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BAŞKANDANB A Ş K A N D A N

İnsanoğlunun yaşam serüveniyle birlikte baş-
layan, günümüze kadar devam eden ve gele-

cekte devam edeceğinden kuşkumuzun olmadığı hakikat 
arayışının yine çetin bir döneminden geçmekteyiz. Hak 
ve adalet olgusuna dayanan bu arayışı,”tünelin ucundaki 
ışık  olarak adlandırabileceğimiz ideal düzene” yaklaş-
ma çabası olarak da adlandırabiliriz. Evet, ışığa ulaşmak 
bizlere çok ütopik gelebilir ama bu durum, karalık tünel-
deki yolculuğun devam edebilmesi için ışığın yansımasına 
ihtiyacımız olduğu gerçeğini değiştirmez.

Bizler savunma makamı olarak, tünelin karanlık 
yolculuğunda en önde yürümeye çalışan, bu 

sorumluluk sebebiyle karanlığın taşıyıcıları tarafından 
baskı ve saldırıya uğrayan bir kesimi temsil ediyoruz. 
Elbette bu baskı ve saldırılar bizi hiçbir şekilde mücade-
lemizden alıkoymadı ve alıkoymayacaktır. İngiliz tiyatro 
yazarı Willeam Sheakspeare’den ödünç alacağım sözle 
vurgulayacak olursak; ”bilincin sorumluluk getirdiği” an-
layışı çerçevesinde bu yolculuğu devam ettirmek bizlerin 
asli görevidir.

Ülkemizde 20.ayını geride bıraktığımız OHAL 
yönetimi altında hukuk camiası önemli öl-

çüde zorluklar ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yönetim erki 
tarafından kamu düzeninin bozulması tehlikesinin berta-
raf edilmesi için Anayasal bir meşruiyeti olan OHAL ilanı 
biz hukukçular yönünden kabul edilebilir bir durumdur. 
Çünkü Ülkemizde kamu düzeninin sağlıklı işlemesi tüm 
vatandaşlar yönünden gerekli ve önemlidir. Normal bir 
yönetim biçimi olmayan, istisnai hallerde başvurulan 
ve başvurma gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla birlik-
te sona erdirilmesi gereken OHAL yönetimi, ne yazık ki 
halen normal bir yönetim biçimiymiş gibi devam ettiril-
mektedir. Yasama organının nerdeyse tamamen işlevsiz 
bırakıldığı günümüzde yargı erki de ister istemez bu du-
rumdan etkilenmektedir. 

OHAL sürecinde özellikle Anayasa Mah-
kemesi ve Danıştay’ın kendilerine 

yapılan başvurular konusunda kendilerini görevli 
görmemeleri ve dolayısıyla kendilerini işlevsiz kıl-
maları yukarıda belirttiğimiz endişelerimizi bu 
noktada haklı çıkarmıştır. Aslında bu durum 
tam da OHAL sürecinin diğer tüm kurumlar 
gibi yargı kurumları üzerindeki olumsuz 

dışsal etkilerinin bir sonucudur. OHAL sürecinde kurumla-
rın olağanüstü halin doğasından kaynaklanan olumsuzluk-
lardan etkilenmemesi düşünülemez. Nitekim fikirleri veya 
mesleki faaliyetleri sebebiyle gözaltına alınan, tutuklanan 
veya cezai soruşturma-kovuşturmalara uğrayan kişilerin 
sayısının ciddi anlamda artması, devam eden olağanüstü 
hal sürecinden yargı kurumlarının da etkilenmesinin bir 
sonucudur. 

OHAL devam ettiği sürece bu tablonun karanlık ol-
duğunun farkındayız. Ancak bu karanlık tablonun 
bizlere sorumluluğumuzu daha iyi hatırlattığını 

belirtmek isteriz. Bu doğrultuda Batman Barosu olarak, iyi 
bir hukukçunun yetişmesinin iyi bir eğitim ve donanımının 
arttırılmasıyla mümkün olduğu düşüncesiyle mesleki eği-
tim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmekteyiz. Baromuzun 
tüm komisyonlarıyla, Batmanda yaşanan hak ihlallerine 
özellikle de kadın ve çocuk istismarının önlenmesi konu-
sunda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmaların 
bir ayağı olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle koordineli bir 
şekilde Batman ilindeki liselerde İnsan Hakları, Kadın Hak-
ları ve Çocuk Hakları alanında yapılan eğitim seminerleri-
ne özellikle önem vermekteyiz. 

OHAL ilanını gerektiren sebeplerin ortadan 
kalktığı ve dolayısıyla OHAL sürecinin biran 
önce sonlandırılması gerektiği düşün-

cesiyle Baromuzun komisyonlarında 
çalışmalarıyla mesai harcayan tüm mes-
lektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. 

Saygılarımla,
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YAYIN KURULUNDANYAY I N  K U R U L U N D A N

Değerli meslektaşlarımız ve kıymetli okurla-
rımız;
Büyüyen ve büyüdükçe zenginleşen Baro-
muzun faaliyetlerini derlediğimiz Bültenimi-
zin 11. sayısıyla karşınızdayız. Merhaba!

Bültenimizin bu sayısında; 

Av. Nuri Mehmetoğlu “Huquq ve Ehlaq” isim-
li makalesi, 

“Yalnızlığın, kaldırım taşlarından da sert ve 
soğuk olduğunu 'acıyarak' öğrenen” mülte-
cilerle ilgili Av. Mahmut Tanrıseven “Mülteci-
ler” isimli bilgilendirici makalesi,

Av. Renas Gök “Inherit The Wind” isimli film 
tanıtımı,

Av. Muhbittin Kuyumcu George Orwell’in 
“Hayvanlar Çiftliği” isimli kitap tanıtımı ile 
bültenimize destek sundular. 

Av. Rostem Siyahtaş ile Av. Dr. Murat Sadak 
Bugüne kadar çıkarılan kanun hükmünde 
kararnamelerdeki düzenlemeleri meslektaş-
larımız ve okuyucularımız için derlediler.

Walter Benjamin “…yaşadıklarımızın yirmin-
ci yüzyılda “hâlâ” olabilmesi karşısında duyu-

lan şaşkınlık, felsefe anlamında bir şaşkınlık 
değildir. Bu şaşkınlık, kendisine kaynaklık 
eden tarih anlayışının savunulamayacağı bi-
linmediği sürece, hiçbir bilme sürecinin baş-
langıcını oluşturamaz." sözü bağlamında bu 
sayının kapak fotoğrafı olarak kullandığımız 
ve hukuk devleti perspektifinden bakılınca 
temel hak ve özgürlüklerin askıda kalmasına 
sebep OHAL sürecinin bir an önce sona er-
mesi gerekliliğine atıf yaptık. Bu bağlamda 
gelenekselleştirmek istediğimiz ve ikincisini 
Baromuz kurucu avukatı Av. Zeki Ekmen ile 
gerçekleştirdiğimiz, OHAL ana başlıklı röpor-
tajı siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz.

Savunma makamının duruşma salonların-
daki temsiliyetini Marangoz Hatası başlığıy-
la betimleyip Baromuz avukatlarının görüş-
lerine başvurduk. Fotoğraf yorumu bölümü 
kapsamında sunduğumuz bu değerli görüş-
ler bültenimize zenginlik kattı.

Yayın kurulu üyelerine ve gerek makaleleri 
gerekse de değerli görüşleri ile Bültenimi-
ze değer katan meslektaşlarımıza teşekkür 
ederiz. Yeni bir sayıda, yeniden görüşmek 
umuduyla.



DESPÊK

Mirov (Insan) her cikas di nav buyinên zindî 
de ên herî girêcan, giriftar û bi awayekî fişar tê 
fahmkirin (yan naye fahmkirin) be jî; û pergalên 
bîr û bawerîyan û zanistiyên civakî; kû dixwazin, 
gerdun û buyinan fambikin û bitêgihînin, rê û 
rêbazên wan ji hev cüda bin jî; bi piraniyekî zêde, 
armanca van pergalên civakî eve kû: mirov bê 
nasîn û fahmkirin û bextewarkirin. 

Yek ji cudabûnên mirov, ên ji buyinên zindîyên 
wekîdin civakîtîbun û jiyana bihevrebun e. Civakîtî 
û jiyana bihevrebun ji bo berdewama jiyanê û 
dabînkirina divêtinê, xwe 
divêtin be jî îro mirov kare 
bibêje: mirov bitene 
nikare bıjî. Di encamê 
de ragihandin, dan 
û standin, û jiyaneke 
bihevre; ji bo mirovan 
divêtine û bê civakiyê 
jiyan nabe.

Ji bo berdewamiya 
jiyana komeleyatî û 
sazûmaniya civatê; 
divê vekêşanî, pozberî 
û pevçûn tune bin 
yan pir hindik bin. Û 
wexta ku pozberî û pevçûn derketin holê ji bo 
çareserkirina van pirgirêkan divê hinek tevger, 
çalekî danûstandin û pêwendîyên mirovan bên 
sînorkirin. Distûrên bi vê sînorkirinê derketinê 
holê veki “Distûrên Pergala Civakî” tê binavkirin. 
Distûrên Pergala Civakî bela kû pirin, cure cure 
tên binavkirin, ji hev derxistin û lêkolînkirin. Çend 
minak evin: Distûrên Olê, Distûrên Ferhengî, 
Distûrên Kevneşopî, Distûrên Dinyadîtinê, 
Distûrên Rewiştî (Ehlaqî), Distûrên Dadî (Hiquqî)

REWİŞT (EHLAQ)

Bêjeya “etîk” kû di Îngilîzî û Franskî de tê 
bikaranîn; ji “ethos” a Grekî, bêjeyên “Morality” û 

“Moral” jî bêjeya “mos” yan Latînî tê. Bêjeya “Ehlaq” 
kû bi Kurdî jî tê bikaranîn ji pirjimariya bêjeya 
“hulk”ê yan kû bi Erebî tê wateya cir (suruşt) tê.

Rewişt (Ehlaq); bi gelemperî; ji sazûmaniya kû 
ji ferhengiyên civakî, nirxdarazî, rêzik û distûran 
çêbûyî re tê gotin. Ev pergal, him tevgerên 
ferdan him ên civakê ên rast û şaş diyar dike û 
beralî dike. Distûrên rewiştî; berê xwe dide kesekî 
yan komekî, rewacdariyan wanî gelemperî tûne. 
Ango; ji koman ji civakan tê guhertin. [1] Rewişt, 
bi şiklê “Distur û awayên tevgerê kû mirov di 
nava civakê de mecburê lêguncînyê ne, kesên kû 
bi komele dijîn tevger û  distûrên tevgeriyê kû 
lêguncînya wan mecburiye” [2] jî tê binavkirin.

N i r x d a r a z î y ê n 
rewiştî nehatine 
geşepêdan û vedîtin, 
ji ber xwe derketine 
holê. Ji bo vê yekê 
li gor hinek kesan, 
rewişt xwezayiye û 
nayê guhertin (yan 
zor tê guhartin) li gor 
hinek kesan jî rewişt 
hatiye bidestxistin û 
bi eql, fikr, daxwaziyên 

civakê û bi perwerdehiyê geş dibe.

Mirovahî; ji afirandin (yan ji çêbuna) xwe ve 
û bi dîrokî li ser rewiştê gengeşî kirîye. Mijarên 
rewişt ên bingeh: baş û xirab, û rast û şaş e. Lê 
li her dem li her çihî li ser van wateyan, têgînan 
ahengeke hevbeş tûne.

Bela kû rewişt, diyardeyeke civakiye û rezikên 
rewiştî ji aliyên civakê hatiye danîn, fêhm û 
nêrînên rewiştî, li her malbat, civak, cih, cîwar, 
welat û li gorî çax û deme diguhere.

  Av. Nuri MEHMETOĞLU
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EWİŞT Û DAD (EHLAQ Û HİQUQ)
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Li ser çavkaniya rewişt jî ahengeke hevbeş 
tûne lê dîtinên di vî warî de sê beşin. Dîtinên kû 
rewişt; “Îlahî” (lawij), “Civakî”,  “Ferdî” (takekesî) 
dibine. Lê çavkaniya wê çibe bila bibe, rewişt 
bi taybetmendî mirovahîye. Bela kû mirov, 
buyînekî civakîye, di encamê de rewişt bi tevahî 
li civakê bandor dike.

DAD (HİQUQ)

Her çikas ji bêjeya Erebî ya “hakk” hatibe, û bê 
wateya heqan jî, “Dad” bi bêjebunê pir wateyan 
di nav xwede di hewanîne. Ji taybetîyên 
zanistîyên civakî û firehbuna sinorên wara 
wateya dadê pir zede watedariyên cüda hatibe 
binavkirin jî li ser wateyeke bi tene ne hatiye 
lihevkirin. Wekî, Kant gotiye: “Hiquqnas hê li 
binavkirina hiquqê digerin.” 

Dîsa jî mirov kare bibejê Dad; distûrên pergala 
civakîne kû; bi nirxandina tevgerên mirovan ên 
ferdî û civakî û bi sazkirinan pozberîyên nav 
mirovan çareserkir dike, armanca wê gihîştina 
edaletê ye, pêkanîna aşîtî û aramîya civakê 
ye, bi hêza raya gel (devlete) tê nerîtandin 
û li hember derketina lêhatinan de kes tên 
cezakirin (sezakirin), û lêhatin li hember rêzikan 
divêtîye û rezikên we nivîskirîne. Cudabûna 
Dad’ê ya herî girîng ji distûrên pergalên civakî 
yên din ewê kû; rêzikên dad’ê bi hêza raya gel 
(devlete) tê parastin û kesên li hember rêzikan 
nelêhatinan dike jî bi hêza raya gel (devlete) tê 
cezakirin (sezakirin).

Peywira jiyankirineke civakê ya di nav aşîtî 
û aramî de, û berdewamiya pergala civakî jî li 
dad’ê hatiye barkirin. Bi vî awayî dad, di civakê 
de sê kêr (fonksiyon) ên girîng bi cîh tîne.  Kêr 
(fonksiyon) a pergalê kû: bi serastkirina pergala 
civakî, jiyanekê bi ewlehî, aşîtî û aramî ji bo mirov 
û civatê peyda dike, kêr (fonksiyon) a bipêkanîna 
hevcetiya cîvakî (sûda nerît) kû: têkilîyê mirovan 
serast dike û bi vî awayî, hewcebûnên mirovan 
ên xwezayî, bîolojîk, derûnî (psîkolojîk), û civakî 
pêde dike û kêr (fonksiyon) a edaletê ya kû bi 
maftaqiniyê wekhevîyê pêde dike.

Wekî binavkirina dadê, di derbarê sipartekên 
(paldank) dadê jî pir teori derketine holê û 
hatinê parastin. Hinek ji van; teorîya kû dadê di 
sipêre bivêneke (irade) bîrbir (bihişmend);  dadê 
di sipêrin bivêna (irade) ilahî, hinek di sipêrin 

bivêna dewletê (yan kesê xwedî desthilatî) û 
hinek jî (bi peymana civakî) di sipêrin bivêna 
raya giştî. Cureyên teorîyên kû dadê di sipêrin 
bivêneka (irade) bêbîr (bêhişmend); dada 
xwezayî, dada civaknasî û dada dîrokî ne. Di 
derbarê sipartekên dadê de teoriyekê cüda û 
giring teoriya dada erêniye (pozitivist).

Sê hêman (regez) ên dadê ên bingehîn hene: 
distûr (norm), rastî (realite) ya civakî û rewişt 
(Ehlaq) e.

“Felsefa dadê; jî xeynî lêkolîna dadê bi 
rêbazên zanistî ve, rexneya dadê jî dike û ev 
rexne; li ser domandina hebuna jîyana civakî ya 
baştirîn e.” [3]

REWİŞT (EHLAQ) Û DAD (HİQUQ)

Her çikas distûrên rewiştê ên kû bi gelemperî 
di civakê de hatine pejirandin bidemanede 
(dem bi dem) bipiranî bube distûreke dadê û 
him rewişt him dad; tevgerên mirovan saz bike 
û bisinorke, û wekhevîyên wan çıkas hebe jî 
rewişt û rad ne yekin û ji hev cüdane.

Armanca dadê gihîştina edaletê ye, ya 
rewiştê gihîştina rastî û başîyê ye.

Dinavbera rewişt û dadê de alîyên mîna 
hev pirin û wekî vê alîyên jihev cüda jî hene û 
pirin. Tevgera rewiştî di raman, hest û kirinan 
de cudakirina di nav başî û xerabîyê de tê 
binavkirin. Lê tevgera dadî, cudabuna di nav 
mafdar bêmaf dike bingeh û armanc gihîştina 
encameke dadwer e. Wexta dad serastkirina 
tekilîyên navbera mirovan li gorî dadweriyê 
dike armanc, bingeha başîya mirovan ji amade 
dike. [4]

“Di tekilîya rewişt û dadê de, dad, bi avakirina 
pergalê, pêkanîna aşîtîya civakê, sûda nerît 
û bi armanca pêkanîna edaletê bi rewiştê re 
digihîjin hev. Alîyên di nav rewişt û dadê de ên ji 
hev cüda li aliyekî bê danîn, di nav herduyande 
hebuna “başî”yê heye û tê zanîn kû wekî rewiştê 
dad jî berê xwe dide “başî”yê -kû ji vêre dibe 
edalet-” [5]

Dad jî rewişt jî bi sinorkirinê tevgerên 
mirovan serastdikin.
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Cudabuneke dad û rewiştê jî: rewişt xweser e. 
Çavkanî û divêtîya guncînê û saxkirin (kontrol) 
di nava mirov û wijdanê mirovde ye. Lê dad ne 
xweser e. Çavkanî û divêtîya guncînê û sax kirin 
(kontrol) li dervayê mirov, di deste dewletê (yan 
kesê xwedî desthilatî) de ye.

Rêzikên dadê nivîskîne lê ên rewiştê ne 
nivîskîne. Kirdarî (cezakirin) a distûrên dadê 
heye lê kirdarîya distûrên rewiştê tüne.

Rêzikên rewiştê ji aliyên olê, kevneşopîyê, 
ferhengîyê û ji aliyên civaka kû mirov tê de dijî 
ve tên çêkirin. Lê rêzikên dadê ji aliyên dewletê 
tên çêkirin. Dad rewişta fermîye. Berê distûrên 
rewiştê li hindur e, lê berê distûrên dadê li 
derve ye.

“Her çıkas wekî distûrên îdeal bê pejirandin jî, 
dinav dad û rewiştê de xaleke din ya hevpar ne 
statîkbuna wan e. Di destpêke de wekî başiyên 
nayên guhertin derketibin holê jî, hejabuna 
disturan cudabin û temenê hineka dirêjtirbe jî, 
nayê gotin kû nemirin.” [6]  

“Dad; disturên tekilîyên nav miravon û 
tekilîyên nav mirov û dewletê diyardike û vana 
kirdarî (cezakirin)a ve girê dide. Dad, bi hêza 
kirdarîyê, xerabî û şaşîyên nav civakê cezadike. 
Bi vî alî rêzikên rewiştî jî tên parastin. Lê dibe 
kû pirsgirêk herdem bi zagonekê çareser nebe.  
Dibe kû çarna hêza zagonê li ser kes yan kes û 
koman bibandor nebe û nê bikaranîn. Ji ber vê 
yeke hebûna rewiştê ji xeynî zagonan bi wijdan 
ve girêdayî ye. Wijdan, bê kirdarîyê nirxdarazîya 
diparêze û stardike.” [7]

Distûrên dadî yek cure ne û di tevahiya 
civakê de tê bikaranîn lê ên rewiştî di nav kesan, 
malbatan û civakan de cûda cûda ne. Li hember 
vê; hinek disturên rewiştî ên kû bi civakî hatine 
pejirandin û gihîştine merhalekê ji aliye dewletê 
jî tê pejirandin û wekî zagon tê derxistin û bi 
kirdarîyê tê girêdan. Piştî vê merhale ji, ew 
distura rewiştî dibe distura dadî.

Di encamêde di navbera rewişt û dadê de 
cudabun hebin jî, ji aliyên distûr û armancê wan 
ve pir xalên hevpar jî hene. Distûrên bi temamî 
li hemberî hev di nav civatekê de nikarin bijîn. Ji 
berdewamiya jiyana disturan divê ne li hemberî 

hev bin û dive nêzikî hevbin.

Bela kû pir caran distırên rewiştî di nav deme 
de dibin distûrê dadê, ji aliyên hineka ve jî 
dad, wêkî “distûrê rewişta fermî” tê binavkirin. 
Niccolo Machiavelli, bi gotina xwe ya: “Ji bo 
rewişt zagonên baş pêwîstin. Zagon jî bê rewişt 
nayê parastin.” de vena kurtebir kiriye.

Wekî gotina davî mirov kare wiha bibêje: 
Dad bê rewişt, Rewişt bê dad nabe.

NÎŞE:

[1] Emre DORMAN; Din Neden Gereklidir. İstanbul Yayınevi, 
s.47

[2] Caner TASLAMAN; Ahlak, Felsefe ve Allah, İstanbul 
Yayınevi, İstanbul 2014, s.22

[3] Can Aktan COŞKUN “Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş” 
Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi Cilt:1, Sayı:1, 2009 s. 52-
53

[4] Harun TEPE; “Hukuk ve Etik: Hukukun Etik Temelleri”, 
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul

Barosu Yayınları, 2005, s. 58.

[5] Yasemin IŞIKTAÇ; Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitabevi, 
İstanbul, 2008, s. 125-126.

[6] Zeynep ÜSKÜL ENGİN; “Toplumsal Ahlak ve Hukukun 
Kesiştiği Noktada Kadın Sorunsalı” Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları 2014 s.123

[7] İzzet SARGIN; Değişim ve Hukuk, KSÜ İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, Yıl:1 Sayı:2 Temmuz-Aralık 2003, s. 113
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Adalete yönelmiş toplumsal yaşama biçiminin 
vücut bulmuş hali olan hukuk devletinde,ki-

şinin  icra ettiği eyleminin  hukukun koruması dı-
şında  kalıp kalmadığının tartışıldığı ve sonunda 
verilen kara ile bu hususun tespit edildiği yerdir 
duruşma salonları.Bu salonlar,düşünce ve mekan 
tasarımının birbirinden  ciddi derecede etkilendiği-
nin   görsel bir açıklamasıdır aynı zamanda.Ülkelerin 
kuvvetler ayrılığına ilişkin yaklaşımlarının farklılığı 
yargılamanın yapıldığı duruşma salonlarında da 
kendisini göstermektedir.

İddia makamının tezi ile başlayan adalet arayışı 
savunma makamının anti tezi  ile dengelenmeye 
çalışılır ve nihayetinde bağımsız ve tarafsız olan yar-
gılama makamı tüm deliller ışığında var olan duru-
mu sentezler.

Ancak tüm bu eylemlerin icra edildiği mekanın tasa-

rımı elbette önemlidir.Sentezleme sürecinin sağlıklı 
işlemesi için olmazsa olmaz olan tez ve anti tezin 
eşit şartlara sahip olması meselesi  adil yargılama 
için olmazsa olmazdır.

Adil bir yargılama için “silahların eşitliği” ilkesi çer-
çevesinde iddia ve savunma makamlarına sadece 
söylemde değil düşünceyi etkileyen tüm alanlarda 
eşit olması gerektiği kuşkusuzdur. Bu tespit savun-
ma makamının kişisel bir talebinden ziyade yargıla-
manın selameti için şarttır.

 Kuvvetler ayrılığının ciddi derecede aşınmaya uğ-
radığı günümüz Türkiye’sinde kuvvete ilişkin  saikin 
dış dünyaya yansıması olarak da açıklayabileceğimiz 
duruşma salonlarının fiziki yapısını gösteren 
yukarıdaki fotoğrafı meslektaşlarımızın yorumuna 
sunduk...

HİKÂYESİ...
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 Hukuk ,Ahlak Ve Temenni Değil, Yaptırımdır. Hu-
kuki Eşitlik Korunması Gereken Temel İlkedir. Ada-
letin Uygulama Alanında ,Yargı Görevlilerini Eşitliğe 
Aykırı Konumda Sabitleyen Görüntüleri Hukukun 
Egemenliğinde Devam Ettirmek Kabul Edilmemeli.
Bu Olgunun Kabulu Ancak Ve Ancak Nasreddin Hoca’ 
Nın  Bakışı İle Açıklanabilinir. O Da Şu :Yargı Görevi 
Yapanların “Marangoz  Emeğine Saygılarını Gereği”  
Ölçütü İle Devam Ettirilen Uygulamanın Resmidir.

2018 Türkiye’sinde, yargının tarafsızlığı ve ba-
ğımsızlığı sorunu varken, avukatlar mesleki faaliyet-
leri nedeniyle adli soruşturmalara maruz kalıyorken 
avukatların duruşma salonunda oturdukları yerin 
Cumhuriyet savcılarının oturdukları yerden daha 
aşağıda kalması sorunu bana çok uzak geliyor. Bu 
nedenle fotoğraftaki sorun benim mücadele sıram-
da gerilerde bir yerde. Ancak yargıdaki sorunlar ko-
nusunda herkes işin bir ucundan tutmalı. O yüzden 
bu işi dert edinip çözmeye çalışanlara selam olsun..

YORUMLAR...

Av. Erkan SENSES

Av. Mahmut TANRISEVEN

Av. Abdullah DURAN

Av. Abdullah AKIN

   Türkiye yargı sisteminde savunma makamına verilen değeri ve ne kadar önemsendiğini ifade eden bir karedir.

KÜRSÜDEKİ MARANGOZ HATASI 
VE KÜRÜSÜNÜN ESAS ÜSTADLARI

Resmi ilk gördüğüm anda ağzımdan dökülen tek 
cümle “Marangoz hatası” oldu.  Ülkemizde mahke-
melerdeki   düzenini belirleyen “marangoz hatası” 
aslında Ülkemizde adaleti  belirleyen “marangoz ha-
tası”yla aynıdır. Kürsüdeki marangoz hatası deyimini 
ilk kullananın; Fransız İhtilali’nin liderlerinden Ge-
orges Jacques Danton olduğunu biliyordum ama 
sonrasında bu yazıyı hazırlarken yaptığım araştır-
mada sözün bir çok kişiye atfedildiğini öğrendim.    
Marangoz  hikayesini, tarihte ilk olarak kim tarafından 
söylendiğini bilmesek te hikayesini hepimiz biliriz;  
mahkeme salonlarında  savcılar, hakimlerle aynı hiza-
da, aynı kürsüde oturur; sanık ise karşılarında, yerde 
durur ve savunmayı temsil eden avukat sanıkla aynı 
hizada, hakim ve savcıların aşağısında olur. İddia-Sa-
vunma makamlarının eşitliği ilkesine uymayan bu di-
zaynın nedeni sorulduğunda da zamanında yapılan 
bir yargılamada  biri, “Bu bir marangoz hatasıdır. Kür-
sü öyle kesilip biçilmiş bir kere” demiştir. 
Yargılamada uyulacak kuralların  belirlenmesi, her 
zaman dünyadaki  bütün hukuk sistemleri için en 
önemli konulardan  biri olmuştur. Bu kuralların  be-
lirlenmesindeki asıl neden, yargılamanın  adil, taraf-
sız ve etkili bir şekilde yürütülmesi yoluyla adalete 
olan güvenin korunmasıdır. Hal Böyle iken savcıların 
kürsüde yer alması ülkemizin yargı geleneğidir de-
nilmesi kadar saçma bir gerekçe düşünemiyorum. 
Yine de her ne olursa olsun biz avukatların yükseklik 
problemi olmadığından çokta takılacak bir konu ol-

madığını düşünüyorum varsın yargı geleneğidir de-
yip isterseler savcıları kürsüde hakimlerin de tepesine 
çıkarsınlar, bence bu yanlışın esas muhattabı yani bu 
marangoz hatasına karşı çıkması gerekenlerin ha-
kimler olması gerektiğini düşünenlerdenim. Sonuçta 
hakimin yanına oturtularak hakimin bağımsızlığı en-
gellenmektedir. 
Yargılamanın  adil, tarafsız ve etkili bir şekilde yürü-
tülmesi yoluyla adalete olan güvenin korunmasını 
istiyorsak dünyanın hiçbir hukuk sisteminde yer bul-
mayan bu tür yanlış “Yargı geleneklerini” terke etmek 
gerekiyor. 
Roma Döneminde; M.S. 300’lü yıllarda, İlirya Vali-
si Callicratus’a gönderilen Justin Kanunnamesi’n-
de;   “Davaların şüpheli noktalarını halleden, 
müdafaadaki kuvvetleri sayesinde,  gerek ceza 
ve gerek hukuk davalarında çiğnenmiş hakları 
koruyan, kaybolmaya yüz tutmuş haklara destek 
olan avukatların gördükleri iş, kavgaya girmek, 
yaralar almak suretiyle babalarını ve vatanlarını 
kurtarmak için yapabilecekleri hizmetten daha 
az faydalı değildir.   İmparatorluğumuz için savaş 
yapanların, yalnız zırh ve gömlek giyen ve kalkan 
taşıyanlardan ibaret olmadığını takdir ediyoruz. 
Bu işi avukatlarda yapıyorlar. Zira, ıstırap çekenle-
rin ümidini, hayatını ve çocuklarını müdafaa eden 
ve şanslı seslerinin kudretine inanan kürsünün 
bu üstadları dahi hakikaten aynı şeyi yapıyorlar.” 
sözleri avukatlık mesleğini onurlandıran ve yargıla-
madaki rolünü çok net biçimde dile getiren sözlerdir. 
Kürüsünün esas üstadları biz avukatlarız.
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YORUMLAR...
Av. Sinan DAGAv.Tahir IMRET

Av. Mustafa YILDIZ

   Ceza hukukumuz ve TCK, suçlunun her ne pahasına olur-
sa olsun ortaya çıkarılması için değil  insanların ve masu-
miyetin korunması etrafında sistematize edilmiştir. Dola-
yısıyla pozisyonu gereği iddaa’da bulunan taraf olan İddia 
makamının koltuk bazında dahi olsa  savunmanın üzerinde 
görülmesi, dünyada Hukuk Devleti ilkesini benimsemiş hemen 
hiçbir devlette yeri olmayan ve görülmemiş bir uygulamadır.  
Aslında bu tabloyu her gün istisnasız olarak görüyoruz. Şahsen 
beni bir avukat ve insan olarak rahatsız eden kısmı şudur. Ceza 
yargılaması gibi, yurttaşların kişisel özgürlüklerini yasa gereği kı-
sıtlama imkanına sahip böylesi hassas bir seromoninin özündeki 
bu adalete aykırılık avukat sıfatından ziyade bir insan olarak şah-
sıma rahatsızlık vermektedir. Çünkü; yargılama açısından  aynı kıy-
metin verilmesi gereken iddia ve savunma yanlarının olması ge-
rektiğinden farklı olarak aynı görülmediği maalesef acı bir gerçek.  
Masum görünen bu tablo aslında kişinin kendisini savunması-
nın önemsiz olduğunu, aslolanın iddia makamının sanık hak-
kında ne düşündüğünün önemli olduğunu göstermektedir.  
Bu husus aslında savunma yanı olan avukatın da işlevsiz olduğunu 
maalesef göstermektedir.

    Bu fotoğraf ve fiziken duruşma yaptığımız du-
ruşma salonları yorum yapmayı gerektirmeyen bir 
görüntü vermekte malesef.Bu görüntünün böyle 
olmasının altında yatan unsur savunma makamı-
nın çokta yargılamanın bir ayağı olarak görülme-
memesidir.Karar verici organın iddia makamı ile 
eşdeğer bir yerde ama savunma makamının bir alt 
kademede fiziken bulunması , esasen iddia maka-
mı ile karar vericilerin aynı düzlemde hata aynı fi-
ziki ortamlarda sosyal anlamda birlikte zaman ge-
çirdikleri de düşünüldüğün de savunma makamı 
olarak  hiç de iyi bir yerde olmadığımız ortadadır.
Bu yorumundan savunma makamıninda olanavu-
katlarin da aynı sosyal ve fiziki ortamda olmak is-
tediğimiz anlaşilmasın; iddia makami da savunma 
makamıyla aynı seviyede karar makamı da her iki 
kuruma eşit mesafe ve yükseklikte olmalı bence....

  Resimdeki mahkeme salonunda savcı ile ve mahke-
me heyeti aynı küsüde üstte bulunurken, savunmayı temsil 
eden avukat ise kürsünün altında yer almaktadır. Bu görün-
tüyü tüm duruşma salonlarında görmekteyiz.

  Savcılık makamının hakim ile aynı kürsüyü pay-
laşmasına yönelik hiçbir emredici kanun ve kural bulun-
mamaktadır. Hâkimle savcının aynı kürsüyü paylaşması 
tamamen yerleşmiş uygulamadan ileri gelmektedir. 

 Savcının mahkeme heyetinin yanında bulunması-
nı marangoz hatası olarak niteleyenler de vardır. Marangoz 
hatası sözü Fransız devrimi sırasında yargıçla savcının aynı 
kürsüyü paylaştığını gören Fransız İhtilali’nin liderlerinden 
Georges Jacques Danton’un savcıya karşı söylediği sözdür. 
Georges Jacques Danton, yargılandığı mahkemede savcı-
nın -marangozun geniş tuttuğu hakime ait bölümün yanına 
yerleşip- kendisine hararetli suçlamalar getirmesi ve davanın 
adaletsiz seyri üzerine -hukuktaki savunma makamı ile savcı 
arasında “silahların eşitliği” ilkesine de sığınarak- savcıya “Si-
zin benden yukarıda oturmanız bir marangozluk hatasıdır.” 
demişti. Bu söz savcıya, aslında avukatla aynı hizada oturması 
gerekirken bir marangoz hatası yüzünden yargıçla aynı kür-
süyü paylaşmasını ifade etme anlamında söylenmiştir. 

 Bilindiği üzere yargının üç ayağı vardır. Bunlar iddia 
savunma ve hüküm. Savunma; “iddia” ve “hüküm” kurumla-
rı ile birlikte yargının üç temel eşit ve bağımsız unsurundan 
biridir.  Görüntüdeki gibi İddia makamını temsil eden savcı, 
kürsüde yargıçla yan yana bulunurken “savunmayı” temsil 

eden avukatın kürsünün altında yer alması, “iddia” ve “savun-
ma” makamları arasında eşitsiz ve hiyerarşik bir görüntü ya-
ratmaktadır.
 Bu durum adil yargılanma hakkı ve silahların eşitliği 
ilkelerini de ihlal eden bir durumdur. 

   Bu görüntü ile açık bir şekilde yargılamada iddia ve 
savunmanın eşit olmadığı izlenimi verilmek istendiğini düşü-
nüyorum. Bir yargılamanın yalnızca adil olması yetmez, aynı 
zamanda adil yapıldığının da yargılamanın tarafları açısından 
görülmesi/algının da bu yönde olması gerekir. Savcıların kür-
süde yargıçlarla yan yana yer alması uygulamasına son veril-
mesi, savcıların avukatlar ile aynı hizada, avukatın karşısında 
yerini alması sağlanmalıdır.

 Yine belirtmek gerekir ki; mahkemeler karar için du-
ruşmaya ara verdiklerinde avukatlar ve taraflar duruşma sa-
lonu dışına çıkartıldıkları halde savcılar duruşma salonunda 
kalmakta ve mahkeme heyeti ile müzakerelere katılabilmek-
tedir. Bu da adil yargılanma hakkı ihlali, eşitlik bağımsızlık il-
kelerinin ihlali sonucunu doğurmaktadır. Karar için oturuma 
ara verildiğinde, avukatlar gibi savcıların da salonu terk etme-
leri sağlanmalıdır. Ya da uygun müzakere odaları bulunmalı-
dır. 
  Daha da ileri gidip hakim ve savcıların aynı binada 
bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Avukatlar gibi sav-
cıların da adliye dışında ayrı bir yerde faaliyetlerini yürütmesi 
gerektiğini avukatlar gibi duruşma için adliyeye gidip gelme-
leri gerektiğini düşünüyorum. Hatta adliyelerin yönetiminde 
de avukatların bulunması gerektiğini düşünüyorum. 



 OLAĞANÜSTÜ HAL DÖNEMİNDEKİ 
HUKUKİ TASARRUFLARA GENEL BAKIŞ

20.07.2016 tarihinde ilan edilip   6 kez uzatı-
lan  OHAL kapsamında ilki 23 Temmuz 2016 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 667 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (KHK),sonun-
cusu 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan 696 sayılı  KHK olmak üzere 30 
adet olağanüstü hak KHK’si yayınlanmıştır.
Yayınlanan bu KHK’ler insan hakları ve ihlal-
leri bağlamında incelediğimizde karşımız-
da çok ciddi bir tablo çıkmaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’ne 668 ve 669 sayılı KHK’lerdeki 
bazı düzenlemelerin Anayasa’nın 121.mad-
desindeki düzenlemeye aykırılık teşkil etti-
ği sebebiyle iptal edilmesi yönünde yapılan 
başvuruda yüksek mahkemenin 1991 yılın-
daki içtihadını göz ardı ederek Anayasanın 
148.maddesinin 1.fıkrasındaki,”olağanüstü 
hallerde,sıkıyönetim ve savaş hallerinde çı-
karılan kanun hükmünde kararnamelerin 
şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı 
iddiasıyla,Anayasa Mahkemesinde dava açı-
lamaz.” Hükmünü gerekçe göstererek iptal 
taleplerini yetkisizlik nedeniyle reddetmesi 
üzerine  denetlenemeyen bir hukuki rejime 
dönüşen OHAL KHK’leri ile binlerce kişi kamu 
görevinden ihraç edilmiş, birçok özel kurum 
kapatılmış ve adli-idari birçok konuda düzen-
lemeler yapılmıştır.

Hukuk devleti ilkesinin ciddi derece aşınma-
ya uğradığı OHAL  rejiminde bugüne kadar 
yayınlanan ve Prof.Dr.İbrahim Kaboğlu’nun 
söylemiyle “yok hükmünde” olan bu  OHAL 
KHK’larının genel olarak neler içerdiği-
ni  meslektaşlarımız ve okuyucularımız için 
özetlemeye çalıştık ;

23.07. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
1. KHK:  667 SAYILI KHK

OHAL kapsamında yayınlanan ilk KHK olması 
dolayısıyla konu olaraken kapsamlı sayılabi-
lecek KHK’lar arasındadır. Söz konusu KHK 
kapsamında;

•	 FETÖ/PDY Terör Örgütü ile herhangi bir şe-
kilde ilişkili olduğu tespit edilen birtakım 
özel kurum ve kuruluşlar kapatılmış; bun-
ların malvarlıkları, hakları ile alacaklarına el 
konulmuş ve borçları silinmiştir. Bu kurum 
ve kuruluşlar arasında özel sağlık ve eğitim 

kurumları ile çeşitli dernek, vakıf ve bunların 
iktisadi işletmeleri ile sendika, federasyon ve 
konfederasyonlar bulunmaktadır. 

•	 Kapatılan kurum ve kuruluşlar gibi benzer 
ilişkileri sonradan saptanan aynı nitelikli ku-
rum ve kuruluşlara da kapatma işlemi ile yu-
karıda belirtilen diğer işlemlerin uygulanabi-
leceğine karar verilmiştir. Bu doğrultuda ilgili 
bakanlıklarda komisyonlar oluşturulacak ve 
bu komisyonların teklifi üzerine ilgili bakanın 
onayı ile sözü edilen işlemler gerçekleştirile-
cektir.

•	 Başta Türk Silahlı Örgütleri personeli olmak 
üzere terör örgütüne veya milli güvenliğe ay-
kırı faaliyette bulunan örgütlere üye olan ya 
da ilişkili olan kamu görevlilerinin meslekten 
çıkarılmalarına olanak tanınmıştır. 

•	 Görevden alınan personele ek yaptırımlar da 
uygulanmaktadır:örevden alınan personele; 
bir daha kamu hizmetine alınmamak, başka 
kurum ve kurul üyeliklerinin sona erdirilme-
si, silah ruhsatlarının iptali, pilot lisanslarının 
iptali, lojmandan çıkarılma, özel güvenlik şir-
keti kuramama ve bu şirketlerde çalışamama, 
kamu kurumlarının kiracısı olma, intifa ve 
irtifak haklarının iptali, pasaport iptali (Hak-
larında henüz işlem tesis edilmemiş olup so-
ruşturulanlar dâhil) gibi ciddi yaptırımlar uy-
gulanmasına karar verilmiştir.

•	 Bakanlar Kurulu’na, görevden alınan personel 
yerine kanunlardaki sınırlamalar dikkate alın-
maksızın atama yapma yetkisi verilmiştir.

•	 Terör örgütüne veya milli güvenliğe aykırı 
faaliyette bulunan örgütlere üye olan ya da 
ilişkili olan yargı mensuplarının meslekten 
çıkarılmalarına olanak tanınmıştır. Hakim ve 
savcılar hakkında HSYK; AYM, Yargıtay, Danış-
tay, Sayıştay üyeleri hakkında bu mahkeme-
lerin kendi içlerinden oluşturulan komisyon-
lar yetkili kılınmıştır.

•	 Meslekten çıkarmalar nedeniyle oluşacak ha-
kim ve savcı açığını kapatmak amacıyla aday 
hakim ve savcıların, adaylık sürelerini tamam-
lamadan asli olarak atanmalarına imkan ta-
nınmıştır.

•	 Olağan dönemde toplu suçlarda 4 gün, di-
ğer suçlarda 48 saat olan gözaltı süresinin 
30 güne çıkarılması, avukat görüşmelerinin 
sesli veya görüntülü olarak kayıt altına alın-
ması, görüşme sürelerinin kısıtlanması, avu-

OHAL KHKLARI

Batman Barosu Yayın Organı  | Bülten Sayı: 11 - 2017/201812

  Av. Rostem SİYAHTAŞ Av. Dr. Murat SADAK



katların ellerindeki belgelere elkonmasının 
olanaklı kılınması, avukat sayısının 3 ile sınır-
landırılması, tutuklularla görüşecek kişilerin 
belgelenmesi koşuluyla belli dereceye ka-
dar akraba olanlarla sınırlanması, bu kişilerle 
ayda sadece iki kez onar dakikayı geçmeyen 
telefon görüşmeleri yapılabilmesi gibi soruş-
turma ve kovuşturma işlemleri konusunda 
çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.

•	 Darbe sonucunda şehit ya da gaziolansiville-
re yönelik çeşitli tazminatlar, emeklilik hakla-
rı vs. öngörülmüştür.

•	 KHK’da belirtilen görevleri yerine getiren 
kamu görevlilerinin hukuki, idari, mali ve ce-
zai sorumlulukları kaldırılmıştır. İdare huku-
kunda idarenin her türlü eylem ve işlemine 
karşı yargı yolunun açık olduğu ve bu zarar-
larda kamu görevlisinin kusuru olması ha-
linde kendisine rücu edilerek zararın kendi-
sinden tahsil edileceği kuralı askıya alınarak 
OHAL döneminde alınan kararların duraksa-
madan uygulanması için kararları uygulayan 
kamu görevlilerinin sorumluluğu kaldırılmış-
tır.

•	 OHAL süresince yayımlanan kanun hükmün-
de kararnameler kapsamında alınan kararlar 
ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalar-
da yürütmenin durdurulmasına karar verile-
memesi öngörülmüştür.

27.07. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
2. KHK: 668 SAYILI KHK

•	 KHK kapsamında, TSK’ya mensup askerler-
den 1684’ü ordudan ihraç edilmiştir. İhraçla-
ra ek olarak 1. KHK’da yer alan yaptırımlar da 
uygulanmıştır.

•	 Basın yayın kuruluşlarına ilişkin yapılan dü-
zenleme kapsamında;3 haber ajansı,16 TV 
kanalı,23 radyo kanal, 36’sı yerel olmak üzere 
toplam 45 gazete,15 dergi,29 yayınevi ve da-
ğıtım kanalı kapatılmış ve bu kuruluşlara iliş-
kin her tülü taşınır ve taşınmazlar ile alacak 
ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz 
olarak devredilmiş sayılmıştır.

•	 Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde, 
süreler yönünden düzenlemeler yapılmıştır. 
Buna göre5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda 
ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’n-
daciddi değişiklikler yapılmıştır. 

•	 Askeri mahkemelerin kuruluş usulünde deği-
şiklik yapılarak, bu mahkemelerin kurulma-
sında Milli Savunma Bakanlığı yetkili kılın-
mıştır.

•	 Sözleşmeli öğretmen atamalarına dair dü-
zenlemeler yapılmıştır.

•	 Üniversitelerdeki akademisyen ve idari per-
sonelin kamu görevinden çıkarılmasına yö-
nelik usuller belirlenmiştir.

•	 Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Gü-
venlik Komutanlığının teşkilat, görev ve yet-
kilerinde değişiklik yapılmıştır.

31.07. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
3. KHK: 669 SAYILI KHK

•	 FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı be-
lirlenen 125’i Subay ve 68’i Astsubay olmak 
üzere 193 kişi Türk Silahlı Kuvvetleri (TS-
K)’dan, 1196 kişi Jandarma Genel Komutan-
lığından ihraç edilmiştir. Bu kişilerin askeri 
rütbe ve memuriyetleri alınmış olup bir daha 
Türk silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Ko-
mutanlığına kabul edilemeyecekleri, kamu 
hizmetlerinde görevlendirilemeyecekleri hü-
küm altına alınmıştır.

•	 15.7.2016 tarihinden sonra milli güvenlik ge-
rekçesiyle görevinden uzaklaştırılan kamu 
görevlileri hakkında, 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu gibi kamu personel mevzua-
tında öngörülen dava açma sürelerinin OHAL 
süresince uygulanmayacağı belirtilmiştir.

•	 OHAL süresince sermaye şirketleri ve koo-
peratifler tarafından iflas erteleme talebinde 
bulunulamayacağı kararlaştırılmıştır.

•	 Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde 
Milli Savunma Üniversitesi adıyla bir üniver-
site kurulmuştur.

•	 Kuvvet Komutanlıkları MSB’ye Bağlanmıştır. 
Buna göre; Cumhurbaşkanının ve Başbaka-
nın gerekli gördükleri takdirde kuvvet komu-
tanlıkları ve bağlı kurumlarından doğrudan 
bilgi alabilmesi ve bunlara emir verebilmesi-
ne olanak sağlanmıştır.

•	 Askeri Hastaneler Sağlık Bakanlığına 
devredilmiştir.

17.8.2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
4. KHK:  670 SAYILI KHK

•	 Daha önceki KHK’larda olduğu gibi Fethul-
lahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) aidiyeti, 
iltisakı (yakınlığı) veya irtibatı tespit edilen 
kamu görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Mü-
dürlüğü mensupları, başka hiçbir işleme ge-
rek kalmaksızın, memuriyetten çıkarılmıştır.
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•	 Kişisel verilerin paylaşımı kapsamında, OHAL 
kapsamında çıkarılan KHK’lar ile haklarında 
inceleme ve soruşturma yürütülenlerin ken-
dilerinin, eş ve çocuklarına ilişkin verilerin 
paylaşımına ilişkin özel düzenlemeler yapıl-
mıştır.

•	 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç-
ları esas alınmak suretiyle atanan kamu per-
sonelinin atama işlemlerinin geçerliliği konu-
sunda düzenleme yapılmıştır.

•	 15.7.2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe te-
şebbüsü sırasında, hastane kayıtlarına göre 
belirlenen yaralılar ile ölenlerin yakınlarına; 
2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlan-
ması Hakkında Kanun kapsamında, güvenlik 
kuvvetleri mensuplarına tanınan haklardan 
yararlanmaları öngörülmüştür.

17.08.2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
5. KHK: 671 SAYILI KHK

•	 Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının ka-
patılmış ve bu alanda kanunlarla tanımlanan 
görevler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuru-
muna devredilmiştir.

•	 Bazı üniversitelerde öğretim elemanı teminin-
de güçlük yaşanmaması amacıyla emeklilik 
yaşı için öngörülen geçici düzenlemenin sü-
resi uzatılmış ve bu çerçevede emeklilik yaşı 
72’den 75 yükseltilmiştir.

•	 1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar 
bakımından; kasten öldürme suçları, cinsel 
dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve dev-
let aleyhine karşı işlenen suçlar ile terör gibi 
suçlar hariç olmak üzere denetimli serbestlik 
süresi “bir yıl”lık süre “iki yıl”a, koşullu salıver-
me ise hapis cezasının, “üçte iki”si tamamlama 
şartı, “yarısı”olarak değiştirilmiştir.

01.09. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
6. KHK:  672 SAYILI KHK

•	 Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulun-
ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette 
bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya 
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen 
çeşitli kamu kurumlarından yaklaşık 60 bin 
kamu personelinin meslekten ihraç edilmiştir.

01.09.2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
7. KHK:  673 SAYILI KHK

•	 İlk çıkarılan 667 sayılı KHK ile kapatılan bazı 
özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğ-
renci yurdunun; FETÖ/PDY bağlantısı bulun-
madığı tespit edildiğinden yeniden faaliyete 

geçmelerine izin verilmiştir.

•	 Sağlık alanında faaliyet yürüten ve FETÖ/PDY 
bağlantısı bulunan bazı kişilerin yetki belgele-
ri iptal edilmiştir.

•	 OHAL öncesi dönemde FETÖ/PDY ve diğer te-
rör örgütleriyle bağlantılı şirketler ve koope-
ratifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararla-
rının derhal kaldırılmasına ve bu kuruluşların 
iflas erteleme taleplerinin mahkemelerce, ifla-
sa ilişkin araştırma yapılmaksızın derhal red-
dedilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

01.09. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
8. KHK:  674 SAYILI KHK

•	 Bir defaya mahsus olma üzere KPSS şartı 
aranmaksızın öğretmen atanmasına dair dü-
zenlemeler yapılmıştır.

•	 Yargılamanın hızlandırılması kapsamın-
da;Adlî Tıp Kurumunun görev ve yetkile-
rinde,Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin kuruluş, görev 
ve yetkilerinde,ceza muhakemesi ile ceza ve 
güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili kanun-
larda,istinaf kanun yolunda Cumhuriyet sav-
cılarının duruşmalara katılımının öngörüldü-
ğü de dikkate alınarak, yargılama sürelerinin 
uzatılması amacıyla tebliğname düzenlen-
mesi zorunluluğunun kaldırılması hususun-
da düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Yürütülen soruşturma ve kovuşturma kapsa-
mında, tüzel kişiler yanında gerçek kişilere ait 
malvarlığının idaresi amacıyla kayyım atana-
bilmesi imkânı getirilmiştir.

•	 Terör bağlantısı nedeniyle belediye başkan-
larının görevden alınabilmesine, yerlerine 
atama yapılabilmesine ve belediye hizmetle-
rinin yürütülmesi hususlarında düzenleme-
ler yapılmıştır.

•	 Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, ilti-
sakı bulunanların, Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamında şehit yakınları ve malullere tanı-
nan istihdam hakkından yararlanamamasına 
yönelik düzenleme yapılmıştır.

29.10.2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
9. KHK:  675 SAYILI KHK

•	 Çeşitli kamu kurumlarında devlet memuru 
olarak çalışan ve FETÖ/PDY’ye aidiyeti, iltisa-
kı veya irtibatı belirlenen 10 bin 131 kişinin 
meslekten ihraç edilmesine ve daha önceki 
KHK’larda ihraç edilmiş olan memurların bir 
kısmının görevlerine iade edilmelerine dair 
düzenlenme yapılmıştır. 
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•	 10 gazete, 2 haber ajansı ve 3 derginin içinde 
olduğu bazı basın yayın kuruluşları kapatıl-
mıştır.

•	 Terör örgütüyle bağlantısı olduğu düşünü-
len gerçek ve tüzel kişilerin, başka şirketler-
deki %50 den az ortaklık payı için de kayyım 
atanabileceği ve atanan kayyımların ticari 
ve hukuki açıdan sorumsuz oldukları hükme 
bağlanmıştır.

•	 OHAL kapsamında kapatılan özel öğretim 
kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtla-
rı ve pansiyonların faaliyetlerini sürdürdüğü 
taşınmazlardan, üçüncü kişilere devredilmiş 
bulunanlardan aynı faaliyeti yürütmeye de-
vam edenlerle ilgili devirler, muvazalı/da-
nışıklı işlem olarak kabul edilmiştir. Bu kap-
samda, 01.01.2014 tarihinden sonra üçüncü 
kişilere yapılan devir işlemlerinde tapu kay-
dının geçersiz olmasına ve Hazine veya Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü adına re’sen tescil edile-
bilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

•	 OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuru-
luşlar ile bunların sahibi gerçek ve tüzel kişi-
lere karşı, 17 Ağustos 2016 tarihinden önce 
açılmış ticari ve hukuki davaların, dosya üze-
rinden, dava şartı yokluğu nedeniyle düşme-
sine karar verilmesini hükme bağlayan dü-
zenleme yapılmıştır.

29.10.2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
10. KHK:  676 SAYILI KHK

•	 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda 
yapılan değişikler ile millete ve devlete karşı 
suçlar,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suç-
lar kapsamındaki davalarla ilgili kovuşturma 
ve yargılama sürecinin hızlandırılmasına yö-
nelik savunma hakkına sınırlama getirilmesi-
ne yönelik düzenleme yapılmıştır.

•	 Kamu görevine atanma ve kamu görevinden 
çıkarılma kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. 
Memuriyete girişte güvenlik soruşturması 
ve/veya arşiv araştırması zorunlu hale getiril-
miştir.

•	 Devlet üniversitelerinde rektörlerin atama-
sında uygulanan seçim yöntemi kaldırılarak 
YÖK tarafından belirlenen 3 aday arasından 
Cumhurbaşkanınca atanmasına yönelik de-
ğişiklik yapılmıştır.

22.11. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
11. KHK:  677 SAYILI KHK

•	 OHAL kapsamında terör örgütü olarak ka-
bul edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen 

10345 devlet memurunun kamu görevinden 
ihraç edilmesine ve daha önceki KHK’lar ile 
mesleğinden ihraç edilen 157 devlet memu-
runun görevine iade edilmesine dair düzen-
leme yapılmıştır.

•	 Terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlarla 
bağlantısı belirlenen bazı dernek, basın yayın 
kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları kapatıl-
mış ve daha önceki KHK’lar ile kapatılmasına 
karar verilen bazı kuruluşların tekrar faaliyete 
girmesine izin verilmiştir.

•	 OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile kapa-
tılan kurum ve kuruluşlar tarafından, kapat-
ma dolayısıyla tazminat talebinde bulunul-
ması yasaklanmıştır.

•	 OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile tutuk-
lu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumun-
da bulunanlar;OHAL’in devamı ve kurumda 
barındırıldıkları süre zarfında,Türkiye gene-
linde uygulanan merkezî sınavlar ile örgün 
veya yaygın her türlü eğitim ve öğretim ku-
rumları ile kamu kurum ve kuruluşları tara-
fından ceza infaz kurumu içinde veya dışında 
yapılan ya da yaptırılan sınavlara giremeye-
cekleri hükme bağlanmıştır.

22.11. 2016 TARİHİNDE YAYINLANAN 
12. KHK:  678 SAYILI KHK

•	 Milli savunma, güvenlik, sağlık ve sosyal gü-
venlik konuları ile ilgili düzenlemeler yapılmış-
tır.

•	 Kayyım atanan belediyelerin, kayyım atanma-
dan önce verdikleri ihalelerde (her türlü mal 
veya hizmet alımları ile yapım işleri) yüklenici-
lerin terör örgütleriyle bağlantısı olduğu bildi-
rilenler ile belediye menfaatinin önemli ölçüde 
ihlal edildiği belirlenen şirketlerin sözleşmele-
rin tek taraflı olarak feshedilebilmesine imkân 
tanınmıştır.

•	 Kayyım atanan belediyelerde, belediye hiz-
metlerinin başka bir belediye tarafından yapı-
labilmesine dair düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Otel ve motellerin bilgi, belge ve kayıtlarını 
genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirme 
zorunluluğu getirilmiştir.

•	 15 Temmuz darbe girişimi esnasında şehit 
olanların yakınlarının zorunlu askerlikten muaf 
tutulabileceğine dair düzenleme yapılmıştır.

•	 Belediyelerde başlatılmış veya karar verilmiş 
olan kanuni grev ve lokavtın, birtakım şartlar 
çerçevesinde 60 gün süre ile Bakanlar Kuru-
lu’nca ertelenebilmesi hükme bağlanmıştır.
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06.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
13. KHK: 679 SAYILI KHK

•	 Kamu kurumlarından,aralarında 631 akade-
misyenin de bulunduğuçok sayıda personel 
terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlarla 
bağlantısı sebebiyle ihraç edilmiştir.

•	 Daha önceki KHK’larla görevinden ihraç edilen 
277 kamu görevlisi görevine iade edilmiştir.

•	 Terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlar-
la bağlantısı sebebiyle 83 dernek kapatılmış, 
daha önceki KHK’lara kapatılan 7 derneğin 
ve 11 gazetenin ise tekrar faaliyet gösterme-
sine izin verilmiştir.

06.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
14. KHK: 680 SAYILI KHK

•	 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; “Devletin 
birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” baş-
lıklı 302’nci maddesi, “Anayasayı ihlal” başlık-
lı 309’uncu maddesi, “Cumhurbaşkanına sui-
kast ve fiili saldırı” başlıklı 310’uncu maddesi, 
“yasama organına karşı suç” başlıklı 311’inci 
maddesi, “Hükümet karşı suç” başlıklı 312’nci 
maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetine 
karşı silahlı isyan” başlıklı 313’üncü maddesi, 
“Silahlı örgüt” başlıklı 314’üncü maddesi ve 
“Silah sağlama” başlıklı 315’inci maddesinde 
yazılı suçlar nedeniyle hakkında soruştur-
ma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı 
ülkede bulunması nedeniyle kendisine ula-
şılamayan Türk vatandaşlarının; Resmi Ga-
zete’de yapılan “Yurda dön” ilanına rağmen 
üç ay içinde yurda dönmemeleri halinde, bu 
kişilerin Türk vatandaşlığından çıkarılabil-
mesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

•	 Askeri hâkimleri soruşturma yetkisi, Yargıtay 
dairelerinin bakacağı davalar ile hâkim, sav-
cı ve HSYK üyelerinin kişisel suçlarının so-
ruşturma ve kovuşturmasının düzenlenmesi 
gibi yargısal konularda birtakım değişiklik-
ler yapılmıştır.

•	 Medya hizmet sağlayıcılarına ilişkin (özelde 
lisans iptalini gerektirecek konularda)hü-
kümler getirilmiştir.

•	 İç güvenlikle ilgili çeşitli düzenlemeler ön-
görülmüştür.

•	 Araç tescili ile trafik cezalarına dair bazı de-
ğişiklikler yapılmıştır.

•	 Polis Vazife ve Salihiyet Kanununa kayıp ço-
cukların araştırılmasına dair özel bir madde 
eklenmiştir.

•	 Sanal ortamda işlenen suçlarda, gecikme-

sinde sakınca bulunan hallerde polise;ha-
kim onayı aranmaksızınsanal ortamdaki 
kimlik bilgilerine ulaşım yetkisi verilmiştir.

•	 Kolluk kuvvetlerince el konulan silah ve mü-
himmatın kullanılabilmesine yönelik düzen-
lemeler yapılmıştır.

•	 At yarışları ve şans oyunları ile ilgili düzenle-
meler yapılmıştır.

06.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
15. KHK: 681 SAYILI KHK

•	 Genel Kurmay Başkanının bazı yetkileri Milli 
Savunma Bakanına devredilmiştir.

•	 TSK ve diğer güvenlik kuvvetlerindeki rütbe 
terfileri, ilgisine göre İçişleri Bakanının veya 
Milli Savunma Bakanının onayı ile yapılması 
hükme bağlanmıştır.

•	 Genel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli 
Savunma Bakanlığı’nın iç işleyişine dair dü-
zenlemeler yapılmıştır.

23.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
16. KHK:  682 SAYILI KHK

•	 Bu KHK’; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandar-
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığıpersonelinin disiplinsizlik durumla-
rını ve bu durumlara ilişkin disiplin cezalarını, 
disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin so-
ruşturma usulünü düzenlemiştir.

23.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
17. KHK: 683 SAYILI KHK

•	 Terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlarla 
bağlantısı sebebiyle 367 kişi kamu görevinden 
ihraç edilmiş ve 2 televizyon kanalı kapatılmıştır.

•	 Terör örgütü olarak kabul edilen oluşumlarla 
bağlantısı sebebiyle görevden uzaklaştırılan 
veya haklarında adli soruşturma ya da kovuştur-
ma yapılan doçent adaylarının, görevden uzakta 
geçirdikleri süre boyunca veya adli soruşturma 
ya da kovuşturma sonuçlanıncaya kadar do-
çentlik başvurularına ilişkin işlemler durdurul-
ması kararlaştırılmıştır. Kamu görevinden çıka-
rılma veya mahkûmiyet kararı verilmesi halinde 
doçentlik başvurularının iptali öngörülmüştür.

•	 Daha önceki KHK’lerle görevine son verilen 124 
kişi görevlerine iade edilmiştir.

•	 Kayyım atanan bazı şirketlerin, kayyım atanma-
sından önceki sahiplerinin, ortaklarının, yöne-
tim kurulu üyelerinin, müdürlerinin ve diğer so-
rumlu yetkilileri aleyhine kayyımlar tarafından 
açılmış veya açılacak şahsi sorumluluk davala-
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rında ilgili tüzel kişiliğin genel kurulunun veya 
yetkili kurulunun kararı aranmayacağı kararlaş-
tırılmıştır.

23.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
18. KHK: 684 SAYILI KHK

•	 Belli koşullarda terör eylemi nedeniyle yara-
lanmış olup ilgili mevzuatına göre malul sa-
yılmamaları nedeniyle aylık bağlanamayan-
lara, derecelerine göre belirlenen katsayılara 
göre aylık bağlanması sağlanmıştır.

•	 Daha önceki KHK ile 30 güne çıkarılan gözaltı 
süresi 7 güne düşürülmüş ve delillerin top-
lanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının 
çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı gözal-
tı süresini yedi gün süreyle daha uzatmaya 
yetkili kılınmıştır.

•	 Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından 
terör örgütleriyle bağlantısı tespit edilen ger-
çek ve tüzel kişilerin(yurt dışı bağlantılı olsa-
lar dahi) ihalelere katılması yasaklanmıştır.

•	 Ön ödemeli konun satışında sözleşmeden 
dönme halinde alıcı ve satıcının yükümlülük-
leri değiştirilmiştir. Sözleşmeden dönme de-
vir ve teslime kadar değil 24 aylık süre içinde 
mümkün olacak ve dönme halinde istene-
bilecek tazminatlar artacaktır. Buna karşılık 
satıcı, iade etmesi gereken belgeleri altı ay 
yerine üç ayda iade etmek zorunda olacaktır.

23.01.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
19. KHK:  685 SAYILI KHK

•	 Bu KHK, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme 
Komisyonu kurulmasını öngörmektedir. Ko-
misyon OHAL kapsamında başka bir idari iş-
lem tesis edilmeksizin doğrudan kanun hük-
münde kararname hükümleri ile tesis edilen 
işlemlere ilişkin başvuruları dosya üzerinden 
değerlendirmek ve karara bağlamak amacıy-
la kurulmuştur.

•	 KHK’nın devamında Olağanüstü Hal İncele-
me Komisyonuna başvuru şartları, komisyo-
nun çalışma esasları ve sonuçları hakkında 
bilgilere yer verilmiştir.

07.02.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
20. KHK:  686 SAYILI KHK

•	 OHAL kapsamında terör örgütü olarak kabul 
edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen; Baş-
ta Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte-
sinden (Mülkiye) olmak üzere 330 akademis-
yen ile çeşitli kamu kurumlarından,  4 bin 464 
kişi kamu görevinden ihraç edilmiştir.

•	 Daha önce çıkarılan KHK’lar ile kamu kurum 
ve kuruluşlarından ihraç edilen 17 memur 
görevlerine iade edilmiştir.

•	 Emniyet Teşkilatı Kanunu’nun ilgili maddeleri 
uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi 
isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkila-
tı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslek-
ten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar 
ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe teh-
dit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör 
örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan 
242 emekli polis memurunun rütbelerinin 
geri alınmasına ve bu rütbeler ile sağlanan 
dalgıçlık ve yeşil pasaport gibi hakları kulla-
namamalarına yönelik düzenleme yapılmış-
tır.

09.02.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
21. KHK:  687 SAYILI KHK

•	 TMSF’nin kayyımlık yetkisini kullandığı şir-
ket, ortaklık payı ve varlıkların soruşturma ve 
kovuşturma sonunda terörle ilgili suçlardan 
dolayı müsadere edilmesi halinde, bu şirket, 
ortaklık payı ve varlıkların TMSF tarafından 
satılması veya tasfiye edilmesi ile OHAL kap-
samında kapatılan özel radyo ve televizyon-
ların lisansları, hakları ve varlıkları ile birlikte 
veya ayrı ayrı satılabilmesi öngörülmüştür.

•	 Zimmet suçu ile ilgili düzenlemeler yapılmış 
ve bazı işlemlerin zimmet suçu kapsamına 
alınmasına karar verilmiştir.

•	 Özel sektör işverenlerine verilecek destek ve 
teşvikler düzenlenmiştir.

•	 Kış lastiği kullanımı zorunluluğuna ilişkin 
yaptırımlar hakkında düzenleme yapılmıştır.

29.04.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
23. KHK:  689 SAYILI KHK

•	 OHAL kapsamında terör örgütü olarak kabul 
edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen3974 
kişi kamu görevinden ihraç edilmiş; 14 der-
nek, 1 gazete, 1 dergi, 18 vakıf, 13 sağlık ku-
ruluşu kapatılmıştır.

•	 Daha önceki KHK’larla görevlerinden alınan 
235 kişi görevlerine iade edilmiştir.

•	 15.8.2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü 
Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 
5’inci maddesinin birinci fıkrasına “Fethul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)’ne” ibaresin-
den sonra gelmek üzere “veya diğer terör ör-
gütlerine” ibaresi eklenmiştir. Böylece daha 
önceki KHK’lerde FETÖ/PYD mensuplarına 
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yönelik olmayıp, diğer terör örgütlerine yö-
nelik olarak uygulanan yaptırımlara, geçmişe 
dönük olarak yasal dayanak kazandırılmaya 
çalışılmıştır.

•	 Terör örgütüyle ilişkili olarak yaptırım uygu-
lanmış kurumların yaptıkları devir işlemleri-
nin muvazaalı sayılması ve Hazine veya Va-
kıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmesi 
kararlaştırılmıştır.

29.04.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
24. KHK:  690 SAYILI KHK

•	 Yargı, milli savunma ve iç güvenlik konuların-
da düzenlemeler yapılmıştır. 

•	 OHAL İşlemler İnceleme Komisyonunun işlem-
lerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Evlilik programları, mevzuata aykırı özellik 
taşıyan sağlığa zararlı ürünlere ilişkin prog-
ramlar, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya 
haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, 
çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül 
ve ikramiye veren programlar yasaklanmış ve 
buna ilişkin cezalar düzenlenmiştir.

•	 Diploma denklik işlemlerine sınırlamalar geti-
rilmiştir.

14.07.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
26. KHK:  692 SAYILI KHK

•	 OHAL kapsamında terör örgütü olarak kabul 
edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen 7348 
kişi çeşitli kamu kurumlarındaki görevlerin-
den başka işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.

•	 Daha önceki KHK’larla kamu görevinden alı-
nan toplam 312 kişi görevine iade edildi.

•	 Türk Silahlı Kuvvetlerinden daha önce emekli 
olan 342 kişinin rütbeleri alındı.

•	 Daha önce kapatılan Erzincan Sanayici ve İşa-
damları Derneği yeniden açıldı.

•	 İki sporcunun nişan ve madalyaları “Terör ör-
gütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devle-
tin milli güvenliğine karşı faaliyette bulundu-
ğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara 
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bun-
larla irtibatı” olmaları gerekçesiyle alındı.

•	 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek 
Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilerden 
dokuzunun öğrencilikle ilişiği kesildi. Aynı 
kanun kapsamında yurtdışında eğitim görev 
ve daha önceki bir KHK ile öğrencilikle ilişiği 
kesinlen bir kişinin ise öğrencilik hakkı iade 
edildi.

25.08.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
27. KHK:  693 SAYILI KHK

•	 OHAL kapsamında terör örgütü olarak kabul 
edilen oluşumlarla bağlantısı belirlenen 928 
kişi çeşitli kamu kurumlarındaki görevlerin-
den başka işleme gerek kalmaksızın çıkarılmış; 
3 dernek, 2 gazete, 1 haber ajansı kapatılmıştır.

•	 10 TSK mensubunun rütbesi geri alınmıştır.

•	 Daha önceki KHK’lerle görevlerinden alınan 
794 kişi görevlerine iade edilmiş; kapatılan 1 
radyo, 1 sağlık kuruluşu ve 1 vakıf tekrar açıl-
mıştır.

25.08.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
28. KHK:  694 SAYILI KHK

•	 MİT ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. 
MİT Cumhurbaşkanına bağlanmış, çeşitli ka-
nunlarda MİT’le ilgili olarak Başbakana ve-
rilen yetkiler Cumhurbaşkanına aktarılmış, 
MİT mensuplarının yetkileri artırılmış ve öz-
lük hakları kapsamlı şekilde iyileştirilmiştir.

•	 Uyuşturucuyla mücadele konusunda değişik 
önlemler alınmış, bir kısım cezalar artırılmış, 
kumarla ilgili önleyici düzenlemelere yer ve-
rilmiş ve yivsiz silahların kullanımını önleme-
ye yönelik kurallar getirilmiştir.

•	 Terörle mücadelede görev alanlara yönelik 
çeşitli ayrıcalıklar getirilmiş, özellikle devletin 
güvenliğine karşı işlenen suçların önlenmesi 
için düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Aksaray İlinde Sultanhanı ve Artvin İlinde Ke-
malpaşa adında iki ilçe kurulmuştur.

•	 Farklı bakanlıklarda yeni teşkilatlar kurulmuş, 
bazı teşkilatlar kaldırılmış, görev ve yetkiler-
de değişiklikler öngörülmüştür.

•	 Çok sayıdaki kurumun personeliyle ilgili dü-
zenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden 
bazıları önlemeye bazıları da özendirmeye 
yöneliktir.

•	 Aile hekimlerinin çalışma süresi 72 yaşına ka-
dar uzatılmıştır.

•	 Çeşitli suç ve cezalarda değişiklikler öngö-
rülmüştür. Tutukluluk süresi TCK’daki devlet 
güvenliğine karşı, milli savunmaya karşı, ana-
yasal düzene karşı suçlar ile TMK kapsamına 
giren suçlarda üç yıldan beş yıla çıkarılmıştır.

•	 Suç soruşturması ve kovuşturması sırasında 
zarara uğradığını ileri sürerek tazminat dava-
sı açan kişilerin açtıkları davalarda Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi gereğince hesaplanan 
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nisbî avukatlık ücretinin ödenmesi kararlaş-
tırılmıştır. Ayrıca bu yöndeki mahkeme ka-
rarlarının, kesinleşmeden ve idari başvuru 
süreci tamamlanmadan icra takibine konula-
mayacağı hükme bağlanmıştır.

•	 Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği 
ileri sürülen milletvekili hakkında soruştur-
ma ve kovuşturma yapma yetkisinin, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığına ve bu yer ağır ceza 
mahkemesine ait olması öngörülmüştür. Ay-
rıca geçmişte milletvekilleri hakkında açılmış 
davalarla ilgili geçiş hükümleri konmuş ve bu 
davalarda yetkisizlik ve görevsizlik kararı ve-
rilmesi engellenmiştir.

•	 Son söz aşamasında, zorunlu müdafiin hazır 
bulunmamasının, hükmün açıklanmasına 
engel teşkil etmemesi öngörülmüştür.

•	 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu ile ilgili 
düzenlemeler yapılmıştır.

•	 Kamu idareleri arasındaki ihtilaflarda hakem 
kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvu-
rulması sağlanmış ve düzenleme, görülmek-
te olan davaları da kapsayacak biçimde geç-
mişe yürütülmüştür.

•	 Çeşitli kurumlara vergi ayrıcalıkları getirilmiş, 
vergiler ve değişik konularla ilgili geniş çaplı 
değişikliklere gidilmiştir.

24.12.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
29. KHK:  695 SAYILI KHK

•	 Bu KHK’de özel olarak bir düzenleme geti-
rilmemiştir.Diğer KHK’lerde olduğu gibi bu 
KHK’de de kamu hizmetinden çıkarılmalar 
olmuştur.

•	 Ayrıca daha önce yayımlanan KHK’ler ile 
kamu görevinden çıkarılan  bir kısım kişiler 
de bu KHK ile kamu hizmetine geri iade edil-
miştir.

•	 Yine bazı kamu kurumlar bu KHK ile kapatıl-
mıştır.

24.12.2017 TARİHİNDE YAYINLANAN 
30 . KHK:  696 SAYILI KHK

•	 Daha önce sadece askerde iken şehit olan 
kişinin çocukları ile kardeşleri askerlikten 
muaf oluyordu. Yeni düzenlemeye göre, 3713 
sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında 
hayatını kaybeden kamu personelinin 
(korucular dahil) çocukları ile aynı anne 
ve babadan olma kardeşlerinden birisi de 
askerlikten muaf olabilecek.

•	 Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 696 
sayılı KHK ile Şeker Kurumu ve Alkol Piyasası 
kapatıldı. Şeker Kurumuna ve Şeker Kuruluna 
yapılmış olan atıflar Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığına yapılmış sayıldı.

•	 KHK ile Danıştay’a 16, Yargıtay’a 100 yeni üye 
atanacaktır. Danıştay ve Yargıtay üyeliğine 
seçilebilmeleri için birinci sınıfa ayrıldıktan 
sonra en az üç yıl bu görevlerde başarı ile 
çalışmış olmaları ve birinci sınıfa ayrılma 
niteliğini kaybetmemeleri gereklidir. Ayrıca, 
üye seçilebilmek için hakimlik ve savcılık 
mesleğinde on yedi yıl çalışmış olmak şartı 
yer alıyordu. Bu 17 yıl çalışmış olma şartı 
kaldırılmıştır.

•	  KHK kapsamında, “Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle 
cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, 
duruşmalara badem kurusu ve gri renginde 
tulum giyerek getirilecek.

•	 Avukatlık mesleğinden hakim ve savcı 
adayı olanların altı ay süreli meslek öncesi 
eğitimlerinin yönetmelikle düzenlenmesi 
öngörülmüştü. 696 sayılı KHK’nın 27. 
maddesine göre, meslek öncesi eğitim yine altı 
ay olacak atama bu süre eğitim süresi ev staj 
olmak üzere iki dönemi kapsayacaktır.Ayrıca 
aday hakim ve savcı personeli için, eğitimin, 
Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezinde 
yaptırılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

•	 KHK ile getirilen düzenlemeye göre, terör 
ve cinsel suçlar dışında, 2022 yılına kadar 
kasıtlı suçlardan 3 yıla, taksirli suçlarda ise 
5 yıla kadar hapis cezası alanlar, cezalarını 
doğrudan açık ceza infaz kurumlarında 
çekecek. Bu süre daha önce 31/12/2017 idi.

•	 KHK’nın 3. maddesinde yer alan düzenlemeye 
göre, verilecek gerekli eğitimleri başarıyla 
tamamlamak kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığında görevli sağlık 
astsubayları da acil hastaya müdahale 
edebilecek

•	 KHK’nın 4. maddesinde yer alan düzenlemeye 
göre, bakan yardımcıları, en az bir dönem 
köy veya mahalle muhtarlığı ya da belediye 
başkanlığı yapanlar da silah taşıyabilirler veya 
mesken ya da iş yerinde bulundurabilirler. 
Bu kişilerin alacağı en fazla bir adet silah her 
türlü harç ve vergiden muaf olacaktır.
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Ülkemizde uzun süredir ilan edilmiş bir ola-
ğanüstü hal var. Söz konusu durum vatan-
daş açısından büyük mağduriyet yaratmış 
durumda.  Bu durumun “ne zaman sona 
ereceği” ve “ne zaman sona ermesi gerek-
tiği”  konuları ise tartışmalı. Bizler hukukçu 
olarak bu durumun tam da merkezindeyiz. 
Olağanüstü halin ilanının hukuk dünyasına 
yansımalarını görmek ve çözüm üretebil-
mek için birlikte yer aldığımız TBB Olağa-
nüstü hal raporlamalarında aktif bir şekilde 
çalışmış Batman Barosu avukatlarından Av. 
Zeki Ekmen ile söz konusu durumu değer-
lendirmeye aldık. Yararlı olması dileğiyle.

1. Olağanüstü hal ile nasıl bir hukuk rejimi 
söz konusu olur ve olağanüstü hal hangi 
durumlarda ilan edilebilir?

Olağanüstü hal uygulamaları Anayasa’mız-
da ki esaslar çerçevesinde 119., 120., 121., 
vd. maddelerinde yer alan hükümlere göre 
yürütme tarafından alınan bir kararla ilan 
edilir. Ülkemizde genel olarak geçmişte 
de yaşandığı gibi şiddet nedeniyle olağa-
nüstü halin ilanı söz konusu olmuştur. Son 
15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan 
edilen olağanüstü hal, şiddet olayları kapsa-
mında ilan edilmiştir. Olağanüstü halin ilan 
edilmiş olması bir ülkede hukuk rejiminin 
yok sayılması anlamına gelmez. Olağanüstü 
hal rejimi de bir hukuk rejimidir. Adından 

da anlaşılacağı üzere olağanüstü koşullarda 
başvurulabilecek bir yöntemdir. Devletin 
bekası ile ilgili durumlar söz konusu oldu-
ğunda bu yola başvurulması söz konusudur. 
Ancak olağanüstü hal koşullarında temel 
hak ve özgürlüklerin askıya alınması veya 
sınırlandırılması belli koşullara bağlıdır. 
Olağanüstü hal ilan edildi diye Anayasa ve 
uluslararası hukukta yer alan temel hak ve 
özgürlükleri ortadan kaldırma durumu söz 
konusu olamaz. Olağanüstü hal ilanı ile tüm 
toplumun yaşam koşullarını, yasaları, temel 
hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıracak 
şekilde keyfi bir uygulama asla söz konusu 
olmaz. 

2. Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 
KHK’ların yasalaşma usulü nedir?

Öncelikle olağanüstü halin ilanını gerek-
tirecek durum ortaya çıktığında yürütme 
organı tarafından olağanüstü hal ilan 
edildiğinde, bunun derhal meclise ulaştırıl-
ması ve onayının alınması gerekir. Bu onay 
alınmadan bir olağanüstü halin yürürlüğe 
girmesi söz konusu değildir. Ve bu durum 
resmi gazetede yayınlanır. Bu nedenle çı-
karılan KHK da meclisin onayına sunulması 
gerekir. Meclisin onayına sunulduktan son-
ra kanunlaşır ve uygulamaya konur. Şuan 
uygulamada bazı KHK çıkarılmasına rağmen 
meclisin onayına sunulmadığı görülmekte-

Av.Zeki EKMEN ile OHAL’i konuştuk

  Av. Büşra BULUTRÖPORTAJ
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dir. Bu meclisin onayına sunulmamış olan 
KHK’ların kalıcı olup olmadığı ile ilgili huku-
ki bir belirsizlik vardır. 

3. Hukuk devletinde olağanüstü halin bir 
süresi var mıdır?

Olağanüstü halin devam edebilmesi için 
olağanüstü halin ilanını gerektiren koşul-
ların devam etmesi lazım. Eğer olağanüstü 
halin koşulları kalkmış ve olağanüstü hal 
hala devam ediyorsa burada hukuki açıdan 
bir keyfilik söz konusudur. Hukuk devleti il-
kesine, uluslararası temel hukuk kurallarına 
bir aykırılık söz konusudur. Anayasa’mızın 
15. maddesinde temel hak ve özgürlüklerin 
olağanüstü halde bile özüne dokunulama-
yacağı ve uluslararası anlaşmalara aykırı 
olarak kullanılamayacağını belirlemiştir. 
Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nde 15.maddede hüküm vardır.

4. Bizde uzun bir süredir olağanüstü hal 
içindeyiz bu devam etmeli mi?

Asla devam etmemeli. Hızla normal hukuk 
düzenine geçilmeli.  Acı olan şu ki; yürütme 
bu KHK’lar ile kişinin tüm yaşam alanına 
müdahale etmeyi hedeflemekte-
dir. Yaptığı yasal düzenleme-
lerin çoğu olağanüstü halin 
ilanını gerektirir durum-
da olmayan konulara 
da sirayet etmektedir. 
Örneğin son çıkan 696 
sayılı KHK olağanüstü 
hal ilanı ile ilgili olmayan 
siyasi iktidarın keyfi uygula-
malarını içermektedir.

5. Siz TBB’de yapılan Olağanüstü hal 
süreci ile ilgili raporlama çalışmasında 
yer aldınız bu süreçte soruşturma 
aşamasında yapılan arama kararlarında 
ne gibi durumlar söz konusu?

Kâğıt üzerinde bir hukuk devletinin ilkele-
rinin gerektirdiği şekilde düzenlemelerimiz 
var. Ancak biz de olağanüstü hal dönemi 
öncesinde de ciddi sıkıntılar vardı.  Ben 
buna kâğıttan haklar diyorum. Ancak 
uygulamaya gelindiği zaman maalesef o 
kâğıttan haklar kendini çöpte buluyor.  İlan 
edilen olağanüstü hal ile sorun tamamen 
ağırlaştı. Temel hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldıracak şekilde özellikle ceza yargıla-
masında düzenlemeler yapıldı. Bunların 

olağanüstü hal ilanı ile gelmesi gereken 
durumlar olduğunu düşünmüyorum. Örne-
ğin; bir avukat bürosunda arama yapılacağı 
zaman cumhuriyet savcısının talimatı ile 
kolluk arama yapılabilecek, hâkimden izin 
almaya gerek kalmayacak, alınan belge-
lerin birer imajları verilmeyebilecek gibi 
tamamen keyfi, kötü kullanmaya elverişli 
uygulamalar söz konusu olmuştur. Gene bu 
koşullarda gözaltına alınan bir kişinin avu-
katı ile görüşmesinin kayda alınması, müda-
hale edilmesi bunlar kabul edilemez. Bunun 
uluslararası hukukta yoktur. Anayasamızın 
15. maddesi ile bağdaşmaz. Ama uygula-
mada bu yapılıyor. Avukata erişme, avukat 
ile görüşme, mahkemeye erişme tamamen 
ortadan kalkmış durumda ve burada açık 
bir keyfilik söz konusu ve bu şekilde tali-
matlar verilmektedir. Dosyalarda yer alan 
gizlilik kararları nedeniyle de bu durumlara 
itiraz hakkı da ortadan kalmıştır.

6. Olağanüstü hal süresinde yaşanan 
en büyük sıkıntılardan biri gözaltı 
kararları, gözaltı süreleri, yapılan kötü 
muamelemleler, avukatın görevini 
yaparken karşılaştığı usulsüzlükler ve 

sorunlar nelerdir?

Gözaltı süresi Olağanüstü 
halin ilanı ile 30 gün olarak 

belirlenmişti. İlk 5 gün de 
avukat ile görüşme ola-
nağı ortadan kaldırılmış 
durumdaydı.  Sonradan 

30 gün geriye çekildi. 
Dolayısıyla başında bir 

problemle karşılaşıyorsunuz. 
KHK’lardan önceki düzenleme-

lerde mevcut CMK da şüphelinin 
gözaltına alınmasından itibaren avukatı ile 
görüşebilme, avukatına erişebilme hakkı 
söz konusudur. Bu hakkın kısıtlanması, sa-
vunma hakkının kısıtlanması anlamına gelir. 
Bunun ne olağanüstü hallere de başka bir 
şeyle sınırlandırılması mümkün değildir. Bu-
nun uluslararası hukukta ve AİHS’ de yeri ve 
karşılığı yoktur. En vahimi de bu beş günlük 
avukatla görüşmeme süresinde kötü mua-
mele iddiaları. Bu kötü muameleler belgele-
ri ile ortaya konmuştur.İşkence yasak oluğu 
halde belgelerle yapılmıştır.Örnek verecek 
olursak; TBB raporlama çalışmasına Urfa 
Barosu’ndan katılan bir meslektaşımızın 
anlatımı üzerine bir spor salonuna gözaltı-
na alınan yüzlerce kişiyi dolduruyorlar, iki 
tuvalet ya var ya yok doğru dürüst banyo 
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yapma, tıraş olma olanağı yok.  Isınma 
problemi ve üstüne üstlük işkence var. Ya-
tacak yer sıkıntısı var. Bazı kişiler betonda 
yatmakta. Bir meslektaşımızın abisi gözaltı-
na alınıyor. Sağlık problemleri var. Belinden 
tedavi görüyor. Gözaltında sırtında tepin-
mek suretiyle işkence yapılıyor. Bu olay di-
lekçe ile savcılığa da aktarılmış, soruşturma 
numarası vardır. avukat kardeşi ama işken-
ceye maruz kalmıştır.Avukat olmadan sorgu 
yapılamaz olmasına rağmen bu beş günlük 
süre içinde kişinin ifadesi alınmaktadır. 
Görüşme tutanağı altında ifadesi alındık-
tan sonra bazı ikrarlar alınıyor. Daha sonra 
müdafi huzurunda ifade sırasında ifadesi-
nin alındığını görüşüldüğünü söyleyip her 
şeyi itiraf etti ifadeyi hazırladık buyurun 
imza atın şeklinde talep oluyor. Tabi çoğu 
zaman meslektaşlarımız tarafından bu red-
dediliyor.Ancak kolluk hangi hakla, yetkiyle 
kişinin avukatsız ifadesini almayı sahip.
Tamamen hukuksuz. Nasıl göz önüne alınır, 
hukuka aykırı delil olsa da söylemiş 
denmektedir. Çoğu zaman dos-
yada ki tek delil o beyanlar 
olduğu için bunları dosya-
dan çıkarmıyor.Bununla 
beraber sanıktan delile 
gitme yolu ile o kötü 
muamele sonucu alınan 
beyan ile kişiyi savcılık 
ve sulh ceza hâkimliği 
aşamasından sonra cezae-
vine göndermektedirler. Temel 
de hukuka aykırı bir delil söz konusu 
olup insan haklarına, savunma hakkına 
aykırı bir yoldan gidilmesi halinde hukuka 
aykırı delil olur. Kullanılmaması gerekirken 
hâkim ve savcılarımız kendileri de baskı 
altında kaldıklarını düşünüyorum. O etki 
ve baskı altında siyasal iktidarın etkisi altın-
da insanlara kıyabiliyorlar, özgürlüklerine 
kastedebiliyorlar. Çoğu hâkim ve savcımız 
bunu vicdan meselesi yapmıyorlar. Yapma-
ya kalkanlar kendilerini kapıda bulmakta-
dırlar.

7. Olağanüstü halin ilanı ile gözaltı 
süresinde birçok sıkıntılar yaşandı 
özellikle FETÖ dosyaları çerçevesinde 
15 Temmuz’dan hemen sonrası ile şimdi 
arasında bir gelişme görüyor musunuz?

Maalesef iyileşme yok. Aksine siyasi iktidar 
mevcut olağanüstü hali olağanlaştırmaya 
çalışıyor. Olağanüstü hali, normal rejimde 
TBMM’den yasa olarak geçiremeyeceği, 

yasalaştıramayacağı şeyleri masa başında 
hepsini vatandaşın yaşam alanına her ala-
nına etki eden temel hak ve özgürlükleri de 
ortadan kaldıracak durumda düzenlemeler 
yapabiliyor.Ben hiç bir düzelme görmüyo-
rum halen de işkenceler vardır. Duyarsızlık-
ta devam ediyor. Bu böyle devam etmeye-
cektir. Her şeyin bir sonu vardır. Bunlar tarihi 
belge olarak yapanların karşısına çıkacaktır. 
Tarih kendilerini yargılayacaktır.

8. Olağanüstü hal sürecinde savcılık 
makamı tarafından bu süreçte hukuka 
aykırı işlemler yapılıyor mesela ifade 
almada kötü muamele, masumiyet 
karinesinin ihlali, savcının lehe delil 
toplamaması, çok uzun sürelerde 
iddianamelerin hazırlanması gibi 
bunlarla ilgili değerlendirmeleriniz 
nelerdir?

Bizim yargı sistemimizde; sav- savunma- 
karar üçlüsünün bir arada olması gerekir. 

Bir tez onun karşısında anti tez ve 
onun sonucunda bir sentez 

hükmü oluşur. Tezi ortaya 
atan iddia makamı. Onun 
karşısında anti tezi savun-
ma makamı ortaya koyu-
yor. Savunma makamı ile 
iddia makamının söyledik-

lerinden, toplanan deliller-
den, bir sentez ortaya çıkıyor, 

bir yargı kararı ortaya çıkıyor bu 
yargı kararı bu üçlünün oluşturdu-

ğu bir yapı da oluşuyor.Dolaysıyla bir yargı 
kararından bahsedebilmek için bu üçlünün 
etkin bir şekilde üstüne düşeni yapması 
gerekiyor.  Ve bunların yapacağı işlerin ya-
salarla ortaya konması gerekiyor. Bunlara 
olanak tanınması gerekir.  Eğer siz bu üçlü 
sistemde üçlüden bir tanesinin aleyhine 
yapı oluşturursanız, dengeyi bozarsanız, o 
zaman çıkacak yargı kararının adil olması 
mümkün değildir.Savcılar bizim sistemimiz-
de iddiayı ortaya atar. Ama aynı zamanda 
savcılık makamına; sanığın hem aleyhindeki 
hem de lehinde ki derililerin toplanması 
yönünde sorumluluk yüklenmiştir.Örneğin; 
son zamanlarda bylock  iddiası ile gözaltına 
alınmış işten çıkarılmış, aile düzeni darma-
dağın edilmiş kişilerle ilgili olarak savcı hiç-
bir delil araştırması olmadan sadece iddia 
ile kişileri tutuklatıyor. Hâkim serbest bırak-
sa dahi itiraz edip tutuklatıyor ve hiç vicdanı 
sızlamadan kişi cezaevinde kalıyor.Sonunda 
birileri bu bylock kullanmamış diyor. İşte 
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binlerce insan bunun mağduru.  Pardon 
yanlışlık yaptık dışarı. Bir savcının bunu mu 
yapması gerekir? Eğer savcı yasalara uygun 
davranacaksa, hukuk düzeni içinde bir 
soruşturma yapacaksa, o bylock iddiasının 
gerçek olup olmadığının araştırılması gere-
kir. Delilin hukuki dayanağının bulunması 
gerekir ve dayanağın hukuka uygun olarak 
bulunmasıyla kişinin tutulmasını sağlar. 
Ama hukuki dayanağı yoksa önce tutukla-
yıp sonra araştırmaya gitmesi keyfiliktir.İş 
yoğunluğumuz çok fazla, yazıyı yazdık altı 
aydır gelmedi gibi nedenlerle insanın direk 
olarak özgürlüğünü, hakkını etkileyecek ko-
nularda maalesef haksız şekilde etkili olup 
onun dillendirilmesini sağlamadan kişilerin 
özgürlüklerini ellerinden alıyorlar.Oysa CMK 
çok açık madde 160/2 Savcı sanığın lehin-
de ki ve aleyhindeki delilleri toplar. Böyle 
bir yasal düzenleme varken savcının bunu 
görmezden gelmesi… Bilinçli olarak gör-
mezden gelenler var.Kendilerini devletin 
Cumhuriyet Savcısı gibi değil birileri-
nin yandaşı, birilerinin emrinde 
gibi görünmeye çalışıyorlar.
Geçmişte FETÖ mensubu 
yargı üyeleri gibi şuanda 
bir başkalarının dümen 
suyunda olan bir yapı 
oluşuyor. Böyle bir çık-
maza gidiyoruz. Nereye 
varacağız bilemiyorum. 
Çünkü tarafsız ve bağımsız 
yargı herkes için lazım. Bir gün 
gelir başka bir durum olur bugün 
bunu yapanlar bu tarafsızlığa muhtaç hale 
gelirler.

9. Savcıların ifade alması sırasında 
bağırmaları ya da şüpheliye “lan” demesi 
hususunda ne düşünüyorsunuz? 

Değil savcı hiç kimsenin kimseye bağırma-
ya hakkı yoktur. Bu birazda bizim bölge-
mizdeki insanların munisliğinden kaynak-
lanıyor. İnsanların içine saldıkları korkudan 
kaynaklanıyor. Kendi görevlerini aştıkları 
zaman işte karşısında ki kişi şimdi ben bir 
şey dersem beni tutuklatır, başıma daha 
farklı işler gelir endişesiyle ses çıkarma-
maktadırlar.Oysa bu biraz da bilgisizlikten 
yetersizlikten ve kendisine güvensizlikten 
kaynaklanıyor. Kendisine güvenen, bilgi do-
nanımı olan bir hâkim veya savcı kimseye 
bağırmaz, bağırma ihtiyacı duymaz. Çünkü 
onun görevi soruşturmasını yasalar çerçe-
vesinde yapmak, dillendirecek yargı önüne 

çıkaracak. Onun için baskıya, yönlendirme-
ye, şüphelinin kendi savunması açısından 
söylenenleri dikkate almamasına veya ba-
ğırmaya ihtiyacı yok. Kanunlar çerçevesinde 
gereğinin yapılması gerekir ancak bağırmak 
taraf gibi davranmak gibi bir durum söz 
konusu olmamalı. Bağıran kişinin kendine 
güveni yoktur.

10. Gözaltından sonra gelen aşama 
tutukluluk burada sulh ceza hâkimi 
tarafından yapılan sorguda, tutuklama 
kararlarında veya verilen adli kontrol 
kararlarında (örneğin kişi tahliye 
ediliyor ama adli kontrolü devam ediyor) 
bununla ilgili söyleyeceğiniz neler var?

Tutuklamanın nasıl yapıldığına bakmak la-
zım. Öncelikle hukuki dayanağı var mı, deli-
le dayanıyor mu, yoksa haksız ve tutuklama 
kararını verenlerinde kendilerinden endişe 
ettiği bir ortamda sıkıntıyla verdikleri bir 

tutuklama kararı mı, bunları ayrı ayrı 
düşünmek lazım.Genelde savcılık 

aşamasında kişi iddia ile gözal-
tına alınıyor ve savcı tutuk-

lama talebiyle sulh ceza 
hâkiminin önüne çıkarı-
lıyor. Yaşanmış olaydan 
gidecek olursak iddia ki-
şinin askeriyeden ihaleler 

aldığı, askeri imam olduğu, 
bylock kullandığı. Gözaltına 

alınıyor ve tutuklama talebiyle 
hâkimin karşısına gidiyor.Şimdi hu-

kuk zeminin de kendisine hukukçu diyen 
adalet ve vicdanı olan bir kişinin yapması 
gereken ister olağanüstü halde ister olağan 
rejim olsun hakkında iddiada bulunulan 
kişi hakkında araştırmada bulunmak. Askeri 
kurumlardan örgüt adı altında ihale aldın 
bunu yolu nedir? Çok basit yazarsın valiliğe 
bu adam sizin açtığınız ihalelerde askeri 
birimlerden ihale aldı mı, almadı mı? Bunu 
hangi koşullarda aldı? Yazarsınız askeri bi-
rime en geç bir iki güne size cevabı gelir. 
Alırsınız cevabı evet derse vardır, yoksa 
yoktur ama iddiada bulunuldu. Sen falanca 
kişisin hadi bakalım tutukladık seni. Bunu 
savcı araştırmıyor. Geliyor hâkime hâkim 
de araştırma gereği duymuyor. Savcı böyle 
talep ettiğine göre bir bildiği vardır diyor 
ama hukuk böyle mi diyor. Ya kendisinden 
endişe ettiği için bunun yapıyor ya baskı 
altında olduğu için ya da kendini özgür 
hissetmemesi nedeniyle böyle yapıyor.Bir 
hâkim özgür iradesi ile hareket edemiyor-
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sa bunun sonuçları çok vahimdir.Bunun 
sonuçları olağanüstü hal ile ölçülemez ki o 
hâkim daha sonra kendini de hâkim karşın-
da buldu. Ama sonuç olarak bunu araştırma 
gereğinde bulunmuyor adamı cezaevine 
aldıktan sonra delililer toplanıyor. Sonra 
efendim valla yazıyor ki bylock kullanma-
mıştır. İhale ye katılmamıştır. Emniyet birim-
lerinde yapılan araştırmada terör örgütüyle 
bir bağlantısı bulunamamış ama adam hala 
içerde. Mahkeme safhasına geliyor olay siz 
avukat olarak diyorsunuz ki ey mahkeme 
bu adamla ilgili bu iddia var ama hiçbir 
delil hiçbir belge yok kanıtlanmadı. Adamı 
tensiple birlikte tahliye edin, bunun reddi-
ne karar veriliyor. Geliyor mahkeme günü 
mahkemede bazı cevaplar geliyor tespitler 
olumlu yönde gelince bu sefer bu çelişkiyi 
giderelim. Ama adam halen tutuklu. Tahliye 
talebinde bulunuyorsunuz, ara kararda; her 
ne kadar kişi örgüt kurma suçundan tutuk-
lu bulunsa da bizce suçun vasfında deği-
şiklik olabileceği örgüt üyeliği olabileceği 
varsayımıyla ek savunma ve tutukluluk 
halinin devamına karar verili-
yor. O arada bir sonraki 
celse tüm cevaplar 
geliyor bakıyorsu-
nuz ki bu adamın 
hakikaten bir 
ilgisi yok. Diyor-
sunuz ki hiç bir 
iddianın dayana-
ğı yok bu seferde 
sanığın tahliyesine 
karar veriliyor ama 
adli kontrol veriliyor. 
Bir hâkim için hakikatten bu 
bir vicdan meselesidir, utanılacak bir 
durumdur. Kendisine güveninin olmadığını 
gösterir ve kişinin elektronik kelepçe ile 
tahliyesine karar veriliyor onu kaldırınca 
imza, yurtdışı yasağı bu kadar abartılı ted-
birlerin gereği ne? Kişiyi zaten özgürlüğün-
den alı koyuyorsun, aile düzenini darmada-
ğın ediyorsun, aylarca sağlığı dâhil olmak 
üzere her şeyi etkiliyorsun bir de adamı ev 
hapsi ile tahliye ediyorsun tahliye ediple 
etmemek arasında ne kaldı. Yargılamada da 
maalesef bunlar oluyor. Bunun olağan üstü 
halle hiçbir ilgisi yok. 

11. Mahkeme aşamasında yaşanan sıkıntılar 
nelerdir?

Öncelikle savunma hakkı açısından sınır-
lama var kişi en fazla üç müdafi tarafından 

savunulabilmekte. Ve boşalan kadrolar 
nedeniyle yargılama makamında nitelikte 
bir kayıp söz konusu. Donanıma sahip yargı 
mensupları yok. Bu işi iyi niyetle yürüten 
kişiler de var ama siyasi iktidarın etkisinde 
kalarak bana ne olur endişesiyle hareket 
eden birçok hâkim ve savcı var. Diğer 
yönden cezaevleri o kadar doldu ki bir ki-
şinin kalacağı yerde beş kişi kalıyor. Bazen 
nöbetleşe bile uyuyan kişiler oluyor belli 
saatte biri belli bir saatte başka biri uyuyor. 
Cezaevindeki bu sıkıntılar nedenle bazen 
sanık yargılamanın yapıldığı yer dışında 
götürülebiliyor. Hâkim karşısına getirilmesi 
ulaşım imkânsızlığı veya keyfi uygulama-
lar sebebiyle maalesef sağlanamıyor. Yani 
sanığın mahkemeye erişimi tam olarak 
sağlanamıyor. Bu sefer SEGBİS denen sis-
temle beyanları alınmaya çalışılıyor. Güya 
sanıkla yüz yüzelik ilkesine göre yargılama 
yapılıyor. Burada amaca ulaşmak mümkün 
değil. Bir kere bağlantı konusunda sıkıntılar 
yaşanıyor. Kişi ile anlaşabilme konusunda 
sıkıntılar yaşanıyor sanık ile müdafisi ara-

sında bir iletişim kurulması mümkün 
değil. Biliyorsunuz mahkemede 

yüz yüzelik ilkesi vardır, alenilik 
ilkesi vardır. Alenilik ilkesinde 

duruşma sırasında içerde ya 
da dışarda bulunan kişilerin 
yapılan yargılamayı izleme, 
denetleme yetkisi vardır. 
Sanık ile vekilinin birbiri ile 

iletişim kurması lazım. Şimdi 
sanık ile müdafi mahkeme 

ile iletişim kurmak zorunda. 
Müdafi kendi söyleyecekleri ile 

hâkimi ikna etmek durumunda, demin 
söylediğim gibi hiçbir delil yokken adamın 
tutuklanmasına karar verilmiştir.Şimdi 
avukat müvekkilin yanında mı duracak 
yoksa mahkeme salonunda hâkime derdini 
mi anlatacak? Nasıl bir avukat hem Elazığ 
cezaevinde hem de Batman ağır ceza mah-
kemesinde olacak? Avukat ’ta mahkemeye 
erişemiyor. SEGBİS’ te olan şey duruşma 
salonunda bulunmak değil ki. Sanık orda 
duracak bir kesilecek, bir sesi kısılacak gö-
rüşme sağlanamayacak. Bunlar adil yargıla-
maya kesin aykırıdır.  Eminim ki bu konuda 
AİHM giden her dosya Türkiye’nin aleyhine 
sonuçlanacaktır. Yeterince soru sorulamıyor 
ve sonuç alınamıyor. Zaten mantık şu du-
ruşmayı yapalım da gidelim. Adalete erişim 
ikinci planda kalıyor.
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12. Olağanüstü hal sürecinde gerek Batman 
Barosu gerek Barolar Birliği’nin ve tek 
tek meslektaşlar olarak nasıl bir duruş 
sergilememiz gerekir ve adalet anlayışını 
diri tutmamız için çözüm önerileriniz 
nelerdir?

Ben avukatlar olarak olağanüstü hal konu-
sunda yeterli duruşu gösterdiğimizi düşün-
müyorum. Bu tabi baroya yansıyor. Baro 
olarak da yeterli duruşu sergilemiş değiliz. 
Örneğin; olağanüstü halin kalkması için 
baro olarak ne yaptık? Hiç. Yani, olağanüs-
tü hal kalksın denildi ama olağanüstü hal 
neden kalksın, bunu gerekçelendirmiyoruz. 
Yapılan KHK’lar niçin kişilerin özel alanına 
etki ediyor, niçin yasalarla kalıcı düzenle-
meler yapılıyor, hak ihlalleri yapılıyor, temek 
hak ve hürriyetler- savunma hakkı neden 
ortadan kaldırılıyor. Gerek Barolar Birliği 
nezdinde gerek ulusal basın olarak gerekse 
Batman Barosu olarak dik bir duruş ortaya 
koymamız lazım.Korkarak, ne yapabiliriz 
düşüncesiyle yol alamayız. Geçmişte olağa-
nüstü hal ilanlarında benim baro başkanlığı 
yaptığım dönemlerde o zaman yaptığımız 
basın açıklamaları mevcuttur. Çok ağır ola-
rak bedellerini ödedik. Ama gene geri adım 
atmadık. Sonuçta bizim duruşumuz kamu-
oyunda çok ciddi anlamda takdir edildi ve 
kamuoyu bize sahip çıktı. Bu duruş sergi-
lenirse Batman Barosu’na da Barolar Birli-
ği’ne de kamuoyu sahip çıkar.Hepimizin bu 
konuda lokomotif olması lazım. Barolar Bir-
liği’nin bu konuda çalışmaları var. Ama ye-
terli değildir. Bunun kamuoyuna taşıyacak 
şekilde gerekse eylemsel olarak yapılması 
lazım.15 Temmuz kimsenin tasvip etmediği 
bir kalkışma. Allah korusun onlar muvaffak 
olsaydı kim bilir kimin kellesi nerde sayılırdı. 
Kim bilir Türkiye neredeydi, ne hale girmişti. 
Ama şimdi onlar böyle bir darbe teşebbüsü 
yaptılar diye kalan vatandaşları baskı pota-
sına almak gerekmiyor.Her şeyi yasal çerçe-
vede yaparsın. Bir ülkede demokrasi ne ka-
dar gelişmişse insan hakları ne kadar saygı 
görüyorsa o kadar gelişmiştir. Ama siz baskı 
yapıp şiddet uyguladıkça kamuoyu adına 
bunu yaptığınız zaman daha da geriye gi-
dersiniz. Bir üçüncü dünya ülkesi haline ge-
lirsiniz, herkesin de tokadını yersiniz.Tek tek 
meslektaşlar olarak; diyelim ki gözaltına biri 
alındı müdafisi olarak emniyete gidildi. Mü-
dafi önce kendi hakkını savunacak, bir mü-
dafi olarak ne tür hakları olduğunu bilecek 
kendi hakkımızı savunarak başlayacağız. 

Kendi hakkımızı savunamazsak başkasının 
hakkını hiç savunamayız.  Gittiğimizde farklı 
bir muamele ile karşılaştığımızda bunu 
hemen kabul etmeyeceksiniz. Dosyayı, 
isnadın ne olduğunu delilleri göreceksiniz 
olanları zabıt altına alacaksınız. Müvekkil 
kötü bir muameleye uğramış ise bunu bel-
geleyeceksiniz. Gerekirse o imzaladığınız 
tutanakları itirazi kayıt ile imzalayacaksınız 
ve gerekli birimlere anlatacak şikâyet konu-
su yapacaksınız. Bu şekilde herkes yol alırsa 
bir süre sonra genelleme haline geldiğinde 
adamlar bakacak biz ne yapıyoruz diyecek. 
Buna bir çözüm bulacaklar. Yoksa aksi halde 
siz gittiğinizde Avukat Bey, Avukat Hanım 
biz görüştük ön görüşme yaptık - kanunda 
yok böyle bir şey-kabul etti siz de şuaraya 
bir imza atın. İmzayı atıp giderseniz siz orda 
avukatlık yapmıyor, girdiğiniz işin parasını 
almış oluyorsunuz. Asla avukatlık onuru 
bunu kabul etmez. Hakkı, hukuku temsil 
ediyoruz o insanın mağduriyetini ortadan 
kaldırmak gerçekten çok önemli bir şey-
dir. Hukuk devleti olmanın ilk adımı başta 
sizden başlıyor siz ondan bihaberseniz, siz 
baştan her şeyi kabullenirsenizyapacak bir 
şeyiniz kalmaz ve mevcut duruma benzin 
dökersiniz.

13. Görevimizi yaparken yaşadığımız en 
büyük sıkıntılardan biri de gizlilik 
kararları bu kararlar için adil yargılama 
hakkı ve hukuk devleti güvencesi 
açısından ne düşünüyorsunuz?

Başından beri gizlilik kararları gerçekten 
hangi suç ile ilgili olsun kabul edilebilir bir 
durum değildir. Avukatların her şeyden 
önce sır saklama yükümlülükleri var. Avu-
katların mesleklerini icra ederken edin-
dikleri bilgileri, belgeleri hukuk çerçevesi 
içinde değerlendireceklerini kabul etmek 
gerekir. Avukatın sözüne inanmak gerekir. 
Bir sistemde avukat iyi değilse, eksikse 
yargı da eksiktir. Ama avukat iyi ise hakkını 
hukukunu, sistemin işleyişini tetikliyorsa 
sıkıntılar en az seviyededir. Örneğin; geç-
mişte bir soruşturmada KCK dosyası ile ilgili 
Batman da Belediye Başkanı Diyarbakır’da 
gözaltına alındı. Tutuklamaya sevk edildi. 
Müdafi olarak ben ve eski Diyarbakır Baro 
Başkanı arkadaşımız ifadesine girdik. Savcı 
“dosya gizlidir, biz savcı arkadaşlarla ara-
mızda konuştuk beş tane soru ile sınırladık 
ifadeyi ona göre o beş soruyu sorup ce-
vaplar çerçevesinde savunmanızı alacağız” 
dedi. Biz de dedik peki deliller nelerdir. 
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Dosya gizlidir, söyleyemeyiz denildi. Şimdi 
burada meçhule giden bir şey söz konusu. 
Karşınızda sizin tüm hayatınıza etki edecek 
bir iddia var, sizi aylarca yıllarca cezaevinde 
tutabilecek iddialar var ama size hiç bir 
belge gösterilmiyor. Bunun altyapısı nedir 
bilmiyorsunuz. Deliller ortada, iddia var. 
Bu delillerle ilgili hukuka uygunluk dene-
timi yok. Dolayısıyla başlı başına bu gizlilik 
kararları bir hukuki sorundur.Sonradan 
yanılmıyorsam 2014’ te gizlilikle ilgi kararlar 
örneğin dosya inceleme yetkisinde kaldırıl-
dı. CMK madde 153/ 2,3,4. fıkraları kaldırıldı. 
Fakat maalesef olağanüstü hal ilanı ile bu 
yetki hem de Cumhuriyet Savcılarına KHK 
ile verildi. Eskiden CMK 153. Maddesinde 
ki düzenlemeye göre 2,3,4. fıkralar ortadan 
kaldırılmadan hâkim iznine bağlı olan dos-
ya incelemeyi kısıtlama yetkisi bu sefer 
Cumhuriyet Savcılarına veril-
di. Cumhuriyet savcıları 
kendi başına efen-
dim bu dosyayı 
incelemek sa-
kıncalıdır. Ben 
gizlilik kararı 
aldım diyor. 
Ne dene-
tim var ne 
başka bir 
şey. İtiraz 
ettiğinizde 
de reddedilir. 
Dolayısıyla da-
vanın tarafı olan 
bir kişi için adil yar-
gılamada silahların eşit-
liği söz konusu olmalı. İddia 
makamı kadar savunma makamının 
da hakkı var. Savuma hakkını ortadan kaldı-
racak sınırlamalar adil yargılama hakkını da 
ortadan kaldırır. Dolayısıyla eğer iddia ma-
kamına bir yetki veriyorsanız aynı yetkiden 
savunmaya da vermeniz gerekiyor. Siz ken-
di başınıza delilleri toplayacaksınız, hukuka 
uygun mu değil mi, kanuna aykırı mıdır 
demeden soruşturma yapacaksınız, karşı-
nızda eli kolu bağlı mahkeme aşamasına 
kadar içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir 
yapıyla savunma olarak karşılaşacaksınız. 
Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Bir taraf ej-
derha olacak diğer taraf serçe. Ne yapılabilir 
bu durumda. Gelinecek mahkemede şu 
kanuna aykırı, şu şöyle denilecek sizin haklı 
olduğunuzun ortaya çıkması ayları yılları 
bulacak. Cumhuriyet savcılarına böyle bir 

yetkinin verilmesi hukuk devletinde kabul 
edilemez, adil yargılama ile bağdaşmaz. 
Türkiye açısından da tamamen insan hakkı 
ihlalini oluşturur.

14. Sanığın tanık olarak dinlenmesi 
durumunu bizim hukukumuz açısından 
değerlendirir misiniz?

Bizim hukuk sistemimizde sanığın tanık 
olması mümkün değil. Sistemimiz de gizli 
tanık diye bir durum var. Tanığın kimliğinin 
ortaya çıkması tehlike yaratacağı anlaşıldı-
ğında kişinin beyanı alınıyor, kimliği sak-
lanıyor. Belli konularda örgütsel suçlarda 
mesela bunun ürerine soruşturma yürütü-
lüyor. Gizli tanık beyanı ürerine şüpheli ya 
da sanık hakkında işlem yapılıyor. Bu güne 
kadar mesleki gözlemimde ulusal düzeyde 

yapılan yargılamalarda gizli tanık çağırı-
lan kişilerin güvenilmez, toplum-

dan dışlanmış, sabıkası olan 
ve hiçbir şekilde toplumun 

içeresine girememiş 
kişiler olduğunu göz-

lemledim. En bariz 
örneği; Balyoz/Erge-
nekon davalarında 
GenelKurmay baş-
kanı aleyhine tanık 
olan kişi ŞemdilSa-
kık’tı. ŞemdilSakık 

PKK’ nın yönetim 
kadrosunda yer alan 

bir kişiydi ve bunun gibi 
kişiler gelip sanık hakkın-

da tanıklık yapıyor ve itibar 
görüyor. Bu gizli tanıkların deşifre 

edilmesi de zor bir durum. Bunların tanık 
koruma kanunu açısından koruma altına 
alınması, kimlik bilgilerinin ayrı dosyada 
toplanması savcılık tarafından muhafaza 
edilmesi gibi birçok kural var. Şimdi bir dos-
ya da gizli tanıkla karşı karşıyasınız adam 
gelip sizinle ilgili beyanda bulunuyor ve 
kendisi kurtuluyor. Siz tutuklanıyorsunuz 
yargılama sırasında gizlilik kararı kalkıp 
mahkemeye intikal ettiğinde dosyayı in-
celiyorsunuz, müvekkille görüşüyorsunuz 
diyorsunuz bu adam böyle bir beyanı var 
-yaşanmış bir olayı aktarıyorum- Avukat Bey 
bu adam böyle ama bizimle beraber sanık 
olan bir kişidir diyor. Açıyorsunuz gizli tanık 
olarak ve sanık olarak verdiği ifadeleri karşı-
laştırıyorsunuz. Gizli tanıklık yaptığı zaman 
diyor ki ben işte falanca yerde falanca işi 
yaparım. Geliyor şüpheli olarak verdiği ifa-
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desinde ben falanca yerde falanca işi yapa-
rım. Biz bir dosyamızda bunu tespit ettik ve 
dilekçe verdik. Dedik ki bu kişi aslında sanık 
konumunda olan kişidir. Sanığın ise bizim 
sistemimizde tanık olması mümkün değildir. 
Dolayısıyla bunun ifadesi hukuken geçeli 
değildir. Bizim sistemimize göre suç mağdur-
ları ile üçüncü kişiler tanık olabilir. Bunlardan 
başkası tanık olamaz. Bunu dile getirdik ve 
farz edin ki çarşamba söylendi cuma tahliye 
edildiler, gizli tanık ise pazartesi gelip ifade 
verdi. Bizim yaptıklarımız neticesinde gelip 
söyledi. Mahkeme başkanı neden böyle söy-
lediğini sorunca e işte böyle duydum. Ama 
bir taraftan da bu adamlar mesleklerinden 
atıldı, on ayı aşkındır tutuklu kaldı, aile dü-
zenleri darmadağın oldu, her şeylerini kay-
bettiler. Niye gizli tanık denen kişi yüzünden. 
Şimdi savcılar soruşturmaları son derece 
özensiz ve düzensiz yürütüyorlar insanları 
ciddi manada mağdur ediyorlar. Tutuklu kal-
malarına sebep oluyor ve keyfi davranıyorlar. 
Düşündüğümüzde verilen örnekte adam o 
kadar mağdur oldu ama savcının umurunda 
değil. Savcı o duyarlılığı o özeni göstermiyor.

15. TBB raporlamalarında bu durum için 
savcıların ve hâkimlerin şahsi olarak 
sorumluluğundan bahsedilmiş siz bu 
görüşe katılıyor musunuz?

Bu zaten birebir benim önerim. Yaşanılan 
olaylar nedeniyle bir tür duygulara kapılana-
bilir. Ancak yargı makamında bulunan kişiler 
dengeyi temsil etmeli ve taraf olmamalıdır. 
Onlar taraf olursa o yargı işlemez. Adalet 
kalmaz. Bu kişi de devletin temeline dinamit 
koyar. Ben şuna inanmıyorum tamam siyasi 
iktidarın etkisi olabilir ama bire bir git şunu 
yap bunu yap dediklerine de inanmıyorum. 
Kişi durumdan vazife çıkararak gidip öyle 
davranıyor. Daha duyarlı olmaları gerekir. 
Geçmişte hâkimlerin sorumluluğu diye bir 
hüküm vardı HMK’da sonradan onu değiş-
tirdiler. Bu sorumluluğu Adalet Bakanlığı’na 
yönelteceksiniz, adalet bakanlığının tazmi-
nat yükümlülüğü olursa adalet bakanlığı 
ödeyecek, diye bir düzenleme yapıldı. Bence 
bu son derece yanlış. Adalet Bakanlığı’nın 
yanında kişinin de sorumlu olması lazım. Kişi 
kendini sorumlu hissederse daha özenle bir 
iş yapar. Ben burada ben haksız bir tutukla-
ma yaparsam bunun tazminat boyutu da var 
bu nedenle ben ne yaparım dediğinde daha 
özenli hareket eder. Sorumluluk açısından 
yasanın değişmesi gerektiğine inanıyorum.

16. Özellikle FETÖ davalarında ifade 
sırasında sorulan sorular şablon 
olup, suçlama ile ilgisi olmayan, özel 
hayat kapsamında olan sorular var 
bunların ne gibi sonuçlar doğurduğunu 
düşünüyorsunuz?

Hukuk devleti kapsamında yeri olamaz. Bir 
kişinin hukuk devleti içeresinde yasalara 
uygun olarak yaptığı bir iş söz konusu. 
Örneğin; adam gitmiş Bank Asya’da he-
sap açtırmış. Bu banka kanunla kurulmuş, 
devletin denetiminde ve ona göre işliyor. 
Zamanı geliyor adamlar devlete karşı FETÖ 
darbe girişiminde bulunuyor ve bu banka-
nın onlara ait olduğu söyleniyor. Hasbelka-
der siz vatandaş olarak siz o bankada hesap 
açmışsın. Vay efendim sen bu bankada 
hesap açmışsın veya çocuğunu okullara 
göndermişsin ya da yoksul bir ailedesiniz 
okul okuyacaksınız onların yurtlarında 
kaldınız sonra sen “FETÖCÜSÜN” deniyor. 
Bunlar hukuki değil bana göre. Bank Asya’yı 
siz kurmadınız mı kanunla. Hatta mevcut 
olan davalarda ihaleyi alan kişi teminatı 
devletin talep ettiği miktarı vs devlet Bank 
Asya’ya yönlendiriyordu, oraya yatırılıyordu. 
Bunların makbuzları var belgeleri var. Yatırı-
yor kuruma götürüyor ve ihaleyi yürütüyor. 
Şimdi bunu yaptı diye adam FETÖCÜ mü 
oluyor? Yapılacak soruşturmada delil olması 
gerekir ama böylece somut bir delil yoksa 
bunlar hukuka aykırıdır.

17. Olağanüstü hal sürecinde özellikle FETÖ 
davalarında hukuk devletinin temel 
ilkeleri olan suçsuzluk karinesi ve suçta/
cezada şahsilik ilkelerinin ihlallerinden 
bahseder misiniz? Gerek AİHS 6/2 
gerekse Anayasamızın 38/4 maddesi 
(masumiyet karinesi) ışığında en son 
çıkan 696 sayılı KHK’daki  tek tip kıyafet 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Şuanda sanıktan delile gidilmekte. Bence 
şuan suçsuzluk karinesi rafa kalkmış durum-
da. Delil araştırılması yapılmıyor. Dolayısıyla 
insanlar peşinen suçlu ilan ediliyor. Gidip 
kişiyi bulamadıklarında karısı, oğlu, babası 
vs. alınıyor onun gelmesi için. Buna hakları 
yok. Onlar için bir soruşturma yapılıyorsa 
tamam ama aileleri etkilemek suçsuzluk 
karinesini ortadan kaldırmaktadır.Gene 
ailenizden birinin örgüt suçundan yargılanı-
yor sorusu, son derece yanlıştır. Kardeşinin 
basın açıklamasına katıldığı iddia ediliyor 
ve propagandadan yargılanıyor. Bunun kişi 



ile ne ilgisi var. Kaldı ki aynı örgüt suçlamasıyla 
hüküm dahi almış olsa da cezasını o çeker.Tek 
tip kıyafet ise bu uluslararası alanda da kabul 
edilebilir bir durum değildir. Guantanamo’ da,  
Afganistan’ın işgali sırasında, 11 Eylül Amerika 
Dünya Ticaret Merkezi’nin vurulması sonucun-
da kurulan cezaevinde yakalanan, tutuklanan 
gözaltına alınan kişilerle ilgili tek tip kıya-
fetlerin dünya gündemine gelmesi yaşanan 
işkenceler vs. bütün dünyanın tepkisini çekti. 
Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Deniyor 
ki kişi hakkında hüküm verilinceye kadar ma-
sumdur. Sonra devlet olarak insan hakları Ev-
rensel Beyannamesi’ni imzalıyorsunuz, Avrupa 
Konseyine üyesiniz, AİHS’ni ve diğer protokol-
leri imzalıyorsunuz ondan sonra adama tek tip 
kıyafet giydiriyorsunuz. “Bakın ha bu şu terör 
örgütünün üyesidir” diye topluma lanse edi-
yorsunuz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 
Bu tamamen keyfi haksız bir durumdur. Bu 
nedenle AİHM’e gidilirse Türkiye’nin mahkûmi-
yeti ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Vakit 
kaybedilmeden bu durum düzeltilmelidir. 
Kendini uluslararası düzeyde demokratik ülke 
sayan, büyük bir devlet sayan, gelişmiş 20 
ekonomiden biri sayan bir ülkede bu tür ayıp-
lara gerek yok. En basit örneği ile 11 bin küsur 
insan hakkında soruşturma açıldı ve daha son-
ra salıverildiler bu durumda tek tip kıyafetten 
sonra çıksalardı haksızlık olmaz mıydı? Giyil-
mediği takdirde aileleri ile görüşmeme şartı 
insanlar haklarını arayamayacaklar mı? İstediği 
cezayı verebilir ancak bu tür durumlar kişinin 
hakkına ulaşmasına engeldir. 15 Temmuz ön-
cesi Türkiye’nin yargılandığı dosyalarda %20 
ile %40 arasında mahkumiyet kararı çıkmak-
taydı. Böyle bir durum söz konusu uygulama 
hukuk devleti olmaktan uzak adil yargılamaya 
aykırı bir durumdur.

18. Anayasa mahkemesinin ihlal kararı 
verdiği Mehmet Altan ve Şahin Alpay’a 
ilişkin başvurularda yerel mahkemeler 
tahliye kararı vermedi. Hatta Anayasa 
Mahkemesi’ni görev gaspı yapmakla 
nitelendirdi. Bu durumu nasıl 
görüyorsunuz?

Bu ülkenin ne kadar hukuk devleti ilkelerine 
göre yargının hareket ettiğini ortaya koyan 
bir durumdur. Mehmet Altan ve Şahin Alpay 
suç işlemiştir işlememiştir bu yargılama sonu-
cunda ortaya çıkacaktır. Ama eğer bir ülkede 
Anayasa Mahkemesi kararları, mahkeme ka-
rarları gecikmeksizin herkes tarafından yerine 
getirilmek durumundadır. Böyle kıyısından 
köşesinden yok efendim resmi gazetede 
yayınlanmadı, bize tebliğ edilmedi vs. gibi 

hukuka aykırı, hukuk tanımaz söylemlerin pe-
şine sarılmak kabul edilemez. Başta bu ülkeyi 
yönetenlerin buna karşı çıkması ve derhal 
uygulanmasını sağlanması gerekir. Lehe ol-
duğu zaman alkışlamak, aleyhine olduğunda 
karalamak durumunda değildir. Yargı kararla-
rını herkesin yerine getirilmesi gerekir. Bu ülke 
uluslararası alanda üstün bir ülke olarak yer 
alıyor, kendini böyle ifade ediyor.  Bu durumlar 
uluslararası alanda Türkiye’yi geriye götürecek 
durumlardır.

19. Tüm söylenenler ışığında meslekte 
kırk yılını geçirmiş bir hukukçu olarak 
meslektaşlara neler söylemek istersiniz?

Her şeyden önce, geçmişte yaşananları kata-
rak söylüyorum, bir meslektaş olarak meslek-
taşlara; vicdanlı, adil davranın. İnsanları kate-
gorize etmeyin. Kendi düşünceleriniz olabilir 
ama elinizdeki dosyada hukukun gereklerini 
yapın. Ona göre davranın, halkı sevin,halk 
için çalışın, halka bir şeyler verin. Çünkü sizi 
oraya getiren halkın kendisidir. Avukat oldu-
ğunuzda toplumda bir yeri temsil ediyorsu-
nuz. Savunmayı temsil ediyorsunuz. Onun 
için adalete uygun davranmak şart. Kimse-
den korkmadan çekinmeden hareket edin 
korkunun ecele faydası yok. Sonum ne olur 
denemeyin. Kişiler için vicdanınızı satmayın. 
Mutlak surette hak adalet neyi gerektiriyorsa 
onu yapın, yanında olun. Diyeceğim o ama 
geldiğimiz noktada bu ülkenin gidişatı içine 
girdiği hukuki durum iyi görünmüyor. Birileri 
Türkiye’nin çok iyi bir yerde olduğunu çok iyi 
yaptığını düşünebilir. Ama maalesef Türki-
ye’yi hukuk açısından getirdikleri nokta tam 
anlamıyla geriye gidiş.Temel hak ve özgür-
lüklerin ciddi anlamda kısıtlanması. Bunların 
giderek yok olması anlamındadır. Umarım 
bu durumdan çıkarız.  Siyasi iktidarlarında 
bu ülke için var olduklarının farkında olması 
lazım. Gelişmiş ülkelerde demokrasinin insan 
haklarının hep ileri gittiği görülmektedir. 
Bunlar ileri gittikçe ülke daha çok gelişmiştir. 
Ancak bunların geri gittiği toplumlarda her 
gün bir geri gidiş vardır. Toplumda, sosyal 
hayatta telafisi mümkün olmayan sonuçlar 
söz konusudur. Siyasal yapıların görevi de 
ülkeyi geriye götürmek değil daha ileriye 
götürmektir. Umarım bu sıkıntıları aşar de-
mokrasinin olduğu bir ülke haline geliriz. 
Kendi adıma şunu söylüyorum; adil yargılan-
mada hukuk penceresinden baktığımızda 
Türkiye’de hukukun üstünlüğüne dayalı bir 
devlet ve toplumsal yapı çok uzakta görünü-
yor. Dilerim bir an önce bunun olumlu yönde 
sonuçlanması sağlanır.
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MÜLTECİLER

Av.Mahmut Tanrıseven

En basit tanımı ile; Dini, milliyeti, belirli bir top-
lumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nede-
niyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endi-
şesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak 
zorunda bırakılan ve korkusu nedeniyle geri döne-
meyen insanlara mülteci veya sığınmacı denir. Mül-
teciliğin en temel şartı zulüm gördüğü veya zulüm 
göreceği korkusu nedeni ile ülkesinden ayrılmış ol-
ması gerekir. 

B.M’ye göre; Mülteci; “ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 
gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri yüzün-
den, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle kork-
tuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan 
ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da 
söz konusu korku nedeniyle, yararlanmak isteme-
yen yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, 
oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen şahıs” olarak tanımlanmaktadır.   
Münferit, ilk bakışta ve yerinde mültecilik gibi üç 
farklı şekilde gruplara ayrılabilmektedir. Sığınmacı; 
mülteci statüsü almaya yönelik başvurusu henüz 
karara bağlanmamış kişiler olarak tanımlanmakta-
dır. Aynı zamanda, henüz başvuru yapmamış veya 
başvurusu hakkında cevap bekleyen kişiler de sığın-

macı statüsünde görülmektedir.  
Sosyal hareketlilik olgusu olarak göç, insanlık ta-

rihi kadar eskidir. İnsanlar, ilkçağlardan beri doğal 
afetler, din, yoksulluk, savaşlar, çatışmalar vb. çeşitli 
nedenlerle bir yerden başka bir yere göç etmişlerdir. 

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Bürosu’nun tanı-
mına göre göç; “kişinin köken yerinden başka bir 
yere giderek orada kalıcı yerleşmesi ve böylece ika-
met yerinin değişmesi” anlamına gelmektedir.  Eko-
nomik nedenlerle yani daha iyi bir yaşam standardı 
için  başka ülkeye gidilmesi durumunda sığınmacı-
lık veya mültecilik durumu olmaz böyle bir durum-
da düzensiz göçmenlik söz konusu olur. Böyle bir 
durumda mültecilerin sahip olduğu koruma hakla-
rından kişi yararlanamaz.

Şu an için halen devam eden Suriye’deki iç savaş 
nedeni ile ülkemiz dünyada en fazla mülteciyi ba-
rındıran ülke konumundadır. Hükümetimizin, Suri-
ye politikasında  en ahlaki ve insani ve kanaatimce 
herkes tarafından takdir edilmesi gereken kararı; 
mülteciler için açık kapı uygulaması olmuştur. Bu 
insanlık dramına sessiz kalınmayarak milyonlarca 
insanı ülkeye almak,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olarak  bize gurur vermesi gerekmektedir. Unutul-
maması gereken ilk şey; mültecilerin keyfi olarak 
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ülkelerini terk etmedikleridir. Beşiri ilçesinde bulu-
nan Yezidi’lerin kampını Baromuzun Mülteci Hakları 
Komisyonu olarak  ziyaretimizde, yaşlı bir Yezidi’nin; 
“Şengal Dağlarındaki bir günümü burada geçirdi-
ğim bir yıla değişmem ama mecbur kaldık” sözü ve 
yine  Suriye’den çocuklarını alıp gelen bir mülteci 
babanın;  “Kendimizden ziyade çocuklarımızın canı-
nı kurtarmak için, evini, vatanını, kısacası her şeyini,   
ne zaman ve nasıl  döneceğini bilmeden bırakmak 
nasıl bir duygu bunu siz bilemezsiniz.” Sözü aslında 
her şeyin özetidir.  İnsan haklarından anlaşılanın sa-
dece  vatandaşların hakkı olmadığını bu haktan ırk, 
milliyet, tabiiyet gözetmeden her insanın yararlan-
dırılması gerektiği hususunda herkesin bilinçlendi-
rilmesi gerekmektedir. Fakat günümüzde yanlış ola-
rak bir çok kişi,   mültecileri   “kimsesiz” olarak görüp 
vatandaş olarak kendisine sunulan en temel hakları, 
mültecilere çok gören yanlış bir anlayışa sahiptirler. 

Dünya savaşlarından sonra Birleşmiş Milletler’in 
kurulmasıyla birlikte mültecilik,  uluslararası sosyal 
bir sorun haline gelmiştir. Mültecilerin gittikleri ül-
kedeki;  siyasal, ekonomik ve kültürel sorumlulukla-
rını düzenleyen ilk hukuksal metin Mültecilerin Sta-
tüsüne İlişkin 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’dir. Bu 
sözleşmeye 1967 tarihinde Ek Protokol eklenmiştir. 
Türkiye, her iki belgeyi de imzalamıştır. “1951 Ce-
nevre Sözleşmesi” ile “1967 New York Protokolü”ne 
taraf olan ülkemizin, bu uluslararası hukuk belgele-
rinden doğan somut yükümlülükleri bulunmakta-
dır. Cenevre Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler, mül-
teci statüsü kazanmış olan bireylere oturma izni, 
çalışma izni, hatta vatandaşlığa kadar varan geniş 
haklar tanımaktadır. Uluslararası hukuk çerçevesin-
de, bütün devletlerin mültecilere uluslararası koru-
ma sağlama ve sorunlarına çözüm bulma konusun-
da genel yükümlülükleri bulunmakta ve sorumluluk 

uluslararası toplum adına Birleşmiş Milletler Mülte-
ciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yerine 
getirilmektedir. Mültecinin yasal durumunu belir-
leyen diğer bir belgede , 6458 sayılı ve 2013 tarihli 
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’dur. Ül-
keye yabancıların giriş, kalış ve çıkışları ile koruma 
talep eden yabancılara sağlanacak korumaya ilişkin 
esasları içeren bu yasa, İçişleri Bakanlığına bağlı 
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün görev, yetki ve 
sorumluluklarını da düzenlemektedir.  Ülkemizde 
mültecilerle ilgili daha önceleri kolluk bünyesinde 
bulunan yabancılar şubesi yetkili iken Avrupa Birliği 
uyum yasaları ile İçişleri Bakanlığı bünyesin Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü kurularak, ülke genelinde de 
il müdürlükleri ile hizmet vermeye başlanmıştır. Bat-
man Göç İdaresi Müdürünün yine Batmanlı olan ve 
Baromuz ve avukat meslektaşlarımızla her zaman 
dayanışma içerisinde olan değerli bürokrat Vahap 
Asma’nın olması bizim için şans olmuştur. Nitekim 
kendisi her türlü bilgi ve yardım talebimizle bizzat 
ilgilenmektedir. 

 Şu an için ülkemize sığınan bir yabancının uluslar 
arası bir koruma hakkı verilip verilmesi konusunda 
karar veren merci; Göç İdaresidir Asıl olan sığınma-
cılara Uluslararası koruma statüsünün verilmesidir. 
Ama Suriye iç savaşından sonra çok yoğun bir göç 
olmasından dolayı Bakanlar Kurulu ‘Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu’nun’ 91. maddesi uya-
rınca 22 Ekim 2014’te geçici korumaya ilişkin yayın-
ladığı yönetmeliğin Geçici 1.maddesine göre geçici 
koruma statüsü tanınmıştır. Suriyeli sığınmacıların 
bu geçici koruma altında üçüncü ülkelere geçişleri 
yasaklanmıştır. Çünkü bu yönetmelik kapsamında, 
kampların içinde veya dışında ikamet eden Suriye-
lilerin, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve iş piyasasına 
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erişimlerinin sağlanması zorunluluğu vardır ve onla-
ra geçici koruma ilanı sebebiyle sınır dışı edilmeme 
hakları getirilmiştir. Bununda istisnası terör ile ilişiği 
tespit edilenlerin sınır dışı edilebileceğidir.  Suriye 
dışında başka ülkelerden Türkiye’ye sığınanlar mül-
tecilik için başvurduklarında Göç İdaresince kendi-
si ile mülakat yapılarak araştırmaya tabi tutulurlar. 
Yapılan araştırma sonucunda mültecilik şartlarını 
taşıması durumunda kendisine uluslar arası koruma 
statüsü verilerek mülteci olarak kabulü yapılmakta-
dır. Mültecilik başvurusu ret edilmesi durumunda 
sınırdışı kararı verilerek yabancının ortadan kaybol-
ma riskinin bulunması durumunda geri gönderme 
merkezine gönderilerek sınırdışı işlemleri başlatılır. 
Mültecilik talebinin reddi ve sınırdışı kararlarının 
her zaman hukuka uygun olduğu söylenemez. Ya-
bancının sınırdışı edilmesi yani geldiği ülkeye geri 
gönderilmesi bazı durumlarda canına mal olabil-

mektedir. Kişinin sınırdışı edilmesi kararı alındığında 
ilgili kişinin mutlak suretle avukat desteğinden ya-
rarlandırılması gerekmektedir, Geri Gönderme Mer-
kezine gönderilmesine karşı Sulh Ceza Hakimliğine 
başvurusu, İdare Mahkemesine gönderme kararının 
iptali için dava açılması veya sınırdışı kararına ilişkin 
tedbir talebi için Anayasa Mahkemesine başvuru-
sunun yapılması gerekmekte olup takdir edileceği 
üzere Ülkesindeki savaştan canını kurtarıp gelen bir 
yabancının avukat desteği almadan hakkını savun-
ması hemen hemen imkansızdır.

Resmi kayıtlara göre Batman ilinde 25 bine yakın 
sığınmacı bulunmaktadır. Baromuz mültecilere karşı 
duyarsız kalmayıp bu yönde çalışmalarda bulunul-
ması için Mülteci Hakları Komisyonu kurulmuştur.   
Temelinde insan hakları odaklı olan Batman Barosu 
kuruluşundan bu yana her zaman İnsan Haklarını 

her platformda herkese karşı savunmuş olup, bu 
konuda ilimizdeki en duyarlı ve en etkin STK olma 
özelliğini kuruluşundan bu yana korumuştur.  Bat-
man Barosunun Mülteci Hakları Komisyonu olarak 
İstanbul’da kurulu olan Mülteci Hakları Merkezi ile 
irtibatlı, Batman ilinden sınırdışı edilenlerin Gazian-
tep ilindeki geri gönderme merkezinden gönderil-
melerinden dolayı (Batman ilinde geri gönderme 
Merkezi bulunmamaktadır) Gaziantep Barosu Mül-
teci Hakları komisyonu ile koordinasyonlu ve İlimiz 
genelinde sahada fiili olarak çalışan Kadem ile fiili 
olarak ortak çalışma içerisindedir. Komisyon olarak 
öncelikli hedefimiz gönüllük esasına dayalı olarak; 
mültecilerin yaşadığı hukuksal sorunlarda yardımcı 
olabilecek avukat meslektaşlarımıza mülteci huku-
ku ile ilgili eğitim aldırmak ve devamında ilimizde 
bulunan yabancılara en temel  yasal haklarının öğ-
retilmesi ve yabancıların  adalete erişiminde Ba-

romuzun kendilerine her türlü desteği verdiğini 
duyurmaktır.  Şu an için Baromuza başvuran yaban-
cılardan herhangi bir belge talep edilmeden Adli 
Yardımdan yararlandırılmasına karar verilerek der-
hal bir avukat arkadaşımız görevlendirilerek kendi-
lerine hukuki yardımda bulunulmaktadır. Bu konu-
da Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu duyarlı olup 
her türlü yardımı ve desteği komisyonumuzdan 
esirgemedikleri için kendilerine teşekkür ederiz.

DİPNOTLAR
Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki
 Statüsüne Dair Sözleşme, md.1
İltica ve Sığınma Yönetmeliği, md.3
Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve 

SosyoKültürel Etkileri: Batman Örneği Doç. Dr. Şafak KAYPAK 
Batman Üniversitesi Batman  Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 6 Sayı 
1 (2016)

  www.unhcr.org.tr, 2015
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Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol doğrultusunda Batman 

ilindeki tüm    liselerde “ İnsan Hakları, 
Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanın-
da vereceğimiz eğitim seminerlerinin 
ilki, Baro başkanımız Av. Abdulhamit 
Çakan’ın da katılımıyla meslektaşları-
mız Av.Rostem Siyahtaş,Av.Aysel Çam 
ve Av.Fuat Kaya tarafından Batman 
Anadolu Lisesinde verildi.

Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğ-
rultusunda Batman ilindeki tüm  liselerde “ İnsan 

Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanında ve-
receğimiz eğitim seminerlerinin dokuzuncusu ,mes-
lektaşlarımız Av.Dara Aksoy ,Av.Eylem Yaman ve Av. 
Ferhat Ataş tarafından Batman Atatürk Anadolu  Lise-
sinde verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan pro-
tokol doğrultusunda Batman ilindeki 

tüm    liselerde “ İnsan Hakları, Kadın Hakları 
ve Çocuk Hakları alanında vereceğimiz eği-

tim seminerlerinin ikincisini,meslektaşlarımız 
Av.Dara Aksoy,Av. Rabia Meryem Haşimoğlu 
ve Av.Eylem Yaman tarafından Fatih Anadolu 
Lisesinde verildi.

Atatürk Anadolu  Lisesi

Fatih Anadolu Lisesi

LİSELERDE EĞİTİM SEMİNERLERİ



Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultu-
sunda Batman ilindeki tüm  liselerde “ İnsan Hakları, 

Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanındavereceğimiz eği-
tim seminerlerinin yedincisi,meslektaşlarımız Stj.Av.Ayşe 
Ayhan , Stj.Av.Kübra Ulçay ve Av.Osman Sönmez tarafın-
dan Batman Petrol Anadolu Lisesinde verildi.

Petrol Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrul-
tusunda Batman ilindeki tüm    liselerde “  İnsan 

Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Hakları” alanında 
vereceğimiz eğitim seminerlerinin dördüncüsü, mes-
lektaşlarımız Av. Seyfettin Taş ,Av. Adnan DURMAZ ve 
Av. Rabia Meryem HAŞİMOĞLU tarafından   Batman 
Gültepe Anadolu Lisesinde verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan 
protokol doğrultusunda Batman 

ilindeki tüm  liselerde “ İnsan Hakları, 
Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanın-
da vereceğimiz eğitim seminerlerinin 
yedincisi,meslektaşlarımız Av.Rostem 
Siyahtaş,Av.Muhbettin KUYUMCU ve 
Av.Mehmet Salih ASTAN tarafından 
Batman Fen Lisesinde verildi.

Gültepe Anadolu Lisesi

Fen Lisesi
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LİSELERDE EĞİTİM SEMİNERLERİ

Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan protokol doğ-

rultusunda Batman ilindeki 
tüm    liselerde “ İnsan Hakları, 
Kadın Hakları ve Çocuk Hak-
ları alanında vereceğimiz eği-
tim seminerlerinin yedincisi,-
meslektaşlarımız Stj.Av.Ayşe 
Ayhan, Stj.Av.Kübra Ulçay ve 
Av.Rostem Siyahtaş tarafından 
Batman Piri Reis Mesleki Tek-
nik Anadolu Lisesinde verildi.

Piri Reis Mesleki Teknik Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultu-
sunda Batman ilindeki tüm  liselerde “ İnsan Hakları, 

Kadın Hakları ve Çocuk Hakları alanında vereceğimiz eği-
tim seminerlerinin yedincisi,meslektaşlarımız Av.Gamze 
Acet, Av.Nuri Mehmetoğlu ve Av.Vedat Geçit tarafından 
Batman Ahmedi Hani Lisesinde verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile yapılan protokol 

doğrultusunda Batman 
ilindeki tüm  liselerde " İn-
san Hakları, Kadın Hakları 
ve Çocuk Hakları alanında 
vereceğimiz eğitim semi-
nerlerinin beşincisi,mes-
lektaşlarımız Av.Rostem 
Siyahtaş,Av.Aysel Çam ve 
Av.Fuat Kaya tarafından 
Fatıma Zehra Kız Anadolu 
İmam Lisesinde verildi.

Ahmedi Hani Lisesi

Fatıma Zehra Kız İmam Hatip Anadolu  Lisesi
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DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI

11 Kasım 2017 
tarihinde Türkiye 

Barolar Birliği tarafından 
Ankara ilinde yapılan 
Ohal Kapsamında 
Savunma Hakkına 
getirilen kısıtlamalar 
ile ilgili Türkiye’nin 
tüm Barolarından 
gelen temsilcilerin 
katılımıyla yuvarlak 
masa toplantısına 
meslektaşlarımız Av. 
Büşra Bulut, Av. Osman 
Aslan ve Av. Sinan Dağ 
katıldı.

25-27 Ekim 2017 tarihleri arasında Batman ilinde yapılan “Ulusal Anız Yangınlarının
Önlenmesi Çalıştayı’na “ Baromuz Çevre Komisyonu üyeleri ile katılım gösterdik.
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MESLEK İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ

Avukatın Hukuki Sorumluluğu Konulu Seminer

30 kasım 2017 perşembe günü saat 10:00 da Baro Hizmet 
Binası Av. Tahir Elçi konferans salonunda Prof. Dr. Talat Can-

bolat ve Prof. Dr. Refik Korkusuz tarafından İş kanunundaki son 
değişiklikler, Arabuluculuk ve Avukatın hukuki sorumluluğu 
konulu seminer verildi.

İnfaz Hukuku Konulu Seminer

“Aile içi Şiddet ve Boşanma” konulu seminer

27.01.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası Av. 
Tahir ElÇİ konferans salonunda Prof.Dr. Ali Timur DEMİR-
BAŞ tarafından İNFAZ HUKUKU konulu seminer verildi.

BAROMUZcA 10 Şubat Cumartesi günü Batman Barosu Av.Tahir ELÇİ Konferans Salonunda TBB Eğitim mer-
kezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Halit ADVAN ve Ankara Barosu Üyesi Eray KARINCA tarafından  “Aile içi Şiddet 

ve Boşanma” konulu seminer verildi. 



Batman Barosu Yayın Organı  | Bülten Sayı: 11 - 2017/201837

  “HMK – CMK İSTİNAF” konulu seminer 

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Fonu Konulu Seminer

Baromuzca 17 Şubat Cumartesi günü Batman 
Barosu Av.Tahir ELÇİ Konferans Salonunda TBB 

Eğitim merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Av. Halit 
ADVAN,Diyarbakır   Üyesi Av. Nevzat KAYA ve Ka-
dir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üye-
si  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ertan YARDIM   tarafından   
“HMK – CMK İSTİNAF” konulu seminer verildi. 

16.12.2017 Tarihinde Batman Barosu 
Hizmet Binasında TBB Disiplin Kurulu   

Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Eğitim Merke-
zi Yürütme Kurulu Üyesi Av. R. Kadri Sep-
tioğlu tarafından Disiplin Hukuku , TBB 
SYDF danışma kurulu üyesi Av. Cengiz Ya-
şar tarafından sosyal yardımlaşma ve da-
yanışma fonu konulu seminer verildi.

MESLEK İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
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Baromuzca 05 Şubat 2018 tarihinde Batman Baro-
su Av. Tahir ELÇİ Konferans Salonunda Hasan Kal-
yoncu Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Cemal Ruhinin katılımıyla  “Tebligat Huku-
ku ” konulu seminer yapıldı. Seminere meslektaş-
larımızın yanı sıra tebligat alanında görev alan PTT 
Batman Posta Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdür-
lüğü çalışanları ve mahalle muhtarlarından  katılım 
oldu. 

Batman Barosu Hizmet Binasında TBB'nin gönder-
diği eğitimciler ile Bilirkişilik Temel Eğitiminin birin-
ci etabı yapıldı.

12 - 21. 12.2017
Tarihleri arasında Batman Ba-
rosu Hizmet Binasında Türki-
ye Barolar Birliği Uzlaştırmacı 
Eğitimi kapsamında Doç.Dr. 
Devrim Aydın, Prof.Dr. Özcan 
Yağcı, Prof.Dr. Ünsal Sığrı VE 
Av. Yakup Gül tarafından top-
lam 33 meslektaşımıza Uzlaş-
tırma eğitimi verildi.

MESLEK İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ



MESLEK İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
18.11.2017 tarihinde arabulucu meslektaş-
larımıza yönelik olarak uygulamalı bir şekil-
de alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan 
arabuluculuk konusunda eğitim çalışması 
yapıldı.

09.02.2018 Tarihinde Batman Barosu 
Hizmet Binası Av. Veysi Arı CMK uygula-
ma merkezinde 1. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Mehmet Emin YALVAÇ tarafından 
Ceza Yargılaması (Delillerin Değerlendir-
mesi, Hüküm)  konulu seminer verildi.

15.12.2017 Tarihinde Batman Barosu Hizmet binasında TBB Eğitim seminerleri kapsamında  açılış konuşmasını 
Birlik Başkanımız Prof.Dr.Av. Metin Feyzioğlu’nun yaptığı Av. Hasan Oral Tarafından Vergi Hukuku Konulu Semi-
ner Verildi.
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SOSYAL FAALİYETLER

18.12.2017 Tarihinde Batman Çocuk Esirgeme Ku-
rumunda kalan çocukları Batman Barosu Hizmet 
binasında misafir ettik.

Batman Barosu tarafından düzenlenen “Çocuk-
lar Sinema ile Buluşuyor” etkinliği çerçevesinde 
Batman Merkez Yaylıca Köyü,Urganlı ile Kılıç 
Köyü, Batman Yavuz Selim, Metin Bostancı İl-
kokullarında öğrenim gören çocuklarımızı Baro 
binamızda  sinema ile buluşturduk. Çocukların 
zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önem-

li bir role sahip olan sinema ile çocukların ilk 
buluşma yaş ortalamasını düşürmek,  güzel 
bir gün geçirmelerine ve hayal güçlerinin ge-
lişmesine yardımcı olmak amacıyla başlatılan 
bu proje ile bundan sonra da her hafta farklı bir 
köy okulunda öğrenim gören öğrencilere sine-
ma  gösterimi yapılmaktadır.
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SOSYAL FAALİYETLER

Batman Barosu Yayın Organı  | Bülten Sayı: 10 - 201741

Güzel bir pazar gününde çocuklarımız ve misafirlerimizle birlikte sinema ve mısır keyfi yaptık. Batman 
Barosu tarafından 20.01.2018 tarihinde çocuklarımıza  karne hediyesi olarak sinema gösterimi düzen-
lendi.

12.12.2017 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası Av. Tahir ELÇİ konferans  salonunda "BÊRÛ" ( YÜZSÜZ ) 
isimli tiyatro gösterimi yapıldı.

07.01.2018 Tarihinde Batman Barosu Hizmet Binası Av. Tahir ELÇİ konferans salonunda 
 “WÊ HESAB  NAYE DAYİN "  isimli tiyatro gösterimi yapıldı.



! DÜNYADAN İKİ AYAKLI BİR CANAVAR GEÇTİ, KORKARIM KIYAMETTE YİNE UYANACAK !

KÜLTÜR - SANAT
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ORWEEL’İN ÇİFTLİĞİ
  Av. Muhbettin KUYUMCU

GEORGE ORWEEL’IN HAYATI
‘George Orwell 25 Haziran 1903 tarihinde Hindis-

tan’da Dünya’ya geldi. 21 Ocak 1950 tarihinde Londra’da 
hayata gözlerini yumdu. İngiliz edebiyat tarihinin en 
önemli isimlerindendir. Gerçek adı Eric Arthur Blairdir. 
Babası Hindistan’da görev yapan bir İngiliz, annesi ise 
Fransız asıllıdır. Aristokrat ve kültür seviyesi yüksek bir 
ortamda büyümüştür.  Orwell, İngiltere’ye döndükten 
sonra 1922’de Eton College’dan mezun oldu. Üniversite-
ye gitmek yerine aile geleneğini sürdürme kararı alarak, 
Birmanya’ya İmparatorluk Polis Teşkilatı’na girdi. Birman-
yalılara yaptığı baskıları görünce 1928’de polislikten is-
tifa etti.  1930’larda kendisini sosyalist olarak tanımladı. 
Ama gazete muhabiri olarak izlemeye başladığı İspanya 
İç Savaşı’nda Cumhuriyetçi milislere katıldı. Teğmen 
rütbesine kadar yükseldi ve bir çatışmada ağır ya-
ralandı. 1937’de komünistlere karşı savaştı. Ha-
yatını tehlikeye attığını düşünerek bu ülkeden 
ayrıldı.  İspanya deneyiminden sonra tutucu 
bir görüş benimsedi.

GEORGE ORWEEL’IN EDEBİ HAYATI
Henüz çocuk yaşlarda şiirle  haşır neşir bir yaşamı var-

dır. Edebiyata olan ilgisi o zamanlarda kendini belli etmiştir. 
Burslu olarak gittiği Eton Okulu’ndaki öğretmeni ve ona ışık 
veren ona yol gösteren edebi hayatına yön veren pusulası ya-
zar Aldous Huxley’in de Orwell’in gelişiminde çok büyük bir 
etkisi vardır. Dilin samimi, anlaşılır ve sade olması gerektiğini 
savunan Orwell’in yayımlanan ilk romanı,” Paris ve Londra’da 
Beş Parasızdır”. Bu kitaptan sonra Burma Günleri, Papazın Kızı, 
Zambak Solmasın ve Wigan Pier Yolu isimli kitaplarını yayım-
lar ve ardından patlak veren İspanyol İç Savaşı’na katılarak ya-
zım hayatına ara vermek zorunda kalır. İspanyol İç Savaşı’ndan 
döndükten sonra yazılarına devam eden Orwell, İspanya’da 
yaşadıklarını Katalonya’ya Selam adlı romanında anlatmıştır. 
Daha sonra yayımladığı Daralma, Hayvan Çiftliği ve Bin Do-

kuz Yüz Seksen Dört hayatının son dönemlerini ekonomik 
açıdan rahat geçirmesini sağlamıştır. Yazarın büyük ses 
getiren romanı Hayvan Çiftliği yalnızca bir devrimin tra-
jedisini konu almaz aynı zamanda mükemmel bir top-
lum eleştirisi sunmaktadır. 

“Belki de insan sevilmekten çok anlaşılmayı istiyordu.”

NEDEN 
HAYVAN 
ÇİFTLİĞİ

NEDEN 
HAYVAN 
ÇİFTLİĞİ

!!

İnsanoğlu, eleştirilip hatalarının ortaya konulmasını bir hakaret olarak algılamaktadır. Bu hastalıktan mustarip olan 
insanlık tarihi gittikçe daha da kötüye gitmiş ve bunun sonucunda kendi kendisini bile eleştiremeyecek kadar tutucu bir 

tutum ve davranışla yaşamış ve yaşaya gelmiştir. Bu durumda insanlık tarihi boyunca hatalar eleştirilmediğinden veyahut 
eleştirilmişse dahi hatayı benimseyen çoğunluk tarafından hep bastırılmış ve boğdurulmuştur. Ve ne yazık ki soyut ve 

kurgusal olan bu hatalar zamanla ete kemiğe bürünüp iki ayaklı her şeyi yozlaştırıp yutan bir canavar haline gelmiştir.  
Bunun farkında olan çok kıvrak ve son derece keskin bir zekâya sahip olan Orwell; insanoğluna iletmek istediği mesaj 

ve eleştirileri çok mükemmel bir işleyişle ve sade, anlaşılır bir dil ile fabl üzerinden aktarmayı düşünmüştür. Bu düşüncesi 
sonucunda ortaya tüm çağlara seslenen, insanlık tarihine telkin ve eleştiride bulunacak harika bir eser bırakmıştır. 
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“Her hayvan eşittir.” sloganıyla başlayan destanın bazı hayvanların kendi çıkarları ve hırsları doğrultusunda 
hareket etmesi sonucunda  “Her hayvan eşittir fakat bazı hayvanlar daha eşittir.’’  Şeklindeki söyleme 
dönüşmesi ve benimsetilmesiyle son bulan masum ve bir o kadar da gaddar bir hikâye ve de içler acısı bir manzara:

İçeride on ikisi de öfkeyle bağırıyor, on ikisi de birbirine benziyordu. Artık domuzların yüzlerine ne olduğu 
anlaşılmıştı. Dışarıdaki hayvanlar; bir domuzların yüzlerine bir de insanların yüzlerine bakıyordu. Ama onları 
birbirlerinden ayırt edemiyorlardı. 

! İTAAT MI İKTİDARI YOKSA İKTİDAR MI İTAATI YARATTI !

KİTABIN POLİTİK KİMLİĞİ
Orwell, 1944 yılında en önemli eseri olan ve 

Rus devrimiyle Stalin’in devrime ihanetini konu 
alan siyasal fablı “Hayvanlar Çiftliğ”ni yazdı. 
Eserde, bir çiftlikte yaşayan bir grup hayvan 
kendilerini sömüren insanları yönetimden 
devirip eşitlikçi bir toplum kurar. Ama zamanla 
aralarındaki zeki ve iktidar düşkünü domuzlar 
devrimi yolundan saptırıp insanlardan daha 
baskıcı ve acımasız diktatörlere dönüşürler.

! İNSANLIĞI KANINDAN EDEN
FELAKET  “HÜKMETME HIRSI” !

İNSANLAR KENDİNİ NASIL YÖNETEcEĞİNİ
GERÇEKTEN KEŞFEDEBİLMİŞ MİDİR?

 İlkel bir ortamdan gelen, doğası gereği vahşi ve kaba 
olan insanoğlu. Bu özelliklerinden kendini yontarak üstün ve 
yaşanabilir bir hayatı yakalamayı hedef edinen, bu yolda önce 
doğaya  sonra da kendine kurbanlar  veren insanoğlu istediği 
hedefe ne kadar varabildi veya varabilecek mi…

 Bu yolda, -uçmakta dâhil- her şeyi keşfeden insanoğlu 
ta geçmiş zamandan günümüze kadar kendini yönetebilme 
konusunda hep tökezleyip afallamıştır. Üstelik Tanrıların 
yönetim biçimi olan demokrasiyi keşfetmesine rağmen !

 Bu kitapta; sonsuz fedakârlık ve mücadele sonucunda 
elde edilen dünyanın çarkını döndürecek olan yönetim 
biçiminin biz insanlar tarafından nasıl harcandığını, nasıl 
heba edildiğini, içi alınmış bir patlıcan kurusu gibi nasıl ezilip 
büzüldüğünü ve utanılası bir kimliğe nasıl mahkûm edildiğini 
harika bir şekilde ve son derece anlaşılabilir bir dille gözler 
önüne serilmiştir. 

! İNSAN KENDİNİ NE KADAR YONTABİLDİ Kİ !

BİR REALİTEDEN DOĞMUŞ DRAMATİK BİR SONUÇ



FİLM TANITIMI
 INhERİT ThE WİND (RüzgAR’IN MİRASI)

  Av.  Renas GÖK

Film, gerçek bir olay olan ‘Sco-
pes Monkey Trial (Scopes Maymun 
Davası)’ndan esinlenilmiş bir eser. 
Devlet okullarında evrim teorisini 
anlatmanın suç olduğu bir dönem-
de bir biyoloji öğretmeninin, gö-
zünü karartıp öğrencilerine evrim 
teorisini ders olarak anlatması, tu-
tuklanması ve yargılanmasını konu 
alıyor. Filmde 1925 Scopes Maymun 
Davası’nda olduğu gibi tartışmalar 
Darwinizm ve Yaratılışçılıküzerine 
yürümekte fakat film içerisinde bu 
tartışmaların ötesinde ayrıca Hristi-
yanlar arasındaki Fundamentalizm 
ve Modernizm tartışmalarına da de-
ğinilmektedir. 

Filmin konusunun dışında ayrıca 
oyuncu kadrosunda-Stanley Kra-
mer’ın Nüremberg Duruşması fil-
minde olduğu gibi- başrolde Spencer 
Tracy var. Spencer Tracy sanık müda-
fii rolünü gönüllü olarak üstlenen bir 
Henry Drummond adlı canlandırmak-
ta ve filmin en etkileyici performansını 
sergilemektedir.Hitabeti ve cesareti ile 
seyirciyi etkilediği birçok sahne bulun-
makla beraber özellikle alıntıladığım 
bu sahne en etkileyici bölümlerden 
biri.

“Anlamıyor musunuz, eğer ev-
rim gibi bir kanunu alır ve resmi okullarda öğ-
retilmesini suç sayarsanız, yarın özel okullarda 
öğretilmesini de suç sayabilirsiniz ve yarın onun 
okunmasını da suç sayabilirsiniz ve yakında ki-
tapları ve gazeteleri de yasaklayabilirsiniz. Daha 
sonra da katoliği protestanla, protestanı protes-
tanla karşı karşıya getirirsiniz ve kendi dininizi 
insanın kafasına zorla sokmaya çalışırsınız. Eğer 
birini yapabilirseniz, ötekini de yapabilirsiniz. 
Çünkü fanatizm ve cahillik daima açtır ve bes-
lenmeye ihtiyaçları vardır. Ve çok yakında, sayın 
yargıç elimizde flamalar ve çalan davullarla ge-
riye doğru yürüyor olacağız. GERİYE!!! Bağnazla-

rın insan aklına zekâ ve aydınlan-
ma getirmeye cüret eden adamı 
yaktıkları 16. yüzyılın o şanlı çağ-
larına doğru.”

Ayrıca yine bu tiradının başı da 
“hâkimin kanunu uygulanmasına” 
ilişkin güzel eleştiri barındırmakta-
dır. 

Savcı: Mahkemenin, yasayı tarafsız 
olarak uygulayamayacağını mı dü-
şünüyorsunuz?
Henry Drummond: Berbat bir yasa-
yı tarafsız olarak uygulayamazsınız. 
Bu yasayla sadece yıkabilir, cezalan-
dırabilirsiniz. Ve sizi uyarıyorum kötü 
yasalar kolera gibidir. Ona dokunan 
herkese bulaşıp onları da mahveder. 
Sadece karşı çıkanı değil, savunanı 

da…

Tabii yine Fredric March ve Gene 
Kelly de oyunculukları ile filme reel ve 
mizahi bir tat katmışlar. Fredric March 
filmde gönüllü olarak davanın savcısı 
olan Matthew Harrison Brady rolünü 
canlandırmakta ve izleyince hemen 
hemen herkesin tanıyabileceği bağ-
naz bir vaiz tiplemesinin hakkını ver-
mektedir. Ayrıca Gene Kelly de rahat 

tavırları ve esprili konuşmaları ile filme başka bir tat 
katmaktadır.

Filmde teolojik tartışmalar oldukça cesur bir bi-
çimde dile getirilmiş ve seyirciyi bu konuda düşün-
meye iten bir üslup benimsenmiştir. Tabii her ne 
kadar teolojik tartışmalar cesaret ile işlenmişse de 
netice olarak izlediğimiz filmin yapım yılının 1961 
olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden filmin dengeli 
bir sonu benimsediğiaçıktır fakat yapım yılına göre 
bunun bile çok ilerici olduğu unutulmamalıdır. 
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     Yönetmen Stanley Kramer
      Yapımcı Stanley Kramer

      Senarist Nedrick Young

Harold Jacob Smith
         Türü         Tarih, Dram, Biografi

         İmdb

8.2

Yapım Yılı & Ülke

          1960 -  ABD

https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3RhbmxleV9LcmFtZXI
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvU3RhbmxleV9LcmFtZXI
http://www.imdb.com/name/nm0949917?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm0808414?ref_=tt_ov_wr
https://tr.0wikipedia.org/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvQW1lcmlrYV9CaXJsZSVDNSU5RmlrX0RldmxldGxlcmk


BASINA VE KAMUOYUNA  
   Murat ARAÇ isimli 19 yaşındaki Yurttaş , Antalya ilinde 15 

Aralık günü sahte kimlik bulundurmaktan gözaltına alınmış olup  
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğün de gözaltında iken aynı gün 
içerisinde Emniyet Binasının 3. Katından atlayarak intihar ettiği 
açıklamasıyla olayın gerçekleştiği yakınlarına ifade edilmiştir.
İlerleyen zamanlarda ‘Gözaltında şüpheli ölüm ‘ ifadeleri ile ba-
sına yansıyan vakıa ile ilgili detayların bazılarında  ,Avukatının 
emniyeti  aramasıyla öncelikle "böyle biri yok" denildiği, önceki 
gün ise kardeşini görmeye gelen ağabeyine "kardeşin intihar etti, 
morgda" denildiği, ağabey İlhan Araç, babasının kardeşiyle tele-
fonda görüştüğünü, kardeşinin uzun bir aradan sonra babasıyla 
görüştüğüne sevindiğini, kardeşinin intihar girişiminde bulunma 
ihtimalinin mümkün olmadığını, sesinin de telefonda mutlu gel-
diğini, 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 söylemek-
tedir. Kafasında 16 ile 17 dikiş bulunduğunu, bunun otopsiden 
mi yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını bilmediğini ifade 
etmiştir.

                    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 kayıtla-
rının varlığı dikkate alındığında, bu ölüm insan hakları savunucu-
ları olan biz hukuk camiasında ortada ağır bir insan hakkı ihlali 
olduğu yönünde ciddi şüphe oluşmuştur. Bu nedenle “intihar id-
diasına” konu olayın nasıl gerçekleştiği hakkında görevli ve yetkili 
kamu makamlarının toplumu aydınlatan ve tatmin edici bilgileri 
paylaşmak zorunluluğu bulunmaktadır. Vakıa olarak aydınlatılma-
yı bekleyen bu olay karşısında olayın hangi saikle meydana gel-
miş olabileceği ile ilgili ihtimali değerlendirmeler kabul edilemez. 
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 ya-
şamını ve vücut bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Devletin 
bu hakkı korumada pozitif ve negatif sorumlulukları vardır. Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Yaşam Hakkının korun-
ması 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.  

                      Yaşam Hakkı başta Anayasa 17.maddesi ve AİHS 
2.Maddesi olmak üzere Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası söz-
leşmelerle koruma altına alınmış en temel ve kutsal haktır. Anaya-
sada yer aldığı üzere, “Herkes, yaşama, hakkına sahiptir. Kimseye 

işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşma-
yan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.”

                 Nitekim, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, ya-
şam 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 al-
maktadır... işkenkence 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 destek-
lenen etkin ceza hukuku hükümlerini uygulamaya koymak su-
retiyle, kendi yargı yetkileri içerisindeki kişilerin yaşamlarını ko-
rumaya 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 doğudan herhangi bir so-
rumluluğunun olmaması 2. maddenin uygulanmasına istisna 
oluşturmaz (Angelova ve Iliev / Bulgaristan kararı )

                     Bu bağlamda devletin koruması altındaki alıko-
nulma yeri olan emniyet binasında meydana gelen  bu şüpheli 
ölümün etkin bir şekilde soruşturulmaması ve aynı şekilde yetkili 
makamların, başvuranın fiziksel zarar görmesini engellemeye yö-
nelik olarak kendilerinden beklenebilecek tüm tedbirleri aldıkla-
rını ispatlamaması halinde devlet, Yaşam Hakkının korunması için 
üstlendiği negatif ve pozitif yükümlülüğü kesin olarak ihlal etmiş 
olacaktır.

Bu bilgiler ışığında Bölge Baroları olarak;
1-Devletin en güvenli yeri olması gereken emniyet binasında 

gözaltındaki bir gencin ölümüyle ilgili ailesi tarafından dile geti-
rilen vahim iddiaların etkin bir soruşturmayla aydınlatılması ve 
olayda sorumluluğu bulunanların tespitiyle cezalandırılması,

2-1990’lı yıllarda kaldığını düşündüğümüz gözaltı birimle-
rinde şüpheli ölümlere dönüş kapısını aralayacak uygulamaların 
önüne geçilmesi için yapılacak soruşturmanın cezasızlık politika-
sına yol açmamasını, en üst düzeyde bir hassasiyetle yürütülüp 
sonuçlandırılmasının önemini hatırlatmak istiyoruz.

3- Konu ile ilgili olarak TBMM  İnsan  Hakları Komisyonu Ve 
TİHEK’i Acilen  göreve davet ediyoruz.

4- Son olarak cenazenin Antalya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpı-
nar 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.

BASIN AÇIKLAMALARI

ENDİŞELİYİZ ! ETKİN BİR SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ 

19.12.2017
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BASIN AÇIKLAMALARI

İÇİŞLERİ BAKANININ İŞKENCE İLE  İLGİLİ  SÖZLERİ SEBEBİYLE BASIN AÇIKLAMASI 

04.01.2018

BASINA VE KAMUOYUNA
 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'nda 

düzenlenen Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele 
Toplantısı’nda "Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını 
gördüğümüz zaman beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne 
kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının aya-
ğını kırmaya polis görevlidir. Benim ülkemin gencinin canı-
na mal olacak bir kişiye gereğini yerine getirme görevidir. 
Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse, 5 yıl içeride yatmaksa 
yatarız, 10 yıl içeride yatmaksa yatarız, 20 yıl içeride yatmak-
sa yatarız. Çok net söylüyoruz. Bu 2018 yılında bunların kafa-
sına çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız. Ben bir 
1.5 bu talimatı veriyorum arkadaşlara. Bulduğunuz zaman 
gereğini yerine getirin" diyerek amiri konumunda bulunan 
polise kanunsuz emir vermiştir.

 Bilindiği üzere Anayasanın “Kanunsuz Emir” başlıklı 137. 
maddesine göre; “Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve 
suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönet-
melik, tüzük, kanun veya Anayasa hükümlerine aykırı görür-
se, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. An-
cak, üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, 
emir yerine getirilir; bu halde, emri yerine getiren sorumlu 
olmaz. Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine ge-
tirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz”.

Türkiye’deki kolluk gücünün amiri konumundaki İçişleri 
Bakanı’nın kamuoyu önünde yaptığı bir açıklamada polise 
açıkça işkence yapma emri vermesi hukuk devleti bakımın-

dan vahimdir. Bir hukuk devletinde devlet organlarının ve 
organlar adına işlem-eylemde bulunan kamu görevlile-
rinin kalacağı sınırlar çok net bir biçimde çizilmiş olup bu 
sınırların dışına çıkmak suçtur. Dolayısıyla İçişleri Bakanı’nın 
talimatının yerine getiren bir kamu görevlisinin Türk Ceza 
Kanunu’nun 94. maddesinde düzenlenen “İşkence” suçunun 
faili olması kaçınılmazdır. Aynı maddenin son fıkrasına göre 
ise işkence suçlarından dolayı zamanaşımı işlemez.

 Öte yandan İçişleri Bakanı’nın talimatı açıkça kanun-
lara aykırı işlem-eylemde bulunma çağrısı olup bu talimat 
Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesinde düzenlenen “Suç 
işlemeye tahrik” suçu kapsamındaki bir fiildir. Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığı’nın da anılan fiili bu kapsamda görerek 
Anayasanın 10. maddesiyle korunan “Kanun Önünde Eşitlik” 
ilkesi gereği İçişleri Bakanı hakkında gerekli adli işlemleri 
başlatması gerekmektedir.

 “İşkenceye sıfır tolerans” politikasının terk edildiği an-
lamına gelen bu talimat hukuk devleti açısından onarılmaz 
yaralara yol açmadan geri çekilmeli, tekzip edilmelidir. İş-
kence insanlığa karşı suçlardan olup hiçbir neden işkence 
yapılmasını meşru kılamaz. 

Batman Barosu, polis memurlarına İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun “uyuşturucu satıcısının ayağını kırma”ları yö-
nündeki talimatına uymama çağrısı yapmaktadır.

 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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ROBOSKİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 

27.12.2017

BASINA VE KAMUOYUNA
           28.12.2011 Tarihinde Şırnak’ın Uludere ilçesine 

bağlı Roboski köyünde 19’u çocuk 34 masum insan sınır 
ticareti amacıyla gidip köylerine geri döndükleri esnada 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla bombala-
narak hayatlarını kaybetmişlerdir.

 
Katliamda sorumluluğu bulunan askerler hakkında 

Genelkurmay Askeri Savcılığı tarafından takipsizlik ka-
rarı verilmiş, Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın kararına 
yapılan itiraz ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri 
Mahkemesi tarafından reddedilmiş, bunun üzerine ret 
kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştır.

 
Anayasa Mahkemesi başvuru formu ve eklerindeki 

kimi usuli eksiklikler nedeniyle başvuruyu reddederek 
usuli şekilleri yaşam hakkı ihlallerine karşı etkili soruş-
turma yapmak yükümlülüğünden üstün tutmuştur. 
Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararı hukuka aykırı olup 
Mahkeme neden başvuru formunda eksiklik bulunma-
yanların başvurusunu reddettiğini ise izah edememiştir.

 
 Roboski Katliamı dosyası halen Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nden çıkacak kararı bekliyor.
 
Yargıdaki cezasızlık kültürü yargıdaki en temel so-

runlardan biri olup, cezasızlıkla mücadele de en az de-
mokrasi mücadelesi kadar elzemdir. Batman Barosu 
İnsan Hakları Komisyonu, cezasızlıkla mücadele etme 
konusunda kararlığını ilan eder, cezasızlıkla mücade-
lenin insanlık onurunu koruma mücadelesi olduğunu 
vurgulamaktadır.

 
Batman Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak 7. 

yılına giren Roboski Katliamı’nda sorumluluğu bulunan 
kişiler hakkında etkili soruşturma yapılması çağrısında 
bulunuyor, insanlığa karşı işlenen bu ağır suçun faille-
rinin adalet önünde hesap verene kadar olayın takipçisi 
olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



ARACI KURUMLAR HAKKINDA YAPILAN SUÇ DUYURUSUNA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI 

12.02.2018

BASINA VE KAMUOYUNA
Son zamanlarda Batman ilinde pek çok aracı kurum, 

firma veya kişinin hasar danışmanlık adı altında trafik ve iş 
kazaları takipçiliği yapmaya başladığı görülmektedir. Üste-
lik bahsi geçen bu firma/Şirket veya kişilerin bu konuda ilan 
yapma ve gazetelere reklam dahi vermektedir.

 
Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35.madde-

sine göre ; Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa 
vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan 
diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları 
dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işle-
re ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukat-
lara aittir hükmü amirdir. Avukatlık kanunun 35. Maddesine 
hukuki danışmanlık yapma ve bu kapsamdaki hukuki işlem-
leri takip etme, dava ve savunma yetkisi sadece avukatlara 
verilmiştir. 

 
Avukatlık Kanunun 63/3 fıkrasında Avukatlık yapmak 

yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devra-
larak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak 
avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar 
hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar 
ve devamında Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, 
bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuri-
yet Savcılığına bildirmek zorundadırlar.

  
Bu kapsamda Batman Barosu olarak yaptığımız çalışma-

lar sonucu şimdiye kadar tespit ettiğimiz 10 firma hakkında 
Avukatlık kanunu ihlal etmeleri nedeniyle suç duyurusunda 
bulunduk. Bu firma ve kişilerle ilgili olarak açılan soruşturma 
ve akabinde yapılacak kovuşturmaların sonuna kadar takip-
çisi olacağımızı Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

BASIN AÇIKLAMALARI

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR 

02.02.2018
BASINA VE KAMUOYUNA
           Mütemadi savaşların coğrafyası Ortadoğu’da, sava-

şın etkileri bu coğrafyadaki ülkelerin demokrasiye bakış açısını 
ciddi derecede sekteye uğratmış-uğratmaktadır. Demokratik 
düzen için hayati önem teşkil eden çoğulcu fikir, tüm farklılık-
ları barış içerisinde bir arada yaşanabilir kılmanın temel şartıdır. 
Düşüncenin dış dünyaya yansıtılması olarak da tanımlayabile-
ceğimiz ifade özgürlüğü bu çoğulculuğun işlevsel aracıdır.

 
Afrin’e yönelik askeri müdahalenin başladığı 20.01.2018 ta-

rihinden beri çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından savaşın 
bu coğrafyada yaratacağı  fiziksel,sosyal ve psikolojik tahribata 
dikkat çekilmiştir. Bunlardan biri de Türk Tabipleri Birliğinin "Sa-
vaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur" başlıklı bildirisidir. Bu bildiriden 
sonra ilgili birlik öncelikle sosyal medya üzerinden ciddi anlam-
da eleştiriye tabi tutulmuş, akabinde başta Cumhurbaşkanımı-
zın ve iktidar partisi üyelerinin sert eleştirilerine maruz kalmış-
lardır. 30.01.2018 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
talimatıyla TTB Merkez Konseyi'nden 11 doktor hakkında ara-
ma ve gözaltı kararı verilmiş ve bu kişiler gözaltına alınmışlardır.   
Yine sosyal medya üzerinden yaptıkları savaş karşıtlığına ilişkin 
paylaşımlarla  aralarında gazetecilerin de olduğu birçok kişi tu-
tuklanmaya varan soruşturma işlemlerine maruz kalmıştır.

 
Her şeyden önce soyut bir istemin dışında gerek ulusal ge-

rek ise uluslar arası hukuk metinlerinde bir hak olarak düzenle-
nen “Barış İçerisinde Yaşama Hakkı” devletlere pozitif yükümlü-
lükler getirmektedir. Nitekim 15.12.1978’de, Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu'nda oy birliği ile kabul edilen bildiride ; (...) her 
insan ırk, din, dil, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin doğuştan barış 
içinde yaşama hakkına sahiptir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Yine Birleşmiş Milletler Şartı’nın 1.Maddesinde;”(…)barışın 
uğrayacağı tehditleri önlemek ve bunları boşa çıkarmak, saldı-
rı ya da barışın başka yollarla bozulması eylemlerini bastırmak 
¸üzere etkin ortak önlemler almak ve barışın bozulmasına yol 
açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların 
düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve 
uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmeyi(…)” 
taraf devletlere yüklemiştir.

 
Anayasa’nın 25. ve 26. Maddeleri ile İnsan Hakları Avrupa 

Sözleşmesi’nin 10. Maddesinde düzenlenen ve OHAL kapsa-
mında bile kısıtlanamayan Düşünce ve İfade Özgürlüğü Hak-
kı’nın  toplumda  yansıtılma şekli farklılık arz edebilir. Kişinin 
ifade ettiği fikir toplumun çoğunluğu tarafından benimsen-
meyebilir ve bu fikir belli bir kesimi ciddi derecede rahatsız 
edebilir. Ancak bu durum kişinin fikir ve düşünce açıklamasına  
müdahaleyi meşru kılmadığı gibi kişinin bu hakkını kullanma-
sı nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya maruz bırakılması 
hukuki açıdan ciddi sıkıntıları da beraberinde getirir. Nitekim 
AİHM’nin bu konuda verdiği karalarda, toplumun ciddi bir kesi-
minde rahatsızlık uyandıran söylemlerin de AİHS’in 10. madde-
si yani ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirtmiştir.

 
Batman Barosu olarak, Afrin’e düzenlenen askeri müdaha-

le dolayısıyla özetle savaşa karşı barış şiarıyla, fikir ve düşünce 
açıklamasında bulunan başta Türk Tabipler Birliği’nin yönetici-
leri ve gazeteciler olmak üzere bu süreçte gözaltına alınan veya 
tutuklanan kişilerin beyanlarının, ifade hürriyeti kapsamında 
değerlendirilmesini ve Yargının politik tartışmalarda taraf ol-
maktan özellikle kaçınması gerektiğini kamuoyunun bilgisine 
saygıyla sunarız.
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30.10.2017 tarihinde Şırnak ilinde Maden Ocaklarında Göçük altında kalan işçiler için TBB Başkanı Prof.Dr.Av.
Metin Feyzioğlu, Şırnak Baro Başkanı Av. Nuşirevan Elçi ve  Siirt Baro Başkanı Av. Nizam Dilek ile birlikte 
taziye ziyaretinde bulunduk. Şırnak Barosu ile baraber Şırnak valisi ve Şırnak Başsavcılığından bilgi alındı.

Baro Başkanımız Av. Abdulhamit 
Çakan ve Baro saymanımız Av. 
Alaettin Baran TBB Başkanı Prof.Dr.Av. 
Metin Feyzioğlunu ziyaret ettiler. 
Yapılan ziyarette Batman Barosunun 
hizmet binasının eksiklikleri ile 
meslektaşlarımıza verilecek olan 
eğitim seminerleri konusu görüşüldü. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyizoğlu, TBB Eğitim Merkezi Meslek İçi Eğitim 
çalışmaları kapsamında Batman Barosu’nun ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen “Vergi Hukuku”, “Disiplin 
Hukuku” ve “Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu” 
konulu seminere katıldı. Batman Barosu Başkanı Av. 
Abdulhamit Çakan’ın ardından kürsüye gelen Feyzioğlu, 
bölgeye yaptığı ziyaretlere ilişkin izlenimlerini anlattığı 
açış konuşmasında avukatlık mesleğinin sorunlarına ve 
Vergi Hukuku’nun avukatlıkla ilgili kısımlarına değindi. 
Feyzioğlu’na, TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. Eyyüp 
Sabri Çepik, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur 
Uzer, TBB Denetleme Kurulu Üyesi Av. İbrahim Halil 

Kartal, SYDF Danışma Kurulu Üyesi Av. Cengiz Yaşar, 
Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken, Bingöl Barosu 
Başkanı Av. Abdullah Alakuş, Bitlis Barosu Başkanı 
Av. Fuat Özgül, Mardin Barosu Başkanı Av. Çelebi 
Araz, Muş Barosu Başkanı Av. Abdülbaki Çelebi, Siirt 
Barosu Başkanı Av. Nizam Dilek eşlik etti. TBB Başkanı 
Feyzioğlu daha sonra, Batman Barosu Başkanı Av. 
Abdulhamit Çakan ve beraberindeki heyetle birlikte 
Batman Valisi Ahmet Deniz ve Batman Cumhuriyet 
Başsavcısı Mustafa Dede’yi ziyaret etti. Vali Deniz ve 
Başsavcı Dede, Feyzioğlu ve beraberindeki avukatlarla 
birlikte olmaktan duydukları memnuniyeti dile 
getirerek kendilerine teşekkür etti.

Ak Parti Batman İl Başkanı Murat GÜNEŞTEKİN ve Merkez İlçe Başkanı Meslektaşımız Av. Yusuf BÜLBÜL Baromuzu ziyaret etti. 
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ARAMIzA KATILANLAR

AV. CİHAD ALTUN

AV. HÜSEYİN BORAK

AV. MUHAMMED SEVGİLİ

AV. SERHAT TÜZÜN

AV. PINAR EREN

AV. ERKAN ERTUĞRUL

AV. İBRAHİM HALİL
BULUT

AV. CENK KAYAAV. RABİA
MERYEM HAŞİMOĞLU

AV. EYLEM YAMAN

AV. İSMAİL BEĞDE

AV. Bilal Aslanlı

AV. FERHAT BARLAK

AV. MEHMET AKDAĞ

AV. MUHBETTİN
KUYUMCU

AV. SUMEYYE YILDIZ AV. ŞİLAN KAYA AV. ZEYENP ATILĞAN AV. YÜKSEL
SEGVANOĞLU

AV.RIDVAN DAVAZ AV. RIZGAR BİŞİ AV. SAİT ÖZBEK AV. MEHMET SALİH 
ASTAN

AV. GAMZE ACET

AV. MEHTAP ÇİFTÇİ
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