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Merhaba,

Eylül ayı bülten�m�zde gündemdek� sıcak gel�şmelerden s�zler �ç�n seçt�ğ�m�z başlıkları her 
bülten�m�zde olduğu g�b� denge ve denetleme merceğ�nden sunuyoruz. Aylık bültenler�m�z aynı 
zamanda her ayın sonunda geçt�ğ�m�z ayın gündem�n� değerlend�rme fırsatı bulduğumuz b�r mecra 
oluşturuyor.

Bu ay Adl� yıl açılışındak� başlıkları somut öner�lerle paylaşırken, nefret yürüyüşü ve ardından gelen 
tepk�ler� de değerlend�rd�k. Cumartes� Anneler� basın açıklaması yasağı ve gözaltılar, sayıştay raporu 
da merceğ�m�ze takılan öneml� gel�şmelerden oldu. 
Cumhur İtt�fakı ve M�llet İtt�fakı'nın ardından üçüncü �tt�fak Emek ve Özgürlük İtt�fak’ı adıyla kurulan 
�tt�fakı da konu başlıklarımız arasına taşırken, İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun YSK üyeler�ne hakaret ett�ğ� �dd�asıyla yargılandığı davayı da denge ve denetleme 
perspekt�f�yle s�zler �ç�n derled�k.

Ek�m ayı yen� yasama yılının açılışıyla öneml� gündem başlıklarıyla gel�rken b�r sonrak� bültem�z �ç�n 
ş�md�den hazırlıklara başladık. S�z de hızla akan gündemde merceğ�n�ze takılanları b�zlerle paylaşıp 
bülten�m�ze katkı sağlayab�l�rs�n�z.
Ek�m bülten�nde görüşmek d�leğ�yle,

Key�fl� Okumalar

Ed�tör’den;
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Hukukun üstünlüğü prens�b�n�n �şlerl�ğ� ve 
yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokrat�k b�r 
denge ve denetleme s�stem�n�n omurgasını 
oluşturmaktadır. Hukukun üstünlüğü prens�b� 
çerçeves�nde �şleyen bağımsız ve tarafsız yargı 
s�stem� sadece vatandaşların, d�ğer vatandaş 
ve kurumlara karşı değ�l onların devlet 
karşısında da temel hak ve özgürlükler�n� 
korumanın en temel ve etk�l� yoludur. Yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı alanında yaşanan 
sorunlar sadece bu �şlev�n yer�ne get�r�lmemes� 
sonucunu doğurmaz, aynı zamanda ad�l ve 
özgür demokrat�k rekabet�n de 
sağlanamamasına neden olmaktadır. Bu ves�le 
�le özell�kle s�stem değ�ş�kl�ğ� sonrası artan 
ama bunun önces�nde de varolan yargı 
bağımsızlığı ve tarafsızlığı, yargıda etk�nl�k ve 
l�yakat, hukukun üstünlüğü prens�b�n�n �şlerl�ğ� 
ve bunların heps�yle �l�şk�l� olan vatandaşların 
yargıya olan güven�n�n de azalması g�b�
sorunların yargı alanında kapsamlı reform �le 
çözüleb�leceğ�n�n altını ç�z�yoruz. Denge ve 
Denetleme Ağı olarak bu alanlarda somut 
öner�ler�m�z� bundan önce olduğu g�b� karar 
ver�c�ler ve kamuoyuyla paylaşmaya devam 
edeceğ�z.

Cumartes� Anneler� Basın Açıklaması 
Yasağı ve Gözaltılar

Galatasaray Meydanında ‘kayıplar bulunsun fa�ller 
yargılansın’ taleb�yle her Cumartes� b�r araya gelen 
Cumartes� Anneler� ve Cumartes� İnsanları, 700. 
kez buluşmak �stem�şler ve pol�s müdahales�yle 
engellenm�şlerd�. 46 k�ş� hakkında İstanbul 
Cumhur�yet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma 
Bürosu’nca hazırlanan �dd�anamede sanıkların 
2911 sayılı Toplantı ve Göster� Yürüyüşler� 
Kanunu’nun 32/1. maddes�nce altı aydan üç yıla 
dek hap�s cezası �le cezalandırılmaları �stend�. 
Davanın 5. duruşması 21 Eylül İstanbul 27. Ağır 
Ceza Mahkemes�nde yapıldı ve duruşma 3 Şubat 
2023 tar�h�ne ertelend�. Duruşma önces� basın 
açıklaması kaymakamlık tarafından yasaklandı ve 
basın açıklaması yapmak �steyenlere pol�s 
müdahale ett�. 14 k�ş� gözaltına alındı.

 

Yukarıda da �fade ed�ld�ğ� g�b� toplantı ve 
göster� yürüyüşü hakkı temel ve demokras� �ç�n 
yaşamsal b�r haktır. Bu hakkın orantısız pol�s 
müdahales� �le kısıtlanması ve devam eden 
yargı sürec�nde yaşananlar son dönemde bu 
hakkın kullanımında yaşanan ger�ye g�d�ş� net 
şek�lde ortaya koymaktadır. 

Adl� Yıl Açılışı

2022-2023 Adl� Yıl Açılış Tören� Cumhurbaşkanı, 
Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanı, Adalet 
Bakanı, s�yas� part� genel başkanları, Yargıtay 
Başkanı ve üst mahkeme başkanlarının 
katılımıyla 1 Eylül 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. 
Açılış tören�nde Cumhurbaşkanı Erdoğan yargı 
alanında yapılan reformlardan, yen� anayasa 
çalışmalarından ve yapılması planlanan 
reformlardan bahsett�. Açılış tören� önces� 
Türk�ye Barolar B�rl�ğ� yargı alanında ve özell�kle 
avukatlık mesleğ�nde yaşanan sorunlara �şaret 
eden b�r paylaşımda bulundu.

Sayıştay Raporlarına Yansıyanlar

Eylül ayı �çer�s�nde Sayıştay tarafından yayınlanan 
2021 denet�m raporları da gündem�n öneml� 
başlıkları arasındaydı. Özell�kle Cumhurbaşkanlığı 
ve D�yanet İşler� Başkanlığı’nın harcamaları ve 
d�ğer kurumların harcamalarına, l�yakat �lkes�nden 
uzak atamalar ve daha çok pazarlık usulünün 
hak�m olduğu �halelere �l�şk�n raporlara yansıyanlar 
d�kkat çek�c�yd�.



Emek ve Özgürlük İtt�fakı Kuruldu

Cumhur İtt�fakı ve M�llet İtt�fakı'nın ardından üçüncü 
�tt�fak Emek ve Özgürlük İtt�fak’ı adıyla kuruldu. Yen� 
�tt�fak Halkların Demokras� Part�s� (HDP), Emek 
Part�s� (EMEP), Türk�ye İşç� Part�s� (TİP) Emekç� 
Hareket Part�s� (EHP), Toplumsal Özgürlük Part�s� 
(TÖP), Sosyal�st Mecl�sler Federasyonu (SMF) 
tarafından kuruldu.

 

Sayıştay Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� adına 
kamu kurumlarını denetleme yetk�s�ne sah�p
öneml� b�r denet�m kurumudur. Son yıllarda 
kuruma yapılan atamalar ve yürütme erk�n�n 
kurumun denet�m�ne �l�şk�n söylemler� sıkça 
tartışma konusu olmuştur. Özell�kle s�stem 
değ�ş�kl�ğ� sonrası Sayıştay raporlarına 
yansıyan sorunlar, �lg�l� �dar� kurumlar 
tarafından ancak kısm� olarak g�der�lmekte ve 
m�lletvek�ller�n�n bu raporlarla �lg�l� yazılı 
soruları da cevapsız kalmaktadır. Kamu 
�dares�n�n şeffaflığı ve hesap vereb�l�rl�ğ� 
açısından öneml� b�r denet�m kurumu olan 
Sayıştay raporlarının n�tel�ğ� kuvvetlend�r�lmel� 
ve kurumun bağımsız yapısını �y�leşt�rmeye 
yönel�k somut adımlar atılmalıdır. 

 

2017 yılında gerçekleşen anayasa referandumu 
sonrası Seç�m Kanunu’nda yapılan değ�ş�kl�kle 
Türk�ye s�yaset� s�yas� part�ler arasında kurulan 
seç�m önces� �tt�faklarla tanışmış oldu. Tems�l 
kab�l�yet� yüksek, part�-�ç� demokrat�k 
mekan�zmaların kurumsallaştığı s�yas� part�ler 
toplumdak� farklı kes�mler�n terc�hler�n� ve 
beklent�ler�n� s�yasete taşıma �şlev�n� yer�ne 
get�ren tems�l� demokras�n�n temel kurumlarıdır. 
Bu çerçevede kurulan farklı �tt�faklar toplumdak� 
farklı çıkarları tems�l yönünden olumlu olsa da, 
Türk�ye’n�n yaşadığı sorunların kurulan �tt�faklar
arası yıkıcı kutuplaşmadan uzak kalınarak
çözüleb�leceğ�n� b�r kez daha hatırlatma �ht�yacı 
duyuyoruz. 

Ekrem İmamoğlu Davası

İstanbul Büyükşeh�r Beled�ye (İBB) Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun YSK üyeler�ne hakaret ett�ğ� 
�dd�asıyla yargılandığı dava 11 Kasım'a ertelend�. 
Anadolu 7. Asl�ye Ceza Mahkemes�'ndek� 
duruşmaya Ekrem İmamoğlu katılmadı. 
İmamoğlu’nu Avukatı Kemal Polat tems�l ett�. 
Duruşmaya M�lletvek�ller� Gürsel Tek�n, Sezg�n 
Tanrıkulu �le çok sayıda CHP'l� katıldı. İmamoğlu'nun 
avukatı, tanıkları hazır edemed�kler�n� bel�rterek 
tanık d�nlenmes� �ç�n tebl�gat çıkarılmasını �sted�. 
Polat, YSK Başkanı ve İmamoğlu'nun konuşmasının 
olduğu DVD'ler�n çözümlenmes�n� talep ett�. 
Mahkeme, tanıkların d�nlenmes� �ç�n tebl�gat 
çıkarılmasına ve DVD'ler�n çözümlenmes�ne karar 
vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteled�.

 

Özell�kle son dönemde yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığında yaşanan ger�ye g�d�ş ve ülkede 
yaşanan yıkıcı kutuplaşma s�yas�lere yönel�k 
davaların hukuk� değ�l s�yas� sa�klerle açıldığı 
algısını kuvvetlend�rmekted�r. Bu algı 
vatandaşların yargı kurumlarına olan güven�n� de 
olumsuz etk�leyerek toplumdak� adalet 
duygusunu sarsmakta ve toplumsal kutuplaşmayı 
da der�nleşt�rmekted�r. Demokras�n�n �st�krarlı b�r 
b�ç�mde �şlemes� hukukun üstünlüğü prens�b�n�n 
�şled�ğ�, bağımsız, tarafsız ve etk�n b�r yargı 
erk�n�n varlığına bağlıdır. Bu çerçevede, 
Türk�ye’n�n özell�kle yargı alanında yapması 
gereken reformlara d�kkat çekt�ğ�m�z b�rçok 
çalışma bulunmaktadır.

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ekrem-imamoglu
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/ysk


Dedi ki;

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Türk�ye'de böyle b�r davanın olması, yapılması, sürdürülmes�, �dd�a makamının daha önce 
ortaya koyduğu cezayla �lg�l� tar�f utanç ver�c�." 

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan:

“Ger�de bıraktığımız y�rm� yılda, ülkem�z�n hukuk devlet� vasfını güçlend�rmek �ç�n öneml� 
reformlara �mza attık. Reformlarımızın en öneml� unsurlarını �nsan hak ve hürr�yetler�, 
kadın hakları, çocuk hakları, adalet s�stem�m�z�n gel�şt�r�lmes� g�b� başlıklar oluşturmuştur.”

TBB Başkanı Av. Er�nç Sağkan:

“Toplumsal barışın kurulup korunmasından ekonom�k �lerlemeye kadar çok sayıda etk� 
alanı olan ve bu anlamda öneml� b�r rolü ve sorumluluğu bulunan yargının bağımsızlığına 
�l�şk�n meseleler, dün olduğu g�b� bugün de ve maalesef çok daha der�n b�r şek�lde 
hep�m�z� kaygılandırıyor.”

Emekç� Hareket Part�s� Sözcüsü Özge Akman:

“Üç temel kavram üzer�nden yola çıkıyoruz. Emek �ç�n yola çıkıyoruz, özgürlük �ç�n yola 
çıkıyoruz, barış �ç�n yola çıkıyoruz.”

CHP Balıkes�r M�lletvek�l� Ensar Aytek�n:

"Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� adına denet�m yapan, en esk� devlet kurumu Sayıştay’ın 
�kt�dar tarafından c�dd�ye alınmaması sorumsuzluktan, rezaletten başka b�r şey değ�ld�r."

Sanatçı Mabel Mat�z:

"Uygar b�r toplumda böyle b�r şey�n yer� yoktur ve ayrımcılık suçtur."


