


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

YAKINAN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

   Meltem Mah. 3822. Sokak Barohan K:2 Muratpaşa/Antalya 

ŞÜPHELİ  : ENGİN ARDIÇ (Sabah Gazetesi Köşe Yazarı)  

KONU  : Engin Ardıç isimli kişinin Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde 10.11.2018 ve 

11.11.2018 tarihinde yayınladığı yazılarla TCK madde 216 ve 5816 sayılı yasanın 1'nci 

maddesini ve basın yoluyla olması sebebiyle 2'nci maddesini de ihlal eden şüpheli 

hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için hakkında kamu davası 

açılması talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR : 

   Mustafa Kemal Atatürk, tarihte çok az kişinin başarabileceği işlere 

imza atmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi, sadece Milletimizin değil tüm 

dünyanın büyük saygı beslediği tarihi bir şahsiyettir. 

   Engin Ardıç isimli köşe yazarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete 

intikal ettiği zaman olan 10 Kasım günü yazdığı yazıda, gerçeğe aykırı, maksatlı yanlış 

hususlar bulunmasının yanında "10 Kasımlarda Genelevler kapalı mıydı bilmiyorum" 

diyerek Atatürk ile Genelev kelimelerini bir araya getirme gafletinde bulunmuş ve Ulu 

Önderin ölüm günü olması sebebiyle tüm toplumun duygu yoğunluğu yaşadığı bir günü 

maksatlı olarak seçerek böyle bir yazıyı kaleme alma ihtiyacı hissetmiştir. Bu yazının 

Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, toplumsal saygınlığına hakaret niteliği taşıdığı 

yazarın yazıyı kaleme aldığı tarihle bile sabittir. 

   Söz konusu gazetecinin hemen akabinde yazdığı 11 Kasım 2018 

tarihli “Kutsal Kalıntı” başlıklı yazısında ise "Kurtaranı bulamıyorsak "öldüreni" 

ortaya çıkaralım: Müzeye bir şişe Kulüp Rakısı koyalım, altına da 'Atatürk'ün katili' 

yazalım." diyerek müzeye "rakı" konulması noktasında talebini dile getirmiş, Atatürk'ün 

toplumsal değer ve saygınlığına açıkça ve alenen hakarette bulunmuş ve ölüm nedeninin 

"rakı" olduğunu deklare ederek toplumdaki saygınlığını ve hatırasını rencide etme 

amacını net bir şekilde ortaya koymuştur. Yedi düvele kafa tutan, kendi yaşamını bir 

kenara bırakarak ülkesi için çok yoğun bir şekilde bir an olsun çalışmaktan vazgeçmeyen 

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milletine vakfettiği yaşamını, her şeyden soyutlayarak "rakı 

içmesi" yüzünden bittiğini kabul etmek adı geçen yazarın tarih cehaletini ortaya koyması 

bir yana, Mustafa Kemal Atatürk'ün şeref ve saygınlığını hedef aldığını göstermektedir.  
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Ayrıca çıkabilecek infiali çok iyi bilen yazar, yalan ve iftira belgesi niteliği taşıyan 

yazısında Mustafa Kemal Atatürk'ün rakı yüzünden öldüğünü söyleyerek Atatürk'ü 

toplumun değerlerinden ayrıştırma, kendi aklınca ülkenin kurucusunu Milletinin 

gözünde değersizleştirme kastını yansıtmıştır.  

         Açıklanan hususlar, söz konusu yazarın ve yazıların Anayasamız 

tarafından koruma altına alınan ifade hürriyetinin dışında kaldığını, kin ve nefret ile 

Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, Atatürk ilke ve devrimlerine, 

Cumhuriyet’in temel kazanımlarına yönelik sistematik ve pervasız saldırılarda 

bulunduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak sebeplerle TCK 216 

ve 5816 sayılı yasanın basın yoluyla olması sebebiyle 2'nci maddesini ihlal eden şüpheli 

hakkında cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederim. 

12/11/2018 

 

          

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ADINA 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

AV. POLAT BALKAN 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

YAKINAN  :ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

   Meltem Mah. 3822. Sokak Barohan K:2 Muratpaşa/Antalya 

ŞÜPHELİ  :HARUN KAPLAN 

Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi Kepez/ANTALYA 

 

S U Ç                         : 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında  

                                     Kanuna muhalefet 

 

SUÇ TARİHİ :06 Kasım 2018 

 

AÇIKLAMALAR :Şüpheli, Şehit Çetin Çakmak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik 

yapmaktadır. 

Görev yaptığı lisenin 10. Sınıf öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü 

sebebi ile sınıfta Atatürk’ün resminin de bulunduğu bir köşe hazırlamışlardır. 

6 Kasım Salı günü okul müdür yardımcısı ve fıkıh öğretmeni olan Harun Kaplan derse 

geldiğinde “İndirin bunu, hain hain bana bakıyor. Ben bundan korkuyorum” deyip fotoğrafı 

indirtmiş, sınıfta öğrencilerden Süleyman Öcek bu fotoğrafın yerde durmasına gönlü razı 

olmayınca sırasının üzerine bıraktığı resmi, teneffüste yerine asmıştır. 

Öğretmen ikinci derse gelince, Atatürk’e bakan Süleyman Öcek’e “Bırak ona bakmayı, bana 

bak” deyip azarlamış, bunun üzerine öğrenci “Ata’ma saygısızlık yapılan yerde benim işim yok, 

isterseniz okuldan atın, sıfır verin, ben burada duramayacağım.” deyip sınıfı terk etmek zorunda 

kalmıştır. 
Öğretmen hakkında idari soruşturma başlatılmış olup sınıf öğrencilerinin ifadeleri bu 

dosyada da mevcuttur.  

 Tüm dünya devletlerinin saygı duyduğu ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 

yeni nesle eğitim ve öğretim vermekle yükümlü bir öğretmenin suç konusu tavır ve davranışları 

ölüm yıldönümü sebebi ile Atatürk Haftası olarak nitelendirilen bir dönemde Mustafa Kemal 

Atatürk'ün şeref ve saygınlığını hedef aldığını göstermektedir. 

Şüpheli tüm sınıfın önünde ettiği sözlerle kendi aklınca ülkenin kurucusunu öğrencileri 

gözünde değersizleştirme kastını yansıtmıştır. 

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan ve resen dikkate alınacak sebeplerle 5816 sayılı 
yasayı ihlal eden şüpheli hakkında cezalandırılması için kamu davası 
açılmasına karar verilmesini talep ederim.13/11/2018  
         

                            
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

 ADINA 
ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

AV. POLAT BALKAN 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

YAKINAN              : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

   Meltem Mah. 3822 Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA 

ŞÜPHELİ     : Faili Meçhul  

KONU               :Bilişim yolu ile hakaret, Halkı kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 

Aşağılama 

AÇIKLAMALAR 

 “Sputnik Türkiye” facebook sayfasında “Baro Tarifesi zamlandı: Avukata sözlü danışmanın 

ücreti 880 TL oldu. Bir saatten sonraki her 15 dakika içinse 360 TL ücret alınacak”  şeklinde 

bir haber yazılmıştır. (EK-1) 

 

Maalesef bu iletinin altına aşağıda tek tek ifade edeceğimiz şüpheliler tarafından 

Avukatlar/ Avukatlık mesleği için eleştiri sınırını aşan ağır hakarette bulunulmuştur. 

Ayrıca şüpheliler tarafından yazılan suça konu iletiler değerlendirildiğinde açıkça 

Avukatlık mesleğini icra eden sosyal sınıfın aşağılandığı görülmekte olup bu durum TCK. 

216. Maddesinde yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçunu da 

oluşturduğu açık ve ortadadır. Bu itibarla EK-1 de sunduğumuz iletinin altına yazılan ve 

Avukatları açık hedef alan suça konu yorumları sunmaktayız: 

Şüpheli “Burak Yılmaz” isimli kullanıcı “Geceliği ne kadar acaba” (EK-2) 

Şüpheli “TC Harun Balkan” isimli kullanıcı “Burak Yılmaz kaç cc olduğu ve kasanın 

genişliğine göre değişir” (EK-2) 

Şüpheli “Murat Çiçeksoyu” isimli kullanıcı “Bu dünya da bir İmamlar iki avukatlar 

kadar bedava yaşayan var mı ki” (EK-3) 

Şüpheli “Remzi Bahadır” isimli kullanıcı “En çokta banka avukatlarından nefret 

ediyorum. Hiç hırsıza tefeciye bile bile avukatlık yapılır mı? 5 yıl hukuk okudun be 

mübarek. İnsan diplomasından utanır” (EK-4) 

Şüpheli “Atilla Cengiz Doğu” isimli kullanıcı “Avukatların sermayesi yalandır, vekaleti 

alıncaya kadar duymak istediklerinizi söyler “işte alırız, yeneriz, kazanırız falan” 

vekaleti bir verdin mi söylemler birden değişir “ya işte o biraz zor” derler Laa hani 

alırız, kazanır, yeneriz diyordun noldu “ya akşam yağlı yemişizde dilim kayıvermiş” 

derler Bilmez miyim len ben sizi paragöz, maymun iştahlılardan başka bir şey 

değilsiniz” (EK-4) 
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Şüpheli “Yunus Cencik” isimli kullanıcı “Bu avukatların hepsi çantalı hırsız bunların 

aldığı para haramdır insanları kandırıyorlar ben kırıkkalede cezaevindeyken 

oranın bir avukatı vardı Gökhan Şen diye bi pezevenk geldi cezaevine dosyana 

bakıcam benden 2000 tl aldı o zor ve sıkıntılı durumlarda dosyama bile avukatım 

olduğuna dair bir vekalet bile göndermedi paramı yedi bende ona ve çocuğuna 

zehir zıkkım olsun diye beddua ediyorum bunlar..” (EK-5) 

Şüpheli “Berkay Köse” isimli kullanıcı “avukata taksimetre taksan daha ucuz” (EK-6) 

Şüpheli “Levent Noyan Çetin” isimli kullanıcı “Sikik dolandırıcılar” (EK-7) 

Şüpheli “İsmail Aslan” isimli kullanıcı “Bilgili üç kağıtçı ücreti artmış” (EK-8) 

Şüpheli “Cüneyt Dicle Yaman” isimli kullanıcı “Çantalı Hırsızlar” (EK-8) 

Görüldüğü üzere şüpheliler tarafından açık bir şekilde Avukatlık mesleği ile ilgili olarak 

hakaret ve aşağılama yapmışlardır. Şüphesiz tarihsel süreçte en başından beri savunma 

görevini yerine getiren yargının kurucu unsuru Avukatlar, hukukun üstünlüğü, insan 

hakları kavramlarını da savunmakta ve kamusal bir görev de yerine getirmektedirler. 

Sayın Savcılığınızdan talebimiz bu denli onurlu ve kamusal bir yönü olan Avukatlık 

mesleğinin itibarsızlaştırılmasına izin verilmemesi ve şüphelilerin tespit edilerek gerekli 

soruşturmanın yapılmasıdır. 

Şüphelilerin eylemleri TCK 125. Maddesinde belirtilen hakaret suçunu oluşturduğu, aynı 

zamanda TCK. 216. Maddesinde yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” 

suçunu da oluşturduğu açık ve ortadadır. Bu sebeplerle şüphelinin cezalandırılması için 

hakkında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM:  Arz edilen nedenlerle; gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheliler 

hakkında kamu davası açılmasına  karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 

04/01/2019 

 

        

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ADINA 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

      AV. POLAT BALKAN 

EKİ:- 8 adet facebook çıktısı 
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ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (   ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  

Gönderilmek Üzere 

ANTALYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE  

 

DOSYA NO     : 2017/836 E.- 2018/987 K.  

 

İSTİNAF TALEBİNDE  

BULUNAN  MÜŞTEKİ   : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

MAĞDUR                         : FATMA NUR ŞAHİN  

MÜŞTEKİ     : AHMET ŞAHİN   

SANIK                                    : DİLARA LEYLEK  

SUÇ                                  :Beden ve ya ruh bakımından kendini savunamayacak 

durumda bulunan ÇOCUĞA KARŞI İŞKENCE – GÖREVİ 

KÖTÜYE KULLANMA  

 

TALEP KONUSU                               : Antalya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18.12.2018 t. ve 

2017/836 e.- 2018/987 K. Sayılı kararını “ANTALYA 

BAROSU BAŞKANLIĞI’nın Açılan Kamu Davasına 

Mağdur Yanında Katılma İsteminin Reddine Dair 

kısmı yönünden;  

1. Kararın İstinaf incelemesi neticesinde 
kaldırılarak “davanın istinaf mahkemesinde 
yeniden görülmesi”,  

2. Davanın istinaf mahkemesinde yeniden 
görülmesi  mümkün değilse, “hükmün 
bozulmasına ve dosyanın yeniden karar 
verilmek üzere yerel mahkemeye 
gönderilmesine” karar verilmesi İSTEMLİ 
İSTİNAF TALEBİDİR.  

İSTİNAF NEDENLERİ  :  

Antalya Barosu Başkanlığı’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma neticesinde Antalya 7. 

Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2017/836 e. Sayılı dosyası ile açılan kamu davasında; Antalya 

Barosu Başkanlığı’nın    mağdur yanında ve “suçtan zarar gören sıfatıyla” davaya ve 
duruşmalara katılma” talebi  istinaf kanun yolu açık olmak üzere reddedilmiştir.  
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

ŞİKAYET EDEN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

    Meltem Mah. 3222. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ   :   

Kuştepe mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kule 2K:18 Trump Kuleleri Şişli 

/Mecidiyeköy-İSTANBUL 

SUÇ     : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63. Maddelerine aykırılık.  

AÇIKLAMALAR :  

Şüphelinin Türkiye’de Avukatlık Ruhsatı olmamasına karşın; vatandaşlara kendi danışmanlık 

ofisinde hukuki danışmanlık yaparak mütalaa vermek, sözleşmeler hazırlamak ve benzeri yalnızca 

avukatların yapabileceği işlemleri kanuna aykırı şekilde yaptığı, yürüttüğü ve bu yolla kazanç elde ettiği 

tespit edilmiştir. 

Şüpheli, yapmış olduğu bu faaliyetlerin reklamlarıını da facebook ve benzeri sosyal medya 

hesapları üzerinden yapmaktadır. 

Sayın Savcılık makamınca da bilindiği üzere, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız 

Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35. Maddesinin 1. Fıkrasında, ‘’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.’’  

Yine aynı kanunun 63. Maddesinde ‘’Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten 

yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip 

edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar.’’ Denilerek avukat olmayan kimselerin 

avukatlık mesleğini icra eder biçimde kendini tanıtması, hukuki mütalaa vermesi kanuna aykırıdır.  

Şüphelinin ekte sunulan sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere, Avukatlık 

Ruhsatı olmadan hukuki faaliyetlerde bulunduğu, buna ilişkin olarak kazanç sağladığı görülmektedir. 

Bunun yanı sıra vatandaşların hak kayıplarına sebebiyet verdiği de aşikardır. Kaldı ki; kendisine kanuna 

aykırı işlem yaptığı ve bu durumu sonlandırması gerektiği belirtildiğinde kanuna aykırı olarak kurulan 

Hukuk Bürosu’na ( BUTA HUKUK VE DANIŞMANLIK)  ilişkin hazırladığı web sitesi ( butadan.com 

) kapatılmış, ancak diğer sosyal paylaşım sitelerinde hala reklamları ve paylaşımları devam etmesine 

rağmen faaliyetlerinde bir beis görmediğini beyan etmiştir.  

HUKUKİ DELİLLER  : Sosyal Medya Paylaşımlarına ilişkin Fotoğraflar 14 Sayfa. 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenler ile; şüpheli 

hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve 

talep ederiz. 29/01/2019                                                                                               

 
   Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 
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İSTANBUL CUMURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
   GÖNDERİLMEK ÜZERE 

            ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDEN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

    Meltem Mah. 3222. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ   : KAMİL MURADOV   

Kuştepe mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kule 2K:18 Trump 

Kuleleri Şişli /Mecidiyeköy-İSTANBUL 

SUÇ     : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63. Maddelerine aykırılık.  

AÇIKLAMALAR :  

Şüphelinin Türkiye’de Avukatlık Ruhsatı olmamasına karşın; vatandaşlara kendi 

danışmanlık ofisinde hukuki danışmanlık yaparak mütalaa vermek, sözleşmeler 

hazırlamak ve benzeri yalnızca avukatların yapabileceği işlemleri kanuna aykırı şekilde 

yaptığı, yürüttüğü ve bu yolla kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. 

Şüpheli, yapmış olduğu bu faaliyetlerin reklamlarıını da facebook ve benzeri sosyal 

medya hesapları üzerinden yapmaktadır. 

Sayın Savcılık makamınca da bilindiği üzere, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 

“Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35. Maddesinin 1. Fıkrasında, ‘’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.’’  

Yine aynı kanunun 63. Maddesinde ‘’Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten 

yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra 

işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar.’’ Denilerek avukat 

olmayan kimselerin avukatlık mesleğini icra eder biçimde kendini tanıtması, hukuki 

mütalaa vermesi kanuna aykırıdır.  

Şüphelinin ekte sunulan sosyal medya paylaşımlarından da anlaşılacağı üzere, Avukatlık 

Ruhsatı olmadan hukuki faaliyetlerde bulunduğu, buna ilişkin olarak kazanç sağladığı 

görülmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşların hak kayıplarına sebebiyet verdiği de 

aşikardır. Kaldı ki; kendisine kanuna aykırı işlem yaptığı ve bu durumu sonlandırması 

gerektiği belirtildiğinde kanuna aykırı olarak kurulan Hukuk Bürosu’na ( BUTA HUKUK 

VE DANIŞMANLIK)  ilişkin hazırladığı web sitesi ( butadan.com )  
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kapatılmış, ancak diğer sosyal paylaşım sitelerinde hala reklamları ve paylaşımları 

devam etmesine rağmen faaliyetlerinde bir beis görmediğini beyan etmiştir.  

HUKUKİ DELİLLER  : Sosyal Medya Paylaşımlarına ilişkin Fotoğraflar 14 Sayfa. 

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenler ile; 

şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesini 

saygılarımızla arz ve talep ederiz. 29/01/2019 

 

                                        

                        İHBAR EDEN 

          ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI ADINA 

                                                                                         AV. POLAT BALKAN 

                           ANTALYA BAROSU BAŞKANI 
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSUNA 

Gönderilmek üzere 

 ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSUNA 

 

SORUŞTURMA NO                 : 2018/20740  

KARAR NO                               : 2019/860  

ŞÜPHELİ                                   : Engin ARDIÇ 

YAKINAN                                 : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                                                      Meltem Mh. 3822 Sk. Barohan K:2 Muratpaşa/ANTALYA 

KONU                                        : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/860 Sayılı  

                                                      Takipsizlik Kararına İtirazımızın Sunulması Hk. 

AÇIKLAMALAR                     : 

Antalya Barosu Başkanlığı olarak sabah gazetesi köşe yazarı olan şüpheli Engin ARDIÇ'ın 

köşesinde 10.11.2018 ve 11.11.2018 tarihinde yayımladığı yazıları ile TCK 216 ve 5816 

sayılı yasanın 1'nci Maddesini ve suçu basın yoluyla işlemiş olması sebebiyle fiillerinin 

aynı yasanın 2'nci maddesini de ihlal etmesi sebebiyle bulunduğumuz suç duyurusu 

neticesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı '' Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair ''  

karar vermiştir. Kararın itirazen kaldırılmasını, gerekli işlemlerin yapılarak şüpheli 

hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.  

 Şüphelin ifadesine dahi başvurulmadan verilen "Kovuşturmaya Yer Olmadığına 

Dair" karar hukuka aykırıdır. Etkin bir soruşturma yürütülmemiştir. 

1-) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız ulu önder 

Mustafa Kemal ATATÜRK tüm dünyanın hala aziz hatırası önünde gözleri dolu bir şekilde 

saygı duruşuna geçtiği tarihe mal olmuş bir şahsiyettir. Şüphelinin ''Gülmek Yasaktı" 

başlıklı yazısında yazdığı gibi Türk Milleti her 10 Kasımda gülmek yasak olduğu için değil 

emsali görülmemiş bir lideri kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadığı için 

gülmemekte, gülememektedir.  

 Şüpheli her ne hikmetse Mustafa Kemal ATATÜRK'ün vefat günü olan 10 Kasımla 

aynı gün yayımladığı '' Gülmek Yasaktı '' başlıklı yazısında; 10 Kasımların nasıl 

geçtiğinden bahsederken; 

 '' Hani ahlak zabıtasının kasabaya gelen her tiyatro topluluğundaki kadın 

sanatçıları muayeneye tabi tuttuğu yıllar... '' , '' Genelev de kapalı mıydı, çocuktum, 

bilmiyorum. '' , '' Sinemalarda ücretsiz olarak eski titrek belgeseller gösterilir, halk 

arasında bunlara 'Atatürk filmi ' denirdi. Beş on kişi seyrederdi. '',  '' Bugün 10 Kasım. 

Yılmaz'a 35 lira vermeyi unutmayın.'' kullandığı ibarelerle alenen Atatürk'ün manevi  
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şahsiyetine ve hatırasına hakaret etmiştir. Yazının yazım şekli ve özellikle yazıldığı tarih 

bile bu kastı açıkça ortaya koymaktadır. 

  Şüpheli, Atatürk'ün vefat gününün anılmasını ve anan Türk Milletinin içten 

yaklaşımını alaycı bir dille itibarsızlaştırmaya çalışmıştır. Salt yazının yayım tarihi göz 

önünde bulundurulduğunda dahi bu durum açıkça ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti; ortak 

değer, sevinç ve üzüntüleri paylaşan Türk Milletinin yaşadığı bir memlekettir. Eski titrek 

belgeseller diye aşağılamaya kalktığı belgeseller, yazılan kitaplar, Atatürk'ün hatırasının 

ve bu ülke için neler ifade ettiğinin sembolleridir. 

2-) Şüpheli 10 Kasımda kaleme aldığı yazının ardına 11 Kasım 2018'de de ''Kutsal Kalıntı”  

isimli yazıda; '' Hani bazı arkadaşlar 10 Kasım'larda Dolmabahçe Sarayı'na koşuyorlar ya, 

yattığı yere gidemiyoruz hiç olmazsa öldüğü yere gidelim' yaklaşımıyla... Biz de benzerini 

yapalım: Hayatını kurtaran saati bulup müzeye koyamıyor, ona bir ' relic ' (kutsal kalıntı) 

muamelesi yapamıyoruz ya... Kurtaranı bulamıyorsak 'öldüreni' ortaya çıkaralım: Müzeye 

bir şişe Kulüp Rakısı koyalım, altına da "Atatürk'ün katili" yazalım. '' diyerek müzeye 

''rakı'' konulması talebini dile getirmiş, Atatürk'ün vefat nedeninin '' rakı '' olduğunu 

deklare ederek toplumdaki saygınlığını ve hatırasını rencide etme, Atatürk'ü toplumun 

değerlerinden ayrıştırma, ülkenin kurucusunu milletinin gözünde değersizleştirme 

amacını net bir şekilde ortaya koymuştur. 

  Suça konu ifadelerin özünde, doğrudan ve kişisel olarak Atatürk’ün manevi 

şahsiyetini ve hatırasını hedef almıştır. Bu ifadelerin “ kişisel değer yargısı ”, '' eleştiri 

hakkı'', '' basın özgürlüğü '' olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Hiç kimse sözde 

ifade hürriyeti alanı yaratmaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusunun temsil 

ettiği değerleri ve şahsını hedef almak suretiyle hakaret etme veya sövme hakkına sahip 

değildir. 

SONUÇ VE İSTEM                       : Yukarıda belirtilen ve re'sen gözetilecek nedenlerle; 

takipsizlik kararının kaldırılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını ve neticesinde 

sabit olan eylemleri itibariyle cezalandırılmasını talep ederiz. 07/02/2019  

                                                                                                                              

 Av. Polat BALKAN 

         Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA SULH CEZA HAKİMLİĞİNE    

   Gönderilmek Üzere  

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

SORUŞTURMA NO: 2019/2229 S.  

İTİRAZ EDEN  

ŞİKAYETÇİ  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI,     

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

ŞÜPHELİ  : Faili Meçhul 

SUÇ   : Hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme 

SUÇ TARİHİ  : 2019 

İTİRAZ KONUSU : Takipsizlik Kararının Kaldırılması hak. 

İTİRAZ EDİLEN KARAR: Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22.01.2019 tarih ve 

2019/2229 soruşturma 2019/5076 karar sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı.

  

AÇIKLAMAR : 1- Tarafımızca sayın savcılığa sunulan 04.01.2019 tarihli dilekçemizde de 

belirttiğimiz üzere sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bulunan Sputnik Türkiye sayfasında " 

Baro Tarifesi Zamlandı: Avukata sözlü danışmanın ücreti 880 TL oldu. Bir saatten sonraki her 

15 dakika içinse 360 TL ücret alınacak. " şeklinde haber yazılmıştır.  

     2- Yazılan haberin altında şikayet dilekçemizin ekinde sunulan ekran 

görüntülerinden de görüldüğü üzere haberin altındaki yorumlar yapan Facebook hesabı 

sahibi şüpheliler, avukatlar ve avukatlık mesleğine karşı ağza alınmayacak birçok hakarette 

bulunmuşlar, kimileri avukatlık mesleğinin toplum gözündeki itibarini düşürecek ve toplumu 

Avukatlara karşı kin ve düşmanlığa sevk edecek şekilde beyanlarda bulunmuşlardır. Sayın 

savcı, her ne kadar olayda avukatlık mesleğine karşı hakaret içerikli sözler kullanıldığı 

kabul etse de sözlerin hedefi olan kişilerin kimliklerinin belli olmadığı, hakaret suçunda 

mağdur olan kişinin gerçek kişi olması gerektiği, hakaret suçu yönünden tüzel kişilerin suçun 

mağduru olamayacağı, somut olaydaki paylaşımların belirli bir avukata yönelik olmadığı 

gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtilmiştir. Söz konusu karara 

katılmak mümkün olmayıp itiraz etmek zorunlu olmuştur. Şöyle ki; 

     3- Sayın savcılık tarafından dosya kapsamında eksik ve hatalı inceleme 

yapıldığı kanaatindeyiz. Yargının 3 kurucu unsurundan birisi olan Avukatlık ve Avukatlar 

hakkında bu denli ağza alınmayacak hakaretler ve halkı mesleğe ve avukatlara karşı kin ve 

düşmanlığa sevk edecek açıklamaların yapılması kesinlikle kabul edilemezdir. Sayın savcı  
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sözlerin her ne kadar hakaret içerse de belirli bir kimseyi ifade etmediğini ileri sürmesi abesle 

iştigaldir. Yapılan suç içerikli yorumlarda açıkça görüleceği üzere " Çantalı Hırsızlar " , " 

Sikik Dolandırıcılar " , " Geceliği ne kadar acaba? " ve " Bilgili üçkağıtçı ücreti artmış " 

gibi hakaretler ülkenin 4 bir yanında avukatlık mesleğini icra eden tüm 

meslektaşlarımıza yöneltilmiş açık hakaretler ve karalamalardır. Bu yorumlar açıkça 

tüm avukat meslektaşlarımıza hakaret içermekte ve avukatlık mesleğine halkımızı 

kışkırtmakta ve itibarını zedelemektedir. Meslek örgütü olarak baromuz ve barolar da 

avukatlara karşı her türlü hukuksuzluğun karşısında avukatın yanında taraf olacağı 

tartışmasızdır. Ayrıca anımsatmakta yarar vardır ki Avukatlar da kamu görevi yürütmekte 

olup kendilerine karşı yönelecek en ufak bir sözlü veya saldırıda devletimiz tarafından 

korunmalıdır. Ancak sayın savcının vermiş bulunduğu kararda bu konuda imtina ettiği açıktır. 

AYNI HAKARET İÇEREN VE ÇİRKİN YORUMLAR, HAKİMLİK VE SAVCILIK MESLEKLERİ 

HAKKINDA YAPILMIŞ OLSA İDİ SAYIN SAVCI AYNI DÜŞÜNCEDE Mİ OLACAKTIR? 

Şüphesiz sağlıklı bir hukuk düzeni için yargının tüm unsurları eşit bir şekilde yasalarca 

korunmalı ve gereken duyarlılık gösterilmelidir.  

   4- Yine belirtmek gerekir ki, sosyal paylaşım sitelerinde bu tarz çirkin 

ve mesnetsiz hakaretler hakkında ayrıntılı inceleme yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığı 

kararının verilmesi toplumda bir süre sonra cezai bir karşılığı olmayan davranış gibi 

algılanacak herkesin hesap açarak hakaret suçunu toplumdaki tüm gerçek ve tüzel kişilere 

karşı işleyebileceği kanısına neden olacaktır. Hal böyleyken yapılan sığ soruşturma sonucu 

hesabın sahibi faili meçhulün suç oluşmadığı gerekçesiyle araştırılmaması ve 

cezalandırılmaması müştekileri bu tarz durumlara karşı savunmasız bırakacaktır. Somut 

olayda yorum yapan Facebook hesapları sahiplerinin neredeyse tamamı sahte olmayan 

hesaplardan, yani birebir şahısların kendi kişisel hesaplarından paylaşılan yorumlar olduğu 

açıkça görülmektedir. Hal böyleyken şüphelilerin tespiti de son derece kolay yapılabiceği 

ortadadır.  Tüm bu nedenler göz önüne alındığında söz konusu karara itiraz etmek zorunlu 

olmuştur.  

   5- Eksik inceleme yapılarak, gerekli bilgi ve belgeler istenmeden, 

araştırma yapılmadan, hukuki nitelendirmede yanılarak soyut gerekçeler ile karar verilmesi 

usul ve yasaya aykırılık teşkil etmektedir.  

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenler ve makamınızın resen gözeteceği diğer 

hususlar çerçevesinde, İtirazımızın kabulüyle, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

22/01/2019 tarih ve 2019/2229 soruşturma 2019/5076 karar sayılı kovuşturmaya yer 

olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve şikayetçi olduğumuz faili meçhul/meçhullerin 

saptanarak hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep 
ederiz. Saygılarımla. 18/02/2019 

                                                                                                                          

              AV. POLAT BALKAN 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 
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KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ALANYA KAYMAKAMLIĞINA 

 

İTİRAZ  EDEN     : 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

Meltem Mah.3822 Sk Barohan Kat:4 Muratpaşa Antalya 

 

HAKKINDA İNCELEME YAPILANLAR      : 

 

1-ALİ YENİALP 2-KENAN ERSOY 3-YAKUP MECEK 4-HASAN EŞİT 5-ALİ YAVUZ     

6-KUTAY DALKILINÇ /Alanya Belediye Başkanlığı 

  

KONU             : Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtirazımızdır. 

 

İTİRAZ OLUNAN KARAR  :  Alanya Kaymakamlığı 498.01/13 ve 04/03/2019 tarihli 

kararı. 

 

AÇIKLAMALAR                  : 

 

1. Alanya Kaymakamlığı 498.01/13 ve 04/03/2019 tarihli kararı usul ve yasaya 

aykırıdır. 

 

Şöyle ki;  

 

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu olarak soruşturma dosyasına göndermiş 

olduğumuz evraklardan da anlaşılacağı üzere tarafımıza 2015 yılında yazılı yapılan 

şikayetler üzerine ihbar eden sıfatı ile konunun araştırılması ve var ise iddia edilen 

eylemden sorumlu kişilerin bulunması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya 

Barosu Hayvan Hakları Kurulu (temsilen Av.Evrim Ercan olarak) ihbarda bulunduk. İş bu 

ihbarımız neticesinde yapılan tahkikat sonucu Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının 

27.12.2018 tarih ve 2016/12549 sayılı yazısı ile dosyanın Alanya Kaymakamlığına 

gönderildiğini öğrendik. Alanya Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açılıp 

açılmaması yönünden  ön inceleme raporu hazırlandığının tarafımıza bildirilmesi üzerine 

tarafımızda bulunan bilgi ve belgeleri gönderdik. 

 

Yapılan ön inceleme neticesinde iddiaların subüta ermediği ve şikâyetçilere ulaşılamadığı 

belirtilmiştir. Söz konusu köpeklerin öldürüldüğünü iddia eden ve tarafımıza başvuran 

şikayetçilerin havaleli dilekçeleri, telefon numaraları ve bilgileri dosya içerisinde yer 

almaktadır. Bu husus eksik incelenerek karar verilmiştir. 
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 HUKUKİ NEDENLER : 4483 S. K. ve İlgili Mevzuat. 

 

 

HUKUKİ DELİLLER : İlgili Soruşturma Dosyası, Alanya Kaymakamlığı 498.01/13 ve 

04.03.2019 Tarihli Kararı, Antalya Barosu Başkanlığı Kayıtları. 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle ilgi soruşturma dosyası ve diğer 

belgelerin celp edilerek incelenmesini eksik inceleme ile hukuka aykırı olarak verilen 

Alanya Kaymakamlığı 498.01/13 ve 04.03.2019 tarihli soruşturmaya izin verilmemesi 

kararının itirazen kaldırılmasını ve iptalini, saygıyla arz ve talep ederiz. 22/03/2019 

 

 

                                                                                                                     
                         İtiraz Eden 

          ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

           Adına 

              Av.Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
    Meltem Mah. 3808 Sok. No:14 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ  : SÜLEYMAN TOPÇU 

SUÇ   :HAKARET  

 

AÇIKLAMALAR : 

13 Şubat 2019 04:08 tarihinde Facebook sosyal paylaşım sitesinde Bizim Ses Haber adlı 

sayfada “Herkesin seçme ve seçilme hakkı” vardır başlığı ile paylaşılan videoda Süleyman 

Topçu isimli şahıs avukatlık mesleği hakkında yakıştırmalarda bulunmaktadır. 

(https://www.facebook.com/bizimseshaber/videos/292864538062752/) 

Videonun içeriğinde Süleyman Topçu isimli şahıs olduğu anlaşılan kişi aleni olarak yaptığı 

bir konuşma sırasında ve pek çok kişi tarafından dinlenirken  

“ …Memleketin işi avukatlık değildir. Avukatlık işi; büyükşehirde yaşarsın, hapse 

düşenleri kurtarmaya çalışırsın, adamı öldürdüyse öldürmedi diye savunursun 

yalandan, adam hırsızlık yaptıysa yapmadı diye kurtaracağım diye savunursun, 

adamın parasını pulunu alırsın, kurtaramazsın ne diyeyim kanun bu gene içerde 

yatacaksın dersin...”  diyerek avukatlık mesleğini aşağılamaktadır.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216.maddesinin 2. Fıkrası gereğince; halkın bir 

kesimini sosyal sınıf ……farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin  altı aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına almıştır.  

Yukarıda videonun bulunduğu bağlantının adresinin internet üzerinden veya ekteki 

görüntü kaydına ait cd’nin izlenmesi halinde avukatlık mesleği mensuplarının alenen 

aşağılandığı ortaya çıkacaktır. Videoda özellikle yukarıdaki ifadelerden altı çizili 

olanların söylendiği sırada salondan yükselen aşağılamaya matuf kahkaha sesleri işbu 

iddiamızı destekler niteliktedir.  

Ceza kanunun ilgili maddesinde belirtilen sosyal sınıf işbu olayda üzerinde durulması 

gereken bir konudur.Bu sebeple sosyoloji biliminin konuyla ilgili açıklamalarına yer 

vermek gerekmektedir.  

Modern çağda meslek faktörü bir sosyal sınıf belirleyicisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Toplumu gözlemlediğimizde insanların büyük bir çoğunluğunun hayat boyu 

belli bir mesleki faaliyeti sürdürdükleri görülmektedir. Meslek kişilerin geçimini 

sağlayan, genel sosyal statülerini belirleyen ve kendine özgü kanuni ve ahlaki kuralları 

olan göreli sürekli bir faaliyet tarzı olarak tanımlanabilir.  
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
    Meltem Mah. 3808 Sok. No:14 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ  : SÜLEYMAN TOPÇU 

SUÇ   :HAKARET  

 

AÇIKLAMALAR : 

13 Şubat 2019 04:08 tarihinde Facebook sosyal paylaşım sitesinde Bizim Ses Haber adlı 

sayfada “Herkesin seçme ve seçilme hakkı” vardır başlığı ile paylaşılan videoda Süleyman 

Topçu isimli şahıs avukatlık mesleği hakkında yakıştırmalarda bulunmaktadır. 

(https://www.facebook.com/bizimseshaber/videos/292864538062752/) 

Videonun içeriğinde Süleyman Topçu isimli şahıs olduğu anlaşılan kişi aleni olarak yaptığı 

bir konuşma sırasında ve pek çok kişi tarafından dinlenirken  

“ …Memleketin işi avukatlık değildir. Avukatlık işi; büyükşehirde yaşarsın, hapse 

düşenleri kurtarmaya çalışırsın, adamı öldürdüyse öldürmedi diye savunursun 

yalandan, adam hırsızlık yaptıysa yapmadı diye kurtaracağım diye savunursun, 

adamın parasını pulunu alırsın, kurtaramazsın ne diyeyim kanun bu gene içerde 

yatacaksın dersin...”  diyerek avukatlık mesleğini aşağılamaktadır.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216.maddesinin 2. Fıkrası gereğince; halkın bir 

kesimini sosyal sınıf ……farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin  altı aydan 

bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına almıştır.  

Yukarıda videonun bulunduğu bağlantının adresinin internet üzerinden veya ekteki 

görüntü kaydına ait cd’nin izlenmesi halinde avukatlık mesleği mensuplarının alenen 

aşağılandığı ortaya çıkacaktır. Videoda özellikle yukarıdaki ifadelerden altı çizili 

olanların söylendiği sırada salondan yükselen aşağılamaya matuf kahkaha sesleri işbu 

iddiamızı destekler niteliktedir.  

Ceza kanunun ilgili maddesinde belirtilen sosyal sınıf işbu olayda üzerinde durulması 

gereken bir konudur.Bu sebeple sosyoloji biliminin konuyla ilgili açıklamalarına yer 

vermek gerekmektedir.  

Modern çağda meslek faktörü bir sosyal sınıf belirleyicisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.Toplumu gözlemlediğimizde insanların büyük bir çoğunluğunun hayat boyu 

belli bir mesleki faaliyeti sürdürdükleri görülmektedir. Meslek kişilerin geçimini 

sağlayan, genel sosyal statülerini belirleyen ve kendine özgü kanuni ve ahlaki kuralları 

olan göreli sürekli bir faaliyet tarzı olarak tanımlanabilir.  
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(<Occupation>  maddesi, International Encyclopedia of the Social Sciences, yayınlayan 

David L. Sills  C. 11, The McMillian Company and The Free Press, 1968) Meslek bir sosyal 

sınıf olarak ele alındığında, kişinin gelir, sağlık, fikir, değer yargıları, ahlaki ölçütleri ve 

davranışlarını değiştirir niteliktedir.  

Bir mesleğin yukarıda belirtilen özellikleri belli bir sınıf mensubu olarak kişiye 

kazandırması,  kişinin meslek grubunun geçici üyesi değil, hiç olmazsa sınıf olarak 

ayırdedici özellikleri kazanabileceği makul bir süre boyunca mesleğin devamlı mensubu 

olmasına bağlıdır.  

Sosyoloji biliminde mesleğin önemi; sosyal tabakalaşma sistemi içinde kişinin sosyal 

statüsünü, yani toplum nazarındaki itibarını belirleyen sosyal sınıf faktörlerinden biri 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Sosyal tabakalaşma kavramı; belirli bir nüfusun hiyerarşik olarak üst üste gelen sınıflar 

halinde farklılaşmasını ifade eder. Tabakalaşmanın sebebi; toplum üyeleri arasında 

haklar ve ayrıcalıkların, görev ve sorumlulukların, sosyal değerler ve mahrumiyetlerin, 

sosyal güç ve nüfuzun eşit olmayan dağılımında yatar.  

Rus Asıllı Amerikalı Sosyolog Pitirim Alexandrovich Sorokin’e göre; bu tabakalaşma üçe 

ayrılır; iktisadi, politik ve mesleki tabakalaşma.. sosyal tabakalaşma piramidi içindeki 

hatlar oluşturan sosyal sınıflar belirli kriterlere göre aşağı yukarı benzer özellikler 

gösteren kişilerin meydana getirdiği gruplardır. Sosyal sınıfların, hangisi olursa olsun 

herhangi bir tek faktörle açıklamaya çalışmak, çağdaş bilim anlayışının gerisinde 

kalmıştır. Mutlak determinizmin sarsıldığı tabii bilimlerde bile tek faktörün yetersiz 

kaldığı günümüzde sosyal sınıfları ancak çok sayıda faktörün karşılıklı etkileşimi ile 

açıklayabilmek mümkün olabilmektedir.  

Modern toplumlarda sosyal tabakalaşmayı oluşturan iktisadi, mesleki ve politik temeller 

üzerinde sosyal sınıfların dört kritere göre belirlendiği ise bilimsel bir gerçekliktir. 

Bunlar; gelir seviyesi, yaşama tarzı, meslek ve sınıf şuuru. 

Bu faktörlere göre; sosyal sınıf tanımının yaptığımızda; aynı geliri elde eden, benzer 

hayat üslübuna sahip, aşağı yukarı aynı tahsil ve terbiyeyi alış ve bütün bu 

hususlarda birbirine yakın olmanın şuuruna sahip bulunan kimseler bir sosyal 

sınıfı meydana getirirler! 

Bu tanıma göre başkanlığımız tanımlamada anlatılan sosyal sınıfın mensubu olan kişilerin 

mesleki anlamda temsil edildiği meslek örgütüdür. Sicile kayıtlı meslektaşların vermiş 

olduğu yetkiyle başkanlığımız temsil görevini mesleki her alanda sürdürmektedir.  

Bu sebeple yukarıda belirtilen çirkin ifadeleri kullanmak suretiyle işlenen suçun failinin 

cezalandırılması amacıyla dava açılmasını talep etmek gerekmiştir.   
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Maddede belirtilen unsurlar halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak 

aşağılama ve bu aşağılamanın alenen yapılmasıdır. TCK 216. Maddenin diğer 

fıkralarındakine benzer şekilde suçun oluşumu belli bir sonuca bağlanmamıştır.  

Bu aşağılamanın kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturması ya da fiilin 

kamu barışını bozmaya elverişli olması gibi kriterlerin suçun oluşumu açısından 

aranmamaktadır. Alenen aşağılama fiilinin varolması suçun oluşumu açısından başlı 

başına yeterli bir kriterdir.  

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız sebepler doğrultusunda şüphelinin 

avukatlık mesleğini icra eden ve başkanlığımız tarafından temsil edilen bir sosyal sınıfa 

karşı işlediği alenen aşağılama fiilinin Türk Ceza Kanununun 216/2. Maddesi gereğince 

cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını saygıyla talep ederiz.04/04/2019 

                         
MÜŞTEKİ 

        ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                                 ADINA 

                   Av. POLAT BALKAN 

 

 

Ek: 

-CD içerisinde video görüntüleri 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

(İHBAR EDEN) 

YAKINAN              : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

   Meltem Mah. 3822 Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA 

ŞÜPHELİ     : Faili Meçhul  

KONU               :Bilişim Yolu ile Hakaret, Suçu ve Suçluyu Övme; Halkı Kin ve  

Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama 

AÇIKLAMALAR 

29.Nisan.2019 günü Aksaray ilinde meslektaşımız Av. İbrahim Ergin uğradığı silahlı 

saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.  

Bu olayı haber yapan “ensonhaber.com” sitesinin haber başlığının altında aşağıda tek tek 

ifade edeceğimiz şüpheliler tarafından Avukatlar/ Avukatlık mesleği için eleştiri sınırını 

aşan ağır hakarette bulunulmuştur. Meslektaşımıza silahlı saldırıda bulunan şüphelinin 

yaptığı eylemin yerinde olduğuna dair ifadeler açıkça insan öldürme suçunu övme ve 

şüphelinin eylemine hak vererek suçluyu övme suçunun işlendiği tartışmasızdır. Ayrıca 

şüpheliler tarafından yazılan suça konu iletiler değerlendirildiğinde açıkça Avukatlık 

mesleğini icra eden sosyal sınıfın aşağılandığı görülmekte olup bu durum TCK. 216. 

Maddesinde yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçunu da 

oluşturduğu açık ve ortadadır. Bu itibarla EK-1 de sunduğumuz iletinin altına yazılan ve 

Avukatları açık hedef alan suça konu yorumları sunmaktayız: 

Şüpheli “neco” isimli kullanıcı “Allahın gazabı kadın avukatları ve aile mahkemesi 

hakimlerinin üzerinde olsun”  

Şüpheli “PALA61”  isimli kullanıcı “avukat olan kendini bir b ooookkk sanıyor”  

Şüpheli “Malatyalı” isimli kullanıcı “Bazı avukatlarda yuva yerine para tercih 

ediyorlar…öldürenin eline sağlık başka yuvalar kurtuldu”  

Şüpheli “Kenan” isimli kullanıcı “Haketmiştir kesin”  

Şüpheli “adam” isimli kullanıcı “Şeriat lazım dedikçe yobaz dediler”  

Şüpheli “Guest” isimli kullanıcı “Yaşamayı gerçekten hak eden bir avukat gösterin, ben 

onu nafakaya bağlayayım.”  

Şüpheli “süzme” isimli kullanıcı “10 Numara olmuş”  

Şüpheli “vw almayinn” isimli kullanıcı “ohhhh en sevdiğim haberler yargiclar hak 

ediyor” 
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Şüpheli “eeeee…” isimli kullanıcı “Para için, aile saadetinin yıkılmasına yardım ettin. 

Ahirette anlatırsın derdini. Ama kendine iyi bir avukat bul! Nasıl olsa iyi para 

kazandın! 

Şüpheli “caycı” isimli kullanıcı “5 yıldır boşanamadım avukat yanliş dava açmış 2 

yılım gitti. Aylık 1300 tl nafaka ödüyorum. Cocuk yok. Hala sürüyor. Avukatlar hak 

ediyor.”  

Şüpheli “yok artık” isimli kullanıcı “Bunlar hep şeriatsizlikten.”  

Şüpheli “gs 1200” isimli kullanıcı “kimbilir ne düzenbazlık yaptı. haketmiştir.”  

Şüpheli “ismail şemşek” isimli kullanıcı “yazık diyemeyeceğim.”  

Örnekseme metodu ile yazdığımız ve ekte sunulu tüm iletilerden de görüldüğü üzere 

şüpheliler tarafından açık bir şekilde Avukatlık mesleği ile ilgili olarak hakaret ve 

aşağılama yapmışlardır. Şüphesiz tarihsel süreçte en başından beri savunma görevini 

yerine getiren yargının kurucu unsuru Avukatlar, hukukun üstünlüğü, insan hakları 

kavramlarını da savunmakta ve kamusal bir görev de yerine getirmektedirler. Sayın 

Savcılığınızdan talebimiz bu denli onurlu ve kamusal bir yönü olan Avukatlık mesleğinin 

itibarsızlaştırılmasına izin verilmemesi ve şüphelilerin tespit edilerek gerekli 

soruşturmanın yapılmasıdır. 

İnsan öldüren şüphelinin eyleminin doğru ve yerinde olduğu yazılmış, bu itibarla da TCK 

215. maddesinde belirtilen suç işlenmiştir. Maddeye göre; “İşlenmiş olan bir suçu veya 

işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse, bu nedenle kamu düzeni 

açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, iki yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır”. 

Şüphelilerin eylemleri TCK 125. Maddesinde belirtilen hakaret suçunu oluşturduğu, TCK 

215. maddesinde düzenlenen kamu barışına karşı suçlar bölümünde düzenlenen “Suçu ve 

Suçluyu Övme” suçunu oluşturduğu;  aynı zamanda TCK. 216. Maddesinde yer alan “Halkı 

Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçunu da oluşturduğu açık ve ortadadır. Bu 

sebeplerle şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını talep etme 

zorunluluğu doğmuştur. 

SONUÇ VE İSTEM:  Arz edilen nedenlerle; gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheliler 

hakkında kamu davası açılmasına  karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 

02.05.2019                                                                                                                                                       

                                                                                                                    
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

ADINA 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

      AV. POLAT BALKAN 

EKİ:- 15 sayfadan ibaret en son haber internet sitesi çıktısı 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 
 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNAN         : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

 ŞÜPHELİLER    : 1-  ABDULLAH ŞEVKİ – ŞİKAYETE KONU KİTABIN YAZARI       

  2-ALATTİN TOPÇU  

  Kurgu Kültür  Merkezi Yayınları Kurgu Düşün Sanat    

  Edebiyat Dergisi SAHİBİ VE GENEL YAYIN  YÖNETMENİ   

  KURGU KÜLTÜR MERKEZİ YAYINEVİ  ve YAYIN KURULU  

  Fidanlık Mah. Sakarya Cad. Adakale sok. No:24/A  

  Kızılay – ÇANKAYA/ANKARA  

SUÇ                  : Basın ve Yayın Yoluyla; Suç İşlemeye Tahrik, Kanunlara  
  Uymamaya Tahrik, Müstehcenlik, meye Teşvil, işlemeye Görev   
  sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,  Suç işlemeye tahrik,  
  Görevi kötüye kullanma 

 
 OLAY 

 

 Şüphelilerden Abdullah Şevki ZÜMRÜT APARTMANI (Ek, 1-) isimli kitabın 

yazarı olup bahse konu kitabın basımı KURGU KÜLTÜR MERKEZİ YAYINEVİ 

tarafından yapılmıştır.  

 Zümrüt Apartmanı isimli bu kitapta   çocuğun cinsel istismarına ilişkin suçu 

öven, çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarını özendiren içerik 

barındırmakta olup kitapta;  bir bebeğe yönelik cinsel istismar en çirkin ve 

hayasızca şekliye anlatılmaktadır. (ek,2)  

 2013 yılında basımı gerçekleştirilen kitap halen daha KURGU KÜLTÜR 

MERKEZİ YAYINEVİ’nin 

http://www.kurgukulturmerkezi.com/index.php?route=common/home 

adresinde en çok satanlar listesinde yer aldığı gibi (ek,3) AYNI YAYINEVİNE AİT 

http://www.kurgukulturmerkezi.com/index.php?route=product/product&prod

uct_id=1036 adresinde de kitabın tanıtımı yapılmaya ve internet üzerinden 

satılmaya devam etmektedir.  

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

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

 Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan “Zümrüt 

Apartmanı” isimli kitapta yer alan pedofili içeren ibareler TCK 226. Maddede 

düzenlenen ‘Müstehcenlik’ suçunun yanı sıra  TCK 103 ve 104.  maddelerde 

düzenlenen suçları işlemeye teşvik ve tahrik etmek suçunun unsurlarını da 

taşımaktadır.  

 Kitabı yazan Abdullah Şevki  ile kitabın basım ve dağıtımı yapan diğer şüpheli 

KURGU KÜLTÜR MERKEZİ YAYINEVİ’nin sahibi ve sorumlusu olan Alaattin Topçu 

isimli şahısların  bu kitabın basım ve dağıtımını yapmaları ve KURGU KÜLTÜR 

MERKEZİ YAYINEVİ’nin sahibi ve sorumlusu olan Alaattin Topçu’nun kitaba 

yönelik eleştiriler üzerine kitabın dağıtımı durdurmak yerine “ ABDULLAH ŞEVKİ, 

ZÜMRÜT APARTMANI… HERKEZ OKUSUN!.... ALTINA İMZAMI ATACAĞIM, HATTA  

BÖYLE BİRKİTAP YAZAMADIĞIM İÇİN HAYIFLANDIĞIM BİR KİTAPTIR ZÜMRÜT 

APARTMANI… HİÇ KİMSE KUSURA BAKMASIN, EDEBİYAT “EBEGÜMECİ” 

SAFSATASI DEĞİLDİR.. “ (ek,4) şeklinde paylaşımlarda bulunması şüphelinin 

PEDOFİLİ YANINDA suç işleme yönündeki kararlığını ortaya koyması bakımından 

da son derece önemlidir.  

 Gene yaptığımız araştırmalar sırasına , şüpheli Abdullah Şevki isimli şahıs 

tarafından 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cN7e0k5HcR0J:https:

//www.antoloji.com/tecavuz-27-siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk& adresinde 

yayımlanan TECAVÜZ adlı şiiri (ek,5) , 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:svGzXgPu54EJ:https:/

/www.antoloji.com/at-kici-ve-eksi-cam-siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 

adresinde yayımlanan  AT KIÇI VE EKŞİ CAM isimli şiiri (ek,6) , 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:29VWxg-

U_uIJ:https://www.antoloji.com/olum-var-semiha-

siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr adresinde yayımlanan ÖLÜM VAR SEMİHA adlı 

şiirin  (ek,7)  TECAVÜZ suçunu öven ve özendiren içerikler taşıdığı görülmüş 

olup Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan bu şiirlerde 

yer alan ibareler de TCK 226. Maddede düzenlenen ‘Müstehcenlik’ suçunun yanı 

sıra cinsel saldırı ve hayvanlara yönelik eziyet suçlarını  işlemeye teşvik ve tahrik 

etmek suçunun unsurlarını da taşımaktadır.  

 Ülkemizin de imzaladığı  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 19/1 

gereğince “  sözleşmeye taraf devletler,  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 veya suiistimal, ihmal ya 

da ihmalkar muameleye, ırza geçme, dahil,  her türlü,  İstismar Ve kötü muameleye 

karşı korunması için: Yasal, idari, toplumsal, eğitsel bütün önlemleri alırlar “ 

düzenlemesi  ile devlete çocukların her tür ihmal ve istismardan korunmasına 

yönelik etkin tedbirleri alma noktasında yükümlülük getirilmiştir. Ayrıca;  
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10.09.2011 tarihinde 28050 s. R.G’de yayımlanarak iç hukuk kuralı haline 

gelen Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı 

Korunması Sözleşmesi’nin  Kamusal Tedbirler başlığı altında düzenlenen 5/2 

maddesinde; 

Taraflardan her biri, Sözleşme uyarınca belirlenen suçların reklamını yapan materyallerin 

yayımını önlemek veya yasaklamak için gereken yasal ve diğer tedbirler” düzenlemesine yer 

verilmiştir.  

 

5237 S.Türk Ceza Kanunu’nun  “ Çocukların Cinsel İstismarı”  başlığı altında 

düzenlen 103.maddesine göre; 

(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde üç yıldan sekiz yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde 

verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. 

Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma 

yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 
cinsel davranış, 
 b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene 
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır. 
 (2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 
gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına 
hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza on sekiz 
yıldan az olamaz. 
 (3) Suçun;  
 a) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da 
üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, 
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 
e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki  çocuklara karşı cebir veya tehditle ya 
da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 
 (5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır. 
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6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezasına hükmolunur. Düzenlemesi yer almaktadır. 

5237 S.Türk Ceza Kanunu’nun  “ Reşit Olmayanla Cinsel İlişki”  başlığı 

altında düzenlen 104.maddesine göre ; 

(1) Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide 
bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
(2) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 
şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  
 (3) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu 
aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından 
işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. 
Düzenlemesine yer verilmiştir. 
Müstehcenlik (YÜR. TAR.: 01.06.2005) 
 

5237 S.Türk Ceza Kanunu’nun   “Müstehcenlik”  başlığı altında düzenlen 226. 

maddesinde ; 

(1) (a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların 
içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten, 
b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da 
alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten, 
c) Bu ürünleri, içeriğine vakıf olunabilecek şekilde satışa veya kiraya arz eden, 
d) Bu ürünleri, bunların satışına mahsus alışveriş yerleri dışında, satışa arz eden, satan veya 
kiraya veren, 
e) Bu ürünleri, sair mal veya hizmet satışları yanında veya dolayısıyla bedelsiz olarak 
veren veya dağıtan, 
f) Bu ürünlerin reklamını yapan, 
Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır.  
(2) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 
yayınlanmasına aracılık  eden kişi altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne 
kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  
(3) Müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde  çocukları, 
temsili çocuk görüntülerini veya çocuk gibi görünen kişileri kullanan kişi, beş yıldan 
on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu 
ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç 
eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  
(4) Şiddet kullanılarak, hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde veya doğal 
olmayan yoldan yapılan cinsel davranışlara ilişkin yazı, ses veya görüntüleri içeren 
ürünleri üreten, ülkeye sokan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, 
başkalarının kullanımına sunan veya bulunduran kişi, bir yıldan dört yıla kadar 
hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  
(5) Üç ve dördüncü fıkralardaki ürünlerin içeriğini basın ve yayın yolu ile yayınlayan veya 

yayınlanmasına aracılık eden ya da çocukların görmesini, dinlemesini veya okumasını  
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sağlayan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile 
cezalandırılır. 
(6) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur. 
(7) Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması 
engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz.  

5237 S.Türk Ceza Kanunu’nun  “ Suç İşlemeye Tahrik”  başlığı altında 

düzenlen 214.maddesine göre ; 

(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.  
(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik 
eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  
(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren 
sıfatıyla cezalandırılır.  

5237 S. Türk  Ceza Kanunu’nun   “Kanunlara Uymamaya Tahrik”  başlığı 

altında düzenlen 217.maddesine göre;  

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya 
elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.  
 

5237 S. Türk  Ceza Kanunu’nun   “Ortak Hükümler”  başlığı altında 

düzenlen 218.maddesinde ise ; 

Yukarıdaki maddelerde tanımlanan suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, 
verilecek cezanın yarı oranına kadar artırılacağı öngörülmüştür.  
 

 Şüphelilerden Abdullah Şevki tarafından yazılan  Zümrüt Apartmanı isimli kitap 

içeriğindeki  ibareler ile AT KIÇI VE EKŞİ CAM, TECAVÜZ, ÖLÜM VAR SEMİHA 

isimli şiirlerindeki ibareler ÇOCUK İSTİSMARI suçunun yanı sıra tecavüz suçunu 

över ve teşvik eder mahiyettedir. 

5187 S. Basın Kanunun “ Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendirme” başlığı altında 

düzenlenen 20. Maddesinde ; 

Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, haber vermenin sınırlarını aşan ve 

okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan yazı ve resim yayımlayanlar bir 

milyar liradan yirmi milyar liraya kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel 

süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda on milyar liradan az olamaz. 

Hükmüne yer verilmiştir 

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçunun her geçen gün daha da arttığı, her sabah 

gözümüzü tecavüz, cinsel saldırı, hayvanlara yönelik eziyet ve tecavüz haberleri ile 

açtığımız bir dönemde suç işlemeye ve kanunlara uymamaya tahrik  

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



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

 suçlarının maddi ve manevi unsurlarını taşıyan şüpheli tarafından yazılmış kitap 

ve şiirler geleceğe yönelik endişelerimizi daha da artırmaktadır.  

 Açıklanan nedenlerle  şüpheli Abdullah Şevki tarafından yazılan ve suç işlemeye 

azmettirici mahiyette ibareler içeren ZÜMRÜT APARTMANI isimli kitap ile AT KIÇI 

VE EKŞİ CAM, TECAVÜZ, ÖLÜM VAR SEMİHA isimli şiirlerin her türlü  basım, yayım 

ve dağıtımının durdurulması yönünde gerekli tedbirlerin alınması şüpheliler 

gerekli soruşturmanın  yürütülerek haklarında kamu davası açılmasını  istemi ile 

işbu suç duyurusunda bulunma zorunluğu hasıl olmuştur.  

III- SONUÇ VE İSTEM 

Arz edilen ve re’sen gözetilecek sair nedenlerle;  

Öncelikle ve ivedilikle ZÜMRÜT APARTMANI isimli kitap ile AT KIÇI VE EKŞİ CAM, 

TECAVÜZ, ÖLÜM VAR SEMİHA isimli şiirlerin her türlü  basım, yayım ve dağıtımının 

durdurulması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına,  

Şüpheliler/ilgililer  hakkında  kamu davası açılmasına,  

Karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 29.05.2019  

 

                                                                                                  
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

            ADINA 

   ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

                                                      AV. POLAT BALKAN 

 

Ek:  

 ZÜMRÜT APARTMANI İSİMLİ KİTAP AFİŞİ , 

 Şikayete konu yazı içeriği,  

 http://www.kurgukulturmerkezi.com/index.php?route=common/home adresi 

ana sayfa çıktısı, 

 Şüpheli Alaattin topçu tarafından yapılan paylaşım, 

 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cN7e0k5HcR0J:https:

//www.antoloji.com/tecavuz-27-siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk& adresinde 

yayımlanan TECAVÜZ adlı şiir  

 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:svGzXgPu54EJ:https:/

/www.antoloji.com/at-kici-ve-eksi-cam-siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr 

adresinde yayımlanan  AT KIÇI VE EKŞİ CAM isimli şiir  

 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:29VWxg-

U_uIJ:https://www.antoloji.com/olum-var-semiha-

siiri/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr adresinde yayımlanan ÖLÜM VAR SEMİHA 

adlı şiir 
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ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 
 

Gönderilmek Üzere 
 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 
 
SORUŞTURMA NO                : 2019/30751  
 
MÜŞTEKİ                                : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
                                                     Meltem Mah. 3808 Sk. No:14 07030 Muratpaşa/ANTALYA 
 
KONU                                       : Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz 
 
 
AÇIKLAMALAR                    : 
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/30751 soruşturma numaralı dosyasında 
verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar 11/06/2019 tarihinde tarafımıza tebliğ 
edilmiş olup, yasal süresinde itirazlarımızı sunuyoruz. 
 
 Şüpheliler Derya YURDAL ve Tuncer YAŞIK'ın www.hukukicozumler.com uzantılı web 
sayfası üzerinden başvuruculardan aldıkları hukuki soru ve sorunları siteye üye 
avukatlarla irtibata geçerek cevaplandırmak suretiyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 
35. ve 48. maddelerine muhalefet ettikleri başkanlığımızca tespit edilerek haklarında suç 
duyurusunda bulunulmuş ancak bunun üzerine savcılık makamı CMK'nın 160. Maddesi 
gereği kendisine yüklenen delil toplama görevine riayet etmeyerek eksik incelemeye 
dayalı, hatalı ve gerekçeden yoksun şekilde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tesis 
etmiştir. 
 
1136 Sayılı Avukatlık Yasası m.48 '' Avukata çıkar karşılığında iş getirme '' : 
 
'' AVUKAT VEYA İŞ SAHİBİ TARAFINDAN VADOLUNAN VEYA VERİLEN BİR ÜCRET 
YAHUT DA HERHANGİ BİR ÇIKAR KARŞILIĞINDA AVUKATA İŞ GETİRMEYE ARACILIK 
EDENLER VE ARACI KULLANAN AVUKATLAR ALTI AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS 
CEZASI İLE CEZALANDIRILIR.”  
 
1136 Sayılı Avukatlık Yasası m.35; '' Yalnız avukatların yapabileceği işler ''  : 
 
'' KANUN İŞLERİNDE VE 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. ''  
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Dilekçemizin ekinde yer alan site içeriği incelendiğinde şüphelilerin eyleminin yukarıda 
belirtilen yasa maddelerinde öngörülen suçları oluşturduğu açıkça görülebilecek 
olmasına rağmen suçtan kurtulmaya yönelik şüpheli ifadelerine üstünlük tanınmıştır. 
 
 
İnternet sitesindeki tescil numaralarından tespiti yapılan şüpheli Derya YURDAL her ne 
kadar adına kayıtlı 02423242023 numaralı hattın sitede bilgisi dışında kullanıldığını 
savunmuşsa da sitenin herhangi bir kişiye değil eşine ait bir site olması sebebiyle hayatın 
olağan akışında böyle bir savunmaya itibar edilemeyeceği açıkça ortadadır. Bununla 
birlikte; şüpheli Derya YURDAL, diğer şüpheli Tuncer YAŞIK'a ait hattın sitede habersizce 
kullanıldığını dahi bildiğini beyan ederek kendi hattının habersiz kullanıldığı yönündeki 
savunmasını bir kez daha çürütmüştür. 
 
 Şüphelilerin aynı suçun icrası kapsamında fikir ve işbirliğinde bulunduğu dosya 
kapsamıyla sabit olup verilen karar adalet duygusunu yerleyeksan ettiği gibi, avukatlık 
hak ve yetkileri hakkındaki yargılamalarda bu şekilde tesis edilen kararlar öncelikle 
kamuya ve avukatlık mesleğine verilen zarara bir anlamda cevaz vermektedir. 
 
 Tüm bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde yeterli suç şüphesinin varlığı ortadayken 
şüphelilerin eylemlerine uyan Avukatlık Kanunu m.35 ve 48 uyarınca kamu davası 
açılmak üzere CMK 170/2 gereği iddianame düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
SONUÇ ve İSTEM                     : Yukarıda belirtilen ve re'sen gözetilecek nedenlerle; itiraza 
konu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın CMK 173/4 mucibince kaldırılarak, 
şüphelilerin eylemlerine uyan Avukatlık Kanunu m.35 ve 48 hükümleri uyarınca kamu 
davası açılmak üzere iddianame düzenlenmesini, gerekli görüldüğü takdirde 
soruşturmanın genişletilmesi yönünde istemde bulunulmasını talep ederiz. 26/06/2019 
 

 
   Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 

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

Free Hand

Free Hand



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 
 
İHBAR EDEN: ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
    Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA 
 
ŞÜPHELİ :Muhammer BAYIR 
   Kültür Mah. 3887. Sk. No:5 Bahri Bayır Apt. K:2 D:5-Kepez-ANTALYA 
   
   
SUÇ  :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63.maddesi,Avukatlık Kanunu’nun 
“Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler”başlıklı 35.maddesi ile Türk Ceza Kanununun 
157.ve devamı maddelerine aykırılık. 
 
AÇIKLAMALAR; 
 
Ekte sunulan kart vizitte görüldüğü üzere Avukat olmadığı halde şüpheli Muammer 
Bayır’ın Avukatmış gibi hareket ettiği, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı temsil eden Avukatların kullanması gereken hak ve yetkileri kullanmışçasına 
bazı davranışlar içinde bulunduğu hatta kamu görevlisi olmadıkları halde danışmanlık 
hizmeti verdikleri, gerek Avukat gerekse kamu görevlisi gibi hareket ettikleri tespit 
edilmiş olmakla, 
 
Bu husus ise, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun; 
 
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. 

 
-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. 
 
 
Hükümleri ile, 
 
Türk Ceza Kanununun; 
 
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 beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. 
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Hükümlerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 63.maddesine muhalif olmak, Türk Ceza Kanununun 
157. ve devamı maddeleri uyarınca Avukat olmadığı halde Avukatmış gibi davranan veya 
infaz memuru gibi kendisini gösterip haksız bir maddi menfaat karşılığında kendisine 
hukuki bir statü kazandırmaya çalışan kişi hakkında Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim 
Kurulu’nun 12/06/2019 tarih ve 39/18 sayılı kararı uyarınca; suç duyurusunda 
bulunulmasına karar verilmiştir.  
 
İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle, şüpheli hakkında gerekli 
soruşturmanın yapılarak, kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasının sağlanmasını 
dilerim.02/07/2019 
 

 
    Av.Polat BALKAN 
Antalya Barosu Başkanlığı 
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ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (   ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  

Gönderilmek Üzere 

ANTALYA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI  

Eli İle  

KOZAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA  

 

DOSYA NO     : 2018/238 

KATILMA İSTEMİNİN REDDİ 

YÖNÜNDEN İSTİNAF  

TALEBİNDE BULUNAN   : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

ÖLENLER   : 1- BAHTINUR BAŞ   (10.07.2006 DOĞUMLU) 

        2- CENNET KARATAŞ  (20.11.2006 DOĞUMLU) 

        3- FATMA CANATAN (01.08.1996 DOĞUMLU) 

     4- GAMZE BAGİR (25.03.2004 DOĞUMLU) 

        5- İLKNUR MADEN (25.05.2004 DOĞUMLU) 

        6- NURGÜL PERTLEK (23.03.2005 DOĞUMLU) 

        7- SARE BETÜL GENÇ  (12.09.2010 DOĞUMLU) 

        8- SEMA NUR AYDOĞDU (13.10.2003 DOĞUMLU) 

        9- SEVİM KÖYLÜ  (03.09.2003 DOĞUMLU) 

      10-SÜMEYYE YETİM  (01.10.2004 DOĞUMLU) 

      11-TUĞBA AYDOĞDU (29.08.2006 DOĞUMLU 

      12-ZELİHA AVCI  (20.12.2003 DOĞUMLU) 

 

MAĞDURLAR  : 1- EMİNE PERTLEK (01.08.2003 DOĞUMLU)  

        2- FATMA ZEHRA ALTUN( 01.08.2003 DOĞUMLU) 

        3- GÜLCAN BAGİR  (20.06.2003 DOĞUMLU)  

        4- SEDA TOPBAŞ  (01.01.2004 DOĞUMLU) 
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  5- SEMA KARATAŞ (27.02.2005 DOĞUMLU)  

        6- YASEMİN KARA  (01.08.2005 DOĞUMLU) 

        7- NESLİHAN AYDOĞDU (05.05.2005 DOĞUMLU) 

        8- ŞULE ALTUN  (23.10.2005 DOĞUMLU)   

SUÇ TARİHİ    :  29/11/2016  

SUÇ : Olası Kastla Birden Fazla İnsanın Ölümüne ve 

Yaralanmasına Neden Olma. 

TALEP KONUSU             : Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi 08.03.2017 t. ve 2016/164 E. 

2017/27 K. Sayılı kararın “Açılan Kamu Davasına Müştekiler 

Yanında Katılma İstemimizin Reddine Dair KISMI 

yönünden”  

 Kararın İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak 
“davanın istinaf mahkemesinde yeniden 
görülmesi”,  

 Davanın  istinaf mahkemesinde yeniden 
görülmesi  mümkün değilse, “hükmün 
bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek 
üzere yerel mahkemeye gönderilmesine” karar 
verilmesi İSTEMLİ İSTİNAF TALEBİDİR.  

 

AÇIKLAMALAR   :     

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin  2018/238  E.- Sayılı dosyası ile görülen kamu davasında; 

Antalya Barosu Başkanlığı’nın    müştekiler yanında ve “suçtan zarar gören sıfatıyla” 

davaya ve duruşmalara katılma” talebi  reddedilmiştir. Verilen karar usul ve yasaya 

aykırıdır. Zira; 

Katılma dilekçemizde de belirtildiği şekilde  öncelikle 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun “Baroların Kuruluş ve Nitelikleri”  Başlıklı 76. maddesinin  4667 sayılı 

Kanun’la değişik 1 inci fıkrasında düzenlenen ;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” hükmü ile Barolara 

hukukun üstünlüğünü ve  insan haklarını savunmak ve korumak  ödevi yüklenmiştir. 

Ayrıca aynı Kanun’un “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 95 inci maddesine 4667 

sayılı Kanun’la eklenen 21 inci bendi ile de “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını  
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 savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak”, baroların 

görevleri arasında sayılmıştır.  

 

 Baroların kamu hizmeti yürütmesinden doğan sorumluluğu doğrultusunda 

çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alan ve bu bağlamda BM Çocuk hakları 

sözleşmesi ile diğer uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde Çocuk Hakları 

İhlallerinin İzlenmesi,  ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemenin izlenmesi, 

istismar ve ihmale uğrayan çocuklara temsil dahil her türlü hukuki yardımın 

sağlanması, konusunda çalışmalar yapmak BAROLARIN temel amaç ve görevleri 

arasındadır.    

 Tüm bu hususlar ile  kamu davasına katılma hakkının sadece şahsi hakları elde 

etmeye yarayan bir kurum olmayıp aynı zamanda maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasına ve bu yolla adaletin gerçekleşmesine ve toplumun huzur ve güven 

içinde yaşaması hizmet eden bir kurum olduğu  birlikte değerlendirildiğinde;  

katılma  talebimizin reddine karar verilmesi Ceza Kanunun amacıyla bağdaşmadığı 

gibi hukuk devleti ilkesinin gerekleri ile de bağdaşmamaktadır.  

 Takdir edileceği üzere hukuk devleti, en kısa tanımıyla; “ faaliyetlerinde hukuk 

kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet demektir.  

Bir başka tanımda hukuk devleti, vatandaşların hukukî güvenlik içinde 

bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu bir 

sistem olarak “ belirtilmiştir. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu 

kararlarda da hukuk devleti kavramı;  eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan 

haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil 

bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve 

tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı 

denetimine açık,  yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken 

anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlet “ 

Şeklinde tanımlanmaktadır. DOLAYISIYLA barış esasına dayalı hukuk toplumunda 

yaşama hakkına sahip olan herkesin, toplum barışını bozucu nitelik taşıması 

nedeniyle devletten;  suç işlenmesinin önlenmesini ve suçluların 

cezalandırılmasını talep hakkına sahip olduğunun kabulü gerekmektedir.  

 AYRICA, 5237 Sayılı TCK’nın 1. Maddesinde bireyin sahip olduğu hukukî değerler 

ile  hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkarılarak adalet ve 

güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak “Ceza 

Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk 

devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini 

önlemektir” şeklinde tanımlanarak kamu düzeni ve güvenliğinin korunarak suç 

işlenmesinin önlenmesi amacı ceza kanunun temel amaçları arasında sayılmıştır.  
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 Gene Birleşmiş Milletlerin 29 Kasım 1985 tarihli 40/34 sayılı “Suçtan ve 

Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel 

Prensipler Deklarasyonu” ile   ceza kanunlarının eylem veya ihmal yoluyla 

ihlal edilmesi nedeniyle, bireysel veya toplu olarak fiziksel veya ruhsal 

biçimde yaralanma da dahil  olmak üzere manevi acılar çeken, ekonomik 

kayba uğrayan veya temel hakları esas bir biçimde zayıflayan veya bu 

suretle zarar gören kimse mağdurdur.”denerek ;  MAĞDUR son derece geniş 

yorumlanırken  “suçtan zarar gören” kavramı mağdur kavramından daha da 

geniş yorumlanarak  “Suçun işlenmesiyle hukuken korunan menfaatleri doğrudan 

veya dolaylı ihlal edilen kimse, suçtan zarar gören olarak” tanımlanmıştır. Ve bu 

bağlamda  5271 S. CMK’nın 2,127,131,153,170,171,172,173,181,237,238,239,253. 

Maddeleri ile suçtan zarar görenlere  de son derece  geniş  hak ve yetkiler 

tanınmıştır.  

 

 11 çocuğun hayatını kaybettiği, 16 çocuğun ise basit tıbbi müdahale ile giderilemez 

şekilde yaralandığı Aladağ’da kaçak olarak işletilen  yurtta çıkan nedeni ile  YURDU 

İŞLETEN DERNEK YÖNETİCİLERİ,  YURT MÜDÜRÜ VE İHMAL SURETİYLE ÖLÜME 

SEBEBİYET VEREN KAMU GÖREVLİLERİ  HAKKINDA Kozan Ağır Ceza Mahkemesi 

2018/238 E.Sayılı  dosya ile görülen davaya katılma talebimizin hukuka uygun 

hiçbir gerekçe gösterilmeden reddi hukuka aykırıdır.  

 

SONUÇ VE İSTEM  : Arz edilen nedenlerle; Kozan Ağır Ceza Mahkemesi 

04.07.2019 t. ve 2018/238 e. Sayılı kararın “Açılan Kamu Davasına Müştekiler Yanında 

Katılma İstemimizin Reddine dair kısım yönünden; 

 Kararın İstinaf incelemesi neticesinde kaldırılarak davanın istinaf mahkemesinde 

yeniden görülmesine,  

 Davanın istinaf mahkemesinde yeniden görülmesi  mümkün değilse, hükmün 

bozulmasına ve dosyanın yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye 

gönderilmesine,   

Karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 08/07/2019 

                                                                                                             
İSTİNAF TALEBİNDE BULUNAN       
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

           ADINA 
            AV.POLAT BALKAN 
   ANTALYA BAROSU BAŞKANI 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNAN   : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

 

ŞÜPHELİLER   :2017-2019 YILLARI ARASINDA KEPEZ DEVLET  HASTANESİNDE 

GÖREV YAPAN KAMU GÖREVLİLERİ  

 

SUÇ TARİHİ    : 2017 YILINDAN İTİBAREN TEMADİ  

         

SUÇ                 :Zincirleme Olarak Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi. 

 

AÇIKLAMALAR :  

 27/08/2019 tarihinde basına yansıyan haberlerden Antalya Kepez Devlet 

Hastanesi’nde son iki yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen;  115’i Türk, 159’u 

yabancı 274 çocuğun  doğum yaptığı öğrenilmiştir. 

 Evrensel hukuk kurallarına göre 18 yaş altındaki tüm bireyler çocuk olarak 

tanımlanmaktadır. Çocuğun sağlığını, fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde 

etkileyen her tür cinsel davranış ve eylemler istismar olarak kabul edilir. Bir 

çocuğun gebe kalmış olması cinsel istismardır ve çocuğun cinsel yönden istismarı, 

5237 S. TCK 103 ve 104. Maddelerinde suç olarak düzenlenmiştir.  

 5237 S. TCK 280. Maddesinde düzenlenen “Görevini yaptığı sırada bir suçun 

işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara 

bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş 

tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.” Hükmü 

ile de sağlık çalışanları bu suçu kolluk kuvvetleri ve Savcılıklara bildirmekle 

yükümlü tutulmuştur.  

Kaldı ki, istismar edilen çocuk “Korunma İhtiyacı Olan Çocuk” olup, korunma ihtiyacı 

altında olan çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde 

belirtilen “Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin” uygulanması da zorunludur. Buradan 

hareketle 5395 Sayılı ÇKK 6. maddesinin 1. Fıkrasında  “Adli ve idari merciler, kolluk 

görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan 

çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme  
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Sayı:53/45                       05/09/2019 

 

 

 

ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 

TALEPTE BULUNAN : Antalya Barosu Başkanlığı Adına Av.Polat Balkan. 

KONU   : www.experhasar.com internet sitesinin erişim engeli talebidir. 

AÇIKLAMALAR  : 

Avukatlık Yasası 76. Maddesi gereğince 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.   

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 63. Maddesi gereğince Avukatlık yetkisi 

münhasıran avukatlar tarafından kullanılabilir. Nitekim söz konusu maddenin 3. Fıkrası 

aşağıdaki şekildedir; 

“..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…”  

Ancak maddenin açık lafzına rağmen son günlerde ülkemizde hızlı bir şekilde artan hasar takip 

merkezleri adı altında işlemler yapılarak vatandaşın sigorta işlemleri hukuken takip edilmekte, 

birçoğunda dosyalar temlik alınmakta ve böylece vatandaşların ciddi zararlarının doğmasına 

sebebiyet olunmaktadır. 

Nitekim erişiminin engellenmesini talep ettiğimiz internet sitesi incelendiğinde görülecektir ki, 

avukatların deneyimsizliklerine vurgu yapılarak işin bir başka avukata verilmesi halinde 

uzun süreceği belirtilmekte, avukatlık kanununa aykırı bir şekilde tüm masrafların 

kendileri tarafından yapılacağı belirtilmekte, en önemlisi de avukat olunmamasına 

rağmen avukatlara münhasır haklar kullanılmaya çalışılmaktadır. 
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Söz konusu internet sitesi açık bir şekilde yargının kurucu unsuru olan avukatları 

kamuoyundaki saygınlığını küçük düşürdüğü de konunun bir başka önemli tarafıdır. 

Bu konuda tarafımızca ilgililer hakkında ayrıca suç duyurusunda da bulunulacak olup ancak 

öncelikle ivedi olarak çözüm olması amacıyla 5651 sayılı yasa kapsamında sayın Hakimliğinize 

başvuru zorunluluğu doğmuştur. Nitekim ilgili yasanın 9/1. Maddesi gereğince URL adresine 

erişimin engellenmesi Sayın Mahkemeniz yetkisi dahilindedir. 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda izah edilenler ve re’sen nazara alınacak sair sebeplerle, 

www.experhasar.com URL adresine erişimin 5651 Sayılı Kanunun 9/1. Maddesi gereğince 

engellenmesine, karardan bir örneğin yasanın 9/5 maddesi gereğince erişim sağlayıcıları 

birliğine gönderilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.  

                                                                                                                             

               Antalya Barosu Başkanlığı 

                     Adına 

                     Av. Polat BALKAN 

 

 

Eki  : İnternet Sitesi Çıktısı 10 Sayfa. 
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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDEN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

Meltem Mah. 3222. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa/ANTALYA 

 

ŞÜPHELİLER :GÖÇ HUKUK OFİSİ VE TC EVRAK TAKİP OFİSİ YETKİLİLERİ Altay 

Çeşme Mh. Oba Çıkmaz Sk. (Maltepe Kaymakamlık Karşısı) Aydoğdu 

İş Hanı 2. Kat D: 4 Maltepe-İSTANBUL 

SUÇ   :1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35.,48. ve 63. Maddelerine 

aykırılık.  

AÇIKLAMALAR :  

Belirtilen yerde çalışan şüpheli/şüphelilerin Türkiye’de Avukatlık Ruhsatı olmamasına 

karşın; vatandaşlara kendi danışmanlık ofisinde hukuki danışmanlık yaparak mütalaa 

vermek, sözleşmeler hazırlamak ve benzeri yalnızca avukatların yapabileceği işlemleri 

kanuna aykırı şekilde yaptığı, yürüttüğü ve bu yolla kazanç elde ettiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca açılı bulunan facebook sayfasında kamu hizmeti yapıldığına dair ifade ile birlikte 

firmanın tabela isminde TC Evrak Ofisi ibaresinin kullanılması yabancıların nazarında 

devlet dairesi izlenimi sağlamaktadır.  

Bunun yanında yabancı ülke vatandaşlarınca mesleğimize duyulan saygı ve güven, yine 

bu firma tarafından isminde ve sayfasında Göç Hukuk Ofisi ibaresinin ve e posta adresi 

olarak asavukat ve avibrahimkaygusuz kullanıcı adıyla başlayan mail adresinin 

kullanılıyor olması bu izlenimin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.  

Yetkili olarak bulunan şahsın gerçekten avukat olduğunun tespit edilmesi halinde dahi 

devlet dairesi izlenimi vermeye yönelik hareketin inkarına sebep olmamalıdır. Kaldı ki 

asgari her avukat meslektaş bu şekilde bir faaliyete girmeyeceğini bileceğinden dolayı 

ismi geçen şahsın avukat olmadığı kanaatindeyiz.  

Şüpheli/şüpheliler sürdürdükleri faaliyetlerin reklamlarını da facebook ve benzeri sosyal 

medya hesapları üzerinden yapmaktadır. 

Sayın Savcılık makamınca da bilindiği üzere, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız 

Avukatların Yapabileceği İşler” başlıklı 35. Maddesinin 1. Fıkrasında, ‘’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  
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savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda 

yazılı avukatlara aittir.’’  

Yine aynı kanunun 63. Maddesinde ‘’Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten 

yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra 

işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar.’’ Denilerek 

avukat olmayan kimselerin avukatlık mesleğini icra eder biçimde kendini tanıtması, 

hukuki mütalaa vermesi kanuna aykırıdır.  

Avukatların avukatlık faaliyetini ne şekilde yürütecekleri Avukatlık Kanununda açıkça 

izah edilmektedir. Avukatlık Kanunu’nun 12. Maddesine göre avukatlıkla bağdaşacak 

şekilde ticaret yapmaya ilişkin sınırlamalar düzenlenirken, avukatlıktan başkaca kazanç 

getirici işler kastedilmiştir. Kaldı ki Avukatlık Kanunu 48. Maddeye göre de avukata çıkar 

karşılığı iş getirmek hem avukat açısından hem de aracılık eden şahıs açısından hapis 

cezasını gerektirir bir fiildir.  

Ayrıca avukatlık mevzuatı gereği bir avukat başka bir firma ve meslek erbabı  ile aynı 

ofiste faaliyet gösterememektedir.  

Bu sebeplerle yukarıda belirttiğimiz tüm hususların soruşturma esnasında gözönünde 

bulundurulması gerektiğinden ayrıca izah edilmiştir.  

Şüpheli/şüphelilerin ekte sunulan sosyal medya paylaşımları ile web sitesi ekran 

görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, gerçekte bir danışmanlık ofisi altında faaliyet 

gösteren iş takipçiliği yaptığı açıkça anlaşılan bir firma olduğu halde, hukuki faaliyetlerde 

bulunduğu, buna ilişkin olarak kazanç sağladığı görülmektedir.  

Bunun yanı sıra vatandaşların kamu kurumu izlenimi uyandırmak suretiyle kandırılmak 

suretiyle kazanç sağladıkları ve muhtemel hak kayıplarına sebebiyet verdikleri ya da 

verecekleri de aşikardır.  

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde de web adresi olarak goctchukukofisi.com 

uzantısı kullanmakta olan şüpheli ya da şüphelilerin tespiti ile yukarıda belirtilen gerekçe 

ve nedenlerle cezalandırılmaları amacıyla işbu dilekçeyi sunmak gerekmiştir.  

DELİLLER               : Ekran görselleri, firmaya ilişkin yapılan şikayet ve suç 

duyurularının Türkiye çapında UYAP ÜZERİNDEN araştırılması ve dosya içerisine 

araştırma sonucunun alınması. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenler ile; Göç Hukuk ofisi 
ve Göç TC Evrak Ofisi adı altına faaliyet gösteren işbu firmanın yetkililerinin tespiti ile haklarında 
gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla dava açılmasını  saygılarımla  arz ve 
talep ederim. 23/09/2019   

         
             Av. Polat BALKAN 

 Antalya Barosu Başkanı 

EK:Web sitesi ve facebook paylaşım sayfası ekran görüntüleri 
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ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 
 

 
SORUŞTURMA NO: 2019/50571 
 
KARAR NO  : 2019/45636 
 
İTİRAZ EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
     Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa/ANTALYA 
 
ŞÜPHELİ  :MUHAMMER BAYIR 

Kültür Mah. 3887. Sk. No:5 Bahri Bayır Apt. K:2 D:5-Kepez-
ANTALYA 

 
KONU  : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/50571 Sor. No ve 2019/45636 
Karar No.’lu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına itirazımız hakkındadır. 
 
AÇIKLAMALAR; 
 
Savcılık makamına sunduğumuz 02/07/2019 tarihli dilekçe ile şüphelinin Avukatlara 
münhasır olan hak ve yetkileri kullandığı belirtilerek bu suretle de şüphelinin 
cezalandırılması talep edilmiştir. 
 
Savcılık makamı yapılan tahkikatta şüphelinin eylemlerinin sabit olduğunu ancak 
Avukatlık Kanunu 63/1. Maddesi gereğince idari para cezası yaptırımına tabi olduğunu 
bu suretle dosyanın İdari Yaptırım Bürosuna gönderilmesine, kamu adına kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar vermiştir. 
 
Avukatlık Kanunu 63. Maddesi şu şekildedir;  
 
“Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması:  
 
Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, 
şahıslarına ait olmıyan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve 
avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar 
avukatlık  
unvanını da taşıyamazlar. (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/40 md.) Şu kadar ki, baro 
levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren 
avukatlar durumları  
hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla 
sadece avukat unvanını kullanabilirler. (3)  
 
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde 
bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına 
kadar idarî para cezası verilir.  
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(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.  
 
Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı 
öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu 
Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir.” 
 
Maddenin 3. Fıkrasında açık bir şekilde Avukatlık yetkisini kullanan kişiler 
hakkında idari para cezasına ek olarak hapis cezası verileceği de öngörülmüştür. 
Şüpheli ifadesinde açıkça eylemini örtülü olarak ikrar etmiştir. Nitekim savcılık makamı 
da itiraza konu olan kararında eylemin suç olduğunu ancak yaptırımın sadece idari 
yaptırım kararı olduğunu ifade ederek hukuki nitelemede hataya düşmüştür. Oysa 
ki şüphelinin ele geçirilen kartvizitinde Avukat olan eşinin adresinin yazıyor olması da 
değerlendirildiğinde Avukat olarak iş yaptığı sabittir. Bu suretle Avukatlık Kanunun 63/3. 
Maddesi esas alınarak kovuşturmaya devam edilmesi gerekmektedir. 
 
Tüm bunların yanı sıra şikayet dilekçemizde belirttiğimiz gibi şüphelinin eylemi Türk 
Ceza Kanununun; 
 
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 beşbin güne kadar adlî para cezası verilir. 
 
Hükmüne de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 
 
Huzurdaki dosyanın özü dosya içerisinde bulunan kart vizitte görüldüğü üzere Avukat 
olmadığı halde şüpheli Muammer Bayır’ın Avukatmış gibi hareket etmesidir. Şüpheli, 
yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil etmiş ve Avukatların 
kullanması gereken hak ve yetkileri kullanmışçasına bazı davranışlar içinde bulunmuştur. 
Şüphelinin yaptığı eylem savunma mesleğinin itibarını açıkça zedelemekte ve yargıya 
duyulan güvenin kaybedilmesine sebep olmaktadır.  
 
İSTEM VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve Sayın Hâkimliğinizce re’sen değerlendirilecek 
sebeplerle, itirazın kabulü ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/50571 Sor. No ve 
2019/45636 Kar. No.’lu kovuşturmaya yer olmadığına dair kararının kaldırılmasına ve 
neticeten  şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kamu davası açılmasını ve 
cezalandırılmasının sağlanmasını dilerim.03/10/2019 

 
    Av.Polat BALKAN 
Antalya Barosu Başkanlığı 
 
EKİ  : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/50571 Sor. No ve 2019/45636 
Kar. No.’lu Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı. 
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                                                ANTALYA 2. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE  

ANTALYA 1. SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

 

 

DOSYA NO       : 2019/4065 D.İş. 

İTİRAZ EDEN : Antalya Barosu Başkanlığı Adına Av. Polat BALKAN 

KONUSU         : www.goctchukukofisi.com URL adresi uzantılı web adresi ile aynı 

adres kullanıcı isimli Facebook paylaşım sitesinde bulunan sayfa ile ilgili erişim engeli 

kararı verilmesi talebidir. 

 

TEBLİĞ        : 16.10.2019 

 

AÇIKLAMA      :  

 25.09.2019 tarihinde yapılan başvuruda özetle http://www.goctchukukofisi.com 

URL adresli sitenin ve Göç Hukuk Ofisi ve Göç T.C. Evrak Takip Danışmanlık başlıklı 

Facebook sayfasının avukat olmadığı halde avukatlık işi ile uğraştığını beyan etmesi 

sebebiyle engellenilmesi talep edilmiştir. Mahkemece talep kişilik hakkına tecavüz 

etmediği, sayfaların avukat İbrahim Kaygusuz gereğince kullanılıp kullanılmadığının 

anlaşılamadığından, gottchukukofisi.com adresine girilememesi ve bu hususta bir 

soruşturma olup olmadığının bilinmemesi sebebiyle talebin reddine karar verilmiştir. Bu 

karar zannımızca hatalıdır, şöyle ki; 

Mahkemece re ‘sen araştırma ilkesi gereğince Barolar birliğine sorularak Av. İbrahim 

Kayuguz isimli kişinin gerçekten avukat olup olmadığı öğrenilebileceği gibi, baroya kayıtlı 

bir avukat olması halinde kendisinin bilgisine başvurularak böyle bir siteye sahip 

olmadığı sorulabilir. Sayın mahkemece burada eksik inceleme yapılmıştır. 

http://www.goctchukukofisi.com adresinin anlık olarak erişilebilir olmaması halinde -ki 

tarafımızca siteye erişim sağlanabilmektedir.- Google’ın önbellekleme hizmeti sayesinde 

sitenin geçmişte yedek alınmış bir önbellek haline her zaman ulaşılabilecektir. Sitenin 

yedeklenmiş Google görüntüsü; 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HAg2qQscXkcJ:goctchukukofi

si.com/+&cd=1&hl=tr&ct=clnk&gl=tr&lr=lang_tr%7Clang_en 

Kişilik haklarının 5651 sayılı kanun gereğince ihlal edilmediği düşünülemez zira Barolar 

birer tüzel kişiliktir. Tüzel kişi olarak başvuru yapan ve kuruluş amacına tehdit oluşturan 

bir hususta başvuru yapan baronun başvurusunun 5651 sayılı kanunun  
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9. Maddesinde yazılı kişilik haklarının ihlal edilmemesi sebebiyle reddedilmesi hukuka 

aykırıdır. 

Hakimlikçe ret sebepleri arasında erişim engellenilmesi talep edilen site ve site sahibi 

kişilere karşı soruşturma açılıp açılmadığının belli olmaması sebebiyle talebin reddine 

karar verilmiştir ki zannımızca re ‘sen inceleme ilkesi gereğince UYAP üzerinden 

hakimliğinizce öğrenilebilecek bir bilgi sebebiyle ret kararı verilmesi de hukuka aykırıdır.  

     Tüm saygımız ile sırf dosyanın incelendiği ve bir başka değişik iş dosyasının bitirildiğini 

düşünen sayın hakimlikçe verilen karar vatandaşların mağduriyete uğramasına yol 

açmaktadır. Hukukçular olarak hukukun temel amacının hukuki bilmeyen kişilerin 

korunması olduğunu unutmamalıyız. Bu yolla hangi hukuk şirketi vize-oturma izni vb. 

işlerle uğraşırken aynı zamanda dava işlerinizle ilgilenildiğini iddia eder araştırılmalıdır. 

Avukatlar mesleğini icra ederken levhaya kayıt olur, adresi belli olur ve mesleki 

sorumluluğu olur kısaca müvekkilini zarara uğratma kastı güdemez ancak avukat 

olmayan kişilerin avukat gibi hareket etmesine izin verildiği ve kanunun sırf lafzına bağlı 

kalındığı ruhunun anlaşılamadığı her gün vatandaşlarımız kim olduğu bilinmeyen ve 

herhangi bir kayda tabi tutulmayan kişilerin inisiyatifine bırakılmaktadır. 

 

 Yukarıda açıklanan sebeplerle Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 2019/4065 D.İş. 

sayılı kararına itirazlarımızı sunmak zorunluluğu doğmuştur.  

 

SONUÇ VE İSTEM : 

Yukarıda açıklanan ve re ’sen tespit edilecek sebeplerle; 

Antalya 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2019/4065 D.İş. sayılı dosyasındaki erişimin 

engellenilmesini reddi yönündeki kararın kaldırılmasına, 

http://www.goctchukukofisi.com ve eklerine erişimin engellenilmesine, 

Facebook üzerindeki Göç Hukuk Ofisi ve Göç T.C. Evrak Takip Danışmanlık sayfasının 

erişiminin engellenilmesine ve Facebook Inc. Şirketine erişimin engellenilmesi 

hususunda işlem yapılması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesi Antalya 

Barosu adına arz ve talep olunur. 21/10/2019 

 
     Av.Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE  

GÖNDERİLMEK ÜZERE  

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

DOSYA NO     : 2019/66164 Hz. – 2019/50898 K. 

İTİRAZ EDEN  

İHBARDA BULUNAN   : Antalya Barosu Başkanlığı  

SUÇ     :Kamu Görevlisinin Zincirleme Olarak Suçu 
Bildirmemesi 

SUÇ TARİHİ VE YERİ  : 2017 Yılından İtibaren Temadi -ANTALYA 

KONU : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 04/10/2019 Tarih 
ve                   2019/66164 Hz.-2019/50898 K. Sayılı 
Takipsizlik   Kararına İtiraz. 

OLAY     :  

27.08.2019 tarihinde basına yansıyan haberlerden Antalya Kepez Devlet 

Hastanesi’nde son iki yılda yaşları 14 ile 17 arasında değişen;   115’i Türk, 159’u yabancı 

274 çocuğun  doğum yaptığı öğrenilmesi üzerine ; son iki yılda Kepez Devlet Hastanesinde 

doğum yapmış olan yaşları 14 ile 17 arasında değişen  115’i Türk, 159’u yabancı olmak 

üzere toplam 274 CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU çocuk yönünden 5237 S. TCK 278 ,279  ve 

280.  maddeleri ile 5395 s. Çocuk Koruma Kanunu 6/1 maddesine aykırılık noktasında 

olayda ihmali olan kamu görevlilerinin tespiti  ile sorumlular hakkında gerekli 

soruşturmanın başlatılarak haklarında kamu davası açılması istem ve 274 çocuk 

tarafından dünyaya getirilen bebeklerin akıbetlerinin araştırılması istemiyle  açık kimlik 

bilgileri soruşturma safhasında belirlenecek kamu görevlileri hakkında  suç duyurusunda 

bulunulmuştur.  

 

Ancak, soruşturmayı yürüten Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca;  son iki yılda 

Kepez Devlet Hastanesinde doğum yapmış olan yaşları 14 ile 17 arasında değişen  115’i 

Türk, 159’u yabancı olmak üzere toplam 274 CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU çocuk 

yönünden 5237 S. TCK 278 ,279  ve 280.  maddeleri ile 5395 s. Çocuk Koruma Kanunu 6/1 

maddesine aykırılık noktasında  hiçbir araştırma yapmadığı gibi başvuru dilekçemizde 

açıkça son iki yılda Kepez Devlet Hastanesinde doğan bebeklerin  akıbetlerinin de 

araştırılması talebimiz olmasına rağmen bu yönde bir araştırma da yapmaksızın şikayete 

konu doğum olaylarının meydana geldiği Kepez Devlet Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından gönderilen belge ve  kayıtlarla yetinmek suretiyle şüpheliler  hakkında  

kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir.  
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İTİRAZ NEDENLERİ   :  

 Şüpheliler tarafından 5395 Sayılı ÇKK 6. maddesinin 1. Fıkrası gereğince bu 

çocuklar tamamı ile ilgili olarak Adli makamlara bildirim yapılıp yapılmadığı,  Adli 

makamlarca da bu çocuklar yönünden esaslı bir soruşturmanın yürütülüp 

yürütülmediği araştırılmadan takipsizlik kararı verilmesi eksik incelemeye 

dayalı olduğundan karara öncelikle bu yönden itiraz ediyoruz.  

 Yürürlükteki mevzuat gereği,  İstismar edilen çocuğun aynı zamanda “korunma 

ihtiyacı olan çocuk” olduğundan hareketle SON İKİ YILDA KEPEZ DEVLET 

HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN Korunma ihtiyacı altındaki çocuklar hakkında 

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 5. maddesinde belirtilen “koruyucu ve 

destekleyici tedbirlerin” uygulanması yönünden; Sosyal Hizmetle İl Müdürlüğüne 

bildirimde bulunulup bulunulmadığı,  bildirimde bulunulan çocuklar yönünden 

hangi koruyucu tedbirlerin alındığı, alınan koruyucu tedbirlerin uygulanıp 

uygulanmadığı ve son iki yılda Kepez Devlet Hastanesinde doğum yapan 

çocukların kaç tanesinin Devlet Korumasında olduğu araştırılıp irdelenmeden 

takipsizlik kararı verilmesi eksik incelmeye dayalı olduğundan karara bu yönden 

de itiraz ediyoruz.  

 Son iki yılda kepez Devlet Hastanesinde doğum yapan çocuk sayısı yönünden   

Basına yansıyan haberlerde verilen  sayı ile  İl Sağlık Müdürlüğü  tarafından 

verilen sayı arasındaki fahiş  farkın, daha kapsamlı bir araştırmayı gerekli 

kıldığından hareketle SON İKİ YILDA KEPEZ DEVLET HASTANESİNDE MEYDANA 

GELEN TÜM DOĞUMLARIN DA MERCEK ALTINA ALINMASI ve bu BAĞLAMDA 

 KEPEZ DEVLET HASTANESİNDE DOĞAN ÇOCUKLARIN AKIBETLERİ DE 

ARAŞTIRTILMAK SURETİYLE İHMAL VE İSTİSMARIN her yönü ile  araştırılması 

gerektiği halde  bu yönde hiçbir araştırma yapılmaksızın  sadece  İl Sağlık 

Müdürlüğü  ile doğumların meydana geldiği Kepez Devlet Hastanesi kayıtları esas 

alınarak takipsizlik kararı verilmesi eksil inceleme ve hatalı değerlendirmeye 

dayalı olduğundan verilen takipsizlik kararına süresi içinde itiraz ediyoruz.  

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

                                           Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 04/10/2019 tarih ve 

2019/66164Hz.–2019/50898 K.Sayılı takipsizlik kararına itirazımızın kabulü ile 

kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılarak şüpheliler hakkında kamu davası 

açılmasına, karar verilmesini arz ve talep ederim. 22/10/2019 

 
       Av.Polat BALKAN 
Antalya Barosu Başkanı 
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                      ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 
                                                                                            
  -Yürütmenin durdurulması istemlidir- 
 
 
DAVACILAR  : 1) Antalya Barosu Başkanlığı 
                           Meltem Mah. 3822 Sok. Barohan K:2 Muratpaşa-ANTALYA 
                         2) Av.Muhammet YILDIRIM(Antalya Baro sicil :5658) 
                                                  Elmalı mah. 1.sokak. 38/7 Uysal İşhanı Muratpaşa Antalya 
 
DAVALI  : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 
                       Meltem Mah. Dumlupınar Blv. No:07030 Muratpaşa Antalya 
                
KONU   : Davalı idareye yazı yazılmasına sebep olan idari eylemin ve Antalya 
Cumhuriyet Başsavcılığı 09.09.2019 tarih ve B.M.2019/13965 sayılı ve  Antalya 
CBS  14/10/2019 tarih ,2019/2809 muh sayılı, Genel sorgu talebi konulu idari 
işlemlerinin öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına ve yapılacak yargılama sonunda iptali 
isteminden ibarettir. 
 
AÇIKLAMALAR            : 
 
Olayın özeti :                                                                                                                                 
 
Antalya Barosuna mensup Avukatlardan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yeni bir 
uygulamaya başladığı, uygulama ile gerek vatandaşların gerekse de Avukatların 
müvekkilleri veya kendileri hakkında devam eden soruşturma dosyalarını 
öğrenebilmek için ancak suç tipi ve suç tarihini belirtilme zorunluluğunun 
başladığı ve bu uygulamanın açıkça savunma hakkını kısıtlar mahiyette olduğu 
belirtilerek uygulamanın kaldırılması için şikâyette bulunulmuştur. 
 
Bu durum üzerine Antalya Barosu Başkanlığı tarafından Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığına hitaben  28.08.2019 tarih ve 172 sayılı yazı yazılmış ve ilgili yazı da özetle 
gerek Avukatların gerekse de vatandaşların kendileri veya müvekkilleri hakkında devam 
eden soruşturma dosyalarını öğrenebilmek için suç tipi ve suç tarihi belirtilme 
zorunluluğunun kişinin soruşturmayı öğrenme hakkını kısıtladığını, Bilgi Edinme 
Kanununa aykırı olduğu, diğer Adliyelerde bu uygulamanın yapılmıyor olması nedeni ile 
işlemin bu yönden de sakat olduğu, uygulama ile silahların eşitliği ilkesinin zedelendiği 
belirtilerek idari işlemin iptali talep edilmiştir. 
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 09.09.2019 tarih ve B.M.2019/13965 sayılı cevap 

yazısında soruşturma yapıldığı kendisine bildirilmeyen vatandaşın rastgele ön büro ya 

da danışmaya müracaat ederek kendisi hakkında soruşturma olup olmadığını 

sorgulatmak istemesinin CMK 157/1, 4982 Sk.20.madde, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk 

Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin 

Yürütülmesine dair yönetmelik hükümleri uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma  
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usul işlemlerinin gizli olduğu hükmü gereğince talebin kanuna aykırı olduğu esasen buna 
riayet edilmemesi halinde suç örgütlerinin sürekli kendileri hakkında soruşturma olup 
olmadığını sorgulatarak bu yönde bilgi alarak haklarındaki  
 
soruşturmalar ile ilgili delilleri karartacakları ve soruşturmayı akamete uğratacakları 
ifade edilerek uygulamanın devamı yönünde gidileceğini belirtmişlerdir. 
 
14/10/2019 tarihinde Avukat Muhammet YILDIRIM'ın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 
Ön büroya yaptığı yazılı başvuru ile Vekaletnameli vekil olarak Antalya 4.Ağır ceza 
mahkemesinde hakkında kamu davası açılan ve müdafiliğini yaptığı Hacı Bayram Yantürk 
hakkında soruşturma dosyasının olup olmadığına ilişkin TC numarası ile sistem 
üzerinden genel sorgu yapılmasını talep etmiştir. 
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 14/10/2019 tarih 2019/2809 Muh sayılı yazısı ile 
Avukat Muhammet YILDIRIM'ın talebini reddetmiş olup, red yazısında özetle 
:      "...Müvekkiliniz hakkındaki genel sorgu talebinizle ilgili olarak Antalya Baro 
Başkanlığı'nın 28/08/2019 tarih ve 172 sayılı yazısına istinaden Cumhuriyet 
Başsavclığımızca Antalya Baro Başkanlığına hitaben yazılan 09/09/2019 tarih ve 
2019/13969 B.M. Sayılı, vatandaşların kendileri hakkında ya da avukatların 
müvekkilleri hakkında herhangi bir soruşturma olup olmadığı konusunda genel 
sorgulama yapılamayacağına ilişkin yazımız ve Antalya Barosunun ilgili yazısı 
ektedir. " diyerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 09/09/2019 tarih, 
B.M.2019/13965 sayılı hukuka aykırı olarak ele alınmış ve Savcılık Ön büro çalışanlarının 
çalışma şekil ve işleyişine ilişkin  direktif veren idari bir işlem tesis etmiştir. 
 
Esasa ilişkin beyanlarımız: 
 
Dava konusu idari işlem nedeni ile şu anda gerek vatandaşlar gerekse de Avukatlar 
kendileri veya müvekkilleri hakkında soruşturma bilgisine rahatlıkla 
ulaşamamaktadırlar. Yapılan idari işlem açıkça Avukatlık hak, görev ve 
yetkilerinin engellenmesi mahiyetinde olup yapılan idari işlemin unsurları 
yönünden de hukuka aykırılığı işbu dilekçemizle sayın mahkemenize ispat 
edilecektir. Aynı şekilde vatandaşın kendi başvurusunda dahi düzenleyici bir idari işlem 
ile bilgi edinme hakkının kısıtlanmasının gerek hukuk kurallarımız gerekse de hukuk 
devleti ilkesi yönünden açıklanabilir bir durum değildir. 
 
Davalı yan daha önce de Avukatların dosyayı vekaletname olmaksızın sorgulama 

yapamayacağı ve dosya inceleyemeyeceği yönünde uygulama başlatmışsa da Adalet 

Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 22.01.2019 tarih ve 19120602-045-02 -

00142019-E.113/7003 sayılı yazısı doğrultusunda bu uygulamadan vazgeçmiştir. 

Gerçekten de ekte değerlendirmenize sunduğumuz ilgi yazı da Adalet Bakanlığı Ceza 

İşleri Genel Müdürlüğü hukuk devleti ve Avukatlık kanununa uygun bir şekilde Avukatın 

vekaletname olmaksızın dosya inceleyebileceği yönünde görüş bildirmiştir. Ancak ne var 

ki davalı idarenin bu uygulaması ile Avukatın müvekkili hakkında dosya bulması  

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

Free Hand



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

imkansız kılınmakta ve dolaylı olarak  Avukatlık hak, görev ve yetkilerinin engellenmesi 
mahiyetine dönüşmüş olmaktadır. 
 
Ayrıca davalı yan verdiği cevap yazısında yönetmelik hükümlerinden bahis ederek 
sorgulamaların ancak suç tipi ve suç tarihinin belirtilerek yapılabileceğini belirtmekte 
aksinin yasaya ve yönetmeliklere aykırı olacağı yönünde görüş bildirmiştir. O halde 
açıktır ki, şu anda Türkiye’de ki 80 il merkezindeki Adliyelerde ve daha öncesinde de 
Antalya Adliyesinde de açıkça yasalara, yönetmeliklere aykırı işlemler yapılmıştır. Bu 
uygulama hukuka uygun ise diğer tüm Adliyeler için açıkça inceleme ve soruşturma 
yapılması gerekmektedir. Oysa ki asıl olan, hukuka uygun olan vatandaşların ve 
Avukatların savcılık dosyalarının sorgulamasını yapabilmesi ve kendileri, müvekkilleri 
hakkında yürütülen soruşturmalardan bilgi edinebilmesidir. Unutulmamalıdır ki 
Anayasanın “Temel Hak ve Hürriyetlerin sınırlaması” başlıklı 13.maddesi açıktır. CMK 
157. Maddede belirtilen gizlilik, savunma hakkına zarar vermemek şartıyla soruşturma 
evresindeki usul işlemlerinin gizliliğini öngörmektedir. Başka bir ifade ile kişinin kendisi 
veya Avukatın müvekkili hakkında açılmış dosyaları öğrenebilmesinin engellenmesi 
anlamını taşımamaktadır.  Bu durumun aksine hareket açıkça soruşturma aşamasında 
“silahların eşitliği” ilkesini bozduğu ve keyfi kullanıldığı anlamına gelmektedir. 
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan yazılı başvuruda 1136 sayılı avukatlık 
kanunun 2. Ve 46. Maddeleri ile 4982 sayılı kanun 6. Ve 12. Maddelerine atıf yapmak 
suretiyle aslında Avrupa İnsan hakları sözleşmesi 6.maddenin ve Anayasa 36.maddenin 
ihtiva ettiği adil yargılanma hakkının kullanılması için girişimde bulunulmuştur. Zira 
adil yargılanma hakkının kullanılabilmesi için savunma yapacak kişinin veya 
müdafisinin öncelikle sanık/şüpheli hakkında açılmış soruşturma ve dava bilgisine 
ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu durum, "silahların eşitliği ilkesi" bakımından da büyük 
önem arz etmektedir. 
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı aldığı karar doğrultusunda ; soruşturma yapılmakta 
olan şüphelilerin soruşturma bilgilerini öğrenmek için yaptığı başvuruda olay tarihi ve 
suç türü bilgisinin doğru olarak nokta atışı söylenmesi halinde bilgi verileceğini ifade 
etmektedir. Bu karar doğrultusunda şunu sormak durumundayız: 
 
* Eğer şahsın birden fazla olaya karışması söz konusu ise bu takdirde her olayın tarihini 
ve  o tarihe ilişkin işlem yapılan suç türünü bilmesi veya doğru hatırlaması nasıl 
beklenebilir? 
 
*Eğer doğru hatırlamazsa savunma hakkını kaybedeceğine ilişkin yasal bir düzenleme 
var mıdır? 
 
*Avukatın mesleki faaliyeti çerçevesinde, müvekkili hakkında savunma görevini, delil 
toplanması istemini ve diğer talep ve işleri dile getirebilmesi için soruşturma numarası 
veya dava dosya numarasını öğrenmesinin önüne geçilmesi hukuk devleti ile bağdaşır 
mı ? 
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*Gerek Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde  bilgi edinmek gerekse Adil yargılanma 
hakkını ve Savunma hakkını kullanmak isteyen kişinin hakkında açılan dava veya 
soruşturma bilgisini öğrenmesi keyfi, hukuki dayanaktan yoksun olarak 
engellenebilir mi? 
 
 
1-)Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının almış olduğu 09/09/2019 tarihli kararın 
idari işlem mahiyetinde olduğuna ilişkin savlarımız: 
 
İdari işlem kavramı, oluşum biçimleri ve hukuki otoriteleri bakımından çeşitlilik 
gösteren hukuki işlemleri kapsaması itibariyle homojen bir kategori teşkil etmez. Öte 
yandan İdarenin yaptığı tüm işlemler idari nitelikte değildir, bu bakımdan idari işlemler 
"idarenin işlemleri " olarak adlandırabileceğimiz daha geniş bir ayrımın içinde yer 
alırlar. 
 
Esasında yargı organlarının bazı işlemleri , esasen uyuşmazlıkların hukuk kurallarının 
uygulanmasıyla " kesin surette " karara bağlanarak çözümlenmesini ifade eden yargısal 
faaliyetin kapsamına girmezler. İdari nitelikte oldukları belirtilen bu işlemlerin bir kısmı 
, yargı organlarının kendi çalışma düzenine ilişkindir. Danıştay bu doğrultuda, Yargıtay 
Başkanlar Kurulunun Yargıtay Daireleri arasında iş paylaşımına ilişkin bir kararını 
"görülen hizmetin idari niteliğini" dikkate alarak, idari bir işlem olarak değerlendirmiş ve 
denetlemiştir. (Danıştay 12. Daire 19.3.1979,  1978/7347 E., 1987/1785K.) 
 
İdari makamlar dışında kalan organlar tarafından yapılan bazı işlemlerin idari işlemler 
olarak kabul edilmeleri, söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağladıkları faaliyetin 
niteliğinden kaynaklanır. Zira yasama ve yargı organları , kimliklerini belirleyen ve asli 
fonksiyonları  olan yasama ve yargı faaliyetinin yanında "idari nitelikli" etkinliklerde de 
bulunurlar. Bu bakımdan "idare işlevi ", sınırlı bir çerçeve dahilinde olsa da, yapısal 
anlamda idarenin dışında kalan organlarca da yürütülmektedir. 
 
Bunun yanı sıra İdari işlemlerin , "idare işlevi" nin yerine getirilmesini sağlayan hukuki 
işlemler olarak tanımlanmaları, idare işlevi kavramının açıklığa kavuşturulmasını 
gerektirir. 
 
Yapısal anlamda İdarenin dışında kalan yasama ve yargı organlarının ayırt edici 
nitelikteki fonksiyonlarının yanında kendi işleyişlerini sağlamak için, farklı türden 
etkinliklerde bulundukları aşikardır. Bu nedenle bu organların yönetimleri altında 
bulunan mal ve kişilerle ilgili olarak " idari işlemler" yapabildikleri kabul edilir. Bu 
bakımdan idari işlev ölçütü, tanımlanmasının zorluğuna rağmen idari makamlarca tesis 
edilmemiş olan çeşitli işlemlerin idari yargı denetimine tabi tutulmasını sağlamaktadır. 
Bu nedenle İdari yargı mercileri işlevsel ölçütten sıklıkla faydalanırlar. 
  
Danıştay : Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun, bir Yargıtay hakiminin görevli olduğu 

dairenin değiştirilmesine ilişkin kararını, "adı geçen kurulun idari işlevi nedeniyle tesis 

edilen, tek yanlı irade açıklaması ile hukuki varlık kazanan,{...} kesin ve yürütülmesi  
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gereken  ve bu haliyle idari davaya konu olabileceği açık olan bir idari işlem" olarak 
nitelemiştir.(Danıştay5.Daire 17.5.1996 1995/4416E., 1996/1911K. )   
 
Bu bakımdan Devlet organlarının tesis ettiği muhtelif işlemlerin işlevsel ölçüte 
dayanılarak idari işlem niteliğinde kabul edilmeleri uygulamada ve öğretide 
yerleşmiş bir ilkedir. 
 
Diğer belirleyici ölçüt olarak Kamu Gücü Ayrıcalığı ölçütü bakımndan Antalya 
Cumhuriyet Başsavcılığının kararını değerlendirecek olursak : 
  
Şüphesiz ki söz konusu karar kamu gücü ayrıcalığını ihtiva etmektedir. İdarenin kamu 
gücü kullanması, İdarenin ilgililerin iradesinden bağımsız suretle tek yanlı işlemler veya 
eylemler yapmasını ve gerektiğinde bunları zorla yerine getirebilmesini ifade 
etmektedir. Kamu gücü ölçütü İdari işlem kavramının anlaşılması bakımından büyük 
önem taşımaktadır. Zira, İdari yargı mercileri hukuki işlemlerin idari nitellikte olup 
olmadıklarını belirlerken kamu gücü ölçütünden sıklıkla yararlanmaktadır.Kaldı ki ; 
idari işlemler idarenin, işlevine ilişkin olarak kamu gücü kullanılmak suretiyle yaptığı 
tek yanlı irade açıklamalarıdır. İdarenin idari işlem yaparken kamu gücü kullanması 
sebebiyle takdir yetkisinin bulunduğu hallerde bu takdir yetkisinin kullanımı ve yargısal 
denetimi ayrıca önem taşımaktadır. 
 
İdari işlemler, kural olarak idari makamlarca , istisnaen de idare dışı makamlar 
tarafından, idare işlevinin yürütülmesine yönelik olarak ve kamu gücü ayrıcalıklarına 
dayanılarak gerçekleştirilen hukuki işlemler olarak tanımlanabilmektedir. 
 
 
2-)İdarenin bu hususta takdir yetkisinin bulunmadığına dair savlarımız: 
 
İdarenin takdir yetkisini kullanabileceği durumları değerlendirecek olursak öncelikle; 
takdir yetkisinin bulunduğu hallerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Böylelikle 
idarenin hareket serbestisi alanı saptanabilecek ve takdir yetkisinin kullanımının 
yargısal denetimi sağlanabilecektir. 
 
İdarenin takdir yetkisini kullanırken öncelikle Kanunun açık hükmüne uygun idari 
işlemler tesis etmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Şöyle ki ; İdarenin yetkilerinin 
kanunla düzenlenmesi anayasal zorunluluktur. Buna göre kanunda yer alan düzenleme, 
belli şart ve durumların gerçekleşmesi halinde belli bir kararı alıp almamaya veya 
değişik çözümler arasından birisini seçmek konusunda idareye bir tercih imkanı 
tanıyorsa, bu düzenlemenin idareye takdir yetkisi tanıdığı kabul edilir. Kanunlarda da 
emredici kelimeler yerine "verilebilir", "edilebilir", "atayabilir", "görevlendirebilir" gibi 
yetki verdiği makama yapmak ya da yapmamak konusunda bir seçim imkanı tanıyan 
düzenlemelerle idarenin takdir yetkisinin mevcut olduğu durumlar gösterilmektedir. 
 
Ancak idarenin söz konusu uygulama bakımından takdir yetkisi kesinikle 

bulunmamaktadır. Elbette soruşturmanın gizliliği gerekmektedir. Buna karşın özellikle 

müdafinin ortada bulunan suç isnadından, iddia makamının yaptığı çeşitli işlemlerden  
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ve bunların sonuçlarından haberdar olması için adil yargılanma hakkının getirdiği 
güvence bakımından yasal düzenlemeler söz konusudur. 
 
Şüphesiz ki İdarenin takdir yetkisini kullanarak işlem yaptığı hallerde, idari yargı 
organlarınca idarenin dayandığı sebebin var olup olmadığı, var olması halinde, böyle bir 
işlem yapılmasına ilişkin yasal dayanağın olup olmadığı ve takdir yetkisinin sınırlarının 
araştırılması gerekmektedir. 
 
3-)Soruşturmanın gizliliği esastır. Ancak bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu ve 
Anayasa çerçevesinde hukuka uygun tedbir ve yöntemlerle ele alınmalıdır. Şöyle 
ki; 
 
Davalı idare soruşturmaların gizli olduğunu ifade ederek esasen soruşturma dosyalarını 
sorguya açmasının gerekmediğini ifade etmiştir. Oysa ki;bu değerlendirme Anayasa 
evrensel hukuk normları ve hukuk devleti ilkesi gereğince batıldır.  Soruşturma  CMK 
m.157 uyarınca gizlidir. Bu gizliliğin sebepleri; maddi hakikate ulaşılması amacıyla 
delillerin kaybolmadan toplanması ve daha da önemlisi basit şüphe altında bulunan 
şüphelilerin masumiyet/suçsuzluk karinelerinin zedelenmemesi, yani topluma suçlu 
olarak takdim edilmelerinin önüne geçilmesidir. 157. maddedeki gizlilik, savunma 
hakkına zarar vermemek ve silahların eşitliği ilkesine aykırı düşmemek şartı ile 
soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizliliğini öngörmektedir. Esasında 
soruşturmanın gizliliği bir yasaktır ve ihlalini de TCK m.285 düzenlemiştir. Bu gizlilik, 
toplumu ilgilendiren bir hadise ile ilgili haber alma ve verme hakkının tümü ile 
kısıtlanması anlamına gelmez. Başka bir ifadeyle söz konusu davalı idarenn çekince 
koyduğu suç örgütlerinin soruşturma dosyalarını öğrenip hakkında bilgi vermesi 
halinde Türk Ceza Kanunda hali hazırda düzenlenmiş bir madde söz konusudur. Ancak 
ne var ki davalı idare kastını aşar bir şekilde adil yargılanma ilkesini zedeler bir baıkş 
açısıyla  hiçbir adliyede uygulanmayan yeni bir uygulama getirerek TCK madde 
285  yokmuşçasına kendince hukuka aykırı önlem almaya çalışmıştır. 
 
Öte yandan CMK 153.maddesi kısıtlılığı düzenlemektedir. Söz konusu maddeye göre 
yasal unsurları taşıyan her dosya sulh ceza hakimliği tarafından gizlilik kararı verilerek 
dosya hakkında delil kartma şüphesinin önüne geçilebilir.Davalı idarenin önünde böyle 
bir yol da varken, davalı idare dosya bulmayı imkansız bir hale getirerek hukuka aykırı 
bir idari işlem tesis etmiştir. 
 
Hal böyleyken idarenin tesis ettiği  söz konusu işlemin takdir yetkisini aşan hukuksuz ve 
yasal dayanaktan uzak keyfi bir karar olduğu aşikardır. 
 
4-)Takdir yetkisinin yargısal denetimine ilişkin savlarımız : 
 
Anayasanın 125.maddesine göre; "Yargı yetkisi , idari eylem ve işlemlerin hukuka 

uygunluğunun denetimini yapma yetkisine sahiptir. Bu bakımdan bizim talebimiz 

İdarenin tesis ettiği idari işlemin hukuka aykırı olduğunun tespit ve iptal edilmesidir. 

Zira Hukuka uygunluk denetimi ile ilgili olarak : İYUK 2.maddesinde "idari işlemler 

hakkında yetki, şekil ,sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı  
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olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından" iptal davaları 
açılabileceği düzenlenmiştir. Buna göre idari işlemin hukuka uygunluk denetimi yetki, 
şekil, sebep, konu ve maksat unsurları bakımından yapılacaktır. Bir İdari işlemin hukuka 
uygunluğunun denetimi ise , Anayasa ve kanun hükümlerine, düzenleyici işlemlere , örf 
ve adete, hukukun genel ilkelerine ve mahkeme kararlarına uygun olup olmadığının 
değerlendirilmesini ifade etmektedir. 
 
Anayasanın 125.maddesinde de "idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı 
yolunun açık "olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla kanun idareye ister bağlı yetki tanısın 
ister takdir yetkisi , bu işlemlerin yargı organlarınca denetlenmesi mümkündür.Bu 
durum hukuka bağlı idare ilkesinin bir gereğidir. İdarenin Takdir yetkisi de kamu 
hizmetlerini yürüten idarenin hukuk kuralları içinde serbestçe hareket edebileceği bir 
alandır. Bu doğrultuda  Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının takdir yetkisini kullandığı 
hallerinin hukuk içerisinde kalması beklenmektedir. Ancak Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığı Anayasayı, Ceza Muhakemesi Kanunu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 
Avukatlık Kanunu hiçe sayarak hukuki dayanaktan yoksun bir idari işlem tesis etmek 
suretiyle Cumhuriyet Savcılığı Ön hizmet bürosunda görevli personellerin çalışma 
şekline ilişkin bir talimat vermiştir. Gerek sıradan bir vatandaş Türkiye Cumhuriyeti 
kimliğini ibraz etmek suretiyle, gerekse Vekaletname ile vekil tayin edilmiş Avukatlar 
müvekkilleri hakkında açılmış dava veya soruşturma olup olmadığına ilişkin  genel 
sorgu yapamaz hale gelmiştir. Aynı  zamanda Avukatların kamu hizmeti ve kamu görevi 
çerçevesinde  yürüttüğü kamusal faaliyetin ortadan kaldırılması söz konusudur. Söz 
konusu hukuksuz işlem silahların eşitliği ilkesini tamamen bertaraf etmiştir. 
 
İdari işlemlerde hukuka uygunluk denetimi yapılırken söz konusu kararın gerekçesi 
değerlendirilmelidir. Gerekçe ilkesi , muhatabına idari işlemin sebebini bildirmek 
anlamına gelmektedir. Bu sebebin şüphesiz hukuka uygun olması ve yasal dayanığının 
olması gerekmektedir. Esasında bu durum hukuk güvenliği, savunma haklarının 
kullanılması bakımından büyük önem arz etmektedir. 
 
Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının almış olduğu 
karar hukuki dayanaktan yoksun olup bu bakımdan iptal edilmesini talep etmek zarureti 
hasıl olmuştur. Şöyle ki ; Antalya adliyesinde bir süredir savcılık dosyalarının 
sorgusunun  yaptırılabilmesi için suç tarihi, suç tipinin belirtilmesi zorunluluğu 
uygulamasına başlandığı, gerek Avukatların müvekkilleri gerekse de vatandaşların 
bizzat başvurularında suç tipi ve suç tarihi belirtilmeden soruşturma numarasının 
verilmediğinin, bu uygulamanın açıkça savunma hakkını kısıtladığını aynı şekilde diğer 
Adliyelerde kullanılmayan bu sistem nedeni ile işlemin idari yönden de sakattır. Dosya 
yasal şartları taşıyor ise CMK 157.madde çerçevesinde gizlilik kararı verilebilmesi 
mümkündür. Fakat bu hali ile vatandaşlar ve Avukatlardan dosya bilgilerinin 
paylaşılmamasının Avukatlık kanunu ve Bilgi edinme kanuna ve dahası silahların eşitliği 
ilkesine aykırı bulunduğu belirtilerek bu uygulamanın sonlandırılması için sayın 
mahkemenizin vereceği iptal kararına ihtiyaç duyulmaktadır. 
 
5-)Yürütmenin Durdurulması talebimizle ilgili savlarımız: 
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2577 sayılı yasanın 27. Maddesinde açık bir şekilde yürütmenin durdurulmasının 
uygulanacağı haller düzenlenmiştir. Anılan madde hükmü çerçevesinde önemle 
belirtmek isteriz ki; İdarenin aldığı kararın açıkça hukuka aykırı olması bakımından 
Yürütmenin Durdurulması kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Zira Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığının ilgili yazısının 09/09/2019 tarihinde İlanından itibaren, Antalya adliyesi 
içerisinde panolara asılmış olduğunu ve İlgili personelin bu talimat doğrultusunda 
hareket ettiği sabittir. Nitekim davalı idare diğer davacı Avukat Muhammed Yıldırım'ın 
yazılı talebine ilişkin red yazısında :      "...Müvekkiliniz hakkındaki genel sorgu 
talebinizle ilgili olarak Antalya Baro Başkanlığı'nın 28/08/2019 tarih ve 172 
sayılı yazısına istinaden Cumhuriyet Başsavclığımızca Antalya Baro Başkanlığına 
hitaben yazılan 09/09/2019 tarih ve 2019/13969 B.M. Sayılı, vatandaşların 
kendileri hakkında ya da avukatların müvekkilleri hakkında herhangi bir 
soruşturma olup olmadığı konusunda genel sorgulama yapılamayacağına ilişkin 
yazımız ve Antalya Barosunun ilgili yazısı ektedir. " demek suretiyle kararın 
uygulamaya başlandığı sabit hale gelmiştir.   
 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının aldığı karar üzerine her gün onlarca hak ihlali 
yaşanmaktadır. İnsanlar adliye kapısından müvekkilleri ve kendileri hakkında yürütülen 
soruşturma bilgilerini öğrenemeden, hayal kırıklılığı ile evlerine dönmektedirler. Kişiler 
eğer olay tarihini ve suç türünü doğru hatırlamazsa dosya numarasını ve soruşturma 
numarasını öğrenememektedir. Aynı durum vekaletname ile yetkili kılınan Avukatlar 
bakımından da söz konusudur. Her gün onlarca Avukat :Kendi müvekkili hakkında 
açılmış dosya bilgisini öğrenememekten dolayı sorunlar yaşamaktadır. Savunma hakkını 
kullanmanın önünde büyük bir engel olarak dosya bilgisine ulaşımımız engellenmiştir. 
 
Örnek verecek olursak : Kişi emniyete ifade için çağrıldığında kendisine sorulan 
sorulardan ötürü suç türünü "hırsızlık " olarak düşünmüş olabilir. Oysa "zimmet veya 
güveni kötüye kullanma " suçlarından biri için ifadesi alınıyordur. Kollukta ifadesi alınan 
kişiler tam olarak aydınlatılmamış veya geçiştirilmiş olabilir o anki telaş ile nokta atışı 
suç türünü anlamamış veya sonrasında unutmuş olabilir. Bu durumu sıkça yaşanmakta 
ve Adliye personeli:"Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 09/09/2019 tarih, 
B.M.2019/13965 sayı, Soruşturma işlemleri konulu kararını" gösterip bilgi 
veremeyeceğini dile getirmektedir, talepleri geri çevirmektedir. 
 
6-)Antalya Baro Başkanlığı olarak Av.Muhammet Yıldırım ile birlikte davacı 
olmamız bakımından talebimizin kabulünun gerektiğine ilişkin savlarımız: 
 
Öncelikle; her iki davacının taleplerinin mahkemenize sunulması bakımından 60 günlük 

dava açma süresi içerisinde iptal davası açıldığını belirtmek isteriz. Bununla beraber 

İYUK madde 5 dikkate alınacak olursak müşterek dilekçe ile dava açılmak 

istendiğinde  davacıların her birinin hak veya menfaatlerinin aynı idari işlemle ihlal 

edilmiş olması gerekmektedir. Bu bakımdan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili 

idari işlemi tesis ederken Antalya Barosuna yazmış olduğu yazı ile tesis etmesi ve yine 

Avukatımız Muhammet YILDIRIM'ın genel sorgu talebinin aynı yazıya istinaden 

reddedilmiş olması  aynı dilekçe ile sayın mahkemenize başvurma imkanı tanımıştır. 
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2577 Saylı İdari Yargılama ve Usul Kanunu : 
 
Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller: 
Madde 5 – (Değişik: 10/6/1994-4001/3 md.) 1. Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava 
açılır. Ancak, aralarında maddi veya hukuki yönden bağlılık yada sebep-sonuç ilişkisi 
bulunan 
birden fazla işleme karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir. 
2. Birden fazla şahsın müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak veya 
menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi olay veya hukuki 
sebeplerin aynı olması gerekir. 
 
Somut olayda yasanın belirlediği şartlar davacılar için geçerli olmakla beraber usul 
ekonomisi gözetilerek işbu dava beraber açılmıştır. 
 
HUKUKİ NEDENLER     :2577 Saylı İYUK, 4982 SK, 5271 Saylı CMK , Anayasa, AİHS ve 
ilgili tüm sair mevzuat hükümleri 
 
DELİLLER                         : 
 Antalya Barosu Başkanlığı tarafından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına 
hitaben  28.08.2019 tarih ve 172 sayılı yazı 
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 09.09.2019 tarih ve B.M.2019/13965 sayılı cevap yazısı 
 Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 22.01.2019 tarih ve 19120602-045-
02 -00142019-E.113/7003 sayılı yazısı 
Antalya CBS'ye 14/10/2019 tarihinde, müvekkil hakkında sistem üzerinden genel sorgu 
yapılması için  sunulan talep dilekçesi ve eki (2sayfa) 
Antalya CBS  14/10/2019 tarih ,2019/2809 muh sayılı , Genel sorgu talebi konulu cevap 
yazısı ve ekleri (3 sayfa) 
  
SONUÇ VE İSTEM : Gerek yukarıda anılan gerekse de Sayın Mahkemenizce re'sen nazara 
alınacak sair nedenlerle; 
 
A) Davalı idareye yazı yazılmasına sebep olan idari eylemin ve Antalya Cumhuriyet 
Başsavcılığı 09.09.2019 tarih ve B.M.2019/13965 sayılı ve  Antalya CBS  14/10/2019 
tarih, 2019/2809 muh sayılı, Genel sorgu talebi konulu idari işlemlerinin öncelikle 
Yürütmenin Durdurulmasına ve yapılacak yargılama sonunda İPTALİNE, 
 
B) Yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine saygılarımızla arz ve talep 
ederiz.06.11.2019 
  
    
               DAVACILAR 
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI           MUHAMMET YILDIRIM 
  ADINA 
         AV.POLAT BALKAN 
 ANTALYA BAROSU BAŞKANI 
EKİ : Dilekçe de belirtilen ekler 
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DEMRE SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 

Sunulmak Üzere 

DEMRE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

Gönderilmek Üzere 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

DOSYA NO                              : 2019/395 Sor.ve 2019/702 Karar 

İTİRAZ EDEN ŞİKAYETÇİ : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                    Meltem Mah. 3808 Sok. No:14 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ                  : SÜLEYMAN TOPÇU 

SUÇ                   : Alenen Aşağılama ve Hakaret  

AÇIKLAMALAR : 

13 Şubat 2019 04:08 tarihinde Facebook sosyal paylaşım sitesinde Bizim Ses Haber adlı 

sayfada “Herkesin seçme ve seçilme hakkı” vardır başlığı ile paylaşılan videoda 

Süleyman Topçu isimli şahıs avukatlık mesleği hakkında yakıştırmalarda ve 

hakaretlerde bulunmaktadır. 

(https://www.facebook.com/bizimseshaber/videos/292864538062752/) 

Videonun içeriğinde Süleyman Topçu isimli şahıs olduğu anlaşılan kişi aleni olarak 

yaptığı bir konuşma sırasında ve pek çok kişi tarafından dinlenirken  

“ …Memleketin işi avukatlık değildir. Avukatlık işi; büyükşehirde yaşarsın, hapse 

düşenleri kurtarmaya çalışırsın, adamı öldürdüyse öldürmedi diye savunursun 

yalandan, adam hırsızlık yaptıysa yapmadı diye kurtaracağım diye savunursun, 

adamın parasını pulunu alırsın, kurtaramazsın ne diyeyim kanun bu gene içerde 

yatacaksın dersin...”  diyerek avukatlık mesleğini aşağılamaktadır.  

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216.maddesinin 2. Fıkrası gereğince; halkın bir 

kesimini sosyal sınıf ……farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişinin  altı 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına almıştır.  

Yukarıda videonun bulunduğu bağlantının adresinin internet üzerinden veya ekteki 

görüntü kaydına ait cd’nin izlenmesi halinde avukatlık mesleği mensuplarının alenen 

aşağılandığı ortaya çıkacaktır. Videoda özellikle yukarıdaki ifadelerden altı çizili 

olanların söylendiği  

sırada salondan yükselen aşağılamaya matuf kahkaha sesleri işbu iddiamızı 

destekler nitelikte olmasına ve şikâyet dilekçemizin 7. Paragrafından itibaren 

oluşan suçun bir meslek sınıfını aşağılama niteliğinde olduğuna ilişkin 

açıklamalarımıza ve TCK 216/2. Maddesine göre suçun oluşmasına dair tüm 

açıklamalarımıza rağmen yapılan inceleme şikâyet edilen husustan ayrı 

yürütülmüştür. 
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Kovuşturmaya yer olmadığına dair karardan anlaşıldığı üzere;  

 Şüphelinin alınan ifadesinde; şüphelinin Demre Belediye Başkanı adayı olduğunu, 

karşı tarafındaki diğer parti adayının ise avukat olmasından dolayı ve siyasi rant 

için bu sözleri sarfettiğini kabul etmesine rağmen, şahsa ve mesleğe yönelik bir 

hakaret kastının olmadığını, kendisinin de avukatının olduğunu ve avukatsız iş 

yapmadığını belirtmesi çelişkili beyanlardır.  

 Şüpheli kendisi de açıkça rakip adayın kendisine direkt olarak bir söz 

edemediğinden mesleği aşağıladığını ve bunu siyasi rant için yaptığını 

ifadesinde beyan ettiği görülmektedir.  

 Antalya Barosunun işbu suç duyurusunda bulunma sebebi, şüphelinin 

karşısındaki adayın avukat olması veya şahsı değildir, avukat olmasından dolayı 

meslek örgütümüz üyelerinin onurlarının alenen aşağılanmasındandır. 

 Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 1.fıkrasında meslek onurunun korunması, 

4. Fıkrasında meslek mensuplarına ve mesleğe yönelik hak ihlallerine karşı 

avukatlık mesleğini savunmak, bu yönde idari ve yasal her türlü girişimde 

bulunmak, 21. Fıkrada hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak, 

korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, Antalya Barosu genel kurulunu 

temsil eden baro yönetimine yüklenmiş görevlerdir.  

 Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın ikinci sayfasında belirtildiği 

şekliyle; aşağılama başlı başına ‘ yalandan’ kelimesinin kullanımıyla 

gerçekleşmemiştir ki savcılık makamı  sadece bu kelime ile ilgili 

değerlendirme yapmıştır. Bu durum incelemenin ne kadar özensiz 

yapıldığının kanıtıdır.  

 Şüphelinin alenen sarf ettiği ve insanların yoğun alkışlarıyla eşlik ettiği 

cümlenin tamamı okunduğunda ve özellikle ilk iki cümle başta olmak 

üzere;  avukatın yaptığı tüm çağlar boyunca kutsal sayılan savunma işinin 

yalandan yapıldığı ve müvekkillerimizi kandırdığımıza dair diğer 

cümlelerle geçen söylemlerin hangisinin aşağılama olmadığı ihtilaf konusu 

olması gerekirken, diğer cümleler hakkında inceleme yapılmamıştır bile.. 

Bu sebeple verilen karar usul ve yasaya aykırıdır.  

İSTEM SONUCU : Anılan sebeplerle;  Demre Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/702 

karar sayılı Usul Ve Yasaya Aykırı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararının 

Kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla arz ile talep ederiz. 02/12/2019   

   
Av. Polat BALKAN 
Antalya Barosu Başkanı 
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ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

Gönderilmek Üzere 

ANTALYA CUMHURİYETBAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

     Temsilen : Av.Polat BALKAN, Av.Cenk SOYER 

     Meltem Mah.3822 Sk.Barohan K:2 Muratpaşa-ANTALYA 

 

ŞÜPHELİ  : 1) EXPERT VISA & CONSULTING HUKUKİ DANIŞMANLIK, 

   Güller Pınarı Mahallesi Osman Hocalar Sokak Elif Apt. No:90    

Alanya/ANTALYA 

 2) MAGRO HUKUK BÜROSU (KİMİA GHOLİ & MIKAEL GHADIRI),

 Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı No:90 Alanya/ANTALYA 

  3) DEMİRCİOĞLU HOME REAL ESTATE & INVESTMENT LAW AND 

COUNSELING, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı Sadullahoğlu 

Apartmanı No:9 Alanya/ANTALYA 

 

KONU  : 1136 Sayılı Yasaya, TCK’ya Muhalefet 

AÇIKLAMALAR : 

Bilindiği üzere Barolar yükümlülük ve haklarını 1136 sayılı Avukatlık Kanunundan alan 

Avukatların kayıt olduğu kamusal niteliğe haiz meslek örgütleridir.  

Bir süredir ilimize bağlı Alanya ilçesinde meslektaşlarımızdan Avukat olmadığı halde 

Avukatlık yapan firmalar ve şahıslarla ilgili şikâyetler almaktayız. İşbu şikâyet 

dilekçemizle somut olarak söz konusu iddiaları Sayın Savcılık makamınızın 

değerlendirmesine ibraz etmekteyiz.  

Gerçekten de Alanya İlçesinde faaliyet gösteren şüpheliler 1136 sayılı Avukatlık 

Kanununa aykırı hareket etmektedirler. 1136 sayılı yasanın 63. Maddesi aşağıdaki 

şekildedir; 

“Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması:  

Madde 63 – Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, 

şahıslarına ait olmıyan dava evrakını düzenliyemez, icra işlemlerini takip edemez ve 

avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar  
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avukatlık unvanını da taşıyamazlar . (Ek cümle : 2/5/2001 - 4667/40 md.) Şu kadar ki, 

baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu kapatarak vergi kaydını sildiren 

avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve yükümlülüklerini 

yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler. 

Birinci fıkra hükmüne ayrkırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet Savcısı tarafından Beşyüz 

Türk Lirasından İkibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.  

(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.  

Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı 

öğrenince Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu 

Cumhuriyet Savcısı tarafından baroya bildirilir.” 

Görüldüğü üzere Avukatlık unvan ve haklarını kullanmak yetkisi münhasıran Avukatlara 

aittir. Oysaki aşağıdaki fotolarda görüleceği üzere söz konusu şüpheliler levhalarında 

bile Avukatlık unvan ve yetkisini kullandıkları açıkça anlaşılmaktadır. 

Kaldı ki şüphelilerin eylemleri vatandaşları hile ile kandırmaya çok açık olduğu ortadır. 

Bu itibarla şüphelilerin eylemlerinin TCK madde 157 kapsamında “Dolandırıcılık” 

suçuna da vücut vereceği sabittir. 

Şüphelilere karşın en etkin mücadelenin yapılabilmesi için şüphelilerin 

işlemlerini yürüttüğü yerde birden yapılacak aramaların çok önem arz ettiği 

açıktır. Zira aksi taktirde şüphelilerin tüm delilleri basit bir şekilde karartma 

ihtimalleri bulunmaktadır. Şüphelilerin şikayet konusu işlerini yapıyorken irtibatlı 

olan tüm kişilerin çıkartılması adaletin sağlanması için önem arz edecektir. 

NETİCE ve TALEP : Yukarıda izah edilen ve Sayın Makamınızca re’sen nazara alınacak 

sair sebeplerle, şüpheliler hakkında işlem yapılarak kamu davası açılmasına ve neticeten 

şüphelilerin cezalandırılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

04/12/2019 

       
   Av.Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

ŞİKAYET EDEN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

    Meltem Mah. 3222. Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa/ANTALYA 

 

ŞÜPHELİ   : ÇETİN SAKAOĞLU   

Gebizli, İbni Sina Cad.15/7 Muratpaşa/ANTALYA 

 

SUÇ     : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. ve 63. 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, “Çetin Sakaoğlu” adlı şahsi Facebook hesabı üzerinden bir çok defa “avukat 

lazımsa” ibaresi ile paylaşımlar yaparak telefon numarası verdiğini, “Antalya merkezde 

bulunan avukatlık ofisimize bay bayan çalışma arkadaşları arıyoruz” şeklinde bir 

avukatlık bürosu izlenimi vererek telefonunu verdiğini; “Avukat lazımsa; 0551 179 

9950-0536 634 7720” şeklinde yönlendirme yapan paylaşımlarda bulunmaktadır. 

Ayrıca baromuza kayıtlı olarak mesleğini sürdüren Av. Ali Koçubaba’ya (Adres: Merkez 

Mah. Çarşıiçi Cad. No:3/201 Kumluca)  ait 0.541.650 27 96 numaralı cep telefonuna 

0.536 634 77 20 numaralı telefondan gönderilen SMS içeriğinde de “Ücretsiz Avukat 

danışmanı arayın siz de kazanın” ibaresi ile cetinsakaoglu@gmail.com  e-posta adresinin 

gönderildiği anlaşılmıştır. 

Ekte sunulan ekran görüntülerinde de anlaşılacağı üzere Çetin Sakaoğlu isimli şahsın 
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. 
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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. 
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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 20/11/2019 tarih ve 52/116 sayılı kararı uyarınca yapılan tespit ve 
araştırma neticesinde işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur.  
 
 
İSTEM VE SONUÇ:: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen göz önüne alınacak nedenlerle,   
    
Avukatlık Kanunu’na aykırı davranan şüpheli hakkında eylemlerine uyan ilgili 
maddelerin ihlal ediliyor olması nedeniyle gerekli soruşturmanın yapılarak, 
cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
06/12/2019        
 
                                             
     

                
            İhbar Eden 

                   ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  
ADINA 

Av. Polat BALKAN 

                                  Antalya Barosu Başkanı 
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İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

İTİRAZ EDEN : Antalya Barosu Başkanlığı 

   Meltem Mahallesi 3822. Sokak Barohan Kat:2 

Muratpaşa/ANTALYA 

 KONU  : Kanal İstanbul Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu halkın 

görüşlerine açılmış olmakla projesi hakkında itirazlarımızın sunulması ve ÇED 

OLUMSUZ KARARI kararı verilmesi istemi hk.  

AÇIKLAMALAR :  

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün web sayfasında 23/12/2019 tarihinde 

halkın görüş ve önerilerine açıldığı duyurulan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak 

hazırlanmış olan 1595 sayfalık “Son Şekli Verilen ÇED Raporu” ile ilgili 10 gün içerisinde 

görüş ve itirazların iletilmesi istenmiştir. 

Konu yalnızca İstanbul il sınırları ile ilgili bir çevresel konu olmayıp, Anayasamızın 56. 

maddesi gereği tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını ilgilendiren ekolojik ve ekonomik 

bir sorundur. Bu açıdan her yurttaşın ve her tüzel kişiliğin 2872 sayılı Çevre Kanunu 

gereği itiraz etme hakkı bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 

tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak hazırlanan ve 

İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulunarak nihai şekli verilen Çevresel 

Etki Değerlendirme Raporuna karşı itirazlarımızda ve ÇED OLUMSUZ KARARI 

verilmesinde kamu yararı bulunmaktadır. Şöyle ki;  

1) Kanal İstanbul projesi nedeniyle, toplam 12.896.203,57m²’lik devlet orman alanı yok 

olacaktır.  

2) Terkos Gölü ve Sazlıdere Barajının yok edilmesi nedeniyle yıllık iyi senaryoda 70 

milyon m³, kötü senaryoda 427 milyon m³ içme suyu yok olacak, İstanbul susuzluk 

yaşayacak, Küçükçekmece gölü de yok olacaktır.  

3) Kanal İstanbul projesi nedeniyle kanuna aykırı olarak 13.437.022,67m² taşınmazın 

mera niteliği kaldırılmıştır. Bu tarım ve hayvancılığı öldürecek bir karardır. 

4) Kanal İstanbul projesi nedeniyle bölgede imar ve yapılaşmaya gidilecek, dolayısıyla 

nüfus artışı olacak ve İstanbul’a nüfus baskısı yoğunlaşacaktır.  
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5) Projenin aktif fay hatlarını harekete geçirme ve büyük depremlere neden olma 

olasılığı vardır. Deprem riski gerçekleştiği anda lojistik desteği zorlaştıracak, Trakya 

ulaşımını zorlaştıracaktır.    

6) Doğal ve kültürel alanlar tehdit altında bulunmakta, Uluslararası sözleşmelere 

uyulmamaktadır.  

7) Kanal İstanbul projesi nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki doğal yapı bozulacak, 

gemi  

atıkları, yakıt ikmal alanları gibi etkenlerle denizde ve projenin etki sahası içerisinde 

kirlilik artacaktır.   

8) Karadeniz’in tuzlanmasına, Marmara Denizi’nin ise hidro-sülfür salınımına neden 

olunacak, İstanbul’u kötü kokutacaktır.  

9) Ayrıca rapor pek çok tehlikeyi görmezden de gelmiştir. 1,1 milyar m³ hafriyat 

çıkarılacak,  sahilde dolgu yapılarak İstanbul’un kıyı ve sahil rejimi bozulacaktır.   

10) ÇED Raporu hazırlama aşamasında kurum ve kuruluşlardan görüş istenmesine 

karşın, görüşler hiç dikkate alınmamış, bazı olumsuz görüşler “sehven verildi” denerek 

OLUMLU’ya dönüştürülmüştür. Rapor, Projenin olumsuz çevresel etkilerini bertaraf 

edecek değerlendirmeler içermemektedir.  Bilim insanlarının afet-deniz sistemi-

güvenlik- konularında yaptıkları bilimsel açıklamalar nedeniyle projenin olumsuz 

etkilerini azaltmak için yeterli önlemler alınmadığı görülmektedir. 

 Tüm bu nedenler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Çevre Kanunu'nun 3. 

Maddesi’yle idareye yüklenen görevlere aykırılık oluştuğu anlaşılmaktadır. 

Anayasamızın 56. maddesine göre, herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir. 

 Antalya Barosu olarak, Anayasal ve yasal yetki ve görevlerimiz kapsamında Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 11. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde, süresinde, 

ÇED Raporuna itiraz ediyor, kamu yararı bulunmayan, bilimsel yeterliliği haiz olmayan 

proje için ÇED OLUMSUZ KARARI verilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla. 

31/12/2019 

 

   Av. Polat BALKAN 

Antalya Barosu Başkanı 
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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 Sk.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 
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-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 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.  
 
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.  
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 

 
ŞİKAYET EDEN        : Antalya Barosu Başkanlığı-Meltem Mh.Barohan K:2 
                                        Muratpaşa/ANTALYA 
 
ŞÜPHELİLER            : Kusuru olan Kuveyttürk Aspendos Şubesi yetkilileri 

              Tunahan İsimli Bir Görevli 
              Ali Kumtepeli-Müdür 
 

SUÇ                              :Görevi İhmal/Görevi Kötüye Kullanma 
              Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi 

 
DİLEKÇE KONUSU : Şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak haklarında ceza 
kovuşturması açılması amacıyla iddianame düzenlenmesi talebidir. 
 
SUÇ TARİHİ               : 03/02/2020 
 
SUÇ YERİ                    : Kuveyttürk Bankası Aspendos Şubesi 
 
 
AÇIKLAMALAR       :Baromuz üyesi Av.Barış Karahan'ın müvekkili adına işlem yapmak 

amacıyla 03.02.2020 tarihinde sunmuş olduğu vekaletname ve yine vekaletname yerine 

geçen yetki belgesinin aslını sunmasına rağmen talebini yerine getirmeyen Tunahan 

isimli banka yetkilisi ile Ali Kumtepeli isimli müdür  ile olaya müdahil olan banka 

görevlileri bu eylemleri sebebiyle görevlerini yerine getirmemişlerdir. 

 
Bunun üzerine Baromuz üyesi Av.Barış Karahan banka görevlilerine işbu talebi yerine 
getirmememin suç olduğunu hatırlatmış olmasına rağmen fiillerine devam eden banka 
yetkililerine talep bir kez de yazılı olarak sunulmuş, bu kez aynı kişiler ve şu an kimliğini 
bilmediğimiz diğer görevliler dilekçeyi almamışlar, bunun da bir suç olduğunun 
hatırlatılmasına rağmen dilekçeyi almadıkları gibi talep edilen işlemi yine de 
yapmamışlardır. 
 
Özeti anlatılan işbu eylemlere Av. Muharrem Şevket Kurtoğlu ve Av. Sezer Selçuk 
tanıklık etmişlerdir. 
 
1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinin 3. Fıkrasına göre:"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" 
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Avukatlık Kanunu'nun 56. maddesinin 5. fıkrasına göre ise; ".... Avukatlar veya avukatlık 
ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekâletnamelerini 
kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekâletname yerine 
geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekâletname hükmündedir." 
 
56. maddenin ilk fıkrasına göre; "Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş 
olan vekaletname 52.maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekâletnamenin 
örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın 
çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri, resmi daire ve kurumlar ile 
gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir...." 
 
Meslektaşın vekâletname ve yetki belgesinin aslını sunmasına rağmen işlemler yerine 
getirilmediği gibi buna ilişkin dilekçe hakkını kullanması da engellenerek birden fazla 
suç işlenmiştir. 
 
Tüm bu sergilenen eylemler sebebiyle  madden ve manen zarara uğramıştır. 
 
Antalya Barosu'na intikal eden bu olayla ilgili meslektaşın şikâyet hakkı mahfuzdur ve 
elbette böyle bir durumda dosyalar birleştirilecektir. Fakat meslek örgütü olarak 
vekâletname olmasına rağmen işlem yapmayan şahısların eylemlerinin suç oluşturması 
sebebiyle meslek örgütü olarak suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir. bu eylemlerin 
cezalandırılması amacıyla işbu suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir. 
 
DELİLLER        : "Tutanaktır" başlıklı belge, vekâletname ve yetki belgesi, sunulduğu 
halde kabul edilmeyen dilekçe, talebe konu çek fotokopisi, 05/02/2020 tarih ve 81/51 
karar sayılı Antalya Baro Başkanlığı Yönetim Kurulu Kararı, tanıklar Av. Muharrem 
Şevket Kurtoğlu (GSM: 0 536 731 34 50) ve Av. Sezer Selçuk(GSM: 0 553 352 86 88), 
kamera kayıtları, bilirkişi, vs yasal delil 
 
İSTEM SONUCU : Anılan nedenler ve açıklanan olaylar doğrultusunda banka müdürü ve 
çalışanlarından kusuru olanların tespit edilerek, 
 
Haklarında kamu davası açılması amacıyla iddianame düzenlenmesini talep 
ederim.17/02/2020           

              
         Antalya Barosu Başkanlığı Adına 

           Av. Polat BALKAN 

                      Antalya Barosu Başkanı 

EK:  

 03/02/2020 Tarihli Tutanak 1 Sayfa, 
 Vekâletname 1 Sayfa, 
 Talebe Konu Çek Fotokopisi 3 Sayfa, 
 Yetki Belgesi 1 Sayfa, 
1. Dilekçe 1 Sayfa. 
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYET EDENLER  : 1) ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

                           2) Polat BALKAN (TCKN: 12994609022) 

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

ŞÜPHELİLER  :1) Türk Kızılay Derneği yetkilileri ve işlem yapan görevliler. 

     Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir 06420 Ankara 

                                      2) Ensar Vakfı yetkilileri ve işlem yapan görevliler. 

      Süleymaniye Cad. No:11 Süleymaniye/Fatih/İstanbul 

    3) Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

yetkilileri ve işlem yapan görevliler,  Kızılırmak Mah. Ufuk Üni. Cad. 13/A-B                                    

                                               Çukurambar/ANKARA 

SUÇLAR : Görevi kötüye kullanma, vergi ziyaı, kamu kurum ve 

kuruluşları zararına dolandırıcılık ve yapılacak soruşturma 

sonunda tespit edilmesi olası diğer suçlar. 

AÇIKLAMALAR   :  

Tüm ülkemizi derin üzüntüye boğan Elazığ ilinin Sivrice ilçesi merkezli 24/01/2020 

tarihli deprem sonrasında yazılı ve görsel medyaya yansıyan şüpheliler hakkındaki 

haberler tarafımızca incelenmiştir (EK-1). 

Söz konusu 29/01/2020 tarihli habere göre şüpheli Başkent Doğalgaz Dağıtım 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başkent Gaz) Türk Kızılay Derneği’ne (Kızılay) 

27/12/2017 tarihinde 8.000.000 Amerikan Doları bağış yapmakta, bu bedelin 75.000,00 

Amerikan Dolarını Kızılay uhdesinde kalmasını, bakiye kalan 7.925.000 Amerikan 

Dolarının diğer şüpheli Ensar Vakfı’na gönderilmesini talep etmektedir. Gerçekten de 

habere dayanak yapılan tüm bilgiler aşağıdaki evrakta açıkça görülmektedir. 
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Bu yazılı başvurunun üzerine Kızılay uhdesine gelen bedeli yazıda belirtildiği miktarı ile 

olduğu gibi Ensar Vakfına göndermektedir. Nitekim Kızılay’ın resmi internet sitesinden 

bu konuya yapmış olduğu açıklama aşağıdaki gibidir: 
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Başka bir ifade ile Kızılay şartlı bağış aldığını ve şart gereğini yerine getirerek bu işlemi 

yaptığını, kaldı ki yapılan işlemlerle ilgili de herhangi bir vergisel kaybın olmadığını 

ifade etmiştir. Ancak şunu net bir şekilde ifade ederiz ki, açıklamalarında Türkiye’de 

yasal şartlara göre kurulmuş olan şüpheli Başkentgaz’ın neden diğer şüpheli Ensar  
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Vakfına direkt olarak bağışta bulunmadığını açıklar hukuki, mantıklı ve hayatın olağan 

akışına uygun bir gerekçe sunamamıştır. 

Bakanlar Kurulunun 2009/14633 sayılı kararınca Türk Kızılay Derneği Tüzüğü 47. 

Maddesi Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkilerini düzenlemiştir. Söz 

konusu maddenin 13. Bendi gereğince her türlü şartlı bağışı inceleyerek gereğine karar 

vermek Genel Merkez Yönetim Kurulunun görev ve yetkisi dahilindedir. Gene aynı 

tüzüğün 56. Maddesi 18. Bendinde Genel Merkezin “…gerekli hallerde şartlı bağışı kabul 

eder ve şartlı bağışların yükümlülüklerini yerine getirir..” denmiştir. Dolayısıyla açıktır ki 

şüpheli Kızılay yöneticileri söz konusu şartlı bağışı kabul etmeme inisiyatifleri var iken 

ve ayrıca aynı şekilde Kızılay’ın bir anlamda kullanıldığı açık olduğu için bu şartlı bağışı 

kabul etmemeleri gerekmekteyken şartlı bağışı kabul ederek açıkça kamu kurum ve 

kuruluşları zararına dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. 

Türk Kızılay Derneği Tüzüğünde Derneğe bağış yetkisi verilmediği de ayrı bir husustur. 

Başka bir anlatımla şüpheli Dernek bağış yapma yetkisine sahip olmamasına rağmen 

suça konu bedeli diğer şüpheli Ensar Vakfına bağışlamıştır. 

Huzurdaki şikayet konusu olayda şüpheli Kızılay ve Ensar Vakfının hukuki statüleri 

değerlendirilmelidir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu 10/c maddesi aşağıdaki gibidir; 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler 

ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz 

karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5’ine 

kadar olan kısmı 

Şüpheli Ensar vakfı muafiyet tanın vakıflar statüsünde olup dolayısıyla bağışta bulunan 

kurum kazancının ancak %5’i vergiden düşülebilir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu 10/f maddesi aşağıdaki gibidir; 

f) (Ek: 16/6/2009-5904/5 md.) İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve 

Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı 

Yasada da görüldüğü üzere şüpheli Türk Kızılay Derneğine ayrı bir statü tanınmış ve 

yapılan bağış miktarının tamamının düşülmesi sağlanmıştır. Esasen huzurdaki şikayet 

konusu olay tam anlamı ile bu maddeleri işaret etmektedir. ŞÜPHELİ BAŞKENTGAZ 

VERGİSEL FAYDA SAĞLAMAK İÇİN ENSAR VAKFINA YAPACAĞI BAĞIŞI KIZILAY 

ÜZERİNDEN YAPMIŞTIR. ŞÜPHELİ KURULUŞLAR VERGİ ZİYAININ OLUŞMASINA EYLEM 

BİRLİKTELİĞİ İÇERİSİNDE HAREKET EDEREK GERÇEKLEŞTİRMİŞLERDİR. Aşamalarda 

toplanacak deliller ve Bilirkişi raporu sonrasında Devletin uğramış olduğu zarar daha 

net ortaya çıkacaktır. 

Savcılığınızdan araştırma için talebimiz öncelikle şüpheli kurumlardan söz konusu olaya 

ilişkin tüm belgelerin (ödeme belgesi, bağış makbuzu, yazışmalar, 2017 yılına ait vergi  

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


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

beyanı, vs.) talep edilmesi ve gelen evraklara göre uğranılan vergi kaybının Bilirkişi 

değerlendirmesi yaptırılmasıdır. 

Burada Devletin uğradığı vergi kaybından daha vahim olanı ise yurttaşların güvenini 

kazanmış Kızılay gibi bir kuruluşun bu hukuka aykırı işlemlere sebebiyet vermiş 

olmasıdır. Kızılay bu konu nedeni ile açıkça itibar kaybına uğramıştır. Hukuk devleti 

ilkesi gereği bu suça iştirak etmiş ve hem devletin zarara uğramasına sebebiyet vermiş, 

hem ekonomik fayda sağlamış ve hem de Kızılay ismine gölge düşürmüş tüm ilgililerin 

tespit edilerek cezalandırılması gerekmektedir. 

DELİLLER      : Haber görselleri, yazışmalar, bağış makbuzları, vergi   

     beyanı, banka dekontu, vs. 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda arz ve izah olunan ve re’sen gözetilecek nedenler ile; 

şüphelilerin tespit edilerek kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, görevi 

kötüye kullanma ve vergi ziyaı suçları başta olmak üzere ilgili tespit edilecek suçlar ile 

haklarında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması amacıyla dava açılmasını 

saygılarımla arz ve talep ederim. 18/02/2020 

 

ŞİKAYETÇİLER 

1-Av. Polat BALKAN      2-Polat Balkan 

Antalya Barosu Başkanı 
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNAN                    1-) Av. Polat BALKAN (Antalya Barosu Başkanı)  

                                              (TC: 12994609022)  

       2-) Av. Cenk SOYER (TC:24259233910) 

       3-) Av. Özhan KARAZEYBEK (TC:28483063374) 

       4-) Av. Evrim ERCAN (TC:32554821190) 

       5-) Av. Ali Çağdaş BOZANER (TC:48028323336) 

       6-) Av. Alper KÖLEOĞLU (TC:24928214530) 

       7-) Av. Salim AYKUT (TC:16196530450) 

       8-) Av. Mehmet KAYA (TC:27310135406) 

       9-) Av. Mehmet FETTAHOĞLU (TC:29452054898) 

       10-) Av. Lider TANRIKULU (TC:14863263182) 

       11-) Av. Çağlar ŞENER (TC:19057633284) 

   Meltem Mah. 3822 Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-ANTALYA 

 

 

ŞÜPHELİ     : Talu BİLGİLİ, 

     Evliya Çelebi Cad. 07010 Etiler, M.paşa-ANTALYA 

     Telefon : 0242 336 60 60  

 

 

SUÇ                 :Bilişim yolu ile hakaret (TCK125/3(a)), Tehdit, Halkı kin ve 

Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama 

 

AÇIKLAMALAR 

 

 

 Antalya Barosu kurulduğu 1926 yılından bu yana her zaman haksızlıkların karşısında, 

insan haklarından yana taraf olmuş, hukukun üstünlüğü ve Atatürk ilke ve devrimlerini ilke 

edinmiştir. Şikayetçiler olarak Antalya Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri olarak 

bulunmaktayız. Baromuzun bizlere verdiği yetki ile temel ilkelerimizden ayrılmadan bugüne 

kadar Avukatlık Kanunun tarafımıza verdiği tüm sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. 

Antalya Barosu tüzel kişiliği kamu niteliğine haiz tüzel kişilik olup şüphesiz şikayetçiler 

olarak Baro adına yaptığımız tüm işlemlerde kamu görevlisi olarak nitelendirilmemiz 

gerekmektedir.  

 

 

 14.04.2020 tarihinde Kamuoyunda “Af Paketi” olarak bilinen Ceza Ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun Genel Kurulda kabul edilmiş ve aynı gün Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararı ile  

İnfaz Paketi kapsamına alınmamış olmakla 2016 yılından bu yana sürekli gündeme getirilen 

ve son olarak teklif edileceği kulislerde dolaşan, çocuk hakları dernekleri ve sivil toplum 

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

Free Hand

Free Hand



ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

örgütleri tarafından da basın açıklaması gerçekleştirilen “çocuk istismarı faillerinin çocuk ile 

evlenmeleri halinde affedilmesini içeren belge” ile ilgili her ne kadar son infaz paketi 

kapsamında bulunmasa da bunun gündeme dahi getirilmemesi için Antalya Barosu Başkanlığı 

olarak basın açıklamasında bulunulmuştur. İlgili açıklama aşağıdadır; 

Antalya Barosu tarafından yapılan bu paylaşıma ilişkin olarak MHP Antalya İl 

Başkanı tarafından aşağıdaki haksız ve yersiz paylaşım yapılarak yazı içerisinde açıkça 

Antalya Barosunun toplumu maksatlı bir şekilde yanlış yönlendirdiğinden bahsedilmiştir. 

Oysa ki metinden de anlaşıldığı üzere Antalya Barosu olarak tek amacımız çocuk istismarının 

önüne geçilmesi ve mağdur çocukların istismar failleri ile evlendirilmesinin hukuken doğru 

olmayacağının belirtilmesidir. Açıklamada infaz paketinin içerisinde bu yasanın çıktığı veya 

teklif edildiğine dair hiçbir ibare bulunmamaktadır. Biz şikayetçiler olarak bu değerlerimizden 

hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi her zaman benzer süreçlerin takipçisi olacağımızı da 

yineleriz. 
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Esas vahim olan ve şikayet konu durum ise  Talu Bilgili isimli şahsın “Milleti zehirlemeye 

çalışan vatan millet düşmanı, kanı bozuk şerefsizler aklını başına alsın. Bu milletin bir kırmızı 

çizgisi var. Bu vatana, millete düşmanlık eden her zaman bedelini öder.” Şeklinde, MHP 

Antalya İl Başkanı tarafından yapılan açıklamanın görselleri kullanılarak, sosyal medya 

üzerinden, (facebook) 16.04.2020 tarihinde paylaşılan iletidir. Söz konusu metni aşağıda 

dikkatinize sunmaktayız. 
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Görüldüğü üzere vatanı ve milleti sevmenin kendi tekelinde olduğunu düşünen (!) şüpheli, 

Antalya Barosu başkanı ve yönetim kuruluna sürdürdükleri görevlerinden kaynaklı olarak 

hakaret etmiş, aklınca gözdağı vermek isteyerek tehditlerde bulunmuş ve bu hususları dile 

getiren herkesi de kapsar şekilde yazdığı kısımla da “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve 

Aşağılama” suçunu da işlemiştir. İletiden açıkça anlaşıldığı üzere şüphelinin kastettiği 

kişilerin Antalya Barosu yönetim kurulu kişiler olduğu açıktır. Yukarıda ifade edildiği üzere 

makamınız tarafından yapılacak tüm nitelendirmelerde suça konu eylemin kamu görevlisine 

karşı yapıldığı kabul edilmelidir. Bu suretle de işbu şikayet dilekçesini ibraz etme 

zorunluluğumuz kaçınılmaz olmuştur. 

 

 Şüphelinin eylemlerinin TCK 125/3(a)’inci maddesinde belirtilen KAMU 

GÖREVLİSİNE HAKARET, TCK 106’da belirtilen “TEHDİT” ve TCK 216’ ncı maddesinde 

yer alan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama” suçlarını oluşturduğu açıktır. Bu 

sebeplerle şüphelinin cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını talep etme 

zorunluluğu doğmuştur. 

 

 

SONUÇ VE İSTEM:  Arz edilen nedenlerle; gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheli 

hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 21.04.2020 

      ŞİKAYETÇİLER 

Polat BALKAN  Cenk SOYER Özhan KARAZEYBEK Evrim ERCAN 

        

 

 

 

 

Ali Çağdaş BOZANER Alper KÖLEOĞLU    Salim AYKUT Mehmet KAYA 

        

 

 

 

 

 

Mehmet FETTAHOĞLU  Lider TANRIKULU   Çağlar ŞENER 
 

 

EK   : 

1-) MHP İl Başkanı tarafından yapılan paylaşım 

2-) Şüpheli tarafından yapılan paylaşım 
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FİNİKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

DOSYA NO  : 2020/1049  

 

KATILMA TALEBİNDE  

BULUNAN   : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI    

MAĞDURLAR  : GÜNAY  ECE GENÇ (14.01.2014 DOĞUMLU)  

     İBRAHİM EFE GENÇ  

ŞÜPHELİLER  : 1- FATMA GÖREGE  

     2- TUĞBA GÖREGE  

     3- RUKİYE GÖREGE  

     4- SABRİCAN GÖREGE  

     5- MERVE AKMAN  

     6- RAHMİ  AKMAN  

     7- AZİM KOÇ /(PAŞA) 

     8- MUSTAFA ERDOĞAN  

          9- HENÜZ Açık Kimlik  bilgileri tespit edilemeyen FATİH …. İsimli              

  Şüpheli  

 

10- HENÜZ Açık Kimlik  bilgileri tespit edilemeyen CENGİZ……...    

İsimli şüpheli  

 

SUÇ    : EMİNE GÖREGE  yönünden Beden ya da ruh bakımından kendini  

       savunamayacak ÇOCUĞA EZİYET  

 

    TUĞBA GÖREGE yönünden Beden ya da ruh bakımından kendini  

      savunamayacak ÇOCUĞA EZİYET 

 

    RUKİYE GÖREGE Yönünden Beden ya da ruh bakımından kendini  

      savunamayacak ÇOCUĞA EZİYET 

SABRİCAN GÖREGE yönünden HER İKİ MAĞDURA KARŞI   

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE  ÇOCUĞUN   NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI , 

EZİYET     

MERVE AKMAN  yönünden her iki mağdura karış ZİCİRLEME ŞEKİLDE 

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ   CİNSEL İSTİSMARI  , Aile hukukundan doğan 

bakım,  eğitim   veya destek   olma yükümlülüğünün ihlali ,  

RAHMİ AKMAN yönünden her iki mağdura karşı ZİNCİRLEME ŞEKİLDE 

ÇOCUĞUN NİTELİKLİ   CİNSEL   İSTİSMARI  
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AZİM KOÇ / PAŞA Yönünden mağdur GÜNAY ECE GENÇ’e yönelik 

ZİNCİRLEME ŞEKİLDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI   

MUSTAFA ERDOĞAN yönünden mağdur  GÜNAY ECE GENÇ’e yönelik 

ZİNCİRLEME   ŞEKİLDE ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI   

HENÜZ Açık Kimlik  bilgileri tespit edilemeyen FATİH  ve CENGİZ İsimli 

Şüpheliler yönünden MAĞDUR GÜNAY ECE’ye yönelik ZİNCİRLEME 

ŞEKİLDE  ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI   

SUÇ TARİHİ   : Günay Ece yönünden 2017/2018 YILLARINAN itibaren Temadi  

     İbrahim Efe Yönünden 2019 Yıılından itibaren Temadi  

KONU   : Finike Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/1049 Hz. Sayılı dosyada  

müdahilliğimize karar verilerek; mağdurlara  yönelik EZİYET VE NİTELİKLİ  CİNSEL İSTİSMAR 

suçunu işleyen  Şüpheliler  hakkında tutuklama Kararı verilmesi,  

Gerekli soruşturmanın yürütülerek  şüpheliler hakkında kamu davası açılması 

talebidir. 

1. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2020/1049 Hz. Sayılı dosyası ile yürütülen 

soruşturmaya mağdurlar yanında katılmayı talep etmekteyiz.  

2. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Baroların Kuruluş ve Nitelikleri”  Başlıklı 76. 

maddesinin  4667 sayılı Kanun’la değişik 1 inci fıkrasında;  “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” hükmü düzenlenmiştir. 

 

3. Aynı Kanun’un “Yönetim Kurulunun Görevleri” başlıklı 95 inci maddesine 4667 sayılı 

Kanun’la eklenen 21 inci bendi ile de “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 

savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak”, baroların görevleri arasında 

sayılmıştır. Davaya müdahale açısından talebimiz, yukarıda belirtilen kanun maddesinin 

ifadesinde vücut bulmaktadır. 

4. Bilindiği üzere hukuk devleti, en kısa tanımıyla faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, 

vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet demektir.  Bir başka tanımda hukuk devleti, 

vatandaşların hukukî güvenlik içinde bulundukları, devletin eylem ve işlemlerinin hukuk 

kurallarına bağlı olduğu bir sistem olarak belirtilmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarında da 

hukuk devleti kavramının tanımına yer verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nce en sık 

kullanılan hukuk devleti tanımlarından birinde, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan 

haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk 

düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan 

kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık,  

yasaların üstünde yasa koyucunun da uyması gereken anayasa ve temel hukuk 

ilkelerinin bulunduğu bilincinde olan devlet hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. 

Ayrıca, Ceza kanunun amacı başlığı altında düzenlenen  5237 Sayılı TCK’nın 1. Maddesinde “bireyin 

sahip bulunduğu hukukî değerler, hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ön plana çıkarılarak 

adalet ve güvenliğin sağlandığı bir toplumda yaşama hakkının gereği olarak, kamu düzeni ve 

güvenliğinin korunarak suç işlenmesinin önlenmesi amacının ceza kanunun temel amaçları arasında 

sayılmış olması, çocuğun yüksek yararı ilkesi, BM Çocuk  
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1. hakları sözleşmesi ve diğer uluslararası ve ulusal mevzuat ile  Çocuk Hakları İhlallerinin 

İzlenmesi,  ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemenin izlenmesi, istismar ve ihmale 

uğrayan çocuklara temsil dahil her türlü hukuki yardımın sağlanması, konusunda çalışmalar 

yapan Antalya Barosu ve Baro bünyesinde kurulan alt merkezler, komisyonlardan biri olan 

Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluş amacı birlikte değerlendirildiğinde;  kamu davasına 

katılma hakkının sadece şahsi hakları elde etmeye yarayan bir kurum olmayıp aynı zamanda 

maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasına, ve bu yolla adaletin gerçekleşmesine ve toplumun 

huzur ve güven içinde yaşaması hizmet eden bir kurum olduğu açıkça görülmektedir.   

2.  Tüm bu nedenler ve ayrıca, Baroların kamu hizmeti yürütmesinden doğan sorumluluğu 

doğrultusunda çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alan Antalya Barosu Çocuk Hakları 

Merkezi’nin,  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası ve ulusal mevzuat 

doğrultusunda çocuk haklarının tanıtılması, korunması ve yaygınlaştırılması, Çocuk Hakları 

İhlallerinin İzlenmesi,  ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemenin izlenmesi, istismar ve 

ihmale uğrayan çocuklara temsil dahil her türlü hukuki yardımın sağlanması amacına yönelik 

faaliyetleri kapsamında şüphelilerin maktüllere ve yaralananlara yönelik eylemleri nedeniyle 

derinden yaralanan kamu vicdanının mahkemede temsil edilmesinin gerekliliğine olan 

inançtan ve yukarıda özetlenen Merkezimizin kuruluş amacı ile BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

GENEL KURULUNUN 29 Kasım 1985 tarih ve  40/34  sayılı Kararında  “Suçtan ve yetki 

istismarından mağdur olanlara adalet sağlanmasına dair temel prensipler bildirisi ceza 

kanunlarının eylem veya ihmal yoluyla ihlal edilmesi nedeniyle, bireysel veya toplu 

olarak fiziksel veya ruhsal biçimde yaralanma da dahil  olmak üzere manevi acılar 

çeken, ekonomik kayba uğrayan veya temel hakları esas bir biçimde zayıflayan veya bu 

suretle zarar gören kimse mağdurdur.”denerek mağdur ve suçtan zarar gören 

kavramlarının son derece geniş yorumlanmasından hareketle, Finike Cumhuriyet 

Başsavcılığı 2020/1049 Hz. Sayılı dosyasında suçtan zarar gören sıfatıyla  mağdurlar 

yanında müdahale talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur.  

 

SONUÇ VE İSTEM  : Arz edilen nedenlerle;  

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/1049 Hz. Sayılı dosyada 

müdahilliğimize karar verilmesini,  

                                                      Mağdurlara yönelik EZİYET VE NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR 

suçunu işleyen şüpheliler  hakkında tutuklama kararı verilmesini,  

    Gerekli soruşturmanın yürütülerek şüpheliler hakkında kamu davası 

açılması arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 03.06.2020  

                                     
KATILMA İSTEMİNDE BULUNAN 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

 

AV.POLAT BALKAN 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

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


ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

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

ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE 

 

Gönderilmek Üzere 

 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCLIĞINA 

 
SORUŞTURMA NUMARASI :  2020/13755 

 

KARAR NUMARASI               :  2020/21016 

 

İTİRAZ EDEN                 : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI-Meltem Mh.  3822 Sk.  Barohan 

K:2 Muratpaşa ANTALYA 

 

ŞÜPHELİ                                    : KÜVEYTTÜRK ASPENDOS ŞUBESİ YETKİLİLERİ 

  

İTİRAZLAR                               : 

 

Yukarıda soruşturma ve karar numarası belirtilen takipsizliğe dair karar hukuka aykırıdır. 

 

Kamu görevlisi kavramının, literatürde memur kavramından daha geniş bir kavram olduğu açıktır. 

Kanun maddesinde de bu durum vurgulanmıştır. 

 

Bankanın kamu bankası olmaması yapılan faaliyetin kamusal faaliyet faaliyeti yerine getirenin de kamu 

hizmetini yerine getiren kamu görevlisi olduğu konusunda bir beis bulunmamaktadır. 

 

Bir kuruluşun izinle, ruhsatla kurulması devletin sıkı bir şekilde denetime tabi olması yapılan görevin 

kamu görevi, faaliyetin kamusal faaliyet olduğuna açıkça delalettir. 

 

Kaldı ki; kararda geçtiği şekliyle düşünülecek olsa dahi, niteleme yargı mercilerine veya savcılık 

makamına ait olmakla oluşan suçun Avukatlık Kanunu maddelerine muhalefet olduğu da açıktır. 

 

Avukatlık Kanunu’na göre, yetki belgesi vekâletname yerine geçen aynı nitelikleri haiz bir belgedir. 

İmza incelemesini yapacak merciler sadece yargı mercileridir. Bu manada mensubumuz meslektaştan 

örnek imza istenmiş olması başlı başına yersizdir. 

 

Ayrıca Avukatlık Kanunu 2. Maddeye göre tüm merciler avukatın işini kolaylaştırmakla yükümlüdür. 

Tüm bu açılardan verilmiş olan karara itiraz ediyoruz. 

 

İSTEM SONUCU                  : Anılan nedenlerle; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/13755 

soruşturma ve 2020/21016 karar sayılı kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair usul ve yasaya 

aykırı kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.03/07/2020 

                                                                                                                    
                 Antalya Barosu Başkanlığı  

     Adına 

             Av. Polat BALKAN 

                        Antalya Barosu Başkanı 
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

ŞİKAYETÇİ: Polat Balkan- Tc 12994609022 Antalya Barosu Muratpaşa/ANTALYA 

 

VEKİLLERİ : 1-Av. Tuncay Koç (Antalya Barosu 1504) 

                            Cumhuriyet caddesi Ticaret borsası İşhanı No:13 Antalya-Yazışma adresi  

                            2-Av.Mehmet Şimşek Tc 26299152916 Sicil Antalya Barosu 1087 

                            3-Av.Mustafa Murat Bilgin TC 32506626088 Sicil Antalya Barosu 1383 

                            4-Ali Çelik Tc No 13792433888  Antalya Barosu Sicil 1907 

                            5-Av.Hasan Uğur Tc no  27721104688  Antalya barosu sicil 1057  

                            6-Av.Alper Tunga Bacanlı Tc No 25715588124 sicil 1665 

                            7-Av. Güler Yılmaz Birol Tc No 14596556124831 sicil 831  

                            8-Av. Gülcihan Türe  Tc No 10663902108 Sicil no 585  

                            9-Av.Oğuz Sarıçobanoğlu  Tc 20464330260 sicil 951  

                           10-Av. Soner Ustaoğlu TC22603614026 sicil 1550  

                           11-Av.Dilek Zeybekoğlu Tc 27970110614 Sicil no 797  

ŞÜPHELİLER: 1-TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

          2-Ankara Valisi – Vasip Şahin  

          3-Ankara Emniyet Müdürü-  

          4-Soruşturma sırasında isimleri tespit edilecek kamu görevlileri  

SUÇ     : TCK  109/2 ve 109/3,  TCK 94  maddelerine  muhalefet. 

 

SUÇ TARİHİ: 22/6/2020 ve 23/6/2020 Ankara   

 

AÇIKLAMALAR: 

 

 

1-Polat Balkan Antalya Barosu Başkanı’dır. Basında çıkan yasa değişikliğine karşı 

demokratik haklarını kullanmak için 19/6/2020 tarihinde Antalya’dan sembolik bir yürüyüşe 

başlayarak Ankara girişinde diğer Baro başkanları ile buluşup, önce Anıtkabir’e gidip sonra 

TBMM’de siyasi partilerle buluşacaklardı. Yürüyüş hakkı, Anayasa 34. Madde ve  AHİS 11. 

Madde gereği ve çok sayıda AHİM içtihadı gereği barışçıl bir gösteri hakkı olarak tanınmıştır. 
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2-Ancak 22/6/2020 tarihinde sabah saat 10 sularında Ankara Eskişehir yolu 15. Km’de 

Emniyet görevlilerince durdurulmuşlardır. Ardından etrafları bariyerle çevrilmiş, 

yürüyüşlerine engel olunmuş, daha sonra bariyer dışına çıkmak ya da dışarıdan içeri girmeye 

izin verilmemiştir.  

3-Baro Başkanlarına yasal bir yazılı emir gösterilmemiş Ankara V/alisinin sözlü talimatı var 

denmiştir. Emir varsa bile yasa dışıdır.  

4-Ortada yakalamaya ilişkin hukuki bir neden ya da geçerli bir Savcılık kararı da 

bulunmamaktadır.  

5-Kamu görevlilerin gerçekleştirdikleri eylem, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun 

TCK m. 109/2 ve 109/3, a, b, c, d kapsamında nitelikli halini oluşturur. 

6-Bariyerle çevrili alana daha sonra yiyecek alınmasına engel olunmuş, gece yağmurda 

battaniye verilmemiş, dışardan sandalye, oturma grubu alınması engellenmiş, Başkanların 

ihtiyaçlarını giderdiği kafeterya, sosyal mesafe kuralları bahane edilerek kapattırılmış, 

böylece tuvalet ihtiyaçlarının bile giderilmesine engel olunmuştur. Böylece müvekkilimiz ve 

diğer Baro Başkanlarına karşı, kötü muamele ve eziyet suçu oluşmuştur. TCK madde 94 e 

göre “bir kişiye karşı inan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel ruhsal yönden acı 

çekmesine………. Aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştirilen kamu görevlisi 

hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun avukata karşı görevi 

dolayısıyla işlenmesi halinde 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” 

 

Yargıtay kararlarına göre  TCK m. 43/2 uygulanmayacağı için özgürlüğü sınırlanan her bir 

kişiye karşı  ayrı ayrı 4 yıl ila 14 yıl arasında hapis cezasına hükmedilmesi gerekir. 

AY m. 137/2 ve TCK m. 24/3 gereği, konusu suç teşkil eden emri yerine getiren de, emri 

veren de aynı suçtan cezalandırılır.  

 

7-Müvekkilimizin hürriyeti tahdid ve işkenceye uğrama durumu halen devam etmektedir. 

Derhal son verilmelidir 

 

8-Bu emri verenler ve emri yerine getiren kamu görevlileri ile tüm görevliler bu suçların  

işlenmesini doğrudan iştirak etmiştir. 

 

Bu nedenle ivedi soruşturmanın başlatılarak, Polat Balkanın ve diğer Baro Başkanlarının 

hürriyetini tahdid eden, işkence suçunu işleyen, kanunun vermediği yetkiyi kullanan tüm 

kişilerin gözaltına alınmalarını ve haklarında soruşturma yapılarak cezalandırılmalarını talep 

ediyoruz. 

 

DELİLLER: Gazete haberleri, sosyal medya görüntüleri  
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SONUÇ VE İSTEM: 

 

Yukarıda açıklanan anılan suç nedeniyle, başta  emri veren, yerine getiren olmak üzere  suçun 

işlenmesine iştirak eden şahısların tespitiyle; 

İvedi olarak ceza    soruşturması başlatılarak, şüphelilerin  yakalanmasını ve gözaltına 

alınmalarını ve  haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmalarının talep ederiz  

 

Saygılarımızla 

 

 

Av.Tuncay KOÇ    Av. Mehmet Şimşek    Av. Mustafa Murat Bilgin   

Av. Ali Çelik    Av.Hasan Uğur     Av.Alper Tunga Bacanlı 

Av. Güler Yılmaz Birol   Av. Gülcihan Türe     Av.Oğuz Sarıçobanoğlu   

Av. Soner Ustaoğlu  Av.Dilek Zeybekoğlu  

 

 

 

 

 

E  K  L  E  R : Vekaletname ve yetki belgesi  
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ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

 

MÜŞTEKİ   : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

     Meltem mah. 3822. sokak Barohan Kat: 2 

Muratpaşa/Antalya 

ŞÜPHELİ   : ALİ HAKAN YATGIN- Tc kimlik no: 33652710300 

      Muratpaşa Belediyesi Antalya 

SUÇ    : TCK md.216 Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen  

aşağılama suçu, TCK.md.130 Kişinin hatırasına hakaret suçu, TCK.md.215 Suçu ve 

suçluyu   övme 

SUÇ TARİHİ  : 23.07.2020 

AÇIKLAMALAR  :  

Üniversite öğrencisi olan Pınar Gültekin 16 Temmuz 2020 tarihinde evinden 

çıktıktan sonra kendisinden haber alınamamış, 5 gün sonra cesedi bulunmuş ve vahşice 

öldürülmüş olduğu ortaya çıkmıştır. Bu olaydan sonra zanlı “Canavarca hisle insan 

öldürmek” suçundan tutuklanmıştır. Bahsi geçen bu olay kamuoyunda haklı tepki ve 

büyük yankı uyandırmıştır. Cinayetin ayrıntılarına bakıldığında, maktulün boğulduğu, 

sonra yakıldığı, sonra da üzerine beton döküldüğü ve ormanlık alana atıldığı 

görülmektedir. Bu vahim olaydan kısa süre sonra şikayette bulunduğumuz şüpheli Ali 

Hakan Yatgın 23.07.2020 tarihinde FACEBOOK üzerinden yaptığı sosyal medya 

paylaşımında  

“O bar senin bu bar benim gezip paralı erkek avcılığı yapıyordum. Kendimi bu yollara 

düşme tehlikesinde el değmemiş masum kız olarak takdim ediyor, bir çok erkeğin aradığı 

mutluluğu bildiğim için rolüme iyi çalışıp oynuyordum. Evli bekar fark etmiyor parası olsun 

yeter parası olmayan da gönlünü kaptırınca ne yapıp edip buluyor zaten. 

Özellikle duygusal boşluktaki erkekleri, çirkin erkekleri,  asosyal erkekleri falan 

kendime hedef seçiyordum. O erkeğin bana gönlünü kaptırması sadece birkaç haftamı 

alıyordu bu işi meslek edinmiştim. Önce kendimi acındırıyor daha sonra terk etme, başkasıyla 

olma tehditleriyle saftiriklerin psikolojilerini altüst edip kendime köpek ediyordum. 

Bu sefer baltayı kayaya vurdum. Adamın ekonomisini iflas noktasına getirip mutlu 

yuvasını dahi dağıtmıştım tam kaçacaktım ama bu sefer kaçamadım. 

Öldürdü beni suçunu itiraf etti,  şimdi tüm ülke beni masum kadın ilan edip erkeklere 

lanetler okuyor. 

Evet bayan ve lafta kadın hakları savunucusu erkek arkadaşlar saldırılar başlasın 

bekliyorum….” Şeklinde ifadeler kullanmıştır.  

Söz konusu paylaşım TCK. Md.216 “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen 

aşağılama suçu” ve TCK.md.130 “Kişinin hatırasına hakaret” ve TCK.md.215 “Suçu ve 

suçluyu övme” suçlarını oluşturmaktadır. 
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Zira şüpheli bu paylaşımında cinsiyet temelli ayrımcılığa zemin hazırlayacak 

ifadeler kullanmıştır. Söz konusu ifadeler kadınları aşağılayan ve kadın cinsiyeti 

üzerinden kindar ve düşmanca cümleler içermektedir. Toplumu bu şekilde cinsiyetler 

üzerinden ayrımcılığa tabi tutacak bu sözler TCK. Md.216’da düzenlenmiş olan “Halkı 

kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama” suçunu oluşturmaktadır.  

Sosyal medya paylaşımının geri kalan kısmında yine “Evet konuya dikkat 

çektiysem ne mutlu. Zira batılılaşmayı kıçını açmak, Demokrasiye Devleti ortadan kaldırma 

hakkına sahip olmak gibi algılayan toplumumuz kadın hakları konusunu orospuluk yapma 

hakkı olarak algılayabiliyor. Bence beni değil orospuları kınayın.Zira hayat kadınlarının bile 

belirli ilkeleri vardır.Lakin özellikle son dönemde sayısı artan profesyonel orospuluğu 

kınayın.” Şeklinde ifadeler kullanarak gelen cevaplara bu şekilde karşılık vererek hakaretlere 

ve aşağılamalara arttırarak devam etmiştir. 

Bu ifadelerle kadın bedeni üzerinden aşağılayıcı ve hakaret dolu sözlere devam 

etmiş,  örneğin “Zira batılılaşmayı kıçını açmak” diyerek kadın bedenini aşağılamış, 

toplumun bir kesimindeki kadınları AÇIKÇA aşağılayan ve ayrıştıran bir ifade 

kullanmıştır. Ayrıca seks işçilerine yönelik de “Hayat kadınlarının bile belirli ilkeleri 

vardır” diyerek aşağılayıcı beyanda bulunmuştur.  

Şüphelinin belirtilen paylaşımları acımasızca ve vahşice katledilen Pınar 

Gültekin hatırasına da hakaret içermektedir. Zira paylaşımda görüleceği üzere Pınar 

Gültekin kastedilerek maktulün ağzından anlatılan bir mizansen uydurarak maktulün 

hatırasına da hakarette bulunmuştur.  Şüphelinin, Pınar Gültekin’in öldürülmesi üzerine 

sosyal medyada yaptığı bu paylaşım ve bu paylaşıma yapılan yorumlara verdiği cevapların 

tümü kadınları aşağılayan cümlelerle doludur. Şüpheli bu ifadelerinde maktulü “profesyonel 

orospu” olarak tanımlamış ve kadın hakları savunucularını da orospu hakları savunucusu 

olarak ilan etmiştir.  

Şüphelinin sosyal medyadaki bu ifadeleri maktul Pınar Gültekin’in öldürülmesini de 

bu yolla meşru ve haklı göstererek insan öldürme suçunu da övmekte, bu derece kan donduran 

bir cinayeti normalleştirmekte ve cinayeti işleyen şüpheliyi yüceltmekte ve övmektedir. 

Kadına yönelik şiddetin ve cinayetlerin sürmesinin en büyük nedeni, faillerin toplumun bir 

kesimi tarafından açıkça destekleniyor olmasıdır. Bu haliyle sanık açıkça TCK md.215’de 

düzenlenen “Suçu ve suçluyu övme” eylemini gerçekleştirdiğinden bu suçtan da ayrıca 

cezalandırılmalıdır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 2 ve Anayasa madde 17 gereğince, kişinin 

yaşam hakkını korumak devletin pozitif yükümlülüğüdür. Devlet, yaşam hakkını korumak 

için önlem almak yükümlülüğü altındadır. Önlem alınmasına rağmen yaşam hakkını 

koruyamayan devlet, soruşturma ve kovuşturma yürütmek, faillere suçlarının ağırlığı ile 

uygun ve ÖNLEYİCİ cezalar vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla, şüpheli hakkında kamu 

davası açılarak ve suçun ağırlığına uygun bir ceza verilerek, ÖNLEYİCİ mekanizmanın 

işletilmesi gerekmektedir. 

Yine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2009 yılında Nahide Opuz hakkında verdiği 

kararda, “kadınlara yönelik şiddetin, kadınlara karşı ayrımcılığın bir şekli olduğunu” 

yinelemiş, devletin AİHS madde 2’de düzenlenen yaşam hakkını korumak için gereken 

önlemleri almadığını tespit etmiştir. 
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Ayrıca, 1 Ağustos 2014 tarihinden beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi madde 5 

gereğince, “Taraflarca, devlet dışı aktörlerce gerçekleştirilen ve bu Sözleşmenin kapsamı 

dâhilindeki şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve bu eylemler 

nedeniyle tazminat verilmesi” gerekmektedir. 

Sonuçta şüpheli alenen ve açıkça yukarıda belirttiğimiz suçları işlemiş olduğundan 

Savcılık tarafından gerekli tahkikatın yapılarak şüpheli hakkında kamu davası açılmasını ve 

cezalandırılmasını talep ederiz.  

 

SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenler ve Sayın Savcılığınızca re’sen 

nazara alınacak sebeplerle; 

Şüphelinin eylemine uyan, 

1-TCK md.216,  Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama suçu,  

2- TCK.md.130 Kişinin hatırasına hakaret suçu,  

3-TCK.md.215 Suçu ve suçluyu övme 

Suçlarından cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası 

açılmasını talep ederiz. 12.08.2020 

 

       ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

         Adına 

AV.POLAT BALKAN 

ANTALYA BAROSU BAŞKANI 
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DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA 

Gönderilmek üzere 

ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE,  

 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR 

ANAYASA’YA AYKIRILIK İDDİASI VARDIR 

 

DAVACI                     :ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI, 

                                      Meltem Mahallesi 3822 Sok. Barohan Kat:2 Muratpaşa-  ANTALYA 

       

 DAVALI                  : TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ, ANKARA 

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av.Özdemir Özok Sokak No:8     

Balgat-ANKARA 

YAYIM TARİHİ         :  02.09.2020   

 

DAVA KONUSU       : 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  19/6/2002 tarihli ve 

24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 

28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve anayasaya aykırı 

olduğundan YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA VE İPTALİNE;bu yönetmeliğin 

dayandığı 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 6. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 44. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 50. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 66. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 77. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 82. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 18. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 114. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 20. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 177. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 21. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun Ek-1. 

Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle değişik 17/7/2004 tarihli ve 5233 

sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, 

baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi,  

11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Birden fazla 

baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili 

esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen  
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“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve 

dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 26. 

Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem 

heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi 

ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine çok yönlü aykırı olduğundan, anayasaya 

aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN İPTALİ AMACIYLA ANAYASA 

MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİ DAVA VE TALEBİMİZDİR. 

 

A. AÇIKLAMALAR            :  

DAVAYA KONU YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 

1-02.09.2020tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin;  

*28. maddesi: 

"Avukatlık Kanununun  77  nci  maddesinin  birinci fıkrasının  ilk cümlesine göre bölgesi içinde en az 

otuz avukat olan her il merkezinde kurulmuş bulunan baroların kanuni organlarını kurabilme olanağını 

sonradan yitirmeleri halinde, Türkiye Barolar Birliği bu baroya kayıtlı avukatların  en  yakın 

baroya  bağlanmasına  karar verir. 

Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesine göre beşbinden 

fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda avukat sayısının ikibinin altına 

düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya 

bildirir. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilir 

ve son verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir.  

Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren on beş gün 

içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların 

devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun 

tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan 

malvarlığı Birliğe geçer. 

Protokolde baro başkanları, bir nolu barodan başlamak kaydıyla sırasıyla ve araya başka makam 

girmeksizin İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.” 

 

*29. maddesi:  

"Baro bulunmayan bir ilin bölgesi içinde otuz avukatın sürekli olarak çalıştığının anlaşılması, o 

ilde yeni bir baro kurulmasını gerektirir. 

a) Türkiye Barolar Birliği, bağlı bulundukları bölge barosundan baro kurmak isteyen avukatların 

ad ve adresleriyle, kaç yıldan beri orada oturduklarını ve meslek kıdemlerini belirten listeyi 

göndermelerini ister. 
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b) Yeni baro kurulması için gerekli yasal koşulların saptanmasından sonra Türkiye Barolar 

Birliği, baronun kurulacağı il merkezinde ikametgâhı bulunan avukatlardan en kıdemlisini, kuruluşu 

gerçekleştirmek üzere görevlendirir. 

c) Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul, en geç altı ay 

içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro bu bildirimle tüzel 

kişilik kazanır.  Baronun kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 

ç) Avukatlık Kanununun 77 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca baro kurulmasını gerektiren 

koşulların mevcudiyeti, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından saptandığı hallerde de bu 

fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri uygulanır. 

Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baro kurulabilir. 

a) Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini 

içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği dört kişilik kurucular kurulunun 

isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir. 

 

b) Başvuruda bulunan avukat, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca işten yasaklı 

bulunmadığını, baronun kuruluşuna katılma isteğini, tüzel kişilik kazandığında o baronun levhasına 

kayıt olacağını ve verdiği bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, beyan, taahhüt eder. 

c) Başvuruların asgari ikibin sayısına ulaşması halinde kurucular kurulu 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu uyarınca gerekli şartları yerine getirdiklerini, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu kabul, 

beyan ve taahhüt etmek suretiyle baro kurmayı talep eder. 

ç) Birlik, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular 

kurulu en geç altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplar ve yeni 

baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir. Baro bu bildirimle tüzel kişilik kazanır. Baronun 

kuruluşu, Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 

d) Baro tüzel kişilik kazandığı anda, kuruluş müracaatının ekinde imzası bulunan avukatlar, yeni 

kurulmuş olan baroya kaydedilmiş ve önceki barodan kaydı silinmiş kabul edilir. Baro, avukatın önceki 

kayıtlı olduğu baroya durumu yazılı olarak bildirir. Avukatın önceki Barosu bu bildirim üzerine, 

avukatın sicil dosyasını Barosuna gönderir ve kendi levhasında gerekli düzenlemeyi yapar. 

e) Her iki baro levhasının güncellemesi elektronik ortamda da gerçekleştirilir. Güncelleme 

Türkiye Barolar Birliğine yazılı ya da elektronik ortamda iletilir. 

f) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatların tüzel 

kişilik kazanan baro levhasına kayıt işlemleri bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden başlamak üzere 

ilgili maddeler uyarınca gerçekleştirilir. 

g) Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmez ve 

seçimli ilk olağan genel kurulunu Kanunun 82 nci maddesi hükmü uyarınca yapar. 
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ğ) Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma 

tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” 

şeklinde değiştirilmiş, 

* Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmış,  

* Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine birinci fıkradan sonra gelmek üzere “Beşbinden fazla 

avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla kurulan barolarda yapılacak toplantılara katılacak tüm 

avukatların levhaya yazılı olması zorunludur.” 

fıkrası eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş,  

 

*YineYönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “baro olağan toplantıları” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. 

 

ANAYASAYA AYKIRILIK 

 ÇOKLU BARO düzenlemesi olarak bilinen Avukatlık Kanunu değişikliği nedeniyle TBB 

Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde değişiklik getiren dava konusu Yönetmelik, Kamu Kurumu 

Niteliğinde Meslek Kuruluşları olan Baroların "kamusallık" niteliğine zarar verecektir.  

Anayasa’nın 123. maddesinin 1 inci fıkrası; “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve 

kanunla düzenlenir” demekle tüm idareyi bir bütün olarak benimser. Merkezi yönetim ile yerinden 

yönetim kuruluşları ve tüm diğer kamu kuruluşlarının, Anayasada tek tek sayılarak tanımlanmasının 

sebebi, aslında aynı kamusal bütünlüğün parçalarının, korporatif işbölümlerine dayanan denge-denetim 

sistemi içinde birbirlerini de denetleyerek, modern toplumun devlet mekanizmasını oluşturduklarını tarif 

etmektir. Her biri “toplumsal sözleşme”nin birer olmazsa olmaz çarkı, dişlisi, zembereği, dinamosudur. 

Bu mekanizmanın toplamı, bir bütün halinde “anayasal devlet”i oluşturur. Anayasal olması koşuluyla, 

iç özerklikleri ve demokratiklikleri de taşıması koşuluyla, idare toplamda tektir, üniterdir. Bu teklik, 

dayandığı toplumun kamusal müştereklerinin kendisinden kaynaklanır. Zira müştereklerin kendisi –

lafzıyla da – ortaklaşmış paydayı tarif eder. Müşterektir, zira toplumsaldır. Nitekim toplum, 

müşterekleriyle toplumdur. Bu anlamıyla Anayasamız tekçi değil, dayanışmacıdır, tümelcidir. Biz, 

Anayasa Hukukunun “teklik” kavramının bu yönüyle,”tekçilik”ten farklı olduğunu; bundan 

uzaklaştığını ve fakat bir “farklılık ve özerkliklerle birlik” ihtiva ettiğini düşünmekteyiz. Anayasanın 

kamusallık atfettiği, tam da bu toplumsal müşterektir. Anayasal birliğin konusu - toplumun 

bileşenlerinin tüm muhtemel ve çağdaş farklarına karşın - toplumsal müştereklerin birliğidir. Keza idare, 

bu ortak müşterekleri karşılamaya yönelmesi ve tek tek fertlerin değil;  Duguit’in deyimiyle “kamunun 

yararı”na yönelmesi sebebiyle, Kamu Hukukunun parçasıdır. Bu alan, rekabetin, bireysel fayda ve 

gönencin, özel çıkarın değil; ortak toplumsal paydanın alanıdır. 

İdareyi oluşturan parçaların kısmi özerklikleri ile birlikte, yeniden bütünü oluşturmaları ve sivil 

toplumun da, kendisini bu birlikte temsili yoluyla demokratik devleti oluşturacakları görüşünün fikir 

babasının Hegel olduğunu; Kara Avrupası Hukukunu etkilediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Hegel, 

bu bağlamdaki yoğun çalışmalarını şöyle özetlemiştir:  
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“...bu durum ancak devlet, organik bir birliğe sahip bulunduğu zaman, yani devlet görece 

bağımsız topluluklara ve sivil topluma belli bir yetki tanıdığı ve bu özel toplulukların donatılmış 

oldukları haklarla, kendi kendine keyfiliği etkisizleştirmiş bir duruma getirilen bir kamu 

görevlileri aygıtı yarattığı zaman gerçekleşebilir”  

(Hegel, Hukuk Felsefesinin İlkeleri, akt: Marx, Karl, Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, s. 

81) 

Sonuç olarak toplumun, sadece siyasal yanını değil, tüm kamusal öğelerini içeren devlet ya da 

kamu gücü yapısı içinde yer alan ve görev yapan idare, bu bütünün en geniş ve etkili cihazı olarak ortaya 

çıkar (Duran, agy., s.3) 

İdare işlevi ise, devletin yasama ve yürütme erklerinin saptadığı siyasi yönde ve hukuki çerçeve 

içerisinde, toplumun düzenli ve uygarca yaşamasını sağlamak ve sürdürmek için, kural olarak, kamu 

gücü ve usulleri kullanılarak; doğrudan, devamlı ve ahenkli surette kamusal faaliyetlerin yürütülmesidir. 

İdare işlevinin konusu, yasama ve yargı işlevleri ile yürütme organının, salt siyasal nitelikli işlemleri 

dışında kalan ve toplumun günlük gereksinimlerini karşılamak ve gündelik yaşamının sürdürülmesini 

sağlamak amacıyla yürütülen teknik nitelikteki kamu işleridir (Duran, agy, s.10-14). İdari görev, idari 

işlev anlamına gelecek şekilde, belli bir ülkede, toplum halinde bir arada yaşayan tüm bireylerin ortak, 

kolektif, genel, günlük, basit, yalın, teknik ve sürekli ihtiyaçlarını karşılamak olarak tanımlanır (Sarıca, 

R.,İdare Hukuku, Çoğaltma Ders Notları, s. 15-17, nak. Özay, op. cit., s. 318, akt: Serkan Ağar, agy) 

Bu nedenle, farklı kategorilerin kamu kuruluşları arasında dahi; rekabet değil kamusal 

dayanışma beklenir. 

 Barolar özelinde, baroların, temsilcileri aracılığıyla, buna benzer onlarca kamusal üst kolektif 

kurumun bileşeni olduğu –özellikle Avukatlık Kanunu kapsamında, hukukun üstünlüğünü ve insan 

haklarını korumak ve geliştirmek görevi nedeniyle– söylenmelidir. (Çevre kurulları, kent konseyleri, 

vergi uzlaşma komisyonları, cezaevi izleme komisyonları, tüketici heyetleri vb. idari kurullar) 

Sonuç olarak anayasal ulusal egemenlik, ancak devlet ve diğer kamu gücü otoritelerinin –

birbirlerini denetleyen ve dengeleyen – birliğiyle mümkün olabilir. Bunlardan birinin parçalanması, 

toplam yapının, toplam idarenin, toplam kamusallığın, toplam devletin, bir bütün olarak ‘toplumsal’ın 

parçalanması anlamına gelir. Toplumsalın parçalanması ise, kamunun da parçalanması anlamına gelir. 

Keza Anayasanın 123. maddesi gerekçesi bu görüşle koşuttur: “Maddede idarenin kuruluş ve 

görevleri bakımından bir bütün olduğu ilkesi getirilmek suretiyle; Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesiyle ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğünün de bir sonucu olarak, idarenin yerine getirdiği çeşitli görevlerle bu 

görevleri yerine getiren kuruluşlar arasında birlik sağlanmaktadır.”(Şakar, M.,1982 Anayasası ve 

Önceki Anayasalar, İstanbul, 1990, s. 139.)  

 



KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARININ KAMU NİTELİĞİ  

Tam olarak müştereklik/toplumsallık/kamusallık bağlamının süjesi olarak Kamu Kurumu 

Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Anayasa'nın 135. maddesinde “belli bir mesleğe mensup olanların 

müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 

uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kanunla 

kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, 

gizli oyla seçilen kamu tüzelkişilikleri oldukları” belirtilmiştir.  

Bu anayasal tanım ve kural içindeki mesleğin müşterek ihtiyaçları ve meslek mensuplarının 

müşterek ihtiyaçları unsurunun, yine Anayasadaki “kamusallık” niteliğiyle birlikte anlamını yukarıda 

anlatmaya çalıştık. 

Tanımdaki bir diğer unsur ise, kamu tüzelkişiliği unsurudur. 

Tüzel kişilik; “kimi insan topluluklarının ortak ve genel meşru yararlarından oluşan odakların, 

hak süjesi olarak statüsü”dür (Duran, agy, s.64). 

Ne anayasa ne de kanunlar, kamu tüzel kişiliğini tanımlamıştır. Kamu tüzel kişileri; “idareye 

özgü bir kuruluş (teşkilat) yapısına sahip olan ve bundan ötürü kuruluşları İdare Hukukunca düzenlenen 

tüzel kişiler”dir (Balta, T. B.,İdare Hukuku I, Genel Konular, Ankara, 1970/72, s. 201, akt: Serkan Ağar, 

agy). Anayasanın 123. maddesinin 3. fıkrasına göre, kamu tüzel kişiliği, ancak kanunla ya da kanunun 

açıkça verdiği yetkiye dayanılarak (idari işlemlerle) kurulur. Bu anayasa hükmü çerçevesinde, 

denilebilir ki, kamu tüzel kişiliğinin varlığı, yasama organının iradesine bağlıdır ve kendiliğinden 

oluşmaz. 1982 Anayasasının 123. maddesinin 1. fıkrasında belirttiği gibi, idare, kuruluş ve görevleriyle 

bir bütündür, ancak idare bütünü tüzel kişiliğe sahip değildir; zira bu niteliğe sahip olsa idi, kamu tüzel 

kişisi olurdu (Balta, agy, s.200). Dolayısıyla idarenin bütünlüğünü ve kamusallığını, tek tek kamu 

kuruluşları oluşturur. 

Bir tüzel kişi, kamu tüzel kişiliğine sahip olabilmesi için, kanunla kurulmuş olması yanında, 

kamu gücü denilen Özel Hukuku aşan üstün yetkilerle donatılmış olmalıdır (GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., 

C.I, s.164.) 

Kamu gücü ayrıcalıkları hakkında geniş bilgi için bkz. CHAPUS, age., C.I, s.460-466; 

FORGES, age., s.94-95; VEDEL/DELVOLVÉ, age., C.I, s.35-36; LAUBADERĖ/VENEZİA/ 

GAUDEMET, age., C.I, 49-50; GÖZÜBÜYÜK/TAN, age., C.I, s.163-165., akt: Ramazan 

ÇAĞLAYAN, Hukukumuzda Kamu Tüzelkişiliği Kavramı ve Kıstasları). 

Keza Kemal Gözler’e göre de Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu olmanın ölçütleri ve 

yetkileri şunlardır: 

“Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları 

A. Ortak Özellikleri 

1. Türkiye’de meslek kuruluşları, ‘kamu kurumu niteliğinde  kuruluşlar’dır 

2. Türkiye’de meslek kuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptirler 

3. Bazı kamu gücü ayrıcalıklarına sahiptirler 

4. Kanunla kurulurlar 

5. Organları kendi üyeleri arasından seçilir 

6. “Zorunlu üyelik " esasına dayanırlar 



B. Meslek Kuruluşların Görev ve Yetkileri 

1. Devlete Yönelik Olarak: Mesleği Temsil Etme Görevi 

2. Mesleğe Yönelik Olarak: Mesleğin İç Disiplinini Sağlama 

a) Düzenleme Yetkisi 

b) Mesleğin Yürütülmesini Denetleme Yetkisi  

c) Disiplin Yetkisi 

(Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003,  Cilt I, s. 493-499) 

 Her durumda Baroların, Anayasanın 135. maddesi bağlamında, kamu gücü kullanan müşterek 

toplumsal ihtiyacın uzmanlaşmış bir korporatif parçasını (adalet hizmetinin savunma hizmeti bölümünü) 

sunan kamu kurumu olduğu tartışmasızdır. “Meslek kuruluşlarının ise, idare bütünü içerisinde yer alan 

kamu tüzel kişiliğine sahip teşkilat birimleri olduğu ortadadır” (Serkan Ağar, agy).Bu suretle, meslek 

kuruluşları dernek olarak kurulan meslek örgütlerinden ayrılmakta, kamu kurum ve kuruluşları gibi 

“Kamu Hukuku” kurallarına tabi olmakta ve kamu tüzel kişiliğinin sağladığı güç ve ayrıcalıklardan 

yararlanmaktadırlar. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kural olarak, toplum yararına sırt çevirmeden, 

üyelerinin hak ve çıkarlarını gözetmek, sağlamak ve geliştirmekle görevli tüzel kişiliğe sahip kamusal 

kuruluşlarıdır (Serkan Ağar, agy). 

 

SUİ GENERİS BİR KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞU OLARAK 

BAROLAR 

 Barolar, Avukatlık Kanununun 76. ve 95. maddelerine göre, avukatlık mesleğini geliştirmek, 

meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek 

düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak, korumak ve işlerlik 

kazandırmak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği 

bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarıdır.  

Barolar, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, savunma hakkını, ülke ve yurttaşların hukukunu ve ülke 

çapındaki Adil Yargılanma Hakkını savunmakla yükümlüdür. 

 Avukatlık yargının üç temel sac ayağından biri olup bağımsızdır. Bu yönüyle yargının kurucu 

unsurlarından biri olarak tanımlanması özel bir önem taşımaktadır. Avukatlık mesleki niteliği 

değerlendirildiğinde diğer mesleklerden farklıdır ve hukuk devletinin temel kurucu unsurudur. Bu 

kurucu unsurda görevini yerine getirebilmesi ise ancak bağımsızlığı ile mümkün olabilir. Bu 

mümkünlük yargının diğer kurucu unsurları ile eşit düzey, eşit nitelik ve eşit sorumluluk varlığı ile 

güvence altına alınır. Bu kapsamda avukatlık ve dolayısıyla barolar özel haklara sahip olduğu gibi özel 

yükümlülükleri de vardır. ( D. Ç. Sever, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Hak Öznesi 

Olarak Avukatlar, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 76, Sy. 2018/4, s. 243-245.) 



Avukatların bağımsızlığı, kanunla kendilerine verilen görevleri yerine getirebilmeleri açısından, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkında 21 

Numaralı Tavsiye Kararı’nda da “özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ilgili maddeleri 

ışığında, avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğe, ayrımcılık yapılmadan ve otoriterler veya 

kamudan gelebilecek yersiz müdahaleler olmadan saygı gösterilmesini, korunmasını ve teşvik edilmesi 

için gereken tüm tedbirler alınmalıdır.” ibaresi yer almaktadır. (O. K. Kanadoğlu, “Baroların ve 

Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, s.81 ) 

Peki bu bağımsızlığın nasıl sağlanacağı ve garantörü kim olacağına ilişkin sorulara cevap 

verilmesi gerekmektedir. Bu noktada avukatın bağımsızlığının korunması, baroların en önemli görevi 

konumundadır. ( O. K. Kanadoğlu, “Baroların ve Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, 

s.82) Bu görevin parçası olarak, bir yandan özerk olma niteliğine sahip olan barolar, diğer yandan kamu 

tüzel kişiliğine sahiptir. Baroların da dâhil olduğu meslek kuruluşları, yasa ile kurulan kamu kurumu 

niteliğindeki kuruluşlardır.  

Nitekim Anayasa Mahkemesi de süreklilik kazanmış içtihatlarında belirttiği üzere “Üyelerinin 

çokluğu, ürettikleri iş ve hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde 

yaygınlığı; çoğulcu demokratik gelişim ortamında etkili bir sivil toplum örgütü rolünde bulunmaları; 

örgütlülüğün üyelere getirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve 

demokratik toplum kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk yaratmadan derinleştirilebilmesi 

nedenleriyle bu kuruluşlara kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa’da yer verilmiştir.”  (E 2000/78, K 

2002/31, K 19.2.2002) Tam da bu sebeplerle, Barolar, faaliyet gösterilen alanlarda, kanunda belirtilen 

sınırlarla, tekel konumdadırlar. Ve bu tekel konum, kamusal gücün kullanımı ve kamu yararına faaliyet 

yürütmenin bir gereğidir. 

Yüksek mahkeme, “Her 5 bin üyeye TBB’de 4 delege ile temsiliyet” ilkesi ile ilgili daha önce 

verdiği beş farklı kararda düzenlemenin Anayasayı ihlal anlamına geldiğini tespit etmiştir. AYM, 15 

Şubat 1995 yılında Türk Diş Hekimleri Birliği’nde, 2002 yılında Türk Tabipleri Birliği’nde, 2009 

yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nde, 2011 yılında ise Serbest Muhasebecilik, Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirler ve yine Türk Diş Hekimleri Birliği’nde yapılan 

delege düzenlemelerini Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etmiş, binlerce kişinin üye 

olduğu yerler ile az sayıda üyeye sahip yerlerin aynı delege sayısı ile temsil edilemeyeceğin vurgu 

yapmıştır.  

Bu tür kuruluşlar, aynı zamanda meslek mensupları üzerinde mesleki faaliyete izin verme, 

mesleki standartları belirleme ve disiplin cezası verme gibi kamusal yetkiler kullanmaktadır. Baronun 

bu sorumluluğu, meslektaşlarına ve hak arayan vatandaşlara yöneliktir. Barolar, devlet etkisine karşı 

avukatların özgürlüğü ve demokratik hukuk devletinde avukatlığın bağımsız konumu için çalışır. (O. K. 

Kanadoğlu, “Baroların ve Avukatların Meslek Özgürlükleri, TBB dergisi, 2020, s. 82-84)  

Nitekim AİHM’e göre, insan haklarının korunmasında çok önemli bir rol oynayan avukat 

birlikleri, bağımsız kalabilmeyi başarmalıdırlar. (Hajibeyli ve Aliyev v. Azerbaycan, B. No: 6477/08 ve 

10414/08, 19.4.2018.) 



Bağımsızlık unsuru, TBB tarafından düzenlenen meslek kurallarında da yer almaktadır. 

Avukatlık konumunun özü bağımsızlıktır (Avukatlık Kanunu md. 1; TBB Meslek Kuralları md. 1) 

Avukatın bağımsızlığı, her şeyden önce, devlete karşı bağımsız olmak ve devletin talimatlarına bağlı 

olmamaktır. Tüm hukuki işlemlerde avukat, bağımsız bir temsilci ve danışman olarak sadece 

müvekkiline karşı sorumludur. Üçüncü bir özel kişi karşısında da, aynı şekilde bağımsızdır. Nitekim 

baroların bölünmesi ile birlikte, avukatlık mesleği, bahsedilen özelliklerinden ayrılacak; farklı grupların 

hegemonik grupların, ikinci hatta üçüncü barolar kurarak, bağımsız avukatlığın doğasına aykırı iktidar 

alanları yaratacak ve mesleğin örgütlü yapısını yok edecek, çeşitli güç ilişkilerinin belirlenimine açık 

bırakacaktır.  

Ülkemizde yaşanan ekonomik değişim ve neoliberal politikaların etkisi ile, avukatların 

ekonomik durumu heterojenleşmiştir. Bu değişim, avukatların menfaatlerinin bir bütün olarak 

korunması için, baroların tek bir çatı altında kalmasını zorunlu tutmaktadır. Nasıl ki, hakim ve savcılar 

açısından, farklı yapıların kamu gücüne dayanan işlemleri gerçekleştirmesi yargıya olan güveni 

sarsacaksa, avukatlar açısından da durum benzerdir. Zira kamu gücünü kullanan iki farklı kurumun 

varlığı, gücün kullanımı noktasında ikilik yaratacak ve yaratılan bu ikilik, adalete olan güveni yok 

edecektir.  

Avukatlık faaliyeti, bu anlamıyla kamu yararına ve temelde adalete erişime hizmet etmektedir. 

Özgür ve bağımsız avukatlık, yargının bir organı olarak, hukuk devletinin bütünleyici bir parçasıdır. 

Böylelikle mahkemeler ve savcılık yanında “hak savaşında” özgün bir işlev yerine getirir; müvekkilin 

hem hukuken dinlenilme hakkının hem de mahkeme önünde silahların eşitliği ilkelerinin teminini sağlar. 

Gerçekten de, kişiler, hak arama özgürlüklerini avukatlar eliyle kullanır. Savunma makamının 

bağımsızlığına veya güvenirliğine halel getirecek her türlü düzenleme, yargılama faaliyetini işlevsiz 

kılacak ve vatandaşın hak arama hürriyetinin önüne geçecektir.  

Diğer bir başlık ise, Baroların, Avukatlık Kanunu ile tarif edilen hukukun üstünlüğünü, insan 

haklarını savunma, koruma ve işlerlik kazandırma sorumluluğudur. Bu sorumluluk, kişisel veya grupsal 

ayrımlar gözetmeksizin, hukuk devletinin bir parçası olarak vardır. Kişisel yahut grupsal çıkarları 

gözetmeksizin, bir bütün olarak, mesleğin ve dahi vatandaşların menfaatini gözeten ve bu sorumluluğu 

yerine getirmeye çalışan yekpare bir baro olmaksızın, bu sorumluluk boşa düşecektir. Grupların, 

kişilerin menfaatleri doğrultusunda, çeşitli siyasal baskı mekanizmalarının müdahalesi, avukatlığı bu 

anlamda etkisiz hale getirecek; mesleğin tanımında var olan bağımsızlığı ortadan kaldıracaktır. 

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 1961 ve 1982 Anayasalarının yürütme 

bölümünde idare başlığı altında özel olarak düzenlenmiştir. Üyelerinin çokluğu, ürettikleri iş ve 

hizmetlerin toplumun temel ihtiyaçlarına yönelik olması ve ülke genelinde yaygınlığı; çoğulcu 

demokratik gelişim ortamında etkili bir sivil toplum örgütü rolünde bulunmaları; örgütlülüğün üyelere 

getirdiği yararlar ile toplum çıkarlarının uygun düzeylerde dengelenebilmesi ve demokratik toplum 

kültürünün, kamu düzeninde olumsuzluk yaratmadan derinleştirilebilmesi nedenleriyle, bu kuruluşlara 

kamusal nitelik kazandırılarak Anayasa'da yer verilmiştir.” (Anayasa Mahkemesi, 2000/78 E, 2002/31 

K. sayılı kararı) 



“1982 Anayasası’nın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına fazla yer ayırması ve 

gereksiz ayrıntı sayılabilecek hususları bile düzenlemesinin nedeni, bunların demokratik yönetimin, en 

azından siyasal partiler kadar vazgeçilmez unsurunu oluşturan ‘baskı grupları’ olmasındandır.”, (Özay, 

İl Han, Gün Işığında Yönetim, s. 140.), 

Dolayısıyla meslek kuruluşlarının kamusallığının parçalanmasına ilişkin yasa değişikliğinin 

ardındaki bir diğer amacın, meslek kuruluşlarının “baskı grubu” olarak, kamusal gücüne de yönelmesi 

sorunudur.  

Zira Anayasa Mahkemesinin, bir başka kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşunun yasasının 

ve seçim sisteminin adil olmayan biçimde değiştirilmesine dair verdiği iptal kararının gerekçesinde şu 

vurguyu yaptığı görülmektedir: 

“Anayasa'nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti eylem ve işlemleri, hukuka uygun, insan 

haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni 

kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve 

hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa 

koyucunun da uyması gereken temel hukuk ilkeleri ve Anayasa'nın bulunduğu bilincinde olan devlettir.” 

(2006/143 E., 2009/98 K. sayılı, 25.6.2009 tarihli kararı) 

Barolar, yukarıdaki Anayasa Mahkemesi kararına paralel bir şekilde, hayvan ve insan 

haklarının, spesifik olarak kadın, engelli, işçi, çocuk; yani ezilen, sömürülen, istismar edilen bütün sınıf 

ve grupların çıkarmakta zorlandıkları sesleri, bazen içlerinde bulamadıkları cesaretleri, savunucularıdır. 

Bu manada, kamusal tek bir baronun yokluğunda oluşabilecek ihtimaller sürekli sorgulanmalı ve 

barolarla ilgili olan her karar, bu hususlar değerlendirilerek verilmelidir. 

Kaldı ki, baroların yapıları konusunda bir yenilik yapılması gerekliliği, konunun asıl ilgilileri 

olan avukatlar tarafından demokratik bir zeminde tespit edilirse, bu konudaki reformun yine avukatlar 

ve insan hakları ile ilgili sivil toplum örgütlerinin tam katılımının sağlandığı bir zeminde yapılması 

gerekir. Oysa biliyoruz ki, kabul edilen tasarının görüşülmesi sırasında, avukatları temsilen meclisin 

önünde sabahlayan baro başkanlarına kulaklar tıkanmış; Meclis İç Tüzüğüne aykırı bir şekilde, 

toplantılara katılmalarına izin verilmemiştir. Bu yönüyle tepeden inen, hakkında avukatların fikirlerini 

dahi beyan edemediği bu kanun değişikliğinin Anayasa’ya aykırılığının yanında, tepeden inen her yasa 

ve Anayasa gibi, sürdürülebilirliği de olmayacaktır.  

 

ANAYASAYA AYKIRILIĞI İLERİ SÜRÜLEN YASA MADDELERİ: 

 

İptalini talep ettiğimiz 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 

28.,29.,30.,31.,32. Maddelerinin tamamı ÇOKLU BARO yapısını düzenlemektedir ve yasal 

dayanakları, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun ile yapılan değişikliklerdir. Bu maddeler 

şunlardır: 



i- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 8. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 

50. Maddesine “Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine 

tahsis edilir ve Birlik barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis eder.” Cümlesi 

eklenmiştir. 

ii- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 

66. Maddesine “Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına 

yazılır” cümlesi eklenmiştir. 

 

iii- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 

77 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“Beşbinden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla bir baro kurulabilir. Kuruluş 

müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile ikibin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 

dört kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliğine verilir. Birlik, 

kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirir. Kurucular kurulu en geç altı 

ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlar ve Birliğe bildirir. Kuruluşu tamamlanan baronun seçimli 

ilk olağan genel kurulu, 82 nci madde hükmü uyarınca yapılır. Avukat sayısının ikibinin altına düşmesi 

halinde Birlik, asgari avukat sayısının altı ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirir. 

Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilir ve son 

verme kararı Birliğin resmi internet sitesinde ilan edilir. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar 

ve stajyerler ilan tarihinden itibaren onbeş gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro 

varsa diledikleri baroya kaydolur ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından 

yürütülür. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin 

denetim ve gözetiminde yapılır ve kalan malvarlığı Birliğe geçer.” “Aynı ilde yeni bir baronun 

kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak 

suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandırır.” 

iv- 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 

82. Maddesine“Genel kurul” ibaresinden sonra gelmek üzere “son rakamı çift olan yıllarda olmak 

kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. 

viii-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 21. Maddesiyle değişik 1136 sayılı  

Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesine “yer barosuna” ibaresinden sonra 

gelmek üzere “veya o ilde birden fazla baronun bulunması halinde bu barolardan birine” ibaresi 

eklenmiştir. 

ix-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. Maddesiyle değişik 17/7/2004 tarihli ve 

5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü 

maddesinin ikinci fıkrasına “Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi, 

baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır.” Cümlesi eklenmiştir. 



x-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 

5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Birden 

fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü 

temsili esas alınarak yapılır” cümlesi eklenmiştir. 

 

xi-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 11/3/2010 tarihli ve 

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına“Birden fazla baro kurulan illerde 

hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” 

cümlesi eklenmiştir. 

 

xii-11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 26. Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasına “Birden fazla 

baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve 

dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi eklenmiştir. 

 

7249 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden yukarıda sayılanların tamamı ÇOKLU 

BARO öngören değişikliklerdir. 

 

İptalini talep ettiğimiz davalı TBB’nin dava konusu düzenleyici işlem değişikliklerinin 

görünen yasal sebepleri yukarıda aktarılan düzenlemelerdir. 

ÇOKLU BARO’yu öngören, idari işlemin sebep unsuru olan tüm bu yasa maddeleri, 

yukarıda anlatılan sebep ve gerekçelerle ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine 

aykırıdır. 

 

Bu nedenlerle, Anayasaya aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN 

İPTALİ AMACIYLA ANAYASA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ talep ediyoruz. 

 

YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI GEREĞİ VE HUKUKSAL SEBEBİ 

 

Yasama organının çıkardığı yasaya dayanarak işlem yapan, başka bir deyişle “yasaya güvenen” 

kişilerin, yasanın yürürlüğünün durdurulmaması üzerine, yasanın çıktığı tarihten yasanın iptal 

edilmesine kadar geçen süre içerisinde, yaptığı işlemler nedeniyle uğradığı zararların nasıl giderileceği, 

hukuk devleti ilkesi açısından,  hayati bir sorundur. 

 

Bu nedenle, devletin yasama işlemlerine güvenerek, bu yönde işlem tesis eden kişilerin herhangi 

bir hak kaybına uğramamaları açısından, İYUK 27/2 hükmü gereği  yürürlüğün durdurulması kararı 

verilmesi elzemdir.  



SONUÇ VE İSTEM  :          Yukarıda açıklanan nedenlerle;  

 

1- 02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “TBB Avukatlık 

Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile  19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 

28.,29.,30.,31.,32. Maddeleri yetki, şekil, sebep, konu maksat yönlerinden hukuka ve anayasaya aykırı 

olduğundan YÜRÜTMELERİNİN DURDURULMASINA VE İPTALİNE; 

2- İptalini istediğimiz yönetmelik maddelerinin dayandığı 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 6. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 44. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 8. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 50. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 13. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 66. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 15. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 77. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 16. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 82. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 18. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 114. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 20. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun 177. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 21. 

Maddesiyle değişik 1136 sayılı kanunun Ek-1. Maddesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 23. 

Maddesiyle değişik 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların 

Karşılanması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan 

illerde komisyona üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” 

cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 24. Maddesiyle değişik 3/7/2005 tarihli ve 5402 sayılı 

Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına eklenen “Birden fazla 

baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili 

esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. Maddesiyle değişik 

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer 

Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına eklenen 

“Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve 

dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi, 11/7/2020 tarihli ve 7249 sayılı Kanunun 25. 

Maddesiyle değişik 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 66 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem 

heyetlerine üye görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılır” cümlesi 

ANAYASANIN  2., 11., 13., 67., 123., 135. maddelerine çok yönlü aykırı olduğundan, anayasaya 

aykırılık iddiamızın kabul edilerek bu MADDELERİN İPTALİ AMACIYLA ANAYASA 

MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE KARAR VERİLMESİNE; 

 

3)Yargılama giderlerinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep 

ederiz.14.09.2020 

                

       ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

ADINA 

             AV.POLAT BALKAN 

      ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

Eki:02.09.2020 tarihli Resmi Gazete çıktısı 
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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 

 

ŞİKAYET EDEN  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

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

     

ŞÜPHELİLER  : 1-)Sedat PEKER 

     2)Süleyman SOYLU  

     3-)Mehmet AĞAR 

     4-)Tolga AĞAR 

  5-)Korkut EKEN 

  6-)Erkam YILDIRIM 

  7-)Soruşturma sürecinde Savcılıkça tespit edilecek diğer 

  kişiler 

KONU    : İsim ve soy isimlerini belirttiğimiz şüpheliler ile 

Savcılıkça tarafından tespit edilecek diğer kişiler hakkında gerekli soruşturmaların yapılarak 

haklarında kovuşturma başlatılması talebidir. 

 

AÇIKLAMALAR   : 

   

     Şüphelilerden Sedat Peker, 

https://www.youtube.com/user/pekersedsat adresli, kendisine ait olduğu anlaşılan YouTube 

hesabından 02.05.2021, 06.05.2021, 09.05.2021, 13.05.2021, 16.05.2021, 20.05.2021,  

23.05.2021 tarihlerinde yayınlanan videolarda işlenmiş olduğu ve teşebbüs aşmasında kaldığını 

iddia ettiği suç ve vakalarla ilgili beyanlarda bulunmuştur.  

 

     Şüpheli Sedat Peker, videolarda şu anda İçişleri Bakanlığı 

görevini sürdüren Süleyman Soylu, geçmiş dönemdeki İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar, 

onun oğlu ve şu anki Elazığ milletvekili Tolga Ağar’ın görevleri ile ilgili bulunmayan 

konularda çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetleri kapsamında suç oluşturan eylemlerde 

bulundukları videoların çeşitli bölümlerinde iddia etmiştir. 

 

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



Ankara’da suikast sonucu öldürülen Gazeteci Uğur Mumcu suikastı, Kıbrıs’ta öldürülen Kutlu 

Adalı cinayeti, videoda ismi geçen kişilerin suç örgütleriyle irtibatları, uluslararası  uyuşturucu 

ticaretine yönelik iştirakleri, tecavüz ve sonrasında cinayetle bir kadının yaşamına son verildiği 

vaka ile ilgili beyanları, bu kişilerin çeşitli suçlarda azmettiren ve yardım eden sıfatlarıyla 

bulundukları iddiası, görev ve yetkilerinin kötüye kullanıldığı veya bilinçli olarak ihmal 

edildiği iddiaları bu kişiler hakkında şüpheli sıfatlarıyla etkin bir soruşturma yapılması 

gerektiğini göstermektedir.  

     Şüphelilerin birbirleriyle irtibat halinde olarak kamuya ve 

özel şahıslara ait alan ve şirketlere hukuka aykırı olarak “el koyma” biçiminde tabir ettikleri 

eylemlerle sahip oldukları, bu eylemlerin TCK kapsamında suç isnadı niteliğinde olabileceği 

anlaşılmaktadır.   

     Savcılık tarafından detayları incelendiğinde görülecektir 

ki, video içerikleri devletin mevcut içişleri bakanından, geçmişteki bakanlarına, 

milletvekillerinden, siyasilerin ailelerine kadar birçok kişinin; olmaması gerektiği bir ilişki ağı 

içerisinde olduğu ve maalesef ki yasadışı örgütlerle olan bu iştirakların, hukuka aykırı ve hatta 

TCK anlamında suç olarak tanımlayabileceğimiz eylemler içerisinde oldukları iddiaları 

görülmektedir.  

     Kimi anlatımlarda organize bir suç örgütünün, devlet 

mekanizması içindeki en hafif tabirle hoyratça hareketlerini görüyorken, kimi anlatımlarda da 

söz konusu örgütle devletin kimi temsilcilerinin uluslar arası bir suç ağındaki birlikte hareket 

ettiklerine dair iddiaları kaygı ve şaşkınlıkla izliyoruz. Bu nedenle kayıtlarda bahsi geçen her 

olayın ve adı geçen her kişinin araştırılması ve soruşturulması gerekmektedir. Tüm bu hususlar 

etkin bir şekilde araştırılmalı, kişilerin iletişim tespiti, kendilerinin ve ailelerinin banka 

hesapları araştırılmalı, bulundukları ülkeler, yaptıkları seyahatlerin kayıtları alınmalı, adlarına 

veya yakınları adına kayıtlı şirket, araç, gayrimenkul kayıtları ivedilikle ortaya konulmalıdır. 

Bu delillerle birlikte video kayıtlarındaki iddiaların birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.  

     Şüphelilerden Süleyman Soylu ile Tolga Ağar’ın 

soruşturulmaları;  bakan ve milletvekillerine yönelik özel bir usule tabi ise de iddialarda yer 

alan suçlamalar görevle ilgili olmadığından dolayı, bu kişiler hakkındaki iddialar da genel 

hükümlere göre yapılacak bir soruşturma ile yürütülmelidir.  

 

SONUÇ VE İSTEM   :  Yukarıda açıkladığımız ve resen dikkate alınacak 

nedenlerle, şüpheliler hakkında etkin bir soruşturma yapılarak haklarında kamu davası 

açılmasını talep ederiz. 27/05/2021 

 

 
Şikayet eden Antalya Barosu Başkanlığı adına 

Antalya Barosu Başkanı 

Av. Polat BALKAN 

 

 

EK: Baro organ seçimlerine ilişkin mazbata.  
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NÖBETÇI IDARE MAHKEMESI BAŞKANLIĞIRA 
ANKARA 

DAVACI : ANTALYA BAROSU BAŞ1CANLIĞI 
Meltem Mah. 3822 Sok. Barohan K:2 Muratpaşa - ANTALYA 

VEKILI: Av. Özhan KARAZEYBEK 
Cumhuriyet Caddesi Borsa Işh. No:36 K:1 D:15 Muratpaşa/ANTALYA 

DAVALI : T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANLIĞI 
Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Emek / ANKARA 

KONUSU : Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü - İş  ve Meslek Danışmanlığı  Dairesi 
Başkanlığı'nın 10.08.2021 tarih, 9252015 sayı  ve arzuhalcilik mesleği hakkında konulu 
işleminin iptali istemidir. 

AÇIKLAMALAR  

Baro Başkanlığımızm 28.05.2021 tarihli yazısı  ile; 
21 Mayıs 2021 tarih ve 31487 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan 3998 sayılı  

Cumhurbaşkanlığı  kararı  ile "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirtis 
Salgım Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar"ın yürürlüğe girmesi ile ödeme 
yapılacaklar listesinde "Arzuhalcilerin Faaliyetleri" adı  altmda bir meslek grubu olduğunun 
görüldüğü belirtilerek; ilgili meslek kodunun Avukatlık Kanunu'na aykırı  olması  nedeni ile 
meslek kodu statüstinden çıkartılması  talep edilmiş  ve ilgide belirtilen yazı  cevabı  ile talebin 
uygun olmadığına karar verilmiştir. 

Davaya konu karar Avukatlık Kanunu'na ve Anayasa'ya aykırı  olup, kararın 
kaldınlaralc arzuhalcilik meslek tanımının meslek kodlanndan çıkartılması  gerekmektedir. 
Şöyle ki; 

AVUKATLIK YETKILERININ BAŞKALARI TARAFINDAN 
KULLANILMAMASI:  

Avukatlık Kanununun 63. Maddesinde; "Baro levhasında yazılı  
bulunmayanlar ve işten yasaklanmış  olan avukatlar, şahıslarına ait olnuyan dava evralum 
düzenliyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar. 
Baro levhasında yazılı  bulunmıyanlar avukatlık unvanuu da taşıyamazlar. (Ek cümle : 
2/5/2001 - 4667/40 md.) Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı  yirmi yılı  dolanlardan, 
bürosunu kapatarak vergi kaydım sildiren avukatlar durumları  hakkında bilgi vermek ve 
baroya karşı  görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat ımvamm 
kullanabilirler. 

(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Birinci ücra hülanüne aykırı  
eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı  tarafından beşyüz Türk Lirasuıdan ikibin Türk 
Lirasına kadar idari para cezası  verilir. 

(Değişik üçüncü fıkra: 23/1/2008-5728/334 md.) Avukatlık yapmak yetkisini 
taşımadıklan halde muvazaalı  yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı  başka hakları  
kötüye kullanarak avukatlara ait yetldleri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin 
güne kadar adli para cezası  ile cezalandınlirlar." hükmü bulunmaktadır. 

Türk Meslelder Sözlüğü'nün arzuhalciliğe ilişkin tanımlar! 
incelendiğinde; 



Meslek tanımı: Kişilerin talepleri doğrultusunda, halinin makama arz ettikleri 
durum bildirir dilekçelerini kompozisyon şeklinde yazan, varsa ilgili formlan dolduran 
kişidir. 

Görev ve işlem Basamakları: 
Vatandaşların kamu veya özel kuruşlarla ilgili arz ettikleri durumu 

dinlemek, 
Arz edilen duruma uygun dilekçe yazmak, 
Hazırlanan dilekçeleri kişilere teslim etmek.... Gibi görevleri tanımlanmış  

ve sayılmıştır. 

YALNIZ AVUKATLARIN YAPABILECEĞI IŞLER:  

Yine Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesinde; "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 evrala düzenlemek, yalmz baroda yazılı  avukatlara 
aittir. 

Baroda yazılı  avukatlar birinci fılcradalciler dışında kalan resmi dairelerdeki 
bütün işleri de takip edebilirler." hükmü bulunmaktadır. 

Bilginiz dahilinde de olmak üzere artık arzuhalcilerin diğer kamu 
kurumlarında değil asıl adliyeler önünde dilekçe yazdıkları, iş  tammlarma uymayan dava 
dilekçesi, cevap dilekçesi, delil dilekçesi, istinaf ve temyiz dilekçeleri gibi avukatlık 
mesleğinin gereği olan dilekçeleri tanzim ettikleri ortadadır. Kaldı  ki birçok mahkeme 
kararında arzuhalciliğin Avukatlık Kanununa aylan bir eylem olarak nitelendirildiği sabittir. 

Avukatlık Kanunu'nun belirtilen her iki maddesi de incelendiğinde 
arzuhalciliğin avukatların görev alanına giren konularda işlem yaptıkları  ve bu durumda 
avukatlık kanımuna aykırı  davranclıklan açıktır. 

Bu nedenlerle; davaya konu kararın iptali ile arzuhalcilik meslek tanımının 
meslek kodlarından çıkartılmasını  talep etmek zorunlu olmuştur. 

DELILLER 	 :  Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü - İş  ve Meslek 
Danışmanlığı  Dairesi Başkanlığı 'nın 10.08.2021 tarih, 9252015 sayı  ve arzuhalcilik mesleği 
hakkında konulu kararı, başvuru dilekçeıniz, Avukatlık Kanununun ilgili maddeleri vs diğer 
deliller. 

SONUÇ VE İSTEM 	:  Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1- Türkiye İş  Kurumu Genel Müdürlüğü - İş  ve Meslek Danışmanlığı  Dairesi 
Başkanlığı'nın 10.08.2021 tarih, 9252015 sayı  ve arzuhalcilik mesleği hakkında konulu 
kararın iptali ile arzuhalcilik meslek tanımının meslek kodlanndan çıkartılmasına, 

2-Yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalı  idare üzerinde 
bıralalmasına karar verilmesini saygı  ile vekaleten dileriz. 

DAVACI 
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

VEKILI Av. Özhan KARAZEYBEK 
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