
ÇIRAĞAN’DA 
AVUKATA 
İŞKENCE

13 Nisan 2019 Cumartesi akşamı, Demirö-
ren ve Kalyoncu ailelerinin çocuklarının 
Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın da gitmesi üzerine, 
Sarayın önündeki caddenin bir kısmı kapa-
tıldı. Trafiğin 20 dakika boyunca ilerleme-
mesi üzerine otobüsten inerek yürümeye 
başlayan Avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaş-
tığı polislere, ‘trafiğin neden kapatıldığını’ 
sordu. Bu sırada çevrede bulunan Cumhur-
başkanlığı korumaları, Sürenoğlu’nun Cum-
hurbaşkanına hakaret ettiğini iddia ederek 
gözaltına aldı. Koruma aracına bindirilen 
Sürenoğlu’na ters kelepçe takılarak gözleri 
bağlandı. Koruma aracı daha sonra Sara-
yın otoparkına çekilerek burada Sürenoğlu, 
2 saat boyunca işkence ve kötü muameleye 
maruz kaldı. Cumhurbaşkanına hakaretten 
ettiğine ilişkin zorla tutanak imzalatılan 
meslektaşımız hakkında, çıkarıldığı hakim-
likçe ev hapsi kararı verildi. Meslektaşımıza 
işkence ve kötü muamele yapan kolluk gö-
revlileri hakkında ise bugüne kadar hiçbir 
işlem yapılmadı.

‘Adalet Nöbeti’ 
Ankara’da
Türkiye’nin birçok yerinden gelen onlarca avukat, Ankara Adliyesi önünde 
“Adalet Nöbeti” tuttu. Burada bir konuşma yapan ve kendilerini “hukuk mu-
hafızları” olarak tanımlayan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, “Hep bir-
likte, yılmadan daha da büyüyerek kazanacağız ve adaleti de umudumuzu ve 
kararlılığımızı harç yaparak ellerimizle yeniden bizzat inşa edeceğiz” dedi.
Daha önce İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde yapılan Adalet Nöbeti, 
dün ilk kez Ankara Adliyesi önünde düzenlendi. Nöbete Ankara, İstanbul, 
Antalya, Adana, İzmir ve Diyarbakır’ın arasında bulunduğu 30 baro başka-
nı katıldı. Avukatlar, “tutuklu avukatlar serbest bırakılsın” şeklinde slogan 
atarken, ellerinde “adalet” talebini içeren dövizler taşıdı.

Soma Maden 
Katliamı 
davasında Can 
Gürkan’a ödül 
gibi tahliye kararı

Manisa Soma’da 301 
madencinin ölümüne sebep 
olan katliamın davasında, 
Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Can 
Gürkan tahliye edildi

AVUKAT İNİSİYATİFİ 
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Demokratik toplum hedefine yönelik mücadelenin, 
tüm avukatlar bakımından birleştirici ve ortak bir 
zemin olarak kabulü ile... S a y fa  2
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AVUKAT İNİSİYATİFİ YOLA ÇIKTI
Demokrasinin ve özgürlüklerin 
savunulmasında ortak 
sorumluluğumuz olduğu 
inancıyla;

Yargının kurucu unsuru savunmanın tem-
silcileri olarak insan haklarının, özgürlükle-
rin, adaletin ve hukukun savunucusu ve ko-
ruyucusu olma gücümüzden ilham alarak,
5 Nisan Avukatlar Günü’nde demokratik 
toplum hedefine yönelik mücadelenin, ül-
kemizde yaşayan tüm insanlar ve avukatlar 
için birleştirici ve ortak bir zemin olduğu-
nun kabulü ile,
İnsan haklarına, adil yargılanma hakkı-
na, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığına, 
düşünce ve bilim özgürlüklerine, herkesin 
ifade, örgütlenme, seçme ve seçilme, sosyal 
ve ekonomik haklarına, toplanma hakları 
başta olmak üzere tüm insan hak ve öz-
gürlüklerine karşı yürütülen ve özellikle 
bu hakların yaşama geçirilmesinde etkin 
rol üstlenen avukatlara karşı yoğunlaşarak 
süren düşmanca tüm saldırıları, meslekle-
rini icra ederken sürekli olarak ceza tehdidi 
altında tutulmalarını ve hatta tutuklanma-
larını, gerekçesiz ve hukuksuz olarak mah-
kum edilmelerini, eziyet görmelerini avu-
katlık mesleği üzerinde ki tüm vesayetleri, 
avukatların meslek örgütleri barolara karşı 
yapılan tüm baskıları red ve protesto edi-
yoruz.
Avukatlar olarak tüm bu baskı ve saldırılara 
var gücümüzle ve kararlılıkla karşı çıkacağı-
mızı beyan ediyoruz.
Uluslararası hukukta tanınmış insan temel 
hak ve özgürlüklerini, savunmadan aldığı-
mız güçle ve meslek ilkelerimize uygun ola-
rak yaşama geçirmek amacıyla tüm meslek-
taşlarımızla birlik ve dayanışma içerisinde 
yola çıkıyor ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz.
Demokratik toplum hedefine yönelik müca-
delenin, tüm avukatlar bakımından birleşti-
rici ve ortak bir zemin olarak kabulü ile 

YOLA ÇIKARKEN

Avukatların sırf görevlerinin gereğini yap-
mış olmalarından dolayı soruşturma ve ko-
vuşturmaya uğradığı, onlarcasının haksız 
ve hukuksuz olarak tutuklanarak cezaev-
lerine konulduğu, baroların hedef alındığı, 
adil yargılanma ilkeleri hiçe sayılarak özel-
likle savunma hakkının kullanılamaz hâle 
geldiği, AİHM kararlarının uygulanmadığı, 

yargı tarafsızlığının ve bağımsızlığının şek-
li görünümünün bile ortadan kaldırıldığı; 
kısaca Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu 
uluslararası sözleşmelerde yer alan hak ve 
özgürlüklerin kullanılamayacak şekilde hak 
arama yollarının etkisizleştirildiği; hukuk 
güvenliğinin ortadan kaldırıldığı, savunma 
mesleğinin kriminalize edildiği; insan hak-
ları, hukuk ve yargının çok önemli sınav ver-
diği zor günlerden geçiyoruz.

Hak ve özgürlükler mücadelesi 

İnsan hak ve özgürlükleri mücadelesinin 
salt bir hukuk mücadelesine indirgenemeye-
ceğinin farkında olarak, bu mücadelenin en 
önemli boyutunun Hak ve Özgürlükler Hu-
kuku olduğunun altını çiziyoruz.
Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi, Amerikan İnsan Hakları Sözleş-
mesi, İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükle-
ri Koruma Sözleşmesi (AİHS) gibi sözleşme-
lerde özüne dokunulamayacağı kabul edilen 
hak ve özgürlüklerin korunması ve genişle-
tilmesi ilkesinden yola çıkıyoruz.
Felsefi-siyasi bir kavram olarak özgürlüğün, 
politik mücadele sonucunda ulaşılan eşitlik-
çi kazanımların aynı zamanda hak tanımla-
masına imkân vermesini ve onu genişletme 
gücünü önemsiyoruz.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin giri-
şinde de belirtildiği gibi; demokratik toplum 
olmanın ölçütü olarak; “İnsan hakları ile 
temel özgürlüklerin korunması ve gelişti-
rilmesi inancını taşıyan siyasal gelenekler, 
idealler, özgürlüklere saygı ve hukukun üs-
tünlüğü konularında ortak bir mirası pay-
laşmak” ilkesini benimsiyoruz.
İnsanların doğuştan sahip bulunduğu onurun, 
eşitliğin ve devredilmez haklarının tanınması-
nın dünyada ve ülkemizde özgürlük, adalet ve 

barışın temeli olduğunu kabul ediyoruz.
Evrensel İnsan Hakları Bildirisine göre, 
medeni ve siyasi özgürlükleri ve korku ve 
yoksulluktan kurtulma özgürlüğünü kul-
lanan özgür insan idealinin, ancak, her ki-
şinin medeni ve siyasi haklarının yanı sıra 
ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından 
yararlanacağı koşulların yaratılması halin-
de gerçekleştirilebileceğini ve bu topraklar 
üzerinde ya- şayan herkese karşı sorumlu 
olduğumuzu kabul ederek bir arada müca-
dele etmenin hepimize güç ve umut vereceği 
inancımızı paylaşıyoruz.
İnisiyatif, bu ilkelere dayalı demokratik top-
lum hedefine yönelik mücadeleyi, tüm avu-
katlar bakımından birleştirici ve ortak bir 
zemin olarak kabul etmektedir.
Zor zamanlarda avukat  
Avukatların görevlerini özgür ve bağımsız 
olarak yürütebilmesi, vatandaşların etkin sa-
vunma ve adil yargılanma hakkının sağlan-
dığı yargıya erişebilmesi için avukatlık mes-
leğiyle ilgili uluslararası belgelerde belirtilen; 
Avukatların ve Meslek Örgütlerinin Bağım-
sızlığını Koruma, Avukatların Baskıya Ma-
ruz Kalmaması, Avukatların Baskıyla Tehdit 
Edilmemesi, Avukatların Görev Başında Teh-
ditle Karşı Karşıya Kalmaması, Tehditten Ko-
runma Hakkı, Devletin Uygunsuz Müdahale 
Yasağı, Avukatların İfade, İnanç ve Örgütlen-
me Hakkı, Hukuk ve İnsan Hakları Alanın-
da Çalışmak, Yürütme ve Yargı Organından 
Gelen Baskılar Karşısında Dahi Avukatlığın 
Rolünün Belirtilmesi, Müvekkil Dosyasına 
İçeriğine Erişme Hakkı, Bilgi ve Belgeye Ulaş-
ma Hakkı, Avukatların Müvekkillerine Erişe-
bilmesi gibi hakların neredeyse tamamının 
ülkemizde uygulanamaz olduğu gerçeğiyle 
yüz yüzeyiz. Bu hakların hepsinin aynı anda 
ihlal edildiği başka bir Avrupa ülkesi yoktur.

Halkın hak arama özgürlüğünün hukuk 
alanında ve yargıda savunucusu olarak te-
mayüz etmiş meslektaşlarımızın bir kısmı 
tutuklu durumdadırlar. Uluslararası mes-
lek örgütleri Türkiye’deki avukatları “teh-
like altında avukatlar” olarak göstermiştir. 
Avukatlar her an tutuklanma ve cezalan-
dırma tehdidi, tehlikesiyle karşı karşıya-
dırlar.
Öte yandan avukatlık mesleğinin her tür-
lü toplumsal değerden uzaklaşarak tica-
rileşmesi, avukatların ucuz emek gücü 
haline dönüştürülmesi, karşımızda duran 
küresel-siyasi-ekonomik sorunların başın-
da gelmektedir.
Ülkenin her yerinde açılan hukuk fakültele-
rinden nitelikli bir eğitim alamadan mezun 
olan ve avukatlık mesleğine piyasanın acı-
masız koşulları ve devletin baskıları altında 
başlayan avukatlar, dayanışma ve birlikte 
mücadele ederek çözüm bulma platformla-
rından da uzak kalmaktadır.
Yaşadığımız sorunlara, sadece avukatlık 
mesleğinin dar çeperinden bakılması avu-
katları meslekçi zihniyetin içine hapsetmek-
ten başka bir işe yaramayacaktır.
Çözümün, aynı zamanda avukatlık faaliye-
tinin kesiştiği çevre, sağlık, imar ve medya 
başta olmak üzere diğer meslek alanlarıyla 
ve akademiyle iş birliğine, siyasi mücadele 
pratiğine de bağlı bulunduğunun bilincinde 
olarak; hukukun ve savunmanın her alanın-
da dayanışma ve müşterek mücadele inisiya-
tifleri oluşturulması önemli bir görev olarak 
önümüzde durmaktadır.

Neden inisiyatif? Nasıl bir yöntem?  

Bütün bu olgulardan hareketle, avukatlar 
olarak hukuk ve demokrasi mücadelesinde, 
potansiyelimizi açığa çıkaracak dönüştü-
rücü eylemlerle güç birliğimizi sağlamak 
için tüm meslektaşlarımıza çağrı yapıyor; 
dayanışma ve mücadele alanlarında bir 
araya gelmeyi, birlikte mücadeleyi ve yeni 
pratikler geliştir- meyi öneriyoruz. Birlikte 
üreterek, karar alarak, çalışarak yarataca-
ğımız güven ve özgür tartışma ortamında; 
çaba, özveri ve birikimiyle öne çıkacak ar-
kadaşlarımızla dinamik bir hukuk hareketi 
yaratabileceğimizden hiçbir kuşkumuz bu-
lunmamaktadır.
İnsan haysiyetinin sınandığı bir dönemde bu-
lunduğumuzun, yolumuzun zorluklarla dolu 
olduğunun farkındayız. Fakat eşitlik ve öz-
gürlük temelinde adil bir toplum özlemimiz 
olmadan yaşayamayacağımızı da biliyoruz.

49 barodan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerinin İptaline 
İlişkin ortak açıklama
Türkiye’deki 49 baro, Yüksek Seçim Kuru-
lu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı Seçimlerini iptal etme kararına 
ilişkin ortak açıklama yaptı. Ortak basın 
açıklamasında; ‘’Bu kararla; ülkemizin uzun 
ve sıkıntılı demokrasi tarihinde edinilen 
tecrübeler, yasal duzenlemeler ve seçim 
kurullarının uygulamaları ile oluşan yer-
leşik içtihatlar, teamüller ve ilke kararları 
yok sayılmıştır.  Halbuki bunların tamamı 
seçimlerin sağlıklı işlemesi, millet/seçmen 
iradesinin şaibesiz bir şekilde sandığa yan-
sıması içindir. Ancak YSK kararı ile tüm bu 
birikim bir yana atılınca, artık seçmenin se-

çim sonuçlarına ilişkin kuşku ve endişeleri 
artacağı gibi sandık kurulu başkan ve üyeleri 
de potansiyel suçlu gibi görülecektir.
Demokrasi, öncelikle halkın iradesi ile şekille-
nen seçim sonuçlarına saygı duymakla müm-
kündür. YSK şeklin ikincil sayılması gerektiği-
ni, esas olanın seçmenin iradesi olduğunu bir 
çok kararında olduğu gibi “mühürsüz oyların 
geçerliliğine ilişkin karar”ı ile de göstermiştir. 
Hal böyleyken; demokrasi birikimimizi, kültü-
rümüzü ve yıllar içinde oluşan tüm  içtihatları 
yok sayarak alınan bu karar, demokrasi ve hu-
kuk tarihimizde maalesef  KARA BİR LEKE 
olarak yerini alacaktır.’’ denildi.
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Soma’da 13 Mayıs 2014 tarihinde mey-
dana gelen Maden Katliamı’nda, 301 ma-
dencinin yaşamını yitirmesinin ardından 
başlatılan adli soruşturmada, haklarında, 
“Olası kastla öldürme”, “Bilinçli taksir-
le birden fazla kişinin ölümü ile birlikte 
birden fazla kişinin yaralanmasına neden 
olma”, “Neticesi sebebiyle ağırlaşmış ya-
ralama” suçlarından 301 kez, 2 yıldan 25 
yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açı-
lan toplam 51 sanık, Akhisar Ağır Ceza 
Mahkemesinde yargılandı. 11 Temmuz 
2018’de Salih Pehlivanoğlu başkanlığın-
daki mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi tarafın-
dan, Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yöne-
tim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 15 yıl, 
Soma Kömür İşletmeleri AŞ Genel Mü-
dürü Ramazan Doğru’ya 22 yıl 6 ay, İşlet-
me Müdür Yardımcısı İsmail Adalı’ya 22 
yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik’e 18 
yıl 9 ay, Maden Mühendisi Ertan Ersoy’a 
18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Bunun yanı 
sıra Can Gürkan, 3 yıl süreyle maden faa-

liyetlerinde bulunmaktan men edildi. Ay-
rıca tutuksuz sanıklardan emniyet tekni-
keri Mehmet Ali Günay Çelik’e 11 yıl 8 
ay, Maden Mühendisleri Yasin Kurnaz ve 

Hilmi Kazık’a 10 yıl 10’ar ay, Yönetim Ku-
rulu Üyesi Haluk Sevinç, çalışanlardan 
Hilmi Karakoç, Mehmet Eres, Hüseyin 
Alkan, Fuat Ünal Aydın’a 8 yıl 4’er ay ve 

Murat Bodur’a 6 yıl 3 ay hapis cezası ve-
rildi. Aralarında Alp Gürkan’ın da bulun-
duğu 37 kişi ise beraat etti.
Türkiye tarihinin en büyük toplu işçi kat-
liamı olan ve 301 kişinin yaşamını yitirdi-
ği Soma Maden Katliamı’nda Akhisar Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında 
karara bağlanan davada, dosyanın istinaf 
incelemesini yapan İzmir Bölge Adliye 
Mahkemesi 14.Ceza Dairesi, Akhisar Ağır 
Ceza Mahkemesinin verdiği kararı onadı 
ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim 
Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın tahliyesine 
ve şirketin 3 yıl maden işletmeme cezası 
kararılmasına karar verdi. Üye hakimler-
den biri, “Olası kastla öldürme ve yarala-
madan ceza verilmesi gerektiği ve sanıkla-
rın tahliye edilmemesi gerektiği’’ yönünde 
muhalefet şerhi koydu. 
Öte yandan ÇHD başkanı ve aile avukat-
ları sözcülerinden Selçuk Kozağaçlı, ya-
kın zamanda birçok hukuka aykırı, düz-
mece delille 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve 
şu anda hapiste. 

24 OCAK TEHLİKEDEKİ 
AVUKATLAR GÜNÜ BU YIL 
TÜRKİYE’YE İTHAF EDİLDİ

SOMA MADEN KATLİAMI 
DAVASINDA CAN GÜRKAN’A 
ÖDÜL GİBİ TAHLİYE KARARI

24 Ocak 1977’de faşist Franco yanlı-
larının Madrid’de avukatlara saldırıp 
5 avukatı öldürmesinden sonra, 24 
Ocaklar Tehlikedeki Avukatlar Günü 
olarak anılıyor. Her yıl tehlikedeki 
bir ülkenin avukatlarına ithaf edilen 
bu gün, bu yıl Türkiye’ye ithaf edildi. 
Üstelik, son 10 yıl içinde bu ikinci kez 
oluyor. Türkiye’nin hukuk tarihinin 
hiçbir evresi, avukatların bu denli 
tehlikede olduğu bir zaman dilimini 
ifade etmedi. Ülkemizde avukatlar, 
her zaman siyasal iktidarın baskısı 
altında mesleklerini icra etmiş ol-
makla birlikte, son yıllarda, özellikle 
OHAL ilanıyla birlikte tarihte hiç ol-
madığı kadar yoğun bir baskı ile karşı 
karşıya kaldı. Avukatlar, bir yandan 
KHK’larla sınırlanan savunma hak-
kının yok edilmesine direnirken, di-
ğer yandan tehdit edildi, darp edildi, 
duruşmalardan atıldı, tutuklandı, dahası Ta-
hir Elçi olup öldürüldü.
Müvekkilleriyle özdeşleştirilen avukatlar, 
müvekkillerini savundukları için soruştur-
malara uğrayıp, tutuklandı, ÇHD/HHB avu-
katlarının davasında olduğu gibi, dertlerini 
anlatıp ıslak imzalarla tahliye kararları alsa-
lar da, 10 saat sonra yeniden tutuklandı elekt-
ronik imzalarla...

Salt etkili savunma yaptı diye, salt Mahke-
menin beklediklerinden farklı söyledi diye, 
salondan atılmakla kalmayıp, ertesi gün du-
ruşma salonu önünde gözaltına alınıp tutuk-
landı bu ülkede avukatlar... Kavili davasında 
olduğu gibi, derdini anlatıp tahliye kararı alsa 
da, avukatı savcılığa şikayet eden yargıçlar ta-
nıdık bu vesileyle...
Duruşma salonlarında ölüm tehditleri alan-

lar avukatlar da oldu, Erdal Doğan örneğinde 
olduğu gibi bürosuna kadar gelip elinde fo-
toğraflarla soruşturulan ve tehditlerde göz-
dağı verilmeye çalışılan avukatlar da oldu
Muhuttin Köylüoğlu örneğinde olduğu gibi, 
avukatın akıl sağlığının sorgulanmasına ka-
rar veren Mahkeme marifetiyle, polisler büro 
kapılarına dayandı bu ülkede...
Hiç duyulmayan onlarca örnek de yaşandı 

aynı zaman diliminde... Müvekkili 
ile görüştürülmeyen avukatlardan, 
karakol dışına zorla çıkarılanlar, ka-
rakolda polis tarafından darp edilen 
avukattan, işkenceyi tespit ettigi için 
görevi engellenenlere kadar daha 
pek  çok örnek yaşandı
GBT sorgusu yapmak isteyen polise 
“haklı şüpheyi” sorduğu için, yahut 
yolun neden trafiğe kapatıldığını 
sorduğu için gözaltın alınıp işkence 
edilen ve sonrasında hakkında ev 
hapsi verilen avukat da oldu bu ev-
rede...
Hacizlerde karşılaştığımız saldırı-
lar cabası... Karşı yan tehditleri, po-
tansiyel suçlu muameleleri gördük. 
Silahların gölgesinde duruşmalar 
yaptık yasaya aykırı olarak... Adliye-
lerden dışlandık, alanlarımız kısıt-
landı.

Bu olumsuz tablonun son bulması, halkın 
hak arama özgürlüğünün savunucuları olan 
avukatların, mesleklerini hiçbir baskıya ma-
ruz kalmadan, özgür, bağımsız ve etkin bir 
biçimde yerine getirebilmesi, avukatlık mes-
leğinin hak ettiği saygınlığa kavuşması için 
hep birlikte mücadele etmekten başka çıkar 
yol olmadığı açık.
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Anayasa Mahkemesi ‘Ayşe Öğretmen’in İfade 
Özgürlüğünün İhlal Edildiğine Hükmetti

Çorlu Tren Kazası İçin Kovuşturmaya 
Yer Yok Kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 2016 yılında te-
lefonla bağlandığı bir televizyon programın-
daki ifadeleri nedeniyle ‘terör örgütü propa-
gandası yapmak’ suçundan mahkum edilen 
öğretmen Ayşe Çelik’in, ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiğine, bu nedenle Ayşe Çelik’e, 5 
bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine 
karar verdi. AYM’nin bu kararı, Resmi Gaze-
te’de yayımlandı. 
Tahliye edilen Öğretmen Ayşe Çelik, 2016 
yılında Diyarbakır’dan telefonla bağlantısı 
ile katıldığı televizyon programındaki ifa-
deleri nedeniyle ‘terör örgütü propagandası 
yapmak’ suçundan yargılanarak, 1 yıl 3 ay 
hapis cezasına çarptırılmış, kararın kesinleş-
mesinin ardından cezaevine girmişti. Anaya-
sa Mahkemesi’nin, ifade özgürlüğünün ihlal 
edildiğine dair kararının Resmi Gazetede ya-
yımlanmasının ardından, Ayşe Çelik, tahliye 
edildi.

‘SPONTANE AÇIKLAMAYA 
TAHAMMÜL GÖSTERİLMELİ’
Anayasa Mahkemesi’nin kararında, başvuru-

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 
2018’de meydana gelen ve 25 kişinin hayatını 
kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren ka-
zasıyla ilgili mağdur ve müşteki olan toplam 
370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı’nın ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden 
olma’ gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve 
TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler 
başlattığı soruşturma tamamlandı.
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tren şefi, 
2 makinistle, siyasetçiler, bürokratlar ve 
TCDD’nin üst yönetiminde yer alan kişiler 
hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ka-
rar verdi

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA DAVA 
AÇILDI
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttü-
ğü soruşturmada tren şefi H.K, makinist-
ler H.A. ve S.Ş ile siyasetçiler, bürokratlar, 
TCDD’nin üst yönetimi yer alan kişiler 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 
Başsavcılık, bilirkişi raporunda, ‘kazanın 
meydana gelmesinde asıl kusurlu’ bulunan 4 
TCDD çalışanı hakkında iddianame hazır-
layıp dava açtı.
Hakkında iddianame hazırlanarak dava açı-

cunun sözlerinin PKK terörünün övülmesi, 
terörizme destek gösterisi, şiddet kullanı-
mına veya silahlı direnişe ya da başkaldırıya 
doğrudan veya dolaylı olarak teşvik olarak 
nitelendirilemeyeceği belirtildi. Kararda şöy-
le denildi:
“Somut olayın koşullarında başvurucunun 

lan isimler; TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Hal-
kalı 14.Demiryolu Bakım Müdürlüğü’nde De-
miryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan 
T.K., Çerkezköy Yol Bakım Şefliği’nde Yol 

sözleriyle hendek olaylarında güvenlik güçle-
ri ile çatışmaya giren örgüt üyelerini övdüğü, 
terör örgütünü yücelttiği, çatışmalara doğ-
rudan katılan güvenlik gücü mensuplarına 
karşı özellikle bir nefret aşıladığı veya şiddete 
başvurmayı cesaretlendirdiği değerlendiril-
memiştir. Sonuç olarak başvurucunun ko-

Bakım ve Onarım Şefi Ö.P, Yol Bakım Şefli-
ği’nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak 
görevli C.Ç ile TCDD bünyesinde çalışan ve 
geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene 

nuşmasının bir terör örgütünün siyasi veya 
sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere 
duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çı-
kılması imkânsız bir güç olduğu ve amacı-
na ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde 
oluşturmak, örgütün mücadelesine karşı olan 
kişi ve kuruluşları ortadan kaldırmak, sin-
dirmek, halkın örgüte sempatisini artırmak 
ve giderek aktif desteğini sağlamak amacıyla 
yapıldığı kabul edilmemiştir. Başvurucunun 
olayların sıcaklığı içinde, canlı bir televizyon 
programında spontane bir şekilde yaptığı 
başvuru konusu açıklamalarına daha fazla 
tahammül gösterilmesi gerekmektedir. Yu-
karıdaki bilgiler dikkate alındığında başvuru-
cunun mahkûmiyetinin zorunlu toplumsal 
bir ihtiyaca karşılık gelmediği sonucuna ula-
şılmıştır.”
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının, ben-
zer suçlamalarla yargılanan ve haklarında 
mahkumiyet kararı verilmiş olan Barış İçin 
Akademisyenler, Türk Tabipler Birliği Yöne-
ticileri bakımından da emsal teşkil etmesi 
bekleniyor.

raporunda imzası bulunan ve Köprüler Ş.Ç 
Yıldırım oldu.
Davanın ilk duruşması, kazadan yaklaşık 1 yıl 
sonra Temmuz 2019’da görülecek.


