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İNSAN OLMAK...

Bültenin sayfalarını çevirmeye başladığınızda ‘savunmayı savunmak’ konusunda darp edilme pahasına 
geri adım atmadığımızı, haklarında soruşturma/kovuşturma açılan meslektaşlarımızın haklarını korumak 
için Şanlıurfa başta olmak üzere İstanbul, Adana, Elazığ, Diyarbakır ve diğer illerde savunuculuk faaliyeti 
üstlendiğimizi göreceksiniz. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında ülkede OHAL hukukunun uygulandığı 
koşullarda tüm baroların rollerini üstlenmekte yaşadığı sıkıntıları yönetim olarak bizlerin de yaşadığını 
da itiraf ediyoruz. 

Baro başkanı olarak Viranşehirde yaşadığımız vahim saldırı sonucu bizleri yalnız bırakmayan tüm 
baromuz avukatlarına, TBB Başkan ve Yönetimine, gerek Şanlıurfa’ya gelip basın açıklamamızda bizleri 
yalnız bırakmayan, gerekse bulundukları illerdeki açıklamalarla bizi onurlandıran, savunmayı savunan, 
saygın baro başkan ve yönetimlerine şükranlarımızı iletiyoruz.

Baro mensuplarımıza çeşitli konularda eğitim seminerleri düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Buna dair kareleri de bulacaksınız bültende. Şüphesiz asıl faaliyetlerimiz Baro Genel Kuruluna 
sunulacak olan Baro Faaliyet Raporunda yer alacaktır.

Göreve talip olduğumuzda “İnsan Haklarını Savunmak ve Korumak  hukuki olmanın ötesinde; aynı 
zamanda insani, ahlaki ve vicdani bir zorunluluktur.” demiştik. Bunlardan birisi Antalya Emniyet 
Müdürlüğünde gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği açıklanan 19  yaşındaki Murat ARAÇ ile ilgili 
açıklamamızdır. Açıklamamızın yankılanması üzerine göreve davet ettiğimiz kurumlardan birisi olan 
TİHEK inceleme yapmak zorunda kalmıştır. Diğer acı bir örneklerden biriyse Antalya’da Suriye uyruklu 
7 yaşındaki Ali İzzet Ahmed’in trajik ölümüdür. Dünya medyasına da konu olan, sahilde cansız şekilde 
yatan, Aylan bebek misali bir durumdu yaşanan. Belki de daha ağırıydı. Çünkü çaresiz dalgalarda 
Aylan bebeği kurtarmaya bocalayan bir anne baba değildi bu defa. Olay modern bir şehrin içinde 
Antalya’da, durumu acil olmasına rağmen, hastanelerin hasta çocuğu kimliği olmadığı gerekçesiyle 
kabul etmememesi sonucu, hastane hastane dolaştırılan bir babanın, 7 yaşındaki yavrusunun ellerinde 
yaşamını yitirmesiydi. Bunu basından takip ettiğimizde insan olmanın utancıyla harekete geçip, suç 
duyurusunda bulunduk. Soruşturma izni vermeyen Valilik kararını, Konya BAM 3. İdari Dava Dairesi’ne 
taşıdık ve suç işleyenlerin yargılanmasının önünü açtık. Kimsenin duymadığı, o sessiz çığlığın sesi olduk. 

Polemik ve dedikoduyla değil, emek ve özveriyle, sözle değil eylemlerimizle ama tevazuyla çabaladık. 
Bu nedenledir ki, “Şanlıurfa Barosu, insandır. İnsan yaşamını korur ve savunmanın ta kendisidir…” diyen 
değerli hukukçu, Gazeteci-Yazar Av.Fikret İLKİZ’in sözünü hakkeden bir baro olmaya devam etmek 
istiyoruz...

Saygılarımızla...
          Av. Ahmet TÜYSÜZ
          Şanlıurfa Baro Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

Siyasi ve felsefi düşüncesi ne olursa olsun meslektaşların 
haklarını ve mesleğin onurunu koruyan, İNSAN ONURUNA 
değer veren, bir BARO oluşturmak için yola çıktığımızın 
üzerinden iki yıl geçmiş. O gün, “başaracağımıza 
inanıyoruz.” “Samimiyiz ve Kendimize güveniyoruz.” 
demiştik. 

Elimizde tuttuğunuz bu bülten bu iki yıllık sürece ait 
izler taşıyor. Basına yansıyan haberlerden ve seminer 
faaliyetlerinden bir kısmını ihtiva eden bir çalışma. Bir 
bakıma bize ayna tutma görevi gören bu çalışmaya göz 
gezdirirken, bütün zorluklara rağmen söz verdiğimiz gibi, 
samimi insancıl duruşumuzu bozmadan yol aldığımızı 
göreceksiniz.



BASINDA
BAROMUZ

04



05

Türkiye Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) tarafından yürütülen “Türkiye’de Mülteci, Sığınmacı, Geçici 
Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi” 
kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniği açıldı.

Hukuk kliniğinin açılışı, TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, UNHCR Türkiye 
Temsilcisi Katharina Lumpp, Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Şanlıurfa 
Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Av.Nihat Kılıç tarafından yapıldı.

ŞANLIURFA’da SIĞINMACILAR İÇİN
“HUKUK KLİNİĞİ” AÇILDI



06

MÜCADELEMİZ
SONUÇ VERDİ.

Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz bir müvekkilinin yanına gittiği 
sırada polisler arasında yaşanan gerginliği ombudsmanlığa başvurdu. 
Ombudsman Av. Tüysüz’ü haklı bulurken polisler hakkında tavsiye 
niteliğinde ihlal kararı verdi.

Viranşehir Adliyesi’nde Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz ve sivil 5 polisin 
arasında yaşanan gerginlikte karar çıktı.
Av. Tüysüz müvekkilinin ifadesinde bulunmak için 22 Eylül’de gittiği adliye koridorunda 
iddiaya göre polisler tarafından uygunsuz davranışlarla karşılaştı. Polis memurlarının 
müvekkilin yanındaki Av. Tüysüz’e yüksek sesle “Dost musun düşman mısın?” diyerek 
müdahalede bulunduğu Av. Tüysüz’ün üslubuna dikkat etmesi gerektiğini söylemesine 
rağmen polisin “Kelepçeleyin, gözaltına alın sözleriyle” kolundan tutarak Av. Tüysüz’ü 
savcının odasına götürdü.
Kolunun morartırcasına tutulduğunu belirten Av. Tüysüz Türkiye Büyük Miilet Meclisi 
Kamu Denetçiliği Kurumu’na (ombudsmanlık) polis memurlarının tutum ve davranışları 
nedeniyle gereğinin yapılmasını talep ederek başvuruda bulundu. 
Adliyedeki güvenlik kameraları izlendi ve polislerin ifadelerine başvurdu. Polisler 
ifadelerinde aynı savunmayı yaparak Av. Tüysüz’ün kendilerine “Yüksek sesle 
bağırarak adam olun gidin istediğiniz yere şikayet edin, ben baro başkanıyım hepinizle 
görüşeceğiz” sözleriyle tehdit ettiğini iddia etti.
Kameralarla yapılan inceleme ve ifadeler gözönünde bulundurularak ombdusmanlık Av. 
Tüysüz’ü haklı buldu ve söz konusu olayda kolluk görevlilerinin adli kolluk görevlerini 
yerine getirirken tabi olduğu mevzuata uygun hareket etmesi, görevin gerektirdiği 
soğukkanlılık ve nezaket ilkeleri çerçevesinde davranmadıklarını bu hususta gerekli 
uyarıların yapılması için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne tavsiyede bulunması kararını 
verdi.
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Muratpaşa İlçesi, Güzeloba Mahallesi Aydın Sokak’ta oturan Suriyeli 30 yaşındaki İzzettin 
Ahmed, geçen pazar günü inşaatta çalışırken 3 çocuğundan Ali İzzettin’in rahatsızlandığı 
haberini alınca, hemen eve geldi. İzzettin Ahmed, ateşi yükselen oğlunu kucağına alıp akşam 
saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil servisten giriş yapan 
İzzettin Ahmed, çocuğun nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriyeli olduğunu, nüfus cüzdanı 
olmadığını söyleyince, iddiaya göre geri çevrildi.
Urfa Barosu suç duyurusunda bulundu
Sağlık Bakanlığı  olayla ilgili soruşturma başlatırken, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Ahmet Tüysüz,  
7 Yaşındaki Ali İzzettin Ahmed için suç duyurusunda bulundu.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığa 
gönderilen suç duyurusunda, ihmal suretiyle kişinin ölümüne sebep olmak suretiyle tüm 
hastanelerdeki görevliler hakkında gerekli soruşturmaların yapılarak cezalandırma talebiyle 
kamu davası açılması talep edildi.

ŞANLIURFA BAROSU SURİYELİ AHMED İÇİN SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNDU

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av.Ahmet Tüysüz, Antalya’da 4 hastaneden geri 
çevrildiği için hayatını kaybeden 7 Yaşındaki Ali İzzettin Ahmed için suç 
duyurusunda bulundu.
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ŞANLIURFA BARO BAŞKANI TAKİPTE!
VALİLİK OLMAZ DEDİ, MAHKEMEYE TAŞIDI

Kimliği olmadığı için 4 hastaneden geri çevrilen ve vefat eden Suriyeli çocuk 
için Şanlıurfa Barosu tarafından yapılan şikayet başvurusuna soruşturma 
izni çıkmamıştı. Bunun üzerine yapılan itiraz mahkemece kabul edildi ve 
olayla ilgili soruşturma açılmasının önündeki engel kalkmış oldu.
Antalya’da Güzeloba 
Mahallesi’nde ikamet 
eden Suriye uyruklu 
İzzettin Ahmed’in, ateşi 
yükselen 7 yaşındaki 
oğlu Ali İzzet Ahmed’i 
sırasıyla Antalya Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, 
Kepez Sütçüler Devlet 
Hastanesi, Atatürk 
Devlet Hastanesi ve son 
olarak da Demircikara 
Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastanesi’ne 
götürdüğü ancak durum 
acil olmasına rağmen 
hastanelerin hasta 
çocuğu, kimliği olmadığı 
gerekçesiyle kabul 
etmediği iddia edildi.
Hasta çocuk hastane 
hastane dolaştırıldı ve 
hayatını kaybetti. 
Yaşanan bu gelişme 
sonrası Şanlıurfa Barosu 
adına Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz olayla 
ilgili soruşturma açılması 
için başvuru yaptı ancak 
Antalya Valiliği’nden 
soruşturmaya izin 
çıkmadı. Baro Başkanı 
Tüysüz, Valiliğin kararına 
itiraz etti ve bu itirazını 
Konya 3. İdari Dava 
Dairesi’ne taşıdı.
Baro Başkanı Tüysüz’ün 
soruşturma açılmasıyla 
için yaptığı itiraz 
başvurusu kabul edildi. 
Mahkeme daha önce 
soruşturma izni çıkmayan 
olayla ilgili soruşturma 
açılması kararı verdi.
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Şanlıurfa’da artan çocuk şiddetine Şanlıurfa 
Barosu’ndan tepki geldi. Şiddet uygulayan 
şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunan 
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet  Tüysüz, 
“Toplumda artan şiddeti ancak caydırıcı cezalar 
ile önlüyebiliriz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde bir halk otobüsünde küçük 
yaştaki bir çocuğa bir nesne ile şiddet uygulayan 
şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahsın 
serbest bırakılmasının ardından, Şanlıurfa Baro 
Başkanı Ahmet Tüysüz, şahıs hakkında suç 
duyurusunda bulundu.
Öte yandan kendi öz evladını evin çatısında 
boynundan zincirle bağlayan ve 42 derece 
sıcaklıkta saatlerce çocuğunu bağlı bırakan baba  
hakkında da suç duyurusunda bulunan Şanlıurfa 
Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, “Toplumda artan 
şiddeti ancak caydırıcı cezalar ile önleyebiliriz” 
dedi.

KEMERLE DÖVEN ŞAHSIN SERBEST 
BIRAKILMASINA BARODAN İTİRAZ!

Baro Başkanı Tüysüz çocuk şiddetine 
sessiz kalmadı

Şanlıurfa Barosu tarafından bu yıl ilk kez basketbol takımı kuruldu. Türkiye Barolar Birliği’nin 
Gaziantep Barosu ev sahipliğinde 5-8 nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvaya katılan 
basketbol takımı, burada üstün bir başarı sergiledi. İlk kez kurulmasına rağmen turnuvayı 
üst sıralarda bitiren Şanlıurfa Barosu’nun internet sitesinden de konuya ilişkin bir açıklama 
ve tebrik mesajı yayımlandı.
Açıklamada, “Türkiye 
Barolar Birliği’nin Gaziantep 
Barosu ev Sahipliğinde 05 
Nisan- 08 Nisan tarihleri 
arasında düzenlediği 
Barolar arası geleneksel 
basketbol turnuvasına, 
tarihinde ilk kez bu branşta 
katılan baro takımımız, 
turnuvayı üst sıralarda 
bitirmeyi başarmıştır. Takım 
oyuncuları üyelerimizi 
tebrik ederiz.” ifadelerine 
yer verildi.

ŞANLIURFA BAROSU İLK KEZ TURNUVAYA 
KATILDI

Kentte ilk kez kurulan ve bir turnuvaya katılan Şanlıurfa Barosu Basketbol 
Takımı, Gaziantep’te düzenlenen turnuvada mücadele etti.
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37 Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı verilen 17 avukattan 
12’i hakkında yakalama kararı çıkarttı. 5 avukat yeniden 
tutuklandı.
Bianet’te yer alan habere göre 14 Eylül günü tahliye kararı 
verilen Halkın Hukuk Bürosu (HHB) ve KHK ile kapatılan 
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar hakkında 
yeniden tutuklama kararı çıktı. 17’si tutuklu 20 avukat 
“Terör örgütü üyeliği” ve “Silahlı terör örgütü yöneticiliği” 
suçlamasıyla yargılanıyor. Tutuklu 17 avukatın hepsi için 
tahliye kararı çıkmıştı.
Halkın Hukuk Bürosu sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada “17 avukat arkadaşımızdan 12’si hakkında 
savcının tahliye kararına yaptığı itiraz üzerine dün tahliye 
kararı veren 37 Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul ederek 
tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiştir” denildi.

ŞANLIURFA BAROSU’NDAN
MAHKEMEYE TEPKİ

1 yıldır tutuklu yargılanan ÇHD’li ve HHB’li avukatların 12’si hakkında 
tahliye edilmelerinin ertesi günü tutuklama kararı verilmesine aralarında 
Şanlıurfa Barosu’nun da bulunduğu 34 barodan sert tepki geldi. Barolar 
ortak açıklamalarında “ Bu karar gerçekten bir Mahkeme kararı mıdır? 
Özgürlükleri çalınan meslektaşlarımızın vicdanı peşinizi bırakmaz ve bir 
gün adaletsizliğin ve haksızlığın laneti yakalarınıza yapışır” ifadelerine yer 
verildi.

DÜZENLEYEN VE DESTEKLEYEN 
KURUMLAR
Uluslararası Hukuk Konferansı’nı 
düzenleyen kurumlar: Dünyada 
Demokrasi ve İnsan Hakları İçin 
Avrupalı Hukukçular Birliği (ELDH), 
Avrupalı Demokrat Avukatlar 
(AED), Uluslararası Demokrat 
Hukukçular Birliği (IADL), 
Tehlikedeki Avukatlar Günü Vakfı, 
Adana Barosu, Ankara Barosu, 
Batman Barosu, Bingöl Barosu, 
Bitlis Barosu, Diyarbakır Barosu, 
Siirt Barosu, Şanlıurfa Barosu, 
Demokrat Yargı Derneği....

OHAL VE YARGI KONULU ULUSLARARASI HUKUK 
KONFERANSI’na DESTEK VERDİK.
2.’si düzenlenen ‘Ayın Karanlık Yüzü Uluslararası Hukuk Konferansı’nda 
‘Olağanüstü Halin olağanlaşması ve Türkiye’de yargının durumu’ tartışıldı
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Geçtiğimiz günlerde Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir hasta yakını tarafından başına 
sert cisim ile vurulup yoğun bakıma alınan Doktor Ahmet Bahattin Yalçın için Şanlıurfa 
Tabipler Odası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanarak basın 
açıklaması yaptı. Sağlıkta şiddetin artık son bulması gerektiğini ve bunun için gereken 
önlemlerin de alınmasını ifade eden Şanlıurfa Tabipler Odası başkanı Ömer Melik,  “Sağlıkta 
şiddet yasası bir an önce çıkarılması gerektiğini “söyledi. Sağlık çalışanlarını uygulanan 
şiddetin sadece sağlık çalışanlarına değil hastaları da etkilediğini söyleyen Melik, şiddetle 
birlikte çalışanların motivasyonlarının düştüğü, çalışma azmi ve şevklerinin kırıldığını 
söyledi.
Yapılan basın açıklamasına Şanlıurfa Tabipler Odasının yanı sıra Şanlıurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz’de katıldı.
Şanlıurfa Tabipler Odası Başkanı Ömer Melik, “17 Temmuz günü Şanlıurfa’da Harran 
Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi çocuk acil servisinde görevli olan Dr. Bahattin Ahmet 
Yalçın, bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisim vurularak darp edildi. Meslektaşımız 
halen yoğun bakımda tedavi görmekte olup hayati tehlikesi devam etmektedir. Türk Tabipler 
Birliği uzun yıllardır sağlıkta yaşanan şiddetin nedenleri, şiddete karşı yaşanan önlemler 
konusunda kamuoyu bilgilendirmekte, yöneticiler şiddeti durdurmak için sorumluluk 
almaya devam etmektedir.” dedi.

ŞANLIURFA BAROSU TARAFINDAN
BASINA VE KAMUOYUNA DUYURULUR
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dr. Bahattin Yalçın’a bir hasta yakını tarafından 
yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hekimimize acil şifalar diliyoruz.Aynı şekilde 
cezaevinde intihar ettiği bildirilen ancak bulguların intiharı göstermediği Dr. İ. Halil 
Özyavuz’un ölümünün aydınlatılması da bir hukuk devletinin en önemli borcudur. 
Yaşatmak uğruna yaşamını hiçe sayan hekimlere bu muamele kabul edilemez, 
edilmemelidir.
Av.Ahmet Tüysüz 
Şanlıurfa Barosu Başkanı

SAĞLIK MENSUPLARINA ŞİDDETE 
KARŞI DAYANIŞMA GÖSTERDİK

Şanlıurfa’da darp edilen doktor ile ilgili basın açıklaması yapan Şanlıurfa 
Tabipler Odası yaptığı açıklamada darp olayına tepki göstererek 
Türkiye’de her gün ortalama 30 şiddet olayının yaşandığını söyledi
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Olası bir darbe girişiminin olmaması için darbelere zemin hazırlayacak tüm oluşumlardan 
uzak durulması gerektiğini belirten Tüysüz, “Bundan çıkarılması gereken dersler olduğunu 
ve bir daha ülkemizin darbelere zemin hazırlayacak tüm oluşumlardan arındırılması 
gerektiğinin ve darbelerin panzehirinin demokratikleşme olduğunun altını çizmek istiyoruz.” 
dedi.

Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, kaldırılan Olağanüstü Hal’in (OHAL) isim olarak 
kaldırıldığını, yaptırımların devam edeceğini söyledi.
OHAL’in kalkmasını sevindirici bir durum olarak değerlendiren Tüysüz, yapılacak olan 
düzenlemenin ardından OHAL’in kalkmasının sadece isim olarak kalacağını söyledi.
OHAL durumunun kalkmasının olumlu yansıması olacağına vurgu yapan Tüysüz, “15 
Temmuz 2016’da ülkemizde bir darbe girişimi oldu ve sonrasında 21 Temmuz’da ilan edilen 
ve yedi defa üçer aylığına uzatılan olağanüstü hal (OHAL) 17 Temmuz 2018 gecesi itibariyle 
sona erdi. Öncelikle OHAL’in kalkması elbette olumlu bir gelişmedir en azından psikolojik 
anlamda olumlu yönleri olacaktır.” dedi.

OHAL’İN KALDIRILMASI 
Darbelerin panzehiri demokratikleşmedir

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, Türkiye’nin demokratikleşmesi için 
mücadelenin devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şanlıurfa Barosu ve bazı sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Av. Nurullah 
Küçükoğlu, Said Nursi’nin mezarının bulunmasını ve yeniden Şanlıurfa’ya defnedilmesini 
talep etti. 57 yıl önce bugün gerçekleşen mezar parçalama olayını protesto ettiklerini 
belirten Küçükoğlu, “Said Nursi’nin dirisine tahammül edemeyip mutlak tecride maruz 
bırakanlar, Türkiye’de ve belki dünyada eşi benzeri görülmemiş büyük bir insanlık suçu 
işleyerek ölüsüne bile tahammül edememiş ve mezarını parçalamak suretiyle, naaşını 
defninden 111 gün sonra yani 12 Temmuz 1960’ta hırsızlayıp ortadan kaybederek toplumdan 
ve kamuoyundan yine mutlak bir şekilde tecrit etmiştir”. Bunun “insanlık suçu” olduğuna 
dikkat çeken Küçükoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Biz merhum Said Nursi’nin çalınan ve 
gasp edilen naaşının yerinin tespiti ile 24 Mart 1960 tarihinde defnedildiği mezarına iadesini 
tamamen hukuki, vicdani ve insani saiklerle ilgili makamlardan talep ediyoruz.” 

SAİD NURSİ’NİN KAYIP MEZARI 
AİHM’DE 

Said Nursi’nin mezarını bulmak için karar alan ve iki avukat görevlendiren 
Şanlıurfa Barosu’ndan yeni bir açıklama
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Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, görevi 
başında katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir 
Elçi cinayetinin faillerinin bulunması çağrısını yineledi.
Diyarbakır Barosu, Sur’da yaşanan çatışmaları 
sırasında, zarar gören Dört Ayaklı Minare’nin zarar 
görmesini yerinde incelerken katledilen eski Baro 
Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin bulunmaması 
nedeniyle düzenlenen protesto eylemlerinin 
137’ncisini geride bıraktı.
Şanlıurfa Barosu’ndan avukatların da destek verdiği 
Diyarbakır Adliyesi önündeki eylemde konuşan 
Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özemen protesto 
eylemlerinin 137’nci haftası olduğunu hatırlatarak, 
“Tahir Elçi’nin katledilişini protesto etmek ve faillerin 
bulunamayışını, yargı karşısına çıkarılmamasını 
protesto ve talep etmek için tam 137. haftadır 
Diyarbakır Barosu olarak cuma günü aynı saate 
Adliye Sarayı önünde toplanıyoruz.” diye konuştu.

FAİLLERİN BULUNMASI ÇAĞRISI
137’NCİ HAFTADA YİNELENDİ

Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, görevi başında katledilen 
Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi cinayetinin faillerinin bulunması 
çağrısını yineledi. Salih YEŞİL Diyarbakır Barosu, Sur’da yaşanan çatışmaları 
sırasında, zarar gören Dört Ayaklı Minare’nin zarar görmesini yerinde...

ŞANLIURFA BAROSU: DARBELERE KARŞI 
HUKUKSAL TEDBİR ALINMALI

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet TÜYSÜZ ’den, 15 Temmuz darbe 
girişiminin ikinci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, darbelere 
karşı toplumsal bilincin diri tutulması gerektiğini belirtti.
TÜYSÜZ, yayınladığı mesajında, şunları kaydetti; 15 Temmuz darbe girişiminin 2. 
Yıldönümünde FETÖ/PDY darbe teşebbüsünü bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Bundan 
çıkarılması gereken dersler olduğunu ve bir daha ülkemizin darbelere zemin hazırlayacak 
tüm oluşumlardan arındırılması gerektiğinin ve darbelerin panzehirinin demokratikleşme 
olduğunun altını çizmek istiyoruz. Buradan yola çıkarak vurgulanması gereken ana konu; 
millet iradesinin üzerinde bir güç olmadığı gerçeğidir.
Şanlıurfa Barosu olarak cuntacıların bir daha sivil ve siyasi alanı tahkim etmek amaçlı 
benzer girişimlere cesaret edememesi için, darbelere karşı toplumsal bilincin diri 
tutulmasının yanı sıra, hukuk devleti olarak, darbe mekaniğinin işlemesini engelleyici 
hukuksal koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmasının hayati önemine dikkat çekmek 
istiyoruz. Bu vesileyle darbecilere direniş sırasında yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza 
Allahtan rahmet diliyoruz.
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Son dönemlerde artan çocuk istismarlarına ilişkin 
açıklama yapan Şanlıurfa Barosu, “İdam ve hadım 
çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir” dedi.
Son günlerde artan çocuk istismarları hakkında 
yazılı açıklama yapan Şanlıurfa Barosu, istismarlar 
ile birlikte çözüm olarak gösterilen idam ve hadım 
cezalarının çözüm olmayacağını, zihniyetin değişmesi 
gerektiğini belirtti. 
Artan ve görünür hale gelen çocuk cinayetleri ve çocuk 
istismarının (fi ziksel, duygusal, cinsel) münferit, sapık, 
hasta insanların, idam ve hadım tartışmaları ile adeta 
çözümsüzlük üreterek tartışıldığını vurgulayan Baro, 
“Evrensel değerlere uygun, bilimsel, çocuk hak ve 
özgürlüklerini esas alan devletin yükümlülüklerinin 
belirlendiği hukuk güvenliğinin sağlandığı, 
toplumsal değer yargılarını, koruyucu yöntemler 
belirlenmelidir.  Çocuklar üzerinden yaşadığımız 
korkularımız toplumsal ayrışmadan uzak siyasetler 
üstü benimsenmeli ve çözüm üretilmelidir” 
açıklamasında bulundu.

URFA BAROSU: İDAM VE HADIM 
ÇÖZÜM DEĞİL ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

ÇOCUK
İSTİSMARI

Son dönemlerde artan çocuk istismarlarına ilişkin açıklama yapan Urfa 
Barosu, “İdam ve hadım çözüm değildir. Çözüm zihniyetin değişmesidir” 
dedi.

Baro Başkanları, Bakan Soylu’nun Diyarbakır Barosu ile ilgili açıklamaları için özür dilemesini 
istedi. Diyarbakır Barosu ise Soylu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu.
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin 130’uncu haftası nedeniyle, Diyarbakır 
Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi. Her cuma günü düzenlenen etkinliğe, 
Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Adana, Şırnak, Adıyaman, Batman, 
Van ve Şanlıurfa barolarının başkan ve temsilcileri, Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi ve çok 
sayıda avukat katıldı. Etkinlikte konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, söylediği 
sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını 
belirterek, “Diyarbakır Barosu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen 
sürdürecektir” dedi.

BAROLARDAN, 
BAKAN SOYLU’YA TEPKİ

DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesinin 130’uncu 
haftası nedeniyle yapılan anma etkinliğine katılan 12 baronun başkan ve 
temsilcileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi.
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Av. Fikret İlkiz 
Diyarbakır Barosu, savunmanın yüz akıdır.
Şanlıurfa Barosu, insandır. İnsan yaşamını korur ve savunmanın ta kendisidir…   
Güneydoğu’da iki iş çok zordur. Biri avukatlık, bir diğeri gazetecilik.
Bir şey çok kolaydır… Güneydoğu üzerinden siyaset yapmak!
Politikacılar güneydoğuda yaşanan acıların üzerine basa basa siyaset yapar…
Seçim çalışmaları sırasında Suruç’ta 14 Haziran 2018’de AKP milletvekili ve adayı İbrahim 
Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında Adil ve Celal Şenyaşar ile babaları Esvet Şenyaşar 
ve Mehmet Şah Yıldız yaşamlarını yitirdi… Neden ve nasıl oldu? Nasıl oldu da hastanede 
öldürülenler oldu? Sorumluları kimler?  

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran’da meydana gelen ölümler nedeniyle Şanlıurfa 
Barosu bir açıklama yapmıştı: “Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki hiç bir mevki hiç 
bir makam ve hiç bir başarı insan yaşamından daha değerli değildir ve yine hiç bir şey 
insan kanından daha kutsal değildir ve sebebi ne olursa olsun hiç bir şey insan kanını 
akıtmaya değmez. Barışa, dostluğa, kardeşliğe ve küskünlüklerin giderilmesine vesile 
olması gereken bu mübarek bayram günlerinde yaşanan Suruç’taki vahim olayda yaşamını 
yitirenlere Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı sabır ve metanet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Siyasetçileri, insan yaşamı üzerinden siyasi rant devşirmeye yönelik beyanlardan 
kaçınmaya ve tarafl ara itidal çağrısında bulunuyoruz. Basına yansıyan şekliyle iddialar 
doğru ise hastanede bir güvenlik zafi yeti sonucu yaşamını yitirenler varsa bu da asıl 
olayın kendisinden çok daha vahimdir ve sorumlularının/ihmali olanların etkin ve adil bir 
soruşturma ile cezalandırılmalarının gerektiğinin altını özellikle çiziyor ve kamuoyu ile 
saygıyla paylaşıyoruz.”

Diyarbakır ve Şanlıurfa Baroları adalet ve hukuka müzahirdir. Müzaheretleri hukuk 
devletinedir. Müzaheretleri özgürlükler ve insan haklarıdır. Yaşam hakkının güvenliğidir.
Birine yardım eden, taraf çıkan demektir müzahir olmak; Diyarbakır Barosu ve Şanlıurfa 
Barosu insan haklarına müzahir olan Barolardır ve güneydoğuda en zor iştir.

ŞANLIURFA BAROSU
İNSANDIR

“Şanlıurfa Barosu, insandır. İnsan yaşamını korur ve 
savunmanın ta kendisidir…”
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Şanlıurfa’da son zamanlarda yaşanan silahlı olaylarda onlarca vatandaş 
hayatını kaybederken, onlarcası da yaralandı. Özellikle Ramazan Ayının 
başından Ramazan Bayramının sonuna kadar yaşanan silahlı olaylarda 
14 kişi hayatını kaybetti, 60’ın üzerinde kişi de yaralandı. Meydana gelen 
silahlı olaylar toplumda da büyük tepki ile karşılanırken, Şanlıurfa Baro 
Başkanı Ahmet Tüysüz, Gazete İpekyol’a yaptığı açıklamada konu ile ilgili 
önemli değerlendirmelerde bulundu.

‘CEZALAR CAYDIRICI OLMALI’
Vatandaşların cep telefonuna ulaşır rahatlıkta silaha ulaşamaması gerektiğini ifade eden 
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, “Kesinlikle silaha erişimin biraz daha zorlaştırılması 
gerekiyor. Ama sadece suçlar ruhsatlı silahla işlenmiyor aynı şekilde ruhsatsız silahlara 
erişiminde zorlaştırılması gerekiyor. Bir kişi cep telefonu rahat bir şekilde alabiliyorsa, 
aynı şekilde silah da alamamalı. Cezalar biraz daha ağırlaştırılmalı, ağırlaştırılırsa bunun 
caydırıcılığının çok yüksek olacağı da açık. Bir silah yakalandığı zaman cezası 1 yıldan 3 yıla 
kadar ama mahkemeler daha çok 10 ay hapis cezası ve 500 liradan 5 bin liraya kadar hapis 
cezası veriyor. Tutuklama veremiyor. Sonrasın da tekrar aynı silahtan edinmeye devam 
ediyor” dedi.

ŞİDDETE HAYIR...
‘CEZALAR CAYDIRICI OLMALI’ 

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, kentte özellikle son zamanlarda 
yaşanan silahlı olaylara ilişkin olarak, “Kesinlikle silaha erişimin biraz daha 
zorlaştırılması gerekiyor. Ama sadece suçlar ruhsatlı silahla işlenmiyor 
aynı şekilde ruhsatsız silahlara erişimin de zorlaştırılması gerekiyor.” dedi. 
Tüysüz, cezaların caydırıcı olması gerektiğini de belirtti.

28 Aralık 2011 yılında yanı bundan tam 7 yıl önce Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu 
köyünde yapılan katliamla ilgili Şanlıurfa Barosu açıklama yaptı. Baro binasında yapılan 
açıklamaya Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ve baroya üye avukatlar katıldı.
Burada bir açıklama yapan Şanlıurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz, İnsan Hakları Mahkemesinin Roboski 
katliamı ile ilgili verdiği karara tepki gösterdi. Anayasa 
mahkemesinin olayın esasına girmediğini ve insanlığa 
karşı sulardan sayılan yaşama hakkının ihlali edildiğini 
ve bunun için açılan mahkemeler kapsamında İnsan 
Hakları Mahkemesinin verdiği kararı sert bir dille tepki 
göstererek, ancak siyasi Saiklerle verilebilecek skandal bir 
karar olduğunu belirtti. Öte yandan Baro Başkanı Tüysüz 
HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve şuanda tutuklu 
bulunan Selahattin Demirtaş için ise “Cumhurbaşkanı 
olma yeterliliğini taşıyorsa tutuksuz yargılanmalıdır ve 
eşit şartlarda olması gereken bir seçim olması gerektiğini 
düşünüyoruz.” Dedi.

TÜYSÜZ’DEN İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİNE SERT TEPKİ

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
Roboski katliamı ile ilgili verdiği karara tepki göstererek, ancak siyasi 
Saiklerle verilebilecek skandal bir karar olduğunu belirtti.



18

24 Haziran’da yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği 
erken genel seçimi yaklaşırken seçim 
güvenliğine yönelik çalışmalar da hız 
kazandı. “Her İlde Her Okula Bir Avukat” 
hedefi yle Ankara Barosu önderliğinde 
yola çıkan Sensiz Olmaz Hareketi ve 
Barolar, Ankara ve İstanbul’un ardından 
üçüncü toplantılarını Diyarbakır’da 
gerçekleştirdi. Diyarbakır Barosu ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda 
demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru 
olan seçim güvenliğini sağlamak 
amacıyla baroların görev başında 
olacağı vurgulanarak tüm vatandaşlara 
seçimde özgürce oylarını kullanmaları 
çağrısı yapıldı. Toplantıda sandık 
taşıma ve birleştirme kararına yönelik 
endişeler de dile getirildi. Barolar 
bu konuda siyasi partilere çağrıda 
bulunarak destek istediler.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ SİYASİ 
PARTİLERDEN DESTEK İSTİYORUZ 

Barolar sandık güvenliği için siyasi partilerden destek istedi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015’te terör örgütü IŞİD’in canlı bomba 
saldırısında, Kobani’ye oyuncak götürmek ve çocuk parkı yapmak isteyen Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu ( SGDF) üyesi 33 kişinin yaşamını yitirmesi 100’den fazla kişinin 
yaralanmasıyla ilgili davaya Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın 
5. duruşmasına sanık Yakup Şahin tutuklu bulunduğu cezaevinde SEGBİS ile katılırken, 
katliamdan yaralı kurtulanlar, Suruç Aileleri İnisiyatifi  Üyeleri, Şanlurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz ve HDP’nin Şanlıurfa Milletvekili adayı Ayşe Sürücü de duruşmayı izledi. 
Söz alan mağdur ve müştekiler katliamda yaşamını yitiren Polen Ünlü’nün 3 Nisan’da kalp 
krizi geçirerek ölen annesi
Şennur Ünlü’yü andı. Katliamda 
yaralanan Volkan Uyar, “Yolda 
bebek mamaları dahi arandı. Ancak 
Amara Kültür Merkezi çevresinde 
hiçbir arama yoktu. Biz katliam 
gerçekleştiğinde yanan bedenleri 
kurtarmaya çalışırken, üzerimize 
gaz bombaları yağdırlar. Buna 
neden olanlar davada sanık olarak 
yargılanmalıdır” dedi.

‘ADALET ARARKEN TUTUKLANDIM’

Suruç’tan yaralı kurtulanlar, katliama ilşkin davada, bir kez daha adalet 
isteklerini dile getirdi.
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ŞANLIURFA BAROSU’NDAN 
SURUÇ AÇIKLAMASI

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde dün çıkan seçim kavgasında hayatını 
kaybeden Celal ve Adil Şenyaşar kardeşlerin cenazesi gergin geçti. Polis 
kalabalığa biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti. 

Şanlıurfa Barosu da Suruç’ta yaşananlarla ilgili basın açıklaması yayınladı.
Suruç’ta hayatını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara şifa dilenen açıklamada şu ifadeler 
yer aldı:
“Basına yansıyan şekliyle iddialar doğru ise hastanede bir güvenlik zaafi yeti sonucu yaşamını 
yitirenler varsa bu da asıl olayın kendisinden çok daha vahimdir ve sorumlularının/ihmali 
olanların etkin ve adil bir soruşturma ile cezalandırılmalarının gerektiğinin altını özellikle 
çiziyor ve kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.”
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NE OLMUŞTU?

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016’da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, 
yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı 
öğrenciler yaralanmıştı. Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında “taksirle 
ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
dava açılmıştı. 

Soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında dönemin ilçe milli eğitim 
müdürünün de bulunduğu tutuksuz 7 sanığın dosyası da bu davayla birleştirilmişti

ALADAĞ’DAKI YURT YANGINI 
DAVASINI TAKİP ETTİK

Adana Aladağ’da 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü yangınla ilgili davada yurt 
müdürü ve dernek başkanı tahliye edildi.
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Şanlıurfa Barosu üyesi kadın avukatlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla adliye 
binasında basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklaması yapan Av. Gizem Dilara İnal, 
kadın cinayetleri ve bunun sonucunda yaşanan aile dramlarının toplumun kanayan yarası 
olduğuna dikkat çekerek Türkiye ve Şanlıurfa’da kadına şiddet bilançosunu açıkladı.
Türkiye’de her yıl sayısız kadının cinayette kurban gittiğini ifade eden İnal, “Ülkemizde 
her yıl sayısız kadın cinayetlere kurban gitmekte iken, 2017 yılı verilerine göre; 357 kadın 
erkekler tarafından katledildi, 17 kadın kuşkulu bir şekilde öldürülmüş olarak bulundu, 51 
kadın yaşadığı şiddet nedeniyle intihar etti. Böylece 2017 yılında tespit edilebildiği kadarı 
ile 425 kadın katledildi, 589 kadın da tecavüze maruz kaldı. 2017’de Şanlıurfa ili verilerine 
göre ise; 171 kadın fi ziksel şiddete, 8 kadın cinsel şiddete, 20 kadın ekonomik şiddete ve 
145 kadın psikolojik şiddete erkekler tarafından maruz kaldı” dedi.
Kadına şiddete karşı mücadelede birlik çağrısı yapan İnal, “Kadını dışlayan, onu birlikte 
düşünme, birlikte üretme, birlikte eşit ve insanca yaşama süreçlerinden kopartan her türlü 
uygulama ve anlayışlara karşı birlikte mücadele etmek kaçınılmazdır. Her zaman emekten, 
insandan, özgürlük ve bağımsızlıktan, eşitlik ve hakkaniyetten, hukuktan ve adaletten yana 
olan biz Şanlıurfa Barosu Kadınları, tüm emekçi hemcinslerimizin 8 Mart Dünya  Kadınlar 
Gününü kutluyoruz” diye konuştu.

KADIN AVUKATLARDAN,
8 MART AÇIKLAMASI

ŞANLIURFA Barosu Kadın Komisyonu;  “2017 yılında Şanlıurfa ve 
ilçelerinde 171 kadın fi ziksel şiddete, 8 kadın cinsel şiddete, 20 kadın 
ekonomik şiddete ve 145 kadın psikolojik şiddete erkekler tarafından 
maruz kaldı” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür Merkezlerinde kurs eğitimi alan kadınlara, kadın hakları 
ve aile sağlığı konusunda konferans düzenlendi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği Şanlıurfa İl Temsilciliği 
tarafından kadın kültür merkezlerinde kurs eğitimi alan kadınlara yönelik kadın hakları 
ve aile sağlığı konulu konferans düzenlendi. Şanlıurfa Barosu Avukatlarından Emine 
Altıparmak, kadın hakları, kadına yönelik şiddet, boşanma ve nafaka konularında kadınlara 
bilgiler verdi.

ŞANLIURFA’DA KADIN HAKLARI 
KONFERANSI

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Kadın Kültür Merkezlerinde kurs eğitimi 
alan kadınlara, kadın hakları ve aile sağlığı konusunda konferans düzenlendi.
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Genç kadın mahkemede sinir 
krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.
Mardin 1’nci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın 
üçüncü duruşması bugün 
görüldü.
24 yaşındaki özel harekat polisi 
sanık B.K’nin yakını olan bir kadın 
polis silahla mahkeme salonuna 
girdi. Mağdurun avukatlarının 
itirazı üzerine, silah polisten 
alındı ve salondan çıkartıldı.
Diyarbakır ve Şanlıurfa 
Barosu Kadın Merkezleri’nin 
müdahillik talepleri “suçtan 
zarar görmedikleri” gerekçesiyle 
reddedildi.

MARDİN’DE TECAVÜZ ZANLISI 
ÖZEL HAREKAT POLİSİNE BERAAT

Mardin’de 21 yaşındaki M.B’ye tecavüz iddiasıyla yargılanan özel harekat 
polisi B.K beraat etti. Sosyal medya üzerinden tanışıp görüştüğü polisin 
kendisine iki kez tecavüz ettiğini öne süren M.B, dün ilaç alarak intihara 
teşebbüs etmişti.

39.500 TL birincilik ikramiyesi 
olan koşuda, kazanan safkan 
SERSERİ için bitiriş derecesi 
1.30.74 olurken, farklar 4 Boy 
– Uzak – 1/2 Boy şeklinde 
sonuçlandı. Koşuyu kazanan 
atın sahibi adına antrenör Ergün 
Çetintürk’e ödülünü ve çiçeğini 
plaketini Şanlıurfa Barosu Başkanı 
Avukat Ahmet Tüysüz verdi. 
Şeref tribününde gerçekleştirilen 
kupa törenine, Türkiye Jokey 
Kulübü Asli Üyesi Cihat Gürüz, 
Şanlıurfa Hipodrom Müdürü 
Mehmet Kazoğlu ile davetliler de 
katıldı.

BARO KOŞUSU
5 Şubat 2018 Pazartesi günü ŞANLIURFA Hipodromu’nda düzenlenen 
programın en zevkli ve önemli mücadelesi ŞANLIURFA BAROSU 
KOŞUSU’nu (KV-7), Seydi AKYILDIRIM’ın sahibi olduğu SERSERİ isimli 
safkan jokeyi Necmi ALTIN idaresinde birinciliğe uzanmayı başardı.



24

ŞANLIURFA BAROSU: EMNİYETTEKİ İNTİHAR, 
ŞÜPHEYLE KARŞILANMIŞTIR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, yol denetiminde gözaltına alınan ve 
emniyet müdürlüğü binasından atlayarak, intihar ettiği belirtilen Murat 
Araç (19) için Şanlıurfa Barosu, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 
“Emniyette şüpheli bir şekilde gözaltında olan birisinin intihar etmesi, 
hukuk camiasında ortada ağır bir insan hakkı ihlali olduğu yönünde ciddi 
şüphe ile karşılanmıştır” denildi.
Şanlıurfa Barosu, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 3’üncü katından atlayarak, intihar 
ettiği ileri sürülen Murat Araç’ın ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Araç’ın ölümünün 
intihar olarak kayıtlara geçmesine karşın duruma şüpheyle yaklaşıldığı belirtilen açıklamada 
şöyle denildi:
“Makamlarının toplumu aydınlatan ve tatmin edici bilgileri paylaşmak zorunluluğu 
bulunmaktadır”
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BASIN AÇIKLAMASI
EMNİYETTE MEYDANA GELEN HER ÖLÜM ŞÜPHELİ ÖLÜMDÜR.
DEVLET SOMUT DELİLLERLE AKSİNİ İSPATLAMADIKÇA YAŞAM HAKKININ İHLALİNDEN SORUMLUDUR. 
TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNU VE TİHEK’İ ACİLEN GÖREVE DAVET EDİYORUZ.

Antalya Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 3. katından atlayarak intihar ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Murat Araç’ın 
15 Aralık günü Antalya’da sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alındığı, ancak avukatının emniyeti aradığında böyle biri 
yok denildiği, önceki gün ise kardeşini görmeye gelen ağabeyine “kardeşin intihar etti, morgda” denildiği ağabey İlhan Araç, 
babasının kardeşiyle telefonda görüştüğünü, kardeşinin uzun bir aradan sonra babasıyla görüştüğüne sevindiğini, kardeşinin 
intihar girişiminde bulunma ihtimalinin mümkün olmadığını, sesinin de telefonda mutlu geldiğini, kardeşinin başına ne geldiyse 
emniyet binasında geldiği iddiasında bulunmuştur. Ayrıca, otopsinin ardından kardeşini gördüğünü söyleyen ağabey, yüzünde 
ve gözünde morluklar olduğunu ve vücudunun diğer kısmına bakamadığını söylemektedir. Kafasında 16 ile 17 dikiş bulunduğunu, 
bunun otopsiden mi? Yoksa başka bir şeyden mi? kaynaklandığını bilmediğini ifade etmiştir.

Bu anlatım ve vahim iddialar ve olayın yaşandığı yerin emniyet olması bile intihar iddiasına şüpheyle bakılması için yeterlidir. 
En basit suç şüphesiyle gözaltına alınan kişilerin dahi kemerinden ayakkabı bağcığına kadar tüm eşyalarından arındırılarak 
kelepçelendiği, tüm emniyet birimlerinde yer alan ve şüpheli-avukat görüşmesinin dahi kayda alındığı kamera kayıtlarının varlığı 
dikkate alındığında, bu ölüm insan hakları savunucuları olan biz hukuk camiasında ortada ağır bir insan hakkı ihlali olduğu 
yönünde ciddi şüphe ile karşılanmıştır.

Bu nedenle intihar iddiasına konu olayın nasıl gerçekleştiği hakkında görevli ve yetkili kamu makamlarının toplumu aydınlatan 
ve tatmin edici bilgileri paylaşmak zorunluluğu bulunmaktadır. Olayın ciddiyeti ve vahameti de bunu gerektirmektedir. 
Devlet, kontrolü altındaki, hukuken kendisine emanet edilen şüpheliyi, işlediği suç ne olursa olsun OHAL koşullarında bile 
olsa onun yaşamını ve vücut bütünlüğünü korumakla yükümlüdür.

Cevaplandırılması gereken ve şüphe uyandıran sorulardan biri, Emniyet tarafından hem hakkında terörist iddiasında 
bulunulan, hem de böyle bir kişinin karakolda tek başına, gözetim unsuru olmaksızın bırakılmasının yarattığı çelişkili durumun 
aydınlatılmasıdır. Gözaltında intihar olayının yapılacak etkin soruşturma ile aydınlatılması halinde, ister doğrudan kolluk 
güçlerinin kasti müdahalesiyle ister ihmal ve sorumsuzluğu sonucu kişinin yaşamını kaybetmesi neticesi asla kabul edilemez ve 
devletin her halükarda bundan sorumlu olacağı kuşkusuzdur.

Çünkü Yaşam Hakkı başta Anayasa 17.maddesi ve AİHS 2.Maddesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası sözleşmelerle 
koruma altına alınmış en temel ve kutsal haktır. Anayasada yer aldığı üzere, Herkes, yaşama, hakkına sahiptir. Kimseye işkence 
ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.

Devletin bu hakkı korumada pozitif ve negatif sorumlulukları vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam 
Hakkının korunması için Devletin alıkonulma yerlerinde tuttuğu kişilerin başta can güvenliği olmak üzere diğer haklarını 
koruyucu önlemleri alma sorumluluğu, verilen ihlal kararlarıyla ortaya konulmuştur. Bu temel hak OHAL koşullarında bile askıya 
alınamayacak mutlak bir korumaya sahiptir.

Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, yaşam hakkını güvence altına alan ve ölüm cezası verilmesinin haklı olabileceği 
koşulları belirleyen 2. maddesi, Sözleşme’nin, askıya alınmasına izin verilmeyen en temel hükümleri arasında yer almaktadır... 
İşkence ve insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezayı yasaklayan 3. madde ile birlikte, Avrupa Konseyini oluşturan 
demokratik toplumların temel değerlerinden birini vurgulamaktadır.” (Makaratzis Yunanistan, 20 Aralık 2004 tarihli Büyük Daire 
kararı, 56).

Devletler, sadece kasten ve hukuka aykırı şekilde yaşama son vermekten kaçınmakla yetinmemeli; aynı zamanda özellikle 
kanun yaptırımı mekanizmasıyla desteklenen etkin ceza hukuku hükümlerini uygulamaya koymak suretiyle, kendi yargı yetkileri 
içerisindeki kişilerin yaşamlarını korumaya yönelik uygun adımlar atmalıdır (L.C.B. / Birleşik Krallık, 09.06.1998 tarihli karar; 
Osman / Birleşik Krallık, 28.10.1998 tarihli karar). Bir bireyin ölümünde Devletin doğrudan herhangi bir sorumluluğunun olmaması 
2. maddenin uygulanmasına istisna oluşturmaz (Angelova ve Iliev Bulgaristan, 26.07.2007 tarihli karar, 93).

Bu bağlamda devletin koruması altındaki alıkonulma yeri olan emniyet binasında meydana bu şüpheli ölümün etkin bir 
şekilde soruşturulmaması ve aynı şekilde yetkili makamların, başvuranın fi ziksel zarar görmesini engellemeye yönelik 
olarak kendilerinden beklenebilecek tüm tedbirleri aldıklarını ispatlamaması halinde devlet, Yaşam Hakkının korunması için 
üstlendiği negatif ve pozitif yükümlülüğü kesin olarak ihlal etmiş olacaktır.

Bu bilgiler ışığında Şanlıurfa Barosu olarak:

1-Devletin en güvenli yeri olması gereken emniyet binasında gözaltındaki bir gencin ölümüyle ilgili ailesi tarafından dile getirilen 
vahim iddiaların etkin bir soruşturmayla ve

Birleşmiş Milletler Hukuk Dışı, Keyfi  ve Yargısız İnfazların Önlenmesine ve Soruşturulmasına İlişkin Minnesota Protokolüne uygun 
adli işlemlerle aydınlatılması ve olayda sorumluluğu bulunanların tespitiyle cezalandırılması,

2-Alıkonulma yerlerini denetlemekle görevli TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve konuyla ilgili web sitesinde maalesef henüz 
aydınlatıcı bir girişim veya açıklamasına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu (TİHEK) Kurumunun derhal incelemelerde 
bulunarak kamuoyunu tatmin edici denetleme raporlarını açıklamaya davet ediyoruz. TİHEK kendisine yasayla verilen ulusal 
önleme mekanizması sorumluluğunu bu olayda da yerine getirmeyecekse ne zaman harekete geçecek?

3-1990’lı yıllarda kaldığını düşündüğümüz gözaltı birimlerinde şüpheli ölümlere dönüş kapısını aralayacak uygulamaların 
önüne geçilmesi için yapılacak soruşturmanın cezasızlık politikasına yol açmamasını, en üst düzeyde bir hassasiyetle yürütülüp 
sonuçlandırılmasının önemini hatırlatmak istiyoruz.

4-Son olarak cenazenin Antalya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesine getirilmesi ve defni için cenaze nakil aracının dahi 
verilmemiş olmasını da gayri insani, toplumumuzun gelenek ve görenekleri ile örtüşmeyen son derece kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı 
ve tehlikeli bulduğumuzu herkesten ama istisnasız herkesten bu tür yaklaşımlardan ve söylemlerden uzak, toplumun tüm 
kesimlerini yapıcı, onarıcı ve birleştirici bir tasarrufa ve dile davet ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI
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Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü girişinde AA muhabirine açıklama yapan TİHEK Başkanı 
Süleyman Arslan, “Basına intikal eden üzücü bir olay var. Bir şahsın burada, emniyette 
bulunduğu sırada intihar ettiğine dair bir bilgi kamuoyuna yansıdı. Biz de burada 
inceleme yapmayı kararlaştırdık. Konunun önemine binaen ben de kurum başkanı olarak 
oluşturduğumuz heyetle buraya geldim. Bu konunun takipçisi olacağız.” dedi.

Bu olayı münferit bir olay olarak düşünmediğini belirten Arslan, kurum olarak kendileri 
açısından nezarethanelerin en üst standartlarda olması gerektiğini kaydetti.

Bunun için de yerinde inceleme yapmak üzere emniyet binasına geldiklerini ifade eden 
Arslan şöyle devam etti:

“Hakkında mahkumiyet kararı verilinceye kadar, isteriz ki buralar misafi rhane tarzında 
yerler olsun. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak uzun vadede, belki de hemen 
başlatabileceğimiz nezarethanelerimizin iyileştirme projemiz var. Bir olumsuz durum varsa 
bir kişisel durum varsa bunlar da tabii dikkate alınabilir. Biz sadece durumu yerinde tespit 
etmek için buradayız. Konunu takipçisi olduğumuz tüm kamuoyuna duyurulur.”

Antalya’da güvenlik güçlerince yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste bulunan ve 
üzerinden sahte kimlik çıktığı belirtilen M.A (19), terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla 
arandığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. M.A’nın, işlemlerinin sürdüğü Gazipaşa İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binasının 3. katından 16 Aralık’ta atladığı ve yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan ve 
beraberindeki heyet, bir terör şüphelisinin ölümüne ilişkin, Antalya Gazipaşa 
İlçe Emniyet Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

AÇIKLAMAMIZ ÜZERİNE TİHEK’TEN GAZİPAŞA 
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE İNCELEME
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Kocaeli Barosu mensubu değerli meslektaşımız Av. Mehmet Samim Geredeli’nin, önceki 
gün bürosunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü 
içindeyiz. Görev şehidi meslektaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve tüm 
meslektaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Meslektaşımız ofi sinde mesleki faaliyetini 
sürdürürken, haince katledilmiştir. Aynı şekilde baromuz üyesi Av.Mehmet Ali Köseoğlu 
da yine ofi sinde mesleğinin icrasından kaynaklı kalabalık bir grubun saldırısına uğramış 
olay nedeniyle bir kişinin ölümü birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet verilmiştir. 
Bu saldırıları en ağır şekilde lanetliyoruz. Kamu görevi yapan biz avukatlara yönelik 
sözlü, fi ili ve hatta silahlı saldırılar, maalesef kaygı verici boyutlara ulaşmıştır. Kısa bir 
süre önce; Gemlik’te, meslektaşımız Av.Özgür Aksoy alçakça katledilmiştir. Yine; önceki 
gün, Antalya’nın Korkuteli İlçesi Cumhuriyet Savcısı Kadir Küçüköner’in de silahlı saldırı 
sonucu yaralanması, kaygılarımızın yersiz olmadığını göstermiştir. Hukuk camiasına 
yönelik şiddet, giderek daha vahim bir boyuta ulaşmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, 
Avukatlar uyuşmazlıkların tarafı değildirler. Avukatın, vekil sıfatıyla takip ettiği davanın 
tarafl arıyla bir tutularak hedef gösterilmesi, sözlü, fi ili ve silahlı saldırılara uğraması 
asla kabul edilemez. Can güvenliğinin olmadığı, her şeyden önce; yaşam hakkının ihlal 
edildiği bir ortamda, hak arama hürriyetinin teminatı savunma hakkının kullanılabilmesi 
mümkün değildir. Meslektaşlarımızın görevleri başında uğradığı hain saldırılar, savunma 
kurumuyla birlikte tüm yargıyı hedef almaktadır. Bu saldırıların failleri bilmeliler ki 
savunma, alçakça saldırılara asla boyun eğmez, asla susmaz, susturulamaz. Faillerin ve 
varsa azmettiricilerinin, en kısa süre içerisinde yargı önüne çıkarılmalarını ve en ağır 
şekilde cezalandırılmalarını bekliyor, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı, 
meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. “

ŞANLIURFA BAROSU’DAN 
KINAMA

Bu Hukuk dışılıklar artık son bulmalıdır!

KINAMA
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Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, Viranşehir Adliyesi’nde bir müvekkilinin ifadesine 
katılmak istediği esnada, kendisinden kimlik isteyen polislerle üslupları konusunda 
başlayan tartışma diğer polislerin de gelmesiyle arbedeye dönüştü. Polisler tarafından 
kelepçelenerek gözaltı işlemi yapılan Tüysüz, darp edildiğini öne sürdü. Savcılık tarafından 
ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılan Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, 
darp raporu alarak polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Şanlıurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz, şikayet dilekçesini hem kaymakamlık hem de savcılığa iletti.

BARO BAŞKANINA GÖREV 
BAŞINDA SALDIRI

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, Viranşehir Adliyesi’nde polisler 
tarafından darp edildiğini öne sürerek suç duyurunda bulundu.
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Feyzioğlu, olayla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
“Keşke bu olay olmasaydı. Şanlıurfa Valimiz, Cumhuriyet Başsavcımız ve İl Emniyet 
Müdürümüzle uzun uzun görüştük. Detaylı bilgi aldık. Adli soruşturma başlatılmıştır, iki 
müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri soruşturmak üzere görevlendirilmiştir. Kamera 
kayıtları derhal muhafaza altına alınmıştır. Ben de baştan sona kayıtları seyrettim. Vali, 
Emniyet Müdürü ve Başsavcı gereğinin titizlikle en kısa sürede yapılacağı konusunda ayrı 
ayrı söz vermiştir. Başkanımızın başına geleni herkesin başına gelmiş olarak kabul ediyoruz.”

“Biz avukatlar geçmişte kamu görevlileriyle hele hele 
suç işleyen bir polisle karşıya gelmenin ne demek 
olduğunu acı tecrübelerle ve maalesef avukat 
aleyhine işleyen bazı yargı pratikleriyle müşahede 
ettik. Umarım suç duyurusunda bulunduğumuz 
bu olaya ilişkin soruşturmanın akıbeti de aynı 
şekilde olmaz. Soruşturma makamının cezasızlık 
politikasına meydan vermeyecek bir şekilde tüm 
delilleri toplayacağına yürekten inanmak istiyoruz. 
Bununla birlikte doğrusu kollarımdan zorla tutarak 
odasına götürüldüğüm sayın savcının huzurunda 
da aynı pervasızlık hukuk dışı tutum ve davranışların 
sürmesine rağmen hukuk adamı olan savcının, 
kolluğu uyarmak yerine bana dönerek “sakin olun” 
demesinin yüreğime, polislerce yapılan hukuk dışı 
fi ziki müdahaleden, daha fazla acı verdiğini ve şayet 
soruşturmanın bu savcı tarafından yürütülmesi 
halinde sağlıklı bir sonuç elde edilemeyeceğini de 
belirtmek zorundayım.” dedi.

FEYZİOĞLU, “BU YAŞANANLARDAN HERKES 
ÜZGÜN”

Adli soruşturma başlatılmıştır, iki müfettiş olaya karıştığı söylenen polisleri 
soruşturmak üzere görevlendirilmiştir”Şanlıurfa Baro Başkanı Tüysüz: 
“Sadece bu zorbaca tutumu sergileyenlerden hesap sorulması için burada 
olduğumuzun bilinmesini istiyoruz”

“Soruşturma bu savcı tarafından yürütülmesi halinde sağlıklı sonuç elde 
edilemez”

BARO BAŞKANLARI DESTEK İÇİN 
ŞANLIURFA’da
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Avukatlar adına Türk Hava Yollar Genel Müdürlüğü’ne bir yazı gönderen Şanlıurfa Barosu 
Başkanı Av.Ahmet Tüysüz, yaşanan sıkıntıyı anlattı, yaşanan mağduriyetin giderilmesini 
istedi. 

‘’İlimiz 2 milyona yakın nüfusu ve 600-700 
bin Suriye vatandaşı olmak üzere yaklaşık 
3 milyona yakın nüfus barındırmaktadır. 
Şanlıurfa’ya özel uçak fi rmaları tarafından 
diğer illere oranla ya hiç sefer koymamakta 
veya sınırlı sayıda sefer koymaktadır. Bu sınırlı 
seferler nedeniyle özellikle Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi büyük illere gidiş gelişler çok ciddi 
sorunlar yaratmaktadır. 
Ayrıca aynı gün sabah gidiş akşam geliş olacak 
şekilde herhangi bir sefer konulmamış olması 
da ayrı ve çok ciddi bir sorundur. Komşu 
illerimiz olan Gaziantep ve Diyarbakır illeri 
ile kıyaslanamayacak ölçüde ya sefer saatleri 
çok ters ya da sefer sayısı çok düşüktür. Bu 
nedenle Şanlıurfa ilinden büyük illere uçak ile 
gidilebilmesi için ya Diyarbakır ya da G.Antep 
ilinde gidilmesi gerekmektedir.

FAHİŞ FİYATLAR 
BAROYU İSYAN ETTİRDİ

Ankara, İstanbul ve İzmir’e GAP Havalimanından gerçekleştirilen seferlerin 
yetersizliği ve fahiş fi yatlar sonunda Baroyu da isyan ettirdi.

BURSA-ŞANLIURFA BAROLARI STAJYER 
DEĞİŞİMİ YAPACAK

BURSA ve Şanlıurfa baroları, iki baro arasında stajyer değişim programıyla 
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor.
Programın ilk ayağında Bursa’dan 10 stajyer 
avukat, başkan yardımcısı Atila Atik ile birlikte 
4-7 Mayıs tarihlerinde Şanlıurfa’ya gitti. Aynı 
sayıda stajyer avukat, Şanlıurfa BarosuBaşkan 
Yardımcısı Cenap Karakeçili önderliğinde 22 
Mayıs 2017 tarihinde Bursa’ya geldi.

Bursalı avukat adayları, Şanlıurfa Barosu 
ve adliyesiyle birlikte, Peygamberler Şehri 
Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. 
Şanlıurfa ziyareti sırasında Bursa Barosu 
Başkan Yardımcısı Atila Atik, ilki gerçekleştirilen 
program anısına Şanlıurfa Barosu Başkanı 
Ahmet Tüysüz’e Bursa çinisi hediye etti. İki 
haftalık aradan sonra bu kez Şanlıurfa’da staj 
yapan 10 avukat adayı, Şanlıurfa Barosu Başkan 
Yardımcısı Cenap Karakeçili önderliğinde 
Bursa’ya geldi. 
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ŞANLIURFA Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu üyeleri ‘25 Kasım 
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’ nedeniyle basın açıklaması 
yaparak kadına yönelik şiddeti 
protesto etti. Şanlıurfa Adliye 
binası önünde toplanan kadın 
avukatlar adına konuşan Dilara İlan, 
25 Kasım tarihinin, BM tarafından 
‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Günü’ ilan edildiğini hatırlattı. 
Nüfusunun yüzde 49.8’ini kadınların 
oluşturduğu Türkiye’nin cinsiyet 
eşitsizliği sıralamasında 145 ülke 
arasında 130’uncu olduğunu belirten 
Dilara İlan, “Türkiye’de İstatistik 
verilerine göre okuma yazma 
bilmeyen kadın oranı erkeklere göre 
5 kat daha fazladır”dedi.

ŞANLIURFA’DA, KADIN AVUKATLARDAN 
ŞİDDET PROTESTOSU

ŞANLIURFA Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri ‘25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ nedeniyle basın açıklaması yaparak 
kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Eşi de kendisi gibi avukat olan Atalar, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat öncesi 
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun 
olduğunu ancak ardından devam eden süreç 
nedeniyle başörtülü olduğu için çok sıkıntılar 
yaşadığını anlattı. 
‘’Sürecin getirdiği sıkıntılar nedeniyle hakimler 
adliye içinde başörtülü çalışamayacağımı söyledi. 
Hakim bana duruşmaya girersem hakkımda 
tutanak tutulacağını, tutulmaması halinde de 
kendi mesleğinin riske gireceğini belirtti. Ben de 
yaklaşık 15 yıl adliyelerde başörtü yasağı kalkana 
kadar sadece icra alanında ve danışman olarak 
büromda çalıştım. Bu dönemde duruşmaya 
giremiyordum sadece adliye içinde bazı resmi 
işlerimi yapabiliyordum ama cübbe giyemediğim 
için çok üzgündüm. Cübbe avukatın bir şiarıdır, 
her şeyidir. Cübbe giymediğinizde sizi diğer 
vatandaşlardan ayırt edemezler.’’ 

CÜBBE GİYME HAYALİ 
16 YIL SONRA GERÇEKLEŞTİ

Şanlıurfa Barosu avukatlarından Fadime Atalar, 28 Şubat süreci sonrası 
başörtülü olduğu için cübbe giyme hayalini 16 yıl ertelemek zorunda kaldı.
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Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, 
yaptığı yazılı açıklamada,  “Dün gece 
Viranşehir ilçemizde adliye personelinin 
ikamet ettiği lojmanlara düzenlenen 
bombalı saldırıda,biri çocuk 2 kişinin 
yaşamına 17 kişinin yaralanmasına neden 
olan  terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. 
Olayda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet 
yakınlarına başsağlığı, sabır ve metanet, 
yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Artık 
kınamalarla yetinilecek bir dönemi çoktan 
geçtik. Bu acıların bir an önce dinmesi ve 
yenilerinin yaşanmaması için bugün hepimiz 
şiddet karşıtlığında, barış, demokrasi, adalet 
ve özgürlük duyguları etrafında bir arada 
durmalıyız. Bu sıkıntılı dönemi dayanışma 
ile aşabilir, ülkeyi düze çıkarabilir, barış 
ve huzuru sağlayabiliriz. Umutlarımızı 
yitirmeden, bu gidişe dur demenin ilk adımı 
budur. Kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz” 
dedi.

ŞANLIURFA BAROSU
SALDIRIYI KINADI

Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Viranşehir’de meydana gelen 
bombalı saldırıyı kınadı.

ŞANLIURFA’DA AVUKATLARDAN
OHAL TEPKİSİ

Şanlıurfa’da avukatlardan OHAL tepkisi
Şanlıurfa Barosu’na kayıtlı bir 
grup avukat cübbelerini giyerek, 
ellerinde tutuklu meslektaşlarının 
fotoğrafl arıyla adliye önünde 
basın açıklaması yapmak istedi. 
Avukatların açıklama yapmasına 
polis, kentte valilik tarafından 1 
ay boyunca her türlü etkinliğin 
yasaklandığını dile getirerek izin 
vermedi. Bunun üzerine avukat ve 
polisler arasında kısa süreli tartışma 
yaşandı.

Beyazağaç, gözaltı ve tutuklamalarda yeterli kanıt aranmadığını, suçluların yanında suçsuz 
insanların da büyük sıkıntılar çektiğini belirterek, “OHAL nedeniyle uzun olan gözaltı 
süreleri gereksiz yere uzatılmakta insanlar bir nevi gözaltı ile cezalandırılmaktadır. Aynı 
şey tutuklamalar için de geçerlidir. Tutuklular aylarca beklemekte, haklarında davalar 
açılmamaktadır. Dosyalarda gizlilik kararı bulunduğundan, ne için tutuklandıkları 
bilinmemekte, savunmaları bu nedenle gerektiği gibi yapılamamaktadır” dedi.
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Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi 
tarafından hazırlanan ‘Fehim Paşa Konağı 
2’ adlı oyun avukatlar için sahnelendi. Şair 
Nabi Kültür ve Konferans salonundaki 
tiyatro oyununa avukatlar ve aileleri yoğun 
ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, 
Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, yönetim kurul 
üyeleri ve aileleri katıldığı tiyatro oyununda 
konuşan Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz, 
“Baromuz kültür komisyonu tarafından, 
Büyükşehir Kültür Sosyal İşler Dairesine 
yaptığı talep doğrultusunda Büyükşehir bize 
bu imkanı sağladı. Baroya bağlı avukatlarımız 
ve aileleri kültürel bir faaliyette bir araya geldik. 
Meslektaşımız olan Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’ye bizlere 
böyle bir güzellik yaptığında dolayı teşekkür 
ediyoruz. Son dönemlerde yaşanan olaylardan 
dolayı sinirlerin gerildiği bir dönemde bu tür 
aktivitelere ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.

‘FEHİM PAŞA KONAĞI’ 
AVUKATLAR İÇİN SAHNELENDİ

ŞANLIURFA’da, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun hazırladığı 
‘Fehim Paşa Konağı 2’ adlı oyunu avukatlar için sahnelendi.

ASP il müdürlüğümüz ve Şanlıurfa 
Barosu ortaklaşa etkinlik düzenledi. 
Düzenlenen etkinliğe ASP İl 
Müdürlüğümüze bağlı Sabancı Kız 
Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ve 
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi 
Müdürlüğünde kalan çocuklar 
katıldı. Çocuklara “ Orman Çocuğu” 
adlı fi lm izletildi.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 
Hasan Bilici, Şanlıurfa Baro 
Başkanı Ahmet Tüysüz, Şanlıurfa 
Barosu Çocuk Hakları Komisyon 
Başkanı Gökhan Devrim, ASP 
il müdür yardımcıları ve baro 
üyelerinin katıldığı etkinlik sinema 
gösteriminin ardından çocuklara 
oyuncak dağıtarak son buldu.

ÇOCUKLARIN 
SİNEMA KEYFİ

Aile ve Sosyal Politikalar (ASPİM) İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarda 
kalan çocuklarımız “ Orman Çocuğu” adlı fi lm izledi.
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Şanlıurfa’da 2 kilo fıstık çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki genç, çaldığı fıstık sahibeleri 
tarafından yakalanıp şiddete maruz kalmıştı. İddiaya göre Karaköprü İlçesine bağlı İnanlı 
Mahallesi’nde 17 yaşında olduğu tahmin edilen bir genç tarladan 2 kilo fıstık çaldı. Bunu 
gören üreticiler çocuğu yakalayıp bayıltana kadar dövdü. Ardından hortumla ıslatılan 
çocuk bir kez daha dövüldü. Bu anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE 
DUYARSIZ  KALMADIK 

Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz fıstık çaldığı iddiasıyla dövülen 
17 yaşındaki gence işkence yapanların bulunması için suç duyurusunda 
bulunduklarını söyledi.
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Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi 
Necmi Dedeoğlu’nun yaptığı panele, 
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet 
Tüysüz, Öğretim Görevlisi Özlem 
Kekil ve Çocuk Şube Komiseri Mehmet 
Yolcu panelist olarak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Sosyal 
Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Necmettin 
Elmastaş “Bilindiği üzere günümüz 
dünyasında çocuk istismarı giderek 
artmaktadır ve giderek artan bu 
sorun, toplumların adeta kanayan bir 
yarası, kronikleşen bir sorunu haline 
gelmektedir. Özellikle kelebeklerin 
bile çocuklardan daha uzun yaşadığı 
ortadoğu coğrafyasında çocukların 
istismara daha fazla maruz kaldığını 
görmekteyiz” dedi.

ŞANLIURFA’DA 
“KÜÇÜK BEDENİME DOKUNMA” PANELİ

Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi 
Programcılığının düzenlediği “Küçük Bedenime Dokunma” adlı program, 
Eyyübiye yerleşkesinde düzenlendi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tüysüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi’ye 
teşekkür etti.  Çiftçi de yerel yöneticiler olarak baronun yanında olacaklarını belirterek Baro 
Başkanı Tüysüz’e başarılar diledi.

ÇİFTÇİDEN BARO BAŞKANI 
TÜYSÜZ’E ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Baro Başkanlığına 
seçilen Ahmet Tüysüz’ü makamında ziyaret etti.
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TAHİR ELÇİ 
ŞANLIURFADA ANILDI

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin ölümünün yıl dönümü nedeniyle 
mevkidaşı olan Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz açıklama yaptı.
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet 
Tüysüz,  Elçi’nin insan hakları 
savunucusu olduğunu hatırlatarak 
“Bir üzücü diğer durum ise faillerin 
daha bulunmamış olmasıdır” dedi. 
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 
Diyarbakır’da açıklama yapıldığı 
sırada katledilmişti. Ölümünün 
üzerinde tam bir yıl geçti ama 
halen failleri bulunmadı. Ölüm yıl 
dönümünü hatırlatan mevkidaşı 
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet 
Tüysüz, Tahir Elçi’nin İnsan Hakları 
Savunucusu olduğunu belirtti.  
Başkan Tüysüz, kendilerini üzen 
başka bir konunun ise Tahir 
Eliçi’nin dosyasında herhangi bir 
ilerlemenin olmaması ve faillerinin 
serbest şekilde gezmesi olduğunu 
kaydetti.

Şanlıurfa’da yıllardır görev yapan ve kentin 
menfaatleri çalışan STK Başkanları ve 
temsileri, Şanlıurfa için düzenlenen istişare 
toplantısına katıldı. 
Cumhuriyet tesislerinde gerçekleşen 
toplantıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz,  Ticaret Borsa Başkanı 
Mehmet Kaya, ŞUÇGAD Başkanı Tahir 
Gülebak, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası eski Başkanı Nihat Taş, yardım kuruluşu 
temsilcileri, Aş Evi yöneticilerinden Ali Topal, 
Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Osman Karageçili, Gazeteci Yazar 
ve aynı zamanda köşe yazarı olan Yusuf 
Sabri Dişli, Fırıncılar Odası Başkanı Mehmet 
Emin Karaatlı, Manifaturacılar Odası Başkanı 
İbrahim Halil Beyaz, ŞESOB’a bağlı 28 oda 
Başkanı ve yüzlerce STK Başkanları katıldı. 

YAKLAŞIK 200 STK 
ŞANLIURFA İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Şanlıurfa’da aktif olarak görev yapan yaklaşık 200 STK Başkanı ve temsilcisi 
Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen toplantıya katıldı.
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Şanlıurfa Barosu, HDP Eş Genel Başkanları 
Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ 
ve bazı milletlerinin tutuklanmalarıyla ilgili 
yazılı açıklama yaptı. Açıklamada: “Bu 
yaşananlar, sorunların çözüm zemini olan 
siyasal alanı daraltıp etkisizleştirmekte; 
haliyle şiddetin tırmandırılmasına yönelik 
endişeleri arttırmaktadır. Milletvekillerine 
yönelik soruşturma ve kovuşturmaların 
da başta ‘yargı bağımsızlığı’ ilkesi olmak 
üzere Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası hukuk normlarına uygun 
yürütülmesi; ‘adil yargılanma hakkı’ başta 
olmak üzere temel insan haklarını ihlal 
eden uygulamalardan kaçınılması gerekir. 
Tutuklama tedbirine ilişkin kararlarda 
milletvekillerinin özel durumunun göz 
önünde bulundurulması ‘seçilme hakkı’, 
‘temsil niteliği’ ve ‘yasama görevi’ 
çerçevesinde değerlendirme yapılması 
zorunludur.”

ADİL 
YARGILANMA HAKKI

ŞANLIURFA Barosu, tutuklanan HDP Eş Genel Başkanları ve 
milletvekillerinin adil yargılanmaları talebinde bulundu.

Geçen Perşembe günü Osmanlı 
Mahallesi’nde birbirine komşu olan Türk 
ve Suriyeli iki ailenin çocuk kavgasına 
büyüklerin karışması sonucu 2 kardeş 
hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 
Ölümlü sonuçlanan kavganın ardından 
kentte Suriyeli gerginliği yaşandı. 

Yetkililer tarafından gerginliğin son 
bulması için yapılan sağduyu çağrılarına 
bir destek de barodan geldi. Şanlıurfa 
Baro Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, 
“Zaman zaman vatandaşlarımız arasında 
da benzerleri maalesef meydana gelen 
siyasi ve etnik bir yönü de olmayan adli 
bir vakaanın farklı yönlere çekilmesi 
çabasını doğru bulmuyoruz” dedi.

BARO BAŞKANI’NDAN 
SAĞDUYU ÇAĞRISI

Şanlıurfa’da 2 kardeşin Suriyeliler tarafından öldürülmesinin ardından 
yaşanan gerginliği doğru bulmadıklarını belirten Şanlıurfa Baro Başkanı 
Av. Ahmet Tüysüz “Ayrımcılığa neden olacak her tür eylem ve söylemden 
uzak durma konusunda duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.



SAVUNMAYI
SAVUNMAK
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesi’nde 
polislerce sözlü ve fi ziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro 
Başkanı Ahmet Tüysüz’e destek vermek üzere kente geldi. Feyzioğlu, 
“Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz. Biz kavgaya değil, bu işi 
hukuk yolunda çözmeye geldik” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumartesi günü Viranşehir Adliyesi’nde 
polislerce darp edildiği iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz’e destek 
vermek amacıyla akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Feyzioğlu’nu GAP Havaalanı’nda 
Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ve çok sayıda avukat karşıladı. Havaalanında bir 
süre Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’yla görüşen Feyzioğlu, daha 
sonra kent merkezindeki bir restorana geçti.
“Kamera kayıtları var”
“Viranşehir Adliyesi’nde müvekkiliyle konuştuğu sırada sivil giyimli bir polis memuru 
kaba bir şekilde ‘Hop hop’ diyerek, başkanımıza yanaşıyor. Ondan sonrada ‘Dur bakayım 
sen kimsin; dost musun, düşman mısın?’ Başkanımız da sükunetini bozmadan ‘Ben 
avukatım. Sorarsan da kimliğimi gösteririm.’ demesine rağmen ters bir muameleye maruz 
kalıyor. Devlete yakışmayan bir düşünceyle başkanımıza müdahale eden başka polisler 
de var. Başkanımızı kolundan tutup savcının odasına götürüyorlar. O ana kadar kamera 
kayıtları var. Bu kayıtları savcının toplatıp güvence altına aldığını söylediler. Göreceğiz 
inşallah öyledir. Ona güvenmek istiyorum. Son anda hay Allah kamera çekmiyormuş gibi 
bir durumun olmasını istemiyoruz. Burada valimizde ‘Ben o kamera kayıtlarını izledim’ 
dedi. Daha sonra savcının odasına başkanı götürdüklerinde orada fi ziksel taciz ve şiddet 
devam ediyor. Başkanım kollarında morluklar var. Bu konuda rapor da aldı. Bu olay 
bir savcıya, bir hakime, bir grup polis tarafından yapılsaydı sistem ne tepki verecekse 
biz o tepkiyi istiyoruz. Çünkü görevini yapmak üzere adliyeye gelen müvekkiline ‘Seni 
ben savunacağım’ diyen bir avukata saldırı var. Bu olay son derece acıdır. İnandığımız 
güvendiğimiz tüm değerlere aykırıdır.”

YALNIZ 
DEĞİLİZ...
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“Şanlıurfa Baro Başkanımız Ahmet 
Tüysüz’ün, Viranşehir ilçesinde 
gözaltındaki müvekkilinin duruşmasına 
gireceğini müvekkiline haber etmek üzere 
bulunduğu yere gelmiş ve ‘ben burdayım’ 
deyip döneceği esnada, sivil giyimli bir 
polis memuru kaba ve nezaket dışı bir tavır 
ve üslupla kendisinin üstüne yürümüş, 
avukat ve baro başkanı olduğunu belirttiği 
halde ‘avukat olduğun nerende yazıyor,ne 
başkanı olursan ol lan’ cevabıyla karşılaşmış 
ve Baro Başkanımız kameraların önünde 
diğer polis memurlarıyla beraber kollarına 
girilmek suretiyle zorla savcının odasına 
götürülmüştür.

Bursa  Barosu  Başkanı  Altun,  meslektaşlarına 
yönelik saldırıları hatırlatarak, “Son olarak 
Şanlıurfa Baro Başkanımıza karşı sıradan 
vatandaşın değil, polislerin uygulamış 
olduğu şiddeti gördük. Temmuzdan bu 
yana Bursa’da ikisi pompalı tüfek, biri de 
de tabancayla olmak üzere 3 silahlı saldırı 
olayı yaşadık. Birinde meslektaşımızı 
maalesef kaybettik. Diğerleri yara almadan 
kurtuldular. Bu süreçte yaşananlarla ilgili 
yapabileceklerimizi daha net bir şekilde 
ortaya koymalıyız” diye konuştu.

Afyonkarahisar Baro Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada “İfadesi alınacak 
müvekkiline hukuki yardım sağlamak 
üzere Viranşehir Adliyesine gelen Şanlıurfa 
Baro Başkanımız Ahmet Tüysüz’e adliyede 
bulunan bir polis memurunun önce 
sözlü sonra fiziksel saldırısına uğradığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu çirkin 
muamele, meslektaşımız Baro başkanının 
zor kullanarak önce adliyeden dışarı 
çıkartılmak ve gözaltına alınmak istenmesi 
ve daha sonra onu da aşarak adliyedeki 
savcı odasına zorla götürülmesiyle devam 
etmiştir. 

Atam, yönetim kurulu adına yaptığı 
açıklamada, savunma hakkı ve özgürlüğünü 
temsil eden bir avukata saldırının kabul 
edilemez olduğunu ifade etti.
Atam, “22 Eylül 2017 tarihinde Şanlıurfa 
Baro Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, 
avukatlığını üstlendiği bir dosya nedeniyle 
Viranşehir İlçe Adliyesi’nde bulunduğu 
sırada, burada bulunan polisler tarafından 
sözlü ve fiziki saldırıya uğramış, sonrasında 
ise kelepçelenerek Cumhuriyet Savcısının 
odasına götürülmüştür.Olayın daha vahim 
yanı ise başından beri avukat olduğu 
bilindiği halde meslektaşımızın gördüğü 
bu nezaket dışı muamelenin Cumhuriyet 
Savcısının odasında da devam etmiş 
olmasıdır.

DOĞU VE G.DOĞU 
BÖLGE BAROLARINDAN 
‘DARP’ KINAMASI

BURSA BARO 
BAŞKANI’NDAN 
‘DARP’ KINAMASI

AFYONKARAHİSAR 
BAROSU: HUKUKSUZ 
UYGULAMAYI KINIYORUZ

KÜTAHYA BAROSU: 
SALDIRIYI KINIYORUZ

AĞRI Barosu’nun ev sahipliğinde 
yapılan Bölge Baro Başkanları 
toplantısında, Şanlıurfa Baro Başkanı 
Ahmet Tüysüz’ün polisler tarafından 
darp edildiği belirtilerek, bu konuda 
ortak kınamada bulunuldu. 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Son olarak Şanlıurfa Baro 
Başkanımıza karşı sıradan vatandaşın 
değil, polislerin uygulamış olduğu 
şiddeti gördük.

Afyonkarahisar Baro Başkanlığından 
yapılan açıklamada Şanlıurfa Baro 
Başkanı Ahmet Tüysüz’e hukukdışı 
bir uygulma yapıldığı belirtilerek “Bu 
uygulamayı kınıyoruz” denildi.

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, 
Şanlıurfa Barosu Başkanı Ahmet 
Tüysüz’ün adliyede polis saldırısına 
uğramasını kınadı.
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Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan 
Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat 
İlhan şunları söyledi; “Şanlıurfa Barosu 
Başkanı Av. Ahmet Tüysüz’ün, Viranşehir 
Adliyesi’nde gözaltındaki bir müvekkilini 
kendisinin savunacağını söylediği sırada, 
polis tarafından hem sözlü hem fiziksel 
saldırıya uğradığını üzülerek öğrenmiş 
bulunuyoruz. Mesleğimize, yargıya yapılan 
bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, değerli 
meslektaşımız Av. Ahmet Tüysüz’e ve 
Şanlıurfa Barosu’na geçmiş olsun diyoruz.

“ŞANLIURFA BARO BAŞKANI AV. AHMET 
TÜYSÜZ’E YÖNELİK POLİS TERÖRÜNÜ 
KINIYORUZ
İzmir Barosu olarak söz konusu saldırıyı 
en ağır şekilde kınıyor, bu saldırıyı 
gerçekleştirenler hakkında gerekli adli 
ve idari yaptırımların vakit kaybetmeden 
uygulanmasını talep ediyoruz.
Değerli meslektaşımız Av. Ahmet Tüysüz’e 
ve Şanlıurfa Barosu’na geçmiş olsun 
dileklerimizi iletirken, sürecin yakın 
takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz.

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI”

İZMİR BAROSU’NDAN 
KINAMA

DENİZLİ BAROSU
“AHMET TÜYSÜZ’E YAPILAN 
SALDIRIYI KINIYORUZ”

Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat 
İlhan, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 
dün polisin Şanlıurfa Barosu Başkanı 
Av. Ahmet Tüysüz’e müdahalesini 
kınadıklarını belirterek, “Mesleğimize, 
yargıya yapılan bu çirkin saldırıyı 
şiddetle kınıyor, değerli meslektaşımız 
Av. Ahmet Tüysüz’e ve Şanlıurfa 
Barosu’na geçmiş olsun diyoruz” dedi.

Şanlıurfa’da polisin baro başkanına 
yaptıkları üzerine İzmir Barosu bir 
açıklama yaptı.

Bir meslektaşımız daha polis terörüne 
maruz kaldı.

Ankara Barosu olarak, değerli meslektaşımız 
Av. Ahmet Tüysüz’e ve Şanlıurfa Barosu’na 
geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Av. Ahmet Tüysüz’ün şahsında avukatlık 
mesleğini ve onun kurucu unsuru olduğu 
yargıyı hedef alan bu çirkin saldırıyı 
kınıyoruz.

Saldırgan polislerin tespit edilerek 
hak ettikleri cezalara çarptırılmaları 
için sürecin takipçisi olacağımızı tüm 
meslektaşlarımızın ve kamuoyunun 
dikkatine sunuyoruz.

SAKARYA BAROSU DESTEK İÇİN 
ORADAYDI
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu ile birlikte Şanlıurfa’ya 
destek için giden Barolar arasında Sakarya 
Barosu da vardı.
Yapılan görüşmelerin ardından Başkan 
Kazan’ın kamuoyu ile paylaşmış 
olduğu basın açıklamasında “Gerçek 
demokrasilerde ve gerçek bir hukuk 
devletinde Baro Başkanı Başsavcının o 
ildeki mevkidaşıdır, eşitidir. Ülkemizde 
kâğıt üstünde kalan anayasa ve yasalarda 
bu eşitliği yazması maalesef hiçbir şey 
ifade etmiyor” diyen Başkan Kazan, polisin 
yasaları tanımayan bu tutumunu küstahlık 
ve hadsizlik olarak nitelendirdi. 

ANKARA BARO 
BAŞKANI’NDAN 
‘DARP’ KINAMASI

SAKARYA BAROSU: 
SALDIRIYI KINIYORUZ

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Son olarak Şanlıurfa Baro 
Başkanımıza karşı sıradan vatandaşın 
değil, polislerin uygulamış olduğu 
şiddeti gördük.

Şanlıurfa Baro Başkanı Av. Ahmet 
Tüysüz Viranşehir İlçe Adliyesinde 
polisler tarafından sözlü ve fiili 
saldırıya maruz kalmasının ardından 
Barolar ayağa kalktı.
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15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL ve çıkartılan 28 KHK ile sivil dikta 
uygulamalarının her türlüsünün yaşama geçirildiğini ifade eden Av. Küçük, barış isteyen 
akademisyenlerin ihraç edildiğin, insan hakları savunucularının, işini talep ederek barışçıl 
protesto ile açlık grevi yapanlar dahi hedef haline getirilerek tutuklandığını ifade etti. Bu 
uygulamalara, baskı, korku ve tehdit ortamına yargı araç kılınarak, yargı üzerinden hareket 
edilerek gidildiğini dile getiren Av. Küçük, “Bugün görülecek her iki davada da göstermelik 
suçların hiç bir unsuru bulunmadığı gibi, derhal beraat kararı verileceğine inancımız tamdır” 
dedi. Adana Barosu’nun geçmiş dönem ve mevcut Baro Başkanının ve avukatların şüpheli 
konumuna getirilmek istenmesinin siyasi iktidarın yandaşı konumuna bir türlü getiremediği 
ve hukuksuzluklarına alet edemedikleri savunmayı korku ve baskı altına alma çabasından 
başka bir şey olmadığını söyledi.

Basın açıklamasına; Türkiye Barolar Birliği Saymanı Av. Sabri Erdal Güngör ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Eyüp Sabri Çepik ve Av. Ali Elibol,  Adana Barosu Başkanımız Av. Veli 
Küçük, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel Suiçmez, 
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Van Barosu Başkanı Av. Murat Timur, Şanlıurfa 
Barosu Başkanı Av. Ahmet Tüysüz, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Gaziantep 
Barosu Başkanı Av. İskender Kahraman, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Ahmet Özmen, 
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Bingöl Barosu Başkanı Av.Abdullah Alakuş, 
Hatay Barosu Başkanı Av. Av.Ekrem Dönmez, , Osmaniye Barosu Başkanı Av. Dilem Aksoy, 
İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı, Saymanı, Genel Sekreteri, İzmir Barosu Saymanı ve 
birçok baronun temsilcisi,  CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Adana Milletvekili 
Zülfi kar İnönü Tümer, Av. Elif Doğan Türkmen, Çukurova Belediye Başkanı Av. Soner Çetin, 
Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana İl Başkanı Ayhan Barut ve HDP 
Eş İl Başkanı Gülseren Tural katıldı.

BARO BAŞKANI KÜÇÜK: 
‘SAVUNMA YARGILANAMAZ’

Adana’da Baro Başkanı Av. Veli Küçük dahil 10 avukat Adliye girişinde 
avukatların aranmasına direndikleri, Baronun eski Başkanı Av. Mengücek 
Gazi Çıtırık da hangi örgüt olduğu belirtilmeden ‘terör örgütü propagandası’ 
iddiasıyla bugün yargı önüne çıktı. Duruşma öncesinde aralarında CHP 
Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen’in de bulunduğu çok sayıda avukat 
ve baro başkanı Adana Adliyesi önünde basın açıklaması ile savunmaya 
yönelik yargılamaları protesto etti. “Savunma Yargılanamaz” pankartı açan 
avukatlar, ‘Savunma Susmadı, Susmayacak’ şeklinde slogan attılar.
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Şanlıurfa Barosu Başkanı Avukat Ahmet Tüysüz, 18 yıl boyunca proje olarak bekledikten 
sonra 2006 yılında hizmete giren adliyelerinin yetersiz olduğunu çektiği fotoğrafl arla 
birlikte dilekçe olarak yetkili makamlara gönderdi.

Cumhurbaşkanına, başbakana, Adalet Bakanlığına ve Şanlıurfa milletvekillerine gönderilen 
dilekçede, şehrin özel konumuna değinilerek, mevcut adliyenin halka hizmet sunma 
noktasında yetersiz kaldığını ve bu sorunun giderilmesi için adliyenin yanında bulunan 
adliyeye ait arsada ihtiyaçlara cevap verebilecek yeni bina inşa edilmesi gerektiği bildirildi.

18 yıl beklediği için mevcut adliyenin proje aşamasındayken ömrünü tamamladığını ve 
hizmete girdiği günden bu yana yetersiz kaldığını belirten Tüysüz, mevcut adliyenin, her bir 
bölümü farklı yerlerde olmak üzere 3 ayrı ve birbirinden uzak yerlerdeki binalarda hizmet 
verdiğini söyledi.

Adliyenin mevcut haliyle fi ziki koşullarının çok yetersiz olduğunu ifade eden Tüysüz, şunları 
söyledi: “Dosya güvenliği kalmamış, dosyalar koridorlara konulmakta, merdiven altlarından 
arşiv yapılmaya çalışılmakta, daracık odalara 2 hâkim-savcı sığdırılmaya çalışılmakta, 
adliyenin koridorları ve her köşesi alçıpan, kartonpiyer ve PVC ile oda yapılmak suretiyle 
hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Adliyenin 3 ayrı yer ve bina ile bölünmüş ve parçalanmış 
bir şekilde olması da beraberinde çok ağır sorunlar getirmektedir. Fiziki koşulların çok ağır 
ve yetersiz olması nedeniyle hizmet verilemez durumdadır.”

Mevcut adliyenin hemen yanında 2010 yılından bu yana adliyenin ek binası için tahsis 
edilmiş arsada Şanlıurfa’nın nüfusu göz önünde bulundurularak en az 30-40 yıla hitap 
edebilecek bir adliyenin yapılmasını temenni eden Tüysüz, bu konuda yardım beklediklerini 
sözlerine ekledi.

YENİ 
ADLİYE TALEBİ

Şanlıurfa Barosu yetkili makamlara gönderdiği dilekçede, mevcut adliyenin 
halka hizmet noktasında yetersiz kaldığını belirterek, bu sorunun giderilmesi 
gerektiğini kaydetti.
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AMERİKA BAROLARI 
İŞ BİRLİĞİYLE MÜLTECİ 
HAKLARI KONULU SEMİNER 
15.06.2017

CMK EĞİTİM SEMİNERİ 
18.11.2017

ANAYASAYA BİREYSEL 
BAŞVURU SİSTEMİNİN 
DESTEKLENMESİ ORTAK 
PROJESİ 15-16.09.2018

CMK GÜNLÜĞÜ KONULU 
SEMİNER 04.04.2017

Prof Dr.Feridun YENİSEY ve Prof 
Dr. Ayşe NUHOĞLU’nun değerli 
katılımlarıyla 18.11.2017 tarihinde CMK 
Eğitimi yapıldı.

İstanbul Barosu Avukatlarından 
Av Ömer KAVİLİ ve Av.Muharrem 
ERCAN’ın katılımıyla 04.04.2017 
Tarihinde “CMK GÜNLÜĞÜ” Konulu 
Seminer Gerçekleştirildi.
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CMK İSTİNAF UZLAŞMA 
KONULU SEMİNER 
18.05.2017

DANİMARKAMÜLTECİ KONSEYİ HAYATA DESTEK  
DERNEĞİ, İŞBİRLİĞİ 09.05.2018

ÇOCUK HAKLARI VE 
İSTİSMARI EĞİTİM 
SEMİNERİ

Baromuzun ev sahipliğinde 09.05.2018 tarihinde Av. Özlem GEGEZ, Av. Begüm 
KOŞANER, Av. Murat BÜYÜKKILIÇ, Av. Duygu ERTAN katılımıyla seminer 
düzenlendi. Seminerde kadına yönelik şiddet, Aile Hukuku, Çocuk Hakları ve Adli 
Yardım-CMK konuları hakkında bilgi verildi.

İstinaf Yargılaması ve Uzlaşma Konulu 
Seminer

Şanlıurfa Barosu, İnsan Hakları Ortak 
Platformu ve Raolu Wallenber İnsan 
Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü’nün 
ortaklaşa düzenlediği ‘Çocuk Hakları ve 
Özellikle Kız Çocuklarını istismarı’ adlı 
bilgilendirme semineri, düzenlendi. 



47

GAZİANTEPTE YAPILAN 
CMK SEMİNERİNE 
AVUKAT VE STJ. AVUKAT 
MESLEKTAŞLARIMIZLA 
BİRLİKTE KATILDIK

İCRA İFLAS HUKUKU VE 
GÜNCEL İÇTİHATLAR 
SEMİNERİ 07.12.2017 
KATILIMCI AV. TALİH UYAR

İCRA HUKUKU  EĞİTİM 
SEMİNERİ

İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL 
GELİŞMELER EĞİTİMİ 
30.10.2017

“Av.Talih UYAR’ın değerli katılımıyla 
İcra İfl as Hukuku semineri 
düzenledik.” 

Adana Sanayi Odası ile İş Hukuku ve Sosyal 
Güvenlik Hukuku Derneği işbirliğinde 
düzenlenen “İş Hukukunda Güncel 
Gelişmeler Toplantısı” Adana Sanayi 
Odası’nda yapıldı. Şanlıurfa Barosundan 
58 kişilik katılım sağlandı.

04-05 Kasım 2017 tarihinde 
Gaziantep Barosunun ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen; OHAL Soruşturma/
Kovuşturma Rejimi, Çocuk Yargılaması, 
Ceza Muhakemesinde Mağdurun Hakları, 
Uzlaştırma konularında uygulamalı 
eğitimin verildiği seminere 55 kişilik 
baromuz üyesi Avukat ve Stajyer 
Avukatlarıyla birlikte katılım sağladık. 

Av.Ömür TAŞAR’ın sunumuyla ‘’İcra 
Hukuku’’ konulu eğitim semineri 
22.11.2017 tarihinde yapıldı.

Toplantıda Yard. Doç. Dr. Ahmet Sevimli, 
“İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinde 
Hukuka Uygunluk Sebepleri”; Prof. Dr. Talat 
Canbolat, “Kısmi Süreli Sözleşmeler ve Yeni 
Düzenlemeler”; Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, 
“Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici 
İş İlişkisi” konularında tebliğlerini sunmuşlar; 
BAM Başkanları Uğur Ocak ile Şahin Çil de “İş 
Hukukunda İstinaf Uygulamaları” hakkında 
ayrıntılı bilgi vermişlerdir.
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TÜKETİCİ HAKLARI 
SEMİNERİ 28.03.2018
Şanlıurfa Tüketici Hakları Semineri 
Gerçekleştirildi.

MÜLTECİ HUKUKU
EĞİTİM SEMİNERİ 13 01.2017

KADIN HAKLARI KONULU 
SEMİNER

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı 
(TOHAV) – Şanlıurfa Barosu iş birliğiyle 14 
– 15 Ocak 2017 Tarihinde Mülteci Hukuku 
Eğitim Semineri düzenlendi.

“OHAL’DE KADIN HAK İHLALLERİ 
KONULU” Seminer düzenlendi. 

Kadın Hakları Komisyonu tarafından 
düzenlenen ve İstanbul Milletvekili Hüda 
KAYA ve SES Genel Sekreteri Selma 
ATABEY ile Kadın Akademi Yönetim Kurulu 
Üyesi Figen ARAS’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı “OHAL’DE KADIN HAK İHLALLERİ 
KONULU” SEMİNER düzenlendi. 
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AVUKATLAR İÇİN UZMANLAŞMA SEMİNERİ 
28 Ekim 2017 tarihinde avukatlar için 1 günlük mülteci hukuku uzmanlaşma 
semineri düzenledi. 

TEBLİGAT HUKUKU 
KONULU SEMİNER 
15.06.2017

SEMİNER-AVUKATIN 
CEZAİ VE HUKUKİ 
SORUMLULUĞU 14.02.2018

Yoğun talep üzerine özellikle tebligatların 
usule aykırılıklardan dolayı icra dairelerinde 
yaşanan sıkıntılar nedeniyle Av.Ahmet 
Cemal RUHİ’nin katılımıyla Tebligat hukuku 
konulu seminer yapıldı. Seminere posta 
tebligat memurları ile baromuz avukatları 
katılım sağladı.

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Kemal YILDIZ ve İstanbul 
Barosu Avukatlarından Atilla ÖZEN’in 
katıldığı seminer 16 Şubat  2018 tarihinde, 
Şanlıurfa Barosu Tahir Elçi Kongre 
Merkezinde saat:14.00 de gerçekleştirildi.

Ciddi sayıda sığınmacı nüfusu ağırlayan ilimizde savunmada kapasite artırımı çalışmaları 
kapsamında, Şanlıurfa Barosu-Mülteci Hakları Merkezi işbirliğiyle, 28 Ekim 2017 tarihinde 
avukatlar için 1 günlük mülteci hukuku uzmanlaşma semineri düzenledi. Seminerde, 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında 
sığınma başvuru ve değerlendirme prosedürleri ile sınırdışı ve idari gözetim uygulamaları 
kapsamında itiraz yollarına odaklanıldı. Etkinlikte, mevzuat ve usullerle ilgili hususlar kadar 
katılımcı avukatların takip ettikleri dosyalarda edindikleri pratik tecrübeler de paylaşıldı



50

TİHV’den Adli Tıp Uzmanı Prof Dr.Ümit BİÇER ile Diyarbakır Barosundan Av.Barış YAVUZ’un 
katılımıyla 3 gün süren ve İstanbul Protokolünün de işlendiği “İşkencenin Değişen 
Yüzü Karşısında Tıbbın ve Hukukun Sorumluluğu” konulu seminer ve atölye çalışması 
gerçekleştirildi. İnteraktif atölye çalışmasına katılan baromuz avukatları ve doktorlara 
katılımcı sertifikaları verildi.  

“İşkencenin Değişen Yüzü Karşısında Tıbbın ve Hukukun Sorumluluğu” konulu 
seminer düzenlendi.

İŞKENCENİN DEĞİŞEN YÜZÜ KARŞISINDA 
TIBBIN VE HUKUKUN SORUMLULUĞU 21.09.2018 
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Üyelerimize 
dağıtmak  üzere 

10 adet  kitap 
basımını gerçekleştirdik.
Bu kitaplardan bazıları 

baromuz logosu ile ders 
kitabı olarak okutulmakta…

Aynı kitaplardan birer 
set tüm baroların 

kütüphanelerine de 
gönderildi. 
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