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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI'NA 
   

KONU        : Antalya Barosu Adli Yardım Kurulunun faaliyet   raporunun sunulması 

                  

Bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün 

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

bulunmayanların avukatlık hizmetinden yararlandırılması amacıyla kurulmuş olan Adli Yardım 

Kurulunun faaliyetleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

Antalya Barosu Adli Yardım Bürosu ve Çalışmaları; 

 

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

iş bu rapor tarihi itibariyle  15  kez  toplanmıştır. 

 

13.10.2021 27.10.2021 10.11.2021 24.11.2021 8.12.2021 22.12.2021 

5.01.2022 19.01.2022 2.02.2022 16.03.2022 30.03.2022 13.04.2022 

27.04.2022 11.05.2022 25.05.2022 8.06.2022 22.06.2022 6.07.2022 

 

 Toplam Başvuru:  1430 
 Kabul edilen dosya adedi: 1174 
 Reddedilen ve vazgeçilen dosya adedi :236 
 Diğer barolara gönderilen dosya adedi: 20 
 Hizmet Veren Avukat Sayısı: 2333 

 
01/10/2021 – 21/07/2022 Adli Yardım Başvuru Dökümü 

Dava Konusu 
(Adet) 

 
 
Dava Konusu 

 
 

(Adet) 

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN 15 MAL PAYLAŞIMI 29 

ALACAK DAVASI 10 MENFİ TESPİT 11 

BABALIK 16 MİRAS 11 

BOŞANMA 790 NAFAKA 58 

HİZMET TESPİT 10 NAFAKA ALACAĞI İCRA 46 

İCRA CEZA 19 NAFAKA ARTIRIMI 53 

İCRA ÖDEME EMRİNE İTİRAZ 3 NAFAKANIN KALDIRILMASI 9 

İCRA YOLUYLA ÇOCUK TESLİMİ 2 NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ 8 

İDARİ  DAVALAR 86 REDDİ MİRAS 12 

İLAMIN İCRASI 4 SOYBAĞININ REDDİ 12 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ 2 SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ 12 

İŞ TAZMİNATI 3 TAHLİYE 4 

İŞÇİ ALACAĞI 31 TAPU İPTAL 10 

İŞE İADE 4 TAZMİNAT 23 

İTİRAZIN İPTALİ 10 VELAYET 25 

KARŞI BOŞANMA 45 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ 19 

KAYYIM TAYİNİ 16 ZİYNET EŞYALARININ İADESİ 22  
1066 

 
364 

TOPLAM BAŞVURU : 1430 
 

 2- Kurulumuzun görev aldığı süreç içerisinde  1430 kişi Adli Yardım talebin de bulunmuş, 

bunlardan  1174  kişinin talebi kabul edilmiş, 236  kişinin talebi de reddedilmiş ve 20 kişinin ilgili 

diğer il Baro Başkanlıklarına gönderilmiştir.  

  
 

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

avukatların belirlenmesi ve Adli Yardım listesine yazılmaları ile Adli Yardım hizmetinin 

yürütülmesi ile ilgili olarak görev alan meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi daha donanımlı bir 

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

aydınlatılmaları için zorunlu sertifikalı seminerler yılda iki kez düzenlenmekte olup ; 

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

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

Adli Yardım listesine yazılma talebin de bulunabilmektedir.  

 

4- 6858 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası koruma kanunu ile ilgili yapılacak görevlendirmeler için 

mülteciler hukuku ile ilgili ayrı bir adli yardım listesi  tutulması ve listeye kayıt olmak isteyen 

meslektaşların ayrı bir uzmanlık eğitimi verilmiş ve ayrı liste oluşturulmuştur.  

ADLİ YARDIM KURULU
2021-2022 Dönem

i Antalya Barosu Yönetim
 Kurulu Çalışm

a Raporu



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

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

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

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

bu hizmetin karşılığı olarak bir gün için 60,00 TL ücret ödenmektedir. 

 

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

bilgilendirilmeleri için nöbet öncesinde belirli dönemlerde seminer düzenlenmektedir .Semine 

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

aksaklık olmaksızın kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

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

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

alan avukatlar listedeki sıralarını takip edebilmekte ve görevlendirmeyi anında görebilmektedir.  

 

 

8- 25/07/2022  tarihli   GELİR: 4.496.963,03     GİDER: 3.902,494,70  olup  

                                               

                                            MEVCUT KASA : 594.468.33- TL.dir. 

 

 

          Yönetim Kurulunun bilgilerine saygıyla sunulur. 
                                                                                                                     
 
 

                                                                                                         Av. Serkan Barış ÖRTEN                                          

                               Adli Yardım Kurulu Başkanı 

2021-2022 Dönem
i Antalya Barosu Yönetim

 Kurulu Çalışm
a Raporu



2021-2022 Dönem
i Antalya Barosu Yönetim

 Kurulu Çalışm
a Raporu

ARABULUCULUK KURULU

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA 

KONU: 2021-2022 DÖNEMİ ARABULUCULUK KURULU RAPORUDUR. 

Antalya Barosu Yönetim Kurulumuz tarafından istenen 2021-2022 yılı “Antalya 

Barosu Arabuluculuk Kurulu” faaliyet raporu aşağıdadır: 

 

Türkiye’de ilk kez Antalya Baromuz bünyesinde kurulan Arabuluculuk 

Kurulumuz kurulduğu günden bugüne kadar, sadece hukuk fakültesi mezunları ve 

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

arabuluculuk konusunda bilgilerinin artırılması için eğitim faaliyetlerinin yapılması 

amaçlarıyla kurulmuş, Baromuzun 2021-2022 döneminde 1 yıllık kısa döneminde 

özverili çalışmasını sürdürmüştür. 

Genelde arabulucularımızın sorunlarının çözümü ve eğitim çalışmaları, dünyada 

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

mesafeye  ve hijyen kurallarına uygun olacak şekilde, sadece internet üzerinden 

whatsupp ve diğer uzaktan iştirakli sistemler üzerinden yapılmak suretiyle 

gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar genelde ihtiyaç hasıl olduğunda birebir olarak 

internet üzerinden yapılıp bilgi paylaşımı şeklinde olmuştur ve olmaya devam etmiştir. 

Bilindiği üzere ülkemizde yapılan yasal değişiklikler nedeniyle arabuluculuk faaliyeti, 

İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Tüketici Hukuku  alanlarında dava şartı arabuluculuk 

olarak ve ayrıca ihtiyari arabuluculuk olarak bizzat avukat olan arabulucular tarafından 

2018 yılından bugüne kadar kademeli olarak yapılmaktadır. Yakın zamanda 

arabuluculuk kapsamının daha da genişleyeceği bilinen bir durumdur. 

Dava şartı arabuluculuk konusunda birçok kez kurulumuzda etkili taraf vekilliği 

eğitimleri düzenlenmiş, yeni arabuluculara da uygulama eğitimleri verilmiş, arabulucu 

meslektaşlarımızın ödenmeyen arabuluculuk ücretleri ve sorunlarına yönelik etkili 

kararlar alınıp yetkili birimlerle görüşülmüş, Antalya Adliyesi Arabuluculuk bürosuna 

bilgi yönünden destek olunmuştur. Baromuza mensup arabulucularımızın, uygulamada 

yaşadığı sorunlarla bire bir ilgilenilmiş, Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yapılmıştır. 

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinin talebi üzerine, Akdeniz Üniversitesi 

Hukuk Fakültesinde yapılacak olan Arabuluculuk Temel Eğitimlerine 

eğitimci/arabulucu desteği verilmiştir. 

Ayrıca TBB Arabuluculuk ve Uzlaşma Yürütme Kurulu’na Antalya’yı temsil 

etmek üzere Arb.Av. Mustafa Murat Bilgin olarak seçilmemiz sonucu 3 kere TBB’de 

yapılan yürütme kurulu toplantılarına katılınmış, Türkiye çapında TBB tarafından 

düzenlenen “ARABULUCULUKTA ETKİN TARAF AVUKATLIĞI 

KONFERANSI” düzenlenmiştir.  

Türkiye’de tüm barolarda yapılacak olan etkili taraf vekilliği eğitim çalışmaları 

hala sürmekte olup kurulumuz aktif bir katılım içerisindedir.  

Bugüne kadar Arabuluculuk Kurulumuzda emek veren öncelikle Baro 

Başkanımız Av. Hüseyin Geçilmez’e, Yönetim Kurulumuza ve Arabuluculuk 

Kurulundan Sorumlu Koordinatörümüz Av. BUKET ÖZCAN’a  ve Arabuluculuk 

Kurulumuza üye tüm üye arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 22/07/2022 

 

ANTALYA BAROSU  

ARABULUCULUK KURULU BAŞKANI 

ARB./AV. MUSTAFA MURAT BİLGİN 

ANTALYA BAROSU  

ARABULUCULUK KURULU BAŞKANI 

ARB./AV. MUSTAFA MURAT BİLGİN 



AVUKAT HAKLARI MERKEZİ

ANTALYA BAROSU  

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ 2021-2022 DÖNEMİ FAALİYET 

RAPORU 

  

Antalya Barosu’nun 18 Eylül 2021 tarihinde yapılan ve Covid-19 salgınının 

bitmesiyle yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrasında Avukat Hakları 

Merkezi ilk toplantısını 18 Ekim 2021 Antalya Barosu CMK Eğitim Merkezi 

salonunda gerçekleştirmiş, yapılan bu toplantıda Merkez Başkanlığı’na Av. Ziya 

BERKHAN YAMAN, Başkan Yardımcılığı’na Av. Mehmet ÜSTÜN, Genel 

Sekreterliğe Av. Umut KARAOĞLU seçilmiştir. Avukat Hakları Merkezi 

Yürütme Kurulu Üyeleri olarak ise Av. Nuri Erman ATEŞ, Av. Simge ÇİZMECİ, 

Av. Umut Can TANIŞ, Av. Hüseyin Murat TERZİ, Av. Abdi KARAMIK, Av. 

Ferdi PARİM, Av. Çağla BAYRAKTAR, Av. Aydan Eliz KIZILKAYA, Av. 

Ömer CAN ATAŞ seçilmiştir.  

 

İlk toplantıda Avukat Hakları Merkezi’nin nöbet esasları belirlenmiştir. 

Buna göre Avukat Hakları Merkezi nöbet listesi, nöbet listesinde görev almak 

isteyenlerden; bir hafta boyunca bir asil bir yedek olmak üzere iki kişinin birlikte 

görev aldığı, Avukat Hakları Merkezi’ne özgü cep telefonunun nöbet tutan 

meslektaşlara yönlendirilmesi ile Avukat Hakları Merkezi ile iletişime geçmenin 

kolaylaştırıldığı her hafta pazartesi günü baro tarafından atılan bilgilendirme 

mesajında o haftanın nöbetçisi meslektaşımızın bildirildiği bir nöbet usulüne 

sahiptir.  Nöbet listesinde görev almak isteyen meslektaş sayısı 44 olarak 

belirlenmiştir. Bu sayıya uygun bir nöbet listesi oluşturulmuş ve liste merkez 

üyeleriyle Antalya Barosu’na bildirilmiştir. Bu nöbet kapsamında nöbeti gereği 

kendisine ulaşılan meslektaşımız diğer kurul üyeleri ile irtibata geçerek en ivedi 

şekilde sorunların kaynağına müdahalelerde bulunmuş ve meslektaşlarımıza 

gerekli hukuki desteği sağlamıştır. Her hafta pazartesi günü haftanın AHM 

Nöbetçileri tüm meslektaşlara gönderilen SMS’lerle bildirilmiştir 

 

Nöbet gereği kendisine ulaşılan kurul üyesi meslektaşlarımız, faaliyet raporu 

tarihi itibariyle 200’ü geçen meslektaşa telefon üzerinden yardımcı olmuştur. 

Nöbetçilerimiz, kendilerine gelen tüm çağrılar cevaplandırmış, olayın içeriğine 

göre telefonda bilgi vermek suretiyle veya yaşanan sorunun bilgi vermek 

suretiyle çözülemeyecek nitelikte olması halinde merkez nöbetçileri tarafından 

sorunun yaşandığı yere bizzat ve en az iki kişi ile gidilmesi suretiyle Merkez’e 

intikal eden tüm olaylara müdahale edilmiştir. Kurul üyesi meslektaşlarımız, 

yardım talep eden meslektaşlara gerek avukatlık mesleğinin yürütümünden 

kaynaklanan sorunların çözümü amacıyla gerekse avukatlık mesleğinin 

yürütümü gereği gereken hukuki bilgi desteğinin verilmesi amacıyla telefon 

aracılığıyla yardımcı olmuşlardır.  Nöbet gereği kendisine ulaşılan kurul üyesi 

meslektaşlarımız; faaliyet raporu tarihi itibariyle 75 ile 100 arası meslektaşa, 

sorunun yaşandığı yere giderek yardımcı olmuştur. Antalya Barosu Avukat 

Hakları Merkezi olarak;  X-Ray cihazından geçerken sorun yaşayan, duruşmada 

hakim terörü yaşayan, emniyette savunma hakkı kısıtlanan,  



mahkeme kaleminde haksız ithamlara maruz kalan, müvekkili tarafından 

darp edilen, haksız ithamlarla yargılanan, meslektaşlarımızın yanlarında 

bulunarak konuya aktif müdahil olmuştur.    

Antalya Barosu mensubu ve mesleğini yürütürken işlem yapmak amacıyla 

gittikleri yerlerde sorun yaşayan meslektaşlarımızın sorun yaşadıkları yerler 

çoğunlukla; Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya Adliyesi Hukuk Ön 

Büroları, Antalya Adliyesi Ceza Ön Büroları, Antalya Adliyesi Mahkeme 

Salonları, Antalya İl Göç İdaresi, Kepez Belediyesi, Antalya E Tipi Açık ve 

Kapalı İnfaz Kurumu, Antalya L Tipi Kapalı İnfaz Kurumu, Antalya 

belediyelerinin Tüketici Hakem Heyetleridir.   
 

Görev süremiz içerisinde koordinatör yönetim kurulu üyemiz Av. Salim Aykut 

Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi yürütme kuruluna seçilmiştir. 

Merkez başkanımız Av. Ziya Berkhan Yaman da Türkiye Barolar Birliği Avukat 

Hakları Merkezi üyesi olarak görev almıştır. Bu kapsamda 25-26 Haziran 2022 

tarihlerinde Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen tüm Baroların katılımı ile 

gerçekleştirilen Avukat Hakları Merkezi toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 

Avukat Hakları Merkezi olarak müdahalede bulunduğumuz olayların neredeyse 

tamamına yakınında Merkezimizin meslektaş lehine olan talepleri kabul 

edilmiştir. Müdahalede bulunduğumuz olaylarda meslektaşlar aleyhine olan 

sonuçların hukuken nasıl çözülmesi gerektiğiyle ilgili sorun yaşayan 

meslektaşlara bilgi verilmiştir. Çözülemeyen sorunlarda meslektaşın talep etmesi 

halinde kurulumuzun hukuken gerekli işlemleri yapabileceği meslektaşlara 

anlatılmıştır. Bunun sonucunda kurulumuzdan taleple hukuki yardım isteyen 

meslektaşlara yapılan haksız uygulamalarla ilgili davalar açılmış, şikayetler 

yapılmıştır. 

 

Avukat Hakları Merkezi görev süresi içerisinde meslektaşlarımızın müşteki veya 

sanık olarak yer aldığı ceza davalarında meslektaşlarımızın yanında (vekil veya 

müdafii sıfatıyla) müdahale etmiştir. Meslektaşlarımızın taraf sıfatıyla yer aldığı 

dosyalarda çeşitli mağduriyetler söz konusu olmuştur. Meslektaşlarımızın 

taleplerini yerine getirmeyen ve görevi kötüye kullanan memurların bulunduğu 

dosyalar, meslektaşlarımıza hakaret eden kişi ve memurların bulunduğu dosyalar, 

meslektaşlarımızı tehdit eden müvekkilleri veya memurların bulunduğu dosyalar, 

meslektaşlarımıza karşı kasten yaralama suçunu işleyen memurların bulunduğu 

dosyalar, meslektaşlarımıza karşı taciz suçunu işleyen müvekkillerinin bulunduğu 

dosyalar, meslektaşlarımızın görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla 

müvekkilleri tarafından yapılan şikayetler v.s. bunlardan bazılarıdır. Bu 

dosyaların büyük kısmında taleplerimize uygun olarak karar verilmiş, %80’in 

üzerinde başarı sağlanmıştır. Halen daha kanun yolu aşamasında olan takip edilen 

ceza dosyaları bulunmaktadır. Yeni dönemde derdest olan bu dosyaların takibi 

merkezimizce yapılmaya devam edecektir.  



İlk toplantı tarihinden itibaren kurulumuzun iş yoğunluğuna, vekil olarak yer 

aldığımız duruşmaların yoğunluğuna, nöbet haftası ve ayında yaşanan sorunların 

yoğunluğuna ve talep üzerine tartışılması istenen gündem maddelerinin 

yoğunluğuna göre toplantı günleri belirlenmiştir. Belirlenen gün ve saatlerde 

kurul üyelerimizin katılımına açık bir şekilde toplantılar yapılmıştır. Bu kapsamda 

kurulumuzca; tarihleri 18 Ekim 2021, 01 Kasım 2021, 06 Aralık 2021, 10 Şubat 

2022, 18 Nisan 2022, 04 Temmuz 2022 ve 12 Eylül 2022 olan yedi adet toplantı 

düzenlenmiştir. Toplantılarda nöbet dönemi içinde yaşanan sorunlar, AHM’nin 

takip ettiği dava dosyalarının durumu, Antalya Barosu’ndan yapılacak olan 

talepler, gelen taleplerle ilgile görev alacak meslektaşların belirlenmesi, kurul içi 

ve diğer kurullarla nasıl çalışmaların yapılması gerektiği, AHM’nin çalışma 

prensibinin belirlenmesi ve kurul üyelerine anlatılması, sorun yaşanan yerlerdeki 

sorunların nasıl çözüleceğiyle ilgili tartışılması ve sonucunun Antalya Barosu’na 

bildirilmesi v.b. sorunlar konuşulmuştur.  

 

Meslektaşlarımıza yönelik hukuksuz eylemlerin günbegün arttığı bu dönemde 

adliye girişlerinde, karakollarda yaşanan sorunlar, Avukat Hakları Merkezi’nin 

daha yoğun çalışmasına sebep olmuştur. Zor koşullar altında mesleğimizi icra 

etmeye çalışmamız bizi daha çok mücadelenin içine yöneltmiştir. Gelinen 

aşamada yargının kurucu unsurlarından biri olan ve bağımsız savunmanın 

temsilcisi olan biz avukatlara yönelik tüm olumsuz davranışlara karşı direnç 

göstermek, meslektaşlarımızın yalnız olmadığını hissettirmek ve hukuksuzluklara 

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

etkin avukatlık için yeni dönemde de heyecanımızı ve mücadele ruhumuzu 

kaybetmeden çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtir, geçtiğimiz bir yıl 

içinde yaptıklarımızı özetleyen bu raporu Antalya Barosu Genel Kurulu’nun 

takdirlerine sunarız.  

 

ANTALYA BAROSU  

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ BAŞKANI 

AV. Ziya Berkhan YAMAN 

 



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA 
 

 

İLGİ: Antalya Barosu Yönetim Kurulu'nun 22/06/2022 tarih 54/74 sayılı kararı  

 

KONU: CMK Kurulu Faaliyet Raporu (2021-2022) 

 

Yönetim Kurulu üyemiz Av. Seray YÖRÜK’ün Koordinatör üyesi olduğu, 

Başkanlığını Av. İsmail GÜROCAK, Başkan Yardımcılığını Av. Çevik KÖKEN, 

yazmanlığını Av.Gamze ÖZBEYLİ’nin yaptığı; Av. Gizem Kumbul, Av. Ziya 

Berkhan Yaman, Av. Işık Kırhan, Av. Ziya GÖKALP ve Av. Ayşim 

KONTAŞ’tan oluşan CMK Kurulu Faaliyet Raporu aşağıdadır. 

 

Kurulumuz, 08.10.2021 tarihinde divan seçiminden sonra, ilk toplantısını 

18.10.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olup, rapor tarihine kadar 11 fiziki toplantı 

gerçekleştirmiş olup, 189 gündem maddesini karara bağlamış, ivedi işlerde ise 

elektronik ortamda oylama gerçekleştirmiştir. 

 

Antalya Barosu Yönetim Kurulu'nun 22/06/2022 tarih 54/74 sayılı kararı 

gereğince hazırlanan 2021-2022 dönemi CMK Kurulu'nun faaliyet raporu aşağıda 

yer almaktadır:  
 

1- CMK Eğitim Seminerleri  

01/10/2021 tarihi itibariyle başlayan dönemde hali hazırda 3 CMK eğitimi 

düzenlenmiştir. Bu eğitimlerden iki tanesi pandemi koşulları nedeniyle uzaktan 

eğitim olarak yapılmış, bir tanesi yüz yüze eğitim şeklinde yapılmıştır.  

Bu eğitimlerden;  

 23-27 Aralık 2021 tarihinde yapılan online eğitim seminerine 355 kişi 

katılmış, katılımcılardan 287 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.   

 31 Mart- 9 Nisan 2022 tarihinde yapılan online eğitim seminerine 106 kişi 

katılmış, katılımcılardan 93 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.  

 25-26 Haziran 2022 tarihinde yapılan yüz yüze eğitim seminerine 284 kişi 

katılmış, katılımcılardan 246 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır. Bu 

dönemde sertifika alan toplam Avukat sayısı 626’dır.  

Kurulun eğitim planlamasında, 2022 yılı Eylül ayında yüzyüze bir eğitim daha 

yapılması planlanmaktadır.  

 

2- 20 Kasım 2021 tarihinde kurulumuzun organize ettiği, Prof. Dr. Çetin Arslan, 

Dr. İhsan Baştürk (Yargıtay Üyesi) ve Arş. Gör. Nureddin Bozalan’ın katılımı 

ile “CMK’da Basit Yargılama ve Seri Muhakeme Usulleri ile Olağanüstü Kanun 

Yolları” konulu CMK eğitim semineri, Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde 

gerçekleştirilmiştir. Eğitim çalışmasına yüze yakın meslektaş katılım 

sağlamıştır. 

CMK KURULU



3- 21-22 Mayıs tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği CMK Komisyonu tarafından 

düzenlenen "CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ 

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" konulu çalıştaya baromuzdan yönetim 

kurulu üyesi, CMK Kurulu koordinatörü Av. Seray Yörük, CMK Kurulu başkanı 

Av. İsmail Gürocak ve CMK Kurulu başkan yardımcısı Av. Çevik KÖKEN 

katılmıştır. Çalıştayda sekiz farklı çalışma grubu oluşturulmuş, Av. Çevik 

KÖKEN Masa 1'de (Çatı Yönerge), Av. İsmail Gürocak Masa 2'de 

(Yönetmelikten Kaynaklanan Sorunlar), Av. Seray Yörük Masa 7'de (Ücretlerin 

ödenmesine ilişkin uygulamadan kaynaklı sorunlar) yer almıştır.  

Baromuzu temsilen katılım sağlanan masalardan "Çatı Yönerge" üst başlıklı 1. 

Masada ; 

- TBB tarafından çatı yönerge oluşturulmasının gerekli olup olmadığı,  

- Puanlama sitemleri ve görevlendirme esasları, 

- Dezavantajlı gruplara ilişkin listelerin oluşturulmasının gerekli olup olmadığı, 

- Yaptırım esasları, 

- Özel vekâletname alınmasına ilişkin sorunlar, 

- Göreve gitme süreleri, 

- Atama sistemine ilişkin sorunlar görüşülmüş, çözüm önerileri müzakere 

edilmiştir. 

Baromuzu temsilen katılım sağlanan masalardan "Yönetmelikten Kaynaklanan 

Sorunlar" üst başlıklı 2. Masada;  

- Yönetmeliğin güncellenmesi 

- CMK m.291-295 arasında çelişki olup olmadığı, çelişki var ise giderilmesine 

dair çözümler 

- CMK müdafi/vekillerinin haklı mazeret hallerinde, mazeretlerin kabul 

edilmemesi 

- Kolluk / Savcılık ücretlerinin farklılaştırılması 

- Uzun süren yargılamalarda müdafi/vekile ek ücret ödenmemesine dair sorunlar 

görüşülmüş, çözüm önerileri müzakere edilmiştir. 

Baromuzu temsilen katılım sağlanan masalardan "Ücretlerin ödenmesine ilişkin 

uygulamadan kaynaklı sorunlar" üst başlıklı 7. Masada;  

- Ücretlerin vergilendirilmesi 

- Cari Gider Yönetmeliği 

- Ödemelere dair sorunlar 

- Yol Ücretlerinde yeknesaklık + makbuz kesilmesi 

- Ücret ödemelerine ilişkin il bazındaki farklılıklar konularına dair sorunlar 

görüşülmüş, çözüm önerileri müzakere edilmiştir. 



Her çalışma grubu çalıştayın ikinci gününde çözüm raporunu okumuş ve TBB 

CMK Komisyonuna yazılı olarak iletmiştir. Çalıştaya ilişkin sonuç raporu henüz 

hazırlanmamış olup, rapor hazırlandığında meslektaşlarımız ve kamuoyuyla 

paylaşılacaktır.  

4- CMK uygulaması kapsamında görev alan meslektaşlarımızın görev 

dağılımları, adil ve hakkaniyete uygun olarak düzenlenmiştir. Görevin ifası ile 

ilgili olarak denetim ve takip Kurulumuz üyeleri tarafından düzenli olarak 

mevzuata ve iç yönergeye göre gerçekleştirilmiştir. Çıkan ve çıkabilecek olan 

sorunların engellenmesi adına gereken önlemler alınmıştır. 

5- Kurulumuz, baro personelimizin de katkılarıyla 7 gün 24 saat CMK görevi ifa 

eden meslektaşlarımızın gerek Baronet sisteminden kaynaklı gerekse görevleri 

sırasında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmiştir. 

6- Hâlihazırda CMK sisteminde kayıtlı olarak 4.354 Avukat görev almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız. 19/07/2022 

 

                     Antalya Barosu  

CMK Kurulu Başkanı 

                Av. İsmail GÜROCAK 

 



ANTALYA BAROSU ÇEVRE VE İMAR İZLEME KURULU  

FAALİYET RAPORU 

 

1-) Antalya İli Manavgat İlçesi Beşkonak bölgesi Kırkkavak Mahallesinde ruhsat 

izni verilen mermer ocağı ile ilgili olarak Antalya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü’nün Taşkütüphanesi Madencilik organizasyon Reklam inş. Paz ticaret 

ltd şti. tarafından yapılması planlanan II. GRUP MADEN (MERMER) OCAĞI 

(İR:201701152) projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi 

gereğince  (İR:201701152) ruhsat numaralı projesi'ne Antalya Valiliği’nce 

4/10/2018 tarihli (Kararın sayı numarası tesbit edilememiştir) 'Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir'  kararının iptali talepli olarak sayılı dosyası 

üzerinden dava açılmış olmakla, davada yürütmenin durdurulması kararı 

verilmiştir. Dosya derdest halde olup bilirkişi raporu hazırlanarak dosyaya 

sunulmuştur.  

 

2-) Kamuoyunda Zeytin ağaçlarına ilişkin yönetmelik değişikliği olarak 

bilinmekte olan 01.03.2022 tarihli ve31765 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğü giren Maden Yönetmeliğinin Değişiklik Yapılmasına dair 

yönetmeliğin1.maddesinin iptali isteği ile dava açılmış olmakla, dava derdest 

halde devam etmektedir.  

 

3-) Antalya İli Muratpaşa İlçesinde bulunan Antalya Lisesi bünyesindeki tarihi 

binanın Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2022 

tarihli E-69543144-756.01-53359576 sayı numaralı Kullanım Türü Değişikliği 

konulu yazısı ile Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün kullanımına verilmesine 

ilişkin işlemin iptali talepli olarak dava açılmıştır. Dava derdest halde devam 

etmektedir.  

 

4-) Patara Sit alanındaki kum hırsızlığı ile ilgili olarak hukuki süreç takip edilerek 

ilgililerine hukuki destek verilmiş ve konu ile ilgili basın açıklaması yapılmıştır.  

 

5-) Kurul bünyesinde Çevre Hukuku ve İmar Hukuku ile ilgili olarak Av. Tuncay 

Koç ve Av. Sevda Mesci’nin katılımcı olduğu çalışma düzenlenerek 

meslektaşlarımızın bu konular hakkında bilgi alması sağlanmıştır.  

 

                 ANTALYA BAROSU  

ÇEVRE VE İMAR İZLEME KURULU BAŞKANI 

                Av. Can Okan KIRAN  

ÇEVRE VE İMAR İZLEME KURULU



ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ

ANTALYA BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ 

2020-2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

A- SUÇ DUYURULARI

• 01.011.2017 doğum tarihli Teoman Yaman Karahasan ile ilgili

olarak Çocuk Ergen Psikiyatristi uzmanı Doç.Dr. Özhan Yalçın’ın

23.06.2022 tarihli dilekçesine istinaden; Antalya Barosu Yönetim

Kurulu’nun 30.06.2022 t. ve 56/9 S. görevlendirmesi doğrultusunda

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş

olup soruşturma devam etmektedir.

• SMA Hastası müteveffa Mustafa Yağız Gülmez için başlatılan

yardım kampanyasının kötüye kullanılması olayı ile ilgili olarak

Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun 30.06.2022 t. ve 56/15 s.

görevlendirmesi doğrultusunda Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na

suç duyurusunda bulunulmuştur. Soruşturmaya Antalya Cumhuriyet

Başsavcılığı 2022/ 55003 Hz. Sayılı dosya ile başlanmış olup, sistem

sorgulamasında aynı olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

2022/53367 Hz. Sayılı dosya ile yürütülen bir soruşturmanın da

bulunduğu tespit edilmiş olduğundan 2022/55003 Hz. S. dosya ile

başlatılan soruşturma dosyası 2022/53367 Hz. Sayılı dosya ile

birleştirilmiştir.

• Basına yansıyan haberlerden 3 yaşındaki maktul Müslüme

Yağal'ın; 10.11.2021 tarihinde evlerinin önünde oynarken kaybolduğu,

kaybolduktan yaklaşık 10 gün sonra kaybolduğu yere 7 km mesafede

DAĞLIK / KAYALIK alanda çıplak vaziyette cansız bedenine

ulaşıldığı, ayakkabılarının ve üzerinden çıkarıldığı değerlendirilen

giysilerinin ise olay mahallinde cesede yakın bir yere bırakılmış

olduğu bilgilerine ulaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet

Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturma süreci

devam etmektedir.

• 07.12.2021 tarihinde, ilimiz Kepez İlçesi Kültür Mahallesi 3821

sokak No:7 adresindeki kaçak olarak işletilen yurtta aşçı olarak

çalışan İhsan Güney isimli şahıs tarafından kafası kesilerek

öldürülen; Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

birinci sınıf öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un ölümü ile ilgili olarak

yurdu işleten cemaat / dernek yetkilileri ile olayda ihmali bulunan

kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Antalya

Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/648 İhbar no’lu dosya ile yürütülen

soruşturma neticesinde “soruşturmaya yer olmadığına” dair karar

verilmiş ve bu karara karşı yaptığımız itirazımız da reddedilmiştir.



DAVA KONUSU MEVCUT DURUM

İSTANBUL

CUMHURİYET

BAŞSAVCILIĞI

2015/11632

SORUŞTURMA NO-

KOVUŞTURMAYA

YER OLMADIĞI

K.2015/30268

HALKI KANUNLARA

UYMAMAYA

TAHRİK, SUÇ

İŞLEMEYE ALENEN

TAHRİK ETME

Nurettin Yıldız isimli şahsın KAMUOYUNA YANSIYAN “3

YAŞINDAKİ ÇOCUK EVLENDİRİLEBİLİR. VB.” söylemleri

nedeni ile şahıs hakkında yapılan suç duyurumuz ile ilgili olarak

verilen takipsizlik kararına itiraz edilmiş olup akıbeti

beklenmektedir.

ANTALYA 6.AĞIR

CEZA MAHKEMESİ

2016/164 E. 2017/121

K.-ANTALYA BAM

8.CEZA DAİRESİ

2017/2305 ESAS.

CİNSEL İSTİSMAR-

KİŞİYİ

HÜRRİYETİNDEN

YOKSUN

BIRAKMAK

Merkezimizin davaya katılma talebi kabul edilerek sanıklar

hakkında mahkumiyet kararı verildi. Karar tarafımızdan ve sanık

müdafileri tarafından istinaf edildi. Dosya ANTALYA BAM

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

BAM 8 CD. Tarafından katılma kararı kaldırıldığından müşteki

vekili tarafından verilen yetki belgesi ile takip edilen dosya

TEMYİZ aşamasındadır.

Antalya 5. Ağır Ceza

Mahkemesi 2016/273

E.- 2016/299 K.

Antalya 5. Ağır Ceza

Mahkemesi 2019/51 e.-

2019/50 K.

Antalya 4. Ağır Ceza

Mahkemesi 2016/286

E.-

Çocuğun zincirleme

şekilde nitelikli cinsel

istismarı

Nitelikli şekilde kasten

öldürme

Nitelikli Şekilde kasten

öldürmeye azmettirme

Mağdura Öz Babası tarafından 6 yıl boyunca nitelikli cinsel

istismarda bulunulması ve istismar sonucu doğan ilk bebeğin öz

babası ikinci bebeğin mağdurun annesi tarafından öldürülmesi

şeklinde gerçekleşen olayda; dosya Antalya Barosu Başkanlığının

görevlendirmesi ile soruşturma aşamasından itibaren takip

edilmiştir.

2014 Yılından bu yana takip edilen dosyada;

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/273 e.- 2016/299 L. Saylı

kararı ile sanık baba hakkında neticeten 30 Yıl hapis cezası

verilmiş olup karar kesinleşmiştir.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/51 E- 2019/50 K. Sayılı

dosyada yeni doğan bebeği kasten ve canavarca hisle öldüren sanık

anne -baba hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

verilmiş ve ayrıca sanık anne tarafından öldüren 2. Bebek ile ilgili

olarak azmettiren sanık baba hakkında suç duyurunda bulunulmuş

olup karar kesinleşmiştir.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi 2016/286 E. Sayılı dosya ile

görülen davada sanık anneyi yeni doğan bebeği öldürmeye

azmettiren sanık baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis

cezası verilmiş olup karar Yargıtay aşamasındadır.

Ayrıca mağdurun basında çokça yer alması nedeniyle unutulma

hakkı ihlal edilmiş olduğundan Antalya 5.asliye Hukuk

Mahkemesi 2020/476 e. Sayılı dosya ile İSİM- SOYAD değiştirme

davası açılarak mağdurun ismi ve soyismi değiştirilmiştir.

B- MÜDAHİL OLUNAN VE/VEYA GÖZLEMCİ OLARAK

TAKİP EDİLEN DAVALAR

ALANYA 1.AĞIR

CEZA MAHKEMESİ

2016/71 E. 2017/51

K.

ÇOCUĞUN CİNSEL

İSTİSMARI

Merkezimizin davaya katılma talebi kabul edilerek sanık

hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Karar tarafımızdan

ve sanık vekilleri tarafından istinaf edilmiş, istinaf

aşamasında müdahilliğimiz kaldırılmış, DAVA müşteki

vekili tarafından verilen yetki belgesi ile takip edilmiştir.

DOSYA TEMYİZ AŞAMASINDADIR.

KOZAN AĞIR

CEZA MAHKEMESİ

2017/102 E. S. dosya

(2018/238)

İHMALİ

DAVRANIŞLA

KASTEN İNSAN

ÖLDÜRME

Aladağ’da meydana gelen Yurt yanığını ile ilgili olarak

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne dene olma” iddiası

ile açılmış olan davaya katılma talebinde bulunulmuş, ilk

duruşmada kabul edilen katılma talebimiz bir sonraki

duruşmada kaldırılmıştır. Dava müşteki vekillerinden alınan

yetki belgeleri ile takip edilmekte olup dosya TEMYİZ

aşamasındadır.



ALANYA 2.AĞIR 

CEZA 

MAHKEMESİ 

2017/95 E. 

2017/1511 K.-

ANTALYA BAM 

6.CEZA DAİRESİ 

2018/789 E.

ÇOCUĞUN 

CİNSEL 

İSTİSMARI-BASİT 

YARALAMA-

MÜSTEHCENLİK

Davaya katılma talebinde bulunularak takip edilmiş

ancak İstinaf aşamasında ANTALYA BAM 6.CEZA

DAİRESİ 2018/789 E. Sayılı dosyada katılma

kararını kaldırmıştır.

Dosya müşteki vekilinden alınan yetki belgesi ile

takip edilmekte olup TEMYİZ aşamasındadır.

ANTALYA 3. 

AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 

2017/399 E.S. 

DOS. 

ÇOCUĞUN 

CİNSEL 

İSTİSMARI 

Soruşturma aşamasından itibaren mağdura ve

müştekiye hukuki yardımda bulunulmuş, ayrıca

kovuşturma aşamasında davaya katılma talebinde

bulunulmuştur.

Ancak mahkemece katılma talebimiz kabul

edilmediğinden, Baroya bildirimde bulunulmak

suretiyle dava müştekiden vekalet alarak takip

edilmiş olup dosya TEMYİZ aşamasındadır.

MANAVGAT 

1.AĞIR CEZA 

MAHKEMESİ 

2018/73 E.

CİNSEL 

İSTİSMAR

Soruşturma aşamasından itibaren tarafımızca takip

edilmekte olan dosya temyiz aşamasındadır.

SERİK 1. ASLİYE 

HUKUK 

MAHKEMESİ 

2019/439 

5395 S. Yasa Gereği 

Koruma Talebi 

Cinsel istismar mağduru çocuğun anne- babası

yanında sağlık, ahlak ve güvenliğinin tehlike

olması nedeniyle çocuk hakkında koruma tedbiri

uygulanması talebiyle açılan davamız İSTİNAF

AŞAMASINDADIR.

Antalya 6. Ağır 

Ceza Mahkemesi 

2018/532

Çocuğun

zincirleme şekilde

nitelikli cinsel

istismarı

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim

okulunda ÖĞRETMEN TARAFINDAN zincirleme

şekilde 28 Çocuğa karşı işlenen nitelikli cinsel

istismar suçu nedeniyle açılan dava Baroya

bildirimde bulunmak suretiyle alınan vekâletnameler

ile takip edilmektedir. Dava sürecinde dosyaya 2

mağdur daha eklenmiş olup verilen birleştirme

kararları ile dosya bir kısım mağdurlar yönünden

İSTİNAF- bir kısım mağdurlar yönünden TEMYİZ

aşamasındadır.

Antalya 6. Ağır 

Ceza Mahkemesi 

2020/242

Çocuğun

zincirleme şekilde

nitelikli cinsel

istismarı

İlk duruşması 26.11.2020 tarihinde yapılacak olan

dosyada, davaya mağdur yanında katılmak üzere

Baro’dan yetki alınmıştır.

Antalya 9. Asliye 

Ceza Mahkemesi 

2019/706 

Çocuğa Karşı

Basit Yaralama

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim

okulunda ÖĞRETMEN TARAFINDAN zincirleme

şekilde 28 Çocuğa karşı işlenen nitelikli cinsel

istismar suçu nedeniyle açılan dava sürecinde sanık

öğretmenin kız öğrencilerine yönelik cinsel eylemi

yanında erkek öğrencilere karşı da yaralama ve

tehdit eylemlerini gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi

üzerine Antalya Barosu Başkanlığı tarafından

yapılan suç duyurusuna istinaden sanık hakkında

yaralama suçundan açılan dava istinaf

aşamasındadır.



Antalya 1. Asliye 

Ceza Mahkemesi 

2021/422 

Kamu 

görevlisinin suçu 

bildirmemesi, 

görevi ihmal

Antalya İl Merkezinde bulunan bir ilköğretim 

okulunda ÖĞRETMEN TARAFINDAN  

zincirleme şekilde 28 Çocuğa karşı işlenen nitelikli 

cinsel istismar suçu nedeniyle açılan dava  

sürecinde; olayın meydana geldiği okul müdürü, 

müdür yardımcıları ve ;İL – İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğünde görevli ilgililer hakkında açılan 

dava derdesttir.  

Elmalı Ağır Ceza 

Mahkemesi 

2020/166 E. 

Çocuğun 

zincirleme şekilde 

nitelikli cinsel 

istismarı 

Yaşları 9 ve 6 olan iki mağdura yönelik zincirleme 

şekilde nitelikli cinsel istismar eylemi nedeniyle 7 

şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulmuş 

şüphelilerden 3’ü hakkında Elmalı Ağır Ceza 

Mahkemesi 2020/166 e. Sayılı dosyada sanıklar 

hakkında beraat kararı verilmiş olup dosya istinaf 

aşamasındadır.  

Sakarya 1 ağır 

Ceza Mahkemesi 

2020/305 E. 

Çocuğun Nitelikli 

şekilde cinsel 

istismarı 

Sanığın 12 yaşındaki mağdura yönelik eylemleri 

nedeniyle Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 

2020/305 E. Sayılı dosya ile açılan davada karar 

verilmiş olup dosya temyiz aşamasındadır. 

Antalya 4. Ağır 

Ceza Mahkemesi 

2019/404

Zincirleme 

şekilde çocuğun 

nitelikli cinsel 

istismarı 

Ahbap Platformu tarafından vekaletnameli olarak 

takip edilen dosyada, Merkezimizden destek 

istenmesi üzerine dosyaya mağdur yanında katılma 

talebinde bulunulmuş, mahkemece katılma 

talebimiz reddedildiğinden mağdur vekili 

tarafından verilen yetki belgesi ile takip edilen 

dosya temyiz aşamasındadır. . 

Antalya 6. Ağır 

Ceza Mahkemesi 

2020/446

Çocuğun nitelikli 

cinsel istismarı 

Korkuteli İlçesinde zihinsel engelli mağdura 

yönelik eylem ile ilgili olarak, mağdurun 

babaannesi tarafından yardım talebinde 

bulunulmuş olup dosya istinaf aşamasındadır 

Antalya 1. Ağır 

Ceza Mahkemesi 

2022/173  

Çocuğun nitelikli 

cinsel istismarı 

Kamuoyunda taşa “  tecavüz ediliyorum “ yazan 

mağdur ile ilgili olarak açılan dava tarafımızdan 

takip edilmekte olup dosya temyiz aşamasındadır 

Antalya 22. Asliye 

Ceza Mahkemesi 

2021/779 

Kişisel verilerin 

hukuka aykırı 

olarak 

yayınlanması, adil 

yargılamayı 

etkileme 

Kamuoyunda “elmalı davası” olarak bilinen 

dosyadaki bilgi ve belgelerin sosyal medyada 

paylaşılması nedeniyle dosya sanıkları hakkında 

yapılan suç duyurumuza istinaden dava açılmış 

olup yargılama devam etmektedir.  



C- EĞİTİM /SEMİNER / ÇALIŞTAY ÇALIŞMALARI  

1- Eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yollarını tartışmak amacı 

ile 21-22 Mayıs 2022 Tarihinde Antalya Barosu ev sahipliğinde, Prof. Dr. Mesude 

Atay,   Prof. Dr. Nurper Ülküer, Dr.Volkan Aslan Av. Şahin Antakyalıoğlu, Eğitim 

İş Sendikası Antalya Şubesi Eğitim Sekreteri Selma Karakaş’’ın katılımları ile 18 

Baro Çocuk Hakları Komisyon ve Merkezleri’nin bir araya geldiği   “Çocuk Hakları 

Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı” konulu bir Çalıştay 

düzenlenmiştir.  

2- Lösev (Lösemili Çocuklar Vakfı) ’nın  23.03.2022 tarihli Avukat görevlendirme 

talebine istinaden Antalya Barosu Başkanlığı’nın görevlendirmesi  ile;  Lösemili 

Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı  Antalya  İrtibat Ofisi’nin vakfa kayıtlı 150 

çocuk ve yetişkin hastanın ailelerine 26.03.2022 tarihinde Hasta Hakları, Hasta 

Çocuğun Hakları, Refakatçi Hakları  konularında  eğitim verilmiştir.  

3- Antalya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında 25-26-27 Nisan 2022 tarihlerinde 

gerçekleşen, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde 

Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın yazısına istinaden Antalya İl 

Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen  “ben olsaydım” temalı Bağımlılık ile 

Mücadele Çalıştayına katılım sağlanmıştır.  

4- Eşit Haklar İçin izleme Derneği  (EŞHİD)  tarafından yürütülen  “Dezavantajlı 

Grupların Adalete Erişimin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Adana, 

Ankara, Antalya, Diyarbakır ve Mardin Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal 

Cinsiyet eşitliği Kurulu, Çocuk Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Merkezi 

temsilcilerinin katılımı 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Barolar Arası Deneyim 

Paylaşımı toplantısına katılım sağlanmıştır. Çalıştay’da; Çocuk Hakları 

Alanında sahada yaşan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin tarafımdan  sunum 

yapılmış ve  ayrıca diğer barolar ile sahada yaşanan sorunlar, adalete  erişimin 

güçlendirilmesine  yönelik olarak baroların, sivil toplum örgütlerinin ve  

avukatların dezavantajlı grupların adalete erişimde yaşadığı  problemlere   

yönelik çözüm önerileri  tartışılmıştır.  

5- Konyaaltı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konyaaltı  Rehberlik ve 
Araştırma Merkezi’nin 09.05.2022 Tarih ve E-63839567-160.02.09-19180812 S. 
yazısına  istinaden Antalya Barosu Başkanlığı’nın görevlendirmesi  ile;  16.05.2022 
tarihinde Konyaaltı İlçesindeki Resmi ve Özel Okullarda görev yapan Rehber 
Öğretmen/Psikolojik  Danışmanlara yönelik olarak  “Çocuk İhmal ve İstismarının 
Hukuki Boyutları”  konusunda   eğitim verilmiştir.   

E- ETKİNLİKLER  

1. 20 Kasım  Dünya Çocuk Hakları günü Etkinliği kapsamında; İlköğretim 5.6.7.8. 

sınıf öğrencileri arasında “ ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKI” konulu Resim 

yarışması düzenlenmiştir.  

2. Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama Etkinliği 

kapsamında; Antalya Barosu binasında 23 Nisan 2022 cumartesi günü 23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlama Etkinliği düzenlenmiş olup 

etkinliğimizde temsili makamlara geçecek olan çocuklarımız; LÖSEV’den davet 

edilmiş, etkinliğe katılım sağlayan çocuklarımıza  cübbe,   kitap boya kalemi gibi 

armağanlar verilmiştir.  



F- KURUM/ KURULUŞLARA YAPILAN BAŞVURULAR / ORTAK ÇALIŞMALAR   

1- CMK görevlendirme listelerinden;  SORUŞTURMA AŞAMASINDA BİR KISIM 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN İFADELERİNİN CUMHURİYET 

SAVCISI YERİNE KOLLUKTA ALINDIĞININ tespit edilmesi üzerine  çocukların 

ifadelerinin hukuka uygun şekilde alınmasının sağlanması yönünde Antalya 

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Valiliği, İl emniyet Müdürlüğü ve  İl Jandarma 

Komutanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur.  

2- Antalya Valisi Başkanlığında gerçekleştirilen İL Koordinasyon Kurulu toplantılarına 

katılım sağlanarak mağdur ve suça sürüklenen çocukların bakımı, korunması , 

desteklenmesi ve  çocuklara yönelik hak ihlallerinin önlenmesi çerçevesinde görüş 

ve önerilerimiz sunulmuştur.  

Bilgi ve görüşlerinize sunulur. Saygılarımla. 10.08.2022 

 

    Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı  

     Av. SERAP ERTUĞRUL  

 



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA 

 

 

Konu : Genç Avukatlar Meclisi Faaliyet Raporu (2021-2022) 

 

Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun yukarıda belirtilmiş kararı gereğince 2021-

2022 dönemi Genç Avukatlar Meclisi’nin faaliyet raporu aşağıdaki gibidir.  

 

1) Stajyer avukat meslektaşlarımızın staj yapacak hukuk bürosu bulmakta sorun 

yaşaması ve ruhsatını yeni alan genç avukat meslektaşlarımızın sigortalı 

olarak çalışabilecekleri hukuk bürosu bulmakta zorlanmaları nedeniyle 

Antalya merkez, Manavgat ve Alanya’da bulunan, 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

meslektaşlara kısa mesaj atılarak; birlikte çalışmak üzere stajyer avukat yahut 

sigortalı avukat aramaları halinde Genç Avukatlar Meclisi üyelerine 

ulaşmaları talepli dilekçemiz 15/12/2021 tarihinde yönetim kuruluna 

sunulmuştur. Talebimiz kabul edilerek 5 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

meslektaşlarımıza kısa mesaj gönderilmiştir. 

 

2) 28/12/2021 tarihinde Meclisimiz tarafından Antalya Barosu binasında 

düzenlenen ve konuşmacı olarak Doç. Dr. Nedim MERİÇ’in katıldığı “5. 

Yargı Paketi Kapsamında İcra ve İflas Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler” 

konulu seminer yapılmıştır. 

 

3) Meslektaşlarımızın indirimli kitap alabilmeleri için Seçkin Yayınevi ile 

görüşmeler yapılmış olup Antalya Barosuna mensup meslektaşlarımız için 

%15 indirim ve 200 TL üzerindeki alımlarda ücretsiz kargo teklifini içeren 

teklif metni 28/12/2022 tarihli dilekçemiz ekinde Yönetim Kurulu’na 

sunulmuştur. Dilekçemiz kabul edilerek indirim anlaşması meslektaşlarımızın 

bilgisine sunulmuştur. 

 

4) 19-20/02/2022 tarihlerinde Isparta Davraz Kayak Merkezine bir gece 

konaklamalı, öğle, akşam yemeği ve sabah kahvaltısı dahil gezi 

organizasyonu talebimizi içeren dilekçemiz 02/02/2022 tarihinde Yönetim 

Kurulu’na sunulmuştur. Talebimiz kabul edilerek 19/02/2022 tarihinde 

Davraz Kayak Merkezi’ne gezi düzenlenmiş, aynı gece Isparta Ramada by 

Wyndham otelde konaklama sağlanmış ve 20/02/2022 tarihinde dönüş 

sağlanmıştır. 
 

5) 24/02/2022 tarihinde Meclisimiz tarafından Antalya Barosu binasında 

düzenlenen ve konuşmacı olarak Dr. Öğrt. Üyesi Agah Kürşat KARAUZ’un 

katıldığı “Tüketici ve Tüketici İşlemleri Kavramı” konulu seminer 

yapılmıştır. 

 

Meslektaşlarımızın yazıcı-bilgisayar alımları ve tamiratlarından, yazıcı toner ve 

mürekkep dolumlarından indirimli yararlanabilmeleri için Işık Bilgisayar ile 

görüşmeler yapılmış olup, indirim teklifini içeren metin 10/03/2022 tarihli 

dilekçemiz ekinde Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.  

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ



1) Dilekçemiz kabul edilerek indirim anlaşması meslektaşlarımızın bilgisine 

sunulmuştur. 

 

2) 25/03/2022 tarihinde Meclisimiz tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak 

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ’ın katıldığı “İnfaz Hukukunun Güncel 

Sorunları” konulu seminer yapılmıştır. 

 

3) Serik’te bulunan Boğazkent Ocakbaşı Restaurant isimli mekanda 27/03/2022 

tarihinde meslektaşlarımıza yönelik olarak “Bahar Kahvaltısı” etkinliği 

düzenlenmiştir.  

 

4) 17/04/2022 tarihinde Cam Piramitte, Antalya Akdeniz Oryantiring ve Doğa 

Sporları Kulübü ile meslektaşlarımıza yönelik olarak oryantiring etkinliği 

düzenlenmiştir.  

 

5) Alanya’da bulunan meslektaşlarımızın yazıcı-bilgisayar tamiratlarından, 

yazıcı toner ve mürekkep dolumlarından indirimli yararlanabilmeleri için 

Prestij Bilgisayar & Güvenlik Sistemleri ile görüşmeler yapılmış olup, indirim 

teklifi içeren metin 19/04/2022 tarihli dilekçemiz ekinde Yönetim Kurulu’nun 

onayına sunulmuştur. Dilekçemiz kabul edilerek indirim anlaşması 

meslektaşlarımızın bilgisine sunulmuştur. 

 

6) 14/05/2022 tarihinde Meclisimiz tarafından Antalya Barosu binasında 

düzenlenen ve konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Mert BATU’nun 

katıldığı “Stresi Yönetmek” konulu seminer yapılmıştır. 

 

7) 28/05/2022 tarihinde Meclisimiz tarafından Antalya Barosu binasında 

düzenlenen ve konuşmacı olarak Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT, Dr. Öğr. 

Üyesi İlknur ULUĞ CİCİM ve Av. Eren AYDIN’ın katıldığı “Taşıma ve 

Lojistik Hukuku Üzerine Günel Değerlendirmeler” konulu seminer 

yapılmıştır. 

 

8) 25-26 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Barosu’nda düzenlenen “Genç Avukat 

ve Stajyer Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştaya 

Meclisimiz adına Av. Ayşim Kontaş Yönetim Kurulu üyesi Av. Emre YİĞİT 

ile birlikte katılım sağlamıştır. 

 

Bilgilerinize sunarız. 29/07/2022 

 

Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi 

Başkanı 

Av. Ayşim KONTAŞ 

 



ANTALYA BAROSU HAYVAN HAKLARI KURULU 

2021-2022 YILLIK FAALİYET RAPORU 

KURUL ÜYELERİ 

Koordinatör Y.K Üyesi : AV. ÇAĞLAR ŞENER 

Kurul Başkanı : AV. ILGAZ AYÇA YAZ 

Kurul Başkan Yrd.: AV. MUSTAFA MEYDAN 

Yazman : STJ. AV. BERKAY CANDAL 

GİRİŞ 

i. Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanlığı olarak 2021-2021 

dönemi faaliyet raporunu sunmaktayız. İşbu raporda faaliyetlerimiz hakkında 

ayrıntılı bilgiler sunmaktayız. 

ii. Kurulumuz gerçekleştirdiği faaliyetlerde Antalya Barosu İç Yönergesi, 

5199 sayılı mevzuat, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, 

Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uygun 

hareket etmiştir. 

iii. Alınan kararlar ve uygulama aşamalarında tüm kurul üyelerinin ve 

gerektiği hallerde baromuz üyelerinin ve vatandaşların görüş ve önerileri esas 

alınmıştır. 

İŞBİRLİĞİ 

i. Yumi Veteriner Kliniği ile indirim anlaşması yapılmıştır. 

ii. Glam Paw Pet Kuaför ile indirim anlaşması yapılmıştır. 

iii. Animals Ocean Veteriner Kliniği ile indirim anlaşması yapılmıştır. 

iv. Grooming House Pet Kuaför ile indirim anlaşması yapılmıştır. 

HAYVAN HAKLARI KURULU 



ZİYARETLER 

i. Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Ve Rehabilitasyon 

Merkezi ziyaret edildi. 

ii. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ziyaret edildi. 

iii. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ziyaret 

edildi. 

iv. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ziyaret 

edildi. 

v. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal makamında ziyaret edildi. 

vi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mehmet 

Kocakasap ile Hayvanat Bahçesi içerisindeki yerinde görüşme yapıldı. 

vii. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile görüşme yapıldı. 

viii. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile görüşme yapıldı. 

ix. Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ile görüşme yapıldı. 

ETKİNLİKLER 

i. Kepez Belediyesi Pati Atölyesi’ne katılım sağlandı. 

ii. Kepez Belediyesi Hayvan Ambulansı incelendi. 

iii. Ocak 2022 mama bağışı ve mama dağıtımı gerçekleştirildi. 

iv. Mart 2022 mama bağışı ve mama dağıtımı gerçekleştirildi. 

ÇALIŞMALAR 

i. Türkiye Baroları 8. Hayvan Hakları Kurultay’ına katılım sağlandı. 

ii. Türkiye Baroları Hayvan Hakları Merkezleri, Kurulları ve Komisyonları ile 

Zoom toplantıları yürütüldü. 

iii. Elazığ Barınak davası duruşmasına katılım sağlandı ve davaya müdahil 

talebinde bulunuldu. 



iv. Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 

şartları incelendi, çalışanlar hakkında şikayetçi olundu, soruşturma başlatılacağı 

bilgisi alındı. 

v. İlgili yönetmelik ve mevzuat çalışmaları yapıldı. 

vi. Hayvan Hakları Hukuku ile ilgili kitaplar belirlendi, baromuza 

kazandırılması için yönetime talepte bulunuldu. 

vii. Kurul sosyal medyası oluşturuldu, gerekli bilgilendirmeler ve paylaşımlar 

yapıldı, ihbarlar alındı. 

viii. Suçüstü hali olan suçlar için savcılık şikayetleri yapıldı. 

ix. Suçüstü halleri dışında tespit edilen suçlar açısından 5199 s.lı kanun 

28/A’ya göre Tarım ve Orman Bakanlığı’na soruşturma izni için yetki 

verilmiş bulunduğundan bu suçlar için çeşitli CİMER şikayetleri yapılıp, takibi 

yapıldı. 

x. Kurulun Merkez’e çevrilmesi kararı Baro Yönetiminden onaylatıldı. 

xi. Akdeniz Üniversitesi Hayvanseverler Topluluğu ile bağlantı kuruldu, 

başkanları ve üyeleri toplantılarımıza çağrıldı. 

xii. Şehir dışı hayvan hakkı ihlalleri tespit edilerek o yer Barosu Hayvan 

Hakları Merkez, Kurul ve Komisyonlarıyla işbirliği içinde çalışma yapıldı. 

SON 

 Değerli Baro Başkanlığı ve Yönetimi, Kurulumuz üyeleri ve 2021-2022 faaliyet 

döneminde çalışmalarımıza ve bizlere destek veren herkese 

teşekkür ediyoruz. Hayvan hakkı için çalışan ve mücadele eden kişilerin 

neredeyse tamamı hiçbir çıkar uğruna değil aksine tamamen gönülden hareket 

etmektedir. Kurulumuzun diğer kurullardan farkı işimizi tamamen gönülden 

yapmamız olmuştur. Hiçbir çıkar gözetme… 

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı  

AV. ILGAZ AYÇA YAZ 



ANTALYA BAROSU İNSAN HAKLARI MERKEZİ 

2021-2022 YILI FAALİYET RAPORU 

 

 Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak, Ekim 2021 tarihinden 

itibaren iki haftalık rutin periyotlar ile merkez ve alt çalışma grubu toplantısı ile 

ayrıca eğitim planlama toplantıları yapılmış, yoğun gündem maddeleri altında 

aşağıda özet halinde yer verilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir: 

1- Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi 2021-2023 Dönemi Çalışma 

Programı hazırlanmış, Antalya Barosu Yönetim Kuruluna sunulmuştur.  

2- 6 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi 

Mülteci Hakları Çalışma Grubu tarafından Ankara’da düzenlenen “Mülteci 

Hukukunda Mesleki Sorunların Tespit ve Çözümüne İlişkin Değerlendirmeler” 

konulu çalıştaya merkezimizi temsilen Av. Hasan KAYA ve Av. Beyza ÇİL 

katılmıştır.  

 

3- 12 Aralık 2021 tarihinde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında, Doç. Dr. 

Berke ÖZENÇ ile “İnsan Hakları ve Hukuk Devleti” konulu söyleşi Antalya 

Barosu Youtube kanalında gerçekleştirilmiştir.  

 

4- Hacı Çetin Bahadıroğlu Ortaokulu, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında 

merkezimizden, velilere yönelik olarak İnsan Hakları konulu eğitim talebinde 

bulunmuştur. Talep üzerine merkez üyelerimizden Av. Furkan AÇIKGÖZ ve Stj. 

Av. Ulaş ERTAŞ, öğrenci velilerine Zoom programı üzerinden “Temel İnsan 

Hakları Eğitimi” konulu bir sunum yapmıştır.  

5- Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin 08.12.2021 tarihli çağrısına binaen 

engelli bir kız çocuğunun kaçırılıp zorla çalıştırılması ve sonrasında ölümüne 

neden olunması ilişkin Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 

17.12.2021 tarihli karar duruşmasına merkez adına Av. Semra BUĞRA, Av. 

Aysun DEMİR ve Av. Gülnur YILMAZ müdahil olarak katılım sağlamıştır. 

6- 16.11.2021 tarihinde İzmir ilinde biri çocuk üç mülteci işçinin 

öldürülmesine yönelik 26.12.2021 tarihinde Antalya Barosu İnsan Hakları 

Merkezi’nin Twitter hesabından basın açıklaması yapılmıştır.  

İNSAN HAKLARI MERKEZİ



7- 4 Şubat 2022 tarihinde “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Eğitimi” 

yapılmıştır. 

Eğitimciler: Av. Semra BUĞRA   - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi  

         Av. Hasan Kemal ELBAN  - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi  

         Av. Aysun DEMİR   - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi   

8- Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak geleneksel hale getirilmek 

istenilen Kış Kampı’nın ikincisi 25/26/27 Şubat tarihlerinde Olimpos Simurg 

Evleri’nde yapılmıştır. II. Kış Kampı’nın konusu “İklim Krizine İnsan Hakları 

Temelli Yaklaşım” olup iklim krizi konusunda öncü olmak ve iklim krizi üzerine 

yoğunlaşma hedef alınmıştır.  

 Eğitimciler                     &       Sunum Konuları:  

Dr. Seda Yurtcanlı DUYMAZ      -  Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak İklim Krizi 

Prof. Dr. Sezgin Seymen ÇEB      - Ekoloji, İdeoloji ve Hukuk 

Av. Kerem ALTIPARMAK          - Uluslararası Yargısal ve Siyasal Makamlar      

                                                         Önündeki İklim Davaları  

Dr. Ilgın Özkaya ÖZLÜER           -Yabancı Yargı Makamları Önündeki İklim  

      Adaleti Davaları 

9- Eşit Hakları İzleme Derneği tarafından Adalete Erişim Projesi kapsamında 

5-6 Mart 2022 Tarihinde Diyarbakır’da 20 kişi ile sınırlı şekilde düzenlenen 

“Karar Analiz Atölyesi” çalışmasına merkezimiz davet edilmiştir. Merkez 

üyelerimiz tarafından yapılan başvuru neticesinde Av. Irmak YAMAN ve Av. 

Furkan AÇIKGÖZ’ün başvuruları kabul edilmiş ve üyeler merkezi temsilen 

atölye çalışmasına katılım sağlamıştır.  

10- Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun 22.12.2021 tarih ve 22/19 sayılı 

kararı uyarınca M.K isimli şahsın başvurusu değerlendirilmiş, şahsın babası 

T.K’ya ilişkin Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşadığı hususlara dair 

inceleme raporu Av. Ödül HANCI ve Av. Mehtap YILMAZ tarafından 

hazırlanmış, Av. Hasan Kemal ELBAN tarafından redaksiyonu yapılmış ve rapor 

17.03.2022 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

11- Eşit Hakları İzleme Derneği tarafından Adalete Erişim Projesi 

kapsamında 19-20 Mart 2022 Tarihinde Antalya’da 20 kişi ile sınırlı şekilde 

düzenlenen “Karar Analiz Atölyesi” çalışmasına merkezimiz davet edilmiştir.  



Merkez üyelerimiz tarafından yapılan başvuru neticesinde Av. Şüheda Ronahi 

ÇİFTÇİ, Av. Mehtap YILMAZ, Av. Ödül HANCI, Av. Ülkücan KAPLAN ve 

Av. Melike BAŞGÜN’ün başvuruları kabul edilmiş ve üyeler merkezi temsilen 

atölye çalışmasına katılım sağlamıştır. 

12- Eşit Hakları İzleme Derneği tarafından Adalete Erişim Projesi kapsamında 

19-20 Mart 2022 Tarihinde Antalya’da 20 kişi ile sınırlı şekilde düzenlenen 

“İnsan Hakları Temelli Mülakat Teknikleri Atölyesi” çalışmasına merkezimiz 

davet edilmiştir. Merkez üyelerimiz tarafından yapılan başvuru neticesinde Av. 

Irmak YAMAN ve Av. Furkan AÇIKGÖZ’ün başvuruları kabul edilmiş ve üyeler 

merkezi temsilen atölye çalışmasına katılım sağlamıştır. 

13- 16.04.2022 tarihinde “Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi İçtihatları Temelinde İfade, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” 

eğitimi gerçekleştirilmiştir.  

Eğitimciler: Av. Tuğçe Duygu KÖKSAL - İstanbul Barosu İnsan Hakları 

Merkezi Av. Hasan Kemal ELBAN    - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi  

14- Mülteci Hakları Merkezi tarafından 16-17 Nisan 2022 tarihinde İstanbul’da 

“Sınır Dışı ve İdari Gözetim Prosedürleri Bağlamında AİHM İçtihatları ve 

Başvuru Yolları” konulu seminere merkezimizi temsilen Av. Hasan KAYA ve 

Av. Melike BAŞGÜN katılım sağlamıştır.  

15- Eşit Hakları İzleme Derneği tarafından Adalete Erişim Projesi kapsamında 

14-15 Mayıs 2022 Tarihinde Belek/Antalya’da 20 kişi ile sınırlı şekilde 

düzenlenen “Barolar Arası Deneyim Paylaşımı Toplantısına” merkezimiz davet 

edilmiştir. Toplantıya Merkezi temsilen Av. Hasan Kemal ELBAN katılım 

sağlamıştır. 

16- İnsan Hakları Ortak Platformu tarafından, 21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde 

Ankara’da düzenlenen “AİHM Kararlarının Uygulanmasının İzlenmesi 

Atölyesi” çalışmasına merkezimiz davet edilmiştir. Merkez üyelerimiz tarafından 

yapılan başvuru neticesinde Av.Irmak YAMAN ve Av. Şüheda Ronahi 

ÇİFTÇİ’nin başvuruları kabul edilmiş ve üyeler merkezi temsilen atölye 

çalışmasına katılım sağlamıştır. 

17- Mülteci Hakları Merkezi tarafından 21.05.2022 tarihinde İstanbul’da 

“Afgan Mültecilerin Korunma İhtiyaçlarını Bölgesel Bağlamda Düşünmek:  



Pakistan, İran ve Türkiye” konulu uluslararası düzenlenen seminere merkezimizi 

temsilen Av. Hasan KAYA katılım sağlamıştır.  

18-  Ankara Barosu Engelli Avukatlar Kurulu tarafından 01-02 Haziran 2022 

tarihinde Ankara’da düzenlenen “Görme Engellilerin İmzası” konulu çalıştaya 

merkezimizi temsilen Av. Aydoğan Kuşçu katılım sağlamıştır. 

19- 25.06.2022 tarihinde “Adil Yargılanma Hakkı” eğitimi 

gerçekleştirilmiştir. 

Eğitimciler: Av. Semra BUĞRA  - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi  

Av. Hasan Kemal ELBAN  - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi       

Av. Aysun DEMİR   - Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi    

20-Akdeniz Üniversitesi öğrenci yurtlarında kalan bazı öğrencilerin kısa 

aralıklarla şüpheli koşullarda intihar etmelerinin sosyal medyada gündemleşmesi 

üzerine bu konunun resen araştırılması için 16/06/2022 tarihinde merkezce 

çalışma başlatılmıştır. 

21- Eşit Hakları İzleme Derneği tarafından Adalete Erişim Projesi kapsamında 

25-26 Haziran 2022 Tarihinde Ankara’da 20 kişi ile sınırlı şekilde düzenlenen 

“Veri Toplama ve Belgeleme Eğitimine” merkez üyelerimiz tarafından yapılan 

başvuru neticesinde Av. Irmak YAMAN’ın başvurusu kabul edilmiş, merkezi 

temsilen eğitim çalışmasına katılım sağlamıştır.  

22- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Antalya Barosu 

İnsan Hakları Merkezi tarafından 1-2 Temmuz 2022 tarihinde “Uluslararası 

Mülteci Hukuku” eğitimi Akra Barut Otel’de gerçekleştirilmiştir.  

 

23- Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi İç Yönetmeliği revize edilmiş, 

taslağı hazırlanıp kabul edilmek üzere 20.07.2022 tarihinde Antalya Barosu 

Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur.  

Av. HASAN KEMAL ELBAN         Av. IRMAK YAMAN 

 Merkez Başkanı                        Merkez Sekreteri 



ANTALYA BAROSU KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU 

2021-2022 YILLARI ARASI FAALİYET RAPORU 

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu 2010 yılından 

beridir Antalya Barosu bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurul 

toplantıları her 15 günde bir yapılmaktadır. Temel faaliyet alanları arasında 

kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik eğitim çalışmaları, diğer STK, kurum 

ve belediyelerle ortaklaşa çalışma ve toplantılar, toplumsal cinsiyet temelli 

eşitliğin sağlanması için bilinçlendirme çalışmaları ve yine mevzuatla ilgili diğer 

kurumlarda eğitim çalışmaları ve şiddet dosyalarının takibidir.  

Kurul 2021-2022 yılları arasında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 

A-EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

a-MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

▪ Kadına yönelik şiddetle ilgili temel kavramlara yönelik olarak baromuz tüm 

üyelerine açık şekilde Feminizmin Tarihçesi eğitimi gerçekleştirilmiştir.  

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

periyodlarda bilgilendirme çalışması yapılmıştır. 

▪ Adli Yardım listesinde görev alacak avukat meslektaşlara Adli Yardım 

Kurulu ile ortaklaşa şekilde elektronik kelepçe uygulaması, mağdurla 

görüşme teknikleri, 6284 sayılı yasa, koruma kararları ve ilgili mevzuata 

yönelik belirli periyodlarda eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. 

▪ CMK listesinde görev alacak avukat meslektaşlara CMK Kurulu ile ortaklaşa 

şekilde ısrarlı takip suçu, elektronik kelepçe uygulaması, mağdurla 

görüşme teknikleri, 6284 sayılı yasa, koruma kararları ve ilgili mevzuata 

yönelik belirli periyodlarda eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. 

▪ 25 Ocak 2022 tarihinde, baromuz tarafından Uğur Mumcu Özel Ödülü 

verilen Feminist Aktivist Av. Hülya Gülbahar ile kurul üyelerimize yönelik 

aktivizm çalışması gerçekleştirildi. 

b-KURUMSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

▪ 25 Kasım 2021 tarihinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü Kapsamında TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ KEMER ŞUBE’sinin 

çağırıcı olarak düzenlediği “Kadına şiddete hayır” konulu panele 

konuşmacı olarak katılım sağlanmış ve Kemer ilçesinde ikamet eden 

kadınlara 6284 sayılı yasa ve yasal haklarına yönelik eğitim çalışması yapılmıştır. 

KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL 

CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU



▪ 25 Kasım 2021 tarihinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü Kapsamında TEZ-KOOP sendikasının düzenlediği 

“Şiddetle Mücadele” atölye çalışmasına katılım sağladık 

▪ 26 Kasım 2021 tarihinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Mücadele Günü Kapsamında KATCAM tarafından organize edilen 

“Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve Eşitsizlik Sempozyumu”na katıldık ve 

iletişim fakültesi öğrencileri ile yerel basın mensuplarına yönelik eğitim 

çalışması gerçekleştirdik. 

▪ 30 Ocak 2022 tarihin de Eğitim-sen lokalinde Nafaka ve Nafaka Hakkı 

konusunda bilgilendirme çalışması yaptık. 

B-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE 

İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 

▪ 5 Kasım 2021 tarihinde Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Teknik Takip 

ile İzleme - Elektronik Kelepçe Tedbiri konusundaki çalışmaya katılım 

sağladık. 

▪ Milli Eğitim Bakanlığı Muratpaşa Rehberlik Araştırma Merkezi’nin talebi ile 

Muratpaşa İlçesindeki okullarda görev yapan toplam 300 Rehber 

Öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarına iki hafta süre ile Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği ve 6284 sayılı yasa eğitim çalışması gerçekleştirilmiştir. 

▪ Antalya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün çağrısı ile 2022-

2025 yılları arasını kapsayan Antalya ili Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 

İL Eylem Planı oluşturma toplantılarına katılım sağladık.  

▪ İl eylem planı uyarınca oluşturulan alt komisyonlarda görev alıp 

çalışmalara katıldık. Çalışmalar devam etmektedir.  

▪ 23 Aralık 2021 tarihinde AHENK projesi kapsamında İnönü Ortaokulunda 

velilere yönelik KAdın Hakları Seminerine konuşmacı olarak katılındı.s 

▪ 17 Ocak 2022 tarihinde TÜBAKKOM tarafından düzenlenen ve erkek 

şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşımız Av. DİLARA YILDIZ 

ANISINA KADINLARIN YAŞAM HAKKI, MEDENİ HAKLAR VE AYRIMCILIK 

sempozyumuna katıldık.  

▪ Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının 

Geliştirilmesine Destek Projesi Aşama 2 (İLAP) projesi kapsamında adli 

yardım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların takibine devam 

ettik.  



▪ İLAP projesi kapsamında açılan şönim büromuzda nöbet tutacak 

meslektaşların belirlenmesi için Adli Yardım Kurulu ile işbirliğinde 

bulunduk ve faaliyete başladık.   

▪ 8 Mart 2022 tarihinde Rotary Kulübünün çağrısı ile 6284 sayılı yasayla ilgili 

bilgilendirme çalışmasına katılım sağladık. 

▪ 18-19 Mart 2022 tarihinde Adana Barosu tarafından organize edilen 

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştay’ına katılım sağlandı. 

▪ 22 Nisan 2022 tarihinde Nordik Ülkelerinin konsoloslar ve konsolosluk 

personeline kadın mültecilerin adalete erişimine yönelik bilgilendirme 

çalışmasına katılım sağlanmıştır. 

▪ Trabzon’da düzenlenen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku 

Komisyonu (TÜBAKKOM) 14. Dönem Seçimli Genel Kurulu’na katılım 

sağladık ve 15. Dönem Akdeniz Bölge temsilcisi olarak Yürütme Kuruluna 

seçildik.  

▪ 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nin 

çalışmasına katılım sağladık.  

▪ 8 Haziran 2022 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odasının düzenlemiş 

olduğu kadına yönelik şiddetle mücadele seminerine katılım sağladık. 

▪ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün çağrısı üzerine 13 Haziran 2022 

tarihinde Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki odak birimler personeline 

“6284 sayılı yasa ve kamu görevlisinin ihbar yükümlülüğü” konulu seminer 

gerçekleştirilmiştir.  

▪ Adalet Bakanlığı Eğitim Daire Başkalığı tarafından istenen “ yazılı olmayan 

hukuk kuralları ile örf ve adetleri ve eski hukuk kaynaklarını araştırmak, 

toplamak ve yayımlamak göreviyle ilgili olarak yürütülen çalışmalar 

kapsamında” istenen görüşlerimizi içerir rapor hazırlanıp gönderildi. 

▪ TBMM kadın erkek fırsat eşitliği komisyonuna kadınların iş ve aile 

yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik sorun ve çözüm önerilerini içerir 

rapor hazırlanıp gönderildi. 

C-ETKİNLİKLERİMİZ ve ÇALIŞMALARIMIZ 

▪ 21 Kasım 2021 tarihinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı meslektaşlar 

ile birlikte kahvaltıda buluştuk. 

▪ 25 Kasım Kadına yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 

Günü kapsamında Adliye Kafeteryasında masa açıldı ve broşür basılarak 

dağıtımı yapıldı.  

▪ Yine 25 Kasım etkinlikleri kapsamında merkezde Muratpaşa, Konyaaltı, 

Kepez Belediyeleri ilçelerde Manavgat ve Alanya Belediyelerinin işbirliği ile 

şiddet mağduru kadınların avukat hakkı olduğu, İstanbul sözleşmesi ve 

6284 sayılı yasanın etkisini belirten billboardlar asılmıştır.  



▪ 8 Mart etkinlikleri kapsamında kapağında “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ BİZİM! 

VAZGEÇMİYORUZ!” başlıklı 8 mart yürüyüş görselinin yer aldığı bülten 

çıkarılmış ve meslektaşlara dağıtımı sağlanmıştır.  

▪ Sığınma Evinde kalan kadınlara hukuki destek sağlamak için Kadın Sığınma 

Evi’ne ziyaret düzenlenmiştir. 

▪ Kadına yönelik şiddetle mücadelede meslektaşların uygulamada 

yaşadıkları sorunların tespitine yönelik anket çalışması yapıldı ve çözümü 

adına adliye içerisinde Aile içi Şiddet savcıları ve aile mahkemelerinin 

hakimleri ile görüşmeler sağlandı. 

▪ Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon’u başkanı Canan Güllü ile kurul 

üyelerimiz bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 

ortak proje üretilmesi için görüşme sağlandı.  

D-TAKİP ETTİĞİMİZ DAVALAR VE HUKUK DESTEKLER 

▪ Meslektaşımız müvekkilinin ısrarlı takip mağduru olduğunu ve elektronik 

kelepçe tedbirinin uygulanması aşamasında sıkıntı yaşadıklarını belirterek 

müvekkili  için destek talebine bulunmuştur. Konu ile ilgili kurul içi 

görevlendirme yapılarak meslektaşımıza süreçte destek verilmiştir.  

▪ Öldürülen H. A. dosyası için destek talebinde bulunan meslektaş ile 

görüşme sağlandı 

▪ Antalya 28. ASliye Ceza Mahkemesi 2021/547 E E.N.T dosyasına 

müdahillik talebinde bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip 

edildi.  

▪ şiddet gördüğünü belirterek başvuran F. Ö. Ç ile görüşme yapıldı ve 

karakola şikayetçi olması sağlanılarak 6284 uyarınca koruma kararı alındı. 

▪ Antalya 30. Aliye Ceza Mahkemesinin 2021/701 E sayılı K. I. dosyasına 

müdahillik talebinde bulunuldu ve dava dosyası sonuna kadar takip 

edildi.  

▪ Antalya 30. Asliye Ceza Mahkemesinin 2021/ E sayılı B.B dosyasına 

gözlemci olarak katılındı ve dava dosyası sonuna kadar takip edildi.  

▪ Antalya 6.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2021/549 E. Sayılı A.Ç. dosyasına 

müdahillik talebinde bulunuldu, talebimiz kabul edildi ve dava dosyası 

derdest olması sebebiyle takip edilmeye devam edilmektedir.  

▪ Başvurucu N.B ile talebi üzerine gerekli görüşme sağlandı.  

▪ İstanbul Sözleşmesinden hukuka aykırı şekilde çekinilmesinin iptali için 

açılan tüm davaların takibi sağlandı ve 28 Nisan, 7 Haziran, 14 Haziran ve 

23 Haziran tarihlerindeki duruşmalara katılım sağlandı.  



▪ Roman Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin talebi, 

talebin Avukatlık Kanunu uyarınca yasak işlerden olması sebebiyle 

reddedil. Derneğe 6284 sayılı yasa ve kadının insan hakları konularında 

eğitim çalışması yapılabileceği bildirildi.  

▪ Başvurucu H.C. ile görüşme yapıldı ve gerekli hukuki bilgilendirme 

yapılarak CMK dan avukat talep etmesi sağlandı.  

▪ Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesi 2022/251 E sayılı A.E. dosyasına 

müdahillik talebinde bulunuldu. Dosyanın derdest olması sebebiyle takibi 

devam etmektedir.  

▪ Başvurucu K.Ö dosyasında gerekli hukuki destek sağlanarak ifade vermesi 

tamamlandı. Dosyanın yetkisizlik ile Diyarbakır’a gönderilmesi sebebiyle 

Diyarbakır Barosu KHM ile görüşülerek takibine devam edilmesi için 

başvurucu ile iletişim kuruldu. 

▪ Başvurucu Ç.K. ile görüşülerek CMK dan avukat talep etmesi sağlandı.  

▪ 7 Renk Kadınları S.D. Ü.İ. Kooperatifinin bavurusunun kurulumuz çalışma 

alanına girmemesi ve Avukatlık Kanunu uyarınca yasak işlerden olması 

sebebiyle reddedildi.  

E-BASIN BİLDİRİLERİ 

▪ 25 kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 

Dayanışma Günü'' kapsamında Tübakkom ile birlikte basın açıklaması 

yapılmıştır. 

▪ 8 Mart ''Dünya Kadınlar Günü'' Tübakkom ile eş zamanlı olarak basın 

açıklaması yapılmıştır. 

 

 

ANTALYA BAROSU KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL             

 CİNSİYET EŞİTLİĞİ KURULU 



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI'NA 

 

KONU: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu Faaliyet Raporu (2021-

2022)      

Yönetim Kurulu üyemiz Av. Bilal Doğan’ın koordinatör üyesi olduğu, 

Başkanlığını Av. Erkin Avcı’nın, Başkan Yardımcılığını Av. Ozan Genco 

Gürgöz, yazmanlığını Av. Melike Köse Aysun’un yaptığı; Kişisel Verilerin 

Korunması Hukuku Kurulu faaliyet Raporu aşağıdadır. 

TOPLANTILAR, ETKİNLİK VE PANELLER: 

1) Kurulumuz, 18.10.2021 tarihindeki divan seçiminden sonra, 06.11.2021 

tarihinde tanışma kahvaltısı organize etmiştir.                                          

2) Kurulumuz 15.11.2021 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu uyum projelerinin giriş aşamaları 

ve veri işleme haritalarının çıkarılması olmuştur. 

 

3) Kurulumuz 27.11.2021 tarihinde KVKK alanında uzmanlaşmış hocalar ve 

avukatlar ile birlikte Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paneli düzenlemiştir.  

Kurulumuz 29.11.2021 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu aydınlatma yükümlülüğü 

olmuştur. 

4) Kurulumuz 13.12.2021 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu işçinin kişisel verileri olmuştur. 

 

5) Kurulumuz 10.01.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu Türk Ceza Kanununda Yer Alan 

Kişisel Verilere İlişkin Suç Tipleri Olmuştur. 

 

6) Kurulumuz 24.01.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu KVKK Politikaları Olmuştur. 

 

7) Kurulumuz 21.02.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu Türk Ceza Kanununda Yer Alan 

Kişisel Verilere İlişkin Suç Tipleri Olmuştur. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

HUKUKU KURULU



1) Kurulumuz 03.03.2022 tarihinde Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası ile 

birlikte Verbis Dışındaki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yükümlülükleri 

Bilgilendirme Semineri düzenlemiştir. 

 

2) Kurulumuz 11.03.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu çocukların kişisel verileri 

olmuştur. 

 

3) Kurulumuz 25.04.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu veri minimizasyonu olmuştur. 

 

4) Kurulumuz tarafından 14.05.2022 tarihinde Manavgat’taki 

meslektaşlarımıza KVKK eğitimi vermiştir. 

 

5) Kurulumuz 13.06.2022 tarihinde atölye çalışmalı kurul toplantısı 

gerçekleştirmiştir. Atölye çalışmasının konusu mobil reklamcılık ve çerezler 

vasıtasıyla kişisel verilerin işlenmesinin KVKK yönünden değerlendirilmesi 

olmuştur. 

FARKINDALIK FAALİYETLERİ, GÖRÜŞMELER VE DİĞER İŞLER: 

- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum süreçlerine ilişkin hukuki 

mütalaa verme, bu işlere ait tüm evrakları düzenleme yetkisi 1136 Sayılı 

Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca avukatlarda olmasına rağmen 

piyasada KVKK danışmanlığı veren birçok firmanın olduğu kurulumuzca tespit 

edilmiştir. Bu nedenle birçok oda ve meslek kuruluşuna bu konuda bilgilendirme 

yazısı tarafımızca hazırlanmış, baro tarafından bu yazı iletilmiştir. 

- Baro başkanımız Av. Hüseyin Geçilmez, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Bilal 

Doğan ile birlikte Atso başkanı Davut Çetin 23 Kasım 2021 tarihinde ziyaret 

edilmiştir. Bu ziyarette projeler, etkinlikler ve avukatların KVKK süreçlerinde 

rolünden bahsedilmiştir. Kurulumuzca KVKK Uyum Projeleri ve VERBİS’e 

Kayıtta Avukatın Rolüne İlişkin Farkındalık Rehberi hazırlanmış, bu rehber( 

http://www.atso.org.tr/yukleme/dosya/9241d5ab714bfefcbd247fa916423fe7.pdf

) tüm Atso üyelerine mail atılmıştır. 

         -Kurulumuza ait Instagram, Linkedin, Twitter adresi açılmıştır. 

- Üye sayımızda büyük bir artış sağlanmıştır. 

- Kurulumuz bir yılı aşkın sürede baromuzun kişisel veri işleme envanter 

çalışmasını yürütmüş ve bu doğrultuda baromuzun VERBİS kaydını 

tamamlamıştır. 



- Kurulumuz Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Personel Sertifikasyon 

Mekanizmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğine ve Veri 

Koruma Görevlisi Belgelendirme Programına karşı dava dilekçesini 

hazırlamıştır. Antalya Barosu işbu davayı açarak Türkiye’de bu 

düzenlemeye karşı ilk dava açan barolardan biri olmuştur.  

Antalya’da ve tüm Türkiye’de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum hizmeti 

avukat olmayan kişi ve şirketler tarafından verilmektedir. Komisyonumuz 

avukatların bu konuda bilgi ve tecrübelerinin artması ve piyasada uyum 

hizmetinin avukatlar tarafından yürütülmesini hedeflemekte ve bu konuda 

çalışmalar yürütmektedir. 

Antalya Barosu Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu adına, Antalya 

Barosu Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulur. 27.07.2022 

 

Antalya Barosu Kişisel Verilerin  Antalya Barosu Kişisel Verilerin 

Korunması      Korunması 

Hukuku Kurulu Başkanı Hukuku Kurulu Başkan 

Yardımcısı     

Av. Erkin Avcı       Av. Ozan Genco Gürgöz 

 

Antalya Barosu Kişisel Verilerin 

Korunması Hukuku Kurulu Yazmanı 

Av. Melike Köse Aysun 



    01/09/2022 

    ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA     

   

KONU : 2021-2022 Meslek Sorunları Kurulunun Faaliyet Raporu 

 

Kurulumuz 19.10.2021 tarihinde toplanarak bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kurul 

sekreteri ile yürütme kurulu  seçimi yapılmıştır.  

1-Seçimde oy birliği ile başkanlığa Ezgi Altınkurt Sağlık, başkan yardımcılığına Hilal 

Esra Sönmez, kurul sekreterliğine Seda Nur Bilgiç, yürütme kurulu üyeliklerine de Irmak 

Yaman, Mehmet Tekin, Caner Oğuz, Gamze  Eroğlu, İsmail Köz ve Kübra Kızılay 

seçilmiştir.  

2-29.09.2021 tarih ve 4/92 sayılı yk kararı ile kurulumuza gönderilen Aksaray  Baro 

Başkanlığının hasar danışmanlık şirketleri ile mücadele kapsamında suç duyurusu 

dilekçesi örneği ile tüm Türkiye baroları tarafından şikayet edilmesi ile ilgili yazısı 

iletilmiştir. Konuyla ilgili ahm ve meslek sorunları kurulu  aracılığıyla yapılması 

kapsamında bir whatsapp grubu kurulması istenmiş ise de bugüne kadar bu  hususta bir 

gelişme sağlanmamıştır.  

3-Manavgat avukatlarından Demet Gök’ün rahatsızlığı sebebiyle dosyalarının takibi 

hususunda gelen yazı içeriğinde belirtilen dosyaların takibi hususunda kurul olarak 

paylaşım sağlanmış ve bu husustaki paylaşımla dosyalar takip edilmiştir.  

4-Antalya 1.  İdare Mahkemesi’nin 2021/928 esas sayılı dosyasında verilen yürütmenin 

durdurulması talebinin reddine itiraz edilmesi istenmiş itiraz dilekçesi süresinde 

iletilmiştir. Sonraki aşamada Adalet Bakanlığı ile Baro  Başkanlığımız arasındaki 

görüşmeler neticesinde konuyla ilgili talimat verildiği, aleyhe bir karar çıkartılması 

halinde bunun tarafımız aleyhine olacağı gerekçesiyle davadan sözlü iletilen kurul 

kararımıza muhalif olarak vazgeçilmiştir.  

5-2022 yılı Antalya Barosu Tavsiye Niteliğinde Avukatlık Ücret Çizelgesinin yapılması 

20.10.2021 tarih ve 8/98 sayılı yk kararıyla istenmiş olup, çizelge TÜİK VE  ENAG 

tarafından açıklanan enflasyon oranlarının ortalaması alınarak, bu ortalama nispetinde 

artırılmak suretiyle 27.10.2021 tarihinde sunulmuş, çizelgeye avukata verilecek 

ücretlerden işçi avukat ücreti önerisi de sunulmuş olmasına rağmen yk tarafından  oy 

birliği ile işbu öneri kısmı avukatın vatandaştan  alacağı ücreti düzenleyen bir çizelge 

olması gerekçesiyle çıkarılarak yürürlüğe sokulmuştur. Enflasyonun fahiş artışı sebebiyle 

Eylül ayı itibariyle sene sonuna kadar uygulanacak ücret çizelgesi ykya sunulmuştur.  

6-Hasar Danışmanlık  Şirketleri ve ATSO  tarafından açılan Arabuluculuk Merkezi ile 

ilgili yazışma yapılması talebi kurulumuza iletilerek, konuyla ilgili kurul tarafından da 

talepte bulunulmuş olup, konu  hakkında yk üyelerine ve sonrasında başkanlık divanına 

görev ve yetki verilmiştir. Verilen görev kapsamında Atso’dan isminde ünvanında hasar, 

danışmanlık, aracılık vs gibi isimler geçen şirketlerin listesinin istenmesi talep edilmiştir 

Yazılan yazıya verilen  cevapta 800 civarı şirket bildirilmiş, yapılan tespitte bildirilen 

şirketlerin isminde belirtilen isimlerin geçmediği, sadece  sigorta acentesi olarak 

bildirilen firmalar olduğu   tespit edilmiştir. Avukat dilekçeleri üzerine kurulumuza 

gönderilen dilekçe paralelinde sunulan taleple ilgili yk üyesine yetki ve görev verilmiş 

olmasına rağmen konu hakkında bir karar verilmiş değildir.  

MESLEK SORUNLARI KURULU



7-Av. İlhan Subaşı’nın Göç Müdürlüklerinde avukatların içeriye alınması konusunda 

yaşanan zorluklar ile ilgili dilekçesi kurulumuza 17.11.2021 tarih ve 14/72 karar sayılı yk 

kararı ile gönderilmiştir. Konu hakkında Baromuz İHM ile ortaklaşa çalışılmış, konu 

hakkında göç müdürlükleri ile ilgili yapılan mevzuat çalışması olduğu, baroların da 

sürece dahil olduğu yeni düzenleme üzerinde çalışıldığı bildirilmiş ve konu  hakkındaki 

gelişmelerin takip edildiği öğrenilmiştir. Baro Başkanımız ile kurulumuz ve İHM üyesi 

Av. Hasan Kaya ile birlikte  Antalya’daki  göç müdürlüğüyle görüşme yapılmasına karar 

verilmiştir.  

8-Adliyelerde, ceza ve kolluk birimlerinde avukatlara ayrılacak yerlere ilişkin ilgili 

birimlerle gerekli yazışmaların yapılması talep edilmiştir. Konuyla ilgili olarak talebimiz 

gündeme alınmamış, bir karar verilmemiştir.  

9-Uğur Mumcu Özel Ödülü için aday ismi bildirilmesi istenmiş kurulumuz tarafından 

bildirilen isimler ise Çiğdem Toker ve Tuncay Koç iken Av. Hülya Gülbahar’a 

verilmesine karar verilmiştir.  

10-Baro uygulamasına hakim, savcı ve kalem personelinin hukuksuz tavırları ve 

işlemlerine yönelik olarak buton eklenmesi şikayetlerin pratik şekilde iletilmesi 

hususunda kolaylık olması açısından talep edilmiştir. Konuyla ilgili olarak YK üyesine 

görev ve yetki  verilmiş olmasına karşın konuya ilişkin olarak gelişme sağlanmış değildir.  

11-Kurulumuza gelen şikayetler neticesinde cmk müdafiliği ve avukat atanması 

hususunda kurulumuz kararıyla , zorunlu olmayan müdafilik ve mağdurlara avukat 

atanması hususunda da kanunun emredici hükmünün uygulanması amacıyla  dava 

açmaya yönelik olarak yazışmaların yapılması talep edilmiş olup, TBB’ye, Antalya 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne yazılar gönderilmesine 

karar verilmiş ise de, akabindeki gelişmelerden kurulumuza bilgi verilmemiştir.  

12-Avukatlara çıkarılan vekaletname ile ilgili olarak avukatın kendisine sms 

gönderilmesi hususunda TNB ile yazışma yapılması ve konu hakkında TBB’ye de bilgi 

verilmesi talep edilmiştir. Talebin gerekçesi avukatların konu hakkında gerek çalışanları 

gerekse 3. Kişiler tarafından zarara uğratılacak şekilde bilgileri olmadan vekaletname 

çıkartılarak bununla işlem yapıldığına ilişkin şikayetlerdir.  

13-Emniyette yaşanan refakat sorunu ile ilgili olarak  yk tarafından uygun görülecek 

birimlerle dava açmaya yönelik olarak yazışma yapılması talep edilmiştir. Konu hakkında 

divana görev ve yetki  verilerek refakat sorunu çözülmemiş fakat bekleme sorununun 

çözüldüğü bildirilmiştir.   

14-Tüm bu taleplerle ilgili olarak yazılı geri dönüş yapılmadığından ve gelişmelerin takip 

etme imkanımız bulunmadığından yazılı dönüş sağlanması  istenmiştir.  

15-Duruşma Takip Sistemi isimli uygulamanın satın alınmasına yönelik olarak kurul  

talebimiz ykya iletilmiş olup, konu hakkında Sivas Barosu ile iletişime geçildiği,  bir kez 

ödenecek bir meblağ ile satın  alma işleminin yapılabileceği husus belirtilmesine karşın 

konu hakkında bir gelişme sağlanmamıştır.  

16-05.01.2022 tarih 25/23 sayılı yk kararıyla tarafımca kişisel olarak sunulan 

cezaevindeki açık görüşün başlamasına rağmen halen avukatların açık görüş yapamaması 

hususundaki problemin çözülmesi için görüşmeler ve dava açılmasına yönelik olarak 

yazışmalar yapılması talep edilmiştir. Konu hakkında görüşme sağlanmasına rağmen 

dava açılmamış, uygulama aylar sonra kaldırılmış, bu süreçten önce başvuru tarafından 

sorun kişisel olarak  aşılmıştır.  



17-Yazılı dönüş talebimiz akabinde TBB tarafından avukatın adına  çıkarılan 

vekaletnameler ile ilgili olarak  sms gönderilmesine yönelik olarak talebin  de dahil 

olduğu  çalışmanın yapıldığının bildirildiği hususundaki yazı kurulumuza gönderilmiştir.  

18-Noterlerle ilgili yapılan avukat şikayetleri, konu hakkındaki  TNB ile yapılan 

yazışmalar hakkında sorunların tespitine yönelik olarak yaşanan problemlerle ilgili 

çözüm önerilerinin sunulması istenmiş olup, Meslek Sorunları Genel Toplantısı yapılmış 

olup, konu hakkında başkaca şikayet alınmadığından yazıya cevap verilmemiş, konu 

hakkında gerekli yazışmalar öncesinde yapıldığı için de kanuni düzenleme yapılması 

gerekliliği sözlü olarak iletilmiştir.  

19-21.01.2021 tarihinde ise yazılı dönüş sağlanması hususundaki yazımız uyarınca 

talepler hakkında verilen yk kararları bildirilmiştir.  

20-Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının Avukatların İlan ve Reklam Vergi 

Mükellefiyeti hususundaki yazısı 16.02.2022 tarih ve 32/38 sayılı karar ile kurulumuzun  

görüşü sorulmuş olup, kurulumuzca olumsuz yazıya karşı hukuk müşavirliğince dava 

açılması yönünde görüş bildirilmiştir.  

21-Meslek Sorunları Genel Toplantısında uyap ile ilgili olarak tespit edilen eksikliklerin 

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından giderilmesi istemiyle yazı 

hazırlanarak gönderilmesi istenmiş ve gönderilmiştir. İlgili idareden gelen yazı cevabında 

çalışmaların sürdüğü belirtilerek somut bir ilerleme sağlanmamıştır.   

22-Av. Tuğçe Günay Yılmaz ve Av. Ali İhsan Şen’in Hasar Analiz Merkezi Anadolu 

Expert A.Ş.’deki hukuk müdürü ve avukatlarla ilgili savcılığa yapılan suç duyurusu 

hususunda yardım talepli dilekçeleri 23.02.2022 tarih ve 33/38 sayılı yk kararı 

gönderilmiş olup, konu hakkında ilgili avukatlarla görüşme sağlanarak, dava açıldığında 

müdahale edilmesi için bilgi verilmesi istenmiştir, konu hakkında davanın açıldığı 

bildirilmiş olup, müdahil olunmasına yönelik işlemler yürütülecektir.   

23-Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığının 04.03.2022 tarih ve 1850 sayılı 

yazısına ilişkin çalışma yapılarak, ay sonuna kadar konu hakkındaki çalışmanın savcılığa 

gönderilmesinin istendiği, ilgili yazının görüşülmesi 09.03.2022 tarih ve 35/31 sayılı yk 

kararıyla istenmiştir. Yazının içeriğinin hukuk dışına  çıkmak yönünde sonuç 

doğurabileceği hususu vurgulanarak, mevzuatta yeterli hükümler ve bu hükümlerin 

şartları belirtildiğinden konu hakkında böyle bir çalışma yapılmasının uygun olmadığı 

bildirilmiştir.  

24-14.03.2022 tarihli yazımızla TBB’nin 2022/18 sayılı Avukatlık Reklam Yasağı 

yönetmeliğinin günceleme ve değişiklik çalışmaları kapsamında iletilen soruların mobil 

uygulamadaki anket bölümünden bildirilen sorularla anket açılması ve sonuçlarının 

kurulumuza iletilerek TBB’ye rapor gönderilmesinin uygun olacağı belirtilerek talep 

edilmiştir. Bu hususta karar verilmediğinden çalışma yapılmamıştır.  

25-Aynı tarihli TBB’ye ait 2022/17 sayılı duyurusu ile Avukatlık Meslek Kurallarına 

ilişkin yayınlanan soruların yine baromuz mobil uygulamasındaki anket kısmından 

açılacak anketle sorulmasına verilen kurulumuza iletilerek konu hakkında çalışma 

27-Av Alper Tunga Bacanlı’nın ortaklığın giderilmesi davası sonrasında satış aşamasında 

avukata ödenecek vekalet ücretinin maktu olarak verildiği, nispi takdir edilmesi 

konusunda gerekli çalışmaların yapılması talepli dilekçesine  konu hakkındaki mevzuat 

ve talebin gerçekleşmesi için girişilecek hukuki yol ve yöntemlerin biçimi hakkında görüş 

mütalaa olarak sunulmuştur.  

28-2022 AAÜT hazırlanması hakkında kurulumuza görev verilmiş hazırlanarak 

sunulmuştur.  



29-Av. Mehtap Yılmaz Uçar’ın Antalya Adliyesi 3. Kat İnfaz bölümündeki bekleme 

koşulu hakkında sunmuş olduğu  dilekçe gönderilerek gerekli  araştırmalar ve tespitler 

ilgili yerde yapılmış olup, avukatlara yönelik bu tip bir uygulamanın yürürlükte olmadığı, 

vatandaşa yönelik olduğu tespit edilmiştir.  

30-Güncel ve kapsamlı avukatlık  ücret sözleşmesi hazırlanarak yönetime baromuz web 

sayfasında yayınlanmak üzere sunulmuştur.  

31-8 Mart 2022 tarihinde yapılan gösteride gözaltına alınan meslektaşlarımızla ilgili 

olarak hukuka aykırı ve suç oluşturacak nitelikte işlem yapan kolluk ve amirleri hakkında 

şikayet dilekçesi verilmesine yönelik hazırlık yapılmasına kurulumuz 10.03.2022 tarihli 

toplantısında karar verilmiş, görev kurul başkanına verilmiştir. Kurul başkanı 

meslektaşlar hakkında açılan davada müdafilik üstlenmiş olup, konuyla ilgili şikayet 

dosya incelendikten  sonra yapılacaktır.  

32-2022 yılı Ağustos ayında AAÜT’nin güncellenmesi üzerine baromuz en az ücret 

çizelgesinin de güncellenmesi yapılmış olup, yönetim onayına sunulmuştur. 

Güncellemede eklemeler yapılmış olup, tevkil ve işçi avukat asgari ücreti de önerinin  

içinde yer almaktadır.  

33-TBB Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu kurulmuş olup,  üye olarak yer 

aldığımız komisyonun 10.09.2022 tarihinde yapılan genel üye toplantısında alınan 

kararlar doğrultusunda her baronun konu ile ilgilenecek münhasır kurul kurması hususu 

görülmüş, komisyonun 3 adet alt komisyon kurmasına karar verilerek, Yaptırım ve 

Şikayetlerle ilgili alt komisyonda görev alınmıştır. Dönem başında Aksaray Baro Başkanı 

olan Ramazan Erhan Toprak’ın yollamış olduğu örnek suç duyurusu dilekçesi üzerinden 

işlem yapılmak üzere çalışmalar yapılmasına, öncelikle trafik veya iş kazası kaynaklı 

olarak derdest dava dosyalarının , hasar danışmanlık şirketiyle çalışması sebebiyle şikayet 

edilen  avukatların ve bu hususla ilgili vatandaşların yaptığı şikayetlerin tespiti için 

mahkemeler, savcılıklar ve baro disiplin ve  yönetim kurullarıyla yazışma yapılarak bilgi 

edinilmesi yönündeki kararlar sözlü olarak  yönetime iletilmiş, yönetimle koordinasyon 

kurularak çalışma yapılması istenmiştir.  

 

 

 

 

 

                                                                                  Antalya Barosu 

                                                                                  Meslek Sorunları Kurulu 

Başkanı 

Av.Ezgi ALTINKURT SAĞLIK 

Antalya Barosu 

Meslek Sorunları Kurulu Başkanı 

Av.Ezgi ALTINKURT SAĞLIK 



SOSYALVE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KURULU 

FAALİYET RAPORU 

2021-2022 Antalya Barosu Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Kurulu’nun faaliyetlerini Sayın Genel Kurulu üyesi

meslektaşlarımızın bilgisine saygılarımızla sunulmuştur.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu olarak yapılan ilk

toplantıda meslektaşlarımız bir araya getirecek sportif faaliyetler

planlanmış, Avukatlar Günü için bir gala gecesi ve Genç

Avukatlar Meclisi ile ortaklaşa 19 -20Şubat 2022 de Davraz

Kayak Gezisi düzenlenmiştir.

6 Mayıs 2022 de Antalya Barosunun 96.Kuruluş Yıldönümü Gala

Yemeği düzenlenmiş meslektaşlarımızın katılımı ile güzel bir

gece gerçekleştirilmiştir.

23-24 Haziran 2022 Barofest Yaza Merhaba konserleri

düzenlenmiştir. Öncelikle katılımları ile tüm etkinliklerimize

iştirak eden değerli meslektaşlarımıza, etkinliklerimizi

destekleyen değerli Baro Başkan Av. Hüseyin GEÇİLMEZ ’a ve

değerli Baro Yönetim Kuruluna, Kurul Koordinatörü Av.Mehmet

FETTAHOĞLUNA ’e ve organizasyonlarda emeği geçen başta

Kurul Başkan Yardımcısı Av. Özkan ŞENYURT’ a ve Genç

Avukatlar Meclis Başkanı AV.Ayşim KONTAŞ 'a değerli kurul

üyelerine şükranlarımı sunarım. Saygılarımızla.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu

Başkanı

Av.Kadir KURTCU

SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ETKİNLİKLER KURULU



ANTALYA BAROSU SOSYAL SORUMLULUK, DAYANIŞMA VE 

YARDIMLAŞMA KURULU 2021-2022  DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

 

    Kurul ilk toplantısını 11/10/2022 günü gerçekleştirmiş olup, kurul başkan ve 

yürütme kurulu üyeleri seçimi ile Av. Büşra Nur ÇALIŞIR başkan, Av. Duygu 

AKSOY SOYTÜRK başkan yardımcısı, Av. İlknur KARAKUŞ sekreter ve 

yürütme kurulu üyeleri, Av. Burcu KONYAR, Av. Merve Ezgi HİSLİ, Av. 

Simge ÇİZMECİ, Av. Naz Ecem İBİLOĞLU ÇAKACI, Av. Ayşe YAVAŞ, Av. 

Berk ÇÖZELİ oy çokluğu ile seçilmiştir. Koordinatör yönetim kurulu üyesi Av. 

Mehmet FETTAHOĞLU olarak tayin edilmiştir.  

2021/2022 YILI ETKİNLİKLER:  

1) Baro, Adliye ve Ek Bina içerisine Mavi Kapak kampanyasına destek 

olmak adına atık kutusu konulması talep edilmiştir. 

2) İkiz bebeği olan bir aileye kıyafet ve bez yardımı yapılmıştır. 

3) SMA hastası Muhammed Ali AKYOL bebek yararına canlı yayın bağışı 

düzenlenmiştir. 

4) Bir aileye bebeklerinin bez, kıyafet, mama vs. ihtiyaçlarına destek olmak 

adına ayni ve nakdi yardım yapılmıştır.  

5) SMA hastası Eymen Baran BAYÖZEN bebeğin kampanyasına destek 

kararı alınmıştır. 

6) Özel Antalya Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ile  meslektaş 

ve yakınlarının yararına, gen tanı ve tedavilerinden %10 indirimli olarak 

yararlanmak üzere protokol imzalanmıştır. 

7) Bir aileye  mama yardımında bulunulmuştur. 

8) Ramazan Ayı dolayısıyla iftar programı düzenlenmiştir.   

9) SMA hastası Ela ÜNAL, Mehmet Eren ATAK, Onur Andariman ve  

Eflinsu TURAL’ın valilik izin başvurusunun reddi kararlarına karşı iptal 

davası açılmıştır. 

10) SMA hastası Asel YAVUZ bebeğin kampanyasına destek kararı 

alınmış ve yararına canlı yayınlar düzenlenmiştir. 

11) SMA hastası Asel YAVUZ bebek yararına 1 Bağış 1 Kitap canlı 

yayını düzenlenmiş ve toplanan kitaplar Gültekin İlkokuluna 

bağışlanmıştır. 

12) SMA hastası Asel YAVUZ bebek yararına Yırtık Cüppe Tiyatro 

Topluluğu ile ortak bağış organizasyonu düzenlenmiş ve sergilenen 

Tersine Dünya adlı oyunun bilet gelirleri Asel YAVUZ’a aktarılmıştır.  

SOSYAL SORUMLULUK VE 

DAYANIŞMA KURULU



1) SMA hastası Asel YAVUZ bebek yararına Baro Tiyaro Topluluğu 

tarafından Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? Adlı tiyatro oyunu 

sergilenmiştir.  

2) 4 çocuklu bir ailenin bayramlık, giyinme,barınma ve ev eşyası ihtiyaçları 

karşılanmıştır. 

3) Serik ilçemizde yaşayan bir çocuk lehine mama,bez ve kıyafet; ailesine 

beyaz eşya yardımı yapılmıştır. 

4) Antalya Çocuk Evleri Sitesi’ne kıyafet Gültekin İlkokulu’na kitap yardımı 

yapılmış; evler ziyaret edilmiştir. 

5) Müteveffa meslektaşımız Av. Oktay ERTEKİN’in ailesine nakdi ve 

hukuki yardım yapılmıştır. 

6) Hedefim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ayakkabı-bot 

yardımında bulunulmuş ve merkez ziyaret edilmiştir. 

7) 25/03/2022 tarihinde illimiz Manavgat ilçesinde Antalya Barosu adına 30 

adet fidan dikimi yapılmıştır. 

8) Önceki dönem valilik izin başvurularının reddi kararlarına karşı iptal 

davası açtığımız SMA hastaları Asel YAVUZ ve Sare ULUÇAY 

hakkında verilen iptal kararlarının kesinleşmesi üzerine hükmedilen karşı 

vekalet ücreti idareden tahsil edilmiş, vergi payı düşülüp Asel YAVUZ ve 

Mehmet Eren ATAK bebeğe aktarılmıştır. 

9) Müteveffa SMA hastası Mustafa Yağız GÜLMEZ hakkında kurulumuza 

yapılan ihbarlar neticesinde, baromuz Çocuk Hakları Merkezi ile ortak 

suç duyurusunda bulunulmuştur. 

10) Tüm süreç boyunca Antalya ve ilçelerinde bulunan SMA hastası 

bebeği olan ailelere, önceki dönem alınan YK kararı doğrultusunda 

ücretsiz hukuki yardım yapılmıştır. 

Bilgi ve görüşlerinize sunulur.  

 

Sosyal Sorumluluk Yardımlaşma  

ve Dayanışma Kurulu 

                                                           Başkanı 

                                                                  Av. Büşra Nur ÇALIŞIR 



ANTALYA BAROSU 

STAJ AKADEMİSİ  BAŞKANLIĞI  

FAALİYET RAPORU  

07/06/2021  – 19/07/2022  

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

Barosu Staj Eğitim Merkezinin ismi "Antalya Barosu Staj Akademisi" olarak 

değişmiş olup, bu tarihten itibaren staj eğitim faaliyetleri  “STAJ 

AKADEMİSİ” çatısı altında yürütülmektedir. 

 

Antalya Barosu Staj Akademisi Yürütme Kurulumuzca 07/06/2021 – 

19/07/2022 tarihleri arasında yapılan faaliyetler aşağıda belirtilmiştir. 

 

- Günümüzün ve pandemi koşullarının hayatımıza getirdiği uzaktan 

eğitim, uzaktan seçim, bireysel çalışmalar vb. pek çok uygulamanın 

mevcut staj iç yönetmeliğimiz ve bu yönetmeliğe bağlı yönergeler ile 

örtüşmediği, duyulan ihtiyaç doğrultusunda Antalya Barosu Staj İç 

Yönetmeliği ve uygulamaya yönelik mevzuatta güncellemeler 

yapılması gerektiği hususu kurulumuzca değerlendirilmiş ve bu konuda 

gerekli çalışmalar yapılmış ve mevcut yönetmelik üzerinde revize 

yapılması konusu Yönetim Kurulumuz’ un takdirine sunulmuştur. 

Kurulumuzca hazırlanan iç yönetmelik ve mevzuat Yönetim 

Kurulumuzun 08/09/2021 tarih ve 235/103 sayılı kararı ile kabul 

edilerek uygulanmaya başlanılmıştır.   

  

- 22/10/2021 tarihinde Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılan Staj 

Yürütme Kurulumuz yeni dönem Stajyer Avukatlar ile tanışma 

toplantısı gerçekleştirmiş ve stajyer avukatlarımızın sorunları 

dinlenerek soruları cevaplanmış ve Stajyer Avukat Temsilci adayları 

kendilerini tanıtmıştır. 

 

- 08/11/2021 tarihinde Antalya Barosu Mobil Uygulaması üzerinden 

online olarak yapılan Stajyer Avukat Temsilcisi seçiminde Stj. Av. 

Gamze Solak Stajyer Avukat Temsilcisi olarak göreve başlamıştır.  

 

- Staj Akademisi Yürütme Kurulumuzca;  pandemi koşullarının grup 

çalışmalarına uygun olmaması nedeni ile “Kurgusal Dava Çözümleme 

Projelerine” ara verilerek “Bireysel Çalışma Rapor” sistemi 

uygulanmış ise de; yeni eğitim döneminde 01/06/2021 tarihinden 

itibaren staja başlayan ve bu tarihten itibaren nakil gelen stajyer 

avukatların (staj bitimine altı ay veya daha fazla olması şartı ile) 

“Kurgusal Dava Çözümleme Proje”si yapmalarına karar verilmiştir.  

 

- Tüm Stajyer Avukatlarımız, “2022 Yılı Stajyer Avukat Stajyerleri 

Türkiye Kurgusal Duruşma Yarışması”nda Başkanlığımızı temsil 

etmek üzere, 1.etap yazılı, 2.etap sözlü olmak üzere yapılacak 

değerlendirme ve seçmelere katılımı yönünde bilgilendirilerek, başvuru 

yapan stajyer avukatlarımız ile 07/02/2022 tarihinde olay tebliği ve 

genel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek, yazılı aşama için 

kendilerine 15/02/2022 tarihine kadar süre verilmiştir.  

STAJ AKADEMİSİ YÜRÜTME 

KURULU



- 18/02/2022 tarihinde de, yazılı çalışmaları değerlendirilen ve seçmeler 

için belirlenen tarih ve saate hazır bulunan stajyer avukatlar arasından 

yapılan seçmelerde Stajyer Avukatlar Melike Sahra Nehir, Umut 

Yılmaz, Tolga Alp Kocaoğlu ve Gamze Solak Baromuzu temsil etmek 

üzere seçilerek 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kahramanmaraş 

Barosu ev sahipliğinde yapılan bölge elemelerinde Başkanlığımızı 

temsil etmişlerdir. 

 

- Stajyer Avukatlarımız staj bitim ve ruhsat işlemlerini, Türkiye Barolar 

Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği ve Antalya Barosu Staj İç 

Yönetmeliği hükümleri gereğince staj eğitim derslerini tamamladıktan 

sonra yapabilmekte olup, yeni dönem staj eğitimleri başlayıncaya kadar 

ki süre içerisinde stajı bitecek olan ve nakil gelmesi nedeni ile eğitim 

alamayan veya geçen yıldan eksik eğitimi bulunan stajyer 

avukatlarımız için   21 Şubat -07 Mart 2022 tarihleri arasında ara bir 

eğitim düzenlenmiştir.  

 

- 2022 Yılı Staj Eğitim Dersleri, ilçe ve merkezde bulunan tüm stajyer 

avukatlarımızın katılımı ile 16/03/2022 tarihinde Konyaaltı Belediyesi 

Nazım Hikmet Kongre Ve Fuar Merkezinde, Antalya Barosu Staj 

Akademisi Başkanı Av.Şebnem Ülk Yılmaz moderatörlüğünde, 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı          Av. R. Erinç Sağkan, Türkiye 

Barolar Birliği Saymanı Av. Gökhan Bozkurt ve Antalya Barosu 

Başkanı Av.Hüseyin Geçilmez’in katılımı ile “AVUKATLIK 

MESLEĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI”  konu başlıklı açılış 

dersi ile başlamıştır. 

 

- 2022 Eğitimleri Baromuzun fiziki koşulları da gözetilerek uzaktan 

eğitim şeklinde yapılmıştır. Dersler sistem yığılmalarından kaynaklı bir 

aksaklık yaşanmaması adına staj bitim tarihleri gözetilerek iki gruba 

bölünerek yapılmıştır. Ders süreleri Kurulumuzca 21/03/2022–

17/04/2022 tarihleri arasında yapılacak şekilde düzenlenmiş ise de; 

stajyer avukatlarımızdan gelen yoğun talep nedeni ile ders takip süreleri 

1.grup eğitimlerine katılan Stajyer Avukatlarımız için 07/04/2022 

tarihine kadar, 2.grup eğitimlerine katılan Stajyer Avukatlarımız için 

ise 21/04/2022 tarihine kadar uzatılarak tamamlanmıştır. 

 

- Çeşitli nedenler ile derslere katılım sağlayamayan veya izleme durumu 

belirli bir yüzdenin altında kalarak yeterli kredi miktarını sağlayamayan 

stajyer avukatlarımız için 09-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında telafi 

eğitimlerimiz yapılmıştır. 

 

- 2022 yılı eğitimlerinin sona ermesi nedeni ile geldikleri baroda da 

eğitim alamamış stajyer avukatlarımız için staj bitim tarihleri 

gözetilerek ara eğitimler açılmaya devam edilmektedir. 

 
- 08/06/2022 tarihinde staj eğitimlerinde emeği geçen eğitmenlerimizin 

ve stajyer avukatlarımızın katılımı ile “Staj Akademisi 2022 Eğitim 

Dönemi Kapanış Kokteyli” düzenlenmiştir.  

 

- 17-18 Haziran 2022 tarihinde İzmir Barosu ev sahipliğinde, stajyer 

avukatların yaşadıkları sorunların tespiti ile mevzuat değişikliğini de 

kapsayan çözüm önerilerinin ortaya konulmasını amaçlayan  “Stajyer 

Avukatlar Çalıştayı” na Baromuzu temsilen Stajyer Avukat 

Temsilcimiz Stj. Av. Gamze Solak katılmıştır. 

 



- 17-18 Haziran 2022 tarihinde İzmir Barosu ev sahipliğinde, stajyer 

avukatların yaşadıkları sorunların tespiti ile mevzuat değişikliğini de 

kapsayan çözüm önerilerinin ortaya konulmasını amaçlayan  “Stajyer 

Avukatlar Çalıştayı” na Baromuzu temsilen Stajyer Avukat 

Temsilcimiz Stj. Av. Gamze Solak katılmıştır. 

 

- Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında staj bitimlerinin yoğunluğu 

nedeni ile staj bitiminde herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için staj 

eğitimlerini ve kurgusal dava çözümleme projelerini tamamlayan 

stajyer avukatlarımızın mülakat planlamaları yapılarak, baronun fiziki 

koşullarının yeterli olmaması nedeni ile online olarak mülakatlara 

başlanılmıştır.  

 

- 07/06/2021-19/07/2022 tarihleri arasında toplam 720 stajyer 

avukatımızın “Bireysel Çalışma Raporu” incelenmiş.01/02/2022 tarihi 

itibariyle de 375 Stajyer avukatımızın “Kurgusal Dava Çözümleme 

Projeleri” tamamlanmıştır. Halen kurgusal dava çözümleme 

projelerimiz devam etmektedir. 933 stajyer avukatımız ile Bireysel 

Görüşme (Mülakat) yapılmıştır. 

 

- Kurulumuzca planlanan pek çok etkinlik, seminer, eğitim ne yazık ki 

görev süremizin pandemi sürecine denk gelmesi nedeni ile hayata 

geçirilememiştir. Stajyer Avukatlarımızın daha donanımlı yetişmesi, 

staj düzeninin eşit ve hakkaniyetle uygulanması, Avukatlık mesleğinin 

daha etkin ve bilgiye dayalı biçimde uygulanmasına esas olacak 

eğitimle, mesleki bilgi beceri ve kuralların, mesleğe başlarken temel 

esaslar olarak, stajyerlere verilmesi esasına dayanan kurulumuz 

faaliyetleri yukarıda anlatılan biçimde gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.  

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 19/07/2022 

Antalya Barosu Staj Akademisi Yürütme 

Kurulu Adına 

Antalya Barosu Staj Akademisi Başkanı

Av. Şebnem ÜLK YILMAZ



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI’NA 

 

 

KONU : Spor Kurulu Faaliyet Raporu hakkında. 

 

 

Antalya Barosu Spor Kurulu ilk olarak 06.11.2021 tarihinde Barolig 2021-2022 

Sezonunun başlatılmasına karar vermiş ve bu kapsamda sezonun da Av. SONER 

USTAOĞLU ve Av. ÖMER BARIŞ YARLIĞAN adına atfedilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda Barolig Komitesi oluşturmuş, Barolig Komitesi ve Spor Kurulu olarak 

BAROLİG 2021-2022 Av. SONER USTAOĞLU & Av. ÖMER BARIŞ YARLIĞAN 

SEZONU’na katılım sağlayacak takımlar ve oyuncuları belirlenmiş, meslektaşlarımız 

Av. Soner USTAOĞLU ve Av. Ömer Barış YARLIĞAN’ın ailelerinin de katılımı ile 

06.11.2021 tarihinde BAROLİG 2021-2022 Av. SONER USTAOĞLU & Av. ÖMER 

BARIŞ YARLIĞAN SEZONU’nun açılışı yapılmıştır.  

 

Spor Kurulu’nun denetiminde yaklaşık 3 ay süren turnuva sürecinde spor ve 

sporcu ahlakına yakışır şekilde mücadeleler gerçekleştirilmiş ve 22.01.2022 tarihinde 

yapılan Final maçı ile BAROLİG 2021-2022 Av. SONER USTAOĞLU & Av. ÖMER 

BARIŞ YARLIĞAN SEZONU sona ermiştir.  

 

 Spor Kurulu Başkanı adına 

     Spor Kurulu Sekreteri 

 Av. Ömer EFE 

SPOR KURULU



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA

TAHKİM KURULU FAALİYET RAPORU

10.06.2022 tarihinde ilk toplantısı gerçekleşen Antalya Barosu

Tahkim Kurulu, 10.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında aşağıdaki

faaliyetlerde bulunmuştur.

Kurul yönetim ve yürütme organlarının oluşturulması

Kurul Yönergesinin hazırlanarak Antalya Barosu Yönetim Kurulu

onayına sunulması,

Kurul toplantı tarih ve saatlerine karar verilmesi

Prof. Dr. Ayşe ODMAN BOZTOSUN ile bilgilendirme ve eğitim

takvimi oluşturulması için çalışma yapılması,

Barolar Birliği Tahkim Kurulu eğitiminin ve çeşitli akademisyenlerle

yapılacak eğitim çalışmalarının yeni adli yıl ile birlikte başlanmasına

karar verilmesi,

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel

Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Tahkime İlişkin Temel

Kavramlar, Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler" isimli yayının,

kurul üyelerinin genel bilgilendirilmesi için paylaşılması,

Kurulumuz 15.09.2022 tarihinde çalışmalarına kaldığı yerden devam

edecek olup, 20 günlük faaliyet raporu Sayın Antalya Barosu

Yönetim Kuruluna saygıyla sunulur. 26.07.2022

Tahkim Kurulu Başkanı

Av. Nihal KAYHAN

TAHKİM KURULU



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞINA 

 

KONU : 2021-2022 Dönemi Faaliyet Raporunun Sunulması hk. 

Antalya Barosu Tiyatro Kurulu olarak 2021-2022 döneminde ; 

1- Tiyatro Kurulunda yer alan Yırtık Cüppe Tiyatro topluluğu  24-28 Kasım 2021 tarihleri 

arasında olan Av. Özgür Aksoy Tiyatro günleri için Bursa Gemlik’ e davet edilmiştir. 

Bu kapsamda 26 Kasım 2021 tarihinde Gemlik Cemil Meriç Kültür Merkezinde (turne) 

Av. Özgür Aksoy anısına Albay Kuş isimli oyun oynanmıştır.  

 

2- Tiyatro Kurulunda yer alan Baro Tiyatro topluluğu 26/27 Ekim 2021 tarihinde Nazım 

Hikmet Kültür Merkezinde 26 Şubat 2022 tarihinde Manavgat(turne) ilçesinde İçinden 

Tramvay Geçen Şarkı isimli oyun oynanmıştır. 

 

3- 02-06 Mart 2022 tarihleri arasında Muratpaşa Belediye Başkanlığı ve Antalya 

Barosu işbirliği ile Av. Soner Ustaoğlu anısına tiyatro günleri düzenlenmiştir. 

yapılmıştır. Festival kapsamında; 

 

 02 Mart 2022 tarihinde Tiyatro Kurulunda yer alan Yırtık Cüppe Tiyatro 

topluluğu “Tersine Dünya” isimli oyunu oynamıştır. 

 03 Mart 2022 tarihinde Tiyatro Kurulunda yer alan Baro Tiyatro topluluğu 

“İçinden Tramvay Geçen Şarkı” isimli oyunu oynamıştır. 

 04 Mart 2022 tarihinde Bursa Barosu Tiyatro Advacato Tiyatro topluluğu 

“Eyvah Yine Karıştı” isimli oyunu oynamıştır. 

 05 Mart 2022 tarihinde İzmir Barosu Tiyatro topluluğu “Titanik Orkestrası” 

isimli oyunu oynamıştır. 

 06 Mart 2022 tarihinde Sui Generis Tiyatro topluluğu “Dönemeç” isimli oyunu 

oynamıştır. 

Tiyatro günleri kapsamında şehir dışından gelen Baro tiyatro topluluklarının yer ve yemek 

masrafları Muratpaşa Belediyesi tarafından karşılanmış olup, karşılanması Tiyatro Topluluğu 

üyeleri tarafından yapılmıştır. Muratpaşa Belediye Başkanı oyunu bizzat izlemiştir. 

4- Tiyatro Kurulunda yer alan Yırtık Cüppe Tiyatro topluluğu ; 

 30 Mart 2022 tarihinde Mall of Antalya Sahnesinde,  

 07 Nisan 2022-08 Nisan 2022 tarihinde Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan 

sahnesinde,  

 10 Mayıs 2022 tarihinde Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezinde, 

 25 Mayıs 2022 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezinde 

“Tersine Dünya” isimli oyunu oynanmıştır. 

 

5- Tiyatro Kurulunda yer alan Baro Tiyatro topluluğu; 

 31 Mart 2022-01 Nisan 2022 tarihinde Antalya Devlet Tiyatrosu Haşim İşcan 

sahnesinde,  

TİYATRO KURULU



 27 Mayıs 2022 tarihinde Manavgat(turne) ilçesinde; 

 06 Haziran 2022 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezinde 

İçinden “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü” isimli oyun oynanmıştır. 

 

 25 Mayıs 2022 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezinde Yırtık 

Cüppe Tiyatro Topluluğu tarafından oynanan “Tersine Dünya” isimli oyun Antalya 

Barosu Sosyal Sorumluluk Kurulu işbirliği içerisinde SMA TİP-1 hastası ASEL 

YAVUZ yararına oynanmış olup, bilet ücretleri ( TOPLAM 14. 653,75 TL) Asel 

YAVUZ’ a bağışlanmıştır.  

 

Oyun günü Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi yetkilileri ile 

görüşmemiz neticesinde oyunu izlemeye gelen Asel Yavuz ve ailesi Türkan Şoray 

Kültür Merkezi önünde yardım standı açmış ve destek toplamıştır. 

 

Ayrıca Antalya Barosu Sosyal Sorumluluk Kurulu işbirliği içerisinde Asel YAVUZ için 

Yırtık Cüppe Tiyatro topluluğu tarafından sosyal medyadan canlı yayınlara katılınmış 

ve destek toplanmıştır. 

 

 06 Haziran 2022 tarihinde Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezinde Baro 

Tiyatro Topluluğu tarafından oynanan “Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü” isimli oyun 

Antalya Barosu Sosyal Sorumluluk Kurulu işbirliği içerisinde SMA TİP-1 hastası 

ASEL YAVUZ yararına oynanmıştır.  

Bu oyunda bilet satışı yapılamamıştır. Ancak oyun günü Muratpaşa Belediyesi Türkan 

Şoray Kültür Merkezi yetkilileri ile görüşmemiz neticesinde oyunu izlemeye gelen Asel 

Yavuz ve ailesi Türkan Şoray Kültür Merkezi önünde yardım standı açmış ve destek 

toplamıştır. 

 Gereğini saygı ile arz ve talep ederiz.  

 

 

 

Antalya Barosu Tiyatro Kurulu Başkanı 

       Av. Leylanur KAYMAKOĞLU 

Antalya Barosu Tiyatro Kurulu Başkanı 

       Av. Leylanur KAYMAKOĞLU 


