
 
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

 
 

Silivri'de görülmekte olan davada; İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.10.2018
günü  yapılan  duruşmasında;  Av.  Ömer  Kavili’nin  Mahkeme  Başkanının  sözlü  talimatı  ile
güvenlik güçleri vasıtasıyla güç kullanılarak duruşma salonundan çıkartılması akabinde yapılan
suç duyurusu neticesinde Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/264 Sorgu No’lu kararıyla; hukuka
aykırı bir şekilde “… ters psikoloji ile müvekkilini ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı
çıkmaya  çalıştığı,  şüphelinin  eyleminin  müdafisi  olduğu  davayı  sulandırmaya  çalıştığı…,
amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırılmak olduğu…” gerekçesiyle
tutuklanmasına karar verilmiştir.

Adil  yargılanma hakkının gerçekleşmesi  için anayasal  koruma altında bulunan “hak
arama hürriyeti”nin avukat vasıtasıyla kullanılması sırasında, avukatın duruşma icra edildiği anda,
iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında olduğu hukukun genel ilklerindendir. Anayasa
Mahkemesinin 15.10.2009 tarih E.2007/16, K.2009/147 sayılı kararında “Avukatlık mesleğinin
nitelikleri ve önemi, bir kamu hizmeti olduğu, avukatın yargılama süreci içinde adaletin bulunup
ortaya çıkarılmasında görev aldığı, kamu yararını koruduğu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun
genel gerekçesinde belirtilmiştir. Yasa'nın 1. ve 2. maddelerinde avukatlığın kamusal yönü ağır
basan bir  meslek olduğu vurgulanmıştır.  Bilgi  ve  deneyimlerini  öncelikle  adalet  hizmetine
vererek,  adalete  ve  hakkaniyete  uygun  çözümler  için  hukuk  kurallarının  tam  olarak
uygulanmasında yargı organlarıyla yetkili  kurul ve kurumlara yardımı görev bilen avukatın,
hukuk devletinin yargı düzeni içindeki yeri özellik taşımaktadır.”

Avukatlık Mevzuatına aykırı bir şekilde, Avukat Ömer Kavili’yi duruşma salonundan
çıkartan ve güç kullanma emri veren İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve hukuk dışı
ifadelerle yargının itibarını zedeleyecek şekilde haksız ve mesnetsiz tutuklama kararı veren Sulh
Ceza Hakimi hakkında gerekli değerlendirmenin yapılması hususunu takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.
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