
BASINA VE KAMUOYUNA 

Hepinizi şahsım ve Kocaeli Barosu yönetimi adına saygı ve sevgi ile 

selamlıyor, 2018-2019 adli yılının tüm yargı emekçilerine, hukuk 

camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 

Geride bıraktığımız adli yılda, görevi başında şehit edilen ya da 

hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, kendilerine 

Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Saygıdeğer meslektaşlarım; 

Demokratik bir toplumun en büyük gerekliliği hukukun üstünlüğüdür. 

Adalete olan inancını kaybeden bir toplumda dayanışma bilincinden, 

kültür mirasından ve temel hak ve özgürlüklerden söz etmek mümkün 

değildir. Çünkü Adalet mülkün temelidir. Yani adalet, egemenliğin, 

devletin temelidir. Güçlü olmakla adalet sağlanamaz ancak adaletli 

olmakla güçlü olunur. Bu nedenle yargı faaliyetleri evrensel hukuka 

uygun bir şekilde yürütülmeli, vatandaşların adalete erişimi 

kolaylaşmalıdır. 

Bugün ülkemizdeki yüksek yargı harçları, uzun süren davalar, 

savunmanın kısıtlanması, Adli yardım sisteminin yetersizliği ve yargıç 

istikrarının zedelenmesi gibi sebeplerle vatandaşların adalete erişimi 

olumsuz anlamda etkilenmektedir. HSK'nın tayin yetkisini orantısız ve 

keyfi bir şekilde kullanması, yargıç bağımsızlığının ve mesleki 

güvencenin zedelenmesine sebep olmaktadır. HSK yetkilerini evrensel 

standartlara uygun olarak, liyakati gözeterek, yargı emekçilerinin 

özlük haklarını zedelemeden kullanmalıdır. Aksi takdirde 

adliyelerdeki sorunlar artarak devam edecek, yargı faaliyetlerinin 

verimliliği önemli ölçüde azalacaktır. 

Sevgili meslektaşlarım; 

Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve güvence altına alınmasını 

öngören hukuk devletinin en önemli kurumlarından birisi de "adil 

yargılanma hakkı" dır. Bu hakkın uygulanması, korunması, 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, bağımsız mahkemelerin, tarafsız ve 

donanımlı yargıçların, insan haklarına saygılı, sanığın aleyhine olduğu 



kadar, lehine olan delilleri de toplamak suretiyle gerçeğin ortaya 

çıkmasına, adaletin gerçekleşmesine katkı yapacak bilgili ve sorumlu 

savcıların ve yine aynı niteliklere haiz avukatların varlığına bağlıdır. 

Bu amaca ulaşmak, ancak bağımsız ve tarafsız yargının etkin hale 

getirilmesiyle mümkün olabilir. 

Demokratik hukuk devletinde, bireyin ve toplumun en temel 

güvencesi bağımsız ve tarafsız yargıdır. Türkiye’de Cumhuriyet tarihi 

boyunca yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hep sorun olmuştur. Bu 

durumun acilen düzeltilmesi gerekirken geçen yıl 16 Nisan 

referandumu ile Anayasa değişikliği yapılmış ve yeni sistemde yargı 

tamamen yürütmeye bağlı hale getirilmiştir. Güçler arası denge yok 

edilerek adeta güçler arası birlik sağlanmıştır. Toplumun yargıya ve 

adalete karşı zaten çok düşük olan güveni iyice azalmıştır. 

Yargı görevi yapan ve adaleti yerine getirmekle görevli 

mahkemelerin, yani yargının, her türlü otoriteden, her türlü güç 

odağından bağımsız olmadığı, tam bir bağımsızlık ve tarafsızlık içinde 

görevini yapamadığı bir düzende ne bireyin güvenliği ve 

özgürlüğünden ne de toplumsal barıştan söz etmek mümkündür. 

Yargının, yasama ve yürütme erklerinden bağımsız olması gerektiği 

gibi; aynı zamanda her türlü ideolojik, politik düşünce ve inançsal 

eğilimlerden de bağımsız olmalıdır.   

Sevgili meslektaşlarım, 

Yurttaşlar adalete erişmeyi ve hak arama özgürlüğünü avukat eliyle 

sağlamaktadırlar. Rejimi ne olursa olsun bütün devletlerde 

uyuşmazlıkları çözmek için mahkemeler vardır. Ancak etkin, özgür ve 

yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız savunmanın olduğu 

yerlerde adil bir yargılamadan söz edilebilir. Bu sebepledir ki 

avukatlık mesleğini yüceltmenin insan hak ve özgürlükleri eşiğini de 

yükseltmek anlamına geldiği hepimizin ortak kabulüdür.  

Savunma hakkının yargıdaki temsilcisi olan avukatlar, mesleklerini 

icra ederken çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Avukatlık mesleği, 

etkin savunma hakkının, yargı bağımsızlığının ve hak arama 

özgürlüğünün güvencesidir. Avukatların mesleklerini özgürce icra 



edemedikleri, ekonomik, mesleki ve sosyal bağımsızlıklarını 

sürdüremedikleri bir ülkede yargı bağımsızlığından, adalete erişimden 

ve hukukun üstünlüğünden söz etmek mümkün değildir.  

Bu bağlamda, savunma görevini üstlenen meslektaşlarımızın 

yargılamaya konu suç ve şüphelilerle özdeşleştirilmeden, savunma 

görevini özgürce yapmaları, her türlü tehdit, baskı ve saldırılardan 

korunması, gerçek anlamda adaletin ortaya çıkması için vazgeçilmez 

bir gerekliliktir. Bu nedenle; soruşturma ve kovuşturmalarda 

avukatları zayıf düşürecek, savunma görevinde endişeye sevk edecek 

ve savunma görevinin gereği gibi yerine getirilmesine engel olacak 

hukuka aykırı uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Yaşanan bu 

sorunlar toplumda yargı makamlarına ve avukatlığa karşı önyargı 

oluşturmakta, meslektaşlarımız mesleklerini insan onuruna yakışır bir 

çalışma ortamında sürdürememektedir.  

Kıymetli meslektaşlarım 

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu olarak Adli Yıl açılışı vesilesiyle bu 

sorunları endişeyle karşıladığımızı ve bu sorunların çözümü için 

mücadelemizi sürdürerek yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlüğünü, 

eksiksiz demokrasiyi, bağımsız savunmayı sonuna kadar 

savunacağımızı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleri 

ışığında, çağdaş, laik, insan haklarına dayalı, demokratik hukuk 

devleti yolunda emin adımlarla, inançla, kararlılıkla ilerlemeye devam 

edeceğimizi buradan bir kez daha belirtiyor, tüm meslektaşlarıma 

sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir adli yıl diliyor, hepinizi saygı ve 

sevgiyle selamlıyorum. 
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