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[     ]ODAMIZDAN

Kaçak elektrik çetelerine karşı 
verdiği mücadelede alçakça bir 
saldırı sonucu katledilen Hasan 
Balıkçı'nın davasında 6 yıldır karar 
kesinleştirilmezken, 17 Eylül 2008'de 
yapılan duruşma da yine sanıkların 
tam mevcutla mahkeme huzuruna 
getirilmemesi nedeniyle ertelendi. 
Geçen duruşmaya da “ödenek 
yokluğu” gerekçesiyle sanıkların 
getirilmemesi üzerine Adalet 
Bakanı Mehmet Ali Şahin'e mektup 
göndererek sorunun çözümünü 
talep eden Elektrik Mühendisleri 
Odası yöneticileri, duruşmanın bir 
kez daha 17 Ekim 2008 tarihine 
ertelenmesine tepki gösterdi.

Şanlıurfa Adliyesi önünde EMO Yönetim Kurulu üyeleriyle 
EMO Adana Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri,  TMMOB Adana 
İKK Sekreteri, EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı, EMO 
Diyarbakır Yönetim Kurulu üyeleri, Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Saymanı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 60 
kişilik EMO heyetinin yer aldığı grup, bir basın açıklaması yaparak 
tepkisini kamuoyu ile paylaştı.

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Adalet Bakanı Mehmet Ali 
Şahin‘e bugün gönderilen mektupta, hukuk devleti ciddiyeti ile 
bağdaşmayan ödenek yokluğu sorununun ivedilikle çözülerek, 
sanıkların duruşmada hazır bulundurulmaları talep edildi. 
Mektupta Balıkçı davası ile ilgili şu noktalara dikkat çekildi: 
"Davanın sürüncemede kalmasında; yasa değişikliği, yargının ağır 
iş yükü gibi ‘anlaşılabilir‘ nedenlerin yanında, yargılamanın son 
celselerinde gündeme gelen ‘ödenek yokluğu‘ gibi kabul edilemez 
gerekçelerle karşılaşılmaktadır. Yılın daha neredeyse yarısında 
ödeneği bittiği için adalet dağıtamayan bir yargı sistemi ifl as 
etmiş demektir. (...) Bu durum Anayasa‘da ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi‘nde güvence altına alınan ‘adil yargılanma hakkının‘ 
ihlali anlamına gelmektedir. Ülkemizin dünyada ayıplı bir ülke 
olarak anılmasına ve damgalanmasına neden olacak bu sorunun 
ivedilikle çözülmesini, 17 Ekim 2008 tarihinde Şanlıurfa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi‘nde yapılacak olan duruşmada tüm sanıkların hazır 
bulundurulmalarını talep ediyoruz."

HASAN BALIKÇI'NIN KATİLLERİNİN YARGILANDIĞI 
DAVA 6 YILDIR KARARA BAĞLANAMIYOR!

HASANKEYF'E SADAKAT ETKİNLİĞİ 

DÜZENLENDİ
 

7 Ağustos 2008 tarihinde düzenlenen EMO Diyarbakır Şubesi’nin de 
katılımlarıyla yapılan etkinlik, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetici ve 
üyeleri ile Hasankeyf‘i Yaşatma Girişimi bileşenleri ve üyelerinin, sivil 
toplum kuruluşları temsilcileri ve halkın katılımı ile gerçekleştirildi. 

Şubemiz yönetim kurulunun da yer aldığı etkinliklerde, Hasankeyf ve 
Ilısu Barajı, ulusal enerji politikaları ve odamızın bu politikalara bakışı 

hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 

DAVANIN GELİŞİMİ

Hasan Balıkçı‘nın 18 Ekim 2002 tarihinde 
katledilmesinin ardından katiller ve azmettirici 
kısa bir süre içinde yakalandı. 

Balıkçı cinayeti davasında ilk karar Şanlıurfa 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11 Haziran 2004 
tarihli duruşmada verildi. Balıkçı‘nın katil zanlısı 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına (6 ayı hücre 
cezası olmak üzere), azmettirici ile yardım ve 
yataklık yapan sanıklar müebbet hapis cezasına, 
katil zanlısına silahları temin eden sanık ise 16 yıl 8 
ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Ekim 2005‘te sanıklar 
hakkında verilen cezaların, dava dosyasına yeni bir 
delil ve yeni tanıklar eklenmeksizin, yeni Türk Ceza 
Kanunu ve yeni Ceza Muhakemesi Kanunu‘na 
göre yeniden görüşülmesine karar verdi.

Balıkçı davasında ikinci yargılama süreci 2005 yılı 
sonunda başladı. Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi, 
19 Nisan 2006 tarihinde sanıklar hakkında 
yeniden cezalandırma kararları verdi. Ancak bu 
karar da Yargıtay tarafından, yargılamanın bir 
celse tutanağının mahkeme başkanı tarafından 
‘imzalanmasının unutulması‘ şeklindeki tamamen 
usulü bir nedenle bozuldu. 

Balıkçı davasında üçüncü yargılama süreci 
Aralık 2007 tarihinde başladı. Ancak sanıkların 
mahkemeye çeşitli nedenlerle getirilmemesi 
nedeniyle dava duruşmaları sürekli 
ertelenmektedir.

Tutanaktaki imza eksikliğinin giderilmesi 
için tamamen şekli olarak verilen bozma 
kararından bu yana yaklaşık 1 yıl geçmiştir ve 
sanıklar bulundukları cezaevlerinden ödenek 
yokluğu nedeniyle getirilemediği için karar 
verilememektedir. 


