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Tarafınızca Türkiye Barolar Birliği'ne 07.04 2020 tarihli bir dilekçe ile başvuruda
bulunmanız üzerine ölüm orucunda bulunan avukatlar hakkında Türkiye Barolar Birliği Avukat
Hakları Merkezi tarafından bir rapor hazırlanmıştır. (Ek 1)
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu söz konusu rapor doğrultusunda girişimlerde
bulunmasına oy birliği ile karar vermiştir. (Ek 2)
Korona Virüsün ve Covid 19 hastalığının özellikle bağışıklık sisteminde sorun olan
kişileri ölüme sürüklediği İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağı genelgesi ile resmi olarak
belirlenmiş bulunmaktadır. Açlık grevi ve ölüm orucundaki kişilerin bağışıklık sistemlerinin
çöktüğü tıbbi olarak bilinmektedir. Bu nedenle açlık grevi ve ölüm orucundaki avukatların yaşam
hakları Korona Virüs Pandemisi karşısında büyük bir tehlike altındadır. Bu nedenle öncelikle
Türkiye'de açlık grevi ve ölüm orucunda bulunan tüm avukatlar hakkında uygulanmakta olan
hücre hapis cezalarının 5275 sayılı Kanunun 48. maddesinin 3. fıkrasının c bendi uyarınca
kaldırılması, avukatların yasal ve insani taleplerinin karşılanması ve tutuklu avukatların yaşam
haklarının korunmasını 01/06/2020 tarihli yazımız ile Adalet Bakanlığından talep edilmiştir. (Ek
3)
Aralarında sizinde bulunduğunuz avukatların yargılandığı İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesinin mahkumiyet kararının temyiz incelemesi Yargıtay'da olduğundan incelemenin
gecikmesi açlık grevi ve ölüm orucundaki avukatların sağlık ve yaşam haklarını büyük tehlike
altına soktuğu, inceleme sırasının öne alınması ve temyiz incelemesinin ivedilikle ve adil
yargılanma hakkı taleplerine uygun olarak gerçekleştirilmesinin büyük önem arzettiği belirtilerek
Hakimler ve Savcılar Kurulunun konu hakkında gereken hassasiyeti göstermesi ve gerekli
girişimlerde bulunması Birliğimiz tarafından 01/06/2020 tarihinde yazılı olarak talep edilmiştir. (
Ek 4 )
Adalet Bakanı ve Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanı nezdinde Birlik Başkanımızın şifai
görüşmeleri de devam etmektedir.
Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi açlık grevi ve
ölüm orucundaki avukatların sağlık ve yaşam haklarından endişe etmektedir. Ekli yazışmalardan
görüleceği üzere Türkiye Barolar Birliğinin, 39 İl Barosunun ve üyesi olduğumuz Avrupa Barolar
ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (CCBE) nin açıklama ve talepleri ilgili kurumlara da iletilmiş
bulunmaktadır.
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 109. Maddesinin 17. Fıkrası uyarınca Türkiye Barolar
Birliği "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik
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kazandırmak" zorundadır.
Yaşam hakkı korunması gereken en kutsal evrensel insan haklarının en başında
gelmektedir. Başvurunuz üzerinden açlık grevlerinde ve ölüm oruçlarında bulunan tüm
avukatların yasal ve insani talepleri ile adil yargılanma hakkına ilişkin eleştirilerin karşılanması
yönündeki taleplerin yazılı ve şifai olarak en üst mercilere iletildiği ve sürecin tarafımızca da
yakınken takip edildiği hususunu dikkatlerinize sunarız.
Yaşam hakkının koruması görevi en başta avukatların üzerindedir.
Sürdürdüğünüz ölüm orucunun sona erdirmenizi hukuki girişimlerimizi de dikkatinize
sunarak mesleki, insani ve vicdani olarak şahsınızdan talep etmekteyiz.
Saygılarımızla.

e-imzalıdır

Av. Sabiha TEKİN
Başkan a.
Genel Sekreter

Ek:
1-TBB Ahm'nin Tutuklu Ve Ölüm Orucundaki Avukatlar Hakkındaki Raporu
2-TBB Yönetim Kurulu Kararı
3-Tutuklu Ve Ölüm Orucundaki Avukatlar İçin Adalet Bakanlığı'na Yazı
4-Tutuklu Ve Ölüm Orucundaki Avukatlar Hakkında Hsk'ya Yazı
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