
2017-2018 ADLİ  YIL AC1LIŞ  KONUŞMASI 

Hepinizi şahsım ve yönetim kurulum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2017-
2018 Adli Yılı 'mn, yargı  görevi yapan Avukat, Hakim ve Cumhuriyet Savcısı  
meslektaşlarımız ile, yargı  emekçilerine, ülkemize ve hukuk sistemimize hayırlı  
olmasını, iyililcler getirmesini diliyorum. 

Konuşmama başlamadan önce; herkesin geçmiş  kurban bayramını  en içten 
dileklerimle kutluyorum 

Kurban Bayramı  ve 1 Eylül Dünya Barış  Günü'nde bile; Ortadoğu coğrafyasında 
ve Arakan'da, maalesef, yine; vahşet, katliam, sürgün ve tarifsiz acılar yaşanmaya 
devam etti. Savunmasız insanlara yönelik saldırıların bir an önce sona ermesini 
diliyor ve başta Birleşmiş  Milletler olmak üzere, uluslararası  kamuoyunu da 

1 	duyarlı  olmaya davet ediyoruz. 

Yine; mesleğini icra ederken hayatını  kaybeden görev şehidi avukat-savcı-hakim 
meslektaşlarımıza ve güvenlik görevlilerimize de Allah'tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı  diliyorum. 

DEĞERLI MESLEKTAŞLAR1M, 

Yıllardır bu alanlarda, hukuk adına, yargı  adına, demokrasi adına, insan hakları  
adına, meslek ve yurt sorunları  adına kimi tespit ve değerlendirmeler 
yapmaktayız. Özelikle; yargı  bağımsızlığı  ve tarafsızlığı, özgür ve bağımsız 
savunma, demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler ile mesleki 
sorunlarımız hakkındaki görüşlerimizi ve önerilerimizi hep dile getirmekle 
birlikte, ülkemiz adına daha güzel günler göreceğimize dair umudumuzu hep 
koruduğumuzu söyledik. Ancak; bugün dünden daha mutsuz, daha endişeli ve 
daha kaygıllyız. 

Dünya Adalet Projesi'nin 2016 Küresel Hukukun Üstünlüğü Endeksi verilerine 
göre; 113 ülke arasında, ülkemiz 'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ' sıralamasında 
99., Temel Haklar Kategorisinde 105., Suç Adaleti Sisteminde 75., Sivil Adalet 
Sisteminde 86., Güvenliğin Sağlanması  Kategorisinde ise; 98. sırada yer aldı. 

Bu veriler ve rakamlar da gösteriyor ki; mutsuz, endişeli ve kaygılı  olmakla haksız 
değiliz. Çünkü; hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı  bir ülkede, hukuki 
güvenlilcten, şeffaf ve açık devlet olmaktan, temel hak ve hürriyetlerden, ifade, 
düşünce ve örgütlenme özgürlüğünden bahsetmek de mümkün değildir. 

DEĞERLI MESLEKTAŞLARIM, 



Hukuk devleti, siyasal ve yargı  sistemini, hukukun üstünlüğü ilkesine göre 
biçimlendirmiş  devlettir. Hukuk devletinde kuvvetler ayrılığı  özümsenmiş, temel 
hak ve özgürlükler anayasal koruma altına alınmıştır. Bu hakların korunmasında 
en önemli unsur ise, yargı  erkidir. Bu nedenle; yargının bağımsız ve tarafsız 
olması  gereklidir. Bağımsız ve tarafsız yargının oluşabilmesi, ancak; yargı  erkini 
kullanan Hakim ve Cumhuriyet Savcılarının, yargının temel unsuru olan ve 
bağımsız savunma görevini yerine getiren avukatların, kendilerine yönelen her 
türlü baskıya karşı  korunmaları  ile mümkündür. 

Oysaki; son yapılan Anayasa değişikliği ile, HSK'nın temel yapısı  değiştirilerek, 
yargı  tamamen yürütme erkine bağlı  hale getirilmiştir. Anayasa'nın 138. ve 139. 
maddelerindeki yargıç ve savcı  teminatı, dolaylı  yollardan kaldırı lmış, içi 
boşaltılmış  ve yeni HSK eliyle, hakimler ve savcılar üzerinde ki var olan baskı  
daha da artmıştır. 

Temel hak ve özgürlüklerin korunması  ve güvence altına alınmasını  öngören 
hukuk devletinin en önemli kurumlarından birisi "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 bilgili, sorumlu, cesur ve bağımsız avukatların varlığına bağlıdır. 

Yargı  erkinin kurucu unsurlarının temsilcileri ve uygulayıcıları  olan yargıçların, 
savcıların ve avukatlarm nitelikli, donanımlı, bilgili ve sorumlu olmaları, hiç 
kuşku yok ki; aldıkları  hukuk eğitiminin yeterli, düzeyli, kaliteli olmasına 
bağlıdır. Ülkemizdeki hukuk öğretim ve eğitiminin yapıldığı  hukuk fakültelerinin 
ve mezunlarının günümüzdeki durumuna ve standartlarına bakıldığında, bu 
konuda ciddi, hatta radikal bir reforma gereksinim olduğu açıktır. 

Kamuoyunda "Ergenekon", "Balyoz", "Casusluk" davaları  olarak bilinen 
düzmece davalar ile, nihayetinde 15 Temmuz hain darbe girişimi çok acı  bir 
şekilde bize gösterdi ki; Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımn mesleğe kabulünde, 
liyakat ve ehliyet en önemli kriter olmalıdır, mezhep, ideoloji, tarikat,cemaat, 
vakıf, demek ve benzeri kriterler asla referans olarak kabul edilmemelidir. 
Ancak; bugünkü uygulamalara bakıldığında, geçmişte yaşanan vahim olaylardan 
ders alınmadığı, liyakat ve ehliyet yerine, mesleğe kabulde farklı  kriterlerin baz 
alındığı  görülmektedir. Hukuka olan güvenin sarsılmasının yanında; yine binlerce 
idealist hukuk fakültesi mezunu gencin hayalleri, umutları  ve geleceği de yok 
edilmektedir. Bu şartlarda yakın gelecekte, tekrar bir kriz ya da kaosla 
karşılaşacağımız' tahmin etmek için, kahin olmaya gerek yoktur. 

Yargı  bağımsızlığının unsurlarından birisi de, bağımsız savunmadır. Savunma 
hakkının kısıtlandığı  ve baskı  altına alındığı  bir yargının, bağımsız olduğundan 



söz edilemez. Rejimi ne olursa olsun bütün devletlerde uyuşmazlıklan çözmek 
üzere kurulmuş  mahkemeler vardır. Ancak; sadece demokratik hukuk 
devletlerinde, etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız 
savunmadan söz edilebilir. Etkin ve bağımsız savunmanın olmadığı  rejimlerde, 
tarafsız ve bağımsız mahkemelerden de bahsetmek mümkün değildir. 

Bu bağlamda, savunma görevini üstlenen meslektaşlarımızın yargılamaya konu 
suç ve şüphelilerle özdeşleştirilmeden, savunma görevini özgürce yapmaları, 
gerçek anlamda adaletin ortaya çıkması  için vazgeçilmez bir gereldiliktir. 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 titizlikle kamılması  
gerekmektedir. . 

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğu kadar, vatandaşlarımızın yargıya kolaylıkla 
erişmesi ve yargılamanın hızlı, ucuz ve adil yapı lması  da son derece önemlidir. 
Bugün yargının ağır iş  yükü altında ezildiğini, yüksek yargı  harçları  yüzünden 
vatandaşların hak aramaktan vazgeçtiğini, uzun süren ve sonuçlanamayan davalar 
sebebiyle yargıya olan güvenin, yüzde otuzların altına kadar düştüğünü üzülerek 
gözlemliyoruz. 

Yargı  sistemimizin en önemli sorunlardan birisi de uzun tutukluluk süresidir. 
Tutuklama kararı  ile, özgürlük hakkına hukuk yoluyla da olsa bir müdahale söz 
konusudur. Tutuklama karannm, adil yargılanma hakkı  ile doğrudan ilişkili 
olması  ve ceza değil bir önlem, kural değil bir istisna olması  nedeniyle, son derece 
dikkatli biçimde verilmesi gereken kararlardandır. Ne yazık ki; ülkemizdeki 
uygulama biçimi itibariyle tutuklama, istisna ve önlem olmaktan çıkmış, kurala 
ve hatta erken infaza dönüşmüştür. Tutuklama kararlarındaki keyfilik ve çifte 
standart, mağdur olan yurttaşlar tarafından yıllardır yakınma, avukatlar ve barolar 
tarafından eleştiri konusu yapılmasına rağmen, halen sorun olmaya devam 
etmektedir. 

Bu düşüncelerle, Yeni Adli Yıl'ın hukukun üstünlüğünün sağlandığı, çağdaş, 
demokratik, hukuk devletinin tesis edildiği, tüm yargı  mensuplarının başarılı  ve 
huzurlu olduğu bir yıl olmasını  diliyorum. 

KOCAELI BAROSU YÖNETIM 
KURULU ADINA 

BAŞKAN Av. SERTİF GÖKÇE 
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