
YÖNETİM KURULU 
EVRAK İSTATİSTİK İŞLEMLERİ

2016–2018 dönemine  ait  22/10/2016 -  03/10/2018 tarihleri  arasında  111 Yönetim Kurulu
toplantısı yapılmıştır. 

2491  sayıda Özlük evrakı,  933 sayıda şikayet görüşmesi,  1428 sayıda diğer idari gündem
evrakı olmak üzere toplam 4852 sayıda idari gündem görüşülmüş ve karara bağlanmıştır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Başka Barolara nakil giden avukat sayısı : 85

Kendi isteğiyle meslekten ayrılan avukat sayısı : 137

Kaydı silinen avukat sayısı : 24

Vefat eden avukat sayısı : 17

Başka Barodan Nakil Gelen Avukat Sayısı : 165

Yeniden Kayıt Suretiyle Kaydı Yapılan Avukat Sayısı : 28

Avukat Kanunu’nun 4.Maddesi Uyarınca Kayıt Yapılan Avukat Sayısı :   8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Staja Başlayan Kişi Sayısı : 1093

Başka Baroya Nakil Giden Stajyer Avukat Sayısı :  23

Başka Barodan Baromuza Nakil Gelen Stajyer Avukat Sayısı :  69

Devamsızlık, Hakimlik Stajını Kazanma v.s Nedenlerle Staj İptali :  36

Sadece Staj Bitim Belgesi Alan Kişi Sayısı :  136

Ruhsat Alan Kişi Sayısı : 670



DİSİPLİN KURULU FAALİYET RAPORU
(20/10/2016 – 02/10/2018)

Önceki Dönemden Devir :  349

2016 Yılı Sonuna Kadar Gelen Dosya Sayısı :    46
(20/10/2016-30/12/2016)
2016 Yılı Sonuna Kadar Çıkan Dosya Sayısı :    30
(20/10/2016-30/12/2016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017 Yılı Gelen Dosya sayısı ;  180
2017 Yılı Karara çıkan dosya sayısı ;    91
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018 Yılı Gelen Dosya Sayısı ;  100
(02/10/2018...)
2018 Yılı Karara çıkan Dosya sayısı ;  110
(02/10/2018…)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEVAM EDEN DOSYALARIN DAĞILIMI 
- Ceza Davası sonucu bekleyen dosya sayısı : 279
- Yargıtay Sonucu bekleyen dosya sayısı : 131
- İnceleme-Karara çıkacak dosya sayısı ;   34
Toplam elde dosya sayısı ; 444

KARARLAR ; 
1) UYARMA   : 31
2) KINAMA : 75
3) PARA CEZASI : 32
4) MESLEKİ FAALİYETLERDEN SÜRELİ  YASAKLAMA : 10
5) MESLEKTEN ÇIKARMA : 16
6) CEZA TAYİNE  YER OLMADIĞINA : 62
7) ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DÜŞME :  1
8) VEFAT NEDENİYLE DÜŞME :  1
9) Birleştirme                                                                               :  3

TEDBİR MAHİYETİNDE İŞTEN YASAKLAMA : 15

TBB’NE İTİRAZA GİDEN DOSYA SAYISI :  43
- ONAMA :  21
- BOZMA :   2
-SÜRE YÖNÜNDEN REDDİNE :   4
-DÜZELTEREK ONAMA :   5
- KALDIRARAK YERİNE KARAR :   3
- SONUÇLANMAMIŞ :   8

2017 Yılında  açılan Soruşturma dosya sayısı : 462  

2018 Yılında  açılan Soruşturma dosya sayısı :  291 (02/10/2018 Tarihi itibari ile) 

       
  Başkan         Yazman             Üye
AV.SERAP DEMİRCAN        AV.METİN ACAR AV.CANAN NİLGÜN DEBRELİ 

               Üye                                 Üye
   AV.NEVRA GÖBELEK AV.ŞERİFE ALTINKAN 



            

2016-2018 DÖNEMİ

TALEPLER VE YAZIŞMALAR



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 5/65 04/11/2016

……………………. PARTİSİ
GENEL BAŞKANLIĞINA
ANKARA

İlgi :  Baromuz üyesi  Av.Figen Karaca ve Av.Aziz Karateke’nin,  02/11/2016 tarihli,  ortak
imzalı dilekçeleri.

İlgide kayıtlı dilekçe ile 07/09/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745
sayılı  Yatırımların  Proje  Bazında  Desteklenmesi  İle  Bazı  Kanun  Ve  Kanun  Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 31, 32, 33, 34 ve 35. maddeleri ile
2942 Sayılı  Kamulaştırma Kanunu’nda yapılan bir  kısım değişiklikler  ve eklemelerin (geçici
11.madde),  kişilerin  anayasal  haklarını  ortadan  kaldıracak  nitelikte  ve  hukuk  devleti  ile
bağdaşmayan değişiklikler olup, anayasaya aykırı olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın iptal davası başlıklı 150.maddesi ile;

Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün veya
bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla
Anayasa  Mahkemesinde  doğrudan  doğruya  iptal  davası  açabilme  hakkı,  Cumhurbaşkanına,
iktidar  ve  ana  muhalefet  partisi  Meclis  grupları  ile  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üye
tamsayısının  en  az  beşte  biri  tutarındaki  üyelere  aittir.  İktidarda  birden  fazla  siyasi  partinin
bulunması halinde, iktidar partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.

Bu nedenle, ilgide kayıtlı dilekçede belirtilen konunun tarafınızca değerlendirilerek, iptal davası
açılması düşünülüyorsa, gereğini takdirlerinize arz ederim.

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : 251 11/11/2016

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Antalya  merkez  adliyesinde  meslektaşlarımızın  kullandığı  kartlı  geçiş  noktalarında,  Antalya
dışından  gelen  meslektaşlarımızın  kimlik  kartları  sisteme  kayıtlı  olmadığından,  mevcut  kart
okuyucuların  değiştirilerek  Başkanlığınız  tarafından  kurulan  sisteme  entegre  edilmesi
gerekmektedir. 

Bu nedenle Antalya merkez adliyesindeki, 3.katta 2 adet, 2.katta 1 adet ve 1.katta 4 adet olmak
üzere  toplam 7  adet  kart  okuyucunun  durumun aciliyetine  binaen  ivedi  olarak  gönderilmesi
hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

   Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 10/25                                        19/12/2016

HÂKİM VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Antalya  Barosu’na bağlı  Finike İlçe Temsilcimiz Av. Özgür Akküçük tarafından verilen ekli
dilekçe ile,

Finike’de hâlihazır üç hâkim bulunduğu, öncesinde ise dört hâkimin bulunduğu ancak onların da
iş yoğunluğu nedeniyle dosyaları tek/çift numaralı dosyalar olarak ayırdıkları, bu dönemde bile
iş yoğunluğu karşısında hâkim yetersizliği ortada iken üç hâkim ile dava dosyalarının görülmeye
çalışıldığı  bu  durumda,  mevcut  görevli  hâkimlerin  görülmekte  olan  dosyalar  hakkında  karar
vermesinin mümkün olamayacağı ve adaletin gecikeceği bildirilmiştir.

Finike’de  yanlızca  Asliye  Hukuk,  Sulh  Hukuk,  Asliye  Ceza  ve  Sulh  Ceza  Mahkemelerinin
varlığı  ve  iş  yoğunluğu  karşısında,  üç  hâkimin  yeterli  olmayacağı,  davaların  uzayacağı  ve
adaletin tecellisinin gecikeceği değerlendirilmektedir.

Anlatılan nedenler ve durumun aciliyeti karşısında Finike Adliyesine en az iki hâkimin atanması
hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Ek: Av. Özgür Akküçük’ ün dilekçe örneği
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı : 291                  21/12/2016

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ve zorlu sürecinden geçen ülkemiz adına son derece üzgün ve
kaygılıyız. Yargının eşit, kurucu ve ayrılmaz bir parçası olarak, üzerimize düşen sorumluluğun
farkındayız ve bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sancılı süreci, hukuk devleti ilke ve
değerlerine  bağlı  kalarak,  dayanışma  duygularımızı  pekiştirerek  atlatacağımızdan  hiçbir
kuşkumuz  yoktur.  Bu  anlamda,  ne  yazık  ki,  anlamakta  ve  açıklamakta  zorlandığımız  bazı
düzenlemeleri  Sayın  Başsavcılıkla  paylaşmak  istiyor  ve  sözünü edeceğimiz  sorunlara  çözüm
üretilmesini bekliyoruz:

Kısaca ve özetle belirtmek gerekirse;

1-İcra  Müdürlüklerinde  yapılması  gereken  iş  ve  işlemler  süresinde  yapılamamakta,  avukat
meslektaşlarımız dosyalarını inceleyememektedir. 
2-Adliye içerisinde bulunan 2 asansör sadece yargıç ve savcı meslektaşlarımıza tahsis edilmiştir.
3-Adliye altında bulunan kapalı otopark avukatların kullanımına kapatılmıştır. Açık otoparkın da
yılbaşından itibaren kullanıma kapatılacağı belirtilmektedir.
4-Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun otoparkı avukatların kullanımına kapatılmıştır.
5- Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun avukat bekleme yerinin ve görüme odalarının
fiziki koşulları yetersizdir. 
6-Adliye  girişindeki  x-ray  cihazından  yargıç  ve  savcı  meslektaşlarımızla  adliye  personeli
geçmezken, yalnızca avukat meslektaşlarımız geçmek zorunda bırakılmıştır. 

Başsavcılığınız uygulamalarının güvenlik gerekçesi ile yapıldığının farkındayız. Ancak güvenlik
problemleri  sebebi  ile  alınan  önlemlerin  yalnızca  avukatları  kapsadığı,  adeta  avukatlardan
arındırılmış  bir  alan  yaratıldığı,  avukatlara  karşı  önyargılı  olunduğu  algısı  tarafımızda
oluşmuştur. Eğer bir önlem alınacaksa herkesi kapsar nitelikte olmalıdır. Zira; HSYK 1. Daire
Başkanı  Sayın  Halil  Koç’un  17  Aralık  tarihinde  bir  gazeteye  verdiği  mülakatta  Hakim  ve
Savcıların üçte birinin ‘Fetö militanı’ olduğunu, bunların bir kısmının yargıdan temizlendiğini,
henüz  belirlenemeyenler  olduğunu  incelemelerin  devam ettiğini  belirtmiştir.  Yine  aynı  oran
Adalet  Bakanlığı  personelinde  olmuş,  birçok  adliye  çalışanı  tutuklanmış  veya  görevden
alınmıştır. Görüleceği üzere birçok hakim, savcı, adliye personeli ‘silahlı terör örgütü üyesi ve
yöneticisi‘  suçlaması  ile  soruşturma  geçirmektedir.  Daha  birkaç  gün  önce  Başkentimizin
merkezinde bir polis, polislik ünvanını ve kimliğini kullanarak Rus Büyükelçisi’nin yanına kadar
gelmiş ve maalesef Sayın Büyükelçiyi öldürmüştür. 

Tüm bunlardan sonra adliyemizde hakim – savcı – adliye personeli- polis -jandarma her türlü
güvenlik  önleminden  muaftır.  Ancak  Sayın  Başsavcılığın  güvenlik  uygulamaları  yalnızca
avukatlara  yöneliktir.  Güvenlik  problemlerinin  yalnızca  avukatlar  tarafından  oluşmadığı
yukarıda verdiğimiz örneklerde açıktır. Barolarımızın ve avukatlarımızın % 99’ u 15 Temmuz
sürecini alnının akıyla geçmiştir. 
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Biz  ülkemizin  geldiği  bu  süreçte  Antalya  Barosu  olarak  Antalya  Adliyesindeki  güvenlik
önlemleri  hususunda  her  türlü  yardımı  Başsavcılığınıza  vermek  istiyoruz.  Ancak  Sayın
Başsavcılığın da uzattığımız bu eli sıkmanızı bekliyoruz. 

Dilekçemizin  bundan  sonraki  kısmında,  yukarıda  başlıklar  halinde  sözünü  ettiğimiz
uygulamalarla ilgili itirazlarımız ve çözüm önerilerimiz: belirtilecektir:

1-Antalya  adliyesine  özgü  olarak  avukatların  ve  katiplerinin  icra  müdürlüklerine  girişi
yasaklanmıştır.  Bu uygulama nedeniyle,  yavaş ilerleyen iş ve işlemler, daha da yavaşlamıştır.
Avukatlar  tarafından  gönderilen  talepler  günlerce  görevli  müdürün  ekranında  beklemekte,
taleplerin  dosyaya  konulması  ve  gereğinin  yapılması  için  gidildiğindeyse  görevli  memurlar
tarafından  önlerinde  bekleyen  yüzlerce  talep  gösterilmektedir.  Ne  yazık  ki  sistem  durma
noktasına gelmek üzeredir. Bunun en önemli nedeni, kuşkusuz, personel sayısı vs başta olmak
üzere yeterli alt yapı olmamasıdır. Önerimiz, yeterli alt yapı oluşturulduktan sonra yeni sisteme
geçilmesi,  bu  sağlanıncaya  kadar  da,  eskiden  olduğu  gibi,  avukatların  ve  katiplerinin  icra
müdürlüklerine girişinin sağlanmasıdır. 

2-Yaklaşık 15 gün önce Antalya adliyesi içerisinde bulunan iki asansör, yalnızca yargıç ve savcı
meslektaşlarımıza  tahsis  edilmiştir.  Antalya  adliyesinin  fiziki  koşulları  düşünüldüğünde  bu
uygulamanın çok ciddi sorunlar doğuracağı açıktır. Antalya adliyesindeki asansör sayısı sınırlıdır
ve bu az sayıdaki asansörün ikisinin de yargıç ve savcılara tahsis edilmesi, asansörleri kullanan
avukat (ortalama 1000) ve yargıç-savcı (ortalama 100) sayısı kıyaslandığında her şeyden önce
matematiksel olarak hatalıdır. Bunun yanında, bu uygulama, yargının eşit ve kurucu bileşenleri
olan yargıç, savcı ve avukatlar arasında ayrımcılık yapıldığı kanısını uyandırmaktadır ki, buna
inanmak  istemiyoruz.  Bu  nedenle,  öncelikle  bu  uygulamanın  kaldırılmasını  ya  da  bu
uygulamadan  avukatların  da,  tıpkı  yargıç  ve  savcılar  gibi  yararlandırılması  gerektiğini
düşünüyoruz. 

3-Adliye altında bulunan kapalı otopark avukatların kullanımına kapatılmıştır. Açık otoparkın da
yılbaşından itibaren  kullanıma kapatılacağı  belirtilmektedir.  Bu uygulamanın  büyük sıkıntılar
doğuracağı açıktır; çünkü Antalya adliyesinin yer aldığı Meltem Mahallesinde bu gereksinimi
karşılayacak otopark alanı bulunmaması bir yana,  bu uygulama avukatların adliye binasından
dışlandığı,  yine  bir  ayrımcılıkla  karşı  karşıya  kalındığı  kanısını  uyandırmaktadır  ki,  buna
inanmak istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki, Avukatlık aynı zamanda bir kamu hizmetidir ve bir
avukat  mesleğini  yürütürken  kamu  görevlisidir.  Bu  uygulamanın  gerekçesi  güvenlik
önlemleriyse,  avukatların  güvenlik  tehdidi  oluşturduğu  varsayımına  dayalı  bu  anlayışa  itiraz
ederiz. Avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığıyla, yargının kurucusu ve bileşenleri olan yargıç,
savcı  ve  avukat  dayanışmasıyla  bağdaşmayan  bu  uygulamadan  vazgeçilmesi  gerektiğini,
otoparkı kullanacak avukatların kimlik ve araç bilgilerinin önceden kayıt altına alınarak sorunun
çözülebileceğini düşünüyoruz. 

4-Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun otoparkı avukatların kullanımına kapatılmıştır.
Bu uygulamanın büyük sıkıntılar doğuracağı açıktır; çünkü cezaevi çevresinde bu gereksinimi
karşılayacak otopark alanı bulunmaması bir yana, bu uygulama avukatların kamusal alanlardan
dışlandığı,  yine  bir  ayrımcılıkla  karşı  karşıya  kalındığı  kanısını  uyandırmaktadır  ki,  buna
inanmak istemiyoruz. Unutulmamalıdır ki, Avukatlık aynı zamanda bir kamu hizmetidir ve bir
avukat mesleğini yürütürken kamu görevlisidir. 
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Bu  uygulamanın  gerekçesi  güvenlik  önlemleriyse,  avukatların  güvenlik  tehdidi  oluşturduğu
varsayımına  dayalı  bu  anlayışa  itiraz  ederiz.  Avukatlık  mesleğinin  onur  ve  saygınlığıyla,
kamusal niteliğiyle, yargının kurucusu ve bileşenleri olan yargıç, savcı ve avukat dayanışmasıyla
bağdaşmayan bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini, otoparkı kullanacak avukatların kimlik
ve araç bilgilerinin önceden kayıt altına alınarak sorunun çözülebileceğini düşünüyoruz. 

5-Antalya  L  Tipi  Kapalı  Ceza  İnfaz  Kurumunda,  müvekkilleri  ile  görüşme  yapmak  isteyen
avukatlar uzun bir süre beklemek zorunda kalmakta, bu sırada oturma, dinlenme, su, çay vs gibi
gereksinimlerini karşılamak üzere “Avukat Bekleme Yeri” yapılması, görüş odalarındaki fiziki
koşulların da iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

6-Antalya adliyesi girişine 2016 yılı başından itibaren X-Ray cihazı konulmuştur. Her ne kadar
avukatların  bu  cihazlardan  geçmesini  doğru  bulmasak  da,  o  süreçte  yargıç  ve  savcı
meslektaşlarımızın  da aynı  uygulamaya  tabi  kılınması  dikkate  alınmıştı.  Gelinen aşamadaysa
hiçbir  yargıç  ve  savcı  meslektaşımız  X-Ray  cihazından  geçmemekte,  çantalarını  da  cihaza
sokmamaktadırlar. Bu uygulama da avukatlara karşı negatif ayrımcılığın bir başka örneği olarak
ne yazık ki sürmektedir. Bu konuda da yargıç, savcı ve avukatlar açısından uygulama birliğinin
sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.  

Antalya Barosu, Türkiye’nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir
hukuk devleti olması için, umutla, iflah olmaz bir iyimserlik ve kararlılıkla mücadele eden bir
Barodur. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi gereği de hukukun üstünlüğünü, insan
haklarını,  mesleğimizin  düzenini,  ahlakını  ve  saygınlığını  korumakla  yükümlenmiştir.  5237
sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 6/1-d Maddesi gereği de “Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek
mahkemeler  ve adlî,  idarî  ve askerî  mahkemeler  üye ve hakimleri  ile  Cumhuriyet  savcısı  ve
avukatlar”  anlaşılır.  Bu  bilinç  ve  perspektifle,  Sayın  Başsavcılıktan,  sorunlara,  Avukatların
penceresinden de bakılarak çözüm üretilmesini bekliyor ve umut ediyoruz. Saygılarımızla. 

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı : 9 05/01/2017

VALİLİK MAKAMINA
ANTALYA

KONU: 03/01/2017 tarihinde basına yansıyan haber içerikleri ile ilgili olarak;

1-02.01.2017  tarihinde  yüksek  ateş  nedeniyle  götürüldüğü  DÖRT  AYRI  HASTANEDE
kimliksiz olduğu gerekçesiyle ACİL TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNULMAMASI nedeniyle
hayatını kaybeden Suriye Uyruklu  yedi yaşındaki Ali İzzet’in ölümünde sorumluluğu bulunan
kamu görevlilerinin tespiti ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması,

2-İlimizde kayıtlı/  kayıt dışı / kimliksiz yaşayan  Suriyeli  Çocukların tespiti ile Eğitim Hakkı
İhlal  edilen  çocukların  eğitim  hakkının  sağlanması  yönünde  ilgili  kurum  ve  kuruluşların
uyarılması ve  ihmali görülen kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılması.

03.01.2017  tarihinde  basına  yansıyan  haberlerden  Antalya'nın  Muratpaşa  İlçesi,  Güzeloba
Mahallesi Aydın Sokak'ta oturan İzzettin Ahmedin; ateşi yükselen 7 yaşındaki oğlunu tedavi için
akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, acil serviste çocuğun
nüfus cüzdanı isteyen görevliye Suriye’li  olduğunu, nüfus cüzdanı olmadığını söyleyince geri
çevrildiği,  bunun  üzerine  çocuğu  Kepez  ilçesinde  bulunan  Sütçüler  Devlet  Hastanesi'ne
götürdüğü,  buradan da aynı  gerekçeyle  geri  çevrildiği,  ardından Güllük  Caddesi'nde bulunan
Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldiği,  burada da  kendisine aynı  yanıtın   verildiği.,  son olarak
çocuğu  Demircikara Mahallesi'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürdüğü,
çocuk aynı gerekçe ile  burada da kabul edilmediğinden  eve götürmek zorunda kaldığı, 05.00
sıralarında çocuğu hareketsiz şekilde bulması üzerine  sağlık ekiplerine haber verdiği ve  gelen
sağlık ekibinin de çocuğun öldüğünü saptadığı öğrenilmiştir. 

Yine aynı haber içeriğinden; 7 yaşındaki oğlu götürdüğü 4 hastanenin  kabul etmemesi nedeniyle
ölen İzzettin Ahmed’in iki çocuğunun daha bulunduğu , kalan iki çocuğunun da kimliksiz olduğu
ve kimliksiz olan çocukların okula da gidemediği anlaşılmaktadır. 

OYSA; 

1- Nisan 2014’te 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile yürürlüğe giren
Geçici Koruma Yönetmeliği ile, Suriyeliler sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine erişim
hakkı elde etmişlerdir.  Anılan yönetmelik gereği  eSağlık ve tıbbi hizmetlere erişim ile ilgili
olarak kamp içinde ve dışında ikamet eden kayıtlı tüm Suriyeliler için kamu sağlık tesislerinde
tıbbi  tedaviye  ücretsiz  erişim  kolaylaştırılmış,  Acil  sağlık  hizmeti  ise  kayıtlı  olsun  veya
olmasın herkes için erişilebilir  hale getirilmiş olmasına ve  11.05.2000 tarihinde yürürlüğe
giren  Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 14. Ve 15. Maddeleri ile özel ve kamuya ait
bütün hastanelerin  acil birimlerinin, bütün  acil başvurularını ayırım yapmaksızın kabul
edeceği  açıkça belirtilmiş olmasına rağmen yüksek ateş şikayeti  ile  hastaneye götürülen
çocuğun götürüldüğü dört ayrı hastaneden kimliksiz olduğu gerekçesi ile geri gönderilmesi
yürürlükteki mevzuatımıza göre olası   kastla insan öldürme suçunun unsurlarını içinde
barındırmaktadır. 
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2- Anayasanın 42. maddesi gereğince ülkemizde eğitim parasız olup İlköğretim ve Eğitim
Kanununa göre ilköğretim zorunludur.

Nisan  2014’te  yürürlüğe  giren  6458  sayılı  Yabancılar  ve  Uluslararası  Koruma  Kanunu
çerçevesinde  Ekim 2014’te yürürlüğe giren Geçici Koruma Yönetmeliği ile ülkemizde bulunan
Suriye vatandaşlarına sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetlerine erişim hakkı tanınmıştır. 23
Eylül 2014 tarihli 2014/21 sayılı “Yabancılara Yönelik Eğitim-Öğretim Hizmetleri” başlıklı bu
genelge ile  Suriyeli  çocuklara sunulacak eğitim hizmetleri  belirli  bir  standarda bağlanmış  ve
güvence  altına  alınmıştır.  Genelgeye  göre;  Türkiye’deki  yabancı  öğrencilerin  eğitim öğretim
hizmetleri Bakanlık ve İl Komisyonları tarafından yürütülmektedir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri
bünyesinde ise bir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü başkanlığında her tür ve
derecedeki  eğitim kurumundan en az  bir  müdür  ve  yabancı  öğrencilerle   ülakat  yapabilecek
yabancı dil öğretmeni veya tercüman ile vali tarafından gerekli görülen İl Göç  Müdürlükleri, İl
Emniyet  Müdürlüğü,  İl  AFAD  Müdürlüğü,  İl  Müftülüğü,  İl  Aile  ve  Sosyal  Politikalar
Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü kurumlarından yetkili birer kişi ve Geçici Eğitim Merkezleri
bulunan  illerde  eğitim  koordinatörlerinden  oluşmaktadır.  Söz  konusu  genelge  çerçevesinde
Türkiye’deki yabancı öğrenciler ;

Kayıt kabulü için gerekli olan şartları taşıyan öğrenciler, diploma ve öğrenim belgelerine göre
denklikleri yapılarak yerleştirilmekte ve öğrenim göreceği okula yönlendirilerek eğitim öğretim
hizmetinden  faydalanmaktadır.  Yabancı  kimlik  numarası  bulunan  yabancıların  her  türlü  veri
girişi  e-okul  ve  yaygın  otomasyon  sistemleri  üzerinden  yapılmakta,  İkamet  izni  olmayan,
yabancı kimlik numarası edinemeyen, ilgili kurumca yabancı tanıtma belgesi verilmek suretiyle
kayıt altında olan ve sınır dışı edilmeyenler de dahil olmak üzere yabancı öğrencilerden öğrenim
belgesi bulunmayanlar, beyanlarına dayalı olarak mülakat, gerektiğinde yazılı veya sözlü sınav
yoluyla ülkelerinde öğrenim gördükleri sınıf seviyesi üzerinden  denkliği belirlenerek öğrenim
göreceği eğitim öğretim kurumuna yönlendirilmektedir.

Mevcut yasal düzenlemelere göre ilimizde ikamet eden Suriyelilerin kayıt  ve  kimlik edinme
işlemlerinin yürütülmesi İl Göç Müdürlüğünün , sağlığa erişim haklarının sağlanması İl Sağlık
Müdürlüğü’nün ,  eğitim-  öğretim haklarından  yararlanmaları  İl  Milli  Eğitim Müdürlüğü’nün
yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen bugüne kadar ilimizde kaç Suriyelinin ikamet ettiği
konusunda net bir bilgiye erişilemediği gibi 03.01.2017 tarihinde basına yansıyan haberlerden
ilimizde ikamet eden Suriye uyruklu şahısların bir kısmının da kimliksiz/ kayıt dışı yaşamakta
olması  güvenlik  zafiyetinin  yanı  sıra  kayıt  dışı/  kimliksiz  yaşayan   bu  kişiler  yönünden  de
sağlık , eğitim ve sosyal yardım imkanlarından mahrumiyete sebebiyet vermektedir. 

Açıklanan nedenlerle; 
1- Yüksek  ateş  nedeniyle  götürüldüğü  dört  ayrı  hastanede  kimliksiz  olduğu  gerekçesi  ile

ACİL  TIBBİ  MÜDAHALEDE  BULUNULMADIĞI  İÇİN  hayatını  kaybeden  Suriye
Uyruklu  yedi yaşındaki Ali İzzet’in ölümünde sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin
tespiti ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması,

2- İlimizde  ikamet  eden kayıtlı/  kayıt  dışı  /  kimliksiz  /  koruma ve  bakım ihtiyacı  altında
bulunan Çocukların tespiti,

Meltem Mah.3822. Sokak Barohan Kat:2 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel.: 0.242.238 61 55 (5 Hat)  Faks : 0.242.237 10 73

e – mail: antalyabarosu@hotmail.com
www.antalyabarosu.org.tr

http://www.antalyabarosu.org.tr/
mailto:antalyabarosu@hotmail.com


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
3- Barınma,  Sağlık,  Eğitim  ve  sosyal  yardım  ihtiyacı  altındaki  çocuklar  için  gerekli

hizmetlerin ivedilikle ve hassasiyetle yürütülmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşların
uyarılması, yönünde gereğinin yapılmasını dileriz. 

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı : Gündem 18/57                            12/01/2017

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

KONU : Amme alacağı  nedeniyle  Avukatların  UYAP sisteminde  kayıtlı  banka  ve  barokart
hesaplarına uygulanan hacizler hakkında.

AÇIKLAMASI :

Bilindiği  üzere  2004 sayılı  İcra  İflas Kanunu’nda değişiklik  yapan ve kamuoyunda 3.  Yargı
Paketi  olarak  adlandırılan  02/07/2016  tarih  ve  6352 Sayılı  yasa  ile  değiştirilen  İİK.nun 9/2.
Maddesinde;  “ İcra  ve iflas  dairelerince yapılması  gereken her türlü nakdî  ödeme,  ilgilisinin
gösterdiği  banka hesabına  aktarılmak  üzere,  icra  müdürü  tarafından  resen  bankaya  verilecek
talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en
geç üç iş günü sonuna kadar verilir.” denilmek suretiyle icra dairelerinden nakit ödeme yapılma
uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’nın ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına hitaben gönderdiği
04/01/2013 tarih ve 36728904-2013/21 sayı no’lu yazısının A. Kasa İşlemleri/2 nolu bölümünde
“İlgililerce yapılacak olan harç, vergi ve ihale teminatları dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas
dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da
anlaşmalı  banka  olan  Vakıfbank  tarafından  icra  ve  iflas  dairelerine  kurulacak  POS  cihazı
üzerinden yapılmasının sağlanması ” istenilmiştir.

6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun’un  70.  Maddesinde
haczedilmeyecek mallar sayılırken aynı maddenin 2. Bendinde ‘Borçlunun şahsı ve mesleği için
gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus
kitap ve eşyası.’ denilmektedir.

2004 sayılı  İİK.nun, Haczi caiz olmayan mallar ve haklar başlıklı 82/2.maddesi ile de benzer
şekilde hüküm getirilerek ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan
borçlunun  mesleğini  sürdürebilmesi  için  gerekli  olan  her  türlü  eşya”nın  haczedilemeyeceği
hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda 4 bend halinde izah edilen nedenlerden dolayı  şu anda vekil  sıfatıyla  görev yapan
avukatlar icra takibi başlatırken Vakıfbank’ta zorunlu olarak açılan avukat hesabını kullanarak
banka tarafından verilen banka kartı  ile  icra dairelerindeki  POS cihazlarından gerekli  harçlar
yatırılabilmektedir.  Ayrıca  UYAP (Ulusal  Yargı  Ağı  Projesi’  sisteminde  bir  dosyaya  masraf
yatırabilmesi içinde banka hesabı ya da Baro Kart kullanılabilmektedir.İcra dosyasına borçlular
tarafından yatırılan paralar ise İİK.nun 9/2. Maddesi uyarınca zorunlu olarak alacaklı vekilinin
banka hesabına aktarılmaktadır. Dolayısı ile dosyada vekil sıfatıyla hareket eden avukat da banka
hesabına yatırılan parayı çekerek müvekkiline ödeyebilmektedir.
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Tüm  bu  düzenlemeler  ışığında  bir  Avukatın  mesleğini  yapabilmesi  için  gerek  İİK.nun  9/2.
Maddesi, gerekse Adalet Bakanlığı’nın uygulamaları sonucunda zorunlu hale gelen Vakıfbank
ve Baro Kart hesaplarına idarenizce haciz ve bloke konulması hukuka aykırı olduğu gibi pratikte
de  mesleğini  yapamayacak  duruma  gelen  bir  avukattan  idarenin  alacağını  tahsil  edememesi
sonucunu doğuracaktır. Ayrıca gerek banka hesaplarındaki paranın gerçek hak sahibinin istihkak
iddiası nedeniyle meslektaşımız ile idareniz arasında, gerekse mesleğini yapamayacak duruma
gelmesi  nedeniyle  meslektaşımız  ile  idareniz  arasında  ki  durum  yargıya  taşınabileceğinden
hukuka aykırı bu uygulama konusunda belirtilen mevzuatlar doğrultusunda hareket edilmesi ve
bu yönde bir uygulama varise ivedilikle durdurulması hususu önem taşımaktadır.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, var ise bu konudaki uygulamanın durdurulmasını
ve konuyla ilgili tarafımıza bilgi verilmesini önemle rica ederim.

       Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı
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Sayı: Gündem  10/19                 31 /01/2017

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

KONU:  Avukatlık  Kanununa  Göre  Avukatların  Bilgi  ve  Belge  Taleplerinde  Uygulanacak
esaslar hakkında.

                      1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 2. Maddesi (Değişik: 02.05.2001-4667/2 md.)
gereğince   “Yargı organları,  emniyet  makamları,  diğer kamu kurum ve kuruluşları  ile kamu
iktisadi  teşebbüsleri,  özel  ve  kamuya  ait  bankalar,  noterler,  sigorta  şirketleri  ve  vakıflar
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel
hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla,  bu  kurumlar  avukatın  gerek   duyduğu  bilgi  ve  belgeleri
incelemesine  sunmakla  yükümlüdür. Bu  belgelerden  örnek  alınması  vekâletname  ibrazına
bağlıdır.  Derdest  davalarda  müzekkereler  duruşma  günü  beklenmeksizin  mahkemeden
alınabilir.” denilmektedir.

         4667 sayılı (Avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun) 

 Kanunun genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde de, avukatlara görevlerini yerine
getirmelerine  yardımcı  olacak kuruluşlara açıklık  getirilerek  bu kuruluşlardan bilgi  ve
belge toplayabilme yetkisinin verildiği belirtilmektedir. 

       Avukatlık Kanunu madde 2’ye eklenen fıkranın amaçlarından biri de,
delillerin yargılama öncesinde toplanmasıyla, davaların süratle sonuçlandırılmasıdır. Yine,
dava açmadan delil toplama yoluna giden avukatın dava açılmasına gerek duymaması da
mümkündür.  Böylelikle  avukat  gereksiz  yere  yargının  meşgul  edilmesini  de
engelleyecektir.  Yine  2.  maddenin  aynı  fıkrasında  bulunan,  “avukatlara  görevlerinin
yerine getirilmesinde yardımcı olma” zorunluluğundan da bu anlam çıkartılabilir.

Avukatlık Kanunun emredici hükümleri uyarınca Avukatlara tüm bilgi ve
belge taleplerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olunması, rica olunur.

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı: Gündem  10/19     31 /01/2017

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

KONU:  Avukatlık  Kanununa  Göre  Avukatların  Bilgi  ve  Belge  Taleplerinde  Uygulanacak
esaslar hakkında.

                      1136 Sayılı Avukatlık Kanunun 2. Maddesi (Değişik: 02.05.2001-4667/2 md.)
gereğince   “Yargı organları,  emniyet  makamları,  diğer kamu kurum ve kuruluşları  ile kamu
iktisadi  teşebbüsleri,  özel  ve  kamuya  ait  bankalar,  noterler,  sigorta  şirketleri  ve  vakıflar
avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel
hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla,  bu  kurumlar  avukatın  gerek   duyduğu  bilgi  ve  belgeleri
incelemesine  sunmakla  yükümlüdür. Bu  belgelerden  örnek  alınması  vekâletname  ibrazına
bağlıdır.  Derdest  davalarda  müzekkereler  duruşma  günü  beklenmeksizin  mahkemeden
alınabilir.” denilmektedir.

         4667 sayılı (Avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun) 

 Kanunun genel gerekçesinde ve madde gerekçelerinde de, avukatlara görevlerini yerine
getirmelerine  yardımcı  olacak kuruluşlara açıklık  getirilerek  bu kuruluşlardan bilgi  ve
belge toplayabilme yetkisinin verildiği belirtilmektedir. 

  Avukatlık Kanunu madde 2’ye eklenen fıkranın amaçlarından biri de, delillerin
yargılama  öncesinde  toplanmasıyla,  davaların  süratle  sonuçlandırılmasıdır.  Yine,  dava
açmadan  delil  toplama  yoluna  giden  avukatın  dava  açılmasına  gerek  duymaması  da
mümkündür.  Böylelikle  avukat  gereksiz  yere  yargının  meşgul  edilmesini  de
engelleyecektir.  Yine  2.  maddenin  aynı  fıkrasında  bulunan,  “avukatlara  görevlerinin
yerine getirilmesinde yardımcı olma” zorunluluğundan da bu anlam çıkartılabilir.

Avukatlık  Kanunun  emredici  hükümleri  uyarınca  Avukatlara  tüm  bilgi  ve  belge
taleplerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yardımcı olunması, rica olunur.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 74                            15/02/2017

TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ
ANTALYA ŞUBESİNE

İlgi:  04/01/2017 tarihli yazınız

İlgi tarihli yazınız ile İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak bilgi
istenmektedir.Bu bağlamda; 

1-  Baromuz  bünyesinde  şiddet  gören  kadınları  yasal  hakları  konusunda  bilgilendiren,
yönlendirme yapan bir kurulumuz bulunmaktadır. Bu kurul Antalya Barosu Kadın Hakları ve
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2- Kurul hâlihazırda 2009 yılından beri faaliyet göstermektedir.

3-  2015 yılında  Adli  Yardım hizmetlerinden  şiddet  gören  607 kadın  yararlanmıştır.  Toplam
yararlanıcı sayısı ise 715’dir. Buna göre oran %85’dir.

4-  2015  yılı  Adli  Yardım  hizmeti  bütçesinden  şiddet  gören  kadınlar  için  ayrıca  bir  pay
ayrılmamıştır. 
Ancak normal şartlar altında Adli Yardım başvurusu yapılırken talep edilen maddi durum belgesi

(üzerine  kayıtlı  taşınır/taşınmazların  sorgulanması  için)  ve  e-devlet  şifresi  (gelir  tespiti  için)

sığınma evinden başvuru yapan  kadınlar  için  aranmamaktadır.  Bu durumdaki  kadınlara  Adli

Yardım Kurulu tarafından ücretsiz avukat ataması yapıldığı için ayrı bir bütçe ayrılmasına gerek

kalmamaktadır. Bilgilerinize arz ederim.  Saygılarımla.

  Av. Polat BALKAN
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı : 48 20/02/2017

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
SAYIN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Basına  ve  kamuoyuna  yansıyan  ve  şu  ana  kadar  yalanlanmayan  haberlere  göre,  Antalya
Cumhuriyet  Başsavcı  Vekili  olarak  görev  yapan  Cevdet  KAYAFOĞLU’na  ait  olan  twitter
hesabından, “PKK anayasa referandumunda hayır çağrısı yapmış. Sandıkta hayır diyecek olanlar
PKK ile aynı  muameleyi  göze alıyorlar demektir.  Küsmece yok” ve “Referandumda HAYIR
diyeceklerin dikkatine. Vereceğiniz HAYIR oyu aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim
yoktu demeyin.” tweetleri paylaşılmıştır.

Bu paylaşımlar;

Kendisi  gibi  düşünmeyene,  yaşamayana  tahammülü  olmayan,  ayrıştırıcı  ve  kutuplaştırıcı  bir
yaklaşımın sonucudur.

Evrensel ve ulusal hukukun temel kurallarıyla etik kuralların çiğnenmesi, hukuk devletinin bütün
ilke ve değerlerinin yok sayılması, özgürlüklere kelepçe vurulması anlamına gelmektedir.

İfade özgürlüğüne yönelik ağır bir saldırıdır.

Toplumun yargı eli ile tehdit edilmesidir.

Güçler  ayrılığının  sağlandığı  ve  hakların  güvence  altına  alındığı,  Anayasal  bir  devlet  olsun
isteriz.  Bu  anlamda,  hukuk  devletinin  bir  gereği  olarak,  tarafsız  bir  şekilde  kamu  adına
soruşturma yetki,  görev ve sorumluluğuyla  donatılan bir Başsavcı vekili,  nasıl olur da tehdit,
halkı  kin  ve düşmanlığa  tahrik  ya  da  aşağılama,  görevi  kötüye  kullanma,  Seçimlerin  Temel
Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri  Hakkında  Kanuna  muhalefet  gibi  birçok  suçu  bilerek  ve
isteyerek işler! Yoksa bu paylaşımlarla, yürütülmekte olan bir soruşturma, rapor, ifade vs var da
suçlamalardan kurtulunmaya mı çalışılmaktadır!

Sonuç  olarak  ve  özetle,  suç  oluşturan  ve  mesleğe  olan  saygı  ve  güveni  gideren  nitelikteki
paylaşımları  nedeniyle  Antalya  Cumhuriyet  Başsavcı  Vekili  Cevdet  KAYAFOĞLU hakkında
inceleme/soruşturma yapılmasını ve sonuca göre gerekli disiplin cezasının uygulanmasını arz ve
talep ederiz.

     
    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı: 52                    27/02/2017

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

Bölge Adliye Mahkemesi binası 1. katında bulunan ve diğer adliyelerde olduğu gibi, işin doğası
gereği avukatlarca kafeterya olarak kullanılacak alanın tefriş işlemleri de Baro Başkanlığımızca
yapılacak olup, söz konusu kafeteryanın işletmesinin Baro Başkanlığımıza tahsis edilmesi için
gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla.
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Sayı: 66                   13/03/2017 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi: 09/03/2017 tarih ve B.M.2017/3862 sayılı yazınız.

Haricen haberdar olduğumuz üzere ilgide kayıtlı yazınızda;

“1-Ekli  yazı  ve  ekindeki  vatandaş  dilekçesinde  açıklandığı  üzere,  üzücü  bir  olaya  meydan
vermemek amacı ile C. savcıları ve hakimler hariç olmak üzere Adliye’ye giren hiç kimsenin
duyarlı  kapılardan  usulüne  uygun  bir  şekilde  geçmeden  içeriye  girişine  izin  verilmemesi  ve
eşyalarının da mutlak surette X-Ray cihazlarından geçirilmesi kuralına titizlikle uyulmasını: 

2-Açık ve kapalı otoparklara yıkatmak için bile olsa kayıtlı ve sticker verilmiş araçlardan başka
aracın  girişine  kesinlikle  izin  verilmemesi  gerektiğinin  tüm  personele  tebliğini  ve  gereğini
önemle rica ederim” denmiştir.

Her ne kadar Baromuz ilgili yazının dağıtımında yer almasa da, söz konusu yazı gereği yapılacak
uygulamadan meslektaşlarımızın doğrudan etkilenecek olması ve yazı içeriğinden yargının eşit
ve  kurucu  bileşeni  olan  Avukatlarla,  Yargıçlar  ve  Cumhuriyet  Savcılarının  ayrıştırıldığı  ve
Avukatların  ötekileştirildiği  anlaşıldığından,   ilgi  yazı  ve  ilgi  yazıya  temel  oluşturan  tüm
yazışmaların tarafımıza tebliğ edilmesi konusunda gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 
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Sayı: Gündem 25/33                  24/03/2017

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Bilindiği üzere Antalya’da Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) kurulmuş ve faaliyete başlamıştır.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi’nin yargı çevresi içinde Antalya,Afyon,Burdur,Denizli,Isparta
ve Mersin bulunmaktadır. 

Bölge Adliye Mahkemesi binasına ilişkin teknik bilgiler şunlardır:

a)Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu binada her katta 1 adet olmak üzere 7 adet avukat
bekleme odası bulunmaktadır. Bunlardan 3 tanesi 57 m²,  2 tanesi 59 m², 1 tanesi 29 m², 1 tanesi
de 27 m²’dir. 

b)Bölge Adliye Mahkemesi’nin bulunduğu binanın 1.katında 209 m² kapalı alan ve 240 m² de
açık alana sahip “Baro Kafeteryası” bulunmaktadır.

c)Mevcut bu kafeteryanın Baro Başkanlığımızca işletilebilmesi için Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet  Başsavcılığına  yazılan  yazı  ekte  sunulmuştur.  Kafeterya  içinde  bulunan  alan
içerisinde kafeterya işletmesine yönelik herhangi bir çalışma da yapılmamış vaziyettedir. 

d)Avukat bekleme odalarının ve Baro kafeteryasının mevcut halinde işlevsel ve ihtiyacı gören
bir tefriş yapılmamıştır. Sadece birkaç sandalye ve sehpa bulunmaktadır. 

Bu aşamada avukat odalarının avukatlara, mesleğimizin onur ve vakarına yakışır şekilde tefriş
edilmesi gerektiği açıktır. Ancak bu kadar geniş bir bölgeye hizmet verecek ve fiziken çok büyük
olan bu mekanların Baromuz imkanları ile tefriş edilmesi olanaklı değildir. 

Bölge Adliye  Mahkemesi  yetkilileri  ile  yapılan  görüşmeler  ve Baromuzca yapılan çalışmalar
sonucu alınan en uygun ve işlevsel çalışma ve teklifi ekte sunulmuştur.

Bu mekanların CMK ve Adli Yardım hizmetlerinde de kullanılacağı dikkate alınarak, yazımız
ekinde ayrıntılı dökümü yapılan bütçenin Başkanlığımıza tahsisi konusunda gereğini arz ve talep
ederim. Saygılarımla.
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Sayı:67                                       28/03/2017

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
ANKARA

Konu: Hukuk Fakültelerinin öğrenci kontenjanı ve eğitim kalitesi hakkındaki değerlendirme ve
taleplerimizdir.

1136 s.lı Yasa’nın 76/1. Maddesi göre; “Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek
mensuplarının  birbirleri  ve  iş  sahipleri  ile  olan  ilişkilerinde  dürüstlüğü  ve  güveni  sağlamak;
meslek  düzenini,  ahlakını,  saygınlığını,  hukukun  üstünlüğünü,  insan  haklarını  savunmak  ve
korumak,  avukatların  ortak  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla  tüm  çalışmaları  yürüten  tüzel
kişiliği  bulunan,  çalışmalarını  demokratik  ilkelere  göre  sürdüren  kamu  kurumu  niteliğinde
meslek kuruluşlarıdır.” Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için de 1136 s.lı Yasa’nın 3/b
maddesi  uyarınca  hukuk  fakültesi  mezunu  olmanın  zorunlu  şartlarından  olduğu  izahtan
varestedir.

Son yıllarda  hukuk fakültesi  sayısının  kontrolsüz bir  şekilde artması  ve yine  bununla
orantılı olarak hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının ölçüsüz bir şekilde belirlenmesi
nedeniyle ülkemizde hukuk fakültesi mezunu sayısında neredeyse patlama denecek ölçüde artış
olmuş be durum doğal olarak tüm baroların ve tabii ki Antalya Barosu’nun stajyer ve avukat
sayısında ihtiyacın üzerinde ciddi artışlara neden olmuştur.

2547 s.lı Yasa’nın 4/a-7 maddesinde yükseköğretim amaçları arasında,  “Öğrencilerini;
İlgi  ve  yetenekleri  yönünde  yurt  kalkınmasına  ve  ihtiyaçlarına  cevap  verecek,  aynı
zamanda kendi geçim ve mutluluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve
genel kültürüne sahip, vatandaşlar olarak yetiştirmek,” de sayılmakta ve yine aynı yasanın
5/h maddesinde ise, yükseköğretim ana ilkelerinden biri olarak, “Yükseköğretim kurumlarının
geliştirilmesi,  verimlerinin  artırılması,  genişletilmesi,  verimlerinin  artırılması,
genişletilmesi  ve  bütün  yurda  yaygınlaştırılması  amacına  yönelik  olarak  yenilerinin
açılması,  öğretim  elamanlarının  yurt  içinde  ve  dışında  yetiştirilmeleri  ve
görevlendirilmeleri, üretim – insangücü – eğitim unsurları arasında dengenin sağlanması,
yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, milli eğitim politikası ve
kalkınma  planları  ilke  ve  hedefleri  doğrultusunda  ülke,  çevre  ve  uygulama  alanı
ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim- öğretimi de kapsayacak
şekilde planlanır ve gerçekleştirilir.” hükmü zikredilmektedir.

Yasa  hükümleri  yükseköğretimin  amaç  ve  ana  ilkelerini  bu  şekilde  belirleyince,
Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  bir  fakültenin  açılmasına  karar  verilir  iken  birçok  diğer
faktörün yanında her şeyden önce iki hususa ilişkin sorunun cevaplandırılması gerekmektedir:

a-)Bu fakülte evrensel niteliklerde branş elemanı yetiştirebilecek eğitim kalitesine
sahip midir?

b-)Bu  fakülte  mezunlarının  sayısı  o  ülkenin  sosyoekonomik  gerçekleri  ile  ve  o
branştaki ihtiyaç ile doğru orantılı mıdır?
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Kurumunuzun  Türkiye’de  hukuk  fakülteleri  açılırken  ve  bu  fakültelerin  öğrenci
kontenjanları  belirlenirken bu soruların yanıtını  bilimsel  ve gerçekçi  bir  şekilde araştırmadan
tasarrufta bulunduğu düşünülmektedir.  Çünkü 31.12.2016 itibariyle  Türkiye’de toplam avukat
sayısı  100.461’dir. Bu sayı 31.12.2015 itibariyle  93.573’dür. (Bir yıl içinde Türkiye genelinde
avukatlık mesleğine 7.088 hukuk fakültesi  mezunu daha dahil  olmuştur.)  Bu sayı  31.12.2000
itibariyle ise 41.427 idi. 16 yıllık bir süreçte Türkiye’de avukat sayısında iki katından daha fazla
(yaklaşık % 142,50) bir  artış  olmuştur.  Hâlbuki  Türkiye’nin, 2000-2014 döneminde nüfus
artış oranı % 14,5 ve 2001 -2014 döneminde yıllık ekonomik ortalama büyüme oranı %
4,89 olmuştur. Antalya Barosu’nun da 31.12.2000’de mevcudu 1125 iken bugün itibariyle 3642
olmuştur.  Yaklaşık  16 yıllık  süreç  içerisinde  Antalya Barosu’ndaki  üye sayısındaki  artış
Türkiye ortalamasının üstünde olup yaklaşık % 323,73 oranındadır.  Bu cümleden olarak
2005  yılında  Antalya  Barosu’ndaki  stajyerin  sayısı  117  iken  bu sayı  bugün  itibariyle  400’e
çıkmıştır.  (12 yıl içinde artış oranı %341,88)  Keza diğer tüm Barolarda da benzer oranda ve
sayıda artışlar yaşanmıştır/yaşanmaktadır.

Yine bugün itibariyle  Türkiye’deki hukuk fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı  70.000
civarındadır. Önümüzdeki en geç 5 yıl içinde bu öğrencilerin en az 55.000’inin avukat olacağı
öngörülmekte olup bu da önümüzdeki 5 yıl  içinde avukatlık mesleğine mevcudunun yaklaşık
%55,2’si  oranında  yeni  üyenin  katılacağını  göstermektedir  ki  dünyanın  hiçbir  yerinde  hiçbir
akademik  meslek  örgütünde şartlarda  önemli  bir  değişiklik  olmadan  üye  sayısında  bu kadar
büyük  oranlarda  değişiklik  olabilmesi  mümkün  değildir.  Bu  sağlıklı,  kontrol  edilebilir  ve
Türkiye’deki  gelişmişlik  oranıyla  dolayısıyla  gerçek  ihtiyaçla  uyumlu  gerçekçi  bir  artış  asla
değildir.  Bilakis  kontrolsüz,  tabiri  caizse  hormonlu  bir  artıştır.  Bu artışın sebebi  ise  hukuk
fakülteleri  sayılarının çokluğunun yanı sıra fakültelerin öğrenci kontenjanlarındaki sayı
fazlalığıdır.

Bu  bakımdan  hem  Hukuk  Fakültelerindeki  eğitim  kalitesinin  arttırılması  ve  hem  de
kontenjanların ülkenin ihtiyaçları ile uyumlu hale gelebilmesi için bir dizi düzenlenmeye ihtiyaç
vardır.

Bu bağlamda;
1-) Hukuk Fakültelerindeki  her bir ana bilim dalında Doçent ve Yardımcı Doçent

düzeyinde en az bir öğretim üyesi istihdam edilme imkânı yok ise, Hukuk Fakültesi açılmasına
müsaade edilmemelidir.

2-)  Hukuk Fakültelerine lisans eğitimi öncesi bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfı konularak
hazırlık sınıfında zorunlu olarak Hukuk Başlangıcı, Roma Hukuku, Felsefe, Sosyoloji, Mantık,
Hukuk  Tarihi,  Siyasi  Tarih,  Türk  Dili  ve  Edebiyatı  ile  Türkçe  Kompozisyon  derslerinin
okutulması,  bu  derslerin  tamamı  öğrenci  tarafından  geçilmeden  Hukuk  Lisans  Eğitiminin
başlatılmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

3-) Hukuk  Fakültelerinde  2017/2018  öğretim  yılından  itibaren  mevcut  öğrenci
kontenjanları öğrenci mevcudunun ¼ üne kadar düşürülerek öğrenci kabulü yapılmalıdır.

4-)  Son  dönemde  üniversitelerden  ihraç  edilen  akademisyenler  nedeniyle  hukuk
fakültelerinin bu durumdan ne şekilde etkilendiği değerlendirilmeli, öğretim üyesi sayısı eğitim
veremeyecek düzeyde düşen Hukuk Fakülteleri için kapatılmaları da dahil her türlü  tedbir
alınmalıdır.
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  5-)  Hukuk Fakültelerinin sayısını ve öğrenci kontenjanlarını belirler iken hem Türkiye
gerçeklerini,  Türkiye’deki  demografik,  ekonomik,  vb gelişme oranlarını  göz önüne almalı  ve
hem de Adalet Bakanlığı’nın, Türkiye Barolar Birliği’nin ve Baroların düşünce ve önerilerine
başvurulmalıdır.  Adı  geçen  kurumlardan  Türkiye’deki  hâkim,  savcı  ve  avukat  ihtiyacı
gerçekçi bir şekilde öğrenilip değerlendirilmeden, hukuk fakültesi kurulması da kontenjan
sayılarının belirlenmesi de kamu hizmetinin amacına uygun bir tasarruf olmamaktadır.

Yukarıda  arz  ettiğimiz  taleplerimizin  ivedilikle  gündeminize  alınarak  taleplerimiz
doğrultusunda tasarrufta bulunulmasını ve süreç hakkında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.
Saygılarımla. 

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı: Gündem 28/39        05/04/2017

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
(UZLAŞTIRMA BÜROSU)
 
Meslektaşlarımızdan gelen bildirimlerde;

a)  Yapılan  yasal  değişiklik  kapsamında  Antalya  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından
uzlaştırmacılarla  yapılmış  olan  toplantıda  taraflardan  birisinin  şehir  dışında  olması  halinde
Uzlaşma  Bürosundan  talimat  ile  işlem  yapılabileceğinin  belirtildiği;  ancak  yapılan
görevlendirmelerde  taraflardan  şehir  dışında  olanlarla  ilgili  olarak  uzlaştırma  raporunun
imzalanması  için  Uzlaştırma  Bürosundan talimatla  işlem yapılması  talep  edildiğinde,  görevli
personelce “uzlaştırma  raporunun  posta  ile  gönderilmesi  gerektiği,  ilgilinin  de  imzalayarak
posta ile geri  göndereceği,  yerleşmiş  uygulamanın bu yönde olduğu, talimat  uygulamalarının
olmadığının ” söylendiği;
Ancak uygulamada, uzlaşma raporunun (meslektaşlarımızın yanında  imzalanmadığı için) kimin
imzaladığını  teyit  etmeleri  ve imzanın  ilgili  kişiye  ait  olduğundan emin olmalarının  olanaklı
olmadığı; bu durum ise meslektaşlarımız açısından uzlaştırmacı olarak ileride telafisi imkansız
zarar doğurabileceği;
 
b) Uzlaştırma Büro Savcıları ile yapılan görüşmelerde ise   “postayla gönderilmesi ve ilgilinin
imzalamasından sonra postayla geri göndermesi şeklinde uygulanması gerektiğinin” söylendiği;

c)  Yine cezaevinde  tutuklu veya  hükümlü olan kişilerle  uzlaştırma kapsamında nasıl  iletişim
kurulacağı ve uzlaştırma raporunun nasıl imzalatılacağı;

d)Aynı  şekilde  şehir  dışındaki  cezaevlerinde  tutuklu  veya  hükümlü  olan  kişilerle  uzlaştırma
kapsamında nasıl iletişim kurulacağı ve uzlaştırma raporunun nasıl imzalatılacağı;

konularında uygulama birliğini sağlamak ve aynı zamanda gerek taraflar gerekse uzlaştırmacı
avukat  bakımından  mağduriyete  neden  olunmaması  açısından  uygulamanın  nasıl  yapılacağı
konusunda görüş bildirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı:86               12/04/2017

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Baro Başkanlığımız ile Ankara Barosu Başkanlığı arasında 03/04/2017 tarihli mAV-i Duruşma
Takip  Sistemi  lisans  sözleşmesi  akdedilmiştir.  Söz  konusu  sözleşme  gereğince  Ankara’da
yaklaşık  1  yıldır  uygulanan  duruşma  takip  sistemi  Ankara  Barosu  tarafından  Antalya  yargı
çevresinde de kullanıma açılacaktır. Duruşma takip sistemi uygulamasının hizmete girmesi ile
Antalya  yargı  çevresindeki  Avukatlar  duruşmalarının  sırasını  ve  duruşma  günlerini  takip
edebileceklerdir.  Bu  durum  Avukatlar  ve  mahkemeler  yönünden  ciddi  zaman  tasarrufu
sağlayacak olup, tüm yargı bileşenlerinin yararına olacaktır.

Sistemin  Ankara  Barosu  tarafından  yapılması  gereken  teknik  altyapısı  bitmek  üzeredir.  Bu
suretle  Başsavcılığınız  aracılığı  ile  Adalet  Bakanlığından  Ankara  Barosu’na  sağlanan  bilgi
akışının Ankara Barosu’nun teknik altyapısı kullanılarak Başkanlığımız için de sağlanması için
gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

    
    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Ek: 1 (protokol)
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Sayı:91       17/04/2017

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA

Konu : Kadına Yönelik Şiddetin ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ilişkin Mevzuat hakkında. 

Kadına Yönelik Şiddetin Ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi İçin Ulusal Mevzuatın Uygulanması Hususunda 
Karşılaşılan Zorluklar aşağıda belirtilmiştir.
 

1. Kollukta (jandarma veya poliste), savcılıkta ve mahkemede şiddet mağdurlarına avukat hakkı
anlayabilecekleri bir şekilde açıklanmamakta ya da hatırlatılmamaktadır.

2. Ölüm  nedeni  bilinmemekle  birlikte,  cinayet  ihtimali  göz  önüne  alınarak,  haklarının
savunulabilmesi amacıyla tüm ölen kişiler için İstanbul Sözleşmesi madde 48 ve CMK madde
234/2  gereğince derhal BARONET sisteminden  zorunlu  avukat  atanması  gerekirken,  ancak
dava açıldıktan sonra BARONET sisteminden zorunlu avukat atanmaktadır. Bu nedenle adil
yargılama  ilkesine  aykırı  olarak,  soruşturma  aşamasında  maktule  avukat  atanmadığı  için,
maktulün  ölüm  nedenini  ortaya  çıkarabilecek  delillerin  toplanamadığı  görülmüştür.  Aynı
şekilde  bitkisel  hayata  ya  da  komaya  giren  şiddet  mağdurlarına  da  CMK  madde  234/2
gereğince derhal avukat atanması gerekmektedir.

3. Kollukta (jandarma veya poliste),  6284 sayılı  Ailenin Korunması  ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine dair kanun kapsamında olan suçlar sadece “aile içinde işlenen suçlar” şeklinde
algılanmakta ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarına ya da cinsel şiddet mağdurlarına 6284
sayılı yasa kapsamında koruma sağlamak güçleşmektedir.

4. Cinsel  şiddet  mağdurları  6284 sayılı  yasa  kapsamında  değerlendirilmedikleri  için  dosyaları
“aile  içi  şiddet  bürosu” savcılıklarında değil,  genel  görevli  savcılıklarda incelenerek karara
bağlanmakta;  dolayısıyla  cinsel  şiddet  mağdurları  6284  sayılı  yasa  kapsamında  korunma
olanağından yoksun kalmaktadır.

5. Hastaneye  başvuran  cinsel  şiddet  mağdurları,  delillerin  kaybolmaması  için derhal   muayene
edilmeli  iken,  geri  çevrilerek  önce  ifade  vermek  üzere  karakola  gönderilmektedir.  Bu
uygulamadan  vazgeçilerek,  kolluk  kuvvetlerine  başvurmadan  önce  hekim  tarafından
muayenenin sağlanması, hem cinsel şiddet mağdurunun sağlığı ve güvenliği açısından, hem de
delil tespiti açısından elzemdir.

6. Cinsel şiddet mağdurları için adli muayene raporu verilirken, Sağlık Bakanlığı’nın Adli Tabiplik
Hizmetlerinin Yürütülmesinde Uyulacak Esasları düzenleyen, 2005/143 sayılı, 22.09.2005 tarihli
genelgesi  gereğince,  genelgeye  ek  “cinsel  saldırı  adli  muayene  raporu’nun  kullanılarak
EKSİKSİZ doldurulması gerekirken, daha kısa ve özet formların kullanıldığı, dolayısıyla cinsel
şiddetin ortaya çıkarılmasının ve delillendirilmesinin güçleştiği görülmektedir. 

7. 6284  sayılı  kanunun  madde  5/h  ve  5/ı  gereğince  şiddet  uygulayan  için  sağlık  tedbirine
hükmedildiğinde  mahkeme  kararında  açıkça  tedbirin  hangi  birim  tarafından  uygulanacağı
belirtilmediği için, tedbir uygulanamamakta ve mahkeme kararları ihlal edildiği halde yaptırım
uygulanamamaktadır.
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8. 6284 sayılı kanun madde 7’de düzenlenen ihbar yükümlülüğü hakkında vatandaşa yeterli bilgi
verilememektedir.  Yine  aynı  maddede  kamu  görevlilerin  ihbar  sonucu  görevlerini
gecikmeksizin  yerine  getirme  yükümlülükleri  düzenlendiği  halde,  polisin  veya  ambulansın
olay yerine intikal etmekte geciktiği görülmektedir.

9. 6284 sayılı yasa 13. Madde kapsamında tedbir kararına aykırılık durumunda şiddet uygulayana
zorlama  hapsi  öngörülmüşken,  mahkemelerin  birden  çok  ihlal  durumunda  dahi  zorlama
hapsine karar vermedikleri görülmektedir.

10. 6284  sayılı  yasa  madde  15  gereğince  mahkemeler;  şiddet  mağduru  ve  şiddet  uygulayan
hakkında  sosyal  inceleme  raporu  hazırlanmasını  isteyebilecekken  bu  raporun  istenmediği
görülmektedir.

11. 6284  sayılı  yasa  madde  16/3  gereğince  ulusal  ve  yerel  medyada  şiddetle  mücadele
mekanizmaları hakkında bilgilendirme programları yapılması gerekirken yapılmamaktadır.

12. 6284 sayılı yasa madde 16/6 gereğince ilköğretim ve ortaöğretim müfredatına kadının insan
hakları ve kadın erkek eşitliği konusunda dersler konulması gerekirken konulmamıştır.

13. 6284 sayılı yasa madde 18 gereğince nafakaya karar verildiğinde kararın bir örneğinin resen
nafaka alacaklısının veya borçlusunun yerleşim yeri icra müdürlüğüne gönderilmesi gerekirken
genellikle bu hüküm uygulanmamaktadır.

14. 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girerek kanun hükmünü kazanan Kadınlara Yönelik Şiddet
ve Ev İçi  Şiddetin Önlenmesi  ve Bunlarla Mücadeleye  İlişkin Avrupa Konseyi  Sözleşmesi
(İstanbul  Sözleşmesi)  madde  11  gereğince  her  türlü  şiddet  vakalarına  dair  ayrıştırılmış
istatistiksel  verilerin  toplanması  gerekirken  Antalya  ilinde  bu  verilerin  sadece  ŞÖNİM
tarafından kendi olanakları ölçüsünde toplandığı görülmekte ancak bu verilerin kamuya açık
olmaması İstanbul Sözleşmesi madde 11/4’e aykırılık teşkil etmektedir.

15. İstanbul  Sözleşmesi  madde  15  gereğince  uzmanlara  verilen  eğitimin  çok sınırlı  olduğu ve
genellikle ölçme/değerlendirme özellikleri taşımadığı görülmektedir.

16. İstanbul Sözleşmesi madde 16 gereğince şiddet faillerine verilmesi öngörülen eğitim ve tedavi
programlarının çok sınırlı olduğu görülmektedir.

17. Şiddet  mağdurlarının  İstanbul  sözleşmesi  madde  18/3’e  aykırı  olarak  başvurdukları
makamlarda ikincil mağduriyete maruz kaldıkları ve suçlandıkları gözlenmektedir.

18. İstanbul Sözleşmesi madde 20’ye aykırı olarak şiddet mağdurlarının hukuki destekten yoksun
kaldıkları görülmektedir.

19. İstanbul Sözleşmesi madde 25 gereğince cinsel şiddet kriz merkezi kurulması il bazında bu
suçun yaygınlığı  göz  önüne alınarak çok gerekli  ve  elzemken,  Antalya’da  halen böyle  bir
merkez bulunmamaktadır.

20. İstanbul  Sözleşmesi  madde  26’ya  aykırı  olarak,  hakkında  gizlilik  kararı  verilmiş  şiddet
mağduru kadınların lise eğitimi gören çocuklarının okul bilgileri gizlenememektedir.

21. İstanbul  Sözleşmesi  madde  28  gereğince  ciddi  şiddet  eylemlerinin  olacağını  öngören
uzmanların suçu ihbar etmesi düzenlenmişken, şiddet mağduru ile temas eden uzmanlar, sır
saklama  yükümlülükleri  ve  şiddetin  kendilerine yönelmesinden  çekinmeleri  nedeniyle  suçu
ihbar etmekte tereddüt yaşamaktadır.
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22. İstanbul Sözleşmesi madde 30 ve 6184 sayılı yasa madde 17/2 gereğince şiddet mağdurları için

yapılan  ödemelerin  şiddet  uygulayandan  tahsil  edilmesi  gerekirken  bu  maddeler
uygulanmamaktadır.

23. İstanbul  Sözleşmesi  madde  32  gereğince  zorla  evlendirmelerin  feshinin  kolaylaştırılması
gerekirken;  zorla  evlendirmeler  de  halen  geçerli  evlilikler  gibi  boşanma  ile
sonuçlandırılmaktadır.

24. İstanbul  Sözleşmesi  madde  42’ye  aykırı  olarak,  “namus”  adına  işlenen  suçlar  “aldatma”
“erkeklik gururu” “ağır  hakaret”  gibi  gerekçelerle  halen itibar  görmekte  ve indirim nedeni
sayılmaktadır.

25. İstanbul Sözleşmesi madde 55/1’e göre yargılamanın nizasız ve re’sen yapılması; soruşturma
ve  kovuşturmaların  şiddet  mağdurunun  şikâyetine  veya  tanıklığına  bağlı  olmaması
gerekmektedir.  Ancak  hem  CMK  madde  170’e  aykırı  olarak  6284  sayılı  yasa  nedeniyle
savcılık  tarafından  takipsizlik  kararı  verilen  dosya  sayısı  çoktur  hem  de  kovuşturma
aşamasında şikâyetten vazgeçme, davanın düşme nedeni sayılmaktadır.

26. İstanbul  Sözleşmesi  madde  55/2’ye  göre  sözleşmede  kabul  edilen  suçlarla  ilgili  yürütülen
soruşturma ve yargılamalarda mağdurun kendi talebi doğrultusunda kamu kuruluşlarından ve
STK’lardan destek almasına olanak sağlanmalı iken; halen bazı mahkemelerce Antalya Barosu
Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet  Eşitliği Kurulu olarak davaya dahil olma taleplerimiz
“suçtan  doğrudan  zarar  görülmediği”  gerekçesiyle  İstanbul  Sözleşmesine  aykırı  olarak
reddedilmektedir.

27. İstanbul Sözleşmesi madde 56’ya aykırı olarak, şiddet mağduru veya ailesi için tehlike ihtimali
durumunda failin geçici tahliyesi ya da cezasının tamamlanması nedeniyle cezaevinden çıkışı
şiddet mağduruna bildirilmemektedir.

28. Halen bazı mahkemelerde ya da nadiren kollukta İstanbul Sözleşmesi madde 56/1-g’ye aykırı
olarak mağdur ve fail karşı karşıya getirilmektedir.

29. Halen bazı mahkemelerde İstanbul Sözleşmesi madde 56/1-i’ye aykırı olarak mağdurun ifadesi
sanığın bulunduğu bir ortamda alınmaktadır.

30. İstanbul Sözleşmesi madde 59 gereğince şiddet mağdurlarının özerk oturma izni almalarının
sağlanması  gerekirken  Antalya  Geri  Gönderme  Merkezinde  bu  yönde  gerekli  araştırma  ve
tespit yapılmamaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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Sayı:160                                                                                                                           23/08/2017

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçtan müstesna tutulan işlemler:” başlıklı 59. Maddesinde ve
“Özel  kanunlardaki  hükümler:”  başlıklı  123.  Maddesinde  muafiyet  ve  istisnalara  ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir. 
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığın mahiyeti:” başlıklı 1. Maddesine göre “Avukatlık,
kamu  hizmeti ve  serbest  bir  meslektir.  Avukat,  yargının  kurucu  unsurlarından  olan  bağımsız
savunmayı serbestçe temsil eder.”
Yine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Baroların kuruluş ve nitelikleri:” başlıklı 76/1. Maddesine
göre “Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile
olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun
üstünlüğünü,  insan  haklarını  savunmak  ve  korumak,  avukatların  ortak  ihtiyaçlarını  karşılamak
amacıyla  tüm çalışmaları  yürüten,  tüzel  kişiliği  bulunan,  çalışmalarını  demokratik  ilkelere  göre
sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.”
Antalya Barosu da, yukarıda belirtilen yasa hükümleri gereği, tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu
niteliğinde  bir  meslek  kuruluşudur.  Bir  başka  söyleyişle,  Antalya  Barosu,  yargının  kurucu
unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden Avukatların meslek kuruluşudur. 
Gerek 492 sayılı Harçlar Kanunu, gerek 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, gerek Bakanlar Kurulunca
alınan ve hukuken idari bir karar niteliğinde olan kararlarla kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile
bazı  vakıflara  vergi  muafiyeti  tanınabilmesi  ve  gerekse  yasa  koyucunun  kamu  yararı  amacı
gözetildiğinde,  Antalya  Barosu’nun  mülkiyetini  edinmek  istediği  Antalya  ili  Muratpaşa  ilçesi
Bayındır  Mahallesi  13081  ada  02  parsel  sayılı  taşınmazla  ilgili  harçlardan  müstesna  tutulması
gerektiğini düşünüyoruz. Konuya ilişkin görüşünüzün bildirilmesini rica ederim. Saygılarımla. 

       AV.POLAT BALKAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
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Sayı : Gündem 58/60                   29.09.2017

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
ARABULUCULUK  KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA
 

 03.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince yönetmeliğin
“Temel  Eğitim”  başlığı  altında  düzenlenen  bölümünde;  eğitim  içeriği,  şartları  ve  eğitim
verebilecek  kuruluşlar  düzenlenmiş  olup;  33.  maddede  Bilirkişilik  Daire  Başkanlığı’ndan
alınacak  izne  bağlı  olarak  bu  kuruluşlar  arasında  Türkiye  Barolar  Birliği  ve  Barolar  da  yer
almıştır.  Antalya  Barosu’na kayıtlı  çok sayıda meslektaşımızın bilirkişilik  görevini yürütmesi
sebebiyle  olası  bir  eğitim  şartı  eksikliği  sebebiyle  bir  mağduriyet  yaşanabileceği  ortadadır.
Bilirkişilik  başvuruları  ve belirlenmesinin  önümüzdeki  kısa bir  süre içerisinde yapılacağı  da
gözetilerek;bir an evvel, Arabuluculuk eğitiminin verileceği yer Başkanlığımızca tahsis edilecek
olup,  hangi  tarihler  arasında  eğitim  çalışmasının  yapılabileceği  ve  ücret  konusunda
Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim. Saygılarımla.

       Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 58/60                                                 02/10/2017

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NA
ANKARA

03.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Bilirkişilik Yönetmeliği gereğince yönetmeliğin
“Temel  Eğitim”  başlığı  altında  düzenlenen  bölümünde;  eğitim  içeriği,  şartları  ve  eğitim
verebilecek  kuruluşlar  düzenlenmiş  olup;  33.  maddede  Bilirkişilik  Daire  Başkanlığı’ndan
alınacak  izne  bağlı  olarak  bu  kuruluşlar  arasında  Türkiye  Barolar  Birliği  ve  Barolar  da
sayıldığından;

a) Bilirkişilik   Daire  Başkanlığı’na  eğitim  izni  için  belirtilen  bağlamda  başvuru  yapılıp
yapılmadığı;

b) Eğitim  izni  alınması  halinde  söz  konusu  eğitimin  Antalya’da  hangi  tarihlerde
yapılabileceği konusunda Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize
arz ederim.Saygılarımla.

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 59/57                                                         13/10/2017

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

05/08/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan Uzlaştırma Yönetmeliği gereğince, uzlaştırmacı
olabilmek için ilgili  Yönetmeliğin  51.  Maddesinde,  üniversitelerin  hukuk fakülteleri,  Türkiye
Adalet  Akademisi  veya  Türkiye  Barolar  Birliği  tarafından  verilecek  uzlaştırmacı  eğitimine
katılımın zorunlu hale geldiği belirtilmiş olmakla, 

Başkanlığınız  tarafından  verilecek  eğitimin  Antalya’da  hangi  tarihlerde  yapılabileceği
konusunda Başkanlığımıza bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

      Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 62/24                    25/10/2017

RADYO ve TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Yönetim Kurulumuzun 25/10/2017 tarih ve 62/24 sayılı kararı ile;

Her  hafta  cumartesi  ve  Pazar  günleri  Show  TV  adlı  televizyon  kanalında  yayınlanmakta  olan
sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı  “EVRİM AKIN’LA ÇOCUKTAN AL HABERİ “ adlı yarışma
programında; yaşları 3 ila 6-7 arasında değişen çocuklar ile 3 yarışmacı yer almakta, sorulan sorulara
çocukların verdikleri ya da veremedikleri cevaplar yarışmacılara puan kazandırmaktadır. 

Programın yayın tarihinden bu yana programda yer alan çocuklar için açılan sosyal medya hesapları
ile her biri bir mal veya hizmet reklamında da kullanılmakta olmanın yanı sıra programın çocukları
yaşlarının üzerinde duygusal şiddete maruz bırakan  formatı ile  hem  çocuk istismarı yaptığı hem de
çocukların ticari  sömürü aracı olarak kullanıldığı başta hukukçular bilim adamları,  sosyal hizmet
uzmanları olmak üzere toplumun bütün kesimleri tarafından kabul edilmektedir. 

Radyo Televizyon ve Üst Kurulu Başkanlığınızın 16.07.2014 tarih ve 2014/39 toplantı no-32 Karar
no’lu kararında da belirtildiği üzere Türkiye’nin taraf olduğu BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 32.
Maddesinde yer alan “ taraf devletler çocuğun ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işve ve
eğitimine  zarar  verecek  ya  da  sağlığı  veya  bedensel,  zihinsel,  ruhsal,  ahlaksal  ya  da  toplumsal
gelişmesi  için  zararlı  olabilecek  nitelikte  çalıştırılmasına  karşı  korunma  hakkını  kabul  ederler”
hükmü  dikkate  alındığında  SHOW  TV’de  yayınlanan  “EVRİM  AKIN’LA  ÇOCUKTAN  AL
HABERİ” adlı programda programa katılan çocukların ticari amaç ve reyting uğruna kullanıldığı ve
durumun çocukların gelecekteki yaşamları üzerinde de telafisi imkansız tahribata sebebiyet vereceği
açıktır. 

Programda  eğitim  öğretim  çağındaki  çoğu  henüz  bebek  yaşta  sayılabilecek  çocuklar  yarışma
dahilinde yaşları ve kişisel gelişimleri ile orantılı olmayan sorulara muhatap olmakta ve verdikleri
cevaplar ile eğlence unsuru haline getirildikleri halde ne yazık ki bu durumun çocukların gelecekteki
ruh sağlıklarına olumsuz etkileri dikkate alınmamakta hatta çocuklar gerek bu programda gerekse
reklam, dizi film, eğlence ve yarışma programlarında çok açık bir şekilde istismar edildiği halde bazı
kesimlerce  bu  programların  masum ve eğlenceli  bulunması  geleceğe yönelik  sağlıklı  bir  toplum
hedefini de zaafa uğratmaktadır. 

Oysa,  çocukların  televizyonda  bu  şekilde  istismar  edilmesinin  çocuklar  üzerinde  kalıcı  hasarlar
yarattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. ,

Ayrıca çocukları ticari sömürü arası haline getiren medyanın yanı sıra çocukların ana-babalarının da
çeşitli saiklerle çocukların istismarı üzerinden yarar sağlama yoluna gitmesi olayı daha da vahim hale
getirdiğinden bu tür programları denetim yetkisi bulunan Kurulunuzun bu tür programlara müdahale
ederek çocukların medyada bu şekilde istismar  edilmesini  engelleyici  önlemleri  ivedilikle alması
gerekmektedir. 

2005 yılında yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunun 4. Maddesinde “bedensel, zihinsel,
ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen
çocuk “ KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUK olarak tanımlanmıştır. 
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
BM Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen, ülkemizin de 1994 yılında imzaladığı BM
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 19. Maddesi gereği; Türkiye Cumhuriyeti; Çocuğu ana -babasının ya
da çocuğun bakımından sorumlu olan kişilerin her türlü kötü muamelesinden korumak,  çocuğun
istismarını  önlemek  ve  bu  tür  davranışlara  maruz  kalan  çocukların  tedavisini  amaçlayan  sosyal
programlar hazırlamakla,  32.maddesi gereği;  çocukların gelişimlerini ve büyümelerini etkileyecek
işlerden ve ekonomik sömürüden korumakla, 34.madde gereği çocukları fuhuş ve pornografi dahil
her türlü cinsel istismar ve sömürüden korumakla YÜKÜMLÜDÜR. 

ÇOCUK İSTİSMARI; Anne-baba ya da başka kişilerin çocuklara karşı fiziksel, duygusal ve cinsel
açıdan olumsuz her türlü davranışını içeren geniş bir kavramdır. Bunun sonucu olarak da çocuğun
sosyal,  fiziksel, ruhsal ya da cinsel açıdan zarar görmesi , sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi
söz konusu olduğundan ;  Devlet bütün imkanları  kullanarak  çocukların sağlıkları,  eğitim hakları,
beslenme ve bakımlarını  güvence altına almak zorundadır. 

Bu  bağlamda  her  hafta  Cumartesi  ve  Pazar  günleri  Show  TV  adlı  ulusal  televizyon  kanalında
yayınlanmakta  olan  sunuculuğunu  Evrim Akın’ın  yaptığı                   “EVRİM AKIN’LA
ÇOCUKTAN AL HABERİ “ adlı  yarışma programı medyadaki çocuk ihmal ve istismarına örnek
olacak AÇIK BİR SUÇ VAKASIDIR. 

Çocuğun istismarı ile sonuçlanabilecek yayınlardan kaçınılması yönünden başta Kurulunuz olmak
üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. 

Medyada  çocuk  yarışma  konusu,  katılımcısı  olmamalı,  yaşına  ve  eğitimine  uygun  yarışmalara
karılması halinde de hakları ve onurlarının zedelenmemesine özen gösterilmelidir. 

Çocukların eğlence programları aracılığıyla ticari sömürü aracı yapılmasına, dekorasyon nesnesi ya
da maskot olarak kullanılmalarına izin verilmemelidir. 

Çocukların konu/konuk edileceği kurgulu yapılarda çocuğun ve ebeveynlerinin rızalarının olduğu
durumlarda  dahi  yayının  çocuğun  hakları,  onuru  ve  gelişimi  açısından  olası  sonuçları  özenle
değerlendirilmelidir. 

Tüm bu sebeplerle;

Özellikle  Show TV’  ekranlarında  yayınlanan  “EVRİM AKIN’LA ÇOCUKTAN AL HABERİ “
yarışmasına katılan çocuklar başta olmak üzere her türlü ortamda çocukların istismara açık şekilde
kullanılmalarına son verilmesi,  çocuk ihmal ve istismar suçunu işleyenler hakkında gerekli  yasal
işlemlerin yapılması, çocuğun ihmali ya da istismarına neden olabilecek programlara ilişkin hukuki
ve  cezai  yaptırımların  ivedilikle  uygulanması  hususunda  gereğini  takdirlerinize  arz  ederim.
Saygılarımla. 

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı :Gündem 61/43                25/10/2017

ADALET BAKANLIĞINA
ANKARA

Antalya  ili  Kemer  ilçesinde  bulunan  meslektaşlarımızdan  gelen  yakınmalara  ilişkin  talepler
Yönetim Kurulumuzun 25.10.2017 tarih ve 61/43 sayılı  toplantısında değerlendirilmiştir.Buna
göre;

Kemer  Adliyesinde  toplam  iki  Asliye  Hukuk  Mahkemesi  mevcut  olup,  bu  mahkemelerin,
Bağımsız  İhtisas  Mahkemesi  olmadığı  için  Aile,  İş,Ticaret  Mahkemesi  sıfatlarını  da
taşıdığı,mahkeme hâkimlerinden Ayşen Balsatar’ın  doğum iznine ayrılmasından sonra Asliye
Hukuk  Mahkemesinde  hakim  sayısının  ikiye  düştüğü,  Kemer  ilçesindeki  iş  yoğunluğu  ve
dosyaların  kapsamı  düşünüldüğünde  hakim  sayısının  da  yetersiz  olduğu  görülmektedir.Şuan
görevde  olan  iki  hakimin  özverili  bir  şekilde  çalışması  dahi  gecikmelerin  önüne
geçememektedir.Adaletin gecikmesi çeşitli mağduriyetlere sebebiyet vermekle birlikte sorunun
çözümünün  hâkim sayısının  artırılması  ya  da  Kemerde  iş  davasının  yoğun  olması  nedeniyle
sorunun bağımsız İş Mahkemesinin kurulması ile mümkün olabileceği düşünülmektedir.

Ayrıca benzer bir sıkıntı İcra Dairesinde de mevcut olup, yeni atanan İcra Müdürü geçici görevle
bir başka icra dairesine gönderilmiştir. Müdür Yardımcılarından biri ise hakkındaki idari işlem
nedeniyle  görevini  yapamayacak durumdadır.  Şuan icra  dairesinde bir  icra müdür  yardımcısı
bulunmakta ve özellikle satış işlemleri uzun zamandır yapılamamaktadır. Daha önce bir müdür
ve iki müdür yardımcısı ile çalışan icra dairesinde bir müdür yardımcısı kalmıştır.

Sonuç olarak;

 Kemer  Asliye  Hukuk  Mahkemesinde  bulunan  hâkim  sayısının  arttırılması  ya  da  iş
davalarının yoğun olması sebebiyle bağımsız İş Mahkemesi kurulmasının sağlanması,

 Kemer  İcra  Dairesindeki  şuanki  mevcut  kadro  ile  talepler  süresinde  yerine
getirilemediğinden ve bu durumun da  iş yığılmalarına  neden olunduğundan ivedilikle
müdür  ve  müdür  yardımcısı  atamasının  yapılması  hususlarında  gereğini  takdirlerinize
arz ederim. Saygılarımla.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı : Gündem 62/24                       27/10/2017

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

İlgi: 23/08/2017 tarih ve 2017/56 sayılı duyurunuz.

İlgi tarihli yazınızda Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına
İlişkin Yönerge Taslağı hakkındaki görüş bildirimimiz istenilmiş olup,

Konuya  ilişkin  olarak  hazırlanan  Yönerge  Taslağı  yazımız  ekinde  bilgilerinize  sunulmuştur.
Saygılarımla.

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı:215                            06/11/2017

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi:
a-)12/04/2017 tarih ve 86 sayılı yazımız,
b-)14/04/2017 tarih ve 2017/6033 B.M. sayılı yazınız,
c-) Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 13/09/2017 tarih  ve 7491 sayılı yazısı.

İlgi  (a)  da  kayıtlı  yazımız  ile  Baro  Başkanlığımız  ve  Ankara  Barosu  Başkanlığı  arasında
03/04/2017  tarihinde  mAV-i  Duruşma  Takip  Sistemi  lisans  sözleşmesi  imzalandığını
bildirmiş  ve  sistemin  uygulanması  için  Başsavcılığınız  aracılığı  ile  Adalet  Bakanlığı’ndan
Ankara  Barosu’na  sağlanan  bilgi  akışının  Ankara  Barosu’nun  teknik  altyapısı  kullanılarak
Başkanlığımız  için  de  sağlanması  yönünde  istemde  bulunulmasını  rica  etmiştik.  Bunun
üzerine ilgi (b) de kayıtlı yazınız ile konunun Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na
gönderildiği  bildirilmişti.  İlgi  (c)  de kayıtlı  yazıdan da anlaşılacağı gibi  Baromuz ile Adalet
Bakanlığı  arasında  “Veri  Erişim,  Paylaşım  ve  Kullanım  Esaslarına  Dair  Protokol”
imzalanmış  ve  mAV-i  Duruşma  Takip  Sistemi  uygulanmaya  başlanmıştır.  Bu  uygulamanın
kullanıma  geçmesi  ile  birlikte  Avukatlar  hem  Antalya  hem  de  Ankara  yargı  çevresindeki
duruşma  bilgilerini  takip  edebilmeye  başlamışlardır.  Bu  durum Avukatlar  ve  mahkemeler
yönünden ciddi zaman tasarrufu sağlamakta olup,  tüm yargı  bileşenlerinin de yararınadır.
Uygulama  öneriler  doğrultusunda  geliştirilmeye  açık  olup,  bu  aşamada,  olanaklı  olduğu
ölçüde,  bütün  duruşmaların  sırasıyla  ve  UYAP  üzerinden  yapılmasının  uygun  olacağı
değerlendirilmektedir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

    
      Av. Polat BALKAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI

EK: 
1-)12/04/2017 tarih ve 86 sayılı yazımız,
2-)14/04/2017 tarih ve 2017/6033 B.M. sayılı yazınız,
3-) Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 13/09/2017 tarih  ve 7491 sayılı yazısı ve
ekinde yer alan protokol örneği.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:221                                07/11/2017

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Antalya L tipi ceza infaz kurumunda Avukat bekleme odası bulunmadığından meslektaşlarımız
cezaevi ziyareti  sırasında mağduriyet  yaşamaktadırlar.  Bu nedenle tefrişatı  Başkanlığımıza ait
olmak üzere tarafımıza Avukat bekleme odası için bir yer tahsisi sağlanması konusunda gereğini
bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla 

    
      Av. Polat BALKAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:222                                                            08/11/2017

ANTALYA 1. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, Baroya ve Avukatlara ayrılacak yer başlıklı 50. Maddesinde
düzenlenen “Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve
icra dairesinde ise avukatlar  için ihtiyaca  yetecek nitelikte  yer  ayrılması  zorunludur.” hükmü
gereğince,  yargının  kurucu  unsurlarından  olan  bağımsız  savunmayı  temsil  eden  Avukatların
kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  örgütü  olan  Baro  Başkanlığımıza,   İdare  ve  Vergi
Mahkemelerinin  bulunduğu  yerde,  tefrişatı  Başkanlığımızca  yapılmak  ve  Baro  odası  olarak
kullanılmak üzere,  iki  adet  oda tahsis  edilmesi  konusunda gereğini  bilgilerinize  arz  ve talep
ederim. Saygılarımla.
  

        
      Av. Polat BALKAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
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Sayı: Gündem 65/35         22/11/2017

VALİLİK MAKAMINA

ANTALYA

KONU        :Baromuz Adli Yardım Kurulu tarafından görevlendirilen avukatların
tercüman ihtiyacı hakkında.

          Baromuz Adli Yardım Kuruluna yabancılar tarafından yapılan başvurular da kurulca
değerlendirilerek, şartları uygunsa avukat görevlendirmesi yapılabilmektedir.

        Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa göre ”  MADDE 81 – (1) Başvuru
sahibi  ile  uluslararası  koruma statüsü  sahibi  kişiler,  bu  Kısımda  yazılı  iş  ve  işlemlerle  ilgili
olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından temsil edilebilir.

                     (2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan başvuru sahibi ve
uluslararası  koruma statüsü sahibi  kişiye,  bu Kısım kapsamındaki iş  ve işlemlerle  ilgili
olarak yargı önündeki başvurularında 1136 sayılı Kanunun adli yardım hükümlerine göre
avukatlık hizmeti sağlanır.

          (3)  Başvuru  sahibi  ve  uluslararası  koruma  statüsü  sahibi  kişi,  sivil  toplum
kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir.

         Yabancı talepçilerin avukatı  olarak görevlendirilen meslektaşlarımız,  özellikle
Antalya Göç İdaresi İl Müdürlüğü bünyesindeki Geri Gönderme Merkezlerinde müvekkilleri ile
görüşmelerde dil problemi yaşamaktadırlar.

         Avukat  müvekkil  görüşmeleri  bu  sebeplerle  aksamakta  bazen  hiç
yapılamamaktadır. 

         Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesine göre “ …Bir suç ile itham
edilen herkes aşağıdaki asgari haklara sahiptir:

a) Kendisine  karşı  yöneltilen  suçlamanın  niteliği  ve  sebebinden  en  kısa  sürede,
anladığı bir dilde ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;

b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak;

      c) Kendisini bizzat savunmak veya seçeceği bir müdafiinin yardımından
yararlanmak; eğer avukat tutmak için gerekli maddi olanaklardan yoksun ise ve adaletin
yerine  gelmesi  için  gerekli  görüldüğünde,  resen  atanacak  bir  avukatın  yardımından
ücretsiz olarak yararlanabilmek;…..” hakkına sahiptir hükmü ile;
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        Anayasamızın 36. Maddesine göre “Herkes meşru vasıta ve yollardan faydalanmak

suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma
hakkına sahiptir”. denilmektedir.

       Geri Gönderme Merkezinde tutulan kimseler ekseriyetle uluslararası koruma talebi
reddedilen veya hakkında sınır dışı kararı verilen kimselerdir. Bu kararlara karşı açılacak davalar
15 günlük süreye  tabidir.  Bu kimseler  dışarıya  çıkışlarına izin verilmediğinden,  Adli Yardım
Kurulundan atanan avukat ile müvekkilin görüşmeleri  acil  ve süreli  iş olması nedeniyle  Geri
Gönderme Merkezinde yapılmaktadır. Avukat müvekkil  görüşmesinde tercüman bulunmaması
halinde yabancı kişiye avukatlık hizmeti sunulması imkânsız hale gelmektedir. 

        Meslektaşlarımız belirtilen konular ile ilgili  büyük sıkıntı  yaşamakta olup,  bu
kimselerin  çoğunlukla  pasaport  veya  paralarının  da  olmaması  sebebiyle,  dışarıdan  ücret
mukabilinde tercüman da çağrılamamaktadır.

        Bu  sebeple,  Geri  Gönderme  Merkezinde  bulunan  yabancıların  avukatları  ile
görüşmeleri  esnasında  çeviri  yapılması  için  devamlı  surette  bir  tercüman  bulundurulması,
yaşanan mağduriyetlerin önüne geçeceğinden tercüman ataması yapılması  hususunda gereğini
bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

     Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı
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Sayı: Gündem 73/33                                      25/12/2017

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

İLGİ                                : 12/01/2017 tarih ve 10/21 sayılı yazımız.

KONU                                         : Amme alacağı  nedeniyle  Avukatların  UYAP sisteminde kayıtlı
banka ve barokart hesaplarına uygulanan hacizler hakkında.

AÇIKLAMALAR        :

1-Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda değişiklik yapan ve kamuoyunda 3. Yargı
Paketi  olarak  adlandırılan  02/07/2016  tarih  ve  6352 Sayılı  yasa  ile  değiştirilen  İİK.nun 9/2.
Maddesinde;  “İcra  ve  iflas  dairelerince  yapılması  gereken  her  türlü  nakdî  ödeme,  ilgilisinin
gösterdiği  banka hesabına  aktarılmak  üzere,  icra  müdürü  tarafından  resen  bankaya  verilecek
talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en
geç üç iş günü sonuna kadar verilir.” denilmek suretiyle icra dairelerinden nakit ödeme yapılma
uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır.

2-Ayrıca  Adalet  Bakanlığı  Müsteşarlığı’nın  ilgili  Cumhuriyet  Başsavcılıklarına  gönderdiği
04/01/2013  tarih  ve  36728904-2013/21 sayılı  yazısının  A.  Kasa  İşlemleri/2  nolu  bölümünde
“İlgililerce yapılacak olan harç, vergi ve ihale teminatları dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas
dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile ya da
anlaşmalı  banka  olan  Vakıfbank  tarafından  icra  ve  iflas  dairelerine  kurulacak  POS  cihazı
üzerinden yapılmasının sağlanması” istenilmiştir.

3-6183  sayılı  Amme  Alacaklarının  Tahsil  Usulü  Hakkında  Kanun’un  70.  Maddesinde
haczedilmeyecek mallar sayılırken aynı maddenin 2. Bendinde ‘Borçlunun şahsı ve mesleği için
gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus
kitap ve eşyası.’ denilmektedir.

4-2004 sayılı  İİK.’nın,  “Haczi  caiz  olmayan  mallar  ve haklar”  başlıklı  82/2.  Maddesi  ile  de
benzer şekilde hüküm getirilerek ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına
dayanan  borçlunun  mesleğini  sürdürebilmesi  için  gerekli  olan  her  türlü  eşya”nın
haczedilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda  4 başlıkta  açıklanan  nedenlerle  şu anda vekil  sıfatıyla  görev  yapan  Avukatlar  icra
takibi başlatırken Vakıfbank’ta zorunlu olarak açılan Avukat hesabını kullanmakta ve  banka
tarafından  verilen  banka  kartı  ile  icra  dairelerindeki  POS  cihazlarından  gerekli  harçları
yatırılabilmektedirler. Ayrıca UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sisteminde bir dosyaya masraf
yatırabilmesi için de banka hesabı ya da Baro Kart kullanılabilmektedir. 

İcra dosyasına borçlular tarafından yatırılan paralar ise İİK.’nın 9/2. Maddesi uyarınca zorunlu
olarak  alacaklı  vekilinin  banka hesabına  aktarılmaktadır.  Dolayısı  ile  dosyada  vekil  sıfatıyla
hareket eden Avukat da banka hesabına yatırılan parayı çekerek müvekkiline ödeyebilmektedir.
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Tüm bu  düzenlemeler  ışığında  bir  Avukatın  mesleğini  yapabilmesi  için  gerek  İİK.’nın  9/2.
Maddesi, gerekse Adalet Bakanlığı’nın uygulamaları sonucunda zorunlu hale gelen Vakıfbank
ve Baro Kart hesaplarına İdarenizce haciz ve bloke konulması hukuka aykırı olduğu gibi pratikte
de  bir  Avukatı  da  mesleğini  yapamaz  duruma  düşürmektedir.  Bu  durumun,  gerek  istihkak
iddiaları  nedeniyle  Avukatla  müvekkili  arasında,  gerekse  zarara  uğratılan  Avukatla  İdareniz
arasında hukuksal sorunlar yaratacağı tartışmasızdır.

İlgide  kayıtlı  yazımızdan  bugüne  kadar  hukuka  aykırı  olduğunu  düşündüğümüz  söz  konusu
uygulamalar sürdüğü gibi meslektaşlarımızdan gelen yakınmalar da artmıştır. 

Gerek yukarıdaki değerlendirmeler ve gerekse Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/150
Esas-2014/218  Karar  sayılı  kararının  birlikte  değerlendirilerek  söz  konusu  uygulamaya  son
verilmesi konusunda gereğini önemle rica ederim.  Saygılarımla.

       Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

YAKINAN                                :Antalya Barosu Başkanlığı
Meltem  Mahallesi  3822.  Sokak  Barohan  Kat:  2
Muratpaşa/ANTALYA

YAKINILANLAR                   :Antalya Adliyesi ve Antalya Bölge Adliye Mahkemesi çevresinde
bulunan  ve  arzuhalcilik  adı  altında  kamusal  alanları  işgal  eden
kimliği belirsiz kişiler.

                                                     
YAKINMA NEDENLERİ      :

1-Antalya  Adliyesi  ve  Antalya  Bölge  Adliye  Mahkemesi  çevresinde,  bazı  kişilerin,  hukuka
aykırı olarak, arzuhalci adı altında, ücret karşılığı, hukuki sonuçları olan dilekçeler yazdıkları, bu
kişilerin  kamusal  alan olan kaldırımları  işgal edip konteynır  koydukları,  derme çatma baraka
tarzı yerler yaptıkları, yazılı ve görsel reklamlar (afiş asmak vs) yaptıkları tespit edilmiştir. 

2-07/04/1969 tarih ve 13168 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandıktan üç ay sonra yürürlüğe giren
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre;
“Yalnız avukatların yapabileceği işler:

Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
Kanun işlerinde  ve  hukuki  meselelerde  mütalaa vermek,  mahkeme,  hakem veya

yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları
dava  etmek  ve  savunmak,  adli  işlemleri  takip  etmek,  bu  işlere  ait  bütün  evrakı
düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri
de takip edebilirler.
(Değişik  üçüncü fıkra:  23/1/2008-5728/329 md.)  Dava açmaya  yeteneği  olan  herkes  kendi
davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk
Ticaret Kanununun 272 nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha
fazla  esas  sermayesi  bulunan  anonim şirketler  ile  üye  sayısı  yüz  veya  daha  fazla  olan  yapı
kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan
kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi
sektöründe çalışan onaltı  yaşından büyük işçiler  için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî
ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.”

3-01/03/2005 tarih ve 25772 (M.) sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/06/2005 tarihinde
yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’na göre;
“İşgal
Madde 38- (1) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya
yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye
zabıta görevlileri tarafından elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 
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(2) Yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip
geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığan kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından
yüz Türk Lirasından beşyüz Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

Afiş asma 
Madde 42- (1) Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar
veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan
kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki
afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır. 
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş
ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde
gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını
müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra
hükmüne göre idarî para cezası verilir.  
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar
verir. 
(5) Özel kanunlardaki hükümler saklıdır.

4-11/04/2007 tarih  ve  26490 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  Belediye
Zabıta Yönetmeliğine göre; 
“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Görevleri
MADDE 10 – (1) Belediye zabıtasının görevleri şunlardır:
a) Beldenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevleri;
…

13) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve
vergi  yatırılmaksızın  yapılan  işleri  tespit  etmek,  bunların  yapılmasında,  işletilmesinde,
kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.
…
15) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin
işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

Yetkileri
MADDE  11  – (1)  Belediye  zabıtası;  kanun,  tüzük,  yönetmeliklerin  ve  yetkili  belediye
organlarının yüklediği görevleri yerine getirebilmek için belediye sınırları içinde;
…
d)  Umumi  yerlerde  belediye  nizamlarına  aykırı  olarak  seyyar  satışta  bulunan  kimseleri  ve
başkalarının ticarethane önlerini de kapatacak şekilde yaya kaldırımlarını, izinsiz işgal edenleri
men eder,”

5-Avukatlık mesleğinin tekel hakkını sürekli ihlal eden, hukukçu olmamalarına karşın hukuki 
sonuçları olan dilekçeler yazan, üstelik bunun için ücret de alan işgalciler, çok ciddi hak 
kayıplarına ve ihlallerine neden olmakta ve bu nedenle yurttaşlarımız onarılamayacak zararlara 
uğramaktadırlar. 
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6-Kamusal  alanları,  kaldırımları,  derme çatma yapılar  kondurarak,  konteynırlar  koyarak  işgal
eden, hiçbir izin almadan ve hiçbir  vergi ödemeden kazanç elde eden, bütün uyarılara karşın
devlet otoritesini ve yasaları hiçe sayan işgalciler hakkında yasal işlem yapılması ve öncelikle
kamusal alanlardaki işgallerinin önlenmesi zorunluluktur. 

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda anlatılan nedenlerle, 
1-Antalya  Adliyesi  ve  Antalya  Bölge  Adliye  Mahkemesi

çevresinde kaldırımları işgal eden kişilerin kimlik tespitlerinin yapılmasını,
2-Tespit edilen kişilerin işgallerinin önlenerek haklarında yukarıda

bilgileri verilen Kabahatler Kanunu’na göre idari yaptırım kararı uygulanmasını, 
3-Kullanılan  eşyalara  yukarıda  bilgileri  verilen  Belediye  Zabıta

Yönetmeliği’ne göre el konulmasını, 
4-Kamuya ait kaldırım, trafik levhası vs yerlere sabit olarak asılan

yazı,  reklam ve  afişlerin  kaldırılmasını,  bunlara  ilişkin  yukarıda  bilgileri  verilen  Kabahatler
Kanunu’na göre, bugüne kadar elde ettikleri haksız kazancın miktarı da göz önüne alınarak, en
üst sınırdan idari yaptırım kararı uygulanmasını rica ederim. Saygılarımla. 03/01/2018

                                                                                
YAKINAN ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA

AV. POLAT BALKAN
ANTALYA BAROSU BAŞKANI
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:8                                                                                                                        10/01/2018

ANTALYA CUMHURİYET BAŞAVCILIĞINA

KONU            : Uzlaştırma görevi yapan avukatların yaptıkları masrafların ödenmesi sırasında,
yapılan masraflara ilişkin serbest meslek makbuzu kesilmesinin istenmesi hakkında.

AÇIKLAMALAR      :

Baromuza  kayıtlı  meslektaşlarımız  tarafından  yürütülen  uzlaştırma  işlemleri  yapılırken  bazı
masraflar  yapılmaktadır.  Bu  masraflar,  ücret  istemiyle  birlikte  Başsavcılığınıza  bildirilmekte
olup, ilgili büro tarafından yapılan masrafların avukata ödenmesi için, serbest meslek makbuzu
kesilmesi istenmektedir. Bu durum usul ve yasaya aykırı olup, meslektaşlarımızın mağduriyetine
neden  olmaktadır.  Meslektaşlarımız,  kendi  yaptıkları  masrafları  geri  alırken,  geri  ödeme
sırasında o masraf bedeli üzerinden makbuz keserek, hem KDV hem de gelir vergisi yükümlüsü
kılınmaktadır. 

Uzlaştırma  savcılığı  ve  diğer  ilgililerle  yapılan  görüşmelerde,  UYAP  ortamında  sarf  kararı
hazırlanırken,  “masraf” adı altında ayrı  bir  butonun olmadığı,  o nedenle uzlaştırma ücreti  ile
yapılan  masrafların  birlikte  sarf  kararına  konu  olduğu  anlaşılmıştır.  Sorunun  çözülmesi  ve
mağduriyetin giderilmesi için, UYAP ortamında gerekli teknik işlemlerin yapılarak, masraflara
ilişkin  ayrı  bir  bölüm açılması  yeterli  olacaktır.  Açıklanan  nedenlerle  gerekli  düzenlemenin
yapılarak, sonucun Baro Başkanlığımıza bildirilmesini arz ve talep ederim. 

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Ek: 
1-12/01/2017 tarih ve 10/21 sayılı yazımızın bir örneği,
2-Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2014/150 Esas-2014/218 Karar sayılı kararının bir 
örneği.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı: Gündem 78/29                  23/01/2018

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

Antalya’nın  Korkuteli  ilçesinde  bir  süreden  beri  Asliye  Hukuk  Mahkemesi’nin  çift  sayılı
dosyalarına  bakan  yargıçların  (bilinen  soruşturmalar  nedeniyle)  görevden  alınmış  olmaları,
yargının  geç  işlemesine  neden  olmaktadır.  Bu  durum,  çift  sayılı  dosyaların  sürüncemede
kalmasına,  davaların  ileri  tarihlere  ertelenmesine,  hak  kayıplarına  ve  avukatlarımızın
müvekkilleri ile ciddi sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır.

Konuya  ilişkin  olarak  Korkuteli  ilçesinde  mesleğini  ifa  etmekte  olan  avukatlarımızın
yakınmalarına ilişkin dilekçesi yazımız ekinde sunulmuştur.

Açıklanan  nedenlerle  Asliye  Hukuk  Mahkemesine  (çift  sayılı  dosyalara  bakacak)  yargıç
atamasının yapılması konusunda gereğini takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla.

     Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Ek: Av.Fatih Çakal, Av.Medine Yapılmışev, Av.Nesrin Dor Yıldırım, Av.Tolgahan Turan ve 
Av.Süleyman Can'ın 16/01/2018 tarihli dilekçesi (1 sayfa).
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İlgi : 90836726-2015/8151-406 sayı ve 05.01.2018 tarihli yazı

Konu :  Yeniden  İnceleme  Talebimiz  Reddine  dair  verilen  karar  hakkında  Genel  Kurula
İtirazımızdır.

Yeniden inceleme talebimizin reddi yönünde verilen karar hukuka aykırıdır. Zira;

Suça  ve  soruşturmaya  konu  duruşma  tutanağı  incelendiğinde  görüldüğü  üzere  hakkında
soruşturma izni talep edilen duruşma Hakimi Bekir Soytürk, duruşma esnasında mağdur vekili
Av.Serdar  Şehap’a  söz  tanıdıktan  sonra,  “avukatın  oturarak  beyanda  bulunması  üzerine
beyanlarının  alınmasından  vazgeçildi”  denilmek  suretiyle  avukatın  beyanlarının  alınmasından
vazgeçilmiş olduğunu tutanağa yazdırmıştır.

Sırf  bu duruşma tutanağının  içeriğinden dahi  kolayca  anlaşıldığı  üzere Avukat  Serdar Şehap
beyanda  bulunmaya  başlamış,  görevi  gereği  zabıt  katibi  yazmaya  başlamış  ancak  hakim,
oturarak beyanda bulunduğu için avukatın savunmasının alınmasından vazgeçtiğini belirtmiştir.

Avukatın  duruşma disiplini  bozduğu,  saygısız  davrandığı  yönünde  tek  bir  delil  yoktur.  İdari
anlamda  hakime  bağlı  olan  katibin  bu  şekilde  savunma  vermesi  son  derece  doğaldır.  Zira
bağımsız olan katip, yazmış olduğu beyanları hakimin talimatı ile sildiğini beyan etmiş olsaydı,
kendisinin  de  suç  işlemiş  olduğunu  ikrar  etmiş  olacaktı.  Ancak  belirtmiş  olduğumuz  üzere
duruşma  tutanağında  çok  açık  bir  şekilde  avukatın  oturarak  beyanda  bulunması  sebebiyle
beyanlarının alınmasından vazgeçildiği süreç içinde beyanlarının zapta geçtiği ve sonra silindiği
açıkça bellidir.

Kaldı  ki  yasadan  kaynaklı  hiçbir  zorunluluk  olmamasına  rağmen  avukatı  ayağa  kalkmaya
zorlamak ve ayağa kalkmadığı için tarafın savunma hakkını kısıtlamak, açıkça hukuka ve kanuna
aykırı olup aynı zamanda TCK kapsamında da suç teşkil etmektedir.

Görevinin gereklerine uygun hareket etmeyen Hakim Bekir Soytürk en başta kendi mesleğine
zarar  vermiştir.  Kutsal  hakimlik  mesleğini  bu  tarz  tutum ve  davranışlarla  yıpratan  hakimler
açısından, olayın emsal teşkil etmesi, hakimlerin asli görevinin kanunu uygulamak olduğunun
altının  çizilmesi,  hakimlerin  kanuna  aykırı  eylem  ve  davranışlarının  cezalandırıldığının
görülebilmesi adına; Yeniden inceleme talebimizin reddi yönündeki karara itiraz ediyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:20                                                                                                                    01/02/2018

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

KONU                            :1136 sayılı  Avukatlık  Kanunu’nun 35/3.  Maddesinde belirtilen  anonim
şirketlerin ve yapı kooperatiflerinin Avukat bulundurma zorunluluğu hakkında.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanunu’nda ön görülen
esas sermaye miktarının beş katı ya da daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile
üye  sayısı  yüz  ya  da  daha fazla  olan  yapı  kooperatifleri  sözleşmeli  bir  avukat  bulundurmak
zorundadır. 

Yine  Avukatlık  Kanunu  Yönetmeliği’nin  “Sözleşme  yapılması  ve  sözleşmede  bulunması
gereken hükümler” başlıklı  73/A maddesinde,  “sürekli  Avukatlık  hizmeti  içeren çalışma
şekillerinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine uygun,
yazılı  sürekli  Avukatlık  hizmetleri  sözleşmesi  düzenlenmesinin  ve  bu  sözleşmenin  bir
nüshasının  da  sözleşmenin  tarafı  olan  Avukat  tarafından  kayıtlı  olduğu  Baroya
verilmesinin zorunlu olduğu”,  “Kanuna uygun davranmayan tüzel kişiler ve yıllık rapor”
başlıklı  73/C maddesinde  de  “1136 sayılı  Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinin üçüncü
fıkrasına  aykırı  davranan tüzel  kişiler  hakkında,  merkezlerinin  bulunduğu yer  Barosu
tarafından suç duyurusunda bulunulacağı” düzenlenmiştir.

Yasa koyucu,  belirtilen  anonim şirketler  ve yapı  kooperatifleri  için  önemli  olan bu konunun
izlenmesini  ve  uygulanabilirliğini  sağlamak  açısından,  bu  düzenlemeye  aykırı  davranışı  suç
saymış ve idari para cezası yaptırımına bağlamıştır. 

Bu  hükümlere  aykırı  davranan  anonim  ve  yapı  kooperatiflerine,  1136  sayılı  Avukatlık
Kanunu’nun 35/3. Maddesi gereği,  Cumhuriyet savcısı  tarafından sözleşmeli  avukat tayin
etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç
tarihinde yürürlükte bulunan asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası
verilir.

Yukarıda  yer  verilen  mevzuat  hükümleri  gereği,  Türk  Ticaret  Kanunu’nda  ön  görülen  esas
sermaye miktarının beş katı ya da daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye
sayısı yüz ya da daha fazla olan yapı kooperatiflerinin, Baro Başkanlığımıza bildirilmesini rica
ederim. Saygılarımla. 

 
    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Meltem Mah.3822. Sokak Barohan Kat:2 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel.: 0.242.238 61 55 (5 Hat)  Faks : 0.242.237 10 73

e – mail: antalyabarosu@hotmail.com
www.antalyabarosu.org.tr

http://www.antalyabarosu.org.tr/
mailto:antalyabarosu@hotmail.com


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 30                                                                                                                              14/02/2018

ANTALYA CUMHURİYET BAŞAVCILIĞINA

Meslektaşlarımızın  adliyedeki  işlerini  etkin  ve  hızlı  bir  biçimde  yapabilmeleri  için  Antalya
Adliyesinde  uygulanan  mahkeme  yönetim  sistemi  hakkında  bilgilendirilmelerine  gereksinim
duyulmuştur.  Bu  nedenle  Antalya  Adliyesindeki  danışma  masaları,  ön  bürolar,  harç  vezneleri,
savcılıklar, mahkemeler, duruşma salonları ve diğer alanların yerleri ile ilgili kroki, yönlendirme
levhaları  vs olmak üzere yeni yerleşim düzenine ilişkin bilgi  ve belgelerin Baro Başkanlığımıza
gönderilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

     Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 81/26             21/02/2018

ANTALYA TAPU VE KADASTRO 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Kurumunuza bağlı Demre Tapu Müdürlüğünde  yer alan, tapu kayıtlarının ve bağlantılı diğer
belgelerin meslektaşlarımız tarafından incelenmesi talebinin, Müdürlüğünüz personelince ancak
dilekçe  sunulması  halinde  kabul  edileceğine  ilişkin  yakınmalar  Başkanlığımıza  bildirilmiştir.
Avukatlık  Kanunu’nun  5.  ve  devamı  maddeleri  ile  ilgili  diğer  mevzuatta  Avukatların  bilgi
edinme hakkı düzenlenmiştir. 

Müdürlüğünüz  uygulamasının  yasal  dayanağı  olmadığı  gibi,  uygulama  zaman  kaybına  ve
fazladan  iş  yüküne  sebebiyet  verecektir.  İş  bu  nedenle  dilekçe  talep  edilmesine  ilişkin
uygulamanın kaldırılmasının usul ve yasaya uygun olacağı kanaatindeyiz.

Bu nedenle, Avukatların Kurumunuzda yer alan, tapu kayıtlarının ve bağlantılı diğer belgelerin
incelenmesi  talebine  ilişkin  uygulamanızın  devam  edip  etmediği,  devam  ediyorsa  mevcut
uygulamaya ilişkin yasal dayanağın Başkanlığımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize
rica ederim.

Saygılarımla.

  Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:46                             05/03/2018

ANTALYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 
ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU:  07/02/2018 tarihinde yapılan Kadın Konukevleri değerlendirme toplantısında sunulan
sunum hakkında.

Antalya Valiliği tarafından 07.02.2018 tarihinde düzenlenen Kadın Konukevleri Değerlendirme
Toplantısında,  kurumunuz  tarafından  hazırlanan  kadın  ve  çocuklara  yönelik  işlenen  suçların
istatistikî bilgilerinin ve çözüm önerilerinin yer aldığı sunum izlenmiştir. Anılan sunumda son üç
ay içinde kadın ve çocuklara yönelik şiddet vaka sayılarının il ve ilçeler bazında dağılımı ve artış
oranını  içeren  veriler  yer  almıştır.  Her  ne  kadar  sonuç  raporu  Antalya  Valiliği  tarafından
Baromuza gönderilmişse de bahsi geçen sunum ve bu sunumda yer alan istatistikî bilgiler bu
raporda yer almamaktadır. 

Baromuz  Kadın  Hakları  ve  Toplumsal  Cinsiyet  Eşitliği  Kurulu  tarafından  Antalya’da  şiddet
vakalarının önlenebilmesi için çalışma yapılmaktadır. Sunumunuzda yer alan özellikle istatistikî
bilgiler  ışığında  şiddet  vakalarının  sayısını  ve  artış  hızını  öğrenerek,  azaltılması  adına  neler
yapılabileceğini tespit edebilmek için sunumunuzdan bir örneğin Başkanlığımıza gönderilmesi
konusunda gereğini bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : 1432                                           06/03/2018

T.C. ADALET BAKANLIĞI 
Kanunlar Genel Müdürlüğüne

İlgi: 30/01/2018 tarih ve 661 sayılı görüş istemli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızla istenen “Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Bazı
Kanunlarda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun  Tasarısı”  taslağı  ve  gerekçesine  ilişkin
Antalya  Barosu  Hayvan  Hakları  Kurulu  tarafından  hazırlanan  görüş  ve  önerilerimiz  yazımız
ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

 
    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

EK:18 Sayfa.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 87/39    19/03/2018

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE
ANTALYA

K O N U : 17.01.2018 günlü baromuz web sitesi üzerinde CMK avukat atamaları ile ilgili
yaşanan olumsuzluklar hakkında

17/01/2018 günlü Baromuz web sitesi üzerinde CMK avukat atamaları ile ilgili olarak aynı gün
saat  18:56  sıralarında  başlayan  karakollar  ve  polis  merkezlerince  yaşanan  erişim  problemi,
Baromuz CMK kurulu ve görevlisine bildirilmiştir. 

Aynı  gün  saat  22:48’de  problem tarafımızca  anlaşılarak  çözülmüş  olup,  bu  saatler  arasında
sistem açık olduğu halde erişim sağlayamayan karakollar ve polis merkezlerine Baro görevlisi
tarafından yardımcı olunarak avukat atamaları gerçekleştirilmiş ve hiçbir vatandaşın hak kaybına
uğramaması; Baromuzca atanan CMK listesine kayıtlı avukatlar tarafından sağlanmıştır. 

Sonrasında  sistem  sorumlusu  Musa  Konya  tarafından  yapılan  teknik  analiz  ve  araştırmalar
sonucu 01061 kullanıcı adı ile sisteme giren görevlinin şifreyi saat 14:19’da değiştirdiği tespit
edilmiştir. Daha sonra kullanıcının şifresi tekrar tarafımızca Emniyet Müdürlüğü’nün Baromuza
bildirdiği eski şifre ile güncellenmiştir. Ve sorun çözülerek tüm birimlerin sisteme girebilmeleri
sağlanmıştır. 

Konuya  ilişkin  durum  Baromuz  Yönetim  Kurulu’nun  14/03/2018  günlü  toplantısında
değerlendirilmiş olup, vatandaşların hızlı avukatlık hizmeti alabilmelerinin engellenmemesi, hak
kaybına uğramalarının önüne geçilmesi amacı ile bundan sonra benzer bir sorun yaşanmaması
amacı ile ekte sunulu teknik rapor bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımla.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Ek: Rapor (2 Sayfa).
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Sayı: 63                                                                                                                             23/03/2018

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

KONU : Cumhuriyet  Başsavcılığı  Ön  Bürolarında  Soruşturmaya  İlişkin  Bilgi  İstemleri
Konusunda Yaşanan Sorunlar Hakkında.

Dosyada  vekaletname  ya  da  yetki  belgesi  bulunmayan  Avukatlar  tarafından,  Cumhuriyet
Başsavcılığı ön bürolarından dosya inceleme ya da belge örneği alma istemi olmaksızın, tarafın
isim, soy isim ve TCKN’si belirtilerek (sözlü ya da yazılı) dosya numarası ya da dosyanın hangi
soruşturma  savcısı  ve  bürosunda  olduğuna  ilişkin  bilgi  istenmekte;  ancak  bu istemler,  özetle,
soruşturmanın gizliliği, soruşturma amacının tehlikeye düşebileceği, suçsuzluk karinesi, kişilerin
lekelenmeme  hakkı,  kişisel  verilerin  korunması  ilkelerine  aykırılık  gibi  gerekçelerle
reddedilmektedir.  Bu durumun,  adil  yargılanma,  savunma  hakkı  ve  dokunulmazlığı,  silahların
eşitliği,  Avukatın  bilgilere  ve  kanıtlara  ulaşabilme  hakkı  gibi  ulusal  ve  uluslararası  yasa  ve
sözleşmelerle güvence altına alınan en temel haklara aykırı olduğu düşüncesindeyiz. Yargının eşit
kurucu unsuru olan savunmaya  karşı  duyulan  güvensizliğin  klasik bir  yansıması  olan bu idari
işlem ve uygulamayla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla. 

      Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı

EK
1-Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29/01/2016 tarih ve 143/9089 sayılı yazısı,
2-Adalet  Bakanlığı  Ceza İşleri  Genel  Müdürlüğü’nün 29/09/2016 tarih  ve 1934/61777 sayılı
yazısı.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 85/32                                                                                                  26/03/2018

ADALET BAKANLIĞI 
Kanunlar Genel Müdürlüğüne

İlgi: 21/02/2018 tarih ve 857 sayılı yazınız.

İlgi tarih ve sayılı  yazınızda “659 Sayılı  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri  ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” hakkında görüş bildirilmesi talep edilmiş
olup,

Konuya  ilişkin  olarak  Baromuz  Meslek  Sorunları  Kurulu  tarafından  hazırlanan  görüş  ve
önerilerimiz yazımız ekinde sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

  Av. Polat BALKAN 
Antalya Barosu Başkanı

Eki:2 Sayfa.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 76                                                                                                                         02/04/2018

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

İlgi :a-) 12/04/2017 tarih ve 86 sayılı yazımız,
b-) Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2017 tarih ve 2017/6033 B.M. sayılı yazısı,
c-) Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 13/09/2017 tarih ve 7491 sayılı yazısı,
d-) 06/11/2017 tarih ve 219 sayılı yazımız.

İlgi (a), (b), (c) ve (d) sayılı yazılarla, özetle, “Adalet Bakanlığı ile Antalya Barosu Arasında
Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol” yapıldığını bildirilmiş ve mAV-i
Duruşma Takip Sistemi hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştı. Yaklaşık 5 aydan bu yana da
söz  konusu  mAV-i  Duruşma  Takip  Sistemi  Antalya  Barosu  Avukatları  tarafından
kullanılmaktadır.

Bu sistem tam anlamıyla uygulamaya konulduğunda, bütün yargı bileşenleri çok ciddi bir emek
ve zaman tasarrufu sağlayacaklardır. Bu nedenle de sistemin düzgün ve sorunsuz çalışabilmesi
için  Mahkeme  katiplerinin  yalnızca  görülen  duruşmaların  UYAP  ekranlarını  açmaları
gerekmektedir. Oysa, aradan geçen 5 aylık süreçte Mahkeme katiplerinin aynı anda birden fazla
dosyanın duruşmasını açarak ekranlarında beklettiği anlaşılmıştır. Bu durum duruşmaların takip
edilmesini sistemsel olarak karıştırmaktadır. Bir başka söyleyişle, sistemin düzgün ve sorunsuz
çalışabilmesi  için  Mahkeme  katiplerinin  görülen  duruşma  dışında  diğer  dosyaların  duruşma
ekranlarını açmamaları gerekmektedir. 

Açıklanan  nedenlerle,  mAV-i  Duruşma  Takip  Sistemi  ile  ilgili,  Baromuzca  Mahkeme
kalemlerine  gerekli  teknik  bilgi  verilebileceği  gibi,  uygun  görülmesi  durumunda  Sayın
Başsavcılıkça bütün Mahkeme kalemlerine yazı gönderilmesi konusunda gereğini arz ve talep
ederim. Saygılarımla.

       AV. POLAT BALKAN
    ANTALYA BAROSU BAŞKANI

    EK
a-) 12/04/2017 tarih ve 86 sayılı yazımız,
b-) Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2017 tarih ve 2017/6033 B.M. sayılı yazısı,
c-) Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığının 13/09/2017 tarih ve 7491 sayılı yazısı,
d-) 06/11/2017 tarih ve 219 sayılı yazımız.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 77 04/04/2018

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

KONU                                         : Maliye  Bakanlığı  Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın 23  Aralık  2017
tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 9) hakkında.

 AÇIKLAMALAR       :

23  Aralık  2017  tarih  ve  30279  sayılı  Resmi  Gazete’de  Maliye  Bakanlığı  Gelir  İdaresi
Başkanlığı’nın “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri: A Sıra No: 9) yayımlanmıştır. 

Yazımıza konu tebliğin 4/ i ve ii fıkralarında; 

“4. 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamına girecek amme alacaklarını tür, tutar ve
işlemler  itibarıyla  topluca  veya  ayrı  ayrı  tespit  etmeye,  zorunluluk getirilen  işlemlerde  hangi
hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını belirlemeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden “vadesi geçmiş borç” olarak madde kapsamına giren amme alacakları;

i) Tür olarak; yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, motorlu
taşıtlar,  şans  oyunları,  damga,  banka  ve  sigorta  muameleleri  vergileri,  gelir  ve  kurumlar
vergisine  ilişkin  tevkifatlar  ve  geçici  vergiler  ile  harçlar  ve  bu  alacaklara  ilişkin  vergi  ziyaı
cezaları, gecikme zam ve faizleri,

ii) Tutar  olarak;  kapsama  giren  amme  alacaklarının  toplam  2.000,-  lirayı  aşan  tutarı,
şeklinde belirlenmiştir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Aynı Tebliğin Gider Türleri başlıklı 11 numaralı ekinin 23. sırasında “Yargılama Giderleri (Adli
Yardım, Rapor ve Bilirkişi  ile Uzlaştırma Giderleri)” arasında CMK görevlendirmelerinin de
bulunduğu  ileri  sürülerek,  Baro  tarafından  yapılan  görevlendirme  üzerine  CMK kapsamında
görev  yapan  avukatlardan,  beraat  vekalet  ücreti  alacaklarının  2.000,00.-TL.  ve  üzeri  olması
durumunda,  borca  mahsup  edileceğine  dair  muvafakatname  vadesi  geçmiş  borç  durumunu
gösterir  belge  “ödeme/işlem yapılmasına  muvafakat  edildiğini”  belirten  ifadeleri  içerir  belge
(bunun uygulamadaki karşılığı Vergi Dairesinden BORCU YOKTUR yazıdır) istenilmektedir. 
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Günümüzde genç meslektaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu bağlı çalışan avukat statüsündedir
ve  temel  ekonomik  gelirleri  CMK  kapsamında  yaptıkları  görevlerden  elde  ettikleri  düşük
ücretlerdir.  

Uygulamada, bağlı çalışan, bir başka ifadeyle bir başka avukatın yanında SGK’lı olarak çalışan
meslektaşlardan,  serbest  meslek  makbuzu  sahibi  avukatın  da  yukarıda  sözü  edilen  belgede
imzasının olması talep edilmektedir. Bu durum, bağlı çalışan meslektaş ile bağlı çalıştığı avukat
arasında giderilmesi olanaksız zararlara neden olabileceği gibi, meslek dayanışmasına da zarar
verecektir.  Borç ve alacak kişiseldir. Borcu bulunan bağlı çalışan avukattan muvafakat almak
yerine, bağlı çalıştığı avukattan da muvafakatname istenmesi, hak edilen CMK ücretinin bağlı
çalışılan  avukata  ödenmesine  ve  avukatlar  arasında  alacak-borç  ilişkisinin  doğmasına  neden
olacak ve sonuçta meslektaşlar arası ilişkiye ve dayanışmaya zarar verecektir.  

Bütün bunların  yanında,  meslektaşlarımızca  verilen  bilgilere  göre,  SGK’lı  çalışan  avukatlara
yukarıda sözü edilen belgeleri tamamlamalarına karşın ödeme yapılmamakta, bunun gerekçesi
olarak  da  Vergi  Dairesi  çalışanları  tarafından  sözlü  olarak,  Adalet  Bakanlığı’na  yazılan  bir
yazının yanıtının beklendiği bildirilmektedir.

Sonuç olarak ve özetle, gerek ödeme tutarı ve gerekse istenen belgeler açısından hukuka aykırı
olduğunu değerlendirdiğimiz ve yukarıda bilgilerini verdiğimiz tebliğ ile ilgili gerekli çalışma ve
girişimlerin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla.

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 90/28                                                                                                     09/04/2018

   

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

Meslektaşlarımız  tarafından  Baromuza  iletilen  bilgilerden,  Alanya  Kadastro  Mahkemesi
Yargıcı’nın bir  yılı  aşkın süredir  izinli  olduğu, bu nedenle Kadastro Mahkemesi’nde görülen
dosyaların  geçici  olarak  görevlendirilen  Yargıçlar  tarafından  yürütüldüğü  ve  ne  yazık  ki
yargılamaların ilerlemediği, kararların da yazılmadığı anlaşılmıştır. Bu durum adil yargılanma,
etkin ve hızlı yargılama ve yurttaşların adalete erişim hakları açısından sakıncalı durumlar ortaya
çıkarabileceği  gibi,  avukatlar  açısından  da  ciddi  sorunlara  neden  olmaktadır.  Konuya  ilişkin
Alanya Baro İlçe Temsilcisi Av. İbrahim Ertuş’un dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiş olup,
gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla.

 
     Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
 
 

 

  

EK: Alanya Baro İlçe Temsilcisi Av.İbrahim ERTUŞ’un 03/04/2018 tarihli dilekçesi (1 sayfa).
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:46                      10/04/2018

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ

ASAYİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

AİLE İÇİ ŞİDDETLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU:  Antalya  Valiliği  tarafından  07/02/2018  tarihinde  düzenlenen  Kadın  Konukevleri
değerlendirme toplantısında sunulan sunum hakkında.

Antalya Valiliği tarafından 07.02.2018 tarihinde düzenlenen Kadın Konukevleri Değerlendirme
Toplantısında,  Antalya  İl  Emniyet  Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Antalya  Asayiş  Şube
Müdürlüğü, ŞÖNİM tarafından hazırlanan kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçların istatistikî
bilgilerinin ve çözüm önerilerinin yer aldığı sunum izlenmiştir. Anılan sunumda son üç ay içinde
kadın ve çocuklara yönelik şiddet vaka sayılarının il ve ilçeler bazında dağılımı ve artış oranını
içeren  veriler  yer  almıştır.  Her  ne kadar  sonuç raporu Antalya  Valiliği  tarafından Baromuza
gönderilmişse de bahsi geçen sunum ve bu sunumda yer alan istatistikî bilgiler bu raporda yer
almamaktadır. 

Başkanlığımız tarafından, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilen
05/03/2018 tarih ve 46 sayılı yazımızda (Ek-1); 07/02/2018 tarihinde Antalya Valiliği tarafından
düzenlenen Kadın Konukevleri Değerlendirme toplantısında yer alan özellikle istatistikî bilgiler
ışığında  şiddet  vakalarının  sayısını  ve  artış  hızını  öğrenerek,  azaltılması  adına  neler
yapılabileceğini tespit edebilmek için ilgili sunumdan bir örneğin gönderilmesi istenilmiş olup,
söz konusu istatistikî bilgilerin yer aldığı sunumun, Müdürlüğünüzden talep edilmesi gerektiği
bildirilmiştir (Ek-2). 

Buna  göre;  2016-2017  yıllarını  içerir  kaç  kadının  cinayete  kurban  gittiğini,  evlilik  birliği
içerisinde  ebeveynleri  tarafından  kaç  çocuğun  öldürüldüğünü,  aile  içi  şiddet,  darp,cinsel
taciz,tecavüz  mağduru  olarak  kaç  kadının  kolluk  birimlerine  ve  adli  makamlara  başvuru
yaptığına  ilişkin  bilgilerin  Başkanlığımıza  gönderilmesi  konusunda  gereğini  bilgilerinize  arz
ederim. Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

EKİ:1- Baromuz Başkanlığı’nın 05/03/2018 tarih ve 46 sayılı yazısı.
         2- Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 22/03/2018 tarih ve 3943 sayılı yazısı.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı:46                      13/04/2018

ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU:  Antalya  Valiliği  tarafından  07/02/2018  tarihinde  düzenlenen  Kadın  Konukevleri
değerlendirme toplantısında sunulan sunum hakkında.

Antalya Valiliği tarafından 07.02.2018 tarihinde düzenlenen Kadın Konukevleri Değerlendirme
Toplantısında,  Antalya  İl  Emniyet  Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Antalya  Asayiş  Şube
Müdürlüğü, ŞÖNİM tarafından hazırlanan kadın ve çocuklara yönelik işlenen suçların istatistikî
bilgilerinin ve çözüm önerilerinin yer aldığı sunum izlenmiştir. Anılan sunumda son üç ay içinde
kadın ve çocuklara yönelik şiddet vaka sayılarının il ve ilçeler bazında dağılımı ve artış oranını
içeren  veriler  yer  almıştır.  Her  ne kadar  sonuç raporu Antalya  Valiliği  tarafından Baromuza
gönderilmişse de bahsi geçen sunum ve bu sunumda yer alan istatistikî bilgiler bu raporda yer
almamaktadır. 

Baromuz Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tarafından Antalya’da şiddet vakalarının
önlenebilmesi için bir çalışma yapılmaktadır. Sunumda yer alan istatistiki bilgiler ışığında şiddet
vakalarının  sayısını  ve  artış  hızını  öğrenerek,  azaltılması  adına  neler  yapılabileceğini  tespit
edebilmek için 2016-2017 yıllarını  içerir  kaç kadının cinayete  kurban gittiğini,  evlilik  birliği
içerisinde  ebeveynleri  tarafından  kaç  çocuğun  öldürüldüğünü,  aile  içi  şiddet,  darp,cinsel
taciz,tecavüz  mağduru  olarak  kaç  kadının  kolluk  birimlerine  ve  adli  makamlara  başvuru
yaptığına  ilişkin  bilgilerin  Başkanlığımıza  gönderilmesi  konusunda  gereğini  bilgilerinize  arz
ederim. Saygılarımla.

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı :4355              16/04/2018

ADALET BAKANLIĞI
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
KONU: Antalya’da 2010-2018 kadına yönelik şiddet suçları olan öldürme, öldürmeye teşebbüs,
cinsel saldırı,  cinsel saldırıya teşebbüs suçlarına dair kaç kadının ve on sekiz yaşından küçük
kız/erkek  çocuğunun  kolluk  birimlerine  ve  adli  makamlara  başvuru  yaptığına  ilişkin
bilgilendirme talebimizdir.
 
Baromuz Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tarafından Antalya’da şiddet vakalarının
önlenebilmesi için bir çalışma yapılmaktadır. Kadına yönelik şiddet vakalarına dair olarak;

Kadına yönelik şiddet suçları olan öldürme, öldürmeye teşebbüs, cinsel saldırı, cinsel saldırıya
teşebbüs  suçlarında:  “Antalya’da  2010-2018  döneminde  nasıl  bir  seyir  izlemiştir,  İşlenen
suçların türü ve yıllara göre dağılımı nasıldır” sorularına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Talep  edilen  istatistikî  bilgiler  ışığında  Antalya’da  şiddet  vakalarının  sayısını  ve  artış  hızını
öğrenerek,   azaltılması  adına  neler  yapılabileceğini  tespit  edebilmek  amacıyla  2010-2018
yıllarını  içerir  kaç  kadının  cinayete  kurban  gittiğini,  evlilik  birliği  içerisinde  ebeveynleri
tarafından kaç çocuğun öldürüldüğünü, aile içi şiddet, darp, cinsel taciz, tecavüze maruz kalan
olarak kaç kadının ve onsekiz yaşından küçük kız/erkek çocuğunun kolluk birimlerine ve adli
makamlara başvuru yaptığına ilişkin bilgilerin Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda gereğini
bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla.
 

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

Meltem Mah.3822. Sokak Barohan Kat:2 07040 MURATPAŞA/ANTALYA
Tel.: 0.242.238 61 55 (5 Hat)  Faks : 0.242.237 10 73

e – mail: antalyabarosu@hotmail.com
www.antalyabarosu.org.tr

http://www.antalyabarosu.org.tr/
mailto:antalyabarosu@hotmail.com


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 99/31                         28/05/2018

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
2018 YILI “AV.NOYAN ÖZKAN ÇEVRE VE EKOLOJİ MÜCADELESİ ONUR

ÖDÜLÜ”
ADAY ÖNERİSİ

Aysin ve Ali BÜYÜKNOHUTÇU çifti, Finike’nin Kızılcık yaylasına yerleştikten sonra mermer
ve  taş  ocaklarının  doğaya  verdiği  zararı,  tahribatı  yakından  görmüşler,  doğa  ve  yaşam
savunuculuğu  mücadelesine  atılmışlardır.  Finike  ormanlarında  çok  sayıda  mermer/taş  ocağı
olmasına karşın, çiftin mücadeleye başladıkları tarihe kadar etkin bir mücadele verilememiştir.
Asırlık  sedir  ağaçlarının  kesildiğini  ve  mermer  ocaklarından  çıkan  tozların  tarıma  da  zarar
verdiğini gören çift, sedir ağaçlarının ve doğal tarımın, çıkarılan mermerden çok daha değerli
olduğunu her platformda dile getirmişlerdir. Kendi kurdukları yaşam alanlarında organik balcılık
yapmaya  çabalayan,  doğal  yaşamı  tercih  eden BÜYÜKNOHUTÇU çifti,  mücadelelerinin  bir
parçası olarak çok yoğun bir hukuki mücadele de vermişler ve bölgedeki bir mermer ocağının
kapatılmasını sağlamışlardır. 

Antalya’da  ve  özellikle  yaşadıkları  Finike  bölgesinde  tanınan  ve  sevilen  çift,  ne  yazık  ki,
09/05/2017  tarihinde  alçakça  işlenen  bir  cinayete  kurban  gitmişlerdir.  Katil  zanlısı  olarak
bölgeye yeni yerleşen bir uyuşturucu bağımlısı bulunmuş, zanlı, cinayetleri para için işlediğini
itiraf  etmiş,  arkasından  başka  bir  ifadede  kendisini  azmettirenlerin  ocak  sahipleri  olduğunu
söylemiş; ancak, ifadelerindeki çelişkiler giderilmeden nakledildiği Alanya Cezaevinde intihar
ettiği kamuoyuna duyurulmuştur. 

Nükleer  ve  termik  santrallerin,  HES’lerin,  maden  ocaklarının,  “ÇED  Gerekli  Değildir”
kararlarının  bilançosu  sanılandan  çok  daha  ağırdır.  Bu  doğa  talanına,  ekolojik  yıkıma  karşı
doğayı  ve yaşamı savunurken katledilen çiftin mücadelesinin gelecek kuşaklara taşınmasında,
Türkiye  Barolar Birliği’nce verilen ödüllerin  payı  da tarihe geçecektir.  Ödülün Aysin ve Ali
BÜYÜKNOHUTÇU çiftine verilmesinin, hem çevre ve doğa mücadelesi yürütenlere verilmek
istenen gözdağına karşı anlamlı bir tavır olacağını göstermesi açısından, hem de paha biçilmez
değerdeki  topraklarımız  için  verilen  mücadelenin  asla  unutulmayacağını  ve  toplumsal
belleklerimize kazınacağını göstermesi açısından anlamlı ve değerli olacağına inanıyoruz. 

Bu nedenlerle 2018 Yılı TBB “Av. Noyan Özkan Çevre ve Ekoloji Mücadelesi Onur Ödülü”
için Aysin ve Ali BÜYÜKNOHUTÇU çiftini öneriyoruz. Saygılarımızla.

    Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 101/7                                       07/06/2018

T.C.CUMHURBAŞKANLIĞINA

Kamu  Avukatları  Kanunu  Taslağı  ile  Kamu  Avukatlarının  Özlük  Hakları  Sorununa  ilişkin
önerilerimiz yazımız ekinde sunulmuştur.

   Av. Polat BALKAN
 Antalya Barosu Başkanı
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: Gündem 108/42                         26/07/2018

ALANYA ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
 

05/08/2017  tarihinde  yürürlüğe  giren  Ceza  Muhakemesinde  Uzlaştırma  Yönetmeliği
12. Maddesi Uzlaştırmacı Görevlendirilmesi başlığı altında düzenlenmiş olup,

MADDE 12 – (1) Uzlaştırma bürosuna gönderilen dosyanın uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet
savcısı tarafından incelenmesi sonucunda, gönderme kararına esas suçun uzlaştırma kapsamında
kaldığının  anlaşılması  hâlinde  uzlaştırmacı  görevlendirmesi,  Daire  Başkanlığı  tarafından
belirlenen listeye göre ilgili Cumhuriyet savcısının onayıyla yapılır.
(2)  Ağır  ceza  mahkemesi  Cumhuriyet  başsavcılığı  yargı  çevresinde yeteri  kadar  uzlaştırmacı
bulunmaması  hâlinde,  en  yakın  ağır  ceza  mahkemesi  Cumhuriyet  başsavcılığı  listesinden
görevlendirme yapılabilir.
(3)  Dosya  uzlaştırmacıya  tevdi  edildikten  sonra  taraflara  bu  husus  telefon,  SMS veya  diğer
elektronik araçlarla bildirilir.
(4) Uzlaştırma evrakı uzlaştırmacıya tutanakla teslim edilir ve alındı belgesi dosyasına eklenir.
(5) Uzlaşma teklifi suçun işlendiği tarihten itibaren bir aylık süre geçmeden yapılamaz.

Hükümleri  gereğince  uzlaştırmacı  görevlendirilmeleri  Daire  Başkanlığı  listesinden  ilgili  yer
Cumhuriyet  Savcılığı  tarafından  yapıldığından,  bahse  konu talep  doğrultusunda,  Gazipaşa  ve
Alanya  ilçelerinde  ayrı  görevlendirilme  listeleri  oluşturulabilmesi  konusunda  gereğini
bilgilerinize arz ederim.Saygılarımla.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı : Gündem 115/45                                           07/09/2018

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞINA

Baromuz  Başkanlığınca  https://eniyibosanmaavukatiii.wordpress.com  uzantılı  web  sayfasında
bulunan  site  yetkilileri  hakkında  1136  Sayılı  Avukatlı  Kanunu’nun  35.ve  48.maddelerine
aykırılık teşkil etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

Yapılan soruşturma sonucunda  “toplanan ve dosyada mevcut bilgilere göre olay ve iddia ile
ilgili  olarak  Kamu  Adına  Kovuşturma  Açılmasına  Yer  Olmadığına”  dair  karar  verilmiş  ve
Başkanlığımızca Bakırköy 2.Sulh Ceza Hâkimliği’ne yapılan itirazımız reddolmuştur.

Buna göre;  Bakırköy 2.Sulh  Ceza  Hâkimliği’nin,  09/08/2018  tarih  ve  2018/5334 D.İş  sayılı
kararı Yönetim Kurulumuzun 05/09/2018 tarihli toplantısında incelenmiş olup, aynı toplantının
115/45 sayılı kararı gereği; Baronuza kayıtlı üyenin disiplinel yönden değerlendirilmesini, siteye
erişimin engellenmesi hususunda gerekli işlemlerin başlatılmasını bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.
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ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Sayı: 208  19/09/2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞINA

Konu: Antalya’da da Bölge İdare Mahkemesi kurulması hakkında.

Bilindiği  üzere,  2576  Sayılı  Bölge  İdare  Mahkemeleri,  İdare  Mahkemeleri  ve  Vergi
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun; Kuruluş başlıklı 2. Maddesinde;

“Kuruluş:
Madde  2  –  1.  Bölge  idare  mahkemeleri,  idare  mahkemeleri  ve  vergi  mahkemeleri,

bölgelerin coğrafi durumları ve iş hacmi gözönünde tutularak Adalet Bakanlığınca kurulur ve
yargı çevreleri tespit olunur. 

2.  Bölge  idare  mahkemeleri,  idare  mahkemeleri  ve  vergi  mahkemelerinin  kuruluş  ve
yargı  çevrelerinin  tespitinde,  İçişleri,  Maliye  Bakanlıkları  ile  Gümrük ve Tekel  Bakanlığının
görüşleri alınır. 

3.  Bu  mahkemelerin  kaldırılmasına  veya  yargı  çevrelerinin  değiştirilmesine,  İçişleri,
Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Tekel Bakanlığının görüşleri alınarak, Adalet Bakanlığının
önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.

4. (Değişik: 30/4/2013-6460/4 md.) Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi
mahkemesinin  faaliyet  gösterdiği  hâllerde,  özel  kanunlarda  başkaca  hüküm  bulunmadığı
takdirde,  ihtisaslaşmanın  sağlanması  amacıyla,  gelen  işlerin  yoğunluğu  ve  niteliği  dikkate
alınarak,  mahkemeler  arasındaki  iş  bölümü  Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu  tarafından
belirlenebilir.  Bu  kararlar  Resmî  Gazete’de  yayımlanır.  Mahkemeler,  tevzi  edilen  davalara
bakmak zorundadır. 

5.  Bu  mahkemelerin  kurulmaları,  kaldırılmaları  ve  yargı  çevrelerinin  değiştirilmeleri
hakkındaki kararlar Resmi Gazetede yayımlanır.” denmektedir.

Antalya’nın 5. büyük kent olması, Antalya Barosu’nun 4. büyük Baro olması, İdare ve Vergi
mahkemelerinin  sayısı  ve  bu  mahkemelerde  görülen  davaların  sayısı  ve  çeşitliliği,  coğrafi
konum,  sosyal  ve  ekonomik  yapı,  iş  yoğunluğu  ve  niteliği,  nüfus  yoğunluğu,  bölgesel
gereksinimler vs gibi ölçütler göz önüne alındığında Antalya’da da Bölge İdare Mahkemesi’nin
kurulması  gerektiğini  düşünüyoruz.  Bu  konuda  gereğinin  yapılmasını  arz  ve  talep  ederim.
Saygılarımla.

       Av. Polat BALKAN
  Antalya Barosu Başkanı

Bilgi için: Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığına.
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          YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACILAR : 1)Antalya Barosu Başkanlığı -Meltem Mahallesi Barohan Kat 2 Antalya

2) Polat Balkan- Tc No: 12994609022 Meltem mahallesi Tarık Akıltopu caddesi No 11/2-A Antalya

VEKİLLERİ : Av.  Tuncay KOÇ (Antalya  Barosu-1504) Cumhuriyet  Cd Ticaret  Borsası  İşh.Kat:1
N:13 M.paşa /ANTALYA

DAVALI :1-) ANTALYA VALİLİĞİ — Antalya

KONU  :  Antalya  Valiliği'nin  internet  sitesinde  duyurduğu  27/4/2017  tarihli  Açık  Havada  Alkol
Alımına İlişkin Genelgesinin ve bu işleme ait OLUR kararının İPTALİ ile öncelikle ve ivedilikle davalı
İdarenin savunmaları alınmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA karar verilmesi istemidir.
TEBLİĞ TARİHİ: 27/4/2017 (Antalya Valiliği internet sitesi-)

AÇIKLAMALAR:

1) Dava konusu genelge, Valiliğin İl Özel İlare Kanununa göre genel önleyici suç işleme konusunda
almış olduğu idari bir karardır.

2) Bu karar Valilik internet sitesinde duyurulduktan (davayı hazırladığımız aşamada Valilik internet
sitesinde bu karar kaldırılmıştı.) sonra çok sayıda habere konu olmuş, çok sayıda kurum ve kişi
medya ve sosyal medyada görüş açıklamıştır. Kararın özellikle Antalya turizmine darbe vuracağı
şeklinde genel bir kanı oluşmuştur.

3) Bunun üzerine Antalya Valiliği 28/4/2017 tarihli yeni  bir açıklama yaparak alınan kararın yeni
olmadığı, eski kararın hatırlatması mahiyetinde olduğunu beyan etmiş, haberin algılanmasının ya
da  çarpıtılarak  algılatılmasının  tehlikesine  dikkat  çekmiş  ve  bunun  üzerine  yeni  bir  açıklama
yapmıştır. (Ek 1) Burada genel bir alkol yasağından söz edilemeyeceği belirtilmiştir.

4) Antalya Valiliği genelgesinin bireysel haklara, Anayasanın 13. Maddesine, Avrupa İnsan hakları
Sözleşmesi'ne temel hak ve özgürlükler alanını ihlal edici olduğu düşüncesiyle 27/4/2017 tarihli
genelgeye  dava açmak zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır.  Eğer buna ilişkin önceki tarihli  bir
karar var ise (28/4/2017 tarihli basın duyurusunda hem 27/4/2017 tarihli duyuruya hem de “önceki
kararın  hatırlatması”  denilerek  başka  bir  genelgeye  atıf  yapıldığından dolayı)  dayanağı  önceki
işlem var ise onun da iptalini istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ AÇIKLAMALAR

DAVA EHLİYETİ YÖNÜNDEN:

5) Anayasa'nın  13.  maddesinde  yer  alan  “Temel  hak  ve  hürriyetler,  özlerine  dokunulmaksızın
yalnızca  Anayasanın  ilgili  maddelerinde  belirtilen  sebeplere  bağlı  olarak  ve  ancak  kanunla
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz ” hükmü, Anayasal bir düzenleme
olarak, temel hak ve özgürlüklere ilişkindir. Bu maddenin ihlal edildiğini düşünen her kurum ve
bireyin dava açma hakkı mevcuttur.

6) Davacı Antalya Barosu ise, Avukatlık Kanunu 76. maddesi açıkça hukukun üstünlüğünü ve insan
haklarını savunmak görevini Barolara vermektedir. Hukukun üstünlüğünün hayata geçirilmesinin
en önemli ayaklarından biri, normlar hiyerarşisine aykırı görülen işleri ve idarenin yasaya aykırı
işlemlerini dava etmek hukukun üstünlüğünü sağlamanın en etkili yollarından biridir. Maddenin
tam metni şöyledir. “(Değişik birinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/46 md.) Barolar; avukatlık mesleğini
geliştirmek,  meslek  mensuplarının birbirleri  ve  iş  sahipleri  ile  olan  ilişkilerinde  dürüstlüğü ve
güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını
savunmak  ve  korumak,  avukatların  ortak  ihtiyaçlarını  karşılamak  amacıyla  tüm  çalışmaları
yürüten,  tüzel  kişiliği  bulunan,  çalışmalarını  demokratik  ilkelere  göre  sürdüren  kamu  kurumu
niteliğinde meslek kuruluşlarıdır”

7) Avukatlık  kanunun  95.  maddesinin  21.  bendi  ise  açıkça  yönetim  kurulunun  görevlerini
saymaktadır.  Bu  bentte  “Hukukun  üstünlüğünü  ve  insan  haklarını  savunmak,  korumak  ve  bu
kavramlara  işlerlik  kazandırmak”  olarak  tanımlanmıştır.  Yani  76.  maddede  sayılan  bu  görevi



yönetim  kurulunun  görevleri  arasında  tekrar  saymıştır.  İnsan  haklarının  korumak  ve  işlerlik
kazandırmak  Baroların  temel  görevidir.  Temel  hak  ve  özgürlüklere  uygun  olmayan  bir
düzenlemenin iptali içinde Baroların dava açması çok doğaldır. Aksi takdirde bu tür düzenlemelere
karşı dava açmayı Esnaf ve Sanatkarlar Odasından da bekleyemeyiz

8) Diğer  davacı  Polat  Balkan  ise  bu  düzenlemeden  etkilenen  yurttaş  konumundadır.  Olası  bir
hakkının (ilerde piknikte ya da plajda alkol alma hakkının) etkilendiğini düşünmektedir. Davada
menfaati bulunmaktadır.

SÜRE YÖNÜNDEN AÇIKLAMALAR 

9) Davaya konu genelge 27/4/2017 tarihinde Valilik internet sitesinden

duyurulmuştur. Bu nedenle idari işleme karşı 60 gün içinde davamızı açmış bulunmaktayız.

-İPTAL NEDENLERİ-

10) Antalya Valiliği 27/4/2017 tarihli kararıyla aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

“İl  İdaresi  Kanunu  hükümleri  uyarınca,  suç  işlenmesinin  önlenmesi,  kamu  düzen  ve  güvenliğinin
korunması  için gereken tedbirlerin alınması,  huzur ve güvenlik ile kişi  dokunulmazlığının,  tasarrufa
müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi mahallin en büyük mülki
amirinin ödev ve görevleri arasındadır.Bu bağlamda, Antalya il sınırları içerisinde huzur ve güvenliği ile
kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve işlenen suçun aydınlatılması amacıyla, ,
umuma mahsus yerlerde veya umumun istifadesinde sunulan kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve
üzerinde  tesis  bulunmayan  açık  alanlarda,  belediye  sınırları  içerisinde,  meskun  mahallerde,
karayollarında piknik ve ören yeri gibi alanlarda, gar, otogar, meydan, cadde, sokak, tarihi ve kültürel
mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri, köprü altları,
mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde
çevreyi rahatsız edecek şekilde ve açıkta alkol içilmesinin yasaklanarak, bu karara uymayanlar hakkında
işlenen fiil  başka bir  suç oluşturmadığı  takdirde,  5326 Sayılı  Kabahatler  Kanunu'nun 32 Maddesini
ihlalden işlem uygulanacağına dair Valilik Makamı'nın Olur'ları ile karar verilmiştir."

AMAÇ YÖNÜNDEN

11) Her şeyden önce getirilen yasağın amacına baktığımızda “Antalya il sınırları içerisinde huzur ve
güvenliği  ile  kamu  esenliğinin  sağlanması,  suç  işlenmesinin  önlenmesi  ve  işlenen  suçun
aydınlatılması  amacıyla,"  getirildiği  görülmektedir.  Getirilen  sınırlama  huzur  ve  güvenliği
sağlamak,  suç  işlenmesinin  önlenmesi  ve  işlenen  suçun  aydınlatılması  amacıyla  olduğu
söylenmektedir. Bu şekliyle alkol, bir çeşit silah olarak tanımlanmış olmaktadır. Alkol alan kişi
kamu  güvenliğini  ve  esenliğini  tehlikeye  düşüren,  suç  işleyebilecek  veya  işlenmiş  suçları
örtebilecek  nitelikte  şahıslar  olarak  addedilmektedir.  İdari  işlemin  amacı,  toplumun  genelini
korumak ve suç işlemeyi azaltacak önleyici tedbir almak olması gerekirken, alkolü ve alkol alan
kişiyi potansiyel suçlu ilan etmektedir. Oysa, alkol alan kişinin daha çok suç işlediğine dair, ya da
toplumda hiç suç işlemeyen kişilerin hayatlarında alkol almayanlar olduğuna dair hiçbir istatistik
veri elimizde mevcut değildir.(Trafik kazalarına ilişkin istatistik var ise de trafikte alkollü araç
kullanımı hem Karayolları Trafik Kanununa göre hem TCK'ya göre suçtur zaten) Bu nedenle bir
kısım vatandaşa “suçlu, potansiyel suçlu” gözüyle bakmak idarelerin işi değildir.

SÜRE VE KAPSAM YÖNÜNDEN

12) Aynı zamanda yasağın zamanı ve kapsamı çok geniştir. Mesela böyle bir yasaklama, referandum
haftası için ya da referandumdan önceki 2-3 gün için konmuş olsa, nisbeten anlaşılabilir bir durum
olacak, süre belli olduğu için geçici olacak ve tedbir mahiyetine uygun olabilecektir. Ancak bu
getirilen  sınıramada  hiçbir  zaman  belirlemesi  yoktur.  Valilik'in  2.  Bir  genelgesine  kadar
yürürlüktedir. Oysa yasaklamalar, özellikle de tedbir için konuluyorsa zamanlaması açıkça ortaya
konmalıdır.

13) Yine kapsam yönünden baktığımızda da genelgede “kamunun istifadesinde açık park, bahçe ve
üzerinde  tesis  bulunmayan  açık  alanlarda,  belediye  sınırları  içerisinde,  meskun  mahallerde,
karayollarında piknik ve ören yeri  gibi  alanlarda,  gar,  otogar,  meydan,  cadde,  sokak,  tarihi  ve
kültürel mekanlarda, ibadethaneler ile terk edilen kullanılmayan yapılar, inşaatlar, banka ATM'leri,
köprü altları, mezarlıklar, gezinti yerleri vb. ile nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her



türlü aracın içerisinde” diyerek kolluk kuvvetlerine çok geniş bir yetki alanı açılmakta, alkol alan
tüketicileri  ise  sadece  ruhsatlı  olan  kapalı  alanlara  sıkıştırmaktadır.  Yukarıda  belirtilen  tanıma
Antalya'da kapalı tesis alanı olmayan her mekan girmektedir. Evinizin önü; meydan, cadde, sokak
kısmına  girmekte,  indiğiniz  plaj;  kamunun  istifadesinde  açık  alana  girmekte,  gideceğiniz  bir
mesire yeri; piknik alanına girmektedir. Burada Valilik ya evinde iç, ya da git bir restoran/bar da
iç, ama en iyisi  içme" demektedir.  Bu haliyle  de Anayasa madde 13 ve Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi'ne aykırı bir yasaklama getirmiş olmaktadır. Kolluğun gücü çok artmakta ve neredeyse
keyfi bir hale gelmektedir. Böyle bir yasaklama kabul edilemez.

14) Alkol satışı ile ilgili 4250 sayılı yasaya ilişkin olarak değişik 6487 sayılı yasa çıkarılarak, alkol
satışı  ve reklamı  zaten ağır müeyyidelere bağlanmıştır.  Yine Tütün ve Alkol Piyasasına ilişkin
kanunla da verilecek ruhsatlar  için düzenlemeler getirilmiştir.  Bunun dışında alkol  kullanmaya
yönelik genel  bir  yasak  getirilemez.  Mevcut  yasalarda zaten “mütecaviz  sarhoşluk” suç olarak
tanımlanmıştır.5326 sayılı kabahatler kanunu 35. Madde de bu düzenleme mevcuttur. Başkasına
zarar veren, taşkınlık yapanlar şikayet üzerine Kabahatler kanununa göre cezalandırılabilmektedir.
Yine genelgede geçen “nerede park halinde olduğuna bakılmaksızın her türlü aracın içerisinde"
deyimiyle  de  evinin  önünde  park  halinde  olsa  bile  kişi  cezalandırılabilecektir.  Oysa  zaten
Karayolları Trafik kanununun ilgili maddelerinde alkollü olarak trafiğe çıkan kişiye müeyyideler
(  getirilmiştir.  Türk  Ceza Kanunu 179.maddesinin  3.  fıkrası  ise  Karayolları  Trafik  kanununda
getirilenden başka cezai müeyyide öngörmüş ve alkolün etkisiyle emniyetli bir şekilde araç idare
edemeyecek olanlara 1 yıldan başlayarak ceza verilebileceğini düzenlemiştir.

GENEL OLARAK

15)  Yukarıda mevzuatımızda olan hükümler dışında ve Anayasa'nın 13. Maddesi çerçevesinde idare
yeni  bir  yasak  koyamaz.  Bu,  temel  hak  ve  özgürlüklere  aykırı  bir  durum  oluşturacaktır.
Demokratik çoğulcu bir toplumda, kimsenin kimseye, “şunu yap/bunu yapma, alkol al/alma, ibadet
yap/yapma, açık giyin/kapalı giyin şunu düşün/düşünme” demeye hakkı yoktur. Anayasa'nın 13.
Maddesi  ise  “Temel  hak  ve  hürriyetler,  özlerine  dokunulmaksızın  yalnızca  Anayasanın  ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı  olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.  Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve
ölçülülük ilkesine aykırı olamaz” Demektedir. Bu nedenle kişisel bir durum olan alkol tüketmek
ancak belirli ölçülerde kanunla kısıtlanabilir. Zaten yukarıda ifade ettiğimiz kanun maddeleri de
belirli  durumlarda  alkol  kullanımını  ve  ticaretini  yasaklayan  hükümlerdir  ve  kanunla
getirilmişlerdir.

16) Avrupa  İnsan  Hakları  sözleşmesinin  8.  ve  14.  Maddesi  de  böylesi  bir  yasaklamaya  izin
vermemektedir.  AHİS'in 8.  Maddesi  özel  hayatı  ve 14.  Maddesi  de her türlü ayrımcılığı  karşı
maddeleri düzenlemektedir. Getirilen düzenleme, açık havada alkol alan kişiye karşı ayrımcı bir
düzenlemedir. Avrupa'da böyle bir yasak kimseye anlatılamaz.

17) Daha  önce  benzer  konularda  verilmiş  mahkeme  kararları  mevcuttur.  Bunlardan  ikisini  ekte
sunmaktayız. Birincisi 2009 yılında Kastamonu İdare Mahkemesi tarafından verilmiş ve Çankırı
Valiliği'nin alkol  yasağına  ilişkin genelgesinin iptal  edilmesidir.  (Kastamonu İdare  mahkemesi
2009/418 E 2009687 K EK-2) İkinci karar da Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Meclisi'nin
aldığı park ve bahçelerde alkolü yasaklayan kararına ilişkin olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi
2006/773 E 2008/1897 K sayılı kararıdır. (EK-3)

18) Alkol, genel algıda bozulmalar yaratıyorsa da bu doğrudan suça ilişkin bir durum değildir. Tarih
boyunca  tüm toplumlarda  alkol  kullanılagelmiş  ve kamusal  hayatın,  sosyal  hayatın  bir  parçası
olmuştur. Çok övünülen Osmanlı İmparatorluğunda dahi genel olarak alkolü tamamen yasaklayıcı
bir tutum alınmamıştır. En bilinen 4. Murat zamanında alkol (0 dönem için şarap) kullananların
idam edileceğine dair ferman(1634 yılında) çıkarılmışsa ve idam edilenler dahi olmuşsa da yine de
kullanılmaya  devam edilmiştir.  Kaldı  ki 4.  Murat  da alkol  kullanan bir  padişahtı.  Buna ilişkin
olarak Padişahların hayatlarını anlatan ve son olarak da Osmanlı Sözlüğü gibi bir eser veren tarihçi
Necdet  Sakaoğlu'ndan  (  alıntıladığımız  o  4.Murat'la  ilgili  o  sayfalar  o  ekte  sunulmaktadır.
Anlatıma göre de getirilen yasağın doğrudan toplumsal hayatla/dinle ilgili bir bağlantısı da yoktur.
(EK 4 Bu Mülkün Sultanları/36 Osmanlı Padişahı sy.275/280) Yine popüler bir tarih kitabı olan
“Bildiğin Gibi Değil Osmanlı” adlı eserde 16. Yüzyıl ortalarında İstanbul'da 500 kadar meyhane
olduğu  ve  nüfusa  oranlanırsa  1000  kişiye  bir  meyhane  düştüğü  bilgisine  ulaşmaktayız.(Ek  5



Bildiğin  Gibi  Değil  Osmanlı/Mustafa  Alp  Dağıstanlı  sy  122  vd)  Keza  en  ünlü  Osmanlı
Tarihçilerimizden Halil İnalcık da işret meclislerinin Osmanlı'da olduğu bilgisini vermektedir. Bu
işret  meclislerinde  dönemin  ünlü  saray  insanları  da  mevcuttur.  Meclislerde  uyulması  gereken
kurallar vardır.(Ek 6 Devleti-Aliyye Cilt 2 say.89-92) Osmanlı'ya ilişkin kaynaklarda çok sayıda
Osmanlı Padişahının da alkol kullandığı bilgisi yer almaktadır. Özellikle 18.yy ortalarından sonra
bu konuda yasaklamaya  hiç gidilmemiştir.  Yine Amerika Birleşik devletlerinde 1920'li  yılların
başında aşırı muhafazakar partilerin alkolü yasaklamasıyla yeni bir kaçakçılık alanı oluşmuş, alkol
üretimi ve satımı ile büyük mafya doğmuş, Al Capone adlı ABD'nin en bilinen ve ünlü mafyası bu
dönemin siması olarak kaçak alkol ticaretinden ünlenmiştir.

19) Yani toplumsal bir geleneği olan, Anadolu topraklarında da bir geleneği olan (ki bilinen ilk bira
üretimi bu toprağın yerlilerinden olan Hititlere kadar gitmektedir) alkol üretim ve tüketimi sadece
bir  görüşün  ya  da  düşüncenin  bunu  yasaklamak  istemesiyle  yasaklanamaz.  İster  imparatorluk
düzeni  olsun,  ister  demokratik  çoğulcu toplum yapısı  olsun,  kimse  kendi  tek doğrusunu genel
doğru olarak tüm bir topluma dayatamaz, dayatma hakkına sahip değildir.

20) Yukarıda da belirtiğimiz gibi, getirilen yasaklama kolluk kuvvetlerine çok geniş ve keyfi bir yetki
vermektedir. Bunun örneğini ekte sunduğumuz haberde görmekteyiz.  Antalya'da Valiliğin alkol
yasağını protesto için Yat Limanı Amfitiyatroda toplanan bir grup, açık havada alkol tüketmiştir.
Bunun üzerine 8/5/2017 tarihli haberde Antalya Emniyet Müdürü bir açıklama yaprak bu eylemi
gerçekleştiren 47 kişi  hakkında Kabahatler  Kanununa göre ceza kesildiği  bilgisi  verilmektedir.
Haberde Emniyet Müdürünün “Biz bu kentte huzursuzluğu değil huzuru istiyoruz. Sözde yiğitlik
yapmaya çalışan birtakım insanlara Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı. Önümüzdeki süreçte
de hiçbir müsamaha göstermeyeceğiz." obeyanatını okumaktayız.(EK 7) Demek ki Valiliğin başta
yaptığı 28/4/2017 tarihli açıklamayla ortada bir algı sorunu yokmuş. Emniyet isterse bu genelgeye
dayanarak açık havada alkol alan herkese ceza kesebiliyormuş. Yat Limanı amfitiyatrosu, konut
alanı olmayıp, etrafının restoran ve barlarla çevrili olduğu bir alandır. Kimseyi rahatsız etmeden
içki  içen  insanlara  kesilen  cezanın  genelgenin  nasıl  yorumlanacağına  dair  bir  örnek  olduğunu
düşünmekteyiz. Emniyet müdürünün üstelik “bundan sonra müsamaha yok” demesi de ilginçtir.
Demek ki bu yasaklama toplumsal bir soruna yol açacaktır. Yine ekte sunulan Emniyet Müdürü
beyanatında  alkol  alan  kişiler  “nara  atan,  küfreden  kişi”  olarak  tanımlanmıştır.  Bu,  Türk
Tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakteriyle özdeşleşen içki içip, mahallede kabadayılık eden nara
atan  bir  prototiptir.  Gerçek  hayatta  yok  denecek  kadar  azdır.  Bu  durumda  da  polisin  gerek
Kabahatler Kanununa göre, gerek çevreyi rahatsız etme durumuna göre zaten işlem yapma yetkisi
vardır.  Bu  genelge  olmasaydı  dahi,  yukarıda  saydığımız  durumda  şikayet  halinde  emniyetin
müdahale etme yetkisi mevcuttur.

21) Antalya'nın bir turizm şehri olması, sosyo-kültürel yapısının geçişken açık bir yapı olması, yine bu
yasağın şehir kültürüne ve turizme vuracağı darbe de açıktır. Başta da belirttiğimiz bu yasaklara
karşı en büyük tepki turizm sektöründen gelmiştir. Ekte sunduğumuz gazete kupürlerinden de bu
durum görülebilmektedir. (EK 8 gazete kupürleri)Sonuç olarak, ölçüsüz, kanunla gelmeyen, özel
hayata müdahaleye olanak veren bir düzenlemenin mevzuata uygun olduğunu söylemek mümkün
değildir.

22) Antalya  Emniyet  Müdürü'nün  basına  verdiği  demeçten  de  anlaşılacağı  gibi,  bazı  kişilere
Kabahatler kanununa göre cezalar kesilmeye başlanmıştır. Havaların ısındığı, turizm mevsiminin
başladığı böyle bir ortamda davalı idarenin savunması alınmadan dosya üzerinden İYUK 27'e göre
yürütmenin durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa 13.m, AHİS madde 8 ve 14, İYUK ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER : Antalya  Valiliği  27/4/2017 tarihli  Genelgesi,  Antalya  valiliği  28/4/2017 tarihli  Basın
Duyurusu, gazete haberleri,

SONUÇ VE İSTEM: Antalya Valiliği'nin internet sitesinde duyurduğu 27/4/2017 tarihli Açık Havada
Alkol Alımına İlişkin Genelgesinin ve bu işleme ait OLUR

kararının  bu  işlemin  önceki  dayanağı  var  ise  bağlı  olan  ilgili  işlemin  öncelikle  YÜRÜTMENİN
DURDURULMASINA



Ardından  İPTALİ'ne  karar  verilmesini  dava  masrafları  ve  vekalet  ücretinin  karşı  taraf  üzerinde
bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacılar vekili

Av.Tuncay KOÇ

Ekler:

 vekaletnameler 
1-28/4/2017 tarihli basın duyurusu 
2-Kastamonu İdare mahkemesi kararı
 3-Ankara 9.İdare Mahkemesi kararı 
4-Bu Mülkün Sultanları /36 Osmanlı Padişahı sy.275/280 
5- Bildiğin Gibi Değil Osmanlı/Mustafa Alp Dağıstanlı sy 122 vd
6- Devleti-Aliyye Cilt 2 say.89-92 
7-Antalya Emniyet Müdürü'nün yaptığı açıklama kupürü 
8-Gazete haber kupürleri



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MAĞDUR                         : F.D. (Hacı Hafize Saygan 2 İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi) 

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNAN                    : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ŞÜPHELİ                         : 1- DİLARA LEYLEK 
     Hacı Hafize Saygan 2 İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğretmeni  

                Soğuksu Mah. 299. Sok. No:24, Meltem, Muratpaşa, ANTALYA 

                2- SORUŞTURMA SÜRECİNDE TESPİT EDİLECEK  
“OLAYDA 

      İHMALİ VE/VEYA İHMAL SURETİYLE İŞTİRAKİ    
BULUNAN” 

      KAMU GÖREVLİLERİ 

SUÇ TARİHİ               : Mayıs 2016

SUÇ                                  : Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 
   durumda  bulunan kişiye İşkence,  Kasten Yaralama, Hakaret, 

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi, İhmal Suretiyle İşkence   
Suçuna   İştirak    

AÇIKLAMALAR

1- 29.12.2016  tarihinde   http://www.hurriyet.com.tr/ilkokulda-korkunc-iddia-kiz-
ogrenciyi-ic-camasiri-ile-sinifta-dolastirdi-40320560,   http://odatv.com/ogretmen-8-
yasindaki-ogrenciyi-sinifta-soydu-2912161200.html,
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201612291026538666-ogretmen-kiz-ogrenci-ic-
camasiri-taciz/,  adlı  haber sitelerinde  yer alan haberlerden  ; 2016 Mayıs ayı içerisinde
Antalya İli Muratpaşa İlçesi  Hacı Hafize Saygan İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Dilara
Leylek’in  suç tarihinde 1. Sınıf öğrencisi olan kız öğrenci F.N.'ye kıyafetlerinin temiz
olmadığını  söyleyerek  tepki  gösterdiği,  hırsını  alamayarak  7  yaşındaki  F.D.'nin  'pis'
olduğunu  ispatlamak  için  soyduğu  ve  "Görüyorsunuz  iç  çamaşırı  bile  pis"  diyerek
sınıftaki  diğer  öğrenciler  arasında  sınıfta  dolaştırıp  başını  duvara  vurduğu  tespit
edilmiştir. 

2- Haber  içeriklerinden;   olayın  sınıftaki  diğer  öğrencilerin  durumu ailelerine  anlatmaları
üzerine  ortaya  çıktığı,  bir  kısım  velinin  harekete  geçerek  öğretmenin  sınıfta  iç
çamaşırlarıyla dolaştırdığı F.N.'nin ailesine ulaştığı ve öğretmen D.L. hakkında şikayetçi
olunduğu  ancak Mayıs  2016’da gerçekleşen olay ile ilgili  olarak Muratpaşa İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü'nce Haziran 2016’da başlatılan  soruşturmanın henüz sonuçlanmadığı
gibi şikayet edilen öğretmenin de halen görevine  devam ettiği anlaşılmaktadır. 

3- Şüphelinin  mağdura  yönelik  eylemleri  5237  s.  TCK2nın  94.  Maddesindedüzenlenen,
işkence suçuna vücut vermektedir. 

4- Şöyle  ki;  5237  S.  TCK’nın;   İnsanlığa  karşı  suçlar  başlığı  altında  düzenlen  77.
Maddesinde İşkence, eziyet veya köleleştirme,  Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel
istismarı,  suçları  insanlığa  karşı  suçlar  kapsamında  sayılmış  ve  bu  suçları  işleyenler
hakkında 8 yıldan az olmamak üzere  hapis cezası öngörülmüştür.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/201612291026538666-ogretmen-kiz-ogrenci-ic-camasiri-taciz/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201612291026538666-ogretmen-kiz-ogrenci-ic-camasiri-taciz/
http://odatv.com/ogretmen-8-yasindaki-ogrenciyi-sinifta-soydu-2912161200.html
http://odatv.com/ogretmen-8-yasindaki-ogrenciyi-sinifta-soydu-2912161200.html
http://www.hurriyet.com.tr/ilkokulda-korkunc-iddia-kiz-ogrenciyi-ic-camasiri-ile-sinifta-dolastirdi-40320560
http://www.hurriyet.com.tr/ilkokulda-korkunc-iddia-kiz-ogrenciyi-ic-camasiri-ile-sinifta-dolastirdi-40320560


İşkence başlığı altında düzenlenen  5237 S. TCK’nın 94. maddesinde Bir kişiye karşı insan
onuruyla  bağdaşmayan ve bedensel veya  ruhsal yönden acı çekmesine,  algılama veya irade
yeteneğinin  etkilenmesine,  aşağılanmasına  yol  açacak  davranışları  gerçekleştiren  kamu
görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı  SUÇUN Çocuğa,
beden veya  ruh  bakımından  kendisini  savunamayacak  durumda  bulunan  kişiye  ya  da  gebe
kadına karşı işlenmesi halinde  8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı , fiilin
cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına
öngörülmüştür. 

5- “İşkence”  kavramı  tanımı  ve  kapsamı,  ise   10  Şubat  1984  tarihli  İşkenceye  ve  Diğer

Zalimane,  İnsanlık  dışı  ve  Kötü  Muamele  veya  Cezaya  Karşı  Birleşmiş  Milletler

Sözleşmesi’nin 1. maddesinde belirlenmiştir .

Buna göre  ‘işkence; bir kişi üzerinde kasıtlı biçimde uygulanan ve o kişiden yahut üçüncü

bir  kişiden bilgi  edinmek yahut  itiraf  elde  etmek; o  kişinin  ya da üçüncü bir  kişinin

gerçekleştirdiği yahut gerçekleştirdiğinden şüphelenilen eylemden ötürü cezalandırmak;

ya da o kişiyi  ya da üçüncü kişiyi  korkutmak yahut yıldırmak/sindirmek için;  ya da

ayırımcılığın herhangi bir türüne dayanan herhangi bir nedenle, bir kamu görevlisi ya da

resmi sıfatla hareket eden bir başka kimse tarafından bizzat yahut bu kimselerin teşviki

ya da rızası yahut da bu eylemi onaylaması suretiyle yapılan, gerek fiziksel ve gerekse

manevi/zihinsel  ağır  acı  ve  ızdırap  veren  bir  eylem  olup,   kişinin  erkek  veya  kadın

olmasına  ya  da  beden  yapısının  güçlü  veya  zayıf  olmasına  bakılmaksızın,  nesnel

ölçütlerde  şiddet  uygulanmış,  acı  verilmiş  veya  ızdırap  çektirilmişse,  öznel  öğelere

bakılmaksızın işkencenin varlığını kabul edilmesi gerekmektedir. 

Sözleşmenin 16. Maddesinde ise , işkence derecesine varmayan diğer zalimane, insanlık dışı

veya aşağılayıcı muamele veya ceza gibi fillerin de, işkence gibi yasaklanıp cezalandırılmaları

öngörülmüş   ve  fillin  sistematik  bir  şekilde  ve  belli  bir  süreç  içinde  işlenmesinin  yanında

işkence konusu teşkil eden fiilin mağdur üzerinde süreklilik arz eder şekilde etki bırakmasının

sözkonusu olduğu hallerde işkence kapsamında değerlendirilmiştir.

5237  s.  TCKnın  94.  Maddesi  gerekçesinde  ise   “işkence”  kavramının  tanımı  konusunda

10.02.1984 tarihli  İşkenceye  Karşı Birleşmiş Milletler  Sözleşmesi’nin 1 ve 16.  maddelerine

bakılması gerektiği ifade edilmiştir.. Buna göre mağdura karşı insan onuru ile bağdaşmayan,

bedensel  veya  ruhsal  açıdan acı  çekmesine,  algılama  veya  irade  yeteneğinin  etkilenmesine,

aşağılanmasına  yol  açabilecek işkence derecesine  varmayan  her  türlü zalimane,  insanlıkdışı

veya  küçültücü  muamele  veya  ceza  da,  bunların  Sözleşmenin  1.  maddesinde  gösterilen

sebeplerden  herhangi  birisinden  dolayı  yapılması  halinde  işkence  suçu  kapsamında  kabul

edilmiştir. 

5237 S. TCK’nın 279. Maddesinde “ kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir
suçun işlendiğini göreviyle  bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde ulunmayı
ihmal een veya bu hususta gecikme göstere kamu görevlisi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Hükmüne, 5237 S. TCK’nın 94/4 ve 5. Fıkralarında ise  Bu suçun işlenişine
iştirak  eden diğer  kişiler  de kamu görevlisi  gibi  cezalandırılır-  Bu suçun ihmali  davranışla
işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim yapılmaz hükmüne yer verilmiştir. 

http://www.yasemin.com/


6- Basına  yansıyan  haber  içeriğine  göre;   şüpheli  tarafından  mağdura  yöneltilen  eylem

insanlığa karşı işlenmiş bir suç olup İşkence suçunun maddi  manevi tüm unsurlarını içinde

barındırmaktadır. 

7- Bunun yanı  sıra  olay Mayıs  2016 tarihinde  gerçekleştir.  Ancak iddiaya  göre bir  yandan

şüpheli hiçbir şey olmamış gibi görevine devam etmiş, öte yandan Haziran 2016 tarihinde

başlatılan   idari  soruşturma  yedi  aydır  sonuçlandırılmamıştır.  Soruşturmanın  selameti

açısından kamu oyunda haklı  kuşkuların oluşmasına sebebiyet veren bu durum şüphelinin

görev yaptığı   HACI HAFİZE SAYGAN 2 İLKÖĞRETİM OKULU idarecileri  ile  idari

soruşturmanın sürüncemede bırakılmasına sebebiyet  veren kamu görevlileri  yönünden de

5237 s. TCK 279 ve 94/4-5 maddeleri kapsamında değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

8- Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3.

maddesine  göre  taraf  devletler;  “Kamusal  ya  da  özel  sosyal  yardım  kuruluşları,

mahkemeler,  idari  makalar  veya  yasama  organları  tarafından  yapılan  ve  çocukları

ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Taraf Devletler, çocuğun

ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve

ödevlerini  de  göz  önünde  tutarak,  esenliği  için  gerekli  bakım  ve  korumayı  sağlamayı

üstlenirler  ve  bu  amaçla  tüm  uygun  yasal  ve  idari  önlemleri  alırlar.  Taraf  Devletler,

çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle

güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin 

yeterliliği  açısından,  yetkili  makamlarca  konulan  ölçülere  uymayı”  taahhüt  etmiştir.  Aynı

sözleşmenin 19. Maddesinde “sözleşmeye taraf olan Devletlerin ,çocuğun ana babasının  yada

onlardan yalnızca birinin ,yasal  vasi  veya  vasilerinin  ya  da bakımını  üstlenen herhangi  bir

kişinin yanında iken,bedensel veya zihinsel  saldırı,şiddet ve suistimale ihmal yada ihmalkar 

muameleye,ırza  geçme  dahil  her  türlü  istismar  ve  kötü  muameleye  karşı  korunması  için;

yasal,idari,toplumsal,eğitsel  önlemleri  alacağı”  kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  27  ve  29.

Maddeleri  ile “Her  çocuğun  bedensel,  zihinsel,ruhsal  ,ahlaksal  ve  toplumsal  gelişmesini

sağlayacak yeterli  bir hayat  seviyesine hakkı olduğu ve çocuğun eğitim hakkı ve bu hakkın

fırsat  eşitliği  temeli  üzerinden  gerçekleştirilmesi”  kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  39.

Maddesinde ise “Taraf Devletlerin, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her

türlü  zalimce,  insanlık  dışı  veya  aşağılayıcı  muamele  ya  da  ceza  uygulaması  ya  da  silahlı

çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması

ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alma ve çocuğun

sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortam sağlanması” kabul edilmiştir.

9- Tüm bu düzenlemeler  ışığında   1136 Sayılı  Kanunun 76.  Maddesi  gereğince   hukukun
üstünlüğünü  ve  insan  haklarını  korumak  ve  savunmakla  yükümlü  olan  Antalya  Barosu
olarak;

Çocuğun şiddetten korunma hakkı kapsamında mağdurun sağlık ve güvenliğinin sağlanmasına
yönelik   koruyucu  destekleyici  tedbirlerin  alınmak suretiyle  şüpheli  Dilara  Leylek  ve açık
kimlikleri  soruşturma aşamasında tespit edilecek olan olayda ihmali bulunan kamu görevlileri



ile ihmal suretiyle işkence suçuna iştirak eden kamu görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın
yürütülerek kamu davası açılması istemiyle  işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM

Arz edilen nedenlerle; 

Gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheli/şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına karar
verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 30.12.2016

  ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
                                                           ADINA

                                AV.POLAT BALKAN
                         ANTALYA BAROSU BAŞKANI

EK: http://www.hurriyet.com.tr/ilkokulda-korkunc-iddia-kiz-ogrenciyi-ic-camasiri-
       ile-sinifta-dolastirdi-40320560 adresinden alınan haber içeriği 

http://www.hurriyet.com.tr/ilkokulda-korkunc-iddia-kiz-ogrenciyi-ic-camasiri-


ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MAKTÜL                         : ALİ İZZET (7 YAŞINDA) 

MÜŞTEKİ                     : İZZETTİN AHMED 

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNAN                    : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ŞÜPHELİLER                            : 
1- OLAY TARİHİNDE ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE 
GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ 
2- OLAY TARİHİNDE KEPEZ SÜTÇÜLER DEVLET HASTANESİ’NDE  
GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ
3- OLAY TARİHİNDE ATATÜRK DEVLET  HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN  
KAMU GÖREVLİLERİ
4-OLAY TARİHİNDE DEMİRCİKARA KADIN DOĞUM VE                                         
ÇOCUK HASTANESİ’NDE GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ

SUÇ TARİHİ               : 02.01.2017
     

SUÇ                                : Olası Kastla Ölüme sebebiyet verme 
  

03.01.2017  tarihinde  basına  yansıyan  haberlerden  Antalya'nın  Muratpaşa  İlçesi,  Güzeloba
Mahallesi  Aydın  Sokak'ta  oturan Ali   İzzettin  Ahmedin;  ateşi  yükselen  7 yaşındaki  oğlunu
tedavi için akşam saatlerinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, acil serviste
çocuğun  nüfus  cüzdanı  isteyen  görevliye  Suriye’li   olduğunu,  nüfus  cüzdanı  olmadığını
söyleyince  geri  çevrildiği,  bunun üzerine  çocuğu  Kepez  ilçesinde  bulunan  Sütçüler  Devlet
Hastanesi'ne  götürdüğü,  buradan  da  aynı  gerekçeyle  geri  çevrildiği,  ardından  Güllük
Caddesi'nde bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldiği,  burada da  kendisine aynı yanıtın
verildiği.,  son olarak  çocuğu  Demircikara  Mahallesi'nde  bulunan Kadın  Doğum ve Çocuk
Hastanesi'ne götürdüğü, çocuk aynı gerekçe ile  burada da kabul edilmediğinden  eve götürmek
zorunda kaldığı, 05.00 sıralarında çocuğu hareketsiz şekilde bulması üzerine  sağlık ekiplerine
haber verdiği ve  gelen sağlık ekibinin de çocuğun öldüğünü saptadığı anlaşılmaktadır. 

Basına yansıyan  haberlerden müştekinin çocuğunu götürdüğü 4 hastanede de olay tarihinde
görev yapan kamu  görevlileri   ile sağlık çalışanları   yasa ve yönetmelikler ile kendilerine
yüklenen  görev ve  sorumlulukların   yerine  getirilmediği,   YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ ile
babası tarafından hastaneye götürülen 7 yaşındaki çocuğa acil  tıbbi müdahaleden kaçınmak
suretiyle OLASI KASTLA ÖLÜME SEBEBİYET VERDİKLERİ açıktır.
ZİRA; 
1- Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin

3. maddesine göre taraf devletler;  “Kamusal ya da özel sosyal  yardım kuruluşları,
mahkemeler,  idari  makalar  veya  yasama  organları  tarafından  yapılan  ve  çocukları
ilgilendiren  bütün  faaliyetlerde,  çocuğun  yararı  temel  düşüncedir.  Taraf  Devletler,
çocuğun  ana-babasının,  vasilerinin  ya  da  kendisinden  hukuken  sorumlu  olan  diğer
kişilerin  hak  ve  ödevlerini  de  göz  önünde  tutarak,  esenliği  için  gerekli  bakım  ve
korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.
Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve
faaliyetlerin  özellikle  güvenlik,  sağlık,  personel  sayısı  ve  uygunluğu  ve  yönetimin
yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan ölçülere uymayı” taahhüt etmiştir.



2- 5395 Sayılı Çocuk Koruma kanunu ile tabiiyetine bakılmaksızın tüm çocukların sağlık
ve  güvenliklerinin  korunmasının  yasal  çerçevesi   belirlenmiş  olup  ulusal  yasal
sisteminin gereği olarak  5395 sayılı kanun  refakatsiz ve ayrı düşmüş mülteci çocuklar
dahil Suriyeli çocukların koruma ihtiyaçlarını kapsamaktadır. 

3- Nisan 2014’te  6458 sayılı  Yabancılar  ve Uluslararası  Koruma Kanunu ile  yürürlüğe
giren  Geçici  Koruma  Yönetmeliği  ile,  Suriyeliler  sağlık,  eğitim  ve  sosyal  yardım
hizmetlerine erişim hakkı elde etmişlerdir. Anılan yönetmelik gereği  eSağlık ve tıbbi
hizmetlere  erişim  ile  ilgili  olarak  kamp  içinde  ve  dışında  ikamet  eden  kayıtlı  tüm
Suriyeliler için kamu sağlık tesislerinde tıbbi tedaviye ücretsiz erişim kolaylaştırılmış,
Acil  sağlık  hizmeti  ise  kayıtlı  olsun  veya  olmasın  herkes  için  erişilebilir  hale
getirilmiştir.

4- 11.05.2000  tarihinde  yürürlüğe  giren  Acil  Sağlık  Hizmetleri  Yönetmeliğinin  14.
Maddesinde; 

“ Acil sağlık hizmeti, temel hizmet birimleri arasında sayılmayan ve hizmet içerisinde bir görev
üstlenmemiş,  ancak,  ilk  ve  acil yardıma  ihtiyacı  olanların  müracaat  edebilecekleri,  kamuya
veya özel sektöre ait sağlık kuruluşları ve bu kuruluşların hizmete destek sağlamak amacıyla
yerine getirmekle mükellef oldukları görevler şunlardır:
a)  Sağlık evleri:  İlk yardım yapmakla,  ilk yardım yapılmasını  organize etmekle,  ilk ve  acil
yardım konularında halkın bilinçlendirilmesine yardımcı olmakla,
b) Sağlık ocakları ve Bakanlığa bağlı diğer birinci basamak sağlık kuruluşları: Her türlü  acil
sağlık hizmetini, bulundurdukları ekipmanlar ölçüsünde vermekle,
c) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait birinci basamak hizmet veren sağlık kuruluşları: Acil
sağlık hizmetine ihtiyacı bulunan bütün hastaların kuruma başvurusu halinde, başka hiçbir şart
aramaksızın gereken  acil müdahale ile tıbbi yardımı vermekle ve Merkeze gerekli  bildirimi
yapmakla,
d) Muayenehane, özel poliklinikler ve özel hastaneler: Fertler arasında sosyal statü ve görevleri
bakımından  ayırım  yapmaksızın,  imkanları  ölçüsünde  gereken  acil tıbbi  müdahalede
bulunmakla ve Merkeze gerekli bildirimi yapmakla, mükelleftir.” Denerek   Muayenehane, özel
poliklinikler ve özel hastaneler  bireyler arasında sosyal statü ve görevleri bakımından ayırım
yapmaksızın,  imkanları  ölçüsünde  gereken  acil  tıbbi  müdahalede  bulunmakla  ve  Merkeze
gerekli bildirimi yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. 

Aynı  yönetmeliğin  15.  Maddesinde  ise;  “  Genel  ve  katma  bütçeli  dairelere,  il  özel
idarelerine, belediyelere, kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait
yataklı  tedavi  kurumları  ile  özel  hukuk tüzel  kişilerine  ve gerçek kişilere  ait  yataklı  tedavi
kurumları 24 saat kesintisiz olarak acil sağlık hizmeti verirler.
Bu  kurum  ve  kuruluşlar  bünyesinde  bulunan  acil servislerde,  acil hasta  ve  yaralılar
karşılanarak, ilk tıbbi müdahale ve tıbbi bakım yapılır. Hasta veya yaralılar için yönlendirme
Merkezin bilgisi dahilinde yapılır.

Birinci  fıkrada  sayılan  özel  ve  kamuya  ait  bütün  hastanelerin  acil birimleri,  bütün  acil
başvurularını  ayırım  yapmaksızın  kabul  ederler.  Başvuran  her  hasta  için  acil tıbbi
değerlendirme, müdahale ve gerektiğinde stabilizasyon sağlanır.
Acil sağlık hizmeti, hizmete ihtiyaç duyulan andan itibaren, kesin tedavi süresince kadar hiçbir
kesinti  olmadan  verilir.  Acil servisler,  hastaya  hastane  öncesi  bakım  sağlayan  ambulans
hizmetlerini destekler ve gerekirse tıbbi yönlendirme sağlar.
İlk  tıbbi  müdahale  yapıldıktan  sonra  ileri  tıbbi  bakım ve  tedavi  konusunda yetersizlik  söz
konusu ise,  sevki uygun görülen hastane  ile  koordinasyon sağlanarak  verilen  tıbbi  bakımın
tamamı ilgili birim sorumlusu tarafından yazılı olarak belgelendirilir. Bu belge nakil yapılacak
kuruma hasta ile birlikte gönderilir.
Nakil ancak, stabilizasyon sağlandıktan sonra veya hayati tehlike veya sakatlık tehlikesi taşıyan
hastaların  uygun  bakımlarının,  stabilizasyonlarının  ve  tedavilerinin  mevcut  tıbbi-teknik



imkanlar  ile  gerçekleştirilemeyeceğinin  tespit  edilmesi  halinde  yapılır.”denerek  özel  ve
kamuya  ait  bütün  hastanelerin  acil birimlerinin,  bütün  acil başvurularını  ayırım
yapmaksızın kabul edeceği açıkça belirtilmiştir.

5- Tüm bu düzenlemeler ışığında  1136 Sayılı Kanunun 76. Maddesi gereğince  hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve savunmakla yükümlü olan Antalya Barosu
olarak; olay tarihinde çocuğun götürüldüğü hastanelerde görev yapan ve olası kastla 7
yaşındaki  Ali  İzzet’in  ölümüne  sebebiyet  veren  kamu  görevlilerinin  tespiti  ile
sorumlular  hakkında  kamu  davası  açılması  istemiyle   işbu  başvuruyu  yapma
zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ  VE  İSTEM  : Arz  edilen  nedenlerle;   Gerekli  soruşturmanın  yürütülerek
şüpheli/şüpheliler  hakkında  kamu  davası  açılmasına  karar  verilmesini  arz  ve  talep  ederiz.
Saygılarımızla. 04.01.2017

    ŞİKAYET EDEN
  ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

                          ADINA

    
AV.POLAT BALKAN

     ANTALYA BAROSU BAŞKANI



MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
GÖNDERİLMEK ÜZERE
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
ANTALYA

İHBAR EDEN: ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
    Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA

ŞÜPHELİLER: 
1) Levent OĞUZ
Şelale Cad.Sarılar Mah.3017 Sok.no:19/1 .Manavgat/ANTALYA
2) Emine OĞUZ
Şelale Cad.Sarılar Mah.3017 Sok.no:19/1 .Manavgat/ANTALYA

    3) Uğur UZUN
    Şelale Cad.Sarılar Mah.3017 Sok.no:19/1 .Manavgat/ANTALYA

SUÇ                    :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun “ Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından
kullanılmaması”  başlıklı  63.maddesi,  “yalnız  avukatların  yapabileceği  işler”  başlıklı
35.maddesi ile Türk Ceza Kanununun 157.ve devamı maddelerine aykırılık.

Ş. K O N U S U : 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve TCK’nın 157 ve devamı maddelerine
aykırılık nedeniyle hazırlık soruşturması başlatılarak kamu davası açılması talebidir.

AÇIKLAMALAR;

Şüpheliler,Manavgat  ilçesinde bulunan “Oğuz Hasar Danışmanlık  Trafik Kazası Mağdurları
Merkezi”  başlığı  altında,  trafik  kazası  nedeniyle  yardım  etmek  istediklerini,  son  10  yıl
içerisinde ki dosyaları  3 ay içinde netliğe kavuşturduklarını;  “Tazminatlarını  sonuçlandırana
kadar  hiçbir  ücret  talep  etmediğimizi  biliyor  musunuz?”  şeklindeki  trafik  kazası  nedeniyle
yüksek  miktarda  tazminat  alabileceklerine  dair  paylaşımları  ile  açıkça  yönlendirme
yapmaktadırlar.
Ekte sunulan ekran görüntülerinde de anlaşılacağı üzere “Levent Oğuz, Emine Oğuz ve Uğur
Uzun” isimli  şahısların  açıkça,  Avukatların  kullanması  gereken  hak  ve  yetkileri  kullandığı
tespit edilmiş olmakla;

KANUNİ  İŞLERDE,  HUKUKİ  MESELELERDE  MÜTALAA  VERMEK,  MAHKEME,
HAKEM  VEYA  YARGI  YETKİSİNİ  HAİZ  BULUNAN  DİĞER  ORGANLAR
HUZURUNDA  GERÇEK  VE  TÜZEL  KİŞİLERE  AİT  HAKLARI  DAVA  ETMEK  VE
SAVUNMAK,  ADLİ  İŞLEMLERİ  TAKİP  ETMEK,  BU  İŞLERE AİT  BÜTÜN  EVRAKI
DÜZENLEMEK, YALNIZ BARODA YAZILI AVUKATLARA AİTTİR.

Ülkemizde HMK ile avukatla dava takip zorunluluğu getirilmemiş ise de; kurumsal olarak adli
yardımın gereksinmeyi karşılar şekilde işlevini yerine getirmesi açısından da avukatın önemi ve
avukatlık faaliyeti kapsamındaki işler ayrımı önem taşımaktadır.

Yasa ile avukatlık mesleğine getirilen en önemli ilke, avukatlığın “kamu hizmeti” olarak kabul
edilmesidir.  Avukat,  hukuki  ilişkilerin  düzenlenmesinde  her  türlü  hukuki  konu  ve
anlaşmazlıkların  adalet  ve  hakkaniyete  uygun  olarak  çözümlenmesine,  hukuki  bilgi  ve
tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek sureti ile kamu hizmeti
gören kişidir. 
Avukatlık  faaliyetlerine  ilişkin  olarak  düzenlenen  1136  sayılı  Avukatlık  Yasasının  2.
Maddesinde “hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet



ve  hakkaniyete  uygun  olarak  çözümlenmesini  ve  genellikle  hukuk  kurallarının  tam  olarak
uygulanmasını,  her  derece yargı  organları,  hakemler,  resmi ve özel kişi,  kurul ve kurumlar
nezdinde sağlamaktır.” İfadesi ile hüküm altına almakta ve avukatlığın kamu hizmeti niteliğini
vurgulamaktadır. Bireyin kendini savunma hakkı, kısıtlanamayan kutsal bir hak olup bu hakkı
kullanamayacak durumda olanlara veya bizzat kullanmak istemeyenlere avukat tarafından bu
hakkın kullanımı sağlanmakta, ekonomik olanağı yeterli olmayan kişiler için de adli yardım
hizmeti sunulmaktadır. 

HUKUKA AYKIRILIKLAR 

Yalnız avukatların yapabileceği işler:

  -Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
 Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve 
savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda 
yazılı avukatlara aittir.

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması
-Madde 63 – (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini 
taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları 
kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Hükmü ile, avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları dışında kalanların kanun işlerinde ve hukuki
meselelerde mütalaa vermesi yasaklanmıştır. 

Yukarıda  yer  verilen  Avukatlık  Kanunu  hükümleri  çerçevesinde,  söz  konusu  şüphelinin
faaliyetlerinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği açık olup bu hususta Baromuza sözlü ve yazılı bir
çok ihbar ve başvuru iletilmiştir. 
1136  sayılı  Avukatlık  Kanunun  Avukatlık  yetkilerinin  başkaları  tarafından  kullanılmaması
başlıklı 63. Maddesinin son fıkrası gereğince mahkemeler, icra iflas daireleri  ve barolar, bu
maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır.
Avukatlık Kanunu madde 63/son “Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve Baroların, bu madde
kapsamına  giren  bir  olayı  öğrenince  Cumhuriyet  Savcılığı’na  bildirmek  zorunda  oldukları,
yapılacak  kovuşturma  sonucu  Cumhuriyet  Savcısı  tarafından  Baro’ya  bildirileceği  “
düzenlenmiştir. 

Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 4. Fıkrasında da “Baro Yönetim Kurulları’nın, mesleğe
ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık  mesleğini ve meslektaşlarını
savunmak,  bu konularda  her  türlü  yasal  ve idari  girişimde  bulunmakla  yükümlü  oldukları”
hüküm altına  alınmıştır.  Bu  sebeple,  suç  duyurusuna  konu  olan  facebook  paylaşımlarının,
Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuata aykırılığı sebebi ile Antalya Barosu Yönetim Kurulu’nun
15/02/2017 tarih ve 23/34 sayılı kararı uyarınca yapılan tespit ve araştırma neticesinde işbu suç
duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. 

İSTEM VE SONUÇ:: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,  Avukatlık Kanunu’na aykırı
danışmanlık hizmeti veren şüphelilerin bu yöne ilişkin paylaşımlarının yayından kaldırılmasına,
şüpheli  hakkında  eylemlerine  uyan ilgili  maddelerin  ihlal  ediliyor  olması  nedeniyle  gerekli
soruşturmanın  yapılarak,  cezalandırılmaları  için  kamu  davası  açılmasını  talep
ederim.13/03/2017

    Av.Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı



CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
ANTALYA

İHBAR EDEN: ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
  Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA

ŞÜPHELİ :   Erhan NACAR    
Kızılsaray Mah. 79 Sokak no:11/1 .Muratpaşa/ANTALYA

SUÇ                    :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun “ Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından
kullanılmaması”  başlıklı  63.maddesi,  “yalnız  avukatların  yapabileceği  işler”  başlıklı
35.maddesi ile Türk Ceza Kanununun 157.ve devamı maddelerine aykırılık.

Ş. K O N U S U : 1136 sayılı Avukatlık Kanununa ve TCK’nın 157 ve devamı maddelerine
aykırılık nedeniyle hazırlık soruşturması başlatılarak kamu davası açılması talebidir.

AÇIKLAMALAR;

Şüpheli  Antalya  ilinde  bulunan  “İNTERNATIONAL  EMEKLİLİK  DANIŞMANLIK
TUR.İNŞAAT LTD. ŞTİ.”  başlığı  altında,  emeklilik  iş  ve işlemleri  ile  ilgili  yardım etmek
istediklerini,yurtdışı  borçlanma,hizmetlerin  birleştirilmesi,ilk  işe  giriş  tespitleri,doğum
borçlanması, askerlik borçlanması ve yurtdışı emeklilik  işlemlerini yaptıklarını ve ekte sunulan
el broşürlerinden de görüleceği üzere açıkça “Emeklilik İçin Dava Yolları” başlığını kullanmak
suretiyle “Erhan Nacar” isimli şahsın açıkça, Avukatların kullanması gereken hak ve yetkileri
kullandığı tespit edilmiştir.

KANUNİ  İŞLERDE,  HUKUKİ  MESELELERDE  MÜTALAA  VERMEK,  MAHKEME,
HAKEM  VEYA  YARGI  YETKİSİNİ  HAİZ  BULUNAN  DİĞER  ORGANLAR
HUZURUNDA  GERÇEK  VE  TÜZEL  KİŞİLERE  AİT  HAKLARI  DAVA  ETMEK  VE
SAVUNMAK,  ADLİ  İŞLEMLERİ  TAKİP  ETMEK,  BU  İŞLERE AİT  BÜTÜN  EVRAKI
DÜZENLEMEK, YALNIZ BARODA YAZILI AVUKATLARA AİTTİR.

Ülkemizde HMK ile avukatla dava takip zorunluluğu getirilmemiş ise de; kurumsal olarak adli
yardımın gereksinmeyi karşılar şekilde işlevini yerine getirmesi açısından da avukatın önemi ve
avukatlık faaliyeti kapsamındaki işler ayrımı önem taşımaktadır.

Yasa ile avukatlık mesleğine getirilen en önemli ilke, avukatlığın “kamu hizmeti” olarak kabul
edilmesidir.  Avukat,  hukuki  ilişkilerin  düzenlenmesinde  her  türlü  hukuki  konu  ve
anlaşmazlıkların  adalet  ve  hakkaniyete  uygun  olarak  çözümlenmesine,  hukuki  bilgi  ve
tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmek sureti ile kamu hizmeti
gören kişidir. 
Avukatlık  faaliyetlerine  ilişkin  olarak  düzenlenen  1136  sayılı  Avukatlık  Yasasının  2.
Maddesinde “hukuki ilişkilerin düzenlenmesi, her türlü hukuki sorun ve anlaşmazlıkların adalet
ve  hakkaniyete  uygun  olarak  çözümlenmesini  ve  genellikle  hukuk  kurallarının  tam  olarak
uygulanmasını,  her  derece yargı  organları,  hakemler,  resmi ve özel kişi,  kurul ve kurumlar
nezdinde sağlamaktır.” İfadesi ile hüküm altına almakta ve avukatlığın kamu hizmeti niteliğini
vurgulamaktadır. Bireyin kendini savunma hakkı, kısıtlanamayan kutsal bir hak olup bu hakkı
kullanamayacak durumda olanlara veya bizzat kullanmak istemeyenlere avukat tarafından bu
hakkın kullanımı sağlanmakta, ekonomik olanağı yeterli olmayan kişiler için de adli yardım
hizmeti sunulmaktadır. 



HUKUKA AYKIRILIKLAR 

Yalnız avukatların yapabileceği işler:

  -Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
 Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve 
savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda 
yazılı avukatlara aittir.

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması
-Madde 63 – (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini 
taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları 
kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Hükmü ile, avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları dışında kalanların kanun işlerinde ve hukuki
meselelerde mütalaa vermesi yasaklanmıştır. 

Yukarıda  yer  verilen  Avukatlık  Kanunu  hükümleri  çerçevesinde,  söz  konusu  şüphelinin
faaliyetlerinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği açık olup bu hususta Baromuza sözlü ve yazılı bir
çok ihbar ve başvuru iletilmiştir. 
1136  sayılı  Avukatlık  Kanunun  Avukatlık  yetkilerinin  başkaları  tarafından  kullanılmaması
başlıklı 63. Maddesinin son fıkrası gereğince mahkemeler, icra iflas daireleri  ve barolar, bu
maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır.
Avukatlık Kanunu madde 63/son “Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve Baroların, bu madde
kapsamına  giren  bir  olayı  öğrenince  Cumhuriyet  Savcılığı’na  bildirmek  zorunda  oldukları,
yapılacak  kovuşturma  sonucu  Cumhuriyet  Savcısı  tarafından  Baro’ya  bildirileceği  “
düzenlenmiştir. 

Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 4. Fıkrasında da “Baro Yönetim Kurulları’nın, mesleğe
ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık  mesleğini ve meslektaşlarını
savunmak,  bu konularda  her  türlü  yasal  ve idari  girişimde  bulunmakla  yükümlü  oldukları”
hüküm altına  alınmıştır.  Bu sebeple,  suç  duyurusuna  konu olan  el  broşürlerinin,  Avukatlık
Kanunu  ve  ilgili  mevzuata  aykırılığı  sebebi  ile  Antalya  Barosu  Yönetim  Kurulu’nun
29/03/2017 tarih ve 29/23 sayılı kararı uyarınca yapılan tespit ve araştırma neticesinde işbu suç
duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. 

İSTEM VE SONUÇ:: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, şüpheli hakkında eylemlerine
uyan  suçlardan  dolayı  gerekli  soruşturmanın  yapılarak,  cezalandırılmaları  için  kamu davası
açılmasını talep ederim.28/04/2017 

Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı



CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
ANTALYA

ŞİKAYETÇİ     : Antalya Barosu Başkanlığı
               Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 / ANTALYA

ŞÜPHELİ          : Çağatay Öztürk
  Öğretmenevleri Mah. 900.Sok. No:2 Kat:3 Daire:6 / ANTALYA
      

SUÇ                    : Avukatlık Kanununun 35. ve 63.maddesine aykırılık, “Avukatlık Yetkilerinin
Başkaları Tarafından Kullanılması”.

SUÇ TARİHİ:  

ŞİKAYET SEBEPLERİ

Ercan  Danışan  isimli  kişinin  Baromuza  vermiş  olduğu  16/02/2017  tarihli  dilekçesi  ve  ekli
evrakları üzerine, yine ekte sunulan tutanak çerçevesinde;

 Şüphelinin kendisini Avukat olarak tanıttığı ve buna ilişkin bir kartvizit bastırdığı (Ek-
1),

 Şikayetçi Ercan Danışan’ın bir arkadaşı vasıtasıyla Çağatay Öztürk ile görüştüğünü ve
tahsil edilmesi gereken senedinin işlemlerinin yapılmasını istediğini (Ek-2),

 Ancak daha sonra kendisini defaten aramasına rağmen bir sonuç alamadığını,  bunun
üzerine borçlunun işyerine gittiğinde borçlunun ödemeyi avukata yaptığını öğrenmesi
üzerine Çağatay Öztürk’ü arayarak neden parasını vermediklerini sorduğunu onun da
ödemeyi yapacağını, ancak bu aralar işler aradığında ,

Avukatlık Yasası 63.maddeye aykırı  davranarak, avukat olmadığı halde kendisini avukat
olarak  tanıtan,  borçlu  vatandaşlardan  para  tahsil  edip,  uhdesinde  tutan  Çağatay  Öztürk
hakkında kamu davası açılmasının ve cezalandırılmasının sağlanması amacıyla, Avukatlık
Meslek  Örgütü  olarak  Antalya  Baro  Başkanlığı  adına  şikayet  etme  zorunluluğumuz
olmuştur.

HUKUKİ  SEBEPLER:  Avukatlık  Yasası  63  ve  ilgili  maddeleri,  TCK,  CMK  ve  ilgili
mevzuat.

DELİLLER                   : Ekteki 23/12/2010 günlü tutanak, tanıklar, tüm yasal deliller.

TANIKLAR: 
Ercan Danışan, 
Şehit Kubilay Mah. Estergon Cad. No:103/21 Keçiören/Ankara

İSTEM  VE  SONUÇ:  Yukarıda  açıklanan  sebeplerle,  sanık  hakkında  soruşturma  açılarak
kamu  davası  açılmasını  ve  cezalandırılmasının  sağlanmasını  ANTALYA  BAROSU
BAŞKANLIĞI olarak talep ederiz. 29/05/2017

                                                                         
          ŞİKAYETÇİ

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
                                                                                                            ADINA
                                                                                              AV.POLAT BALKAN

   ANTALYA BAROSU BAŞKANI



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNAN                    : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

       Meltem Mahallesi 3822 Sokak Barohan K:2 Muratpaşa/ANTALYA

ŞÜPHELİ                       : Ercan HARMANCI
Konya  Merkez  Selçuklu  İlçesi  Sancak  Mahallesi’ndeki  Ayşe  Kemal
İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

SUÇ TARİHİ                            : 16/12/2017

AÇIKLAMALAR        :

Basına yansıdığı  üzere Konya Merkez Selçuklu İlçesi  Sancak Mahallesi’ndeki  Ayşe  Kemal
İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe öğretmeni Ercan Harmancı’nın
kendine ait @ercanharmanci kullanıcı isimli twitter hesabından 16/12/2017 tarihinde,

1-“Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın
vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı
kaybetmişsiniz demektir”, 
2-“Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi”, 
3-“Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar”, 
4-“Okullarda  zina  yapılmıyor  mu?  Evet, göz,  kulak,  dil  ve  el  zinası  yok  diyen  ya
Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler”,
5-“Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları
yabancı  bir  kadın gibi  görmeyen erkek öğretmenler  okullarda zina işliyor dersem bu
benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı”,
6-“Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli  öğretmenler
olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap
vereceğiz.”,
7-“Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter”,
8-“Mustafa Kemal’i seviyor musun diye öğretmenlere sorulsa kem küm diye cevap veren
öğretmenden eğitimci olmaz. Oysa malum kişiyi sevmiyorum demek asla suç bile değilken
o kadar sindirilmişiz”, 
9-“Okullarda değil hiçbir zaman malum şahsın altına Kuran konulmaz”, 
10-“Öğretmen  arkadaşlara  bir  hatırlatma  Okullardaki  akıllı  tahtaların  altına  malum
şahsın altına konulan Kuranı Kerim’den hesaba çekileceğiz korkmayın ve deyin ki akıllı
tahtaların üstüne Kuran koymayın”, 
11-“Bir beden eğitimi öğretmeninin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli
değil onun adı zinadır”,
12-“Bugün beden eğitimi adıyla adet görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli  zina
yaptırılıyor  bu  hiçbir  babanın  da  umurunda  değil.  Hemi  de  Müslüman  baba.  Niyet
sorgulamıyorum İslam’ın sınırlarının dışında niyet aranmaz.” şeklinde paylaşım yapmıştır.

Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3. Maddesine
göre, taraf devletler “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari 

makamlar  veya  yasama  organları  tarafından  yapılan  ve  çocukları  ilgilendiren  bütün
faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının,
vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de
göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu
amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.  Taraf Devletler,  çocukların bakımı



veya  korunmasından  sorumlu  kurumların,  hizmet  ve  faaliyetlerin  özellikle  güvenlik,
sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca
konulan ölçülere uymayı” taahhüt etmiştir. Aynı sözleşmenin 19.  Maddesinde “sözleşmeye
taraf olan Devletlerin, çocuğun ana babasının  ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi
veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken, bedensel veya
zihinsel  saldırı, şiddet ve suistimale, ihmal ya da ihmalkar  muameleye, ırza geçme dahil
her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel
önlemleri  alacağı” kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  27  ve  29.  Maddeleri  ile  “Her  çocuğun 
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat
seviyesine  hakkı  olduğu  ve  çocuğun  eğitim  hakkı  ve  bu  hakkın  fırsat  eşitliği  temeli
üzerinden  gerçekleştirilmesi” kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  39.  Maddesinde  ise  “Taraf
Devletlerin,  her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce,
insanlık  dışı  veya  aşağılayıcı  muamele  ya  da  ceza  uygulaması  ya  da  silahlı  çatışma
mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve
yeniden  toplumla  bütünleşebilmesini  temin  için  uygun  olan  tüm  önlemleri  alma  ve
çocuğun  sağlığını,  özgüvenini  ve  saygınlığını  geliştirici  bir  ortam  sağlanması” kabul
edilmiştir.

Kadınlara  Yönelik  Şiddet  ve  Aile  İçi  Şiddetin  Önlenmesi  ve  Bunlarla  Mücadeleye  İlişkin
Avrupa Konseyi  Sözleşmesi'nin Onaylanması  Hakkında Karar  (İstanbul  Sözleşmesi)  Madde
4’te  “Taraflar,  gerek  kamu  gerek  özel  alanda  tüm  bireylerin,  özellikle  kadınların,
şiddetten  arınmış  yaşama haklarını  sağlamak ve  korumak için  gerekli  yasal  ve  diğer
tedbirleri  alır.” ve  Madde  5’te  “  Taraflar,  kadınlara  yönelik  şiddet  eylemlerinde
bulunmaktan  kaçınır  ve  devlet  adına  faaliyet  gösteren  devlet  yetkilileri,  görevliler,
kurum, kuruluşlar  ve  diğer  aktörlerin  bu yükümlülüğe uygun davranmalarını  sağlar.
Taraflar  devlet  dışı  aktörlerce  işlenen  ve  işbu  Sözleşme  kapsamında  yer  alan  şiddet
eylemlerinin gereken özeni göstererek önlenmesini, soruşturulmasını, cezalandırılmasını
ve tazmin edilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.” hükümleri
getirilmiştir. Yine aynı sözleşmenin 14. Maddesinde “1. Taraflar, gerektiğinde, öğrencilerin
gelişen kapasitesine uygun olarak, kadın erkek eşitliği, kalıplaşmamış toplumsal cinsiyet
rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde şiddet içermeyen çatışma çözümleri, kadınlara
yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişisel bütünlük hakkı gibi konulara ilişkin
öğretim malzemelerinin resmi müfredat içerisine ve eğitimin her seviyesine eklenmesi için
gerekli adımları atar.  Taraflar, 1. paragrafta bahsedilen ilkelerin resmi eğitim dışındaki
eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, sporda, boş zaman ve kültür faaliyetlerinde ve medyada
desteklenmesi amacıyla gerekli adımları atar.” hükmü ile eğitimci kimliği sebebiyle kadına
yönelik şiddetle mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme ve sağlama yükümlülüğü
altında bulunmasına rağmen bu yükümlülüğü ihlal ederek toplumun yarısını oluşturan kadınları
aşağılayan ifadelerinin suç oluşturduğu açıktır. 

Toplumsal hayatın bir yansıması olan ve erkek egemenliği altında bulunan sosyal medyadaki
kadın düşmanlığı artık göz ardı edilemeyecek bir safhaya ulaşmıştır.  İşbu dosyaya yansıyan
kadın bedeni üzerinden aşağılama şeklinde her gün artan bir şekilde yapılan kadın düşmanlığı
erkek egemen toplumun klişelerinden de faydalanarak, cinsiyetçilik ve şiddeti körüklemektedir.
Şiddet kültürünün tüm kadınları tehdit ettiği açık bir gerçektir.  Kadınlara yönelik cins kırımı
son bulmak 

bir yana artarak devam ederken, hayat tarzına karşı saldırılar hızını kesmeden sürerken, çocuk
istismarı  çığ  gibi  büyümekte  iken  eğitimci  kimliğinin  yanı  sıra  felsefe  diploması  olan
şüphelinin  eşitsizliği  körüklemesi,  kadını  nesneleştiren  veya  küçük düşüren,  erkek şiddetini
destekleyen nitelikteki kin ve düşmanlığa sevk eden ifadeleri dehşete düşürmüştür. 

Olayın basına yansımasından sonra hiçbir pişmanlık duymaksızın şüpheli açıklamalarına ,



“Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce
hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim”, 
“Sosyal  medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı  cennette
suçu  vız  gelir.  Medya  ve  iletişim  uzmanı  olarak  da  işin  teknik  tarafında  hakimim,
Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım
hakaret suç.” şeklinde devam etmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” başlıklı 216/1.
Maddesinde  “(1)  Halkın  sosyal  sınıf,  ırk,  din,  mezhep  veya  bölge  bakımından  farklı
özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik
eden kimse,  bu nedenle  kamu güvenliği  açısından açık ve yakın bir tehlikenin  ortaya
çıkması  halinde,  bir  yıldan  üç  yıla  kadar  hapis  cezası  ile  cezalandırılır.” hükmü
getirilmiştir.  Şüphelinin  attığı  tweetler  bütün  olarak  ele  alındığında  kadınları  aşağıladığı,
toplumu şiddete özendirdiği, nefret duygularını körüklediği ve suç işleme kararlılığı içerisinde,
hiçbir pişmanlık duymaksızın hareket ettiği açıktır.

Sonuç  olarak  ve  özetle,  ahlaksız  ve  sapkınca  düşüncelerini  ifade  eden  şüpheli,
öğretmenler arası ayrımcılık yapıp öğretmenlere hakaret etmiş, cinsel suç işlemeyi teşvik
etmiş, nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir. 
 
Açıklanan  nedenlerle,  1136  Sayılı  Avukatlık  Kanunu’nun  76.  Maddesi  gereğince  hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve savunmakla yükümlü olan Antalya Barosu olarak,
şüpheli  hakkında  gerekli  soruşturmanın  yürütülerek  kamu  davası  açılması  istemiyle  işbu
başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle, 
Gerekli  soruşturmanın  yürütülerek  şüpheli  hakkında  kamu  davası

açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 29/12/2017
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2- Soruşturma sürecinde belirlenecek diğer şüpheliler

SUÇ                               : Suç işlemeye tahrik, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,
görevi kötüye kullanma.

I- OLAY

02/01/2018  tarihinden  bu  yana  https://tr.sputniknews.com/turkiye/201801021031653730-
diyanet-nikah-gebelik/,  http://www.mynet.com/haber/guncel/diyanete-gore-9-yasina-giren-kiz-
evlenebilir-3596068-1, adlı haber siteleri ile sair yazılı ve görsel basına yansıyan haberlerden,
Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde bulunan  dini kavramlar sözlüğünde nikahın
tanımı  yapılırken  “Buluğ  çağına  erişmiş  kadının  velisi  olmaksızın  kendisinin
nikâhlanabilmesi  mümkün  olmakla  birlikte,  velisinin  de  bulunması  menduptur”
açıklamasının  yer  aldığı,  buluğ  kelimesinin  anlamının  ise  “İslâm  hukukçularınca  bulûğ
çağının  alt  sınırı,  erkekler  için  12,  kızlar  için  9  yaş  olarak  belirlenmiştir.  Bu  yaşa
ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme devresine girmesi; kızın da adet
görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ olmalarıdır.” şeklinde ifadelerin
yer aldığı görülmüştür. 

Çıkan  haberler  üzerine  her  ne  kadar  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  tarafından  yapılan  yazılı
açıklamada,  başkanlığın  “Dini  Terimler  Sözlüğü”  isimli  yayınındaki  tanım  ve  maddelerin
çarpıtılmasıyla  böyle  bir  iddia  üretmenin  iyi  niyetle  izah  edilemeyeceği  belirtilmiş  ise  de;
Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nın  resmi  internet  sitesi  incelendiğinde,
http://www.diyanet.gov.tr/dinikavramlar/dinikavramlar-B/BUL%C3%9B%C4%9E adresinde
“BULUĞ” kelimesi açıklanırken “…bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9
yaş olarak belirlenmiştir. Bu yaşa ulaştıktan sonra erkeğin ihtilam olması, baba olabilme
devresine girmesi; kızın da adet görmesi, gebe kalabilme çağına ulaşması fiilî olarak bâliğ
olmalarıdır. Ancak erkek ve kızlar 15 yaşlarına ulaştıklarında, kendilerinde bu erginlik
alametleri  görülmese  de  bâliğ  olduklarına  hükmedilir.”  şeklinde  ifadelere  yer  verildiği,
http://www.diyanet.gov.tr/dinikavramlar/dinikavramlar-N/N%C4%B0K%C3%82H sayfasında
ise  “NİKAH”  kelimesi   “…Nikâhın,  iki  şahit  huzurunda  tarafların  irade  beyanında
bulunmak suretiyle akdedilmesi gerekir. Buluğ çağına erişmiş kadının velisi olmaksızın
kendisinin  nikâhlanabilmesi  mümkün  olmakla  birlikte,  velisinin  de  bulunması
menduptur…” şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

II- AÇIKLAMALAR

Diyanet  İşleri  Başkanlığı'nın  resmi  internet  sitesinde  Dini  Kavramlar  Sözlüğünde  yer  alan
“İslâm hukukçularınca bulûğ çağının alt sınırı, erkekler için 12, kızlar için 9 yaş olarak

http://www.diyanet.gov.tr/dinikavramlar/dinikavramlar-N/N%C4%B0K%C3%82H
http://www.diyanet.gov.tr/dinikavramlar/dinikavramlar-B/BUL%C3%9B%C4%9E
http://www.mynet.com/haber/guncel/diyanete-gore-9-yasina-giren-kiz-evlenebilir-3596068-1
http://www.mynet.com/haber/guncel/diyanete-gore-9-yasina-giren-kiz-evlenebilir-3596068-1
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201801021031653730-diyanet-nikah-gebelik/
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201801021031653730-diyanet-nikah-gebelik/


belirlenmiştir" ifadelerinden  yola  çıkılarak,  “buluğ  çağına  ermiş  kızların  da
evlenebilecekleri  hatta  kız  çocuğunun  velisi  olmaksızın  kendisinin  nikâhlanabileceği”
şeklindeki açıklamalar yürürlükte bulunan mevzuatımıza göre suç teşkil etmektedir:

5237  sayılı  TCK’nın  6/b  maddesinde  18   yaşını  doldurmamış  kişi  ÇOCUK  olarak
tanımlanmıştır. TCK’nın 103. Maddesinde ise çocuğun cinsel istismarı müeyyideye bağlanmış
ve  cinsel  istismar  deyimi  de  “On beş  yaşını  tamamlamamış veya tamamlamış  olmakla
birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara
karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit,
hile  veya  iradeyi  etkileyen  başka  bir  nedene  dayalı  olarak  gerçekleştirilen  cinsel
davranışlar” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla TCK’da 18 yaşını doldurmamış çocuğa karşı
gerçekleştirilen  her  türlü  cinsel  davranış  çocuğun  istismarı  olarak  tanımlanmasına  karşın,
Diyanet  İşleri  Başkanlığı’nın  resmi  internet  sitesinde  BULUĞ çağının  kız  çocukları  için  9,
erkek  çocuklar  için  12  yaş  olarak  belirtildikten  sonra  “buluğ  çağına  giren  kız  ve  erkek
çocukların evlenebilecekleri”  şeklindeki  nikah tanımı ile  çocukların  her türlü istismara  açık
hale geleceği kuvvetle muhtemeldir. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve iç hukukumuzdaki düzenlemelere göre
18 yaşını tamamlamamış herkes çocuktur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda da rüşt yaşı,
sınırlı sayıdaki istisnalar haricinde, 18 yaş olarak kabul edilmiştir. Evlik yaşı ise 4721 sayılı
TMK’nın  124.  Maddesinde  düzenlenmiş  olup,  buna göre  “Erkek veya  kadın  onyedi  yaşını
doldurmadıkça evlenemez.  Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli  bir  sebeple
onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça
karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

Türk  Medeni  Kanunu’nda  16  yaşını  doldurmayan  kadın  ve  erkeğin  hiçbir  şekilde
evlenemeyeceği açıkça düzenlenmiş olmasına karşın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer
alan Dini Kavramlar Sözlüğünde, İslam hukukçularınca "buluğ çağının alt  sınırının erkekler
için  12,  kızlar  için  9 yaş  olarak"  belirlendiğinin  belirtilmesi,  “erkek ve  kızlar  15 yaşlarına
ulaştıklarında kendilerinde bu ergenlik alametleri görülmese de buluğ olduklarına hükmedilir
ve hukuki yükümlülüklere ehil olur” denilmesi ve NİKAH başlığı altında yer alan tanımda da
buluğ  çağına  giren  kız  ve  erkek  çocukların  velilerinin  izni  olmadan  evlenebileceğinin
belirtilmesi  suretiyle  yürürlükte  bulunan  Türk  Medeni  Kanunu’nun  ilgili  hükümleri  yok
sayılmıştır. 

Anayasamızın  2.  Maddesinde  “Türkiye  Cumhuriyeti  demokratik,  laik  ve  sosyal  bir  hukuk
devleti  olarak” tanımlanmış,  14. Maddesinde de “Anayasada yer  alan hak ve hürriyetlerden
hiçbiri,  Devletin  ülkesi  ve  milletiyle  bölünmez  bütünlüğünü  bozmayı  ve  insan  haklarına
dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde
kullanılamaz.
Anayasa  hükümlerinden  hiçbiri,  Devlete  veya  kişilere,   Anayasayla  tanınan  temel  hak  ve
hürriyetlerin  yok  edilmesini  veya  Anayasada  belirtilenden  daha  geniş  şekilde
sınırlandırılmasını  amaçlayan  bir  faaliyette  bulunmayı  mümkün  kılacak  şekilde
yorumlanamaz.” denmiştir. 

Tüm bunlara karşın, yasal dayanağını, yetki ve sorumluluklarını Anayasanın 136 maddesinde
düzenlenen “Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, lâiklik ilkesi doğrultusunda,
bütün siyasî  görüş  ve düşünüşlerin  dışında kalarak  ve milletçe  dayanışma ve bütünleşmeyi
amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”  hükmünden alan Diyanet
İşleri Başkanlığının sitesinde; buluğ yaşına atıf yapılmak suretiyle evlenme yaşını 9-12 yaşlara
kadar düşüren açıklamalarda bulunulması,   Anayasa ile  güvence altına alınan temel  hak ve
özgürlükleri de ihlal eder mahiyette olduğundan eylem bu yönüyle de başlı başına bir suç teşkil
etmektedir. 



Ayrıca  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  resmi  internet  sitesinde  yer  alan  BULUĞ  ve  NİKAH
başlığı altında yer alan tanımlar, toplumuzda yanlış algılamalara sebebiyet verebileceği gibi,
KİŞİLERİN  ÇOCUKLARA  KARŞI  SUÇ  İŞLEME  KARARINI  KUVVETLENDİRECEK,
ÇOCUKLARIMIZI  HER  TÜR  CİNSEL  İSTİSMARA  DA  AÇIK  HALE  GETİRECEK
mahiyette  olduğu  değerlendirildiğinde,  söz  konusu  açıklamalarda  sorumluluğu  bulunan
kişi/kişilerin eylemleri 5237 sayılı TCK’da düzenlenen suç işlemeye tahrik, görev sırasında din
hizmetlerini  kötüye  kullanma  ve  görevi  kötüye  kullanma  suçlarını  ayrı  ayrı  oluşturduğunu
düşünüyoruz. 

Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3. Maddesine
göre, taraf devletler  “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları,  mahkemeler, idari
makamlar  veya  yasama  organları  tarafından  yapılan  ve  çocukları  ilgilendiren  bütün
faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının,
vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de
göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu
amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar.  Taraf Devletler,  çocukların bakımı
veya  korunmasından  sorumlu  kurumların,  hizmet  ve  faaliyetlerin  özellikle  güvenlik,
sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca
konulan ölçülere uymayı” taahhüt etmiştir. Aynı sözleşmenin 19.  Maddesinde “sözleşmeye
taraf olan Devletlerin, çocuğun ana babasının  ya da onlardan yalnızca birinin, yasal vasi
veya vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken, bedensel veya
zihinsel  saldırı, şiddet ve suistimale, ihmal ya da ihmalkar  muameleye, ırza geçme dahil
her türlü istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel
önlemleri  alacağı” kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  27  ve  29.  Maddeleri  ile  “Her  çocuğun 
bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat
seviyesine  hakkı  olduğu  ve  çocuğun  eğitim  hakkı  ve  bu  hakkın  fırsat  eşitliği  temeli
üzerinden  gerçekleştirilmesi” kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  39.  Maddesinde  ise  “Taraf
Devletlerin,  her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce,
insanlık  dışı  veya  aşağılayıcı  muamele  ya  da  ceza  uygulaması  ya  da  silahlı  çatışma
mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve
yeniden  toplumla  bütünleşebilmesini  temin  için  uygun  olan  tüm  önlemleri  alma  ve
çocuğun  sağlığını,  özgüvenini  ve  saygınlığını  geliştirici  bir  ortam  sağlanması” kabul
edilmiştir.

Açıklanan  nedenlerle,  1136  Sayılı  Avukatlık  Kanunu’nun  76.  Maddesi  gereğince  hukukun
üstünlüğünü ve insan haklarını korumak ve savunmakla yükümlü olan Antalya Barosu olarak,
şüpheli/şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması istemiyle
işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle, 

Gerekli soruşturmanın yürütülerek,  Anayasa ve yasalara aykırı  tanım ve açıklamaları
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayınlatan/yayınlayan ve bu suçlara göz
yuman  şüpheli/şüpheliler  hakkında  kamu  davası  açılmasına  karar  verilmesini  arz  ve  talep
ederiz.  Saygılarımızla. 16/01/2018

                                                                                              
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADINA
ANTALYA BAROSU BAŞKANI

AV. POLAT BALKAN



BUCAK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
GÖNDERİLMEK ÜZERE

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNAN                    : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
  Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan K: 2 Muratpaşa/ANTALYA 

MAĞDUR                      : T.K. 
Barbaros Ortaokulu 5. Sınıf Öğrencisi
İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Bucak/BURDUR 

ŞÜPHELİLER             : 1- İ.B. (BARBAROS ORTAOKULU 5. SINIF ÖĞRETMENİ)
Barbaros Ortaokulu Bucak/BURDUR

2- A.Ö. (BARBAROS ORTAOKULU MÜDÜRÜ)
Barbaros Ortaokulu Bucak/BURDUR

3- F.İ. (BARBAROS ORTAOKULU MÜDÜR YARDIMCISI)
Barbaros Ortaokulu Bucak/BURDUR

4- Soruşturma sürecinde  belirlenecek  ve olayda  ihmali  bulunan ya  da
ihmal suretiyle suça iştirak eden diğer şüpheliler

SUÇ TARİHİ               : 27/12/2017

SUÇ                               : Çocuğa,  Beden  veya  Ruh  Bakımından  Kendisini  Savunamayacak
Durumda   Bulunan  Kişiye  İşkence,  Çocuğa,  Beden  veya  Ruh
Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye  Karşı
Kasten  Yaralama,  Kamu  Görevlisinin  Suçu  Bildirmemesi,  İhmal
Suretiyle  İşkence  Suçuna  İştirak,  Görevi İhmal,  Görevi  Kötüye
Kullanma. 

AÇIKLAMALAR        :

03/01/2018  tarihinde,  http://www.hurriyet.com.tr/10-yasindaki-engelli-ogrenciye-dayak-
40697701/,  adlı  haber  sitelerinde  ve  sair  yazılı  görsel  medyada  yer  alan  haberlerden,
27/12/20107 tarihinde Bucak İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma
altında  bulunan  5.  Sınıf  öğrencisi  T.K.  adlı  ENGELLİ  çocuğun  eğitim  gördüğü  Barbaros
Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldığı öğrenilmiştir. 

Haber  içeriği  ile  görüntülere  yansıdığı  kadarıyla,  şüpheli  sınıf  öğretmeninin  mağdura
uyguladığı şiddetin niteliği değerlendirildiğinde, mağdur T.K.’nın fiziksel şiddet görmek 

suretiyle, sınıfta bulunan diğer çocukların ise uygulanan fiziksel şiddete tanık olmak suretiyle
İŞKENCE BOYUTUNDA şiddete maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. 

5237 sayılı TCK’nın “İşkence” başlıklı 94. Maddesi:
Madde 94- (1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal

yönden  acı  çekmesine,  algılama  veya  irade  yeteneğinin  etkilenmesine,  aşağılanmasına  yol



açacak davranışları  gerçekleştiren kamu görevlisi  hakkında üç yıldan oniki yıla  kadar hapis
cezasına hükmolunur.

(2) Suçun;
a)  Çocuğa,  beden  veya  ruh  bakımından  kendisini  savunamayacak  durumda

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar

hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek cezada bu nedenle indirim

yapılmaz.

“İşkence” kavramı tanımı ve kapsamı,  10 Şubat 1984 tarihli  İşkenceye ve Diğer Zalimane,
İnsanlıkdışı  ve  Kötü  Muamele  veya  Cezaya  Karşı  Birleşmiş  Milletler  Sözleşmesi’nin  1.
Maddesinde  belirlenmiştir.   26/06/1987  tarihinde  yürürlük  kazanan  Sözleşme,  Türkiye
Cumhuriyeti tarafından 21/04/1988 tarihinde kabul edilmiş ve 29/04/1988 tarihinde yürürlüğe
koyulmuştur. Bu tanıma göre: “Bu Sözleşmenin amaçları bakımından ‘işkence’ terimi, bir kişi
üzerinde kasıtlı biçimde uygulanan ve o kişiden yahut üçüncü bir kişiden bilgi edinmek yahut
itiraf elde etmek; o kişinin ya da üçüncü bir kişinin gerçekleştirdiği yahut gerçekleştirdiğinden
şüphelenilen  eylemden ötürü cezalandırmak;  ya  da o kişiyi  ya  da üçüncü kişiyi  korkutmak
yahut yıldırmak/sindirmek için; ya da ayırımcılığın herhangi bir türüne dayanan herhangi bir
nedenle, bir kamu görevlisi ya da resmi sıfatla hareket eden bir başka kimse tarafından bizzat
yahut bu kimselerin teşviki ya da rızası yahut da bu eylemi onaylaması suretiyle yapılan, gerek
fiziksel  ve gerekse manevi/zihinsel  ağır  acı  ve ızdırap  veren herhangi  bir  eylemdir.  Özetle
“işkence” terimi; a) Bilgi edinmek veya itiraf (ikrar) elde etmek amacıyla, b) İşlediği veya
işlediğinden şüphe duyulan bir eylem sebebiyle cezalandırılmak amacıyla, c) Korkutmak
veya yıldırmak/sindirmek amacıyla, d) Ayırımcılığın herhangi bir türüne dayanan (siyasi,
felsefi,  din,  ırk  ve  inanç  temelli  ayırım  gözeten  herhangi  bir  sebeple),  fiziksel,
zihinsel/manevi ağır acı ve ızdırap veren herhangi bir eylem olarak tanımlanmıştır.

Sözleşmenin 16. maddesinde, işkence derecesine varmayan diğer zalimane, insanlıkdışı veya
aşağılayıcı  muamele  veya  ceza  gibi  fillerin,  işkence  gibi  yasaklanıp  cezalandırılmaları
öngörülmüştür.  Faili  kamu  görevlisi  olan  ve  yanında  katılan  bireylerin  de  TCK’nın  40/2.
Maddesinde  tanımlanandan  farklı  olarak  “müşterek  fail”  sayıldığı  işkence  suçu,  korunan
hukuki değer bakımından karma nitelik taşıyan bir suç türüdür. İşkence teşkil eden filler, buna
maruz kalan kişilerin vücut dokunulmazlığına ve onuruna saldırı niteliği taşıdığından, beden ve
ruh  sağlığını  bozmakta,  algılama  yeteneği  etkilenen  kişinin,  irade  serbestisini  bertaraf
etmektedir. 
 

27/12/2017 tarihinde yaşanan olayda, eylemin niteliği, şüphelilerin konumları ve mağdurun
içinde  bulunduğu  koşullar  birlikte  değerlendirildiğinde,  mağdura  yönelik  eylemin  sınıf
öğretmeni  yönünden  işkence  ve  görevi  kötüye  kullanma  suçlarına,  diğer  şüpheliler
yönündense  kamu görevlisinin  suçu  bildirmemesi,  ihmal  suretiyle  işkence  suçuna  iştirak,
görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarına vücut verdiği açıkça görülmektedir. 

Türkiye’nin  de  imzaladığı  Birleşmiş  Milletler  Çocuk  Haklarına  Dair  Sözleşmenin  3.
Maddesine  göre,  taraf  devletler  “Kamusal  ya  da  özel  sosyal  yardım  kuruluşları,
mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları
ilgilendiren  bütün  faaliyetlerde,  çocuğun  yararı  temel  düşüncedir.  Taraf  Devletler,
çocuğun  ana-babasının,  vasilerinin  ya  da  kendisinden  hukuken  sorumlu  olan  diğer
kişilerin  hak  ve  ödevlerini  de  göz  önünde  tutarak,  esenliği  için  gerekli  bakım  ve
korumayı  sağlamayı  üstlenirler  ve  bu  amaçla  tüm  uygun  yasal  ve  idari  önlemleri



alırlar. Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların,
hizmet  ve  faaliyetlerin  özellikle  güvenlik,  sağlık,  personel  sayısı  ve  uygunluğu  ve
yönetimin yeterliliği  açısından, yetkili  makamlarca konulan ölçülere uymayı”  taahhüt
etmiştir. Aynı sözleşmenin 19.  Maddesinde “sözleşmeye taraf olan Devletlerin, çocuğun
ana  babasının  ya  da  onlardan  yalnızca  birinin,  yasal  vasi  veya  vasilerinin ya  da
bakımını  üstlenen herhangi  bir  kişinin  yanında iken,  bedensel  veya zihinsel   saldırı,
şiddet  ve  suistimale,  ihmal  ya  da ihmalkar  muameleye,  ırza  geçme dahil  her  türlü
istismar  ve  kötü  muameleye  karşı  korunması  için;  yasal,  idari,  toplumsal,  eğitsel
önlemleri alacağı” kabul edilmiştir.  Sözleşmenin 27 ve 29. Maddeleri ile  “Her çocuğun 
 bedensel,  zihinsel,  ruhsal,  ahlaksal  ve  toplumsal  gelişmesini  sağlayacak  yeterli  bir
hayat  seviyesine  hakkı  olduğu  ve  çocuğun  eğitim  hakkı  ve  bu  hakkın  fırsat  eşitliği
temeli  üzerinden  gerçekleştirilmesi” kabul  edilmiştir.  Sözleşmenin  39.  Maddesinde  ise
“Taraf Devletlerin, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü
zalimce,  insanlık  dışı  veya aşağılayıcı  muamele  ya  da ceza  uygulaması  ya da silahlı
çatışma mağduru olan  bir  çocuğun,  bedensel  ve  ruhsal  bakımdan sağlığına  yeniden
kavuşması  ve  yeniden  toplumla  bütünleşebilmesini  temin  için  uygun  olan  tüm
önlemleri  alma ve  çocuğun sağlığını,  özgüvenini  ve  saygınlığını  geliştirici  bir  ortam
sağlanması” kabul edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 1136 Sayılı  Avukatlık Kanunu’nun 76. Maddesi gereğince hukukun
üstünlüğünü  ve  insan  haklarını  korumak  ve  savunmakla  yükümlü  olan  Antalya  Barosu
olarak, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması istemiyle
işbu başvuruyu yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle, 
Gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheliler hakkında kamu davası 

açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 16/01/2018

                                                                                                   
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADINA
ANTALYA BAROSU BAŞKANI

AV. POLAT BALKAN

EK
1.http://www.milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=HaberDetayPrint&ArticleID=2584249
adresinden alınan haber içeriği, 
2.  http://www.hurriyet.com.tr/10-yasindaki-engelli-ogrenciye-dayak-40697701/ adresinden
alınan haber içeriği.

http://www.hurriyet.com.tr/10-yasindaki-engelli-ogrenciye-dayak-40697701/
http://www.milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=HaberDetayPrint&ArticleID=2584249


ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

DOSYA NO : 2016/22279 Hz. – 2018/11198 Karar No. 

İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ŞÜPHELİLER : 1-NUSRET ERDOĞAN 

  2-SOLAKOĞLU DANIŞMANLIK

SUÇ : Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde                
kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak 

  avukatlara ait yetkileri kullanmak. 

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/06/2014 -ANTALYA

KONU : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 22.02.2018 t. ve 
  2016/22279  Hz. – 201/811198 K. Sayılı Takipsizlik 
   Kararına İtiraz 

OLAY :03.06.2014  tarihinde  şüphelilerden  SOLAKOĞLU
Danışmanlık Firmasına ait 0534 698 03 30 numaralı telefondan, gönderilen “bankaların almış
olduğu dosya masrafı ve kredi kartı aidatlarını geri alabileceğinizi biliyor musunuz” şeklinde ki
mesaja  istinaden;   Baromuz  Avukatlarından  Av.  Serap  Ertuğrul  ,  mesaj  içeriğinde   irtibat
numarası olarak belirtilen 0216 212 03 00 no’lu telefonu  aramış, görüşme esnasında kendisini
firma çalışanı olarak tanıtan şahsın 1136 Sayılı Kanunun 63/3 maddesine aykırı şekilde “BİZ
SİZE  BİR  FORM  GÖNDERECEĞİZ,  BU  FORMU  DOLDURUP
BİZEGÖNDERECEKSİNİZ. Bİ ZTÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUP ADINIZA
DURUMU  TAKİP  EDECEĞİZ  VE  AİDATLARINIZI  BU  ŞEKİLDE  GERİ  ALMANIZI
SAĞLAYACAĞIZ, KARŞILIĞINDA DA 99,00 TL. ÜCRET ÖDEYECEKSİNİZ” şeklinde
beyanlarda  bulunması  ve  akabinde  “avukatlar  da  bu  işi  para  için  yapıyor  … insanlar  bize
geldiği için işleriniz mi azaldı.. şeklinde...”  kamu görevi yapan avukatlara yönelik hakaretamiz
sözler  sarf  etmesi  üzerine  şüphelilerin  eylemleri  1136  sayılı  Avukatlık  Kanunun  63/3
maddesine aykırılık oluşturduğundan şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. 

Ancak,  şüphelilerin eylemleri  1136 sayılı  Avukatlık Kanunun 63/3 maddesinde düzenlenen
suça vücut vermesine rağmen; soruşturmayı  yürüten Antalya Cumhuriyet  Başsavcılığı  “ …
şüphelinin eylemin 1136 Sayılı kanunun 63. Maddesinde belirtilen suçu oluşturabileceği, anılan
suçun  yaptırımı  idari  para  cezası  gerektirdiğinden  gereği  için  idari  yaptırım   bürosuna
gönderilmesi  gerektiği”   hatalı  değerlendirmesi  ile  şüpheli  hakkında   kovuşturmaya  yer
olmadığına karar verilmiştir. 



İTİRAZ NEDENLERİ       : 

1. 1136  S.  Kanunun  35.  Maddesinde  düzenlenen  “…
Kanun  işlerinde  ve  hukuki  meselelerde  mütalaa  vermek,  mahkeme,  hakem veya  yargı
yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava
etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek,
yalnız baroda yazılı avukatlara aittir. Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında
kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip edebilirler…” hükmü ile hukuki meselelerde
mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda
gerçek ve tüzel kişilere ait  hakları  dava etmek ve savunmak,  adli  işlemleri  takip etmek, bu
işlere ait bütün evrakı düzenlemek hak ve yetkisi sadece baroya kayıtlı avukatlara  verilmiştir. 

2. 1136  S.  Kanunun  63/3  maddesinde  ise  “Avukatlık
yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların
tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananların  bir yıldan
üç  yıla  kadar  hapis  ve  bin  güne  kadar  adlî  para  cezası  ile  cezalandırılacağı”   kabul
edilmiştir. 

3. Yapılan  soruşturma  esnasında,   şüphelilerin  baroya
kayıtlı avukat olmadıkları halde DANIŞMANLIK FİRMASI adı altında  ;  1136 sayılı
kanun ile  sadece  avukatlara tanınan hak ve yetkileri  kullandıkları,  bu amaca yönelik
tutum ve davranışlar sergiledikleri tespit edilmiş olmasına rağmen suç vasfında yanılgıya
düşülerek  1136  Sayılı  Kanunun  63/3  maddesi  kapsamında  değerlendirilmesi  gereken
eylem 1136 sayılı kanun 63/2 maddesi kapsamında değerlendirilmek suretiyle “eylemin
sadece idari para cezasını gerektirdiğinden” bahisle,   şüpheliler hakkında takipsizlik kararı
verilmesi  usul  ve  yasaya  aykırı  olduğundan  verilen  takipsizlik  kararına  süresi  içinde  itiraz
ediyoruz. 

SONUÇ VE İSTEM                 : Arz edilen ve re’sen göz önüne alınacak sair nedenlerle; 

                                       Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 22.02.2018 tarih ve
2016/22279  Hz.–201/811198  K.  Sayılı  Takipsizlik   Kararına  İtirazımızın  kabulü  ile
kavuşturmaya  yer  olmadığına  dair  kararın  kaldırılarak  şüpheliler  hakkında  kamu  davası
açılmasına, karar verilmesini arz ve talep ederiz. 14/03/2018

  
İTİRAZ EDEN MÜŞTEKİ 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
ADINA 

AV.POLAT BALKAN



MANAVGAT CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

GÖNDERİLMEK ÜZERE

          ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İHBAR EDEN: ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
    Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA

ŞÜPHELİ            :ALİ DEMİR-DEMİR TRAFİK HASAR YÖNETİMİ&DANIŞMANLIK
Bahçelievler  Mahallesi  Antalya  Cad.  Volga  İş  Merkezi  No:79/4
Kat:2/Manavgat /ANTALYA

SUÇ                   :  Avukatlık Kanununun 63.maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 157.ve devamı
maddelerine aykırılık.

AÇIKLAMALAR;

                            Ekte sunulan web sayfası çıktılarında da görüldüğü üzere (EK-1), Avukat
olmadığı halde bazı kişilerin Avukatmış gibi hareket ettiği, Avukatların kullanması gereken hak
ve  yetkileri  kullanmaya  yönelik  bazı  davranışlar  içinde  bulunduğu  hatta  kamu  görevlisi
olmadıkları halde https://www.facebook.com/demirhasar/  uzantılı facebook sayfasından “Son
10 yıl  içerisinde  geçirmiş  olduğunuz trafik  kazası  sonucunda meydana gelen ölüm ve/veya
sakatlık 'tazminatınızı' maksimum 60 günde, aynı zamanda Araç Değer Kaybı ödemenizi de en
kısa  sürede  sonuçlandırıcaklarına  ilişkin  taahhütte  bulunmuşlardır.  Demir  Trafik  Hasar
Yönetimi&Danışmanlık  firması,  avukatların  mesleki  faaliyetlerini  yapmalarını  engelleyerek
Avukatların kullanması gereken hak ve yetkilerini kullandığı hususu Avukatlık Kanunu’nun;

“Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı

 -Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)

             Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya
yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava
etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız
baroda yazılı avukatlara aittir.

-Madde 63 – (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) 

                       Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak
devralarak  ve  kanunların  tanıdığı  başka  hakları  kötüye  kullanarak  avukatlara  ait  yetkileri
kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

https://www.facebook.com/demirhasar/


Hükmü ile,

Türk Ceza Kanunu’nun;

Dolandırıcılık / Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının
zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar
hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir.

Hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

Oysaki;

 Baromuz Başkanlığınca da Afka Marka ve Kaza Sigorta Danışmanlık Ltd.Şti hakkında
yapmış  olduğumuz  suç  duyurusu  sonucunda  şirket  yetkilisi  üzerine  atılı  avukatlık
kanununa muhalefet suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmış ve sanık hakkında
hapis ve adli para cezası verilmiştir.(EK-2)

 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 01.04.2015 tarih ve E.2015/219 -2015/4572 sayılı kararı
ile  Yargıtay  4.Ceza  Dairesi’nin  06.11.2007  tarih  E.2007/8618-  2007/8937  sayılı
kararlarında da görüldüğü üzere (EK-3)

 1136 Sayılı Avukatlık Kanununa tabi Avukat olmadığı halde Avukatmış gibi davranan
veya kendisini  infaz memuru gibi  gösterip haksız  bir  maddi  menfaat  karşılığında  kendisine
hukuki  bir  statü  kazandırmaya  çalışan  kişi  hakkında  Avukatlık  Kanununun  63.maddesine
muhalif olmak, Türk Ceza Kanununun 157. ve devamı maddeleri gereğince suç duyurusunda
bulunulmasına karar verilmiştir. 

İSTEM  VE  SONUÇ:  Yukarıda  açıklanan  sebeplerle,  şüpheli/şüpheliler  hakkında  gerekli
soruşturmanın yapılarak, cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını dileriz. 28/03/2018

 Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İHBAR EDEN:ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
     Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA

ŞÜPHELİ              :Mustafa  MAÇ  -MAC  Özel  Dedektiflik  ve  Hukuksal  Danışmanlık
Bürosu   Kurucusu

 Şirinyalı Mah.1517 Sokak No:1 M. Ekimci Apt.D:3 Muratpaşa-ANTALYA

SUÇ                      :1136  Sayılı  Avukatlık  Kanununun  “  Avukatlık  Yetkilerinin  Başkaları
Tarafından  Kullanılmaması”  başlıklı  63.maddesi,  “Yalnız  Avukatların  Yapabileceği  İşler”
başlıklı 35.maddesi ile Türk Ceza Kanunu’nun 157.ve devamı maddelerine aykırılık.

SUÇ KONUSU:1136 sayılı  Avukatlık  Kanununa ve  TCK’nın 157 ve  devamı  maddelerine
aykırılık nedeniyle hazırlık soruşturması başlatılarak kamu davası açılması talebidir.

AÇIKLAMALAR;

Şüpheli Mustafa Maç’ın https://www.macdedektiflik.com/ uzantılı internet sayfası çıktılarında
da  görüldüğü  üzere  MAC  Özel  Dedektiflik  ve  Hukuksal  Danışmanlık  Bürosu  adı  altında
faaliyet  gösterdiğini  bünyesinde  bulunan  avukatların  danışmanlığında  ,  alanında  uzman
dedektifler  ile  yargıya  intikal  etmiş  araştırma,kanıt  ve  delil  toplama  taleplerini,hukuki  bir
çerçeve  içerisinde  değerlendirerek,T.C  Anayasası,TCK  ile  İnsan  Hakları,Demokrasi,Özel
Hayatın Korunması ilkesi kapsamında Temel Hak ve Özgürlükler göz önünde bulundurarak
sonuca ulaşmayı  hedeflediklerini  belirterek Avukatların  kullanması  gereken hak ve yetkileri
kullandığı tespit edilmiş olmaktadır.

KANUNİ  İŞLERDE,  HUKUKİ  MESELELERDE  MÜTALAA  VERMEK,  MAHKEME,
HAKEM  VEYA  YARGI  YETKİSİNİ  HAİZ  BULUNAN  DİĞER  ORGANLAR
HUZURUNDA  GERÇEK  VE  TÜZEL  KİŞİLERE  AİT  HAKLARI  DAVA  ETMEK  VE
SAVUNMAK,  ADLİ  İŞLEMLERİ  TAKİP  ETMEK,  BU  İŞLERE AİT  BÜTÜN  EVRAKI
DÜZENLEMEK, YALNIZ BARODA YAZILI AVUKATLARA AİTTİR.

HUKUKA AYKIRILIKLAR 

Yalnız avukatların yapabileceği işler:

  -Madde 35 – (Değişik: 26/2/1970 - 1238/1 md.)
 Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini
haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve 
savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda 
yazılı avukatlara aittir.

Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması

-Madde 63 – (Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini 
taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları 

https://www.macdedektiflik.com/


kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne 
kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Hükmü ile, avukatlar ya da avukatlık ortaklıkları dışında kalanların kanun işlerinde ve hukuki
meselelerde mütalaa vermesi yasaklanmıştır. 

Yukarıda  yer  verilen  Avukatlık  Kanunu  hükümleri  çerçevesinde,  söz  konusu  şüphelinin
faaliyetlerinin Kanuna aykırılık teşkil ettiği açıktır.
 
1136  sayılı  Avukatlık  Kanunun  Avukatlık  yetkilerinin  başkaları  tarafından  kullanılmaması
başlıklı 63. Maddesinin son fıkrası gereğince mahkemeler, icra iflas daireleri  ve barolar, bu
maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadır.
Avukatlık Kanunu madde 63/son “Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve Baroların, bu madde
kapsamına  giren  bir  olayı  öğrenince  Cumhuriyet  Savcılığı’na  bildirmek  zorunda  oldukları,
yapılacak  kovuşturma  sonucu  Cumhuriyet  Savcısı  tarafından  Baro’ya  bildirileceği  “
düzenlenmiştir. 

Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 4. Fıkrasında da “Baro Yönetim Kurulları’nın, mesleğe
ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık  mesleğini ve meslektaşlarını
savunmak,  bu konularda  her  türlü  yasal  ve idari  girişimde  bulunmakla  yükümlü  oldukları”
hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple, suç duyurusuna konu olan internet çıktılarının, Avukatlık
Kanunu  ve  ilgili  mevzuata  aykırılığı  sebebi  ile  Antalya  Barosu  Yönetim  Kurulu’nun
09/05/2018 tarih ve 97/26 sayılı kararı uyarınca yapılan tespit ve araştırma neticesinde işbu suç
duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.Konuya ilişkin belgeler ekte sunulmuştur. 

İSTEM VE SONUÇ:Yukarıda arz ve izah edilen  nedenlerle,   Avukatlık  Kanunu’na aykırı
danışmanlık hizmeti veren şüphelinin bu yöne ilişkin paylaşımlarının yayından kaldırılmasına,
şüpheli  hakkında  eylemlerine  uyan ilgili  maddelerin  ihlal  ediliyor  olması  nedeniyle  gerekli
soruşturmanın  yapılarak,  cezalandırılmaları  için  kamu  davası  açılmasını  talep  ederim.
18/05/2018

   Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı



BAKIRKÖY SULH CEZA MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA
Sunulmak Üzere

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Soruşturma No         :2018/26794 

Karar No                   :2018/23834

İTİRAZ EDEN  : Antalya Barosu Başkanlığı  

İTİRAZ OLUNAN

KARAR :Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 09/05/2018 Tarih ve 2018/26794
Soruşturma Sayılı Takipsizlik Kararı

KONU :Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Takipsizlik Kararın İtirazen 

  Kaldırılması Talebidir.

İTİRAZLARIMIZ  :1-Bakırköy Cumhuriyet  Başsavcılığı  09/05/2018 tarih ve 2018/23834
sayılı  kararı  ile  “avukatlık  mesleği  açısından  etik  olmayan  ve  haksız  rekabete  sebep  olan
eylemin avukat tarafından yapılması durumunda (Baroların iç disiplin yollarına göre gereğinin
yapılması  mümkün  ise  de)  denilerek  1136  sayılı  kanuna  aykırılık  teşkil  etmeyeceği
gerekçesiyle “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair karar vermiştir. Bu karar kanuna ve usule
aykırıdır. Şöyle ki;

  2- 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 48. Maddesi Açıktır :
      

Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme : 

“Madde 48 –  Avukat  veya  iş  sahibi  tarafından  vâdolunan veya  verilen  bir  ücret  yahut  da
herhangi  bir  çıkar  karşılığında  avukata  iş  getirmeye  aracılık  edenler  ve  aracı  kullanan
avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi yapanlar memur
iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz” denilmektedir.  

Sayın Savcılık Makamı K.Y.O. dair kararını tesis ederken 4. paragraf tarafımızca dikkat çekici
bulunmuştur. Savcılık Makamınca düzenlenen kararda açıkça:

                         “… Dosyadaki bilgilere göre site içi uygulamalar takip edildiğinde
kişilerin  avukat  Burcu  Tokgönül’e  yönlendirildiği GÖRÜLMÜŞ,  DOLAYISI  İLE  BU
SİTESİNİN ONUN TARAFINDAN İŞLETİLDİĞİ KANAATİNE VARILMIŞTIR.  ÇÜNKÜ
BUNDAN YARARLANAN O’DUR. Büyük bir ihtimalle böyle bir siteyi avukat kendisi tesis
etmemiştir. Fakat bu işlerden anlayan birine kurdurmuş olabilir. KENDİ TESİS ETMESİ İLE
ÜCRETİNİ  ÖDEYEREK  BAŞKASINA  ETTİRMESİ  ARASINDA  FARK
BULUNMAMAKTADIR. …” Bu paragraf dikkatle okunursa, Savcılık Makamınca soyut bir
iddia ile yetinilmeyip, iddia somutlaştırılarak yeterli suç şüphesinin varlığı ortaya konulmuştur.



                         Oysa Savcılık Makamı devam eden 5. Paragrafta ise; “… Bu şekilde bir
avukat  tarafından internet  sitesi  açılıp/açtırılıp  boşanma konularında avukat  arayan  kişilerin
dikkatlerinin  çekilmesi  ve  daha  sonra  bir  avukata  yönlendirilmesinin  avukatlık  mesleği
açısından etik olmadığı ve haksız rekabete sebep olduğu söylenebilir ise de bu işin bir avukat
tarafından yapılmış olması durumunda (avukatların ve özellikle Barolar aracılığı ile kendi iç
disiplin yollarına göre gereğinin yapmaları mümkün ise de) mevcut ceza mevzuatına ve 1136
sayılı  Avukatlık  Kanununa  göre  takibi  gereken  ve  suç  teşkil  eden  bir  durumun  olmadığı
görülmektedir….” Denilerek bir önceki paragrafta yazılanlar adeta inkâr edilmiştir. 

  3- Burada tartışılması gereken husus avukatın kendisinin bir site 
tesis  edip etmediğidir  ki,  bu hususu da savcılık  kararında tartışmıştır.  Bu halde bu internet
sitesini tesis edenlerde bulunan gaye nedir.? Çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık
etmektedirler. Ve avukat da kendisine iş sağlamaya yönelik aracı (siteyi tesis eden kişi/kişileri)
kullanmaktadır. 

                         Yargıtay’ın 4. Ceza Dairesi, E. 2007/8618, K. 2007/8937, 06.11.2007
tarihli  kararı  uyarınca  “SUÇUN  İŞLENDİĞİ  HUSUSUNDA  "YETERLİ  DELİL"  DEĞİL,
DAHA  GENİŞ  ANLAMLI  BİR  KAVRAM  OLAN  "YETERLİ  ŞÜPHE"  BULUNMASI,
SAVCININ İDDİANAMEYİ DÜZENLEMESİ İÇİN GEREKLİ BİR NEDEN VE ZORUNLU
KOŞULDUR. DELİLLERİ  DEĞERLENDİRME,  TARTIŞMA VE SUÇU NİTELEME İSE
YARGILAMAYI YAPACAK MAHKEMENİN GÖREVİDİR.”

                          Eğer ki; Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın 4.paragrafı nazar-
ı dikkate alınacak olur ise, söz konusu suçun oluştuğu tartışmasızdır. Hal böyle iken suç teşkil
etmeyeceğinden söz etmek mümkün değildir.

SONUÇ VE İSTEK :Yukarıda  arz  ve  izah  ettiğimiz  sebepler  ve  soruşturma  evrakının  da
muhtevası dikkate alınarak, 

1.      Sanık hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılmasına,
2.      Kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.13/06/2018

  Av. Polat BALKAN
Antalya Barosu Başkanı

http://www.hukukturk.com/abonelik


KAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN
YAKINAN                       : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan K:2 Muratpaşa/ANTALYA

MAĞDUR                        : … KARGIN 
  Sütleğen İlköğretim Okulu Öğrencisi

Sütleğen Mahallesi Kaş/ANTALYA 

MÜŞTEKİ                       : Mehmet KARGIN 
Sütleğen Mahallesi Kaş/ ANTALYA

 
ŞÜPHELİ                         : Yusuf AKÇA  

Sütleğen İlköğretim Okulu KAŞ/ANTALYA

SUÇ TARİHLERİ         : Aralık 2017 ve öncesi 

SUÇ                                  : Çocuğa, beden ya da ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda
bulunan kişiye işkence, kasten yaralama, hakaret, tehdit, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi,
devletin yargı organlarını alenen aşağılama. 

AÇIKLAMALAR         :

21.12.2017 tarihinde,
  
I./http://www.hurriyet.com.tr/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-bulamazsin-
40685177”,

II./http://www.milliyet.com.tr/ogretmenden-veliden-akilalmaz-gundem-2576997/”,

III./https://www.ogretmenlersitesi.com/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-
bulamazsin/44928/  ” adlı haber siteleri ile 

IV./“https://www.youtube.com/watch?v=J-6IgggBRSQ  ” ve  sair  görsel  medyaya  yansıyan
haberlerden; Kaş İlçesi  Sütleğen İlköğretim Okulu’nda görevli öğretmen olan Yusuf AKÇA’nın
sınıfta öğrencilere şiddet uyguladığı, durumun mağdur tarafından ailesine aktarılması üzerine konu
hakkında şüpheli öğretmen ile görüşmek isteyen veli arasında tartışma çıktığı, tartışma esnasında
şüphelinin, engelli velinin “Çocuğu korkutmuşsun çocuk hala suskun duruyor” sözlerine  “Ağzını
burnunu kırdım mı, doktora gittin mi, hastane raporun var mı? Bundan sonra var ya bu
köyde  eğer  beni  şikâyet  eden  adam varsa  onun  ben  ağzını  burnunu  kıracağım… İkimiz
beraber Kaş Mahkemesine gideriz,  ben de seni şikâyet ettim… Sen fakirsin ama sen para
bulamazsın… Ben şimdi dolaşacağım yalnız başıma sen de dolaş… Haydi 

yukarıya doğru mezarlığa doğru gidelim…”  şeklinde sözler sarfettiği, ayrıca görsel medyaya
yansıyan  görüntülerden  mağdur  çocuğun  annesinin  “Ben  sana  nasıl  güveneyim  de  çocuğu
yollayayım okula o zaman” demesi üzerine “İster gönder ister gönderme… Başka yere gönder”
şeklinde sözler sarf ettiği öğrenilmiştir.
 
Haber  içeriklerinden;  Sütleğen ilköğretim okulunda öğrenim gören mağdurun,  öğretmeninden
şiddet  gördüğünü ve bu nedenle  okula  gitmek istemediğini  ailesine  aktarması  üzerine basına

https://www.youtube.com/watch?v=J-6IgggBRSQ
https://www.ogretmenlersitesi.com/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-bulamazsin/44928/
https://www.ogretmenlersitesi.com/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-bulamazsin/44928/
http://www.milliyet.com.tr/ogretmenden-veliden-akilalmaz-gundem-2576997/
http://www.hurriyet.com.tr/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-bulamazsin-40685177
http://www.hurriyet.com.tr/ogretmen-boyle-konusur-mu-sen-fakirsin-para-bulamazsin-40685177


yansıyan olayların geliştiği, şüpheli hakkında başkaca veliler tarafından da benzer iddialar ile
şikayetlerde bulunulduğu anlaşılmaktadır. 
Olayın  yazılı  ve  görsel  basına  yansımasını  takip  eden  süreçte  ise  şüpheli  öğretmenin  Kaş
Kaymakamlığı tarafından açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir.
 
Tüm bu iddialar çerçevesinde;
1-Eylem 5237 sayılı TCK’nın 94. Maddesinde düzenlenen işkence suçuna vücut vermektedir. 
Şöyle ki; 5237 sayılı TCK’nın İşkence başlığı altında düzenlenen  94. Maddesinde “Bir kişiye karşı
insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade
yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları  gerçekleştiren kamu görevlisi
hakkında üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı, suçun çocuğa, beden veya ruh
bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı işlenmesi
halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı, fiilin cinsel yönden taciz şeklinde
gerçekleşmesi halinde ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası” öngörülmüştür. 

Haber içeriği ile 5237 sayılı  TCK’nın 94. Maddesi ile şüphelinin hem mağdura hem de sınıfta
bulunan  diğer  öğrencilere  şiddet  uygulandığı  yönünde  iddialar  birlikte  değerlendirildiğinde;
uğradığı  fiziksel  şiddetin  yanı  sıra  sınıf  arkadaşlarına uygulanan fiziksel  şiddete tanıklık  etmek
suretiyle  psikolojik  şiddete  de  maruz  kaldığı  tartışmasız  olan  mağdura  yönelik  eylem  işkence
kapsamında değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır.
 
2-Eylem 5237 sayılı TCK’nın 112/1-b maddesinde düzenlenen kişinin eğitim ve öğretim hakkının
engellenmesi suçuna vücut vermektedir.
Şöyle ki; görsel medyaya yansıyan görüntülerde şüphelinin  mağdur çocuğun annesinin “ben sana
nasıl güveneyim de çocuğu yollayayım okula o zaman” demesi üzerine anneye verdiği “ister gönder
ister  gönderme…  başka  yere  gönder”  şeklindeki  cevabı  ile  görüntü  içeriklerinde  yer  alan
mağdurun  maruz  kaldığı  şiddet  nedeniyle  okula  gitmek  istemediğine  ilişkin  iddialar  birlikte
değerlendirildiğinde  eylemin  TCK  112/1-b   maddesinde  düzenlenen  suçun  maddi  ve  manevi
unsurlarını da içinde barındırdığı açıkça görülmektedir.

3-Şüphelinin,  “İkimiz beraber Kaş Mahkemesine gideriz,  ben de seni şikâyet  ettim.” şeklindeki
sözlerine karşılık “gidelim” cevabını veren mağdurun babasına söylediği  “Sen fakirsin ama sen
para bulamazsın” şeklindeki sözleri  5237 sayılı TCK’nın 301/1 maddesinde düzenlenen “Türk
Milletini ve devletin yargı organlarını aşağılama” suçuna vücut vermektedir. 
Söyle ki;  5237 sayılı TCK’nın 3/2 maddesinde “Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında
ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, 

felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden
ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz” denerek eşitlik ilkesi vurgulanmıştır. 
Anayasanın  Başlangıç  bölümünde  “Her  Türk  vatandaşının  bu  Anayasadaki  temel  hak  ve
hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve
yetkisine doğuştan sahip olduğu” kabul edilmiştir. 
Gene Anayasanın 10. maddesinde “Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit  olduğu, … Hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, … Devlet organları ve idare makamları
bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” denerek
eşitlik ilkesi bir kez daha vurgulanmıştır.
 
Şüphelinin  yazılı  ve  görsel  basına  yansıyan  “mahkemeye  gidelim  diyen”  mağdurun  babasına
sarfettiği   “Sen  fakirsin  ama  sen  para  bulamazsın”  şeklindeki  cevabı  ile  toplumda  hak  arama
özgürlüğünü  SADECE PARASI OLANLARA TANINAN BİR HAK gibi göstererek devletin yargı
organlarının    “sadece  parası  olanların  haklarının  korunduğu”  kurumlar  gibi  algılanmasına
sebebiyet  vermek  suretiyle  kişilerin  devlete  ve  devletin  kurumlarına  duyduğu  güveni  sarsacak
mahiyette olduğundan eylemin bu kapsamda da değerlendirilmesini talep ediyoruz.
 



4-Ayrıca, şüphelinin müştekiye yönelik  “Ben şimdi dolaşacağım yalnız başıma sen de dolaş…
haydi yukarıya doğru mezarlığa doğru gidelim… Bundan sonra var ya bu köyde eğer beni
şikâyet  eden adam varsa  onun ben ağzını  burnunu kıracağım…” şeklindeki  sözleri  alenen
tehdit suçunun maddi ve manevi unsurlarını içinde barındırdığından şüpheli hakkında alenen tehdit
suçu ile  müştekiye  ve mağdura  yönelik  kasten  yaralama suçlarından da  hakkında kamu davası
açılmasını talep ediyoruz.
 
Türkiye’nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3. Maddesine
göre,  taraf  devletler  “Kamusal  ya  da  özel  sosyal  yardım  kuruluşları,  mahkemeler,  idari
makalar  veya  yasama  organları  tarafından  yapılan  ve  çocukları  ilgilendiren  bütün
faaliyetlerde,  çocuğun  yararı  temel  düşüncedir.  Taraf  Devletler,  çocuğun  ana-babasının,
vasilerinin ya da kendisinden hukuken sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz
önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla
tüm  uygun  yasal  ve  idari  önlemleri  alırlar.  Taraf  Devletler,  çocukların  bakımı  veya
korunmasından  sorumlu  kurumların,  hizmet  ve  faaliyetlerin  özellikle  güvenlik,  sağlık,
personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan
ölçülere uymayı” taahhüt etmiştir.  Aynı sözleşmenin 19.  Maddesinde  “sözleşmeye taraf olan
Devletlerin,  çocuğun  ana  babasının  ya  da  onlardan  yalnızca  birinin,  yasal  vasi  veya
vasilerinin ya da bakımını üstlenen herhangi bir kişinin yanında iken, bedensel veya zihinsel 
saldırı, şiddet ve suistimale, ihmal ya da ihmalkar  muameleye, ırza geçme dahil her türlü
istismar ve kötü muameleye karşı korunması için; yasal, idari, toplumsal, eğitsel önlemleri
alacağı” kabul edilmiştir. Sözleşmenin 27 ve 29. Maddeleri ile “Her çocuğun  bedensel, zihinsel,
ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğu
ve  çocuğun eğitim hakkı  ve  bu hakkın  fırsat  eşitliği  temeli  üzerinden  gerçekleştirilmesi”
kabul edilmiştir. Sözleşmenin 39. Maddesinde ise 

“Taraf Devletlerin, her türlü ihmal, sömürü ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce,
insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru
olan  bir  çocuğun,  bedensel  ve  ruhsal  bakımdan  sağlığına  yeniden  kavuşması  ve  yeniden
toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alma ve çocuğun sağlığını,
özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortam sağlanması” kabul edilmiştir.

Açıklanan  nedenlerle,  1136  Sayılı  Avukatlık  Kanunu’nun  76.  Maddesi  gereğince  hukukun
üstünlüğünü  ve  insan  haklarını  korumak  ve  savunmakla  yükümlü olan  Antalya  Barosu  olarak,
şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılması istemiyle işbu başvuruyu
yapma zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle, 
Gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheli hakkında kamu davası açılmasına

karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 25/12/2017

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
ADINA
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AV. POLAT BALKAN
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