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15 Temmuz 2016'da 
yaşamını yitiren 
vatandaşlarımıza 
ithafen...



Herkese Merhaba, 

Son sayımızı hazırlarken Basın Özgürlüğü'ne vurgu yapmak istemiş ve Anayasa 
Mahkemesi'nin Can DÜNDAR- Erdem GÜL kararını kapak konusu olarak belirlemiştik. 

1 Temmuz'da basıma verilen dergimizin baskı sürecini beklerken 15 Temmuz akşamı 
FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından demokrasimize yöneltilen menfur bir darbe girişimini hep 
birlikte yaşadık. Ancak vatandaşlarımızın darbe girişiminde adeta çelikten bir kalkan örerek 
demokrasisine ve özgürlüğüne doğrultulan silahlar karşısında ülkesini nasıl savunduğu da 
gururla izledik.

Akabinde ise terör olaylarına yönelik bütün basın açıklamalarımızda vurguladığımız  “teröre 
karşı ortak akıl” kavramının siyasetçilerce benimsendiğini, özgür basının önemini ve 
hepsinden önemlisi Mustafa Kemal ATATÜRK'ün düşüncelerinin daha iyi anlaşıldığını gördük.

Dergi ve Yayın Komisyonu olarak bu uyanışa kayıtsız kalamazdık. Demokrasi Özel Ekimiz 15 
Temmuz 2016'da yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ithaf olunur. 

        Dergi ve Yayın Komisyonu 





Çok Değerli Meslektaşlarım;

15 Temmuz akşamı FETÖ/PDY adlı hain terör örgütünün darbe girişiminde korkunç olaylar 
yaşadık. Gazi Meclis'imizin bombalanması, havaalanı, köprü gibi ulaşım noktalarına 
girişlerin engellenmesi, kolluk ve istihbarat kuvvetlerine ait binalara saldırılar düzenlenmesi, 
basın kuruluşlarına el konulmaya çalışılması, hain darbecilere karşı direnen 
vatandaşlarımıza ateş açılması ve sonuçta 246 şehit ile 1440 yaralı verilmesine sebep olan 
bu menfur ve asla bir daha yaşanmasını istemediğimiz olayları yaşadık.  Eğer devlet 
adamlarımız ve tüm siyasi liderlerinin olağanüstü çabaları,  vatanına ve milletine bağlı 
güvenlik güçlerimizin canları pahasına yaptıkları savunma ve halkımızın kahramanca 
darbecilere direnişleri olmasa idi 16 Temmuz günü sabahı umutlarımızın yok olduğu karanlık 
bir Türkiye'ye uyanacaktık.  

Cumhuriyetimizin ilkelerine bağlı olduğumuzu, demokratik bir hukuk devletinden yana taraf 
olduğumuzu ve ülkemize eksiksiz tam demokrasi gelmesi için mücadele ettiğimizi her çaba 
ve açıklamasında ifade eden Giresun Barosu olarak her türlü darbelerin ve darbe 
kalkışmalarının karşısındayız.  Dün olduğu gibi bugün de hiç bir siyasi düşünce etkisinde 
kalmadan, “amasız ve lakinsiz” her zaman demokrasinin ve hukukun tarafındayız. Bir kez 
daha bilinmelidir ki avukatlar olarak askeri değil sivil hükümetleri, darbeleri değil seçimleri, 
anarşiyi değil hukuku, sıkıyönetimi değil demokrasiyi yüce biliriz.  

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin ilk saatlerinden itibaren, devletimizin hain örgütle 
mücadelesine ve devletin içinden terör örgütünün tüm unsurlarının ayıklanmasına bütün 
gücümüzle destek veriyoruz. Bu destek kapsamında olmak üzere; darbe girişimi sonrasında 
başlayan soruşturmalarda insanların adil yargılanma ve lekelenmeme haklarına saygı 
gösterilmesi ve asla “kurunun yanında yaşın yanmaması” için titizlikle hareket edilmesi 
gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Bu hain terör örgütü ile bağlantılı asker ve sivil uzantılar içinde 
suçluların hukuk karşısında gereken en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyoruz.

Normale dönüşün biran önce yaşanması, bu tür girişimlere bir daha fırsat verilmemesi, 
güven, huzur ve barış sağlayan bir devlet yapılanmasının tesisi, sağduyunun tekrar hakim 
olması, Türk Milleti olma özelliğimiz gereği birbirimize öfke ve nefretle değil, sevgi ve saygı ile 
yaklaşmamız gerektiği, Cumhuriyetimizden ve Atatürk ilkelerimizden asla ayrılmamamız 
gerektiğinin bilincinin yerleşmesi dileklerimizle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar ve milletimize başsağlığı diliyoruz.



GİRESUN BAROSU 
STK’LAR İLE

BİRLİKTE ORTAK 
BASIN BİLDİRİSİNİ 

İMZALADI

Sayın Basın Mensupları;

Bugün buraya, Giresun'da teşkilatı bulunan siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın 
çatı örgütleri olarak, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik tepkimizi ortaya koymak adına 
toplanmış bulunmaktayız.

Unutmadan;

15 Temmuz gecesi milletimiz ve milli kurumlarımız, demokrasimize kasteden alçakça bir 
saldırıyı önlemiş, bu aziz millet ikinci kurtuluş savaşını da böylelikle vermiş ve ayağındaki 
prangalardan kurtulmuş, Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir,  sözünü kalın harflerle tarihe 
tekrar not düşmüştür.

Ayrıca başta Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerimiz ve meclis dışında yer almasına rağmen 
tepkilerini ilk dakikadan itibaren ifade eden partilerimizi cunta heveslileri karşısında dik 
duruşlarından dolayı yürekten kutluyoruz.

Bu hain kalkışımın akabinde halkımız, Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızmış ülkemizin 
bağımsızlığı ve birlikteliğine kastedenlere canları pahasına engel olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti halkımızın kahraman iradesi sayesinde bir uçurumun eşiğinden 
dönmüş, kazanan demokrasi olmuştur.15 Temmuz darbe girişiminden itibaren ülkemiz için 
yapacağımız en iyi şey, barış ve kardeşliğimizi daha da perçinlemek, normalleşme sürecinin 
toplumun tüm katmanlarına ulaşmasına vesile olmaktır.



Çok Kıymetli Basın Mensupları;

15 Temmuz darbe girişimi bir ihanetin resmidir. Dünya bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
birlikte yekvücud olmasına şahittir. Bu birliktelik; Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının 
ana etkenlerinden olan asil duruşumuzun siluetidir.

Bu duruş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabında 
ifade ettiği gibi;

Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur, sözünün kanıtıdır.

Türk milleti, 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi bağımsızlığına yönelik yapılacak her 
türlü tehdide karşı vereceği cevabı, dosta düşmana tekrar göstermiştir.

Bizler Giresun'da faaliyet gösteren siyasi parti temsilcileri ve STK'lar olarak Giresun'dan bir 
kez daha bunu tüm dünyaya ilan ediyoruz ki; Türkiye üzerinde emeli olanlar, planı olanlara 
bu millet tarihte dur dediği gibi bundan sonrada geçit vermeyecektir.

Bu vesile ile;

Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasında 
hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve necip Türk Milletine 
sabırlar, yaralılara acil şifalar dileriz.

STK'LARLA ORTAK BASIN BİLDİRİSİ



GİRESUN ADLİYESİ 
DEMOKRASİ 

YÜRÜYÜŞÜNDE

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde Giresun adliye personelinin katılımıyla 
demokrasi yürüyüşü yapıldı. Etkinliğe, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya da katıldı.

Yürüyüş öncesi Giresun Adliye Sarayı önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhuriyet 
Başsavcısı Ozan Kaya, 'Hepimiz biraz yorgunuz. Ama her zaman söylediğim gibi, çok şükür 
yorgunuz, uykusuzuz ama devletsiz, milletsiz değiliz' dedi. Darbe teşebbüsünün yaşandığı 
gece Sinop'ta görevli olduğunu kaydeden Başsavcı Kaya, 'Bu hain saldırının gerçekleştiği, bu 
kendini bilmezlerin, haşhaşilerin, efsunlanmışların, bu vatana bu millete kastettiği gece ben 
Sinop'taydım. Herkesin yaşadığı endişeyi yaşadım. Fakat kendimden çok emindim. Millete 
olan inancım gerçekten tamdı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin içinden bir grubun, efsunlanmış bir 
grubun, kendini bilmez hareketinin eninde sonunda en ağır şekilde geri döndürüleceğine 
emindim. Çünkü tek dayanağın, tek gücün, millet gücü olduğunu biliyordum. O gece 
tanklarla insanlarımızı şehit edilirken, askerimize, polisimize kurşun sıkılırken adliye 
önündeydim. Oradakilere, 'Bundan önce bu devlet, bu millet nasıl darbe teşebbüsleriyle 
karşılaşmışsa, nasıl onları alt etmişse, kısa sürede bu darbe teşebbüsünden de zaferle 
ayrılacağız, bunları yeneceğiz' demiştim. Çok şükür sabaha karşı bu teşebbüs atlatıldı. Eğer 
millet olarak biz ayakta olmasaydık bu darbe teşebbüsünden çok ağır zayiatlar verebilirdik. 
Asla başaramadılar, başaramayacaklar? diye konuştu.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Demir de, 'Yılgınlık göstermeyin. Bir tehdit oluştu, bu 
tehdidi savuşturduk. Bundan sonra da gözümüz açık olmalı, tetikte olmalıyız' ifadelerini 
kullandı.



Konuşmaların ardından hakim, savcı, adliye personeli ve aileleri sahil yolundan yürüyerek 
Atatürk Meydanı'na geldi. Kalabalık burada, demokrasi nöbetindeki vatandaşlarla birlikte 
nöbet tutmaya başladı.



TÜM BAROLAR 
DARBEYE KARŞI 

BİR ARAYA GELDİ

Baro Başkanımız Av. Gültekin UZUNALİOĞLU'nun da aralarında bulunduğu  Baro Başkanları 
20 Temmuz 2016 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelerek 
demokrasinin yanında durduklarını belirtti. 

TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu başkanlığındaki heyet, Meclis Başkanı İsmail 
Kahraman'ın kabulü sırasında önce bombalanan ve hasarlı yerlerde incelemelerde bulundu, 
ardından Meclis Başkanı Kahraman'ın katılımıyla ortak basın açıklaması düzenledi.

Baro Başkanımız Av. Gültekin UZUNALİOĞLU Meclis ziyaretinde Giresun Milletvekilleri 
Bülent BEKTAŞOĞLU, Av. Sabri ÖZTÜRK ve Cemal ÖZTÜRK ile de bir araya geldi.



ORTAK BİLDİRİ: DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN HEDEFİ; ANAYASADA NİTELİKLERİ 
TANIMLANMIŞ TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE ÜNİTER YAPIMIZDIR

Türkiye Cumhuriyeti, 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en büyük saldırısına uğramıştır. 
Demokrasinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi dahi, darbeye kalkışan demokrasi 
düşmanlarının, içeride milletvekilleri bulunduğu sırada havadan ve karadan saldırısına 
maruz kalmıştır. Çok sayıda güvenlik görevlisi ve sivil vatandaşımız katledilmiş; birçok devlet 
binası da tahrip olunmuştur.

Darbe girişiminde şehit olan tüm polis asker ve sivil vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz; 
yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Bu kalkışmayı gerçekleştirenlerin devlet içine sızmış ve “Fethullah Gülen Cemaati” adıyla 
bilinen bir terör örgütü olduğu ifade edilmektedir. Yargı ve emniyet güçleri içine sızmış bu 
yapının, yakın geçmişte, kendine bağlı hakim, savcı ve polisler eliyle, devlet kurumlarında ve 
bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri'nde sahte delillerle büyük bir tasfiye gerçekleştirdiği ise 
tarafımızca bilinmektedir. Adı geçen örgütün, bu tasfiye sonunda boşalan yerlere kendi 
kadrolarının yerleşmesini sağladığı anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz gün yaşanan kanlı 
kalkışmanın, işte bu kadroların oluşturduğu söz konusu terör örgütünün eseri olduğu 
yetkililerce belirtilmektedir. 

Darbe girişimi; Devlete bağlı sağduyulu ve milli asker ve polislerin, iktidar ve muhalefet 
partileri ile yurt çapında yaygın demokratik kitle örgütlerinin, medyanın, Türkiye Barolar 
Birliği'nin, istisnasız tüm Baroların ve elbette vatandaşlarımızın kararlılıkla karşı durması 
sonucunda engellenmiştir. 

Bundan sonra yapılması gereken, devletin içinde yuvalanmış olan bu terör örgütünün hukuk 
çerçevesinde ve ivedilikle devlet yapısından ayıklanmasıdır.

Hain darbe girişiminin, hiçbir şekilde milli ordumuza leke sürmesine izin verilemez. Bu 
noktaya nasıl gelindiğinden dersler alınarak, yargı, polis, ordu ve tüm devlet bürokrasisinde 
liyakat sistemi hayata geçirilmelidir. Darbe teşebbüsünden haberi olmayan ve sadece emir 
aldığı için kışlasından çıkan erlerimiz hakkında uygulanan özgürlük kısıtlamalarına ise bir an 
önce son verilmelidir. 



Bütün terör örgütleri karşısında olduğu gibi adı geçen terör örgütüne karşı da devletin en 
etkili gücü, hukuk kurallarına uygun davranmaktan kaynaklanan meşruiyetidir. Bu sebeple, 
terörle mücadelede kalıcı başarı sağlanması için soruşturma ve kovuşturmaların adil 
yargılama kuralları çerçevesinde yürütülmesi zorunludur. Avukatların, şüphelilerle görüşme 
ve ifadeler alınırken hazır bulunma yetkileri başta olmak üzere savunma yetkilerini 
kullanmaları engellenmemeli, engelleyenler hakkında işlem yapılmalıdır. 

Darbeciler başarılı olsalardı yok sayacakları adil yargılama kuralları, darbeye kalkışan terör 
örgütünün mensubu olduğu iddia edilenler hakkında eksiksiz uygulanmalıdır. Bu, hukuk 
devleti olmanın vazgeçilmez şartıdır. Yapılan soruşturmaların şaibesiz olması ancak böyle 
sağlanabilir ve ancak bu şekilde halkımızın tamamı, açılacak davaların ve verilecek 
hükümlerin önceki dönemdekinin aksine birer kumpas olmadığına inanabilir.

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye'nin bütün Baroları olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 
kamu kurumlarına, polis, asker ve sivil vatandaşlarımıza yapılmış bu saldırıyı; Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası'nda demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olarak ifadesini bulan 
Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. 

Bu terör örgütünün yıllar içerisinde sinsice verdiği ve en sonunda kanlı darbe teşebbüssüyle 
yol açtığı büyük zararı hep birlikte gidereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Öte yandan unutulmamalıdır ki, bu hain darbe girişimi vatandaşlarımızın bir bütün olarak 
karşı durması sonucunda püskürtülmüştür. Bundan sonra her vatandaşımızın, özellikle her 
siyasetçinin ve kanaat önderinin ayrıştırıcı ve halkı birbirine düşürmeye yönelik 
provokasyonlara karşı her zamankinden daha dikkatli olması gereklidir. 

Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünden, Cumhuriyetimizin ilke 
ve değerlerinden, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden ve bunun güvencesi olan 
kuvvetler ayrılığı ilkesinden; adil yargılanma hakkının temel şartı olan yargı bağımsızlığından 
ve bağımsız savunmadan yana mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kere daha 
ifade ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GİRESUN BAROSU - TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 





TBB:
OHAL KAPSAMINDA 

YÜRÜYEN 
SORUŞTURMALAR VE 

TUTUKLAMALAR 
“CADI AVI”NA 
DÖNÜŞMESİN

Türkiye Barolar Birliği olarak, Birliğimizi oluşturan barolarımız ve baro başkanlarımızla 
beraber  yıllardır hukukun üstünlüğü mücadelesi veriyoruz.  

Devletin her kademesine sızmış ve yargıyı bir yol açma aracı olarak kullanan FETÖ adlı kanlı 
örgüte karşı da Türkiye Barolar Birliği olarak devlet yetkililerini ve kamuoyunu hep uyardık,  
bu örgütle hep mücadele ettik. 

15 Temmuz darbe girişimi gecesinin ilk saatlerinden itibaren, devletimizin hain örgütle 
mücadelesine ve devletin içinden terör örgütünün tüm unsurlarının ayıklanmasına bütün 
gücümüzle destek veriyoruz. 

Bu destek kapsamında olmak üzere; darbe girişimi sonrasında başlayan soruşturmalarda 
insanların adil yargılanma ve lekelenmeme haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini, aksi 
takdirde soruşturmaların "cadı avı" olarak nitelendirileceğini, suçlu ile suçsuzun birbirine 
karışacağını ve bundan da en çok FETÖ'nün yararlanacağını ısrarla ifade etmekteyiz. 

Ne var ki bu süreçte, barolarımız üzerinde yerel dedikodu çarklarının döndüğünü, "tam 
zamanı" diyerek bir takım karalama kampanyalarının açıldığını, yargının yerel siyasi 
rekabete araç kılınmak istendiğini, önceki küçük husumetlerin bu vesileyle hesabını sorma 
hesapları yapıldığını da kaygıyla gözlemlemekteyiz.  

Şu ana kadar tutuklanan bir, gözaltına alınan iki baro başkanımızın ve baro yöneticilerimizin 
hakkında yürümekte olan soruşturmaları da kaygıyla izliyoruz. 



Yakın geçmişteki kumpas davalarda ortaya düşen gizli tanıkların beyanlarının hangi amaca 
hizmet ettiği, bu soruşturma ve davalarda yapılan usulsüzlüklerin esası nasıl çarpıttığı 
unutulmamalıdır. Bu yakın tarihimiz,  tekerrür etmemesini gerektirecek kadar yakındır! 
Esasen tarih, ondan ders almasını bilmeyenler için tekerrür eder. 

Başsavcılıklarımızın ve hâkimlerimizin; yargının dedikodu ve iftiralara alet edilmesine, öç 
alma mekanizması olarak kullanılmasına izin vermemeleri  gerektiğini, tutuklamanın kaçma 
ve delilleri karartma koşulları gerçekleşmeden uygulanmasının sadece tutuklanan kişiler ile 
ailelerine değil, soruşturmaların özüne zarar verdiğini, savunma hakkı kısıtlanarak suçlu ile 
suçsuzun birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını, bunun da yargılamayı amacından 
saptıracağını, yanlış amaçlara alet edeceğini görmelerini diliyoruz.

Aksine bir yaklaşımın sadece ve sadece hain teröristlere yarayacağını kamuoyunun 
bilgilerine sunarız.

28.07.2016

Av.  Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU

Türkiye Barolar Birliği Başkanı



Egemenlk Kayıtsız Şartsız
Mlletndr.


