






















Free Hand









Free Hand

































Free Hand



Free Hand









































Free Hand









Free Hand



















Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



Free Hand























Free Hand



Free Hand





Free Hand



Free Hand











Free Hand





















Free Hand











Free Hand

















Free Hand

















Free Hand



Free Hand

























Free Hand









Free Hand



Free Hand

Free Hand











Free Hand









Free Hand





Free Hand



Free Hand

Free Hand



Free Hand



Free Hand

Free Hand









Free Hand









Free Hand





Free Hand







Free Hand



 

 

 



 



 













 

Sayı: Gündem 215/20                     03/06/2021 

 

 

 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

Baromuz üyesi’nin 26/05/2021 tarihinde saat 09:44 sularında Antalya Adliyesi Avukat giriş 

kapısında görev yapan güvenlik görevlisi hakkında tutulan 26/05/2021 tarihli tutanak yazımız 

ekinde olup, 

 

Yönetim Kurulumuzun 02/06/2021 tarih ve 215/20 sayılı kararı ile; 

 

Antalya Adliyesinde görevli memur hakkında gerekli idari işlemin başlatılması hususunda 

gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla.  

 

 

  Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

EK: 26/05/2021 tarihli tutanak 1 sayfa. 



Sayı: Gündem 215/20 03/06/2021

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Baromuz üyesi’nin 26/05/2021 tarihinde saat 09:44 sularında Antalya Adliyesi Avukat giriş

kapısında görev yapan güvenlik görevlisi hakkında tutulan 26/05/2021 tarihli tutanak

yazımız ekinde olup,

Yönetim Kurulumuzun 02/06/2021 tarih ve 215/20 sayılı kararı ile;

Antalya Adliyesinde görevli memur hakkında gerekli idari işlemin başlatılması hususunda

gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla. 

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EK: 26/05/2021 tarihli tutanak 1 sayfa.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI



Sayı:7616 09/06/2021

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİNE

ANTALYA

Konu: 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi edinme talebidir.

6284 Sayılı Yasanın uygulamasında yaşanılan sorunlara çözüm bulmak ve şiddet mağdurlarına

verilen hukuki hizmet ve yardımlarda verimliliği artırmak amacıyla aşağıda yer alan sorulara

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde yasal 15 günlük süre içerisinde

Başkanlığımıza bilgi verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

Antalya İli Sınırları İçerisinde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin

Önlenmesine Dair Yasa Gereğince 2019,2020 ve 2021 Yıllarına Ait Tedbir Kararları

a)Başvuru Sayısı,

b) Verilen Tedbir Kararlarının Sayısı ve Süresi (Koruyucu ve Önleyici Koruma Tedbir Kararları İçin Ayrı 

Ayrı) 

c)Reddedilen Tedbir Kararlarının Sayısı,

d)Verilen Tedbir Kararlarında Şiddet Uygulayan İle Şiddet Mağdurunun Yakınlığı,

e)İhlal Edilen Tedbir Kararlarının Türü ve Sayısı İle Tedbir Kararlarının İhlali Halinde Uygulanan Tazyik 

(Zorlama) Hapsi Kararları Sayısı,

f)Hakkında Tedbir Kararı Verilmiş ve Tedbir Kararlarının Devamı Sırasında Öldürülen Kadın Sayısı,

g)Elektronik Kelepçe Kararı Sayısı,

h)Tedbir Kararları Sonucu Sığınma Evine Yerleştirilen Kadın ve Çocuk Sayısı,

ı) Merkez İl ve İlçelere Göre Dağılımı Nedir?

j) Kolluk Birimleri Tarafından Talep Edilen Koruma Kararı Sayısı.



SAYI :Gündem 218/108 10/06/2021

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İLGİ :a) 01.04.2020 tarihli ve 82 sayılı Antalya Barosu Başkanlığınca Cumhuriyet 

Başsavcılığına gönderilen yazımız

b) 21.05.2021 tarihli 2021/6628 B.M. sayılı yazınız 

İlgi a yazımız ile, Covid salgınının temas yoluyla da bulaşabilen bir hastalık olduğu da 

hatırlatılarak, sadece avukatlara uygulanan X-ray cihazına eşya konulması zorlamasının 

salgının artmasına neden olabileceği gibi adliye personeline dahi uygulanmadığı belirtilmiş, 

zorlamanın hiçbir yasal dayanağı olmadığı gibi 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 58.maddesine 

açıkça aykırı bu zorlamanın avukatlar yönünden de kaldırılması gerektiği bildirilmişti.

İlgi b yazınızla, Adliye Binası hakim-savcı-personel-avukat girişine ait kapıdan avukatın

yanında taşımış olduğu çantasını X-Ray cihazından geçirmeden adliye binasına giriş yaptığını

belirtilerek idari yönden gereği için Baromuza gönderildiği anlaşılmaktadır.

Yazınız ekindeki 21.05.2020 tarih ve 2020/7414 B.M. sayılı Başsavcılığınız yazısı,

28.02.2020 tarih ve 2020022815484331338 sayılı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı,

17.02.2021 tarih ve B.M. 2020/3380 sayılı Başsavcılığınız yazısı ve 17.02.2020 tarih ve

27631065-951.04-E.177/1419 sayılı Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

yazısı incelendiğinde avukatlara yönelik 1136 sayılı Yasada belirtilen aranma yasağını

bertaraf edecek bir talimata yer verilmediği, bu sebeple düzenlenen ve Başkanlığımıza

gönderilen tutanakların dayanağı olamayacağı anlaşılmıştır.

Aynı yazınız ekindeki 26.06.2016 tarih ve 940/41414 sayılı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri

Genel Müdürlüğü görüş yazısında takdir Başsavcılığınıza bırakılmıştır. Görüş yazısındaki

değerlendirmeye göre; Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20. Ve 38.maddeleri, Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi’nin 5,6,8,17. maddeleri, Ceza Yargılaması Yasası’nın 183, 187, 203.

maddeleri, PVSK’nın 9. maddesi, 1136 Sayılı Avukatlık Yasası’nın 58. maddesi, 2802 sayılı

Hakimler ve Savcılar Yasası’nın 88. maddesi, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın 7.

Maddesi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 8 ve 25. Maddesinden ve arama

şartlarına dair Anayasa hükümleri ile çeşitli kanunlardaki sıkı şartlardan bahsedilmiştir.



Ayrıca esas ve karar numaraları belirtilmeyen mahkeme kararına atıfla yapılan aramanın

aslında arama olmadığı yönünde zorlama bir vurgu yapılmaya çalışıldığı görülmüş ise de

bu husus hukuk dünyasında karşılığı bulunmayan bir husustur. Esas ve karar numaraları

belirtilmeyen kararda ise Diyarbakır Adliyesinden bahsedilmektedir. Oysa çeşitli

adliyelerdeki dosyalar sebebiyle başka şehirlere giden meslektaşlarca Diyarbakır

Adliyesinde avukatlara yönelik x-ray cihazından eşya geçirilmesi gibi bir uygulama

bulunmadığı bilinmektedir. Öte yandan görüş yazısında 1136 Sayılı Yasa’nın 58., 2802

Sayılı Yasa’nın 88. Maddesinde geçen ve hem hakim ve savcıları hem de avukatları

kapsayan aynı nitelikteki hükme göre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir

suçtan dolayı suçüstü hali dışında aranma yasağının bulunduğu ve bu yasayı Adalet

Bakanlığı teşkilatının kime uygulayıp kime uygulamayacağı hususunda takdir yetkisinin

sorgulanamayacağı şeklinde mesnetsiz ve hukuki olmayan bir görüş belirtilmiştir.

Oysa idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, hukuki gerekçeyi haiz olmayan

eşitliği bozucu nitelikte bir hususta yasayı kaldırma yetkisinin de bulunmadığını

hatırlatmak gereği bulunmaktadır.

Bunun yanında görüş yazısında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında

imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında

sistemin kurulu bulunduğu yerlerde de, avukatların yanlarında bulundurdukları çanta ve

benzeri eşyanın x-ray cihazından geçirildikten sonra adliyelere girişinin sağlanmasının

öngörüldüğü belirtilmiş ise de, ne 02.05.2011 tarihinde imzalanan bahsedilen protokolde

ne de 15.12.2016 tarihli aynı isimli ek protokolde avukatların x-ray cihazından yanlarında

bulundurdukları çanta ve benzeri eşyanın geçirilmesi hususunda bir ibare bulunmaktadır.

Protokolde avukatların adliye girişine ilişkin tek husus; turnikelerden akıllı kimlik

kartlarını okutarak geçmeleri hususundadır.

Kaldı ki, protokolde böyle bir husus düzenlenmiş olsa idi dahi, Avukatlık Yasası 58.

Maddeyi ilga edici bir düzenleme olmasının söz konusu bile olamayacağı açıktır.

Görüş yazısında belirtilen çeşitli yasalar ve yönetmeliklerin değerlendirilmesinde ise, Adli

ve Önleme Araması Yönetmeliği-Avukatlık Yasası çekişmesinde öncelikli uygulanacak

olanın Yasa olduğu tartışmasızdır. PVSK-Avukatlık Yasası çekişmesinde ise; PVSK genel

yasa olmakla Avukatlık Yasasını ilga edici bir özellik taşımamaktadır. Kaldı ki PVSK 4/A

maddesi’nin 7. Fıkrasında, bu yasa ve diğer yasaların verdiği görevlerin yerine getirilmesi

sırasında, polistarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili

hükümler saklıdır.



Yine vurgulamak gerekir ki, x ray cihazı ile yapılan bir aramadır, zira bu aramaya rıza

gösterilmediğinde muadili olarak elle veya dedektörle arama yapılmak istenmektedir. Bu

sebeple elle aramadan farklı bir özellik izafe edilerek, hukuki hüküm ve sonuçlarının farklı

olduğu yorumu hukuken değersizdir.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet

Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve B.05. EGM.0 61 34294-(63210)-983-

1286/2011-250977 sayılı yazısına verdiği hakim ve savcıların aranması hususundaki

cevabi yazıda; “…. Hakim ve savcı suç işlese dahi kolluğun arama yetkisi sınırlı iken,

suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla üzerinin aranmasını kabul etmek belirtilen

gerekçeler karşısında uygun görülmemektedir.” denmiştir.

Aynı yasal düzenleme karşısında avukatın üzerinin aranmasının adli yönden dahi sıkı

şartlara tabi olması karşısında önleme araması avukatın üzeri ve eşyası açısından

evleviyetle yapılamayacaktır.

27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve

Suçların Islahı Üzerine üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul

edilmiş kurallar ile 27 Ekim 2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar

Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilen Turin İlkeleri olarak anılan kurallar ışığında

uluslararası manada da avukatın görevini yerine getirirken kolaylık sağlanması, ayrımcılık

veya baskıya maruz kalmasının engellenmesi hususu vurgulanmıştır.

Yazınız ekindeki tutanaklar ve ekleri ile kurumlar arası yapılan yazışmalar Baromuz

Yönetim Kurulunca yukarıda belirtilen minvalde değerlendirilerek verilen karara göre ;

1)Haklarında aynı yönde hukuki düzenleme yapılmış olan hakim ve savcılar çantalarını x-

ray cihazından geçirmeden adliye binasına giriş yapmalarına rağmen, güvenlikten sorumlu

kolluk ve özel güvenlik görevlilerince, kendilerine herhangi bir müdahalede

bulunulmadığı, avukatların ise çanta vb eşyasını x-ray cihazından geçirmeye

zorlandıkları, çantasını cihazdan geçirmeyen avukatların adliyeye girişlerine izin

verilmediği, haklarında tutanaklar düzenlendiği, adliye binası dışına çıkarılmaya

çalışıldıkları, fiziki müdahalelerde bulunularak güç kullanıldığı, ötesinde kamu

görevlilerince kötü muamele yapılarak avukatın görevini yapmasının engellendiği,

avukatın yaptığı işin kamu görevi olduğu, görevin engellenmesinin kamu görevlisine

görevinin yaptırmama niteliğinde tanımlanan suçu oluşturduğu, bu şekilde engellemeler

sebebiyle adliyedeki işinin gecikmesine/yapılamamasına sebep olduğu, yargılama

faaliyetini yürütülmesinin engellendiği anlaşılmaktadır.



2)Yine, güvenlik kaygısı yaşandığı belirtilmekte ise de; bugüne kadar somut olarak

güvenliği bozucu bir eylem gerçekleşmediği gibi, Başsavcılığınızca güvenlik kaygısının

sebebinin herhangi Baro Başkanlığımıza hitaben yazılan ve bu yöndeki kaygının somut

sebebinin ortaya konduğu bir yazı ile bildirilmediği, bugüne kadar Antalya adliyesinde

avukatlardan kaynaklı bir güvenlik sorununun hiçbir şekilde yaşanmadığı sabittir.

Kaldı ki; somut olarak sadece avukatlara yönelik olarak ve AİHS, Havana Kuralları, Turin

İlkeleri, Anayasa, Yasalara tamamen aykırı bir şekilde uygulanan işbu x-ray cihazı

uygulaması, akıllı kimlik kartıyla adliye binasına giriş yapan avukata yönelik ayrıca bir

rahatsızlık konusu olmaktadır.

Zira somut bir gerekçe gösterilerek güvenlik sebebiyle işbu düzenlemeyle hareket edilecek

olsa idi dahi, duyarlı kapıların ayarının bozuk para, telefon gibi herhangi bir vatandaşın

yanında taşımasında yasaya aykırı bir yön bulunmayan eşyalara karşı hassasiyet

göstermeyecek şekilde yapılmamış olması sebebiyle de, bu durumun sadece avukatlara

yönelik uygulamaya sokulduğu ve bu konuda belirtilen mevzuat çerçevesinde yeterli ve

gerekli önlem alınmadığı anlaşılmaktadır.

3) 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 1. maddesi uyarınca; bir kamu hizmeti ve serbest bir

meslek olarak yerine getirilen avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız

savunmayı serbestçe temsil ettiği gibi, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama

özgürlüğünün güvencesini de oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğinin bu nitelikleri gereği

olarak, görev sırasındaki veya görevden doğan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma

yapılıp yürütülmesi konusunda Ceza Yargılaması Yasası’nda yer alan genel

düzenlemelerden ayrık biçimde 1136 sayılı Yasa’nın 58.ila 61. maddelerinde özel

düzenlemeler yapılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 58. maddesiuyarınca ağır ceza mahkemesinin görev

alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı

tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan özel güvenlik veya kolluk kuvvetlerince

avukatın aramaya tabi tutulamayacağı gibi aynı yasanın 36.maddesi uyarınca sır

saklama yükümlülüğündeki avukatın çantasını açıp göstermesinin istenilmesinin bu

yükümlülüğü ihlal eder nitelikte olduğu açıktır.

Kaldı ki, 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 58. maddesinin birinci fıkrasında getirilen

güvence ile avukat olan bir kişinin öznel menfaatinin korunmasından ya da avukatın özel

hayatına saygı ilkesinin sağlanmasından yahut maddi ve manevi varlığını koruma ve

geliştirme hakkının korunmasından başka, müvekkilin savunma hakkını korumak, savunma

ve adil yargılanma hakkına yapılacak dolaylı müdahalelere engel olmak, müvekkilin özel

hayatına saygı ilkesine riayetin teminini sağlamayı amaçlamaktadır



Her ne kadar 2559 sayılı PVSK (9/7.m) ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Yasa’da (7.m.)aramayla ilgili bir kısım hükümler getirilmişse de, avukatlar hakkındaki

soruşturma ve yargılamaların, Avukatlık Yasası 58.maddesindeki düzenleme ile özel olarak

yasa ile düzenlendiği gibi aynı şekilde hakim ve savcılar içinde ayrıksı özel düzenleme

bulunmakla, PVSK ile Avukatlık Yasası’nın arasındaki genel yasa–özel yasa

değerlendirmesinde Avukatlık Yasası’nın özel yasa niteliğinde bulunduğu tartışmasızdır.

5237 sayılı TCK 6 (1) –d maddesinde açıkça tanımlandığı üzere “Yargı görevi yapan

deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile

Cumhuriyet savcısı ve avukatlar” Anlaşılır.

Aksi düşünüldüğünde, aynı şekilde “Yargı görevi yapan” hakim ve savcıların da bu iki

yasa hükmü gereği x-ray cihazlarından çanta ve benzeri eşyalarını geçirerek adliye

binalarına girmeleri gerektiği, cihazın uyarı vermesi üzerine çantalarını açıp görevliye

göstermeleri gerektiği sonucuna varılır.

4)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16.12.1992 tarihli Niemietz/Almanya kararında

“… Aranan kişi avukat olduğunda, mesleki gizliliğe tecavüz edilmesi, adaletin

gerektirdiği şekilde dağıtılması üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturarak, Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinde güvence altına alınan hakların ihlaline yol açtığı

açıktır. Ayrıca bu durum, başvurucunun mesleki itibarını da etkiler….” gerekçesine yer

vermiştir.

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2010/5626 K. 2010/6024 T. 12.11.2010 kararında

“…avukatlık kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin

aranması nedeniyle uğranıldığı ileri sürülen 50.000,00-TL manevi zararın tazmini

istemiyle açılan davada; 1136 sayılı Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin

görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin

aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan … kolluk kuvvetlerince üzeri

aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan….” gerekçesine yer

verilerek tazminat ödenmesine dair idare mahkemesi kararını onamıştır.

Önemle belirtmek gerekir ki, 1136 sayılı Yasa’nın 57.maddesinde “Görev Sırasında veya

yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere

karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” Hükmü ile

5237 sayılı TCK 120.maddesinde “Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya

eşyasını arayan kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Yasa

hükümlerinin de dikkate alınması zorunluluktur.

Tüm bu anlatılanların ışığında; avukatların genel olarak geçtiği ve yasaya aykırı olarak



Tüm bu anlatılanların ışığında; avukatların genel olarak geçtiği ve yasaya aykırı

olarak avukatlara yönelik uygulanan x-ray cihazı aramasının yasaya aykırı

olduğu açık olup, hakim ve savcıların bu yönde bir uygulamaya tabi tutulmaması,

başkaca adliyelerde avukat geçişlerinde x-ray cihazından geçiş zorunluluğu

bulunmaması ve bu konuda sorun yaşanmaması nedeniyle ilgide kayıtlı yazınızda

belirtilen avukatlarla ilgili idari yönden yapılacak bir işlem bulunmadığı hususunu

bilgilerinize sunarız.

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

ADINA

ANTALYA BAROSU BAŞKANI

AV. POLAT BALKAN

Ekler:

1)Adalet Bakanlığı ile TBB arasında imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım

Esaslarına Dair Protokol

2)Avukatın Rolüne dair Temel Prensipler

3)21.Yüzyılda Avukatın Rolüne dair Turin İlkeleri



SAYI :Gündem 218/108             10/06/2021 

 

 

    

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

İLGİ :a) 01.04.2020 tarihli ve 82 sayılı Antalya Barosu Başkanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığına 

gönderilen yazımız 

              b) 21.05.2021 tarihli 2021/6628 B.M. sayılı yazınız  

 

 

İlgi a yazımız ile, Covid salgınının temas yoluyla da bulaşabilen bir hastalık olduğu da hatırlatılarak, 

sadece avukatlara uygulanan X-ray cihazına eşya konulması zorlamasının salgının artmasına 

neden olabileceği gibi adliye personeline dahi uygulanmadığı belirtilmiş, zorlamanın hiçbir yasal 

dayanağı olmadığı gibi 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 58.maddesine açıkça aykırı bu zorlamanın 

avukatlar yönünden de kaldırılması gerektiği bildirilmişti. 

İlgi b yazınızla, Adliye Binası hakim-savcı-personel-avukat girişine ait kapıdan avukatın yanında 

taşımış olduğu çantasını X-Ray cihazından geçirmeden adliye binasına giriş yaptığını belirtilerek idari 

yönden gereği için Baromuza gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Yazınız ekindeki 21.05.2020 tarih ve 2020/7414 B.M. sayılı Başsavcılığınız yazısı, 28.02.2020 tarih ve 

2020022815484331338 sayılı Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı, 17.02.2021 tarih ve B.M. 

2020/3380 sayılı Başsavcılığınız yazısı ve 17.02.2020 tarih ve 27631065-951.04-E.177/1419 sayılı 

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yazısı incelendiğinde avukatlara yönelik 1136 

sayılı Yasada belirtilen aranma yasağını bertaraf edecek bir talimata yer verilmediği, bu sebeple 

düzenlenen ve Başkanlığımıza gönderilen tutanakların dayanağı olamayacağı anlaşılmıştır.  

Aynı yazınız ekindeki 26.06.2016 tarih ve 940/41414 sayılı Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğü görüş yazısında takdir Başsavcılığınıza bırakılmıştır. Görüş yazısındaki değerlendirmeye 

göre; Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 20. Ve 38.maddeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

5,6,8,17. maddeleri, Ceza Yargılaması Yasası’nın 183, 187, 203. maddeleri, PVSK’nın 9. maddesi, 1136 

Sayılı Avukatlık Yasası’nın 58. maddesi, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası’nın 88. maddesi, 5188 

Sayılı Özel Güvenlik Yasası’nın 7. Maddesi, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği’nin 8 ve 25. 

Maddesinden ve arama şartlarına dair Anayasa hükümleri ile çeşitli kanunlardaki sıkı şartlardan 

bahsedilmiştir. Ayrıca esas ve karar numaraları belirtilmeyen mahkeme kararına atıfla yapılan aramanın 

aslında arama olmadığı yönünde zorlama bir vurgu yapılmaya çalışıldığı görülmüş ise de bu husus 

hukuk dünyasında karşılığı bulunmayan bir husustur. Esas ve karar numaraları belirtilmeyen kararda ise 

Diyarbakır Adliyesinden bahsedilmektedir. Oysa çeşitli adliyelerdeki dosyalar sebebiyle başka şehirlere 

giden meslektaşlarca Diyarbakır Adliyesinde avukatlara yönelik x-ray cihazından eşya geçirilmesi gibi 

bir uygulama bulunmadığı bilinmektedir. Öte yandan görüş yazısında 1136 Sayılı Yasa’nın 58., 2802 

Sayılı Yasa’nın 88. Maddesinde geçen ve hem hakim ve savcıları hem de avukatları kapsayan aynı 

nitelikteki hükme göre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü hali 

dışında aranma yasağının bulunduğu ve bu yasayı Adalet Bakanlığı teşkilatının kime uygulayıp kime 

uygulamayacağı hususunda takdir yetkisinin sorgulanamayacağı şeklinde mesnetsiz ve hukuki olmayan 

bir görüş belirtilmiştir. 



Oysa idarenin takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, hukuki gerekçeyi haiz olmayan eşitliği bozucu 

nitelikte bir hususta yasayı kaldırma yetkisinin de bulunmadığını hatırlatmak gereği bulunmaktadır.  

Bunun yanında görüş yazısında Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan Veri 

Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına Dair Protokol kapsamında sistemin kurulu bulunduğu yerlerde 

de, avukatların yanlarında bulundurdukları çanta ve benzeri eşyanın x-ray cihazından geçirildikten sonra 

adliyelere girişinin sağlanmasının öngörüldüğü belirtilmiş ise de, ne 02.05.2011 tarihinde imzalanan 

bahsedilen protokolde ne de 15.12.2016 tarihli aynı isimli ek protokolde avukatların x-ray cihazından 

yanlarında bulundurdukları çanta ve benzeri eşyanın geçirilmesi hususunda bir ibare bulunmaktadır. 

Protokolde avukatların adliye girişine ilişkin tek husus; turnikelerden akıllı kimlik kartlarını okutarak 

geçmeleri hususundadır.  

Kaldı ki, protokolde böyle bir husus düzenlenmiş olsa idi dahi, Avukatlık Yasası 58. Maddeyi ilga edici 

bir düzenleme olmasının söz konusu bile olamayacağı açıktır.  

Görüş yazısında belirtilen çeşitli yasalar ve yönetmeliklerin değerlendirilmesinde ise, Adli ve Önleme 

Araması Yönetmeliği-Avukatlık Yasası çekişmesinde öncelikli uygulanacak olanın Yasa olduğu 

tartışmasızdır. PVSK-Avukatlık Yasası çekişmesinde ise; PVSK genel yasa olmakla Avukatlık Yasasını 

ilga edici bir özellik taşımamaktadır. Kaldı ki PVSK 4/A maddesi’nin 7. Fıkrasında, bu yasa ve diğer 

yasaların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polistarafından gerekli işlemler için durdurulan 

kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır. 

 

Yine vurgulamak gerekir ki, x ray cihazı ile yapılan bir aramadır, zira bu aramaya rıza gösterilmediğinde 

muadili olarak elle veya dedektörle arama yapılmak istenmektedir. Bu sebeple elle aramadan farklı bir 

özellik izafe edilerek, hukuki hüküm ve sonuçlarının farklı olduğu yorumu hukuken değersizdir.  

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 

Müdürlüğü’nün 26.12.2012 tarih ve B.05. EGM.0 61 34294-(63210)-983-1286/2011-250977 sayılı 

yazısına verdiği hakim ve savcıların aranması hususundaki cevabi yazıda; “…. Hakim ve savcı suç işlese 

dahi kolluğun arama yetkisi sınırlı iken, suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla üzerinin aranmasını 

kabul etmek belirtilen gerekçeler karşısında uygun görülmemektedir.” denmiştir.  

Aynı yasal düzenleme karşısında avukatın üzerinin aranmasının adli yönden dahi sıkı şartlara tabi olması 

karşısında önleme araması avukatın üzeri ve eşyası açısından evleviyetle yapılamayacaktır.  

27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı 

Üzerine üyesi olduğumuz Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş kurallar ile 27 Ekim 

2002 tarihinde Sydney’de toplanan Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) Genel Kurulu’nca kabul edilen 

Turin İlkeleri olarak anılan kurallar ışığında uluslararası manada da avukatın görevini yerine getirirken 

kolaylık sağlanması, ayrımcılık veya baskıya maruz kalmasının engellenmesi hususu vurgulanmıştır.  



Yazınız ekindeki tutanaklar ve ekleri ile kurumlar arası yapılan yazışmalar Baromuz Yönetim Kurulunca 

yukarıda belirtilen minvalde değerlendirilerek verilen karara göre ; 

1)Haklarında aynı yönde hukuki düzenleme yapılmış olan hakim ve savcılar çantalarını x-ray cihazından 

geçirmeden adliye binasına giriş yapmalarına rağmen, güvenlikten sorumlu kolluk ve özel güvenlik 

görevlilerince, kendilerine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, avukatların ise çanta vb eşyasını 

x-ray cihazından geçirmeye zorlandıkları, çantasını cihazdan geçirmeyen avukatların adliyeye 

girişlerine izin verilmediği, haklarında tutanaklar düzenlendiği, adliye binası dışına çıkarılmaya 

çalışıldıkları, fiziki müdahalelerde bulunularak güç kullanıldığı, ötesinde kamu görevlilerince kötü 

muamele yapılarak avukatın görevini yapmasının engellendiği, avukatın yaptığı işin kamu görevi 

olduğu, görevin engellenmesinin kamu görevlisine görevinin yaptırmama niteliğinde tanımlanan suçu 

oluşturduğu, bu şekilde engellemeler sebebiyle adliyedeki işinin gecikmesine/yapılamamasına sebep 

olduğu, yargılama faaliyetini yürütülmesinin engellendiği anlaşılmaktadır. 

2)Yine, güvenlik kaygısı yaşandığı belirtilmekte ise de; bugüne kadar somut olarak güvenliği bozucu 

bir eylem gerçekleşmediği gibi, Başsavcılığınızca güvenlik kaygısının sebebinin herhangi Baro 

Başkanlığımıza hitaben yazılan ve bu yöndeki kaygının somut sebebinin ortaya konduğu bir yazı ile 

bildirilmediği, bugüne kadar Antalya adliyesinde avukatlardan kaynaklı bir güvenlik sorununun hiçbir 

şekilde yaşanmadığı sabittir.  

Kaldı ki; somut olarak sadece avukatlara yönelik olarak ve AİHS, Havana Kuralları, Turin İlkeleri, 

Anayasa, Yasalara tamamen aykırı bir şekilde uygulanan işbu x-ray cihazı uygulaması, akıllı kimlik 

kartıyla adliye binasına giriş yapan avukata yönelik ayrıca bir rahatsızlık konusu olmaktadır.  

Zira somut bir gerekçe gösterilerek güvenlik sebebiyle işbu düzenlemeyle hareket edilecek olsa idi dahi, 

duyarlı kapıların ayarının bozuk para, telefon gibi herhangi bir vatandaşın yanında taşımasında yasaya 

aykırı bir yön bulunmayan eşyalara karşı hassasiyet göstermeyecek şekilde yapılmamış olması sebebiyle 

de, bu durumun sadece avukatlara yönelik uygulamaya sokulduğu ve bu konuda belirtilen mevzuat 

çerçevesinde yeterli ve gerekli önlem alınmadığı anlaşılmaktadır.  

3) 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 1. maddesi uyarınca; bir kamu hizmeti ve serbest bir meslek olarak 

yerine getirilen avukatlık, yargının kurucu unsurlarından olup bağımsız savunmayı serbestçe temsil 

ettiği gibi, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlüğünün güvencesini de 

oluşturmaktadır. Avukatlık mesleğinin bu nitelikleri gereği olarak, görev sırasındaki veya görevden 

doğan suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılıp yürütülmesi konusunda Ceza Yargılaması 

Yasası’nda yer alan genel düzenlemelerden ayrık biçimde 1136 sayılı Yasa’nın 58.ila 61. 

maddelerinde özel düzenlemeler yapılmıştır. 

 

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 58. maddesiuyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir 

suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü 

hali olmadan özel güvenlik veya kolluk kuvvetlerince avukatın aramaya tabi tutulamayacağı gibi 

aynı yasanın 36.maddesi uyarınca sır saklama yükümlülüğündeki avukatın çantasını açıp göstermesinin 

istenilmesinin bu yükümlülüğü ihlal eder nitelikte olduğu açıktır. 



başka, müvekkilin savunma hakkını korumak, savunma ve adil yargılanma hakkına yapılacak dolaylı 

müdahalelere engel olmak, müvekkilin özel hayatına saygı ilkesine riayetin teminini sağlamayı 

amaçlamaktadır 

Her ne kadar 2559 sayılı PVSK (9/7.m) ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yasa’da 

(7.m.)aramayla ilgili bir kısım hükümler getirilmişse de, avukatlar hakkındaki soruşturma ve 

yargılamaların, Avukatlık Yasası 58.maddesindeki düzenleme ile özel olarak yasa ile düzenlendiği gibi 

aynı şekilde hakim ve savcılar içinde ayrıksı özel düzenleme bulunmakla, PVSK ile Avukatlık 

Yasası’nın arasındaki genel yasa–özel yasa değerlendirmesinde Avukatlık Yasası’nın özel yasa 

niteliğinde bulunduğu tartışmasızdır.  

5237 sayılı TCK 6 (1) –d maddesinde açıkça tanımlandığı üzere “Yargı görevi yapan deyiminden; 

yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar” 

Anlaşılır. Aksi düşünüldüğünde, aynı şekilde “Yargı görevi yapan” hakim ve savcıların da bu iki yasa 

hükmü gereği x-ray cihazlarından çanta ve benzeri eşyalarını geçirerek adliye binalarına girmeleri 

gerektiği, cihazın uyarı vermesi üzerine çantalarını açıp görevliye göstermeleri gerektiği sonucuna 

varılır. 

4)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 16.12.1992 tarihli Niemietz/Almanya kararında “… Aranan 

kişi avukat olduğunda, mesleki gizliliğe tecavüz edilmesi, adaletin gerektirdiği şekilde dağıtılması 

üzerinde olumsuz sonuçlar oluşturarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. Maddesinde güvence 

altına alınan hakların ihlaline yol açtığı açıktır.  Ayrıca bu durum, başvurucunun mesleki itibarını da 

etkiler….” gerekçesine yer vermiştir. 

T.C. DANIŞTAY 8. DAİRE E. 2010/5626 K. 2010/6024 T. 12.11.2010 kararında “…avukatlık 

kimliğini ibraz etmesine rağmen kolluk kuvvetleri tarafından üzerinin aranması nedeniyle 
uğranıldığı ileri sürülen 50.000,00-TL manevi zararın tazmini istemiyle açılan davada; 1136 sayılı 

Avukatlık Yasası uyarınca ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü 

hali dışında avukatların üzerinin aranamayacağı tartışmasız olup, bir suçüstü hali olmadan … 

kolluk kuvvetlerince üzeri aranan davacının meslek onurunun zedelendiği açık olduğundan….” 

gerekçesine yer verilerek tazminat ödenmesine dair idare mahkemesi kararını onamıştır. Önemle 

belirtmek gerekir ki, 1136 sayılı Yasa’nın 57.maddesinde “Görev Sırasında veya yaptığı görevden 

dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin 

hükümler uygulanır.” Hükmü ile  

5237 sayılı TCK 120.maddesinde “Hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan 

kamu görevlisine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” Yasa hükümlerinin de dikkate 

alınması zorunluluktur. 

Tüm bu anlatılanların ışığında; avukatların genel olarak geçtiği ve yasaya aykırı olarak avukatlara 

yönelik uygulanan x-ray cihazı aramasının yasaya aykırı olduğu açık olup, hakim ve savcıların bu 

yönde bir uygulamaya tabi tutulmaması, başkaca adliyelerde avukat geçişlerinde x-ray cihazından geçiş 

zorunluluğu bulunmaması ve bu konuda sorun yaşanmaması nedeniyle ilgide kayıtlı yazınızda belirtilen 

avukatlarla ilgili idari yönden yapılacak bir işlem bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarız. 

       ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 
                                                                                                             ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

                                                                                                         AV. POLAT BALKAN 
Ekler: 

1) Adalet Bakanlığı ile TBB arasında imzalanan Veri Erişim, Paylaşım ve Kullanım Esaslarına 

Dair Protokol 

2) Avukatın Rolüne dair Temel Prensipler 

3) 21.Yüzyılda Avukatın Rolüne dair Turin İlkeleri 



Sayı: Gündem 220/42 21/06/2021

ADALET BAKANLIĞINA

ANKARA

Sanık … müdafii İstanbul 1 Nolu Barosu üyesi avukatın dilekçesi ve ekleri

Başkanlığımızca değerlendirilmiş olup, yazımız ekinde sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 16/06/2021 tarih ve 220/42 sayılı kararı ile;

Kişilerin müdafii seçme hakkını ihlal edecek şekilde Barodan vekil görevlendirme talep

edilmiş ve görevlendirme yapılmış ise de vekili mevcut iken CMK'dan görevlendirme

yapılması kamu zararı oluşturmaktadır. Buna göre;

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesi ile, 5271 Sayılı CMK'nın "Müdafi

Seçimi, Görevlendirilmesi" "Görev ve Yetkileri - Şüphelinin veya Sanığın Müdafi

Seçimi" başlıklı 149.maddesi ile "Müdafiin Görevlendirilmesi" başlıklı 150.maddeleri

doğrultusunda,

Savunmaya karşı tutum, davranış ve yasaya aykırı olan uygulaması nedeniyle Antalya

.....Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi hakkında idari işlem başlatılmasını arz ve talep

ederim.

Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EK:

1.Dilekçe 1 sayfa.

2.Antalya …..Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2019/431 Esas sayılı 07/06/2021 tarihli

duruşma tutanağı 4 sayfa.



Sayı: Gündem 220/42 21/06/2021

ANTALYA …...ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

Sanık …….. müdafii İstanbul 1 Nolu Barosu üyesi Av………. Başkanlığımıza sunmuş

olduğu dilekçe ve eki yazımız ekinde gönderilmiş olup,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6.maddesinde belirtilen Madde 6-Adil

Yargılanma Hakkı başlıklı

1. Herkes davasının, medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili uyuşmazlıklar ya da cezai
alanda kendisine yöneltilen suçlamaların esası konusunda karar verecek olan, yasayla
kurulmuş, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından, kamuya açık olarak ve makul
bir süre içinde görülmesini isteme hakkına sahiptir. Karar alenî olarak verilir. Ancak,
demokratik bir toplum içinde ahlak, kamu düzeni veya ulusal güvenlik yararına,
küçüklerin çıkarları veya bir davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği
gerektirdiğinde ve yahut, aleniyetin adil yargılamaya zarar verebileceği kimi özel
durumlarda ve mahkemece bunun kaçınılmaz olarak değerlendirildiği ölçüde,
duruşma salonu tüm dava süresince veya kısmen basına ve dinleyicilere kapatılabilir.

2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum 
sayılır. 

3. 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 maddî olanaklardan yoksun ise ve adaletin yerine
gelmesi için gerekli görüldüğünde, resen atanacak bir avukatın yardımından ücretsiz
olarak yararlanabilmek;

d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia
tanıklarıyla aynı koşullar altında davet edilmelerinin ve dinlenmelerinin sağlanmasını
istemek;

e) Mahkemede kullanılan dili anlamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın
yardımından ücretsiz olarak yararlanmak.



5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun;

"Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi" "Görev ve Yetkileri - Şüphelinin veya Sanığın Müdafi

Seçimi" başlıklı 149.maddesinde ise;

“(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafiin
yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. (2)
Soruşturma evresinde, ifade almada en çok üç avukat hazır bulunabilir. (Ek cümle: 3/10/2016-KHK-
676/1 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/1 md.) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar
bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir. (3)
Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya sanıkla görüşme, ifade
alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda bulunma hakkı engellenemez,
kısıtlanamaz.”

"Müdafiin görevlendirilmesi" başlıklı madde 150.maddesinde ise;

(1) Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek
durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. (2) Müdafii bulunmayan
şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi
aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. (3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren
suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. (4) Zorunlu
müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle
düzenlenir. Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve müdafilik görevinden
yasaklanma hükmü ile,

Yönetim Kurulumuzun 16/06/2021 tarih ve 220/42 sayılı kararı gereğince;

-Kişilerin müdafii seçme hakkını ihlal edecek şekilde Barodan vekil görevlendirme talep edilmiş

ve görevlendirme yapılmış ise de vekili mevcut iken CMK'dan görevlendirme yapılması kamu

zararı oluşturacağından sanık Soner Atakan vekili Av……….. CMK görevlendirilmesinin iptal

edilerek bilgi verilmesine,

-Mahkemenin savunmaya karşı yasaya aykırı tutum ve davranışları nedeniyle dilekçe ve ekinin

Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na, Adalet Bakanlığı'na, Mahkemenize bildirilmesine karar

verilmiştir.

Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EKİ: 5 Sayfa.



Sayı : Gündem 224/31 07/07/2021

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ELMALI

Baromuz üyelerinin Antalya Kaş Asliye Ceza Mahkemesindeki ….. Esas numaralı

saat:11:20’deki duruşma saati ile ilgili 06/07/2021 tarihinde tutmuş oldukları tutanak

Yönetim Kurulumuzun 07/07/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup,

Aynı toplantının 224/31 sayılı kararı ile; duruşmanın saatinde başlanmaması ve

duruşma listesindeki sıraya göre yargılama işlemlerinin yapılmaması nedeniyle ilgili

mahkeme ile yazışmaların yapılarak, Başkanlığımıza bilgi verilmesi konusunda gereğini

bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EK: 06/07/2021 tarihli tutanak 1 sayfa.



Sayı: Gündem 222/11 24/06/2021

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Baromuz üyesi Av……….. 17/06/2021 tarihinde saat 08:45 sularında Antalya Adliyesi

girişinde görev yapan güvenlik görevlisi hakkındaki 17/06/2021 tarihli dilekçesi yazımız

ekinde olup,

Yönetim Kurulumuzun 23/06/2021 tarih ve 222/11 sayılı kararı ile;

Antalya Adliyesinde görevli memur hakkında gerekli idari işlemin başlatılması hususunda

gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla. 

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EK: Av……….. 17/06/2021 tarihli dilekçesi 2 sayfa.



Sayı: Gündem 223/24 02/07/2021

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANKARA

KONU : Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi Hakkında.

Baromuz levhasında …. sicil numarasına kayıtlı üyemiz Av……. 25/06/2021

tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 30/06/2021 tarihli toplantısında

incelenmiş olup,

Aynı toplantının 223/24 sayılı kararı ile; dilekçenin Adalet Bakanlığı’na ve

Müdürlüğünüze gönderilmesine karar verilmiştir.

Buna göre; Yargının savunma ayağını oluşturan Avukatların, kamu hizmeti sunan

Antalya Barosu nezdinde sistemden faydalanarak tapu sorgulamalarının yeniden

aktif hale getirilmesi ve sorgulama yapabilmeleri için Genel Müdürlüğünüzce

gerekli işlemlerin yapılarak konuya ilişkin Başkanlığımıza bilgi verilmesi

hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Polat BALKAN

Antalya Barosu Başkanı

EK: Av……. 25/06/2021 tarihli dilekçesi 2 sayfa. 



Sayı: Gündem 223/24                                02/07/2021

     

 

 

 

ADALET BAKANLIĞINA 

ANKARA 
 

 

 

KONU   : Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi Hakkında. 

 

  

Baromuz levhasında ….. sicil numarasına kayıtlı üyemiz Av……. 25/06/2021 tarihli dilekçesi 

Yönetim Kurulumuzun 30/06/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 223/24 sayılı kararı ile; dilekçenin Bakanlığınıza ve Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiştir. 

 

Buna göre; Yargının savunma ayağını oluşturan Avukatların, kamu hizmeti sunan Antalya 

Barosu nezdinde sistemden faydalanarak tapu sorgulamalarının yeniden aktif hale getirilmesi 

ve sorgulama yapabilmeleri için Bakanlığınızca gerekli işlemlerin yapılarak konuya ilişkin 

Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla. 

 

   Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

EK: Av………..  25/06/2021 tarihli dilekçesi 2 sayfa.  
 



Sayı: Gündem 225/70                     27/07/2021 

 

 

 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI  

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

İlgi: a) 13/04/2021 tarih ve 482 sayılı yazımız, 

b) Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20/04/2021 tarih ve 2021041916115153758 

sayılı yazısı, 

 

 

İlgi (a) sayılı yazımızda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü şubelerine girişlerde Avukatların dış 

kapıda bekletildiği ve bina içerisine alınmadığı bildirilmiştir. 

 

İlgi (b) sayılı cevabi yazınızda Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2010/25 sayılı genelgesi gereği 

Emniyet binaları ve güvenliği polis tarafından sağlanan kamu binalarının giriş-çıkışlarında 

genel kontrolleri kapsamında, polis yaptığı kimlik sorma ve GBT sorgulamasının bir üst 

araması işleminin olmadığı, bir kişinin kimlik belgesini ibraz etmemesi halinde polisin o kişinin 

kim olduğunu anlamasının, eğer o kişiyi tanımıyor ise tanımasının imkansız olduğu,bireyin 

hakim,savcı ya da avukat olduğunu söylemesi halinde kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması 

yapılmasının kötü niyetli kişilerce her zaman istismar edilebileceği,ayrıca mevzuatta avukatlara 

nezaket kuralları içerisinde kimlik sorulması ve verilen kimlikle ilgili GBT sorgulaması 

yapılmasına engel bir istisnai hüküm bulunmadığı, dolayısı ile avukatların görevleri gereği 

emniyet binaları ile kamu hizmet binalarına girişlerinde polis tarafından GBT sorgulamalarının 

yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca yeni Antalya Emniyet Müdürlüğü hizmet 

binasının geniş bir alana sahip olması, ziyaretçilere verilen kartların her kapıdan girişe müsaade 

etmediği ve özel vekil ve CMK müdafi avukatların bina içerisinde gideceği yere kolaylıkla 

ulaşabilmesi için gideceği şubeden memur çağırarak refakat edildiği,dışarda bekletilme ve içeri 

alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı,hizmet binası girişinde görevli personellerin 

maske,temizlik,mesafe kuralları dikkate alınarak gelen ziyaretçiler için şube müdürlükleri 

aranarak en fazla 5 dakika içerisinde alınarak ilgili birime götürülmelerinin sağlandığı 

bildirilmiş ise de; 

 

Söz konusu uygulama pandemi tedbirleri kapsamında değerlendirildiğinde de avukatlık 

mesleğine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili kanun maddelerine de  uyuşmadığı görülmektedir.  

 



Buna göre; 

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun ; Avukatlığın amacı başlıklı 2/3 maddesinin; 

 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) “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.” 

 

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesi, her türlü hukuki mesele ve 

anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallarının tam 

olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve 

kurumlar nezdinde sağlamaktır. Bu uygulama Avukatın yukarıda belirtilen amaçla hukuki bilgi 

ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis etmesine de engel olmakta 

birlikte, mesleki faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerinin de önüne geçmektedir. 

 

Yönetim Kurulumuzun 14/07/2021 tarihli toplantısının 225/70 sayılı kararı gereği;  

 

Söz konusu uygulamanın kaldırılarak, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunun ilgili maddeleri 

çerçevesinde avukatlarımızın kamu görevlisine yakışır şekilde bina içerisine alınıp doğru bilgi 

ve belgelere ulaşmalarının sağlanması ve zaman kaybı ile ilgili de yaşanan sorunların önüne 

geçilmesi konularında gereğinin yapılmasını bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla.  

 

 

  Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

EK:  

1-Baromuz Başkanlığının 13/04/2021 tarih ve 482 sayılı yazısı 1 sayfa. 

2-Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün  



Sayı: Gündem 225/70                     27/07/2021 

 

 

 

VALİLİK MAKAMINA 

ANTALYA 

 

 

İlgi: a) 13/04/2021 tarih ve 482 sayılı yazımız, 

b) Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nün 20/04/2021 tarih ve 2021041916115153758 sayılı 

yazısı, 

 

 

İlgi (a) sayılı yazımızda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü şubelerine girişlerde Avukatların dış 

kapıda bekletildiği ve bina içerisine alınmadığı bildirilmiştir. 

 

Antalya Emniyet Genel Müdürlüğü ilgi (b) sayılı cevabi yazısında; 2010/25 sayılı genelgesi 

gereği Emniyet binaları ve güvenliği polis tarafından sağlanan kamu binalarının giriş-

çıkışlarında genel kontrolleri kapsamında, polis yaptığı kimlik sorma ve GBT sorgulamasının 

bir üst araması işleminin olmadığı, bir kişinin kimlik belgesini ibraz etmemesi halinde polisin 

o kişinin kim olduğunu anlamasının, eğer o kişiyi tanımıyor ise tanımasının imkansız 

olduğu,bireyin hakim,savcı ya da avukat olduğunu söylemesi halinde kimlik kontrolü ve GBT 

sorgulaması yapılmasının kötü niyetli kişilerce her zaman istismar edilebileceği,ayrıca 

mevzuatta avukatlara nezaket kuralları içerisinde kimlik sorulması ve verilen kimlikle ilgili 

GBT sorgulaması yapılmasına engel bir istisnai hüküm bulunmadığı, dolayısı ile avukatların 

görevleri gereği emniyet binaları ile kamu hizmet binalarına girişlerinde polis tarafından GBT 

sorgulamalarının yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı, ayrıca yeni Antalya Emniyet 

Müdürlüğü hizmet binasının geniş bir alana sahip olması, ziyaretçilere verilen kartların her 

kapıdan girişe müsaade etmediği ve özel vekil ve CMK müdafi avukatların bina içerisinde 

gideceği yere kolaylıkla ulaşabilmesi için gideceği şubeden memur çağırarak refakat 

edildiği,dışarda bekletilme ve içeri alınmaması gibi bir durumun söz konusu olmadığı,hizmet 

binası girişinde görevli personellerin maske,temizlik,mesafe kuralları dikkate alınarak gelen 

ziyaretçiler için şube müdürlükleri aranarak en fazla 5 dakika içerisinde alınarak ilgili birime 

götürülmelerinin sağlandığını bildirmiş ise de; 

 

Söz konusu uygulama pandemi tedbirleri kapsamında değerlendirildiğinde de avukatlık 

mesleğine aykırılık teşkil ettiği ve ilgili kanun maddeleri ile de  uyuşmadığı görülmektedir.  

 



Sayı:Gündem 196/30           27/08/2021 

 

 

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

 

 

İlgi: a)Başkanlığımızın 11/02/2020 tarih ve 182/16 sayılı yazısı, 

b) Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

30/04/2019 tarih ve 807476 sayılı ve Antalya Valiliği Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğü’nün 26/10/2020 tarih ve 2439456 sayılı yazıları, 

c) Başkanlığımızca gönderilen 11/02/2020 tarihli yazısına Hazine ve Maliye Bakanlığı 

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nün göndermiş olduğu 

26/02/2021 tarih ve 136197 sayılı cevabi yazısı.  

İlgi (a) da kayıtlı yazımız ile Mahkemeler tarafından talep edilen vasi ve kayyum atamaları için 

Baromuz Başkanlığına müracaatta bulunan meslektaşlarımızın görevlendirilmekte olduğu, 

özellikle vasi talepli dosyalarda görevlendirilen avukatlarımızın dosya süreci tamamlanana 

kadar iş ve işlemleri takip etmekte olduğu ve söz konusu dosyalarda ödeme alamadıklarına 

ilişkin yakınmaların çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmıştır.(Ek-1) 

 

İlgi (b) de kayıtlı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü’nün ve Antalya Valiliği Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 

kayyım ücreti ile ilgili ilgide kayıtlı yazılarda kayyımlık ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığı 

tarafından ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.(EK-2) 

 

İlgi (c) de kayıtlı Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 

Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazı ve yukarıda belirtilen kurum yazışmaları ekte sunulmuş 

olup, “vasi alacağını icra/dava yoluyla talep edilmesi mümkün iken nasıl ve neden ödeme 

alamadıklarının anlaşılamadığı” “vasi ücretlerinin belirlenmesi hususunun 4721 Sayılı 

Kanunun 457.maddesi değiştirilmeden gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı, 

uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli işlemlerin ise (vasi ücretlerini 

belirleyen vesayet makamlarının Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk Mahkemeleri olması 

nedeniyle) Adalet Bakanlığınca yapılmasının uygun olacağı” belirtilmiş ve ücret ödemeleri 

ile ilgili kurumun hangisi olduğu yönünde fikir birliğine varılamamıştır.(EK-3) 



Buna göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun : 

 

Vasi ve kayyım  

Madde 403- Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün 

menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlüdür. Kayyım, belirli 

işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanır. Bu Kanunun vasi hakkındaki hükümleri, 

aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır. 

 

Vasinin ücreti  

Madde 457 - Vasi, vesayet altındaki kişinin malvarlığından, olanak bulunmadığı takdirde 

Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Ödenecek ücret, 

yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle 

her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir hükümleri ile Yönetim 

Kurulumuzun 24/03/2021 tarih ve 196/30 sayılı kararı gereğince; 

 

Vasi ve kayyım tayinlerinde ödenecek ücretin usulü ile ödenmesi gereken kurumun 

belirlenmesi gerekmektedir. Sorunun çözümü ancak yasal düzenleme ile mümkün 

olabileceğinden bu hususta gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

   Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 

 

EK: 

1- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılan 11/02/2020 tarih ve 182/16 

sayılı yazı 1 sayfa. 

2- Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 

30/04/2019 tarih ve 807476 sayılı yazısı 1 sayfa. 

Antalya Valiliği Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün 26/10/2020 2439456 

sayılı yazısı 2 sayfa. 

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü’nden 

gelen 26/02/2021 tarih ve 136197 sayılı yazı 2 sayfa. 

4- Antalya 7.Sulh Hukuk Mahkemesinin 21/08/2020 tarih ve 2019/862 Esas sayılı yazısı 2 

sayfa. 

 

 

Dağıtım: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

     Siyasi Partiler 



Sayı : Gündem 232/129                                          03/09/2021 

 

 

……………….. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANTALYA 

 

Avukatlarımız İlçe Nüfus Müdürlüklerine evrak temini için gittiklerinde genel vekâletnameyi 

sunulmalarına rağmen; Nüfus Müdürlüklerince vekâletnamenin aslının istenilmesi, avukatın 

tasdik ettiği vekâletnamenin kabul edilmemesi, Nüfus Müdürlüğünde işlem için özel yetki 

istenerek, genel avukat vekâletnamesinin kabul edilmemesi, talep edilen işlemin yapılmaması” 

gibi sorunlar ile karşılaştıkları Başkanlığımıza bildirilmiştir. Bu tür sorunlarda avukatlarımızın 

mesleki faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerinin de önüne geçmekte aynı 

zamanda müvekkilin yasal sürecini etkileyerek aksamalara neden olmaktadır. 

Nüfus Müdürlüğünce, avukat tarafından “aslı gibidir” şeklinde tasdik edilen genel 

vekâletnamenin kabul edilmeyerek aslının istenip istenmeyeceği, vekaletnamede özel yetki 

gerekip gerekmeyeceği hususunda konuya temas eden Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Nüfus 

Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerinin incelenmesi gerekmektedir.  

Buna göre; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 

1/cc bendinde;  “MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen; 

cc) (Değişik: 19/10/2017-7039/1 md.) Vekâletname: Temsil yetkisini kapsayan 
noterden onaylı belgeyi, … ifade eder.” 

-(1) 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,  bu bentte yer alan “vekillik belgesini” ibaresi 

“vekâletnameyi” şeklinde değiştirilmiştir. 

 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun “Nüfus kayıt örneğini almaya yetkili 
olanlar” başlıklı 44. Maddesinin 1/(g) bendinde; 

“MADDE 44- (1) Nüfus kayıt örneklerini; 

g) Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere 
ait vekâletnameyi ibraz edenler, (1) 

nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.” 

(1) 19/10/2017 tarihli ve 7039 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle,  bu bentte yer alan “vekillik belgesini” ibaresi 

“vekâletnameyi” şeklinde değiştirilmiştir 

Nüfus Hizmetleri Uygulama Yönetmeliği (Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 

9/5/2020   Sayısı : 31122) nin “Tanımlar” başlıklı 4.maddesinin (1)  ii) ve oo) bendinde ; 

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

ii) Resmî vekil: Vekâletname ile başkası adına işlem tesis etmekle yetkilendirilen 
kimseyi, 

oo) Vekâletname: Temsil yetkisini kapsayan noterden onaylı belgeyi, “ 

ifade eder. 



 

Yine, aynı yönetmeliğin , “Bildirim yükümlülüğü” başlıklı 14.maddesinin 
3.fıkrasında ise , 

“MADDE 14- (3) Resmî vekiller, çocuğa verilecek adın da belirtildiği vekâletnameyi 
ibraz etmek suretiyle müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.” 

Yine, aynı yönetmeliğin ,”Vekilin yetkisi” başlıklı 62.maddesinde;  

MADDE 62- (1) Vekiller, vekâletname ibraz etmek suretiyle, il/ilçe nüfus 
müdürlüklerinde müvekkillerine ait işleri bizzat takip etmeye, dayanak belgelerini imzalamaya 
ve nüfus kayıt örneğini almaya yetkilidirler. 

(2) Doğum, tanıma, din ve soyadı seçimi gibi ilgilisi tarafından bizzat bildirimde 
bulunulmasını gerektiren olaylarda, bu hakkın kullanılmasına ilişkin hususları içerir 
vekâletname ibraz edilmesi zorunludur. 

 Yukarıda yer verilen Yasa ve Yönetmelik hükümleri değerlendirildiğinde, 

Yönetmeliğin 62.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen doğum tanıma gibi nüfusa bizzat bildirimi 

gerekli hususlar dışında “özel yetki” gerekmediği,  Yasanın 44/1-g maddesi ile Yönetmeliğin 

62/1.maddesinde vekâletname ibrazı halinde müvekkillerine ait işleri vekillerin takip etmeye, 

Nüfus kayıt örneklerini nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkili oldukları açık bir 

şekilde düzenlenmiştir. 

 Şu halde, dava açma hazırlığı amacıyla müvekkilinin çocuklarının doğum belgelerini almak 
için genel vekâletnamesini ibraz eden vekile (avukata), (mevzuatta özel olarak düzenlenmedikçe) 
, vekâletnamede özel yetki gerekmeksizin talep ettiği belgelerin avukata verilmesi gerektiği 
anlaşılmaktadır. 
II.) Vekâletname aslının ibrazının gerekip gerekmediği, avukatın tasdik ettiği 

vekâletnamenin hukuki değeri konusunda: 

 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı:” başlıklı 56. 
maddesinin ilk 2 fıkrasında;  

 “Madde 56 – Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 
nci maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına 
uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname 
örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için 
resmi örnek hükmündedir. 

 Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde avukatlar, takibettikleri 
işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylıyarak 
yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilirler.” Hükmüne haizdir. 

Avukatlık Kanunu’nun “örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme hakkı” başlığını 

taşıyan 56. maddesinin birinci fıkrası usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş 

olan vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak 

kullanabileceğini, avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmî daire 

ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmî örnek hükmünde olduğu kuralına yer 

vermektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen 

hallerde avukatlara, takip ettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kâğıt ve belgelerin 

örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine verebilmek 

yetkisini vermektir. 



Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesiyle tanınan “örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme 

hakkı” da ülkemizde savunma mesleğine verilen önemin ve bu meslek mensuplarına duyulan 

güvenin somut bir göstergesidir. Bu düzenlemeye göre asıllarının verilmesi kanunda açıkça 

gösterilmeyen hallerde avukatlar, takip ettikleri işlerde, aslı kendilerinde bulunan her türlü kağıt 

ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer adalet dairelerine 

verebilirler (1136/ md. 56/2). Kanun koyucu, noterliklere tanınan yetkinin aynısını yalnızca 

avukatlara tanıyarak savunma mesleğine verdiği önem ve duyduğu güveni bir kez daha açıkça 

ortaya koymuştur.  

Bilindiği üzere, “avukatlık” kamu hizmeti ve serbest bir meslek olup; avukat, yargının kurucu 

unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder (1136/ md. 1).  

Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve 

anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının 

tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve 

kurumlar nezdinde sağlamaktır (1163/ md. 2/1).  

Bu bağlamda, avukatların görevlerinin yerine getirilmesinde kamu kurum ve kuruluşları başta 

olmak üzere tüm merciler avukatlara yardımcı olmak zorunda olup kanunlarındaki özel 

hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri 

incelemesine sunmakla yükümlüdür (1136/ md. 2/2). 

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 ise “yalnız baroda 

yazılı avukatlara ait haklar olarak Kanun’un 35. maddesinde düzenlenmiştir. 

Nüfus Müdürlüğüne, müvekkilinin çocuklarının doğum belgesini almak için başvuran avukatın, 

aslı kendisinde olan  “aslı gibidir” tasdikli genel vekâletname sunması halinde (1136 s.y.56-

1,2) , özel yetki gerekmeksizin müvekkili veya çocuğuyla ilgili talep ettiği nüfus kayıt 

örneklerinin idarece verilmesinin zorunlu olduğu (1136 s.y.2), müvekkillerine ait işleri 

vekillerin takip etmeye, Nüfus kayıt örneklerini nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya 

yetkili oldukları (5490 s.y. 3-1/cc, 44/1-g,Yön. 62/1) sonucuna varılmıştır. Kamu görevlilerinin 

1136 s.y.nın 2.maddesine aykırı davranışlarının TCK 257.maddesinde tanımlanan görevi 

kötüye kullanma suçunu oluşturacağı bir çok Yüksek Mahkeme kararında da vurgulanmıştır. 

Yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerinin incelenmesi sonucunda Yönetim 

Kurulumuzun 01/03/2021 tarihli toplantısında alınan 232/129 sayılı karar gereği; 

Avukatlarımızın ilçe nüfus müdürlüklerine gittiklerinde avukatlık vekâletnamesini sunmaları 

halinde evrakları talep etme yetkisi bulunmakta olduğu görülmekle Müdürlüğünüzdeki bu 

husustaki uygulamanın yukarıda belirtilen kanuni hükümler doğrultusunda yapılması 

konusunda gereğini bilgilerinize rica ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

  Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 


	ffbb142a94e75493bff4a442a1b464c22d1c5457c803ca476ca57ad4f6bb2f74.pdf
	d78c157eb87b8a41df2cea5b33c21e62ea0b81058d8b7dded98d09ba5b98d0a7.pdf
	99f4060c80cb7dd9e60f57863d5f2b7d86011769d09c16b4d6456ed841d92fd4.pdf
	d78c157eb87b8a41df2cea5b33c21e62ea0b81058d8b7dded98d09ba5b98d0a7.pdf
	Slide 168 
	Slide 169 
	Slide 170 
	Slide 171 
	Slide 172 
	Slide 173 
	Slide 174 
	Slide 175 
	Slide 176 
	Slide 177 
	Slide 178 
	Slide 179 
	Slide 180 
	Slide 181 
	Slide 182 
	Slide 183 
	Slide 184 
	Slide 185 
	Slide 186 
	Slide 187 
	Slide 188 
	Slide 189 
	Slide 190 
	Slide 191 
	Slide 192 
	Slide 193 
	Slide 194 
	Slide 195 

