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Sayın Başkan Yardımcısı, 

Değerli Meslektaşım, 

Uluslararası Avukatlar Birliği Hukukun Üstünlüğü Enstitüsü (UIA-IROL) adına, UIA Başkanı Jerome 
Roth’a gönderdiğiniz 24 Haziran tarihli mektubun tarafımıza ulaştığını teyit ederiz. Endişelerinizi 
bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz, bunları ciddiyet ile ele aldık. 

Bildiğiniz üzere, UIA-IROL son yıllarda Türkiye’nin durumunu yakından takip etmektedir. Mayıs 
başında ortaya atılan ve 15 Temmuz 2020 tarihinde yasalaşan, baroların yapısında ve seçim 
sistemlerinde bir reformu hedefleyen yeni yasaya ilişkin son gelişmeleri özel bir ilgi ile izlemekteyiz. 
Bu yasanın, Ankara ve Diyarbakır Baroları’nın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın sözlerini eleştiren 
açıklamalarının ardından başlatılan soruşturmalardan kısa bir süre sonra kabul edilmesi nedeniyle 
misilleme niteliğinde olduğu yönünde endişe taşımaktayız. Anladığımız kadarıyla, Erbaş, Nisan ayı 
sonunda bir hutbesinde LGBT topluluğunu aşağılayıcı açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalar 
üzerine Ankara Barosu da kendisi ile ilgili şikayetçi olmuştu. Diyarbakır Barosu da, Erbaş’ın 
açıklamalarının uygunsuz olduğunu dile getirmişti. UIA-IROL barolara yönelik saldırılar ve yasa 
değişikliği taslağının içinde barındırdığı tehlikeler ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamalar Paris 
Barosu ve Avrupa Barolar Federasyonu ile birlikte yapılan ortak açıklamalardır. Ayrıca, pek çok ulusal 
ve uluslararası avukat örgütü ile ortak bir mektup da kaleme alınmıştı.  

Bu açıklamalarda, yeni yasanın, diğer hususların yanı sıra, avukatlık mesleğinin temsilcilerinin anlamlı 
bir katılımı olmaksızın hazırlandığına ilişkin büyük endişemizi dile getirmek üzere meslektaşlarımız ile 
birleştik.  

Bu reformun, Türkiye’deki 3 büyük baro olan İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları’nın gücü üzerinde 
kalıcı etkiye sahip olacağından ve bu yasanın, bahsi geçen baroların, hukukun üstünlüğünü gözetme 
ve insan haklarını savunmaya katılım gibi tarihleri boyunca üstlendikleri görevlerdeki kapasitelerini 
azaltacağından özellikle endişeliyiz.  
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Türkiye’deki 80 baronun neredeyse tamamının karşı çıkmasına rağmen, iktidardaki AK Parti’nin 30 
Haziran tarihinde kanun teklifini meclise sunmasından ve kanun teklifinin Meclis Adalet 
Komisyonu’nca 6 Temmuz’da ve Meclis tarafından da 11 Temmuz’da kabul edilmesinden üzüntü 
duymaktayız.  

UIA ve UIA-IROL’un, sosyal medyamızda da yer verdiğimiz önceki açıklamaları ile tutarlı olarak, çok 
sıkıntılı koşullara rağmen son haftalarda bağımsızlıklarını ve hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
ve avukatlık mesleğinin temel değerlerini koruma rollerini savunmak adına cesaretle çabalayan 
Türkiye’deki barolara ve avukatlara tam desteğimizi ve onlar ile dayanışma içinde olduğumuzu 
burada yinelemek isteriz. 

UIA-IROL, yeni yasa ve bu yasanın Türkiye’de avukatlık mesleğinin bağımsızlığına ilişkin olası sonuçları 
hususundaki endişelerini kamuoyuna bildiren daha geniş kapsamlı bir açıklama yayınlamayı 
istemektedir. Bu yolla, UIA-IROL uluslararası hukuk kamuoyuna,  bir araya gelerek yasanın geri 
çekilmesini talep etmeleri yönünde çağrıda bulunacaktır.  

UIA-IROL, sizinle bir araya gelerek, Türk barolarına destek sağlamak için yapabileceği ek eylemsellikler 
hususunda görüşmekten mutluluk duyacaktır. 

Son olarak, UIA-IROL’un , Türkiye’de kuşatma altında olan avukatların durumuna ilişkin bir webinar’a 
24 Eylül’de ev sahipliği yapacağını bildirmek isteriz. Katılımınızdan müteşekkir olacağız. İstanbul 
Barosu, İngilizce konuşan bir temsilcisini tartışma bölümüne katılım için bildirebilirse özellikle 
memnun oluruz. Eğer mümkün ise, bizi bu temsilci ile irtibata geçirmenizi ya da bu temsilcinin isim ve 
irtibat detaylarını bizimle paylaşmanızı rica ederiz. 

Saygılarımla, 

Jacqueline R. Scott 

UIA-IROL Direktörü 


