşkın belgenin sahte olduğunu, 

sahte belgelerle karar verilemeyeceğini, hakimlerin devletin emrinde ve devlet erki içinde yer aldığını fark 

ettiğini; ama, bu erkin yargı erki olmadığından emin olduğunu, bu sebeple hakimleri reddettiğini" ifade 

etmiş, bunun üzerine mahkeme başkanı sanık ve müdafilerini duruşma salonundan çıkararak duruşmaya 

ertesi güne kadar ara vermiştir.

Dün de duruşma salonunda sanık ve müdafileri olmaksızın, boş salona mahkumiyet hükümleri 

açıklanmıştır.

Özetle, polis fezlekeleri mahkeme kararı haline getirilerek, meslektaşlarımız hakkında mahkumiyet 

kararları verilmiştir. Ceza Usul Kanununda yer alan, ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü duruşma ve 

sözlü savunma yok sayılmıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile davranmayan, yargının görüntüsünü 

bile katlanılmaz kılan, adil yargılama bir yana, yargılama bile yapılmadan gerçekleştirilen bu hukuk 

katliamını görünür kılıyoruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir yargılama bile değildir!

Bu nedenle 20.03.2019 tarihinde açıklanmış olan mahkeme ilamı hukuka aykırı tesis edilmiştir. Adil 

yargılanma hakkı ile ceza usul kanunu ve mevzuat hükümleri mahkeme heyeti tarafından defalarca ihlal 

edilmiştir. Adalet arayışında olduğumuz bugünlerde meslektaşlarımız hakkında kanunsuz yöntemlerle 

hüküm kurulduğundan, bu açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuştur. Savunma susmayacak, 

susturulamayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük Adıyaman Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu

Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere

Ankara Barosu Başkanı R.Erinç Sağkan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan

Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak Bitlis Barosu Başkanı Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Sabri Hendekçi Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın

Düzce Barosu Başkanı Azade Ay Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa 

Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel

Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek

Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar Yalova Barosu Başkanı Fedayi 

Doğruyol    

21.04.2019



22.04.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

TEHLİKENİN FARKINDAYIZ!

SORUMLULARI BİLİYORUZ!

TUZAĞA DÜŞMEYİZ!

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’da katıldığı şehit

cenazesinde yumruklanmış, “Yakın bu evi, yakın” seslerinin yükseldiği bir

ortamda linç edilmek istenmiştir. Siyasal çıkarlar ve iktidarda kalma uğruna

dozu her geçen gün arttırılan, yandaş medya tarafından körüklenen kin ve

nefret dilinin sonucu budur. Senaryo da bellidir failler de! En üst düzeydeki

devlet yetkililerinin gözleri önünde demokrasiye linç girişiminde bulunulmuş,

halkımızın iradesi çok ağır bir saldırıya uğramıştır. Sorumluluk siyasal

iktidardadır. Öncelikle Ankara Valisi ve Emniyet Genel Müdürü derhal

görevden alınmalı, organize biçimde gerçekleştirilen bu olay hukuka uygun

bir şekilde soruşturulmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır. Ayrıştırıcı,

düşmanlaştırıcı ve parçalayıcı dilin sonu karanlıktır. Bu nedenle herkesi

dikkatli ve soğukkanlı olmaya davet ediyor, adalet, demokrasi ve hukuk

devleti isteğimizi ve mücadele kararlılığımızı her zamankinden daha gür bir

sesle haykırıyoruz. Bu memleket hepimizin.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



28.04.2019

BASIN AÇIKLAMASI

ANTALYA TEKİROVA TABİAT PARKI İÇERİSİNDE BULUNAN MEHMET ALİ BÜKÜ’NÜN 

(KLEOPATRA KOYU)

TURİZM AMAÇLI TAHSİSİ KAMU YARARINA AYKIRIDIR.

Tabiat Parkı olan Tekirova Kleopatra Koyu; (eski) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca 06.04.2018

tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Tabiat Parkı Gelişme Planı” ile yapılaşmaya

ilişkin alt ölçekli 1/5000 ve 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planları olmadan, yapılaşma amaçlı

ihaleye çıkılarak, ihale edilen koy için hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Tabiat Parkı

statüsündeki ender bir doğa parçası olan alana, rant uğruna üst ölçekli plan kararları ile turizm

amaçlı yapılaşma kararı getirilmiştir. Alt ölçekli yapılaşmaya yönelik plan kararları ile yapılaşma

koşullarını belirleyen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapılmadan, üstelik halkın

bilgilenme ve hak arama özgürlüklerinin önü kapatılmak amacıyla, uzun devreli Gelişme Planları

askıya çıkarılmadan, yangından mal kaçırırcasına onaylanarak nedeni anlaşılamaz bir acelecilikle

ihale edilmiştir.

Mimarlar Odası, Antalya Barosu ve diğer davacılar ile birlikte (eski) Orman ve Su İşleri

Bakanlığınca 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve yapılaşma getiren “Tekirova Tabiat Parkı

Gelişme Planı”nın İPTALİ ile öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması ve duruşma istemi

ile açılan davada, 21 Şubat 2019 tarihinde yapılan bilirkişi incelemesi sonrası bilirkişi heyetince

Mahkemeye sunulan Bilirkişi Heyeti Raporunun sonuç bölümünde; “… sonuç olarak; sözkonusu

Antalya İli Tekirova Tabiat Parkı içerisinde bulunan Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’na

yönelik yapılan Orman ve Su İşleri Bakanlığınca (eski) 06.04.2018 tarihinde onaylanan ve

yapılaşma getiren “Tekirova Gelişme Planı”nın 3194 Sayılı İmar Kanununa, 2873 sayılı Milli

Parklar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara

Dair Yönetmelik Hükümlerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve

kanaatine varılmıştır.” denilerek, dava dilekçemizde belirttiğimiz iptal gerekçelerimizin haklılığı

açıkça ortaya konulmuştur.

Göynük ve Kındıl Çeşme Çadırlı Kamp Alanları da benzer şekilde tahsis edilmiş, Mimarlar Odası

bazı vatandaşlar ile iptal istemiyle dava açmış, açılan dava sürecinde yürütmenin durdurulmasına

karar verilmediği için tahsis alan yatırımcılar hızla yapılaşma yoluna gitmiş, kamu yararına aykırı

olarak bungalow adı altında 100-300m²’lik villalar yapılarak, belirli bir kesimin kullanımına

açılmış, halka kapatılmıştır. Planlar iptal edilmiş olmasına karşın yargı kararı uygulanmadığı için

her iki alan da halkın kullanımına açılamamış ve açılamamaktadır.

Tabiat Parkı olan Tekirova Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’nda da aynı akıbetin

yaşanmaması, bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda bir an önce yürütmenin durdurulmasına karar

verilmesi ve yapılaşmanın önüne geçilmesi, kazananın halkımız olması, davacılar olarak halkımız

adına dileğimizdir.

MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



29.04.2019

Antalya Barosu, 1926’da kurulan, varlığını Atatürk ilke ve devrimlerine

bağlayan, Cumhuriyetin kazanımlarını ve demokrasinin erdemlerini

içselleştiren, pusulası hep hukuk devletini ve insan haklarını gösteren bir

Barodur. Emperyalist işgalden, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları

öncülüğünde yazılan kuvayı milliye destanıyla kurtulduğumuzun, sonrasında

da çağdaş, demokratik, laik, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti

olmak için mücadele edildiğinin ve edilmesi gerektiğinin bilincindedir. Oysa,

üzülerek gözlemlemekteyiz ki, Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun

Cumhuriyetine karşı, sistematik ve pervasız saldırılarda, hakaret ve iftiraya

varan söylemlerde bulunulmaktadır. Bu anlamda şeriat heveslisi olduğu

anlaşılan ve Atatürk’ten “şeytan” olarak söz eden Hamza Andreas Tzortzis ve

Atatürk’e saldırmayı, O’na hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren Fatih

Tezcan hakkında, “Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret” suçundan

soruşturma başlatılması istemiyle suç duyurusunda bulunulacaktır. Basının ve

kamuoyunun bilgisine sunarız.

Antalya Barosu Başkanlığı



07.05.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

#AdaletBaskıdaCübbelerAskıda

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 

dün iptal etti. 7’ye karşı 4 oyla alınan ve Cumhuriyet tarihinde ilk olan bu karar, 

hukuki açıdan anlamsızdır, değersizdir, meşru değildir, tam kanunsuzdur, yoktur!

YSK tarafından 36 gün boyunca akıl ve vicdan almaz bir şekilde arafta bırakılan 

süreç, siyasilerin dahli ve talimatıyla, yine YSK tarafından hukuk, Anayasa, 

Seçim Kanunu ve bizzat kendi yerleşik içtihatları yerle yeksan edilerek 

sonuçlandırılmıştır.

YSK Bursa Mustafakemalpaşa’da sandık kurullarının oluşumuna ilişkin aynı 

sebeplerle yapılan itirazı 139 sayılı Genelgenin 13’üncü maddesinde belirtildiği 

üzere “Sandık oluşumlarına ilişkin itirazların 2 Mart 2019 tarihine kadar 

yapılması gerektiğinden” bahisle reddetmiştir. Açıkça görülmektedir ki YSK 

kendi seçim takvimine, verdiği kararlara, hukuk ve kanunlara uymayarak 

Anayasal bir suç işlemiştir. Gerekçe ve delil gösterilmeden yapılan itirazların 

değerlendirilmeye bile alınmayacağı açık bir kanun maddesi iken “Bir şeyler 

olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözü YSK tarafından yeterli görülmüştür.

Halkın iradesi yargı kararıyla infaz edilmiş, demokrasiye darbe yapılmıştır.

Halkın iradesinin üzerine çıkmaya çalışan hiçbir güce, kişiye ve kuruma boyun 

eğmeyiz, teslim olmayız!

Demokrasinin iptal edilmesine, seçimlerin çalınmasına geçit vermeyiz!

Biz memleketimizi sokakta bulmadık.

Atı alanın Üsküdar’ı geçmesine izin vermeyeceğiz.

Biz Cumhuriyete, Demokrasiye, Hukuka ve Ahlaka sahip çıkacağız.

YSK üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Yargının hiçbir saygınlığı kalmamıştır. Hukuk devleti bitirilmiş, halk iradesi yok 

sayılmıştır. Mesleğimizin onurunu ve saygınlığını korumak, yaşanan 

adaletsizliklere dikkat çekmek için, seçimlere kadar her gün bürolarımızın 

balkonlarına cübbelerimizi asacağız ve 23 Haziran’da da Antalya Barosu olarak 

İstanbul halkının yanında olacağız!

BASINA VE KAMUOYUNA duyurulur.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

https://www.facebook.com/hashtag/adaletbask%C4%B1dac%C3%BCbbelerask%C4%B1da?source=feed_text&epa=HASHTAG


29.05.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi yargıcı tarafından, bir 

kadın meslektaşımızın eteğinin boyuna karışılmış, cep telefonuyla etek boyu 

çekilmek istenerek meslektaşımız taciz edilmiştir!

Duruşma salonunda, üzerinde cübbesi olan bir Avukatın yalnızca cübbesine 

bakılır; etek boyuna değil!

Yargıçlık, üzerinde bulunan cübbenin sorumluluğu gereği keyfilik değildir.

Ağırlığını taşıyamayacaksanız o cübbeyi giymeyeceksiniz.

Mahkeme kürsüsü, ayrımcılığı, cahilliği ve keyfiliği kaldırmaz.

Bir yargıçta bulunması gereken özellikleri yitirdiği, belki de hiç taşımadığı 

anlaşılan yargıç hakkında, her türlü hukuki mücadeleyi vereceğimizi basının 

ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



05.06.2019

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDENİYLE DUYURUDUR

Ülkemiz, giderek büyüyen çevre ve iklim sorunlarıyla karşı karşıyadır. Sağlıklı ve dengeli bir

çevrede yaşama hakkının sürekli ihlal edildiği günümüzde, sivil toplum kuruluşlarına ve

meslek örgütlerine daha çok iş düşmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 17. ve 56. Maddeleri; herkese maddi ve manevi varlığını

koruma ve geliştirme hakkı yanında, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını da tanımış,

ayrıca her yurttaşa ve devlete çevreyi koruma ödevini de yüklemiştir.

Türkiye’nin taraf olduğu ve Anayasanın 90. Maddesine göre üst hukuk normu niteliğinde olan

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. Maddesi, yaşam hakkını mutlak ve vazgeçilmez temel

insan haklarının başında saymaktadır. Yaşam hakkı, diğer temel hak ve özgürlüklere sahip

olmanın ön koşulu olup bu da çevre hakkının sağlanması ile mümkündür. Bu anlamda çevre

hakkı ile yaşam hakkı anlamlı bir bütünlük oluşturur.

Toplum yararını yok sayan yatırımlar, tarihi, kültürel ve doğal varlıklarımızın insan eliyle yok

edilmesi, sürdürülebilir yaşamı tehdit etmektedir. Dünyada ve özellikle ülkemizde, temiz su

kaynakları kirlenmekte, verimli tarım toprakları ve orman varlıklarımız azalmaktadır. Tüm

canlıların içinde yaşadığı çevre ve iklim krizi, önümüzdeki süreçte daha da yoğun hissedilecek

ve eko-sistem üzerinde büyük bir baskı yaratacaktır.

Çevre ve kentleşme politikalarımızı yeniden gözden geçirmeli, ekolojik, yenilenebilir ve

verimli enerjiyi öne alan bir anlayışla, toprağımızı, havamızı ve suyumuzu daha iyi

korumalıyız. Yoksa içine girdiğimiz küresel iklim krizinden başarıyla çıkacağımız söylenemez.

Bu nedenlerle, daha önce İzmir ve Antalya’da çevre ve kent hukuku çalıştaylarında bir araya

gelmiş Barolar, Dünya Çevre Günü’nde anılan tehlikelere dikkat çekmeyi bir görev

bilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adana Barosu Ankara Barosu

Antalya Barosu Artvin Barosu

Aydın Barosu Balıkesir Barosu

Burdur Barosu Bursa Barosu

Denizli Barosu Diyarbakır Barosu

Düzce Barosu Hatay Barosu

Isparta Barosu İstanbul Barosu

İzmir Barosu Kırklareli Barosu

Kocaeli Barosu Mersin Barosu

Muğla Barosu Ordu Barosu

Sakarya Barosu Siirt Barosu

Şırnak Barosu Tekirdağ Barosu

Trabzon Barosu Tunceli Barosu

Van Barosu Yalova Barosu



20.06.2019

Antalya Valiliği'nin 3. Antalya LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerinin

yasaklanmasına ilişkin kararını hukuka, uluslararası sözleşmelere ve

Anayasaya uygun bulmuyoruz. Konuyla ilgili yargı kararlarından da söz

edilerek yasaklama kararının kaldırılması istemiyle yarın Antalya Valiliği'ne

başvuruda bulunulacaktır. Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Antalya Barosu Başkanlığı



11.07.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Tekirova, Kemer halkı, Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Antalya

Barosu Başkanlığı’nca, Tarım ve Orman Bakanlığı aleyhinde açılan

dava sonunda, Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 26/06/2019 tarih ve

2018/840 Esas–2019/682 Karar sayılı kararıyla, “… Dava dosyanın

bilirkişi raporu ile beraber incelenmesi sonucu, alanın yapılaşmaya

açılmasında kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir

zorunluluk bulunmaması, alanı yapılaşmaya açan kararların ve bu

kararlarla getirilen belirsiz kullanım türlerinin varlığı (kır evi)

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 Planının, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği, 2873 sayılı

Milli Parklar Kanunu ve yasa ve Uygulama Yönetmeliği 13. Maddesi

ile Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik

hükümlerine, 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,

dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.”

Bu kararla Mehmet Ali Bükü (Kleopatra Koyu)’nun yapılaşmaya

açılmasının önüne geçilmiş ve kazanan halkımız olmuştur.

Basının ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



06.08.2019

ADALET TATİL YAPMAZ

Kamuoyunun dikkatine:

Bilindiği üzere, üç meslektaşımızın da aralarında olduğu Cumhuriyet Gazetesi  

yöneticilerinin ve bazı yazarlarının yargılanarak mahkum edildiği bir dava söz konusudur.

Ülkemizdeki ifade ve basın özgürlüğü bakımından simgesel bir nitelik taşıyan bu davanın,

yalnızca yargılananları değil, ülkemizdeki bütün gazeteler ve gazetecileri ilgilendiren

önemli sonuçlara gebe olduğu, kamuoyunda genel kabul görmektedir.

Bu davada, aynı eylem nedeniyle yargılanmakta olan gazete yöneticilerinden bir kısmı için

beş yılı aşmayan cezalara hükmedilmiş ve kanun temyiz yolunu kapalı tuttuğundan, bu

kişiler yönünden verilen cezalar istinaf aşamasında kesinleşmişti.

Böylece, gazete yöneticilerinden altısı soruşturma aşamasında tutuklu kaldıkları dokuz

aydan artan cezalarının infazı için 25 Nisan 2019’da, yeniden Kocaeli F Tipi Kapalı

Cezaevi’ne konulmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beş yıldan fazla ceza aldığı için

verilen hükmü temyiz ede(bile)n gazete yöneticilerinin başvurusu hakkındaki görüşünü

hazırlayarak, ilgili ceza dairesine bildirdi.

Başsavcılık tebliğnamede, gazetenin yöneticileri hakkındaki mahkumiyet hükmünün

bozulması ve beraat kararı verilmesi gerektiğini, bu bozmadan ‘Sirayet etkisi’ nedeniyle

halen Kocaeli F Tipi Kapalı Cezaevi’nde cezaları infaz edilmekte olan gazete

yöneticilerinin de yararlanması gerekeceğini belirtmiştir.

Davayla ilgili yeni ve önemli bu gelişme, aynı dosyada, aynı suçtan yargılananlar arasında

temyiz hakkı bakımından farklı uygulama yapılması nedeniyle, temyiz hakkı olanların

cezaevine girip girmeyeceği Yargıtay'ın kararına göre belli olacakken, aynı konumdaki

bazılarının -üstelik daha az ceza almalarına karşın- cezalarının infazına devam edilmesi,

kamu vicdanında rahatsızlık yaratmaktadır.

Nitekim, yaklaşık iki ay önce Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji

Belgesinde de, Adalet Bakanınca kamuoyuna yapılan açıklamada da, bu adaletsiz duruma

değinilmiş, sorunun ilk yargı paketinde yer alacak bir yasal düzenlemeyle çözüleceği,

bunun da TBMM tatile girmeden gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Ancak, bu yönde herhangi somut bir adım atılmadan, insanlarda yaratılan beklenti ve umut

dikkate alınmaksızın, Meclis tatile girdi.

Yargıtay ilgili ceza dairesinin tebliğnamedeki görüş doğrultusunda bir bozma kararı

vermesi halinde, cezası infaz edilmekte olan gazete yöneticilerinin uğramış olduğu ağır

haksızlık ve mağduriyetin telafisi ne yazık ki mümkün olamayacaktır. Onlar, haksız yere

yattıklarıyla kalacaktır. Bu nedenle, hiç olmazsa bugünden sonra, bir gün dahi gecikmeye

fırsat verilmeden, bu kişiler hakkındaki cezanın infazının durdurulması, hukukun ve

adaletin gereği, kamu vicdanının acil ve haklı beklentisidir.



Dava avukatlarının infazın durdurulmasına dair taleplerinin, -adli tatilin bitmesi

beklenmeksizin- Yargıtay nöbetçi ceza dairesince bir an önce karara bağlanması, hukukun

üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak görevi bulunan baroların da beklentisidir.

Biz aşağıdaki TBB ve Baro Başkanları,

Yargıtay’ı, kamuoyu vicdanını derinden yaralayan bu ağır haksızlık ve adaletsizliğe derhal 

müdahale etmeye davet ediyoruz. Saygılarımızla.

•TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu,

•Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

•Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu,

•Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin,

•Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın,

•Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak,

•Amasya Barosu Başkanı Av. Melik Derindere,

•Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç Sağkan,

•Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,

•Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal

•Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt,

•Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay,

•Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır,

•Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit Çakan,

•Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur,

•Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi Budancamanak,

•Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül,

•Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi,

•Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik,

•Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun,

•Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan,

•Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu,

•Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar,

•Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan,

•Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın,

•Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay,

•Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar,

•Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür,

•Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan,

•Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz,

•Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı,

•Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir,

•Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan Pekmezci,

•Hakkari Barosu Başkanı Av. Zeydin Kaya,

•Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez,

•Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan,



•Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan,

•Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya,

•İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu,

•İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel,

•Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül,

•Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanı İbrahim Baştimar,

•Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir,

•Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun,

•Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Erol Çakır,

•Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız,

•Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Tuzcu,

•Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıoğlu,

•Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir,

•Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ,

•Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam,

•Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han,

•Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan,

•Mardin Barosu Başkanı Av. Çelebi Araz,

•Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz,

•Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun,

•Muş Barosu Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi,

•Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi Öncül,

•Niğde Barosu Başkanı Av. Osman Çimen,

•Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz,

•Osmaniye Barosu Başkanı Av. Halil Yavuzdoğan,

•Rize Barosu Başkanı Av. Ümit Peçe,

•Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak,

•Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek,

•Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir,

•Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel,

06.08.2019



19.08.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye bir kez daha hukuksuz bir sabaha uyandı. Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir 

Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanları görevden alınarak, yerlerine bu illerin valileri kayyum 

olarak atanmıştır. İçişleri Bakanlığının verilerine göre 418 kişi de gözaltına alınmış, aynı zamanda 

internete ve sosyal medyaya erişim de kısıtlanmıştır. Darbe sonrası yaşadığımız hukuksuzluklar, bir 

kez daha uygulamaya konulmuştur.

Bu utanca ikinci kez tanıklık ediyoruz. 2016 yılında da yine çok sayıda belediye başkanı gözaltına 

alınmış, aynı şekilde seçilen 96 belediye başkanlarının yerine kayyum atanmıştı. OHAL’in hukuksuz 

uygulamaları, OHAL kalkmış olmasına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Demokrasi, hukuk bir 

kez daha askıya alındı, yerle bir edildi.

31 Mart 2019 seçimleri arifesinde, “seçilirlerse kayyum atarız” tehdidi hayata geçirildi. YSK 

tarafından adaylıkları onaylanarak seçilen üç belediye başkanının, daha beş ay geçmeden devam eden 

ve henüz kesinleşmeyen soruşturma ve davalar gerekçe gösterilerek bir “idari karar” ile 

görevlerinden uzaklaştırılmaları, idarenin yargı üzerindeki vesayetini bir kez daha ortaya koymuştur. 

Bu uygulama ile Türkiye’nin idari yapısının yanı sıra, yargısı da ağır bir darbe daha almıştır.

Seçim ve onun tezahürü olan halk iradesinin, idari bir karar ile ortadan kaldırılması en hafif 

deyimiyle idari bir darbedir. Halk iradesine karşı gerçekleştirilen bu darbe, Türkiye’nin 

demokrasisine bir yarar sağlamayacaktır. Ayrıca daha önce İstanbul ve Ankara ve başka illerde 

AKP’li belediyelerde uygulandığı üzere; görevden alınan belediye başkanlarının yerine, belediye 

meclis üyelerinden birinin başkan vekili olarak seçimine olanak vermeden doğrudan kayyum 

atanması, açıkça bir çifte standarttır, bu hukuka aykırılığı daha da katmerleştirmiştir.

Bizler; barış içinde bir arada yaşama fikrini, demokratik hukuk devleti idealine olan inancı da 

tümden ortadan kaldıran bu hukuk dışı uygulamayı kabul etmiyoruz. OHAL uygulamalarının devamı 

olan bu hukuksuz uygulamadan vazgeçilerek, görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının derhal 

görevlerine iadesini talep ediyoruz. 

Adana Barosu Başkanlığı  Adıyaman Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı Batman Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı Bitlis Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı Düzce Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı Hakkari Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı İstanbul Barosu Başkanlığı

Kars-Ardahan Bölge Barosu Başkanlığı İzmir Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı Mersin Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı Siirt Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı Tunceli Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı Yalova Barosu Başkanlığı



27.08.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

AVUKATLARA YÖNELİK ŞİDDET MAALESEF HER GEÇEN GÜN ARTARAK

DEVAM ETMEKTEDİR. ANTALYA’DA GÖREV YAPAN MESLEKTAŞIMIZ AV.

AHMED BUĞRA ÇELİK 24.08.2019 TARİHİNDE GECE SAAT 00:45

SULARINDA EVİNİN KAPISININ ÖNÜNDE GÖREVİNİN TEMELİNİ

OLUŞTURAN KANUNLARA BAĞLILIĞI UNUTMUŞ, SUÇU ÖNLEMEYİ

DEĞİL SUÇ İŞLEMEYİ AMAÇ EDİNEN ÜÇ POLİS MEMURU TARAFINDAN

HAKARET VE TEHDİTE MARUZ KALMIŞ, DARP EDİLMİŞTİR. ESASEN

TUTANAKLARA YANSIYAN OLAY DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE SÖZ KONUSU

EYLEMLERİN “İŞKENCE SUÇUNU” ORTAYA ÇIKARDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.

CUMHURBAŞKANI KORUMALARI TARAFINDAN DARP EDİLEN BİR BAŞKA

MESLEKTAŞIMIZA YÖNELİK “KENDİ BAŞINI ARACIN SERT KISIMLARINA

VURDUĞUNA” DAİR VALİLİK RAPORU İLE KORUMALARA ADETA

ANAYASA VE KANUNLARDAN MUAFİYET GETİRİLEREK

SORUŞTURULMALARINA BİLE İZİN VERİLMEMESİ HAFIZALARDA YERİNİ

KORUMAKTA, BU GİBİ DURUMLARIN CEZASIZ BIRAKILMASI TÜM

TOPLUMUN HUKUKA İNANCINI YERLE YEKSAN ETMEKTEDİR.

ESASEN HUKUK DEVLETİNİN TEMELLERİNE İNANMIŞ TOPLUMLARDA,

KANUNLAR VATANDAŞLARI OLDUĞU KADAR TÜM KAMU

GÖREVLİLERİNİ DE BAĞLAMAKTA, SUÇUN FAİLİNİN KİM OLDUĞUNA

BAKILMAKSIZIN SUÇ İŞLEMİŞ HERKESİN YARGI ÖNÜNDE HESAP

VERMESİ BEKLENMEKTEDİR.

ALINMAYAN HER ÖNLEM, SORUŞTURULMAYAN HER SUÇ TEŞKİL EDEN

FİİL, BİR SONRAKİNİN ADETA ALT YAPISINI OLUŞTURMAKTA, BU GİBİ

DURUMLARI OLAĞAN HALE GETİREREK ŞAHISLARIN

PERVASIZLAŞMASINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR. NE OLURSA OLSUN

ALIŞMAYACAĞIZ, FAİLİ KİM OLURSA OLSUN SUSMAYACAĞIZ, ÖRTBAS

EDİLMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ, HUKUK VARMIŞ GİBİ

YAPMAYACAK, GERÇEKTEN HUKUK DEVLETİ OLANA KADAR

MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



02.09.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Hukuk devletinden fersah fersah uzaklaşıldığı, kuvvetler ayrılığı ilkesinin şeklen bile

umursanmadığı, yargının bağımsız ve tarafsızmış gibi bile davranamadığı, yargının

kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden ve yurttaşların

hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan avukatların adliyelere aranarak girebildikleri,

müvekkillerine/müvekkil adaylarına ilişkin bilgi edinmekte, sorgu yapmakta bile

çeşitli engellerle karşılaştıkları, kısıtlı alan uygulamasının "avukatlara kısıtlı

alan/avukatlardan arındırılmış bölge" olarak uygulandığı, hiçbir çağdaş, demokratik

hukuk devletinde düşünülemeyecek ve kabul edilemeyecek gerekçelerle cezaevlerine

konulduğu, katledildiği, intihara sürüklendiği, işkence gördüğü (işkencecilerin

soruşturul(a)madığı), ekonomik ve mesleki sorunlarına hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm

üretilmediği, akademisyenlerin, aydınların, gazetecilerin, yazarların ve yurttaşların

A.İ.H.M. ve yüksek mahkeme kararlarına karşın, adil yargılanma haklarının ihlal

edildiği, yargılandığı ve cezaevlerinde konulduğu, çocukların cezaevlerinde büyümek

zorunda bırakıldığı, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin

önlenemediği gibi, bu konularda hiçbir politika üretilmediği, çevremizin ve

doğamızın talan edildiği, yağmalandığı, kültürel ve tarihi eserlerimizin imha edildiği,

YSK eliyle demokrasiye darbe yapıldığı, kayyum atama pratikleri ile halkın seçme ve

seçilme hakkının, iradesinin yok sayıldığı bir adli yılı geride bıraktık.

Yeni adli yıla, giderek yoğunlaşan bu sorunların yanında, Yargı Reformu Stratejisi

2019 Belgesi tartışmalarıyla giriyoruz. Adalet, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü

demokrasi, hukuk devleti, savunmanın yargı içindeki statüsü, savunma hakkının etkin

kullanımı, gerçek bir yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularında bir fikri ve vizyonu

olmayan, sözgelimi yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünden, HSK’nın

yapısından rahatsız olunmadığı gibi, adalete erişim ve savunma hakkının etkin

kullanılması ile ilgili hiçbir planı ve tasarımı da olmayan bu belge, tıpkı 2009 ve 2015

Strateji Belgeleri gibi hiçbir soruna ciddi ve kalıcı bir çözüm üretmeyecektir.

Uygulamaya dönük sıradan değişikliklerin, tarihsel birikim ve içeriğinden koparılıp,

Reform (Yenilik) olarak sunulmasına aldanmayacağız, sıtmaya razı olmayacağız.

Tuzumuz kuru olmasa da, tuzu kokmuşlara inat, mesleğimizin onuru ve saygınlığı

için mücadele etmeye devam edeceğiz!

Adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan avukat, savcı, yargıç

meslektaşlarımızın ve bütün adalet emekçilerimizin yeni adli yılı adil ve kutlu olsun.

Antalya Barosu Başkanlığı



29.10.2019

Mavi gözlü gencecik bir subayın, acıya doygun bir coğrafyanın haddini aşan

bütün hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürmesinin 96. yılı kutlu olsun!

Dünyanın hiç bilmedikleri yerlerini sömürerek semiren harici; kökleri

Ortaçağ’da, meyveleriyse halen aramızda olan dahili düşmanlara inat biz tam

96 senedir kul değil bireyiz.

Tam 96 senedir Başkomutan Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarıyla birlikte

bir var olma savaşında canını ortaya koyarak her birimize birer hayat

bahşeden büyüklerimiz sayesinde özgürlük kanımızda dolaşıyor. Bu özgürlük

öyle bir özgürlük ki; Cumhuriyet’ten doğup yine Cumhuriyet’e dönüşüyor.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde

gökyüzümüze çatı, altımıza toprak olan bu vatan; Başöğretmen Mustafa

Kemal Atatürk sayesinde tam 96 senedir ev oluyor, okul oluyor, fabrika

oluyor, orman oluyor.

Bu ülke üzerinde ışığı yanan her pencere, tüten her baca, işleyen her demir ve

alınan her nefes Cumhuriyet’e minnet borçlu. Dünyanın en güzel bu minneti,

bizlere bu Cumhuriyet altında çocuklarımıza bırakacağımız daha güzel

günlerin kutsal borcuna dönüşüyor. Çocuklarımıza olan güzel gelecek

borcunu hakkıyla yerine getirebilmenin umudunu ise içimize yine Mustafa

Kemal ekiyor.

Çünkü Cumhuriyet, umuttur.

Umudu gerçekleştirecek azim;

Azmi emeğe dönüştürecek kararlılıktır.

Cumhuriyet, bir kişinin ya da ailenin vicdanına lütfedilmeden yaşanan her 

hayat, o hayat boyunca alınan her nefestir.

Cumhuriyet, geçen her sene daha da derine ilerleyen bir kök gibi en ince 

kılcal damarlarımıza sirayet ediyor.

Tarih şahit olacaktır ki; o kökler her sene daha derine, Cumhuriyet’in 

coşkusu ise arşa yol alacak. Çünkü Cumhuriyet, ilelebet payidar kalacak.

Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 96. senesi kutlu olsun!



Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Adana Barosu Başkanlığı

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Batman Barosu Başkanlığı

Bilecik Barosu Başkanlığı Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı Balıkesir Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı Bitlis Barosu Başkanlığı

Bolu Barosu Başkanlığı Burdur Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı Çanakkale Barosu Başkanlığı

Çorum Barosu Başkanlığı Denizli Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı Gaziantep Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı Elazığ Barosu Başkanlığı

Erzincan Barosu Başkanlığı Erzurum Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı Giresun Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı Iğdır Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı İstanbul Barosu Başkanlığı

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

Karabük Barosu Başkanlığı Karaman Barosu Başkanlığı

Kastamonu Barosu Başkanlığı Kayseri Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kırşehir Barosu Başkanlığı Kilis Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı Konya Barosu Başkanlığı

Malatya Barosu Başkanlığı Manisa Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı Muğla Barosu Başkanlığı

Nevşehir Barosu Başkanlığı Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı Osmaniye Barosu Başkanlığı

Sakarya Barosu Başkanlığı Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı Sinop Barosu Başkanlığı

Sivas Barosu Başkanlığı Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı Trabzon Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı Zonguldak Barosu Başkanlığı

29.10.2019



08.11.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

Aşağıda isimleri yazılı Baro Yönetim Kurulları’nın 1136 Sayılı Kanun’un 115.

maddesi çerçevesinde, aynı kanunun 110. maddesinin 1. ve 17. bentlerindeki

görevlerine aykırı davranışı nedeniyle, Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü

genel kurula gitmesi yönünde aldıkları karar, kamuoyunun bilgisi dâhilindedir.

Neden bu kararı alma yoluna gidildiğinin izahı ise, savunma makamı

sıfatımızla, bu ülke üzerinde yaşayan herkese borcumuzdur. Zira alınan bu

karar, sadece biz avukatları ve avukatların bağlı oldukları meslek örgütlerini

ilgilendiren bir karar değildir. Bu karar; ismi, ideolojisi, ilkeleri ya da ideali ne

olursa olsun, yargı bağımsızlığına zarar verecek her türlü söylem, eylem ya da

eylemsizliğe karşı, savunmanın bağımsızlığını korumak için gösterilen bir karşı

duruştur.

Bu karar; normalleşme eğilimini tamamlayarak yeni düzen haline gelmiş

avukata şiddet haberlerinden, savunmanın itibarsızlaştırılmasına kadar başlık

başlık karşı çıktığımız her menfur olay ve olguda, Türkiye Barolar Birliği’nin

kemikleşme eğilimi gösteren sessizliğine sabrımızın kalmadığının ilanıdır.

Aldığımız bu karar, yeni adli yılımızın açılışında Yürütme makamına ait bir

mekanda, yargı bağımsızlığının insanlığın uğruna yüzyıllardır hukuk şehitleri

verdiği felsefesini, sadece o mekanda bulunarak ve alkış tutarak yok eden

Sayın Metin Feyzioğlu’nun, bizzat sarstığı güveni yeniden sağlaması için bir

fırsattır.

Sayın Birlik Başkanı, bundan birkaç sene önce avukatlara ve barolara gözdağı

olarak verilen ve bugün de tehdit niteliğini muhafaza eden “Baroların seçim

sisteminin değiştirilmesi” tartışmalarına ve baroların bizzat Sayın Feyzioğlu

önderliğinde baştan revize edileceği söylemine karşı bilinçli bir suskunluk

içerisindedir. Oysa bu siyasi gözdağı; tahakküm niteliğinden hiçbir şey

kaybetmediği gibi, maalesef Birlik Başkanımız üzerinde başarıya ulaşmış ve

kendi madununu yaratmıştır. Bu sebeple alınan karar; savunma makamını

temsilden uzaklaştığına inandığımız ve 22 Eylül’ de yapılan başkanlar

toplantısında hiçbir özeleştiri yapmadığı gibi, bu yeni “Makbul birlik başkanı”

duruşunda ısrarcı olacağını bir kez daha gördüğümüz Sayın Metin

Feyzioğlu’nu, bu düşüncemizin haksızlığını ispat etmeye bir davettir.



Bu davet, Türkiye Barolar Birliği'nin kurumsal kimliğini ve Baroların

Birliğini sarsmaya değil, tam aksine Baroların; Hukuk Devleti, Bağımsız

Yargı, Avukatlık mesleğinin itibarı ve bağımsızlığı ile, daha güçlü savunma

mücadelesinin önünde duran; söylemleri ile baroları ayrıştıran, baroları hedef

gösteren anlayışa karşı, bu anlayış, tavır, eylem ve söylemin genel kurulun

tartışmasına açılmasına yönelen bir davettir.

Bu davet; maddi sıkıntıları nedeniyle canına kıyan, korumalarca ya da polis

memurlarınca hunharca darp edilen, haciz mahallinde öldürülen, ekonomik

kaos ve sömürü düzeninde çalışmaya zorlanan, bölünmüş adliyeler arasında

koştururken, o adliyelere üzerleri aranarak girebilen ve baştan

kriminalleştirilen, her gün siyasallaşan bir hukuk düzeninde hayatta kalmaya

çalışan ve tüm bu sorunların, evet kavga etmeden ama biat ederek değil, 80

baro ve 125 bin avukatın örgütlü gücü ile dik durarak çözülebileceğine inanan

avukatların, seçimle gelen Birlik Başkanlarına yönelttikleri demokratik bir

davettir.

Şimdi, TBB Yönetim Kurulu'nun önünde demokrasiyi işler kılmak ve Birlik

Başkanının eylem ve söylemlerini en üst karar organımız olan Genel Kurul'un

onayına sunmak gibi tarihi bir fırsat ve sorumluluk vardır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu’na, Türkiye Barolar

Birliği Yönetim Kurulu'na ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adana Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

08.11.2019



20.11.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

BM Genel Kurulu 20 Kasım 1989’da, tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak 

tanımlanan “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”yi kabul etmiştir.

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile devletler; ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararı, 

yaşama, gelişme ve katılım haklarının güvenceye alınmasına dair temel değerler etrafında 

birleşmişlerdir.

Bu sözleşmeden hareketle, korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla, suça sürüklenen çocuklar 

hakkında, çocuğun yüksek yararını sağlayacak tedbirler almak üzere hazırlanan 5395 Sayılı 

Çocuk Koruma Kanunu 3 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Çocuk haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatta temel vurgu; yaşama hakkı ve 

gelişimi açısından ‘korunmaya muhtaç bireyler olan çocukların, parçası oldukları ailevi, 

sosyal ve toplumsal alanda, sınırlama olmaksızın her türlü konuda görüşlerini özgürce ifade 

etme, kendisi hakkında alınan kararlara, aile, toplum ve sosyal yaşama katılma, eğitim, 

sağlık-bakım ve barınma ihtiyaçları gibi en temel gereksinimlerinin karşılanmasını isteme, 

sömürü, istismar, şiddet ve suistimalden korunma, oyun oynayabilme, hayvanlara ve yeşil 

alanlara sahip olma, kirlenmemiş ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama, kültürel ve sosyal 

olaylara katılım, etnik kökenine, dinine, gelirine, cinsiyetine ve engelli olup olmamalarına 

bakılmaksızın her hizmete ulaşabilme hakkına sahip olduklarıdır.

BM Çocuk Hakları Komitesinin Ceza Adalet sistemindeki çocukların hakları üzerine 

hazırladığı yorumlarda, kurum ve kanunların şekli varlığının yeterli sayılamayacağı, 

kanunlarla ihtilafa düşen çocuklarla ilgili olarak adli kovuşturma olmaksızın önlemlerin 

geliştirilmesi‐uygulanması ve çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakılmasının en son 

başvurulacak bir önlem olması gibi ilkelerin özümsenmesinin önemi özellikle vurgulanmıştır.

Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen Çocuk Ceza Adaletinde cezai sorumluluk için asgari ve 

azami yaş sınırları, çocukların cezaevlerine konulması ve kapatılmasının çocuklar için yeni 

mağduriyetlere neden olduğu göz ardı edilmektedir.

Hapishanelerde bulunan çocuklar, cinsel istismar, sömürü, ihmal mağduru çocuklar, şiddete 

maruz kalan çocuklar, mülteci çocuklar, çalışan çocuklar ve daha onlarcası… Geleceğimiz 

olan çocukların her türlü tehlikeden korunmasının evrensel bir gereklilik ve aynı zamanda da 

herkesi bağlayan bir sorumluluk olduğundan hareketle Antalya Barosu Çocuk Hakları 

Merkezi olarak diyoruz ki;

Ülkemizin taraf olduğu uluslararası belgelerde ifadesini bulan hakların tüm çocuklar için eşit 

bir şekilde kullanılmasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır.

Uluslararası sözleşmeler ışığında 18 yaşına kadar her bireyin ‘çocuk’ olduğu unutulmamalı, 

Çocuk Koruma Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ceza Kanunu, İş Kanunu, Nüfus 

Hizmetleri Kanunu ve sair kanunlardaki birbirine aykırı hükümler ÇOCUĞUN ÜSTÜN 

YARARI İLKESİ ÇERÇEVESİNDE YENİDEN DÜZENLENEREK bir an önce hayata 

geçirilmelidir.



BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgarî Standart Kuralları’nın 

öngördüğü standartlarda bir adalet sistemine geçilmelidir.

Çocukların cezaevlerine konulmasının yarattığı sorunların son bulması için öncelikle tüm 

çocuk cezaevleri kapatılmalı, çocuklar için cezaevi dışında, alternatif adalet ve hukuk yolları 

araştırılmadır. Çocukların tutuklu olarak yargılanması uygulamasına son verilmelidir.

Çocukların Cinsel Sömürü ve Cinsel İstismara Karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi hükümlerine uygun tedbirler bir an önce alınmalı, işkence, eziyet, taciz, şiddet ve 

tecavüz mağduru çocuklar psikolojik ve sosyal destek programlarından yararlandırılmalıdır.

Çocuklara yönelik işlenen suçlarla ilgili etkin soruşturma mekanizmaları kurulmalı ve 

çocuklara yönelik suçlarda cezalar caydırıcı hale getirilmelidir.

1. Yargı reformu paketi ile kabul edilen ÇİM’lerde çocuklarının beyanı alınmasına ilişkin 

düzenleme ÇİM’lerin ve AGO’ların yasal zemini oluşturması açısından olumlu bir adım olsa 

da sadece nitelikli istismar suçu kapsama alındığından mevcut kazanımların gerisine 

düşmüştür. İstismarın her tür ve düzeyinin çocuğun gelişimine büyük zarar verdiği ve yasada 

nitelikli istismar sayılmayan durumların da çocukta telafisi güç zararlara neden olduğundan 

hareketle, çocuğun adalet sistemini içinde ikincil mağduriyetini önleyecek düzenlemelerin 

tüm mağdur çocukları kapsar şekilde ele alınması sağlanmalıdır.

Çocuğun yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının güvence altına alınması, çocuğun 

haklarının korunması sırasında insan haklarına dayalı, adil, etkili ve süratli bir usul 

izlenmeli, soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna uygun şekilde özen 

gösterilmelidir.

Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak tüm çocukların eğitime erişim hakkı güvence altına 

alınmalı, eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olan eğitim öğretimin özel sektöre devredilmesi 

yerine devlet okullarında etkin eğitim, öğretim ve barınma programları içeren politikalar 

üretilmelidir.

Taşımalı eğitim sisteminden vazgeçilerek çocukların eğitim ve öğretime en hızlı ve en kolay 

şekilde erişimi sağlanmalı ya da çocuklarımızın devletin sıkı denetim ve gözetimi altında 

açılacak devlet yurtlarında barınmaları sağlanmalıdır.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulmalı, ekonomik 

nedenlerle çalışmak zorunda bırakılan çocuklar için başta eğitimlerinin devamının 

sağlanması olmak üzere koruyucu ve destekleyici tedbirler süratle alınmalıdır.

Ceza infaz kurumlarında annesi ile birlikte kalan çocuklar için çocukların yaşama ve gelişme 

hakkını koruyacak yeni bir sistem oluşturulmalı, ÇOCUĞUN MAHKUM GİBİ DEĞİL 

ÇOCUK GİBİ BÜYÜMESİ sağlanmalıdır.

Unutulmalıdır ki “İnsanlık, çocuklara en iyisini sunmayı borçludur.”

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

20.11.2019



23.11.2019

BAROLAR ORTAK AÇIKLAMA İLE AVUKATLARA YÖNELİK

SALDIRILARI KINADI

"SAVUNMA SUSTURULAMAZ!“

"Tehlikedeki Avukatlar Günü"nün son 10 yılda 2 defa Türkiye’deki avukatlara

ithaf edilmesinin tesadüf olmadığı, son dönemde yaşanan gelişmelerle bir kez

daha ortaya çıkmıştır. Yaşananlar göstermektedir ki; mesleğimiz ve

meslektaşlarımız, yine organize bir saldırı altındadır. Baktıkları dosyalar ve

müvekkilleri üstünden kategorize edilerek, avukatlar hakkında işlem

yapılmaktadır.

*Gaziantep’te haklarında kesinleşen mahkeme kararı olmayan 11

meslektaşımız dosyalara bakmaktan yasaklanmıştır.

*Yine Gaziantep’te 1 meslektaşımız, baktığı dosyalar ve müvekkilleri

sebebiyle göz altına alınarak tutuklamaya sevk edilmiş ve adli kontrolle

serbest bırakılmıştır.

*Son olarak İzmir Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız, tamamen avukatlık

faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, kanuna aykırı hakimlik

kararı ile evi, arabası, bürosu aranmış ve sorguya sevk edilerek tutuklanmıştır.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Sazak,

müvekkilleri için savunma yapan avukatlara “İt sürüsü” diyebilecek cesaret ve

cüreti kendisinde bulabilmiştir. Savunma hakkından bihaber birinin, TBMM

İnsan Hakları Komisyonu üyeliği yapmasındaki ironi bir yana bu söylemin

siyasi iktidarın avukatlara bakışını yansıttığının da farkındayız.

Avukatları, müvekkilleri ve dosyaları üzerinden kriminalize eden bu anlayışa

karşı açıkça ifade ediyoruz ki; avukatlar, ne müvekkilleri ile ne de

müvekkillerinin işledikleri iddia edilen suçlarla ilişkilendirilebilir. Hiçbir

avukat, mesleğini yaptığı gerekçesi ile yaptırıma tabi tutulamaz.

Devlet, savunma hakkının etkin şekilde kullanılması için mesleki faaliyetlerini

sürdüren avukatlara, uslu çocuklar yaratmak için dizayn etmek adına yargı

üzerinden sopa göstermekten vazgeçmeli, kanuna ve hukuka aykırı olarak

tutulan meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.



Aşağıda imzası olan barolar olarak bir kez daha ve yüksek sesle ilan ediyoruz;

baskılarınız, yargı üzerinden tehditleriniz, hukuka aykırı işlem ve kararlarınız,

bizi mesleğin onurunu savunmaktan ve savunma hakkına sahip çıkmaktan

döndüremeyecek. Tarihimizin hiçbir anında, hiç kimseyi avukatsız

bırakmadık, bundan sonra da bırakmamaya kararlıyız. Karanlık ve avukatlara

düşman bir ideolojiden beslenenlere karşı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı

savunmak konusunda bir an olsun tereddüt etmeyeceğiz.

Ve herkes bilsin ki; avukatlar, güç odaklarına tapınanlar ve onların emir ve

talimatlarından çıkmayan kem söz sahiplerine inat, haklar ve özgürlükler

mücadelesinden, bağımsız yargı idealinden, demokrasi talebinden,

meslektaşlarına sahip çıkmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek.

Avukatları teslim almayı, vazgeçirmeyi ve susturmayı asla ve asla

başaramayacaksınız.”

Adana Barosu Ankara Barosu

Antalya Barosu Artvin Barosu

Aydın Barosu Batman Barosu

Bingöl Barosu Bitlis Barosu

Bursa Barosu Diyarbakır Barosu

Gaziantep Barosu Hakkari Barosu

Hatay Barosu İzmir Barosu

Mardin Barosu Mersin Barosu

Muş Barosu Siirt Barosu

Tunceli Barosu Urfa Barosu

Van Barosu Yalova Barosu

23.11.2019



02.12.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

5.000 arabulucu ihtiyacına yönelik olarak 24 Kasım 2019 tarihinde arabuluculuk sınavı

yapılmıştır. Sınav sonrası sosyal medyada ciddi boyutta yakınmalar gerçekleşmiş olup, bu

yakınmaların içeriği endişe vericidir. Yakınmalar ağırlıklı olarak sınav soru ve cevaplarının

paylaşılmaması ile kazananların liste şeklinde açıklanmayacak olmasından

kaynaklanmaktadır.

Çok sayıda meslektaşımızın mesaisini ayırarak ve emek vererek hazırlandığı arabuluculuk

sınavında soru cevaplarının paylaşılmamasına ve kazananların listesinin açıklanmamasına

Antalya Barosu olarak sessiz kalmamız beklenemez.

Soru cevaplarının paylaşılmaması ve kazananların liste şeklinde açıklanmayacak oluşu

şeffaflık ve eşitlik bakımından yapılan sınavın meşruiyetine ve hukuk devleti ilkesine zarar

vermektedir. Sınava giren tüm meslektaşlarımızın; soru ve cevaplar ile kazananların listesi

açısından bilgi edinme hakkı bulunmaktadır. Bilindiği üzere bilgi edinme hakkı, hukukun

üstünlüğünün sağlanabilmesinin çok önemli bir aracıdır. Yapılan sınava ilişkin olarak

Avukatların bilgi sahibi olması son derece önemli olup, soru ve cevapların doğru olarak tespit

edilip edilmediğini öğrenme ve buna göre yanlış olarak belirlenen soru ve cevaplara karşı hak

arama özgürlüğünü kullanabilmesinde de ciddi bir kamu yararı bulunmaktadır. Sınava katılan

meslektaşların, sınavın doğru olarak uygulanıp uygulanmadığını denetleyebilmeleri ve buna

ilişkin hak arama özgürlüklerini kullanabilmeleri için soru cevaplarına ve kazananların

listesine erişebilmeleri mecburidir. Aksi takdirde 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan

arabuluculuk sınavı tarihe kara bir leke olarak geçecektir.

Yakınmalara neden olan diğer bir husus ise; sınavı düzenleyen Bakanlığın üst düzey

yetkilileri ile yine devletin farklı kademelerinde görev yapan üst düzey bürokratların sınava

girmiş olmasıdır. Her ne kadar arabuluculuk mevzuatına göre hukuk fakültesini bitirmiş olan

ve diğer şartları taşıyan herkesin sınava girme hakkı olsa da bu durum sınavın tarafsızlığına

gölge düşürdüğü gibi sınava giren binlerce Avukat meslektaşın aklında soru işaretleri

yaratmıştır.

Yine sınavda yapılması gerekli kimlik ve sınav belgesi kontrollerinin gereği gibi yapılmadığı,

imza föyü açılmak suretiyle sınava katılanlardan imza alınmadığı ve sınav güvenliğinin yeteri

kadar sağlanamadığı da diğer yakınmalar arasındadır.

Hukuk devleti ilkesinin korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanmasını kendisine görev

edinmiş Antalya Barosu olarak; sınav sonrası oluşan endişe verici kaygıların giderilebilmesi

için 24 Kasım 2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınav soru cevaplarının ve kazananların

puanları ile birlikte liste şeklinde açıklanması ile diğer yakınmaların dikkate alınmasını ve

gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



16.12.2019

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARININ YASALARLA 

MEŞRULAŞTIRILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!

2016 yılından beri çeşitli gerekçelerle kamuoyunu etkilemeye çalışarak

gündeme getirilen mağdur çocukların cinsel istismar failleri ile evlendirilmesi

halinde "cinsel istismar failine af" olarak adlandırdığımız yasa tartışmalarını

bir kez daha kaygı ve üzüntü ile izliyoruz. Fail ile çocuk arasındaki farkın 10

mu yoksa 15 mi olması halinde af getirilmelidir gibi tamamen çocuk zararına,

çocuğun istismarını meşrulaştıran, teşvik eden, özendiren yasa tasarısı

tartışmaları çağ dışıdır, hukuk dışıdır ve kabul edilemez.

Yargıtay’ın son kararlarında kabul gören; mağdurun yaşının bilinmediğine dair

hata savunmasına dayanak olarak belirlenen; geleneksel değer yargıları,

birlikteliklerin sorunsuz devam ettiği, mağdurun şikayetçi olmaması, ceza

verilmesi halinde aile yapısının zarar göreceği gibi gerekçeler beraat

kararlarının ve erken yaşta evliliklerin yasallığının alt yapısını hazırlamaktadır.

Yargı organlarınca suç oluşturan bir fiil tartışılırken; kamu yararı, mağdurun

rızası, sanığın iyi hali gibi beraat gerekçeleri, günü kurtaracak sonuçlar

sağlamakla beraber, cinsel istismar faillerine yol gösterici niteliktedir. Medeni

Kanun uyarınca 16 yaşındaki çocukların hakim kararı ile evlenmesi dahi

çocuğun üstün yararına aykırı bir düzenleme olarak kabul edilmesi gerekirken,

TCK'nın cinsel istismarda 15 yaşın altında rızanın tartışılamayacağına dair

emredici düzenlemelerinin ihlali pahasına hukuksal gerekçe oluşturmak hiçbir

şekilde çocuk yararına olarak değerlendirilemez.

Bu olumsuz kararların üstüne bir kez daha çocuklara "cinsel istismarcılar" ile

evlenmeleri halinde "çocuk olma" haklarından feragat etme zorunluluğu daha

yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. Eğitiminden yoksun, fiziksel ve

psikolojik gelişiminin üzerinde sorumluluklar yüklenmek zorunda kalan, oyun

oynama şansı olmayan, "çocuk anne" olmak zorunda bırakılan ve hepsinden

önemlisi kadına dönük şiddetin temel nedenlerinden biri olan "erken evlilik"

adı altında ömür boyu istismara maruz bırakılan çocuklar; maddi manevi

varlıkları yok edilmiş bireyler haline geleceklerdir.



Evlenme yaşının 18 olduğu yasalarla koşulsuz olarak belirlenmelidir. 

Çocukların törenle evlenmesine göz yuman gerçekleştiren izleyenlere ceza 

uygulaması getirilmelidir. Sağlık meslek mensupları ve kamu görevlilerinin 

çocuk cinsel istismarını bildirim konusunda takdir yetkisi olmamalı, buna yol 

açacak düzenlemelerden kaçınılmalıdır.

Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen nedenlerle çocuklarla her türlü cinsel 

davranış suçtur. Bunun dışında cebir tehdit hile iradeyi sakatlayan nedenler 

olmaksızın, çocukların akranlar arası ilişki olarak adlandırabileceğimiz cinsel 

davranışlar konusu yasada ayrıca düzenlenmelidir. Bilinmelidir ki, "cinsel 

istismarcıya: af niteliğindeki hiçbir yasal düzenleme hukuken ve vicdanen 

kabul görmeyecektir.

O nedenle diyoruz ki; çocuklar cinsel obje değildir, evlilik kurumunun tarafı 

olmamalıdır. Çocukların cinsel istismarına neden olan faillere getirilecek af 

çocuğun üstün yararına aykırıdır. Yasal düzenlemelerle meşrulaştırılmasına izin 

vermeyeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

•Adana Barosu Başkanlığı •Adıyaman Barosu Başkanlığı

•Ağrı Barosu Başkanlığı •Aksaray Barosu Başkanlığı

•Amasya Barosu Başkanlığı •Ankara Barosu Başkanlığı

•Antalya Barosu Başkanlığı •Ardahan Barosu Başkanlığı

•Artvin Barosu Başkanlığı •Aydın Barosu Başkanlığı

•Balıkesir Barosu Başkanlığı •Batman Barosu Başkanlığı

•Bartın Barosu Başkanlığı •Bilecik Barosu Başkanlığı

•Bitlis Barosu Başkanlığı •Bingöl Barosu Başkanlığı

•Bolu Barosu Başkanlığı •Burdur Barosu Başkanlığı

•Bursa Barosu Başkanlığı •Çanakkale Barosu Başkanlığı

•Denizli Barosu Başkanlığı •Diyarbakır Barosu Başkanlığı

•Düzce Barosu Başkanlığı •Edirne Barosu Başkanlığı

•Erzincan Barosu Başkanlığı •Eskişehir Barosu Başkanlığı

•Gaziantep Barosu Başkanlığı •Giresun Barosu Başkanlığı

•Hakkari Barosu Başkanlığı •Hatay Barosu Başkanlığı

•Iğdır Barosu Başkanlığı •Isparta Barosu Başkanlığı

•İstanbul Barosu Başkanlığı •İzmir Barosu Başkanlığı

•Kars Barosu Başkanlığı •Kastamonu Barosu Başkanlığı

•Kırıkkale Barosu Başkanlığı •Kırklareli Barosu Başkanlığı

•Kilis Barosu Başkanlığı •Kocaeli Barosu Başkanlığı



•Konya Barosu Başkanlığı •Kütahya Barosu Başkanlığı

•Malatya Barosu Başkanlığı •Manisa Barosu Başkanlığı

•Mardin Barosu Başkanlığı •Mersin Barosu Başkanlığı

•Muğla Barosu Başkanlığı •Muş Barosu Başkanlığı

•Niğde Barosu Başkanlığı •Ordu Barosu Başkanlığı

•Osmaniye Barosu Başkanlığı •Siirt Barosu Başkanlığı

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı •Şırnak Barosu Başkanlığı

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı •Tokat Barosu Başkanlığı

•Trabzon Barosu Başkanlığı •Tunceli Barosu Başkanlığı

•Uşak Barosu Başkanlığı •Van Barosu Başkanlığı

•Yalova Barosu Başkanlığı •Yozgat Barosu Başkanlığı

•Zonguldak Barosu Başkanlığı

16.12.2019



23.12.2019

BASINA VE KAMUOYUNA

14 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de “Faizsiz Finans Kuruluşlarının

Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçiler için Etik Kurallar” başlığıyla

yayımlanan metinle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi yayın organı

eliyle, Anayasa’nın ve Cumhuriyet’in değiştirilemez ve vazgeçilemez

niteliklerinden olan Laikliğe karşı bir şeriat manifestosu verilmiştir. Devleti

ve toplumu şeri kurallarla yönetmek için yapılan bu ve benzeri altyapı

hazırlıklarına karşı, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkı

doğrultusunda haberler yapan Cumhuriyet Gazetesi’ne de, bir TV kanalında

“Madem Cumhuriyet Gazetesi şeriata karşı savaş açtı, hep birlikte

toplanalım, gazete önüne el bombası atalım.” denilerek, hem şeriat

propagandası, hem de açıkça şiddet ve katliam çağrısı yapılmıştır.

Çağ dışı ve uygarlık düşmanı anlayışta olanlar, 89 yıl önce bugün devrim

şehitlerimiz Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ı, Bekçi Hasan ve Bekçi

Şevki’yi katledenlerin mirasçıları bilmelidir ki, Atatürk ilke ve

devrimlerinden, Laiklik başta olmak üzere Cumhuriyetin temel

kazanımlarından zerre ödün vermeyiz, aklın, bilimin ve çağdaşlığın

yolundan bir adım bile sapmayız. Bizleri var eden kurucu değerlerimize olan

inancımızla, kararlılıkla Laik Cumhuriyet için mücadele edeceğimizi basının

ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



09.01.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

1-CHP Grup Başkan vekili Özgür Özel tarafından TBMM’ye sunulan teklifle

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda değişiklik yapılması istenmiş ve

“yazı işleri müdürleri ve zabıt katiplerinin, yapılacak sınavlarda başarılı

olmaları koşuluyla, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve

derecedeki idari yargı hakim ve savcılıklarına atanması, bir defaya mahsus

olmak üzere bu meslekleri yapan kişilere yaş şartı aranmaksızın hukuk

mesleklerine giriş sınavı ve idari yargı ön sınavına girme hakkı tanınması,

adalet komisyonlarına, komisyonun görev alanına ilişkin faaliyette bulunan

yetkili sendikanın bir temsilcisinin katılabilmesi amaçlanmaktadır.” denmiştir.

Adalet, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı,

savunmanın yargı içindeki statüsü, savunma hakkının etkin kullanımı gibi

yaşamsal önem taşıyan konularda fikir oluşturulması, ciddi ve kalıcı çözümler

üretilmesi gerekirken, bilgiden ve ciddiyetten yoksun, popülist bir yaklaşımla

verilen bu teklifi reddediyoruz!

2-08/01/2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07/01/2020

tarih ve 2036 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Hukuk Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. Hukukun ve yargının yaşadığı

ölümcül sorunlar, hukuk fakültelerinin sayısı, hukuk eğitiminin niteliği ve

seviyesi gün gibi ortadayken, hala yeni hukuk fakültesi açılıyor olması

sorunları daha da derinleştirecek, yargıya duyulan güveni daha da dibe

düşürecek ve bu zararın yükünü herkes çekecektir!

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



17.02.2020

Adana Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın

Barosu, Balıkesir Barosu, Bursa Barosu, Gaziantep Barosu, Hatay Barosu,

İzmir Barosu, Kırklareli Barosu, Mersin Barosu, Şanlıurfa Barosu ve Yalova

Barosu tarafından "Kanal İstanbul" projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı'nca verilen 17/01/2020 tarih ve 5774 sayılı "Çevre Etki

Değerlendirilmesi Olumlu" kararı aleyhinde iptal davası açılmıştır. Basının

ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



18.02.2020

Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başkent

Gaz), Türk Kızılay Derneği’ne (Kızılay), 27/12/2017 tarihinde, 8.000.000

Amerikan Doları bağış yapmış ve bu tutardan 75.000 Amerikan Doları'nın

Kızılay’ın faaliyetlerinde, bakiye 7.925.000 Amerikan Doları'nın ise Ensar

Vakfı’nın faaliyetlerinde kullanılmasına muvafakat ettiğini belirtmiştir.

11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım

Cemiyeti" adıyla kurulan ve adını Mustafa Kemal Atatürk’ün koyduğu

Kızılay, ayrım gözetmeden, bütün insanlık için gönüllü olarak hizmet eden

,köklü ve saygın bir kuruluştur. Hiç kimsenin Kızılay’ı kirli ilişkiler ağına

aracı yapmaya, suça bulaştırmaya hakkı yoktur. Tam da bu nedenle, Türk

Kızılay Derneği, Ensar Vakfı ve Başkent Gaz yetkilileri hakkında suç

duyurusunda bulunulmuştur.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

Antalya Barosu Başkanlığı



07.03.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanması, gazeteciler 

Murat Ağırel, Ferhat Çelik, Aydın Keser’in tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesi ve 

ODATV haber sitesine erişimin engellenmesi ifade özgürlüğüne açık bir baskı ve gözdağıdır.

Saygıdeğer Kamuoyu;

Cumhuriyet Gazetesi yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya 

Kılınç, bir MİT görevlisinin Libya’da şehit olmasını haberleştirmeleri nedeniyle tutuklandılar.

Tutuklama kararının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli 

kararı ile ODATV.COM haber internet sitesine idari tedbir mahiyetinde erişim engeli getirildi.

Aynı haber sebebiyle Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da tutuklandı.

Aynı gün Yeniçağ Yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat 

Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sayısız defa belirttiğimiz üzere, hiç kimse suç işleme özgürlüğü içinde değildir. Ancak 

hukukun üstünlüğüne uygun olmayan, siyasi hesaplaşma tarzı yöntemlerle soruşturma 

yapıldığı algısı doğuran ve kaygıları güçlendiren her soruşturma hak ihlali yaratır.

Kuvvetler ayrılığının yok edildiği, tarafsız ve bağımsız yargı yerine, yargının yürütme

emrinde bir araç halini aldığı algısı herkesi rahatsız etmektedir. İfade özgürlüğünü, günlük

siyasi çıkar ve sonuçlara bağlayan, ayrımcı ve ayrıştırıcı bir dile kurban eden bir dönemden

geçiyoruz.

Bir ülkede demokrasinin egemen olduğunu gösteren en önemli verilerden biri bireylerin 

kendini özgürce ifade edebiliyor olmasıdır.

Kamuoyunu ilgilendiren, halkın öğrenme ve tartışma hakkı bulunan hallerde, devletin 

güvenlik ihtiyacı ile halkın bilme hakkı ve gazetecilerin ifade özgürlüğü çatıştığında, ifade 

özgürlüğü belli konularda devletin güvenlik ihtiyacının önüne geçer.

Yargı ve Yürütme makamları Anayasa ve insan hakları hukukuna açıkça aykırı karar 

veremezler. Hak ve özgürlüklerden yoksun bırakılan gerçek ve tüzel kişilerin, eşitliğe aykırı 

uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları bir ortamda; tam tersi olarak, bulunduğu sıfat ve 

ekonomik varlık sebebiyle devletin tüm olanaklarından sınırsızca yararlanan ve de hukuk 

kurallarının kendisine işlemediği bir avuç yurttaşın varlığı ya da böyle bir algıya yol açılması, 

sahip olduğumuz anayasal değerlere terstir.

Anayasamıza göre basın hürdür ve sansür edilemez. Yargıya, adalete, ülkenin temellerine ve 

geleceğine yönelmiş en büyük tehlike keyfiliktir. Ülkemizde iktidar erkiyle yargı erki iç içe 

geçmiş bir görüntü vermektedir. Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir 

milli beka sorunudur.

Gazeteciliğin suç olmadığını bildirir; keyfi, anayasaya, hukuka ve demokratik toplum 

gereklerine aykırı uygulamaların son bulmasını beklediğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://ODATV.COM/?fbclid=IwAR13WhS-elpFgqbf6ePuOKPPCFV7nVh_HrofLShM2TUpS_hbtxD-HQZWw5A&h=AT0zP0al3mdZijg33IBZnXGmS9lToQowd9r12-NA8XIzXEhOZqN1Z7TaoN-MuKg6zElGl0w1zVJ8tU4C_SRS__uR0PK2uOXbnyd-jeI7r9bR98MIfRlPdcSWyPBUUqUddXLgt2KdROYdA26NtJUXRGEYmduA


•Adana Barosu Başkanı Av.Veli KÜÇÜK

•Amasya Barosu Başkanı Av.Ahmet Melik DERİNDERE

•Ankara Barosu Başkanı Av.Ramiz Erinç SAĞKAN

•Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN

•Ardahan Barosu Başkanı Av.Osman Nuri Yıldız

•Artvin Barosu Başkanı Av.Ali Uğur ÇAĞAL

•Aydın Barosu Başkanı Av.Gökhan BOZKURT

•Balıkesir Barosu Başkanı Av.Erol KAYABAY

•Bartın Barosu Başkanı Av.Ferhat PARLATIR

•Bilecik Barosu Başkanı Av.Halime AYNUR

•Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK

•Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri ERHENDEKÇİ

•Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan GEDİK

•Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN

•Çanakkale Barosu Başkanı Av.Bülent ŞARLAN

•Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İLHAN

•Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN

•Düzce Barosu Başkanı Av.Azade AY

•Edirne Barosu Başkanı Av.Alper PINAR

•Gaziantep Barosu Başkanı Av.Bektaş ŞARKLI

•Giresun Barosu Başkanı Av.Soner KARADEMİR

•Hakkari Barosu Başkanı Av.Ergün CANAN

•Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem DÖNMEZ

•İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet DURAKOĞLU

•İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL

•Kars Barosu Başkanı Av.İbrahim BAŞTİMAR

•Kastamonu Barosu Başkanı Av.Özgür DEMİR

•Kayseri Barosu Başkanı Av.Cavit DURSUN

•Kırıkkale Barosu Başkanı Av.Talat Apaydın

•Kırklareli Barosu Başkanı Av.Turgay HINIZ

•Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

•Manisa Barosu Başkanı Av.Ali ARSLAN

•Mardin Barosu Başkanı Av.İsmail ELİK

•Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

•Muğla Barosu Başkanı Av.Cumhur UZUN

•Niğde Barosu Başkanı Av.Osman ÇİMEN



14.03.2020

SAVUNMA SUSTURULAMAZ!

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında

çok sayıda vatandaş, gardiyan ile Şanlıurfa barosuna kayıtlı 7, Diyarbakır

Barosuna kayıtlı 2 olmak üzere 9 meslektaşımız gözaltına alınmış, 2’si

Diyarbakır’dan 1’i de Şırnak’tan 3 meslektaşlarımız hakkında da yakalama

kararı çıkartılmıştır. Meslektaşlarımızın ev ve ofislerinde arama yapılmış ve

müvekkillerine ait dosyalardan bazılarına el konmuştur.

Soruşturmaya ilişkin kısıtlama kararı olması sebebiyle içeriğe ilişkin bilgi

alınamamakta, belirsizlik ciddi kaygılar yaratmaktadır. Arama ve gözaltı

kararlarından anlaşıldığı kadarıyla meslektaşlarımız, mesleki faaliyetleri

nedeniyle bu uygulamaya maruz kalmışlardır. Hal böyleyken, arama ve gözaltı

işleminin, avukatların yargılanmalarına ilişkin yasal hükümlerin ihlal edildiği

anlaşılmaktadır.

Yine geçtiğimiz hafta Mardin Barosu’na kayıtlı meslektaşımız Av.Ali

KAHRAMAN, mesleki faaliyetleri gizli tanık ifadeleri gerekçe gösterilerek

tutuklanmıştır. Aynı şekilde 18 ÇHD üyesi meslektaşımızın yıllardır haksız bir

şekilde tutuklu yargılandıkları kamuoyunun malumudur.

Suçu her ne olursa olsun herkesin savunma yapma ve savunmasını yaparken

bir avukattan yardım almaya hakkının olması hukuk devletinin gereğidir.

Bundan dolayı avukat, üstlendiği görev ile özdeşleştirilemez! Avukat bu

görevinden ötürü gözaltına alınamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz.

Üç ilde meslektaşlarımıza yapılan, tüm ülkede savunmayı susturmaya yönelik

bir harekettir. Kabul edilemez.

Biz aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak; gözaltındaki

meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep eder, meslektaşlarımızın

yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz.



Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Abdullah ÖNCEL

Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN

Şırnak Barosu Başkanı Av.Nuşirevan ELÇİ

Adana Barosu Başkanı Av.Veli KÜÇÜK

Adıyaman Barosu Başkanı Av.Mustafa KÖROĞLU

Ağrı Barosu Başkanı Av.Salih AYDIN

Ankara Barosu Başkanı Av.R.Erinç SAĞKAN

Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN

Artvin Barosu Başkanı Av.Ali UĞUR ÇAĞAL

Batman Barosu Başkanı Av.Abdulhamit ÇAKAN

Bingöl Barosu Başkanı Av.Hanifi BUDANCAMANAK

Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN

Hakkari Barosu Başkanı Av.Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av.Ekrem DÖNMEZ

Gaziantep Barosu Başkanı Av.Bektaş ŞARKLI 

İstanbul Barosu Başkanı Av.Mehmet DURAKOĞLU

İzmir Barosu Başkanı Av.Özkan YÜCEL 

Mardin Barosu Başkanı Av.İsmail ELİK 

Mersin Barosu Başkanı Av.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

Muş Barosu Başkanı Av.Feridun TAŞ

Siirt Barosu Başkanı Av.Nizam DİLEK

Tunceli Barosu Başkanı Av.Kenan ÇETİN

Van Barosu Başkanı Av.Zülküf UÇAR 

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedai DOĞRUYOL

14.03.2020



19.03.2020

ADALET BAKANLIĞINA

ANKARA

İLGİ: Adli ve İdari Yargıda sürelerin durdurulması hk.

Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız

tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye

niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanlarımız olan adliyelerdeki

yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme

gelmiştir. Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması

uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açmıştır.

Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde

pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden

çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere

uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve

hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır.

Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından

verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren

meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine

hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir.

Bu kapsamda, biz aşağıda imzası bulunan Barolar, gerektiğinde yasal

düzenleme için uygun koşullar yaratılarak;

1)Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin

inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir

düzenleme yapılması,

2)Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil

olmak üzere, 10/03/2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli

ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması,

3)İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması,

4)Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe

konulması hususunu takdirlerinize sunarız.

Saygılarımızla.



1-Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

2-Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN

3-Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN

4-Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK 

5-Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

6-Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

7- Antalya Barosu Başkanı Av.Polat BALKAN

8-Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ

9-Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

10-Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

11-Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

12-Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

13-Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

14-Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

15-Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

16-Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

17-Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

18-Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

19-Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

20-Çanakkale Barosu Başkanı  Av. Bülent ŞARLAN

21-Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU

22-Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR

23-Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

24-Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

25-Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

26-Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR

27-Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR

28-Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN

29-Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

30-Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI



31-Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

32-Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan 

PEKMEZCİ

33-Hakkari Barosu Başkanı Av. Av. Ergün CANAN

34-Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

35-Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN

36-Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

37-İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

38-İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

39-Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL

40-Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN

41-Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ

42-Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

43-Kastamonu Barosu Başkanı  Av. Özgür DEMİR

44-Kayseri Barosu Başkanı  Av. Cavit DURSUN

45-Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

46-Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

47-Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU

48-Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

49-Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

50-Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM

51-Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

52-Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

53-Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

54-Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

55-Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN

56-Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

57-Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN

58-Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

59-Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE

60-Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ



61-Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

62-Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR

63-Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR

64-Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

65-Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

66-Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

67-Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

68-Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

69-Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

70-Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN

71-Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

72-Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

73-Yozgat Barosu Başkanı  Av. Mehmet ŞİMŞEK

74-Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

19.03.2020
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80 BARONUN ÇIĞLIĞINI DUYMAZSANIZ, AVUKATLIKTAN GELEN

GÜCÜMÜZÜ KULLANIRIZ! YETER ARTIK!

İLGİLİ MAKAM / BAKANLIKLARA

KONU: Korona virüs salgını nedeniyle SGK prim borçları, beyanname

verme, vergi ödeme vb. mükellefiyetlerin ertelenmesi, KDV oranının

indirilmesi, CMK, Adli Yardım ve Hazinenin ödemekle yükümlü olduğu

Vekalet ücreti ve diğer alacakların ödenmesi talebi hk.

Dünyada yaşanan Korona virüs salgını nedeniyle yaşadığımız süreçte alınan

en önemli tedbirin insanların evlerinde bulunmaları sağlamak olduğu

değerlendirilmektedir. Adalet Bakanlığı ve HSK’nın bu süreçle ilgili karar ve

önerilerinden, komisyonların ve mahkemelerin bu uygulamaya yönelik

kararlarından, avukatların mesleki faaliyetlerinin hemen hemen tamamını

evlerinden sürdüreceği anlaşılmaktadır. Alınan tedbirlerin olumlu sonuç

vermesi için de bu yöntemin zorunlu hale geleceği öngörülmektedir.

Biz avukatlar için bu sürecin geçici de olsa ekonomik anlamda zor ve

yıpratıcı olacağı açıktır. 18/03/2020 tarihinde Biz aşağıda imzası bulunan

barolar olarak; Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan tedbirlere avukatlarla

ilgili aşağıda belirteceğimiz hususların da eklenmesinin zorunluluk olduğunu

düşünüyoruz:

1-KDV, Muhtasar, KDV tevkifatı ve Geçici Vergi Beyannameleri ile 2019

yılı Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 ay süre ile

ertelenmesi,

2-SGK ve Bağ-Kur primlerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran dönemi

ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesi,

3-SGK primlerini ödeyemediği için sistemden aktivasyon alamayan ve bu

nedenle sağlık hizmetinden yararlanamayan avukatların da 3 ay süre ile

sağlık hizmetlerinden faydalandırılması,

4-Avukatlık hizmetlerinin tamamında 6 ay süreyle KDV oranının yüzde 1’e

indirilmesi,



5-CMK ve Adli Yardım ödeneklerinin ivedilikle ödenmesi,

6-Maliye Hazinesi’nin ödemekle yükümlü olduğu beraat vekâlet ücreti,

tazminat vb. ödemelerin idari başvuru aşamasında hemen gerçekleştirilmesi,

7- CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından

görevlendirme yapıldığına ilişkin belge ile derhal ödeme yapılmasının

sağlanması,

8-Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan

avukatların bankalara olan kredi borçlarının, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran

dönemi anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak

ertelenmesi,

9-Meslektaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi

paketlerinin devreye alınmasının teşvik edilmesi, bankalar tarafından 6 ay

sonra ödemeli faizsiz kredi imkânı sunulması gerekmektedir.

Yukarıdaki taleplerimizin ilgili Bakanlık ve kurumlarca değerlendirip, takip

edilerek yerine getirilmesini talep ederiz.

DAĞITIM:

Cumhurbaşkanlığı,

Adalet Bakanlığı,

Sağlık Bakanlığı,

Hazine ve Maliye Bakanlığı,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

BİLGİ İÇİN : TBB

1. Adana Barosu Başkanlığı

2. Adıyaman Barosu Başkanlığı

3. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

4. Ağrı Barosu Başkanlığı

5. Aksaray Barosu Başkanlığı

6. Amasya Barosu Başkanlığı

7. Ankara Barosu Başkanlığı

8. Antalya Barosu Başkanlığı

9. Ardahan Barosu Başkanlığı

10. Artvin Barosu Başkanlığı

11. Aydın Barosu Başkanlığı

12. Balıkesir Barosu Başkanlığı

13. Bartın Barosu Başkanlığı



14. Batman Barosu Başkanlığı 

15. Bilecik Barosu Başkanlığı  

16. Bingöl Barosu Başkanlığı 

17. Bitlis Barosu Başkanlığı 

18. Bolu Barosu Başkanlığı  

19. Burdur Barosu Başkanlığı  

20. Bursa Barosu Başkanlığı 

21. Çanakkale Barosu Başkanlığı

22. Çankırı Barosu Başkanlığı 

23. Çorum Barosu Başkanlığı 

24. Denizli Barosu Başkanlığı 

25. Diyarbakır Barosu Başkanlığı

26. Düzce Barosu Başkanlığı 

27. Edirne Barosu Başkanlığı 

28. Elazığ Barosu Başkanlığı 

29. Erzincan Barosu Başkanlığı

30. Erzurum Barosu Başkanlığı

31. Eskişehir Barosu Başkanlığı

32. Gaziantep Barosu Başkanlığı

33. Giresun Barosu Başkanlığı 

34. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

35. Hakkari Barosu Başkanlığı 

36. Hatay Barosu Başkanlığı 

37. Iğdır Barosu Başkanlığı 

38. Isparta Barosu Başkanlığı 

39. İstanbul Barosu Başkanlığı 

40. İzmir Barosu Başkanlığı  

41. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

42. Karabük Barosu Başkanlığı

43. Karaman Barosu Başkanlığı

44. Kars Barosu Başkanlığı

45. Kastamonu Barosu Başkanlığı 

46. Kayseri Barosu Başkanlığı 

47. Kırıkkale Barosu Başkanlığı 

48. Kırklareli Barosu Başkanlığı

49. Kırşehir Barosu Başkanlığı 

50. Kilis Barosu Başkanlığı



51. Kocaeli Barosu Başkanlığı 

52. Konya Barosu Başkanlığı

53. Kütahya Barosu Başkanlığı 

54. Malatya Barosu Başkanlığı 

55. Manisa Barosu Başkanlığı

56. Mardin Barosu Başkanlığı 

57. Mersin Barosu Başkanlığı 

58. Muğla Barosu Başkanlığı 

59. Muş Barosu Başkanlığı 

60. Nevşehir Barosu Başkanlığı 

61. Niğde Barosu Başkanlığı  

62. Ordu Barosu Başkanlığı 

63. Osmaniye Barosu Başkanlığı 

64. Samsun Barosu Başkanlığı

65. Sakarya Barosu Başkanlığı

66. Siirt Barosu Başkanlığı

67. Sinop Barosu Başkanlığı

68. Sivas Barosu Başkanlığı

69. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

70. Şırnak Barosu Başkanlığı

71. Rize Barosu Başkanlığı 

72. Tekirdağ Barosu Başkanlığı

73. Tokat Barosu Başkanlığı

74. Trabzon Barosu Başkanlığı 

75. Tunceli Barosu Başkanlığı 

76. Uşak Barosu Başkanlığı  

77. Van Barosu Başkanlığı 

78. Yalova Barosu Başkanlığı 

79. Yozgat Barosu Başkanlığı 

80. Zonguldak Barosu Başkanlığı

19.03.2020



25.03.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizin ve dünyanın salgın bir hastalığın pençesinde olduğu bu zor günlerin

bir an evvel geçmesini diliyoruz. Neredeyse her gün gerçekleşen çocuğa

yönelik ihmal, istismar ve cinayet eylemleri ne yazık ki salgın ve hastalık

dinlemiyor. Toplumun en hassas ve korumasız bireyleri olan çocuklarımız her

daim devletin koruması altında olmalıdır. Bir salgın hastalıkla mücadele

edilirken bile çocukların hakları ve güvenlikleri ihlal edilmemelidir.

Gündemde olan ve ceza infaz mevzuatında değişiklik içeren düzenlemeye

çocuklara karşı işlenen cinsel istismar suçunun da dahil edildiğini öğrenmiş

bulunuyoruz. Cezaevlerindeki mahkum ve tutuklu sayısının azaltılması sağlık

açısından bir önlem olarak düşünülse de, bu kapsama çocuklara karşı suç

işleyen faillerin de alınması mağdur çocuklarımıza büyük bir haksızlık

olacaktır. Çocuklara karşı suç işleyenler hükmolunan cezayı sonuna kadar

çekmelidirler. Adil yargılama ile evrensel değerlere uygun bir cezalandırma

gerçekleştirilmelidir. Öncelikle devletin çocuğa dönük şiddeti önleme planları

olmalıdır. Çocuklara karşı suç işleyenlerin örtülü af kapsamına alınması kabul

edilemez. İnfaz hukukundaki kuralların devlet tarafından herkese eşit

uygulanması gerektiği düşünülüyorsa, çocukların failleriyle eşit olmadıkları

hatırlanmalıdır. Çocuklar korumasız oldukları için cinsel istismar suçunun

mağduru olmaktadırlar, devlet politikası böyle bir zamanda bile çocuğa zarar

verenle, yetişkine zarar vereni bir tutmamalıdır. Çağrımız ve beklentimiz

çocuğa karşı işlenen suçların infaz düzenlemesi kapsamından çıkartılmasıdır.

BASINA VE KAMUOYUNA saygıyla duyurulur. 25/03/2020

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



26.03.2020

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET VE ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI

SUÇLARI İNFAZ İNDİRİMİ KAPSAMINA ALINMAMALIDIR

Yıllardır çocuk hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için mücadele veren

Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak, birkaç gündür infaz yasası

üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaları bu yönden endişe ile

izliyoruz.

Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden

veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye

karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak

bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz.

Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını

biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili

olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma

gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkûmiyet kararlarında yıllar

içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına

alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir.

Ülkemiz virüs salgını ile topyekûn mücadele halindeyken bu şekilde bir

değişikliği tartışmanın dahi toplumu böleceğini düşünüyoruz. Buna neden

olacak girişimlerden özenle kaçınılması gerektiğinin bilinmesini istiyoruz.

Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkânsız bir

haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan

inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz.

Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik

şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar

edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok

geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve kamuoyunun bilgisine

saygılarımızla sunarız.



1. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof.Dr.Metin FEYZİOĞLU
2. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK
3. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU
4. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN
5. Ağrı Barosu Başkanı Av. Salih AYDIN
6. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK 
7. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE
8. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN
9. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN
10. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ
11. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL
12. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT
13. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY
14. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR
15. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN
16. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR
17. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK
18. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL
19. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ
20. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK
21. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN
22. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN
23. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan KÖROĞLU
24. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR
25. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN
26. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY
27. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper PINAR
28. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK
29. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR
30. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN
31. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ
32. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI
33. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR
34. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ
35. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN



36. Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ
37. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN
38. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA
39. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU
40. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL
41. Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL
42. Karabük Barosu Başkanı Av. Rıdvan ERDOĞAN
43. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay YILMAZ
44. Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR
45. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR
46. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN
47. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN
48. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ
49. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap TUZCU
50. Kilis Barosu Başkanı Av. Mehmet TAŞÇI
51. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR
52. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ
53. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM
54. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN
55. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN
56. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK
57. Mersin Barosu Başkan Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ
58. Muğla Barosu Başkan Av. Cumhur UZUN
59. Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ
60. Nevşehir Barosu Başkanı Av. Necmi ÖNCÜL
61. Niğde Barosu Başkanı Av. Osman ÇİMEN
62. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ
63. Osmaniye Barosu Başkanı Av. Halil YAVUZDOĞAN
64. Rize Barosu Başkanı Av. Ümit PEÇE
65. Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim BURAK
66. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami GÜRBÜZ
67. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK
68. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR
69. Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz DEMİR
70. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL



71. Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

72. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

73. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

74. Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

75. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

76. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin COŞKUN

77. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

78. Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet ŞİMŞEK

79. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU



BASINA VE KAMUOYUNA 

Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı hayallerinin kurulduğunu,

yargının bağımsız ve tarafsızmış gibi bile davranamadığını, yargıya duyulan

güvenin tarihin en dip seviyesine düştüğünü, devletin hukuktan, yargının da

adaletten kopuşa sürüklendiğini, hukuksal ve yargısal süreçlerde

savunmanın yok sayıldığını, Avukatların ekonomik ve mesleki hiçbir

sorununa, bilerek ve isteyerek, hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm üretilmediğini,

yine bilerek ve isteyerek ekonomik ve mesleki çöküşün eşiğine getirildiğini,

Avukatlık mesleğine ve Avukatlara yönelik saldırıların her geçen gün daha

da yoğunlaştığını, bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse bağlı

Covid-19 küresel salgınının yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen

mesleklerden birinin de Avukatlık olduğunu biliyor, görüyor ve yaşıyoruz.

Bu gerçekler karşısında 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlamıyoruz!

Hakikate giden tek bir yolu açan Avukatlar olarak haklı ve onurlu bir tarihe

sahibiz. Tarihimizden ve saygınlığımızdan asla ödün vermeyiz. Anayasal

hukuk düzenine, Laik Cumhuriyete ve Atatürk devrimlerine yönelik

saldırılar karşısında korkmadık, korkmayacağız; susmadık, susmayacağız!

Yaşasın Hukuk, Yaşasın Savunma, Yaşasın 5 Nisan!

05.04.2020

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



10.04.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

“YAŞAM KUTSAL, ADİL YARGILANMA VE ADALET HAKTIR"

5 Nisan Avukatlar Gününü henüz geride bıraktık. Yaklaşık 2 buçuk yıldır

tutuklu bulunan meslektaşlarımız bir süredir adil yargılanma ve adalet

talebiyle açlık grevi yapmaktaydılar.

Ancak hukuk ve insan hakları alanında çalışan dernekler tarafından yapılan

basın açıklaması ile meslektaşlarımızdan Av.Aytaç ÜNSAL ve Av.Ebru

TİMTİK'in açlık grevi eylemlerini ölüm orucuna çevirdiklerini öğrendik.

Şüphesiz insan yaşamından değerli ve önemli bir şey yoktur. Bizce

meslektaşlarımızın talepleri muhataplarınca karşılanamaz nitelikte ve

olağanüstü istemler değildir.

Baro Başkanlarımız ve çokça meslektaşımız tarafından meslektaşlarımızın

yargılandıkları İstanbul 37.Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava celseleri yerinde

takip edilmiş ve yargılama sürecinde birçok hukuksuzluk tespit edilmiştir.

Hatırlanacağı üzere; yargılandıkları davanın ilk duruşmasında

meslektaşlarımızın tamamı hakkında mahkeme tarafından tahliye kararı

verilmesine rağmen, tahliyeleri saatlerce geciktirilmiş, tahliye olmalarının

hemen ardından savcılığın itirazı ile haklarında tutuklamaya yönelik yakalama

kararı çıkartılmış, hukuksuz bir süreç sonunda meslektaşlarımız yeniden

tutuklanmıştır. Tahliye kararı veren mahkeme heyeti ise dağıtılarak yerlerine

başka bir heyet atanmıştır.

Tüm yargılama aşamasında ceza yargılamasının temel ilkelerine, adil

yargılanma hakkına aykırı uygulamalarda bulunulmuş; tanık/gizli tanık

ifadeleri ile varlığı meçhul bazı belgelere dayanılarak 18 meslektaşımız

hakkında 159 yıl hapis cezası verilmiştir.

Meslektaşlarımızın savunma hakları kısıtlanmış, istedikleri deliller

toplanmamış, tanıklar dinlenmemiş, son sözleri dahi sorulmaksızın haklarında

mahkûmiyet hükümleri tesis edilmiştir.

Tarafsız bir mahkemece yargılanmayı ve devletin kendi çıkardığı yasalar ile

taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymasını talep etmek, doğal, hukuki ve

meşru bir haktır.



Meslektaşlarımızın talepleri de bu temel haklarını kullanmaktan ibarettir.

Bizler aşağıda imzası bulunan Baro Başkanları olarak;

Adil bir yargılamanın ölümler olmaksızın da sağlanabileceğini, tarafsız ve adil

bir muhakemenin herkes için bir hak olduğunu hatırlatarak,

Tutuklu meslektaşlarımızın yasal ve insani taleplerinin bir an önce karşılanarak

tahliye edilmelerini ve adil yargılanma koşullarının sağlanmasını talep ediyor,

Meslektaşlarımızı da ölüm orucu eylemlerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Tüm yetkilileri ve kamuoyunu oldukça hassas bu duruma karşı duyarlı olmaya

çağırıyoruz.

1.Adana Barosu BaşkanıAv.Veli KÜÇÜK

2.Adıyaman Barosu Başkanı Av.Mustafa KÖROĞLU

3.Amasya Barosu Başkanı Av.Ahmet Melik DERİNDERE

4.Ankara Barosu BaşkanıAv.R.Erinç SAĞKAN

5.Antalya Barosu BaşkanıAv.Polat BALKAN

6.Artvin Barosu BaşkanıAv.Ali Uğur ÇAĞAL

7.Aydın Barosu BaşkanıAv.Gökhan BOZKURT

8.Balıkesir Barosu BaşkanıAv.Erol KAYABAY

9.Batman Barosu BaşkanıAv.Abdülhamit ÇAKAN

10.Bingöl Barosu BaşkanıAv.Hanifi BUDANCAMANAK

11.Bitlis Barosu Başkanı Av.Fuat ÖZGÜL

12.Bolu Barosu BaşkanıAv.Sabri ERHENDEKÇİ

13.Burdur Barosu Başkanı Av.Ramazan GEDİK

14.Bursa Barosu Başkanı Av.Gürkan ALTUN

15.Çanakkale Barosu Başkanı Av.Bülent ŞARLAN

16.Denizli Barosu Başkanı Av.Müjdat İLHAN

17.Diyarbakır Barosu Başkanı Av.Cihan AYDIN

18.Düzce Barosu BaşkanıAv.Azade AY

19.Gaziantep Barosu BaşkanıAv.Bektaş ŞARKLI

20.Hakkari Barosu BaşkanıAv.Ergün CANAN

21.Hatay Barosu BaşkanıAv.Ekrem DÖNMEZ

22.İstanbul Barosu BaşkanıAv.Mehmet DURAKOĞLU

23.İzmir Barosu BaşkanıAv.Özkan YÜCEL



24.Kırklareli Barosu BaşkanıAv.Turgay HINIZ

25.Kocaeli Barosu BaşkanıAv.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

26.Manisa Barosu BaşkanıAv.Ali ARSLAN

27.Mardin Barosu BaşkanıAv.İsmail ELİK

28.Mersin Barosu BaşkanıAv.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

29.Muş Barosu BaşkanıAv.Feridun TAŞ

30.Ordu Barosu BaşkanıAv.Haluk Murat POYRAZ

31.Siirt Barosu BaşkanıAv.Nizam DİLEK

32.Şanlıurfa Barosu BaşkanıAv.Abdullah ÖNCEL

33.Şırnak Barosu BaşkanıAv.Nuşirevan ELÇİ

34.Tekirdağ Barosu BaşkanıAv.Sedat TEKNECİ

35.Trabzon Barosu BaşkanıAv.Sibel SUİÇMEZ

36.Tunceli Barosu BaşkanıAv.Kenan ÇETİN

37.Van Barosu BaşkanıAv.Zülküf UÇAR

38.Yalova Barosu BaşkanıAv.Fedayi DOĞRUYOL

39.Zonguldak Barosu BaşkanıAv.Özel EROĞLU

10.04.2020



13.04.2020

Değerli Meslektaşlarımız,

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüse bağlı Covid-19 küresel

salgınının yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen mesleklerden biri de

Avukatlıktır. Yıllardır hemen hiçbir ekonomik ve mesleki sorununa ciddi ve

kalıcı çözüm üretilmeyen Avukatlar, şimdi de salgın nedeniyle ekonomik

çöküşün eşiğine sürüklenmiştir. Cumhuriyet tarihimiz boyunca ilk kez

karşılaştığımız bu çok ağır ve çok ciddi sorun karşısında Antalya Barosu

olarak, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için, görev ve sorumluluklarımızı

yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda, meslektaşlarımızla ekonomik

olarak da dayanışmanın gerektiği bilinciyle Avukatlık Kanunu’nun 95/6.

Maddesini yaşama geçiriyoruz. Buna göre;

“Yönetim Kurulumuzun Avukatlık Kanunu’nun 95/6. Maddesi gereğince

08/04/2020 tarihinde aldığı kararla, aşağıdaki koşulları taşıyan Antalya Barosu

Levhası'na kayıtlı Avukatlara katılım durumuna göre belirlenecek ve kişi başı

1.000,00.-TL’yi geçmemek üzere nakdi yardımda bulunulması kabul

edilmiştir.

1)Meslektaşımızın üzerine kayıtlı taşınır ya da taşınmaz mal bulunmaması,

2)Meslektaşımızın 10.000,00.-TL. veya TL karşılığı tutarının üzerinde banka

mevduatı bulunmaması,

3)Meslektaşımızın ek gelirinin olmaması (kira, emekli maaşı vs),

4)Meslektaşımızın 2019 yılı 4. dönem gelir geçici vergi beyannamesi

matrahının 50.000,00.-TL’nin altında olması; meslektaşımızın SGK’lı olarak

çalışıyor olması halinde ise 2019 Aralık, 2020 Ocak ve 2020 Şubat ayı net

maaş ortalaması 5.000,00 TL’nin altında olması,

5)Meslektaşımız adına SGK işyeri dosyası üzerinden kayıtlı istihdam

yapılmamış olması,

6)Meslektaşımızın yardımdan yararlanabilmesi için Baroya hangi sebeple

yardım talebinde bulunduğunu ve harcama kalemini beyan etmesi (Ofis kira

sözleşmesi, kredi ödeme tablosu, ofis için alınan ve ödenmekte olan eşya

bedeli vs) gerekecektir.



7)Başvuruda bulunan meslektaşların evli ve her ikisinin de avukat olması

halinde sadece bir meslektaş yararlanabilecektir.

8)Başvuruda bulunan meslektaşların evli olması halinde eşinin de burada

belirtilen şartlara haiz olması gerekmektedir.

Başvuru dilekçelerinin toplanmasından sonra ödemelerin katılım koşullarını

taşıyan tüm meslektaşlarımıza eşit olarak yapılmasına karar verilmiştir.”

Nakdi yardım almak için başvuruda bulunmak isteyen meslektaşlarımızın

dilekçelerini, e-devlet sisteminden ya da gerekli kurumlardan alınacak

belirlenen koşulları taşıdıklarını gösterir belgeler ve borçlarını gösterir fatura,

kredi ödeme tablosu, sözleşme vs belgeleri Antalya Barosu E-Dilekçe sistemi

üzerinden en geç 24/04/2020 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

Zor günler ve koşullar için görev ve sorumluluk aldığımızın bilinciyle,

mesleki dayanışma ruhuyla bugünleri de atlatacağımız inancıyla,

meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Saygılarımızla.

Antalya Barosu Başkanlığı

13.04.2020



14.04.2020

BASINA VE KAMUOYUNA 

Çocukların kendilerini istismar edenlerle evlendirilmeleri ve evlilik şartıyla

istismarcıların affedilmesi çocuk sömürüsüdür, çocuğun üstün yararına

aykırıdır, çocuk haklarının yok sayılmasıdır! Bunun düşünülmesi bile

adaletsizdir, hukuksuzdur, gayrimeşrudur, vicdansızlıktır!

Çocuk istismarı yasayla meşrulaştırılamaz!

Çocuk istismarının affı olmaz!

Aklınızdan bile geçirmeyin!

Antalya Barosu Başkanlığı



16.04.2020

BASINA VE KAMUOYUNA 

ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN 

KALKMALIDIR.

2016 yılından beri defalarca gündeme getirilen çocukların istismarcılarıyla

evlenmeleri halinde cezasızlık getirmeye yönelik yasa teklifinin Meclise

sunulacağına ilişkin, sosyal medyada yansıdığı şekilde, gerçekliği teyit

edilmeyen bir belge dolaşıma sokulmuştur. Ancak buna rağmen belgenin sosyal

medyaya yansıması kamu vicdanında çok büyük rahatsızlık yaratmıştır. Bu

durum konunun toplum nezdinde ne derece hassasiyetle takip edildiğini ve

konuya ne derece önem verildiğini göstermiştir. Kamuoyunda oluşan bu infial

üzerine, konuya ilişkin hassasiyetimizi ve uyarılarımızı bir kez daha hatırlatma

zorunluluğu doğmuştur.

2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin cezanın erteleme

nedeni olması, yasadan çıkartılmışken, eski yanlışa dönülmesine neden olacak

her türlü yasal düzenleme, çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün

kurumları, mağdur çocuğun istismarcısı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası

haline getirecektir. Böyle bir düzenlemeye gidilmesi ülkemizin taraf olduğu

uluslararası sözleşmelere, Anayasamızın 90. ve 14. maddelerine ve Çocuk

Koruma Kanunu'na açık aykırılık oluşturur.

Hukukun evrensel ilkelerine ve çocuğun üstün yararına aykırı olacak bir

düzenlemenin bir daha ülkemizin gündemine getirilmemesi, TEKLİF DAHİ

EDİLMEMESİ gerektiğini belirtiyor, Barolar olarak hukukçu ve insani

yanımızla bir kez daha ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ diyoruz.

1.Adana Barosu BaşkanıAv.Veli KÜÇÜK

2.Adıyaman Barosu BaşkanıAv.Mustafa KÖROĞLU

3.Amasya Barosu BaşkanıAv.Ahmet Melik DERİNDERE

4.Ankara Barosu BaşkanıAv.R.Erinç SAĞKAN

5.Antalya Barosu BaşkanıAv.Polat BALKAN

6.Artvin Barosu BaşkanıAv.Ali Uğur ÇAĞAL

7.Aydın Barosu BaşkanıAv.Gökhan BOZKURT



8.Balıkesir Barosu BaşkanıAv.Erol KAYABAY

9.Batman Barosu BaşkanıAv.Abdülhamit ÇAKAN

10.Bilecik Barosu BaşkanıAv.Halime AYNUR

11.Bitlis Barosu BaşkanıAv.Fuat ÖZGÜL

12.Bolu Barosu BaşkanıAv.Sabri ERHENDEKÇİ

13.Burdur Barosu BaşkanıAv.Ramazan GEDİK

14.Bursa Barosu BaşkanıAv.Gürkan ALTUN

15.Çanakkale Barosu BaşkanıAv.Bülent ŞARLAN

16.Denizli Barosu BaşkanıAv.Müjdat İLHAN

17.Düzce Barosu BaşkanıAv.Azade AY

18.Edirne Barosu BaşkanıAv.Alper PINAR

19.Erzincan Barosu BaşkanıAv.Adem AKTÜRK

20.Eskişehir Barosu BaşkanıAv.Mustafa ELAGÖZ

21.Gaziantep Barosu BaşkanıAv.Bektaş ŞARKLI

22.Giresun Barosu BaşkanıAv.Soner KARADEMİR

23.Hakkari Barosu BaşkanıAv.Ergün CANAN

24.Hatay Barosu BaşkanıAv.Ekrem DÖNMEZ

25.Isparta Barosu BaşkanıAv.Ünsal ÇANKAYA

26.İstanbul Barosu BaşkanıAv.Mehmet DURAKOĞLU

27.İzmir Barosu BaşkanıAv.Özkan YÜCEL

28.Kırıkkale Barosu BaşkanıAv.Talat APAYDIN

29.Kırklareli Barosu BaşkanıAv.Turgay HINIZ

30.Kocaeli Barosu BaşkanıAv.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

31.Kütahya Barosu BaşkanıAv.Ahmet ATAM

32.Malatya Barosu BaşkanıAv.Enver HAN

33.Manisa Barosu BaşkanıAv.Ali ARSLAN

34.Mersin Barosu BaşkanıAv.Bilgin YEŞİLBOĞAZ

35.Muğla Barosu BaşkanAv.Cumhur UZUN

36.Muş Barosu BaşkanıAv.Feridun TAŞ

37.Niğde Barosu BaşkanıAv.Osman ÇİMEN

38.Ordu Barosu BaşkanıAv.Haluk Murat POYRAZ

39.Siirt Barosu BaşkanıAv.Nizam DİLEK

40.Şırnak Barosu BaşkanıAv.Nuşirevan ELÇİ

41.Tekirdağ Barosu BaşkanıAv.Sedat TEKNECİ

42.Trabzon Barosu BaşkanıAv.Sibel SUİÇMEZ

43.Tunceli Barosu BaşkanıAv.Kenan ÇETİN

44.Uşak Barosu BaşkanıAv.Emin COŞKUN

45.Van Barosu Başkanı Av.Zülküf UÇAR 

46.Yalova Barosu BaşkanıAv.Fedayi DOĞRUYOL



21.04.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye Barolar Birliği’nin 16/04/2020 tarih ve E.8323 sayılı "Antalya Baro

Başkanı Av. Polat Balkan'ın sosyal medya paylaşımı hakkında" konulu yazısı,

Antalya Barosu Yönetim Kurulu'nun 21/04/2020 tarihli toplantısında

değerlendirilmiştir:

1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince TBB, bütün Baroların katılmasıyla

oluşan bir kuruluş olup, görevleri yasayla belirlenmiştir. Bu görevler arasında

"Kanunların Avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği

görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak," ile

"Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu

kavramlara işlerlik kazandırmak." da sayılmıştır.

Yine Avukatlık Kanunu gereği TBB Başkanının da görevleri bellidir. Buna

göre, TBB Başkanı "Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde, kanunlar ve

meslek kurallarının gereğini her türlü organlara karşı savunmak ve bu konuda

doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve zorlayan hususları

yapmak," yükümlülüğündedir.

Sözü edilen bu yasal düzenlemeler karşısında, TBB'nin ilgide kayıtlı yazısı

hukuki dayanaktan yoksun, mesleğimizin onurunu ve saygınlığını zedeleyen,

savunmanın geleneklerini, kültürünü ve tarihini hançerleyen, Birlik Başkanı da

olsa bir kişinin paravanı olmaya yönelik olarak görülmüş ve yazının, yapılacak

bir işlem olmadığından, TBB'ye iade edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Antalya Barosu Yönetim Kurulu



22.04.2020

Kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, halk 

hareketi olarak başlayan direniş, cepheden cepheye yayılacak, Kurtuluş 

Savaşı'na dönüşecek ve Meclisi, Anayasası, yürütme organı, hukuksal ve 

siyasal kurumlarıyla, meşruiyetini halktan alan, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti'ni kuracaktı.

Bu inanç ve kararlılık, yüz yıl da geçse, bin yıl da geçse ilelebet sürecektir. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 

Antalya Barosu Başkanlığı



27.04.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Diyanet İşleri Başkanının ifadelerini kınama niteliğindeki bir

basın açıklaması nedeniyle, sosyal medya paylaşımları ve

yürütme gücünün temsilcilerinin açıklamaları üzerine, Ankara

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir Cumhuriyet kurumu olan

Ankara Barosu'nun yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma

başlatılmıştır. Yalnızca bu soruşturma bile, yargının yürütmeye

bağlı ve taraflı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Baroların baskı ve tahakküm altına alınma çabasının son örneği

olan bu soruşturma sürecinde Ankara Barosu'nun yanında

olduğumuzu ve hiçbir gücün Baroları korkutamayacağını,

susturamayacağını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

Antalya Barosu Başkanlığı



10.05.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

Sayın Cumhurbaşkanı tarafından "Baroların seçim sisteminde değişiklik

yapılacağına" ilişkin beyanat üzerine, konu bazı basın ve yayın organlarınca,

Barolara üyeliğin zorunlu olmaktan çıkarılacağı, her ilde birden fazla Baronun

kurulmasına izin verileceği ve seçim sisteminin değiştirileceği şeklinde

haberleştirilmiştir.

Anayasamızda açıkça yazılı olduğu üzere; Türkiye Cumhuriyeti laik,

demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Güçlü bir demokrasiye sahip olmanın ilk

şartı, tüm dünyada da kabul edildiği üzere, hukuk devleti ilkesinin tüm kurumları

ile işler halde olmasından geçer. Hukuk devleti; ancak güçlü, bağımsız ve

tarafsız bir yargı erkinin varlığı ile hayat bulur.

Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde yer alan “yargının kurucu unsuru olan

avukat, bağımsız savunmayı temsil eder” düzenlemesinin de bu amaca hizmet

ettiği tartışmasızdır. Bu hükmün; avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı

bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir.

Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel

hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini

Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır.

Avukatlık Kanunu'nun 76. ve 95. maddeleri ile düzenlenen “Hukukun

üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik

kazandırmak” görevi barolara meslek örgütü olmasının yanı sıra, çağdaş bir

hukuk devletinin tüm organlarıyla hakim kılınması için çok önemli toplumsal bir

rol vermektedir.



Yıllardır mesleğimizi ifa ederken yaşadığımız yakıcı sorunlara bir türlü çare

üretilmemişken, meslektaşlarımız salgının neden olduğu etkiler nedeniyle iki

ayı aşkın süredir ekonomik sorunlar ile boğuşurken, avukatların mesleki

güvenceleri her geçen gün erozyona uğratılıp savunmanın temsilcilerini dikkate

almaksızın yapılan fiili uygulamalar kural halini alırken, bir FETÖ projesi

olduğu bilinen söz konusu tartışmaların odağındaki baroların yapısı ve seçim

usulleri üzerinden yaratılan tartışmaların hangi demokratik gerekçelere

dayandırıldığı, varılmak istenen sonucun ne olduğu izaha muhtaçtır.

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun

yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil

etmekte olan baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu

değişikliğe dair görüşü sorulmamış, sürece dair hiçbir şekilde dahil

edilmemişlerdir.

Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme

öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan

kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir.

Gizlenen taslak sebebiyle kamuoyuna yansıyan içerikle ilgili olarak şunu

belirtmek isteriz:

1.)Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş

ve fikirleri sorulmadan, gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarla baroların

bu yetkisinin budanacağı, kanunda yer alan "işlerlik kazandırmak" kısmının

çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden

alınacağı anlaşılmaktadır. Bu çok tehlikeli yaklaşımın, söz konusu değişikliğin

esas emellerinden birinin yurttaşların hak ve özgürlüklerinin barolar tarafından

korunmasının önüne geçmek olduğu aşikardır.



2.)Taslak bugüne kadar barolarla paylaşılmasa da; basına yansıyan ve yine

yetkili ağızlarca da ifade edilenlerden öğrenebildiğimiz kadarı ile; bir ilde

birden fazla baro kurulması, barolara üyeliğin zorunluluk kapsamından

çıkartılması, Avukatlık Kanunundaki mevcut seçim sistemi yerine nispi temsil

sisteminin getirilmesi, delege sayılarının değiştirilmesi ve avukatlar ile barolara

verilen “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu

kavramlara işlerlik kazandırmak” hak ve görevine ilişkin olan tüm bu değişiklik

taleplerinin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil

geriye götüren bir nitelik olduğundan, bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz.

3.)Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini

kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla

avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki

değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak

zorundadır.

Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu

kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları

işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm

girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır.

Biz aşağıda imzası bulunan barolar, görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri

yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik

tavrı kabul etmiyor; savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak

müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz.

Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak,

bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye

yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar,

yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim,

avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır.

Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.



1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli KÜÇÜK

2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

3. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan TOPRAK

4. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik DERİNDERE

5. Ankara Barosu Başkanı Av. R.Erinç SAĞKAN

6. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

7. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ

8. Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur ÇAĞAL

9. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

10. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

11. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

12. Batman Barosu Başkanı Av. Abdülhamit ÇAKAN

13. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

14. Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi BUDANCAMANAK

15. Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

16. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

17. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

18. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent ŞARLAN

19. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İLHAN

20. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan AYDIN

21. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade AY

22. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK

23. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

24. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

25. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

26. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

27.Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem DÖNMEZ

28.Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

29.İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU

30.İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

31.Kars Barosu Başkanı Av. İbrahim BAŞTİMAR

32.Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

33.Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

34.Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

35.Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR



36.Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

37.Manisa Barosu Başkanı Av. Ali ARSLAN

38.Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

39.Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

40.Muş Barosu Başkanı Av. Feridun TAŞ

41.Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat POYRAZ

42.Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

43.Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah ÖNCEL

44.Şırnak Barosu Başkanı Av. Nuşirevan ELÇİ

45.Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

46.Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

47.Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

48.Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

49.Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

50.Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel EROĞLU

10.05.2020



13.05.2020

BASINA VE KAMUOYUNA 

Bugün Soma Maden Katliamının 6. yıldönümü. 301 işçimizin hayatını

kaybettiği bu olaydan sonra, işçilerimiz ve geride kalan ailelerinin üzerine bir

de yargı çökmüş oldu. Güdümlü bir yargı ve ona bağlı mahkemelerde adalete

erişmenin ne denli zor olduğunu ve hatta bazen mümkün olmadığını Soma

Davası ile tekrar tecrübe etmiş olduk. Yeni çıkan infaz yasası uygulamasıyla

da artık infaz edilebilir bir mahkeme kararının varlığından da söz

edemiyoruz. Emekçinin ve emeğin hem işyerlerinde, hem de adliyelerde yok

sayılmadığı günleri görmek umuduyla 301 maden emekçimizi bu yıl da saygı

ve rahmetle anıyoruz.

Antalya Barosu Başkanlığı



16.05.2020

BASINA VE KAMUOYUNA

İzmir/Karşıyaka Hakimi, Yargıçlar Sendikası Başkanı Hakim Ayşe Sarısu

Pehlivan ile İzmir Hakimi ve Demokrat Yargı Derneği Eş Başkanı Hakim

Orhan Gazi Ertekin’in Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in ölüm

orucunun ardından hayatını kaybetmesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından

yaptıkları insani ve vicdani paylaşımlardan dolayı haklarında soruşturmalar

başlatılmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Hakim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında

açtığı disiplin soruşturması ile 3 ay süreyle ‘tedbiren’ görevden uzaklaştırma

kararı verildiğini, Hakim Orhan Gazi Ertekin hakkında da ‘Terör Örgütü

Propagandası Yapmak’ suçu kapsamında soruşturma başlatıldığını tüm

kamuoyu ile birlikte öğrendik.

Hakimlerimizin yaptıkları paylaşımların ifade özgürlüğü, yaşam hakkını

savunma alanında kaldığı açık olup, bunların yanında insani olarak,

duyguların, ölüme karşı yaşamdan yana sergilenmesi de kaçınılmazdır.

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun,

yargıç güvencesi ve netice olarak Yargı bağımsızlığı için var olması

gerekirken, ifade özgürlüğüne, insan haklarına yönelik bu hukuksuzluğun

bir parçası olması ve alelacele yapılan soruşturmalar maalesef bu

yaşananların iki hakime yönelik bir soruşturmadan daha çok; farklı seslere

olan tahammülsüzlüğü göstermektedir.

Ayşe Sarısu Pehlivan ve Orhan Gazi Ertekin hakkında yapılan hukuka aykırı

işlemlerin sonlandırılmasını, görevlerini bağımsız bir şekilde

sürdürmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Antalya Barosu Başkanlığı



19.05.2020

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA 80 BARO VE

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemiz aylardır Corona virüsü salgınıyla, ekonomik ve toplumsal ve siyasi

sorunlarla mücadele etmektedir. Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın

yaşadığı sorunlar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin ve

mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba sarf etmektir. Bu nedenle

Avukatlık Kanununda Barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik

girişimlerini doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çekilmesini,

Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz.

İleride, Avukatlarımızın ve Barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak,

Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB

olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin

katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı,

kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı

bu olmalıdır.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

2. Adana Barosu Başkanlığı

3. Adıyaman Barosu Başkanlığı

4. Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

5. Ağrı Barosu Başkanlığı

6. Aksaray Barosu Başkanlığı

7. Amasya Barosu Başkanlığı



8. Ankara Barosu Başkanlığı 

9. Antalya Barosu Başkanlığı 

10. Ardahan Barosu Başkanlığı 

11. Artvin Barosu Başkanlığı 

12. Aydın Barosu Başkanlığı 

13. Balıkesir Barosu Başkanlığı

14. Bartın Barosu Başkanlığı 

15. Batman Barosu Başkanlığı 

16. Bilecik Barosu Başkanlığı  

17. Bingöl Barosu Başkanlığı  

18. Bitlis Barosu Başkanlığı 

19. Bolu Barosu Başkanlığı  

20. Burdur Barosu Başkanlığı  

21. Bursa Barosu Başkanlığı 

22. Çanakkale Barosu Başkanlığı

23. Çankırı Barosu Başkanlığı 

24. Çorum Barosu Başkanlığı 

25. Denizli Barosu Başkanlığı 

26. Diyarbakır Barosu Başkanlığı

27. Düzce Barosu Başkanlığı 

28. Edirne Barosu Başkanlığı 

29. Elazığ Barosu Başkanlığı 

30. Erzincan Barosu Başkanlığı

31. Erzurum Barosu Başkanlığı

32. Eskişehir Barosu Başkanlığı

33. Gaziantep Barosu Başkanlığı

34. Giresun Barosu Başkanlığı 

35. Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

36. Hakkari Barosu Başkanlığı 

37. Hatay Barosu Başkanlığı 

38. Iğdır Barosu Başkanlığı 

39. Isparta Barosu Başkanlığı 

40. İstanbul Barosu Başkanlığı 

41. İzmir Barosu Başkanlığı  



42. Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

43. Karabük Barosu Başkanlığı

44. Karaman Barosu Başkanlığı 

45. Kars Barosu Başkanlığı 

46. Kastamonu Barosu Başkanlığı 

47. Kayseri Barosu Başkanlığı 

48. Kırıkkale Barosu Başkanlığı 

49. Kırklareli Barosu Başkanlığı

50. Kırşehir Barosu Başkanlığı 

51. Kilis Barosu Başkanlığı 

52. Kocaeli Barosu Başkanlığı 

53. Konya Barosu Başkanlığı 

54. Kütahya Barosu Başkanlığı 

55. Malatya Barosu Başkanlığı 

56. Manisa Barosu Başkanlığı 

57. Mardin Barosu Başkanlığı 

58. Mersin Barosu Başkanlığı 

59. Muğla Barosu Başkanlığı 

60. Muş Barosu Başkanlığı 

61. Nevşehir Barosu Başkanlığı 

62. Niğde Barosu Başkanlığı  

63. Ordu Barosu Başkanlığı  

64. Osmaniye Barosu Başkanlığı

65. Rize Barosu Başkanlığı 

66. Sakarya Barosu Başkanlığı

67. Samsun Barosu Başkanlığı

68. Siirt Barosu Başkanlığı 

69. Sinop Barosu Başkanlığı 

70. Sivas Barosu Başkanlığı 

71. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

72. Şırnak Barosu Başkanlığı 

73. Tekirdağ Barosu Başkanlığı

74. Tokat Barosu Başkanlığı  



75. Trabzon Barosu Başkanlığı 

76. Tunceli Barosu Başkanlığı 

77. Uşak Barosu Başkanlığı  

78. Van Barosu Başkanlığı 

79. Yalova Barosu Başkanlığı 

80. Yozgat Barosu Başkanlığı 

81. Zonguldak Barosu Başkanlığı

19.05.2020
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BASINA VE KAMUOYUNA

Savunmayı susturmaya ve teslim almaya yönelik girişimleri

reddediyoruz!

Korkmuyoruz, susmuyoruz!

Bütün dünyanın Covid-19 küresel salgınıyla boğuştuğu, yurttaşlarımızın

can derdine düştüğü, gelecek kaygılarının giderek daha da yoğunlaştığı bir

süreçte, Baroların yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi

tartışmaları gündeme getirilmiştir. Antidemokratik, şeffaflıktan ve çağdaş

yasa yapım tekniğinden uzak bir şekilde ve adeta Barolardan ve

Avukatlardan saklanarak, kaçırılarak yapılan yasa çalışmalarında sona

yaklaşılmaktadır. Anlaşıldığı kadarıyla çoklu Baro, nispi temsil, Avukatlık

Kanunu’nun 76, 95 ve 110. Maddelerinde değişiklik, TBB delege

yapısında değişiklik ve Barolara üye kayıt zorunluluğun kaldırılması

amaçlanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, yurttaşlarımızın adil

yargılanma hakkının, hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının

temsilcisi ve güvencesi olan biz Avukatların ve meslek örgütümüz olan

Baroların öncelikli sorunu bu değildir.

Uzun yıllardır hiçbir ekonomik ve mesleki sorununa bilerek ve isteyerek

hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm üretilmeyen Avukatların sorunları

katlanılamaz ve taşınamaz bir boyuta gelmiştir. Avukatlık can

çekişmektedir. Bu yakıcı gerçeklik karşısında bilimsel ve çağdaş çözümler

üretilmesi gerekirken, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hukukun

üstünlüğü, yargı bağımsızlığı gibi temel ölçütlere göre bazı üçüncü dünya

ülkelerinin bile gerisine düşmüşken, özgür olmayan ülkeler arasında

sayılırken, baskıcı ve otoriter bir rejime sürüklenirken, yargı bağımsızlığı

şeklen bile korunamazken, yargıya duyulan güven tarihin dip seviyesine

düşmüşken, hukuk devletini var eden ve meşru kılan savunmayı

susturmaya ve teslim almaya yönelik girişimleri reddediyoruz!



Anayasamızın 135. Maddesi gereği kamu kurumu niteliğinde bir

meslek örgütü olan Baroların bölünmesine ve parçalanmasına yönelik

saldırı, hem siyasal ve toplumsal ayrışmayı derinleştirecek hem

kamusal hizmetlerin bölünmesine ve parçalanmasına neden olacak ve

hem de hukuk birliğini dağıtacaktır. Demokratik, temsilde adalet ve

yönetimde istikrar ilkelerine uygun ve neredeyse ideale yakın olan

Baroların seçim sistemlerinin “nispi temsil” kavramının ters yüz

edilerek değiştirilmesi blok liste uygulamasını zorunlu kılacak ve

giderek Barolarda etnik, mezhepsel, siyasal vs gruplaşmalara neden

olacaktır. Bu da en az “çoklu Baro” kadar tehlikeli ve yıkıcıdır. Barolara

yasayla verilen hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve

korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak görevinde yapılacak en

küçük bir değişiklik, hak ihlallerine, hukuka aykırılıklara, işkenceye,

kötü muameleye, cinsel istismara, kadına yönelik şiddete, kadın

cinayetlerine, çevre katliamlarına, doğa talanına vs karşı sessiz

kalınması, tepki gösterilmemesi isteğinin yasallaştırılması olacaktır!

TBB delege yapısının değiştirilmesi isteğini de, Barolara üye kayıt

zorunluluğunun kaldırılması isteğini de tıpkı yukarıda sözünü ettiğimiz

gerekçelerle reddediyoruz ve Baroları işlevsiz kılma, yargının tek

kurucu sivil bileşenini de siyasal iktidarın güdümüne alma çabası olarak

değerlendiriyoruz.

Durum hiç olmadığı kadar ciddi ve tehlikelidir. Adaletten,

demokrasiden ve hukuk devletinden kopuşun tescili ve ilanı olacak bu

düzenleme isteği müzakere edilebilir değildir. Bu nedenle,

memleketimize, yurttaşlarımıza sahip çıkmak, mesleğimizin onurunu ve

saygınlığını korumak için, her türlü kolektif mücadelenin içinde yer

alacağımızı, toplantı ve gösteri yürüyüşü, eylemli basın

açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü anayasal ve demokratik

hakkımızı kullanacağımızı bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

09/06/2020

Antalya Barosu Başkanlığı
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MANAVGAT ULUALANI KURTARMA PLATFORMU BASIN

AÇIKLAMASI

Çok Kıymetli Halkımız,

Manavgat’ımız, içinde barındırdığı doğal, tarihi güzellikleri ve turizm

potansiyeli ile dünya ve Türkiye turizminin kalbinin attığı, gelişime ve geleceğe

açık ender güzellikteki kentlerden birisidir.

Şu an içinde bulunduğumuz Manavgat’ın geleceği olan Ulualan Bölgesi, sahil

bandında henüz yapılaşmamış, Akdeniz’e kıyısı, ırmağı ve orman alanları ile

bütünlenen doğal yapısı ile bölge halkımız için çok büyük önem arz eden ender

nitelikteki boş alanlardan birisidir.

ULUALAN, DOĞANIN BİZE MİRASIDIR ve başta Manavgat belediyemiz

olmak üzere geçmiş 50 yılda, gözbebeği gibi korunarak bugüne kadar

taşınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 30 Aralık 2018 tarihinde onaylanan planda, 280

hektarlık alan, 3 tanesi konaklamalı 75 şer hektar, 1 tanesi konaklamasız 55

hektar olmak üzere 4 ayrı parça halinde sadece "Golf Alanı" kullanımlarına

tahsis edilecek şekilde planlanmıştır.

Manavgat halkı olarak, 2019 yılında konuyla ilgili yaptığımız toplantılar

sonrasında Ulualan’da golf alanları istemediğimizi, buranın daha işlevsel bir

şekilde planlanması gerektiği isteğimizi Manavgat Belediyemiz aracılığı ile

bakanlığa iletmemize rağmen, görüşlerimiz dikkate alınmamış, golf alanları

planlamasına devam edilmiştir. Söz konusu imar planına Manavgat Belediyesi

başta olmak üzere ilgili STK ve Kurumlarca yapılan tüm itirazlar da aynı şekilde

bakanlıkça reddedilmiştir.

Biz Manavgat halkı olarak ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR AREFESİNDEYİZ.

Oluşturduğumuz platformla bu bölgenin geleceğinin yok edilmemesi adına

birleşerek bir BASIN AÇIKLAMASI yapma gereksinimini duyduk.



Bu açıklamayı yaparken de bizler; insan olmanın yanı sıra Manavgat’a gönül

ve emek verenler olarak, çocuklarımızın geleceğinin planlanacağı

ULUALAN’ın golf alanları yapılarak işlevsizleştirilmesine karşıyız ve bu

konuda bireysel ya da kurumsal tepki vermekten uzak durulmaması

gerektiğine inanıyoruz.

Bu tepkimiz SALT SİYASİ BİR TEPKİ olarak değil aklımızın, vicdanımızın

ve ortak mirasımıza, kentimizin değerlerine saygı merkezine kurulmuş bir

dilin dışa vurum şeklidir. Amacımız ayak direme, cephe oluşturmak, birilerini

karşımıza almak değildir. Amacımız el birliğiyle, önemli kabul ettiğimiz bu

konuyu yetkili mercilere taşıyabilmektir.

“MANAVGAT ULUALAN’ı KORUMA PLATFORMU” OLARAK

ORTAK AKILLA ULUALAN’DA NE YAPILMASI GEREKTİĞİ

KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİMİZİ KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK

İSTİYORUZ

1-Kentimizin geleceğini yok edecek projelerin vicdanımızı kanattığı ve

toplumsal kabullerin dışında olduğu aşikârdır.

2-Bizler Manavgat halkı olarak Ulualan’ın “BEN YAPTIM OLDU”

mantığıyla değil, hızlı karar verilmeden, birlikte hareket ederek, halkın

ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Bakanlıklarımız ve yetkili mercilerle

saygı ve işbirliği çerçevesinde planlanmasını istiyoruz.

3-Manavgat’ın İLERİ GÖRÜŞLÜ, AYDIN, YÜREKLİ ve ÇAĞDAŞ

İNSANLARI, YATIRIMA ve GOLFE KARŞI DEĞİLDİR. Bölgemizde golf

alanı olarak seçilebilecek o kadar çok yerken, “Golf” alanı burası

olmamalıdır. Oymapınar’ımız daha uygun bir alandır ve geçmişte Bakanlıkça

Oymapınar’da proje çalışmaları yapılmıştır.

4-Bu nedenle bizler Ulualan’ın, 4 KİŞİYE RANT SAĞLAYACAK GOLF

ALANI OLARAK DEĞİL, HALKA RANT SAĞLAYAN, sosyal donatı

alanlarıyla kentin ticari hayatını canlandıran, gelecek nesillerimize katkı

sağlayan YAT LİMANI VE TEKNE ÇEKEK YERİ’yle, bölgesel

ihtiyaçlarımızı dikkate alarak, “DAYATMAYLA DEĞİL” ortak akılla

planlanmasını istemekteyiz.



3- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Manavgat’ımızın özvarlığı olan bölgemizle

ilgili olarak Manavgat Belediyesi başta olmak üzere, STK’lar ve her şeyden

önce halkımızın düşünceleri göz ardı edilerek yaptığı bu planlama haksızdır ve

“HALKIMIZA RAĞMEN” yapılan bir çalışmadır.

4- Bakanlıkça yapılan planlamada 2 km'lik sahil şeridimizin tamamı, bu golf

alanlarına cepheli olacak şekilde düzenlenmesi ise ÇOCUKLARIMIZIN,

HALKIMIZIN DENİZLE BAĞLANTISININ KOPMASI, İZOLE

EDİLMESİDİR.

*KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞIMIZ HASSASİYETLERİMİZİ

DİKKATE ALARAK GOLF ALANLARI PLANLAMASINI ACİL OLARAK

İPTAL ETMELİDİR.

MANAVGAT ULUALAN’I KORUMA PLATFORMU’muz çalışmalarını,

SONUÇ ALININCAYA kadar sürdürmeye kararlıdır.

Ulualan Bölgemizin golf alanlarına açılmaması ve gelecek kuşaklara en doğru

şekliyle aktarılması amacıyla platformumuzu buraya gelerek veya Türkiye’nin

dört bir yanından SESİMİZE SES OLARAK destekleyen Manavgat halkımıza

ve tüm dostlara teşekkür ediyoruz.

KAMUOYUNA SAYGILARIMIZLA…

MANAVGAT ULUALAN’I KORUMA PLATFORMU

MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ SÖZEN

1- Ahmet BOZTAŞ-Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

2-Erşan ÖZDEN- Manavgat Çevre Koruma ve Turizm Alt Yapı Birliği Başkanı

3- Mehmet USLU- TÜRSAB Turizm Seyahat Acentaları Birliği Başkanı

4-Umut SERTÇELİK- Antalya Barosu Manavgat Temsilcisi

5-Mücahit TATAR – Manavgat Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı

6-Bilal AY –Manavgat Süt ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı

7-Salim AKSOY- Manavgat Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı

8-Emin ERSOY-Manavgat Öğrenci Servisleri Kooperatifi Başkanı

9-Yalçın ZOR - İnşaat Mühendisleri Odası Manavgat Temsilcisi

10- Meryem ÖZKAYMAK- Peyzaj Mimarları Odası Manavgat Temsilcisi



11-Nezih ÖZGENÇ- Manavgat Serbest Muhasebeciler, Mali Müş. Odası Bşk.

12- Ramazan TAŞ- Tersane İşletmecisi

13- Rasim METİN- Manavgat Ziraat Odası Başkanı

14-Abdullah AKÇA- Manavgat Bakkallar, Bayiler ve Büfeciler Odası Bşk.

15-Mustafa AYDIN- Manavgat Servisçiler Odası Başkanı

16-Ali ÇENESİZ- Manavgat Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı

17- Hasan ÖZCAN- Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı

18-Sami Dursun DOĞAN- Manavgat Sabit ve Seyyar Pazarcılar Odası

19- Muammer ÜNAL- Manavgat Şoförler Odası Başkanı

20-Ahmet ATCI- Mimarlar Odası Manavgat Temsilcisi

21-Ömer ŞAHİN- S.S. Manavgat Turizm Geliştirme Koop. Başkanı

22-Zafer KEÇER- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Manavgat Tems.

23-Aliye COŞAR-CHP Manavgat İlçe Başkanı

24-Hatice AVCI- İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı

25- Yusuf HALİMOĞLU – Ak Parti Manavgat İlçe Başkanı

26- Noman ENHOŞ - Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı

27- Hüseyin ÇİN – Demokratik Sol Parti İlçe Başkanı

28- İlhami DEMİRAL – Saadet Partisi Manavgat İlçe Başkanı

29- Mesut ALKAN - Büyük Birlik Partisi Manavgat İlçe Başkanı

30- Tahsin YILMAZ – Manavgat Muhtarlar Derneği Başkanı

31 – Abdullah CENGİZ – Elektrik Mühendisleri Odası Manavgat Tems.

32 – Mehmet KARAÇAN - Antalya Eczacı Odası Manavgat Temsilcisi

33 – Sibel Cengiz KÖMÜRCÜOĞLU – Diş Hekimleri Odası Manavgat Tems.

34 – Bünyamin ŞİMŞEK – Antalya Tabip Odası İlçe Temsilcisi

35 – Sait UÇAR – Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

36 – Yaşar BULUT – Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şube Başkanı

37 – Ünsal GÜN – Türkiye Kuvayi Milliye Mücahit ve Gaziler Derneği

Manavgat Şubesi Bşk.

38 – Engin TÜTER – Manavgat Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Dernek Bşk.

12.06.2020



BASINA VE KAMUOYUNA

Türkiye uzun yıllardır adil yargılanma hakkı, savunma hakkı, yargı

bağımsızlığı ve tarafsızlığı gibi hukuk alanına ilişkin temel prensiplerin

sistematik bir şekilde ihlal edildiği bir ülke konumundadır. 2016 yılı ortasında

ilan edilen ve akabinde kurumsallaşan olağanüstü hal rejimi ile birlikte yargı

alanındaki bu tablo derinleşmiş ve toplumun geniş bir kesimini kapsar hale

gelmiştir. Öyle ki; OHAL ve sonrası itibariyle artık Türkiye'de bir yargı

mekanizmasının varlığından söz edilememektedir. Özellikle siyasi iktidara

muhalif olan kesimlerin yargılamaları, içerdikleri usul ve esas çarpıklıkları ile

bu tablonun en yalın örneği durumundadır. Siyasi iktidar, yargı kararlarına

doğrudan müdahale etmekte, hatta uluslararası mekanizmaları aşabilecek

yolların inşasına soyunmaktadır. Bütün bu tablonun sonuçları bugün en iyi

hapishanelerden gözlemlenmektedir. Türkiye hapishaneleri avukat, gazeteci,

siyasetçi, insan hakları savunucu ve öğrencilerle doludur. Tüm bu insanların

ortak paydası, siyasi iktidar karşısında bir şekilde muhalif duruş sergilemektir.

Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı (ÇHD) Selçuk Kozağaçlı'nın

da bulunduğu ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) çalışanı on sekiz

avukata onlarca yıllık hapis cezası yağdırılan dava dosyası, çizilen bu

bütünlüklü tablonun içerisinde önemli bir yerde durmaktadır. Gerek sanıkların

Türkiye kamuoyu tarafından yakından tanınan ve toplumsal muhalefetin

savunmanlığını üstlenmiş avukatlar oluşu, gerekse dosya kapsamında yaşanan

hak ihlallerinin hukukçu olmayanlarca dahi kavranabilecek yalınlığı, bu

dosyayı Türkiye'nin mevcut hukuksuzluk halinin bir aynası konumuna

getirmiştir. Dosya kapsamında ceza almış iki avukat, Ebru Timtik ve Aytaç

Ünsal, hem müvekkilleri hem kendileri için, bir yandan da ülkede genel olarak

süregelen ve gün geçtikçe kanıksanan bu gidişata dikkat çekebilmek ve dur

diyebilmek için ölüm orucunda olduklarını duyurmuşlardır.



Bugün Türkiye'de insanlar sosyal medyada yazdıkları basit bir eleştiri cümlesi

nedeniyle tutuklanabilmektedir. Siyasi iktidarın doğrudan düşman ilan ettiği

kişiler, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala örneğinde de olduğu gibi,

uluslararası yargı kararlarına rağmen tutuklu kalabilmektedir. Bu ülkenin

Cumhurbaşkanı, kamuoyu karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarını

tanımadığını bağıra bağıra ifade edebilmektedir. Yine Ebru ve Aytaç'ın

yargılandığı dosyadan da bildiğimiz üzere, uluslararası hukuk ilkelerine atıf

yaparak avukatları tahliye eden bir mahkeme heyeti, birkaç saat içerisinde

kararından dönmeye zorlanıp, akabinde sürgün edilebilmektedir. Yargı

bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerinin, adil yargılanma hakkının, savunma

hakkının ihlali ile yargının kurucu unsuru olan savunmaya, avukatlık

mesleğine dönük saldırılar aslında bir bütündür ve ülke adalet sistemini

yansıtmaktadır.

Son günlerin gündem konusu olan baroların seçim sisteminde yapılması

planlanan değişiklikler de hukuk saldırılarının kapsamının geldiği noktayı

göstermektedir. Bu veriler bir arada değerlendirildiğinde bir hukuk devletinden

değil, ancak biat ve korku ile yönetmeye çalışan bir rejimden bahsettiğimiz

açıktır.

Bugün Ebru ve Aytaç'ın da içinde olduğu on sekiz avukatın yargılandığı dava,

Yargıtay incelemesi aşamasındadır. ÇHD’li avukatların yargılandığı bu

dosyada, halen tutuklu yargılanmakta olan Şanlıurfa Barosuna kayıtlı Av.

Sevda Çelik Özbingöl davasında ve pek çok avukatın yargılandığı diğer

davalarda, avukatların özellikle devlet kaynaklı hak ihlalleriyle ilgili savunma

pratikleri cezalandırılmak istenmektedir. Bu nedenle dört duvar ardında sesi

kısılmak istenen sadece avukat değil, toplumsal mücadelelerdir. Dünyanın dört

bir yanından on binlerce insan bu dosya kapsamında tutuklu avukatlar için adil

yargılanma koşullarının sağlanmasını talep etmiştir. Ancak bu talebin aslında,

avukatları aşan bir yanı olduğu herkesçe bilinmekte; on binlerce insan,

süregelen hukuksuzluk haline bir son verilmesi gerektiği isyanını da dile

getirmektedir.



Bizler, hukukçular ve insan hakları savunucuları olarak bu kaygıyı ve isyanı 
paylaşıyor, aynı talebi bir kez de bugün dile getirme sorumluluğunu 
duyuyoruz! Bahsi geçen dosya kapsamındaki hukuka aykırılıklar açık olup, 
bütün dünyaca bilinmektedir. Bu hali ile ilgili hukuka aykırılıkların tespiti ile 
adil yargılanma hakkının tesisine ilişkin şartlar derhal yaratılmalı ve tutuklu 
avukatlar bir an önce serbest bırakılmalıdır. Temenni olarak ifade ettiğimiz 
bu husus, bir talebin kabulü olarak değil, uluslararası ve Anayasal bağlayıcı 
yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak algılanmalıdır.
Bir kez daha söylüyoruz: 
Adil Yargılanma Haktır! 
Avukatları Derhal Serbest Bırakın! 
Adalet Sağlansın, Ebru ve Aytaç Yaşasın!

SAVUNMAYA ÖZGÜRLÜK KOORDİNASYONU

15.06.2020



BASINA VE KAMUOYUNA

SAVUNMA İÇİN SEMBOLİK OLARAK YÜRÜYEN BARO

BAŞKANLARIMIZA ANKARA GİRİŞİNDE YAPILAN HAKSIZ VE

HUKUKA AYKIRI POLİS MÜDAHALESİNİ KABUL ETMİYORUZ. HER

YURTTAŞIMIZ İÇİN GEÇERLİ OLMASI GEREKEN ANAYASAL VE

DEMOKRATİK BİR HAKKIN ONBİNLERCE MESLEKTAŞIMIZI TEMSİL

EDEN BARO BAŞKANLARIMIZA TANINMAMASININ ARTIK

HERHANGİ BİR KAVRAMLA İZAH EDİLECEK BİR YÖNÜ

KALMAMIŞTIR.

BARO BAŞKANLARINA YAPILAN BU SALDIRI SAVUNMAYA ,BİZ

AVUKATLARA VE DAHA VAHİMİ AVUKATLARLA BİRLİKTE HALKIN

HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPILMIŞTIR. BU SALDIRI

ESNASINDA KOLLUK KUVVETLERİNİN BAZI BARO BAŞKANLARINI

DARP ETTİĞİNİ ÜZÜLEREK VE DEHŞET İÇİNDE İZLEDİK. ANAYASAL

BİR HAK OLAN TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞ HAKKININ KANUNSUZ

EMİRLERLE FİZİKSEL OLARAK ENGELLENMESİ HAKKIN GASP

EDİLMESİDİR.BU MÜDAHALE HUKUK VE DEMOKRASİ

TARİHİMİZDE KARA BİR LEKE OLARAK YER ALACAKTIR.

SAĞLIK VE GÜVENLİK SEBEBİYLE TEK BAŞINA YÜRÜYEN BARO

BAŞKANLARINA YÖNELİK BU TUTUM KARŞISINDA SAVUNMANIN

VE BARO BAŞKANLARIMIZIN YANINDAYIZ. BARO BAŞKANLARININ

BU DEMOKRATİK VE ANAYASAL HAKKININ ENGELLENMESİNE

DEVAM EDİLMESİ HALİNDE TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI KİTLESEL

OLARAK HUKUKİ MÜCADELEMİZİ VERMEK ÜZERE ANKARA’YA

ÇAĞIRACAĞIMIZI BELİRTMEKTEYİZ.

SAVUNMA SUSMAYACAKTIR, SAVUNMA SAHİPSİZ DEĞİLDİR.

22.06.2020

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA

Ankara’da Baro Başkanlarına yapılan hukuka aykırı ve savunmaya yönelik

saldırıya karşı anayasal haklarını kullanarak yürüyüş ve açıklama yapmak

isteyen Sakarya Barosuna mensup meslektaşlarımızın tıpkı üç gün önce Baro

Başkanlarına yaşatılır şekilde yasaya ve hukuka aykırı olarak polis tarafından

abluka altına alınmalarını kabul etmiyoruz.

Tüm dünyada evrensel hukuk kuralları gereği konusu suç teşkil etmeyen bu

eylemlerin gördüğü karşılık, Uluslararası Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 128

ülke arasında neden 107. sırada olduğumuzun cevabıdır. Barolar, avukatlar

özelinde, genel manada savunma üzerinde oluşan temel hak ve özgürlüklere

yönelik tüm hukuka aykırılıklara bir an önce son verilmelidir.

Antalya Barosu olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, Sakarya

Barosunun çağrı yapması halinde derhal yola çıkacağımızı kamuoyuna saygı ile

duyururuz. 25.06.2020

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA

Savunmayı susturmaya ve teslim almaya yönelik girişimleri reddediyoruz!

Korkmuyoruz, susmuyoruz!

Antidemokratik, şeffaflıktan ve çağdaş yasa yapım tekniğinden uzak bir şekilde

ve adeta Barolardan ve Avukatlardan saklanarak, kaçırılarak yapılan yasa

çalışmalarında sona yaklaşılmıştır.

Avukatlık yasasında değişiklik öngören yasa teklifi 80 baronun itirazına

rağmen adalet komisyonunda kabul edilmiş ve TBMM genel kuruluna sevk

edilerek görüşülmeye başlanmıştır.

Baro Başkanımız Sayın Av. Polat Balkan ile birlikte diğer Baro Başkanları da

bu teklife karşı sesimizi ve itirazlarımızı dile getirmek için yasa teklifi mecliste

görüşüldüğü süre boyunca nöbette olmak için Ankara’dadırlar. Bugün yine

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve bir kısım meslektaşlarımız Ankara’ya doğru şu

anda yoldadırlar.

Anlaşıldığı kadarıyla, özetle, çoklu Baro ve TBB delege yapısında değişiklik

amaçlanmaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, yurttaşlarımızın adil yargılanma

hakkının, hak arama özgürlüğünün ve savunma hakkının temsilcisi ve

güvencesi olan biz Avukatların ve meslek örgütümüz olan Baroların öncelikli

sorunu bu değildir.

Anayasamızın 135. Maddesi gereği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü

olan Baroların bölünmesine ve parçalanmasına yönelik yasa teklifi, hem siyasal

ve toplumsal ayrışmayı derinleştirecek, hem kamusal hizmetlerin bölünmesine

ve parçalanmasına neden olacak ve hem de hukuk birliğini dağıtacaktır.

Demokratik, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerine uygun ve

neredeyse ideale yakın olan Baroların yapısının ve seçim sistemlerinin

değiştirilmesi, Barolarda etnik, mezhepsel, siyasal vs ayrışmalara ve

bölünmelere neden olacaktır. İdeolojik bölünmenin, etnik parçalanmanın,

tarikat ve cemaatlere göre örgütlenmenin kaldırım taşları döşenecektir! Bu aynı

zamanda meslek düzeni ve ahlakının da parçalanması anlamına gelecektir.



Yurttaşlar giderek adalete ve hukuka ulaşmak için değil, istedikleri sonuca

ulaşmak için siyasal iktidara yakın olduğuna inandıkları Baroların üyesi

meslektaşlarımıza yönelecekler ve bu da ilerleyen süreçte Savcılıklarca ve

Mahkemelerce verilecek kararların hukuki değil, siyasi kararlar olarak

nitelendirilmesine neden olacaktır. Yine Avukatlıktan Savcılık ve Yargıçlığa

geçişte üye olunan Baroya göre bir değerlendirilme yapılacağı da gizlenemez

bir gerçeklik olarak ortaya çıkacaktır!

Baroların siyasal iktidarın güdümüne ve yörüngesine alınması, işlevsiz

kılınması, hak ihlallerine, hukuka aykırılıklara, işkenceye, kötü muameleye,

cinsel istismara, kadına yönelik şiddete, kadın cinayetlerine, çocuk hakları

ihlallerine, çevre katliamlarına, doğa talanına vs karşı sessiz kalınması, tepki

gösterilmemesi isteğinin yasallaştırılması olacaktır!

TBB delege yapısının değiştirilmesi isteğine de, genel itirazlarımızın yanında,

bir soruyla karşılık verilebilir: Teklife göre 43 üyesi bulunan Tunceli Barosu

da, 49 üyesi bulunan Ardahan Barosu da, 93 üyesi bulunan Kilis Barosu da,

bugün itibariyle 4970 üyesi bulunan Antalya Barosu da TBB Genel

Kurulu'nda 4'er delege ile temsil edilecek! Demokrasi ve temsilde adaletten bu

mu anlaşılıyor!

Hukuk Fakültelerinin sayısı 3 Kasım 2002'de kaçtı, bugün kaç? Hukuk

Fakültesi öğrencilerinin sayısı 3 Kasım 2002'de kaçtı, bugün kaç? Stajyer

Avukatların sayısı 3 Kasım 2002'de kaçtı, bugün kaç? Avukatların sayısı 3

Kasım 2002'de kaçtı, bugün kaç? Bu sorulardan yola çıkarsak, bugün

yaşananların sorumlusunun Avukatlar ve Barolar olmadığı; ancak bedelin

bizlere ödetilmeye çalışıldığı gün gibi ortaya çıkacaktır.

Sayın milletvekillerine çağrımızdır;

Adalet için, demokrasi için, hukuk için, insan hakları için, yurttaşlarımız için,

memleketimiz için doğru olan kararı verin ve teklifi tarihin çöp sepetine atın!

Saygılarımızla. 09.07.2020

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

Bu memlekette Avukat olmak ateşten gömlek giymek demektir. Bugün sizlere
avukatlığın doğuşundan itibaren çözdüğümüz sorunları ve gurur kaynağımız olan
hukuk mücadelelerimizi anlatmak isterdik. Ancak ne var ki içinde bulunduğumuz süreç
her gün bir başka hukuk mücadelesi vermek zorunda kaldığımız, dayanışmayı
bırakmadığımız hafızalardan silinmesini istediğimiz bir süreçtir. Bu yıl ülkemizde
avukatlar, kendi evimiz olan adliyelerde hep ötekileştirilmişler, adliye giriş çıkışlarında
hakim, savcı meslektaşların aksine x-ray ile aranarak girebilmişler, gidilen haciz
mahallerinde, adliye koridorlarında darp edilmişler ve daha da acısı ekonomik
zorluklar nedeniyle yaşamlarına son vermişlerdir.
Sonsuza kadar süreceği zannedilen bu devran kendi yarattığı hukuksuzluk altında
ezilecektir. Biliyoruz ki, o zaman geldiğinde bugün başını kuma gömenler veya yasaları
çiğneyenler bizlere yani avukatlarına yardım talepleri için koşacaktır. Biz gene o gün
geldiğinde hukukun üstünlüğü ve insan hakları bakış açımızdan vazgeçmeden adil
yargılanma hakkının sağlanması için sürekli mücadele edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki
savunma hakkı kutsaldır. Bu hakkı savunan “Avukatlar” adaletin yılmaz bir bekçisi ve
kahramanıdır. Adil yargılanma hakkını sağlamak boynumuzun borcudur.
Yaşanılan süreçte saydığımız hukuksuzluklar yetmezmiş gibi 80 baronun ortak
iradesine karşı olarak avukatların veya yargının sorunlarını çözme amacı taşımayan
avukatlık kanununda değişikler yapılmış ve çoklu baro düzenlemesi hayatımıza
girmiştir. Bu düzenlemeyi hukuk ve demokrasi kavramlarıyla savunabilmek mümkün
değildir. Bu düzenlemenin tek amacının “emir ve talimat” altına alamadıkları
avukatları ve baroları yönetebilmek olduğu anlaşılmaktadır. Yaşanılanlar hukuk ve
adalet tarihimizde kara bir leke olarak hatırlanacaktır. Evrensel hukukun genel kabule
ulaştırdığı temel ilkeleri savunmaya devam edeceğiz. Bu sürecin sonunda da Avukatlar
olarak tarih sahnesinde bir kez daha haklı çıkacağız.
Adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan Avukat, Savcı, Yargıç
meslektaşlarımızın ve yurttaşlarımızın yeni adli yılı kutlu ve “adil” olmasını diler, son
söz olarak şunu bir kez daha ve yüksek sesle söylemek isteriz;
Tek gerçek liderimiz olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimlerinden,
cumhuriyetin kazanımlarından, demokrasinin erdemlerinden yana taraf olduğumuzu
vurgular insan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devleti inşa edilinceye kadar inanç ve
kararlılıkla mücadele edeceğimizi basın ve kamuoyu ile paylaşırız. 01.09.2020

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

Avukatlık Kanunu’nun emredici hükmü gereği, Ekim ayının ilk haftası içinde

yapılması zorunlu olan Baro Genel Kurullarının olağan toplantıları YSK,

İçişleri Bakanlığı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının kararlarıyla,

Anayasayı ve Avukatlık Kanunu’nu çiğneyerek, hukuku katlederek

ertelenmiştir. Hukuk devleti değil, kanun devletlerinde bile yapılamayacak bu

işlemler bir kez daha göstermiştir ki, Anayasa ve hukuk devleti ilkeleri

umursanmamakta, keyfilik hüküm sürmektedir. Buna, Anayasal hukuk devleti

ideali için mücadele eden bir hukuk örgütü olarak elbette sessiz kalamazdık.

Bu nedenle, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02/10/2020 tarih ve

2020/91 sayılı kararına karşı, yürütmeyi durdurma istemli iptal davası

açtığımızı, meslektaşlarımızın, basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla. 02.10.2020

Antalya Barosu Başkanlığı



AVUKATLIĞIN ÖZÜNE AYKIRI BU DÜZENLEME KABUL EDİLEMEZ

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 2.

Maddesinde değişiklik yapılarak “yükümlü” tanımının kapsamına serbest

avukatlar da dahil edilmektedir.

Kanun teklifinin gerekçesinde; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.

Maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki taşınmaz alım-satım, şirket vakıf ve

dernek kurulması, idaresi ve devredilmesi işlerinde kimlik tespiti, gerçek

faydalanıcının tanınması, müşterinin durumunun ve işlemlerinin izlenmesi gibi

müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükleri, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve

belge verme, muhafaza ve ibraz yükümlülüklerini yerine getirmelerinin

amaçlandığı belirtilmiştir.

Avukatları, yapmış oldukları işlemler hakkında bilgi ve belge verme, şüpheli

işlem ibrazı, muhafaza yükümlülüğü gibi fiillerle yükümlü kılan bu

düzenleme, başta Avukatlık Kanunun 36. Maddesinde düzenlenen sır saklama

yükümlülüğü olmak üzere avukatlık mesleğinin özüne ve ruhuna aykırıdır. Bu

kapsamda avukatı ihbarcı haline getirerek savunma hakkının yok sayılması

anlamına gelmektedir.

Avukatlık mesleğinin kamusallığı, Anayasal ve tarihsel bir ilke olan savunma

hakkının kutsallığından ve evrensel hukuk prensiplerinden gelmektedir.

Herhangi bir suç isnadı altındaki bireyin başta adil yargılanma hakkı gelmek

üzere temel hak ve özgürlükleri, usuli hakları, masumiyet karinesi, sessiz

kalma hakkı, aleyhine olan delilleri bildirmeme hakkı gibi hakları, toplumsal

savunma makamı ile korunur. Bu korumanın güçlü olması için de avukatlık,

hem formel hem muhteva olarak, serbest ve özgür bir meslek olarak

düzenlenmiş, müvekkili ile özdeşleştirilmesi yasaklanmış ve müvekkili ile

arasındaki ilişki gizli tutularak sır saklama yükümü yüklenmiştir. Avukatın

kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görmesi, yahut sonradan yolsuz

veya haksız olduğu kanısına varması hali de Avukatlık Kanunu’nun 38.

Maddesinde avukatın işi reddetmesinin zorunlu olduğu hal olarak

düzenlenmiştir.



Gerekçesi her ne kadar “kara para suçu”nun giderilmesi olarak gösterilse de,

avukatın tek yükümü SUÇ İLE BAĞLANTI YASAĞI’ na (contact ban) riayet

etmesidir. Avukata mesleğini ifa ederken ;

- İzleme

- Tanıma

- Şüpheli işlem bildirimi

- Şüpheli para muhafazası

gibi yükümlülükler yüklemek, avukatı kolluk görevlisi haline getirmek, dahası

CMK 161. Madde ile birlikte değerlendirildiğinde avukatı savcının emrine

sokmak ve avukatlığın olmazsa olmaz koşulu olan bağımsızlık unsurunu

ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. Savunma hakkının kutsallığı ve

temel hakların başında yer alışı, bu hakları birey adına savunan avukatın tam

anlamıyla bağımsız olmasını gerektirir. Kastedilen bağımsızlık her şeyden

önce; avukatın bir işi kabul etmesinde, işi takibinde ve sonuçlandırmasında

sahip olduğu, herkese ve özellikle tüm erklere karşı olan bağımsızlığıdır.

Toplumsal işbölümleri binlerce yıldır uzmanlaşma meslekleri getirmiştir. Suç

şüphesini takip etmek savcı ve adli kolluğun; suç yüklenmesine karşı

bireylerin masumiyet karinelerini, adil yargılanma haklarını ve savunma

haklarını müdafaa etmek ise avukatların görevleridir.

Anayasanın “ Hak arama özgürlüğü”nü düzenleyen 36. maddesi

“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri

önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma

hakkına sahiptir” şeklinde temel kuralı göstermektedir.

Kimlik tespiti, işlemlerin izlenmesi, bilgi ve belge verme, şüpheli işlem

yükümlülükleri, muhafaza ve ibraz yükümlülükleri avukatların savunma

haklarıyla asla bağdaşmamaktadır. Avukatın sır saklama yükümlülüğüne,

mesleki faaliyeti nedeniyle öğrenilmiş şahsi, ailevi, ticari, kurumsal her türlü

bilgi dahildir. Avukatlık Kanunu, avukatın sır saklama yükümlülüğü sebebiyle

müvekkili ile ilgili öğrendiği hususları açığa vurmalarını yasaklamaktadır.

CMK 46. Maddesi de benzer düzenlemeyi içermektedir. İş sahibi muvafakat

etse dahi avukatın tanıklıktan çekinebilmesi hakkı aslında hukuk devletinin,

savunma mesleğinin ve adil yargılanma hakkı ile kişinin kendini hukuki

güvenlik içerisinde hissetmesinin temelidir.



2008 yılında benzer bir madde Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün

Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 4.

Maddesinin (ş) bendine eklenmiştir. Danıştay 10. Dairesi ise 2008/1675 E.

2013/508 K. numaralı ve 24.01.2013 tarihli kararı ile bu bendi iptal

edilmiştir.

21. YÜZYILDA AVUKATLIK MESLEK KURALLARINA DAİR TURIN

İLKELERİ, 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası

Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilmiştir. Türkiye bu genel

kurulun katılımcısıdır. Anayasa Mahkemesi birçok kararında, Turın İlkelerine

uluslararası sözleşme niteliğinde atıflar yapmaktadır.

TURIN İlkelerine göre;

“müvekkillerini temsil etmeleri vesilesiyle öğrendikleri her türlü gerçeği ve

bilgiyi gizli tutmak avukatların görevidir.”

“Avukatlar mesleklerini icra ederken elde ettikleri bilgileri açıklamaya

zorlanmamalıdır.”

Evrensel hukuk kuralları, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler, iç

mevzuatımız açıktır. Avukatlar, işleri nedeniyle vakıf olduğu bilgileri,

paylaşamaz, paylaşmaya zorlanamaz. Aksi düzenlemeler, avukatlık

mesleğinin doğasına aykırıdır, savunma hakkını ve hukuk devletini yok eder.

Yargı fonksiyonu bütünüyle sakatlanır.

Bu düzenlemeden derhal vazgeçilmelidir. Saygılarımızla. 24.12.2020
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BASINA VE KAMUOYUNA

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1954 yılında Türkiye tarafından

imzalanmış olup, taraf devletler sözleşmeye uyma yükümlülüğü

altındadır. Bu yükümlülük gereği Anayasamızın 90/5. maddesi “Usulüne

göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar kanun

hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa

Mahkemesi’ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel

hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı

konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda

milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.” şeklinde

düzenlenmiştir. Anayasamızda yer alan bu hüküm açıkça AİHM

tarafından verilen kararların öncelikli ve bağlayıcı olduğunu ifade

etmektedir. Bilindiği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin

“Kararların bağlayıcılığı ve infazı” başlıklı 46. maddesinde “1. Yüksek

Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda Mahkeme’nin verdiği

kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler...”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi tarafından 22 Aralık

2020 tarihinde verilen, içtihat niteliğinde olup, AİHM’nin bütün

dairelerini ve devletleri bağlayıcı ve kesin nitelikteki Selahattin Demirtaş

kararında hak ihlaline, tutukluluğunun siyasi olduğuna ve sonlandırılması

gerektiğine ve ayrıca AİHM kararlarına uyulması gerektiğine

hükmedilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, biz kez daha vurguluyoruz:

Antalya Barosu olarak tüm hak ihlallerinin, hukuka aykırılıkların

karşısındayız, tutuklamaların da hukuka uygun ve hak ihlallerine neden

olmayacak şekilde olması gerektiğini düşünüyoruz.



AİHM kararlarının icrasını takip eden Avrupa Konseyi Bakanlar

Komitesi 2019 raporuna göre Türkiye, uygulamadığı 184 AİHM

kararıyla, “AİHM kararlarını uygulamayan ülkeler” listesinde ikinci

sırada yer almaktadır. Uygulanmayan bu kararlardan dolayı bugüne

kadar Türkiye toplamda milyonlarca Euro tazminat ödemiş

durumdadır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, olması gerekir. İç hukuk ve

milletlerarası hukuk kuralları ile bağlıdır. Hukuk devleti olmanın bir

gereği olarak da tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları

Sözleşmesi’nin 46. maddesi gereğince kesin ve bağlayıcı olan AİHM

kararlarına uygun hareket edilmeli, milletlerarası hukuktan doğan

yükümlülükler derhal yerine getirilmelidir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce uygulanmadığı

gibi, AİHM kararlarının da uygulanmaması, 2020 İnsani Özgürlük

Endeksinde 162 ülke arasında 119.; Hukukun Üstünlüğü Endeksinde

128 ülke arasında 107. sırada yer alan, Özgür Olmayan Ülkeler

kategorisinde sayılan, özgürlüklerin son 10 yılda Burundi'den sonra en

çok gerilediği ikinci ülke olan ülkemizi daha da geriye götürecek ve

bundan herkes zarar görecektir. Biz bu utancın bir parçası olmadık,

olmayacağız! 28.12.2020

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya ili Korkuteli ilçesi Kargalık mahallesinde bulunan bir sahanın 24,91

hektarlık kısmında yapılması planlanan maden ocağı projesi ile ilgili olarak

verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına karşı,

Baromuz ve bir kısım yurttaşlar tarafından, Antalya Valiliği'ne karşı açılan

yürütmenin durdurulması ve iptal istemli davada, Antalya 2. İdare

Mahkemesi'nce, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN

DURDURULMASINA itiraz yolu kapalı olmak üzere karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 12/01/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya ili Korkuteli ilçesi Kargalık mahallesinde bulunan bir sahanın 24,91

hektarlık kısmında yapılması planlanan maden ocağı projesi ile ilgili olarak

verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına karşı,

Baromuz ve bir kısım yurttaşlar tarafından, Antalya Valiliği'ne karşı açılan

yürütmenin durdurulması ve iptal istemli dava sonunda, Antalya 2. İdare

Mahkemesi'nce, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE karar verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 09/03/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



DAHA NE KADAR ÖLECEĞİZ!

BASIN AÇIKLAMASI

Bizler; haklarınızın savunmanları, her daim “hukukun üstünlüğü” diye haykıran

ancak etten kemikten oluşumuzu çoğunlukta göz ardı ettiğiniz; ne acıdır ki hep

baktığımız davalarla özdeş tutup davanızın tarafıymışız gibi gördüğünüz;

Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza ve

korun(a)mamıza tanık olduğunuz avukatlarız.

Bugün de hasım bellendik, bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz

bugün, Gebze’de öldürüldük!

İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde bir eve hacze giden

İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı

saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y.Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan

göğsüne ateş etti, meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını

kaybetti…

Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği

haciz mahallinde katledildi.

Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir.

Artık yeter!

Avukatlara yönelik her saldırıdan sonra yılmadan söyledik; Avukat, yargı

mekanizmasının sacayağıdır, hakim ve savcı nasıl korunuyorsa, avukat da öyle

korunmalıdır dedik. Savunmanın kutsallığından bahisle, uygulama ve

söylemlerle meslek mensuplarımızı hedef göstermeyin dedik. Gün gelecek

sizin de avukata ihtiyacınız olacak dedik.

Dinletemedik… Hakarete uğradık, dövüldük, bıçaklandık, öldürüldük.

Daha ne kadar öldürüleceğiz?

Gebze’de hayatını kaybeden genç meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’a,

Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve dayanma gücü, üyesi olduğu İstanbul Barosu

Başkanlığı nezdinde tüm meslektaşlarımıza başsağlığı diliyor; Gözaltına alınan

saldırganın en ağır cezaya çarptırılması için yargılama aşamasında davaya

müdahale talebinde bulunacağımızı bu vesileyle kamuoyuna duyuruyoruz.

17/03/2021



1. Adana Barosu

2. Adıyaman Barosu

3. Afyonkarahisar Barosu

4. Ağrı Barosu

5. Aksaray Barosu

6. Amasya Barosu

7. Ankara Barosu

8. Antalya Barosu

9. Ardahan Barosu 

10. Artvin Barosu

11. Aydın Barosu

12. Balıkesir Barosu

13. Bartın Barosu

14. Batman Barosu

15. Bilecik Barosu

16. Bingöl Barosu

17. Bitlis Barosu

18. Bolu Barosu

19. Burdur Barosu

20. Bursa Barosu

21. Çanakkale Barosu

22. Çankırı Barosu

23. Çorum Barosu

24. Denizli Barosu

25. Diyarbakır Barosu

26. Düzce Barosu

27. Edirne Barosu

28. Elazığ Barosu

29. Erzincan Barosu

30. Erzurum Barosu

31. Eskişehir Barosu

32. Gaziantep Barosu

33. Giresun Barosu

34. Gümüşhane-Bayburt Barosu

35. Hakkari Barosu

36. Hatay Barosu



37. Iğdır Barosu

38. Isparta Barosu

39. İstanbul Barosu

40. İzmir Barosu

41. Kahramanmaraş Barosu

42. Karabük Barosu

43. Karaman Barosu

44. Kars Barosu

45. Kastamonu Barosu

46. Kayseri Barosu

47. Kırıkkale Barosu

48. Kırklareli Barosu

49. Kırşehir Barosu

50. Kilis Barosu

51. Kocaeli Barosu

52. Konya Barosu

53. Kütahya Barosu

54. Malatya Barosu

55. Manisa Barosu

56. Mardin Barosu

57. Mersin Barosu

58. Muğla Barosu

59. Muş Barosu

60. Nevşehir Barosu

61. Niğde Barosu

62. Ordu Barosu

63. Osmaniye Barosu

64. Rize Barosu

65. Sakarya Barosu

66. Samsun Barosu

67. Siirt Barosu 

68. Sinop Barosu

69. Sivas Barosu

70. Şanlıurfa Barosu

71. Şırnak Barosu

72. Tekirdağ Barosu

73. Tokat Barosu

74. Trabzon Barosu

75. Tunceli Barosu

76. Uşak Barosu

77. Van Barosu

78. Yalova Barosu

79. Yozgat Barosu

80. Zonguldak Barosu



22.03.2021

BASINA VE KAMUOYUNA

Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ve 

bunlarla mücadeleye ilişkin bir insan hakları sözleşmesi olan 

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı 

kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılamanın 

duruşmalı olarak yapılması ve yargılama sonunda da yok 

hükmünde olduğunun tespit edilerek iptal edilmesi ve ayrıca 

söz konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesinin 3. Maddesinin 1.ve 3. Fıkralarının Anayasa’ya 

aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna 

başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır.

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasayla güvence altına alınan 

ve insan onurunu somutlaştıran hak ve özgürlüklere aykırı 

olan, kendi Anayasa hukukumuzu bile ihlal eden dava konusu 

Cumhurbaşkanı kararına karşı, demokrasi, hukuk devleti ve 

insan hakları uğruna mücadelemiz sürecektir.

Antalya Barosu Başkanlığı 



01.04.2021

RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Yaygın yayın yapan ve tüm dijital platformların kanal listesinde ilk 

sıralarda yer alan Kanal D isimli televizyon kanalında uzun yıllardır 

süren “Arka Sokaklar” isimli dizinin 26.03.2021 tarihli 583. 

bölümünde avukat rolünü canlandıran şahıs, polis rolünü canlandıran 

kişilerce kelepçelenerek gözaltına alınmakta ve yine aynı sahnede 

polis memuru tarafından avukata tokat atılmaktadır. Şikâyet konusu 

sahnede avukata karşı “rahat dur”, “bu daha hiçbir şey” gibi tehdit ve 

hakaret içerikli cümleler sarf edilmekte, polis memurlarına da “oğlum 

tutsanıza şunu”, “bir adamı zapt edemiyorsunuz, kelepçeleyin şunu” 

dendikten sonra avukat tokat atılarak zapt edilmeye çalışılmaktadır.

İlk olarak belirtilmesi gereken şudur ki; Avukatlık mesleği, 1136 Sayılı 

Avukatlık Kanunu ve sair mevzuat uyarınca kamu hizmetidir. 

Ülkemizde yargı mekanizması 3 sacayağından oluşmaktadır. Bunlar 

iddia, savunma ve hüküm olmakla birlikte savunma mekanizmasını ifa 

eden kişiler kamu görevlisi sıfatına haiz avukatlardır. Ne yazık ki 

toplumumuzda sık sık avukatların müvekkillerinin haklarını savunan 

bir vekil olduğu göz ardı edilmekte ve ilgilendikleri davalarla özdeş 

tutulmaktadır. Bu sebeple senaryo gereği dahi olsa bir kamu 

görevlisinin yine bir başka kamu görevlisi tarafından hakarete 

uğraması, darp edilmesi ve sokak ortasında herkesin görebileceği bir 

biçimde aşağılanarak ters kelepçe ile zorla polis aracına bindirilmesi 

toplum vicdanını derinden yaralamıştır.



Hangi sebeple olursa olsun avukat olduğunu beyan etmiş bir kimseye bu 
tarz bir muamele yapılabilmesi kabul edilebilir değildir. Üstelik dizide 
polis rolünü üstlenen kişi, vatandaşlara karşı yerinde olarak “iyi polis” 
olarak lanse edilmekte, sanki onun yaptığı tüm fiiller de doğruymuş gibi 
bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır. Hal böyle olunca hukuka aykırılığın 
boyutu daha da artmaktadır.
Kaldı ki bu muamele bir avukata değil de sıradan bir vatandaşa karşı 
gerçekleştirilseydi dahi hiçbir haklılık payı bulunmadığı gibi bu 
muamelenin kanun ordusu niteliğindeki polis teşkilatının vakar ve 
itibarına da zarar vereceği tartışmasızdır. Yargı erkine hizmet eden iki 
görevin böylelikle çatışma içinde gösterilmesi de son derece tehlikelidir. 
Ortada işlenmiş bir suç varsa kolluğun görevi yalnızca suçun icra 
hareketlerine son verilmesini sağlamak veya icrayı engellemek, delilleri 
hukuka uygun biçimde toplamak ve suç şüphesi altında bulunan kişileri 
yine hukuk kuralları çerçevesinde derdest ederek ifadesini almaktan 
ibarettir.

Avukatlara karşı, görevleri nedeniyle işlenen suçların her 
geçen gün arttığı toplumumuzda şikâyet konusu yayında 6112 sayılı 
Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının b, c, ç, g, ı, ş bentleri ile 2. ve 3. 
fıkraları ihlal edilmiştir. Nitekim ilgili kanunun m.8/1-b bendinde yayın 
hizmetleri “….sınıf….farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik 
edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” denilerek bu tarz 
tahrik içerikli yayınların yaptırıma tabi olacağı düzenlenmektedir. Zira 
bahsi geçen dizinin ilgili bölümünde avukata yönelik gerçekleşen haksız 
ve çirkin muamele vatandaşlar arasında tahrik uyandırmakta, adeta 
polis ve avukatları birbiriyle çatışma içerisine sokmaktadır. Avukatın 
polis tarafından tokatlanabildiği bir yayın aynı kanunun 8/1-c bendinde 
belirtilen "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı 
olamaz" hükmüne de aykırılık teşkil etmektedir. Hukukumuzda “kişilerin 
adaleti” kavramı yoktur. Adaleti tesis etme yetkisi Anayasa tarafından 
yalnızca yargı makamlarına tanınmış bir yetkidir. Hukukun üstünlüğünün, 
yargının kurucu unsuru olan savunmanların kolluk tarafından darp 
edilmesi ve ters kelepçeyle zapt edilmesiyle sağlanamayacağı açıktır. 



Aynı şekilde ilgili yayın 6112 sayılı kanunun m.8/1-ç'ye aykırı biçimde, çirkin 

ve insan onuruna yakışmayacak derecede muamele içermektedir. Aynı fıkranın 

devamında, “yayınlar kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük 

düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez” denmesine 

rağmen yayın kuruluşu kişi olarak avukatı, meslek olarak da avukatlığı küçük 

düşürmekte ve aşağılamaktadır. Polisin avukata karşı gerçekleştirdiği darp ve 

tokat eylemi, hem 6112 sayılı kanunun m.8/1-g ile yasaklanmakta hem de 5237 

sayılı TCK kapsamında suç sayılmaktadır. Yayın aynı zamanda kanun 

kapsamında düzenlenen gerçeklik ve doğruluk ilkesine aykırılık teşkil etmekte 

ve toplumda “avukata karşı suç işlenebilir” algısı yaratmaktadır.

Bahsi geçen “Arka Sokaklar” adlı dizi uzun yıllardır aynı televizyon 

kanalında ve en izlenir saatte yayınlanmakta, küçükten büyüğe her yaş grubu 

tarafından da takip edilmektedir. Gelişim çağındaki çocuklar ve olgunlaşma 

dönemindeki gençler açısından olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar 

içeren bu dizi, özellikle son bölümünde yayınlanan avukat-polis çatışmasıyla 

çocuk ve gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimlerine büyük bir zarar vermiştir. 

6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. ve 3. fıkraları çocukları şiddete 

yönlendiren zararlı içerikler ile olumsuz örnek oluşturabilecek davranışları 

içeren yayınların yine aynı kanunun 32. maddesi kapsamında denetime tabi 

tutulacağı ve yaptırım uygulanacağı hususunu düzenlemektedir.

İlgili yayının, yukarıda açıklanan sebepler doğrultusunda 

değerlendirilmesi ve yayıncı kuruluş ve sorumlular hakkında 6112 sayılı Radyo 

Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32. 

maddesi ve diğer hükümleri doğrultusunda idari yaptırım uygulanması 

gerekmektedir.
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BASINA VE KAMUOYUNA 

Cumhuriyet tarihinin en ağır ve karanlık süreçlerinden birinden geçiyoruz:

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Anayasa Mahkemesi (AYM)’nin

kararlarının tanınmadığı, olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne

bağlandığı, OHAL’in kalıcılaştığı, “Kanun Üstünde Kararnameler”le

yönetildiğimiz, rejimin değiştiği, kuvvetler ayrılığı ilkesinin şeklen bile

umursanmadığı, yargının bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile davranamadığı,

basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı,

demokrasi ve özgürlükler gibi uluslararası bazı verilere göre üçüncü dünya

ülkelerinin bile gerisine düştüğümüz günlerdeyiz.

Devletin varlık ve meşruiyet kaynağı yargının tek kurucu sivil ayağı olan

savunmanın, yurttaşlarımızın adil yargılanma hakkı ve hak arama özgürlüğünün

temsilcisi olan avukatların adliyelere aranarak girebildikleri,

müvekkillerine/müvekkil adaylarına ilişkin sorgu bile yapamadıkları,

avukatlara kısıtlı alan/avukatlardan arındırılmış bölgelerin oluşturulduğu,

ekonomik ve mesleki sorunlarına hiçbir ciddi ve kalıcı çözüm üretilmediği,

intihara sürüklendiği, işkence gördüğü, katledildiği, akademisyenlerin,

aydınların, gazetecilerin, yazarların, yurttaşların adil yargılanma haklarının ihlal

edildiği, çocukların cezaevlerinde büyümek zorunda bırakıldığı, çocuk

istismarı, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin önlenemediği gibi, bu

konularda hiçbir politika üretilmediği, dezavantajlı ve kırılgan gruplara yönelik

baskıların, hak ihlallerinin her geçen gün yoğunlaştığı, çevremizin ve

doğamızın talan edildiği, yağmalandığı, kültürel ve tarihi eserlerimizin imha

edildiği, YSK eliyle demokrasiye darbe yapıldığı, kayyum atama pratikleri ile

halkın seçme ve seçilme hakkının, iradesinin yok sayıldığı, Covid–19 küresel

salgınının ölümcül ve yıkıcı sonuçlarının her geçen gün daha da ağırlaştığı,

damgalı ve tescilli bir fetö projesi üzerinden Avukatların ve Baroların

susturulup, teslim alınmak istendiği, seçim sandıklarının kaçırıldığı, TBB’ye

egemen olan anlayışın hukuk devleti ve insan hakları, mesleğimizin onuru ve

saygınlığı mücadelesini yapmaktan bilerek ve isteyerek vazgeçtiği,

mesleğimizin ve meslek örgütümüzün felsefesini, kültürünü ve tarihini

hançerlediği günlerde mücadele ediyoruz.



Bir başka söyleyişle, her siyasal sistemin Aşil topuğu olan adalet, demokrasi ve

hukuktan kopuşa sürüklendiğimiz, baskıcı ve otoriter bir iklimin hüküm sürdüğü,

özgür olmayan ülkeler arasına düştüğümüz, yargının siyasal iktidarın bir kolu

gibi davrandığı günlerde, korkunun sofrasında yılgınlık yememeye,

hayallerimizden vazgeçmemeye, boyun eğmemeye kararlıyız.

Varlığımızı kurtarıcımız ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve

devrimlerine, Cumhuriyetin kazanımlarına ve demokrasinin erdemlerine borçlu

olduğumuzun bilincindeyiz. Hukuk devleti ve insan haklarından yana tarafız. Bir

Cumhuriyet kurumu olmanın onuru ve vakarıyla, gerçek bir demokrasi, gerçek

bir hukuk devleti inşa edilinceye kadar, cesaret ve kararlılıkla mücadele etmeyi

sürdüreceğiz. Adalete ve hukuka ulaşacağız; bir gün mutlaka…

Tarihin bu döneminde Avukatlık yapmanın bir kahramanlık olduğunu biliyor ve

bütün meslektaşlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz.

Yaşasın Hukuk, Yaşasın Savunma, Yaşasın 5 Nisan! 05.04.2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA

Yeter artık yeter! Bu saldırı aynı zamanda savcılara, yargıçlara, yurttaşların adil

yargılanma ve hak arama özgürlüğüne yapılmıştır!#AvukataDokunmaBASINA

VE KAMUOYUNA Yeter artık yeter!Avukata yapılan saldırı, savcıya da

yapılmıştır, yargıca da yapılmıştır!Dün gündüz saatlerinde görevleri gereği hacze

gittikleri bir işletmede meslektaşlarımız Av. Berkan Kırankaya ve Av. Uğurcan

Arslan, işletme sahipleri ve çalışanlarından oluşan yaklaşık 10 kişilik bir grup

tarafından taşlı, sopalı ve kütüklü saldırıya uğramıştır. Görevleri gereği ve

görevlerini yaptıkları sırada silahla linç edilmek istenen ve adeta öldürülmeye

çalışılan meslektaşlarımızdan biri ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.

Saldırganlardan 3 kişi yakalanabilmiş, diğer şüpheliler hala yakalanamamıştır.

Antalya Barosu olarak olayın hemen ardından hem adli hem de hastane

sürecinde meslektaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da meslektaşlarımızın

yanında olduğumuzu, etkili ve özenli bir soruşturma yapılmasını beklediğimizi,

yargı görevini yapan Avukatlara saldıranlarla yargı önünde hesaplaşacağımızı

meslektaşlarımızın, basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

10/04/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

“Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.” M. K. Atatürk

23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı ve Türk halkının 

egemenliğini ilan ettiği tarihtir. 101 yıl önce bugün “Milletin bağımsızlığını yine 

milletin azim ve kararı kurtaracaktır” düşüncesi ışığında hem saltanata hem de işgal 

güçlerine karşı başlatılan milli mücadele hareketiyle Ulusal Egemenliğe dayalı tam 

bağımsız bir Türkiye’nin temelleri atılmıştır.

Covid 19 pandemisinin zirve yaptığı bu günlerin de geçeceğine ve gelecek 

bayramları önemine yaraşır coşku ve kıvançla kutlayacağımız günlere olan 

inancımızı kaybetmeden; geçen yıl olduğu gibi ne yazık ki bu yıl da 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızı evlerimizde kutlayacağız.

Yurdumuzda her alanda, her geçen gün giderek kararan tablo ile karşı karşıya olsak 

da mücadele azmimizi yüksek tutarak ve hiçbir şekilde mücadeleden yılmadan, Ulu 

Önder Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, iyimser bir umut ve inançla 

yürümekte daha da kararlıyız.

Tüm dünyada milyonlarca çocuk şiddete maruz kalmakta, savaş ve şiddetin ortasında 

insanlık dışı şartlarda yaşamaya mecbur edilmekte, küçük yaşta evlenmek zorunda 

bırakılmakta, çocuk oldukları unutularak cezaevlerinde yaşamaya mahkum 

edilmektedir. Çocuklara bayram armağan eden ilk ve tek ülke olan Türkiye'de 

Çocuklara yönelik ihmal ve istismar haberleri gündemden düşmemekte, çocuğa 

yönelik şiddet, çocuk ticareti, çocuk işçiliği, çocukların eğitim ve sağlık haklarına 

dair ihlaller her geçen gün artarak devam etmektedir.

Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın savaştan, çatışmadan, şiddetten, ihmal ve 

istismardan uzak, sağlıklı, mutlu ve güvenli bir yaşama kavuşması hepimizin ortak 

arzusu olmalıdır. İşte bu düşünceden hareketle; Antalya Barosu Çocuk Hakları 

Merkezi olarak; toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve yasal ortamda çocuk 

haklarının korunması adına üzerimize düşen bütün görevleri yerine getirmeye hazır 

olduğumuzu, çocuklara yönelik tüm hukuksuzluklarda onların yanında olacağımızı, 

çocuk hak ve ihlallerinin takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyu ile 

paylaşıyor ve geleceğimiz olan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

bayramını kutluyoruz. 23.04.2021

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



BASINA VE KAMUOYUNA  

27/04/2021 tarihinde Antalya adliyesi girişinde hukuka ve

Avukatlık Kanunu’na aykırı olarak uygulanan x-ray ve duyarlı

kapı dayatması nedeniyle, çantasını x-ray cihazından geçirmek

istemeyen kadın meslektaşlarımıza, bir özel güvenlik görevlisi

tarafından, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylenip, fiili saldırıda

bulunulmuş, aynı özel güvenlik görevlisi, uyarılmasına karşın,

meslektaşlarımızın üzerine yürümüş, “Bir dahaki sefere zor

kullanacağını” söylemiş ve pervasız saldırılarına devam etmiştir.

Bu açıklanamaz ve kabul edilemez saldırı, yurttaşların adil

yargılanma hakkına ve hak arama özgürlüğüne, dahası yargıya

yapılmıştır. Sorumlusu özel güvenlik görevlisi olduğunu kadar,

ona bu cesareti verenlerdir! Avukatlara yönelik ayrımcılık içeren,

Avukatları ötekileştiren, “olağan şüpheli”, “potansiyel suçlu” gibi

gören anlayışa dayalı bu hukuka aykırı ve yasadışı uygulamaya

son verilmesi ile ilgili Adalet Bakanlığı’na yazılan yazının yanıtı

beklenmekte olup, bugün yaşananlarla ilgili gerekli hukuki ve

cezai süreç derhal başlatılacaktır. Basının, kamuoyunun ve

meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. Saygılarımızla.

27/04/2021



BASINA VE KAMUOYUNA

T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2021 tarih

ve 2021/19 sayılı, “Ses ve görüntü alınması” konulu Genelgesiyle ilgili

olarak, Genelgenin anayasal ve yasal dayanağının bulunmadığı, bir

idari işlemde bulunması gereken hiçbir unsuru taşımadığı, hukuk

devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, hak arama özgürlüğüne,

savunma hakkına, halkın bilgi alma ve gerçekleri öğrenme hakkına,

basın özgürlüğüne, haberleşme özgürlüğüne vs aykırı olduğu

iddialarıyla, T.C. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü

aleyhinde, öncelikle yürütmenin durdurulması, yapılacak olan

yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle

Danıştay’da dava açılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

03/05/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA 

Antalya Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 30/04/2021 tarih ve

2021/30 sayılı işleminin“29 Nisan 2021 Perşembe günü̈ saat 19:00’dan

itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00’e kadar sürecek olan

tam kapanma döneminde, ilimiz genelinde bulunan tekel büfelerinin

kapalı tutulmasına, market, bakkal, büfe gibi yerlerde de alkol urunü

satılmamasına” kısmının, AİHS, Anayasa ve hukuk devleti ilkesine

aykırı olduğu, kamu yararı nedenine dayanmadığı, özel hayatın gizliliği

ve korunması ilkesini ihlal ettiği vs iddialarıyla, Antalya Valiliği

aleyhinde, işlemin süreli olması, hukuka açıkça aykırı olup, ileride

telafisi olanaksız/zor zararlar doğuracak olması, mahkeme kararının

etkili olabilmesi nedenleriyle, davalı idarenin cevabı beklenmeksizin

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA, yargılamanın duruşmalı

olarak yapılıp, sonunda da İPTAL EDİLMESİNE karar verilmesi

istemiyle Antalya Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 04/05/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASIN VE KAMUOYUNA

İsrail’in, Mescid-i Aksa’da gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınamak, bu saldırının 

karşısında durmak; hukuka aykırılığın, savaş suçunun, insan hakları ihlallerinin 

karşısında durmak demektir.

Kudüs sorunuyla ilgili özellikle 1967’den bu yana BM’de alınan çok sayıdaki 

kararda; “Kudüs’ün uluslararası bir statüye sahip olduğu, İsrail’in Kudüs’ü işgalinin 

tanınmadığı, İsrail’in şehrin statüsünü ihlal eden bütün girişimlerinin geçersiz 

olduğu” sürekli olarak tekrarlanmıştır. Lakin BM tavsiye-uyarı-kınama gibi 

kararlarının yanında sürece yalnızca tarafları müzakereye davet ederek müdahil 

olmuştur. Oysaki BM’nin sürekli olarak tarafları uzlaşmaya davet etmek yerine, 

gerektiğinde yaptırım uygulayabilecek şekilde sürece daha etkin dâhil olması 

gerekmektedir. Kısacası BM’nin sadece birtakım kararlar alarak sorunun adil bir 

şekilde çözülmesini sağlayamadığı açıktır; yapılması gereken, bu kararların 

uygulanmasını mümkün kılacak adımlar atmaktır.

İsrail bu insanlık dışı saldırısı ile taraf olduğu Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ni, 

bağlayıcı BM Güvenlik Konseyi Kararlarını, savaş bölgelerinde ve işgâl altında 

yaşayan sivilleri korumayı taahhüt eden 1949 Cenevre Sözleşmelerini, İnsan Hakları 

Evrensel Beyannamesi'ni ihlâl etmektedir.

İsrail devletinin 4 gündür Mescid-i Aksa’da sivil halka karşı saldırıda bulunması, 

İsrail’in bir devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi davrandığını da gözler önüne 

sermektedir. İsrail, Filistin topraklarında insanlık suçu işlemektedir.

Hatta BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ifade ettiği gibi, Kudüs’te 

yaşananlar insan hakları ihlalinden öte tam anlamı ile bir savaş suçudur.

İsrail kolluk kuvvetlerinin, sivil halka karşı kullandığı orantısız güç, İsrail’in hakkı 

olmayan yere tecavüzü ve müdahalesi kabul edilemez.

Evrensel tüm hukuk metinlerinde güvence altına alınmış yaşam hakkını, din ve 

vicdan özgürlüğünü, ibadethane dokunulmazlığını hiçe sayarak saldırıda bulunan 

İsrail devletini kınamak bırakın her hukukçunun her insanın boynunun borcudur.

İsrail devleti uluslararası kararlara, sözleşmelere saygı duymasını öğrenmeli, buna 

aykırı davranışlarının hesabını da uluslararası arenada vermelidir.

İsrail’i işgal ettiği Filistin topraklarındaki yasadışı uygulamalarını sonlandırmaya ve 

bölgede gerginliği ve hukuksuzluğu artıracak hareketlere son vermeye davet 

ediyoruz.



4 gündür, İsrail’in, Filistin halkına karşı sürdürdüğü ve insanlıkla, uluslararası 

teamüllerle, savaş hukuku ile bağdaşmayan, bu haksız saldırısının uluslararası 

hukuka ve insan haklarına aykırılığını hep birlikte dile getirmekle İsrail devletinin 

hukuk ve insanlık dışı bu saldırısını aşağıda imzası bulunan baro başkanları olarak 

şiddetle kınıyoruz.

1. Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

2. Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

3. Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin

4. Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın,

5. Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak,

6. Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere,

7. Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan,

8. Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,

9. Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız

10. Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

11. Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

12. Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

13. Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

14. Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

15. Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

16. Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

17. Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

18. Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

19. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

20. Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

21. Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu

22. Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar

23. Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

24. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

25. Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay

26. Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar

27. Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür

28. Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk

29. Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

30. Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

31. Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

32. Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

33. Gümüşhane-Bayburt Av. Serkan Pekmezci



34. Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

35. Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın

36. Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan

37. Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

38. İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

39. İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

40. Kahramanmaraş Barosu Bşk. Av. Muhammed Burak Gül

41. Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah Köklü

42. Karaman Barosu Başkanı Av. Oktay Yılmaz

43. Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

44. Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

45. Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

46. Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın

47. Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

48. Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu

49. Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

50. Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ

51. Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

52. Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

53. Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

54. Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

55. Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz

56. Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

57. Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

58. Nevşehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Necmi Öncül

59. Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk

60. Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

61. Osmaniye Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan

62. Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak

63. Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz

64. Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

65. Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

66. Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim

67. Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

68. Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

69. Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

70. Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı

71. Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

72. Uşak Barosu Başkanı Av. Emin Coşkun

73. Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

74. Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

75. Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

76. Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu



İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 10 YAŞINDA!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ!

İstanbul Sözleşmesi'nin 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya

açılmasının ve Türkiye tarafından ilk imzacı olarak imzalanmasının 10.

yıldönümünde, Sözleşme’ den 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı

Kararıyla çekilmenin; hukuka, Anayasaya ve uluslararası sözleşmelere

aykırı olduğunu bir kez daha beyan ediyoruz.

Kadına karşı şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve ayrımcılığın bir

sonucu olarak gören; kadına yönelik şiddeti insan hakkı ihlali olarak

kabul eden İstanbul Sözleşmesi'nin tüm hükümleriyle etkin uygulanması

taleplerimizi yükselttiğimiz bir dönemde, Türkiye’nin İstanbul

Sözleşmesi'nden üstelik "hukuka aykırı bir şekilde” çekilmesi kabul

edilemez.

Devletin görevi bireylerin haklarını, hayatlarını korumak, eşitsizliği ve

ayrımcılığı ortadan kaldırarak şiddetsiz bir ortam ve yaşam hakkı

sağlamaktır.

Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak; kadınları korumasız

bırakacak çekilme kararının geri alınması için yetkilileri göreve davet

ediyor, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu, İstanbul

Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi, hukuki mücadelemizi

sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz. 12/05/2021



Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın,

Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak,

Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere,

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan,

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan,

Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

Çankırı Barosu Başkanı Av. Erkan Köroğlu

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay

Edirne Barosu Başkanı Av. Alper Pınar

Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa Yentür

Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem Aktürk

Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Gümüşhane-Bayburt Av. Serkan Pekmezci

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın

Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

Kahramanmaraş Barosu Bşk. Av. Muhammed Burak Gül



Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah Köklü

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Kırşehir Barosu Başkanı Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu

Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Necmi Öncül

Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper Öztürk

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil Yavuzdoğan

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih Sevim

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

Tokat Barosu Başkanı Av. Melih Yardımcı

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

Uşak Barosu Başkanı Av. Emin Coşkun

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu



BASINA VE KAMUOYUNA

1949 Yılından beri Çin Halk Cumhuriyeti yönetimi altında bulunan Doğu 

Türkistan’da, insan hakları ihlalleri hayatın tüm alanlarında varlığını artırarak 

devam ettirmektedir.

Çin Hükümeti, özellikle bölgede yaşayan yerleşik halktan kurtulmak için 

uygulamaya koyduğu ve 2018 yılında uydu görüntüleri ve tanıklıklarla 

ispatlandıktan sonra kabul ettiği “toplama kamplarını” suçu ve suçluyu 

gizlemek suretiyle “meslek edindirme kursu” olarak dünyaya kabul ettirmeye 

çalışmakta, bu şekilde Doğu Türkistanlıları terörizm, ayrımcılık ve aşırılıktan 

arındıracağını iddia etmektedir. Esasında bu kamplarda insanlığa karşı suç 

kategorisinde sayılan suçlar işlenmekte olup kamplarda kalan bir çok insandan 

tekrar haber alınamamaktadır.

Bir milleti ve bir dini inancı ortadan kaldırmaya yönelik sistematik faaliyetlerin 

varlığı göz önüne alındığında bahse konu fiillerin ‘’İnsanlığa Karşı Suçlar’’ 

kapsamında olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Çin Hükümeti’nin “Aşırılıkla Mücadele Düzenlemesi”ni kabul ettiği Mart 

2017’den bu yana, Doğu Türkistan bölgesinde kamplara kapatılan Uygur 

Türklerinin sayısı hızla artıyor. Düzenlemeye göre “normal” olmayan sakal 

bırakmak, peçe veya başörtüsü takmak, namaz kılmak, oruç tutmak, alkol 

almamak ya da İslam veya Uygur kültürüyle ilgili kitaplar veya yazılar 

bulundurmak da dahil olmak üzere, dini veya kültürel aidiyetin açık veya hatta 

özel alanda sergilenmesi “aşırılık” olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma veya eğitim amacıyla özellikle Müslüman nüfusun ağırlıklı olduğu 

ülkelere gitmek ya da Çin dışında yaşayan insanlarla iletişim kurmak da 

insanları şüpheli konumuna düşüren temel sebepler arasında bulunmaktadır. 

Erkek-kadın, genç-yaşlı, kentli-taşralı fark etmeksizin herkes, gözaltına alınma 

tehlikesi altındadır.



Uluslararası Af Örgütü’nün yayımladığı ‘ Çin: Neredeler? Sincan Uygur 

Özerk Bölgesi’ndeki toplu gözaltılar hakkında cevap verme zamanı ‘ adlı 

raporunda bu ihlaller tanık raporlarıyla ispat edilmiştir. Uluslararası Af 

Örgütü Doğu Asya Direktörü Nicholas Bequelin’in konuya ilişkin, “Çin 

hükümetinin etnik azınlıkları hedef alan kirli politikalarını sürdürmesine 

izin verilmemeli. Dünyanın her yerinden hükümetler, Sincan Uygur 

Özerk Bölgesi’nde yaşanan kabus nedeniyle Çin’e hesap sormalıdır” 

açıklaması da durumun vehametini gözler önüne sermektedir.

Bir millet tamamen inkâr edilmekte, ibadet özgürlüğü yok sayılmakta, 

Türkçe isimler ve yazılar yasaklanmakta, Doğu Türkistan bölgesine 

kasten Sincan adı verilmektedir. Bu uygulamalar ile millet bilinci yok 

edilmeye çalışılmaktadır. Bahse konu bölgenin kadim bir Çin toprağı 

olduğu iddia edilerek bölgenin tarihi ve değerleri yok sayılmaktadır.

Bütün ilgilileri bu noktada sorumluluk almaya, kıymetli vatandaşlarımızı 

ve sivil toplum kuruluşlarımızı ise konuyu gündemde tutmaya; BM 

Genel Kurulu olmak üzere uluslararası tüm kurumları, engelleyici 

yaptırımları derhal gündeme almaya çağırıyor, uluslararası 

kamuoyunu Doğu Türkistan Uygur halkı için harekete geçmeye davet 

ediyoruz.

Antalya Barosu olarak, Avukatlık mesleğinin ruhu gereği bir haksızlığa 

sessiz kalmanın da başkaca bir haksızlık olduğunu düşünerek mağdur ve 

mazlum Doğu Türkistan Uygur Türkleri’nin yanında olmaya devam 

edeceğimizi ise kamuoyuna saygıyla beyan ederiz. 15/05/2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA 

Baromuz tarafından;

1-Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 04/06/2021

tarihinde yapılacağı ilan edilen “13 Parti Halinde Toplam 45 Adet Yaban

Keçisi/Hatalı Boynuz Şelek Acente Kotalarının Avlattırılması İşi

İhalesi”nin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına, yapılacak olan

yargılanma sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle dava

açılmış,

2-Sedat Peker isimli kişinin kendine ait YouTube kanalında bir süredir

ileri sürdüğü ve demokratik bir hukuk devleti açısından asla kabul

edilemeyecek, meşrulaştırılamayacak iddialarla ilgili, Sedat Peker,

Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Korkut Eken, Erkam

Yıldırım ve soruşturma sürecinde tespit edilecek diğer şüpheliler

hakkında etkin bir soruşturma yapılması ve sonunda da kamu davası

açılması istemiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla. 28/05/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



YAŞAM ALANLARINA SAHİP ÇIKMAK SUÇ DEĞİLDİR 

27 Mayıs 2021 tarihinde basına yansıyan görüntü ve haberlerden; Van İli

Gürpınar İlçesi Yurtbaşı Mahallesi’nde kurulmak istenen mermer ocağına

karşı Anayasa ve AİHS’den kaynağını alan protesto haklarını kullanan

yurttaşların dağıtılmasına yönelik zor kullanıldığı, yurttaşların darp

edildiği, havaya yoğun derecede ateş edildiği ve gaz bombalarının

kullanıldığı gözlenmiştir.

Yaşam alanlarımız ve doğamızın giderek artan biçimde yoğun tahribata

maruz bırakılması, bizleri büyük bir endişeye sevk etmektedir. Doğaya

ve yaşam alanlarına yönelik bilim dışı bir şekilde gerçekleştirilen rant

odaklı müdahaleler, geleceğimizi ipotek altına alarak, insan sağlığını ve

tüm canlıların yaşamını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Türkiye’de çevre hakkı konusunda yaşanan süreç, Anayasa’nın 56.

maddesiyle koruma altına alınan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede

yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve

çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir’

hükmünün fiilen ortadan kaldırıldığı bir sürece evrildiğinden,

geleceğimiz açısından tehlikeli bir dönemece işaret etmektedir.

Van İli Gürpınar İlçesi Yurtbaşı Mahallesi’nde kurulmak istenilen

mermer ocağına karşı yöre halkının Anayasa ve AİHS’den kaynağını

alan protesto haklarını kullanmaları ise anlaşılmaz biçimde savaş

alanlarını andıran bir müdahaleyle karşılık bulmuş, havaya yoğun bir

şekilde ateş edilmek ve gaz bombaları atılmak suretiyle ortaya çıkan

tablo, yoğun hak ihlalleri yaşanmasına neden olmuştur. Üzerlerinde “son

kullanım tarihinden sonra kullanılması tehlikedir” ibaresi olmasına

rağmen kullanılan gaz bombalarının son kullanma tarihlerinin geçmiş

olması da evrensel hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan müdahalenin

amacının da tartışılmasına sebep olmaktadır.



Biz aşağıda imzası bulunan Barolar; Van İli Gürpınar İlçesi Yurtbaşı

Mahallesi’nde yapılmak istenen mermer ocağı projesine ve benzer

biçimde yurdun dört bir yanındaki insan sağlığına, doğaya ve tüm

canlılara yönelik tehlike barındıran projelere son verilmesini, doğamıza ve

yaşam alanlarımıza yönelen rant odaklı politikalardan vazgeçilmesini,

yurttaşların en temel haklarından biri olan protesto hakkının güvence

altına alınmasını ve yöre halkının zararları giderilerek kendilerinden özür

dilenmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla. 01.06.2021

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük,

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın

Amasya Barosu Başkanı Av. Ahmet Melik Derindere

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat Parlatır

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime Aynur

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir



Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal Çankaya

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat Apaydın

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Kilis Barosu Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet Atam

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek 

Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran Kandemir

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel Eroğlu



BASINA VE KAMUOYUNA 

Ayasofya'daki programda “Bu ve bu gibi mabedler, mabed olarak

kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldi ki bir asır gibi bir

zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi.

Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... Yarabbi bir daha bu

zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma...” diyerek

kurtarıcımız ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk'e, dayanaksız ve gerçeğe aykırı ifadelerle hakaret eden Mustafa

Demirkan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ulu Önderimiz

Atatürk’e “zalim ve kafir” demek, cezasız bırakılmamalıdır.

Saygılarımızla. 02/06/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



DÜDEN’ DE KİRLİLİK DEVAM EDİYOR

ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI,

Su, tüm canlıların var olması için en temel yaşam gereksinimidir. Ekosistemler

suyun varlığı ile hayat bulur ve zenginleşirler. Dünyadaki içilebilir ve

kullanılabilir su kaynaklarının yetersizliği canlı yaşamını tehdit etmeye

başlamıştır. Dünya genelinde 1 milyar 200 bin insan su sıkıntısı yaşamaktadır.

Gelecek on yıllarda su kıtlığı salgın hastalıkları, gıdaya ulaşmada zorlukları

beraberinde getirecektir. Su bu kadar önemliyken su kaynaklarımızın birer

birer kirletilmesine şahitlik ediyoruz.

Antalya’mızın can damarlarından biri olan ve kent merkezinde kalmış son

şelalesinden biri olarak var olmaya çalışan Düden Çayı, sahip olduğu biyolojik

çeşitlilik ve su değeri nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 03 Temmuz

2020 tarihinde “doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edilmiştir.

2020 yılı Temmuz ayında yaşanan bu sevindirici gelişme maalesef ki Düden

Çayının kirlenmesinin önüne geçememiştir. 2021 yılının Ocak ayında Düden

Çayında yaşanan koku, köpüklenme, balık ölümlerine dair çevre felaketi yerel

ve ulusal basına yansımış kentimizin önemli bir çevre değeri kirlenmiştir.

Yaşanan bu durum çevre değerleri ile ön planda olan kentimizin imajını turizm

açısından da olumsuz etkilemiştir. Her ne kadar Antalya Valiliği’nin ilgili

kurumlarla denetimlerini gerçekleştirildiği, bazı işletmelerin tespit edilerek

cezai işlem uygulandığı açıklansa da ilerleyen süreçte kirliliğin devam ettiği

bilinmektedir.



DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Biz meslek odaları olarak konunun çözümüne dair katkı sunabileceğimizi,

ilgili kurumlarımıza yazılı ve sözlü olarak bildirdik. Yapılan çalışmalar

hakkında bilgi talep ettik. Şuan için kirlilik fiziksel boyutta görülse de

Düden Çayında yaşanan çevre felaketi ile ilgili şüpheler

aydınlatılmamıştır. Mayıs 2021 tarihinde basına yansıyan Antalya

Valiliğinin konuya dair detaylı rapor hazırladığı 22 işletmeye 22milyon

511 bin TL ceza kestiği ifade edilmiştir. Fakat Antalya Valiliği, Antalya

Büyükşehir Belediyesi, ASAT tarafından herhangi bir bilgi ne bizlere ne

kamuoyuna aktarılmıştır.

Sadece Antalya için değil tüm insanlık için böylesine önemli bir konuda

Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT bir

koordinasyon içerisinde çalışarak şeffaf bir şekilde kamuoyunu

bilgilendirmesi önem arz etmektedir. Bu konuda koordinasyonu

sağlayacak olan Antalya Valiliğimizin, ilgili kurum ve kuruluşları bir

araya getirerek Düden Çayı’nın kalıcı olarak korunmasına yönelik

kentimizin tüm imkanlarıyla hareket etmesini beklemekteyiz.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI

Meslek odaları olarak Düden Çayı ile ilgili olarak şunlar yapılmalıdır;

Kamuoyunda oluşan ilgili kurumların gerekli müdahaleyi yapmadığı veya

bazı şeylerin açıklanmak istenmediği algısı ortadan kaldırılmalıdır.

Basına yansıyarak bahse konu olan Antalya Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Düden Çayı raporu kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Düden Çayının özellikle durağan bölgelerinde sıcaklıkla birlikte

yosunlaşmanın arttığı gözlenmektedir. Müdahale edilmezse ötrafikasyonla

birlikte sucul ekosistemin tahrip olacağı, koku, dip çamuru ve vektörel

sorunların baş göstereceği görülmektedir. Sorumlu olan kurulumlar

tarafından temizliğinin düzenli olarak yapılması ivedi önem arz

etmektedir.



Geç kalınmış olsa da İlgili kurumların kendi sorumluluk ve görev alanları

dahilinde olan çalışmalarını ortaya koyacakları, bilgi alışverişini

sağlayacakları düden çayı izleme ve koruma komisyonu oluşturulmalıdır.

Komisyon kısa, orta ve uzun vadede Düden Çayını kalıcı olacak

kurtaracak önlemleri belirlemeli ve en kısa sürede hayata geçirmelidir.

Komisyonda kurumlar arası görev dağılımı (denetim, numune alımı,

analiz, dere temizliği biyolojik çeşitlilik araştırması gibi) belirlenmelidir.

Sonuçlar online ortamda halkın erişebileceği şeffaflıkta paylaşılmalıdır.

Düden Şelalesi'nin ve kırkgöz kaynakları sisteminin etkilendiği beslenme

alanı yaklaşık 1700- 2000 kilometrekare bir alandır. Bu alanlara atılan

bütün atıklar ergeç yeraltı suyuna karışacak ve kentte yaşam sağlayan

kırkgöz kaynakları sistemi şelaleleri ve yeraltı suyunu iletecektir. 1700-

2000 km2 alanın tamamı koruma ve denetim altına alınmalıdır.

Antalya kenti mutlak koruma alanları üzerine kurulu bir kent bunun için

Kent merkezine yapılan tüm sanayi tesisleri denetim altına alınmalı bu

durum göz önünde bulundurulmalı ve gerekirse bu tesisler kent merkezi

dışına taşınmalıdır.

Marmara denizinde yaşanan müsilajın hepimize ders olması

Antalya’mızın böyle bir sorunla karşı karşıya gelmemesi için Antalya

Valiliğimizi, Antalya Büyükşehir Belediyemizi, ASAT’ ı ve bağlı tüm

Kurum ve Kuruluşlarımızı göreve çağırıyoruz.

15.06.2021



BASINA VE KAMUOYUNA 

Bilindiği üzere Antalya Barosu Genel Kurulu olağanüstü toplantısının ve

organ seçimlerinin 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde, ilk toplantıda yeterli

çoğunluk sağlanamazsa 26-27 Haziran 2021 tarihinde yapılması

kararlaştırılmış ve Antalya Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu’nun 21/05/2021

tarih ve 2021/25 sayılı kararıyla başvurumuz kabul edilmişti. Aynı seçim

kurulu, 14/06/2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararıyla “Başkanlığımızın

21/05/2021 tarih ve 2021/25 sayılı kararının kaldırılmasına” diyerek

kararından dönmüş; bir başka ifadeyle kendi kararının arkasında

duramamıştır!

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Olağan toplantı:” başlıklı, emredici

nitelikteki 82. maddesi gereği, genel kurulun son rakamı çift olan yıllarda

olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde toplanması

zorunludur. Bu açık ve tartışmasız düzenlemeye karşın, bugüne kadar, ilgili

kamu kurumları ve seçim kurullarının hukuka ve yasaya aykırı genelgeleri ve

kararlarıyla ertelenen genel kurul ve organ seçimlerimiz 4. kez iptal edilmiştir.

Muratpaşa 1. İlçe Seçim Kurulu’nun son kararının hiçbir hukuki dayanağı ve

değeri yoktur. Anayasayı, hukuku ve yasayı yok sayan bir anlayışı asla kabul

etmeyeceğiz, meşru görmeyeceğiz. Buna karşı, bugüne kadar olduğu gibi,

bundan sonra da her türlü demokratik ve hukuki mücadeleyi vereceğiz.

Adaletin zerresini, hukukun kırıntısını aradığımız bugünlerde, hukuk

devletinin ve insan haklarının savunucusu, yurttaşlarımızın adil yargılanma ve

hak arama özgürlüklerinin temsilcisi ve güvencesi olan biz Avukatlara, en

temel haklarımızdan olan seçme ve seçilme haklarımızı bile kullandırmamak

için hukuku katletmekten çekinmeyen, Avukatları olağan şüpheli, potansiyel

suçlu, yargının ötekisi olarak gören anlayışa karşı onurumuzla direneceğiz.

Bizim alnımız açık, başımız dik! Anayasayı tanımayanların, hukuku yok

sayanların suçlarına ortak olmayız! 15/06/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

Dün İzmir Barosu’na kayıtlı bir meslektaşımız, İzmir ilindeki haciz

mahallinde mesleğini ifa etmesinden dolayı silahlı saldırıya uğramıştır.

Meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, saldırgan ise tutuklanmıştır.

Avukatlara yönelik artan saldırılar bir güvenlik sorununun ötesinde,

Avukatların yargıda ötekileştirilmesi çabalarının da bir sonucudur.

Açıkça ifade edelim ki Avukatların maruz kaldığı saldırılara,

meydanlarda son Avukat kalana kadar mücadele etmeye devam

edeceğiz. Başta saldırıya uğrayan meslektaşımıza, yakınlarına ve İzmir

Barosu’na olmak üzere tüm meslektaşlarımıza geçmiş olsun

dileklerimizi iletir, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile

duyururuz. 16/06/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA 

17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı

saldırıda bir vatandaşımız öldürülmüştür. Bu saldırı toplumsal

birlikteliğimize, demokrasiye ve ülkemiz barışına saldırıdır.

Siyasi faaliyet yürütenlerin yaşam hakkını, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünü

korumak ; devletin asla terk edemeyeceği zorunlu görevlerdir. Son olarak

İzmir HDP il binasında çalışan bir emekçinin kızı olan Deniz Poyraz'ın

öldürülmesi, ülkemizin şiddet iklimine çekilmeye çalışıldığı ve toplumsal

bütünlük konusundaki kaygılarımızı artırmaktadır.

Birlik ve beraberliğimize ve bir arada yaşama kültürümüze yönelik bu

saldırıyı kınıyor, hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet,

ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Yasal mercilerin bir an önce sorumluların, saldırının ardındaki karanlık

odakların ve hedeflerinin tüm yönleri ile ortaya çıkarılması için gerekli

soruşturmayı tamamlayarak yargıya teslim etmesini talep ediyoruz.

18/06/2021

Adana Baro Başkanlığı

Afyon Baro Başkanlığı

Ağrı Baro Başkanlığı

Adıyaman Baro Başkanlığı

Amasya Baro Başkanlığı

Ankara Baro Başkanlığı

Antalya Baro Başkanlığı

Ardahan Baro Başkanlığı

Artvin Baro Başkanlığı

Aydın Baro Başkanlığı



Balıkesir Baro Başkanlığı

Bartın Baro Başkanlığı

Batman Baro Başkanlığı

Bilecik Baro Başkanlığı

Bingöl Baro Başkanlığı

Bitlis Baro Başkanlığı

Bolu Baro Başkanlığı

Burdur Baro Başkanlığı

Bursa Baro Başkanlığı

Çanakkale Baro Başkanlığı

Çankırı Baro Başkanlığı

Çorum Baro Başkanlığı

Denizli Baro Başkanlığı

Diyarbakır Baro Başkanlığı

Düzce Baro Başkanlığı

Gaziantep Baro Başkanlığı

Eskişehir Baro Başkanlığı

Erzincan Baro Başkanlığı

Erzurum Baro Başkanlığı

Giresun Baro Başkanlığı

Gümüşhane Bayburt Baro Başkanlığı

Hakkari Baro Başkanlığı

Hatay Baro Başkanlığı

Iğdır Baro Başkanlığı

Isparta Baro Başkanlığı

İstanbul Baro Başkanlığı

İzmir Baro Başkanlığı

Kars Baro Başkanlığı

Kahramanmaraş Baro Başkanlığı

Kayseri Baro Başkanlığı

Kırklareli Baro Başkanlığı

Kırıkkale Baro Başkanlığı

Kilis Baro Başkanlığı

Kütahya Baro Başkanlığı

Kastamonu Baro Başkanlığı



Kocaeli Baro Başkanlığı

Konya Baro Başkanlığı

Malatya Baro Başkanlığı

Manisa Baro Başkanlığı

Mardin Baro Başkanlığı

Mersin Baro Başkanlığı

Muğla Baro Başkanlığı

Muş Baro Başkanlığı

Ordu Baro Başkanlığı

Osmaniye Baro Başkanlığı

Sakarya Baro Başkanlığı

Samsun Baro Başkanlığı

Siirt Baro Başkanlığı

Sinop Baro Başkanlığı

Sivas Baro Başkanlığı

Şanlıurfa Baro Başkanlığı

Şırnak Baro Başkanlığı

Tekirdağ Baro Başkanlığı

Tokat Baro Başkanlığı

Trabzon Baro Başkanlığı

Tunceli Baro Başkanlığı

Uşak Baro Başkanlığı

Van Baro Başkanlığı

Yalova Baro Başkanlığı

Yozgat Baro Başkanlığı

Zonguldak Baro Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

Basın ve kamuoyunda “Elmalı Davası” olarak bilinen, 6 ve 10

yaşlarındaki iki çocuğumuzun istismar edildikleri iddiasıyla görülen

dava, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından soruşturma

aşamasından bu yana takip edilmektedir.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya da ilk celseden

itibaren müdahil olunmuştur. Duruşmalar titizlikle takip

edilmektedir. Şu ana kadar 5 duruşma yapılmış olup, sanıklar

16/10/2020 tarihli celsede tutuklanmış, 05/01/2021 tarihli celsede

tahliye edilmişlerdir. Yargılama sürmesine karşın, sanıkların beraat

ettiklerine yönelik paylaşımlar üzerine bilgilendirme gereği

duyulmuştur.

Bir sonraki duruşma 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır. Bugüne

kadar olduğu gibi, bundan sonra da, çocukların üstün yararı, ikincil

ve yeni mağduriyetler yaşamamaları, adalete ve gerçeklere ulaşma

amacıyla çocuk hakları mücadelesi yapacağımızı, bu duyarlılıkla

hareket edeceğimizi bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

29/06/2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



DANIŞTAY İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLME 

KARARININ YÜRÜTMESİNİ DURDURMALIDIR! 

İstanbul Sözleşmesi, taraf devletlere, kadına yönelik her türü şiddete

karşı önleyici ve koruyucu mekanizmaları hayata geçirme yükümlülüğü

getiren, uluslararası temel bir insan hakları sözleşmesidir. Kadınların,

çocukların ve her cinsiyetten insanın şiddet karşısında korunmasına

yönelik taraf devletlere özel yükümlülükler yüklemektedir. İstanbul

Sözleşmesi, kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak ve

cinsiyete yönelik ayrımcılık olarak tanımlamaktadır.

Toplumun her kesimi, siyasi partiler, barolar ve sivil toplum örgütleri,

şiddete maruz kalan kadınlara yönelik çalışmalar yapmaktadır. Öte

yandan ilerleyen süreçte görülmüştür ki, şiddet karşısında devlet eliyle

yürütülecek politikalar, ev içi şiddetin önlenmesinde daha etkin

tedbirlerin uygulanmasını, şiddet karşısında bütüncül bir bakış açısını

ve mücadeleyi gerekli ve zorunlu kılmıştır.

İstanbul Sözleşmesi, kadınların can güvenliği ve şiddetsiz bir hayat

hakkı için kritik önemde bir hukuki belgedir. İstanbul Sözleşmesi’ne

göre taraf bir devletin şiddeti önleme, şiddetten koruma, şiddet

uygulayanı cezalandırma ve şiddet mağdurlarına tazminat ödeme

yükümlülüğü vardır. İstanbul Sözleşmesi’ni imzalayan taraf devletler

şiddetin tekrarlanmaması ve şiddet içeren davranış modellerinin

değiştirilmesi için programlar oluşturmak ve desteklemekle

yükümlüdürler.



Sözleşme eşitlik ilkesini savunur, ayrımcılığa karşı çıkar, şiddet

vakalarının ayrım yapılmaksızın her maruz bırakılan için etkin takibi ve

cezalandırılmasını öngörür. Sözleşmeden çıkılması demek kadın

cinayetlerinin, çocuk istismarının ve şiddetin önünü açmak demektir. Bu

nedenle anayasal dayanaktan yoksun ve hukuken yok hükmündeki

Cumhurbaşkanı kararını tanımıyoruz.

Bu kararın iptali için açtığımız davada Danıştay’ca verilecek yürütmeyi

durdurma kararı binlerce kadının yaşam hakkının güvencesi olacaktır.

Danıştay bu ülkede cinsiyetleri nedeniyle katledilenlerin, kadın

cinayetlerinin sayısının artmasını istemiyorsa, derhal yürütmeyi

durdurma kararını vermelidir. Aksi takdirde bundan sonraki her kadın

cinayetinde, çocuk istismarında sorumluluğu olacaktır.

Hukuki dayanak ve gerekçeden yoksun, Anayasa’nın 90. maddesine

aykırı Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması, bağımsız

ve tarafsız yargı ilkesi gereği, Danıştay’ın görev ve sorumluluğudur.

Bu nedenlerle Danıştay, Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin

durdurulmasına karar vermelidir. Saygılarımızla. 29/06/2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Avukatlar, uzunca bir süredir,

adliye girişlerinde, Avukatlık Kanunu’na, hukuka ve mevzuata aykırı olarak,

eşyalarını x-ray cihazına koymaya ve duyarlı kapıdan geçmeye zorlanmaktadır.

Yargının üç kurucu eşit bileşeninden biri olan savunmanın meslek örgütü Baro

Başkanlığımızca bugüne yapılan bütün çalışma ve görüşmelere karşın, sorun ne

yazık ki çözülemediği gibi, her geçen gün daha da büyümektedir.

Yasa koyucu, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı

suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamayacağını açık ve tartışmasız bir

şekilde düzenlemişken, yargıyı var eden ve meşru kılan, kamusal nitelikte yargı

görevi yapan, yurttaşlarımızın adil yargılanma ve hak arama özgürlüğünün

temsilcisi ve güvencesi olan Avukatları “olağan şüpheli”, “potansiyel

suçlu” gibi gören bir anlayışın yansıması olan uygulama hukuka aykırıdır, yasa

dışıdır, anlaşılamaz ve kabul edilemez.

TBB ile Adalet Bakanlığı arasında imzalanan ve edinilen bilgiye göre

uygulamaya dayanak olarak gösterilen protokole göre avukatlar, hakim-savcılar

ve adliye personelleri gibi kimlik kartlarını okutarak turnikeden geçecektir.

Sözü edilen protokolde x-ray, duyarlı kapı, arama konusunda hiçbir düzenleme

bulunmamaktadır. Kaldı ki, Avukatlık Kanunu’nun emredici nitelikteki

hükümleri ortadayken, protokolün hatalı yorumu bile Avukatların aranmasına

gerekçe oluşturamaz.

Uygulamanın bir başka yanı da, Avukatlara yönelik ayrımcılık içermesi,

Avukatları “ötekileştirmesidir”; çünkü, Adliye girişlerinde yargıçlar, savcılar,

güvenlik görevlileri pratikte hiçbir aramaya tabi tutulmamakta, eşyalarını x-ray

cihazına koymamakta, duyarlı kapıdan geçmemektedir. Yalnızca bu bile

savunmaya bakış açısının ne olduğunu göstermeye yeterlidir. Doğru olan,

hukuki olan, yasal olan ve olması gereken, avukatların da, savcıların da,

yargıçların da, adaleti birlikte dağıttıkları iş alanları olan Adliyelere hiçbir

arama vs olmadan girebilmeleridir.



Türkiye’deki toplam adliye sayısı ve açıklamamıza konu uygulamanın yapıldığı

adliye sayısı karşılaştırıldığında (Edindiğimiz bilgilere göre bu sayı 5 bile

değildir.), aynı hukuk sistemine ve yasalara bağlı olunmasına karşın, yapılan

keyfilikler ve değişen uygulamalar daha açık ve net görülebilecektir.

Baro Başkanlığımızca gerek Adalet Bakanlığı’na, gerek Antalya Cumhuriyet

Başsavcılığı’na resmi yazılar yazılmış, gerekli diplomatik görüşmeler yapılmış;

ancak, sorun çözülmek bir yana, giderek daha da büyümüştür. Sözgelimi

yaklaşık son 4 aylık süreçte duyarlı kapı ve x-ray uygulamasına karşı çıkan

meslektaşlarımıza yönelik fiziki ve sözlü saldırılar yapılmış, bazı

meslektaşlarımız hakkında “emre itaatsizlik” nedeniyle idari yaptırım kararları

düzenlenmiş, 110 meslektaşımız hakkında 230 tutanak düzenlemiş, her bir

tutanakla ilgili disiplin soruşturması açılması istemiyle Baro Başkanlığımıza

yazı yazılmış, gelen her yazı Baro Başkanlığımızca, özetle, yapılacak bir işlem

bulunmadığı gerekçesiyle iade edilmiş, bunun üzerine iade kararının altında

imzası olan Baro Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kimlik ve adres

bilgileri istenmiştir!

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, yaslandığınız devlet gücüne güvenip,

baskılarla, soruşturmalarla, kovuşturmalarla bizi korkutamazsınız.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hukuki dayanaktan yoksun, yasadışı,

keyfi, Avukatlara karşı düşmanlık içeren, mesleğimizin onuruna ve saygınlığına

yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıyan dayatmasını asla kabul etmeyeceğiz.

Avukatsız Adliye, savunmasız yargı hayali kuranlara sesleniyoruz: 21. yüzyılda

bile bu konuları konuşuyor olmamızın sorumluluğu da, utancı da sizindir!

Biz Avukatız, boyun eğmeyiz, direniriz!

Saygılarımızla. 01/07/2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



TÜBAKKOM  

BASIN AÇIKLAMASI

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ…

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanı Kararı’nın

Anayasamıza, Kanunlarımıza ve Uluslararası mevzuatlara aykırı olmasına

rağmen; Türkiye Barolar Birliği, Barolarımız, Dernekler, Siyasi Partiler tarafından

Danıştay 10. Dairesinde açılan iptal davalarında yürütmeyi durdurma

taleplerimizin reddi nedeniyle, 01.07.2021 tarihinde ülkemiz sözleşmeye taraf

olma sıfatını kaybetmektedir.

İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ayrımcılığın ve eşitsizliğin bir sonucu

olarak gören, kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere,

kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının

korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı

şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili işbirliği içeren

politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun

kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir İnsan Hakları

Sözleşmesidir. Kadının insan haklarının ihlaline yol açan şiddeti önleme; bunun

için de öncelikle devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme

yükümlülüğü getiren sözleşme kadınlar için çok önemlidir.

Uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul

Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla

vazgeçmeyeceğiz. Danıştay’ın Anayasamıza açıkça aykırı olan bu işlemi iptal

edeceği inancını muhafaza etmek istiyoruz.

İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmediğimizi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanını

Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyor, kadının insan hakları

kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında

olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku

Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve

İstanbul Sözleşmesinde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için

mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz.

TÜBAKKOM 14. DÖNEM SÖZCÜSÜ        ANTALYA  BAROSU BAŞKANLIĞI

TRABZON BAROSU



BASINA VE KAMUOYUNA 

Antalya Barosu, TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Peyzaj

Mimarları Odası tarafından;

1-Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, YAMAZSAZ bataklığı doğal sit

alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda

alanın sınırlarının yeniden belirlenerek “Kesin Korunacak Hassas

Alan” olarak tescil ve ilan eden 07/05/2021 tarih ve 3968 sayılı

Cumhurbaşkanı kararının, öncelikle yürütmesinin durdurulması,

yapılacak olan yargılama sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi

istemiyle T.C. Cumhurbaşkanlığı aleyhinde Danıştay’da,

2-Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, YAMAZSAZ bataklığı için Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı’nın 09/03/2021 tarih ve E.471571 sayılı OLUR’u

ile alınan “Doğal Sit–Nitelikli Doğal Koruma Alanı” tescil kararının,

öncelikle yürütmesinin durdurulması, yapılacak olan yargılama

sonunda da iptal edilmesine karar verilmesi istemiyle Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı aleyhinde Antalya 5. İdare Mahkemesi’nde dava

açılmıştır.

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 16/07/2021 

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA

15 baromuz tarafından 21 Temmuz 2021 tarihinde yapılan “Irkçı

Saldırıları Kınıyoruz” başlıklı ortak açıklama ile nefret söylemi ve

ayrımcı dile son verilerek bu tür saldırılara karşı etkin soruşturma

yürütülmesi talep edilmiştir. Nefret diline ve ayrımcılığa karşı çıkmak

Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği hukukun üstünlüğünü ve insan

haklarını korumak görevi kapsamındadır.

Baroların eleştirdiği bu ayrımcı dil ve nefret söylemi bu kez 23 Temmuz

2021 tarihinde bir gazetenin provakasyonunda kendini göstermiştir.

Bu gazete tarafından yayınlanan ve 15 il barosunu hedef gösteren yazı bir

haber değil, üslubu ve içeriği ile halkı kin ve düşmanlığa sürükleyecek,

kaos yaratacak bir propaganda malzemesidir.

Bu durum, kişi ve kurumların iftiralarla hedef haline getirilmesindeki

cüretin yazıya dökülmüş halidir.

Ancak bu yazıyı yazanlar unutmasınlar ki; hukuk kurumları olan barolar

hiçbir gözdağına boyun eğmeyecek, gerçekleri dile getirmekten asla

vazgeçmeyecektir.

Bu ve benzer üslup ve yöntemlerle halkın haber alma hakkını istismar

ederek baroları hedef haline getiren söz konusu yayın organını kınıyor,

yargı önünde hesap vermeleri için konunun takipçisi olacağımızı ve

açıklama yapan barolarımızın yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna

bildiriyoruz.

Saygılarımızla...

Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan



Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla Varan

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan Şenses

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk Hülakü

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat Özgül

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner Aydın

Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa Deniz

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren

Edirne Barosu Başkanı Av. Tacettin Sivrikaya

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün Canan

Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak Gül

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah Çapkurt

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han

Manisa Barosu Başkanı Av. Ümit Rona

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi Özdemir

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir Karaçelik

Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel Torun

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar Gürsel Yıldıran



Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İzol

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat Dilsiz

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin Ayanoğlu

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker Kapkaç

26.07.2021



BASINA VE KAMUOYUNA 

28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçemizde başlayan ve çevre ilçe ve 

yerleşim yerlerine sıçrayan yangının 8. günündeyiz. Tarihimizin en büyük 

felaketlerinden biri olan yangın, ne yazık ki söndürülemediği gibi, kontrol altına 

bile alınabilmiş değil! Önlenemeyen, söndürülemeyen yangının doğaya, 

çevreye, insanlara, canlılara ve sonuçta bir bütün olarak iklime ve yaşama 

verdiği zarar, şimdiden görülemeyecek kadar acı ve korkunç boyuttadır. 

İnsanlarımızın can derdine düştüğü, çok derin yaşamsal kaygılarla boğuştuğu bu 

acı günlerde, yangının nedenlerine, hala söndürülememiş olmasına, siyasi 

anlayışın ve kamu otoritelerinin sorumluluğuna ilişkin düşüncelerimizi bugün 

değil, ilerleyen günlerde paylaşacağız. Bugün vurgulamak istediğimiz, 

yangından etkilenen insanlarımızın acısını paylaştığımızdır. Bu zor günleri hep 

birlikte, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma anlayışı ve ruhuyla aşacağımıza 

inanıyoruz. Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu bileşenleri olarak, 

üzerimize düşen sorumluluğu, ilk günden bu yana olduğu gibi, bundan sonra da 

yerine getireceğiz.  Yangın sayısı kadar yanan alanların büyüklüğü, bu alanların 

orman sınırları ve mülkiyet durumları, imar ve yapılaşma durumu, 

insanlarımızın barınma, eğitim ve öğretim, sağlık, sağlıklı bir çevrede yaşama 

gibi en temel haklarına nasıl ulaşacakları, bu vb gereksinimlerinin nasıl 

karşılanacağı demokratik yöntemlerle, şeffaflıkla, halkın iradesine uygun olarak 

belirlenmelidir.

Bu aşamada öncelikle ve önemle Anayasanın “A. Ormanların korunması ve 

geliştirilmesi” başlıklı 169. maddesini anımsatıyoruz: “MADDE 169- Devlet, 

ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar 

ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde 

başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz.



Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti

devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir.

Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak

hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme

müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda

yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz.

Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen

suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Orman olarak muhafazasında

bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına

dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981

tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak

kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında

veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir,

kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman

sınırlarında daraltma yapılamaz.” Anayasal, demokratik bir hukuk devletinin

yurttaşları ve meslek odaları olarak, yangının anayasamızı ve geleceğimizi de

yakmasına izin vermeyeceğiz! Bu anlamda, herkese açık bir web sitesiyle,

yanan alanların uydu görüntülerini her gün basın ve kamuoyuyla

paylaşacağız. Anayasaya ve hukuka aykırı her türlü işlem ve eylemle,

demokratik ve hukuki yollarla, kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu yangın

hepimizi, herkesi yakmadan memleketimize, kentimize, doğamıza ve

çevremize sahip çıkalım! Basının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla. 04/08/2021

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU



BASINA VE KAMUOYUNA

Başta Manavgat olmak üzere ülkemizin çeşitli bölgelerinde 28 Temmuz’da başlayan

ve günler boyu süren, çok ciddi boyutlarda orman yangınları meydana gelmiştir.

Bu yangınlar sonucu yaklaşık olarak 132 bin hektar ormanlık alan, 25 bin hektar da

zirai alanın yandığı tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra birçok köylünün evi, ahırı,

hayvanları, bahçesi, arı kovanları da yanmıştır.

Yangınlar daha sönmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, bazı ağır hasarlı

binaları yıktırmıştır.

İdarenin yangına maruz kalan insanlara yardım etmesi, hem vicdanı bir görev olduğu

gibi, hem de Anayasal yükümlülüklerindendir. Buna karşın yangın bölgesinde evini,

bağını, hayvanını kaybeden köylülere TOKİ aracılığı ile, “Afet Borçlandırma

Senedi” imzalatılmak istendiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Başkanlığımıza örnek

olarak gelen söz konusu 6 sayfadan oluşan bu “afet borçlandırma senedi” evrağında

yurttaşlar açıkça Ziraat Bankasına borçlandırılmakta; ancak, borç miktarı ve ne kadar

faiz ödeneceği dahi belli olmamaktadır.

Her şeyden önce meydana gelen doğal afetten zarar gören mağdur vatandaşların

karşı karşıya kaldığı bu durum Anayasa’da geçen sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Her

ne kadar yanan bölge “Afet Bölgesi” ilan edilmişse de 1959 yılında çıkarılan 7269

sayılı “UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK

TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN” günümüz

şartlarına uygun değildir. Genel afetle başbaşa kalmış afetzedelere kredilendirme

(yani borçlandırma) yoluyla ve TOKİ aracılığı ile ev yapmak, devletin temel

sorumluluk alanlarından çekilmesi anlamını taşımaktadır. Tüm malını mülkünü

kaybetmiş afetzedelere bankalara borçlandırma yöntemiyle konut yapmak, gerçek bir

yardım olarak nitelendirilememektedir. Üstelik 7269 sayılı yasanın 40. maddesinde

bu kredilere faiz işletilmeyeceği de açıkça hüküm altına alınmıştır.

Yapılması gereken afetzedelere bir an önce, yörenin sosyal dokusuna uygun evleri ve

kaybetmiş olduğu tarımsal üretim araçlarını nakdi ve ayni olarak Afet Fonlarından

karşılanmasının sağlanmasıdır.

Antalya Barosu olarak sürecin takipçisi olduğumuzu ifade eder, BASINA VE

KAMUOYUNA saygı ile duyururuz. 27/08/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA KAMUOYUNA

2021 yılının mayıs ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli,

Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şırnak, Elazığ, Tunceli ve

bir çok ilimizde daha önceki yıllarda olduğu gibi orman yangınları çıkmaktadır.

Orman yangınlarında her türlü ağaç, otlak alan ve hayvanların barınma yerleri yok

olmakta ve bir bütün halinde canlı yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Dünyamızın

endemik çeşitliliği floristik ve faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda ve

ülkemizde yanan her ağaç; kuruyan her dere; ateş altındaki her dağ ve tepe; ölen her

hayvan, her canlı, anıt ağaçlar; sadece doğal zenginlik değil aynı zamanda kültürel,

inançsal ve tarihsel birer öğedir. Sahibi değil yalnızca bir parçası olduğumuz bu

dünya, bu nedenle de bizlere çocuklarımızdan emanettir. Yakın zamanda nasıl ki

Muğla, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Isparta, Hatay ve daha birçok yerleşim

yerinde çıkan yangınlara maddi ve manevi olarak katkı sundu isek Kastamonu ve

Van’daki selzedelerle aynı şekilde dayanışma içinde olduysak; bugün de yok olan

ormanlar için Tunceli ile dayanışma zamanı. Bir bütün olarak Ülkemizde ne sebeple

olursa olsun ormanlarımızın yanması ve yakılmasına karşı çıkıyor ve yok olmakta

olan alanların kurtarılması için yetkili makamları derhal adım atmaya çağırıyoruz!

Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel

mirasımız olan doğamızdan, yaşam parçamızdan acılar yükselirken; cümle canlıya,

kurda, kuşa sahip çıkılmasıdır. Devletin resmi kurumlarına, bu konu ile ilgili yetkisi

bulunan en üst kademeden taşra örgütlerine kadar bütün seçilmiş ve atanmışlara da

bir kez daha “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.

Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek

Devletin ve vatandaşların ödevidir.” şeklindeki Anayasa nın 56. maddesini

hatırlatıyoruz. Yine Anayasa’nın 169. maddesiyle “Ormanların Korunması ve

Geliştirilmesi”nin devletin güvencesine bırakıldığını ve Orman Kanunu ile Çevre

Kanunu hükümlerine göre de ormanları korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve

işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi hukuksal bir zorunluluk olduğunu da unutmayın

diyoruz. Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos

2021 tarihinden itibaren birden fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan

ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin en önemli floristik ve

faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda ki yangınla daha fazla zarara yol

açmadan derhal söndürülmelidir.

Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak, hukuki sürecin takipçisi

olacağımızı bildiriyoruz. Bununla birlikte adli makamlardan da bu olayların en ince

detayına kadar araştırılarak sonucunun da kamuoyuna ve basına duyurulmasını talep

ediyoruz.



Adana Barosu Başkanı Av. Semih GÖKAYAZ

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN

Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN

Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır TEKEŞ

Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç SAĞKAN

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN

Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ

Artvin Barosu Başkanı Av. Ayla VARAN

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT

Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY

Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR

Batman Barosu Başkanı Av. Erkan ŞENSES

Bilecik Barosu Başkanı Av. Halime AYNUR

Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk HÜLAKÜ

Bitlis Barosu Başkanı Av. Fuat ÖZGÜL

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri ERHENDEKÇİ

Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner AYDIN

Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa DENİZ

Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR

Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan DEMİRDÖĞER

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN

Düzce Barosu Başkanı Av. Taner ÇAKIR

Edirne Barosu Başkanı Av. Tacettin SİVRİKAYA

Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR

Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK

Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ

Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN

Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat AÇIKALIN

Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN

Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU



İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL

Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av. Muhammed Burak GÜL

Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah KÖKLÜ

Kars Barosu Başkanı Av. Fettah ÇAPKURT

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN

Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ

Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK

Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi ÖZDEMİR

Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur UZUN

Muş Barosu Başkanı Av. Kadir KARAÇELİK

Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat BOZ

Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper ÖZTÜRK

Ordu Barosu Başkanı Av. Sibel TORUN

Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil YAVUZDOĞAN

Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur EBİZ YILDIZ

Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar GÜRSEL YILDIRAN

Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK

Sinop Barosu Başkanı Av. Hicran KANDEMİR 

Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih SEVİM

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İZOL

Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat DİLSİZ

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ

Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN

Uşak Barosu Başkanı Av. Emin ÇOŞKUN

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL

Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin AYANOĞLU

Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker KAPKAÇ



BASINA VE KAMUOYUNA

Her adli yıl açılışında dile getirdiğimiz; ancak, bilerek ve isteyerek görülmeyen,

duyulmayan, anlaşılmayan doğruları ve gerçekleri bu yıl da haykırıyoruz: Türkiye’de

basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü, demokrasi ve özgürlükler boğulmuştur! TBMM işlevini

yitirmiş, kanun devletlerinde bile görülmeyecek şekilde, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri,

Cumhurbaşkanı kararları, yasaların, hatta Anayasanın yerini almıştır. Kuvvetler ayrılığı

ilkesi şeklen bile umursanmamakta, yargı bağımsız (mış) ve tarafsız (mış) gibi bile

davranamamaktadır. Çağdaş ve demokratik bir devlet düzeninde öne sürülse, bütün

kamusal ve siyasal yapıyı yerle bir edebilecek nitelikteki iddialar karşısında ölüm

sessizliğine gömülen ilgililer ve yetkililer, “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Suçu ve suçluyu

övme” suçları söz konusu olduğunda soruşturma ve kovuşturma açmak için çok hevesli

davranmakta, değerli Uğur Mumcu’nun yıllar önce dile getirdiği gibi, “Devlet koltuklarına

dayanarak kabadayılık yapmaktadırlar”. “Haciz sırasında avukata saldıran failin hakim

abisi karakol bastı!” başlığı bütün yaşananların özeti ve özüdür! Bütün bu hukuk/suzluk,

yargı/sızlık düzenine karşı, hukuk devleti ve insan hakları için direnen, yargının kurucu

unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden, yurttaşların adil yargılanma

ve hak arama özgürlüğünün güvencesi ve temsilcisi olan avukatlarsa intihara

sürüklenmekte, katledilmektedir. Yıllardır izlenen bilinçli politikalarla hiçbir ekonomik ve

mesleki sorununa ciddi ve kalıcı çözüm üretilmeyen avukatlar, açlık sınırının altında

yaşamaya mahkum edilmekte, adliyelere, Avukatlık Kanunu’nun emredici ve tartışmasız

düzenlemesine karşın, aranarak girebilmekte, müvekkillerine/müvekkil adaylarına ilişkin

bilgi edinmekte, sorgu yapmakta bile çeşitli engellerle karşılaşmakta, adliyelere

girdiklerinde de adalete erişememekte, “avukatlara kısıtlı alan/avukatlardan arındırılmış

bölge” dayatmasıyla karşılaşmaktadırlar. Avukatlar “olağan şüpheli” değildir. Olağan

şüpheliler, anayasal, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti çizgisinden sapanlar, rotasını

şaşıranlardır! Unutulmamalıdır ki, yargıyı var eden ve meşru kılan savunmadır,

avukatlardır. Savunmasız yargı da olmaz, avukatsız adliye de olmaz!

Çok ağır ve zorlu bir süreçten geçsek de, savunma can çekişse de, avukatlar tehlikede olsa

da, yine ve yeniden vurgulamak isteriz ki, biz avukatlar, memleketimizde gerçek bir

demokrasi, insan haklarına dayalı gerçek bir hukuk devleti inşa edilmesi için,

mesleğimizin onuru ve saygınlığı için, antidemokratik anlayış ve uygulamalara, hak

ihlallerine, hukuka aykırılıklara, çocuk istismarına, kadına yönelik şiddete, kadın

cinayetlerine, çevre katliamına, doğa talanına karşı mücadele etmekte ısrarcı ve kararlıyız.

Adaleti, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan avukat, savcı, yargıç meslektaşlarımızın

ve bütün adalet emekçilerimizin yeni adli yılı adil ve kutlu olsun. 01/09/2021

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



Basına ve Kamuoyuna 

Yıllardır her adli yıl açılışında yaşanan sorunlar, bu yıl

daha da derinleşmiştir. Yargıtay’ın yeni binasında yapılan

yeni adli yıl açılışındaki görüntüler, Anayasasının

“Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı, değiştirilemez ve

değiştirilmesi teklif edilemez nitelikteki ikinci maddesinde

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti yazan bir

devlette olamaz, olmamalıdır. Yaşananlar, kuvvetler

ayrılığının, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının

olmadığının, yürütmenin, yargıyı baskı ve tahakkümü

altına alarak boğduğunun, yargının da kendi felsefesini,

tarihini ve varlık nedenini inkar ettiğinin tescili ve ilanıdır!

Adaletin referansları hukuk ve vicdandır. Adalete yalnızca

demokratik, laik bir hukuk devletinde, bağımsız ve tarafsız

yargı eliyle ulaşılabilir! Bir Cumhuriyet kurumu

olduğumuzun bilinci ve gururuyla, Atatürk

Cumhuriyeti’nin kazanımlarından yana taraf olduğumuzu,

Anayasamıza ve hukuka aykırı olan yaşananları

reddettiğimizi tarihe kazıyoruz! Saygılarımızla!

03/09/2021

Antalya Barosu Başkanlığı



Basına ve Kamuoyuna 

Avukatlara, adliye girişlerinde, hiçbir hukuki ve yasal

dayanağı olmayıp, keyfi bir biçimde dayatılan duyarlı kapı

ve x-ray uygulaması hakkında, Antalya Cumhuriyet

Başsavcılığı aleyhinde, yürütmenin durdurulması istemli

iptal davası açılmıştır.

Haksız, hukuka ve mevzuata aykırı, ayrımcılık içeren,

savunmayı ötekileştiren ve temelde yurttaşların adil

yargılanma ve hak arama özgürlüklerine ağır bir saldırı

niteliği taşıyan bu anlayış ve uygulamaya karşı

mücadelemiz sürecek. Saygılarımızla. 06/09/2021

Antalya Barosu Başkanlığı
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