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SAVUNMA DURDURULAMAZ! 

AVUKATLIK YASASI DEĞİŞKİLİĞİ SÜRECİNDE SAVUNMA EYLEMLERİ 

(17 HAZİRAN 2020-11 TEMMUZ 2020) 

Savunmanın AKP iktidarı tarafından denetim altına alınması amacıyla gündeme gelen Avukatlık 
Kanunu değişikliğine karşı Baroların 17 Haziran’da başlattıkları eylem süreci, yasanın TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildiği 11 Temmuz 2020 tarihine kadar kesintisiz olarak devam etti.  

Yasa değişikliği savunmayı yok etmeye ve yargıyı tam denetim altına almaya yönelik çok yönlü 
müdahale sürecinin parçasıydı. Değişiklik, avukatların mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına 
alındığı, tutuklandığı, mesleğini ifa ederken saldırıya uğradığı, hakkında kovuşturma ve hatta 
soruşturma bulunan hukukçuların ruhsat başvurularının bekletilerek ruhsat haklarının gasp 
edildiği, Baroların insan haklarını, hukuku, savunmayı savunan açıklamalarının soruşturma konusu 
yapıldığı bir süreçte gündeme geldi. Savunmaya ve adil yargılanma hakkı mücadelesine yönelik 
baskılar, giderek meslektaşlarımızın ölümüyle sonuçlanan bir aşamaya gelmişti. Bu süreçte adil 
yargılanma hakkı için ölüm orucunda olan Avukat Ebru Timtik’i kaybettik.  

Bir ilde birden fazla baro kurulmasına olanak veren yasa değişikliği teklifi savunmayı denetim altına 
almaya yönelik saldırıların bir parçası olmakla birlikte savunmanın örgütünü niteliksel olarak 
değiştirecek bir düzenleme olarak karşımıza çıktı. Yasa değişikliği ile yapılan müdahale herhangi 
bir baskı uygulamasını aşan Baroların Anayasal temellerini yok sayan köklü bir değişiklik oldu.  

Yasa değişikliğinin baroların görüşleri alınmadan gündeme getirmesi iktidarın olağanlaşmış anti 
demokratik bir uygulaması olarak karşımıza çıktı. Yasa değişikliği süreci, iktidarın ancak yok 
sayarak, dışlayarak ve baskı ile ayakta kalabildiğini bir kez daha gösterdi. 51 Baro 10 Mayıs 2020 
tarihinde yaptıkları ortak açıklamada “görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan 
oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyoruz” derken, 
19 Mayıs 2020 tarihli Baro başkanları toplantısı sonucunda “Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 
Baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca 
hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı 
bu olmalıdır.” açıklaması yapıldı. Ancak süreç içerisinde iktidar bu kanalı açmadı. Teklifin 
hazırlanması, görüşülmesi sürecinde hiçbir baronun görüşünün alınmaması, baroların teklife karşı 
ortak görüşünün yok sayılmasına tepki, baroların temel ortak hareket zemini oldu. Barolar 17 
Haziran’da mücadele programı açıklarken kullanılan ortak slogan “söz barolarda” idi. Avukatlık 
mesleğine dair niteliksel bir dönüşüme neden olacak yasa değişikliği sürecinde Ankara girişinde 
temsili bir yürüyüş yapmaları engellenen, Adalet Komisyonu görüşmelerine kabul edilmeyen, 
müzakere olanakları tamamen kapatılan barolar sözlerini eylem alanlarında söylediler.  

Savunmanın yok sayılmasına karşı tepkilerin birleştiği eylemler toplumun baskı politikalarıyla 
susturulmak istenilen kesimlerinde umut ve sempati yarattı. “Savunmanın sesinin kısılması 
kadınların, çocukların, insan hakları savunucularının, doğanın, emekçilerin sesinin kısılması 
anlamına gelecektir.” diyen avukatlar, hak mücadelesi veren ve hakları AKP iktidarı tarafından gasp 
edilen kesimlerce sahiplenildi.  
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Savunma eylemleri yaygınlığı, kararlılığı, sürekliliğiyle hak savunucularının direniş potansiyelini 
görünür kılarken eylemlerin daha fazla genelleşmesinin ve sonuç alıcı olmasının önünde yapısal 
engeller vardı. 

Savunma eylemleri; TBB Başkanı’nın baroları ve avukatları temsil kabiliyetinin kalmadığı, baroların 
mücadele ve eylem birliğinin TBB yönetimi tarafından sağlanmadığı bir süreçte gerçekleşti. 
Avukatlık Yasası değişikliği gündeme gelmeden henüz kısa süre önce 12 Baro Türkiye Barolar 
Birliğine Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmıştı. Yasa değişikliğine dair Feyzioğlu’nun Baroları yok 
açıklamaları TBB yönetimi içinden de eleştirilirken, eylemler süresince istifa çağrıları devam etti. 
TBB yönetiminin konumu, baroların bürokratik işleyişleri ve toplumsal muhalefet içerisindeki 
konumlanışları savunma eylemlerine avukatların daha etkin katılım sağlanmasında, değişiklik ile 
hak arama özgürlükleri sınırlanan toplum kesimlerinin avukatlarla daha etkin bir dayanışma 
göstermesinde sınır oluşturdu.  

Savunma eylemleri, Covid-19 salgını sürecinin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği bir süreçte 
gerçekleşti. İktidarın salgın yönetimi, gerekli tedbirler alınmadan emekçileri sermaye çıkarları 
doğrultusunda çalışmaya mecbur kılmak, toplumu bu kez de salgın gerekçesiyle baskılamak oldu. 
Salgın bahanesiyle alınan yasaklama kararlarıyla savunma engellenmek istense de eylemler 
durdurulamadı.  

Toplumsal Hukuk olarak savunma eylemlerinin içerisinde yer aldık. İktidarın savunmaya yönelik 
saldırısına karışı mücadeleyi büyütecek çalışmalar yürüttük. Bu çalışmaların parçası olarak, 
savunma eylemlerini tarihe not düşmek üzere, 19 Haziran-21 Haziran tarihleri arasında yapılan 
Savunma Yürüyüşünü raporlayarak 28 Haziran 2020 tarihinde “Savunma Yürüyüşünün 3 Günü” 
başlığıyla sitemizde yayınladık1. Savunma eylemleri Eskişehir yolundaki direniş ve yasa görüşmeleri 
süresince devam etti.  

Savunma eylemlerinin devamına ilişkin Raporumuzu bugün, savunmaya yönelik saldırıların baro 
genel kurullarının ertelenmesi, İstanbul ve Ankara’da ikinci baroların kurulması için yapılan 
baskılar, avukat gözaltları gibi farklı biçimlerde devam ettiği süreçte yayınlıyoruz. Toplumsal 
muhalefet hareketinde özgün bir yer aldığını düşündüğümüz savunma eylemleri üzerine 
düşünmenin, hareketin aldığı özgün biçimlerden, bu süreçte yapılanlardan ve yapılamayanlardan 
dersler çıkarmanın savunma hareketinin sürekliliğini sağlamayı hedefleyenler için yol gösterici 
olacağını, hepimize güç vereceğini düşünüyoruz.  

İktidar tüm toplumsal muhalefet eylemlerinde denediği gibi savunma eylemlerini de kriminalize 
etmek ve cezalandırmak istiyor. Raporumuzu 3 Temmuz Sıhhiye buluşması ve Eskişehir Yolu 
buluşması ile ilgili soruşturma başlatmasının ardından yayınlıyoruz. Bu rapor Eskişehir Yolu 
Direnişinin ve Sıhhiye Adliyesi önünde gerçekleştirilen eylemin meslektaşlarımızın ülke genelinde 
sürdürdüğü mücadelenin “küçük” bir parçası olduğunu, soruşturma ve yargılamalarla kriminalize 
edilemeyecek, bastırılamayacak, toplumun tüm kesimlerine umut veren haklı ve meşru eylemler 
olduğunu göstermeye de katkı sunacaktır.  

Raporumuza “Savunma Yürüyüşünün üç günü 19-21 Haziran” bölümü, yani Baro Başkanlarının 
yürüyüşüyle simgeleşen yürüyüş süreciyle başlamıştık. Savunma eylemleri sürecinin tek bir metinde 
olması için o bölümü buraya da aktarıyoruz. Raporumuz 19-21 Haziran yürüyüşünün ardından; 

                                                           
1 https://toplumsalhukuk.net/savunma-yuruyusunun-3-gunu.html 
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- 22-23 Haziran Ankara Eskişehir Yolu girişinde 27 saat devam eden savunma nöbeti ve bu sırada 
ülke geneline yayınlan eylemliliklerin yer alacağı II. bölüm,  

- Avukatlık Yasası değişikliğinin TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmesi süresince, 2-6 Temmuz 
tarihlerinde Baro Başkanlarının TBMM önünde sürdürdüğü nöbet ve 3 Temmuz Ankara Sıhhiye 
buluşmasıyla, yine bu sırada Türkiye genelinde yapılan eylemlere de yer verdiğimiz III. bölüm, 

- Yasa tasarısının Meclis Genel Kurul gündemine geleceği tarihin belli olmasıyla 7 Temmuz’da 
Türkiye genelindeki eylemlerle başlayan ve 9 Temmuz Kuğulu Park-10 Temmuz Kuğulu Park-TBMM-
Sıhhiye yürüyüşüyle simgeleşen eylemleri içeren IV. bölümle devam edecek.  

- Türkiye genelinde avukatların meşru direnişlerine yönelik müdahaleleri V. bölümde derleyeceğiz.  

Raporumuzu Baroların web siteleri, twitter hesapları ve basın taraması yaparak hazırladık. Türkiye 
geneline yayılan, kent merkezleri ile sınırlı kalmayıp ilçelerde de gerçekleştirilen eylemlilik sürecine 
ilişkin, raporumuzda kimi eksiklikler olacağı ön kabulümüz2. Toplumsal muhalefetin dayanışma 
amaçlı eylem ve açıklamalarına da raporda yer veremedik. Eylemler renkli içerik ve direniş biçimini 
barındırmasına, yapıldıkları il ve ilçelerde “ilkler” olmasına rağmen bu renkliliği/özgünlüğü 
yansıtmak daha derinlemesine bir çalışma gerektirdiğinden mümkün olmadı. Yapılan bir 
açıklamanın, atılan bir sloganın, gösterilen dayanışma biçimlerinin her biri farklı özgünlükler taşısa 
da bunları toparlamak, eylemlerin ruhunu yansıtmak raporumuzun sınırlarını aşacaktı. 

Savunmanın direnişinden tarihe işlenen ve bugüne çıkaracağımız derslerin de tıpkı eylemin 
kolektivizmi gibi kolektif olabilmesi için bu rapor çalışmasından hep beraber sonuçlar çıkarmayı 
umuyoruz.  

Savunmanın mücadelesi devam ediyor. Hepimizin yolu açık olsun. 24.01.2021 

ToplumsalHukuk  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Raporda yer vermediğimiz eylemlerle ilgili katkı sunabileceklerin bilgi@toplumsalhukuk.org iletişim adresimizden 
katkılarını paylaşmalarını bekliyoruz.  

mailto:bilgi@toplumsalhukuk.com
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I. Bölüm

EYLEMLİLİK SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ! 

SAVUNMA YÜRÜYOR3 

“İktidarın çoklu baroyu içeren Avukatlık Yasası değişikliğine ilişkin çalışmalarını durdurmaması 
üzerine tüm barolar 17 Haziran’da eşgüdümlü olarak eylemlik sürecini başlatacaklarını açıkladılar. 
Eylem takviminde 19 Haziran’da Ankara’ya yürüyüş başlatılacağı da bulunmaktaydı. Baro 
Başkanları tarafından temsili olarak gerçekleştirilecek 3 günlük yürüyüşün ardından Ankara’da 
gerçekleştirilecek eylem programı ise ancak 21 Haziran akşamı belli oldu. Ankara Eskişehir 
girişinde kısa bir karşılamanın ardından Anıtkabir ziyareti ve ardından yine Baro Başkanları 
tarafından TBMM’ye bir yürüyüş planlandı. 22 Haziran saat 10.00’da Ankara Eskişehir yolu 
girişinden sembolik bir yürüyüşün ardından gerçekleşecek karşılama polis müdahalesi ile 
engellendi. Engellemeye direnen Baro Başkanları bulundukları alandan ayrılmayacaklarını 
açıklayınca savunma yürüyüşü 27 saatlik bir direnişe dönüştü. Ankara girişindeki direniş il ve ilçe 
adliyelerine yayıldı”4 

17 Haziran 2020 

Avukatlık Yasası Değişikliğine Karşı Eylem Programı Açıklanıyor 

17 Haziran 2020 tarihinde barolar, avukatlık yasası ile ilgili eş zamanlı açıklamalar yaparak 
avukatlık yasası çalışmalarının geri çekilmemesi üzerine eylemlilik sürecini başlatacaklarını 
açıkladı5. Bu program içinde Baro Başkanlarının 19 Haziran’da Savunma Yürüyüşüne başlayacağı 
da açıklandı. 

Yürüyüş çağrısı yapan barolar: İstanbul Barosu6, İzmir Barosu7, Bilecik Barosu8, Düzce Barosu9, 
Yalova Barosu10, Çanakkale Barosu11 (18 Haziran), Gaziantep Barosu12(18 Haziran) 

Hatay Barosu, yaptığı kapalı basın açıklamasında, baroların eylem programını ve savunma 
yürüyüşüne başlanacağını açıkladı. 13 

3 28 Haziran 2020 tarihinde toplumsalhukuk.net sitesinde yayınlanan rapor, son rapor formatına uygun şekilde 
güncellenerek yayınlanmaktadır. (https://toplumsalhukuk.net/savunma-yuruyusunun-3-gunu.html)  
4 https://toplumsalhukuk.net/savunma-yuruyusunun-3-gunu.html 
5 Av. Deniz Can Aydın’ın “Kronolojik Olarak Baroların Yapısında Değişiklik Yapılmasına Dair Tartışma Süreci” 
başlıklı yazısı, Diyanet İşleri Başkanı’nın Cuma Hutbesinden (24 Nisan 2020) 5 Haziran 2020 tarihine kadar 
yaşanan gelişmeleri özetliyor. https://www.toplumsalhukuk.net/barolarin-yapisinda-degisiklik-yapilmasina-dair-
tartisma-sureci-av-deniz-can-aydin.html 
6 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15821 
7https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2077/yurttasin-vicdani-olan-barolari-susturamayacaksiniz-halkimiza-ses-olmak-
icin-mucadeleyi-surdurecegiz 
8 http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125945 
9 http://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125947 
10 http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125965 
11 http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126008 
12 https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1273603558278082562?s=20 
13 http://www.hataybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125954 

https://toplumsalhukuk.net/savunma-yuruyusunun-3-gunu.html
https://toplumsalhukuk.net/savunma-yuruyusunun-3-gunu.html
https://www.toplumsalhukuk.net/barolarin-yapisinda-degisiklik-yapilmasina-dair-tartisma-sureci-av-deniz-can-aydin.html
https://www.toplumsalhukuk.net/barolarin-yapisinda-degisiklik-yapilmasina-dair-tartisma-sureci-av-deniz-can-aydin.html
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15821
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2077/yurttasin-vicdani-olan-barolari-susturamayacaksiniz-halkimiza-ses-olmak-icin-mucadeleyi-surdurecegiz
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2077/yurttasin-vicdani-olan-barolari-susturamayacaksiniz-halkimiza-ses-olmak-icin-mucadeleyi-surdurecegiz
http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125945
http://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125947
http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125965
http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126008
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1273603558278082562?s=20
http://www.hataybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125954
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Aydın Barosu14, Bursa Barosu15, Amasya Barosu16, Kocaeli Barosu17, Ordu Barosu18, adliye önünde 
yaptıkları basın açıklamalarında eylem programlarının içinde 19 Haziran’da savunma yürüyüşüne 
başlanacağını da açıkladı.   

Muğla Barosu, Baro Hizmet Binası önünde yaptığı basın açıklamasında eylem programını ve 
Savunma Yürüyüşünün başlayacağını açıkladı19.  

Adana Baro Başkanı Veli Küçük katıldığı programda Baro Başkanları olarak yürüyüşe 
başlayacaklarını belirtti20. 

Antalya Baro Başkanı Polat Balkan 18 Haziran’da twitter hesabından yaptığı paylaşımla, 
savunmanın bağımsızlığı ve dokunulmazlığı, mesleğin onuru ve saygınlığı için 19/06/2020 saat 
10:00’da Antalya Barosu önünden Ankara’ya doğru yola çıkacaklarını açıkladı21. 

Kayseri Barosu Başkanı 19 Haziran’da yaptığı yazılı açıklama ile Savunma Yürüyüşü kararını 
açıkladı22.   

17 Haziran’da yürüyüşe başlayacaklarını açıklamayan barolardan da yürüyüşe katılım oldu. 

19 Haziran 2020 

Savunma Yürüyüşü Başladı 

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, savunma yürüyüşüne İstanbul Anadolu Adliyesi 
önünden başladı. Durakoğlu yürüyüşe başlarken “…Avukatlık yasa tasarısında yapılması düşünülen 
değişiklik aslında sadece avukatları ya da baroları ilgilendiren bir değişiklik değildir. Birden fazla 
baronun getirilmesine ilişkin tasarım açıkça halkın hak arama özgürlüğüne getirilmiş bir 
sınırlamadır.” şeklinde açıklamada bulundu23. 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Bursa Adliyesi önünde yapılan uğurlamanın ardından 
yürüyüşe başladı24. 

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, Adana Adliyesi önünde yapılan basın 
açıklamasının ardından yürüyüşe başladı25. 

14 http://www.aydinbarosu.org.tr/v2/index.php/rss/item/1979-bas%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.html 
15 https://www.bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-altun-gorusmelerimizi-yaptik-barolari-parcalamayi-yok-
etmeyi-susturmayi-hedefleyen-ezeli-projeden-donulmesini-talep-ettik-ama-sonucalamadik.html 
16 http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125928 
17 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/kocaeli-barosubasinaciklamasidir 
18 http://www.ordubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125950 
19 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17337/basina-ve-kamuoyuna 
20 https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baro-baskanlarimiz-avukatlik-yasa-degisikligi-nin-geri-cekilmemesi-
halinde-bulunduklari-illerden-yuruyus-baslatacak 
21 https://twitter.com/polatbalkan/status/1273643649511952384?s=20  
22 http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126012 
23 https://twitter.com/istbarosu/status/1274010171807858693?s=20 
24 https://www.bursabarosu.org.tr/tr/gundem-haberler-bursa-barosu-baskani-altunun-ankara-yuruyusu-basladi.html 
25 https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baskanimiz-av-veli-kucuk-baro-baskanlari-ile-es-zamanli-avukatlik-
yasasi-degisikligi-ne-karsi-ankara-ya-savunma-yuruyusu-ne-basladi 
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1273997011264638977?s=20 

http://www.aydinbarosu.org.tr/v2/index.php/rss/item/1979-bas%C4%B1n-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1.html
https://www.bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-altun-gorusmelerimizi-yaptik-barolari-parcalamayi-yok-etmeyi-susturmayi-hedefleyen-ezeli-projeden-donulmesini-talep-ettik-ama-sonucalamadik.html
https://www.bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-altun-gorusmelerimizi-yaptik-barolari-parcalamayi-yok-etmeyi-susturmayi-hedefleyen-ezeli-projeden-donulmesini-talep-ettik-ama-sonucalamadik.html
http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125928
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/kocaeli-barosubasinaciklamasidir
http://www.ordubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=125950
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17337/basina-ve-kamuoyuna
https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baro-baskanlarimiz-avukatlik-yasa-degisikligi-nin-geri-cekilmemesi-halinde-bulunduklari-illerden-yuruyus-baslatacak
https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baro-baskanlarimiz-avukatlik-yasa-degisikligi-nin-geri-cekilmemesi-halinde-bulunduklari-illerden-yuruyus-baslatacak
https://twitter.com/polatbalkan/status/1273643649511952384?s=20
http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126012
https://twitter.com/istbarosu/status/1274010171807858693?s=20
https://www.bursabarosu.org.tr/tr/gundem-haberler-bursa-barosu-baskani-altunun-ankara-yuruyusu-basladi.html
https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baskanimiz-av-veli-kucuk-baro-baskanlari-ile-es-zamanli-avukatlik-yasasi-degisikligi-ne-karsi-ankara-ya-savunma-yuruyusu-ne-basladi
https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baskanimiz-av-veli-kucuk-baro-baskanlari-ile-es-zamanli-avukatlik-yasasi-degisikligi-ne-karsi-ankara-ya-savunma-yuruyusu-ne-basladi
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1273997011264638977?s=20
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Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, yürüyüşe Mersin Barosu önünden başladı. Yürüyüş 
Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Baroların yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla 
Tarsus’ta devam etti. İlk gün Pozantı’ya ulaşıldı26. 

Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem Dönmez yürüyüşe Hatay Adliyesi önünden başladı. 2 saatlik 
yürüyüşün ardından kısa bir açıklama yaptı27. 

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan yürüyüşe Antalya Barosu önünden başladı. Av. Polat 
Başkan yürüyüş öncesi Avukat Hakları Grubunun yayınına bağlandı. Yürüyüşün Antalya ve Burdur 
etabını, Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan Gedik’le birlikte tamamladı28.   

Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın, 17.00’de Mahabad Bulvarı Park75’te yapılan 
açıklamanın ardından bir grup avukatla birlikte Savunma Yürüyüşüne başladı29. 

Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail Elik, Mardin Barosu binası önünde yapılan açıklamanın ardından 
Savunma Yürüyüşüne başladı30. 

Van Barosu Başkanı Av. Zülküf Uçar ve avukatlar, Van Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasının 
ardından Savunma Yürüyüşüne başladı31.  

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, baro binası önünde yapılan açıklamanın ardından 
yürüyüşe başladı. Engellemeye rağmen savunma yürüyüşü devam etti32. 

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Savunma Yürüyüşüne Adliye önünde yapılan 
açıklamanın ardından başladı33. 

Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, Adıyaman Adliyesi önünde yapılan açıklama ve 
toplu yürüyüşün ardından Savunma Yürüyüşüne devam etti34.  

Aydın Barosu Başkanı, Savunma Yürüyüşüne Aydın Adliyesi önünden “Baroları temsil ediyoruz, 
teslim etmiyoruz!” diyerek başladı. Av. Gökhan Bozkurt ilk gün yürüyüş etabını tamamlayarak 
Denizli’ye ulaştı. 2. Gün yürüyüşü Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur Uzun’la birlikte gerçekleştirdi35. 

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, baro binası önünde yapılan açıklamanın ardından Savunma 
Yürüyüşüne başladı36. 

26 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273918632385482752?s=20 
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273942304529747969?s=20 
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273971346981167110?s=20 
27 https://twitter.com/HatayBaro/status/1273906531990482947?s=20 
28 https://twitter.com/polatbalkan/status/1273881810221576193?s=20 
https://twitter.com/polatbalkan/status/1273999885352738817?s=20 
29 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1273984010935549953?s=20, 
https://twitter.com/CihnAydin/status/1273989001742110720?s=20 
30 https://twitter.com/avismailelik/status/1273893590155083776?s=20, 
https://twitter.com/mardinbarosu/status/1273875232407851011?s=20 
31 https://twitter.com/VanBaro/status/1273952166202482688?s=20,  
32 https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1273979537144066049?s=20 
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1274004136741265408?s=20 
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sanliurfa-barosunun-yuruyusune-polis-engeli-5885603/ 
https://twitter.com/av_welat/status/1274106486399143937?s=20 
33 https://twitter.com/avbektas/status/1274098013078773761?s=20 
34 http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126025 
35 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1273910671269343235?s=20 
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1274037731585413120?s=20 
36 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17338/savunma-yuruyor-baro-baskanlari-ankaraya-yurumeye-basladi 

https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273918632385482752?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273942304529747969?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1273971346981167110?s=20
https://twitter.com/HatayBaro/status/1273906531990482947?s=20
https://twitter.com/polatbalkan/status/1273881810221576193?s=20
https://twitter.com/polatbalkan/status/1273999885352738817?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1273984010935549953?s=20
https://twitter.com/CihnAydin/status/1273989001742110720?s=20
https://twitter.com/avismailelik/status/1273893590155083776?s=20
https://twitter.com/mardinbarosu/status/1273875232407851011?s=20
https://twitter.com/VanBaro/status/1273952166202482688?s=20
https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1273979537144066049?s=20
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1274004136741265408?s=20
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/sanliurfa-barosunun-yuruyusune-polis-engeli-5885603/
https://twitter.com/av_welat/status/1274106486399143937?s=20
https://twitter.com/avbektas/status/1274098013078773761?s=20
http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126025
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1273910671269343235?s=20
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1274037731585413120?s=20
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17338/savunma-yuruyor-baro-baskanlari-ankaraya-yurumeye-basladi
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Amasya Barosu Başkanı, Amasya Adliyesi önünde yapılan açıklamanın ardından savunma 
yürüyüşüne başladı37. 

Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan ve Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Adliyesi önünde 
yapılan basın açıklamasının ardından Savunma Yürüyüşüne başladı38. 

Artvin Barosu Başkanı Av. Ali Uğur Çağal ve baro üyeleri şehir merkezinde yapılan açıklamanın 
ardından savunma yürüyüşüne başladı39. 

Bilecik Barosu Başkanı Halime Aynur, Bilecik Adliyesi önünde ve kent içindeki etkinliklerle Savunma 
Yürüyüşüne başladı40 

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, Savunma Yürüyüşüne Kocaeli Adliyesi 
önünde yapılan açıklamanın ardından başladı41. 

Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi Doğruyol, sağanak yağış altında Savunma Yürüyüşüne başladı42. 

Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız, Savunma Yürüyüşüne Kırklareli Adliyesi önünden 
başladı43. 

Savunma Yürüyüşüne devam eden Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay ve Kocaeli Barosu Başkanı 
Av. Bahar Gültekin Candemir’i Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi, Bolu Barosu Yönetim 
Kurulu Üyeleri ve Bolu Barosu avukatları karşıladı44. 

Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent Şarlan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatların katılımıyla baro 
idari binası önünde yapılan basın açıklamasının ardından Savunma Yürüyüşüne başladı45. 

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, saat 10.00 da Baro Hizmet Binası önünden Savunma 
Yürüyüşüne başladı46. 

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, İzmir Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasının ardından 
Savunma Yürüyüşüne başladı47. 

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Savunma Yürüyüşüne başladı48. 

Giresun Baro Başkanı Av. Soner Karademir, saat 10.00 da, Giresun Adliyesi’nin önünde yapılan 
basın açıklamasının ardından Savunma Yürüyüşüne başladı. Av. Soner Karademir Bulancak’ta 
karşılandı49. 

37 https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1273877672310038528?s=20 
38 https://www.manisabarosu.org.tr/HaberDetay/11732/19062020-barolarin-yuruyusu 
39 https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1274037010332889089?s=20 
40 http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126021 
41 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/barosu-baskanimizkocaeliadliyesionundenankarayadogruyuruyuseyleminebasladi 
42 http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126013 
43 http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126019 
44 http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126027 
45 http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126028 
46 http://www.denizlibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126031 
47 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2080/baro-baskanlari-ankara-ya-yurumeye-basladi 
48 https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1273890095842631680?s=20 
49 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/basin-aciklamasinin-ardindan-sesimizi-duyurmak-icin-ankara-ya-yurumeye-
basladik/2472/Detay 
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/bulancakli-meslektaslarimizdan-baro-baskanimiza-yagmur-altinda-guzel-
karsilama/2473/Detay 

https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1273877672310038528?s=20
https://www.manisabarosu.org.tr/HaberDetay/11732/19062020-barolarin-yuruyusu
https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1274037010332889089?s=20
http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126021
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/barosu-baskanimizkocaeliadliyesionundenankarayadogruyuruyuseyleminebasladi
http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126013
http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126019
http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126027
http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126028
http://www.denizlibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126031
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2080/baro-baskanlari-ankara-ya-yurumeye-basladi
https://twitter.com/cumhuriyetgzt/status/1273890095842631680?s=20
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/basin-aciklamasinin-ardindan-sesimizi-duyurmak-icin-ankara-ya-yurumeye-basladik/2472/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/basin-aciklamasinin-ardindan-sesimizi-duyurmak-icin-ankara-ya-yurumeye-basladik/2472/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/bulancakli-meslektaslarimizdan-baro-baskanimiza-yagmur-altinda-guzel-karsilama/2473/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/bulancakli-meslektaslarimizdan-baro-baskanimiza-yagmur-altinda-guzel-karsilama/2473/Detay
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Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez Meydan Parkı’nda yapılan basın açıklamasının ardından 
Savunma Yürüyüşüne başladı50. 

Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit Dursun, Kayseri Barosu önünde yapılan açıklamanın ardından 
Savunma Yürüyüşüne başladı51. 

Malatya Barosu Başkanı Av. Enver Han Savunma Yürüyüşüne başladı52. 

Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat Tekneci, Tekirdağ Adliyesi önünde yapılan açıklamanın ardından 
Savunma Yürüyüşüne başladı53. 

Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin, yapılan açıklamanın ardından Savunma Yürüyüşüne 
başladı54. 

20 Haziran 2020 

Savunma Yürüyüşünde 2. Gün 

Urfa Barosu Suruç’ta: Yürümek kadar dinlenmek de önemli55… 

Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı; Osmaniye Barosu Başkanı Av. Halil Yavuzdoğan ve 
Osmaniye Barosuna bağlı avukatlarla birlikte yürüdü56. 

Amasya Barosu Başkan ve Yöneticileri Savunma Yürüyüşüne Çorum’dan devam ettiler. Amasya 
Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yürüyüşüne önceki dönem Çorum Barosu Başkanı Av. 
Altan Akpınar ve Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Özer Akpınar’da eşlik etti57. 

Diyarbakır, Mardin, Van Baroları Suruç’ta avukatlar tarafından karşılandı ve birlikte yürümeye 
devam etti58. 

Pozantı ve Ulukışla’da devam eden yürüyüşün ardından Adana Barosu Başkan ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Mersin Barosu Başkanı’yla birlikte Aksaray’a girişlerinde, Aksaray Barosu Başkanı Av. 
Ramazan Erhan Toprak tarafından karşılandı. Baro Başkanları ve yöneticileri burada basın 
açıklaması yaptılar59. 

Adana Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mersin Barosu Başkanı’yla birlikte Çiftehan’daydı. 
Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz: “Bu yürüyüşümüzü, onurlu yürüyüşümüzü baltalamak 
için meydana çıktı. Ancak bilmelidir ki bu sarfettiği sözler bizi daha da kenetlendirdi, bizi bu 

50 http://www.trabzonhaber24.com/gundem/trabzon-barosu-ankara-ya-yuruyuse-gecti-h24938.html 
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274055842254458884?s=20 
51 http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126051 
https://twitter.com/cavitdursun/status/1274081133383335936?s=20 
52 https://twitter.com/malatyabarosu/status/1273883459686105088?s=20 
53 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274002217155072000?s=20 
54 https://twitter.com/AYTAKaytac/status/1274111335484325889?s=20 
http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126022 
55 https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274344045427515392?s=20 
56 https://twitter.com/avbektas/status/1274377397538885635?s=20 
57 https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274320301732618243?s=20 
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274325404929720320?s=20 
58 https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274325679434338304?s=20 
59 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274368897496633346?s=20 

http://www.trabzonhaber24.com/gundem/trabzon-barosu-ankara-ya-yuruyuse-gecti-h24938.html
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274055842254458884?s=20
http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126051
https://twitter.com/cavitdursun/status/1274081133383335936?s=20
https://twitter.com/malatyabarosu/status/1273883459686105088?s=20
https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274002217155072000?s=20
https://twitter.com/AYTAKaytac/status/1274111335484325889?s=20
http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126022
https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274344045427515392?s=20
https://twitter.com/avbektas/status/1274377397538885635?s=20
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274320301732618243?s=20
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274325404929720320?s=20
https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274325679434338304?s=20
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274368897496633346?s=20
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mücadelede daha da azimli kıldı. Bizi parçalamaya çalışanlar, başta Metin Feyzioğlu olsa da asla 
başaramayacaklar…”60 

Hatay Barosu, İskenderun’da basın açıklaması gerçekleştirdi61. 

Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan Bozkurt ve Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Savunma 
Yürüyüşüne Denizli-Afyon güzergahında devam etti62. 

Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi, Düzce Barosu Başkanı Av. Azade Ay, Kocaeli Barosu 
Başkanı Av. Bahar Candemir ve Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayı Doğruyol Savunma Yürüyüşüne 
devam etti63. 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, yönetim kurulu 
üyeleri ve meslektaşlarıyla birlikte Savunma Yürüyüşü sırasında hukuksuz maden inşasına karşı 
direnen Yenişehir Kirazlıyayla Köyü’nü ziyaret etmek istedi, ancak kolluk güçlerince engellendi64. 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol ve avukatların 
katılımıyla İnegöl Bozüyük etabı yürüyüşünü gerçekleştirdi65 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay Eskişehir’i 
geçti66. 

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, yürüyüşüne Kaymaz Beldesi’nden devam etti67. 

Ordu Barosu, Fatsa Adliyesi önünden yürümeye devam etti68. 

Giresun Barosu Başkanı, Savunma Yürüyüşünün 2. Gününde, Piraziz’de karşılandı69, ardından 
Ordu’ya ulaştı70. 

Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Savunma Yürüyüşünü Giresun istikametine doğru 
sürdürdü71. 

Tekirdağ Barosu, Savunma Yürüyüşüne devam etti72. 

60 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274326625463808000?s=20 
61 https://sozgazetesi.com.tr/2020/06/20/iskenderunda-savunma-yuruyor/ 
https://twitter.com/HatayBaro/status/1274418933815263232?s=20 
https://twitter.com/HatayBaro/status/1274735597811191809?s=20 
62 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1274331731047391234?s=20 
63 https://twitter.com/BarosuBolu/status/1274428091813826561?s=20 
64 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274378415966171140?s=20 
65 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274591248163254272?s=20 
66 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274682618370457602?s=20 
67 https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1274333787229507585?s=20 
68 https://twitter.com/OrduBaro/status/1274290756744876032?s=20 
https://twitter.com/OrduBaro/status/1274367189911506946?s=20 
69 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimizi-pirazizde-karsilayan-meslektasimiz-isa-yucele-sonsuz-
sukranlarimizla/2474/Detay 
70 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimiz-av-soner-karademir-yuruyusunde-orduya-ulasti/2476/Detay 
71 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274299975762169856?s=20 
72 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274400741080342528?s=20 

https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274326625463808000?s=20
https://sozgazetesi.com.tr/2020/06/20/iskenderunda-savunma-yuruyor/
https://twitter.com/HatayBaro/status/1274418933815263232?s=20
https://twitter.com/HatayBaro/status/1274735597811191809?s=20
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1274331731047391234?s=20
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1274428091813826561?s=20
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274378415966171140?s=20
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274591248163254272?s=20
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274682618370457602?s=20
https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1274333787229507585?s=20
https://twitter.com/OrduBaro/status/1274290756744876032?s=20
https://twitter.com/OrduBaro/status/1274367189911506946?s=20
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimizi-pirazizde-karsilayan-meslektasimiz-isa-yucele-sonsuz-sukranlarimizla/2474/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimizi-pirazizde-karsilayan-meslektasimiz-isa-yucele-sonsuz-sukranlarimizla/2474/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimiz-av-soner-karademir-yuruyusunde-orduya-ulasti/2476/Detay
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274299975762169856?s=20
https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274400741080342528?s=20
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21 Haziran 2020 

Savunma Yürüyüşünde 3. Gün  

Diyarbakır, Van, Mardin, Şanlıurfa Baro Başkanları Pozantı’da73. 

Avukat Hakları Grubu Baro Başkanlarına bağlandı: Av. Cihan Aydın Savunma Yürüyüşünü 
değerlendirdi74. 

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük ve Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Mersin Barosu 
Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı ile birlikte 
Aksaray/Hanobası’ndan Aksaray Barosu Başkanı Av. Ramazan Erhan Toprak tarafından 
uğurlandı75. 

Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Başkan Yardımcısı Av. Sabahattin Gümüş, Genel Sekreteri 
Av. Semih Gökayaz, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Nevzat Elçi, Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin 
Yeşilboğaz, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı, Niğde Barosu Başkanı tarafından 
uğurlandı76. 

Adana, Mersin, Gaziantep Baroları’nın başkan ve yöneticileri Ankara sınırında77. 

Mersin Barosu TBB Delegasyonu “Bu Davet Hepimizin” başlıklı açıklamasında savunma yürüyüşünü 
desteklediklerini açıkladı78. 

Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla Barosu Başkanları ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri 
yürüyüşe devam etti79. 

Amasya Barosu Başkanı, Savunma Yürüyüşünün üçüncü ve son gününde Kırıkkale’den Ankara’ya 
doğru yola çıktı80. 

Bingöl Barosu, Savunma Yürüyüşüne katıldı81. 

Bingöl Barosu Başkanı Av. Hanifi Budancamanak ve Dersim Barosu Başkanı Av. Kenan Çetin Elazığ’ 
da buluşarak yürüyüşe birlikte devam etti82.   

Savunma Yürüyüşünün üçüncü gününde Bolu Barosu Başkanı Av. Sabri Erhendekçi, Düzce Barosu 
Başkanı Av. Azade Ay, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Candemir, Yalova Barosu Başkanı Av. 
Fedayi Doğruyol, Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Özel 
Eroğlu ve Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay Hınız birlikteydi83. 

73 https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274643022442106880?s=20 
74 https://twitter.com/AvukatHG/status/1274631644180131846?s=20 
75 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274644374819872769?s=20 
76 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274717004881170432?s=20 
77 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274673724734820352?s=20 
https://twitter.com/avmahce/status/1274660664771043328?s=20 
78 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1274678428134969345?s=20 
79 https://twitter.com/polatbalkan/status/1274723082788311040?s=20 
https://twitter.com/avozkanyucel/status/1274645238091526146?s=20 
80 https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274611226400743425?s=20 
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274636470339469312?s=20 
81 http://www.bingolbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126046 
82 https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1274678122378604544?s=20 
83 https://twitter.com/BarosuBolu/status/1274624355943809025?s=20 
https://twitter.com/AvukatHG/status/1274732499512578054?s=20 

https://twitter.com/UrfaBarosu/status/1274643022442106880?s=20
https://twitter.com/AvukatHG/status/1274631644180131846?s=20
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274644374819872769?s=20
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274717004881170432?s=20
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1274673724734820352?s=20
https://twitter.com/avmahce/status/1274660664771043328?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1274678428134969345?s=20
https://twitter.com/polatbalkan/status/1274723082788311040?s=20
https://twitter.com/avozkanyucel/status/1274645238091526146?s=20
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274611226400743425?s=20
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1274636470339469312?s=20
http://www.bingolbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126046
https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1274678122378604544?s=20
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1274624355943809025?s=20
https://twitter.com/AvukatHG/status/1274732499512578054?s=20
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Bursa, Balıkesir, Bilecik Barolarının başkanları omuz omuza Ankara’da84. 

Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, Polatlı’dan Ankara’ya doğru yürüdü85.   

Trabzon Tabip Odası Başkanı Ebru Sivri ile önceki dönem başkanı Ahmet Rıza Güner Beşikdüzü 
güzergahında Savunma Yürüyüşüne destek verdi. Yürüyüş Amasya-Çorum hattında devam etti86. 

Giresun Barosu Başkanı Av. Soner Karademir ve Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez 
Kırıkkale’den Ankara’ya doğru yürüdü87. 

Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür Demir, Savunma Yürüyüşünde88. 

Kayseri ve Malatya Baro Başkanları, Savunma Yürüyüşünü tamamladı89 

Tekirdağ Barosu Savunma Yürüyüşünün 3. Gününde90. 

84 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-haberler-bursa-balikesir-bilecik-barolari-omuz-omuza-ankaraya.html… 
85 https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1274623111976161280?s=20 
86 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274456487172112384?s=20 
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274669740041043972?s=20 
87 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274737010855628800?s=20 
88 https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1274690473022631937?s=20 
89 https://twitter.com/han_enver/status/1274691318258839553?s=20 
90 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274778997436669959?s=20 

http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-haberler-bursa-balikesir-bilecik-barolari-omuz-omuza-ankaraya.html%E2%80%A6
https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1274623111976161280?s=20
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274456487172112384?s=20
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274669740041043972?s=20
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1274737010855628800?s=20
https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1274690473022631937?s=20
https://twitter.com/han_enver/status/1274691318258839553?s=20
https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1274778997436669959?s=20
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(Ankara Barosu resmi web sitesinden) 

,II. Bölüm 

SAVUNMA, ANKARA GİRİŞİNDE DİRENİŞTE

22-23 HAZİRAN 2020

Bu bölümde öncelikle Eskişehir yolunda 27 saat süren direnişe ve ardından bu süreçte Ankara 
dışındaki illerde gerçekleşen eylemlere yer vereceğiz. 

1. Ankara Eskişehir Yolu Üzerinde Savunma Nöbeti

22 Haziran 2020 

Ankara Barosu, 3 günlük Savunma Yürüyüşünün sonunda Ankara’ya ulaşan Baro Başkanlarını 
karşılamak üzere Eskişehir Yolu Ankara girişine çağrı yaptı91. Program saat 10.00 Eskişehir Yolu 
Ankara giriş kapısında (Başkent Üniversitesi girişi yanı) buluşma ve saat 11.30 Anıtkabir Arslanlıyol 
olarak açıklandı. Anıtkabir Ziyareti sonrası başkanların TBMM’ye yürümesi planlandı. Baro 
Başkanlarının kendilerini Eskişehir Yolu Ankara giriş kapısı önünde bekleyenlerle buluşmak üzere 
yaklaşık 300 metreden yürümelerine izin verilmeyince Eskişehir Yolu Ankara girişi, 27 saat sürecek 
bir savunma nöbetine tanıklık etti. 27 saat boyunca polisin alana müdahaleleri çeşitli biçimlerde 
sürerken, illerde yapılan eylemlerde savunma tek yürek oldu: Savunma Durdurulamaz! 

Baro Başkanlarının Eskişehir Yolu Ankara girişinde yaklaşık olarak 300 metrelik bir yolu yürüyerek 
karşılama yapmaya gelen avukatlarla buluşması polis barikatıyla engellendi92. Yürümek isteyen 
Baro Başkanlarına polis müdahale etti. Baro başkanları darp edildi93. Baro Başkanları yaptıkları 

91 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6148 
92 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274995135512817665 
   https://twitter.com/sendika_org/status/1274974091578150919?s=20 
93 https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202006231042309992-ordu-barosu-baskani-bariscil-yuruyuste-kolumu-
bacagimi-tutmak-siddet-degil-midir/  

http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6148
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274995135512817665
https://twitter.com/sendika_org/status/1274974091578150919?s=20
https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202006231042309992-ordu-barosu-baskani-bariscil-yuruyuste-kolumu-bacagimi-tutmak-siddet-degil-midir/
https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202006231042309992-ordu-barosu-baskani-bariscil-yuruyuste-kolumu-bacagimi-tutmak-siddet-degil-midir/
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açıklamalarda yol açılana kadar oturma eylemi yapacaklarını belirttiler. Baro Başkanları alandan 
ayrılmayacaklarını açıkladıktan sonra da birden fazla kez yürümeyi zorladı.  

Baro Başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi, onlarla buluşmak üzere bekleyen avukatlar 
tarafından protesto edildi94. Bir süre sonra avukatlar baro başkanlarına doğru yürümek istedi. 
Ancak bu yürüyüş de polis tarafından engellendi. Pandemiyi bahane den polis, tek sıra yürüyüşe de 
talimat geldiğini söyleyerek engel oldu95.   

Ankara Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, müdahaleye gerekçe olarak 2911 sayılı Kanunun 
6. ve 22. maddelerini gösterdi. Polis müdahalesini “….yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu 
trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak yol trafiğe açılmıştır.” ifadesiyle 
savundu96.  

Ankara’ya girişleri engellenen Baro Başkanları oturma eylemine başladı97, Baro Başkanlarını 
karşılamaya gelen avukatlar da araçlarla Baro Başkanlarının bulunduğu alana geçti98. Baro 
Başkanları adına basın açıklaması yapıldı99. 

Baro Başkanları yürüyüşlerine izin verilinceye ve yol açılıncaya kadar alanı terk etmeyeceklerini 
açıkladıktan sonra polis müdahalesi çeşitli biçimlerde devam etti.  

Çember 

Direniş alanında polisler; avukatlar ve Baro Başkanlarının etrafını sardı. Anlamsız çembere alma 
girişimleri, uzun süre çemberin dışındaki hızlı birikmelerle etkisizleşti. Bir süre sonra polis, demir 
bariyerlerle alanı sınırladı. Dayanışma amacıyla gelen avukatların “içeri” alınmaması ve insani 
ihtiyaçları için “dışarı” çıkan avukatların direniş alanına geri alınmaması, sürekli gerilim ve 
müdahalelere neden oldu. Bir süre sonra basın da “içeriye” alınmadı. Sadece “dışarıya” çıkan 
başkanların alana geri dönmesine izin verildi. Polis, ayırma taktiği ile direnişin büyümesini 
engellemeyi ve eylemi başkanlarla sınırlandırmayı hedefledi100. Barikatın dışında kalan 
meslektaşlarımıza polis saldırdı101. Gece boyunca avukatlar, nöbete katılmak üzere alana geldi. 
Polis çemberinden içeriye alınmayan avukatlara sürekli polis müdahalesi oldu. Bir süre sonra 
çemberin dışındaki alan da boşaltıldı. Alana gelen avukatlar, yol kenarında beklemek durumunda 
kaldı. Bu süre boyunca bekleyen avukatlara ve kurum temsilcilerine yönelik müdahaleler devam 
etti102.  

94 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274975191307780098?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274970636302024704?s=20 
95 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274990359907635208?s=20 
96https://twitter.com/EmniyetGM/status/1275071209483321346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwt
erm%5E1275071209483321346%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F407654%2Fbar
o-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor
97 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274979475017601025?s=20 
98 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275006933796376577?s=20 
99 http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126224 
100 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275052532864344067?s=20 
    https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275054864595386369?s=20 
101 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275121519316946944?s=20 
102 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275168149822988288?s=20 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274975191307780098?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274970636302024704?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274990359907635208?s=20
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1275071209483321346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275071209483321346%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F407654%2Fbaro-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1275071209483321346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275071209483321346%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F407654%2Fbaro-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1275071209483321346?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275071209483321346%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.evrensel.net%2Fhaber%2F407654%2Fbaro-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274979475017601025?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275006933796376577?s=20
http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126224
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275052532864344067?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275054864595386369?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275121519316946944?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275168149822988288?s=20
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Şantiye şefi eliyle müdahale 

Müdahale sadece polis eliyle yapılmadı. Avukatların bulunduğu alanda inşaatı devam eden bir 
şantiyenin şefi, bulunulan alanın özel mülk olduğunu belirterek işçilerin dikkatinin dağıldığı 
gerekçesiyle avukatlardan eylemlerine son vermelerini istedi. Şantiye şefinin avukatlara yönelik 
provakatif müdahaleleri, akşam saatlerine kadar devam etti. Polis avukatlara saldıran şantiye şefi 
ve işçilerle ilgili herhangi bir işlem yapmadı. İş güvenliğini bahane eden şantiye şefine yanıt Dev-
Yapı-İş103 ve İYİ-SEN’den geldi104. İYİ-SEN’in yaptığı açıklama, emeğin haklarını savunanlara ve 
meslek örgütüne yönelik müdahalenin taraflarını ve gerekçesini de ortaya koyuyordu: ''Sayın Şefim'' 
biz sizleri tanıyoruz. Şefi olduğunuz Elya Center şantiyesinde 7 ay önce ödenmeyen ücretlerini 
isteyen işçiler karakola götürüldü. Bir gün gözaltında tutuldu. Sendikamız aynı noktada işçilerle 
eylem yaptı. Sizi tanıyoruz dün patronun bugün iktidarın kulusunuz!”. Yine 25 Haziran 2020 
tarihinde konu ile ilgili açıklama yapan İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu 
“iskan belgesi alınmış bir yapıda, ruhsata tabi olması gereken çalışmanın hangi usul ve esaslara 
göre yapıldığı tarafımızca anlaşılamamakta olup, Baro Başkanlarına yapılan engellemenin inşaat 
üretim alanında güvenliği sağlamakla alakalı olmadığı anlaşılmaktadır.” değerlendirmesinde 
bulundu105.  

Çadır ve Tenteye Engelleme: “Hadi kur bakalım…Sen kur ben kaldırırım”   

Ankara Büyükşehir Belediyesi, avukatların Ankara'nın girişindeki bekleyişi için sıcak hava nedeniyle 
çadır gönderdi ancak polis alana çadır kurulmasını engelledi. Çadır kurulmasının engellenmesi 
sırasında polis ve avukatlar arasında uzun süreli arbede yaşandı106. Avukatları abluka altına alan 
ve çadır kurulmasına izin vermeyen polis, avukatlarda birinci derece yanık oluşmasına neden 
oldu107.  

Bir baro başkanının güneşten korunmak için tente açmak istemesine siviller tekmeleyerek 
müdahale etti. Bunun üzerine bir sivil polis avukatlara hakaret etti. Sivil polisi diğer polisler bekleme 
alanından kaçırdı108. 

Battaniye, termos ve sandalyeye engelleme 
 
Tenteye izin vermeyen polis, akşamüzeri başlayan yağmurdan korunma çabalarını da engelledi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği battaniye ve sandalyelerin, çay termoslarının da alana 
alınmasına izin vermedi109.   
 
Basına çember, engelleme 
 
Polis, sürekli olarak alanda basının görüntü almasının önüne geçmeye çalıştı. Basın mensuplarını 
kollarından çekiştirerek avukatların arasından çıkaran kolluk basın mensuplarını çembere aldı. 

                                                           
103 https://twitter.com/devyapi_is/status/1275009861441466368?s=20 
104https://twitter.com/insaatiscilerii/status/1275052522017783813?s=20 
105 http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=34170&tipi=3&sube=3 
106 https://t24.com.tr/haber/polis-ankara-ya-ulasan-baro-baskanlarinin-sehre-girisini-engelledi,885788 
107 https://www.tigrishaber.com/video-her-yolu-denediler-ama-yilmadik-64271h.htm 
108 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275045439121887233?s=20 
109 https://www.amerikaninsesi.com/a/baro-y%C3%B6neticileri-ankara-girisinde-abluka-altinda-tutuluyor/5473669.html 

https://twitter.com/devyapi_is/status/1275009861441466368?s=20
https://twitter.com/insaatiscilerii/status/1275052522017783813?s=20
http://ankara.imo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=34170&tipi=3&sube=3
https://t24.com.tr/haber/polis-ankara-ya-ulasan-baro-baskanlarinin-sehre-girisini-engelledi,885788
https://www.tigrishaber.com/video-her-yolu-denediler-ama-yilmadik-64271h.htm
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275045439121887233?s=20
https://www.amerikaninsesi.com/a/baro-y%C3%B6neticileri-ankara-girisinde-abluka-altinda-tutuluyor/5473669.html
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Avukatlar "Özgür Basın Susturulamaz" sloganları atarak müdahaleyi protesto etti110. Bir süre sonra 
alanda basın kalamadı, içeriye yeniden girmek isteyen muhabirlere izin verilmedi.  
 

Destekçilere ceza, eylemcilere ceza: “Kamunun burada huzurunu bozan sizsiniz!” 
 
Baro Başkanları ve avukatlar, ihtiyaçlarını gidermek için yakında bulunan kafeleri kullandılar. 
Avukatların kullandığı pastanelerden birine sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 12 
Bin TL para cezası kesildiği haberi basında yer aldı. Yoldan geçen vatandaşlar desteklerini korna 
çalarak gösterdi. Bu destek gece boyunca devam etti. Polis korna çalarak destek olan vatandaşlara 
ceza kesti. Destek için gelen bir avukata ceza kesilmesi basın tarafından görüntülendi111.  
 
22 Haziran’da Ankara Eskişehir Yolu girişinde yaşananlar twitter hesabımızda ve basında 
ayrıntılarıyla yer aldı112. Gaziantep Barosu’nun Savunma yürüyüşüne ilişkin açıklamasında da 
yaşanan ihlallere yer verildi. 113  
 
 
23 Haziran 2020 
 
Direniş alanına seyyar tuvalet kurulmasına müsaade etmeyen, sabahtan beri hukuksuz 
müdahalelerde sıfır sosyal mesafe uygulayan kolluk; direniş alanında, maske kontrolü adı altında 
eylemcileri taciz etti114.  
 
23 Haziran’ın ilk saatlerinden direnişin kazanımla sonuçlandığı saate kadar polisin alana battaniye 
alınmasına, alana girişlere ve destekçilere yönelik müdahaleleri devam etti.  
 
Sabah saatleri, polisin direnişi yalıtma konusundaki seferberliğini gösterirken, yolun Baro 
Başkanlarına açılması, tüm çabanın direnişi yalıtmaya değil savunmanın daha çok kenetlenmesine 
neden olduğunu gösterdi115.  
 
İllerde eylem çağrıları yapılırken Ankara’da Toplumsal Hukuk, ÖHD, ÇHD ve Demokrasi İçin 
Hukukçular saat 12.00’da Sıhhiye Adliyesi’nde buluşma çağrısı yaptı.  

27 saat sonra Baro Başkanları’nın yanına gelen Metin Feyzioğlu, Baro Başkanlarının protestosu ile 
karşılandı. Baro Başkanları “Gölge Etme Başka İhsan İstemez!”116 diyerek yanıt verdi. 

Direnişin devam ettiği esnada, hukuk örgütlerinin çağrısıyla Sıhhiye Adliyesi’nde yürüyüş ve 
ardından basın açıklaması yapıldı117. Aynı saatlerde direnişin kazanımla sonuçlandığı, Baro 
Başkanlarının yürüyüşü gerçekleştirerek Anıtkabir’e gidecekleri bilgisi geldi. 

                                                           
110 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275051307469025281?s=20 
111 https://www.birgun.net/haber/baro-baskanlarinin-gittigi-pastaneye-ceza-kesmisler-305676 
112 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275161256081731584?s=20 
    https://artigercek.com/haberler/ankara-ya-yuruyen-barolarin-yolu-eskisehir-de-polis-tarafindan-kesildi 
    https://www.youtube.com/watch?v=Vsn-yZLKj-M  
113 http://www.gaziantepbarosu.org.tr/Print.aspx?ID=126227&Tip= 
114 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275195479442296838?s=20 
115 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275352672112193536?s=20 
116 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275352504176455680?s=20 
117 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275356226654818304?s=20 
    https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275361810426802177?s=20 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275051307469025281?s=20
https://www.birgun.net/haber/baro-baskanlarinin-gittigi-pastaneye-ceza-kesmisler-305676
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275161256081731584?s=20
https://artigercek.com/haberler/ankara-ya-yuruyen-barolarin-yolu-eskisehir-de-polis-tarafindan-kesildi
https://www.youtube.com/watch?v=Vsn-yZLKj-M
http://www.gaziantepbarosu.org.tr/Print.aspx?ID=126227&Tip=
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275195479442296838?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275352672112193536?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275352504176455680?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275356226654818304?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275361810426802177?s=20
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Baro Başkanlarının bir gün önce planlanan yürüyüşü gerçekleştirebilmeleri, alanda gösterilen 
kararlılık ve Türkiye genelinde ilçelere kadar yayılan avukat eylemleriyle mümkün oldu. Baro 
Başkanları, bir gün önce planladıkları gibi yaptıkları yürüyüşün ardından Anıtkabir’e gitti: Savunma 
Durdurulamaz118.  

Feyzioğlu’nun Anıtkabir ziyareti paylaşımı ve Baroların açıklamaları 

Polisin Baro Başkanlarının Ankara’ya girmesine izin vermediği saatlerde TBB Başkanı Metin 
Feyzioğlu 15 baro başkanıyla birlikte yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda 
“Afyon, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Konya, Elazığ, Sivas, Gümüşhane–Bayburt, Çorum, Yozgat, Kütahya, 
Edirne, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş baro başkanlarımızla Atamızın manevi huzurundayız” 
dedi119. 

Anıtkabir’i ziyaret eden Baro Başkanları, Eskişehir yolundaki müdahale hakkında bilgi sahibi 
olduktan sonra direnişe destek olmaya gitti. Feyizoğlu’nun fotoğraf paylaşımının çoklu baroya karşı 
mücadelede bir bölünme olarak algılanması üzerine çoklu baroya karşı olduklarını, kimi başkanların 
yürümeyi tercih etmediğini, ancak yürüyen Baro Başkanlarıyla buluşmak üzere Anıtkabir’e 
gittiklerini, Metin Feyzioğlu’nun da kendileriyle birlikte geldiğini, polis müdahalesini duyar duymaz 
Eskişehir yoluna gittiklerini belirtirken ayrışma görüntüsü yaratacak şekilde fotoğraf 
paylaşılmasından duydukları rahatsızlığı ifade ettiler. 

Sivas Barosu Başkanı Av. Hacı Yılmaz Demir “…sonuç bildirgelerimiz kapsamında değerli 
başkanlarımız demokratik hak arama özgürlüklerini kullanacakları daha önce ifade edilmişti. Bir 
kısım başkanlarımız yürüme kararı aldılar. Biz onlara saygı duyduk tabii ki de anlamlı olduğunu 
söyledik ve destekledik. Bir kısım başkanlarımız yürümeyi tercih etmediler ama ortak noktamız 
Anıtkabir’de Atamızın huzurunda bir araya gelmekti…Bizim amacımız şuydu; oraya gidip 
başkanlarımız temsili yürüyüşünü yaptıktan sonra, Ankara’ya girişi yaptıktan sonraki süreçte, 
Anıtkabir’e biz onları karşılamak üzere bekleyecektik. Sonrasında polis müdahalesi geliyor 
denilince biz tabii ki bir arada olmak zorundayız, onlara destek olmak zorundayız, koşarak biz de 
buraya geldik ve şu an onlara destek veriyoruz. Metin Başkanın paylaşmış olduğu fotoğraftan 
kaynaklı olarak herhangi bir ayrışma ya da ikinci bir program söz konusu değil. Hatta onu da şahsım 
anlamında Sivas Barosu olarak ben onu herhangi bir paylaşımda bulunmaması konusunda 
uyardım.”120  

Afyonkarahisar Barosu adına Baro Başkanı Av. Turgay Şahin, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet 
Atam, Yozgat Barosu Başkanı Av. Mehmet Şimşek, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Çorum Barosu, 
Konya Barosu, Kahramanmaraş Barosu yaptıkları yazılı açıklamalarda çoklu baroya karşı 

                                                           
    https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275363976461922305?s=20 
118 https://artigercek.com/haberler/ankara-barosu-baskani-sagkan-dan-avukatlara-tesekkur-insan-onuru-onlar-sayesinde-
kurtuldu 
119 https://www.evrensel.net/haber/407654/baro-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor 
120 https://twitter.com/caglarozbilgin/status/1275024634400976896?s=20 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275363976461922305?s=20
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https://artigercek.com/haberler/ankara-barosu-baskani-sagkan-dan-avukatlara-tesekkur-insan-onuru-onlar-sayesinde-kurtuldu
https://www.evrensel.net/haber/407654/baro-baskanlarinin-ankaraya-girisine-izin-verilmiyor
https://twitter.com/caglarozbilgin/status/1275024634400976896?s=20
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olduklarını belirterek Anıtkabir’e gitme gerekçelerine yer verdi121. Ağrı Barosu ve Erzurum Barosu 
yaptıkları açıklamalarla polis müdahalesini eleştirdi122. 

23 Haziran’da Cüneyt Özdemir’in yayınına katılan Feyzioğlu “..yürüyüş kısmı Türkiye Barolar Birliği 
ve bazı baro başkanları tarafından doğru bir yöntem değil. Yürüyüşe yine gitmedim. Yürümüyorum. 
Çünkü Meclis'in kapısı açık” dedi. Açık dediği Meclis kapısından Baro Başkanları içeri giremedi. 
Feyzioğlu ayrıca istifa etmesini gerektirecek bir durum olmadığını söyledi123. 

Iğdır Barosu ve Samsun Barosu Başkanlarının istifaları 

Iğdır Barosu Başkanı Serkan Alakan da Baro Başkanları arasında bir ayrışma olmadığını ifade etti: 
“Maalesef sosyal medyada öyle bir algı oluşturuldu ama aslında öyle bir ayrışma söz konusu değil. 
Normalde tüm baro başkanlarımız Anıtkabir’de buluşup oradan Meclise yürüyecektik. Sabah erken 
saatlerinde TBB Başkanı ile birlikte Anıtkabir’e geçtik. Daha sonra buradaki baro başkanlarımızın 
polis tarafından durdurulduğunu öğrenince oradaki tüm baro başkanlarımız apar topar hemen 
buraya geldik. Sabahtan beridir de buradayız. Yani herhangi bir ayrışma, bölünme söz konusu değil. 
Zira 1 Haziran’da yayınlamış olduğumuz bildiri var. Bütün baro başkanlarımız o bildirinin altına imza 
attı ve o bildirinin arkasında şu an duruyor.”124 Iğdır Barosu Başkanı tepkiler üzerine yönetim 
kuruluna istifasını sunsa da istifası avukatların kendisine destek verdiği belirtilerek yönetim kurulu 
tarafından kabul edilmedi: Başkanımız seçim tarihine kadar görev başındadır125.  

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, 30 Haziran 2020’de yaptığı açıklamayla istifa etti. 
Açıklamasında "Yasa teklifini kabul etmiyoruz. Bizler bu şartlarda ilerleyemeyiz. Artık bu işin 
sürdürülecek bir tarafı kalmamıştır. Ben an itibariyle Samsun Barosu Başkanlığı görevimden istifa 
ediyorum. Bunu hem bugünkü şartlara tepki olarak hem de bu 15 gün içerisinde yaşananlardan 
dolayı, yaşadıklarımdan dolayı istifa ediyorum” dedi126. 

TBB’de tepki istifaları 

TBB İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Mustafa Kemal Karahan, Savunma Yürüyüşü sırasında 
Feyzioğlu'nun tavrına tepki göstererek 22.06.2020 tarihinde görevinden istifa ettiğini duyurdu. 
İstifa dilekçesini sosyal medya hesabından paylaşan Karahan dilekçesinde: “…Baro Başkanları 
darp edilirken Anıtkabir’den fotoğraf paylaşılması çoktan taşmış olan bardağı deviren son hamle 
olmuştur... Bu sebeplerle 2013 yılından beri yürüttüğüm TBB İnsan Hakları Merkezi Genel 

                                                           
121 https://www.afyonbaro.org.tr/basin-aciklamalasi/basina-ve-kamuoyuna-2 
    http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126103 
    http://www.yozgatbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126124 
    http://www.edirneyenigun.com/haber/27468/once-anitkabire-sonra-yuruyuse.html 
    http://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126076 
    http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126081 
    https://twitter.com/K_MarasBaro/status/1275307037157662725?s=20 
    https://www.konyaninnabzi.web.tr/konya-barosu-ndan-aciklama-kati-mudahale-kabul-edilemez-9221 
    https://medyascope.tv/2020/06/22/savunma-yuruyusune-katilmayan-konya-barosu-baskani-mustafa-   aladag-anitkabir-
fotografina-yuruyuse-katilan-barolarin-da-dahil-olacagini-saniyorduk/ 
122 http://www.agribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126106 
    http://www.erzurumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126093 
123 https://www.youtube.com/watch?v=FVUrIK7lErc 
124 https://twitter.com/artigercek/status/1275156320862298114 
125 https://yeni1mecra.com/feyzioglunun-anitkabir-fotografi-istifa-getirdi/ 
    https://yeni1mecra.com/igdir-baro-baskani-alakanin-istifasi-kabul-edilmedi/ 
126 https://www.youtube.com/watch?v=4c8Tva5V7mY 
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http://www.edirneyenigun.com/haber/27468/once-anitkabire-sonra-yuruyuse.html
http://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126076
http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126081
https://twitter.com/K_MarasBaro/status/1275307037157662725?s=20
https://www.konyaninnabzi.web.tr/konya-barosu-ndan-aciklama-kati-mudahale-kabul-edilemez-9221
https://medyascope.tv/2020/06/22/savunma-yuruyusune-katilmayan-konya-barosu-baskani-mustafa-%20%20%20aladag-anitkabir-fotografina-yuruyuse-katilan-barolarin-da-dahil-olacagini-saniyorduk/
https://medyascope.tv/2020/06/22/savunma-yuruyusune-katilmayan-konya-barosu-baskani-mustafa-%20%20%20aladag-anitkabir-fotografina-yuruyuse-katilan-barolarin-da-dahil-olacagini-saniyorduk/
http://www.agribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126106
http://www.erzurumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126093
https://www.youtube.com/watch?v=FVUrIK7lErc
https://twitter.com/artigercek/status/1275156320862298114
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https://www.youtube.com/watch?v=4c8Tva5V7mY
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Sekreterliği görevimden 22.06.2020 itibariyle istifa etmiş bulunuyorum!" ifadesine yer verdi127. 
Karahan’dan sonra İnsan Hakları Yürütme Kurulu Üyesi Uğur ve TBB Eğitim Merkezi’nden 7 üye 
istifa etti128. 

TBB Şanlıurfa Barosu delegesi Ferhat Karataş, yaptığı yazılı açıklama ile TBB Adli Yardım Komisyonu 
Başkanvekilliğinden 24.06.2020 tarihi itibariyle istifa ettiğini açıkladı. Karataş açıklamasında: 
“Savunma Yürüyüşü’nün en temel anayasal hak olduğunu ve bunun engellendiğini” ifade etti. 
Karataş “avukat cübbesinin yakasına yapışılıyor ve hatta darp ediliyorken gelinen süreçten ve 
bugünkü hukuksuz uygulamalardan baro başkanlarını tutup hedef gösteren, başkanlara yönelik 
‘Baroları terörize ediyorsunuz’ diyen, meşruiyeti tartışmalı hale gelen, TBB Başkanı ile aynı çatı 
altında gerek görev yapmak gerek meslek onurum gerek hukuk nosyonum açısından imkansız hale 
gelmiştir” dedi129.  

Feyzioğlu’na istifa çağrısı 

Türkiye Barolar Birliği yöneticileri Av. Asude Şenol, Av. Filiz Saraç, Av. Hüseyin Özbek, Av. Sabri Çepik 
Feyzioğlu’nu istifaya davet etti. İstifa çağrısında Feyzioğlu’nun Savunma Yürüyüşüne destek 
olmamasına da yer verildi130.  

Baro Başkanlarından Suç Duyuruları 

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ve Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, Baro 
Başkanlarının Ankara'ya girişlerinin engellenmesi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara 
Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve kolluk görevlileri hakkında, “kişiyi 
hürriyetinden yoksun bıraktıkları, işkence ve kötü muamelede bulundukları” gerekçeleriyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu131. 22 Haziran 2020 tarihinde darp edilen 
Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı, "kasten yaralama" nedeniyle de şikayetçi oldu132. Ankara 
Barosu’nun çağrısıyla Baro Başkanları ve avukatlar, 3 Temmuz 2020 tarihinde Sıhhiye Adliyesi 
önünde buluşarak Eskişehir yolundaki polis müdahalesi ile ilgili suç duyurusunda bulundular.  

 

 

 

 

 

                                                           
127 https://ilerihaber.org/icerik/tbbde-feyziogluna-tepki-istifasi-coktan-tasan-bardagi-deviren-son-damla-oldu-114387.html 
128 https://halktv.com.tr/gundem/tbbden-istifa-eden-karahan-ilk-kez-acikladi-7-uye-tbb-egitim-merkezind-428007h 
129 https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/feyziogluna-yonelik-yeni-bir-istifa-daha-1747500 
130 https://twitter.com/AvFilizSarac/status/1277193320280834048?s=20 
131 https://twitter.com/AvukatHG/status/1275898750578425856?s=20  Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan’ın 
şikayetiyle ilgili 21.01.2021 tarihi itibariyle henüz bir karar verilmedi.  
132 https://twitter.com/avbektas/status/1276158362745438208?s=20 Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş Şarklı’nın 
şikayetiyle ilgili 21.01.2021 tarihi itibariyle henüz bir karar verilmedi.  

https://ilerihaber.org/icerik/tbbde-feyziogluna-tepki-istifasi-coktan-tasan-bardagi-deviren-son-damla-oldu-114387.html
https://halktv.com.tr/gundem/tbbden-istifa-eden-karahan-ilk-kez-acikladi-7-uye-tbb-egitim-merkezind-428007h
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/feyziogluna-yonelik-yeni-bir-istifa-daha-1747500
https://twitter.com/AvFilizSarac/status/1277193320280834048?s=20
https://twitter.com/AvukatHG/status/1275898750578425856?s=20
https://twitter.com/avbektas/status/1276158362745438208?s=20
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2. Savunma Eylemleri Türkiye’nin Dört Bir Yanına Yayıldı 
 
Bu başlık altında Ankara Eskişehir yolu girişindeki direniş süresince Ankara dışındaki illerde yapılan 
eylemlere yer verilecektir. Baro başkanlarının Ankara’dan illerine dönüşlerinde karşılanmalarına 
dair eylemlere de bu başlık altında yer verilmiştir. 

ADANA 

22 Haziran 2020- Baro Başkanlarının Ankara’da yürümesinin engellenmesi, Adana’da eski adliye 
önünde yapılan basın açıklaması ve oturma eylemi ile protesto edildi. Eylem sırasında Ankara’da 
bulunan Adana Barosu Başkanı Veli Küçük ile canlı bağlantı kuruldu133. 

23 Haziran 2020- Adana Barosu saat 13.00’e eski adliye binası ününe eylem çağrısı yaptı134. Adana 
Barosuna üye avukatlar, emek ve demokrasi güçleri ile yurttaşlar oturma eylemine devam etti135.  

ADIYAMAN 

23 Haziran 2020- Adıyaman Barosu, adliye önünde basın açıklaması yaptı: “Başta Baro Başkanımız 
Av. Mustafa Köroğlu olmak üzere baro başkanlarına yapılan bu hukuk dışı uygulamayı 
kınıyoruz. Bizler Adıyaman Barosu avukatları olarak bizim adımıza anayasal haklarımızı kullanan 
Baro Başkanlarımıza yapılan bu hadsizliği kabul etmediğimizi, sorumluları hakkında yasal her türlü 
hukuki mücadeleyi vereceğimizi, avukatlık mesleğinin onuru için yasal zeminde her türlü hukuki ve 
barışçıl eyleme hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.”136 

AFYONKARAHİSAR 

22 Haziran 2020- Afyonkarahisar Barosu Başkanı’nın yaptığı yazılı açıklamada, çoklu baroya karşı 
olunduğu belirtilerek Baro Başkanlarının barışçıl protestosuna yönelik müdahalenin kabul edilemez 
olduğu ifade edildi137. 

AĞRI 

23 Haziran 2020- Ağrı Barosu Yönetim Kurulu, yazılı basın açıklaması yayınlayarak polis 
müdahalesini ve çoklu baroyu eleştirdi138. Ağrı Barosu’ndan Savunma Durdurulamaz paylaşımı 
yapıldı139.  

 

 

                                                           
133 https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baromuz-savunma-yuruyusu-nun-engellenmesini-ve-baro-
baskanlarina-saldiriyi-adliye-onunde-yapilan-basin-aciklamasiyla-protesto-etti  
134 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1275339751646789633  
135 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1275414068879294464  
136 http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126091 
137 https://www.afyonbaro.org.tr/basin-aciklamalasi/basina-ve-kamuoyuna-2 
138 http://www.agribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126106 
139 https://twitter.com/AgrBarosu/status/1275357323146530822?s=20 

https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baromuz-savunma-yuruyusu-nun-engellenmesini-ve-baro-baskanlarina-saldiriyi-adliye-onunde-yapilan-basin-aciklamasiyla-protesto-etti
https://www.adanabarosu.org.tr/tr/barodan-haberler/baromuz-savunma-yuruyusu-nun-engellenmesini-ve-baro-baskanlarina-saldiriyi-adliye-onunde-yapilan-basin-aciklamasiyla-protesto-etti
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1275339751646789633
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1275414068879294464
http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126091
https://www.afyonbaro.org.tr/basin-aciklamalasi/basina-ve-kamuoyuna-2
http://www.agribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126106
https://twitter.com/AgrBarosu/status/1275357323146530822?s=20
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AKSARAY 

23 Haziran 2020- Aksaray Barosu, Aksaray Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı: “Durdurulan 
baro başkanlarımız değil, temel hak ve özgürlüklerdir.”140 

AMASYA 

22 Haziran 2020- Amasya Barosu Yönetim Kurulu, Ankara’da yürüyüşlerine izin verilmeyen Baro 
Başkanlarıyla ilgili yazılı açıklama yayınladı141. 

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarına destek paylaşımı: Karanlıklar aydınlığa elbet çıkacak.142 

ANTALYA 

22 Haziran 2020- Antalya Barosu Başkanlığı “Baro başkanlarının bu demokratik ve anayasal 
hakkının engellenmesine devam edilmesi halinde tüm meslektaşlarımızı kitlesel olarak hukuki 
mücadelemizi vermek üzere Ankara’ya çağıracağımızı belirtmekteyiz”143 şeklinde basın açıklaması 
yayınlarken Antalya ve Manavgat Adliyeleri önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı144,145.  

ARTVİN 

23 Haziran 2020- Artvin Barosu Artvin Adliyesi önünde oturma eylemi düzenledi146. 

AYDIN 

22 Haziran 2020- Eskişehir yolunda devam eden eyleme destek için saat 14.00’de Adliye B kapısı 
önüne basın açıklaması yapıldı147.  

Müdahaleyi protesto etmek üzere 18.30’da oturma eylemine başlandı.148 Oturma Eylemi 
#Savunma durdurulamaz149 

BARTIN 

23 Haziran 2020- Bartın Barosu yazılı açıklama yaptı: “Bugün demokratik yollarla sembolik yürüyüş 
yapan Baro Başkanlarımıza Ankara’da polis müdahale etmiş ve 200 metrelik sembolik yürüyüşleri 
hukuka aykırı olarak engellenmiştir. Oysa ki; bulundukları illerden yola çıkarken güvenliklerini 

                                                           
140 http://www.aksaraybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126088 
141 http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126064  
142 https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1275324061929832448   
143 http://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126065  
144 https://twitter.com/antalyabarosu/status/1275062799350165504?s=20 
145 http://www.haberci07.com/ankara-da-baro-baskanlarina-yapilan-mudahaleye-manavgatli-avukatlardan-   tepki/37018/ 
146 https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1275385747869184000  
    https://www.birgun.net/haber/artvin-barosu-dik-durusumuzu-sergilemeye-devam-edecegiz-305712 
147 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275014470767644679  
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275041034020495360 
148 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115161779609600 
149 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115298472017920 
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115509013413891 
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275116433324814336 
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275116677282312193 

http://www.aksaraybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126088
http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126064
https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1275324061929832448
http://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126065
https://twitter.com/antalyabarosu/status/1275062799350165504?s=20
http://www.haberci07.com/ankara-da-baro-baskanlarina-yapilan-mudahaleye-manavgatli-avukatlardan-%20%20%20tepki/37018/
https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1275385747869184000
https://www.birgun.net/haber/artvin-barosu-dik-durusumuzu-sergilemeye-devam-edecegiz-305712
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275014470767644679
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275041034020495360
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115161779609600
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115298472017920
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275115509013413891
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275116433324814336
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275116677282312193
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sağlayanlar da polisler idi. Ankara’ya gelince ne değişmişti de aynı yolda yürüdüğümüz polis 
tarafından sert müdahalede bulunmaktan çekinilmemiş, Başkentimize sokulmamıştır.”150 

BATMAN 

22 Haziran 2020- Doğu ve Güneydoğu Baroları İnsan Hakları Merkezleri adına yazılı basın 
açıklaması yayınlandı: “Bizler Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Baroları insan hakları 
merkezleri olarak meslektaşlarımızın ve aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüklerini, toplanma, 
gösteri ve yürüyüş hakkını kullanan yurttaşların destekçisiyiz. Siyasi iktidarı bu utanç verici, 
hukuksuz engelleme ve müdahaleden derhal geri adım atmaya davet ediyoruz. Özgürlüklere ve 
insan haklarına siyasi müdahaleleri kabul etmediğimizi bir kez daha kararlılıkla belirtiyoruz.”151 

23 Haziran 2020- Batman Barosu basın açıklaması ve adliye binası önünde oturma eylemi 
gerçekleştirdi152.  

BİLECİK 

23 Haziran 2020- Bilecik Barosu Başkanlığı’ndan yazılı açıklama: “Pandemi sebebiyle yalnız 
yürüyen ve orada barolarını tek başlarına temsil eden başta baro başkan yardımcımız Av Hasan 
Şahin’in, tüm başkanlarımın ve orada bulunan meslektaşlarımın kalben yanındayız, saldırının 
devam etmesi halinde tüm meslektaşlarımız olarak fiziken de yanlarında olacağımızı, 
mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, hiçbir kurum ve kişiye biat etmeyeceğimizi kamuoyuna 
bildiririz.”153  

BİNGÖL 

Bingöl Barosu Savunma Durdurulamaz paylaşımları yaptı154. 

BİTLİS 

23 Haziran 2020- Bitlis Barosu yazılı açıklama yaparak sürecin takipçisi olacağını belirtti. “…Nispi 
temsil sistemi ve delege sisteminde yapılacak adaletli yaklaşımları tartışacağımızı da belirtmiştik. 
Süreçte Baro Başkanlarının Ankara’ya yürümesi esnasında polisin sert muamelesi ve yürüyüşe 
engel olması tartışmaya yeni bir boyut kazandırmıştır… Sürecin takipçisi olacağımızı, bu sebeple 
Ankara’ya temsilci göndereceğimizin bilinmesini kamuoyuna sunarız”155. 

BOLU 

22 Haziran 2020- Bolu Barosu- Destek açıklaması #savunmadurdurulamaz156 

                                                           
150 http://www.bartinbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126119 
151 http://www.batmanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126070 
152 http://www.batmanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126090 
153 http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126094 
154 https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1275008723833032704 
    https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1275042097540796418 
155 https://twitter.com/BitlisBarosu/status/1275382091535056896 
156 https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275067959262605315 
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275111323031015427 

http://www.bartinbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126119
http://www.batmanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126070
http://www.batmanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126090
http://www.bilecikbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126094
https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1275008723833032704
https://twitter.com/Bingol_Barosu/status/1275042097540796418
https://twitter.com/BitlisBarosu/status/1275382091535056896
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275067959262605315
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275111323031015427
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23 Haziran 2020- Bolu Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri ve avukatlar Ankara'da Baro Başkanlarına 
yapılan müdahaleyi kınayarak çoklu baro sistemi ve baroların bölünmesine karşı adliye önünde 
basın açıklaması düzenledi157. Bolu Barosu yazılı açıklama yaptı158.  

BURSA 

22 Haziran 2020- Bursa Barosu, Baro Başkanlarının yürütülmemesi üzerine Bursa Adliyesi önünde 
basın açıklaması yaptı159. 

23 Haziran 2020- Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Bursa'da sabah 
erken saatlerinde Uluyol’da bulunan adliye önünde nöbet tutan avukatlar daha sonra Kent 
Meydanına yürümek istedi fakat polis yürüyüşü barikat kurarak engel oldu160. 

ÇANAKKALE  

22 Haziran 2020- Çanakkale Barosu önünde basın açıklaması yapıldı: “Şu anda Ankara’da 
Anıtkabir’e yürümelerine izin verilmeyen, tüm yurttaşların haklarını savunmak için orada bulunan 
tüm Baro Başkanlarının yanında olduğumuzu, sürecin devam etmesi halinde fiziken de yanlarında 
olacağımızı tüm kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”161 

ÇORUM 

23 Haziran 2020- Çorum Barosu, Baro Başkanlarının yürütülmemesine dair yazılı basın açıklaması 
yaptı162. 

DENİZLİ 

22 Haziran 2020- Denizli Barosu binası önünde oturma eylemi yapıldı163. 

23 Haziran 2020- Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan’ı Denizli Barosu Hizmet Binası önünde saat 
19.00’da karşılama çağrısı yapıldı164.  

DİYARBAKIR 

22 Haziran 2020- Baro Başkanlarının yürümesine izin verilmemesine ilişkin Diyarbakır Barosu 
binası önünde basın açıklaması yapıldı165.  

                                                           
157 http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126105 
    https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275437335602008064 
158 http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126084 
159 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-basina-ve-kamuoyuna-1.html 
160 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-basina-ve-kamuoyuna-2.html 
    https://www.evrensel.net/haber/407749/adliyelerden-savunma-susmadi-susmayacak-sloganlari-yukseldi 
161 http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126125 
162 http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126081 
163 https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1275100521985179651?s=20 
    https://www.denizlihaber.com/yasam/gundem/avukatlardan-baro-baskanlarina-mudahaleye-sert-tepki/?site=desktop 
164 https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1275448273386397697?s=20 
165 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275066631345979392 
    https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275046923406360576 
    https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275129820167442432 

http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126105
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1275437335602008064
http://www.bolubarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126084
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http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-basina-ve-kamuoyuna-2.html
https://www.evrensel.net/haber/407749/adliyelerden-savunma-susmadi-susmayacak-sloganlari-yukseldi
http://www.canakkalebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126125
http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126081
https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1275100521985179651?s=20
https://www.denizlihaber.com/yasam/gundem/avukatlardan-baro-baskanlarina-mudahaleye-sert-tepki/?site=desktop
https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1275448273386397697?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275066631345979392
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275046923406360576
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1275129820167442432


23 
 

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarıyla dayanışma için saat 10.00’da dayanışma oturma eylemine 
başlandı166. 

Müdahalenin sona ermesiyle oturma eyleminin sonlandırıldığına dair açıklama: Mücadele devam 
edecek167. 

DÜZCE 

23 Haziran 2020- Düzce Barosu yazılı basın açıklaması yaptı: “Baro Başkanımız Av. Azade Ay ve 79 
baronun Başkanlarının fikren yanlarında olduğumuzu, bu kapsamda Baro Başkanlarına destek 
olmak üzere tüm meslektaşlarımızla birlikte gerekli yasal ve meşru haklarımızı kullanacağız.”168 

EDİRNE 

23 Haziran 2020 – Ankara’da Baro Başkanlarına yapılan müdahalelere karşı adliye önünde basın 
açıklaması yapıldı169. 

ELAZIĞ 

22 Haziran 2020- Elazığ Barosu’ndan çoklu baro, polis engellemesi ve Anıtkabir ziyareti ile ilgili 
yazılı basın açıklaması yayınladı170. 

ERZURUM 

23 Haziran 2020 – Erzurum Barosu Başkanlığı yazılı basın açıklaması yayınladı: “Baro 
başkanlarımıza ve dolayısıyla da tüm Baro mensuplarımıza yönelen ve haddi aşan polis 
mukavemetini esef ve şiddetle kınıyoruz… savunmanın tek ve vazgeçilmez süjesi olup; asıl gayesi 
insan haklarını savunmak olan Barolarımızın, bu haksız uygulamalardan dolayı sesinin yükselerek 
artacağını, güçlenerek yollarına devam edeceğini kamuoyuna saygı ile bildiririz.”171 

ESKİŞEHİR 

22 Haziran 2020- Eskişehir Barosu’ndan saat 16.00’da Baro Binası önüne çağrı ve alkışlı eylem172.  

23 Haziran 2020- KESK, DİSK, TMMOB, TTB; Eskişehir Baro Hizmet Binası önünde destek basın 
açıklaması yaptı. Açıklamaya avukatlar da katıldı.  

 

 

 

                                                           
166 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/savunma-kazanacak 
167 https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/siyasal-iktidarin-quotavukatlik-yasasiquotnda-yapmak-  istedigi-duzenleme-
biz-barolar-ve-avukatlar-tarafinda-asla-kabul-edilmeyecektir 
168  http://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126087 
169 http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126107 
170 http://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126076 
171 http://www.erzurumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126093 
172 https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1275035604011692035 
    https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/baro-baskanlarina-mudahaleye-tepkiler-suruyor-5889193 

https://www.diyarbakirbarosu.org.tr/haberler/savunma-kazanacak
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GAZİANTEP 

22 Haziran 2020- Gaziantep Barosu’ndan basın açıklaması, avukatlardan “onur nöbeti” 
çağrısı173,174.  

23 Haziran 2020- Gaziantep’te Onur Nöbeti devam etti.  

GİRESUN 

22 Haziran 2020- Giresun Adliyesi önünde Ankara’da bulunan Baro Başkanlarına destek amaçlı 
basın açıklaması düzenlendi175. 

23 Haziran 2020- Yazılı basın açıklaması yapıldı: Baro Başkanlarımızın Ankara’daki demokratik 
yürüyüş hakkı engellendi176. 

Direnişin kazanımla sonuçlanmasının ardından yazılı basın açıklaması: Tüm Baro Başkanlarımıza 
teşekkür ederiz177.  

25 Haziran 2020- Savunma yürüyüşünden dönen baro başkanına karşılama178. 

HATAY 

22 Haziran 2020- Ankara'ya yürüyen Baro Başkanlarının Ankara'ya girişlerinin engellenmesi 
sebebiyle Hatay Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. Ardından oturma eylemi 
gerçekleştirildi179. 

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarının Ankara'ya girişlerinin engellenmesi sebebiyle saat 12.30 da 
Hatay Adliyesi, İskenderun Adliyesi ve Dörtyol Adliyesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Hatay 
Baro Başkanı Av. Ekrem Dönmez açıklama sırasında canlı yayına katıldı180. 

Hatay Adliyesi181, Dörtyol Adliyesi182 ve İskenderun Adliyesi183’nde avukatlar: Savunma 
susmayacak.  

İSTANBUL  

22 Haziran 2020- 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 12.30’da İstanbul Barosu avukatları siyah 
tişört giyerek yapılan hukuksuzluğu protesto amacıyla oturma eylemindeki Baro Başkanlarına 
destek nöbeti başlattı. Aynı gün saat 18.30’da kalabalık bir avukat topluluğu İstanbul Barosu 

                                                           
173 http://www.gaziantepbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126055  
    https://www.gazianteppusula.com/haber/avukatlar-onur-nobetine-basliyor-baro-baskani-sarkliya-saldiri-   haberi-
83485.html 
174 https://www.dailymotion.com/video/x7ultw6 
175 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanlarimizin-yanindayiz/2478/Detay 
176 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanlarimizin-ankara-daki-demokratik-yuruyus-hakki-
engellendi/2479/Detay 
177 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/tum-baro-baskanlarimiza-tesekkur-ederiz/2480/Detay 
178 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-yonetim-kurulumuz-ve-meslektaslarimizdan-baro-baskanimiza-surpriz-
karsilama/2481/Detay 
179 https://twitter.com/HatayBaro/status/1275067233165701121?s=20 
180 https://twitter.com/HatayBaro/status/1275369324484669441?s=20 
181 https://twitter.com/HatayBaro/status/1275382969797152771?s=20 
182 https://twitter.com/HatayBaro/status/1275379879639429127?s=20 
183 https://twitter.com/HatayBaro/status/1275380487389876224?s=20 
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Merkez bina önünde buluşarak destek nöbetini sürdürdüler. Burada bir konuşma yapan İstanbul 
Barosu Başkan Yardımcısı Av. Nazan Moroğlu, sorun çözülünceye kadar her gün saat 12.30’da 
İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyelerinde, saat 18.30’da ise İstanbul Barosu Merkez Binası 
önünde destek nöbeti tutulacağını açıkladı184. 

22 Haziran 2020 – ÇHD’li avukatlar İstanbul Adliyesinde oturma eylemi başlattı185. 

23 Haziran 2020 – İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu saat 18.30’da İstanbul Barosu 
binası önünde karşılandı186.    

İZMİR 

22 Haziran 2020 – İzmir Barosu, İzmir Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi187. 
22 Haziran 2020- İzmir Barosu’nun çağrısıyla baro binası önünde oturma eylemi düzenlendi188.  

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarının Ankara girişinde durdurularak 20 saati aşkın süre boyunca 
kötü koşullar altında fiili olarak gözaltında tutulmaları dolayısıyla İzmir’de düzenlenen dayanışma 
eylemleri devam etti. Avukatlar İzmir Barosu’nun çağrısıyla İzmir Adliyesi önünde toplandı189. 

24 Haziran 2020- Ankara’dan dönen İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel ve yönetim kurulu 
üyeleri karşılandı190: “Mücadele Devam Edecek” 

İzmir Barosu Savunma Yürüyüşüne dair “Umudun Savunmaları” adlı video yayınladı191.  

KASTAMONU 

23 Haziran 2020- Kastamonu Barosu’ndan dayanışma açıklaması: “Kastamonu Barosu mensubu 
meslektaşların bu mücadeleye sonuna kadar destek olduğu, Baro Başkanları tarafından verilecek 
karara göre tüm meslektaşların başkentteki mücadeleye dahil olacağı bilinmelidir.”192 

Adliye önünde basın açıklaması yapıldı193.   

KARS 

23 Haziran 2020 – Kars Barosu, Kars Adliyesi önünde Ankara’da bulunan Baro Başkanlarına 
destek açıklaması yaptı194.  

 

                                                           
184 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15829&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-Avukatlar%C4%B1-
Destek-N%C3%B6betinde%E2%80%A6 
185 https://gazetemanifesto.com/2020/chdli-avukatlar-oturma-eylemi-baslatti-366747/ 
186 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15834&Desc=Biz-Bu-%C3%9Clkeyi-Hukuk-Devleti-Yapmak-
%C4%B0%C3%A7in-Var%C4%B1z 
187 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2085/ankara-da-baro-baskanlarina-yonelik-mudahale-izmir-adliyesi-onunde-
protesto-edildi 
188 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2086/ankara-daki-baro-baskanlarina-izmir-den-buyuk-destek 
189 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2088/izmir-adliyesi-nde-savunma-susmadi-susmayacak-sloganlari 
190https://twitter.com/izmir_barosu/status/1275698602988445697?s=20 
191 https://twitter.com/izmir_barosu/status/1275811864967032834?s=20 
192 https://twitter.com/BarosuKastamonu/status/1275181936911269888?s=20 
      https://twitter.com/BarosuKastamonu/status/1275088005162848257?s=20 
193 http://www.kastamonubarosu.org.tr/medya/haber/barolardan-avukatlik-kanunu-degisikligine-tepki/ 
194 http://www.karsbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126097 
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KAYSERİ 

Kayseri Barosu sitesinde Ankara’da yapılan basın açıklamasına yer verildi.  

KIRKLARELİ 

22 Haziran 2020- Baro sayfasından “Savunma Susturulamaz” sloganıyla Eskişehir yoluna ilişkin 
paylaşımlar yapıldı. 

23 Haziran 2020- Kırklareli ve Lüleburgaz adliyeleri önünde basın açıklamaları yapıldı: Savunma 
Susturulamaz195 

KİLİS 

24 Haziran 2020- Kilis Barosu Savunma Yürüyüşündeki Baro Başkanlarına polis müdahalesini 
kınadığı açıklamada çoklu baro sürecine dair değerlendirmede bulundu.   

KOCAELİ 

22 Haziran 2020- Kocaeli Adliyesi önünde “Savunma Durdurulamaz” açıklaması yapıldı.196 

23 Haziran 2020- 12.30’da Kocaeli ve Gebze adliyeleri önünde basın açıklaması ve oturma eylemi 
yapıldı: “Savunma durdurulamaz”197 

KONYA 

22 Haziran 2020 – Anıtkabir ziyareti ve polis müdahalesi ile ilgili açıklama yapıldı.198 

KÜTAHYA 

23 Haziran 2020 – Kütahya Barosu Başkanı Ahmet Atam, başkanların engellenmesine dair yazılı 
basın açıklaması yaptı: 

“Kütahya Barosu ve şahsım, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonrada savunmaya yönelik 
yapılacak her tür menfi girişimde, savunmanın haklarını korumaya kararlıdır. Bu sebeple yasal 
haklarını kullanan Baro Başkanlarına Ankara girişindeki müdahaleyi şiddetle kınıyorum.”199 

MALATYA 

22 Haziran 2020- Baro web sayfasında ve Baro Başkanı Av. Enver Han’ın twitter hesabında 
Eskişehir yolu oturma eylemi fotoğrafları paylaşıldı.200 

MANİSA 

23 Haziran 2020- Manisa Barosu Yönetim Kurulu yazılı açıklama yayınladı: “Haklı mücadelemizi 
sürdüreceğiz.”201  

 

                                                           
195 http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126101 
196 https://twitter.com/kocaelibarosu/status/1275030950624329728?s=20 
197 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/oturma-eylemiyapildi 
      https://twitter.com/kocaelibarosu/status/1275030950624329728?s=20 
198 https://www.konyaninnabzi.web.tr/konya-barosu-ndan-aciklama-kati-mudahale-kabul-edilemez-9221 
199 http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126103 
200 http://www.malatyabarosu.org.tr/haberler/savunma-yuruyusu 
      https://twitter.com/AvEnverHan/status/1275339563578335234?s=20 
201 https://www.manisabarosu.org.tr/BasinAciklamasi/1099/23062020-basina-ve-kamuoyuna 
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MARDİN 

22 Haziran 2020- Mardin Barosu’ndan yazılı açıklama yapıldı: “Baro Başkanlarına yapılan 
müdahaleyi onların şahsında 130 bin avukata ve 83 milyon vatandaşa yapılmış bir saldırı olarak 
görüyoruz.”202  

22-23 Haziran 2020- Mardin Barosu üyeleri akşam saatlerinde baro binasında buluştu. Baro 
Başkanı İsmail Elik’in de katılımıyla #SavunmaYürüyor özel yayını yapıldı.203,204 

MERSİN 

22 Haziran 2020- Mersin Barosu tarafından Mersin adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma 
eylemi gerçekleştirdi.205 

23 Haziran 2020- Mersin Adliyesi önünde gerçekleştirilen basına açıklamasında avukatlar siyah 
“savunma susturulamaz” t-shirtleri giydi. Polis müdahalesi kınanırken direnişin kazanımla 
sonuçlanması kutlandı.206  

Mut ilçe temsilciliği, Baro Başkanlarına yapılan polis müdahalesini kınamak amacıyla baro 
odasında basın açıklaması yaptı ve ardından Mut Adliyesi önünde oturma eylemi gerçekleştirdi207. 

Baro web sitesinde “Direne Direne Kazandılar. Baro Başkanları Anıtkabir’de” başlıklı açıklama 
yapıldı.208  

MUĞLA 

22 Haziran 2020- Muğla Barosu Hizmet Binası önünde basın açıklaması yapıldı.209 Baro web 
sitesinde, “Başkanlarımız Ankara’da” paylaşımı yapıldı.210 

MUŞ 

23 Haziran 2020- Muş Barosu Hizmet Binası önünde yapılan açıklamada, Baro Başkanlarına 
yönelik polis müdahalesi kınanırken hukuki her türlü eylem kararının arkasında olunacağı ifade 
edildi.211 

ORDU 

22 Haziran 2020- Ordu Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.212 

OSMANİYE 

22 Haziran 2020- Osmaniye Barosu ve Osmaniye Barosu Avukat Hakları Merkezi baro başkanlarına 
polis müdahalesine tepkilerini yaptıkları yazılı basın açıklamalarıyla gösterdi.213,214 

                                                           
202 https://twitter.com/mardinbarosu/status/1275097156500815874?s=20 
203 https://twitter.com/mardinbarosu/status/1275156464730955777?s=20 
204 https://twitter.com/mardinbarosu/status/1275189143744675840?s=20 
205 http://www.mersinbarosu.org.tr/mersin-barosu-baro-baskanlarina-yapilan-polis-mudahalesini-kinadi/190/39755 
206 http://www.mersinbarosu.org.tr/mersin-barosu-polis-mudahalesini-kinadi-zaferi-kutladi/190/39756 
207 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1275435271018778627?s=20 
208http://www.mersinbarosu.org.tr/direne-direne-kazandilar-baro-baskanlari-anitkabir-de/190/39757 
209 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17339/es-zamanli-basin-aciklamasi 
210 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17340/baskanlarimiz-ankarada 
211  http://www.musbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126110 
212 https://twitter.com/avalisafaaydin/status/1275168927593762816?s=20 
213 https://www.osmaniyebarosu.org.tr/haberler/basina-ve-kamuoyuna-2 
214 https://www.osmaniyebarosu.org.tr/haberler/baro-baskanlarimiza-yapilan-hukuksuz-muameleye-tepkimizdir 
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SAKARYA 

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarına polis müdahalesi üzerine Sakarya Adliyesi girişinde basın 
açıklaması düzenledi: “Kalbimiz yürüyenlerle beraber”215   

24 Haziran 2020- Sakarya Barosu Yönetim Kurulu, Baro Başkanlarının eylemlerine destek için 
Ankara’ya gideceğini açıkladı216.  

SAMSUN 

23 Haziran 2020- Samsun Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.217,218 

SİİRT 

22 Haziran 2020- Siirt Barosu Avukat Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından Baro 
Başkanlarının Ankara’ya girişinin engellenmesi ve polis tarafından şiddete uğramasını kınayan bir 
açıklama yapıldı.219  

SİNOP 

22 Haziran 2020- Baro Başkanlarının Ankara’ya girişinin engellenmesine ilişkin yazılı açıklama 
yapıldı.220  

SİVAS 

23 Haziran 2020- Sivas Barosu Başkanlık Makamında avukatların katılımıyla basın açıklaması 
gerçekleştirildi.221   

ŞANLIURFA 

23 Haziran 2020- Şanlıurfa Barosu hizmet binası önünde basın açıklaması ve oturma eylemi 
gerçekleştirildi222.  

ŞIRNAK 

22 Haziran 2020- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Baroları İnsan Hakları Merkezi Baro 
Başkanlarının Ankara girişine izin verilmemesi ve Gaziantep Baro Başkanı’nın polis şiddetine 
uğraması sebebiyle açıklama yaptı. Şırnak Barosu’nun sitesinde açıklama yayımlandı.223  

TEKİRDAĞ 

22 Haziran 2020- Tekirdağ Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.224 

23 Haziran 2020- Baro Başkanlarının Ankara yürüyüşü ve Anıtkabir ziyareti sonrasında Baro 
Yönetim Kurulu açıklama yaptı.225  

                                                           
215 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1412/sakarya-barosu-savunma-susturulamaz.html 
216 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1413/sakarya-barosu-destek-icin-ankaraya-gidiyor.html 
217 http://www.samsunbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126096 
218 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2020/06/23/samsun-adliyesi-onunde-protesto 
219http://www.siirtbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126279 
220 http://www.sinopbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126060 
221 http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126104 
222 https://www.urfahaber.com/sanliurfa-barosu-dan-basin-aciklamasi/8454/ 
223 http://www.sirnakbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126073 
224 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1275107261371817986?s=20 
225 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1275419438439858178/photo/1 
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TRABZON 

22 Haziran 2020- Trabzon Barosu yazılı basın açıklaması yayınladı226. 

TUNCELİ 

23 Haziran 2020- Tunceli Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.227 

UŞAK 

23 Haziran 2020- Uşak Barosu tarafından adliye önünde basın açıklaması yapıldı: “Uşak Barosu 
savunmaya yönelik yapılacak her türlü girişimde savunmanın haklarını korumaya kararlıdır. Görevi 
savunma olan avukatlar elbette kendilerine ilişkin mücadelelerini sonuna kadar 
sürdüreceklerdir.”228 

VAN 

22 Haziran 2020- Ankara’da başkanların eylemine müdahale edilmesi konusunda Baro’da basın 
açıklaması yapıldı: “Bizler Van Barosu’na kayıtlı Avukatlar olarak bizim adımıza Anayasal 
haklarımızı kullanan Baro Başkanlarımıza yapılan bu hadsizliği kabul etmediğimizi, sorumluları 
hakkında yasal her türlü mücadeleyi vereceğimizi Avukatlık mesleğinin onuru için yasal zeminde 
her türlü eyleme hazır olduğumuzu tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”229 

YALOVA 

22 Haziran 2020- Savunma Yürüyüşünün Ankara’da engellenmesi sonrasında yazılı açıklama 
yapıldı.230  

ZONGULDAK 

22 Haziran 2020-Savunma yürüyüşünün engellenmesine dair yazılı açıklama yapıldı.231  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
226 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275158125272862720?s=20 
227 http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126102 
228 http://www.usakbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126089 
229 http://www.vanbarosu.org.tr/basina-ve-kamuoyuna--h-602.html 
230 http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126062 
231  http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126062 

https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275158125272862720?s=20
http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126102
http://www.usakbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126089
http://www.vanbarosu.org.tr/basina-ve-kamuoyuna--h-602.html
http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126062
http://www.yalovabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126062
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( 3 Temmuz Sıhhıye Adliyesi Önü - Ankara Barosu twitter hesabından alınmıştır ) 

III. BÖLÜM  

 

YASA TEKLİFİ TBMM ADALET KOMİSYONUNDA 

 

Yasa Teklifi 30 Haziran 2020 tarihinde AKP ve MHP’liler tarafından TBMM’ye sunuldu232, 02 
Temmuz 2020 Tarihinde TBMM Adalet Komisyonuna sevk edildi. Komisyon görüşmeleri 6 Temmuz 
2020 tarihinde tamamlandı. Bu süreçte ülke genelinde eylemler devam ederken Adalet Komisyonu 
görüşmelerine alınmayan Baro Başkanları görüşmeler süresince TBMM’nin önünden ayrılmadılar. 
Adalet Komisyonu görüşmeleri devam ederken 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılması planlanan 
Büyük Savunma Mitingi öncesinde 2 Temmuz 2020 tarihinde Ankara Valiliği il genelinde 15 gün 
süreyle her türlü eylem ve toplantının yasaklandığını duyurdu233. Bu karar üzerine Türkiye 
genelinden Ankara’ya gelen avukatlar 3 Temmuz’da Sıhhiye Adliyesi önünde buluştu.  

 

 

 

 

                                                           
232 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=276317 
233 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278646906990837760?s=20 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=276317
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278646906990837760?s=20
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1. 2 Temmuz’da TBMM Çankaya kapısı önünde başlayan nöbet ve 3 Temmuz Sıhhiye 
Adliyesi önündeki Savunma Buluşması:  

 

2 Temmuz 2020’de Yasa teklifi Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başladı. Baro Başkanları, 
Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak istediler. 3 baro başkanının temsilen içeri alınması 
önerisi baro başkanları tarafından kabul edilmedi. Baro Başkanları talepleri karşılanıncaya kadar 
TBMM Çankaya kapısı önünde oturacaklarını açıkladılar234.  

Baro başkanlarının etrafı polis çemberine alındı. Dayanışma için TBMM önüne giden avukatlar da 
alana yaklaştırılmadı235. Toplumsal Hukuk Baro Başkanlarını ziyaret etti236. 3 Temmuz’un ilk 
saatlerinde meclisteki direniş alanı polis tarafından ablukaya alınmaya başlandı. Başkanlar 
dışındaki herkes alandan çıkartıldı237. Oturma eylemi süresince başkanlarının bulunduğu Meclis 
Çankaya giriş kapısı ve Meclis parkı dahil yüzlerce metrelik alan bariyerlerle kapatıldı238. 

Meclis kapısında saatlerce bekleyen baro başkanlarının oturmaları için getirilen bankları polis alana 
almak istemedi. CHP’li Milletvekillerinin itirazına karşılık polis, bankların getirildiği aracı durdurdu. 
Polisin tutumuna tepki gösteren CHP’li vekiller araçtan bankları taşıyarak baro başkanlarının yanına 
getirdi.239  

Baro başkanlarının TBMM önünde nöbette oldukları süre boyunca yasaya karşı olan milletvekilleri 
baro başkanlarının yanına desteğe geldi. Polis bariyerlerine rağmen bariyer dışından da destekler 
sürdü.  

3 Temmuz’da yapılacak olan Büyük Savunma Mitingi’nin çağrıları devam ederken Ankara İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu 02.7.2020 tarihli kararı ile “15 gün süreyle 2911 sayılı Kanun kapsamında 
insanların toplu olarak bir araya gelmelerine neden olabilecek her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü 
vb. faaliyetlerin düzenlenmesinin kısıtlanmasına” karar verdi.  

Ankara Barosu, 3 Temmuz tarihinde, gerek yasaklama kararına gerekse 22 Haziran günü Baro 
Başkanları’nın Ankara girişinde uğradıkları hukuka aykırı engellemeye karşı çok sayıda Baro 
Başkanıyla birlikte suç duyurusunda bulunacaklarını üyelerine duyurdu ve suç duyurusuna imza 
sunmak üzere meslektaşları 3 Temmuz günü Ankara Adliyesi’ne davet etti.240  

Baro Başkanları TBMM’den Ankara Adliyesi’ne cüppeleriyle yürüdüler241. Ankara Barosu üyesi 
avukatlar Sıhhiye Adliyesi 5. Katta buluşup adliye içerisinde yürüyüş yaparak adliye önüne 
çıktılar242. Mitinge ilişkin kısıtlama kararı üzerine pek çok Baro üyeleriyle Ankara’ya gelmek üzere 
yaptığı planlamada değişiklik yapmayıp Sıhhiye Adliyesi önündeki buluşmaya katılırken, Baroların 

                                                           
234 https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1278717802522841088?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278726798470262785?s=20 
235 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278729966822268928?s=20 
236 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278791590635585538?s=20 
237 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278803743119736834?s=20 
238 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279472065863651332?s=20 
239https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-

gore-en-riskli-alandayiz 

240 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6170  
241 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimiz-avsoner-karademir-tbmmden-ankara-adliyesine-
yurudu/2504/Detay 
242 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279016098248171521?s=20 
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279020194761973760?s=20  

https://twitter.com/AmasyaBarosu/status/1278717802522841088?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278726798470262785?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278729966822268928?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278791590635585538?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278803743119736834?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279472065863651332?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-gore-en-riskli-alandayiz
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-gore-en-riskli-alandayiz
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6170
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimiz-avsoner-karademir-tbmmden-ankara-adliyesine-yurudu/2504/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanimiz-avsoner-karademir-tbmmden-ankara-adliyesine-yurudu/2504/Detay
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279016098248171521?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279020194761973760?s=20
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bir kısmı üyeleri için araç kaldırma planlarını iptal etse de avukatlar kendi olanaklarıyla Sıhhiye 
Adliyesinde meslektaşlarıyla buluştu.  

Adliye önünde toplanan Baro Başkanları ve avukatlar alanda imzaya açılan suç duyurusu 
dilekçesini imzalayarak, yapılan basın açıklamasının243 ardından suç duyurusunda bulundular.  

Basın açıklamasının ardından avukatlar halen görüşmelerin devam ettiği Meclis’e doğru yürümek 
istediler244. Ancak avukatlara polis tarafından gaz sıkılarak müdahale edildi. 

 
(Fotoğraf: AA) 

Hukuka aykırı şekilde adliye önünde kalmaya zorlanan avukatlar, bulundukları yeri direniş 
alanına çevirdi. Avukat cübbesinin bayrak direğine asılması eylemin simge anlarından biri olduğu 
gibi avukatlar hakkında eylem nedeniyle başlatılan soruşturmada suçlama gerekçelerinden biri de 
oldu245. Müdahalenin ardından alanda bir forum gerçekleştirildi246. Baro başkanlarının da katılım 
sağladığı forum, eylem içinde bulunanların, eylemin sabaha kadar sürekliliğinin sağlanmasına dair 
doğrudan karar aldıkları demokratik bir işleyiş olarak önemli bir deneyim oldu. Eylem, TBMM Adalet 
Komisyonunda görüşmelerinin sona erdiği sabah saatlerine kadar devam etti247.  

Çoklu Baro Eylemlerine destek vermek isteyen yurttaşlar adliye etrafındaki polis 
bariyerlerinden içeri alınmadı. Eylemi sahiplenen farklı toplum kesimlerinin eyleme desteği ve 
katılımı ile eylemin büyümesi engellenmek istendi. Avukatların kitlesel eylemi, adliye önüne getirilen 
otobüslerle kapatılarak kamuoyundan gizlenmeye çalışıldı. 

                                                           
243 Ankara Barosu Başkanı Av. Erinç Sağkan tarafından okunan basın açıklaması: 
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6173  
244 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279027137723412481?s=20 
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279042715376893954?s=20  
245 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279052435420581888?s=20  
246 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279060681174716423?s=20  
247https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279043390441762816 
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279234017385218049?s=20  

http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6173
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279027137723412481?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279042715376893954?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279052435420581888?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279060681174716423?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279043390441762816
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279234017385218049?s=20
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Kadın avukatların “Eşitlikçi Baro talebi” de Sıhhiye Adliyesi koridorlarında248, eylem alanında 
söylenen şarkılarda249, barikatta ve forumda alınan sözlerde ifade edildi.  

Polisin hukuka aykırı şekilde engellemeye çalıştığı ve çok sayıda avukatı darp ettiği eylemle ilgili 
olarak Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Bursa ve Adana Barolarına kayıtlı 23 avukat hakkında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı250. 

İfadeye çağrılan avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında 2911 sayılı kanuna muhalefet, görevi 
yaptırmamak için direnme, yaralama, kamu görevlisine hakaret ve devletin egemenlik alametlerini 
aşağılama suçları bulunuyor. 

Toplumsal Hukuk, Sıhhiye Adliyesi önündeki polis müdahalesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu. 

4 Temmuz’da, TBMM Adalet Komisyonu toplantılarına kabul edilmeyen Baro Başkanları TBMM 
önünde basın açıklaması yaptı251.  

5 Temmuz’da hukuk örgütleri temsilcileri Meclis önünde direnen Baro Başkanlarını ziyaret etti252. 

6 Temmuz’da Komisyon görüşmelerinin tamamlanmasıyla birlikte baro başkanları TBMM önündeki 
nöbetlerine son verdiler.  

 

2. Türkiye Genelinde Devam Eden Savunma Eylemleri 

Bu başlık altında 2-6 Temmuz tarihleri arasındaki eylemlerle birlikte Savunma Yürüyüşünden sonra 
gerçekleşen eylemlere de yer verilecektir. 

ADANA 

29 Haziran 2020- Adana Barosu 30 Haziran 2020’de meslek örgütleriyle birlikte düzenlenecek 
olan yürüyüşe katılım çağrısı yaptı253.  

30 Haziran 2020- Adana Barosu'nun eski Adana Adliyesi önünde yapacağı yürüyüşe polis müdahale 
etti254. Müdahalenin ardından eski adliye binası önünde oturma eylemi yapıldı.  

AMASYA 

25 Haziran 2020- Amasya Barosu Amasya Merkez’de halkın ve avukatların bilgilendirilmesi 
amacıyla reklam panoları ve otobüs duraklarıyla şehrin farklı noktalarındaki ilan panolarında 
“Savunmaya Özgürlük” başlıklı afişler paylaştı255.  

 

ANKARA256 

                                                           
248 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279010940701335552?s=20 
249 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279044414971748355?s=20  
250 Ankara CBS Basın Suçları Soruşturma Bürosu Soruşturma No: 2020/162708 
251 https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1279412569896374272?s=20 
252 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279843919820447746?s=20 
253 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1277536389651890181?s=20 
254 https://twitter.com/chdadana/status/1277920481866326018?s=20 
255 http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126133 
256 TBMM önündeki nöbete ve Sıhhiye Adliyesi önündeki buluşmaya III. Bölümün 1. Başlığında yer verilmiştir.  

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279010940701335552?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279044414971748355?s=20
https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1279412569896374272?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279843919820447746?s=20
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1277536389651890181?s=20
https://twitter.com/chdadana/status/1277920481866326018?s=20
http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126133
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26 Haziran 2020- Ankara Barosu Meclisi yasa teklifi ve gelişen sürece ilişkin tespitlerinin 
bulunduğu yazılı bir basın açıklaması yaptı257. 

Toplumsal Hukuk, avukatlık kanunu tasarısına karşı sokakta, adliyede, duruşma salonlarında 
mücadeleye çağırdı. Tasarının savunmaya yok etmeye yönelik olduğu duruşma salonlarında da 
beyan edildi258.  

Toplumsal Hukuk, Dışkapı ve Sıhhiye Adliyelerinde savunmanın dokunulmazlığı için ses çıkarma 
çağrısı yaptı. Avukatlar savunma için ses verdi259. 

Baro Başkanları teklifin Meclise sunulması üzerine yaptıkları basın açıklamasında, 3 Temmuz 
Büyük Savunma Mitingine çağrı yaptı260.  

2 Temmuz 2020- Hukuk örgütlerinin çağrısıyla261 Sıhhiye Adliyesi’nde “Savunma Zinciri” 
oluşturuldu. “Savunmanın kuşatılmasına karşı adliye koridorlarını kuşatıyoruz!” diyerek saat 
12.00’de Adliye 5. Kat Ankara Barosu önünde toplanılarak tüm adliye koridorları savunma zinciri 
ile kuşatıldı262. Adliye içerisindeki Savunma Zinciri eyleminin ardından adliye önünde basın 
açıklaması yapıldı263.  

4 Temmuz 2020- TBMM Adalet Komisyonu toplantılarına kabul edilmeyen baro başkanları 
açıklama yaptı264.  

Hukuk örgütleri temsilcileri Meclis önünde direnen Baro Başkanlarını ziyaret etti265. 

 

ANTALYA 

28 Haziran 2020- 29 Haziran 2020 tarihinde saat 17.00’de Antalya Müzesi önünde yapılacak 
eyleme çağrı yapıldı.266  

29 Haziran 2020- Antalya Barosu’nun “Cübbelerimize ilik açtırmayız, düğme diktirmeyiz” diyerek 
Antalya Müzesi önüne yaptığı çağrı üzerine, eyleme yalnızca birkaç saat kala Antalya İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu’nun eylemlere ilişkin yasaklama kararı aldığı duyuruldu. Antalya Barosu üyesi 
avukatlar baro binası önünde bir araya gelerek açıklama yaptı267. 

                                                           
257 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6153 
258 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1277886154197667841?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278250787521597440?s=20 
259 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1277869492660506624?s=20 
260 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanlarimizdan-son-yasa-taslagina-iliskin-ankara-da-aciklama/2495/Detay 
261 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278580397186695168?s=20 
262 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278617691746717696?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278618296552751104?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278624363311501312?s=20 
263 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278626732384419841?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278628872687403009?s=20 
264 https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1279412569896374272?s=20 
265 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279843919820447746?s=20 
266 https://twitter.com/antalyabarosu/status/1277243142207569921  
267 https://tele1.com.tr/baro-eylemlerine-valilik-engeli-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-182768/ 
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https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1277869492660506624?s=20
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/baro-baskanlarimizdan-son-yasa-taslagina-iliskin-ankara-da-aciklama/2495/Detay
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278580397186695168?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278617691746717696?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278618296552751104?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278624363311501312?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278626732384419841?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278628872687403009?s=20
https://twitter.com/Ozgur_Demir_/status/1279412569896374272?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279843919820447746?s=20
https://twitter.com/antalyabarosu/status/1277243142207569921
https://tele1.com.tr/baro-eylemlerine-valilik-engeli-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-182768/


35 
 

6 Temmuz 2020- Antalya Baro Başkanı Av. Polat Balkan görüşmeleri devam eden yasa teklifi ile 
ilgili milletvekillerine mektup yolladı268.  

AYDIN 

24 Haziran 2020- Savunma yürüyüşünden dönen Aydın Baro Başkanı, Aydın Adliyesi önünde 
avukatlar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından karşılandı269. 

3 Temmuz 2020- Aydın Barosu, baro ve ilçe temsilciliklerinde eş zamanlı olarak basın açıklaması 
yaptı270. 

BOLU 

3 Temmuz 2020- Bolu Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı271. 

BURSA 

1 Temmuz 2020- Bursa Barosu üyesi avukatlar adliye bahçesinde toplanarak oturma eylemi 
yaptı272. Sendika ve meslek odaları temsilcileri eyleme destek verdi.  

2 Temmuz 2020- Adliye bahçesindeki oturma eylemi öğlen saatlerinde devam etti273. 

ÇANAKKALE 

3 Temmuz 2020- Baro Başkanlarına destek olmak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda basın 
açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasının ardından saat 18:00'e kadar oturma eylemi yapıldı274.  

 

 

ÇORUM 

2 Temmuz 2020- Çorum Barosu, adliye yanındaki parkta basın açıklaması ve iki saatlik oturma 
eylemi yaptı275.  

DENİZLİ 

28 Haziran 2020- 29 Haziran tarihinde valilik binasından Büyükşehir Belediyesi’ne kadar yapılacak 
olan savunma yürüyüşüne çağrı yapıldı. 

                                                           
268 https://twitter.com/polatbalkan/status/1280059689145978881 
269 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275893296586506240?s=20 
270 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1279093107338903552?s=20 
271 https://twitter.com/BarosuBolu/status/1279033553121091585?s=20 
    https://twitter.com/BarosuBolu/status/1279032844824776706?s=20 
272 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-bursada-avukatlar-cubbeleriyle-oturma-eylemi-yapti.html 
273 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-bursa-barosu-uyesi-avukatlar-eyleme-devam-ediyor.html 
    https://twitter.com/BursaBarosu/status/1278651163349602305?s=20 
274 https://twitter.com/Canakkalebarosu/status/1279038807522902019?s=20 
275 http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126301 
    https://www.facebook.com/corumhabergazetesi/videos/avukatlar-oturma-eylemi-yapti/2824038987701213/ 

https://twitter.com/polatbalkan/status/1280059689145978881
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1275893296586506240?s=20
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1279093107338903552?s=20
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1279033553121091585?s=20
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1279032844824776706?s=20
http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-bursada-avukatlar-cubbeleriyle-oturma-eylemi-yapti.html
http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-bursa-barosu-uyesi-avukatlar-eyleme-devam-ediyor.html
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1278651163349602305?s=20
https://twitter.com/Canakkalebarosu/status/1279038807522902019?s=20
http://www.corumbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126301
https://www.facebook.com/corumhabergazetesi/videos/avukatlar-oturma-eylemi-yapti/2824038987701213/
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29 Haziran 2020- Savunma Yürüyüşü polis barikatıyla engellenmek istendi. Engellemelere rağmen 
Denizli Barosu maliye ışıklarına kadar yürüyerek basın açıklaması yaptı276.  

DİYARBAKIR 

30 Haziran 2020- Diyarbakır Barosu “Haksızlığa, Hukuksuzluğa, Adaletsizliğe, Çoklu Baroya karşı” 
Diyarbakır Adliyesi’nden Dört Ayaklı Minareye yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına çağrı 
yaptı277.  Yürüyüş polis tarafından engellendi. Engelleme üzerine adliye önünde yapılan basın 
açıklamasının ardından oturma eylemi gerçekleştirildi278. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan 
Aydın yaptığı açıklamada “kamu güvenliği kisvesi altında yapılan bu kısıtlamayı kabul etmediklerini” 
belirtti.  

EDİRNE 

29 Haziran 2020- Edirne Barosu çoklu baro sistemine tepki için TBMM adalet komisyonu üyeleri 
ile Edirne milletvekillerine gönderme çağrısı yaparak mektup örneği yayınladı279. 

30 Haziran 2020- Avukatlık yasası teklifinin TBMM’ye sunulması üzerine Edirne Barosu konuyla 
ilgili yazılı basın açıklaması yayınladı280.  

6 Temmuz 2020- TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Avukatlık Kanunu teklifi ile ilgili ve 
çoklu baroya karşı Edirne Barosu tarafından yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi281. Trafiğe 
kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanan avukatlar, üzerlerinde cübbeleri ve ellerinde "Çoklu baroya 
hayır" yazılı dövizlerle, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Atatürk Anıtı'na yürüdü282. 

ELAZIĞ 

29 Haziran 2020- Elazığ Barosu Meclise sunulacak olan Baro Düzenlemesi hakkında Basın 
Açıklaması yaptı283. 

ESKİŞEHİR 

30 Haziran 2020- "Savunmaya Dokunma" ve "Çoklu Baroya Hayır" görselleri kentteki ilan 
panolarına asıldı. Adliye binasına da pankart asıldı. 

 

 

                                                           
276 https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1277981353359708165?s=20 
    https://www.aynahaber.net/haberler/gundem/savunma-polis-barikatina-ragmen-susmadi/24719/ 
277 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277899568798195712?s=20 
278 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277965901736800256?s=20 
279 http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126211 
280 http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126238 
281 http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126327 
282 https://www.evrensel.net/haber/408744/bursa-ve-edirnede-eylem-avukatlik-kanunu-tek-bir-kisi-icin-degistiriliyor 
283 http://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126253 
    https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazig-barosu-barolardan-gorus-alinmadan-yapilan-duzenleme-kabul-edilemez-
5903031/ 

https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1277981353359708165?s=20
https://www.aynahaber.net/haberler/gundem/savunma-polis-barikatina-ragmen-susmadi/24719/
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277899568798195712?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277965901736800256?s=20
http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126211
http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126238
http://www.edirnebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126327
https://www.evrensel.net/haber/408744/bursa-ve-edirnede-eylem-avukatlik-kanunu-tek-bir-kisi-icin-degistiriliyor
http://www.elazigbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126253
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazig-barosu-barolardan-gorus-alinmadan-yapilan-duzenleme-kabul-edilemez-5903031/
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/elazig-barosu-barolardan-gorus-alinmadan-yapilan-duzenleme-kabul-edilemez-5903031/
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GAZİANTEP 

26-27 Haziran 2020- Avukatların “Onur Nöbeti” devam etti284.  

30 Haziran 2020- Gaziantep Barosu tarafından savunma yürüyüşü ve basın açıklaması yapıldı285.  

GİRESUN 

3 Temmuz 2020- Giresun Barosu adliye önünde basın açıklaması yaptı: “TBMM’ye alınmayan Baro 
Başkanlarımızın yanındayız”286. 

HATAY 

30 Haziran 2020- Hatay Barosu, Hatay Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı287. 

İSTANBUL 

27 Haziran 2020- İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu, İstanbul Barosuyla dayanışma amacıyla 
sosyal medya etkinliği başlattı288. 

30 Haziran 2020- Yasa teklifinin TBMM’ye sunulması üzerine İstanbul Barosu’nun çağrısıyla 30 
Haziran 2020 Salı günü saat 12.30’da Çağlayan’da İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısındaki alanda 
bir araya gelindi289: Yasa Yapma Gücünü Silah Olarak Kullananları Uyarıyoruz! 

İstanbul Barosu, Ankara’da yapılacak olan “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı290.  

2 Temmuz 2020- Ankara Valiliği’nin miting yasaklama kararı üzerine İstanbul Barosu araç 
kaldırmayacağını açıkladı291. 

 

 

 

 

                                                           
284 https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276541539813150720?s=20, 
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276541742968340481?s=20, 
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276959507730632708?s=20  
285 https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1277914811574169600?s=20 
286 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/tbmm-ye-alinmayan-baro-baskanlarimizin-yanindayiz/2500/Detay 
287 https://twitter.com/HatayBaro/status/1277931785997991936?s=20 
288https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15840&Desc=%C4%B0stanbul-Meslek-Odalar%C4%B1-
Koordinasyonu-Etkinli%C4%9Fi 
289https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15845&Desc=Yasa-Yapma-G%C3%BCc%C3%BCn%C3%BC-
Silah-Olarak-Kullananlar%C4%B1-Uyar%C4%B1yoruz 
290https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15847&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-3-
Temmuzda-Ankara 
291https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15852&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-
Ankara-Valili%C4%9Fi-Taraf%C4%B1ndan-%C4%B0ptal-Edilmi%C5%9Ftir 

https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276541539813150720?s=20
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276541742968340481?s=20
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1276959507730632708?s=20
https://twitter.com/GANTEPBAROSU/status/1277914811574169600?s=20
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/tbmm-ye-alinmayan-baro-baskanlarimizin-yanindayiz/2500/Detay
https://twitter.com/HatayBaro/status/1277931785997991936?s=20
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15840&Desc=%C4%B0stanbul-Meslek-Odalar%C4%B1-Koordinasyonu-Etkinli%C4%9Fi
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15840&Desc=%C4%B0stanbul-Meslek-Odalar%C4%B1-Koordinasyonu-Etkinli%C4%9Fi
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15845&Desc=Yasa-Yapma-G%C3%BCc%C3%BCn%C3%BC-Silah-Olarak-Kullananlar%C4%B1-Uyar%C4%B1yoruz
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15845&Desc=Yasa-Yapma-G%C3%BCc%C3%BCn%C3%BC-Silah-Olarak-Kullananlar%C4%B1-Uyar%C4%B1yoruz
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15847&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-3-Temmuzda-Ankara
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15847&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-3-Temmuzda-Ankara
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15852&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-Ankara-Valili%C4%9Fi-Taraf%C4%B1ndan-%C4%B0ptal-Edilmi%C5%9Ftir
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15852&Desc=B%C3%BCy%C3%BCk-Savunma-Mitingi-Ankara-Valili%C4%9Fi-Taraf%C4%B1ndan-%C4%B0ptal-Edilmi%C5%9Ftir
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İZMİR 

27 Haziran 2020- İzmir Barosu 29 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 19:00’da İzmir Barosu 
Merkez Binası önünden Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişine cübbeli yürüyüş çağrısı yaptı292: “Bu görev 
hepimizin!” 

29 Haziran 2020- İzmir Barosu Merkez Binası önünde toplanan avukatlar polis barikatıyla 
engellendi. Polis eylemi sürdürme kararlılığında olan avukatlara müdahalede bulundu. Avukatlar 
saat 23.00’a kadar oturma eylemi yaptı. Av. Özkan Yücel, bu süreçte tüm avukatları İzmir Barosu 
önünde her gün 19.00’dan itibaren düzenlenecek oturma eylemine davet etti293. 

30 Haziran 2020- İzmir Barosu önünde bir araya gelen avukatlar ile meslek odası temsilcileri iki 
saat süren bir oturma eylemi düzenlediler294. 

İzmir Barosu Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Büyük savunma Mitingine” çağrı yaptı295.  

1 Temmuz 2020- İzmir Barosu TBB Delegeleri İzmir Barosu Merkez Binası önünde açıklama 
yaptı296: Çoklu Baroya ve Temsilde Adaleti Olmayan Delege Sistemine Hayır! 

4 Temmuz 2020- İzmir ilçe adliyelerinde eş zamanlı açıklamalar yapıldı. Açıklama yapılan adliyeler: 
Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Karşıyaka, Kınık, Menderes, Menemen, Ödemiş, 
Seferihisar, Tire ve Torbalı297. 

KAHRAMANMARAŞ 

3 Temmuz 2020- Kahramanmaraş Barosu “Çoklu Baroya Hayır” açıklaması yayınladı298. 

KASTAMONU 

30 Haziran 2020- Kastamonu Barosu Ankara’da yapılacak olan “Büyük Savunma Mitingi”ne çağrı 
yaptı299. 

KAYSERİ 

2 Temmuz 2020- Kayseri Barosu Ankara’da yapılacak olan “Büyük Savunma Mitingi”ne çağrı 
yaptı300 

 

                                                           
292 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2092/bu-gorev-hepimizin 
293 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2094/savunmaya-barikat 
294 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2098/avukatlik-kanununda-yapilmak-istenen-degisikliklere-karsi-eylemler-
suruyor 
295 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2095/meslektaslarimizi-buyuk-savunma-mitingine-davet-ediyoruz 
296 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2099/izmir-barosu-tbb-delegelerinden-aciklama-coklu-baroya-ve-temsilde-
adaleti-olmayan-delege-sistemine-hayir 
297 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2101/izmir-ilce-adliyelerinde-es-zamanli-eylem 
298 http://www.kahramanmarasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126307 
299 http://www.kastamonubarosu.org.tr/detay/duyuru/03072020-cuma-buyuk-savunma-mitingi/ 
300 http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126285 

https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2092/bu-gorev-hepimizin
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2094/savunmaya-barikat
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2098/avukatlik-kanununda-yapilmak-istenen-degisikliklere-karsi-eylemler-suruyor
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2098/avukatlik-kanununda-yapilmak-istenen-degisikliklere-karsi-eylemler-suruyor
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2095/meslektaslarimizi-buyuk-savunma-mitingine-davet-ediyoruz
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2099/izmir-barosu-tbb-delegelerinden-aciklama-coklu-baroya-ve-temsilde-adaleti-olmayan-delege-sistemine-hayir
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2099/izmir-barosu-tbb-delegelerinden-aciklama-coklu-baroya-ve-temsilde-adaleti-olmayan-delege-sistemine-hayir
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2101/izmir-ilce-adliyelerinde-es-zamanli-eylem
http://www.kahramanmarasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126307
http://www.kastamonubarosu.org.tr/detay/duyuru/03072020-cuma-buyuk-savunma-mitingi/
http://www.kayseribarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126285
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KIRŞEHİR 

26 Haziran 2020- Kırşehir Barosu çoklu baro süreci ve Baro Başkanlarına müdahale ile ilgili yazılı 
açıklama yaptı301. 

KİLİS 

24 Haziran 2020- Kilis Barosu Başkanlığı, Baro Başkanlarına yönelik polis müdahalesi ile ilgili basın 
açıklaması yayınladı302. 

KOCAELİ 

23 Haziran 2020- 22 Haziran 2020 tarihinde Ankara girişinde durdurulan ve Ankara’ya girişlerine 
izin verilmeyen baro başkanlarına destek için 23 Haziran 2020 Salı günü̈ saat 12:30’da Kocaeli ve 
Gebze adliyesi önünde oturma eylemi yapıldı303. 

1 Temmuz 2020- Kocaeli Barosu “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı304. 

3 Temmuz 2020- Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikler, baro seçimleri ve 
Ankara’da bulunan baro başkanlarına destek için 03 Temmuz 2020 Cuma günü saat 15:00’de 
Kocaeli ve Gebze Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı305. 

KONYA 

1 Temmuz 2020- Konya Barosu “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı306 ve katılım sağladı307. 

KÜTAHYA 

3 Temmuz 2020- Kütahya Barosu Kütahya Adliyesi bahçesinde çoklu baroya hayır diyerek basın 
açıklamasında yaptı308. 

8 Temmuz 2020- Kütahya Barosu Başkanlığı yazılı açıklama yayınladı309. 

MALATYA 

1 Temmuz 2020- Malatya Barosu baroların bölünmesine ve savunmanın susturulmasına karşı 
adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi310. 

                                                           
301 http://www.kirsehirbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126262 
302 http://www.kilisbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126115 
303 https://www.instagram.com/p/CBxlkbXjbyt/?igshid=16a1kqcecgoq4 
304 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/buyuk-savunmamitingihakkinda 
305 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/basin-aciklamasiveoturmaeylemiyapildi 
306 https://twitter.com/KonyaBaro/status/1278227988711170048?s=20 
307 https://twitter.com/KonyaBaro/status/1279023109681577990?s=20 
308 http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126313 
309 http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126361 
310 https://twitter.com/AvEnverHan/status/1278300721671258112?s=20, http://www.malatyabarosu.org.tr/haberler/basin-
aciklamasi-10 

http://www.kirsehirbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126262
http://www.kilisbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126115
https://www.instagram.com/p/CBxlkbXjbyt/?igshid=16a1kqcecgoq4
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/buyuk-savunmamitingihakkinda
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/basin-aciklamasiveoturmaeylemiyapildi
https://twitter.com/KonyaBaro/status/1278227988711170048?s=20
https://twitter.com/KonyaBaro/status/1279023109681577990?s=20
http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126313
http://www.kutahyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126361
https://twitter.com/AvEnverHan/status/1278300721671258112?s=20
http://www.malatyabarosu.org.tr/haberler/basin-aciklamasi-10
http://www.malatyabarosu.org.tr/haberler/basin-aciklamasi-10
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3 Temmuz 2020- Malatya Barosu Sosyal Tesisi önünde Ankara’daki baro başkanlarına destek 
olmak üzere basın açıklaması gerçekleştirildi311.  

MANİSA 

29 Haziran 2020- Manisa Barosu 8 Eylül Manolya Meydanı’nda “Baroları böl, parçala, yönet ve 
savunmayı susturma” projesine dur demek için oturma eylemi gerçekleştirdi312. 

30 Haziran 2020- Manisa Barosu “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı313. 

MARDİN 

3 Temmuz 2020- Mardin Barosu savunmaya karşı girişilen baroları işlevsiz bırakma planına dur 
demek için baro binasında Savunmaya Dokunma Nöbeti başlattı314. 

MERSİN 

29 Haziran 2020- Mersin Barosu Mersin Adliyesi önünde Savunma Mitingi yaptı315.  

30 Haziran 2020- Mersin Barosu “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı316. 

Mersin Barosu Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Erdemli Baro Odasında avukatlarla bir araya gelerek, 
baroların yapısında ve seçim sisteminde yapılması planlanan tasarının tüm süreci hakkında 
bilgilendirme yaptı. 

Mersin Barosu yayınladığı video ile vatandaşlara baroya sahip çıkma çağrısı yaptı317. 

MUĞLA 

30 Haziran 2020- Muğla Barosu “Büyük Savunma Mitingine” çağrı yaptı.318 

3 Temmuz 2020- Muğla Barosu, Ankara'da mücadele eden avukatlara destek için merkezde ve 
ilçelerde oturma eylemine devam etti319.  

 

 

                                                           
311 https://twitter.com/AvEnverHan/status/1279064291975614464?s=20 https://malatyahaber.com/haber/adalet-icin-birlik-
nobetini-baslatiyoruz/ 
312 https://penceretv.com/manisa-haberleri/coklu-barolara-hayir-eylemi-manisada-savunma-oturma-eyleminde-bulundu-
6121h 
313 https://twitter.com/ManisaBarosu/status/1278025427605487616?s=20 
314 https://twitter.com/mardinbarosu/status/1279002895061565441?s=20 
315 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1277573468326973441?s=20 
316 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1277951110083461121?s=20 
317 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1278001211413848069?s=20 
318 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17342/tum-meslektaslarimizi-bekliyoruz 
319 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17344/baromuz-avukatlari-ankarada-mucadele-eden-meslektaslarimizin-
yaninda-merkezde-ve-ilcelerimizde-oturma-eylemlerimiz-devam-ediyor-savunmasusmayacak-bolme 

https://twitter.com/AvEnverHan/status/1279064291975614464?s=20
https://malatyahaber.com/haber/adalet-icin-birlik-nobetini-baslatiyoruz/
https://malatyahaber.com/haber/adalet-icin-birlik-nobetini-baslatiyoruz/
https://penceretv.com/manisa-haberleri/coklu-barolara-hayir-eylemi-manisada-savunma-oturma-eyleminde-bulundu-6121h
https://penceretv.com/manisa-haberleri/coklu-barolara-hayir-eylemi-manisada-savunma-oturma-eyleminde-bulundu-6121h
https://twitter.com/ManisaBarosu/status/1278025427605487616?s=20
https://twitter.com/mardinbarosu/status/1279002895061565441?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1277573468326973441?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1277951110083461121?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1278001211413848069?s=20
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17342/tum-meslektaslarimizi-bekliyoruz
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17344/baromuz-avukatlari-ankarada-mucadele-eden-meslektaslarimizin-yaninda-merkezde-ve-ilcelerimizde-oturma-eylemlerimiz-devam-ediyor-savunmasusmayacak-bolme
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17344/baromuz-avukatlari-ankarada-mucadele-eden-meslektaslarimizin-yaninda-merkezde-ve-ilcelerimizde-oturma-eylemlerimiz-devam-ediyor-savunmasusmayacak-bolme
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NİĞDE 

30 Haziran 2020- Niğde Barosu çoklu baro teklifine karşı Niğde Adliyesi önünde basın açıklaması 
yaptı320.      

ORDU  

3 Temmuz 2020- Ankara'da yapılması planlanan Büyük Savunma Mitinginin engellenmesi 
nedeniyle Ordu Barosu, Ordu Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı321.  

Ordu Barosu Başkanlığı Baro Binasından #SavunmaSusturulamaz, #SavunmaÖzgürlüktür, #Bölme 
yazan pankart astı322. 

OSMANİYE 

26 Haziran 2020- Ordu Barosu Başkanlığı Avukatlık Kanunu’nda yapılması düşünülen 
değişikliklerle ilgili TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılmak üzere dilekçe örneği paylaştı323.
    

SAKARYA 

26 Haziran 2020- Çoklu baroya hayır demek için ve baro başkanlarına yapılan saldırıyı kınamak için 
Yeni Camii önünde toplanan Sakarya Barosu avukatlarının yürüyüşü polis tarafından engellendi. 
Yürüyüşün engellenmesi üzerine avukatlar toplandıkları alanda 3 saate yakın oturma eylemi 
yaptılar. Oturma eyleminin sonunda yürüyüş gerçekleştirildi. 324.  

02 Temmuz 2020- Sakarya Barosu Büyük Savunma Mitingine çağrı yaptı325. 

SAMSUN 

26 Haziran 2020- Samsun Barosu çoklu baro sistemine tepki için TBMM Adalet Komisyonu üyeleri 
ile Samsun milletvekillerine mektup gönderileceği duyurdu, örnek mektup yayınladı326. 

01 Temmuz 2020- Samsun Barosu “Büyük Savunma Mitingine” katılım çağrısı yaptı327.  

SİİRT 

02 Temmuz 2020- Samsun Barosu  “Büyük Savunma Mitingine” katılım çağrısı yaptı328.  

                                                           
320 http://www.nigdebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126241 
321 https://twitter.com/OrduBaro/status/1279043894848651264?s=20 
322 https://twitter.com/OrduBaro/status/1279083824241139719?s=20 
323 https://www.osmaniyebarosu.org.tr/haberler/dilekce-ornegi 
324 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1414/savunma-susmadi-coklu-baroya-hayir-dedi.html 
https://www.youtube.com/watch?v=As6Noo0wXAM&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=ftCmE3t8uSk&feature=youtu.be 
325 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1420/ankarada-buyuk-savunma-mitingi-duzenlenecek.html 
326 http://www.samsunbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126145 
327 http://www.samsunbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126284 
328 https://twitter.com/SiirtBarosu/status/1278571921102209030 

http://www.nigdebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126241
https://twitter.com/OrduBaro/status/1279043894848651264?s=20
https://twitter.com/OrduBaro/status/1279083824241139719?s=20
https://www.osmaniyebarosu.org.tr/haberler/dilekce-ornegi
http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1414/savunma-susmadi-coklu-baroya-hayir-dedi.html
https://www.youtube.com/watch?v=As6Noo0wXAM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ftCmE3t8uSk&feature=youtu.be
http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1420/ankarada-buyuk-savunma-mitingi-duzenlenecek.html
http://www.samsunbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126145
http://www.samsunbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126284
https://twitter.com/SiirtBarosu/status/1278571921102209030
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SİVAS 

26 Haziran 2020- Sivas Barosu Adliye Konferans salonunda bilgilendirme ve istişare toplantısı 
yaptı329. 

01 Temmuz 2020- Sivas Barosu Sivas Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi330.  

02 Temmuz 2020- Sivas Barosu “Büyük Savunma Mitingi”ne çağrı yaptı331.  

ŞANLIURFA 

06 Temmuz 2020- Ankara avukat mitingine polisin hukuksuz müdahalesine karşı internet sitesinde 
açıklama yapıldı332.  

TEKİRDAĞ 

26 Haziran 2020- TMMOB Tekirdağ Bileşenleri Avukatlık Kanunu’nda yapılmak istenen değişiklere 
karşı gerçekleştirilen savunma yürüyüşünden sonra, baroya ziyaret gerçekleştirildi 333.  

TOKAT 

26 Haziran 2020- Tokat Barosu internet sitesinde Baro Başkanlarının Anıtkabir ziyareti ve nöbetinin 
haberi yayımlandı334.  

TRABZON 

24 Haziran 2020- Trabzon Barosu Yönetim Kurulu ve Delegeleri Ankara Savunma Yürüyüşü üzerine 
bilgilendirme toplantısı yaptı335.  

Ankara yürüyüşü dönüşü, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı 
Ramis Uzun ve Trabzon Tabipler Odası Başkanı Ebru Sivri ve avukatlar tarafından karşılandı336.  

Trabzon Baro Başkanı Av. Sibel Suiçmez, Ankara Yürüyüşü dönüşünde Amasya Barosu’nda Baro 
Başkanı Av. Melik Derindere ile açıklama yaptı337.  

02 Temmuz 2020- Trabzon Barosu Büyük Savunma Mitingine çağrı yaptı338.  

 

                                                           
329 http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126176 
330 http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126264 
331 http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126266 
332 http://www.sanliurfabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126334 
333 https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1276486665142513665 
334 http://www.tokatbarosu.org.tr/haber/baro-baskanlarinin-anitkabir-ziyareti-1812 
335https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275879674627993603  
336 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275878254226874368 
337 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275774315284267009 
338 https://twitter.com/barotrabzon/status/1278599474030485505 

http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126176
http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126264
http://www.sivasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126266
http://www.sanliurfabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126334
https://twitter.com/Tekirdag_Barosu/status/1276486665142513665
http://www.tokatbarosu.org.tr/haber/baro-baskanlarinin-anitkabir-ziyareti-1812
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275879674627993603
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275878254226874368
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1275774315284267009
https://twitter.com/barotrabzon/status/1278599474030485505
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YALOVA 

03 Temmuz 2020- Yalova Barosu, Yalova Adliyesi önünden açıklama yaptı339. 

YOZGAT 

25 Haziran 2020- Yozgat Barosu Yönetim Kurulu, Ankara’da başkanların eylemine müdahale 
edilmesi hususunda açıklama yaptı340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
339 https://twitter.com/YalovaBarosu/status/1279026302079598592  
340 http://www.yozgatbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126124 

https://twitter.com/YalovaBarosu/status/1279026302079598592
http://www.yozgatbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126124
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(10 Temmuz Sıhhıye Adliyesine Yürüyüş - Ankara Barosu Twitter hesabından alınmıştır) 

IV. BÖLÜM 

YASA TBMM GENEL KURULUNA SEVK EDİLİYOR 

TBMM Adalet Komisyonunda kanun teklifine dair görüşmelerin tamamlandığı 6 Temmuz tarihinde 
Barolar, 7 Temmuz günü için eylem çağrıları yaptılar.  

Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM Genel 
Kurulunda görüşülmesine 8 Temmuz tarihinde başlandı.  

9 Temmuz’da Barolar ve hukuk örgütleri “Savunma Ankara’ya” çağrısı yaptı. Bu çağrıyla birlikte 
Baro Başkanları Ankara Kuğulu Park’ta oturmaya başladı. Eylemler Türkiye genelinde devam etti. 

1. 9-10 Temmuz 2020 Kuğulu Park Nöbeti ve TBMM-Sıhhiye Adliyesi Yürüyüşü 

9 Temmuz 2020- "Çoklu Baro" teklifinin ilk iki maddesinin kabul edilmesinin ardından baro 
başkanları, ortak bir çağrı metni ile tüm meslektaşlarını Ankara’ya çağırdı:  

“Avukatlık Yasasında değişiklik öngören yasa teklifi 80 Baronun itirazına rağmen Adalet 
Komisyonu’nda kabul edilmiş ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilerek görüşülmeye başlanmıştır. 
Biz baro başkanları bu teklife karşı sesimizi ve itirazlarımızı dile getirmek için yasa teklifi Meclis’te 
görüşüldüğü süre boyunca Ankara’da nöbette olacağız. 
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Siz meslektaşlarımızı da sesimize ses, gücümüze güç katmak üzere, bugünden itibaren görüşmeler 
teklife ilişkin görüşmelere sona erinceye kadar yanımızda olmaya Ankara’ya davet ediyoruz.” 

“Savunma Ankara’ya” sloganıyla yapılan çağrının ardından öncelikle baro başkanları başkente 
geldi. Yasa teklifine ilişkin görüşmeler sona erinceye kadar Kuğulu Park’ta nöbet tutacaklarını 
duyuran baro başkanları, baroları bölme çabalarına karşı hep birlikte direnecekleri mesajını 
verdi.341 

Baro başkanlarının Kuğulu Park’ta nöbete başlamasının ardından kısa süre içinde parkın etrafı 
polis tarafından "valilik kararı var” denilerek çevrildi. 

Basın da dahil olmak üzere baro başkanları dışındaki 
herkes alanın dışına çıkarıldı. Baro başkanları bu 
duruma da tepki gösterdi. 342 

Çağrı üzerine çok sayıda avukat, cübbeleriyle Kuğulu 
Park önünde toplandı. Aynı zamanda yurttaşlar ve 
demokratik kitle örgütleri de dayanışma için alana 
gelmeye başladı. 

 

Parkın etrafına barikat kuran polis, avukatlar ve gazeteciler de dahil olmak üzere baro başkanları 
dışında kimsenin içeri girmesine izin vermezken zaman zaman toplananlara sosyal mesafeye 
uyulması anonsu ile dağılma çağrısı yaptı. Onlarca polis otobüsünün getirildiği bölgede, kaldırımlar 
sıra sıra polis otobüsleriyle çevrilerek vatandaşların gruplar halinde beklemesine engel 
olundu.343Polis barikatı, avukatların Tunalı Hilmi Caddesini Kuğulu Kavşağını eylem alanına 
çevirmesiyle etkisizleşti.  

Gazeteciler için bariyerle kapatılmış ayrı bir alan oluşturan polis, turkuaz basın kartı olmayan 
gazetecileri buraya da almadı.344  

Ankara Barosu Başkanı Av. R. Erinç Sağkan: “Baroların varlığıyla ilgili bir yasa taslağına karşı 
burada bulunuyoruz. Bugün meslektaşlarımızı da davet ettik çünkü Anayasa’nın 74. Maddesi ve 
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanun’un 3. Maddesi uyarınca TBMM’ye dilekçe vermeye 
tüm vatandaşlarımızın hakkı vardır. Yasal sınırlar içinde, burada, gelecek olan meslektaşlarımıza 
hazırladığımız dilekçeleri imzalattırarak Meclise götürülüp bunların teslim edilmesiydi yapılmak 
istenen. Ama son dönemde Ankara’da sürekli karşılaştığımız bu engellemeyle bu sefer de 
Ankara’nın merkezindeki bir parkta karşılaşıyoruz. Şu an yapılan uygulamanın hiçbir yasal 
dayanağı yok. Şu anda Ankara’da suç işleniyor.” şeklinde açıklamada bulundu. Ve tüm 
meslektaşları, yasal haklarını kullanmak konusunda destek olmaya davet etti.345 

                                                           
341 https://www.evrensel.net/haber/409028/baro-baskanlari-ve-avukatlar-ankara-kugulu-parkta-polis-ablukasi-altinda-
sabahliyor 
342 https://twitter.com/demetyilan/status/1281186373635014657 
343 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087 
344 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/227168-baro-baskanlari-ankara-da-nobet-polis-ablukasinda 
345 https://twitter.com/demetyilan/status/1281194815850450945 

https://www.evrensel.net/haber/409028/baro-baskanlari-ve-avukatlar-ankara-kugulu-parkta-polis-ablukasi-altinda-sabahliyor
https://www.evrensel.net/haber/409028/baro-baskanlari-ve-avukatlar-ankara-kugulu-parkta-polis-ablukasi-altinda-sabahliyor
https://twitter.com/demetyilan/status/1281186373635014657
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/227168-baro-baskanlari-ankara-da-nobet-polis-ablukasinda
https://twitter.com/demetyilan/status/1281194815850450945
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Muhalefet partilerinden milletvekilleri de avukatların anayasal hak kullanımı niteliğindeki eylemine 
destek vermek üzere Kuğulu Park’a geldi. 

Eylem alanına gelen vekillerden, CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, kolluk tarafından yapılan 
hukuksuz müdahaleyi eleştirdi.346 

Eyleme destek veren milletvekilleri, polis barikatını aşarak parkın içine girdi. CHP Milletvekili 
Mahmut Tanal, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve TİP Milletvekili Erkan Baş, parkın 
kapatılmasının hukuksuz olduğu gerekçesiyle, polisin kurmuş olduğu barikatı yıktı.347,348 

Avukatların baro başkanlarının yanına geçmesini barikat çekerek, yurttaşların eyleme destek 
vermesini otobüslerle eylem alanını gözden uzaklaştırarak, kamuoyunun yasa teklifine ilişkin 
gelişmelerden haberdar olmasını ve muhalif seslerin duyulmasını basının özgürce haber 
yapmasının önüne geçerek engellemek isteyen polis; avukatların ve yurttaşların baro başkanlarının 
eylemine destek vermesinin önüne geçemedi. 

Avukatlar, baro başkanları, milletvekilleri ve yurttaşlar; eylem alanın içinde ve dışında, anayasal hak 
kullanımını çoğu zaman fiziksel şiddete başvurarak engelleyen Ankara polisine rağmen, tepkilerini 
çeşitli biçimlerde göstermeye devam etti. 

 

Polis barikatını aşarak çim alanda tek başına yerde 
oturan kadın avukat polis tarafından zor 
kullanılarak alan dışına çıkarıldı.349 

Kuğulu Park’taki Savunma Nöbeti gece boyunca 
devam etti. Barikatlarla çevrili alanın içindeki Baro 
başkanları geceyi banklarda ve oyun parkındaki 
kaydıraklarda dinlenerek geçirdi. Dışarıdaki 
avukatlar ise barikatların önünde direnişi sürdürdü. 

 

10 Temmuz 2020 

Savunma nöbeti 10 Temmuz günü öğle saatlerine 
kadar Kuğulu Park’ta devam etti. 

Sabah saatlerinde farklı şehirlerden barolar, 
avukatlar, hukuk örgütleri ve siyasi parti temsilcileri 
de eyleme destek vermek için Kuğulu Park’a 
geldi.350 

                                                           
346 https://twitter.com/demetyilan/status/1281214225919225859 
347 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087 
348 https://twitter.com/demetyilan/status/1281214692002869253 
349 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281289085190111235 
350 https://twitter.com/evrenselgzt/status/1281571418459770885 

(Ankara Barosu Twitter hesabından) 

(Fotoğraf: Demet Aran) 

https://twitter.com/demetyilan/status/1281214225919225859
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087
https://twitter.com/demetyilan/status/1281214692002869253
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281289085190111235
https://twitter.com/evrenselgzt/status/1281571418459770885
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Savunma nöbetindeki avukatlar dövizlerle ve sloganlarla Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bir yürüyüş 
gerçekleştirerek yeniden eylem alanına döndü. Kaldırım üzerinden yürüyen avukatları polis yine 
neden göstermeksizin engellemeye çalıştı.351 

Ankara ve diğer illerden gelerek Kuğulu Park önünde toplanan çok sayıda avukat, parkın 
açılmamasını protesto etti. 

Avukatlar, Baro Başkanlarıyla birlikte dilekçe vermek üzere Kuğulu Park’tan Meclise doğru yürümek 
istedi. Yürüyüş yine polis tarafından engellenmeye çalışıldı.352 

Yol üzerinde defalarca kez önleri kesilen, durdurulan, bekletilen avukatlar; dilekçelerini Baro 
Başkanlarıyla birlikte Meclise ilettikten sonra Sıhhiye’de bulunan Ankara Adalet Sarayı’na doğru 
yürüyüş devam etti. 

 

 

Çok geniş bir katılımın gerçekleştiği yürüyüşü, güzergah boyunca evlerinden, ofislerinden, iş 
yerlerinden ve sokaktan takip eden yurttaşlar; sloganlarla, alkışlarla ve ıslıklarla yürüyüşe destek 
verdi. 

Sıhhiye’de toplanan avukatlar bu kez de mesleki faaliyetlerini yürüttükleri adliyenin etrafının 
bariyerlerle çevrilerek içeri girişlerin yasaklandığını gördüler. 

Polis; avukatlar ve baro başkanlarının içeriye girişine engel olmaya çalıştı. 

Adliye önünde toplanan avukatlar ve baro başkanları burada bir basın açıklaması gerçekleştirerek 
bugünkü eyleme son verdiklerini ama mücadeleyi bırakmayacaklarını açıkladılar. 

Yapılan açıklamanın ardından Baro başkanlarının Adliye binası içinde bulunan Ankara Barosu’na 
girişi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla engellendi.353 Uzun süre sonra içeri giren 
başkanlar içeride açıklama gerçekleştirdi.  

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11 Temmuz 2020 
tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Yasa 15 Temmuz 2020 tarihli Resmi 

                                                           
351 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281521281805029376 
352 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281556891236216834 
353 https: //twitter.com/ankarabarosu/status/1281666060895354882 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281521281805029376
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281556891236216834
https://twitter.com/ankarabarosu/status/1281666060895354882
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Gazetede yayınlandı354.CHP’nin yasa değişikliğinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı 
başvuruda Anayasa Mahkemesi 01.10.2020 tarihli kararıyla oyçokluğu ile iptal talebinin reddine 
karar verdi355.  

2. Türkiye Genelinde Devam Eden Savunma Eylemleri 

ANTALYA 

7 Temmuz 2020- Antalya Barosu savunmanın bağımsızlığı için Konyaaltı Kent Meydanında, 
Manavgat ve Serik Adliyelerinde oturma eylemi yaptı356.  

9 Temmuz 2020- Antalya Adliyesi önünde oturma eylemi yapıldı357. 

ADANA 

7 Temmuz 2020- Çoklu Baro düzenlemesine karşı basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı358. 

ADIYAMAN 

9 Temmuz 2020- Adıyaman Barosu tarafından basın açıklaması yapıldı359. 

AFYONKARAHİSAR 

9 Temmuz 2020- Afyonkarahisar Barosu Adliye önünde basın açıklaması yaptı360. 

AMASYA 

8 Temmuz 2020- Amasya Barosu yasa teklifi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Eylem süreci ile 
ilgili bilgi verilirken görüş ve öneriler alındı361.  

9 Temmuz 2020- Amasya Barosu, adliye önünde alkışlı protesto eylemi yaptı362.  

ANKARA 

7 Temmuz 2020- Toplumsal Hukuk olarak Sıhhiye adliyesinde avukatlar, yargı emekçileri ve 
yurttaşlara iktidarın çoklu baro projesi ile ilgili bildirilerimizi dağıttık363.   

                                                           
354 Kanun metni, Adalet Komisyonu ve TBMM Genel Kurul görüşme tutanakları için: 
https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=7249 
355 https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ayni-ilde-birden-fazla-baro-kurulmasina-
imk%C3%A2n-taniyan-kurallarin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/  
356https://twitter.com/polatbalkan/status/1280584121572626433?s=20 
357 https://www.evrensel.net/haber/409036/avukatlardan-coklu-baro-protestosu-savunma-susmayacak 
    https://antalyahaber.tv/guncel/coklu-baroya-antalya-barosundan-oturma-eylemi-560h 
358 https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1280744993242693633 
359 http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126388 
360 https://www.afyonbaro.org.tr/haber/coklu-baroya-hayir 
361 http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126358 
362 http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126381 
363 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280417717321961474?s=20 

https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=7249
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ayni-ilde-birden-fazla-baro-kurulmasina-imk%C3%A2n-taniyan-kurallarin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
https://www.anayasa.gov.tr/tr/haberler/norm-denetimi-basin-duyurulari/ayni-ilde-birden-fazla-baro-kurulmasina-imk%C3%A2n-taniyan-kurallarin-anayasa-ya-aykiri-olmadigi/
https://twitter.com/polatbalkan/status/1280584121572626433?s=20
https://www.evrensel.net/haber/409036/avukatlardan-coklu-baro-protestosu-savunma-susmayacak
https://antalyahaber.tv/guncel/coklu-baroya-antalya-barosundan-oturma-eylemi-560h
https://twitter.com/AdanaBarosu/status/1280744993242693633
http://www.adiyamanbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126388
https://www.afyonbaro.org.tr/haber/coklu-baroya-hayir
http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126358
http://www.amasyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126381
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280417717321961474?s=20
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Ankara Barosu’nun çağrısıyla saat 12.00’da Sıhhiye Adliyesi 5. Kat Baro önünde buluşuldu. Adliye 
içerisinde yapılan yürüyüşün ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı364. Ankara Barosu 
Başkanı Av. Erinç Sağkan “cübbelerimize düğme diktirmeyeceğiz” diyerek adliye önüne düğme 
bıraktı365. 

8 Temmuz 2020- Toplumsal Hukuk olarak Kızılay Güvenpark’ta savunmayı susturmak için 
getirilmek istenen Avukatlık Yasa Tasarısı’na karşı broşür dağıtımı gerçekleştirdik. Savunma 
Olmazsa Adalet Olmaz!366 

16 Temmuz 2020- Toplumsal Hukuk “Savunma Susmayacak Mücadeleye Devam bildirilerini 
Sıhhiye Adliyesinde dağıttı367.  

ARTVİN 

7 Temmuz 2020- Artvin Barosu “Baroları böldürtmeyeceğiz” diyerek basın açıklaması yaptı368.  

AYDIN 

8 Temmuz 2020- Aydın Barosu, Aydın Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı369. 

 

BATMAN 

07 Temmuz 2020-Avukatlık kanununda yapılmak istenen değişikliklerin Adalet Komisyonundan 
geçmesi üzerine, konuyla ilgili olarak Batman Barosu Hizmet Binası önünde saat 17:00 de basın 
açıklaması ve oturma eylemi yapıldı370. 

BİLECİK 

8 Temmuz 2020- Bilecik Baro Başkanı ve avukatlar, adliye önünde bir saatlik oturma eylemi 
yaptı371.  

BİNGÖL 

7 Temmuz 2020- Bingöl Barosu, Bingöl Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yaptı372. 

 

                                                           
364 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280428106952708096?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280429175065772032?s=20 
   https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280430692929875968?s=20 
365 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280434683323600896?s=20 
366 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280893290385223683?s=20 
367 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679796438929413?s=20 
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679591807291393?s=20 
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679725257404423?s=20 
368 https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1280557458247778310/photo/2 
369 https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1280825002212970497?s=20 
370 https://twitter.com/Batman_Barosu/status/1280558346215530502?s=20 
371 http://bilecik11.com/bilecik-barosundan-coklu-baroya-karsi-oturma-eylemi/ 
372 http://www.bingolbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126352 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280428106952708096?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280429175065772032?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280430692929875968?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280434683323600896?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1280893290385223683?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679796438929413?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679591807291393?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1283679725257404423?s=20
https://twitter.com/ArtvinBarosu/status/1280557458247778310/photo/2
https://twitter.com/AYDINBAROSU/status/1280825002212970497?s=20
https://twitter.com/Batman_Barosu/status/1280558346215530502?s=20
http://bilecik11.com/bilecik-barosundan-coklu-baroya-karsi-oturma-eylemi/
http://www.bingolbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126352
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BOLU 

7 Temmuz 2020- Bolu Barosu çoklu Baroya karşı alandaydı. Basın açıklaması, oturma eylemi 
yapıldı ve havaya siyah balon bırakıldı373. 

BURSA 

7 Temmuz 2020- Bursa Barosu Bursa Kent Meydanı’nda basın açıklaması ve oturma eylemi 
yaptı374. 

9 Temmuz 2020- Baro Başkanları Ankara’da nöbet tutarken Bursa Barosu üyesi avukatlar Adalet 
Sarayı bahçesinde oturma eylemi yaptı375. 

DİYARBAKIR 

7 Temmuz 2020- Baro binası önünde basın açıklaması yapıldı376. 

DÜZCE 

8 Temmuz 2020- Düzce Barosu Adliye önünde basın açıklaması yaptı. Adliyelerin önünde saat 
12.30 ila 13.00 arasında “Mesleğe Saygı Duruşunda” bulunulacağı açıklandı377.  

9 Temmuz 2020- Düzce ve Akçakoca Adliyeleri önünde “Mesleğe Saygı Duruşu” yapılmaya devam 
etti378. 

ESKİŞEHİR 

07 Temmuz 2020- Adliye içinde çoklu baroya karşı yapılan alkış protestosunun379 ardından Adliye 
ana kapısı önünde basın açıklaması yapıldı380.  

GAZİANTEP 

9 Temmuz 2020- Gaziantep Barosu duruşmalara girmeme çağrısı yaptı: “Çoklu-Paralel Baro" Yasa 
Teklifini Protesto Etmek, Birlik, Dayanışma ve Sesimizi Duyurmak Amacıyla, Meslektaşlarımızı, 
Perşembe ve Cuma Günü Tutuklu Dosyalar Dışındaki Duruşmalara, Bu Çağrımızı ve Özel Mazeret 
Nedenleri Göstererek Katılmamaya Davet Ediyoruz.”381 

 

                                                           
373https://twitter.com/BarosuBolu/status/1280566803878547456?s=20 
   https://twitter.com/BarosuBolu/status/1280565329836617730?s=20 
374 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1280568025482231810?s=20 
375 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1281221054954909703?s=20 
376 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1280490960917594113?s=20 
    https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1280510946717372420?s=20 
377 http://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126365 
378 https://twitter.com/AzadeAy/status/1281168235019280384?s=20 
379 https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280431380137115648?s=20 
380 https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280436265247281153?s=20 
    https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280558765180424196?s=20 
381 https://twitter.com/avbektas/status/1280974735027863553?s=20 

https://twitter.com/BarosuBolu/status/1280566803878547456?s=20
https://twitter.com/BarosuBolu/status/1280565329836617730?s=20
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1280568025482231810?s=20
https://twitter.com/BursaBarosu/status/1281221054954909703?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1280490960917594113?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1280510946717372420?s=20
http://www.duzcebarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126365
https://twitter.com/AzadeAy/status/1281168235019280384?s=20
https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280431380137115648?s=20
https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280436265247281153?s=20
https://twitter.com/BarosuEskisehir/status/1280558765180424196?s=20
https://twitter.com/avbektas/status/1280974735027863553?s=20


51 
 

GİRESUN 

8 Temmuz 2020- Giresun Barosu Adli Yardım Bürosu önünde basın açıklaması ve bir saatlik oturma 
eylemi yapıldı: “Bölme”382 

10 Temmuz 2020- Giresun Barosu Adli Yardım Bürosu önünde oturma eylemi yapıldı: “Bu yanlıştan 
geri dönülsün”383 

HATAY 

7 Temmuz 2020- Hatay Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı: 
Vazgeçmeyeceğiz!384 

8 Temmuz 2020- Hatay Barosu, Avukatlık yasasında değişik teklifinin TBMM’de görüşmeleri 
bitinceye kadar Hatay Adliyesi önünde saat 12.00-12.300 saatleri arasında yapılacak olan oturma 
eylemine çağrı yaptı385. 

Hatay Adliyesi önünde oturma eylemi yapıldı386. 

9 Temmuz 2020- Hatay Adliyesi önünde oturma eylemi yapıldı387. 

Hatay Barosu “Savunma Ankara’ya” çağrısı yaptı388. 

10 Temmuz 2020- Hatay Adliyesi önünde oturma eylemi yapıldı389. 

İSTANBUL 

7 Temmuz 2020- Avukatlar 7 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 12.00’da İstanbul Adalet 
Sarayı’nda Themis Heykeli alanında 3 dakika alkış protestosu yaparak ‘Savunma Susturulamaz’ 
sloganı attılar390.  

Kartal Hukukçular Derneği’nin çağrısıyla Anadolu Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı. İstanbul 
Barosu da açıklamaya destek verdi391. 

Aynı gün saat 19.00’da İstanbul Barosu önünde ‘Savunma Susturulamaz’ nöbeti tutuldu.  

8 Temmuz 2020- Avukatlar, saat 12.00’da İstanbul Adalet Sarayında Themis Heykeli alanında 3 
dakika alkış protestosunu sürdürdü. 

                                                           
382 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/b-o-l-m-e-basin-aciklamasi-ve-oturma-eylemi/2515/Detay 
383 http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/tbmmde-gorusulen-avukatlik-yasa-tasarisina-itiraz-ediyoruz/2520/Detay 
384 https://twitter.com/HatayBaro/status/1280447432766218245?s=20 
385 https://twitter.com/HatayBaro/status/1280742131418533888?s=20 
386 https://twitter.com/HatayBaro/status/1280816261442809857?s=20 
387 https://twitter.com/HatayBaro/status/1281167167216640000?s=20 
388 http://www.hataybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126376 
389 https://twitter.com/HatayBaro/status/1281534510476255232?s=20 
390https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15861&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-B%C3%BCt%C3%BCn-
Gruplar%C4%B1yla-Bir-B%C3%BCt%C3%BCnd%C3%BCr 
391 https://dokuz8haber.net/gundem/avukatlar-anadolu-adliyesi-onunden-seslendi-savunma-susmayacak/ 

http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/b-o-l-m-e-basin-aciklamasi-ve-oturma-eylemi/2515/Detay
http://www.giresunbarosu.org.tr/Haber/tbmmde-gorusulen-avukatlik-yasa-tasarisina-itiraz-ediyoruz/2520/Detay
https://twitter.com/HatayBaro/status/1280447432766218245?s=20
https://twitter.com/HatayBaro/status/1280742131418533888?s=20
https://twitter.com/HatayBaro/status/1280816261442809857?s=20
https://twitter.com/HatayBaro/status/1281167167216640000?s=20
http://www.hataybarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126376
https://twitter.com/HatayBaro/status/1281534510476255232?s=20
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15861&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-B%C3%BCt%C3%BCn-Gruplar%C4%B1yla-Bir-B%C3%BCt%C3%BCnd%C3%BCr
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15861&Desc=%C4%B0stanbul-Barosu-B%C3%BCt%C3%BCn-Gruplar%C4%B1yla-Bir-B%C3%BCt%C3%BCnd%C3%BCr
https://dokuz8haber.net/gundem/avukatlar-anadolu-adliyesi-onunden-seslendi-savunma-susmayacak/
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İstanbul Barosu’na bağlı avukatlar saat 19.00’da İstanbul Barosu önünde ‘Savunma 
Susturulamaz’ nöbeti tuttu392. 

09 Temmuz 2020- Avukatlar saat 12.30’da İstanbul Adalet Sarayında Themis Heykeli alanında 3 
dakika alkış protestosunu sürdürdü.393  

İstanbul Barosu “Savunma Ankara’ya” çağrısı yaptı.394 

İZMİR 

8 Temmuz 2020- İzmir Barosu’nun çağrısıyla toplanan çok sayıda avukatın katılımı ile Alsancak 
Türkan Saylan Kültür Merkez önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi395. 

Saat 19.30'da Gündoğdu Meydanı’nda iki saatlik oturma eylemi düzenlendi396. 

9 Temmuz 2020- İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi397: Barolar Yurttaşların 
Sesidir. 

KAHRAMANMARAŞ 

10 Temmuz 2020- Kahramanmaraş Barosu yasa teklifinin geri çekilmesi için TBMM Başkanlığına 
başvurdu398. 

KIRKLARELİ 

9 Temmuz 2020- Kırklareli Adliyelerinde bağımsız savunma ve çoklu baroya hayır demek için bir 
dakikalık sessiz durma eylemi yapıldı399. 

KOCAELİ 

8 Temmuz 2020- Saat 11.00’ da Kocaeli Adliyesi’nde 1 dakikalık sessiz durma eylemi yapıldı. 
Devam eden günlerde aynı saatte (11.00) sessiz durma eylemleri yapılacağı duyuruldu400.  

Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan yasa değişikliği ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda 
yaşanan süreçle ilgili Baro başkanı tarafından bilgilendirme yapıldıktan sonra, avukatlar söz alarak 
kanun teklifi ile ilgili düşüncelerini ve eleştirilerini paylaştılar401. 

                                                           
392https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-
S%C3%BCr%C3%BCyor 
393 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-
S%C3%BCr%C3%BCyor 
394 https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15859&Desc=Savunma-Ankara 
395 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2104/barolar-mucadeleye-devam-ediyor 
396 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2105/kazanana-kadar-mucadeleyi-surdurecegiz 
397 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2106/barolar-yurttaslarin-sesidir 
398 http://www.kahramanmarasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126396 
399 http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126386 
400 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/sessiz-durmaeylemiyapildi 
401 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/avukatlik-kanunundayapilmasiplanlananyasadegisikligiileilgilitoplantiyapildi 

https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-S%C3%BCr%C3%BCyor
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-S%C3%BCr%C3%BCyor
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-S%C3%BCr%C3%BCyor
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15858&Desc=Avukatlar%C4%B1n-Direni%C5%9Fi-S%C3%BCr%C3%BCyor
https://www.istanbulbarosu.org.tr/HaberDetay.aspx?ID=15859&Desc=Savunma-Ankara
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2104/barolar-mucadeleye-devam-ediyor
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2105/kazanana-kadar-mucadeleyi-surdurecegiz
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2106/barolar-yurttaslarin-sesidir
http://www.kahramanmarasbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126396
http://www.kirklarelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126386
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/sessiz-durmaeylemiyapildi
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/avukatlik-kanunundayapilmasiplanlananyasadegisikligiileilgilitoplantiyapildi
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9 Temmuz 2020- Kocaeli Barosu’ndan “Savunma Ankara’ya” çağrısı: “Siz meslektaşlarımızı da 
sesimize ses, gücümüze güç katmak üzere, bugünden itibaren teklife ilişkin görüşmeler sona 
erinceye kadar yanımızda olmaya Ankara’ya davet ediyoruz.”402 

13 Temmuz 2020- Kocaeli Barosu; Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili 
olarak, Kocaeli Barosu mensubu tüm avukatlara SMS ile ulaştırılan anket sonrasında, katılımcıların 
%94,79’lık kısmının teklifi desteklemediği, %3,32’lik kısmının teklifi desteklediği, %1,90’lık 
kısmının da çekimser olarak görüş bildirdiği tespit edildiğini açıkladı403. 

MANİSA 

8 Temmuz 2020- Manisa Barosu adliye içerisinde alkışlı yürüyüş yapıldı: Çoklu baroya izin 
vermeyeceğiz!404. Yürüyüşün ardından adliye önünde oturma eylemi gerçekleştirildi405. 

MARDİN 

9 Temmuz 2020- Mardin Barosu Savunma Ankara’ya çağrısı yaptı406. 

MERSİN 

7 Temmuz 2020- Mersin Barosu Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı: "Cübbelerimize 
düğme dikmeye çalışıyorsunuz. Paralel baro istemiyoruz. Savunmaya dokunma. Meclis önünde 
nöbet eylemine devam edeceğiz”407  

Mersin Barosu çoklu baro süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya katılan avukatlar 
eylem sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini aktardı408. 

9 Temmuz 2020- Mersin Barosu Savunma Ankara’ya çağrısı yaptı409.  

14 Temmuz 2020- Mersin Baro Başkanı Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin merkez ve ilçelerde görev 
yapan avukatları ziyaret ederek, Meclisten geçen çoklu baro yasasının iptali için verdikleri mücadele 
ve süreç hakkında bilgi verdi410.  

MUĞLA 

8 Temmuz 2020- Muğla Barosu çoklu baroya karşı Sınırsızlık Meydanındaydı411. 

                                                           
402 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/savunma-ankaraya 
403 http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/anket-sonuclarihakkinda 
404 https://twitter.com/av_aliarslan/status/1280797842278318081?s=20 
405 https://twitter.com/ManisaBarosu/status/1280819637534457857?s=20 
406 https://twitter.com/avismailelik/status/1281001074116177921?s=20 
407 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1280513865286123520?s=20 
408 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1280528182316236803?s=20 
409 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1281172269583212544?s=20 
410 https://twitter.com/MersinBarosu/status/1283025153329438720?s=20 
411 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17346/coklu-baroyla-ilgili-yasa-calismalarini-prostesto-icin-
meslektaslarimiz-mugla-buyuksehir-belediye-baskanimiz-mentese-belediye-baskanimiz-stk-ve-siyasi-parti-temsilcileri-ile-
birlikte-sinirsizlik-meydanindaydik 

http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/savunma-ankaraya
http://www.kocaelibarosu.org.tr/haber/anket-sonuclarihakkinda
https://twitter.com/av_aliarslan/status/1280797842278318081?s=20
https://twitter.com/ManisaBarosu/status/1280819637534457857?s=20
https://twitter.com/avismailelik/status/1281001074116177921?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1280513865286123520?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1280528182316236803?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1281172269583212544?s=20
https://twitter.com/MersinBarosu/status/1283025153329438720?s=20
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17346/coklu-baroyla-ilgili-yasa-calismalarini-prostesto-icin-meslektaslarimiz-mugla-buyuksehir-belediye-baskanimiz-mentese-belediye-baskanimiz-stk-ve-siyasi-parti-temsilcileri-ile-birlikte-sinirsizlik-meydanindaydik
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17346/coklu-baroyla-ilgili-yasa-calismalarini-prostesto-icin-meslektaslarimiz-mugla-buyuksehir-belediye-baskanimiz-mentese-belediye-baskanimiz-stk-ve-siyasi-parti-temsilcileri-ile-birlikte-sinirsizlik-meydanindaydik
https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17346/coklu-baroyla-ilgili-yasa-calismalarini-prostesto-icin-meslektaslarimiz-mugla-buyuksehir-belediye-baskanimiz-mentese-belediye-baskanimiz-stk-ve-siyasi-parti-temsilcileri-ile-birlikte-sinirsizlik-meydanindaydik
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9 Temmuz 2020- Muğla Barosu Savunma Ankara’ya çağrısı yaptı412.   

ORDU 

8 Temmuz 2020- Ordu Barosu Başkanı Av. Haluk Murat Poyraz Karadeniz’de gerçekleştirdiği 
dalışta bir kez daha ifade etti: “Dağlar taşlar uçan kuşlar denizde balıklar duydu siz duymadınız! 
Paralel Baroya Hayır, Bölme, Vazgeçmeyeceğiz”413 

9 Temmuz 2020- Ordu Barosu Savunma Ankara’ya çağrısı yaptı414. 

SAKARYA 

07 Temmuz 2020- Sakarya Barosu avukatları, Çoklu Baroya ilişkin kanun teklifinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesini protesto etmek için, 15 Temmuz Demokrasi 
Meydanı’nda bir araya geldi ve oturma eylemi yaptı415.  

10 Temmuz 2020- Sakarya Barosu, Ankara Kuğulu Park’ta gerçekleşen nöbete katıldı. Baro 
sitesinde nöbetle ilgili açıklama yapıldı ve fotoğraflar paylaşıldı416.   

ŞANLIURFA 

07 Temmuz 2020- Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi gerçekleştirildi417. Bu açıklama 
nedeniyle Baro Başkanıyla birlikte 25 avukat hakkında soruşturma başlatıldı418.  

09 Temmuz 2020- Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Abdullah Öncel Savunma Ankara’ya çağrısı 
yaptı419.  

TEKİRDAĞ 

07 Temmuz 2020- Tekirdağ Barosu Hasan Ali Yücel Parkı’nda basın açıklaması, oturma eylemi 
yaptı; sonrasında Valilik önüne çelenk bırakıldı420.  

TRABZON 

07 Temmuz 2020- Trabzon Barosu, Meydan Park’ında basın açıklaması ve ardından oturma eylemi 
yaptı421. Çoklu Baroya Hayır pankartı asıldı422. 

                                                           
412 https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17347/savunmaankaraya-parelelbaroyahayir 
413 https://twitter.com/hmpoyraz/status/1280945933346316289?s=20 
414 https://twitter.com/OrduBaro/status/1281016135664762892?s=20 
415 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1424/baskan-burak-vazgecmeyecegiz-coklu-baroya-hayir.html 
416 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1425/baro-baskanlari-ankarada-nobette.html 
417 https://twitter.com/urfabarosuihm/status/1280220062495002626 
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1280510277663014912 
418 https://www.urfa.com/baro-baskani-ve-urfali-25-avukat-hakkinda-sorusturma-acildi/ 
419 https://twitter.com/zulkuf__ucar/status/1281001872783020033?s=20 
420http://www.tekirdagbarosu.org.tr/HaberDuyuru?Basin_Aciklamasi_Ve_Oturma_eylemi_Gerceklestirildi&=2094 
421 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1280531075404627970?s=20 
422 https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1281323064937062400?s=20 

https://www.muglabarosu.org.tr/HaberDetay/17347/savunmaankaraya-parelelbaroyahayir
https://twitter.com/hmpoyraz/status/1280945933346316289?s=20
https://twitter.com/OrduBaro/status/1281016135664762892?s=20
http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1424/baskan-burak-vazgecmeyecegiz-coklu-baroya-hayir.html
http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1425/baro-baskanlari-ankarada-nobette.html
https://twitter.com/urfabarosuihm/status/1280220062495002626
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1280510277663014912
https://www.urfa.com/baro-baskani-ve-urfali-25-avukat-hakkinda-sorusturma-acildi/
https://twitter.com/zulkuf__ucar/status/1281001872783020033?s=20
http://www.tekirdagbarosu.org.tr/HaberDuyuru?Basin_Aciklamasi_Ve_Oturma_eylemi_Gerceklestirildi&=2094
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1280531075404627970?s=20
https://twitter.com/SibelSuicmez/status/1281323064937062400?s=20
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TUNCELİ 

07 Temmuz 2020- Tunceli Barosu Sanat Sokağı’nda çoklu baro düzenlemesi hakkında basın 
açıklaması, ardından oturma eylemi gerçekleştirdi423. 

UŞAK 

07 Temmuz 2020- Uşak Barosu adliye önünde çoklu baro düzenlemesine karşı basın açıklaması 
gerçekleştirdi424.  

VAN 

07 Temmuz 2020- Van Barosu’nun çağrısıyla adliye önünde basın açıklamasının ardından oturma 
eylemi gerçekleştirildi425.  

09 Temmuz 2020- Van Barosu yasa görüşmeleri süresince avukatları destek için Kuğulu Park’ta 
başkanların devam ettirdiği nöbete çağrı yaptı426.  

YALOVA 

09 Temmuz 2020- Yalova Barosu yasa görüşmeleri süresince Kuğulu Park’ta başkanların devam 
ettirdiği nöbete çağrı yaptı427.  

YOZGAT 

09 Temmuz 2020- Yozgat Barosu yasa tasarısının TBMM Adalet Komisyonundan geçmesi üzerine 
çoklu baro hakkında yazılı basın açıklaması yaptı428. 

ZONGULDAK 

07 Temmuz 2020- Zonguldak Barosunun çağrısıyla Avukatlık Kanunu’nda yapılması planlanan 
değişikliğe karşı Zonguldak merkez ve tüm ilçe adliyelerinin önünde oturma eylemi yapıldı429. 

 

 

 

 

                                                           
423 http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126362 
424 http://www.usakbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126344 
425 http://www.vanbarosu.org.tr/basina-ve-kamuoyuna-h-605.html 
426https://twitter.com/VanBaro/status/1280999942031642626 
427 https://twitter.com/YalovaBarosu/status/1281117816284950528 
428 http://www.yozgatbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126378 
429 http://www.zonguldakbarosu.org.tr/adliye-onunde-oturma-eylemi-gerceklestirildi/ 
 

http://www.tuncelibarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126362
http://www.usakbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126344
http://www.vanbarosu.org.tr/basina-ve-kamuoyuna-h-605.html
https://twitter.com/VanBaro/status/1280999942031642626
https://twitter.com/YalovaBarosu/status/1281117816284950528
http://www.yozgatbarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=126378
http://www.zonguldakbarosu.org.tr/adliye-onunde-oturma-eylemi-gerceklestirildi/
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(3 Temmuz Sıhhıye Adliyesi Önü - Ankara Barosu Twitter hesabından alımıştır) 

V. BÖLÜM  

SAVUNMA EYLEMLERİNE YÖNELİK ENGELLEMELER 

İktidarın çoklu baroyu içeren Avukatlık Yasası değişikliğine ilişkin çalışmalarını durdurmaması 
üzerine Baroların gerçekleştirdiği, tüm şehirlere ve hatta ilçelere yayılan eylemlere birçok yerde 
polis müdahalesi oldu ve akabinde soruşturmalar açıldı.  

Bu başlık altında yukarıda kronolojik olarak yer verilen eylemler süresince tespit edebildiğimiz 
müdahalelere yer verilecektir.  

20 Haziran 2020 

BURSA- Savunma yürüyüşünün ikinci gününde, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, TBB 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, yönetim 
kurulu üyeleri ve meslektaşlarıyla birlikte Ankara 
yürüyüşü sırasında hukuksuz maden inşası için 
direniş gösterilen Yenişehir Kirazlıyayla Köyü’nü 
ziyaret etmek istedi, ancak kolluk güçlerince 
engellendi.430 

 

                                                           
430 https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274378415966171140 
 

(Bursa Barosu resmi web sitesinden) 

https://twitter.com/BursaBarosu/status/1274378415966171140
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ANKARA431- Savunma yürüyüşünün son etabında, Türkiye’nin tüm illerinden Ankara’da buluşmak 
üzere yola çıkan baro başkanlarının, sabah saatlerinde Eskişehir Yolu üzerindeki giriş kapısında 
karşılanması planlanmıştı. 

Ancak şehre girmek isteyen baro başkanlarının polis tarafından önü kesildi ve yürüyüşleri bu 
noktada engellenmek istendi. 

58 baro başkanı ile çok sayıda avukatın Ankara’nın şehre giriş kapısından yürüyerek geçmesine 
izin vermeyen polis, önce valilik izninin olmayışını sonra da salgın önlemlerini gerekçe gösterdi. 

Şehrin girişinde, karşılama noktasında, cübbeleriyle birlikte baro başkanlarını bekleyen avukatların 
da baro başkanlarının yanına gitmesi yine polis tarafından engellendi. 

 

Müdahale sırasında Gaziantep Baro 
Başkanı Bektaş Şarklı ve İzmir Baro 
Başkanı Özkan Yücel, polisin fiziksel 
şiddetine maruz kaldı.432 

Müdahale sürerken, yolu trafiğe 
kapadıkları iddia edilerek yürüyüşleri 
engellenmek istenen avukatlar, 
bulundukları alandan ittirilerek akan 
trafiğin içine atıldı. 

Baro başkanlarının yürüyüşünün engellenmesi, onlarla buluşmak üzere bekleyen avukatlar 
tarafından protesto edildi433. Bir süre sonra avukatlar baro başkanlarına doğru yürümek istedi. 
Ancak bu yürüyüş de polis tarafından engellendi. Pandemiyi bahane eden polis, sosyal mesafe 
kurallarına uygun, tek sıra halinde gerçekleştirilecek yürüyüşe de “talimat geldiğini” söyleyerek 
engel oldu434.   

Baro Başkanları yürüyüşlerine izin verilene, yol açılana kadar alanı terk etmeyeceklerini 
açıkladıktan sonra polis müdahalesi çeşitli biçimlerde devam etti.  

Yol kenarında bulunan inşaat alanının önünde eylemlerine devam eden avukatların çevresi kısa 
süre sonra polis barikatları ile sarıldı. Polis alana giriş-çıkışlara engel olmak istedi. 

Gündüz saatlerinde güneşin altında ve açık alanda eylemlerine devam eden avukatlara Ankara 
Büyükşehir Belediyesi tarafından güneşten korunmaları için çadırlar gönderildi. Ancak polis 
tarafından bu çadırların da alana girişi engellendi. 

                                                           
431 Ankara-Eskişehir Yolu Direnişi olarak andığımız eylem yukarıda detaylı olarak anlatıldığı için polisin haksız 
müdahaleleri burada yalnızca özet olarak sunuldu. 
432 https://t24.com.tr/video/polisin-gaziantep-baro-baskani-av-bektas-sarkli-ya-yonelik-sert-mudahalesi-boyle-
goruntulendi,29953 
433 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274975191307780098?s=20 
434 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274990359907635208?s=20  

https://t24.com.tr/video/polisin-gaziantep-baro-baskani-av-bektas-sarkli-ya-yonelik-sert-mudahalesi-boyle-goruntulendi,29953
https://t24.com.tr/video/polisin-gaziantep-baro-baskani-av-bektas-sarkli-ya-yonelik-sert-mudahalesi-boyle-goruntulendi,29953
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274975191307780098?s=20
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1274990359907635208?s=20
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Gün içinde polis, görüntü almak ve haber yapmak isteyen basın mensuplarına da defalarca kez 
müdahale etti. Basın mensuplarını kollarından çekiştirerek avukatların arasından çıkaran kolluk, 
basın mensuplarını çembere aldı. Avukatlar "Özgür Basın Susturulamaz" sloganları atarak 
müdahaleyi protesto etti435. Bir süre sonra alanda basın kalmadı, içeriye yeniden girmek isteyen 
muhabirlere izin verilmedi. 

Ertesi gün sabah saatlerine kadar devam eden eyleme polis defalarca farklı biçimlerde müdahale 
etti. Avukat, Baro Başkanları, gazeteciler ve yurttaşlar başta serbestçe giriş-çıkış yaparken ilerleyen 
saatlerde polis, önce avukat olmayanların alana girişini engelledi. Daha sonra yemek-tuvalet gibi 
ihtiyaçlar için barikatın dışına çıkan avukatların alana tekrar girişlerini engelledi ve gece boyunca 
yalnızca baro başkanlarının alana giriş-çıkışlarına müsaade etti. 

 

Eylem alanı içindeki avukatlara temel ihtiyaç malzemelerinin meslektaşları tarafından iletilmesi 
sırasında polis içerideki ve dışarıdaki avukatlara defalarca kez müdahale etti. Cübbeleriyle alana 
gelip destek vermek isteyen avukatlar, polis tarafından barikatların çevresinden uzaklaştırılmaya 
çalıştı. 

Eylem boyunca aralıklarla gerçekleşen fiziki saldırılar sırasında çok sayıda avukat darp edildi. 

Özgürlükçü Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Av. Şevin Kaya da bu saldırılardan birinde 
polis tarafından darp edildi ve yerde sürüklendi. 436 

Direniş alanına seyyar tuvalet kurulmasına müsaade etmeyen, sabahtan beri hukuksuz 
müdahalelerde sıfır sosyal mesafe uygulayan kolluk gece de direniş alanında maske kontrolü adı 
altında eylemcileri taciz etti437.  

Yukarıdaki bölümlerde detaylandırılan Ankara-Eskişehir yolu eylemleri sırasında yapılan 
müdahaleler arasında; eyleme korna çalarak destek veren vatandaşlara kesilen para cezaları, Baro 
Başkanları ve avukatların ihtiyaçlarını gidermek için gün boyunca uğradıkları pastaneye sosyal 
mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle kesilen para cezası ve yine eyleme destek vermek 
isteyen bir avukata kesilen para cezası da bulunuyor.438 

                                                           
435 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275051307469025281?s=20 
436 https://twitter.com/ohdankara/status/1275134294780977154 
437 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275195479442296838?s=20 
438 https://www.birgun.net/haber/baro-baskanlarinin-gittigi-pastaneye-ceza-kesmisler-305676 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275051307469025281?s=20
https://twitter.com/ohdankara/status/1275134294780977154
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1275195479442296838?s=20
https://www.birgun.net/haber/baro-baskanlarinin-gittigi-pastaneye-ceza-kesmisler-305676
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Pek çok avukatın polis tarafından darp edildiği eylemle ilgili olarak savcılık emniyete yazdığı 
müzekkere ile 2911 sayılı Kanuna muhalefet eden “şüphelilerin” teşhisi ve ifadelerinin alınmasını 
istedi. Ankara Barosu üyesi iki avukat dosya kapsamında emniyete ifade için çağrıldı. Avukatlar 
ifadelerini savcılıkta vereceklerini belirtiler. Suç no kaydı olan dosyanın Rapor tarihi itibariyle 
Savcılık soruşturma kaydı yapılmadı 

Polis Müdahalesine İlişkin Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı 

Bu raporun hazırlıkları esnasında, 16.12.2020 tarihinde, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 
tarafından 22 Haziran 2020 günü Ankara-Eskişehir yolu üzerindeki polis müdahalesinin hukuka 
aykırılığının tespiti için Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuru sonuçlandı.  

Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç’un başkanlığındaki Ombudsmanlık, baro başkanlarına yönelik 
gerçekleştirilen kolluk müdahalesinin, “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün ihlaline yol açtığı” 
tespitiyle “söz konusu toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün ihlaline yol açan bu türden kolluk 
müdahalelerinin yeniden yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması hususunda Ankara 
Valiliği’ne, barışçıl ve kamu düzenini aksatmayan toplantı ve düşünceyi açıklama özgürlüklerinin, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına uygun şekilde, önünün açılması amacına yönelik yasal, 
idari ve kurumsal tedbirlerin alınması konusunda İçişleri Bakanlığı’na tavsiyede bulunulmasına”  
karar verildi.439 

Kararda yer verilen: “(56.2) Polisin, baro başkanlarından oluşan gruba yönelik olabildiğince 
nezaket içerisinde davranarak hareket ettiği; karşılıklı diyalog ve işbirliği içerisinde baro 
başkanlarının taleplerini yerine getirmeye gayret ettiği anlaşılmaktadır.  

(56.3) Üstelik baro başkanlarının 22 Haziran 2020 gününü takip eden diğer günlerde 
gerçekleştirdiği protestolarına yönelik polisin davranışları takdire şayan bir görünüm arz 
etmektedir. Zira bu günlerde baro başkanları, Kuğulu Park, Tunus Caddesi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Dikmen kapısı önünde de bir araya gelip protestoda bulunmuşlar ve kolluk birimleri 
gerekli müsamaha içerisinde davranarak müdahalede bulunmamış ve gösterici grubun 
etkinlikleri sürdürmelerine imkân vermiştir. Ancak 22 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
müdahalede ise aynı müsamahanın sergilenmesi noktasında tereddüt hâsıl olmuştur.” 
değerlendirmesinin Eskişehir Yolu, Sıhhiye Adliyesi ve Kuğulu Park nöbetindeki müdahaleler göz 
önüne alındığında gerçekliğinin olmadığı anlaşılmaktadır.  

22 Haziran 2020 

SAKARYA- Ankara polisinin kent girişinde Baro Başkanları 
ve avukatlara karşı haksız müdahalesine ilişkin Sakarya 
Barosu Avukat Hakları Merkezi ve Baro Başkanlığı 
tarafından Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması 
düzenlendi.440 

Bu basın açıklaması ile ilgili olarak Sakarya Barosu Avukat 
Hakları Merkezi Başkanı Av. Hikmet Epözdemir ve 
Sakarya Barosu’nun önceki dönem Baro Başkanı Av. 
Zafer Kazan hakkında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü 

                                                           
439 https://bianet.org/bianet/hukuk/237492-kamu-denetciligi-kurumu-baro-baskanlarina-mudahale-hak-ihlalidir 
440 http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1412/sakarya-barosu-savunma-susturulamaz.html 

(Sakarya Barosu resmi web sitesinden) 

https://bianet.org/bianet/hukuk/237492-kamu-denetciligi-kurumu-baro-baskanlarina-mudahale-hak-ihlalidir
http://www.sakaryabarosu.org.tr/haber/1412/sakarya-barosu-savunma-susturulamaz.html
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tarafından suç duyurusunda bulunulması üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” 
suçlamasıyla soruşturma dosyası açıldı. 

23 Haziran 2020 

BURSA- Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması ve oturma eylemi yapıldı. Bursa'da sabah erken 
saatlerinde Uluyol’da bulunan adliye önünde nöbet tutan avukatlar daha sonra Kent Meydanına 
yürümek istedi fakat polis yürüyüşü barikat kurarak engel oldu441. 

26 Haziran 2020 

SAKARYA- Çoklu baroya hayır demek ve 22-23 Haziran günlerinde Ankara’da Baro Başkanlarına 
yapılan saldırıyı kınamak için Yeni Camii önünde toplanan Sakarya Barosu avukatlarının yürüyüşü 
polis tarafından hukuksuz olarak engellendi. Engellenme üzerine toplanılan alanda avukatlar 3 
saate yakın oturma eyleminin sonunda yürüyüşünü gerçekleştirdi.442 

29 Haziran 2020 

ANTALYA- Antalya Barosu’nun “Cübbelerimize ilik açtırmayız, düğme diktirmeyiz” diyerek Antalya 
Müzesi önüne yaptığı çağrı üzerine, eyleme yalnızca birkaç saat kala Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu’nun eylemlere ilişkin yasaklama kararı aldığı duyuruldu. Antalya Barosu üyesi avukatlar, 
baro binası üzerinde bir araya gelerek açıklama yaptı443. 

Milli Beka Hareketi adlı dernek, Eskişehir Yolundaki polis müdahalesi ile ilgili suç duyurusunda 
bulunan Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan hakkında suç duyurusunda bulundu.444 

DENİZLİ- Savunma yürüyüşü polis barikatıyla engellenmek istendi. Engellemelere rağmen Denizli 
Barosu maliye ışıklarına kadar yürüyerek basın açıklaması yaptı445.  

İZMİR- İzmir Barosu Merkez Binası 
önünde toplanan avukatlar polis 
barikatıyla engellendi. Polis eylemi 
sürdürme kararlılığında olan 
avukatlara müdahalede bulundu. 
Avukatlar saat 23.00’a kadar oturma 
eylemi yaptı. Av. Özkan Yücel, bu 
süreçte tüm avukatları İzmir Barosu 
önünde her gün 19.00’dan itibaren 
düzenlenecek oturma eylemine davet 
etti446. 

                                                           
441 http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-basina-ve-kamuoyuna-2.html 
    https://www.evrensel.net/haber/407749/adliyelerden-savunma-susmadi-susmayacak-sloganlari-yukseldi 
442 https://medyabar.com/haber/4925350/sakarya-barosu-polis-esliginde-boyle-yurudu-iste-fotograflar 
443 https://tele1.com.tr/baro-eylemlerine-valilik-engeli-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-182768/ 
444 https://twitter.com/millibeka/status/1277592531623165952?s=20 
445 https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1277981353359708165?s=20 
    https://www.aynahaber.net/haberler/gundem/savunma-polis-barikatina-ragmen-susmadi/24719/ 
446 https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2094/savunmaya-barikat 

(Fotoğraf: İzmir Barosu resmi web sitesinden) 

http://bursabarosu.org.tr/tr/gundem-basin-aciklamalari-basina-ve-kamuoyuna-2.html
https://www.evrensel.net/haber/407749/adliyelerden-savunma-susmadi-susmayacak-sloganlari-yukseldi
https://medyabar.com/haber/4925350/sakarya-barosu-polis-esliginde-boyle-yurudu-iste-fotograflar
https://tele1.com.tr/baro-eylemlerine-valilik-engeli-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-182768/
https://twitter.com/millibeka/status/1277592531623165952?s=20
https://twitter.com/DENIZLIBARO/status/1277981353359708165?s=20
https://www.aynahaber.net/haberler/gundem/savunma-polis-barikatina-ragmen-susmadi/24719/
https://www.izmirbarosu.org.tr/HaberDetay/2094/savunmaya-barikat


61 
 

 

30 Haziran 2020 

ADANA- Adana Barosu'nun eski Adana Adliyesi önünde yapacağı yürüyüşe polis müdahale etti447. 
Müdahalenin ardından eski adliye binası önünde oturma eylemi yapıldı.  

DİYARBAKIR- Diyarbakır Barosu, “Haksızlığa, Hukuksuzluğa, Adaletsizliğe, Çoklu Baroya Karşı” 
Diyarbakır Adliyesi’nden Dört Ayaklı Minareye yapılacak yürüyüş ve basın açıklamasına çağrı 
yaptı448.   

Yürüyüş polis tarafından engellendi. Engelleme üzerine Adliye önünde yapılan basın açıklamasının 
ardından oturma eylemi gerçekleştirildi449. Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Cihan Aydın yaptığı 
açıklamada “kamu güvenliği kisvesi altında yapılan bu kısıtlamayı kabul etmediklerini” belirtti.  

2 Temmuz 2020  

ANKARA450- TBMM Adalet Komisyonunda, baroları bölmeyi öngören kanun teklifinin görüşmelerine 
başlandı.  

2 Temmuz 2020 günü komisyon görüşmelerini takip etmek isteyen Baro Başkanları, Meclis’in 
Çankaya Kapısı girişinden içeri alınmadı. 

Güvenlik amirleri Baro Başkanlarına, Meclis'in girişinde bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda 
beklemeleri önerisinde bulundu. Baro Başkanları, Komisyon'a katılım talepleriyle ilgili görüşmelerin 
devam ettiğini belirterek öneriyi reddetti. Polis, Meclis önünde bekleme iradesini sürdüren baro 
başkanlarının çevresine güvenlik şeridi çekti. 

 

İlerleyen saatlerde polis, bu güvenlik şeridini 
daraltmak ve Baro Başkanlarının Meclis önündeki 
eylemini halkın gözünden uzaklaştırmak istedi. 

 

Meclis kapısında saatlerdir bekleyen baro başkanlarının oturmaları için getirilen bankları polis 
alana almak istemedi. CHP’li Milletvekillerinin itirazına karşılık polis, bankların getirildiği aracı 
durdurdu. Polisin tutumuna tepki gösteren CHP’li vekiller araçtan bankları taşıyarak baro 
başkanlarının yanına getirdi.451 

                                                           
447 https://twitter.com/chdadana/status/1277920481866326018?s=20 
448 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277899568798195712?s=20 
449 https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277965901736800256?s=20 
450 Bu süreçte yaşanan hak ihlalleri yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde yalnızca 
özet olarak sunuldu. 
451https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-

gore-en-riskli-alandayiz 

https://twitter.com/chdadana/status/1277920481866326018?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277899568798195712?s=20
https://twitter.com/Diyarbakirbaro/status/1277965901736800256?s=20
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-gore-en-riskli-alandayiz
https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/07/02/barolar-koronaya-ragmen-komisyonda-hayat-eve-sigara-gore-en-riskli-alandayiz
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Akşam saatlerinde polis, baro başkanlarını abluka altına alarak, başkanlar dışındaki herkesi 
alandan çıkardı.452 

Baro Başkanları Meclis kapısında sabahlarken aynı gün Ankara Valiliği; çoklu baro düzenlemesini 
protesto eden barolar tarafından 3 Temmuz günü Anıtpark’ta yapılması planlanan “Büyük Savunma 
Mitingini” engellemeye yönelik olarak kentte 15 gün süre ile eylem, gösteri ve yürüyüşlerin 
yasaklandığını duyurdu.453 

3 Temmuz 2020 

ANKARA454- Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02/07/2020 tarihli hukuka aykırı kararı ve 
Mitingin yapılması planlanan Anıtpark’ın tamamen kapatılması üzerine Ankara Barosu, gerek bu 
karar gerekse 22/06/2020 günü Baro Başkanları’nın Ankara girişinde uğradıkları hukuka aykırı 
engellemeye karşı çok sayıda Baro Başkanıyla birlikte suç duyurusunda bulunacaklarını üyelerine 
duyurdu ve suç duyurusuna imza sunmak üzere meslektaşları 3 Temmuz günü Ankara Adliyesi’ne 
davet etti.455 

Adliye önünde toplanan avukatlar, halen görüşmelerin devam ettiği Meclis’e doğru yürümek 
istediler. Ancak avukatlara polis tarafından gaz sıkılarak müdahale edildi. 

 

Hukuka aykırı şekilde adliye önünde 
kalmaya zorlanan avukatlar, 
bulundukları yeri direniş alanına 
çevirdi ve Çoklu Baro Eylemleri 
burada ertesi gün sabah saatlerine 
kadar devam etti.456 

Çoklu Baro Eylemlerine destek 
vermek isteyen yurttaşlar adliye 
etrafındaki polis bariyerlerinden içeri 
alınmadı. Avukatların kitlesel eylemi, 

adliye önüne getirilen otobüslerle kapatılarak kamuoyundan gizlenmeye çalışıldı. 

Polisin hukuka aykırı şekilde engellemeye çalıştığı ve çok sayıda avukatı darp ettiği eylemle ilgili 
olarak Ankara, İstanbul, Eskişehir, Gaziantep, Bursa ve Adana Barolarına kayıtlı 23 avukat hakkında 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

İfadeye çağrılan avukatlara yöneltilen suçlamalar arasında 2911 sayılı kanuna muhalefet, görevi 
yaptırmamak için direnme, yaralama, kamu görevlisine hakaret ve devletin egemenlik alametlerini 
aşağılama suçları bulunuyor. 

                                                           
452 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278803743119736834 
453 http://www.ankara.gov.tr/ankara-valiligi-il-umumi-hifzissihha-kurulunun-02072020-tarih-ve-202057-sayili-karari 
454 Bu süreçte yaşanan hak ihlalleri yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde yalnızca 
özet olarak sunuldu. 
455 http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6173 
456 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279043390441762816 

(Fotoğraf: AA) 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1278803743119736834
http://www.ankara.gov.tr/ankara-valiligi-il-umumi-hifzissihha-kurulunun-02072020-tarih-ve-202057-sayili-karari
http://www.ankarabarosu.org.tr/HaberDuyuru.aspx?DUYURU&=6173
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279043390441762816
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4 Temmuz 2020 

ANKARA457- Komisyon görüşmeleri devam ederken Meclis kapısı önündeki bekleyişlerini sürdüren 
Baro Başkanları’nın etrafı yüzlerce metrelik barikatlarla çevrildi.458 

O gün Baro Başkanları önceki günlerden farklı olarak, Meclis bahçesine dahi alınmayarak yol 
üzerinde oturmak zorunda bırakıldı.459 

07 Temmuz 2020  

ŞANLIURFA- Şanlıurfa Adliyesi önünde oturma eylemi gerçekleştirildi460. Bu açıklama nedeniyle 
Baro Başkanıyla birlikte 25 avukat hakkında soruşturma başlatıldı461.  

9 Temmuz 2020 

ANKARA462- Avukatlık Yasasında değişiklik öngören yasa teklifi 80 Baronun itirazına rağmen Adalet 
Komisyonu’nda kabul edildi ve TBMM Genel Kurulu’na sevk edilerek görüşülmeye başlandı. 

Bunun üzerine baro başkanları yasa teklifinin Meclis’te görüşüldüğü süre boyunca Ankara’da 
nöbette olacaklarını açıkladı ve meslektaşlarını Kuğulu Park’taki savunma nöbetine çağırdı. 

Baro başkanlarının Kuğulu Park’ta nöbete başlamasının ardından kısa süre içinde parkın etrafı 
polis tarafından "valilik kararı var” denilerek çevrildi. 

 

Basın da dahil olmak üzere baro başkanları dışındaki herkes 
alanın dışına çıkarıldı.  

Parkın etrafına barikat kuran polis, avukatlar ve gazeteciler de 
dahil olmak üzere baro başkanları dışında kimsenin içeri 
girmesine izin vermezken zaman zaman toplananlara sosyal 
mesafeye uyulması anonsu ile dağılma çağrısı yaptı. Onlarca 
polis otobüsünün getirildiği bölgede, kaldırımlar sıra sıra polis 

otobüsleriyle çevrilerek vatandaşların gruplar halinde beklemesine engel olundu.463 

Gazeteciler için bariyerle kapatılmış ayrı bir alan oluşturan polis, turkuaz basın kartı olmayan 
gazetecileri buraya da almadı.464  

                                                           
457 Bu süreçte yaşanan hak ihlalleri yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde yalnızca 
özet olarak sunuldu. 
458 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279472065863651332 
459 https://twitter.com/CihnAydin/status/1279323218332061696?s=20 
460 https://twitter.com/urfabarosuihm/status/1280220062495002626 
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1280510277663014912 
461 https://www.urfa.com/baro-baskani-ve-urfali-25-avukat-hakkinda-sorusturma-acildi/ 
462 Bu süreçte yaşanan hak ihlalleri yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde yalnızca 
özet olarak sunuldu. 
463 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087 
464 https://m.bianet.org/bianet/siyaset/227168-baro-baskanlari-ankara-da-nobet-polis-ablukasinda 

https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1279472065863651332
https://twitter.com/CihnAydin/status/1279323218332061696?s=20
https://twitter.com/urfabarosuihm/status/1280220062495002626
https://twitter.com/avabdullahoncel/status/1280510277663014912
https://www.urfa.com/baro-baskani-ve-urfali-25-avukat-hakkinda-sorusturma-acildi/
https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-53356087
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/227168-baro-baskanlari-ankara-da-nobet-polis-ablukasinda
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Diğer savunma eylemlerinde olduğu gibi burada da polis, avukatlara fiziki saldırılarda bulundu. 

Eyleme hazırladıkları dövizlerle destek veren avukatların dövizleri görülmesin diye polis önlerine 
otobüs çekerek engel olmaya çalıştı.465 

Polis barikatını aşarak çim alanda tek başına yerde oturan kadın avukat, polis tarafından zor 
kullanılarak alan dışına çıkarıldı.466 

10 Temmuz 2020 

ANKARA467- Savunma nöbeti 10 Temmuz günü öğle saatlerine kadar Kuğulu Park’ta devam etti. 
Avukatlar yine polis barikatından içeri alınmadı.  

Savunma nöbetindeki avukatlardan bir kısmı dövizlerle ve sloganlarla Tunalı Hilmi Caddesi 
üzerinde bir yürüyüş gerçekleştirerek yeniden eylem alanına döndü. Kaldırım üzerinden yürüyen 
avukatları polis yine neden göstermeksizin engellemeye çalıştı.468 

Kuğulupark’ta direnen avukatlara korna çalarak destek olan en az bir avukat hakkında rahatsızlık 
vermek gerekçesiyle polis tarafından idari para cezası uygulandığı tespit edildi.  

Öğle saatlerinde avukatlar, Baro Başkanlarıyla birlikte dilekçe vermek üzere Kuğulu Park’tan 
Meclise doğru yürümek istedi. Yürüyüş yine polis tarafından engellenmeye çalışıldı.469 

Yürüyüş boyunca avukatların önüne defalarca kez polis tarafından kesildi. Kuğulu Park’tan 
yürüyüşe başlayan avukatlar henüz Meclis’e gelmeden Tunus Caddesi üzerinde durduruldu ve 
yürüyüşe müsaade edilmedi. 

Yürüyüş konusunda ısrar eden avukatlar dilekçelerini Baro 
Başkanlarıyla birlikte Meclise ilettikten sonra Sıhhiye’de 
bulunan Ankara Adalet Sarayı’na doğru yürüyüş devam etti. 

Yürüyüşün son durağında, Polis bu kez adliye çevresine 
yerleştirdiği bariyerle adliye önünde toplanan avukatlar ve 
baro başkanlarının içeriye girişine engel olmaya çalıştı. 

Baro Başkanlarının Adliye binası içinde bulunan Ankara 
Barosuna girişi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
talimatıyla engellendi.470  

  

                                                           
465 https://twitter.com/demetyilan/status/1281238781698473984 
466 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281289085190111235 
467 Bu süreçte yaşanan hak ihlalleri yukarıdaki bölümlerde detaylı olarak anlatıldığı için bu bölümde yalnızca 
özet olarak sunuldu. 
468 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281521281805029376 
469 https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281556891236216834 
470 https://twitter.com/ankarabarosu/status/1281666060895354882 

https://twitter.com/demetyilan/status/1281238781698473984
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281289085190111235
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281521281805029376
https://twitter.com/toplumsal_hukuk/status/1281556891236216834
https://twitter.com/ankarabarosu/status/1281666060895354882
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VI. SON SÖZ YERİNE  

Avukatlık yasası değişikliğine karşı gelişen savunma eylemleri Baro Başkanlarının Savunma 
Yürüyüşü, Ankara Eskişehir yolu girişindeki 27 saatlik direniş, Sıhhiye Adliyesi önündeki buluşma 
ve Kuğulu Park’tan TBMM’ye, ardından Sıhhiye Adliyesine yapılan yürüyüşle simgeleşse de 
Türkiye’nin neredeyse bütün illerine yayılan, bir aya yakın süre devam eden, binlerce avukatı 
savunmaya sahip çıkmak üzere seferber eden eylemler olarak tarihte yerini aldı.  

Savunma eylemleri, iktidarın yasa değişikliğini meşrulaştırmasına olanak vermedi. Eylemler 
sadece avukatlara değil, yargı emekçilerine, AKP iktidarının antidemokratik uygulamalarıyla 
sesleri kısılan, hakları gasp edilen toplum kesimlerine umut verdi.  

Yasa değişikliği TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken yüzlerce avukat, OHAL sürecinden bu yana 
Ankara’nın toplumsal muhalefete yasaklanan caddelerinde, çevrede bulunanların alkışları 
arasında “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye Devam” sloganlarıyla yürürken, TBMM’den çıkacak 
yasanın meşru olmadığını, iradelerini yansıtmadığını ifade ederek yasayı baştan hükümsüz 
kılıyordu.  

Bu daha başlangıç sözü hepimize pek çok sorumluluk yüklüyor. “Savunma” eylemi bugün basitçe 
elimizde olana sahip çıkma anlamı taşımıyor. Savunma bugün kendisini ve tüm diğer hakları yok 
sayan iktidarın karşısında mücadele içinde kendisini yeniden kurmak zorunda.  

 

 

 

 

 

 

 

 










