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 Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlıyor. Ama, maalesef Hukuk camiası yeni adli yıla 

geçen tüm yıllardan daha fazla sancılı ve sorunlu girmektedir.  

 Bir Ülkede adaletin var olduğu hissiyatının yaşayabilmesi hukuk devletinin 

varlığı ile mümkündür. 

 Hukuk devleti ilkesi, tüm hukukçular bir yana hukukçu olmayan ancak hukuka 

tabi olan tüm devlet kurum ve kuruluşlarının dahi takip etmesi gereken en önemli 

ilkedir. 

 Bu gün için güzel Ülkemizde yargının bağımsız olduğundan ve hukukun 

üstünlüğü ilkesinin hakim olduğundan söz edemeyiz.  

 AKP İktidarı 2010 ila 2014 yılı arasında yargıyı alçak ve hain FETÖ terör 

örgütünün, şimdi her biri yargılanmakta olan, cüppeli tetikçilerine teslim etmişti.2014 

yılında “Yargıda Birlik Platformu” adı altında bir araya gelen Hakim ve Savcılarımız 

HSYK’daki FETÖ Terör Örgütü egemenliğine son vermiştir. Ancak ne acıdır ki 2014 

yılından sonra Hakim ve Savcılık mesleğine girişte siyasi iktidar partisi yandaşı 

olanlar ve hatta AKP’nin İl ve İlçelerinde görev yapmış Avukatlar hakim ve savcı 

yapılarak yargıda siyasallaşma gün geçtikçe had safhaya ulaştı. 

 Yeni oluşturulan HSK, Yargıtay ve Danıştay Üye atamaları ile en son Hakim ve 

Savcı atama kararnamesi yargıdaki kadrolaşmayı açıkça gözler önüne sermektedir. 

İşte bu kadar siyasallaşan bir yargı düzeninde yeni adli yıla gireceğiz. 

 Çok önemli bir hususa da işaret etmek gerekir ki; O da Yargıda liyakat ve 

başarıya göre tayin ve terfiler yerine siyasal mülahazaların esas alınması yargıdaki 

işleyişi de kilitlemeye başlamıştır.  

 Yargıda adil tatil uygulamasının en önemli nedenlerinden biri de adli ara verme 

dışında Mahkemelerdeki işlerin aksamaması, hakim ve savcıların yıl içinde yıllık izin 

alarak işlerin sürüncemede bırakılmaması düşüncesidir. Ancak son yıllarda özellikle 

kürsü hakimlerinin adli tatil dışında da sık sık izin ya da rapor kullanması nedeni ile 

duruşmalar ertelenmektedir. Bu durumlarda Mahkemelere geçici görevlendirilen 



Hakimlerin kendi işlerinin de yoğun olması nedeni ile geçici görevlendirildikleri 

Mahkemelerde yeterli performansı gösteremedikleri ve üstüne Avukatlardan mazeret 

toplanma yoluna sıkça başvurulduğu görülmektedir. Bu durum öncelikle yargının 

gecikmesine neden olmakta, işler bitmemekte, dosyalar birikmekte ve avukat 

meslektaşlarımızı da zor durumda bırakmaktadır. 

 Siyasi iktidarın öncelikle yargıyı siyasallaştırmaktan vazgeçmesi, ama daha da 

önemli olarak atama ve terfilerde liyakat ve başarıya azami önemi vermesi 

gerekmektedir. Aksi halde Türk Yargı Sistemi çökecektir. 

 Bu adli yılda da Avukat meslektaşlarımızın görevi yine çok zordur. Her şeyden 

önce, Avukatların yargı mekanizması içerisindeki yerinin ikincil bir konumda 

görülmesine son verilmesi ve savunma mesleğinin de en kısa zamanda Anayasal 

güvenceye kavuşturulması ve ilk başta iddia makamıyla eşitliğinin sağlanması 

gerekmektedir. 

 Hukuk fakültesi sayısının olağanüstü şekilde artması ve mezun olanların hiç 

bir sınava tabi olmaksızın avukatlık mesleğini yapabiliyor olması, savunma 

mesleğinin geleceği açısından en büyük tehlikelerden biridir. O nedenle staja 

başlama ve avukatlık mesleğine kabul sınavları kesinlikle yapılmalıdır. 

 Avukatlık kimliği resmi kimlik hükmünde olmasına rağmen, bazı kurum ve 

kuruluşlarca hükümsüz kabul edilmesi mesleğin saygınlığının hiçe sayılmasıdır. Bu 

adli yıl içinde bu sorunun artık ortadan kalkması gerekmektedir 

 Mesleğe yeni başlayan avukatların sorunları avukatlık mesleğinin de temel 

sorunlarıdır. Özellikle genç avukatlar için vergi indirimi yapılması, onların ekonomik 

olarak desteklenmesi gerekmektedir. 

 CMK zorunlu müdafilik ücretlerinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzeyine 

çıkartılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.   

 Kamu avukatları sorumluluğu ağır ve zor olan görevlerini yürütürken hak 

ettikleri değeri görmemekte, hakim ve savcılarla kamu avukatları arasında ücret farkı 

her geçen gün kamu avukatları aleyhine bozulmaktadır. 

 O nedenle, kamu avukatlarının özlük haklarının en kısa zamanda hakim ve 

savcıların seviyesine çıkarılması, ek gösterge, maaş ve emeklilik haklarının yeniden 

düzenlenmesi, Avukatlık Kanunu’ndan doğan vekalet ücretlerine dokunulmaması, 



yoğun iş yüklerinin hafiflemesi için hukuk birimlerinde görevli memur sayısı 

arttırılarak, fiziki ve teknik altyapı sorunlarının en kısa sürede çözümlenmesi 

gerekmektedir 

 Unutmayınız; Hukuksuzluklar karşısında sessiz kalmak, yapılan ve yapılmak 

istenen yanlışlara da ortak olmak demektir.    

Her şeye rağmen, ümitsizliğe kapılmadan demokrasiye, barışa, kardeşliğe, 

Cumhuriyetimizin temel kazanımlarına, tam bağımsız yargıya, insan haklarına, 

adalete ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmaya devam etmeliyiz. 

Bu itibarla; Adli yılın Ülkemize hayırlı uğurlu olmasını en içten duygularımla temenni 

ediyorum 


