
1 
 

 

TBB BAŞKAN YARDIMCISI VE EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANI  

AV. BERRA BESLER’İN  

TBB EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN 

AYDIN BAROSU’NUN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN 

“CMK UYGULAMALARI”  

KONULU MESLEK İÇİ EĞİTİM SEMİNERİ  

AÇIŞ KONUŞMASIDIR 

04-05 Şubat 2017  

 

Aydın Barosu’nun değerli Başkanı; Yönetim, Disiplin, Denetleme kurullarının sayın üyeleri, 

sayın TBB delegeleri, sayın eğitmenlerimiz ve çok değerli meslektaşlarım; bir eğitim 

seminerinde daha birlikte olmanın onuru ve mutluluğuyla hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Değerli meslektaşlarım,  

Ne yazık ki, ülkemizin gündemini işgal eden ve toplumda kamplaşmalara neden olan 

tartışmalar bitmek bilmediği gibi her geçen gün daha da büyüyor.  

Özellikle yargı alanında yaşanan ve doğrudan doğruya hukuk devleti ilkeleri etrafında dönen 

bu tartışmalar, demokratik bir ortamda, uzlaşı anlayışı içinde gerçekleşmediği için 

sorunlarımız çözülmediği gibi daha da karmaşık hale geliyor.  

Ülkemizin üzerinde çeşitli oyunların oynandığı, halkımızın can ve mal güvenliğinden endişe 

duyduğu, teröre ve şiddete karşı birbirimize sımsıkı sarılmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu 

olağanüstü dönemde, Türkiye Cumhuriyetini temellerinden sarsacak ve toplumda tehlikeli 

bölünmelere yol açacak bir anayasa değişikliği için referandum yolunun açılması son derece 

üzüntü ve kaygı vericidir.  

Değişikliğin görüşmeleri sırasında TBMM’de yaşanan utanç verici şiddet görüntüleri de 

referandum sürecinde ve sonrasında yaşanabilecekler açısından duyduğumuz endişeyi 

artırmaktadır.  

Değerli meslektaşlarım,  

Tek adam yönetimine mahkum edilen devletlerin iç çatışmalara ve dış tehditlere nasıl açık 

hale geldiğini, nasıl kan kaybettiğini, nasıl yoksullaştığını, insanlarının hangi acıları ve yıkımları 

yaşamak zorunda kaldıklarını görmek için uzaklara gitmeye gerek yoktur.  

Denge ve denetim mekanizmalarına son vererek devletin varlığını ve geleceğini tek bir kişinin 

insaf ve kabiliyetine teslim etmeyi öngören bu değişiklikten “Güçlü Türkiye” ummak, telafisi 

mümkün olmayan bir yanılgıdan ibarettir. Bu büyük yanılgı, değişikliğin mimarları da dahil 

olmak üzere hepimizin geleceği için risktir. 
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Güçlü Türkiye’nin kapısı; düşmanlıkları bir yana bıraktığımızda; bilime, insanlığa, emeğe, 

eğitime yatırım yaptığımızda ve toplumun adalete olan güven duygusunu yeniden tesis 

ettiğimizde kendiliğinden açılacaktır.  

Değerli meslektaşlarım,  

Çok eski bir kavram olan adaletin, devletin temeli olduğu doğrudur. Zira tarihte pek çok 

örneğini bildiğimiz üzere, adalete olan güven duygusunun yitirildiği devletler çökmeye 

mahkumdur.  

Devletin tek bir kişinin insafına teslim edildiği, hukukun yerini keyfiliğin aldığı bir ülkede 

suçlunun suçsuzdan ayrılması mümkün olmayacağı gibi masumların da güvencesi kalmaz.  

Bir devleti güçlü kılan, onu devlet yapan hukuk kurallarıdır. Sınırsız güçle seçilen her 

Cumhurbaşkanının kendi keyfine göre şekillendireceği bir devletin ayakta kalması mümkün 

değildir.  

Yaşadığımız bütün sıkıntılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin iç savaşlarla kendisini tüketen, 

bölünüp parçalanan ülkelerden ayıran temel özelliği, “demokratik, laik, sosyal hukuk devleti” 

temelleri üzerine kurulmuş olmasıdır.   

Demokrasiyi tehdit eden, güçler ayrılığını ortadan kaldıran ve öngördüğü rejim değişikliğiyle 

içinde bulunduğumuz tehlikeli süreci çıkılmaz bir yola sürükleyeceği aşikar olan bu 

düzenlemeyi hukuken de vicdanen de kabul etmek mümkün değildir. 

Türkiye ancak hukuk devleti ayağa kaldırılarak, yargı bağımsızlığı hayata geçirilerek, 

demokrasisi geliştirilerek güçlendirilebilir. Güçlü Türkiye, kutuplaşarak değil; uzlaşarak, ortak 

akılla, ortak değerlerimize sahip çıkarak kurulabilir. Ve elbette en büyük ortak değerimiz 

vatanımızdır.  

Değerli meslektaşlarım,  

Siyasi görüşlerimiz ve yaşam tarzlarımız arasındaki farklılıkların; bizlere aynı gemide yol 

aldığımızı, aynı vatanın evlatları, aynı devletin eşit yurttaşları olduğumuzu unutturmasına 

asla izin vermemeliyiz.  

Mesele ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Mesele ne iktidar, ne muhalefet 

meselesidir. Mesele; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir.  

Halkımızın sağduyusuna duyduğumuz güveni yitirmemeli; hepimiz, özellikle de biz avukatlar, 

hukuk devletinin varlığını tehlikeye sokacak, ülkemizi karanlığa sürükleyecek bu Anayasa 

değişikliği ile ilgili olarak yurttaşlarımızı bilgilendirmek ve ne için oy verecekleri konusunda 

aydınlatmak zorundayız.  

Cumhur demek, halk demek; Cumhuriyet demek, halkın/ulusun egemenliği demektir.  



3 
 

Ulus olarak bu egemenliğimizi Anayasada yazılı yetkili organlar eliyle ve belli süreler için 

seçtiğimiz milletvekilleri aracılığıyla mı kullanacağız; yoksa milletvekillerinin söz hakkının 

kalmadığı bir sistemde, egemenlik hakkımızı bütün güçleri elinde toplayan tek bir kişiye mi 

devredeceğiz?  

Tercihimiz Türkiye Cumhuriyeti’nden yana mı, şahıs devletinden yana mı olacak?  

Bağımsızlık mücadelesinde canlarını yitiren şehitlerimizin kanlarıyla kurulmuş olan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bölünme riskine dur diyecek miyiz, demeyecek miyiz?  

Hiç kuşkusuz, Anayasa değişikliğinin akıllara bu soruları getirmesi dahi yeterince inciticidir.  

Değerli meslektaşlarım,  

Elbette herkesin Anayasa hukukunu bilmesini, teknik konularda bilgi sahibi olmasını 

bekleyemeyiz. Ancak yurttaşlarımızın, yalnızca her birimizin hayatını değil, gelecek kuşakların 

yaşamını da doğrudan ilgilendiren Anayasa değişikliğinin neler getirip neler götüreceğiyle 

ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı gerçeğini de göz ardı edemeyiz.  

Halkın hak arama özgürlüğünü yaşama geçiren bir mesleğin mensupları olarak, 

yurttaşlarımızın hukukunu koruma, tercihlerini yaparken neye oy vereceklerini bilmelerine 

katkı sağlama, düşüncelerimizi paylaşarak onları bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine 

getirmeliyiz.    

Referandumun herhangi bir seçim değil bir memleket meselesi olduğu gerçeğini halkımıza 

iyice anlatmalıyız.  

Değerli meslektaşlarım,  

Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar avukatlık mesleğinin icrasını her geçen gün biraz daha 

zorlaştırırken, karmaşık ve karmaşık olduğu kadar, sık sık değişikliğe uğrayan mevzuat 

sistemimiz de sürekli olarak kendimizi yenilememizi ve bilgilerimizi güncellememizi 

gerektiriyor.   

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak gerek barolarımızdan gelen talepler 

doğrultusunda Anadolu’nun dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz seminerlerle gerek 

Ankara’da yaptığımız özel eğitim seminerleriyle meslektaşlarımıza katkı sunmaya devam 

ediyoruz. 

Ayrıca hukuk alanındaki güncel gelişmeleri, düzenlediğimiz paneller ve forumlarda ele alıyor, 

üniversitelerle yaptığımız işbirliği çerçevesinde meslektaşlarımızın eğitimine katkı sunacak 

yeni projeleri uygulamaya koyuyoruz. 

Bugün seminerimizde, değerli eğitmenlerimizin engin bilgi ve deneyimleri ışığında “CMK 

Uygulamaları”nı ele alacak, meslektaşlarımızın sorularına cevap arayacağız.   
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Değerli meslektaşlarım, 

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi olarak bugüne kadar barolarına giderek 

düzenlediğimiz 733 meslek içi eğitim semineri ile 79.976 meslektaşımıza, Ankara’da 

düzenlediğimiz 42 Özel Eğitim seminerleriyle 6.616 meslektaşımıza eğitim hizmeti sunduk. 

Yine Ankara’da düzenlediğimiz 44 staj eğitim programıyla çeşitli barolardan 

katılan 2.744 avukat stajyerine sunduğumuz eğitim hizmetleriyle, toplam 

olarak 89.336 meslektaşımıza hizmet sunmuş olmanın onurunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Bugünkü eğitimin de önemli yarar sağlayacağına duyduğum inançla, bizlere desteklerini 

hiçbir zaman esirgemeyen eğitmenlerimize teşekkür ediyor, başarı dileklerimle hepinize 

saygılarımı sunuyorum. 

 

 


