Senih ÖZAY Avukat
Tel : 0.232.4848973-4467070
Faks : 4256420
Email : senih @ispro. net.tr
Cep tel : 0.532. 6560809
Sevgili Sayın Bakan, Meslekdaşım,
Biz,
Baromuzun;
Çetelere Karşı Hukukun Üstünlüğün Komisyonu VE öbür yüzü
çetelere karşı Mücadele
hareketi avukatları olarak:
Aydınlanmak,
Bazı çalışmalarda isabet,
doğru mücadele,
Birikim alışverişi,
için;
sizinle,
sohbet çay, kahve, içki v.s gibi sizin seçeceğiniz biçim ve günde,
( Baro Merkez, Baro Lokal v.s )
yerde buluşmak istiyoruz.
basının bilgisine, bilgi verilmemesine siz karar veriniz.
Cevabınızı bekliyoruz.
Selamlar, Sevgiler, Saygılar..
Komisyon ve Hareket adına

Av.Senih ÖZAY

Sevgili Arkadaşlar,
Bu mesajımızı Sayın Hasan Denizkurdu telefonla yanıtlamış ve
28.6.1999 günü 17.00 'de onun bürosunda Konak, Ticaret odası
yanında, Erden iş Hanı K:3 D.8 adresinde randevulaşılmıştır.
Gurubumuza bilgi verilmiştir.
Basına bilgi verilmesinde mahsur bulunmadığı toplantının ilk
bölümü dışında basının ayrılmasından sonra derin tartışma kararı
alınmıştır.
Noyan Özkan
Andaç Zaloğlu
İbrahim Arzuk
Cemal Doğan
A. Hamdi Yıldırım
Murat Dinçer
Arif Ali Cangı
Erkan Avşar
Rıfat Bozkurt
Uğur Kaleli0oğlu
Eren İlhan Güney
Kaya Ölmez
Senih Özay'a iletilmiştir.
Basına Av. Senih Özay'ın bu randevuyu aktarmasına karar
verilmiştir.
Yeni Asır

Gazete Ege
Sabah Ege
Milliyet
Hürriyet
Cumhuriyet
NTV
Tani TV
Kanal1 TV
Sky TV
ATV
Kanal D
' ye iletilmiştir
Av.Senih ÖZAY.
Bu yazı özellikle Sabah Gazetesinden Berk Altınışık'ın Çete
Hareketi Avukatları ile sohbet sorularına, karşılık hazırlanmıştır.
Hatta basında bundan böyle bir dev röportaja yardım edebilecek
bir metin olduğu gibi Senih Özayın da bir gazetede köşe yazısında
kullanabileceği bir metindir.
çKomisyonu ve çevre hareketi avukatları gurubunun varlığı ve
yıllardır gönüllü faaliyetleri bilinmelidir, hatırlanmalıdır.
İzmir Barosunca ' Çetelere karşı Hukukun üstünlüğü Komisyonu ''
adı altında idari ,siyasi ,yargısal denetimleri yetersiz bularak acil
bir hukuk hareketi oluşturma ve toplanma kararı 27.10.1998
günü verilmiştir. Komisyon başkanlığını Av. Arif Ali cangı
yürütmektedir.

Hareket ad arayışına girmiş ve ''Çetelere Karşı Mücadele Hareketi
'' adını almıştır.
Çete tarifi ve İç yönetimde Rotasyon, tutanak, sekreterya, veto,
nitelikli veto, basın vbg konularını tartışmaya almıştır.
Hareket, Devlet, Siyaset , çete ,mafya söylemi içinde adı geçen ''
BÜROKRAT, ASKER ,POLİS, POLİTİKACI, BELEDİYE
BAŞKANI gibi kişi ve kuruluşları, bağımsız davranarak sadece
hukuk yolu ile normların tümü taranarak, kovalama, ortaya
çıkarma, dava, suç duyuruları, arşiv yaratma, yargılatma, müdahil
olma ve böylece oluşan güvensizlik ortamını ve duygusunu
ortadan kaldırmak ve bireyin düşünce yapısının geliştirilmesi ve
haklının korunması ve hukuk güvenliğini oluşturmak hedefini
ortaya koymuştur.
Türkiye'de bir kısım yöneticilerin güvenlik ve istihbarat güçlerinin
bürokratların kamu kaynaklarını ve uyuşturucudan elde edilen
kara paraları organize etmeleri ile ortaya çıkan çeteleşme de,
susurluk kazası sonrası daha çok yurttaşları tartışmaya
sokmuştur.
4208 sayılı Karapara aklama yasasından tutulsun, (116 ihbar
varmış ve 20 dosyaya bakılabilmiş ve 7 dosya yargıya intikal
etmiş heyhat...) 3628 sayılı Mal bildiriminde bulunulması Rüşvet
ve Yolsuzluklarla mücadele yasası gibi Amerikada Alkaponu bile
tasfiye eden hukuksal normları, müdahil hukukunu araştıran,
tartışan, Halkın Avukatlığı denebilecek bir tutum ve duruşla ortaya
çıkan gurup ve hareket yurttaşlara çağrıda bulunarak, bilgi ve
belgelerin kendilerine ulaştırılması çağrısını da yapmıştır.
Türk Ceza yasasında çıkar amaçlı organize suç maddesi yokluğu
özel yasa meselesini ilgi alanına almıştır.

Öte yandan hareket basına, show yapılmayacağı, sadece ve
sadece hukuka yaslanan ciddi açıklamalar yapacaklarını ve
sonuna kadar gideceklerini açıklamıştır.
Ali Yurtaslanın itirafları ve MHP adlı kitap,
3. adam anlatıyor adlı kitap,
MİT_CIA ilişkisi adlı kitap,
Çilkler özel örgütü adlı kitap,
cem Erseverin örtülü savaş adlı kitap,
Eşraf Bitlis suikasti adlı kitap vs. gibi kitap ve susurluk raporu
v.s belgeler arşive alınmaya başlanmıştır.
Devlet Güvenlik mahkemelerine tümden karşı oluşumuzla, bu
mahkemelerin dokunulmazlık zırhını delmede usul üstünlükleri
itibarı ile onların önüne, savcılıklarına başvurulara gidilmesi
konusunu da tartışmaya çeken hareket avukatları Sivil
Savcılıkları muhatap alma kararına gitmişlerdir.
Bu arada,
Veli Küçük
Ahmet Sarışın
Burhan Özfatura
Yüksel Çakmur
Mehmet Ağar-Sedat Bucak
Kemal Yazıcıoğlu
Orhan Taşanlar
Kamuran Çörtük-Korkmaz Yiğit
Pinoche
gibi şahıslar üzerinde hukuk dosyalarını inceleme kararı
almışlardır.
Bu arada, T.B.M.M ' nin mal varlığı soruşturma komisyonlarında,
karşılıklı pazarlıklarla, Yüce Divana sevkte lider aklama
engelleme konusunda milletvekilleri hakkında Savcılıklara suç

duyurusu ve kamuoyuna çıkış için İzmir BarosuYönetimine
raportörlük yapılmıştır.
İlk dosya olarak İzmir merkez Konak belediye başkaı Ahmet
Sarışının İzmir 2. Ağır Ceza mahkemesinde yargılandığı TCK
212 Md Rüşvet alıp vermek ve ''mal bildiriminde bulunmamak
kanununa '' muhalefetten yagılandığı 1995/336 esas sayılı davaya
müdahil olunmak ve dosyaya bilgi ve belge sokma girişimi
başlatılmıştır.
İkinci dosya olarak Susurlukçu Abdullah Çatlı ile 30 kez
görüştüğü söylenen hakkında DGM' lerde suç duyurusu kararı
verilen ve fakat bir türlü yargılama idari kararı çıkmayan general
Veli Küçük hakkında hareket avukatları İçhizmet yasasından,
İçhizmet yönetmeliğinden, Askeri ceza yasasından Silahlı
kuvvetler Personel yasasından, TCK 296. maddeden, 313.
maddeden 234-235 maddelerden bahisle Genel Kurmay
Başkanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığına idari başvuru
yapılmış olup 60 günlük yasal süre susulduğu için de Askeri
Yüksek idare Mahkemesine dava açılmıştır, sürdürülecektir.
Aynı Yolda İçişleri Bakanlığın da işlem tesis etmek durumunda
olduğundan Bu idereye de başvurulmuş olup 60 günlük yasal süre
beklenilmektedir.
Üçüncü dosya için Seçimlere doğru adaylıkları açıklanan bazı
milletvekili adayları için Yüksek seçim kuruluna başvurup,
Mehmet Ağar ve Ömer Bilgin ve Eyüp Aşıkın aday olmalarının ve
seçilmelerinin önlenmesi için karar talep edilmiştir. Kendileri
Milletvekili seçilmiş olmalarına rağmen hukuksal ilgi
sürdürülmektedir.
Dördüncü dosya RTÜK Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri
hakkında 298 sayılı seçimlerin Telmel hükümlerine dair yasaya

muhalafet etmek sureti ile görevi kötüye kullanmak suçlaması ile
suç duyurusunda bulunulmuştur.
Beşinci dosya, 80 sonrası MHP hakkında açılan ve beraat ile
sonuçlanmayan aksine zamanaşımına uğrayan davanın
iddianameleri ve kararları kısmen elde edilmiş tamamının
toplanması sürdürülmekte daha ilk ağızda toplumun hafızasını
tazeleyecek korkunç suçlar belgeler tarafımızdan gözlenmiş olup
insanlarımızın çok ölümü, yaralanması, ülke kaynaklarının heba
oluşu, sorunların barışçı ve demokratik yollarla çözümünü
güçleştiren Parlamentoda iyi tanıdığımız bildiğimiz otoriter şiddet
yanlısı sovenist eğilime dur denilmesi için çağrı çalışması
yapılmaktadır.
Altıncı dosya T.B.M.M ' nin son seçimlerde kazanan
milletvekillerinin arasında 17 kadar korkunç suç faili olduğu
yolunda duyumlarımızın altı araştırılarak doldurulmakta ve
araştırmalarımızın tamamlanması sonucunda kamuoyuna belge ve
bilgiler açıklanacaktır.
Yedinci dosya Susurluk raporunun başbakan dışında kimsenin
okumadığı bildirilen ve mahkemelerin ara kararlarına bile
yollanmayan bizim yollanmasını da ısrar ettiğimiz 19 sayfanın
ortaya çıkması uğraşısı kararı alınmıştır. Başvurular
hazırlanmaktadır.
Çalışmalar sürmektedir.
2 Temmuz 1999 1730 'da toplantı yapılacaktır.
Senih ÖZAY

