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“NAYLON STAJ”A HAYIR! 

TBMM ÜYELERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR 

 

Hala TBMM’de yasalaşma sürecinde olan “5. Yargı Paketi”nin komisyon 

görüşmeleri sırasında; kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak görev yapan 

hukuk fakültesi mezunu memurların, görevlerinden ayrılmaksızın, memur maaşı 

alarak avukatlık stajını yapabilmelerine olanak sağlanması için girişimde 

bulunulduğu, ancak uzlaşma sağlanamadığı için konunun gündeme alınmadığı 

öğrenilmiştir. 

Öncelikle, bu girişimi görüşülen kanun teklifine ekletmeyen TBMM üyelerine 

teşekkür ederiz. 

Ancak buna karşın AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Meclis'te 

düzenlediği basın toplantısında, “Biz de bu kapsamda 5. Yargı Paketi ile ister 

kamuda, isterse özel sektörde çalışsın, iş hayatına son vermeksizin adliye ve 

avukat yanı stajını yapmak suretiyle hukuk stajını tamamlamalarına imkan veren 

bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bu çerçevede özel sektörde çalışanlarla ilgili 

teklifimizin genel çerçevesi şu olacak; bir hukuk mezunu gencimiz, vatandaşımız, 

fakülteyi bitirdikten sonra stajını yaparken çalışıyorsa, mesleğin onuruyla 

bağdaşmayan bir işle meşgul değilse, stajın gereklerini yerine getirmek suretiyle 

avukatlık stajını yapabilecek. Kamuda çalışanlar için ise malum olduğu üzere 

avukatlık stajı iki bölümden oluşuyor; ilk 6 ay mahkeme nezdinde staj, ikinci 6 

ay da avukat yanında staj.  

Kamuda çalışanların mahkeme stajını, iş yerlerinden izin almak suretiyle ücretsiz 

izinle staj yapmalarına imkan sağlıyoruz. Bu izinlerin süresini kendi yıllık 

izinlerine saymak suretiyle yine gerçekleştirebilecekler. İkinci 6 ayı ise kendi 

kurumlarının hukuk departmanlarında yapmak suretiyle avukatlık stajını 

tamamlamalarına imkan sağlıyoruz" açıklamasında bulunmuştur. 

Türkiye’de, stajyer avukatların temel sosyal ve ekonomik haklarını düzenleyen 

yasa ve yönetmeliklerin yetersizliği ve stajyer avukatların nitelikli bir şekilde 

mesleği öğrenmesinin önündeki engeller apaçık ortadayken ; her yıl hukuk 

fakültelerinden binlerce genç mezun olurken, hukuk fakültelerinin kontenjanları 

her yıl artırılırken, verilen tüm sözlere karşın her yıl kontrolsüzce yeni hukuk 

fakülteleri açılırken, ekonomik darboğazdan etkilenen avukatlar ve tüm bunların 

yanında bu darboğaza doğru itilen stajyer avukatlar geçim sıkıntısı çekerlerken, 

avukatlık mesleğinin ve stajının barolar tarafından sıklıkla ve ısrarla dile getirilen 

bütün sıkıntı ve sorunlarını görmezden gelerek, popülist bir yaklaşımla gündeme 

getirilen “NAYLON STAJ”a hayır diyoruz. 

Yapılması gereken; avukatların, avukatlık mesleğinin dağ gibi sorunlarının, 

baroların görüşleri doğrultusunda çözüme kavuşturulması, stajyer avukatların tüm 

staj süresince hakim savcı adayları gibi ücret almalarına yönelik düzenleme 

yapılmasıdır.  

Binlerce avukat adayı gencimiz, parasız ve işsiz şekilde staj yapıp mesleğe 

hazırlanmaya çalışırken, 5. Yargı Paketi içine eklenmeye çalışılan uygulamaları  
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barolar olarak kabul etmiyor ve konunun bir daha hiçbir zaman gündeme 

getirilmemesini istiyor, milletvekillerini ve siyasi parti temsilcilerini, savunma 

mesleğinin sorunlarına kökten, makul, kalıcı çözümler aramaya davet ediyoruz. 

26/09/2021 

Saygılarımızla… 

•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   •Bartın Barosu Başkanlığı 

•Batman Barosu Başkanlığı   •Bilecik Barosu Başkanlığı 

•Bingöl Barosu Başkanlığı   •Bitlis Barosu Başkanlığı  

•Bolu Barosu Başkanlığı    •Burdur Barosu Başkanlığı  

•Bursa Barosu Başkanlığı   •Çanakkale Barosu Başkanlığı  

•Çankırı Barosu Başkanlığı   •Denizli Barosu Başkanlığı 

•Diyarbakır Barosu Başkanlığı   •Düzce Barosu Başkanlığı 

•Edirne Barosu Başkanlığı   •Eskişehir Barosu Başkanlığı  

•Giresun Barosu Başkanlığı   •Hakkari Barosu Başkanlığı 

•Hatay Barosu Başkanlığı   •Isparta Barosu Başkanlığı 

•İzmir Barosu Başkanlığı    •Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı 

•Karabük Barosu Başkanlığı   •Kars Barosu Başkanlığı 

•Kastamonu Barosu Başkanlığı   •Kayseri Barosu Başkanlığı 

•Kırıkkale Barosu Başkanlığı   •Kırklareli Barosu Başkanlığı 

•Kırşehir Barosu Başkanlığı   •Kocaeli Barosu Başkanlığı 

•Malatya Barosu Başkanlığı   •Mardin Barosu Başkanlığı  

•Mersin Barosu Başkanlığı   •Muğla Barosu Başkanlığı 

•Muş Barosu Başkanlığı    •Nevşehir Barosu Başkanlığı 

•Niğde Barosu Başkanlığı   •Ordu Barosu Başkanlığı  

•Sakarya Barosu Başkanlığı   •Samsun Barosu Başkanlığı 

•Siirt Barosu Başkanlığı    •Sinop Barosu Başkanlığı 

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı   •Şırnak Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı   •Trabzon Barosu Başkanlığı  

•Tunceli Barosu Başkanlığı   •Uşak Barosu Başkanlığı 

•Van Barosu Başkanlığı    •Yalova Barosu Başkanlığı 

•Yozgat Barosu Başkanlığı   •Zonguldak Barosu Başkanlığı 



BASINA VE KAMUOYUNA  

 

Bayburt Barosu'nun kuruluşunun, hukuk devleti, insan hakları, mesleğimizin 

onuru ve saygınlığı mücadelesine güç katmasını diliyoruz. 

 

Öte yandan, uzun yıllardır Ankara Barosu'na kayıtlı olan ve TBB Saymanı olarak 

görev yapan Av. Sabri Erdal GÜNGÖR'ün, yaklaşan TBB Genel Kurulu ve 

seçimleri öncesi, kaydını Bayburt Barosu'na nakledip TBB delegesi seçilmesini 

kınıyoruz. Yaşananları çürüme olarak değerlendiriyor; bu yozlaşmanın hiçbir 

durumda ve koşulda parçası olmayacağımızı bilgilerinize sunuyoruz. 

Saygılarımızla. 26/09/2021 

 

Antalya Barosu TBB Delegeleri  

Av. Hüseyin Geçilmez 

Av. Cenk Soyer  

Av. Polat Balkan  

Av. Alper Tunga Bacanlı  

Av. Can Ercan 



BASINA VE KAMUOYUNA 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “198. Grup İhale İlanı” adı 

altında 18 Ekim-12 Kasım arasında tam 578 parça arazinin maden işlerine tahsisi 

için ihaleye çıkılmıştır. Antalya Barosu Çevre Ve İmar Kurulu tarafından takip 

edilmekte olan bu ihaleler içinde  ağırlıklı olarak Sivas-Erzincan bölgesinde 

siyanür ve sülfürik asitle kullanıma açılacak altın madeni tesisleri ve 

Tekirdağ’dan Adana’ya, Erzurum’a kadar uzanan mermer ocakları mevcuttur.  

Tüm dünyada iklim krizi ağırlaşmış ve temiz su kıtlığı devam ederken iktidar su 

kaynaklarımızın daha da azalmasına neden olacak politikalarına devam 

etmektedir. Bu politikalara acilen son verilmezse önümüzdeki 10 yılda su 

fiyatlarının fahiş derecede artışı konuşulur hale gelecektir. Yirmi yıl içinde 

kullanılabilir kişi başına düşen su miktarı %18 azalmış, 2030 yılına kadar daha da 

azalması beklenmektedir. Halihazırda temiz su kaynaklarımızın da bir kısmını 

kaybetmişken sürdürülen bu politikalar ile yaşam hakkına kast edildiği uyarısı 

yapıyor ve su olmazsa doğada canlı yaşamı da olmayacağını hatırlatıyoruz.  

Türkiye’deki sermaye gruplarının dünya listelerinde sırasının hızla yükselmesini 

izlerken, ülkemizin bu orantısız zenginleşme karşılığında ödediği bedel; bu 

ihaleler sayesinde doğadan ve yaşamdan kayıpla, çocuklara emanet ettiğimiz 

geleceğe sahip çıkılamaması olmaktadır. 

Doğal varlıklarımız, ormanlar, su kaynakları, kıyılar tahsis edilerek ekolojik 

krizin ağırlaşması iktidar eliyle sağlanıyor.  Siyaset, ülkenin kaynaklarını belli bir 

sermaye grubuna aktarırken, sermaye de doğayı acımasız şekilde tahrip etmekten 

geri kalmıyor. Yer üstü ve yer altı sularının ağır metallerle, siyanürle, kimyasal 

atıklarla zehirlenmesi, toprakların geri dönülmez biçimde kirlenmesi 

politikalarına derhal son verilmesi çağrısı yapmamız, gelecek nesillere karşı bir 

borcumuzdur.  

Maden sahalarının bu şekilde tahsisinde kamu yararı bulunmadığını, geri 

döndürülemez şekilde toprağa ve suya zarar verecek bu ihalelerden derhal 

dönülmesi çağrısı yapar, kamuoyunun takdirlerine sunarız.10.11.2021 

Saygılarımızla, 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

24.11.2019 tarihinde yapılan arabuluculuk sınavında sorulan 3 soru mahkeme 

kararıyla iptal edilmiştir. Adalet Bakanlığı’nca yapılan değerlendirme neticesinde 

yeni sınav sonuçları ilan edilmiştir. 

 

İlan edilen listeye göre 92,78 puan alan adayların başarılı sayıldığı, daha önce ilan 

edilen sınavda başarılı olan kişilerin haklarının korunacağı belirtilmiştir. 

 

İlk  sınav sonuçlarına göre 91 doğru sayısı ile arabulucu olma hakkı kazanan bazı 

meslektaşlarımızın yeni değerlendirme ile doğru sayısı 88'e (90,72 puan) düşmüş  

bulunmaktadır. Bu arabulucular kazanılmış hakları korunduğu için sicilde 

arabulucu olmaya devam ederken, yeni değerlendirme sonucunda onlarla aynı 

doğru sayısı olan yani  88 ve üzeri doğru yapanlar başarısız kabul edilmiştir. Bu 

durum eşitler arasında eşitsizliğe yol açmıştır. Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 

45. maddesinde "Başarılı sayılan en düşük puanlı adayla aynı puanı alan adaylar 

da başarılı sayılır." denmekte olup, bu hükme göre ikinci değerlendirme sonrası, 

sicilde arabulucu olarak kayıtlı 88 doğru yapan ve 90,72 olan  en düşük puana 

sahip  kişi ile aynı veya  üzerinde bir puana sahip  tüm  adayların başarılı sayılması 

gerekmektedir. 

 

Sınava giren meslektaşlarımızdan açıklanan sonuçlara ilişkin çok sayıda şikayet 

gelmiş olup, ciddi bir hak kaybı olduğu, yapılan ikinci  değerlendirmenin 

Anayasa'daki eşitlik ilkesine ve yönetmeliğe aykırı olduğu ifade edilmiştir. İlgili 

kurumlarca detaylı bir inceleme yapılarak sınav sonuçlarının tekrar 

değerlendirilmesini, kamuoyunun ayrıntılı şekilde bilgilendirilmesini ve varsa 

hatanın giderilmesini talep ederek, sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun 

bilgisine sunarız. 14/11/2021  

 

Antalya Barosu Başkanlığı  



BASINA VE KAMUOYUNA  

Muğla Milas’ta düzenlenen zeytin festivalinin sponsorluğunu üstlenen termik 

santral ve kömür madeni işleten YK Enerji firmasını “Ya Ölmez Ağaç Zeytin, Ya 

Katil Kömür” yazılı döviz eşliğinde protesto ettiği için halkı kin ve düşmanlığa 

tahrik, aşağılama suçlamasıyla haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan 

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel, ertesi gün ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.  

İnsanlar insanca yaşasın, “yeryüzü bütün canlılara ve sağlıkla olabilsin” diye 

mücadele eden bir yurttaşın, Anayasal hakkı gereği şiddete başvurmadan protesto 

hakkını kullandığı için gözaltına alınması, adli işlem yapılması yönünde karar 

alan kamu yöneticileri ve kolluk güçleri, bilerek ya da bilmeyerek kimi şirketlerin 

çıkarlarına hizmet ettiklerinin, doğa ve insan yaşamında telafisi güç zararlar 

yarattıklarının farkına varmalıdırlar. 

Aslolan protesto hakkını kullananlara değil, haksız soruşturmalar açanlar 

hakkında soruşturma açılmasıdır. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı 

imzaladığı, COP 26 Zirvesi sonrasında Türkiye’nin de içinde olduğu ülkeler 

tarafından kömürden çıkışı stratejisinin; Ormanların küresel düzeyde 

korunmasına kadar verildiği, bu konuda adımların atıldığı ve şu günlerde, 

zeytinlikleri ve ormanlarını tehdit eden kömür politikalarını eleştiren tutumun 

gözaltı ile sonuçlandırılması, gelmekte olan tehlikeyi gözler önüne sermiştir.  

Çevre Mühendisi Deniz Gümüşel’in serbest bırakılmış olması, hukuksuzluğun 

giderildiği anlamı taşımamaktadır. Çevreci yurttaşımız hakkında dava açılması 

durumunda aşağıda imzası bulunan barolar olarak yanında olacağımızı 

kamuoyuna duyurulur. 18/11/2021 

•Adana Barosu Başkanlığı   •Adıyaman Barosu Başkanlığı 

•Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı  •Ağrı Barosu Başkanlığı 

•Aksaray Barosu Başkanlığı   •Ankara Barosu Başkanlığı 

•Antalya Barosu Başkanlığı   •Ardahan Barosu Başkanlığı  

•Artvin Barosu Başkanlığı   •Aydın Barosu Başkanlığı 

•Balıkesir Barosu Başkanlığı   •Bayburt Barosu Başkanlığı 

•Batman Barosu Başkanlığı   •Bingöl Barosu Başkanlığı 

•Bitlis Barosu Başkanlığı    •Bolu Barosu Başkanlığı 

•Burdur Barosu Başkanlığı    •Bursa Barosu Başkanlığı  

•Çanakkale Barosu Başkanlığı    •Çankırı Barosu Başkanlığı  

•Çorum Barosu Başkanlığı   •Denizli Barosu Başkanlığı 

•Diyarbakır Barosu Başkanlığı   •Düzce Barosu Başkanlığı 

•Edirne Barosu Başkanlığı   •Eskişehir Barosu Başkanlığı 

•Gaziantep Barosu Başkanlığı   •Giresun Barosu Başkanlığı 

•Gümüşhane Barosu Başkanlığı  •Hakkari Barosu Başkanlığı 

•Hatay Barosu Başkanlığı   •Isparta Barosu Başkanlığı 



•İstanbul Barosu Başkanlığı   •İzmir Barosu Başkanlığı  

•Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı  •Kars Barosu Başkanlığı 

•Kastamonu Barosu Başkanlığı   •Kırıkkale Barosu Başkanlığı 

•Kırklareli Barosu Başkanlığı   •Kocaeli Barosu Başkanlığı 

•Konya Barosu Başkanlığı   •Malatya Barosu Başkanlığı 

•Mardin Barosu Başkanlığı    •Mersin Barosu Başkanlığı 

•Muğla Barosu Başkanlığı   •Muş Barosu Başkanlığı 

•Ordu Barosu Başkanlığı    •Sakarya Barosu Başkanlığı  

•Samsun Barosu Başkanlığı   •Siirt Barosu Başkanlığı 

•Sinop Barosu Başkanlığı   •Sivas Barosu Başkanlığı 

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı   •Şırnak Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı    •Tokat Barosu Başkanlığı 

•Trabzon Barosu Başkanlığı    •Tunceli Barosu Başkanlığı  

•Van Barosu Başkanlığı    •Yalova Barosu Başkanlığı 

•Yozgat Barosu Başkanlığı   •Zonguldak Barosu Başkanlığı 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

    Tarihte en geniş katılımlı insan hakları belgesi olarak tanımlanan Çocuk 

Haklarına Dair Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 

1989 tarihinde kabul edilmiş ve ülkemizinde imzalamış olduğu sözleşme ile 

devletler;ayrım gözetmeme, çocuğun üstün yararı, yaşama, gelişme ve katılım 

haklarının güvenceye alınmasına dair temel değerler etrafında birleşmişler ve 

benimsenen temel ilkeler ışığında iş hukuklarınında da yasal düzenlemelere 

gitmişlerdir. Korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla, suça sürüklenen çocuklar 

hakkında çocuğun yüksek yararını sağlayacak tedbirler almak üzere hazırlanan 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 3 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

Tüm bu yasal düzenlemelere rağmen; Çocuklara yönelik ihmal ve 

istismarlar he geçen gün daha da artmakta, 5-14 yaş arası yüz binlerce çocuk başta 

tarım olmak üzere madenlerde, taş ocaklarında çalıştırılmakta zorla 

dilendirilmekte, 0-6 yaş arası yüzlerce çocuk; tutuklu-hükümlü anneleri ile 

birlikte temel ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmadığı, akranlarından ve yaşlarına 

uygun temel yaklaşımlardan uzak şekilde ağır cezaevi şartlarında yaşamak 

zorunda kalmakta, başta Suriye olmak üzere bölgemizde yaşanan savaşlar ve iç 

çatışmalardan kaynaklı olarak kitlesel göçler nedeniyle, bu durumdan en fazla 

yara alan kesim olan çocukların yaşama, barınma ve koruma hakları ağır şekilde 

ihlal edilmekte, mağdur ve suça sürüklenen çocuk sayısındaki endişe verici artışın 

yanısıra uyuşturucu kullanan sayısı da her geçen gün artmakta, tutuklamanın bir 

cezalandırma ve infaz yöntemi olarak kullanılamayacağı gözardı edilerek 

çocuklar hakkında tutuklama kararları verilmektedir. Zorunlu eğitim kapsamına 

giren 6-18 yaş arasındaki çocukların yüzde 15’nin okula devam edemediği ve bu 

çocukların büyük bir kısmının okula kaydı dahi yaptırılmayan hiç okula gitmemiş 

çocuklar olması karamsar tabloyu daha da karanlık hale getirmektedir.  

Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi olarak; 

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

Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ile güvence altına alınan koruma, 

yaşatma, geliştirme ve katılım şeklindeki temel ilkeler ile çocuğun yüksek yararı 

ve her konuda çocuğun ayrıcalıklı yararının gözetilmesi ilkelerinin dikkate 

alınarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu, eğitim, sağlık, 

barınma, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının 

gözetilmesini sağlamak adına ve bu amaçla çalışmalarımızı sürdürme noktasında 

kararlılığımız devam etmektedir. 



Her koşulda “18 yaşını doldurmamış herkesin çocuk olduğu” bilinciyle hereket 

etmeye, çocuk odaklı bakış açısı ile çocuk haklarını hayata geçirme yolunda 

çalışmalar yapmaya ve bu yönde yapılan çalışmalara katkı vermeye,  

Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak ailelerin gelir düzeylerini 

yükseltecek sosyo-ekonomik önlemleri almaya, 

Çalışan çocukların korunmasını amaçlayan yasal düzenlemelerin uluslararası 

standartlara uyumlu hale getirilmesine yönelik koruyucu, önleyici ve destekleyici 

tedbirleri hayata geçirmeye,  

Çocuğun yaşama, gelişme, koruma ve katılım haklarının güvence altına alınması 

ve çocuğun haklarının korunması sırasında insan haklarına dayalı, adil, etkili ve 

süratli bir usul izlemeye soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun durumuna 

uygun tedbirleri almaya davet ediyoruz. 20/11/2021 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ  



BASINA VE KAMUOYUNA  

25 KASIM KADINA YÖNELIK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARAR.ASI 

MÜCADELE GÜNÜ BASIN AÇIKLAMASI  

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEMİYORUZ  

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde 

kadınlar, dünyanın her yerinde; yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, 

sömürtlye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete dikkat çekerek, 

mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, 

sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini 

yapmaya yasaları uygulamaya çağırmalctadır. Ülkemizde kadınların hukuki 

kazammlarına karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda, kadına yönelik 

şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal 

edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı 

bir şekilde çekinilmesi, Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayılı Yasa ve 

Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazammlarmı 

ortadan kaldıracak düzenlemelerinin yapılacağının kamuoyunda sürekli 

gündemde tutulması, laik ve bilimsel eğitimden uzaldaşılması toplumsal cinsiyet 

eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin 

müfredatlardan çıkartılması, kadını özgür birey olarak görmeyip, sadece aile 

içinde bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politik 

uygulamalar v.b gibi nedenlerle kadınlar daha fazla şiddete açık hale 

getirilmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın 

önemini biliyoruz. Ancak bunun yanında mevcut yasal düzenlemelerin ve 

uluslararası mevzuatın eksiklik ve tutarlılıkla uygulanmasının daha da önemli 

olduğımun farkındayız. Maalesef ülkemizdeki yasal düzenlemeler uygulamalara 

yansunamakta; Siyasilerin, Üniversitelerin, Diyanet İşleri Başkanlığının, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının kadına yönelik açıklamaları nın kadınların yasalarla 

elde ettiği kazanunlarm uygulanabilirliği ortadan kaldırmaktadır. Kadına yönelik 

şiddetin önlenmesi Devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete 

yönelik politikalanyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının 

korutunası temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin 

ortadan kaldı rılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin 

sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın 

yanında ,toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir Bu 

bağlamda, devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında ,bu 

mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi 

gerekmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak 

politikalar oluşturmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını koruma altına 



hakkının ihlaline yol açtığım görmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için 

Türk Medeni Kanun'u, 6284 sayılı Kanun, Uluslararası sözleşmelerle güvence 

altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, 

Aile Hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk 

uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik 

yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli 

taleplerirnizdir. TOSAKKOM ve Kadın Hukuku Komisyonları / Merkezleri 

olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, 

her gün olduğu gibi, kadınların Curnhuriyetimizle, Anayasa'mız, yasalanmız ve 

Uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan 

kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul 

Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkür olmaya devam 

edeceğimizi, yasalann eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum 

ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan 

kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla 

paylaşıyoruz. 22.11.2021  

 

TÜRKIYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU KAMİSYONU 



BASINA VE KAMUOYUNA 

Antalya’da yaşayan Hayriye Alkutay eski eşi Mustafa Ayata tarafından yaşadığı 

evde silahla öldürüldü. Kadınların hak ve eşitlik mücadelesi ile yaşam hakkına 

saygı duymayan anlayış, cinayetlerin devam ediyor olmasının temel sebebidir.  

Kadın cinayetlerini görmezden gelen, hafifleten, küçümseyen her hareketin, 

sözün, suskunluğun bu vahşet politikasına güç verdiğini görüyoruz.  

Antalya Barosu olarak kadınların yaşam hakkının ihlali ve kadına şiddet devam 

ettiği sürece mücadelemize devam edeceğiz. Hayriye Alkutay'a rahmet, 

yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yargılama sürecini titizlikle takip 

edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. 02/12/2021 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Antalya İlim ve Kültür Derneği'nin (Alim Derneği) öğrenci yurdunda aşçı 

İhsan Güney’in Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü birinci sınıf 

öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'u vahşice katletmesi, sebepleri ve sonuçları itibari ile 

suskun kalınamayacak kadar vahim bir olaydır. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 2. maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti 

sosyal bir hukuk devletidir” hükmü düzenlenmiştir. Sosyal devlet ilkesi gereğince, 

devletin tüm bireyleri koruyup gözetme yükümlülüğü mevcuttur. 

Neredeyse her ilçede fakülte ve meslek yüksekokulu açmak, tek başına 

övünülecek bir durum değildir. Bu üniversiteleri kazanan gençlere, sağlıklı ve güvenli 

bir eğitim ve barınma ortamı da sağlanmalıdır. 

Üniversiteyi kazanan öğrenciler, çeşitli ideolojik gruplara, tarikat ve 

cemaatlere bağlı denetimsiz, güvenliği yeterince sağlanamayan yurtlarda kalmak 

zorunda bırakılmamalıdır. 

Bu vesile ile benzer olayların yeniden yaşanmaması açısından öğrencilerin barınma 

imkanlarının sağlanması, mevcut yurtların yasal mevzuata uygun olarak denetiminin 

sağlanması için ivedilikle çalışmalara başlanması gerekmektedir. 

Meydana gelen olaya ilişkin soruşturma ve kovuşturma aşamalarının Antalya 

Barosu tarafından titizlikle takip edileceğini, gerekli araştırmanın yapılmasının 

ardından sorumluluğu olan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı, 

saygılarımızla kamuoyuna bildiririz. 08/12/2021 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 06.12.2021 tarihinde Personel 

Sertifikalandırma Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ yayınlamıştır. Bu tebliğde 

Veri Koruma Görevlisi olabilmenin bir sertifikasyona tabi tutulacağı genel olarak 

düzenlenmiştir. 07.12.2021 tarihinde ise bu tebliğe dayalı olarak Sertifikasyon 

Programı içeriği yayınlanmıştır. 

Sertifikasyon Programına içeriği “Öğrenme Çıktıları” başlığında, Veri Koruma 

görevlisinin; 

 -Kanunda yer alan genel ilkeler ve işleme şartlarını bileceği, 

 -Aydınlatma yükümlüğünü bileceği, 

 -İlgili kişinin hakları gibi alanları bileceği düzenlemektedir. 

Yine aynı programın “Başvuru” kısmında ise 4 yıllık lisans mezunu olma 

şartının yeterli olduğu belirtilmektedir. 

Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesine göre hukuki meselelerde görüşme, bu 

işlere ilişkin evrakı düzenlemek sadece avukatlara ait bir yetkidir. Bu yetkinin 

sınavlara, sertifikasyon programları ile ya da herhangi bir gerekçe ile avukat 

olmayan kişilere tanınması kabul edilemeyecek bir durumdur. 

Bu nedenle; Antalya barosu olarak anılan sertifikasyon programı sürecinin 

takipçisi olacağımızı, saygılarımızla kamuoyuna bildiririz. 10/12/2021  

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

16.11.2021 tarihinde İzmir ili, Güzelbahçe ilçesinde, birisi çocuk olmak üzere üç 

Suriyeli mülteci işçinin benzinle yakılarak öldürüldüğünü üzüntüyle öğrenmiş 

bulunmaktayız.  

Türkiye’nin uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle üstlendiği yaşam hakkını 

koruma yükümlülüğünün yanı sıra Anayasa’nın kanun önünde eşitlik ilkesini 

güvence altına alan 10/1 ve 5. fıkraları ile birlikte okunması gereken 17/1. fıkrası, 

ırk, din, milliyet, siyasi görüşüne bakılmaksızın ülke içine yaşayan “herkesin” 

yaşam hakkını güvence altına almaktadır. “Herkes” kavramına mülteciler de 

dahildir.  

Devletin yaşam hakkını koruma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesinin 

zorunlu koşulu, bu türden bir yaşam hakkı ihlali olduğunda “olayı çevreleyen 

bütün koşulları aydınlatacak” nitelikte etkili bir soruşturmanın derhal 

başlatılması; tespit edilen faillerin yargı karşısına çıkarılarak eylemlerinin 

ağırlığıyla orantılı cezalarla cezalandırılması ve maktullerin varsa yakınlarının 

uğradıkları zararların giderilmesini sağlayacak etkili mekanizmaları onların 

hizmetine sunulmasıdır. Olayı çevreleyen “bütün koşulların aydınlatılması” 

yükümlülüğüne bu cinayetlerin yabancı düşmanı ve/veya ırkçı nefret saikiyle 

işlenip işlenmediğinin açıklığa kavuşturulması da dahildir.  

Yetkilileri bu anlamda cinayetlerin bütün koşullarını aydınlatacak nitelikte etkili 

ve tam bir soruşturmayı derhal başlatmaya; akabinde tespit edilecek faillerin yargı 

karşısına çıkarılarak eylemleriyle orantılı ağır cezalara çarptırmaya çağırıyoruz. 

Bu vesileyle son dönemde ülkemizde yaşayan sığınmacı ve mültecilere karşı 

resmi ve gayrı resmi kesimlerden yükselen ve nefret söylemine varan 

açıklamaların ve bu söylemlerin beslediği linç girişimlerine varan ölçüsüz 

tepkilerin bu türden kahredici cinayetleri tetikleme ihtimaline karşı ırkçı ve 

ayrımcı bir dili benimsemenin yaratması olası büyük toplumsal tahribatlara karşı 

halkımızı tepki göstermeye ve uyanık olmaya çağırıyoruz. 

Bu çerçevede işlenen bu elim cinayetlerin cezasızlıkla sonuçlandırılması 

ihtimaline karşı, soruşturmanın hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin insani duyarlılık 

ve sorumluluk duyusuyla tarafsız, şeffaf ve etkin bir şekilde yürütülüp 

yürütülmediğinin yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz. 

25/12/ 2021 

ANTALYA BAROSU  

İNSAN HAKLARI MERKEZİ 



BASINA VE KAMUOYUNA  

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23.12.2021 tarihinde gerçekleşen 

Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda; “Sahipsiz hayvanların 

yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız” şeklindeki açıklamada 

bulunmuştur. 

Belirtmek isteriz ki; 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca “Müşahede 

yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra 

öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır”  

Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği uyarınca; "Belediyeler sahipsiz 

veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi 

bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması, 

sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla ilgili hususlarda gerekli tedbirleri alır.” 

şeklinde düzenleme bulunmaktadır. 

Anılan mevzuat hükümleri gereği barınakların geçici tedavi ve bakım merkezleri  

olduğu açıktır. Sayın Cumhurbaşkanının söyleminin aksine hayvanların yaşam alanı 

barınaklar değildir.  

Ülkemizde yer alan barınakların çoğunda hayvanların tedavi edilmeleri  için  yeterli alan 

ve imkan yoktur.  Barınakların sokaktaki tüm hayvanları barındırması mümkün 

olmadığı gibi, zamanla barınakların hayvanlar için ölüm kampına dönüşme ihtimali 

bulunmaktadır. Bu durumda uygulamayı hayata geçiren  belediyeler de yasal 

düzenlemeyi açıkça  ihlal etmiş olacaklardır.  

Gerek Baromuz Hayvan Hakları Kurulu’nun, gerekse sivil toplum kuruluşlarının 

yıllardan beri yaptığı barınak ziyaretlerinde birçok barınağın 5199 sayılı kanunda 

belirtilen asgari koşulları taşımadığı, hasta hayvanlarla sağlıklı hayvanların bir arada 

tutulduğu, hijyen koşullarına uyulmadığı, bazı barınaklarda hayvanların açlıktan 

birbirlerinin ölüsünü yediği tespit edilmiştir. Birçok belediye hasta hayvanlara tedavi 

uygulamakta yetersiz kalmakta, aşılama, kısırlaştırma gibi yasa uyarınca üzerine düşen 

sorumlulukları gereği gibi yerine getirememektedir. Kaldı ki  hayvanların özgür yaşam 

hakkı hiçe sayılarak barınaklarda esir edilmelerinin kabulü mümkün değildir.  

Hayvan hakkı ihlallerinde mevcut yasa dahi yetersiz kalırken, hayvanlara yönelik kin 

ve nefret artmış, betonlaşan dünyada yaşam alanları iyice daralan ve insan şiddetinin 

sujesi haline gelen hayvanlar hedef olarak gösterilmiştir. Bakımını üstlendiği hayvanı 

kontrolsüz bırakarak küçük bir çocuğa saldırmasına  neden olan şahısların gerekli cezayı 

alması hepimizin isteğidir. Ancak bu tür olayların önlenmesi için hayvanları ölüm 

kampından farksız barınaklara mahkum etmek çözüm değildir.  

Antalya Barosu olarak Sayın Cumhurbaşkanını, sahipsiz hayvanların yerinin barınaklar 

olduğuna dair söyleminin aksine; düzenli olarak hayvan hakkı ihlallerine sebebiyet 

veren belediyelere kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri için çağrıda 

bulunmaya,  bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak eziyet gören, otobanlara atılan, 

bıçaklanan, tecavüze uğrayan ve her türlü zorbalığa maruz kalan sokak hayvanlarının 

hakkını savunmaya davet ediyoruz. 25/12/2021 

 

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu 



BASINA VE KAMUOYUNA  

 

Antalya barosu çocuk hakları merkezi olarak; Gaziantep’te pitbull cinsi iki 

köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Akdeniz Üniversitesi tıp fakültesi 

hastanesinde tedavisi devam eden 4 yaşındaki …… ziyaret ettik. 

Küçüğün anne ve babası ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi, Antalya Barosu 

Çocuk Hakları Merkezi olarak süreci yakından takip ettiğimizi, insani ve hukuki 

her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ilettik. 

Küçük kızımıza acil şifalar diliyor, bugüne kadar olduğu gibi her koşulda 

çocuklarımızın yanında olacağımızı ve süreci yakından takip edeceğimizi, bir kez 

daha ifade ediyoruz. 28/12/2021 

 

 

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ  



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Dün gece eski nişanlısı tarafından öldürülen İstanbul Barosu üyesi 

Av.Dilara Yıldız'a rahmet, ailesine ve meslektaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz. 

Yine bir kadın cinayeti haberi ile güne başlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. 

Üstelik bu kez kadın bir meslektaşımız katledilmiştir. İçinde bulunduğumuz eril 

toplum ve erkek egemen anlayışın bir sonucu olarak kadına yönelik şiddet 

vakaları da gün geçtikçe artmaktadır.  

Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken bu sorunun sadece kadınların 

sorunu olmadığı, toplumsal bir sorun olduğu kabul edilmelidir. Bu nedenle başta 

devlet olmak üzere, barolara, sivil toplum kuruluşlarına büyük sorumluluklar 

düşmektedir. Öncelikle yasal düzenlemelerin, uluslararası sözleşmelerin 

uygulanması sağlanmalı, haksız ve dayanaksız ceza indirimlerinin önüne 

geçilmelidir. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet eşitsizliği doğuran 

sosyo-ekonomik ve kültürel nedenlerden kaynaklandığı göz önüne alınmalı, 

devletin kadına yönelik şiddetle mücadele politikaları toplumsal cinsiyet 

eşitliğinin sağlanması temeline dayanmalıdır.  

Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi, 

yasaların ve uluslararası sözleşmelerin tam ve eksik uygulanması için takipçi 

olacağımızı ve meslektaşımızı katleden şahsın en ağır cezayı alması için hukuki 

sürecin her aşamasını izleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. 11/01/2022  

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

İstanbul Barosu üyesi Av. Şafak MAHMUTYAZICIOĞLU uğradığı 

silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. 

   
 Meslektaşlarımıza yönelik son dönemde artarak devam eden 

saldırıları kınıyor, merhum meslektaşımıza rahmet, yakınlarına, İstanbul 

Barosuna ve meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz.  

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

UCUZ ENERJİ KULLANIMI HERKESİN HAKKIDIR! 

31/12/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumunun 10706,10707,10708 ve 10709 sayılı Kurul Kararıyla Elektrik Üretim 

Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından 01.01.2022 tarihinden itibaren uygulanacak aktif 

elektrik enerji satış tarifesinde değişiklik yapılmış olup tüketim bedellerine fahiş zam 

yapılmıştır.  

Elektrik tarifesinde yapılan düzenleme gerek Anayasa’nın 2., 10. ve 167. maddelerine 

gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesine açıkça aykırıdır. 

Anayasa’nın 2. Maddesine göre: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli 

dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine 

bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir 

hukuk devletidir.” 

Anayasa’nın 10. Maddesine göre: “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 

felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde 

eşittir. (Ek fıkra: 07/05/2004-5170/1 md.). kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 

Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” 

Anayasa’nın 167. Maddesine göre: “devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet 

piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemlerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; 

piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.” 

AİHS’nin 14. Maddesine göre: “Bu sözleşme’ de tanınan hak ve özgürlüklerden 

yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya 

sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir 

durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan sağlanır.” 

EPDK; 31.12.2021 tarihli 10707 sayılı Kurul Kararında “meslek alçak gerilimli tek 

zamanlı abone grubu için faturaya esas günlük ortalama 5 kwh tüketim miktarına 

kadar (aylık 150 kilovat/saat) olan tüketimlere düşük kademeli tarife uygulanmasına” 

şeklinde bir düzenlemenin yapılmasına karar verilmiş; 31.01.2022 tarihinde ise aylık 

150 kilovat aylık tüketim miktarı Cumhurbaşkanının kararı ile 210 kilovata 

çıkarılmıştır.  

4 kişilik bir aile için en az aylık 230 kilowatlık bir elektrik tüketim miktarının 

düzenlenmesi yine özellikle çoğu kentlerimizdeki ailelerin geniş aile kategorisinde 

yer aldıkları da göz önünde bulundurulduğunda bu hususta da bilimsel ve teknik 

çalışmalar sonucu kademeli geçişlerin yapılması elzemdir. EPDK tarafından yapılmış 

olan tablolardaki hesaplamalar hiçbir bilimsel veri ve analiz içermeksizin hazırlanmış 

olup bu hesaplama tablolarına dayanılarak kademeli elektrik tarifelerinin düzenlemesi 

hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 

Enerjinin ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir olması temel bir insan 

hakkı olduğu gibi enerjinin adil ve herkese ucuz bir şekilde ulaştırılması da Sosyal 

Devletin en temel görevidir.  



Barolar hizmet üreten, hiçbir ekonomik çıkarı olmayan ve Anayasa’nın 

129.maddesinde kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak belirtilen; 

avukatlar ise Avukatlık Kanunu’nun 1.maddesi uyarınca kamu hizmeti gören, Ceza 

Kanunu tanımıyla da yargı görevini yürüten kişilerdir. Yapılan zam sonrası avukatlık 

bürolarına; barolarımızın tesislerine, yerleşke ve binalarına gelen elektrik 

faturalarının fahiş olduğunu da açıkça belirtmek isteriz. 

Biz aşağıda imzası bulunan barolar olarak elektrik enerjisine yapılan fahiş oranındaki 

bu zam miktarının karşısında yer aldığımızı ve bu süreçte tüm hukuki yollara 

başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 10/02/2022    

•Adana Barosu Başkanlığı    •Adıyaman Barosu Başkanlığı 

•Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı   •Ağrı 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 

•Batman Barosu Başkanlığı    •Bayburt Barosu Başkanlığı 

•Bilecik Barosu Başkanlığı    •Bingöl Barosu Başkanlığı 

•Bitlis Barosu Başkanlığı     •Bolu Barosu Başkanlığı  

•Burdur Barosu Başkanlığı    •Bursa Barosu Başkanlığı   

•Çanakkale Barosu Başkanlığı    •Çankırı Barosu Başkanlığı  

•Çorum Barosu Başkanlığı    •Denizli Barosu Başkanlığı 

•Diyarbakır Barosu Başkanlığı    •Düzce Barosu Başkanlığı 

•Edirne Barosu Başkanlığı    •Elazığ Barosu Başkanlığı 

•Erzincan Barosu Başkanlığı    •Erzurum 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     •Kahramanmaraş Barosu 

Başkanlığı 

•Kars 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    •Kütahya Barosu Başkanlığı 

•Malatya Barosu Başkanlığı    •Manisa Barosu Başkanlığı 

•Mardin Barosu Başkanlığı     •Mersin Barosu Başkanlığı 

•Muğla Barosu Başkanlığı    •Muş Barosu Başkanlığı 

•Nevşehir Barosu Başkanlığı    •Niğde Barosu Başkanlığı 

•Ordu Barosu Başkanlığı     •Sakarya Barosu Başkanlığı 

•Samsun Barosu Başkanlığı    •Siirt Barosu Başkanlığı 

•Sinop Barosu Başkanlığı    •Sivas Barosu Başkanlığı 

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı    •Şırnak Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı     •Tunceli Barosu Başkanlığı 

•Trabzon Barosu Başkanlığı    •Uşak Barosu Başkanlığı 

•Van Barosu Başkanlığı     •Yalova Barosu Başkanlığı 

•Yozgat Barosu Başkanlığı    •Zonguldak Barosu Başkanlığı 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Nur Peker, uğradığı silahlı saldırı sonucu 

yaralanmıştır.  

 

Avukatlara yönelik saldırıların son zamanlarda arttığını üzülerek 

gözlemliyoruz.  Avukatları müvekkilleriyle, dosyalarıyla özdeşleştiren, taraf olarak 

gören anlayışla mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz.  

 

Meslektaşımıza, İstanbul Barosu’na ve hukuk camiasına geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyoruz. 11.02.2022 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



Çocuk Cinayetleri Son Bulsun! 

BASINA VE KAMUOYUNA  

  

 15.02.2022 tarihinde Giresun İlinde yaşayan ve henüz 16 yaşında olan S.Ş. 

isimli çocuğumuzun,  olay öncesinde kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu bilgisi 

edinilen  H.C.G.  isimli şahıs  tarafından vahşice katledildiğini öğrendik. Kamuoyuna 

yansıyan haberlerden ailesi tarafından zorla nişanlandırıldığını öğrendiğimiz 

çocuğumuzun,  yeterli ve etkin korumanın sağlanmaması neticesi kendisine  ölüm 

tehditlerinde bulunan H.C.G. isimli şahıs tarafından  öldürülmesinin derin acısını 

yaşamaktayız. 18 yaşını doldurmamış her birey çocuktur.   

 

 On altı yaşında bir çocuğun adının nişan- evlilik- ölüm gibi kavramlarla yan 

yana gelmesi kabul edilemez. Antalya Barosu olarak; başka çocukları da benzer 

cinayetlere kurban vermemek adına yetkilileri olayda sorumluluğu olanları bir an 

önce ortaya çıkarmaya çağırıyor ve ihmali bulunanların yargılanarak en ağır şekilde 

cezalandırılması için süreci takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. 

 

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ



BASINA VE KAMUOYUNA  

 

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamak için yürüyüş yapmak isteyen aralarında 5 

meslektaşımızın da bulunduğu 39 kişi dün şiddete uğrayarak gözaltına alınmıştır. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmak, Anayasa’nın 34. maddesinde düzenlenen 

özgürlükler çerçevesinde temel haklardan biridir. Kadınların, 8 Mart’ta kutlama ve 

yürüyüş yapmasına izin vermeyen, gazlı ve fiziksel müdahalede bulunan zihniyet, 

İstanbul Sözleşmesi’ni tanımayan zihniyetin ürünüdür. Dünya Kadınlar Gününde 

kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet ve hukuksuz gözaltı kararı, eril devlet 

anlayışının göstergesidir. Antalya Barosu olarak başta meslektaşlarımızın, kadınların, 

dezavantajlı grupların ve hak arama mücadelesi veren herkesin yanında olduğumuzu, 

dün Antalya'da meydana gelen olaylara ilişin hukuksal süreci yakından takip 

edeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla bildiririz. 08/03/2022 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

         5 Nisan yargının kurucu gücü olan Avukatların günüdür. Önceleri coşku ve 

umutla kutladığımız avukatlar gününü bugünlerde görev bilinci ile kutlar hale geldik. 

Adalet sisteminde baş aşağı gidiş devam ederken, koyu bir baskı, yok sayılma ve 

ekonomik kuşatma ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

            Son 20 yıl içerisinde hukuk fakültesi sayısı yaklaşık on kat arttı. Önemli bir 

kısmı yetersiz koşullarda eğitim veren bu hukuk fakültelerden binlerce kişi mezun 

edilerek niteliksel düşüş hızlandırılmıştır. Mezun olanlar kendi kaderlerine terk 

edildi. 1 yıl süren zorunlu staj dönemine ilişkin stajyer meslektaşlarımıza herhangi bir 

hak verilmedi. Bu süre içerisinde meslektaşlarımızın asgari ihtiyaçlarını nasıl 

giderecekler mevzu bile olmadı. En basitinden ulaşımda indirim ya da adliye 

yemekhanesinden indirimli yemek temin etme talebimiz bile karşılık görmedi. Ülkeyi 

yönetenler hesapsızca hukuk fakültesi açarken, mezun olan insanların geleceğine 

ilişkin hesap yapma gereği duymadı. Ekonomik zorluklara mücadele etmek zorunda 

kalan avukatlar, hak ve özgürlük mücadelesindeki etkin rolünden uzaklaştırılmak 

isteniyor. Avukatların ekonomik abluka altında olması, ekonomik bağımsızlığını 

kaybetmesi yargı bağımsızlığının kaybedilmesinin önemli sebeplerinden birisidir. Ve 

biz bu gerçeği her an içimiz acıyarak hissetmekteyiz. 

            Avukatlar sadece ekonomik ablukaya maruz değildir. İşimizi yaptığımız 

birçok kamu kurumunda mesleğimizi icra etmemiz 

zorlaştırılmaktadır. Güvenlik gerekçesiyle hakim ve savcıları izole ederek adli 

mekanlarda avukatların girmeyeceği kısıtlı alanlar yaratılmıştır. Bazı adliyelerde ve 

kamu kurumlarında kanun hükmüne rağmen avukatların üzerleri aranmakta girişleri 

zorlaştırılmaktadır. Kanuni düzenlemeye rağmen halen bu problemlerle karşı karşıya 

kalınması anlaşılması zor bir husustur. Unutulmamalıdır ki avukatlık bir kamu 

hizmetidir ve bu kavram da kanunda yer almaktadır. Ancak uygulamada karşılaşılan 

engellemeler avukatlığın kamu hizmeti olduğu gerçeğiyle uyuşmamaktadır. 

            Avukat hak arama özgürlüğünün temsilcisidir. Avukat özgürlük ve adalet 

ilişkisini pratikte yeniden kuran kişidir. Avukat özgürleşme alanını sistematik olarak 

genişleten, egemen ve baskıcı kültüre karışı barışı savunan kişidir. Bu bağlamda 

avukat iyinin doğrunun yanındadır, taraftır. 

  

  BİZ AVUKATLAR 

  ADALET İSTİYORUZ…  ADALET ARIYORUZ! 



            Adaletin olmadığı yerde Avukatın kutlayacak bir günü olduğunu da kabul 

etmiyoruz ve ama her şeye rağmen umutla ve inançla günümüzü kutlamaya devam 

edeceğiz. 

            Bugün cübbelerimize beyaz kurdeleler taktık. Bu beyaz kurdele, adaletsizliğe 

karşı adaletin simgesidir. Yitirilen bir değer ya da canı anmak için takılan siyah 

kurdelenin aksine, ölmesine izin verilmeyecek, can çekişen bir şeyi hayata döndürme 

isteğinin göstergesidir. 

            Biz Beyaz Kurdeleli Avukatlar, bu ülkeye adaletin geleceğine dair inancımızı 

hiç yitirmedik. Bunun adına umut demiyoruz, zira umut, başkasından sizin adınıza iyi 

bir şey yapmasını beklemektir. Biz bunun adına inanç diyoruz. Çünkü kendimize de 

halkımıza da inanıyor ve güveniyoruz. 

            Biliyoruz ki halkımız da adaleti ve demokrasiyi, insan yerine konmayı, 

insanca yaşamayı bizler kadar özledi. 

            Biz adalet ararken, kadınları, çocukları, doğayı, dereleri, hayvanları, dağı, 

ormanı, zeytini, tüm dezavantajlı grupları, yani yaşama dair, insana dair, hak ve 

özgürlüklere ilişkin her değeri savunmaya devam edeceğiz. 

            Romalılar, bir ölünün arkasından "öldü" demezdi; “YAŞADI” derlerdi. Biz 

adaletin arkasından “yaşadı” diyeceklerden de değiliz. YAŞAYACAK, YAŞAMAK 

ZORUNDA... Zira bizim yaşamamız, çocuklarımızın yaşaması ekmek kadar, su 

kadar, nefes kadar ADALETİN VE DEMOKRASİNİN yaşamasına bağlıdır. 

            Bu beyaz kurdelelere iyi bakın. Siyah cübbeleri içindeki bu Beyaz 

Kurdeleliler sizin için adalet isteyen kişilerdir. 

            Devlete, sisteme, kurumlara, kişilere güven ancak ADALETLİ iseler mümkün 

olabilir. Siz de toplumun geri kalanına, devlete, hâkimlere, meslek mensuplarına, 

esnaflara karşı bir güvensizlik hissediyorsanız, aslında siz de bizim gibi ADALET 

isteyen ve adalet arayanlardansınız. 

            Toplumsal güvenimizin yeniden tesisi, güzel günler için hemen şimdi 

ADALET diyoruz!... 

            Adalete ve avukata bir gün herkesin ihtiyacı olacaktır. Avukatların dilini 

kesmeli diyen Napolyon’un tutuklandığında ilk işi avukat talep etmek olmuştur. 

Günümüz adalet ve barışın günüdür. Her şeye rağmen tüm avukatların gününü 

umutla, inançla kutluyoruz. 05/04/2022 

  

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEKLİF HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ: 

Öncelikle belirtmek gerekirse doğrudan doğruya avukatlarla ve barolarla ilgili 

olmasına rağmen düzenleme hakkında Baromuzun ve TBB’nin görüşü alınmamıştır. 

MADDE 1-“Avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte 

sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel değildir. 

 Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcı mesleğinden 

olanlar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında 

grev yapanlar, görevleri sırasında avukatlık stajı yapabilir. Bu kişiler, staj süresince 

görev yeri saklı kalarak aylıksız ve ücretsiz izinli sayılır ve bu dönemde yıllık izinlerini 

e kullanabilir. Talep halinde ilgili birimlerce ücretsiz izin verilir. 

 Bu madenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte gösterilir.” 

 Bu maddenin teklifi ile herhangi bir işte sigortalı çalışan kimselerin işlerinden 

ayrılmaksızın avukatlık stajı yapabilecekleri öngörülmektedir. Avukatlık mesleği 

yapısı gereği bağımsız bir meslektir. Stajın amacı mahkemeler, baro ve avukat 

yanında mesleğin öğrenilmesidir. Avukatlık Kanununun 23. maddesine göre staj 

kesintisiz yapılır, haklı nedenler olmaksızın staja ara verilemez, stajyer avukatla 

birlikte duruşmalara girmek, avukatı mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini 

yapmak, dava dosyaları ve yazışmalarını düzenlemek, baroca düzenlenen eğitimlere 

katılmak ve baro yönetim kurulunca verilen ödevleri yerine getirmekle yükümlüdür. 

 Avukatlık Kanununun stajyer avukata yüklediği ödevler ortadayken, bir iş akdi 

ile işverenin emir ve talimatları altında olan bir kişinin, avukatlık stajının yüklediği 

görev ve sorumlulukları yerine getiremeyeceği açıktır. Her ne kadar madde metninde 

fiilen engel olmamak şartıyla dese de, durum değişmeyecektir. 

 Stajyer avukatların sigortalı bir işte çalışma ve ücret alma yasakları staj 

döneminde maddi anlamda zorluk yaşamalarına sebep olmaktadır. Ancak çözüm, 

stajyerlere başka işlerde sigortalı çalışma yollarının açılması olmamalıdır. 

Stajyerlerin sosyal güvencesi, tıpkı hakim-savcı stajyerleri gibi Adalet Bakanlığı 

tarafından sağlanmalıdır. Staj dönemi için Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar 

Birliği tarafından ortak fon oluşturularak, stajyerlere aylık ücret verilmelidir. 

  

Avukatlık stajı, hakim-savcılık stajı kadar önemlidir. Nasıl hakim-savcı 

stajyerleri staj döneminde başka bir işte çalışamıyorlarsa, avukat stajyerleri için de 

aynı durum geçerli olmalıdır. Avukatlık Kanununun 1. maddesine göre, avukatlık 

kamu hizmetidir. Staj dönemi ise, bu kamu hizmetinin nasıl sunulacağının öğrenildiği 

zaman dilimidir ve stajyerin avukatlık mesleğini ilerleyen dönemlerde nasıl icra 

edeceğiyle ilgili mutlak önem arz etmektedir. 



Bu sebeplerle madde metnini sakıncalı görüyor, avukat stajyerinin başka bir işte 

sigortalı çalışmasını sakıncalı buluyoruz. Hakim/savcı stajyerine staj döneminde 

maaş ödenmesi uygulamasının, stajyer avukatları da kapsayacak şekilde düzenleme 

yapılması en sağlıklı yöntem olacaktır. Bu düşüncemizi daha önce defalarca ifade 

ettiğimiz gibi, bundan sonra da aynı kararlılıkla ifade etmeye devam edeceğiz. 

MADDE 2-“Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli 

yardım bürosu oluşturulur. Yargı mercilerinin talebi üzerine yapılacak 

görevlendirmeler, Türkiye Barolar Birliği tarafından oluşturulan elektronik bilişim 

sistemi üzerinden o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır” 

 HMK 334-340 maddeleri arasında mahkemeye yapılan adli yardım taleplerine 

dair hükümler düzenlenmiştir. Adli yardım talebi vatandaş tarafından baroya 

müracaat yoluyla yapılabileceği gibi HMK hükümlerine göre mahkeme müracaat 

yoluyla da yapılabilir. Madde metni yargı mercilerince yapılan talepler için Türkiye 

Barolar Birliği tarafından bilişim sistemi kurularak, sistem üzerinden görevlendirme 

yapılmasını öngörmektedir. Avukatlık Kanununun 177/2. fıkrasında bu görev adli 

yardım bürosunundur. Bu görevlendirmelerde ücretin ödenmesinde maliye hazinesi 

sorumludur, ancak ücret ödemelerinde sıkıntılar ve gecikmeler yaşanmaktadır. 

 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde 5/5. fıkrasında adli 

yardım listesinin ildeki tüm avukatlarla tek liste olarak hazırlanacağı ve eşitlik 

esasıyla görevlendirme yapılacağı belirtilmektedir. Baroya yapılan taleplerde, adli 

yardım bürosu tarafından alınarak görevlendirme yapılırken, yargı mercilerinin 

taleplerinin farklı bir sisteme tabi tutulması sakıncalar doğurabileceğinden, yargı 

mercilerince yapılan taleplerde de görevlendirmenin adli yardım bürosu tarafından 

yapılması uygun olacaktır. 

MADDE 3-“Paraların barolar arasında dağıtımında puanlama esas alınır. Her 

baroya öncelikle beş temel puan verilir. Verilen temel puana, her elli üye avukat için 

bir puan, ayrıca il nüfusu esas alınarak her beş bin nüfus için bir puan eklenir. Birden 

fazla baronun bulunduğu illere, her beş bin nüfus için tespit edilecek toplan puanın 

yüzde kırkı o ilde bulunan barolar arasında eşit olarak, kalanı ise o ilde levhaya 

kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra elde edilen rakamın her baronun 

üye sayısına çarpımı sonucu elde edilecek puana göre dağıtılır.” 

Madde metni ile aynı ilde kurulan ikinci barolara verilecek adli yardım ödeneği 

düzenlenmektedir. Öngörülen düzenleme, eşitliğe aykırı olup üye sayısı az olan aynı 

ilde ikinci olarak kurulan barolara ayrıcalık tanımaktadır.  

 Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesinde adli 

yardım ödeneğinin aynı ilde birden fazla baro olması halinde nasıl yapılacağı 

düzenlenmiştir. Buna göre, her elli üye avukata bir puan ve her ben bin nüfusa bir 

puan aynı şekilde düzenlenmiş olup, birden fazla baro olan illerde nüfusa göre 

hesaplanan sayının o ile levhaya kayıtlı toplam avukat sayısına bölündükten sonra 

elde edilen rakamın her baronun üye sayısına çarpımı ile saptanır, denilmektedir. 

Mevcut yönetmelik hükmü baroların üye sayılarına göre orantılı olarak adli yardım 

ödeneği dağıtımını öngörürken, teklif edilen madde metni ile nüfusa göre bulunan  



adli yardım ödeneğinin yüzde kırkı, avukat sayısı kaç olursa olsun ikinci baro ile eşit 

paylaşılacaktır. 

 Madde kabul edilirse örneğin, yaklaşık rakamlarla 54.500 üyesi olan İstanbul 

Barosu 20.000.000,00-TL adli yardım ödeneği alırken, İstanbul’da kurulan 2.300 

üyeli ikinci baro 4.500.000,00-TL adli yardım ödeneği alacaktır. Bu durumda eşitliğe, 

hakkaniyete, adalete ve hukuka aykırı bir sonuç ortaya çıkacaktır. Bu eşitsizlik ile 

ikinci baroya üye avukatların ücretleri hızlıca ödenirken, İstanbul Barosu’na üye 

avukatların ücretleri, belki de senelerce sıra beklenerek ödenecektir. 

 Yasa teklifi yapılırken, avukatlık mesleğiyle ilgili çok önemli düzenlemelerin 

barolara ve Türkiye Barolar Birliği’ne fikir sorulmadan yapılmasını kabul etmek 

mümkün değildir. 

 Bu yasa teklifinin doğuracağı sonuçlar avukatlık mesleğine en büyük zararı 

verecektir. Çoklu baro sistemi ile yapılan büyük yanlışlık giderileceğine, yeni 

çözümsüzlüklere gebe olan düzenlemelerin yapılması mesleğimize zarar verdiği gibi, 

dibe vuran hukuk sistemimizde yeni tahribatlar yaratması kaçınılmaz olacaktır. Asla 

onaylamadığımız 2. Baroları cazip hale getirmek için yapılan bu düzenlemeyi kabul 

etmediğimizi ve bu hukuksuzluğa karşı yılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna 

saygılarımızla bildiririz.  12/04/2022 

 

 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Kamuoyunda “Gezi Davası” olarak bilinen, vatandaşlarımızın Anayasa’dan 

kaynaklanan en temel haklarını kullandığı, aralarında pek çok toplumsal davayı takip 

eden TBB Çevre ve Kent Komisyonu üyesi meslektaşımız Av. Can Atalay’ın da 

bulunduğu Gezi Parkı eylemleri sebebiyle, on yedi kişinin yargılandığı davanın karar 

duruşması 25 Nisan 2022 Pazartesi günü görülmüştür.  

Mahkeme heyeti, Osman Kavala’nın Türk Ceza Kanunu’nun 312/1. maddesinde 

düzenlenen “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan 

kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” 

suçu gereği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına; Mücella 

Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman 

ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ise aynı suça iştiraklerinin yardım boyutunda kalmış olması 

sebebiyle 18’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar vermiştir. 

 

Karara karşı oy kullanan üyenin şerhinde de ifade edildiği üzere “karara esas alınan 

dinleme kayıtlarının kanuna ve hukuka aykırı delil niteliğinde” olduğu, dolayısıyla 

“hükme esas alınamayacağı”, “aksi kabul edilse dahi kayıtlarını destekleyen somut 

kanıtlar olmadığı ve tek başına dinleme kayıtlarının sanıkların üzerlerine atılı 

suçlardan mahkumiyetlerine yeter olmadığı”, yargılanan kişilerin “üzerlerine atılı 

suçlardan cezalandırılmalarına yeter her türlü kuşkudan uzak somut, kesin ve 

inandırıcı başkaca delil de bulunmadığı” dosya kapsamından açıkça görülmekteyken 

hükmolunan bu karar, yargının Gezi Parkı eylemlerini itibarsızlaştırmak, suçla 

ilişkilendirmek ve öç almaya yönelik bir araç olarak kullanılmaya çalışıldığını bir kez 

daha ortaya koymaktadır. Ceza kararını veren heyetin bir üyesinin, davada müşteki 

konumunda bulunan siyasi iktidar sahiplerinin mensup oldukları partiyle açık organik 

ilişkisinin bulunması, tarafsızlık görüntüsünü ortadan kaldıracak sosyal medya 

paylaşımları yapmış olması, yargılamanın bağımsız ve tarafsız bir yargı organı 

tarafından adil yargılanma ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü konusunda ciddi 

şüpheler doğurmakta ve kamu vicdanını, adalete güven duygusunu zedeleyecek bir 

sonuca yol açmaktadır. 

 

Gezi Parkı yargılamalarının çok sayıda hukuk  ilkesinş çiğnediği uluslararası pek çok 

hukuk raporuna ve nihayet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman 

Kavala ile ilgili verdiği karara yansımışken, AİHM’in tutukluluk tedbiriyle ilgili 

olarak “somut ve meşru delillere dayanmadığı” değerlendirmesi ortadayken, 

AİHM’deki dosyayla ilgili olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal süreci 

başlatmışken, yeni bir delil değerlendirmesi söz konusu olmadan verilen cezalar 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan temel 

niteliklerini ve özellikle insan haklarına saygılı, hukuk devleti olma niteliğini bir 

tartışma konusu haline getirecek sonuçlar doğuracaktır. Tüm bu ihlaller , ülkemizi 

insan hakları ve yargı bağımsızlığı konularında tartışılır hale getirmiştir.  



Ülkemizde maalesef her yeni güne hukuksuzluklarla uyanmaktayız. Yakın tarihte 

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada durdurma kararı 

verilmiştir. Dosya, Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüşü üzerine Suudi Arabistan'a 

devredilmiştir. Yine Kıyı mevzuatına ve seçim kurullarının oluşturulmasına ilişkin 

çalışmalar yeni hukuksuzlukların habercisidir. Bu iki konuya ilişkin de baromuz 

tarafından çalışma ve girişimlerde bulunulacağını şimdiden belirtmek isteriz. 

 

Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik haklarını kullanan insanların ve 

onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır. Bu hak insan hakları mücadelesinin 

temelidir.  

 

Biz Antalya Barosu olarak, her zaman, hukukun, adaletin, adil yargılanma hakkının 

ve insan hakları mücadelesinin savunucusu olmaya devam edeceğiz, kamuoyuna 

saygıyla duyururuz. 26/04/2022 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BATMAN BAROSU’NU HEDEF GÖSTEREN,  

ADINA HABERCİLİK DEDİKLERİ ANLAYIŞI KINIYORUZ! 

 

Yalan ve kışkırtıcı yayınlarla daha önce de baroları hedef gösteren Yeni Akit, bu kez 

de Batman milletvekili ve batman Barosu üyesi Av.Ayşe Acar Başaran’ın bir polis 

memuru tarafından tehdit edilmesi üzerine, yaptığı açıklama sonrasında Batman 

Barosu’nu hedef göstermiştir.  

Barolar; avukatlık kanunu uyarınca hukukun üstünlüğünü; insan haklarını savunmak 

ve korumakla görevli kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu anlamda 

barolar; mağdurun veya failin kim olduğuna bakmaksızın, insan haklarını koruma 

bilinciyle hareket etmekten geri durmayacak; aynı bilinçle hiçbir soruşturmaya, 

baskıya, tehdide veya gözdağına boyun eğmeyecek, insan haklarını koruma görevini 

yerine getirmekten asla vazgeçmeyecektir.  

Barolar, halkın haber alma hakkının teminatı olan basının özgürlüğü için de 

mücadelelerini sürdürmeye devam edecektir. Basın özgürlüğü; iftira niteliğinde haber 

yapma, hakaret etme veya hedef gösterme özgürlüğü değildir. Haber adı altında, 

halkın haber alma hakkını istismar ederek baroları hedef haline getiren söz konusu 

yayın organını kınıyor ve Batman Baromuzun yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna 

bildiriyor, Basın Konseyi’ni de bu etik dışı davranışlarla ilgili olarak göreve 

çağırıyoruz. Saygılarımızla. 09.05.2022 

•Adana Barosu Başkanlığı    •Adıyaman Barosu Başkanlığı 

•Ağrı Barosu Başkanlığı     •Ankara Barosu Başkanlığı 

•Antalya Barosu Başkanlığı    •Ardahan Barosu Başkanlığı  

•Artvin Barosu Başkanlığı    •Aydın Barosu Başkanlığı 

•Balıkesir Barosu Başkanlığı    •Batman Barosu Başkanlığı 

•Bingöl Barosu Başkanlığı    •Bitlis Barosu Başkanlığı  

•Bolu Barosu Başkanlığı     •Bursa Barosu Başkanlığı   

•Çankırı Barosu Başkanlığı     •Diyarbakır Barosu Başkanlığı 

•Eskişehir Barosu Başkanlığı    •Gaziantep Barosu Başkanlığı 

•Hakkari Barosu Başkanlığı    •Hatay Barosu Başkanlığı 

•İstanbul Barosu Başkanlığı    •İzmir Barosu Başkanlığı  

•Kars Barosu Başkanlığı     •Kırklareli Barosu Başkanlığı 

•Kocaeli Barosu Başkanlığı    •Mardin Barosu Başkanlığı  

•Mersin Barosu Başkanlığı    •Muğla Barosu Başkanlığı 

•Muş Barosu Başkanlığı     •Samsun Barosu Başkanlığı 

•Siirt Barosu Başkanlığı     •Sinop Barosu Başkanlığı 

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı    •Şırnak Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı     •Tunceli Barosu Başkanlığı 

•Van Barosu Başkanlığı     •Yalova Barosu Başkanlığı 

•Zonguldak Barosu Başkanlığı     



BASINA VE KAMUOYUNA 

Bundan 11 yıl önce; 11 Mayıs 2011’de, Cumhuriyet Türkiye’sinin ve dünyanın en 

itibarlı şehirlerinden biri olan İstanbul’un, onurla sahip çıktığı bir uluslararası 

sözleşme, devletlerin imzasına açıldı. 

Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan "Kadına 

Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi", insanlığın utanç kaynağı olan ‘kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi’ ve buna karşı mücadelede eşgüdümün sağlanarak temel standartların 

belirlenmesi gibi çok önemli bir misyonla, taraf devletlere yükümlülükler getiren ilk 

sözleşme olarak tarihe geçti. Hem de ilk imzacısının Türkiye olduğu ve adını 

İstanbul’dan alan sözleşme olarak. 

Bu tarihi günün yıldönümünü, aynı onur ve misyonla kutlayabilmeliydik. Ne var ki, 

kutlama yapamadığımız gibi, bugüne dek ilmek ilmek işleyerek elde ettiğimiz 

kazanımların geri alınması tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Bizler kadın avukatlar 

olarak, insan hak ve özgürlüklerinin doğal savunucuları olan tüm meslektaşlarımızla 

birlikte; İstanbul Sözleşmesi’nin imzaya açılışının 11’inci yılında, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin iradesiyle taraf olduğumuz Sözleşme’den, Anayasamıza aykırı 

olarak bir gece yarısı yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile çıkılmasını asla kabul 

etmiyoruz. Açıkça yetki gaspı niteliğinde olan bu işlem, yok hükmündedir. Ne 

İstanbul Sözleşmesi’nden ne de kazanılmış tek bir hakkımızdan vazgeçmeyecek; 

kadına yönelik sistematik şiddeti durdurana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 

İstanbul Sözleşmesi'nden, Cumhurbaşkanlığı kararı ile çekilme kararının iptali 

talebiyle açılan ve halen Danıştay’da esastan görüşülmekte olan dava dosyalarında; 

hukukun işleyeceğine duyulan inanç ve güvenle, binlerce avukat eliyle getirilmiş, on 

binlerce kadının çığlığı ve umudu eklidir. 

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin meselesi, Türkiye’nin davasıdır. Danıştay’da 

Sözleşme’den çekilmesi kararının iptaline ilişkin davalarda, gözetilmesi gereken; 

temel hak ve özgürlüklere ilişkin bu sözleşmeden, tek kişinin iradesiyle çıkılıp 

çıkılmayacağı, dolayısıyla hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalınıp 

kalınmayacağıdır. 

Bizler, ülkemizde insan haklarına dayalı hukuk devletini hayata geçirme 

kararlılığında olan kadın avukatlar olarak, imzaya açılışının 11’inci yılında bir kez 

daha tekrar ediyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz! 11/05/2022 

 

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 



BASINA VE KAMUOYUNA 

Bugün Soma Maden Katliamının 8. 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. 2020 yılında çıkarılan 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. 13/05/2022 

 

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA  

 

Isparta Gül Festival etkinlikleri kapsamında sahne alacak olan sanatçı Melek 

Mosso'nun konserinin iptal edilmesini üzüntü ve öfke ile karşılıyoruz. Kadınların eşit 

yurttaşlık haklarını yok edebilmek için son zamanlarda kadın sanatçılar ve gazeteciler 

hedef alınmaktadır. Bireyler olarak kadın sanatçılar ve gazeteciler hedef alınırken, 

aslında Gülşen, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş’a yönelik saldırılar ve ithamlarla 

başlayan süreç kamuoyu önünde tüm kadın sanatçıları yok sayma, görmezden gelme 

ve kadınların çalışma özgürlüklerini engellemeye kadar ilerlemektedir. Birçok kadın 

sanatçının konserlerinin iptali ile devam eden süreçte gelinen noktada şimdi de Melek 

Mosso’nun Isparta Gül Festivali’ndeki konseri baskı ve tacizler ile programdan 

çıkarılmıştır. Sistematik bir hal alan bu çağdışı kısıtlama ve yasakları kabul 

etmiyoruz. Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekildiğini açıklaması ile kadın 

düşmanlığının asıl hedefi Medeni Kanundaki kadınların eşit yurttaşlık haklarının 

ortadan kaldırılmasıdır. Kadın sanatçı ve gazetecilere yönelik saldırılar tüm kadınlara 

ve eşit yurttaşlık haklarımıza saldıran had çizme, kadınları sınırlandırma 

denemeleridir. Kamusal alanda kadınları hedef göstermek ve düşmanlaştırmak kadına 

yönelik şiddetin ve daha ötesi yeni kadın cinayetlerinin de önünü açmak, failleri 

cesaretlendirmek anlamına da gelmektedir. Laik Cumhuriyetin kadınlar için 

kazanımlarına karşı yapılan bu saldırılar sürdükçe toplumsal yaşantının her alanında 

kadınların maruz kaldığı şiddet, ayrımcılık ve sömürü artmaktadır. Kamuoyuna mal 

olmuş ünlü kadın sanatçılar ve gazetecilerin hedef gösterilerek kadınların eşit 

yurttaşlık hakları aşındırılmak istenmektedir. Antalya Barosu olarak ataerkil 

zihniyetin ve laiklik ilkesine karşıtlığın bir parçası olan tüm bu açıklamaları kabul 

etmediğimizi, anayasal eşitlik ilkesinin ihlali sonucunu doğurabilecek her türlü 

girişime karşı duracağımızı ve kadınların eşit yurttaşlık haklarını her zaman 

savunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 27/05/2022 

 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  



ORTAK AÇIKLAMA 

 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Güncellenmesine İlişkin; 

 

Ülkemizde son dönemdeki olumsuz ekonomik gelişmeler, paranın alım gücündeki 

azalma ve değişen piyasa koşulları nazara alındığında meslektaşlarımızın ekonomik 

durumlarının muhafaza edilmesi için 20 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan avukatlık asgari ücret tarifesi ile 25 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan ceza muhakemesi kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere 

yapılacak ödemelere ilişkin 2022 yılı tarifesinde hiç vakit kaybetmeksizin en az 

%45’lik yeni bir artış yapılması bir zorunluluktur. Nitekim TCMB verileri ve TCMB 

internet sitesinde bulunan “ Enflasyon Hesaplayıcısı” aracı kullanıldığında, 2021 yılı 

Kasım ayındaki 100 TL’nin 2022 yılı Nisan ayı güncel karşılığı 149,59 TL olduğu 

görülmektedir. Bu durumda her iki tarifedeki ücretlerin de meslektaşlarımızın 

emeklerini karşılamadığı ve mağduriyetlerine sebep olduğu açıktır.  

 

Ayrıca Asgari Ücret Tarifesi’nin üçüncü kısmında düzenlenen, “konusu para olan 

veya para ile ölçülebilen yardımlarda ödenecek ücret” tablosu da mutlaka 

güncellenmelidir. Nitekim hepimizin malumu olduğu üzere konusu para ile 

ölçülebilen davalarda harca esas değer dava tarihine göre hesaplanmakta, fakat 

kararın kesinleşmesi ortalama 4-5 yılı bulabilmektedir. Mevcut ekonomik işleyiş ve 

enflasyon oranları dikkate alındığında avukatların zararının faizle karşılanamayacağı 

tartışmasızdır. Bu sebeple, Tablo’da düzenleme yapılarak matrahların ve yüzdelerin 

de artırılması gerekmektedir.  

 

Bu kapsamda, TC. Adalet Bakanlığı’nı konu ile ilgili ivedilikle bir çalışma başlatarak 

gerekli artışları uygulamaya davet ediyoruz. 30/05/2022 

 

•Adana Barosu Başkanlığı    •Adıyaman Barosu Başkanlığı 

•Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı   •Ağrı Barosu Başkanlığı 

•Aksaray Barosu Başkanlığı    •Amasya Barosu Başkanlığı 

•Ankara Barosu Başkanlığı    •Antalya Barosu Başkanlığı 

•Aydın Barosu Başkanlığı    •Balıkesir Barosu Başkanlığı 

•Bartın Barosu Başkanlığı    •Batman Barosu Başkanlığı 

•Bayburt Barosu Başkanlığı    •Bingöl Barosu Başkanlığı 

•Burdur Barosu Başkanlığı    •Bursa Barosu Başkanlığı   

•Çanakkale Barosu Başkanlığı    •Çankırı Barosu Başkanlığı  

•Çorum Barosu Başkanlığı    •Denizli Barosu Başkanlığı 

•Düzce Barosu Başkanlığı    •Edirne Barosu Başkanlığı 

•Elazığ Barosu Başkanlığı    •Erzincan Barosu Başkanlığı 

•Eskişehir Barosu Başkanlığı    •Gaziantep Barosu Başkanlığı 

•Giresun Barosu Başkanlığı    •Gümüşhane Barosu Başkanlığı 

•Hakkari Barosu Başkanlığı    •Hatay Barosu Başkanlığı 

•Iğdır Barosu Başkanlığı     •Isparta Barosu Başkanlığı 

•Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı   •Karabük Barosu Başkanlığı 

•Karaman Barosu Başkanlığı    •Kars Barosu Başkanlığı 

•Kayseri Barosu Başkanlığı    •Kırıkkale Barosu Başkanlığı 

•Kırklareli Barosu Başkanlığı    •Kocaeli Barosu Başkanlığı 



•Konya Barosu Başkanlığı    •Kütahya Barosu Başkanlığı 

•Malatya Barosu Başkanlığı    •Mardin Barosu Başkanlığı  

•Mersin Barosu Başkanlığı    •Muğla Barosu Başkanlığı 

•Muş 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 

•Şanlıurfa Barosu Başkanlığı    •Şırnak Barosu Başkanlığı 

•Tekirdağ Barosu Başkanlığı     •Tokat Barosu Başkanlığı 

•Trabzon Barosu Başkanlığı    •Tunceli Barosu Başkanlığı 

•Uşak Barosu Başkanlığı     •Yalova Barosu Başkanlığı 

•Zonguldak Barosu Başkanlığı    



HALKIMIZA YÖNELİK TERÖRİST, EŞKIYA, SÜRTÜK, ÇÜRÜK 

ŞEKLİNDE İFADELER KULLANILMASINI KABUL ETMİYORUZ!  

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 01.06.2022 tarihli AKP 

grup toplantısında Gezi Parkı eylemlerine katılan vatandaşlara yönelik "terörist, 

eşkıya, çürük ve sürtük" ifadelerini kullanmıştır.  

 

Herkesi kucaklayan, bütünleştiren, vatandaşını öven, yücelten ilk Cumhurbaşkanı 

Mustafa Kemal Atatürk tarzının aksine; bir cumhurbaşkanının halkın bir kesimini 

aşağılayan, hakaret içerikli, cinsiyetçi söylemlerine tanık olmaktan dolayı üzgünüz ve 

kullanılan kavramlardan dolayı endişe duyuyoruz.  

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın taşıdığı sıfat nedeniyle her kesimi 

kucaklaması, ifade özgürlüğüne saygı duyması, bireysel temel hak ve özgürlüklere 

önem vermesi beklenirken, Cumhurbaşkanı'nın üslup ve söylemleri halkına karşı 

ayrıştırıcı, ötekileştirici ve cinsiyetçi ifadeler içermektedir.  

 

Cumhurbaşkanı'nın halka yönelik hakaret içeren, aşağılayıcı, ayrıştırıcı, cinsiyetçi 

sözlerinden dolayı yasal yollara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

02/06/2022 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan, birçok tartışmalı karara imza atan bir 

hakim, 31854 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 2022/222 sayılı atama kararı ile 

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Verdiği kararlarla 

sürekli tartışma konusu olan bir hakimin bu derece önemli bir makama 

atanması, yargı sisteminin geldiği aşamayı özetlemektedir. 

 

Bu atama kararı; hukuk devleti anlayışından her geçen gün daha da 

uzaklaşıldığının, liyakat ilkesinin gözetilmediğinin göstergesi olup, ülkemizin 

yönetim sistemine ilişkin  eleştirilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ispatlar 

niteliktedir.  02/06/2022 

 

Antalya Barosu Başkanlığı



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Şanlıurfa Barosu mensubu kadın meslektaşımız, 08/06/2022 tarihinde, baro 

tarafından görevlendirildiği ve Şanlıurfa İl Müftülüğü personellerine verdiği “Çocuk 

Yaşta, Zorla ve Erken Evliliklerle Mücadele” konulu eğitim sırasında, katılımcılardan 

biri tarafından “etek boyundan ve anlattıklarından” ötürü sözlü saldırıya uğramıştır. 

Bunun üzerine meslektaşımız sunumunu tamamlayamamış ve bitirmek zorunda 

kalmıştır. 

İl Eylem Planı kapsamında kamu görevlilerine verilen bir eğitim sırasında 

meslektaşımıza karşı gerçekleştirilen ve insanların yaşam tarzına, giyimine, kişisel 

alanına açıkça müdahale oluşturan bu eril saldırıyı kınadığımızı ve TÜBAKKOM 

olarak meslektaşımızın yanında olduğumuzu kamuoyuna bildiririz. 10/06/2022 

 

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

 

Akdeniz Üniversitesi yurtlarında meydana gelen intiharlar ve konuya ilişkin iddialarla 

ilgili Baromuz İnsan Hakları Merkezi tarafından çalışma başlatılmıştır.  

 

Çalışmanın sonucu kamuoyuna duyurulacak olup, varsa sorumlular hakkında yasal 

işlem başlatılması için girişimlerde bulunulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

 



Türkiye Barolar Birliğinin Düzenlediği Yeni Asgari Ücret Tarifesi Derhal 

Uygulansın! 

20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş ücretler, ülkedeki ekonomik gelişmelerin 

gerekleriyle bağdaşmamaktadır. Gerek TBB gerekse Barolarımız tarafından 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına 

iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile atılmamıştır. 

Türkiye Barolar Birliği, ortak çalışma taleplerinin Adalet Bakanlığınca kabul 

görmemesi üzerine 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

“2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. 

Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen 

‘%73.50’ oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için 

gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanana kadar 

geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 

tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine” karar vermiştir. 

T.C. Merkez Bankasının Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden 

maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi 13 Haziran 2022 tarih 19387 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına 

gönderilmiştir. Söz konusu tarife, 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarihe kadar uygulanmak üzere 

hazırlanmıştır. 

Avukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu hakkında da, aradan geçen iki 

haftalık süre içerisinde bir adım atılmamış; Adalet Bakanlığı, neler yapılabileceği 

konusunda Türkiye Barolar Birliğiyle bir diyalog geliştirme çabasına girmemiştir. 

Altını çizerek ifade ediyoruz; ülkede yaşanan iktisadi krizle birlikte avukatlık ücretleri 

tahammül edilemeyecek seviyelere inecek şekilde erimiştir. Bakanlığın süreci 

sessizlikle geçiştirebileceği eşik aşılmıştır. 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022’nin 

geri kalan kısmı için Türkiye Barolar Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal 

uygulamaya konmalıdır. Aksi halde, yurttaşların adalete erişim ve savunma hakkı 

sınırına hassasiyet gösterilerek kurucu unsuru olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında 

hizmet sunma olanaklarımızın ortadan kalkacağını kamuoyuna ilanen duyururuz. 

Saygılarımızla. 29/06/2022 

Türkiye Barolar Birliği 

Adana Barosu     Adıyaman Barosu 

Afyonkarahisar Barosu    Ağrı Barosu 

Aksaray Barosu     Amasya Barosu 

Ankara Barosu     Antalya Barosu 

Ardahan Barosu     Artvin Barosu 

Aydın Barosu     Balıkesir Barosu 

Bartın Barosu     Batman Barosu 

Bayburt Barosu     Bilecik Barosu 

Bingöl Barosu     Bitlis Barosu 

Bolu Barosu      Burdur Barosu 



Çankırı Barosu     Çorum Barosu 

Denizli Barosu     Diyarbakır Barosu 

Düzce Barosu     Edirne Barosu 

Elazığ Barosu     Erzurum Barosu 

Eskişehir Barosu     Gaziantep Barosu 

Giresun Barosu     Gümüşhane Barosu 

Hakkari Barosu     Hatay Barosu 

Iğdır Barosu      Isparta Barosu 

İstanbul Barosu     İzmir Barosu 

Kahramanmaraş Barosu    Karabük Barosu 

Kars Barosu      Kastamonu Barosu 

Kayseri Barosu     Kırıkkale Barosu 

Kırklareli Barosu     Kırşehir Barosu 

Kilis Barosu      Kocaeli Barosu 

Konya Barosu     Kütahya Barosu 

Malatya Barosu     Manisa Barosu 

Mardin Barosu     Mersin Barosu 

Muğla Barosu     Muş Barosu 

Nevşehir Barosu     Niğde Barosu 

Ordu Barosu     Osmaniye Barosu 

Sakarya Barosu     Samsun Barosu 

Siirt Barosu      Sinop Barosu 

Sivas Barosu     Şanlıurfa Barosu 

Şırnak Barosu     Tekirdağ Barosu 

Tokat Barosu     Trabzon Barosu 

Tunceli Barosu     Uşak Barosu 

Van Barosu      Yalova Barosu 

Yozgat Barosu     Zonguldak Barosu 



ERZİNCAN İLİÇ’TEKİ ALTIN MADENİ DERHAL KAPATILMALIDIR 

 

BASINA VE KAMUOYUNA  

 

21 Haziran Salı günü saat 02:45’te Erzincan İliç İlçesi Çöpler Mevkiinde uluslararası 

bir şirket tarafından işletilen altın madeninde siyanür taşıyan boru hattında meydana 

gelen patlama sonrasında yaklaşık 20 ton siyanür solüsyonun Fırat Nehri ve Keban 

barajı havzasına ulaştığı, siyanürlü suların Fırat nehri üzerinde kurulan İliç barajına 

da ulaştığına yönelik tespitler; tüm kamuoyunda büyük bir endişeye yol açmaktadır. 

Olay nedeniyle İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, 

sızıntı sebebiyle bakanlık tarafından da şirkete 16 milyon 441 bin TL idari para cezası 

kesildiği açıklanmıştır. 

Deprem riski altında olan bölgede herhangi bir jeolojik hareketlilik olmamasına 

rağmen boruların patlaması, riskin büyüklüğünü ve denetimsizliği ortaya koymakta; 

maden altın ayrıştırma işlemine hala, 24 saat aralıksız devam edilmesi nedeniyle de 

adeta yeni felaketlere davetiye çıkarılmaktadır. 

Başka illerimizde de benzer vakalar yaşanmış olmasına rağmen şirketler her defasında 

bu duruma aldırış etmeden üretime devam etmekte, kapasite artırımı için başvuru 

yapılabilmektedir.  

Olayın seyri bizce Çernobil’i andırmaktadır! Tehlike sadece İliç ilçesi ile sınırlı 

olmayıp barajlara kimyasal sızma ihtimali bir gerçekliğe dönüşmüşse, tüm 

Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve ortadoğu, doğrudan tehdit altında demektir. 

Erzincan dışında 20’ye yakın ilde tarımsal alanların da bu felaketten etkileneceğini 

aşikardır.  

En büyük altın rezervinin bulunduğu ilçede gerekli tedbirler alınmadan, arıtma 

tesisleri kurulmadan, 2010 yılından beri siyanür ile altın çıkarılmakta; altın arama 

sahası, doğanın yanı sıra sağlığımızı da tehdit etmektedir. Böyle devam ederse, çok 

yakın zamanda ülkemizde temiz tatlı su bulamayacağız. 

 Altın uğruna tarımsal ve yaşamsal önemi haiz yaşam kaynaklarımızdan 

vazgeçmemeli, doğamızı çok iyi korumalıyız. 

Su kaynaklarının zehirlenmesi, biyoçeşitliliğin yok edilmesi, sağlıklı gıdaya erişimin 

imkansızlaşması, hava, toprak kirliliği gibi bir çok zarar ve ihlale yol açan felaket 

karşısında hiçbir canlı zarar görmeden; maden şirketinin ruhsatı iptal edilerek, altın 

arama faaliyetleri derhal durdurulmalıdır.  

Biz aşağıda imzası bulunan barolar; bu ülkenin hepimize, en çok da bizden sonraki 

nesillere ait olduğunun bilinciyle, Ekolojik yıkımların toplum sağlığında yarattığı 

tahribatlara karşı mücadelemizi yükselterek, rant için ülkenin dört bir yanının yok 

edilmesine izin vermeyeceğiz.  

Kamuoyuna saygıyla bildiririz.30/06/2022 



Türkiye Barolar Birliği 

Adana Barosu      Adıyaman Barosu 

Afyonkarahisar Barosu     Ağrı Barosu 

Aksaray Barosu      Amasya Barosu 

Ankara Barosu      Antalya Barosu 

Ardahan Barosu      Artvin Barosu 

Aydın Barosu      Balıkesir Barosu 

Bartın Barosu      Batman Barosu 

Bayburt Barosu      Bilecik Barosu 

Bingöl Barosu      Bitlis Barosu 

Bolu Barosu       Burdur Barosu 

Bursa Barosu      Çanakkale Barosu 

Çankırı Barosu      Çorum Barosu 

Denizli Barosu      Diyarbakır Barosu 

Düzce Barosu      Edirne Barosu 

Elazığ Barosu      Erzurum Barosu 

Eskişehir Barosu      Gaziantep Barosu 

Giresun Barosu      Gümüşhane Barosu 

Hakkari Barosu      Hatay Barosu 

Iğdır Barosu       Isparta Barosu 

İstanbul Barosu      İzmir Barosu 

Kahramanmaraş Barosu     Karabük Barosu 

Kars Barosu       Kastamonu Barosu 

Kayseri Barosu      Kırıkkale Barosu 

Kırklareli Barosu      Kırşehir Barosu 

Kilis Barosu       Kocaeli Barosu 

Konya Barosu      Kütahya Barosu 

Malatya Barosu      Manisa Barosu 

Mardin Barosu      Mersin Barosu 

Muğla Barosu      Muş Barosu 

Nevşehir Barosu      Niğde Barosu 

Ordu Barosu      Osmaniye Barosu 

Sakarya Barosu      Samsun Barosu 

Siirt Barosu       Sinop Barosu 

Sivas Barosu      Şanlıurfa Barosu 

Şırnak Barosu      Tekirdağ Barosu 

Tokat Barosu      Trabzon Barosu 

Tunceli Barosu      Uşak Barosu 

Van Barosu       Yalova Barosu 

Yozgat Barosu      Zonguldak Barosu 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Türkiye Barolar Birliğinin Düzenlediği Yeni Asgari Ücret Tarifesi Derhal 

Uygulanmalıdır! 

 

20 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenmiş ücretler ile uzlaştırma, arabuluculuk ücretleri 

resmi ve gayrı resmi enflasyon rakamlarının gerisinde kalmıştır. Avukatlık Asgari 

Ücret Tarifesi açıklandıktan bugüne kadar geçen süreçte kira bedelleri, temel ihtiyaç 

maddeleri, benzin, kağıt vb giderler kat kat artmıştır. Bazı gider kalemlerinin yaklaşık 

olarak 4 kat arttığı bir ortamda, 2021 Kasım ayında bir önceki yılın ücretleri üzerinden 

yapılan yaklaşık yüzde 25 oranlı artış ülkenin ekonomik koşullarıyla hiçbir şekilde 

örtüşmemektedir. Gerek Türkiye Barolar Birliği gerekse Baromuz tarafından, 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi talebi defalarca Adalet Bakanlığına 

iletilmiştir. Bu taleplerin karşılanmasına yönelik herhangi bir adım atılmamıştır. 

Türkiye Barolar Birliği, ortak çalışma taleplerinin Adalet Bakanlığınca kabul 

görmemesi üzerine 05.06.2022 tarih 2022-1257 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 

“2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin maktu ücretlere ilişkin kısmının T.C. 

Merkez Bankasından alınan Mayıs Ayı TÜFE yıllık değişim oranı olarak tespit edilen 

‘%73.50 oranında artırılarak Adalet Bakanlığına üst yazı ekinde onay için 

gönderilmesine, üst yazıda tarifenin 2023 tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanana kadar 

geçerli olmak üzere hazırlandığının, yasa gereğince Ekim ayı sonuna kadar 2023 

tarifesi hazırlığının yapılarak ayrıca gönderileceğinin belirtilmesine” karar vermiştir.  

T.C. Merkez Bankasının Mayıs ayı TÜFE yıllık değişim oranı (%73,50) üzerinden 

maktu ücretlere artış yapılarak hazırlanan 2022 yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi 13 Haziran 2022 tarih 19387 sayılı yazı ile Adalet Bakanlığına 

gönderilmiştir. Kaldı ki gerçek enflasyon rakamları ve fiyatlardaki artışlar 

gözetildiğinde Türkiye Barolar Birliği tarafından talep edilen ve kabul görmeyen 

%73,50 oranındaki artış bile mevcut ekonomik durum karşısında avukatlar açısından 

yeterli olmayacaktır.  

Avukatlar için büyük bir aciliyet teşkil eden bu konu hakkında, aradan geçen süre 

içerisinde bir adım atılmamış; Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve barolarla 

konunun çözümüne ilişkin herhangi bir diyalog kurma gereği görmemiştir. 

Ülkemizde yaşanan ekonomik krizle birlikte satın alma gücünün dayanılmaz derecede 

düşmesine karşılık, avukatlık ücretleri bu ekonomik koşullar düşünüldüğünde adeta 

erimiştir. Meslektaşlarımız açısından mevcut durum tahammül edilemeyecek 

boyutlara ulaşmıştır. Asgari ücretle çalışan birçok meslektaşımız temel ihtiyaçlarını 

dahi karşılayamazken, ofisleri bulunan meslektaşlarımız kira bedellerini, Bağ-Kur 

primlerini ödeyememektedir.  



Geçtiğimiz dönemde intihara sürüklenen meslektaşlarımızın acısı hala 

kalplerimizdeyken ilerleyen süreçte benzer durumları yaşanması ihtimali maalesef 

yüksektir. Özellikle genç meslektaşlarımız açısından mesleğin sürdürülebilirliği iyice 

zorlaşmış, umutsuzluk duygusu tarihte görülmediği derecede artmıştır. CMK ücreti 

ile geçimini sağlamaya çalışan çok sayıda meslektaşımız bulunmaktadır. CMK 

ücretleri angarya seviyesindedir. Bu nedenle CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari 

Ücret Tarifesi seviyesine yükseltilmesini talep etmek zorunluluktur. Aksi halde, 

gösterilen emek karşısında verilen ücret arasındaki çelişki devam edecek, 

meslektaşlarımızın angarya koşullarında çalışması gerçeği değişmeyecektir.  

 

 2023 tarifesi hazırlanana kadar, 2022’nin geri kalan kısmı için Türkiye Barolar 

Birliğinin hazırladığı yeni tarife derhal uygulanmalıdır. Aksi halde, yurttaşların 

adalete erişim ve savunma hakkı sınırına hassasiyet gösterilerek kurucu unsuru 

olduğumuz yargı faaliyeti kapsamında hizmet sunma olanaklarımızın ortadan 

kalkacağını kamuoyuna duyururuz. 

 Saygılarımızla.05/07/2022 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA VE KAMUOYUNA

İSTANBUL BAROSU’NA KAYITLI MESLEKTAŞIMIZ AV. SERVET

BAKIRTAŞ, MESLEKİ FAALİYETİNİ İCRA EDERKEN, TAKİP ETTİĞİ

DAVADAN VAZGEÇMEDİĞİ İÇİN KATLEDİLDİ. ÜZÜNTÜMÜZÜ VE

KAYGIMIZI TARİF EDECEK İFADE BULMAKTA ZORLANIYORUZ.

AVUKATLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILMASI

AMACIYLA MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULARAK ŞİDDET

OLAYLARININ ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASI

TALEBİMİZ 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ’NDE KABUL EDİLMEDİ.

MECLİS ÇATISI ALTINDA BU TALEBİ KABUL ETMEYEN ANLAYIŞ

MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK ŞİDDETİN DEVAM ETMESİNDEN

DOLAYLI OLARAK SORUMLUDUR. MESLEĞİMİZİN İTİBARINI

ZEDELEYEN ZİHNİYETİN, DEVLET KURUMLARINDA

MESLEKTAŞLARIMIZA YÖNELİK OLUMSUZ TAVIRLARA KARŞI

DUYARSIZLIĞIN VE CEZASIZLIK POLİTİKALARINA GÖZ YUMANLAR

YAŞANAN ŞİDDETTE PAY SAHİBİDİR.

DÜN YALNIZCA MESLEKTAŞIMIZA DEĞİL, ADALET SİSTEMİMİZE VE

MESLEĞİMİZE DE BİR KURŞUN SIKILDI. MESLEKTAŞLARIMIZIN

EKONOMİK SEBEPLERLE İNTİHARLARI, SALDIRIYA UĞRAYAN

MESLEKTAŞLARIMIZIN HABERLERİ, İKTİDARIN MESLEĞİ

İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK HİÇBİR TALEBİMİZİ KABUL ETMEMESİ

ACIMIZI, KAYGIMIZI VE TEPKİMİZİ ARTTIRMAYA DEVAM EDİYOR.

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLAR KAYGILI… YARIN NE OLACAK

GEÇİNEBİLECEK MİYİM DİYE DÜŞÜNÜRLERKEN, BİR DE YARIN ACABA

ÖLDÜRÜLECEK MİYİM ENDİŞESİYLE MESLEKLERİNİ İCRA ETMEYE

ÇALIŞMAKTALAR.

KATLEDİLEN MESLEKTAŞIMIZ ADINA SORUŞTURMA VE DAVA

SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIMIZI, AVUKATIN ŞİDDETE UĞRADIĞI

BİR ORTAMDA DİĞER YURTTAŞLARIMIZIN DA GÜVENDE

OLAMAYACAĞINI İFADE ETMEK İSTERİZ.

MESLEKTAŞIMIZ AV. SERVET BAKIRTAŞ’A VE SALDIRIDA HAYATINI

KAYBEDEN ÖZNUR TUFAN’A ALLAH’TAN RAHMET; AİLELERİNE,

SEVENLERİNE VE CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ.

BARO YÖNETİM KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN KARAR

DOĞRULTUSUNDA MESLEKTAŞLARIMIZI BUGÜN VE YARIN

DURUŞMALARI BOYKOT ETMEYE DAVET ETTİĞİMİZ GİBİ, AYNI

SÜREYİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE CMK VE ADLİ YARDIM SİSTEMİNİ

KAPATTIĞIMIZI, İNSAN HAKLARI TEMELİNDE HİÇBİR ÇOCUĞUN VE

ŞİDDETE UĞRAYAN KADININ HAK İHLALİNE UĞRAMAYACAĞI

ŞEKİLDE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALARAK, YÖNETİM KURULU ELİYLE

GÖREVLENDİRME YAPILACAĞINI KAMUOYUNA SAYGIYLA

DUYURURUZ. 07/07/2022

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



DARBELERİ VE DARBE GİRİŞİMLERİNİ LANETLİYORUZ  

 

Halkın iradesini yok etmek için düzenlenen 15 Temmuz darbe girişimini 

dün olduğu gibi bugün de tüm kararlılığımızla lanetliyoruz. 

 

Benzer girişimlerle tekrar karşılaşmamak için; Cumhuriyetimizin 

değerlerini, Atatürk ilke ve devrimlerini her zaman savunarak, yaşam 

hakkı, demokrasi, hak ve özgürlükler temelinde laik, demokratik, hukuk 

devleti mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Antalya ili Kaş ilçesi 1. derece sit alanları kapsamındaki PATARA ÖZEL ÇEVRE 

KORUMA BÖLGESİ içerisinde kalan Ova Beldesinde kum hırsızlığı yapıldığına 

ilişkin iddialar üzerine Baromuzun Çevre Kurulu tarafından yapılan araştırma 

neticesinde; söz konusu kum hırsızlığı ile ilişkili olarak kazı, nakil, dolgu, depo ve 

ticari işlemler silsilesi şeklinde gerçekleşen eylemlerde bulunulduğu, bu eylemlerin 

yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tahribatı neticesini doğurduğu, bitki örtüsü, 

hayvanlar, insanlar ve tüm ekosistemin zehirlenmesine yönelik geri dönüşü mümkün 

olmayan zararlara yol açtığı, zararın yalnızca bölge halkının değil tarım, turizm, 

doğa, tarih, sağlık, gıda, hayvancılık ürünleri dâhil pek çok alanda ulusal boyutta 

tahribat oluşturduğu öğrenilmiştir. Bu husus Baromuzun dahil olduğu keşifler ile 

birlikte Bilim Kurulu Raporlarıyla saptanmış ve TBMM gündemine gelerek ulusal 

boyutta dikkat çekilmesi sağlanmıştır. Bu sebeple söz konusu suçu işleyen failler 

hakkında; TCK 77, 181, 185, 86/87, 305. maddeleri ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanununun 65/1 maddeleri uyarınca, yukarıda belirtilen yasa 

hükümlerine uygunluğu sağlamayan ve ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında 

TCK 257. maddesi kapsamında “Görevi Kötüye Kullanma” suçlarından 

cezalandırılmaları için kamu davası açılması talebiyle savcılığa suç duyurusunda 

bulunulmuştur.  

Ayrıca söz konusu eşsiz kumların hukuksuz şekilde ihale yolu ile satışının 

yapıldığına ilişkin çıkan haberlerle ilgili Çevre Kurulumuzca çalışma başlatılmış 

olup söz konusu ihalelerin iptali ve kumların ait olduğu doğasına geri 

kazandırılabilmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağız.  

Antalya Barosu olarak, Patara bölgemizde yaşanan çevre katliamına karşı sürecin 

takipçisi olduğumuzu ve sonuç alana kadar hukuki mücadeleye devam edeceğimizi 

basına ve kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.04.08.2022   

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



BASINA ve KAMUOYUNA  

 

29 Temmuz Cuma günü gece saatlerinde iki meslektaşımız Alanya ilçe merkezinde 

saldırıya uğramıştır. 

Saldırı Av. Pelin Şenli'nin yaşadığı apartmanın giriş kapısında tahminen sekiz kişi 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Kadın meslektaşımıza şiddet uygulayan, kolundan 

çekerek zorla götürmeye çalışan saldırganlar kendilerine engel olmaya ve kadın 

meslektaşımızı kurtarmaya çalışan Av. Ali Can Atalay'ı öldürmekle tehdit etmiş,  

meslektaşın başına sert bir cisimle vurup, cep telefonunu zorla alıp, etkisiz hale 

getirerek kadın meslektaşımızı kaçırmaya teşebbüs etmişlerdir. Bu esnada çevreden 

gürültüyü duyup yardıma gelinmesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçmıştır. 

Başına sert bir cisimle vurulan erkek meslektaşımız olay yerinde bayılmış, hastaneye 

götürülmüş, başına 7 dikiş atılmış, 2 dişi kırılmıştır.  Kadın meslektaşımızın kolunda 

morluklar mevcuttur. 

Olayın ertesi günü çeşitli kamera görüntülerinin temin edilip incelenmesi 

neticesinde; meslektaşlarımızı evine kadar takip edip, suça konu filleri 

gerçekleştiren şahıslar tespit edilmiştir. Saldırı planlı, örgütlü bir şekilde 

gerçekleşmiş, konut dokunulmazlığını ihlal, cinsel saldırı, gasp, yaralama, kişiyi 

hürriyetinden yoksun bırakma gibi pek çok suç işlenmiştir.  

Olaydan sonra kaçan saldırganlardan biri yakalanarak 30 Temmuz Cumartesi günü 

tutuklanmıştır.  Meslektaşlarımız tarafından bizzat toplanıp teslim edilen delillere, 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca cuma günü derhal verilen gözaltı ve yakalama 

kararına, faillerin kimlik ve adreslerinin aleni bilinmesine rağmen olayın asıl 

planlayıcısı olduğu düşünülen şahıs ve diğer saldırganlar halen yakalanmamıştır.  

Kadın meslektaşımıza yönelik eylemin teşebbüs aşamasında kalması olayın önemini 

azaltmamalıdır. Alanya gibi büyük bir ilçede, turizm sezonunun devam ettiği 

günlerde, ilçe merkezinde bir kadının kaçırılmaya çalışılması vahim bir durumdur. 

Ülkemizde kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği, İstanbul Sözleşmesi gibi 

şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemelerin ortadan kaldırıldığı bugünlerde 

meydana gelen saldırı son derece endişe vericidir. Saldırının öznesinin kadın bir 

meslektaşımız olması, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda verilen 

mücadelenin ne derece önemli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlamıştır. 

Antalya Barosu şiddete maruz kalan kadınların her zaman yanındadır. Geçmişte 

olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de; kazanımlarımızı, haklarımızı, temel hak ve 

özgürlüklerimizi savunmaya devam edeceğiz.  

Şiddete uğrayan meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, faillerin yakalanması ve 

en ağır şekilde cezalandırılması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve hukuki 

sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız. 

05.08.2022 

 

Antalya Barosu Başkanlığı 



BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Biz bağımsız yargı, temel hak ve özgürlükler dedikçe her gün bize bunun tersini 

dayatan bir anlayışla karşı karşıyayız. 

Şarkıcı gülşen’in tutuklanması usule, yasaya aykırı olduğu gibi, hakkaniyete ve 

evrensel hukuk ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır .  

Hukukun üstünlüğü hiçe sayılarak verilen bu karar, yargının ne derece vesayet 

altında olduğunun göstergesidir. Şüphelinin eyleme gözetildiğinde tutuklama kararı 

yargıya olan güvenin dibe vurduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.  

Hukuk kimsenin gözdağı aracı değildir, bir kesimden intikam alma yolu da olamaz. 

Hukuk, iktidarların elinde oyuncak gibi kullanacağı enstrüman değil, hepimizin ilk 

sunacağı liman olmalıdır. 

Gülşen’in tutuklanması tüm yurttaşlara kolay atlatamayacağı bir tedirginliğe 

itmiştir. Mahkemeler tedirginlik değil, güven vermelidir. Mevcut tutum, hukuka 

olan güveni de yok etme noktasına getirmiştir. Bu durumu hukukken açıklamayı 

kendimize zul buluyoruz. 

Bağımsız yargı mücadelesinin takipçileriniz ve elbet bir gün bu amaca ulaşacağız. 

25/08/2022 

 

 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 



HERKES İÇİN ADİL BİR ADLİ YIL İSTİYORUZ! 

 

2022-2023 Adli Yılı’nı yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hukuk 

devleti ve avukatlık mesleğinin artık yapısal bir hâle gelmiş sorunlarına dair 

kaygılarla karşılıyoruz. Zira Adli Yıl, mesleğimize ve avukatlara yapılan 

saldırıların hız kesmeden devam ettiği, tüm yanlışlığına rağmen kurulan 

numaralı baroların eşitsiz şekilde desteklendiği, hak ihlallerinin, kadın 

cinayetlerinin ve çocuk istismarının inanılmaz boyutlara ulaştığı, yoksulluğun 

derinleştiği bir iklimde başlamaktadır. 

6-7 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Yönetiminin, 

Baro Başkanlarının ve Genel Kurul Delegelerinin ortak imzasıyla yayınlanan 

deklarasyonda da dile getirilen kronikleşen sorunlarımızın çözümüne dair 

geçtiğimiz adli yıl içerisinde tek bir adım dahi atılmamıştır. Toplumda ve 

uluslararası alanda giderek kaybolan yargıya güveni sağlamak için somut 

adımlar atılması baroların ve avukatların bıkmadan, usanmadan tekrarladığı en 

önemli taleplerdendir. 

Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir 

meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 

bine ulaşan avukat sayısının emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam 

yarattığını da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine 

dayanmış olacaktır. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim 

kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. 

Avukat sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin 

önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Alternatif çözüm yolları adı altında 

arabuluculuk ve uzlaştırmacılık gibi yargı dışı alanlar genişletilirken, 

dezavantajlı grupların avukata ve adalete erişimi engellenmektedir. Hasar 

danışmanlık şirketi denilen yeni bir tür iş takipçiliği yöntemiyle yurttaşların 

hak kayıplarına sebep olunmakta ve bununla etkili şekilde mücadele 

edilmemektedir. Oysa bizler, yurttaşların haklarını korumak için görevimizi 

yaparken, kışkırtılan cehalet ve şiddetin sonucu olarak müvekkillerimizle ve 

hukuki uyuşmazlığın konusuyla özdeşleştirildiğimiz için sorgulanıyor, 

yargılanıyor, saldırıya uğruyor ve hatta öldürülüyoruz. Kişisel verilerin 

korunması adı altında, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 

savunmanın faaliyeti, dolayısıyla silahların eşitliği ilkesi ve adil yargılanma 

hakkı engellenmektedir. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, 

genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz. 



Stajyer avukatların, kamu avukatlarının, engelli avukatların, genç 

avukatların, emekli avukatların sorunlarının çözümü konusunda somut 

önerilerimiz göz ardı edilmekte, stajın içeriği boşaltılmakta ve 

niteliksizleştirilmektedir.  Adalete erişimin en önemli araçlarından, ulusal ve 

uluslararası düzenlemelerin ve yükümlülüklerimizin gereği olarak verilen 

kamusal nitelikteki CMK zorunlu müdafilik hizmeti karşılığında, 

Anayasa’daki angarya yasağını ihlal edecek kadar düşük ödemeler yapılmakta 

ve fedakarlık hep avukatlardan beklenmektedir. Tahammül sınırlarını zorlayan 

CMK ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’yle (AAÜT) eşitlendiği,  

AAÜT’nin ülkemiz ekonomik koşullarına ve mesleğimizin saygınlığına uygun 

hale getirildiği, emeğin hak ettiği karşılığı gördüğü,  stajyer avukatlara kamu 

kaynaklarıyla destek sağlandığı, kamu avukatlarının özlük haklarının 

tanındığı, engelli avukatların faaliyetlerini ayrımcılığa uğramadan 

sürdürebildikleri, emekli avukatların insan onuruna yakışır bir maaş aldığı bir 

adli yıl istiyoruz. 

Avukatlar, mesleki faaliyetlerinde yaşadıkları her türlü zorluğa rağmen, 

adil yargılanma hakkının tesisi için çaba gösterirken, hak ettikleri Adli Yardım 

ve CMK ödemelerini zamanında alamamakta, buna rağmen vergi, Bağ-Kur, 

stopaj ve benzeri masraflarını peşinen ödemek zorunda kalmaktadırlar.  

Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV oranlarının indirildiği, CMK ve Adli 

Yardım hizmetlerinde KDV’nin sıfırlandığı, serbest çalışan avukatların asgari 

ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyetinin sağlandığı, bir yıllık genç 

girişimci Bağ-Kur primi muafiyetinin üç yıla çıkarıldığı bir adli yıl istiyoruz. 

Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden 

ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin 

teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise 

bağımsız savunmadır. Yargı bağımsızlığının sorgulandığı, adaletin ya geç ya 

da hiç tecelli etmediği bir sistemin mülkün temeli olması imkansızdır. 

Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, 

herkes için adil bir adli yıl istiyoruz. 

Avukatlık mesleğinin sorunlarını, gerçek muhatabı olan Türkiye Barolar 

Birliği ve Barolarla müzakere ederek çözmek yerine, uyarılarımıza rağmen 

çoklu baro uygulamasında görüldüğü üzere kendi politik ajandaları ekseninde 

derinleştiren anlayışın çözüm iradesine sahip olmadığının farkındayız. 

Avukatlar için büyük aciliyet teşkil eden konular hakkında açık, net, gerçekçi 

ve somut bir şekilde ortaya koyduğumuz çözüm tekliflerine rağmen, şu ana 

kadar taleplerimizin karşılanmasına yönelik en küçük bir adım bile 

atılmamıştır. Buna karşılık avukatların kabullenmediği numaralı barolara 

daha fazla ödenek ayrılması gibi suni çabalara girişilmiştir. Barolar ve  



avukatlar arasında ayrıştırma ve ötekileştirme gayreti yerine gerçek 

sorunların çözümüne odaklanıldığı bir adli yıl istiyoruz. 

 

Adli yılın başında ilan ediyoruz: 

Avukatların adil yargılamanın ayrılmaz parçası olduğunu, avukatlara 

yönelik her türlü sınırlamanın özünde yurttaşın hak arama özgürlüğüne ve 

savunma hakkına getirildiğini, yargının eşit süjeleri arasında ayrımcı bir 

yaklaşıma tabi tutulmasının kabul edilemeyeceğini, yargının şeffaflaşması, 

hak arama özgürlüğünün sağlanması ve adil yargılanma hakkının tesisi için 

avukatların önündeki tüm kısıtlamaların kaldırılmasının zorunluluk olduğunu 

bir kez daha hatırlatarak, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun 

üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının sağlanmasına yönelik somut adımların 

bir an önce atılmaması halinde anayasal demokratik haklarımızı sonuna kadar 

kullanacağımıza dair irademizin arkasında aynı kararlılıkla durduğumuzu 

siyasi iktidar, resmi merciler, meslektaşlarımız ile kamuoyunun bilgisine 

sunarız. 

Mesleki dayanışma ve birliğimizden kaynaklanan örgütlü gücümüzle 

yurttaşlarımızın yüreğinde canlandırdığımız adalet umudunun solmasına izin 

vermeyeceğiz. 01/09/2022 

Saygılarımızla… 

 

Antalya Barosu Başkanlığı     Türkiye Barolar Birliği 



Değerli basın mensupları, kıymetli Antalyalılar,  

 

Antalya’mızın tarihi simgelerinden birisi olan Antalya Lisesinin önünde, lisemizin 

tarihi binasının Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’ne tahsisini kabul etmediğimizi 

bildirmek adına toplanmış bulunmaktayız. Antalya Barosu mensubu hukukçular 

olarak her türlü hukuksuzluğun, tarihin yağmalanmasının, çevrenin ve doğanın 

katledilmesinin karşısındayız. Bunun için Hukuki çerçevede yapılması gereken her 

şeyi yapmaya hazırız. Antalya Lisesi tarihi binası, şehrimizin en kıymetli kültür 

varlıklarından birisidir. Bu bina 120 yılı aşkın süredir Antalya’ya hizmet etmekte ve 

her daim eğitim kurumu olarak kullanılmış, kıymetli insanların yetişmesine aracı 

olmuş bir binadır. Lisemizin eğitim faaliyetini engelleyecek, gençlerin güvenliğini 

tehlikeye sokacak olan bu devir ve tahsis işlemini kabul etmiyoruz. Tahsis işlemine 

esas kabul edilen Müfettiş raporlarında, yeterli değerlendirme ve inceleme 

yapılmaksızın Eğitim Bakanlığınca lise binasında kültürel, sanatsal faaliyetlerin 

yapılması, el sanatları ve kadın girişimcilerin üretmiş oldukları el ürünlerinin 

satılması amacıyla tahsis işleminin yapılacağı bildirilmiştir. Ancak Lise binası 

mevcut konumu itibariyle dış duvarları ile yekpare bir bütündür, bu nedenle 

bölünemez.  Kaldı ki tapu kaydında Tarihi bina şerhi bulunan lisemiz için İçin Kültür 

Bakanlığından alınması gereken izinler dahi alınmamıştır. İşte bu nedenler ile 

hukuksuz şekilde öğrencilerinden, öğretmenlerinden ve Antalya halkından 

kopartılmak istenen tarihi binamıza ilişkin tahsis işleminin iptali talepli olarak 

Antalya İdare Mahkemesinde dava açmış bulunmaktayız. Umuyoruz ki hukuk 

sağduyusu galip gelerek Antalya halkına ait olan tarihi bina yine ait olduğu şekilde 

öğrencilerine hizmet etmeye devam edecektir. Biz Antalya Barosu olarak hukukun 

ve Antalya’nın yanında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla.06.09.2022  
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BASINA VE KAMUOYUNA

Antalya Barosu üyesi meslektaşımız Av. Mesut Oğuz, 26 Eylül 2022
tarihinde icra dosya borçlusu tarafından bıçaklı saldırıya uğramış,
kendisini korumak suretiyle belki de ölümden kurtulmuş ve olayı
yaralanarak atlatmıştır. Kamera görüntülerinden de sabit olacağı üzere
şüpheli tarafından meslektaşımızın karın bölgesine bıçakla saldırılmış
ancak saldırı güçlükler savuşturulmuştur. Önceki tarihlerde de şüpheli
şahsın meslektaşımıza yönelik hakaret, ölümle tehdit ve yağmaya
teşebbüs olarak nitelendirebileceğimiz eylemleri mevcuttur.
Meslektaşımız bıçaklı saldırıya uğramadan önce eylemleri nedeniyle
şüpheli hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette
bulunmuştur. Şüpheli önceki eylemleri, son olarak gerçekleştirdiği bıçaklı
saldırı ve sonrasında polislerin yanında devam ettiği hakaretler ve ölüm
tehditleri nedeniyle tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliği
tarafından serbest bırakılmıştır. Serbest bırakılma kararına itiraz edilmiş
ancak bu defa itiraz Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiştir.
Verilen karar avukatları yok saymanın ötesinde düşmanca bir bakış
barındırmaktadır. Bir avukatı mesleki faaliyetinden dolayı öldürmeye
çalışan, bundan sonra da benzer eylemlerine devam etmesi muhtemel
olan şüphelinin serbest bırakılmasını anlamamız, kabul etmemiz
beklenemez. Avukatlara mesleki faaliyetleri nedeniyle yapılan saldırılar
yasa gereği hakim ve savcılara yapılmış gibi değerlendirilmelidir. Bir
hakimin mevcut saldırıdan çok daha düşük şiddette saldırıya maruz
kalması halinde tutuklama kaçınılmazken, bir avukatın defalarca hakarete
uğraması, kendisinin ve çocuğunun ölümle tehdit edilmesi, polislerin
önünde bıçakla öldürülmeye çalışılması karşılığında şüphelinin serbest
bırakılmasını anlamak mümkün değildir. Bu kararları veren hakimlere
sadece şunu soruyoruz; “bu saldırın çok daha hafifi bir hakime yapılsaydı
hukuki sonuç ne olurdu?” Kamera görüntülerinde sabit olduğu üzere,
elinde büyük bir bıçakla meslektaşımızı öldürmeye çalışan şahsın serbest
bırakılmasından sorumlu olan hâkimlerin vermiş olduğu bu karar hukuka
ve adalete olan inancımızı sarsmıştır. Bu saldırı sadece mağdur
meslektaşımıza yapılan bir saldırı değil tüm avukatlara yapılmış bir
saldırıdır. Saldırganın serbest kalmasına ilişkin bu akıl almaz kararla da
bağımsız savunma bir kez daha yalnız bırakılmıştır. Avukata saldıran bir
kişinin tutuklanması için avukatın ölmesi mi gerekmektedir? Hiçbir
avukat sahipsiz değildir. Savunmaya, meslektaşlarımıza sahip çıkmaya,
avukatların nefesi olmaya devam edeceğiz.
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