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AVUKATLAR ÇALIŞMA GRUBU 3. TOPLANTISI 

 

3 Nisan 2020 

 

İstanbul 

Zoom Online Toplantı  

 

 

 

 

 

 
Toplantı Gündemi 

14.00-14.15 Proje hakkında güncel bilgi paylaşımı ve tanışma  

 

14.15-15.45 Yasal mevzuatta son güncel değişiklikler ve tartışma 

15.45- 16.00: TÜSEV’in yeni dönem hedefleri ve çalışma grubunun gelecek dönemi  

 

 

 

 

Toplantıya Katılanlar 
Mazeret Bildirerek Toplantıya 

Katılamayanlar 

Ulaş Karan Birsen Atakan 

Sadife Karataş Kural Selmin Cansu Demir 

Meryem Kavak Özlem Özkan 

İlkay Bahçetepe Yasemin Öz 

Deniz Bayram Tora Pekin 

Levent Korkut  

Rana Kotan (TÜSEV)  

Zeynep Ekin Aklar (TÜSEV)  

Nazlı Türker (TÜSEV)  

Bilge Sayıcı Pehlivan (TÜSEV)  

 

 

 

Avukatlar Ağı Çalışma Grubu 3. Toplantı Notları 
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Genel durum özeti:  

 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de COVID-19 salgınının sağlık açısından etkileri azalsa 

bile uzun vadede ekonomik, siyasi ve sivil alanda bir daralma olması beklenmektedir. Sivil 

toplum için finansal sürdürülebilirlik kaygıları yanı sıra sivil toplum hukuku ve doğal olarak 

sivil alanın var oluş kaygısıyla doğrudan ilişkili olan problemlerin artacağı da ayrıca 

öngörülmektedir. Son yıllarda birçok hükümetin merkeziyetçi ve otoriter bir yönetimi 

pekiştirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirmelerine ek olarak pandemiyle mücadele 

sırasında da bu yollara sıklıkla başvurulmaya devam edilmesi, pandemi sonrasında da sivil 

toplumu bekleyen zorlukların artabileceği fikrini destekleyici niteliktedir.  

 

Bu bağlamda, STK’lar ve sivil toplumun varlığı için çalışan tüm paydaşlar için strateji 

değişiklikleri yapmak, gündemi takip edip olası adımları belirlemek, pandemiyle mücadele için 

kısa dönemli acil eylem planları tasarlayıp, sosyo – politik gelişmeler ışığında orta ve uzun 

vadeli planlar yapmak kaçınılmaz olarak gözükmektedir. 

 

Bu gelişmeler ışığında bir araya gelen Avukatlar Ağı Çalışma Grubu da orta ve uzun vadeli 

hedeflerin ve zaman planlarının mevcut duruma uygun olarak güncellenmesi üzerinde fikir 

alışverişinde bulundu. Benzer şekilde, COVID sonrası dönemde sivil toplumun karşılaşacağı 

sorunlara yönelik ortak bir söz üretmenin mümkün olup olmayacağı da toplantı esnasında 

tartışıldı. 

 

COVID-19 salgını ve salgınla mücadele için alınan önlem ve tedbirlerin sivil topluma 

olası etkileri: 

  

• STK’ların kira, vergi vb. giderlerini ödeyememe problemi 

• AB gibi uluslararası kurumlardan alınan hibelerin finansal ve idari işleyişi 

• Genel kurul, yönetim kurulu toplantıları gibi STK’ların idari işleyişine yönelik 

toplantıların online platformlar üzerinde yapılıp yapılamayacağı  

• STK profesyonellerinin istihdam durumu 

• Hibe/fon alan kuruluşlar açısından bu kaynakların devamlılığı/sürdürülebilirliği  

• Merkezi düzeyde savunuculuk faaliyetlerinin sekteye uğraması 
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Dernekler için üye bildirimlerinin il/ilçe sivil toplumla ilişkiler genel müdürlüklerine 

bildirimlerinin zorunlu hale getirilmesine yönelik çekinceler ve öneriler:  

 

• Son yıllarda azalan dernek üye sayılarının bu uygulamayla birlikte daha da azalması 

öngörülmektedir. Bu anlamda bu uygulamanın örgütlenme özgürlüğü açısından 

caydırıcı etkisi olacağı da tahmin edilmektedir. 

•  

• Dernek üyelik bilgilerinin KVKK kapsamında ‘özel nitelikli veri’ olarak kabul edilmesi 

ve fakat bildirim zorunluluğuyla birlikte kimlik numarası dahil başka bilgilerin de talep 

ediliyor oluşu çelişkili bir durum yaratmaktadır.  

• Düzenlemeyle birlikte öngörülen idari para cezasının tam olarak ne şekilde 

uygulanacağına yönelik muğlak bir durum bulunmaktadır.  

 

Kanun teklifi önerisi: 

 

Avukatlar Ağı çalışma grubunun önceki toplantılarında hazırlanmasına karar verilen Kanun 

Teklifi önerisi Ulaş Karan tarafından hazırlanarak ve grubun katkıları alındıktan son haline 

getirilmesine karar verildi. Dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuata dair değişiklik önerilerinin 

yer aldığı metnin çalışma grubu ve TÜSEV’in uzun vadeli savunuculuk çalışmaları açısından 

önemli rol oynayacağı paylaşıldı. Ancak, mevcut durum sebebiyle kısa vadede bu alanda 

çalışmaların yapılmasına uygun ortam olmadığı konusunda katılımcılar fikir birliği sağladı.  

 

Avukatlar Ağının geleceği: 

 

Ağın şimdiki üyeleri ve TÜSEV’in ve ağdaki kişilerin önereceği yeni isimlerle Avukatlar 

Ağının çalışmalarına düzenli toplantılarla devam etmesi kararlaştırıldı.  

 

Çalışma modelinin nasıl olacağı, amaç, hedef ve beklentilerin net bir şekilde tanımlandığı bir 

çerçeve metnin TÜSEV tarafından hazırlanması talep edildi.  

 

Çalışma alanları ve ihtiyaç duyulabilecek uzmanlıklar düşünülerek Ağa sürekli ya da belirli 

toplantılar kapsamında alanında uzman avukatların katılmasının faydalı olabileceği paylaşıldı. 

(örn: KVKK konusunda uzman bir avukat) 

 


