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Sayı: Gündem 225/21  22/09/2021

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Aynı hapishane kompleksi içinde farklı Ceza İnfaz Kurumları olan Antalya L

Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakli

gerçekleştirilen bir grup mahpusun 07/07/2021 tarihinde nakledildikleri Ceza

İnfaz Kurumu’nda kabul işlemleri sırasında çıplak aramaya maruz

bırakıldıklarına ilişkin Körfez gazetesinin 14/07/2021 tarihli haberi Yönetim

Kurulumuzun 14/07/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup,

Aynı toplantının 225/21 sayılı kararı gereği; iddialara yönelik gerekli

araştırmayı yapmak üzere Baromuz İnsan Hakları Merkezi’ne görev ve yetki

verilmesine karar verilmiştir.

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda Baromuz İnsan Hakları

Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun, Antalya S Tipi Ceza İnfaz

Kurumu’na 07/07/2021 tarihinde kabul işlemleri sırasında bir grup mahpusun

görevlilerce çıplak arama ve darba maruz bırakıldığı iddiaları hakkında

hazırlamış olduğu raporu yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan

EK: Rapor



 

Sayı : Gündem 1/15                                                       27/09/2021 

 

 

 

 

 

MURATPAŞA İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANTALYA 

 

 

İlgi: a) 03/09/2021 tarih ve 232/129 sayılı yazımız, 

b) Av…………’nın 20/09/2021 tarihli dilekçesi, 

 

 

İlgi (a) sayılı yazımızda Avukatlarımız İlçe Nüfus Müdürlüklerine evrak temini için 

gittiklerinde genel vekâletnameyi sunulmalarına rağmen; Nüfus Müdürlüklerince 

vekâletnamenin aslının istenilmesi, avukatın tasdik ettiği vekâletnamenin kabul edilmemesi, 

Nüfus Müdürlüğünde işlem için özel yetki istenerek, genel avukat vekâletnamesinin kabul 

edilmemesi, talep edilen işlemin yapılmaması” nedeniyle yaşanan sorunların kanuni hükümler 

çerçevesinde yapılması istenilmiştir. 

 

İlgi (b) sayılı yazı da ise; Baromuz üyesi Av……….’nın TC kimlik numaralarını belirtmiş 

olduğu kişilerin adres bilgilerini dava dilekçesindeki adres ile karşılaştırmak için 

Müdürlüğünüze 20/09/2021 tarihli dilekçesi ile başvurduğu görülmekte yine benzer bir 

durumun yaşandığı, üstelik şahsına hakaret edildiği belirtilmiştir.  

 

Buna göre; Avukatların görevlerinin yerine getirmesinde 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 

2/2 hükmünde de belirtildiği üzere; 

 

(Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) “Yargı organları, emniyet makamları, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, 

sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak 

zorundadır. 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” denilmiştir. 

 

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini 

haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve 

savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek ise “yalnız baroda 

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

 

 

 

 



Nüfus Müdürlüğüne, davalı tarafın adres sorgusu yapılması için başvuran avukatın, aslı 

kendisinde olan  “aslı gibidir” tasdikli genel vekâletname sunması halinde (1136 s.y.56-1,2) , 

özel yetki gerekmeksizin talep ettiği nüfus kayıt örneklerinin idarece verilmesinin zorunlu 

olduğu (1136 s.y.2), müvekkillerine ait işleri vekillerin takip etmeye, Nüfus kayıt örneklerini 

nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkili oldukları (5490 s.y. 3-1/cc, 44/1-g,Yön. 

62/1) sonucuna varılmıştır. Kamu görevlilerinin 1136 s.y.nın 2.maddesine aykırı 

davranışlarının TCK 257.maddesinde tanımlanan görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı 

bir çok Yüksek Mahkeme kararında da vurgulanmıştır. 

Yukarıda yer verilen ilgili mevzuat hükümlerinin incelenmesi ve avukatlarımızdan gelen 

şikayetler sonucunda Yönetim Kurulumuzun 22/09/2021 tarihli toplantısında alınan 1/15 

sayılı kararı gereği; 

Ekte sunulan ilgi (a) ve (b) sayılı yazı ve dilekçelerde bahsi geçen konularla ilgili 

Müdürlüğünüzce sergilenen tutum ve davranışın 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun; 

“Tanımlar” başlıklı 3. Maddesinin 1/cc bendi ile Nüfus kayıt örneğini almaya yetkili 

olanlar” başlıklı 44. Maddesinin 1/(g) bendi ile 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 

yukarıda belirtmiş olduğumuz ilgili hükümleri çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığına ilişkin 

yasal dayanağın Başkanlığımıza ivedilikle bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica 

ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

     

EK: 

1-Başkanlığımızın 03/09/2021 tarih ve 232/129 sayılı yazısı 4 sayfa. 

2-Av………..’nın 20/09/2021tarihli dilekçesi ve ekli yazısı 2 sayfa. 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 4/76                      04/10/2021 

 

ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ALANYA 

 

 

Konu: 07/07/2021 tarihli HSK kararı ile yeni kurulan Asliye Ticaret Mahkemelerinde “İhtiyati Haciz” 

talepleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında. 

 

Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarih ve 608 Karar no’lu kararı ile mevcut ve yeni 

kurulan Adliye Ticaret Mahkemelerinin yargı çevreleri belirlenmiştir. Hâkimler ve Savcılar Kurulu 

Genel Kurulu’nun 07/07/2021 tarih ve 608 kararına göre Antalya Ticaret Mahkemesinin yargı alanı 

(Alanya ve Manavgat Ağır Ceza Mahkemelerinin yargı alanı hariç) il mülki sınırları olarak 

belirlendiğinden Antalya Merkez Adliyesi, Korkuteli, Elmalı, Demre, Kaş,Finike,Kumluca ve Kemer 

ilçe Adliyelerini kapsamaktadır. Alanya Ticaret Mahkemesinin yargı alanı ise Alanya ve Manavgat Ağır 

Ceza Mahkemeleri yargı çevresi olarak belirlendiğinde Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Yargı alanı 

Alanya ve Gazipaşa Adliyelerini, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Yargı Alanı ise Manavgat, Serik, 

Akseki ve Gündoğmuş Adliyelerini kapsamaktadır. 

01/09/2021 tarihinde bahse konu düzenleme uygulamaya geçmiş olup, derdest dosyalar gönderilmeye 

başlanmış ve yeni dosyalar ise; HSK kararı gereği ilgili Ticaret Mahkemesinde açılmaya başlanmıştır. 

Bu tarih itibari ile uygulamada en büyük sıkıntı ise özellikle "İhtiyati Haciz" taleplerinde 

yaşanmaktadır. Zira; avukat/vatandaş ihtiyati haciz talebi için önce dilekçesi ve evrak aslı ile 

mahkemeye gitmekte, geri dönüp ihtiyati haciz teminat miktarının belirlenmesini beklemekte ve 

teminat miktarını öğrendikten sonra teminat miktarını yatırmak için tekrar ilgili adliye gitmektedir.  

Uyap üzerinden her ne kadar Asliye Ticaret Mahkemeleri tanımlanmış olsa da bazı adliyelerde 

"Ödeme" ekranın henüz kullanıma açılmamıştır. Ayrıca meslektaşların ilgili mahkemenin kalemine 

telefon ile ulaşmaya çalıştığı ancak bazı mahkemelerde telefonlara bakılmadığı tespit edilmiştir. 

Yönetim Kurulumuzun 29/09/2021 tarih ve 4/76 sayılı kararı gereği; 

Bu yönde mesafe göz önünde bulundurularak yaşanan sıkıntıların çözümüne yönelik ; 

 Yeni kurulan Asliye Ticaret Mahkemeleri'nin "Ödeme" ekranlarının ivedilikle kullanıma 

açılması (bu sayede gerekli ödemeler Uyap Portal üzerinden  yatırılabilecektir), 

 İhtiyati haciz taleplerinde; avukat tarafından Uyap üzerinden talep dayanağı evrakın renkli 

fotokopisinin "Aslı Gibidir" onayı ile elektronik imzalanarak dilekçeye eklenmesi 

durumunda bunun yeterli görülmesi ve dayanak evrakın fiziken getirilmesinin 

istenilmemesi (bu sayede Avukatın sadece dayanak evrakı göstermek için mahkemeye 

gitmesinin önüne geçilebilecektir) 

 Meslektaş/ vatandaşın sadece teminat miktarını öğrenmek için Adliyeye gitmesini önlemek 

amacıyla ve mesafe göz önünde bulundurularak Asliye Ticaret Mahkemelerinde kalem personeli 

tarafından telefonların cevapsız bırakılmaması ve bilgi paylaşımında hassasiyet gösterilmesi 

konularında gereğini bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla. 

 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

Gereği: Adalet Bakanlığı’na 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 232/150 28/09/2021

S TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

ANTALYA

Antalya ilimizdeki aynı hapishane kompleksi içinde farklı Ceza İnfaz Kurumları

olan Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Antalya S Tipi Ceza İnfaz

Kurumu’na nakli gerçekleştirilen bir grup mahpusun 07/07/2021 tarihinde

nakledildikleri Ceza İnfaz Kurumu’nda kabul işlemleri sırasında çıplak aramaya

maruz bırakıldıklarına ilişkin bir gazete haberi Yönetim Kurulumuzun 14/07/2021

tarihli toplantısında incelenmiş olup;

Aynı toplantının 225/21 sayılı Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararı gereği;

iddialara yönelik gerekli araştırmayı yapmak üzere Baromuz İnsan Hakları

Merkezi’ne görev ve yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda Baromuz İnsan Hakları Merkezi

Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun, Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na

07/07/2021 tarihinde kabul işlemleri sırasında bir grup mahpusun görevlilerce

çıplak arama ve darba maruz bırakıldığı iddiaları hakkında hazırlamış olduğu

rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.

Baromuz İnsan Hakları Merkezi’nin yapmış olduğu araştırma ve sunmuş olduğu

rapor sonucunda Kurumunuzu izlemeye ilişkin bir “Cezaevi İzleme Kurulu”

kurulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

EK: 

1-Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun 1 
Eylül 2021 Tarihli Raporu 78 Sayfa.

Dağıtım:

Antalya Valiliğine
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 232/150 04/10/2021

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

ANKARA

Antalya ilimizdeki aynı hapishane kompleksi içinde farklı Ceza İnfaz Kurumları

olan Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na

nakli gerçekleştirilen bir grup mahpusun 07/07/2021 tarihinde nakledildikleri Ceza

İnfaz Kurumu’nda kabul işlemleri sırasında çıplak aramaya maruz bırakıldıklarına

ilişkin bir gazete haberi Yönetim Kurulumuzun 14/07/2021 tarihli toplantısında

incelenmiş olup;

Aynı toplantının 225/21 sayılı Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararı gereği;

iddialara yönelik gerekli araştırmayı yapmak üzere Baromuz İnsan Hakları

Merkezi’ne görev ve yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda Baromuz İnsan Hakları Merkezi

Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun, Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na

07/07/2021 tarihinde kabul işlemleri sırasında bir grup mahpusun görevlilerce çıplak

arama ve darba maruz bırakıldığı iddiaları hakkında hazırlanan rapor yazımız ekinde

sunulmuş olup,

Hapishanelerde çıplak aramaya ilişkin mevzuata yönelik raporda saptanan yapısal

sorunun çözümü ve yapılan yasama çalışmalarında rapordaki tespitlerin

değerlendirilebilmesi açısından gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

EK: 1-Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun 
1 Eylül 2021 Tarihli Raporu 78 Sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 232/150 04/10/2021

ADALET BAKANLIĞINA

ANKARA

Antalya ilimizdeki aynı hapishane kompleksi içinde farklı Ceza İnfaz Kurumları olan

Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakli

gerçekleştirilen bir grup mahpusun 07/07/2021 tarihinde nakledildikleri Ceza İnfaz

Kurumu’nda kabul işlemleri sırasında çıplak aramaya maruz bırakıldıklarına ilişkin bir

gazete haberi Yönetim Kurulumuzun 14/07/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup;

Aynı toplantının 225/21 sayılı Antalya Barosu Yönetim Kurulu kararı gereği; iddialara

yönelik gerekli araştırmayı yapmak üzere Baromuz İnsan Hakları Merkezi’ne görev ve

yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda Baromuz İnsan Hakları Merkezi

Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun, Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na

07/07/2021 tarihinde kabul işlemleri sırasında bir grup mahpusun görevlilerce çıplak

arama ve darba maruz bırakıldığı iddiaları hakkında hazırlanan raporda saptanan olgu

ve hukuki değerlendirmelerin bir yönüyle Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu

personelinin disiplinini, diğer yönüyle ilgili mevzuat ve buna yönelik resmi

politikaları yakından ilgilendirdiği anlaşılmaktadır.

Buna göre;

Antalya S Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na nakli gerçekleştiren personeller hakkında

kurumsal iç soruşturma başlatılarak, mevzuat ve politikalara ilişkin tespit edilen

yapısal sorunların rapor doğrultusunda değerlendirilmesi konusunda gereğini

bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

EK: 1-Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun 1 
Eylül 2021 Tarihli Raporu 78 Sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 6/92 15/10/2021

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANTALYA

İlgi: Baromuz üyesi Av……’ın 05/10/2021 tarihli dilekçesi.

Baromuz üyesi Av………..’ın, Korkuteli Kadastro Müdürlüğü tarafından mahkemelerce

talep edilen müzekkerelere cevap verilmesi için ücret talep edilmesi hakkındaki ilgi

tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 06/10/2021 tarihli toplantısında incelenmiş

olup,

Aynı toplantının 6/92 sayılı kararı ile;

Mahkemeler tarafından gönderilen müzekkerelere, talep edilen bilgi ve belgelere kurum

ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğü bulunduğundan sorunun çözümü için işlem

yapılması

konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

EK: Av…………’ın,05/10/2021 tarihli dilekçe ve ekleri 4 sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 6/92 15/10/2021

KORKUTELİ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: Baromuz üyesi Av………’ın 05/10/2021 tarihli dilekçesi.

Baromuz üyesi Av…………..’ın, Müdürlüğünüz tarafından mahkemelerce

talep edilen müzekkerelere cevap verilmesi için ücret talep edilmesi

hakkındaki ilgi tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 06/10/2021 tarihli

toplantısında incelenmiş olup,

Aynı toplantının 6/92 sayılı kararı ile;

Mahkemeler tarafından gönderilen müzekkerelere, talep edilen bilgi ve

belgelere kurum ve kuruluşların cevap verme yükümlülüğü bulunduğundan

sorunun çözümü için işlem yapılması

konusunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 7/61 14/10/2021

ADALET BAKANLIĞI 

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne

ANKARA

KONU: Avukatların, Soruşturma Dosyalarını Uyap’tan İncelemelerine Yönelik

Güncelleme ve İyileştirme Talebidir.

Bilindiği üzere bir süredir avukatlar, müdafii veya vekil oldukları soruşturma

dosyalarını Uyap Avukat Portal üzerinden gönderdikleri "soruşturma dosyasını

inceleme" taleplerinin Cumhuriyet Savcısı tarafından onaylanması üzerine

inceleyebilmektedirler. Bu husus tüm taraflar için belirli bir kolaylığı getirmiş

olsa da uygulanma şekliyle maalesef talepleri tam olarak karşılayamamaktadır.

Müdafii veya vekilin aynı dosyayı incelemek için, her defasında ayrı bir talep

göndermesi ve evraklardan yalnızca savcılığın onay tarihine kadar olanlara

erişilebilmesi sistemin tam verimli olarak kullanmasını engellemektedir. Ayrıca

hem avukatlar, hem de savcılar için angarya niteliğinde sayabileceğimiz, aynı

işlemin defalarca tekrarlanmasına da sebep olmaktadır.

Yukarıda açıklanan sebeplerle avukatların vekil veya müdafi olarak

bulundukları soruşturma dosyalarını her zaman ve yeni evraklar da eklenmiş

haliyle inceleyebilmesi için vekil kaydının yeterli görülmesini; soruşturma

dosyasını inceleme talebinin ise yalnızca dosyada kayıtlı olamayan avukatlar

için istenebileceğinden bahisle söz konusu işlemin güncellenerek uygulamaya

devam edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 6/84 18/10/2021

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

Antalya Posta/Kargo İşleme Müdürlüğüne

İlgi:a) 30/06/2021 tarih ve 37336 sayılı yazınız,

b) 18/06/2021 havale tarihli ve 7915 sayılı yazınız,

c) 30/09/2021 havale tarihli ve 7915 sayılı yazınız,

İlgi (a) tarih ve sayılı yazınızda Haciz müzekkerelerinin gönderilmesi gereken merkez

isimleri bildirilmiş,08/07/2021 tarihinde Baromuz Başkanlığı web sayfasında

(http://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=133192) yayınlanmıştır.

İlgi (b) ve ilgi (c) tarih ve sayılı yazılarınızda ise; Müdürlüğünüzde Posta kayıtlı kargo

ve kuryeler için ayrım ve sevk işlemlerinin yanında sadece 2 kg üstü gönderilerin Kargo

dağıtımının yapıldığı, Merkezinizde tebligat, kayıtlı kayıtsız gönderi teslimi, Posta Çeki

Haciz, bloke,iflas gibi işlemlerin yapılmamakta olduğu, mahkemeler tarafından

Merkezinize içerik konuları tebligat teslimi ,Posta Çeki Haciz,bloke,iflas gibi konularda

yazıların geldiği, Merkezinizce de ilgili Müdürlüklere aktarıldığı, bunun da iş gücünü

arttırarak yazıların gecikmeli olarak işlem görmesine neden olduğu ve Antalya

Büyükşehir Belediye sınırları içinde bulunan Merkez ve merkez ilçelere ait gönderilerin

dağıtımının hangi PTT Müdürlüklerince yapıldığı bilgisine yer verilmiştir.

Ancak; aynı yazı içeriğinde Antalya Adliyesi yetkilileri ile yapılan görüşmede yazıların

Başkanlığımız tarafından kendilerine Merkeziniz adresli verildiği, bu nedenle yazıların

Merkezinize yazıldığı ve yine Başkanlığımızla yazışma yapılması gerektiği belirtilmiş

olup,

Konuya ilişkin göndermiş olduğunuz dilekçeler Yönetim Kurulumuzun 06/10/2021

tarihli toplantısında incelenmiştir.

Aynı toplantının 6/34 sayılı kararı gereği; Başkanlığımızca Merkezinize ait bir

yönlendirme yapılmadığı, bu nedenle Antalya Adliyesi yetkilileri ile yapıldığı

belirtilen görüşmelerin hangi mahkemenin, adliye birimi, kişi ya da kişilerce

gerçekleştiği bilgisinin Başkanlığımıza bildirilmesi konusunda karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan

http://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=133192


Sayı : Gündem 8/78                                      22/10/2021

ANTALYA VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE

Yönetim Kurulumuzun 20/10/2021 günlü 8/78 sayılı kararı ile;

Baromuz 6998 sicil numarasına kayıtlı Av……..’in Antalya Asayiş Şube

Gasp Büro Amirliği’nde yaşamış olduğu olay ile ilgili 18/10/2021 tarihli

dilekçesi yazımız ekinde sunulmuş olup,

Dilekçede de belirtildiği üzere Antalya Asayiş Şube Gasp Bürosunda

yaşanılanlar hukuka ve yasaya uygun olmayıp,17/10/2021 tarihinde 17.00-

18.00 aralığında şüpheli ile görüşmesi engellenerek, keyfi davranışlarla

şüphelinin yasa gereği haklarını kullanmasına engel olan yasaya ve hukuka

aykırı eylemleri olan Büro Amiri ………hakkında gerekli soruşturmanın

yapılarak haklarında disiplin yönünden gereğinin yapılmasını, yapılan işlem

sonucu hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı : Gündem 8/78 22/10/2021

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Yönetim Kurulumuzun 20/10/2021 günlü 8/78 sayılı kararı ile;

Baromuz 6998 sicil numarasına kayıtlı Av…………’in Antalya Asayiş Şube

Gasp Büro Amirliği’nde yaşamış olduğu olay ile ilgili 18/10/2021 tarihli

dilekçesi yazımız ekinde sunulmuş olup,

Dilekçede de belirtildiği üzere Antalya Asayiş Şube Gasp Bürosunda

yaşanılanlar hukuka ve yasaya uygun olmayıp,17/10/2021 tarihinde 17.00-

18.00 aralığında şüpheli ile görüşmesi engellenerek, keyfi davranışlarla

şüphelinin yasa gereği haklarını kullanmasına engel olan yasaya ve hukuka

aykırı eylemleri olan Büro Amiri hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak

haklarında cezai yönünden gereğinin yapılmasını, yapılan işlem sonucu

hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 10/73 01/11/2021

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

BİRİNCİ DAİRESİNE

ANKARA

KONU : Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 12/07/2021 tarih ve

90836726-2020/3945/77943 sayılı kararına itirazen ve yeniden incelenmesi talebi

hakkındadır.

Baromuz Başkanlığınca Baromuz üyeleri Avukatlar……………………….’un, Antalya

7.Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı aynı yer Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi ………

hakkında tutmuş oldukları 20/02/2020 tarihli tutanak Yönetim Kurulumuzun 26/02/2020

tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup,

Aynı toplantının 85/33 sayılı kararı ile;

Yargıç ………….hakkında 03/03/2020 tarihli ve gündem 85/33 sayılı yazımız ile Hâkimler

ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulunulmuştur. Ancak;

Hâkim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Başkanlığımızca yapılmış olunan

şikayet dilekçemize verilen 12/07/2021 tarih ve 77943 sayılı cevabi yazıda Hakimler ve

Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 10/02/2021 tarihli ve 2021/865 sayılı kararıyla

şikayetimizin işleme konulmadığı belirtilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 27/10/2021 tarih ve 10/73 sayılı kararı ile;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 10/02/2021 tarihli ve 2021/865 sayılı

kararının gerekçesiz olduğu görüldüğünden yeniden inceleme talebinde bulunulması

konusunda karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

EK: 1-Başkanlığımızca Hakim ve Savcılar Kurulu’na gönderilen 03/03/2020 tarihli
ve gündem 85/33 sayılı yazımız 1 sayfa.

2- 20/02/2020 tarihli tutanak 1 sayfa.
3-Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği’nin 12/07/2021 tarih ve

77943 sayılı yazısı 1 sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 10/80 04/10/2021

ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

Konu: Mahkemelerin zorunlu müdafi ve vekile duruşma gün ve saatini tebliğ etmesinin

sağlanması.

Kovuşturma aşamasında mahkemelerin talebi ile yapılan CMK görevlendirmelerinde,

avukatlarımızın sistem üzerinden gelen görevi kabul etmesiyle birlikte, avukat

telefonuna mesaj olarak görev bilgileri iletilmektedir.

Kovuşturma aşamasında yapılan görevlendirme ile birlikte, mahkemelerin duruşma

günü ve saatini zorunlu müdafiye tebligat yoluyla bildirmesi CMK 175. maddesi

gereğince zorunludur. Sistem üzerinden müdafiye mesaj atılması veya yalnızca

mahkemenin UYAP sistemi üzerinde müdafi kaydı yapılması yasadaki çağrı yerine

geçmeyecektir. Ancak mahkemeler arasında duruşma gününün müdafiye tebliği

hususunda uygulama birliği olmadığı, baroya ve kurula mahkemeler tarafından

gönderilen şikayet yazılarından ve kurul tarafından ilgili dosyaların incelemesinden

anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede “bazı mahkemelerin baro tarafından gönderilen zorunlu müdafi ve/veya

vekile hiç tebligat yapmadan doğrudan duruşmalara katılmadığından bahisle görevine

son vererek yeni müdafi ve/veya vekil tayini talep ettiği, tebligat yapılmadığı halde ilk

görevlendirilen zorunlu müdafi ve/veya vekilin baroya şikâyet edildiği Baromuz CMK

Kurulu tarafından tespit edilmiş olup,

Yönetim Kurulumuzun 27/10/2021 tarih ve 10/80 sayılı kararı gereği;

CMK görevlendirmelerinde zorunlu müdafi veya vekile CMK 175. maddesi gereği

davetiye gönderilmesine dair kuralın işletilmesi hususunun uygulama birliği sağlamak

adına Başkanlığınıza bağlı ceza mahkemelerinin dikkatine sunulması konusunda gereğini

bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:Gündem 11/75            05/11/2021 

 

MURATPAŞA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE 

ANTALYA 

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesinin 3.fıkrasında “Nüfus, Tapu ve diğer devlet 

kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirmekte avukata yardımcı olmak zorundadır” 

hükmünün KVKK arasında çelişki bulunup bulunmadığı konusu Yönetim Kurulumuzun 

03/11/2021 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

 

Aynı toplantının 11/75 sayılı kararı gereği; 

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlığın amacı” başlıklı 2. maddesinin 3. fıkrası; 

 

           “(Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet 

makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait 

bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde 

yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar 

avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden 

örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü 

beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.” Hükmünü amirdir. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde kişisel veri; 

“kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”, kişisel verilerin 

işlenmesi ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, 

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da 

kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak 

tanımlanmıştır. 

Yine, kanunun 5. maddesi ile kişisel verilerin, ilgili kişilerin açık rızasının 

bulunması veya ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın; 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden 

bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 
c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, 

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 
 
ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. 

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun 
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 
Hallerinde hukuka uygun olarak işlenebileceği ifade edilmiştir. 



Bu anlamda yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıfların 

işledikleri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin olan her türlü bilginin kişisel 

veri olduğu ve bu kişisel verilerin avukatlara görevlerini yerine getirirken onların incelemesine 

sunulmasının da bir veri işleme faaliyeti olduğu izahtan varestedir. 

Ancak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre özel kanun niteliğinde 

bulunan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile bu kurumların avukatlara görevlerinin yerine 

getirilmesinde yardımcı olma yükümlülüğünün bulunduğu öngörülmüştür.  

İlaveten, yine Avukatlık Kanunu madde 2/3 uyarınca bu kurumların avukatın gerek 

duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmak hukuki yükümlülüğü bulunmaktadır.  

Diğer bir anlatımla, Avukatlık Kanunu madde 2/3’te sayılan kurumların madde 

kapsamında -özel nitelikli kişisel verilerden kişisel sağlık verisi ve cinsel hayata ilişkin kişisel 

veri olmamak kaydıyla- kişisel verileri avukatlara açıklaması/aktarması faaliyeti, bu kişisel 

verilerin KVKK madde 5/2-a ve 5/2-ç uyarınca hukuka uygun veri işleme faaliyeti olarak 

değerlendirilecektir. 

Burada kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, 

doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri 

amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 

gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine riayet edilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 

Sonuç itibariyle, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi ile 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu arasında doğrudan bir çelişki bulunmamaktadır. 

 

Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun “Avukatların icra takip dosyalarındaki 

kişisel verilere vekâletname olmaksızın hukuka aykırı olarak erişim sağlaması ve Adalet 

Bakanlığı tarafından icra tevzi bürolarında görevli personel eliyle alacaklı vekili avukatlara 

borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı 

olarak aktarılması” na ilişkin ihbarları değerlendirdiği 20.05.2021 tarihli ve 2021/511-512-513 

sayılı kararlarında, 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 85 inci maddesi çerçevesinde borçlunun kendi veya üçüncü 

kişi nezdindeki alacaklarına haciz konulabileceği, 2004 sayılı Kanunun 8/a ve 78 nci maddeleri 

uyarınca Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi vasıtasıyla alacaklı tarafından borçluların mal, hak 

veya alacaklarının sorgulanabileceği, avukatların müvekkillerinin alacağını tahsil etmek 

amacıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca dava ve icra takibi 

dosyalarını vekâletname sunmaksızın inceleyebileceği ve bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiş işlemenin “kanunlarda açıkça 

öngörülmesi” şartına dayanılarak alacaklı vekili avukatlar tarafından borçlunun alacaklı olduğu 

icra dosyalarına ilişkin olarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütebileceğinden avukatların 

vekâletname olmaksızın icra takip dosyalarındaki kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişim 

sağladığı iddiası bakımından 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem 

bulunmadığına, 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2 nci maddesinde ilgili makamların avukatların görevlerini 

yapmak üzere ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgeleri avukatların incelemesine sunmakla yükümlü 

olduğunun düzenleme altına alındığı ve bu kapsamda 6698 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

üçüncü fıkrasında düzenlenmiş “Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan 

hükümler saklıdır.” düzenlemesi uyarınca Adalet Bakanlığı tarafından icra tevzi bürosunda 

görevli personel eliyle borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları hakkında bilgi ve belge sağlama 

amacıyla avukatlara görevlerini yerine getirebilmeleri için kişisel veri aktarımı 

yapılabileceğinden Adalet Bakanlığı tarafından alacaklı vekili avukatlara borçluların alacaklı 

olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak aktarılması iddiası 

bakımından 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verilmiştir. 

(EK-1) 



Öte yandan, Danıştay 10. Dairesi 2014/6559 Esas, 2015/874 Karar sayılı ve 09/3/2015 

tarihli kararı ile; avukat olan davacının vekil olduğu davada, davalılara ilişkin adres 

bilgilerinin temini için Nüfus Müdürlüğü’ne yaptığı başvurunun hak arama hürriyeti ve 

adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle Nüfus 

Müdürlüğü’nün davacının vekaletname sunmadığı gerekçesi ile başvurusunun 

reddedilmesi işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verilmiştir. (EK-2) 

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10.İdare Dava Dairesinin 2021/1686 Esas,2021/1717 Karar 

Sayılı Kararı ile; talep edilen bilgi ve belgelerin davacıyı ilgilendirdiği ve müvekkili adına 

avukatı tarafından açılması muhtemel bir davada davacının haklarını etkin bir şekilde koruma 

amacı taşıdığı, uyuşmazlıkta istenilen bilgilerin ise bilirkişilik hizmeti kapsamında yürütülen 

faaliyetler esnasında Kurumca elde edilen kişisel veri ve tıbbi bulguların, kişi mahremiyetinin 

korunması gereken ve ilgili yargı mercii harici paylaşılması mümkün olmayan belgeler 

niteliğinde olmadığı, bu nedenle avukatın müvekkiline hukuki yardım sunma yükümlülüğünü 

gösteren vekaletnamesini sunup,amacını ortaya koyarak bilgi ve belge edinme talebinin ilgili 

idarece yerine getirilmesi hem zorunluluk,hem de demokratik toplum ilkesinin bir gereği 

olduğundan,4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile getirilen istisnalar kapsamında kaldığı 

değerlendirmesiyle aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve dayanılan düzenlemelere uyarlık 

görülmediğine karar verilmiştir.EK-3 

 

Bu yönden işlem tesisi için gereği bilgilerinize sunulur. Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

EK: 

1- Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Aktarılmasına İlişkin İhbarlar Hakkında, 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 20/05/2021 Tarihli ve 2021/511-512-513 Sayılı 

Karar Özeti 4 Sayfa. 

 

2- Danıştay 10.Daire Başkanlığı’nın, 09/03/2015 Tarihli 2014/6559 Esas ve 2015/874 

K.Sayılı Kararı 2 Sayfa. 

 

3- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10.İdare Dava Dairesinin 2021/1686 Esas,2021/1717 

Karar Sayılı Kararı 2 Sayfa. 

 



Sayı: Gündem 10/64            12/11/2021 

 
 
 
ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Danışmanlığı; hukuki ve teknik 

danışmanlık olmak üzere asgari olarak iki alanı kapsamaktadır. Nitekim; Kişisel Verilerin 

Korunması Kurumu, 06.11.2019 tarihinde www.kvkk.gov.tr adresinde bulunduğu kamuoyu 

duyurusunda uyum projelerinin disiplinler arası ortak bir çalışma gerektirdiğini, şikayet veya 

re’sen incelemelerinde hukuki ve teknik açıdan birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften 

değerlendirme yaptığını belirtmektedir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde; Yalnızca avukatların 

yapabileceği işler açıkça belirtilerek; kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, 

bu işlere ait bütün evrakı düzenleme işlerinin yalnız baroda yazılı avukatlara ait olduğu ve 

hukuki danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca avukatlar tarafından yapılabileceği hükme 

bağlanmıştır. Avukatlık Kanunu’nun 63. Maddesinde ise; 35. Madde hükmüne aykırı olarak 

avukatlara ait yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para 

cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun yukarıda belirtilen ilgili hükümleri gereği yaptırımla 

karşılaşmamak adına; avukat olmayan gerçek ya da tüzel kişiler Kişisel Verilerin Korunması 

Kanunu’na uyum süreci ile ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler, politikalar ve 

sözleşmeler düzenlememelidirler. KVKK uyum süreçlerine ilişkin hukuki mütalaa verme, bu 

işlere ait bütün evrakı düzenleme yalnızca avukatlara tanınan bir yetkidir.  

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na hukuki yönden uyumlu haline 

gelmeyi talep eden kurumlar ve şirketlerin, zarar görmemek için hukuki danışmanlık 

hizmetlerini sadece avukatlardan talep etmek ve avukat olmayan kişilerden uyum hizmetleri 

almaktan kaçınmaları gerekmekte olup, 

Yönetim Kurulumuzun 27/10/2021 tarih ve 10/64 sayılı kararı gereği; 

Odanıza kayıtlı, Avukatsız olarak KVKK Danışmanlığı veren firmaların, KVKK Uyum Süreci 
ile ilgili hukuki mütalaa verme, evrak düzenlemeden imtina etmesi konularında gerekli 
bilgilendirmenin yapılarak, bu kapsamda ilgili yasa maddelerine uymamaktan cezai ve idari 
soruşturma riski ile karşı karşıya kalabileceklerin bildirilmesi konusunda gereğini bilgilerinize 
rica ederim. Saygılarımla. 
 
 
 
 
Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 
Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



 

Sayı: 210             19/11/2021 

 

 

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA 
 
 
 

Baromuz üyesi Av.Soner USTAOĞLU’nun vefatı sebebiyle, Baromuz Başkanlığınca 

anısını yaşatmak adına Meltem Mahallesi, Antalya Barosu Başkanlığı ve Antalya Adliyesi 

etrafındaki bir parka; belirtilen yerlerin uygun bulunmaması halinde Şirinyalı Mah.1494 Sokak 

üzerinde bulunan bir parka “Av.Soner USTAOĞLU” isminin verilmesi konusu Yönetim 

Kurulumuzun 03/11/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

Aynı toplantının 11/61 sayılı kararı gereği; Başkanlığınıza yazı yazılarak talepte 

bulunulmasına karar verilmiştir.  

Konuya ilişkin değerlendirmelerin yapılarak sonucundan Başkanlığımıza bilgi 

verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 13/57                                                     29/11/2021 

 

 

 

 

NOTERLER ODASI BAŞKANLIĞINA 

ANTALYA 

 

 

Yönetim Kurulumuzun 10/11/2021 tarih ve 13/57 sayılı kararı ile,  

 

Baromuz üyesi Av…………..’ün, son dönemlerde noterlere gönderilen bir takım genelgeler, 

görüşler kanuna aykırı değerlendirmeler nedeniyle, Noterlik işlemlerinde sorunlar yaşandığını 

bildirir 10/11/2021 tarihli dilekçe ve ekleri yazımız ekinde sunulmuş olup,  

Konuya ilişkin gerekli çalışmaların yapılarak sorunun çözümüne yönelik gereğini bilgilerinize 

arz ve talep ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

  

 

 

 

EK:2 Sayfa. 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 13/57            30/11/2021 

 

 

 

NOTERLER ODASI BAŞKANLIĞINA 

ANTALYA 

 

 

Meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda son dönemlerde noterlere gönderilen bir 

takım genelgeler, görüşler kanuna aykırı değerlendirmeler nedeniyle, Noterlik işlemlerinde çok 

ciddi sıkıntıların yaşandığı bilgisi ulaşmıştır. Buna göre; 

 

Noterlik işlemlerinde yaşanan sıkıntılar aşağıda belirtilmiştir: 

 

1- Baromuz üyesi bir avukatımızın bir müvekkilinin çalışanının çalışma arkadaşına 

hakaret etmesi nedeniyle iş akdinin feshedileceği ihtarnamede, olay anlatımında işçinin 

hakaret olarak kullandığı küfürlü ibarelere ihtarnamede açıkça yer verilemeyeceğinden 

dolayı ihtarname gönderimi yapılamadığı, gerek soruşturma gerekse kovuşturmanın her 

aşamasında 3. şahısların hakaret içerikleri iddia ve savunma serbestliği kapsamında 

aynen aktarılabildiği halde, ihtar içeriklerine müdahale edildiği, 

 

2- 06/07/2021 tarih ve 12 sayılı Genelge ile ; 

…….. işi nedeniyle düzenlenen … tarihli sözleşmenin ….. maddesinde taraflara vermiş 

olduğu tek taraflı fesih yetkisine dayanılarak iş bu sözleşmeyi feshediyorum….. 

şeklindeki ihtarnamelere ‘fesihname’ olarak yaklaşılarak feshe konu sözleşme bedeli 

üzerinde binde 1,89 nispetinde damga vergisi istenilmekteyken ;………….. işi 

nedeniyle düzenlenen ….. tarihli sözleşmeyi sözleşmede yer alan edimlerim tarafınızca 

yerine getirilmediğinden bahisle haklı sebeple feshediyorum……. Denildiğinde ise bu 

fesihname olarak kabul edilmeyerek damga vergisinden muaf olduğu dile getirildiği, 

 

3- Üç avukatın bir araya gelerek kurdukları adi ortaklık şeklindeki Adi ortaklık 

sözleşmelerinde tadil işlemlerine müsaade edilmediği, Baro siciline kayıt şartı arandığı, 

Baro siciline kayıtlı Avukatlık Ortaklığı ile sicile kayıt zorunluluğu bulunmayan Adi 

Ortaklık karıştırıldığı, Avukatlık Kanunu’nun yanlış değerlendirildiği görülmüştür. Adi 

ortaklık olarak birden fazla avukatın faaliyet gösterdiği avukatlık mesleğinde kurucu 

sözleşmeye tadil dahi yapamaz duruma getirilmiştir. Adi ortaklık sözleşmeleri 

Avukatlık Kanunu 44/B’de belirtilen avukatlık ortaklığı değildir. Bu durum 1136 Sayılı 

Avukatlık Kanunu 44/A’da açıkça belirtilmiştir. 



Avukatların birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmaları (1) 

 Madde 44 –  (Değişik : 2/5/2001 - 4667/30 md.)(2) 

 Avukatlar, meslekî çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde 
de yürütebilirler. 

 A) Aynı büroda birlikte çalışma 

 Birlikte çalışma, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok 
avukatın meslekî çalışmalarını bir büroda yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği 
yoktur, yapılan iş ticarî sayılmaz. (2) 

Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında 
(Avukatlık Bürosu) ibaresinin kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, 
gelir ve giderlerin paylaşılması, büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çalışanlarca 
belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları baroya bildirilir. 

 B) Avukatlık ortaklığı 

 Avukatlık ortaklığı, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok 
avukatın bu Kanuna göre mesleklerini yürütmek için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık 
ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından 
şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç 
ortağın ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir. Yabancı 
sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık 
ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, 
yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti 
verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev’i avukatlık ortaklıkları için ortakların 
baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır. (2) 

 Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, 
kurucularının kayıtlı bulunduğu baro yönetim kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı 
Siciline yazılmasıyla tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak Kanuna ve tip ana sözleşmeye 
aykırılık gerekçesiyle reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. 
Ana sözleşmenin bir örneği Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. 

1- Baromuz üyesi bir avukatımızın bir müvekkilden bir avukata talimat olarak tevdi mahal 

tayini için ihtar göndermesi istenildiğinde;……tarihinde Avukat olarak hesabınıza 

gelecek parayı …. Tarihli kardeşim …. ya ait …… İban numarasına gönderiniz’ 

ibaresine ‘Temlikname’ olarak yaklaşılarak müvekkilinden gittiği her bir noter 

tarafından temlik harcı talep edilmiştir. Gönderilen ihtarnameden niyet okumaya 

çalışılmış, asıl irade tevdi mahal tayiniyken irade yorum yolu ile temlik olarak 

görülmüştür. 

 

2-  Boşanmaya dair özel vekâletnamelerle açıkça buna dair yetkiler olmasına rağmen 

ihtarname göndermek istenildiğinde önüne geçilmiş, ayrıca genel dava vekâletnamesi 

olması şartı ileri sürülmüştür. Her yapılmayan işleme kanuna aykırı görüşler ileri 

sürülmüş, ekstra ödeme gerektirir işlem avukatlarımızın karşısına çıkmıştır. 

 

3- Mahkemelerde takip edilen davalarda aslı veya onaylı suretinin getirilmesi hususunda 

noterlere yazılan müzekkerelerde noterler mahkemenin bu talebini yerine getirmek için 

ilgili noter evrakını delil olarak gösteren taraf vekilinin ‘örnek çıkarma bedeli’ adı 

altında para yatırılması istenmektedir. Konuya ilişkin örnek yazı ektedir.EK-1 



1- Noterlerin mahkeme yazısına istinaden örnekleri gönderme yükümlülüğü varken taraf 

vekillerinden ‘örnek çıkarma bedeli’ adı altında para talep etmesi, yatırılmadığı takdirde 

mahkeme yazısının gereğinin yerine getirilmediği görülmüştür. 

  

2- Yine mahkemelerin elden takip yetkisi verdiği evraklarda yetki alan avukatın Avukatlık 

Kanunu’nun 46. Maddesine göre ve hatta stajyere o iş için özel yetki belgesi imzalanıp 

verilmesine rağmen; Noterlerin işlem yapmak için ve istenen evrakı teslim için bizatihi 

yetki alan avukatın gelmesi gerektiği yönündeki söylem haksız ve hukuka uygun 

olmayan Avukatlık Kanunu’nun 46. Maddesi hükmüne ve ruhuna aykırıdır. 

 

Yönetim Kurulumuzun 10/11/2021 tarih ve 13/57 sayılı kararı gereği; 

Avukatlarımızın kanunda yazan hal ve durumlara ilişkin yasal talepleri karşısında 1136 

Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesinde belirtilen (Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 

4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile 

kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve 

vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır…” 

hükmü gereği yukarıda belirtilen sorunların çözümüne yönelik Antalya’da faaliyet 

gösteren tüm noterliklere yazı yazılması ve Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda 

gereğini bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

    

         Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

                    Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :18189                                                                             03/12/2021 

 

 

 

 

1.SULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA 

 

 

İlgi: (a) 17/09/2021 tarih ve 2021/1229 Esas sayılı yazınız, 

         (b) 22/09/2021 tarih ve 2021/91 sayılı yazımız, 

         (c) 16/11/2021 tarih ve 2021/1229 sayılı yazınız, 

 

 

İlgi (a) da kayıtlı yazınızda Başkanlığımızdan kayyım atanması davası nedeniyle Antalya 

Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği’ni temsil etmek üzere kayyım adayı bildirilmesi istenilmiştir. 

 

İlgi (b) kayıtlı yazımızda ücret bilgisi istenilmiş, ücretin hangi kurum tarafından ve hangi usulde 

ödeneceği bilgisi istenilmiştir.  

 

Yazımıza cevaben ilgi (c) de kayıtlı yazınızda ise hangi durumlarda hangi kurum tarafından 

ödenek sağlanacağı bildirilmiş ise de;  

 

Vasi ve kayyım tayinlerinde ödenecek ücretin usul ile ödenmesi gereken kurumun 

belirlenmesine yönelik yazılan yazılar ve cevabi yazılar şu şekilde sıralanmıştır; 

 

1. Mahkemeler tarafından talep edilen vasi ve kayyum atamaları için Baromuz 

Başkanlığına müracaatta bulunan meslektaşlarımızın görevlendirilmekte 

olduğu, özellikle vasi talepli dosyalarda görevlendirilen avukatlarımızın dosya 

süreci tamamlanana kadar iş ve işlemleri takip etmekte olduğu ve söz konusu 

dosyalarda ödeme alamadıklarına ilişkin yakınmaların çözümü için Hazine ve 

Maliye Bakanlığı’na yazı yazılmıştır.(Ek-1) 

 

2. Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel 

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

Müdürlüğü’nün kayyım ücreti ile ilgili ilgide kayıtlı yazılarda kayyımlık 

ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiği 

bildirilmiştir.(EK-2) 

 

3. Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 

Müdürlüğü’nden gelen cevabi yazı ve yukarıda belirtilen kurum yazışmaları 

ekte sunulmuş olup, “vasi alacağını icra/dava yoluyla talep edilmesi 

mümkün iken nasıl ve neden ödeme alamadıklarının anlaşılamadığı” “vasi 

ücretlerinin belirlenmesi hususunun 4721 Sayılı Kanunun 457.maddesi 

değiştirilmeden gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağı, uygulamada 

yaşanan sorunların giderilmesi için gerekli işlemlerin ise (vasi ücretlerini 

belirleyen vesayet makamlarının Asliye Hukuk ve Sulh Hukuk 

Mahkemeleri olması nedeniyle) Adalet Bakanlığınca yapılmasının uygun 

olacağı” belirtilmiş ve ücret ödemeleri ile ilgili kurumun hangisi olduğu 

yönünde fikir birliğine varılamamıştır.(EK-3) 



 

Buna göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun: 

 

Vasi ve kayyım  

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

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

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

aksi belirtilmiş olmadıkça kayyım hakkında da uygulanır. 

 

Vasinin ücreti  

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

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

yönetimin gerektirdiği emek ve yönetilen malvarlığının geliri göz önünde tutulmak suretiyle 

her hesap dönemi için vesayet makamı tarafından belirlenir hükümleri ile Yönetim 

Kurulumuzun 17/11/2021 tarih ve 14/82 sayılı kararı gereğince; 

 

Vasi ve kayyım tayinlerinde ödenecek ücretin usulü ile ödenmesi gereken kurumun 

belirlenmesi halinde talebin yerine getirilebilineceğinden sorunun çözümü ancak yasal 

düzenleme ile mümkün olabileceğinden bu hususta Adalet Bakanlığı’na başvuru yapıldıktan 

sonra gelecek cevabi yazıya göre değerlendirme yapılabileceği konusunda karar verilmiştir. 

Gereğini bilgilerinize sunarım Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

EK: 

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

sayılı yazı 1 sayfa. 

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

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

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

2439456 sayılı yazısı 2 sayfa. 

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 

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

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

2 sayfa. 

5- Antalya 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 16/11/2021 tarih ve 2021/1229 Esas sayılı yazı 

ve ekleri 4 sayfa 



Sayı :18189                                                                      09/12/2021 

 

 

       ANTALYA 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA 

 

 

İlgi: (a) 17/09/2021 tarih ve 2021/1229 Esas sayılı yazınız, 

        (b) 22/09/2021 tarih ve 2021/91 sayılı yazımız, 

        (c) 16/11/2021 tarih ve 2021/1229 sayılı yazınız, 

 

           İlgi (a) da kayıtlı yazınızda Başkanlığımızdan kayyım atanması davası nedeniyle 

Antalya Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği’ni temsil etmek üzere kayyım adayı bildirilmesi 

istenilmiştir. İlgi (b) kayıtlı yazımızda ücret bilgisi istenilmiş, ücretin hangi kurum tarafından 

ve hangi usulde ödeneceği bilgisi istenilmiştir. Yazımıza cevaben ilgi (c) de kayıtlı yazınızda 

ise hangi durumlarda hangi kurum tarafından ödenek sağlanacağı bildirilmiştir. 

 Haricen tespit etmiş olduğumuz üzere mevcut mahkemeniz dosyasına kayyım 

ataması Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının Seçim Suçları Soruşturma Bürosunun 15.09.2021 

tarihli 2021/17865 Soruşturma  Sayılı yazısında belirtildiği üzere Antalya Kale İçi Olta 

Balıkçıları Derneği Gelirleri ile işletmeciliğini şüpheli Orhan YAKAR’ın yaptığı Sinan 

Mah.1253 Sok. No.6/159 Muratpaşa/ANTALYA adresinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesinin 

toplamda 1.298,46 TL elektrik giderinin karşılanmış olduğunun ve dernek kayıtlarında tahsil 

edilmiş görünen 321,36 TL bedelin de dernek kayıtlarına intikal ettirilmemiş olduğunun tespit 

edilmiştir. Uzlaşma hükümleri kapsamında derneği temsil edecek dernek başkanı ile şüphelinin 

aynı kişi olmasına binaen dernek yönünden menfaat çatışması söz konusu olduğundan derneğe 

kayyım atanarak mevcut ceza soruşturmasının uzlaştırma ile sonuçlanması yoluna gidilmiş ve 

mahkemenizden kayyım atanması kamu talep olunmuştur. Mahkemeniz de Antalya Barosu 

Başkanlığından Derneği temsil etmek üzere kayyım adayının bildirilmesini talep etmiş 

bulunmaktadır. 

   Buna göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun:Vasinin ücreti-  

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

Hazineden karşılanmak üzere kendisine bir ücret verilmesini isteyebilir. Mevcut dosyadaki 

kayyım atamasında kayyım ödemesinin Antalya Kaleiçi Olta Balıkçıları Derneği tarafından mı 

yoksa Hazine tarafından mı ödeneceği hususunun bildirilmesi halinde değerlendirme yapılacağı 

ve Mahkemenize kayyım olarak bir Avukat ismi bildirileceği konusunda gereğini bilgilerinize 

sunarım. 

          Saygılarımla. 

 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

            Antalya Barosu Başkanı

  

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 19/37                                 13/12/2021 

 

 

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA 

 

KVKK ve VERBİS Bilgilendirmesi; 

Bilindiği üzere odanıza kayıtlı veri sorumlularının VERBİS'e kayıt yükümlülüğü 

bulunmaktadır. 

VERBİS'e kayıtta; kullanılan formlar ve dijital sistemlerdeki verilerin hangi amaçlarla 

işlendiği, ne kadar süre saklandığı gibi soru kutucukları işaretlenmektedir. Bu kayıt öncesinde 

tüm formlar ve dijital sistemlerdeki veriler, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmenin özeti VERBİS'e aktarılmalıdır. 

Bu değerlendirmenin yapılmasında, dışarıdan bir hizmet talep ediliyor ise; Avukatlık 

Kanunu’nun 35.maddesi gereği mutlaka avukattan destek alınmalıdır. Aksi takdirde işlenen 

verilerin KVKK'ya uygun olup olmadığı bilinmeksizin VERBİS'e kayıt gerçekleştirilmiş 

olacak ve bu durum büyük zararlara sebebiyet verebilecektir.  

Baromuz Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Kurulu tarafından hazırlanan “KVKK 

Uyum Projeleri ve VERBİS’e Kayıtta Avukatın Rolüne İlişkin Farkındalık Rehberi”           

yazımız ekinde sunulmuş olup, Baromuz Başkanlığı web sayfasında da 

http://www.antalyabarosu.org.tr/Detay.aspx?ID=136591 yayınlanmıştır. 

     Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla. 

 

  Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 

 

 

EK: KVKK Uyum Projeleri ve VERBİS’e Kayıtta Avukatın Rolüne İlişkin Farkındalık 

Rehberi 3 Sayfa. 



                      17/12/2021 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

Türkiye’nin 5. büyük kentinde kurulu olan ve 5962 Avukat, 750 Stajyer Avukat, 38 çalışan 

sayısı ile Türkiye’nin 4. büyük Barosu olan Antalya Barosu’nun İdari Hizmet Binasına olan 

ihtiyacı zaruridir. 

Başkanlığımızca yapılan başvurular neticesinde Türkiye Barolar Birliği’nce Bayındır 

Mahallesi 13081 ada 02 parsel sayılı, tamamı 3.000m² büyüklüğündeki taşınmazın, Türkiye 

Barolar Birliği Başkanlığının 30/06/2017 tarihli kararı ile 25/08/2017 tarihinde 2.010.000,00.-

TL. bedelle, Antalya Barosu adına devir (satın) alınmasına karar verilmiş, 25/01/2018 tarihinde 

Antalya Barosu hizmet binası proje hizmet alımı sözleşmesi yapılmış, 29/05/2018 tarihinde de 

proje hizmet alımı sözleşmesi tamamlanmıştır. Daha sonra 04/05/2018 tarihinde ihale 

konusunda bir karar alınmış ancak bundan sonra somut bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Çalışma koşulları mevcut binada yetersiz kalmakta evrak ve dosya arşivi için ilave yerler 

kiralanmaktadır. Bu durum da Baro bütçesine artı maliyete neden olmaktadır.  

Staj eğitimlerimiz, seminer ve konferanslarımız ya da sosyal faaliyetler sürekli olarak Belediye 

veya diğer kamu kurumlarının salonlarında yapılmaktadır.  

Türkiye Barolar Birliği 36.Olağan Genel Kurulu Yönetim Kurulu Çalışma Raporunda da 

belirtildiği üzere 35 Baroya hizmet binası ve sosyal tesis yapımı konusunda karar alınarak iş ve 

işlemlerin bir kısmının tamamlandığı bir kısmının ise devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Antalya Barosuna hizmet binası ve sosyal tesis yapımı 

konusunun Yönetim Kurulu gündemine alınması konusunda gereğini arz ve talep ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



                         17/12/2021 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

Bilindiği üzere Türkiye Barolar Birliği tarafından, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 9.maddesi 

ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 13.maddesine dayanılarak hazırlanan ve 24/10/2010 

tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Avukat Kimlik Kartı ve Barokart Sistemine 

Entegre Akıllı Kart Basım Yönergesi ile yeni kimlik sistemine geçilmiştir.  

Yönergenin 22.maddesinde “Barokart ile uyumlu Turnike sistemlerinden geçiş yetkisine sahip 

kart ile geçiş işlemine izin verilecektir. Turnike sistemleri LCD ekran ile donatılmış olacak ve 

geçiş sırasında kart hamilinin resmini geçiş sırasında kolluk kuvvetlerinin görebileceği şekilde 

gösterecektir.” hükmünde belirtilen LCD ekranlar daha önce bulunmakta olan ancak Türkiye 

Barolar Birliğince kimlik kartlarında yapılan değişiklik nedeniyle kart okuyucuların da 

uyumsuz hale gelmesi dolayısıyla ekranların kart okuyucu ile entegre olamaması sebebiyle 

kullanılamaz haldedir. Şu an Antalya Adliyesi girişlerinde LCD ekran bulunmamaktadır.  

Baromuzca Turuncu Holding ile yapılan görüşmelerde ise bir ekran maliyetinin 3430 

EURO+KDV olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Antalya Adliyesi girişlerinde toplam 6 turnike 

bulunduğu dikkate alındığında ortaya çıkan maliyetin Baromuzca karşılanması mümkün 

değildir.  

Ayrıca bugün itibariyle yaklaşık 6000 üye sayısına sahip Baromuz üyelerinin kullanımına tahsis 

edilen Adliye içindeki Avukat çalışma odalarında bulunan bilgisayarlar il dışından gelen 

meslektaşlarımızın da kullanımına açık olması nedeniyle yetersiz kalmakta ve mevcut 

ekonomik koşullarda yeni bilgisayar alımı yapılamamaktadır. 

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Adliye girişlerine 6 adet LCD ekran ve 

meslektaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere 15 adet bilgisayar alınması konusunun 

Başkanlığınızca değerlendirilerek gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim.  

Saygılarımla. 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



                         17/12/2021 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

Hali hazırda Baromuz Adli Yardım listesinde kayıtlı 2098 avukatımız bulunmaktadır. Türkiye 

Barolar Birliği tarafından Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince 2021 yılında 

Baromuza aktarılan ödenek toplamda 3.847.794,04 TL’dir.  

Ancak, Avukatlara yapılacak ödemeler, noktasında bu tutar yetersiz kalmaktadır.  

 

Gönderilen ödenek ile Adli yardım görevi üstlenen Avukatların tamamına ödeme yapılamadığı 

gibi, personel giderleri, sigorta ve vergi ödemeleri ve diğer cari giderlerin karşılanması da 

mümkün olmamaktadır.  

 

Bugün itibariyle Adli Yardımda görev alan ve ödeme talebinde bulunan avukatlarımıza 

yapılacak ödeme tutarı 960.000,00 TL., kasa mevcudumuz ise 82.378,23 TL.’dir.   

 

Bu nedenle Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği,  Türkiye 

Barolar Birliği Başkanlığı Adli Yardım Dengeleme Fonundan 1.000.000,00 TL’nin ek ödenek 

olarak Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda gereğini arz ve talep ederim.  

 

Saygılarımla. 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



17/12/2021

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Hali hazırda Baromuz CMK listesine 3550 kayıtlı avukatımız bulunmaktadır. CMK

gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve

bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerinin karşılanması amacıyla 2021 yılında

Baromuza toplam 1.923.897,04 TL ödenek gönderilmiştir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. ve 150. maddeleri uyarınca müdafii

olarak görevlendirilen meslektaşlarımızın ulaşımının sağlanması adına Baro Yönetim

Kurulumuz tarafından taksi uygulaması kararı alınmış ve uygulanmaktadır.

Pandemi süresince de taksi uygulamasının çerçevesi genişletilmiş ve tüm karakollara

uzak-yakın mesafe ayrımı gözetmeksizin 24 saat esasına göre hizmet verilmesi

sağlanmıştır.

Personel giderleri ve diğer cari giderler göz önüne alındığında Baro Başkanlığımıza

ayrılan ödenek yetersiz kalmış zaman zaman Baro bütçesinden emanet verilmesi

gerekmiştir.

Bu nedenlerle Baro bütçesine ödenmesi gereken miktar ile birlikte tüm harcamalar için

500.000,00 TL. ek ödenek gönderilmesi konusunda gereğini arz ve talep

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 19/52            13/12/2021 

 

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ANTALYA 

 

 

Ceza Muhakemeleri Kanununa Göre Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile 

Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesinde;  

“Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafi seçebilecek 

durumda olmadığını beyan ederse, görevlendirilecek müdafie yapılacak ödemelerin yargılama 

giderlerinden sayılacağı ve mahkumiyeti halinde kendisinden tahsil edileceği hususu 

hatırlatılarak, talep ettiği takdirde barodan bir müdafi görevlendirmesi istenir.” 

Şeklinde amir hüküm düzenlenmiştir.  

Yönetmeliğin 5. Maddesinin 4. Fıkrasında da;  

“Vekili bulunmayan mağdur, şikâyetçi veya katılanın talep etmesi halinde, barodan bir 

vekil görevlendirmesi istenir.” şeklinde yapılan emredici düzenleme de özellikle mağdur 

hakları açısından ayrıca önem arz etmektedir. 

Söz konusu bu hükümlere işlerlik kazandırılması halinde, ceza soruşturma ve 

kovuşturmalarında zorunlu Cmk müdafi veya vekil atamalarının yanında, vatandaşların 

savunmalarının etkin yürütülmesi, yargılamaların hukukçular eliyle götürülmesi suretiyle usul 

ekonomisi sağlanması, meslektaşların iş alanlarının artırılması amacıyla zorunlu olmayan 

müdafii seçimi ile ilgili de kanun hükmünün uygulanmasının sağlanması yolu ile önemi 

yadsınamayacak bir kazanım sağlanabilecektir.  

Zira uygulamada sadece zorunlu müdafi veya vekil konusunda hatırlatma ile ilgili 

hükmün işlerliği sağlanmış olup, meslektaşlar tarafından da zorunlu olmayan (alt sınırı 5 yıl 

olan suçlar dışındaki suçlarda) müdafilikte kolluk, savcılık ya da mahkeme tarafından şüpheli 

ve sanığa hatırlatma zorunluluğunun olmadığı kanıksanmış bir duruma gelmiştir. Oysa kanun 

hükümleri emredicidir.  

Yıllardır dile getirilen sorunumuz olan avukatla yapılan savunmanın  lüks kabul 

edilmesi, bu sebeple kdv oranlarının  hayli yüksek olması, oysa savunmanın bir insan hakları 

sorunu olması, bu sebeple uluslararası bir çok düzenlemeye konu edilmiş olması nazara 

alındığında kanun hükümlerinin yeterli ve etkin derecede uygulanmaması mesleğimize ve 

vatandaşların savunma hakkına ve mağdur, şikayetçi ya da katılanın etkili başvuru hakkına 

bilinçli bir saldırıdır.  

Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin ilk fıkrasına göre;  

“Yönetim kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, baronun 

işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur. “ 



Aynı maddenin  1/1 bendine göre ise;  

“Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, meslekin adalet amaçlarına uygun 

olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak “ 

Baro yönetim kurullarının görevleri dahilindedir.  

Yukarıda 5. Maddesi belirtilen yönetmeliğin uygulanmıyor olması bir meslek 

sorunudur. Hükmün emredici olması ise kanunun uygulanmıyor olduğunu açıkça 

göstermektedir.  

Bu sebeple isnat edildikleri suçlarla ilgili ceza süreleri veya tipleri her ne olursa olsun, 

şüpheli ya da sanığa, kolluk, savcılık ve mahkeme aşamalarında yönetmeliğin 5.maddesinde 

geçen hüküm ve ayrıca mahkûmiyetleri halinde avukat ataması sebebiyle ödeyecekleri tutar 

açıkça belirtilmelidir. Bu husus adil yargılanma hakkının korunması açısından önem arz 

etmektedir.  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Uluslararası Sözleşmelerle kişilerin adil yargılanma 

ve etkili başvuru hakları teminat altına alınmış haklardandır.  

Bu nedenle icra cezalardaki iş yoğunluğu da dikkate alındığında ivedilikle bu hususun icra 

ceza mahkemesi hâkimliklerine bildirilerek icra ceza mahkemeleri için görevlendirme 

yapılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :Gündem 22/64                                             24/12/2021 

 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

İlgi: 20/12/2021 tarih ve 2021/57 sayılı yazınız, 
 

Başkanlığınızın ilgi tarih ve sayılı duyurusu Yönetim Kurulumuzun 22/12/2022 

tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 22/64 sayılı kararı ile;  
 

 Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri, 

 Vergi Hukuku Uygulamaları, 

 Kat Mülkiyeti Hukuku, 

 Aile Hukuku (Boşanma ve Mal Rejimi)  

 Tapu İptal Tescil Davaları 

 İş Davaları'nın eğitim konuları olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 
 

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 
 

 

   

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:Gündem 22/19 23/12/2021 

MURATPAŞA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Hukuk İşleri Şefliğine

İlgi:29/11/2021 tarih ve 7154 sayılı yazınız.

“Toplantı Alanları ve Yürüyüş Güzergâhlarının Belirlenmesi” istemli ilgi tarih 

ve sayılı yazınız Yönetim Kurulumuzun 22/12/2021 tarihli toplantısında incelenmiş 

olup,

Aynı toplantının 22/19 sayılı kararı ile;

* Antalya Barosu binası-Antalya Adliyesi 

* Antalya Barosu binası-Cumhuriyet Meydanı

* Antalya Barosu binası-Aydın Kanza Parkı

* Antalya Müzesi-Cumhuriyet Meydanı

* Aydın Kanza Parkı-Cumhuriyet Meydanı

* Kapalı Yol–Cumhuriyet Meydanı’nın toplantı yeri ve yürüyüş güzergâhı olarak

belirlenmesi konusunda karar verilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :Gündem 22/28 28/12/2021

ADALET BAKANLIĞI 

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞINA

Dava şartı arabuluculukta, anlaşmama halinde veya icra edilebilirlik şerhi için mahkeme

tarafından, doğrudan arabulucudan belge istenmesi,

Arabuluculuk sürecinde yetki itirazında seçimlik yetkinin olduğu hallerde mahkemenin

yetki konusunda verdiği kararlarda tarafların mağduriyetinin olması,

Akıllı telefonlarda kullanılan bazı arabuluculuk programlarında, arabuluculuk

davetinin,ilgilisince reddedilmesine rağmen ısrarla taraflara mesaj gönderilerek,toplantı

gün ve saatinin bildirilmesine ilişkin konular Baromuz Başkanlığı Arabuluculuk Kurulu

tarafından tespit edilmiş olup, 20/12/2021 tarihinde tutulan toplantı tutanağı yazımız

ekinde sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

EK: Antalya Barosu Arabuluculuk Kurulu’nun 20/12/2021 tarihli toplantı tutanağı 2

sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :Gündem 22/26                                       27/12/2021 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

   ANKARA 

 

 

Baromuz üyesi Av…………….’ün, silah taşıma ve bulundurma ruhsat harcının 

avukatlara ücretsiz verilmesi talebini içerir 17/12/2021 tarihli dilekçesi Yönetim 

Kurulumuzun 22/12/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 22/26 sayılı kararı ile; 

 

Kolluk görevlilerine, Hakim ve Savcılara tanınan silah taşıma ve bulundurma ruhsatının 

ücretsiz olarak verilmesine ilişkin istisnaların Avukatlara da uygulanması konusunda gereğini 

bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

         Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 
 

EK:1 

ADALET BAKANLIĞINA 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



              14/01/2022 

 

 

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MANAVGAT 

 

Antalya İli Serik İlçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızın Serik Adliyesinde ve 

kurumlarda yaşamış oldukları sorunlar aşağıda belirtilmiş olup,   

1). Serik Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bazı Cumhuriyet Savcılarının dosya 

inceleneceği zaman Avukatlardan dilekçe talep etmeleri, 

2). Serik Nüfus Müdürlüğü, Serik İlçe Tapu Müdürlüğü, Serik Devlet Hastane’sin de bilgi alma 

hususunda sorun çıkartılması, 

3). Serik Sulh Hukuk Hakimi Sümeyye Aydın ALPASLAN ve Serik Sulh Ceza Hakimi Eren 

BAŞKAYA’nın Avukatlarla görüşmek istememesi ve kalem personeli tarafından hakimler 

odasına geçişin engellenmesi, 

4). Serik Sulh Hukuk Mahkemesi ve Serik 3. Hukuk Mahkemesi tarafından çıkılan keşiflerin 

bazılarında Avukatların keşif aracına alınmaması, 

5). Müracat Savcısı ………….’ün mevcutlu dosyalarda alınacak olan ifadelerde Şüpheli’nin, 

Kolluk kuvvetleri’nin ve Görevli CMK Avukatların hazır bulunmasına rağmen ifade 

işlemlerine bazı durumlarda çok uzun (3-4 saat) bekleme süresi sonunda geçilmesi ve bazı 

durumlarda da çok uzun (3-4 saat) bekleme süresi sonucunda şüphelinin ifadesinin alınmadan 

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmesi, 

6) Başta Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi olmak üzere Serik Adliyesinde mevcut 

mahkemelerde görevli hakimlerin duruşmalara geç katılması, 

7) Başta Serik Aile Mahkemesi olmak üzere Serik Adliyesinde mevcut bazı mahkemelerin 

Avukatlarca gönderilen talepleri geç işleme alması (birkaç hafta bazı durumlarda duruşma 

yapılana kadar), 

8) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Serik Devlet Hastanesi tarafından usulüne uygun vekaletname 

ve yetki belgesi bulunan Avukatın, yetki belgesinin geçersiz olduğu bahane edilerek bilgi ve 

belge verilmemesi, 

9) Serik PTT Müdürlüğünün ilçe merkezindeki adreslere çıkartılan tebligatları çok geç 

(haftalarca ve bazen aylarca) ulaştırması, 

10) Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde çalışan 

kolluk kuvvetlerinin Avukatların dosya inceleme taleplerini kabul etmemesi ve dosya 

incelenme taleplerini reddedilme gerekçesi olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

izin verilmediğinin belirtilmesi, 

11) Serik Cumhuriyet Başsavcılığında alınacak ifadelerde şüpheli/şüphelilerin adliye 

koridorunda herkesin içinde bekletilmesi ve özellikle CMK görevlendirilmelerinde Avukatın 

şüpheli ile görüşme yapacağı bir bölüm/odanın olmaması sebebiyle görüşmelerin koridorda 

yapılması kimi zamanda hiç yaptırılmaması,  

12) Cumhuriyet Savcılarından ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,’ın şüphelileri azarlayan tavırlarla ifade alması, 

…………….’ın ve bazı savcıların Avukatın dosya inceleme için talepçi olduğu bazı zamanlarda 

zamanlarda kalem personeli tarafından edinilen bilgiye göre odasını kilitleyip gitmiş olması ve 

bunun sonucunda Avukatın dosyayı inceleyememesine ilişkin konular bu sıkıntıların çözümü 

noktasında gereğinin yapılmasını Antalya Barosu Başkanlığı’ndan saygılarımızla talep ederiz. 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: 13 18/01/2022

MANAVGAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

Baromuz üyesi avukatlarımızın Gündoğmuş,Akseki,Manavgat ve Serik

adliyelerinde yaşadıkları sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiş olup,

1- Gündoğmuş Adliyesi’nde yaşanan sıkıntılar:

Hakimlerin avukat meslektaşlara gerekli saygıyı göstermemesi, duruşma

sırasında yiyecek ve içecek tüketmesi, duruşma tarihlerinin belirlenmesi konusunda

avukat meslektaşların görüşünü almamaları,

2- Akseki Adliyesi’nde yaşanan sıkıntılar:

Asliye Ceza Hakimesi’nin duruşmaya geç başlaması, avukat meslektaşlara

gerekli saygı özeni göstermemesi,

3- Manavgat İcra Müdürlükleri’nde yaşanan sıkıntılar:

- Ödeme emri ve sair tebliğ işlemlerinin kalemde yapılmaması, sebebinin

açıklanması istendiğinde hukuki dayanağı bulunmayan cevaplarla karşılaşılması,

- Kıymetli evraka dayalı takiplerde kıymetli evrak teslim alınırken karşılığında

teslim tesellüm belgesi verilmemesi,

- Atılan taleplerin değerlendirilmesi ve işleme alınması süresinin 15-20 günü

bulması,

- Manavgat 1. İcra Müdürlüğü’nün ödeme emrinin re’sen inceleyip, usulüne

uygun olup olmadığı yönünde inceleyerek değerlendirme yapması ve bunun üzerine

yeniden ödeme emri düzenleme talebi gönderilmesini istemesi,

-İvedi işlemlerde bile elden götürülen hiçbir belgenin teslim alınmaması ve

sistem üzerinden yollanması hususunda ısrarcı olunması,

-İcra dairesi dosyalarının, mahkemelerce incelenmek üzere dosya arasına

alındığı durumlarda, dosyanın yeniden icra dairesine getirilmemesi, getirilmesi

istenildiğinde bunun avukattan talep edilmesi,

-İcra dosyalarının numara sistemine göre ayrılmış olması sebebi ile söz konusu

somut bir talepte görevli memurun icra müdürlüğünde bulunmaması halinde işlemin

yapılmaması, ilgili icra memuru yerine “yedek numara sisteminde oluşturulmamış

olması,



4- Manavgat Adliyesi’nde mahkemelerde yaşanan sıkıntılar:

- 1. Aile Mahkemesi Hakimi Recep Tatar’ın duruşmalarda avukatlara saygısız ve kaba 
tavırlarda bulunması, sürekli meslektaşların sözünü kesmesi, tanık ifadeleri alınırken tüm 
söylenenleri zapta geçirmemesi, meslektaşların tanık beyanlarını tam ve eksiksiz olarak zapta 
geçirilmesi talep edilmesine rağmen eksik olarak zapta geçirmesi, eksik olduğu belirtildiğinde 
ise; avukatları nezakete aykırı ölçüde sert bir uslüp kullanması, HMK’da bulunan avukatın 
tanığa direk soru sorma hakkının engellenmesi, bir boşanma davası duruşması sırasında 
kesin süresi içerisinde bildirilen delilin cevap dilekçesinde bildirilmemesi gerekçesi ile 
reddine karar verildiğinin söylenmesi akabinde meslektaş tarafından ilgili delilin kesin süre 
içerisinde bildirildiğini beyan etmesi üzerine “SİZE HMK mı ÖĞRETECEM BURDA BEN 

DİLEKÇELERİN HEPSİNİ DURUŞMADAN EVVEL OKUYORUM BENİM BİR SÜRÜ 

DURUŞMAM VAR SİZLE Mİ UĞRAŞACAM DURUŞMA BİTMİŞTİR ÇIKIN” diye 

bağırarak meslektaşı azarlaması bunun üzerine meslektaşın “Hakim Bey duruşma günü bile 

vermediniz, duruşma bitmedi nereye çıkıyorum” demesi akabinde hakimin “VER 

DURUŞMA GÜNÜNÜ ÇIKSINLAR” şeklinde katibine emir vermesi, Hakim Bey’in 

duruşma sırasında usule ilişkin hatanın/eksikliğin meslektaşlar tarafından hatırlatıldığı 

durumlarda sesini yükseltmek suretiyle meslektaşların susturulması ve bahse konu 

hatırlatmaların önemsenmemesi, tarafın kadın olduğu davalarda kadın tarafın bildirmiş 

olduğu delilleri tam/eksiksiz toplamayarak ve delillerin değerlendirilmesinde erkek taraf 

lehine taraflarda cinsiyet ayrımı yapıldığı izlemini uyandırması ve son olarak 4787 sayılı 

kanunun 3. Maddesinde “Adli yargıda görevli hakimlerin tercihen evli ve çocuk sahibi, 

30 yaşını doldurmuş ve Aile Hukuku alanında lisansüstü eğitim yapmış olan hakimler 

arasından HSK tarafından atama yapılır” denilmesine rağmen ilgili hakimin kanunun 

aradığı hiçbir özelliği taşımaması,

- 2 Aile Mahkemesi Hakimesi ………..’ın meslektaşlara ve vatandaşlara olan tavırlarının

sert olması,

- 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin duruşmalara geç başlaması,

- Manavgat İcra Hukuk Mahkemesi’nde gerekçeli kararların geç yazılması, mahkemenin

niteliği gereği hızlı şekilde yapılması gereken yargılamanın uzaması ve dosya üzerinden karar

verilebilecek dosyalarda duruşma günü verilmesi,

4- Serik Adliyesi’nde yaşanan sıkıntılar:

1) Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bazı Cumhuriyet Savcılarının dosya inceleneceği
zaman Avukatlardan dilekçe talep etmeleri,
2) Serik Nüfus Müdürlüğü, Serik İlçe Tapu Müdürlüğü, Serik Devlet Hastane’sin de bilgi
alma hususunda sorun çıkartılması,

3) Serik Sulh Hukuk Hakimi ve Serik Sulh Ceza Hakimi ………..’nın Avukatlarla görüşmek

istememesi ve kalem personeli tarafından hakimler odasına geçişin engellenmesi,

4) Serik Sulh Hukuk Mahkemesi ve Serik 3. Hukuk Mahkemesi tarafından çıkılan keşiflerin

bazılarında Avukatların keşif aracına alınmaması,

5) Müracat Savcısı …………….’ün mevcutlu dosyalarda alınacak olan ifadelerde şüpheli’nin,
kolluk kuvvetlerinin ve görevli CMK Avukatların hazır bulunmasına rağmen ifade işlemlerine
bazı durumlarda çok uzun (3-4 saat) bekleme süresi sonunda geçilmesi ve bazı durumlarda da
çok uzun (3-4 saat) bekleme süresi sonucunda şüphelinin ifadesinin alınmadan Sulh Ceza
Hakimliğine sevk edilmesi,

6) Başta Serik 2. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi olmak üzere Serik Adliyesinde mevcut
mahkemelerde görevli hakimlerin duruşmalara geç katılması,

7) Başta Serik Aile Mahkemesi olmak üzere Serik Adliyesinde mevcut bazı mahkemelerin
Avukatlarca gönderilen talepleri geç işleme alması (birkaç hafta bazı durumlarda duruşma
yapılana kadar),



8) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Serik Devlet Hastanesi tarafından usulüne uygun
vekaletname ve yetki belgesi bulunan Avukatın, yetki belgesinin geçersiz olduğu bahane
edilerek bilgi ve belge verilmemesi,

9) Serik PTT Müdürlüğünün ilçe merkezindeki adreslere çıkartılan tebligatları çok geç
(haftalarca ve bazen aylarca) ulaştırması,

10) Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde
çalışan kolluk kuvvetlerinin Avukatların dosya inceleme taleplerini kabul etmemesi ve
dosya incelenme taleplerini reddedilme gerekçesi olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından izin verilmediğinin belirtilmesi,

11) Serik Cumhuriyet Başsavcılığında alınacak ifadelerde şüpheli/şüphelilerin adliye
koridorunda herkesin içinde bekletilmesi ve özellikle CMK görevlendirilmelerinde
Avukatın şüpheli ile görüşme yapacağı bir bölüm/odanın olmaması sebebiyle
görüşmelerin koridorda yapılması kimi zamanda hiç yaptırılmaması,

12) Cumhuriyet Savcılarından Ümit GÜN ile Türkan BAL’ın şüphelilerin ifadelerini

azarlayan tavırlarla alması, Türkan BAL’ın ve bazı Savcıların Avukatın dosya inceleme

için talepçi olduğu bazı zamanlarda kalem personeli tarafından edinilen bilgiye göre

odasını kilitleyip gitmiş olması ve bunun sonucunda ilgili Avukatın dosyayı

inceleyememesine ilişkin konular yer almaktadır.

Yukarıda tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin gereğinin yapılması ve

Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 23/27 21/01/2022

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Baromuz mensubu meslektaşlarla yapılan toplantılarda kendileri adına

çıkarılan fakat kendilerinin hiçbir şekilde bilgisinin bulunmadığı vekâletnameler

bulunduğu bildirilmiştir.

Bu türde çıkarılan vekâletnamelerden meslektaşın ya hiç haberi olmamakta

ya da sorumluluk doğuran bir işlem yapılması halinde kendisine yönelik işlem

yapıldığında haberi olabilmektedir.

Noterlerin kullandığı sistemde noterlikler kanalıyla yapılan çeşitli işlemler

dolayısıyla kişilere sms gönderilmesi uygulaması bulunmaktadır.

Avukatlar açısından da Türkiye Noterler Birliği ile yapılacak bir protokol ya

da yazışma ile çıkarılan vekaletin ait olduğu avukata sms gönderilmesi

uygulamasının başlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş olup, bu konuda

Başkanlığınız kanalıyla sorunun çözümü için talepte bulunmak gerekmiştir.

Belirtilen sebeplerle, avukatlara verilen her vekâletnamenin ait olduğu avukata 

sistemde kayıtlı telefon numarası üzerinden sms gönderilmesi için Türkiye Noterler 

Birliği Başkanlığı ile iletişime geçilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz 

ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 28/78                                           24/01/2022 

 

 

 

ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

        ANTALYA 
  

Odanıza kayıtlı Korkuteli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan adayları Mustafa 

Küçükkarasucu ve Mesut Kurtoğlu'nun Hukuk Danışmanlık Birimi adı altında “Odamıza 

kayıtlı esnafımıza özel hukuki danışmanlık hizmeti sağlayacağız” içeriği ile esnafa ücretsiz 

danışmanlık hizmeti verileceğini bildirir internet paylaşımları Yönetim Kurulumuzun 

19/01/2022 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 28/78 sayılı kararı ile;  

 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 63. Maddesinde, “Avukatlık Yetkilerinin Başkası 

Tarafından Kullanılmaması” başlığı altında, 3. Fıkrada “avukatlık yapmak yetkisini 

taşımadıkları halde muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları 

kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri kullananların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin 

güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacakları” düzenlenmiş, Maddenin son fıkrasında ise 

mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolara, bu madde kapsamına giren bir olayı öğrenince 

Cumhuriyet savcılığına bildirim zorunluluğu getirilmiştir. 

Avukatlığın amacının belirtildiği Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinde, her türlü 

hukuki mesele ve anlaşmazlıklarda her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, 

kurul ve kurumlar nezdinde sadece avukatın yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir.  

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164. Maddesinin 4.fıkrasında ise; 

          Avukatlık asgarî ücret tarifesi altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava 

alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.(Değişik üçüncü ve dördüncü 

cümle:13/1/2004 – 5043/5 md.) Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar 

arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı 

veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı 

hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak 

koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için 

avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde 

yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava 

ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır. 

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Yalnız Avukatların 

Yapabileceği İşler” başlıklı 14. Maddesi: “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına 

ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Kanun işlerinde ve 

hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan 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 kayıtlı avukatlar tarafından 

yapılabilir. Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve 

takipte bulunamaz. Bu konuda iş takibi yapamaz.” denilmiştir. 



Hukuki bir konuda avukat olmayan kişilerin faaliyette bulunmaları Avukatlık 

Kanunu’na aykırı olduğu gibi adaletin ehil ve yetkili olmayan kişilere teslim edilmesi de 

vatandaşların büyük zararlara uğramasına neden olmaktadır.  

Sonuç olarak yukarıda belirtilen kanun hükümleri çerçevesinde ücretsiz hukuki 

danışmanlık adı altında Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması, odanız 

üyelerinin konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda gereğini bilgilerinize rica 

ederim. Saygılarımla. 

  

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

                                                                                                            Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

EKİ:2 sayfa 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:Gündem 29/27            27/01/2022 

 

 

ADALET BAKANLIĞI 

İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Baromuz Manavgat ilçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızın Manavgat 2.İcra 

Müdürlüğünde yaşanan sorunlar ile ilgili olarak göndermiş oldukları 24/01/2022 tarihli dilekçe 

ve ekleri Yönetim Kurulumuzun 26/01/2022 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 29/27 sayılı kararı gereği; 

 

Sorunun çözümüne ilişkin gereğinin yapılarak, sonucundan Başkanlığımıza bilgi 

verilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

EK: 

1-24.01.2022 tarihli dilekçe 2 sayfa. 

2-14/10/2020 tarihli 2020/3061 Esas sayılı 1 sayfa. 

3-Manavgat 2.İcra Dairesinin 2019/6679 Esas sayılı haciz tutanağı 2 sayfa. 

3- 20/04/2021 tarih ve 31460 sayılı Yargıtay Kararı. 

4-Manavgat 2.İcra Müdürlüğü’nün 05/12/2020 tarih ve 2020/3965 Esas sayılı yazısı 1 sayfa. 

5-Manavgat 2.İcra Dairesi’nin 09/12/2020 tarih ve 2020/3965 Esas sayılı yazısı 1 sayfa. 

6-Manavgat 2.İcra Dairesi’nin 2011/519 sayılı çıktı 1 sayfa. 



Sayı: Gündem 29/26 28/01/2022

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ALANYA

Baromuz Alanya ilçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızın Alanya

adliyesinde yaşamış oldukları sorunlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

1. İcra dairesinde dosyalara yatan paraların reddiyatının geç yapılması ve gereken

önemin verilmemesi,

2. İcra dairesinde avukatların memurlarla iletişim kurması adına (cezaevinde kapalı

görüş tipindeki gibi) konulan telefon uygulamasının sonlandırılması ve söz konusu

bu yöntemin avukatlarla memurların ayrı tutularak yapılan uygulamanın covid

salgını döneminde hijyen koşullarına uygun olmadığı görülmekte,

3. Duruşma zaptının avukatlara verilmesi hususunda tüm mahkeme hakimleri ve

kalemlerine bilgi verilmesi,

4. Duruşma salonunda ve önündeki yığılmaları ve beklemeleri en aza

indirgeyeceğinden duruşmalara saatinde başlanması konusu,

5. Adliye A Blokta bulunan kartlı sistem tam ve verimli şekilde çalışmadığından

yaklaşık 350 Avukatımızın kartını okutamadığı görülmektedir. Yaşanılan

mağduriyete ilişkin sorunun çözümüne yönelik sistemin düzeltilmesi, mümkün

olmadığı durumda değiştirilmesine ilişkin konular yer almakta olup,

Yönetim Kurulumuzun 26/01/2022 tarih ve 29/26 sayılı kararı gereği;

Yukarıda tespit edilen sorunların çözümüne ilişkin gereğinin yapılması ve

Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 29/26                      28/01/2022 

 

 

PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE 

    ALANYA 

 

 

Alanya ilçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızdan gelen şikâyetler 

nedeniyle, Alanya Mahmutlar mahallesinde bulunan PTT şubesine giden tebligatların 

30 güne kadar dağıtıma çıkmasının beklendiği bilgisine ulaşılmıştır. Söz konusu bu 

durum dağıtılması geciken tebligatlar nedeniyle yargılamada da gecikme yaşanmasına 

ve hak kaybına sebep olduğu görülmekte olup, 

 

PTT şubesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sorunun çözümüne yönelik gerekli 

çalışmanın yapılarak, yaşanan mağduriyetin giderilmesi ve sonucundan Başkanlığımıza 

bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla. 

 
 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 29/26 28/01/2022

ALANYA TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

Alanya ilçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızdan gelen şikâyetler

nedeniyle, Alanya Tapu Müdürlüğüne başvuran avukatlarımızın evrak isteme,

evrak bakma ve evrak teslimi gibi işlemlerinin uzun zamanda yapıldığı bilgisine

ulaşılmıştır.

Söz konusu durumun hak kaybına sebep olduğu görülmekte olup, sorunun

çözümüne yönelik çalışan sayısının arttırılarak gereğinin yapılması ve

sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :Gündem 29/49                                              28/01/2022 

 

 

 

 

ADALET BAKANLIĞINA 

ANKARA 

 

 

Antalya ili Serik ilçesinde görev yapmakta olan avukatlarımızdan gelen yakınmalarda 

Serik Aile Mahkemesi Hakimi ………..’in 21/12/2021 tarihinde doğum iznine ayrılmış olması 

sebebiyle Aile Mahkemesine geçici olarak Kadastro Mahkemesi Hakimi ………’nın devam 

etmekte olduğu, ancak Hakim ………… tarafından sadece anlaşmalı boşanma davalarının 

yapıldığı ve diğer dava, iş ve işlemlerin bekletildiği ve duruşmalarda avukatlardan ve 

vatandaştan mazeret alınmakta olduğu, 

 

Serik Aile Mahkemesinde bulunan kalem personel sayısının şu anki mevcut kadro ile 

taleplerin süresinde yerine getirilemediğinden ve bu durumun da iş yığılmalarına sebebiyet 

verilmekte olduğu hususları; 

Yönetim Kurulumuzun 26/01/2022 tarihli toplantısında değerlendirilmiş olup, 

Aynı toplantının 29/49 sayılı kararı gereği; 

 

Yukarıda tespit edilen sorunların çözümüne ve mağduriyetin önlenmesine ilişkin Serik 

Aile Mahkemesine bir hâkim daha atanması ve kalem personel sayısının arttırılması 

hususlarında gereğini takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

                                                                                                           Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 
Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 22/23       02/02/2022 
 
 
 
 
ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  

 

Baromuz mensubu Stajyer Avukatlarımızın Antalya Adliyesi yemekhanesi ücretlerine ilişkin 

talepleri Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş olup,  

Antalya Adliyesinde bulunan yemekhane hizmetinden, Antalya Barosu mensubu stajyer avukat 

ve baro personelinin, adliye çalışanlarının yararlandırıldığı tarife üzerinden yararlandırılması 

yönünde düzenleme yapılması için gereğini arz ve talep ederim. Saygılarımla. 

 

Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 
Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 30/23 03/02/2022

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

Başkanlığımızca edinilen bilgi ve meslektaşlarımızca yapılan yakınmalardan, Sayın

Başkanlığınızca, Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin

ilgili maddelerindeki düzenlemelere uygun olan Avukat/Avukatlık Ortaklığı tabelalarıyla ilgili

olarak da “ışıksız ilan ve reklam vergisi” tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktadır.

Hukuksal dayanağı Anayasamızın 135. Maddesi ve Avukatlık Kanunu olan barolar kamu

kurumu niteliğinde olan, tüzel kişiliği haiz meslek örgütleridir (TBB de bütün baroların katılımıyla

oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek kuruluşudur).

Anayasamıza ve Avukatlık Kanunu’na göre kurulan Türkiye Barolar Birliği tarafından,

Avukatlık Kanunu’nun 55. Maddesinden alınan yetkiye dayanarak yayımlanan Reklam Yasağı

Yönetmeliğinin 5. Maddesinin son fıkrasında “Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez.

Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda

kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye kadar arttırılabilir.” düzenlemesi

getirilmiştir.

Yaşanan mağduriyete ilişkin olarak Antalya 2.Vergi Mahkemesinde açılan 2014/829

Esas,2015/1392 Karar sayılı davada, ilan ve reklam vergileri ile usulsüzlük cezalarının

kaldırılmasına karar verilmiş (EK-1) ise de, ışıksız ilan ve reklam vergisi alınmaya devam

edilerek, 2022 yılı ilan reklam borçlarının sisteme yansıtıldığına ilişkin avukatlarımıza sms

gönderilmeye devam edilmektedir.(EK-2,EK-3)

Yine konuya ilişkin olarak Antalya 1.Vergi Mahkemesine açılan 2013/1084 Esas 2014/150

Karar numaralı davanın da kabulüne karar verilmiş olup, Başkanlığınızca Antalya Bölge İdare

Mahkemesine (2014/1784 Esas,2014/2711 Karar Sayılı) yapılan itiraz istemi reddedilerek

onanmıştır. (EK-4,EK-5)

Yönetim Kurulumuzun 02/02/2022 tarih ve 30/23 sayılı kararı ile;

Başkanlığınız uygulamasının 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği

Reklam Yasağı hükümlerine uygun olması gerektiğini, sözü edilen mevzuat hükümlerinden doğan

hakkını yine belirtilen sınırlara, ölçülere uygun olarak kullanan meslektaşlarımızın vergi

yükümlüsü kılınamayacağını; aksi bir uygulamanın hukuka aykırı olması ve bahsi geçen mahkeme

kararları doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

EK:1-) Antalya 2.Vergi Mahkemesinde açılan 2014/829 Esas,2015/1392 sayılı karar 2 Sayfa.

2-) Ödenecek Borçlara İlişkin Liste 5 Sayfa.

3-) Sms Görüntüsü 1 Sayfa.

4-) Antalya 1.Vergi Mahkemesinin 2013/1084 Esas 2014/150 Sayılı Kararı 2 Sayfa.

5-) Antalya Bölge İdare Mahkemesinin 2014/1784 Esas,2014/2711 Sayılı Kararı 1 Sayfa

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 30/25 03/02/2022

ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANTALYA

Meslektaşlarımızın duruşma saatlerinin sarkmasına ilişkin yaşadıkları sorunlar her

geçen gün artmaktadır. Duruşma saatlerinin belirsizliği, hâkimlerin duruşmalara

mazeretsiz olarak gecikmesi özellikle pandemi döneminde meslektaşlarımızı iyice işlerini

yapamaz hale getirmiştir.

Mahkemelerin iş yoğunluğu göz önüne alındığında kısa süreli sarkmalar anlaşılır

olabilmekle birlikte esasen mahkemelerin saatinde duruşmalara başlamaması en önemli

sorunlardan biri haline gelmiştir.

Bu duruma ilişkin olarak meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda tespit

edilen; Antalya 4.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25/03/2022 tarih, 2020/51 Esas Sayılı

09:35 saatli duruşmasında yaşanmış olup,

Yönetim Kurulumuzun 02/02/2022 tarih ve 30/25 sayılı kararı ile;

Avukatlarımızdan gelen 28/01/2022 tarihli dilekçe,25/03/2022 tarihli duruşma tutanağı ve

Antalya 4.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin duruşma listesi yazımız ekinde sunulmuştur.

Duruşmalara zamanında başlamayıp tespiti yapılan mahkeme hakkında gerekli

yazışmaların yapılarak Başkanlığımıza bilgi verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz

ederim.

Saygılarımla.

EK:4 Sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı :Gündem 30/26                                          04/02/2022 

 

 

 

 

ADALET BAKANLIĞINA 

 ANKARA 

 

 

Baromuz üyeleri Av………… ve Av…………..’ın, yabancı uyruklu tüzel kişilerin 

Türkiye’de bulunan banka hesaplarına haciz konulması için Bakanlığınızdan görüş istenmesi 

konulu 27/01/2022 tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 02/02/2022 tarihli toplantısında 

incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 30/26 sayılı kararı ile; 

 

Yabancı uyruklu tüzel kişilerle ilgili olarak vergi kimlik numarasının aranmaması 

gerektiği düşüncesiyle uygulamanın ne şekilde gerçekleşeceği konusunda görüş bildirilmesini, 

bir hata söz konusu olması halinde sorunun düzeltilerek İcra Müdürlüklerine gerekli talimatın 

verilmesi ve sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz 

ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

         Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 
 

EK:1 Sayfa 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



ALANYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımızca edinilen bilgi ve meslektaşlarımızca yapılan yakınmalardan, Sayın

Başkanlığınızca, Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı

Yönetmeliği’nin ilgili maddelerindeki düzenlemelere uygun olan Avukat/Avukatlık

Ortaklığı tabelalarıyla ilgili olarak da “ışıksız ilan ve reklam vergisi” tahakkuk ettirildiği

anlaşılmaktadır.

Hukuksal dayanağı Anayasamızın 135. Maddesi ve Avukatlık Kanunu olan barolar

kamu kurumu niteliğinde olan, tüzel kişiliği haiz meslek örgütleridir (TBB de bütün

baroların katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, tüzel kişiliği haiz bir üst meslek

kuruluşudur).

Anayasamıza ve Avukatlık Kanunu’na göre kurulan Türkiye Barolar Birliği

tarafından, Avukatlık Kanunu’nun 55. Maddesinden alınan yetkiye dayanarak yayımlanan

Reklam Yasağı Yönetmeliğinin 5. Maddesinin son fıkrasında “Tabela (70 cm x 100 cm)

boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait

tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye

kadar arttırılabilir.” düzenlemesi getirilmiştir.

Yaşanan mağduriyete ilişkin olarak Antalya 2.Vergi Mahkemesinde açılan 2014/829

Esas,2015/1392 Karar sayılı davada, ilan ve reklam vergileri ile usulsüzlük cezalarının

kaldırılmasına karar verilmiş (EK-1) ise de, ışıksız ilan ve reklam vergisi alınmaya devam

edilmiştir.(EK-2)

Yine konuya ilişkin olarak Antalya 1.Vergi Mahkemesine açılan 2013/1084 Esas

2014/150 Karar numaralı davanın da kabulüne karar verilmiş olup, Antalya Büyükşehir

Belediye Başkanlığı tarafından Antalya Bölge İdare Mahkemesine (2014/1784

Esas,2014/2711 Karar Sayılı) yapılan itiraz istemi reddedilerek onanmıştır. (EK-3,EK-4)

Yönetim Kurulumuzun 02/02/2022 tarih ve 30/23 sayılı kararı ile;

Başkanlığınız uygulamasının 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar

Birliği Reklam Yasağı hükümlerine uygun olması gerektiğini, sözü edilen mevzuat

hükümlerinden doğan hakkını yine belirtilen sınırlara, ölçülere uygun olarak kullanan

meslektaşlarımızın vergi yükümlüsü kılınamayacağını; aksi bir uygulamanın hukuka aykırı

olması ve bahsi geçen mahkeme kararları doğrultusunda işlem tesis edilmesi konusunda

gereğini bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

EK:1-) Antalya 2.Vergi Mahkemesinde açılan 2014/829 Esas,2015/1392 sayılı karar 2 Sayfa.

2-) Antalya 1.Vergi Mahkemesinin 2013/1084 Esas 2014/150 Sayılı Kararı 2 Sayfa.

3-) Antalya Bölge İdare Mahkemesinin 2014/1784 Esas,2014/2711 Sayılı Kararı 1 Sayfa.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 31/24            14/02/2022 

 

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

                     

  ANKARA 

 

 

Meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda avukat tarafından 

düzenlenen mal ayrılığı sözleşmelerinin noterlerce onaylanmadığı bilgisine ulaşılmıştır.  

Noterlik Kanunu 89. Maddesi gereğince düzenleme şeklinde yapılması zorunlu 

işlemler : “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve 

vekaletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, gayrimenkul satış 

vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksimi 

sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl hükümlerine göre 

düzenlenir.” Şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

Noterlik Kanunu 90. Madde gereğince noterlerin onaylama işlemi yapabileceği 

belirtilmiştir.  

Mal rejimi sözleşmesi Türk Medeni Kanunu Madde 203’e göre: Mal rejimi 

sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini 

ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler. Şeklinde 

tanımlanmıştır.  

Noterlik Kanunu 89. Maddesinde belirtilen evlilik sözleşmesi ile çiftlerin 

evlenmeden önce mal varlıklarına ilişkin yapabilecekleri sözleşme kastedilmektedir.  

Oysa ki kanuna göre mal rejimi sözleşmesi çiftlerin evlenmeden önce veya 

evlendikten sonra her zaman yapabileceği iradi bir sözleşmedir. Eşler mal rejimi 

sözleşmesi yapma konusunda özgürdürler. 

Evlendikten sonra yapılacak mal rejimleri sözleşmesi kanunun ruhuna uygun 

hareketle dilerlerse noterler tarafından düzenleme şeklinde yapılabileceği gibi dilerlerse 

tarafların iradesi doğrultusunda hazırlanan sözleşmenin noter tarafından onaylanması 

şeklinde de yapılabilir. Aksine hareket Anayasamızın 48. Maddesinde belirtilen 

“Herkes, dilediği alanda… sözleşme hürriyetlerine sahiptir.” hükmüne aykırıdır. 



Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 10/65 16/02/2022

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞINA

KONU : Unvanlarında ve faaliyet konularında “hasar danışmanlık”, “sigorta aracılık”,

“trafik aracılık” ve benzeri ibareleri taşıyan şirketlerin yetkili, ortak ve adresleriyle birlikte tarafımıza

bildirilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR:

Trafik, iş kazaları vb olaylar neticesinde vatandaşlarımız maddi ve manevi

olarak zarar görmekte ve bunun sonucunda birtakım hukuki süreçler yürütülmektedir. Bu süreçler;

sigortaya başvuru, arabuluculuğa başvuru, tahkim, yargı ve icra hukukunun uygulanmasına kadar

giden; kapsamlı, hukuk çerçevesinde yürütülmesi gereken ve yalnızca avukatlar tarafından yapılması

gerekli işlemlerdir. Tazminata konu kazaların takip edilmesi sonunda elde edilen maddi ve manevi

tazminatlar, kimileri için bir pazar olarak görülmekte ve maalesef ki avukat dışındaki kişi ve faaliyet

konusu olmamasına rağmen bazı şirketler aracılığıyla bu işlerin takibi yapılmaktadır. Yasa dışı

olarak, faaliyet konularının dışına çıkarak; yalnızca avukatların yapabileceği bu işleri yapan ve

vatandaşları mağdur eden bu şirketleri tespit etmek hem baromuzun hem de sayın başkanlığınızın

sorumluluğundadır. Bu sorumlulukla ve aşağıdaki yazdığımız gerekçelerle bu şekilde faaliyet

gösterilen şirketlerin tarafımıza bildirilmesini talep ediyoruz. Kanuni gerekçelerimiz aşağıda

belirttiğimiz şekildedir. Şöyle ki;

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Yalnız avukatların yapabileceği işler”

başlıklı 35. Maddesine de aykırılık teşkil etmekte ve bu davaların yalnızca baroya kayıtlı avukatlar

eliyle yürütülmesi gerekmektedir.

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.” denilmektedir.

Yine aynı yasanın 48.maddesi uyarınca da bu davaların herhangi bir çıkar

ilişkisi ya da çıkar ağı içerisinde temin edilmesi de suç teşkil ettiği görülmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Avukata çıkar karşılığında iş getirme”:

Madde 48 – Avukat veya iş sahibi tarafından vaadolunan veya verilen bir ücret yahut

da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar

altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek

hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz. Ayrıca yine;

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 63. Maddesinde, “Avukatlık yetkilerinin başkası

tarafından kullanılmaması başlığı altında, 3. Fıkrada “avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde

muvazaalı yoldan alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak

avukatlara ait yetkileri kullananların bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası

ile cezalandırılırlar” hükmünü amirdir.



Avukatlığın amacının belirtildiği Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinde de, her türlü

hukuki mesele ve anlaşmazlıklarda her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi,

kurul ve kurumlar nezdinde sadece avukatın yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Yalnız Avukatların

Yapabileceği İşler” başlıklı 14. Maddesi: “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait

evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Kanun işlerinde ve hukuki

meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan 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 kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir.

Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç kimse evrak düzenleyemez ve takipte

bulunamaz. Bu konuda iş takibi yapamaz.”

Tüm bu mevzuat hükümlerine rağmen hukuki bir konuda avukat olmayan

kişilerin faaliyette bulunmaları Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu gibi adaletin ehil ve yetkili

olmayan kişilere teslim edilmesi de vatandaşların büyük zararlara uğramasına da neden

olmaktadır. Hasar danışmanlık şirketlerinin ihlal ettiği yukarıda belirtmiş olduğumuz kanunun

maddeleri 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu ile sınırlı olmayıp bu şirketler ve işbirliği yaptıkları

kamu çalışanları da aynı zamanda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 262/1. maddesinde yer alan

“Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi Madde 262- (1) Bir kamu görevini, kanun ve

nizamlara aykırı olarak yerine getirmeye teşebbüs eden veya terk emri kendisine bildirilmiş

olduğu halde görevi sürdüren kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir.” suçunu da

işlemektedir.

Sonuç olarak yukarda belirtilen Kanunun hükümlerine aykırı hareket eden,

unvanlarımda ve faaliyet konularında “hasar danışmanlık”, “sigorta aracılık”, “trafik aracılık” ve

benzeri ibareleri taşıyan şirketlerin yetkili, ortak ve adresleriyle birlikte tarafımıza bildirilmesi

hususunda gereğini talep ederiz.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 22/31            18/02/2022 

ADALET BAKANLIĞI  

BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE  

                                                           ANKARA 

UYAP sisteminin kullanımında meslektaşlarca sorunlar yaşandığı, yaşanan sorunların 

sistemdeki bir kısım eksikliklerden kaynaklandığı, bu eksiklikler sebebiyle hak kayıpları 

yaşandığı veya süreç içinde yaşanma ihtimalinin her zaman varolduğu gözlemlenmiştir.  

Aşağıda belirtilen düzenlemelerden Adalet Bakanlığı’na bağlı başkaca birimler tarafından 

yapılması gereken düzenlemelere ilişkin ilgili Genel Müdürlüklere de ayrıca taleplerimiz 

iletilecektir.   

Mevzuat uyarınca kamu hizmeti ifa eden avukatların uyaptaki sorunlar sebebiyle 

sorumluluklarını en aza indirilmesi amacıyla aşağıda maddeler halinde sorunlar ve çözüm 

önerileri belirtilmektedir.  

Buna göre;  

1) Antalya Adliyesi gibi pilot icra dairesi uygulamasının yapıldığı adliyelerde icra 

dosyalarının  fiziken tutulması uygulaması kaldırılmış, dosyalar sistem  üzerinden 

tutulmaktadır.  

2) Meslektaşların avukatlık hizmetine yönelik anlaşma yapmadan önceki süreçte dosyanın 

incelenmesinin gerektiği durumlarda, vekâletname ile başvurulmadan dosyaya 

eklenerek incelemek mümkün olmadığından, özellikle kısa süreli işlerin varlığı halinde 

bu durum vatandaşın hak kayıplarına ve adalete erişim haklarına engel teşkil etmektedir.  

3) Bu sebeple, soruşturma aşamasındaki dosyalarındaki halihazır uygulamada olduğu gibi, 

sisteme o ana kadar eklenmiş evrakı ve gerekirse süreli olarak görüp inceleyebilmek 

için vekaletname olmaksızın incelenmesi yolunun açılmasının bu sorunu 

giderebileceğini, bu sistemin yararlı olmayabileceği düşünülürse, uygun görülen şekilde 

amaca hasıl olarak çözümlenmesi sağlanmalıdır.  

4) Ayrıca özel olarak belirtilmesi gerekmektedir ki, Antalya Adliyesi Ek Binasında hizmet 

veren icra dairelerinin binanın arka kısmında kalan yerlerinde internet erişim sorunu 

yaşanmakta olup, UYAP’tan işlem yapmak özellikle mesai saatleri  içinde işlemlerin 

tamamlanamaması ve işin aksamasına sebebiyet vermektedir.  

 

İnternet altyapısının güçlendirilmesinin iş verimliliğinin artırılması açısından büyük rol 

oynayacağı düşünülmektedir.  

Soruşturma, dava veya icra dosyalarına gelen yazıların veya yazı cevaplarının ya da dış 

birimlerden gelen belgelerin, belgenin tanımlandığı ismiyle kaydedilmemesinden dolayı 

uyaptaki dosyalarda aranan evrakın vekil tarafından bulunması hayli uzun sürmektedir, tüm 

evrakın tek tek indirilmesi gerekmekte, başka mahkeme dosyası uyaptan istenerek 

eklendiğinde ise ekleri tek tek açmak ve aranan belgeyi bulmak gerekmektedir. Ayrıca 

dosyanın tamamının veya ilgili kısımlarının mahkeme ya da savcılık ekranından toplu olarak  

indirilmesi mümkün iken, avukat ekranından toplu indirme işlemini yapma imkanı 

bulunmamaktadır. 



1) Bu durumun zaman ve enerji kaybına sebebiyet verdiği açıktır. Bu sebeple avukat 

ekranından da evrakın tamamının indirilmesinin sağlanması, vatandaşın evrak 

fotokopisi için adliyede oluşacak kalabalığın önlenmesi açısından da vatandaş uyap 

ekranından da indirme işleminin yapılabilmesi,  bunun yanında tüm evrakın 

indirilmesinin gerekmediği durumlar için evrakın geldiği birimin adının  kaydının  

zorunlu tutularak, evrak arama butonunun eklenmesinin ve başka mahkemeden uyap 

üzerinden istenen dosyanın içindeki evrakın da isimleriyle gönderilmesinin 

sağlanmasının, en azından dosyanın ana hatlarını çizen, raporlar, keşif tutanakları, dava 

ve cevap dilekçeleri ile replik ve düplikler ile duruşma zabıtları ve kararların ismiyle 

tanımlanmasının sağlanması çözüm noktasında faydalı olacaktır. 

2) Ayrıca ceza mahkemelerinde (örneğin 11. Ağır Ceza Mahkemesinnin 2021/465 esas 

sayılı dosya) dosya içine gelen raporlar, taraf vekilleri tarafından sunulan dilekçeler, 

dilekçelerdeki  taleplerin akıbeti avukat uyap ekranından görünmeyen kısımlardadır. 

Kontrol edildiğinde ise mahkeme ekranından görünen yerlerin avukat uyap ekranında 

olmadığı gibi, bu kısımlar avukat uyap ekranında olsa dahi, görünmeyen evrakın olduğu 

tespit edilmiştir. Bu husus savunma hakkı ve adil yargılanma hakkının ihlali sonucunu 

doğurmakta olup, konu hakkında sistemsel sorun var ise giderilmesi uygun olacaktır.  

3) Ayrıca özellikle ceza dosyalarında bazı dış birimlerden (özellikle resmi kurum ve kolluk 

birimlerinden) gelen yazı formatları farklı olduğu için avukat uyap ekranından 

açılamamakta, bu entegrasyonun da ivedilikle sağlanmasının zaman ve emek kaybını 

en aza indireceği düşünülmektedir.  

4) Değişik iş dosyası olarak tanımlanan dosyalar UYAP üzerinden ne talepçi asil ne de 

vekili tarafından  görünmektedir. Oysa talepçi ve vekili tarafından dosyanın görünmesi 

özellikle acil işlerde  önem arzetmektedir. Bu sebeple işbu dosyaların sadece talepçi ve 

vekili açısından  uyap üzerinden görünmesinin sağlanmasının yaşanan zorluğu ortadan 

kaldıracağı düşünülmektedir.  

5) İcra takibi dosyalarının kesinleşmesi için icra emrindeki sürenin geçmesinin takibin 

kesinleşmesi için yeterli olduğu ve sonrasında hacze yönelik sorgu vs gibi işlemlerin 

yapılabileceğine dair İcra İflas Kanunu’nun 78. Maddesine aykırı olarak, takibin 

kesinleşmesi talebi gönderilmek zorunda kalınmakta ve bu talep onaylanıncaya kadar 

hacze yönelik işlemlere dahi başlanamamaktadır. Bu durum alacaklının zararına 

sonuçlar doğurup, Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunu doğurabilecek niteliktedir.  

Bu açıdan kesinleşme talebi ve onayının kaldırılmasını, kanuna göre yanlış yapılan 

işlemin her zaman geri alınabileceği hükmü karşısında alacaklı tarafından direkt olarak 

alacağını almasının sağlanması gerekmektedir.  

6) Cmk görevlendirmelerinde kâğıt israfının ve kırtasiyeciliğin önüne geçmek amacıyla, 

görevlendirme yapılan aşamanın ait olduğu birim tarafından görev ifa edildiğinde bir 

form hazırlanarak, sistemden ilgili avukata ücretin ödenmesi amacıyla formun 

Başsavcılık İdari İşler Bürosuna sistem üzerinden gönderilmesinin sağlanmasının usul 

ekonomisi açısından hayli faydalı olacağı, hem ücreti ödemesine ilişkin evrakı alan 

memurların kontrol vs gibi yükümlülükleri hem de başvurucu avukatların evrak 

tamamlamaya yönelik yükümlülüklerini kaldıracağından emek ve zaman kaybını en aza 

indireceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel 

Müdürlüğü’ne yönetmeliğin birçok hükmünün son yıllarda yapılan düzenlemelere 

uyarlık göstermemesi sebebiyle işlevselliğinin kalmadığı ve yönetmelik değişikliğinin 

yapılması gerektiğine yönelik talebimiz de gönderilecektir. 



1) Bunun yanında Cbs dosyalarında evrak gönderme butonuna varolan 4 tip evraktan 

başkaca evrakın da gönderilmesinin sağlanmasının zaman ve emek kaybını en aza 

indireceği düşünülmektedir.  

Belirtilen tüm bu hususlar açısından çözümün sağlanması ve sistemin mevzuata 

tamamen uygun hale getirilmesi amacıyla belirtilen geliştirmelerin yapılması, aksinin 

insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiği gözlemlendiğinden imzacısı olduğumuz 

uluslararası sözleşmeler başta olmak üzere mevzuatımızda düzenlenen bir çok hükme 

yönelik aykırılıkların sonlandırılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla. 

 

             Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

        Antalya Barosu Başkanı 
Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 32/22 21/02/2022

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İdari İşler Müdürlüğüne

Yönetim Kurulumuzun 16/02/2022 tarih ve 32/22 sayılı kararı gereği,

Meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda beraat eden sanık lehine hükmedilen

vekâlet ücreti ödemelerini alabilmek için gerekçeli kararların mahkeme tarafından aslı gibidir

şerhi konulmuş suretinin talep edildiği bildirilmiştir.

Oysa ki; gerekçeli kararlar UYAP sistemi üzerinden ve elektronik imzalı şekilde

düzenlendiğinden bu belgelerde aslı gibidir şerhi aramak yarar sağlamamakla birlikte elektronik

imzalı olduğunu gösteren kare kod taşıyan ve sayfanın en altında doğrulama kodu barındıran bu

belgelerin bir sureti asıldır. Öte yandan belgenin aslına uygun olup olmadığını herhangi bir

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı http://vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan “Evrak

Doğrulama” sayfası aracılığı ile teyit etme imkânına sahiptir.

Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekâlet ücreti ödemelerini alabilmek için gerekçeli

kararların Müdürlüğünüz ve ilgili mahkemelerce “Aslı Gibidir” ya da “Uyap Çıktısının

Aynısıdır” şerhinin aynı yargı ağı üzerinden sistemsel olarak görülebilmesi mümkün olduğundan

avukatlarımızın ön büroya gitmek zorunda kalmalarından kaynaklı mağduriyetlerin ortadan

kaldırılması, işlemlerde hız kazandırılması ve mahkeme kalemleri ve ön bürodaki iş

yoğunluğunun azaltılması meslektaşlarımızın ve adliye personelinin de yararına olacaktır.

Talep edilen vekâlet ücretlerinin hükmedildiği Mahkemeler ile talebin sunulduğu İdari

İşler Müdürlüğü aynı adliye Cumhuriyet Başsavcılığı’na aynı Adalet Komisyonu Başkanlığı’na

tabi şekilde çalışmaktadırlar. Aynı çatı altında çalışmalarını sürdüren Müdürlüğünüz ve ilgili

mahkemelerce koordinasyonun sağlanarak zaman kaybının en aza indirilmesi usul ekonomisinin

gereğidir.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Örnek çıkarabilme ve tebligat yapabilme

hakkı”: Madde 56 –

“Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletname 52 nci maddede

yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekâletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu imzası

ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekâletname örnekleri bütün yargı mercileri,

resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir. Asıllarının

verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde avukatlar, takip ettikleri işlerde, aslı

kendilerinde

bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile diğer

adalet dairelerine verebilirler.” hükmü gereğince de;

Elektronik imzalı olması sebebi ile asıl belge sayılması gereken gerekçeli kararların

vekâlet ücreti ödemelerini alabilmek için tekrar ilgili mahkemeden aslı gibidir yaptırılması

uygulamasının kanun hükümleri doğrultusunda kaldırılması hususunda gereğini bilgilerinize arz

ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan

http://vatandas.uyap.gov.tr/


Sayı: Gündem 35/42                     21/03/2022

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Yönetim Kurulumuzun 09/03/2022 tarih ve 35/42 sayılı kararı ile;

Başkanlığınızla ile yapılan görüşmeler neticesinde bir adet Atatürk

büstünün kamuya açık bir alana konulmak üzere Başkanlığımıza hibe edilmesi

hususunda gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 38/40 29/03/2022

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

Baromuz üyesi Av…………, Müdürlüğünüze bağlı Alanya Tapu Müdürlüğü’nde Avukatlık 

mesleğiyle bağlantılı bilgi, belge edinme işlemlerine ilişkin talebinin Tapu Müdürü tarafından 

reddedildiğini, randevu tarihinin geç verildiğine ilişkin sorunların yaşanmakta olduğunu 

Başkanlığımıza bildirmiş olup,

Tapu Müdürlüklerinin pandemi sonrası randevu sistemine geçildiği, Tapudaki avukatlık 

işlerinde randevu tarihinin uygunluk saatini günlerce beklemek durumunda kalınmasından 

kaynaklı mağduriyetler yaşanmakta olduğu ve Avukatlık mesleğinin icra edilebilirliği ile 

uyuşmadığı görülmektedir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2.maddesi ve davamı maddeleri ile ilgili diğer mevzuatta 

Avukatların bilgi edinme hakkı düzenlenmiştir.

Avukatlığın amacı:

Madde 2 – (Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 - 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki 

münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve 

hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını 

her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde 

sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin 

yararlanmasına tahsis eder.

(Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, 

noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı 

olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın 

gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek 

alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü 

beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.”hükmü ve Yönetim Kurulumuzun 23/03/2022 tarih ve 

38/40 sayılı kararı gereğince;

• Avukatlarımızın tapu kayıtlarının ve bağlantılı diğer belgelerin incelenmesi talebine 

ilişkin başlatılan E-randevu uygulaması kapsamı dışında tutulmasını,

• İlgili kanun maddeleri gereği bilgi,belgeye erişim hakkının kanundan kaynaklı olduğu 

ve sınırlandırılamayacağı, ilgili memurların gerekli yardımı sağlaması ve  hassasiyet 

göstermeleri konularında bilgilendirilmelerini,

• Yapılan uygulamanın kaldırılması konusunda Alanya Tapu Müdürlüğüne bilgi 

verilmesini,

• Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser’in kanun maddelerine aykırı davranarak tutum ve 

davranışlarının keyfi olması ve avukatlık mesleğini yerine getirilmesinin engellenmesi 

mağduriyete yol açması nedeniyle ilgili memur hakkında durumun disiplinel yönden 

değerlendirilerek Başkanlığımıza bilgi verilmesi,

Konularında gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



EK: 1-Antalya Barosu İnsan Hakları Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun 17 Mart 2022 

Tarihli Raporu 76 Sayfa 

Sayı: Gündem 38/39                           01//04/2022 

ADALET BAKANLIĞINA 

ANKARA 

…………… isimli şahsın, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutulan hasta mahpus 

Tevfik Kanat’ın (gözaltı sırasında yaşandığı söylenen kalp krizi kaynaklı düşmeye bağlı bel 

kemik kırığının oluşması nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası tedavi süreci devam etmekte 

olduğundan) hapishanedeki tutulma koşulları nedeniyle uğradığı kötü muamele iddialarına 

yönelik 17/12/2022 tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 22/12/2021 tarihli toplantısında 

incelenmiştir. 

Aynı toplantının 22/19 sayılı kararı gereği; iddialara yönelik gerekli araştırmayı yapmak 

üzere Baromuz İnsan Hakları Merkezi’ne görev ve yetki verilmesine karar verilmiştir.  

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda Baromuz İnsan Hakları Merkezi 

Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun, Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutulan hasta 

mahpus Tevfik Kanat’ın hapishanedeki tutulma koşulları nedeniyle uğradığı kötü muamele 

iddialarına ilişkin hazırlamış olduğu rapor yazımız ekinde gönderilmiştir.  

Baromuz İnsan Hakları Merkezi Hapishane İzleme Çalışma Grubu’nun yapmış olduğu 

araştırma ve sunmuş olduğu rapor sonucu doğrultusunda; Yönetim Kurulumuzun 23/03/2022 

tarih ve aynı toplantının 38/39 sayılı alınan karar gereği;  

Raporda saptanan olgu ve hukuki değerlendirmelerin bir yönüyle Antalya L Tipi Ceza 

İnfaz Kurumu personelinin disiplinini, diğer yönüyle ilgili mevzuat ve buna yönelik resmi 

politikaları yakından ilgilendirdiği anlaşılmakta olup, 

Buna göre; 

Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda çalışan personeller hakkında kurumsal iç soruşturma 

başlatılarak, mevzuat ve politikalara ilişkin tespit edilen yapısal sorunların rapor 

doğrultusunda değerlendirilmesi konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 39/42                                              04/04/2022 

 

 

 

 

 

TÜRKİYEAVUKATLARI SOSYAL DAYANIŞMA 

VE 

YARDIMLAŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA 

 

 

Meslektaşlarımızın bulundukları şehirlerde ileri eğitim programları ve sair alanlarda hizmet 

vermek adına ihtiyaç duydukları eğitim konularının bildirilmesi talepli yazınız Yönetim 

Kurulumuzun 02/03/2022 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 
 

Aynı toplantının 34/19 sayılı kararı ile;  

 

 Aile Hukuku 

 Tüketici Hukuku 

 Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku 

 Aktüerya Hukuku 

 Vergi Hukuku 

 Anonim Şirketler Hukuku 

 Bilişim Hukuku 

 Fikri Haklar Hukuku 

 Sağlık Hukuku 

 Spor Hukuku 

 Enerji Hukuku ve Bilirkişilik 

 İdari Yargılama Hukuku 

 Rekabet Hukuku 

 Yargıtay Kararları Işığında Ekonomik Suçlar’ın eğitim konuları olarak 

belirlenmesine karar verilmiştir. 

 

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 

 
 
 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ                 
            Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 38/37                                11/04/2022 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

 

 

Gaziantep Barosu Levhasına kayıtlı Av…………’in iflas daireleri iflas uygulamaları 

hakkındaki yakınma ve taleplerini içerir ilgi tarihli dilekçeleri Yönetim Kurulumuzun 

23/03/2022 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

Aynı toplantının 38/37 sayılı kararı ile; Başkanlığımıza bildirilen sorunlara ilişkin 

dilekçeler ekte sunulmuştur. 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

EK: Av…………….’in17/03/2022 ve 19/03/2022 tarihli dilekçeleri. 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 40/22                                                   11/04/2022 

 

 

 

 

ANTALYA L TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE 

Gönderilmek Üzere 

 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

Baromuz üyesi Av.Güldane Balcı, 22/02/2022 tarihinde Antalya Döşemealtı L Tipi Kapalı ve 

Açık Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan müvekkilini ziyaret için gittiğinde göz taraması ve 

emanet eşya alınan yerde bulunan infaz koruma memurları tarafından, vekaletnamesinin kabul 

edilmeyerek bekletildiği, yetkililerle görüşmek istediğinde ise; kimseyle görüşemeyeceğini, 

vekaletin fotokopi değil de fotoğraf olduğunu ve üzerinde ıslak mavi kalemle yapmış olduğu 

“aslı gibidir” in de tarafınca yapılamayacağı bildirilmiştir. 

 

Buna göre; “Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin” 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Müdafi, Avukat ve Noter ile Görüşme  

Tutuklunun müdafi, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi (Değişik başlık:RG-

13/9/2017-30179) 

Madde 19 — Tutuklu, vekâletname aranmaksızın müdafi ile her zaman ve konuşulanları 

başkalarının duymayacağı, ancak; görüşmenin görevlilerce izlenebileceği  bir ortamda, açık 

görüş usulüne tabi olarak görüşür. Bu kişilerin müdafi ile yazışmaları denetime tabi tutulmaz. 

Soruşturma evresinde, aynı anda en fazla üç avukat tutuklu ile görüşebilir. 

 

(Ek fıkra:RG-13/9/2017-30179) Tutuklu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 

ilâ 255 inci maddeleri uyarınca uzlaştırmacı olarak atanan kişi ile görevlendirme belgesinin 

ibrazı üzerine ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu uyarınca 

arabulucu olarak belirlenen kişi ile meslek kimliğinin ibrazı üzerine, mesai gün ve saatleri 

içerisinde konuşulanları başkalarının duymayacağı, ancak görüşmenin görevlilerce 

izlenebileceği bir ortamda, açık görüş usulüne tâbi olarak görüşür. Bu kişilerin uzlaştırmacı ve 

arabulucu ile yazışmaları denetime tâbi tutulmaz. 

 

Hükümlünün avukat, uzlaştırmacı ve arabulucu ile görüşmesi (Değişik başlık:RG-

13/9/2017-30179) 

 

Madde 20 — Hükümlü ile avukatı, meslek kimliğinin ibrazı üzerine, tatil günleri dışında 

ve çalışma saatleri içinde, bu iş için ayrılan görüşme yerlerinde, konuşulanların 

duyulamayacağı, ancak; güvenlik nedeniyle görülebileceği bir biçimde, açık görüş usulüne 

uygun olarak görüştürülür. 

Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların 

kayıtları incelemeye tâbi tutulamaz. Ancak, 5237 sayılı Kanunun 220nci, ikinci kitap 

dördüncü kısım dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçlardan mahkûm olan 

hükümlülerin avukatları ile ilişkisi; konusu suç teşkil eden fiilleri işlediğinin, infaz 

kurumunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütleri 

mensuplarının örgütsel amaçlı haberleşmelerine aracılık ettiğine ilişkin bulgu veya belge elde 

edilmesi hâlinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hâkiminin kararıyla, bir görevli 

görüşmede hazır bulundurulabileceği gibi bu kişilerin avukatlarına verdiği veya avukatlarınca  



bu kişilere verilen belgeler infaz hâkimince incelenebilir. İnfaz hâkimi belgenin kısmen 

veya tamamen verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu karara karşı ilgililer 4675 sayılı 

İnfaz Hâkimliği Kanununa göre itiraz edebilir. 

Zorunlu hallerde, belirlenen gün ve saatler dışındaki görüşmelere, Cumhuriyet 

başsavcılığı yazılı olarak izin verebilir. 

“Hükümlü, vekâletnamesi olmayan avukatlarıyla, avukatlık mesleğinin icrası 

çerçevesinde en çok üç kez görüşme hakkına sahiptir.” Hükümleri gereğince; 

 

Tutuklu ya da hükümlü ile görüşmelerin ilgili kanun ve yönetmelik çerçevesinde 

uygulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda gereği bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla.    

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

    Antalya Barosu Başkanı 

 

EK:2 sayfa     

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



KONU  :Antalya 26.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ……………..’ın (1533254) 

Mahkeme Salonundaki Tutum ve Davranışı ile Duruşmalarda Tutanak 

Vermemesi Yönündeki Uygulaması Hk. 

 

             Baromuz üyeleri Av.Emel Şentürk ve Av.Özge Doğan’ın Antalya 

26.Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi İrem Selen Gönültaş (1533254) hakkındaki 

25/03/2022 tarihli dilekçesi Yönetim Kurulumuzun 30/03/2022 tarihli toplantısında 

incelenmiş olup, Aynı toplantının 39/42 sayılı kararı ile, dilekçenin Hâkim ve 

Savcılar Kurulu ile Başkanlığınıza gönderilmesine karar verilmiştir. Buna göre; 

Antalya Ağır Ceza Mahkemelerinde uygulanmaya başlanan duruşma 

bitiminde taraflara/taraf vekillerine tutanak verilmemesi yönündeki uygulama her geçen 

gün daha genişlemiş ve gelinen noktada Hukuk Mahkemelerinde duruşma tutanağının 

verilmemesi eğilimi yaygınlaşmaya başlamıştır.  

  

5271 Sayılı CMK’nın 222. Maddesinde  “Duruşmanın nasıl yapıldığı, 

kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ancak tutanakla 

ispat olunabilir. Tutanağa karşı yalnız sahtecilik iddiası yöneltilebilir” hükmünde 

tutanağın önemi vurgulanmıştır. 

6100 Sayılı HMK’nın 46. Maddesinde ise Hâkimlerin yargılama 

faaliyetinden dolayı aşağıdaki sebeplere dayanılarak Devlet aleyhine tazminat davası 

açılabilir:” başlığı altında düzenlenen ç ve d bentlerinde “duruşma tutanağında mevcut 

olmayan bir sebebe dayanılarak hüküm verilmiş olması ve duruşma tutanakları ile 

hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut tahrif edilmiş veya söylenmeyen bir sözün 

hüküm ya da karara etkili olacak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve buna dayanılarak 

hüküm verilmiş olması.” halinde devletin tazmin yükümlülüğün doğacağı 

öngörülmüştür. Hükmü ile; 

 

Yine 6100 Sayılı HMK’nın 158.maddesinde “Tutanak örneği verilmesi 

MADDE 158- (1) Tutanakların tamamı veya bir kısmının örnekleri, talep hâlinde 

taraflara veya fer’î müdahile verilir. Bu örneklere mahkemenin mührü basılır ve aslına 

uygun olduğu yazı işleri müdürü tarafından imza olunarak onaylanır.”denilmiştir. 

 

Yukarda bahsi geçen kanunun maddelerinde duruşma bitiminde verilecek olan 

duruşma tutanaklarının hayati öneme sahip olduğu belirtilmiştir. 

Sayı: Gündem 39/42 12/04/2022

ANTALYA ADLİ YARGI VE ADALET KOMİSYONU

BAŞKANLIĞINA



Buna rağmen; Antalya Adliyesinde 26.Asliye Ceza Mahkemesinde, ilgili 

Hâkim tarafından “Tutanağın verilmesine ilişkin bir usul olmadığının” sert sözlerle 

beyan edilmesi, sonrasında tutanağın verileceğinin belirtilerek ilgili avukatların uzun bir 

süre bekletilmesi ve tutanağın yine de verilmemesi hem zaman açısından hem de ileride 

müvekkillerin telafisi imkansız zararlara uğramasına sebebiyet verebileceği gibi 

sonrasında tutanakların UYAP sistemine aynı gün eklenmediği de göz önüne 

alındığında bu durumun davayı takip eden avukat yönünden de büyük risk oluşturduğu 

açıktır.  

Açıklanan nedenlerle; duruşmalarda taraflara tutanak verilmemesinin 

yaratacağı mağduriyetin yanısıra bu yöndeki uygulamanın HMK ve CMK’ya  da açıkça 

aykırı olması nedeniyle söz konusu uygulamaya son verilmesi konusunda gereğini 

bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

                                                                                               Antalya Barosu Başkanı 

 

 

EKİ: 25/03/2022 tarihli dilekçe 1 sayfa. 



Sayı : Gündem 41/44                                               14/04/2022 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

                ANKARA 

 

 

 Yönetim Kurulumuzun 13/04/2022 tarih ve 41/44 sayılı kararı gereği; 

 

 

Baromuz idari hizmet binası ihale sürecinin başlatılması konusunun 

değerlendirilmek üzere Başkanlığınız Yönetim Kurulu gündemine alınarak 

Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: 94           28/04/2022 

 

MURATPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA 

                                                    ANTALYA 

 

KONU : İmar planı itirazı hk. 

Mahkeme kararları ile iptal edilen Muratpaşa ilçesi, Doğuyaka, Topçular, 

Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan Mahallelerinin tamamı ile 

Fener ve Çağlayan Mahallelerinin bir kısmını içeren "Kırcami Bölgesi"ne ilişkin 

hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 21.02.2022 tarih ve 90 sayılı Muratpaşa 

Belediye Meclis kararıyla uygun bulunarak, 11.03.2022 tarih ve 268 sayılı Antalya 

Büyükşehir Belediye Meclis kararıyla onaylanmış ve Muratpaşa Belediyesinde 

30.03.2022-28.04.2022 tarihleri arasında askıya çıkartıldığı tespit edilmiştir.  

Askıdaki imar planlarının ilk altlığının 2012 yılında atıldığını, 2014 yılında 

1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planının onaylandığı daha sonra 

2016 yılında da revizyonlarının onaylandığı, sonrasında da 2019 yılında yine revizyon 

planının onaylandığı anlaşılmakta olup tüm bu planların ise çeşitli Mahkeme 

Kararları ile iptal edildiği bilinmektedir. Daha sonrasında ise 4. İdare Mahkemesinin 

12.03.2021 tarihli kararı ile üst ölçekli planların dayanıksız kalması sebebiyle, buna 

bağlı olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Parselasyon İşlemi iptal edilmiştir.  

Bu aşamada 1/100.000 ölçekli Çevre Düzenin onaylanmış olması sonrasında eski 

çeşitli defalar iptal kararı verilen planların sanki yeni bir plan gibi yukarıda belirtilen 

Meclis kararlarıyla onaylanması, aslında Mahkemelerin iptal kararlarının arkasından 

dolanmak adına yapılmaktadır.  

Oysaki 3194 sayılı İmar Kanununa göre yapılacak olan imar planlarının, o 

bölgenin sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre oluşması adına yapılması gerektiği açıktır. 

Bu kapsamda askıdaki imar planı aslında geçmiş belirtilen aksaklıkların düzeltilmek 

yerine devam etmesini sağlamaktadır. Şöyle ki; 

- Kent merkezinde yer alan 1600 hektarlık bir alanın yapılaşmaya açılmasını 

sağlayan imar planında herhangi bir nüfus projeksiyon hesabı bulunmamakta olup 

125.000 kişilik nüfus hesabının bir altlığı bulunmamaktadır. Bu hesabın doğru 

yapılmaması bölge genelinde sosyal donatıların eksikliğine yol açacaktır. 

- Bölgenin planlanmasına altlık oluşturacak olan kurum görüşleri 2014 yılında 

yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına esas alınmış olup bölgede planlama 

sürecinin sağlıklı devam edebilmesi adına yapılacak her türlü ve her ölçekteki planlar 

için güncel kurum görüşlerinin alınması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi 

Meclisinde görüşülmek üzere havalesi yapılan en ufak bir plan değişikliği için en fazla 

2 yıllık kurum görüşleri istenirken; Kentimizin merkezinde kalan ve çok büyük bir alanı 

kapsayan askıdaki Kırcami İmar planı için hiçbir kurum görüşünün yenilememiş olması 

hatta plan açıklama raporunda kurum görüşlerine dahi yer verilmemiş olması kabul 

edilebilecek bir husus değildir.   



- İmar planlarının mevcut hâlihazır ve arazi kullanım haritaları gözetilerek 

hazırlanması, planlamanın olmazsa olmazı ana prensiplerinden birisi olup, geçmişte 

onaylanan planlarda mevcut dokunun dikkate alınmadığı görülmektedir. Ayrıca iptal 

edilen tüm planların altlığında kullanılan hâlihazır haritalarda güncelleme yapılmadığı 

bilinmektedir.  Bu durum asırlık çınar ağaçları, mevcut akan arıklar vb. doğal çevre 

eşiklerinin planda korunmamasına neden olmaktadır. Bölgenin mevcut dokusu bile 

hâkim rüzgar yönüne (güneyden kuzeye) göre oluşmuş iken geçmiş planlarda hâkim 

rüzgar yönüne esas planlama yapılmamış olup bu da iklimsel verilerin dikkate 

alınmadığı hususunu ön plana çıkarmaktadır. 

- Ayrıca mevcut arazi dokusunun planlarda dikkate alınmaması, kamuyu zarara 

uğratacaktır. İlgili kurumların, belediyelerin dolayısıyla Antalya Halkının; altyapı 

yatırımlarına (yol, içme suyu, atık su, elektrik vb. yatırımları) harcayacağı maliyet son 

derece yüksek olacağı bununda aslında kamu kaynaklarının doğru kullanılmaması yani 

kamuyu zarara uğratmak olacağı unutulmamalıdır. Örneğin; mevcutta aktif olarak 

kullanılan asfalt yolların, yerine çok farklı güzergâhların tercih edilmesi ve arkların 

korunmaması ile yol açma, arkların taşınması gibi durumlar altyapı ve üstyapı 

maliyetlerini attıracağı gibi, iklimsel ve çevresel (sel, taşkın vb. sorunlar) 

olumsuzluklara da yol açacaktır. Bu bağlamda mevcut kullanımlara göre yapılmayan 

1600 hektarlık bir planda ne kadarlık kent/kamu kaynağının boşa harcanacağı hususu 

tüm kent halkının hakkını ilgilendirmektedir. 

- Kırcami bölgesinin mevcut dokusunda bir çok suyu arkı / suyu yolu bulunmak 

olduğu herkes tarafından bilinmekteyken; bu suyu yollarına dikkat edilmemesi bu suyu 

yollarının kapatılmasına yol açacak olup bu durum daha sonraki süreçte bölge genelinde 

su baskınlarının oluşmasına yol açıp açmayacağı her hangi bir şekilde raporlanmamıştır. 

Kaldı ki bu konuda DSİ görüşü önem arz etmektedir. 

Kaldı ki bu suyu yollarını gözeterek plan kararı üretilmesi, su yollarının 

korunarak yol akslarının bu alanlara paralel olarak planlanması aslında daha az kamu 

maliyetine yol açacakken bölge geneli için plan sonucunda üretilen ekonomik katkının 

son derece artmasına yol açacaktır.  

-Planlamadaki ulaşım bağlantılarının yetersizliği, kent merkezinde yeni ulaşım 

sorunlarına yol açacağını göstermektedir. Hâlbuki bu alanın planlanmasındaki en büyük 

beklentilerden birisi çevrede yerleşmiş alanların ulaşım sıkıntılarını da çözmesine 

yöneliktir. Geçmiş planlarda bu ulaşım olanakları sağlanamadığı gibi ana arter olarak 

planlanan alanların devamında yolların daraltıldığı ve mevcutta açık olan yolların plana 

aktarılmamasından kaynaklı ulaşım bağlantılarının doğru yapılmadığı görülmektedir. 

Örneğin kuzeyden ana arter niteliğinde inen yol güzergâhı güneye doğru devam ettikçe 

daralarak gitmekte olduğundan; ulaşım ile ilgili sorunların, bölgede yerleşimin 

artmasıyla kentin trafik yoğunluğunun daha da katlanmasına sebep olacağı 

kaçınılmazdır.  

-  Meclis kararında “Planlama alanı içerisinde, 3194 sayılı imar kanunun 23.maddesi 

uyarınca ASAT Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek olan içme suyu ve kanalizasyon 

teknik alt yapı bedeli ile Büyükşehir Belediye Encümenince belirlenecek olan yol ve alt 

yapı bedeli ödenmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.” “İnşaat süreci içerisinde, ilgili 

ilçe belediyesince sızdırmaz fosseptik uygunluk kontrolü ve onayı verilmeyen yapılara 

iskan izni verilemez 



Sızdırmaz fosseptiklerin kanalizasyon altyapısı tamamlandıktan sonra ivedilikle 

bağlantıların yapılması sağlanmalıdır. Bağlantı sağlandıktan sonra sızdırmaz 

fosseptiklerin kapatılması zorunludur.” ‘‘İlgili Belediyece belirlenen kırmızı kota uygun 

olarak yolların açılması tamamlanmasından sonra o yollarda ASAT tarafından ilgili 

mevzuata uygun olarak atıksu kanalizasyonu ve içme suyu hatları bölgenin 5 yıllık 

yatırım programı çerçevesinde tamamlanacaktır. Belediyelerce yol projelerinin 

uygulanması kapsamında yüzey drenajı yapılır.” Hükmü yer almaktadır.  

önceki imar planı kararlarında bulunan “altyapının tamamlanması sonrası inşaat 

ruhsatı verilecektir” hükmünün kaldırılarak böylesine çağ dışı bir plan hükmünün yer 

alması; 

Kent merkezinde kalan birçok su yolunun bulunduğu, jeolojik yapısı oldukça 

geçirgen olan bu alan ve çevresinde Dünya incisi kentimizde son derece sağlıksız 

şartların oluşmasına ve bir çevre felaketine yol açacaktır.  

- Özellikle doğu-batı aksında yaratılan özel proje alanı olarak nitelendirilen 

ticaret aksı, 18. Madde uygulaması ile imar parselleri oluşturulmuş olması ile blok 

nizam yapılaşma kararıyla birlikte 8 kat yüksekliğinde ve 1 km uzunluğunda bir 

yapılaşma askıdaki imar planında yaratılmaktadır.  

Bu yapılaşma kararıyla, planlama alanının tam ortasında hakim rüzgar yönüne 

set çeken, yürüme mesafesinin çok üzerinde adeta bir sur duvarı yaratılmaktadır. Bu 

durum hiçbir planlama anlayışına uymadığı gibi doğal bir yapılaşmadan ziyade bölgenin 

ortasında bir HANÇER gibidir. 

- Planlama alanındaki aktif yeşil akslar, hiçbir şekilde doğal yapıya uymamakta 

olup eski iptal edilen planlardan bile kullanışsız ve devamlılığı sağlanamamış bir şekilde 

planlanmıştır.  

Ayrıca yapı adalarının içerisine yerleştirilen kullanışsız yeşil alanlar pasif yeşil 

alan niteliğinde ve plan bütünlüğünü bozacak şekildedir.     

- Yukarıda belirtilen son derece önemli hususlar plan genelinde dikkate 

alınmazken, ulaşım ihtiyaçları belirlenmezken bu boyuttaki genel bir plan içerisinde bir 

AKARYAKIT İSTASYONU’nun planlanmış olması anlaşılamamıştır. Bölge halkının 

yıllardır süren planlama isteğine karşın sadece bir mülkiyet sahibine özel planlama 

yapılması planın ruhuna aykırıdır.  

- Bu planlama anlayışı kenti ve kentliyi düşünen bir planlama olmadığı gibi daha 

önce iptal edilen bir imar planı üzerinden 18. Madde uygulamasının devam ettirilmeye 

çalışılması da son derece vahim bir durumdur.  

2016 ve 2019 yıllarında yapılan planlar sonrasında yapılan 18. Madde 

uygulamasında kamu kurumlarının hiçbir şekilde kamulaştıramayacağı, kamunun 

üzerinde büyük bir yük olan ve kamusal yatırımların hiçbir şekilde gerçekleşme ihtimali 

olmayan KOP’tan (Kamu Ortaklık Payı) oluşan alanlar yaratılmıştır. Bu alanlarda 

Sağlık Tesis Alanı, Sosyal Tesis Alanları, Kültürel Tesis Alanları, Resmi Kurum 

Alanları gibi bölge ve kent geneline hizmet vermesi gerektiği için planlanan alanlar 

kamulaştırılamadığı için Antalya’nın genelinde olduğu gibi hizmet veremeyen atıl 

alanlar oalrak kalacaktır. 



Oysaki 2020 yılında değişen 18. Madde uygulama yönetmeliğine göre 

parselasyon planları geriye dönüşüm yapılarak yeni yönetmeliğe göre yapılmış olsa; 

 Yukarıda belirttiğimiz kamusal alanların tamamı kamu elinde geçecek ve 

parselasyonunun tescili ile yatırım yapılarak bölgeye ve kente hizmet verebilecek hale 

dönüşecektir. Kamu kurumlarımız da karşılanması mümkün olmayan kamulaştırma 

yüklerinden kurtulacaktır.  

Ayrıca yeni yönetmelikle, Kırcami halkının hisseli olan mülkiyetleri müstakil 

ve herkesin kendi isteğine göre değerlendirebileceği bir şekilde dağıtımı 

yapılabilecektir.   Bu şekilde yeni yönetmeliklerin verdiği imkânlar sağlanmaz ise; 

yıllardır imar planı isteyen gerçek Kırcami halkı yerine planlama tekniğinden uzaktan 

yakından ilgili olmayan askıdaki imar planı ile ZENGİN MÜTEAHHİT firmaları 

kazanan taraf olacaktır. 

Yukarıda bahsi geçen önemli sebeplerden ötürü mevcut plan anlayışının 

değiştirilmesi gerekli olup mevcut alan kullanımları dikkate alınarak bu bağlamda 

hâlihazır haritaların güncellenmesi, çevresel ulaşım bağlantılarının kuvvetlendirilmesi, 

doğal eşiklerin korunması, kurum/kuruluş görüşlerinin yenilenmesi ve kentin 

ihtiyaçlarının göz önüne alınması ile birlikte bölgenin üst ölçekli planlardan başlayarak 

yeniden planlama yapılmalıdır.  

Önümüzde tüm kent halkı ve özellikle bölge halkı için son derece önemli bir fırsat 

varken geçmişi sıkıntılı plan üzerinde ısrar edilmemesi adına askıdaki imar planlarına 

itiraz ediyoruz.  

İtirazımızın olumlu sonuçlanmasını, sonrasında yapılacak yeni imar planı 

kararlarına katkı koyacağımızı bilgilerinize arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 

 

          Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

          Antalya Barosu Başkanı 
Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:Gündem 43/28                                       12/05/2022 

 

 

 

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ  

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

        ANTALYA 

   

Antalya Havalimanı içerisinde yer alan Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Gümrük 

Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından alınan ifadelere gerek 

5271 Sayılı CMK m.150 uyarınca yapılan zorunlu müdafii görevlendirmeleri 

kapsamında Baromuz Başkanlığı tarafından gerekse özel müvekkil ilişkisi kapsamında 

kendi şahsi araçları ile giden avukatlarımızın havalimanı içersinde araçlarını 

koyabileceği bir otopark bulunmamaktadır. 

İlgili kolluk görevlisine veya güvenlik personeline ifade için gelindiğinin 

söylenmesine ve bu durumun kamu hizmeti olmasının hatırlatılmasına rağmen polis ve 

güvenlik için ayrılmış otoparka da girişin mümkün olmadığı belirtilmektedir.Bu 

kapsamda avukatlarımız ifade için gittiği yere aracını koyamadığından havalimanı 

otoparkını kullanmak zorunda kalmaktadır.Bu aşamada mevcut havalimanı otopark 

ücretleri meslektaşların kamu hizmetlerinin sürdürülmesi ve devamlığının sağlanması 

hususunda kendilerinden fazlaca ödün vermelerini gerektiren bir durum halini almıştır. 

Bu nedenle alınacak tüm ifadelere araçları ile giden avukatlarımıza Emniyet 

Müdürlüğüne ve ilgili kolluğa ayrılmış otoparklardan faydalanması hususunda çalışma 

yapılmasını, bunun mümkün olmaması halinde Antalya Havalimanı otoparkından 

yararlanmak üzere avukatlarımıza günübirlik özel bir indirim veya protokol sağlanarak 

konuya ilişkin Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica 

ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı : Gündem 45/37                                                                 13/05/2022 

 

 

 

 

ANTALYA VALİLİĞİ 

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Yönetim Kurulumuzun 11/05/2022 günlü 45/37 sayılı kararı ile; 

Baromuz üyeleri Av………… ve Av………….’nun Konyaaltı İlçe Emniyet 

Müdürlüğü’nde x-ray cihazı ve dedektörlü kapıdan geçirilmelerinin zorunlu kılındığı olay ile 

ilgili 11/05/2022 tarihli dilekçeleri ve ekindeki tutanak yazımız ekinde sunulmuş olup, 

Dilekçe ve tutanakta da belirtildiği üzere Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 

yaşanılanlar hukuka ve yasaya uygun olmayıp, görevi kötüye kullanma, hürriyetten yoksun 

kılma, avukatın görevini yapmasına  ve yasal haklarının kullanılmasına engel olma suçu ile 

ilgili polis memurları ……………..haklarında soruşturma başlatılarak disiplin yönünden 

gereğinin yapılmasını, yapılan işlem sonucu hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesini 

bilgilerinize rica ederim. 

Saygılarımla. 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

 

EK: Avukatlar……………….’ın, 11/05/2022 tarihli dilekçeleri ve ekindeki tutanak 2 sayfa. 



Sayı: :E-91130897-099-900                   25/05/2022 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi : 20/04/2022 tarih ve 13432 sayılı yazınız. 

İlgi yazınız Başkanlığımızca incelenmiş olup, Proje müellifi ile yapılan görüşmeler neticesinde 

değişen deprem yönetmeliğinden dolayı, 2018 yılında teslim edilen ihale dosyası içerisinde 

olan statik projelerde ve buna bağlı olarak mimari, mekanik ve elektrik projelerinde revize 

gerektiği anlaşılmıştır. Proje müellifi tarafından yapılacak olan proje tadilatlarına göre ihale 

dosyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 yılı birim fiyat ve rayiçleri 

ile hesaplanacağı proje müellifine bildirilmiş, dosyanın tamamlanarak istenilen kriterlerde 

teslim edilme bedeli olarak 130.000,00 TL.+KDV olacağı sözlü olarak tarafımıza bildirilmiştir.  

Konunun Yönetim Kurulunuzca değerlendirilmesini ve gereğini arz ve talep ederim.  

Saygılarımla.  

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:5325          20/06/25022 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE  

 

      ANTALYA 

 

Meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Avukatlık Kanunu’nun 11.Maddesinde 

avukatlık mesleği ile bağdaşmayan haller sayılmış ve 12. maddesinde 11.madde hükmü dışında 

kalan işler sayılmış olmakla c bendinde “Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve 

sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapmak 11.madde 

hükmü dışında tutulmuştur. Kanun metninden bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında 

avukatlık yapılmasının mümkün olduğu, bunun serbest,vergi mükellefi olarak çalışma ile 

bağdaşabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Yine 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53.Maddesi 

ile aynı zamanda 4.maddenin a ve b bentleri kapsamında çalışmanın mümkün olduğu 

görülmektedir. 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca hem vergi mükellefi olarak 

hem de sigortalı olarak çalışmanın mümkün olduğu görülmekle birlikte bu konuda meslek 

odalarının, birliklerin ve baroların farklı uygulamaları bulunmaktadır. 

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar da dikkate alınarak Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53.maddesi ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 12.Maddesinin 

c bendi uyarınca avukatlık mesleğinin aynı anda 4 (a) 4 (b) sigortalılığı kapsamında icra 

edilebilirliği veya edilemezliği hakkında Başkanlığımıza görüş bildirmeniz hususunda gereğini 

bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla.  

 

 

   

  Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı:5325          20/06/25022 

 

 

 

 

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA 

 

       

Meslektaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda Avukatlık Kanunu’nun 11.Maddesinde 

avukatlık mesleği ile bağdaşmayan haller sayılmış ve 12. maddesinde 11.madde hükmü dışında 

kalan işler sayılmış olmakla c bendinde “Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve 

sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık yapmak 11.madde 

hükmü dışında tutulmuştur. Kanun metninden bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında 

avukatlık yapılmasının mümkün olduğu, bunun serbest,vergi mükellefi olarak çalışma ile 

bağdaşabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Yine 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53.Maddesi 

ile aynı zamanda 4.maddenin a ve b bentleri kapsamında çalışmanın mümkün olduğu 

görülmektedir. 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca hem vergi mükellefi olarak 

hem de sigortalı olarak çalışmanın mümkün olduğu görülmekle birlikte bu konuda meslek 

odalarının, birliklerin ve baroların farklı uygulamaları bulunmaktadır. 

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar da dikkate alınarak Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu’nun 53.maddesi ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 12.Maddesinin 

c bendi uyarınca avukatlık mesleğinin aynı anda 4 (a) 4 (b) sigortalılığı kapsamında icra 

edilebilirliği veya edilemezliği hakkında Başkanlığımıza görüş bildirmeniz hususunda gereğini 

bilgilerinize rica ederim. Saygılarımla.  

 

 

   

  Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 54/23         06/07/2022 

 

 

 

ANTALYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Danışmanlığı; hukuki ve teknik 

danışmanlık olmak üzere asgari olarak iki alanı kapsamaktadır. Nitekim; Kişisel Verilerin 

Korunması Kurumu, 06.11.2019 tarihinde www.kvkk.gov.tr adresinde bulunduğu kamuoyu 

duyurusunda uyum projelerinin disiplinler arası ortak bir çalışma gerektirdiğini, şikayet veya 

re’sen incelemelerinde hukuki ve teknik açıdan birçok unsuru içeren geniş bir perspektiften 

değerlendirme yaptığını belirtmektedir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesinde ise yalnızca avukatların 

yapabileceği işler açıkça belirtilerek; kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa verme, bu 

işlere ait bütün evrakı düzenleme işlerinin yalnız baroda yazılı avukatlara ait olduğu ve hukuki 

danışmanlık faaliyetlerinin yalnızca avukatlar tarafından yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Avukatlık Kanunu’nun 63. Maddesinde ise 35. Madde hükmüne aykırı olarak avukatlara ait 

yetkileri kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile 

cezalandırılacağı belirtilmiştir. 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun yukarıda belirtilen ilgili hükümleri gereği yaptırımla 

karşılaşmamak adına;  avukat olmayan gerçek ya da tüzel kişiler Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu’na uyum süreci ile ilgili evraklar, aydınlatma metinleri, taahhütler, 

politikalar ve sözleşmeler düzenlememelidirler. KVKK uyum süreçlerine ilişkin hukuki 

mütalaa verme, bu işlere ait bütün evrakı düzenleme yalnızca avukatlara tanınan bir yetkidir.  

Avukatsız olarak KVKK Danışmanlığı veren firmaların, KVKK Uyum Süreci ile ilgili 

hukuki mütalaa verme, evrak düzenlemeden imtina etmesi konularında bilgilendirilmesi, aksi 

takdirde baromuzca tespit edilen firmalar hakkında yasal işlem başlatılacağı hususu 

bilgilerinize rica olunur. Saygılarımla. 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



 

Sayı :6968                                                         30/06/2022 

 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

 

İlgi: 07/06/2022 tarih ve 2022/45 sayılı yazınız, 

 

Başkanlığınızın ilgi tarih ve sayılı duyurusu Yönetim Kurulumuzun 14/06/2022 

tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 51/8  sayılı kararı ile;  
 

 Uyap Eğitimi 

 Blok Zincir ve Kripto Varlık 

 İnternetten İçerik Çıkarılması-Erişimin Engellenmesi 

 Bilişim Suçlarında Delillerin Toplanması 

 Sosyal Medyada İşlenen Suçlar 

 Yapay Zekâ ve Hukuk eğitim konuları olarak, eğitim zamanının ise Kasım ayı içerisinde 

planlanmasına karar verilmiştir.  

 

Gereğini bilgilerinize sunarım. Saygılarımla. 

 
 
 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ                 
            Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 56/20                                                         13/07/2022 

 

 

 

E TİPİ CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE 

    ANTALYA 

 

Gönderilmek Üzere 

 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 Yönetim Kurulumuzun 30/06/2022 tarih ve 56/20 sayılı kararı gereği; 

 

Baromuz üyesi Av…………..’ın tutuklu müvekkili ile görüşme hakkının engellendiği 

ve yaşadığı mağduriyete ilişkin 28/06/2022 tarihli dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, 

Tutuklular ile vekillerinin görüşmelerinin sağlanması kanun gereğidir. Kadın 

meslektaşlarımızın ceza infaz kurumu girişinde yaşadıkları sorunların en aza indirilmesi için E 

Tipi Ceza İnfaz Kurumunda arama yapmak üzere kadın personel sayısının arttırılması ve icapçı 

uygulamasından vazgeçilerek görüşme yapılma saatlerinde görev yerinde kadın personel 

bulundurulması ve bu hususta tarafımıza yazılı cevap verilmesi için gereğini bilgilerinize arz 

ederim. Saygılarımla. 

 

 

        Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

EKİ: Av…………..’ın 28/06/2022 tarihli dilekçesi 1 sayfa. 



Sayı : Gündem 57/24           13/07/2022 

 

 

 

 

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ANTALYA 

 

Baromuz Korkuteli ilçesinde görev yapmakta olan meslektaşlarımızın yaşamış oldukları 

mağduriyet ve sıkıntılara ilişkin 05/07/2022 tarihli dilekçedeki beyanları ile ekte sunmuş 

oldukları Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 23/06/2022 tarih ve 

2022/1016 Muh sayılı yazısı Yönetim Kurulumuzun 06/07/2022 tarihli toplantısında 

incelenmiştir. 

 

Aynı toplantının 57/24 sayılı kararı gereği; talep doğrultusunda Adalet Bakanlığı’na 

ve Başkanlığınızdan talepte bulunulmasına karar verilmiş olup, 05/07/2022 tarihli dilekçe ve 

ekindeki Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 23/06/2022 tarih ve 

2022/1016 Muh sayılı yazısı ekte sunulmuştur. Buna göre; 

 

 Korkuteli İcra Müdürlüğü’ne iki İcra Müdür Yardımcısı atamasının yapılması 

konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla. 

 

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 
 

 

 

 

 

EK: 1-Korkuteli İlçe Temsilcisi ‘nin 05/07/2022 tarihli dilekçesi 1 sayfa. 

 

       2-Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 23/06/2022 tarih ve 

2022/1016 Muh sayılı yazısı 1 sayfa. 



Sayı : Gündem 57/24           13/07/2022 

 

 

 

ADALET BAKANLIĞINA 

            ANKARA 

 

Baromuz Korkuteli ilçesinde görev yapmakta olan meslektaşlarımızın yaşamış oldukları 

mağduriyet ve sıkıntılara ilişkin 05/07/2022 tarihli dilekçedeki beyanları ile ekte sunmuş 

oldukları Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 23/06/2022 tarih ve 

2022/1016 Muh sayılı yazısı Yönetim Kurulumuzun 06/07/2022 tarihli toplantısında 

incelenmiştir. 

 

Aynı toplantının 57/24 sayılı kararı gereği; Bakanlığınızdan ve Antalya Adli Yargı 

Adalet Komisyonu Başkanlığından talepte bulunulmasına karar verilmiş olup, 05/07/2022 

tarihli dilekçe ve ekindeki Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 

23/06/2022 tarih ve 2022/1016 Muh sayılı yazısı ekte sunulmuştur. Buna göre; 

 

 Korkuteli İcra Müdürlüğü’ne iki İcra Müdür Yardımcısı atamasının yapılması 

konusunda gereğini bilgilerinize arz ederim. 

 

Saygılarımla. 

 

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 
 

 

 

 

 

EK: 1-Korkuteli İlçe Temsilcisi’nin 05/07/2022 tarihli dilekçesi 1 sayfa. 

 

       2-Korkuteli İcra Dairesi Müdürlüğü’nün personel isteğine ilişkin 23/06/2022 tarih ve 

2022/1016 Muh sayılı yazısı 1 sayfa. 



Sayı : Gündem 59/58                                25/07/2022 

 
 
 

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE 

    

 

KONU: Psikiyatrik muayene hakkında 

 

Bilindiği üzere T.C. Antalya Valiliği, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 

pilot illerden biri seçilmiş, ilki 2018/2 olmak üzere yıllara sadır şekilde bu konuda genelgeler 

çıkararak mücadelede öncü olmuştur. Genelge hazırlanırken baromuz bünyesinde yer alan 

Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet eşitliği Kurulu’ndan da destek alınmış, sahada yaşanan 

sorunlar hep birlikte değerlendirilerek genelge maddeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamda 2018/2 

sayılı Genelge’nin 4.2. bendi uyarınca cinsel şiddet mağdurlarının mutlaka psikiyatrik 

muayenesinin yapılarak durumun adli form raporuna geçirilmesi gerekmektedir. Ancak 

genelgenin revizyonu kapsamında yapılan toplantılarda ilimizdeki hastanelerde mesai saati 

dışındaki psikiyatrik muayenenin sadece intihar vakalarında mümkün olduğu bilgisi 

edinilmiştir. Bu durum; cinsel şiddet mağdurunun mesai saati dışındaki bir saatte hastaneye 

başvuru yapması halinde genelgeye aykırı şekilde psikiyatrik muayene alamadığını 

göstermektedir. Günümüzde kadına yönelik şiddetin artık ne yazık ki günün her saatinde 

olmakla birlikte özellikle gece saatlerinde ve ev içinde arttığı hepimizin malumudur. Kaldı ki 

genelge ile belirlenen bir hakkın günün sadece belirli saatlerinde uygulanması hakkaniyete ve 

hukuka aykırılık teşkil etmektedir.  

Tüm bu gerekçelerle; ilimizdeki hastanelere mesai saati dışında başvuru yapan cinsel 

şiddet mağdurlarına genelge ile verilen ancak fiilen kullanılamayan bu hakkın kullanılabilmesi 

için Müdürlüğünüz nezdinde çalışma yapılarak genelgeye aykırılığın düzeltilmesi için ne gibi 

bir önlem alınabileceği hususunda Başkanlığımıza bilgi verilmesini rica ederiz. Saygılarımızla. 

 

 

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 59/60 26/07/2022

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı: Gündem 59/51                      29/07/2022 

 

 

     HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA 

            ANKARA 

 

Yönetim Kurulumuzun 20/07/2022 tarih ve 59/51 sayılı kararı ile, 

Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/5 İdari Yaptırım Defter 2022/2 Karar sayılı 

kararında savcılık makamı zamanaşımı süresinin 16.06.2019 tarihinde dolduğundan bahisle 

İdari Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığına Dair Karar vermiştir. Ancak mevcut şikâyet 

2018 yılında yapılmış olmakla şikayet tarihi itibariyle de zamanaşımı süresi dolmamıştır. 2018 

yılında yapılan şikayete ilişkin 4 yıl sonra 2022 yılında karar verilmiş olup bu zaman zarfında 

dosya savcılık incelemesindeyken zamanaşımına uğramıştır. Korkuteli Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın 2018/5 İdari Yaptırım Defter Numaralı dosyasında 16.06.2022 tarihinde 

verilen 2022/2 karar sayılı İdari Yaptırım Uygulanmasına Yer Olmadığına Dair Kararı yazımız 

ekinde sunulmuş olup, 

Adı geçen Savcı ve diğer ilgililer hakkında gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

  

                 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 
                                                                                                          Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Korkuteli Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosunun,karar tebliği 

hakkındaki  06/07/2022 tarih 2018/5 sayılı yazısı 2 sayfa 



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

 

Baromuz Adli Yardım listesinde kayıtlı 2332 avukatımız bulunmaktadır. Türkiye Barolar 

Birliği tarafından Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince 2022 yılında Baromuza 

aktarılan ödenek toplamda 3.737.156,20 TL’dir. Ancak, avukatlarımıza yapılacak ödemeler 

noktasında bu tutar yetersiz kalmaktadır.  

 

Gönderilen ödenek ile adli yardım görevi üstlenen Avukatların tamamına ödeme yapılamadığı 

gibi, personel giderleri, sigorta ve diğer cari giderlerin karşılanması da mümkün olmamaktadır.  

 

Bugün itibariyle (Ocak 2022-Ağustos 2022 arasında bekleyen) Adli Yardımda görev alan ve 

ödeme talebinde bulunan avukatlarımıza yapılacak ödeme tutarı  yaklaşık 2.396.260,00 TL., 

kasa mevcudumuz ise 204.730,96 TL.’dir.   

 

Ülkemizde yaşanan ekonomik durum göz önüne alındığında; meslektaşlarımızın alacaklarını 

geç elde etmeleri TL'nin yitirdiği değer de dikkate alındığında büyük mağduriyete sebep 

olmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi için Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereği,  

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Adli Yardım Dengeleme Fonundan 2.500.000,00 TL’nin ek 

ödenek olarak Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda gereğini arz ve talep ederim.  

 

Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Hali hazırda Baromuz CMK listesine 4354 kayıtlı avukatımız bulunmaktadır. CMK gereğince

Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için

çalıştırılacak Personel Giderlerinin karşılanması amacıyla 2022 yılında Baromuza aktarılan

ödenek toplam 1.868.578,08 TL’dir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147. ve 150. maddeleri uyarınca müdafii olarak

görevlendirilen meslektaşlarımızın ulaşımının sağlanması adına Baro Yönetim Kurulumuz

tarafından taksi uygulaması kararı alınmış ve uygulanmaktadır.

Ülkemizdeki ekonomik durum göz önüne alındığından maliyetlerin sürekli olarak artması

nedeniyle Personel giderleri ve diğer cari giderler için Baro Başkanlığımıza ayrılan ödenek

yetersiz kalmakta zaman zaman Baro bütçesinden emanet verilmesi gerekmektedir. Hali hazırda

kasa mevcudu 56.491,12 TL. olup, CMK bütçesine Baro bütçesinden 350.000,00 TL., emanet

ödeme yapılmıştır.

Bu nedenlerle Baro bütçesine ödenmesi gereken miktar ile birlikte tüm harcamalar için

500.000,00 TL. ek ödenek gönderilmesi konusunda gereğini arz ve talep

Saygılarımla.

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

 

Malumunuz olduğu üzere ülkemizdeki ekonomik durum herkesi olduğu gibi Baroları da 

etkilemiş ve sürekli bir gelire sahip olmadığımız da göz önüne aldığında sadece aidat 

tahsilatları, yapılacak harcamalar için yetersiz kalmıştır.  

Bu durum meslektaşlarımız tarafından Başkanlığımıza yapılan taleplerin karşılanması 

noktasında zorlanmamıza neden olmaktadır. 

Başkanlığımıza bağlı 12 İlçe Baro Temsilciliğimiz mevcut olup, her İlçe Temsilciliğimizde 

kalem hizmeti ile birlikte meslektaşlarımızın kullanımına tahsis ettiğimiz bilgisayarlar 

bulunmaktadır. Ancak uzun süre önce alınan bu bilgisayarlar süreç içerisinde günümüz 

koşullarına uygun olmadığından artık kullanıma cevap vermemektedir.  

Bu nedenle hali hazırda 5 ilçemiz için meslektaşlarımızın kullanımına tahsis edilmek üzere 10 

adet bilgisayar ve 3 adet yazıcı alınması konusunun Başkanlığınızca değerlendirilerek gereğinin 

yapılmasını arz ve talep ederim. Saygılarımla.  

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Başkan



Sayı : Gündem 67/159           09/09/2022 

 

 

 

 

 

ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ANTALYA 

 

 

Baromuz üyesi Av……………. ve borçlu ………… icra memuru ………….. hakkında 

tutmuş oldukları 18/08/2022 tarihli tutanak ve ekindeki 02/08/2022 tarihli sözleşme örneği 

Yönetim Kurulumuzun 07/09/2022 tarihli toplantısında incelenmiş olup, 

 

Aynı toplantının 67/159 sayılı kararı gereği; görevli memur hakkında idari işlem 

başlatılması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla.  

 

 

 

   Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 
 

 

 

 

 

 

EK: 1- 18/08/2022 tarihli dilekçe ve ekindeki sözleşme 2 sayfa. 

 



Sayı: Gündem 67/153           16/09/2022 

 

 

 

T.C. 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA 

 

 

Baromuza kayıtlı Stajyer Avukat ……………, ruhsat iş ve işlemler için adalet bakanlığı 

ruhsat harcı ve damga vergisini yatırmak için 07/09/2022 tarihinde Antalya Adliyesi Maliye 

Veznesine gittiğinde yalnızca para cezalarını alacaklarını, bu iş ve işlemleri yapamayacaklarına 

ilişkin bilgi verildiğini, sonrasında da vezneye gidildiğinde sistemde bir sorun olmadığı, sözlü 

talimat verilmesi durumunda yardımcı olunacağı bilgisi ile karşılaştığına ilişkin sunmuş olduğu 

07/09/2022 tarihli dilekçesi ve ekinde Av………….. ve Stajyer Avukat ……………. tarafından 

sunulan tutanak ekte gönderilmiştir. 

 

Yönetim Kurulumuzun 07/09/2022 tarih ve 67/153 sayılı kararı ile; 
 

Stajyer Avukatların ruhsat başvurusu için ruhsat harcı ve damga vergisi yatırabilmeleri 

için gereğinin yapılarak, sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize arz 

ederim. Saygılarımla. 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

EK: 

1-07/09/2022 tarihli dilekçe 1 sayfa. 

2-07/09/2022 tarihli tutanak 1 sayfa. 

Dağıtım: 

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 

Antalya Defterdarlığı 



Sayı: Gündem 69/63                           23/09/2022 

 

 

 

 

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 

BİRİNCİ DAİRESİNE 

ANKARA 

 

 

KONU   : Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 20/09/2022 tarih ve 90836726-

2021/2931/114269/17125 sayılı kararına itirazen ve yeniden incelenmesi talebi hakkındadır. 

 

Baromuz Başkanlığınca Baromuz üyeleri ………………………………………… eski Manavgat 

2.Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi halen İstanbul Hakimi ……………… hakkında  tutmuş oldukları 

27/01/2021 tarihli tutanak (EK-1) Yönetim Kurulumuzun 24/02/2021 tarihli toplantısında 

değerlendirilmiş olup, 

 

Aynı toplantının 187/20 sayılı kararı ile; 

 

Yargıç ……………………….. hakkında 25/02/2021 tarihli ve gündem 187/20 sayılı yazımız ile 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na şikayette bulunulmuştur. Ancak; 

 

Hâkim ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Başkanlığımızca yapılmış olunan şikayet 

dilekçemize verilen 20/09/2022 tarih ve 17125 sayılı cevabi yazıda (EK-2) Hakimler ve Savcılar Kurulu 

Birinci Dairesi’nin 2022/5525 sayılı kararıyla şikayetimizin işleme konulmadığı belirtilmiştir. 

 

Yönetim Kurulumuzun 21/09/2022 tarih ve 69/63 sayılı kararı ile; 

 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 2022/5525 sayılı kararının işleme konulmadığı 

görüldüğünden yeniden inceleme talebinde bulunulması konusunda karar verilmiştir. 

 

Gereğini bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 

 

 

 Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

EK:  
1- 27/01/2021 tarihli tutanak 1 sayfa. 

2-Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 20/09/2022 tarih ve 90836726-2021/2931/114269/17125 

sayılı cevabi yazısı 1 sayfa. 

 

 



Sayı : Gündem 71/109        30/09/2022

                                                            

 

      

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

        ANKARA 

 

 

Yönetim Kurulumuzun 28/09/2022 günlü 71/109 sayılı kararı ile; 

Baromuz …….. sicil numarasına kayıtlı Av…………., Antalya/Elmalı İlçe Emniyet 

Müdürü ……………. ile ilgili yaşamış olduğu olaya ilişkin 28/09/2022 tarihli dilekçesi ve 

ekindeki şüpheli ifade tutanağı yazımız ekinde sunulmuş olup, 

Dilekçede de belirtildiği üzere yasa gereği haklarının kullanmasına engel olan yasaya 

ve hukuka aykırı eylemleri olan Elmalı İlçe Emniyet Müdürü …………….. hakkında gerekli 

soruşturmanın ve disiplin yönünden gereğinin yapılmasını, yapılan işlem sonucu hakkında 

Başkanlığımıza bilgi verilmesini bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımla. 

 

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

  Antalya Barosu Başkanı 

 

 

 

 

 

EK: 

1-) Av………………. 28/09/2022 tarihli ekli dilekçesi 4 sayfa 



Sayı:Gündem 73/51         07/10/2022 

 

 

 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

                 ANKARA 

 

 

İlgi  : 25/09/2022  tarih ve 2022/67 duyuru nolu yazınız. 

 

  İlgi sayılı yazınızda; adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin sorunlar ve 

çözüm önerilerinin bildirilmesi istenmiş olmakla; 

  Adli Yardım Kurulu olarak, hizmetin sunulması sürecinde karşılaşılan 

sorunların giderilmesine dönük olarak kanun ve yönetmelik değişikliğine ilişkin önerilerimiz 

aşağıda sunulmuştur. 

  1-Uygulamada en çok karşılaşılan sorunların başında, adli yardım talepçisinin 

kendisine görevlendirilen avukata vereceği vekâletname ile ilgili olarak masrafı 

karşılayamaması ve baromuzdan noter masrafı talebi gelmektedir. 

  Yapılacak bir kanun değişikliği ile “Avukatın baro tarafından adli yardım 

kapsamında görevlendirilmesi halinde, baronun görevlendirme yazısı geçerli olup ayrıca 

noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aranmaz.”  Şeklinde HMK 76.maddeye bir 

üçüncü fıkra eklenerek sorun giderilebilir. 

 

  Bu gereksinim ayrıca mültecilere sunulacak avukatlık hizmetlerinde daha 

büyük bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

  Mülteciler için noter tarafından çıkarılacak vekaletnameler tercüman 

gereksinimi de duyulduğundan büyük masraf gerektirdiğinden çoğu zaman 

karşılanamamakta bu adalete erişimde engel teşkil etmektedir. 

  

  2-Mültecilere verilen avukatlık hizmetlerinde görevlendirilen avukatla mülteci 

arasındaki görüşmede tercüman gereksinimi oluşmakta ve genellikle tercümen 

bulunmadığından sağlıklı bir görüşme yapılamamaktadır. 

  Yasal bir düzenleme ile;  “Mülteci ile avukat arasındaki görüşmenin temini için 

il göç idaresi tarafından masrafı hazine tarafından karşılanmak üzere re’sen tercümen 

görevlendirmesi yapılır.Görevlendirilen tercümana yargı mercileri tarafından tercümana 

yapılan ödeme tutarında ücret savcılık tarafından yapılır.” Şeklinde göçmenler ile ilgili 

kanuna ekleme yapılabilir.  

 

  3-Mülteci ile avukat arasındaki görüşmelerde il göç idarelerinde sorun 

yaşandığı ,mülteci ile avukatın görüşebileceği uygun alanların olmadığı bilinmektedir. 

CMK’da olduğu gibi,  “İl göç idare tarafından gözetim altında tutulan kişi avukatın 

görüşmesini kimsenin duymayacağı şekilde bir oda temin edilir” şeklinde bir düzenleme 

eklenerek sorun giderilebilir. 



4- Mülteci ile ilgili istenilen  avukat talepleri Mülteci Hakları Dernekleri tarafından talep 

edilmektedir. Bu talepler zaman zaman eksik bilgiler içerdiğinden  bir takım aksaklıklar 

yaşanmaktadır. 

                 Gözetim altına alınan mülteciler avukat talep ettiklerinde görevlendirmenin resmi 

bir merciinin talebi ile başlamasının temini için mültecinin avukat talebinin İl Göç İdaresi 

tarafından Baroya resmi yazı ile bildirilmesi hususunda  kanun hükmü  eklenmesi hizmetin 

işleyişine resmiyet katacaktır.  

 

  5-Adli Yardım yönetmeliğinde yeralan; talepçinin dava sonunda maddi bir 

yarar elde etmesi halinde elde edilen yararın % 5’nin baroya ait olacağı ile ilgili düzenlemeye, 

kesintiye esas alınacak bir alt sınır belirlenmesi gereği bulunmaktadır. 

  Bazı durumlarda davada hükmedilen miktar çok küçük olmakta dolayısıyla % 

5’in baroya verilmesi ve baro tarafından avukata ödenen tutarın da talepçiden tahsili 

durumunda talepçilere herhangi bir para kalmadığı görülmektedir. 

  Buna göre yönetmelikte değişiklik yapılarak; talepçinin elde ettiği yararın 

örneğin asgari ücretin 3 katı tutarında olması halinde % 5’ni baroya vereceği ve yine avukata 

ödenen ücreti geri ödeyeceği düzenlemesinin yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. 

 

  6-Talepçinin davadan feragat etmesi halinde avukata ödenen ücret talepçiden 

geri alınmaktadır. Boşanma davalarında taraflar dava açıldıktan sonra barışarak davadan 

feragat etmektedir. Aile birliğinin korunmasının önemine binaen, yalnız boşanma davaları 

için geçerli olmak üzere, davadan bir kez feragat halinde avukata ödenen ücretin geri 

istenmeyeceği hususunu değerlendirmenize sunuyoruz. 

 

  7- Adli yardım talepçinin ekonomik durum araştırılmasının hızlı ve sağlıklı 

erişimin sağlanabilmesi için barolara yetki verilmesi, baro adli yardım birimi için gerekli 

sorgulamaları yapabilmek için Uyap Portal'da modül tahsis edilmesi, tüm baroların tek tip 

adli yardım başvuru formununu kullanılması ve kadına şiddete dair ek formların da bu 

formun eki olarak standartlaştırılması, 

                

                    8-Barolara gönderilen adli yardım ödeneklerinin artırılması ve mülteci 

görevlendirmeleri için de ayrı bir ödenek verilmesi,  

   

  9-Son olarak,adli yardım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan 

eğitim,sertifika programına bağlı giderler ile şiddet mağdurlarına yönelik ek hizmet 

sunumunun gerektirdiği giderler için ayrıca ödenek verilmesine ilişkin olarak mevzuat 

değişikliği yapılması hususunda görüşlerimizi takdir ve değerlendirmelerinize sunarız. 

   

Saygılarımızla                  

 

 

       Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

   Antalya Barosu Başkanı 



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 

TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 
05/01/2013 tarihinden itibaren  Türkiye genelinde İcra Müdürlükleri  tahsilat ve ödeme işlemleri ile 

davalara ilişkin nakit akışı Bankanız üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Böylelikle 

meslektaşlarımızın neredeyse tamamına Vakıfbank hesabı açılmış ve UYAP üzerinden 

gerçekleştirecekleri tüm işlemler Bankanız aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.  

 
Meslektaşlarımız yoğunlukla hem iş, hem de şahsi bankacılık işlemlerini Vakıfbank üzerinden 

gerçekleştirmektedir. Böylece bankanız nezdinde, yaklaştık 180.000'e yakın avukatın kullandığı 

Vakıfbank hesaplarındaki aktif mevduat üzerinden, toplamda yüksek miktarlarda para akışı 

gerçekleşmektedir.  

 
Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin 22.08.2022 tarihli basın açıklamasında; 

Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşmasının yüksek bir rakamla bankanız ile 

protokole bağlandığı, 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000,00-TL’nin tek seferde, 

peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personele ayrı ayrı ödeneceği duyurulmuştur. 

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız haklı gerekçeler yönünden Vakıfbank hesaplarını özellikle 

mesleki faaliyetlerinde etkin ve yoğun bir şekilde kullanan meslektaşlarımıza promosyon ödemesi 

yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur.  

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alındığında meslektaşlarımız açısından bu 

talep büyük önem arz etmektedir. Kaldı ki çalışanlar ve emeklilere yönelik neredeyse tüm bankalar 

tarafından promosyon çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmaların belli bir kesime yapılması 

Anayasamızın 10. maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine de açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

 

T.C.Anayasası 

Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri 

sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. (Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar 

ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

 

Yukarıda izah edilen hususlar doğrultusunda Bankanızda hesabı bulunan avukatlarımız için yıllık 

hesap hareketleri de göz önüne alınarak promosyon çalışması yapılması konusunun değerlendirilerek 

sonucundan Başkanlığımıza bilgi verilmesi hususunda gereğini saygılarımızla talep ederim.  

 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 
Antalya Barosu Başkanı 



ANTALYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

(Milli Emlak Daire Başkanlığı) 

 

Bilindiği üzere Adliyelerde avukatlar için ayrılmış bir otopark bulunmamaktadır. Bu durum ise 

duruşma ve diğer işler için hem şehir içi hem de şehir dışından gelen meslektaşlarımız açısından 

oldukça zorluk yaşanmasına sebebiyet vermektedir.  
 

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun; 

Avukatlığın mahiyeti: 

Madde 1 – Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. 

(Değişik ikinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/1 md.) Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 

savunmayı serbestçe temsil eder. 

Avukatlığın amacı: 

Madde 2 –  

(Değişik üçüncü fıkra: 2/5/2001 - 4667/2 md.) Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum 

ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve 

vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. 

Baroya ve avukatlara ayrılacak yer: 

Madde 50 – Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise 

avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur. (Ek cümle:11/7/2020-7249/8 md.) 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. 

(Ek fıkra: 2/5/2001 - 4667/34 md.) Ayrıca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesleğin onuruna ve önemine 

uygun bir görüşme yeri ayrılır. Bu yerlerin bakım ve onarımı ilgisine göre Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca 

yaptırılır. 

 Baroların kuruluş ve nitelikleri: 

Madde 76 – (Değişik birinci fıkra: 2/5/2001 - 4667/46 md.) Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, 
meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, 
ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren 
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu “ Tanımlar “ başlıklı  

Madde 6 / d  fıkrasında : Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler ve adlî, idarî ve askerî mahkemeler 

üye ve hâkimleri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar anlaşılır .  

Hükümlerinden de anlaşılacağı üzere Avukatlık bir kamu hizmeti olup, yargının kurucu 

unsurlarında olduğu tartışmasızdır.  
 

Halen 6202 Avukat ve 800 Stajyer Avukat olmak üzere 7002 üye sayısı bulunan ve 

Türkiye’nin 4. büyük Barosu olan Antalya Barosu avukatlarının otopark ihtiyacı zaruridir. 

Başkanlığımızca yapılan araştırma neticesinde; Antalya Bölge Adliye Mahkemesi yanında bulunan 

Muratpaşa İlçesi Bahçelilevler Mahallesi 4520 ada 140 parselde bulunan ana taşınmazın otopark 

olarak meslektaşlarımızın kullanımı için Başkanlığımıza ücretsiz tahsisi konusunda gereğini arz ve 

talep ederim. Saygılarımla. 

 

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 



ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

Ulaşım Koordinasyon (UKOME) Şube Müdürlüğüne  

 

İlgi : a)08/10/2021 tarih ve 188 sayılı yazımız, 

         b)13/10/2021 tarih ve 83210 sayılı yazınız. 

 

İlgi (a)’da kayıtlı yazımız ile Baromuza kayıtlı Stajyer Avukatların Antalya Büyükşehir 

Belediyesi tarafından öğrencilere uygulanan toplu taşıma indiriminden yararlandırılmaları talep 

edilmiş ancak ilgi (b) de kayıtlı yazınız ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Stajyer 

Avukatların öğrenci statüsünde olmadığı gerekçesi ile talebimizin reddine karar verildiği 

tarafımıza bildirilmiştir. 

 

Bu nedenle Başkanlığımızca açılan davada Antalya 1.İdare Mahkemesince 08/03/2022 tarih ve 

2021/1178 E,, 2022/296 K. sayılı Stajyer Avukatların öğrencilere uygulanan toplu taşıma 

indiriminden yararlandırılmamasına dair Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığının 

yetki yönünden uyarlılık bulunmadığından tesis edilen işlemin iptaline ilişkin karar verilmiştir.  
 
Baro Başkanlığımıza kayıtlı 827 Stajyer Avukat bulunmaktadır. Avukatlık Kanununun 

11.maddesi gereği Stajyer Avukatların gelir elde etmeleri yasaktır.  

  

Bu nedenle kurumunuzca öğrencilere uygulanan toplu taşıma indiriminden Stajyer 

Avukatlarımızın yararlandırılmaları konusunda gereğini arz ve talep ederim. 

 

Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 



Sayı : E-91130897-099-3491 29/09/2022 

Konu : Genel İşlerle İlgili Diğer İşler 
 

 

 

 

ANTALYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

 
 

Avukatlar yargının en önemli unsurlarından biridir. Avukatsız, savunmasız bir yargının olabileceği 

düşünülemez. Özellikle Batı ülkelerinde hâkimlik mesleğini icra etmeden önce meslek mensuplarının belli 

bir süre mutlaka avukatlık yapması öngörülmektedir. Bir ülkede hukukun üstünlüğü geçerliyse, orada adil 

yargılama ile hak ihlali sonucunu doğurmayacak olan bir karar mekanizması mevcuttur. Adil yargılanmanın 

vazgeçilmez ayağı şüphesiz savunmadır. 

Bilindiği üzere Adalet Bakanı Sn. Bekir BOZDAĞ Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi 

21.09.2022 tarihli Açılış Töreninde Avukatlarla görüşmeyi kategorik olarak reddeden hâkimler için şu 

ifadeleri kullandı; 

“Niye görüşmüyorsun? ‘Tarafsızlığın, bağımsızlığın nedenidir’, ‘Filan şunu der’... Sizin 

görüşmenize göre insanlar sizi değerlendiriyorsa yandınız zaten. Ama bilin ki sizi verdiğiniz kararlara göre 

değerlendiriyor insanlar. Kararlarınız adil olduktan sonra, istinaftan geçtikten, Yargıtay ve Danıştay’dan 

geçtikten sonra sizin kiminle görüştüğünüzün bir kıymeti var mı? Ama bakıyorum, pek çok yerde kapısına 

‘Avukatla görüşülmez’ diye yazı yazan, maalesef meslektaşlarımız çıktı. Hâkim olabilir mi böyle birisi? 

Hâkim olamaz. Ama mesleğe girmiş.” 

Hâlihazırda Antalya Adalet Sarayının hem Ana Hizmet Binasında hem de Ek Hizmet binasında 

görev yapan hâkimlerin ve savcıların kapılarında kameralı şifre sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle 

avukatlarla iletişim kurulmak istenilmemekte ve bu sistemle iletişim önlenmektedir. 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu'nun 1. maddesine göre, avukatlık bir kamu hizmetidir ancak aynı zamanda bir serbest meslektir. 

Kamu hizmeti yapan avukatlara yine kamu görevi yapan hakimlerin kapılarını kapatması kabul edilemez. 

Belirtilen nedenlerle hakimlerin odalarının kapısında yer alan kamera ve şifre sisteminin kaldırılması için 

gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz 
 

 

 

 

 

Hüseyin GEÇİLMEZ 

Başkan 
 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. 
Evrak doğrulama https://dogrulamaantalyabarosu.e-klm.com.tr adresinden 5ed9bf4d kodu ile yapılabilir. 

 

Meltem Mahallesi 3822. Sokak Barohan Kat: 2 

Tel: (0 242)238 61 55 Faks: (0 242)237 10 73 www.antalyabarosu.org.tr 

info@antalyabarosu.org.tr - antbarob@hs01.kep.tr 

Bilgi için: Sultan KAYA 

Yazı İşleri Müdürü 

Telefon No: 0 242 238 61 55 



Sayı : E-91130897-099-3490 29/09/2022 

Konu : Genel İşlerle İlgili Diğer İşler 
 

 

 

 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 
 

Avukatlar yargının en önemli unsurlarından biridir. Avukatsız, savunmasız bir yargının olabileceği 

düşünülemez. Özellikle Batı ülkelerinde hâkimlik mesleğini icra etmeden önce meslek mensuplarının belli 

bir süre mutlaka avukatlık yapması öngörülmektedir. Bir ülkede hukukun üstünlüğü geçerliyse, orada adil 

yargılama ile hak ihlali sonucunu doğurmayacak olan bir karar mekanizması mevcuttur. Adil yargılanmanın 

vazgeçilmez ayağı şüphesiz savunmadır. 

Bilindiği üzere Adalet Bakanı Sn. Bekir BOZDAĞ Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi 

21.09.2022 tarihli Açılış Töreninde Avukatlarla görüşmeyi kategorik olarak reddeden hâkimler için şu 

ifadeleri kullandı; 

“Niye görüşmüyorsun? ‘Tarafsızlığın, bağımsızlığın nedenidir’, ‘Filan şunu der’... Sizin 

görüşmenize göre insanlar sizi değerlendiriyorsa yandınız zaten. Ama bilin ki sizi verdiğiniz kararlara göre 

değerlendiriyor insanlar. Kararlarınız adil olduktan sonra, istinaftan geçtikten, Yargıtay ve Danıştay’dan 

geçtikten sonra sizin kiminle görüştüğünüzün bir kıymeti var mı? Ama bakıyorum, pek çok yerde kapısına 

‘Avukatla görüşülmez’ diye yazı yazan, maalesef meslektaşlarımız çıktı. Hâkim olabilir mi böyle birisi? 

Hâkim olamaz. Ama mesleğe girmiş.” 

Hâlihazırda Antalya Adalet Sarayının hem Ana Hizmet Binasında hem de Ek Hizmet binasında 

görev yapan hâkimlerin ve savcıların kapılarında kameralı şifre sistemi bulunmaktadır. Bu nedenle 

avukatlarla iletişim kurulmak istenilmemekte ve bu sistemle iletişim önlenmektedir. 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu'nun 1. maddesine göre, avukatlık bir kamu hizmetidir ancak aynı zamanda bir serbest meslektir. 

Kamu hizmeti yapan avukatlara yine kamu görevi yapan hakimlerin kapılarını kapatması kabul edilemez. 

Belirtilen nedenlerle hakimlerin odalarının kapısında yer alan kamera ve şifre sisteminin kaldırılması için 

gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz 
 

 

 

 

 

Hüseyin GEÇİLMEZ 

Başkan 
 



ANTALYA BAROSU 

BAŞKANLIĞI

2021-2022 Dönemi Faaliyet 

Raporu

III.BÖLÜM

SAVCILIK SUÇ 

DUYURULARI VE AÇILAN 

DAVALAR



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İHBAR EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI-
Meltem Mah.3822 Sk.Barohan K:2-Muratpaşa/ANTALYA

İHBAR KONUSU : 17/10/2021 tarihinde 17:00-18:00 saat aralığında
müdafinin şüpheli ile görüşmesinin engellenerek, şüphelinin yasa gereği haklarını
kullanmasına keyfi davranışlarla engel olan Antalya Asayiş Şube Gasp Büro
……………….’a ilişkin iddialar hakkındaki ihbarımızdır.

İHBARA KONU SUÇ           : TCK 298. Maddedeki Hak Kullanımını ve Beslenmeyi 
Engelleme.

SUÇ YERİ VE TARİHİ : Antalya, 17 Ekim 2021

AÇIKLAMALAR :

Baromuz 6998 sicil numarasına kayıtlı Av………….’in Antalya Asayiş Şube Gasp Büro

Amirliği’nde yaşamış olduğu olay ile ilgili 18/10/2021 tarihli dilekçesi Yönetim

Kurulumuzun 20/10/2021 tarihli toplantısında incelenmiş olup,

Aynı toplantının 8/78 sayılı kararı gereği;

Türk Ceza Kanunu’nun;

“Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme” başlıklı Madde 298- (1) Ceza infaz

kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini,

ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim

ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel

faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi

veya avukat tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet

başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin

kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve

tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve

tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, bir

yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. “

Hükmünde de belirtildiği üzere Antalya Asayiş Şube Gasp Bürosunda yaşanılanlar

hukuka ve yasaya uygun olmayıp, müdafinin 17/10/2021 tarihinde 17.00-18.00

aralığında şüpheli ile görüşmesi engellenmiş ve keyfi davranışlarla şüphelinin yasa

gereği haklarını kullanmasına engel olunmuş, aynı dosyada gözaltında bulunan diğer

şüpheli müdafilerinin birkaçında da “müvekkilleriyle görüştürülmeme” gibi keyfi

davranışlarda bulunulduğu bildirilmiştir.



Bu nedenle yasaya ve hukuka aykırı eylemleri olan Büro Amiri Ahmet Kılınç hakkında

gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında cezai yönünden gereğinin yapılması konusunda

karar verilmiştir.

Konuya ilişkin Av……………..’in 18/10/2021 tarihli dilekçesi yazımız ekinde gönderilmiştir.

TALEP VE SONUÇ : Yukarıda anlattığımız sebepler, ekte sunduğumuz dilekçe içeriği ve
CMK’nın 298.maddesi gereğince iddiaların ve iddiaya konu eylem sahibi Asayiş Şube Gasp
Büro Amiri …………..’ın, müdafi ve şüphelinin yasa gereği haklarını kullanmasına engel
olarak yasaya ve hukuka aykırı eylemi soruşturmayı gerektirdiği anlaşılmakla ihbarımızla
ilgili gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. 27/10/2021

Av. Hüseyin GEÇİLMEZ

Antalya Barosu Başkanı

EK: 

1. Av……………..’in 18/10/2021 tarihli dilekçesi 1 sayfa.



FİNİKE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

İHBAR EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

 

ŞÜPHELİ  : …………………….  

       Yeni Mah.511 Sok. No:11 .Kumluca/ANTALYA  

 

SUÇ   : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun “ Avukatlık yetkilerinin başkaları 

tarafından kullanılmaması” başlıklı 63.maddesi, “yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 

35.maddesi ile Türk Ceza Kanununun 157.ve devamı maddelerine aykırılık. 

 

AÇIKLAMALAR :Şüphelinin hâlihazırda Avukatlık Ruhsatı olmamasına karşın; 

faaliyetlerinin reklamlarını da Facebook ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden yalnızca 

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

elde ettiği tespit edilmiştir.  

 

Şüpheli, “ Ali KARATAÇ” adlı şahsi Facebook hesabı üzerinden birçok defa trafik 

kazası nedeniyle mağdur olanların destekten yoksun kalma tazminatı alabileceklerine ve buna 

ilişkin danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğuna ve “ 7/24 hizmet vermekteyiz. Lütfen bizi 

arayınız” şeklinde yönlendirme yapan paylaşımlarda bulunmaktadır.  Ekte sunulan ekran 

görüntülerinde de anlaşılacağı üzere Ali KARATAÇ 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. 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.   

 

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU-Madde 35  

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 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 

birçok ihbar ve başvuru iletilmiştir. Söz konusu ihbarlar Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim 

Kurulunca değerlendirilmiş olup 25.05.2022 tarihli 48/29 Sayılı kararı ile ilgili Savcılığa suç 

duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir. 

 

  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 Kurullarının, 

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 25.05.2022 tarihli 48/29 sayılı kararı uyarınca yapılan tespit ve araştırma 

neticesinde işbu suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur 

Bu itibarla şüphelinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak şüphelinin 

cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme zorunluluğu tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER   : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, ve sair ilgili mevzuat. 

 

 

HUKUKİ DELİLLER    : Sosyal Medya Paylaşımlarına ilişkin Fotoğraflar,  Antalya Barosu 

Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 25.05.2022 tarihli 48/29 sayılı kararı v.s. her türlü yasal delil. 

 

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

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak Avukatlık Kanunu’na aykırı danışmanlık 

hizmeti veren şüphelinin bu yöne ilişkin paylaşımlarının yayından kaldırılmasına,  şüpheli 

hakkında eylemlerine uyan ilgili maddelerin ihlal ediliyor olması nedeniyle cezalandırılması 

için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 06.06.2022              

 

                            

 

 

 Antalya Barosu Başkanlığı Adına 

    Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

     Antalya Barosu Başkanı 
 

 

EK: 1 sayfa. 



YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. 

 

DAVACI  : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

     Adına Antalya Barosu Başkanı Av. Hüseyin GEÇİLMEZ  

                                      Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat.2 07040 Muratpaşa/ANTALYA 

DAVALI  : ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI      

     Meltem Mah. Dumlupınar Bulvarı Muratpaşa/ANTALYA 

KONU  : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 

03.01.2022 tarihli 2022/59 Muhabere Sayılı işleminin iptaline karar verilmesi istemidir.  

AÇIKLAMALAR         :  

              Antalya Barosu Başkanlığı adına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari 

İşler Müdürlüğüne 2021/337 Sayı ve 15.12.2021 tarihli yazı ile başvurumuzun gerekçesiz bir 

şekilde reddedilmiş olması nedeniyle huzurdaki iş bu davayı açma zaruret tarafımıza hâsıl 

olmuştur. Şöyle ki; 

                       Antalya Barosu Başkanlığı adına yapmış olduğumuz 2021/337 Sayı ve 

15.12.2021 tarihli başvurumuzda “Av. Beyza Nur EKİZ,  30.11.2021 tarihinde Başkanlığımıza 

vermiş olduğu dilekçesinde, CMK ödemelerine ilişkin yaklaşık 2 ay önce makbuz 

düzenlenmesi için tarafına bilgi verildiği, avukatın 13.10.2021 tarihinde üç adet makbuz 

düzenleyerek ilgili birime teslim ettiği, düzenlenen makbuzlar kapsamında tarafına herhangi 

bir ödeme yapılmamışken farklı CMK dosyaları kapsamında tekrar makbuz düzenlenmesi 

için bildirim yapıldığı 17.11.2021 tarihinde avukat tarafından üç adet makbuz daha 

düzenlenerek ilgili birime teslim edildiğini bildirerek bu durumun mağduriyetlere sebep 

olduğunu belirtmiştir. 

                     Yukarıda bahsi geçen konuya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı 

İdari İşler Müdürlüğünüz ile şifahen yapılan görüşmeler neticesinde CMK ödemeleri 

kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen ödeneklerde sıkıntı ve gecikme yaşandığı 

bu nedenle avukatlara gecikmeli olarak ödemelerinin yapıldığı bilgisi verilmiştir.” Şeklinde 

taleplerimiz davalı kuruma iletilmiştir.  

Ek 1 Delil 1 : Antalya Barosu Başkanlığı adına yapmış olduğumuz 2021/337 Sayı ve 

15.12.2021 tarihli başvuru örneği 

                        İş bu başvurumuza istinaden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari 

İşler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 2022/59 Muhabere Sayılı cevabında CMK 11. 

Maddesine atıf yapılmak suretiyle yazı ekinde Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme 

Başkanlığının 26.01.2021 tarih E-99343242-010.07.02-30/199 Sayılı Mahkemeler Bütçesine  



ait ödeneklerin etkili ve verimli bir şekilde kullanımının sağlanmasına yönelik bildirisi de 

eklenmek suretiyle “ …..Yönetmelikte her ne kadar avukatlarca ödemeye ilişkin diğer 

evraklarla birlikte serbest meslek makbuzunun baroya teslimi yer almakta ise de Baronuzca 

Cumhuriyet Başsavcılığımıza bir asıl bir suret dosya içinde teslim edilen evrakların içinde 

serbest meslek makbuzları bulunmamaktadır. İdari İşler Müdürlüğü CMK büromuzca 

dosyaların incelenmesi yapılan ve hatası olmayan dosyaların çeşitli ödemeler bordrosu 

düzenlenmekte ve eksik olan evrakları ( sigorta hizmet dökümü, rayice uygun beyan dilekçesi 

v.b. ) listesi ile birlikte serbest meslek makbuzlarının avukatlara düzenlettirilerek gönderilmesi 

için baronuza yazı yazılmaktadır. Baronuz tarafından serbest meslek makbuzlarının 

müdürlüğümüze gönderilmesine müteakip özdeme emirleri düzenlenerek bütçeleştirme 

işlemleri yapılmaktadır. Ancak makbuz düzenlemeyen olması nedeniyle listedeki avukatlara ait 

makbuzlar tam olarak gelmemektedir……Bütçeleştirme yapılabilmesi için bütün evrakların 

tam olması gerekmekte olup zira eksik evrak ile bütçeleştirme yapılması halinde makbuzların 

sonradan düzenlenmesinin kesinliği olmadığı gibi serbest meslek makbuzu olmadan ödeme 

emri düzenlenmesi mümkün değildir…. Yalnızca bütçeleştirmeleri yapılan evrakları için 

ödenek gönderilmesi, başka bir şekilde ödenek talebi yapılamaması nedeniyle talebiz yerine 

getirilemeyecektir.“ Denilmekle mevcut talebimiz reddedilmiştir.  

Ek 2 Delil 2 : Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 

2022/59 Muhabere Sayılı cevabı 

    

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE MÜDAFİ VE VEKİLLERİN 

GÖREVLENDİRİLMELERİ İLE YAPILACAK ÖDEMELERİN USUL VE ESASLARINA 

İLİŞKİN YÖNETMELİK 

Ücretin ödenme usulü 

MADDE 11: (3) (Değişik:RG-7/11/2020-31297) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, 

katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok 

sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin 

belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu baroya, 

birden fazla baronun bulunduğu illerde ise büroya vermesi üzerine, baro veya büro tarafından, 

bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın 

yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme 

listeleri, geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki 

dayanak belgeler ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet 

başsavcılığına teslim edilir. 

(8) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet 

başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir.” Şeklindeki mevcut düzenlemeler mevcut olup 

yorumla veya kıyasen genişletilmesi veya değiştirilmesi mümkün değildir.  

Talebimizde belirtmiş olduğumuz üzere dava konusu somut olayda henüz ödemesi 

yapılmamış ödeme makbuzları mevcut iken yeniden makbuz kesilmesi gerektiği bildirilmiştir. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü Yönetmeliğe aykırı bir uygulama 

şekli benimsemiş bu nedenle de mevcut yazısında ödeme yapılmamasının gerekçesi olarak 

herhangi bir kanun metnine veya yönetmeliğe atıf yapılmamıştır.  



                        İdari İşler Müdürlüğünün yazı cevabına eklemiş olduğu Adalet Bakanlığı 

Strateji Geliştirme Başkanlığının 26.01.2021 tarih E-99343242-010.07.02-30/199 Sayılı 

bildirimde de CMK ödemeleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları başlığı altında 

düzenlenen Su/Elektrik/Doğalgaz Faturalarının hemen altında yer almaktadır. Yargılama 

Giderlerinden dahi sayılmayan özel bir şekilde düzenlenen CMK Ödemelerinin öncelikli ve 

ivedilikle ödenmesi gerekirken makbuz kesmiş olmasına rağmen yasal süresi içerisinde 

ödemesi yapılmayan CMK Müdafileri dava konusu olayda olduğu gibi mağdur edilmektedir. 

Makbuz kesilmesi halinde devam eden ayın 6 sında ödenekten faydalanarak ödeme alması 

gerekirken İdari İşler Müdürlüğü Adalet Bakanlığının bildirmiş olduğu ödeme sistemine 

dahi aykırı hareket ederek mağduriyete sebebiyet vermektedir.  

                       Dosya inceleme ve makbuz alımı işlemleri 2020 yılı itibariyle 

Başkanlığımız tarafından yapılmaya başlanmış ise de, makbuzlar Antalya Cumhuriyet 

Başsavcılığı adına kesilmekte ve ödemeler Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

yapılmaktadır. Avukatların, serbest meslek makbuzlarını kestiğinde gelir beyanında 

bulunduğu, yapmış olduğu görevlere ilişkin alacaklarının KDV ve stopajını ödediği 

düşünüldüğünde yukarıda bahsi geçen gecikmelerin mağduriyet yarattığı aşikârdır.  

                       Konu ile ilgili mağduriyetlerin yaşanmaması adına, Adalet 

Bakanlığından yapılacak ödenek talebinin, şuan ki uygulama olan avukatların düzenlemiş 

olduğu makbuzlara göre değil, makbuz düzenleme işlemi yapılmadan önce dosya bazında 

tespiti yapılarak ödenek istenmesi, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen ödenek geldikten 

sonra avukatlara makbuzlarının düzenlenmesi için sair taleplerimizin kabulü gerekmektedir.  

                        Yukarıda ayrıntılı olarak açıklamış olduğumuz üzere davalı kurumca 

devam eden uygulama nedeniyle avukatlar, serbest meslek makbuzları kestiğinde gelir 

beyanında bulunduğundan henüz almadığı bir ödemeye istinaden yapmış olduğu görevlere 

ilişkin alacaklarının KDV ve stopajını ödemek zorunda kalması nedeniyle telafisi imkânsız 

zararlar doğmaktadır. Bu nedenlerle öncelikle Yürütmenin Durdurulması taleplerimizin kabulü 

ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 2022/59 

Muhabere Sayılı işleminin iptali için Sayın Mahkemeniz Başkanlığı’na başvurma zarureti 

tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : CMK, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi Ve 

Vekillerin Görevlendirilmeleri İle Yapılacak Ödemelerin Usul Ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik, sair ilgili mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız 

saklı kalmak kaydıyla;  



1. Antalya Barosu Başkanlığı adına yapmış olduğumuz 2021/337 Sayı ve 15.12.2021 

tarihli başvuru 

2. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 2022/59 

Muhabere Sayılı cevabı 

3. Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 26.01.2021 tarih E-99343242-

010.07.02-30/199 Sayılı bildirimi, 

4. Tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, isticvap ve sair her türlü yasal delil. 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;  

 

 Öncelikle Yürütmenin Durdurulması Taleplerimizin Kabulüne,  

 Fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile Antalya 

Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğünün 03.01.2022 tarihli 2022/59 

Muhabere Sayılı İŞLEMİN İPTALİNE, 

 Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini 

saygılarımızla arz ve talep ederiz.14.01.2022 

 

 

Davacı 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

Adına 

Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

Antalya Barosu Başkanı 



                        DANIŞTAY (   ) DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 

 

 Yürütmenin Durdurması İstemlidir. 

Duruşma İstemlidir. 

DAVACI                                               :ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat.2 07040                                  

Muratpaşa/ANTALYA 

DAVAL1          : T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI —ANKARA 

DAVA KONUSU                     : 29.03.2020 gün ve 31083 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe 

giren CEZA İNFAZ KURUMLARIN1N YÖNETİMİ İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 

İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK ‘İN 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinin YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA ve İPTALİNE karar verilmesi talebidir. 

YAYIM TARİHİ                  : 29.03.2020- Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihi. 

KARAR TEBLİĞ TARİHİ: 20.01.2022 

A- DAVA KONUSU İŞLEM ve AÇIKLAMALAR: 

                               DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN 25.10.2021 TARİH VE 2021/3025 

ESAS 2021/5060 KARAR SAYILI KARARI İLE DİĞER BAROLARLA BİRLİKTE 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI YÖNÜNDEN DE AYRI DİLEKÇE İLE DAVA 

AÇILMASINA GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILARAK AYRI DİLEKÇE İLE AYRI 

HARÇ VE MASRAFLAR YATIRILARAK DAVA AÇMAK ÜZERE 30 GÜN SÜRE 

VERİLMİŞ OLUP YASAL SÜRESİ İÇERİSİNDE İŞ BU DAVA DİLEKÇEMİZİ 

SUNUYORUZ.  

                                        Dava konusu "CEZA İNFAZ KURUMLARININ YÖNETİMİ İLE CEZA 

VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK ("Yönetmelik") 29.03.2020 

günlü Resmi Gazete' de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir (EK-1). 

                                Yönetmeliğin 72. maddesinde hükümlünün "avukat ve noterle 

görüşme hakkı" yeniden düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) 

bendinde, "Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkûm olan hükümlülerin 

avukatları ile ilişkisinde avukatın savunmaya ilişkin olduğunu beyan ettiği belge ve dosyalar fiziki 

olarak aranabilir. Avukatların hükümlü ile kurumda yapmış olduğu görüşme sırasında konuşmaları 

yansıtan ve bizzat avukat tarafından elle tutulan kayıtlar hakkında da bu beni hükümleri 

uygulanır. " hükmü yer almaktadır. 

Bu madde ile terör kapsamındaki suçlarda avukatın savunmaya ilişkin belgelerinin fiziki 

olarak aranabilmesinin önü açılmıştır. 



B- DAVANAK MEVZUAT ve HUKUKA AYKIRILIKLAR:  

                                  1- 136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde avukatlığın; hem kamu 

hizmeti hem de serbest meslek olduğu belirtilmiş, avukatların YARGNIN KURUCU 

UNSULARINDAN BAGIMSIZ SAVUNMAYI SERBESTÇE TEMSİL ETTİĞİ düzenlenmiştir. 

Avukatlara tanınan bu haklar savunma hakkının korunmasının doğal bir sonucudur. 

                                      Ceza yargılamasında müdafi, yargının kendine özgü şekilde hem hukukun 

ona yüklemiş olduğu maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacındaki rolde hem de savunduğu şüpheli veya 

sanığa vekâlet sözleşmesi ile bağlı olarak müvekkili lehine savunmayı üstlenerek ceza yargılanmasındaki 

görevini yerine getirmekle yükümlüdür. ( Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, Ceza Muhakemesi Hukuku, 

Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2015, s. 181 vd.) 

                                 2- "Hak arama hürriyeti" başlıklı Anayasa m,36/2 ye göre, herkes savunma 

hakkına sahiptir. Hukukumuzda herkes savunmasını bizzat kendisi yapabileceği gibi, seçeceği müdafinin 

yardımıyla da yapabilir. Müdafi yardımından yararlanma hakkı şüpheli ve sanık için etkili ve yeterli hukuki 

güvenceyi bünyesinde barındıran savunma hakkının teminini ifade etmektedir. Çünkü bu hakkın gerçek 

anlamda kullanabilmesi, müdafinin yetkilerini gereği gibi kullanabilmesi, Ödevlerini yerine getirmesinde 

uluslararası ve ulusal mevzuattaki istisnai sınırlamalar dışında kısıtlamalara maruz kalmamasına bağlıdır. 

                                        İNSAN HAKLAR' AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN "Dürüst Yargılanma 

Hakkı" başlıklı 6.  maddesine göre, bir suçla itham edilen herkes savunmasını hazırlamak için gerekli zaman 

ve kolaylıklara sahip olma ve seçeceği bir avukatın yardımından yararlanma haklarına sahiptir. 

                                         Maddi seçimi, müdafi ile görüşme ve müdafinin dosya inceleme yetkisi de; 

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Birinci Kitabının "Savunma" başlıklı kısmında düzenlenen 

başlıca hususlardır. Kovuşturmada, yani  iddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar 

geçen evrede, sanığın müdafi yardımından yararlanarak savunma yapma ile müdafi ile görüşme hakları ve bu 

süreçte de sanığa önemli bir savunma kolaylığı sağlayan müdafinin dosya inceleme yetkisi bulunmakla, bu 

aşamada sanık ile müdafi arasındaki ilişki de özel bir önem arz etmektedir. Silahların eşitliği ilkesi, masumiyet 

karinesinin korunması ve savunma hakkının özünün zedelenmemesi gerekmektedir. 

AİHS'e göre savunma hakkı, adil yargılama hakkının bir unsurudur. AİHS 6. Maddesi ile adil 

yargılama hakkı düzenlenmiştir. Savunma hakkının kısıtlanması ibaresine yer verilmemekle birlikte 

ilgili maddenin 3.fikrasında; 

"Her sanık başlıca aşağıdaki haklara sahiptir; 

a)Kendisine yöneltilen suçlamaların niteliği ve nedenlerinden en kısa zamanda anladığı bir dille 

ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek, 

b)Savunmasının hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak, 

c)Kendi kendini savunmak veya kendi geçeceği bir savunmanın yardımından yararlanmak ve eğer 

savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, 

mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından 

yararlanabilmek, 

d)İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar 

altında çağrılmasının veya dinlenmesinin sağlanmasını istemek, 

e)Duruşmada kullanılan dili anlayamadığı veya konuşamadığı takdirde bir tercümanın yardımından para 

ödemeksizin yararlanmak" düzenlemesine yer verilmiştir. 



Adil yargılanma hakkı her biri kendi içerisinde bağımsız bir hak niteliğini koruyan hak arama 

özgürlüğü, kanun ile kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkemede yargılama hakkı, makul sürede 

yargılama hakkı, yargılamanın açık ve hakkaniyete uygun bir mahkemede gerçekleştirilmesi, kişilerin 

suçlamalardan haberdar edilmesinin temini, savunmanın kısıtlanmaması ve savunmanın kullanımı için 

asgari güvencelerin sağlanması gibi bir takım temel prensipleri bünyesinde barındırmaktadır. ( 

DEMİRKOL Selami, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Adil Yargılanma Hakkı" ) 

                                3- Kişinin avukatı ile görüşmesinin kayıt altına alınması İHAS m.6/3-bede 

düzenlenen "savunmayı hazırlamak için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olmak" hakkına 

müdahale kapsamındadır. 

                                         Dava konusu düzenleme ile belirlenen suçlar kapsamında görüşmelerde hiçbir 

sınırlama veya meşru müdahale gerekçesi olmadan avukatın evrakları aranabilecektir. Getirilen düzenleme ile 

cezaevi yönetimine sınırsız bir tasarruf hakkı tanınarak temel hak ve özgürlüklere doğrudan müdahale 

edilmesinin önü açılmıştır.  

           Kendisine suç isnat edilen kişinin avukatı ile görüşmesi, dürüst yargılanma 

hakkının en temel noktalarından biridir. [ Sakhnovskiy- Rusya. Başvuru No. 21272/03, par. 97 İHAM 2010 ] 

AVUKATIN MÜVEKKİLİNDEN AVUKAT-MÜVEKKİL GİZLİLİĞİ KAPSAMINDA TALİMAT 

ALAMAMASI İSE MÜDAFİ YARDIMINDAN YARARLANMA HAKKININ ETKİNLİĞİNİ 

ZEDELEYECEKTİR.  

                                         Müvekkil ile avukat arasındaki yazışmalara el konulmasının 8. maddenin ihlali 

anlamına geldiğine ilişkin 2018 yılında verilen Laurent v. Fransa kararında müvekkiline polis gözetiminde, 

mahkeme girişindeyken verdiği belgeleri polis memurunun okumasının haberleşmenin gizliliğine bir müdahale 

niteliğinde olduğu, hukuka aykin bir eylem olmaksızın bu tür bir müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli 

olmadığı  belirtilmiştir.  

                           Champbell ve Fell / İngiltere davasında tutuklu veya hükümlü ile avukatı arasındaki 

yazışmalara müdahale İHAS açısından değerlendirilmiştir. Başvurucunun avukatıyla yazışmalarının cezaevi 

görevlilerince açılıp okunduğuna ilişkin şikâyetleri, bu gibi durumlarda izlenmesi gereken yöntem ve 

ölçütlerin belirlenmesine katkıda bulunmuştur. Mahkemeye göre, "..bir tutuklu veya avukatı arasındaki 

yarışmalara sağlanan özel koruma nedeniyle, avukatın tutukluya yazdığı mektubun cezaevi yetkililerince 

açılabilmesi, ancak içinde olağan denetim yöntemleriyle ortaya çıkmayacak yasa dış; birşeylerin bulunduğu 

konusunda benimsenebilir bir kuşkunun varlığı durumunda olanaklıdır." 

İngiltere hükümetinin, tutuklu ile avukatı arasındaki yazışmalara özel bir korunma sağlanmasının 

bu işleyişin kötüye kullanılma olasılığını taşıdığı yolundaki savurması Mahkemece, "Avukat müvekkil 

ilişkisinin gerektirdiği gizliliğe saygı gösterme gereksiniminin, bu hakkın kötüye kullanılabilme 

olasılığından çok daha önemli olduğu.? görüşüyle yerinde bulunmayarak avukat-müvekkil ilişkisindeki 

gizliliğin önemi vurgulanmıştır. 

                                       Savunma hakkına ilişkin birden fazla konunun tartışıldığı dava sonucunda, 

sanıkla avukatı arasındaki yazışmaların engellenmesi Sözleşme'nin 8. maddesinin ihlali olarak nitelenmiştir. 

(Champbell ve Fell İngiltere, 1984) 

                                  4- 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana'da toplanan Suçların 

Önlenmesine ve Suçların Islahı Üzerine Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilen HAVANA 

KURALLARININ 22. maddesine göre; 

" 22. Hükümetler, avukatlar ile müvekkilleri arasında mesleki ilişkiler kapsamındaki bütün 

haberleşme ve görüşmelerin gizli olduğunu kabul eder ve buna saygı gösterir." 



                                   Avukatların görevlerini gereği gibi yerine getirmelerini sağlama ve 

geliştirme konusunda üye devletlere yardımcı olmak için formüle edilen Avukatların Rolüne Dair 

Prensipler, ulusal mevzuat ve uygulama bakımından hükümetler tarafından dikkate alınmalıdır. Bu 

bağlamda bu prensibi kabul eden Devletler, “Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin 

Korunması İçin Prensipler Bütünü, tutulan bir kimsenin bir avukatın yardımından yararlanma ve 

avukatla iletişim kurma ve avukatla görüşme hakkına sahip olmasını öngördüğünü de kabul etmiş 

sayılmalıdır.”  

                              5-  Diğer taraftan, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Sır saklama" başlıklı 36. 

maddesinde, "Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse Türkiye Barolar 

Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır." 

İkinci fıkraya göre, avukatlar öğrendikleri hakkında ancak müvekkillerinin izin vermesi durumunda 

tanıklık edebilir. Fakat bu halde dahi avukatlar tanıklıktan çekinme hakkına sahiptir. Getirilen düzenleme 

ile Kanunla düzenlenmiş olan avukatın sır saklama yükümlülüğüne Yönetmelikle yapılan düzenleme ile 

müdahale edilmektedir. 

                                                 Avukatın sır saklama yükümlülüğü, avukatların görevlerinden dolayı 

öğrendiği bilgileri açığa vurmalarını yasaklamaktadır. Sır saklama yükümlülüğü nedeniyle avukatlara 

öğrendikleri bu bilgilerle ilgili olarak tanıklıktan çekinme hakkı tanındığı gibi, avukatlar hakkındaki 

arama ve el koyma koruma tedbirleri de özel olarak düzenlenmiştir. Genel hükümler çerçevesinde 

yapılacak arama ve el koyma avukatın müvekkiliyle ilgili belgelerine el konulmasına engel teşkil 

etmediğinden, bu durum avukatın sır saklama yükümlülüğüne aykırıdır. 

                                   Mesleki gizlilik, Avrupa Davranış Kuralları 2.3.; Şart, ilke (b)'ye göre sadece 

avukatın bir yükümlülüğü değil, aynı zamanda müvekkilin hakkıdır. Avukata verdiği bilgi ve belgelerin 

aranmayacağına, belgelere el konulmayacağına ve avukatın bu belgelere ilişkin sırrı kurmakla yükümlü 

olduğu bilen kişi bu güvenceler altında savunmasının hazırlanmasını ve savunma hakkını kullanacağı 

bilerek avukata bilgi ve belgelerini sunmaktadır. Ancak söz konusu düzenleme  

müvekkil avukat güven ilişkisine darbe vurarak savunma hakkının tam anlamıyla kullanılmasına 

engel olacaktır. 

C- YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİ HAKKINDA : 

           Yayımlandığı tarihte yürürlüğe giren, iptale konu yönetmelik maddesi gereğince; 

değirmen mevzuata dolayısıyla hukuka aykırı olduğundan ve uygulanması halinde telafisi imkânsız zararlar 

doğuracağından davalı idarenin savunması almaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar 

verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.   

           Anayasanın 125. Maddesi uyarınca idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 

yargı yolu açıktır ve idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların ve idari işlemin 

açıkça hukuka aykırı olması şartların birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin 

durdurulması kararı verilebilir. 

                                                     Savunma hakkı, özünde ifade hürriyetinin bulunduğu temel bir insan hakkıdır. 

Bu nedenle dava konusu olan, ağır derecede hukuka aykırılık teşkil eden bu Yönetmelik hükmünün idarenin 

savunması alınmaksızın öncelikle ve ivedilikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini talep ediyoruz. 



HUKUKİ SEBEPLER     :TC. Anayasası, Uluslararası sözleşmeleri yargı içtihatları vs. mevzuat. 

SONUÇ ve İSTEM    :Yukarıda belirtilen ve mahkeme tarafından re'sen dikkate alınacak 

nedenlerle; 

1- 29.03.2020 gün ve 31083 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren 

CEZA INFAZ KURUMLARININ YÖNETIMI ILE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN 

İNFAZI HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 72. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendinin YÜRÜTMESİNİN 

DURDURULMASINA ve İPTALİNE,  

2- Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini 

saygıyla vekâleten arz ve talep ederiz. 07/02/2022 

 

 

DAVACI 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

Adına 

                                                                                            Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

                 Antalya Barosu Başkanı 

 

 

Ekleri: 1-29.03.2020 Gün Ve 31083 Sayılı Resmi Gazete ‘De Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 

Ceza İnfaz Kurumların1n Yönetimi İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Yönetmelik 

2-Onaylanmış Vekâletname 



DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNA 
 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 
 

ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE 
 

    
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
İSTEMİNİN REDDİNE   
İTİRAZ EDEN DAVACI:         ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 
                      Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat:2 
Muratpaşa/Antalya 
 
DAVALI           :         T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI - ANKARA 
     
 
KONU           : 20/03/2021 tarih ve 31429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
19/03/2021 tarih ve 3718 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı”nın yürütmesinin durdurulması 
ve iptali ile dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bunların hükümlerinin 
uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan 
“uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit 
olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır.” ibarelerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle 
açılmış davada yürütmenin durdurulması isteminin reddine itirazlarımızın 
sunulmasından ibarettir. 
 
AÇIKLAMALAR             :  
 
20/03/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 19/03/2021 tarih ve 3718 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı;“Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 
10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan “Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından feshedilmesine, 9 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesi gereği karar verilmiştir.” 
şeklindedir. 
Buna İLİŞKİN olarak Danıştay’da açmış olduğumuz iptal davası neticesinde Danıştay 
10.Dairesi’nin 07.07.2021 tarihli ve 2021/1582E. Sayılı kararı ile yürütmeyi durdurma 
istemimiz reddedilmiştir.  
 

ANCAK VERİLEN BU KARAR NE HUKUKİ NE DE İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ 

TOPLUMLA İLİŞKİLİ DEĞİLDİR. ZİRA; YÜRÜTMENİN DURDURULMASININ 

REDDİNE YÖNELİK KARAR ŞİDDET MAĞDURU KADIN VE ÇOCUKLAR İÇİN 

İKİNCİL MAĞDURİYET YARATACAK NİTELİKTEDİR. ÇÜNKÜ ERİL ŞİDDET 



Bu sakat algı ise faillerin şiddeti daha da arttırmasına ve kullandıkları gücü kendilerince 
meşrulaştırmalarına ve neticede KADIN VE ÇOCUKLARIN  
DAHA DA FAZLA ÖLMESİNE, SAKATLANMASINA, CİNSEL SALDIRI VE İSTİSMARA MARUZ 
KALMASINA SEBEBİYET VERMEKTEDİR.  
 
Kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin yasa ve yönetmeliklerin ve dayanak 
uluslararası sözleşmelerin eksiksiz uygulanması hem şiddetin önlenmesi hem kadınların 
şiddetten korunması hem de hukuki süreçlerin hızlı ve etkin bir şekilde işlemesi 
bakımından şüphesiz şiddeti de şiddet teamülünü de çok çok aşağıya çekecektir. 
İstanbul sözleşmesinden çekilmek şiddeti arttırmaktan başka bir şeye yaramamış, 
üstelik şiddetin temelinde yatan cinsiyet eşitsizliğini de büyük oranda pekiştirmiştir. 
İstanbul sözleşmesi kadın ve çocuğa yönelik şiddeti sonlandırmaya yönelik şimdiye 
kadar kaleme alınmış en ayrıntılı ve rehber niteliğinde bir kaynaktır. Kadın ve çocuğa 
yönelik şiddet ve istismarı sonlandırmak için elimizdeki en iyi kaynak olan İstanbul 
sözleşmesi tek taraflı bir kararla meclis iradesi hiçe sayılarak ortadan kaldırılmak 
istenmiştir. Şiddeti sona erdirmek isteyenler bu sözleşmeyi devam ettirmek 
isteyenlerdir. Ancak ŞİDDETİN SONA ERMEMESİNİN SEBEBİ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 
DEĞİL, SÖZLEŞMENİN UYGULANMAMASIDIR. 
 
Kadınların yaşayabilmesi ve şiddete maruz kalmaması yani yaşam hakkı için; çocukların 
şiddet ve istismara uğramadığı, küçük yaşta evlendirilmediği; kadın erkek eşitliğinin 
sağlandığı bir toplum için Danıştay 10.Dairesi’nin 07.07.2021 tarihli ve 2021/1582 E. 
Sayılı dosyada yürütmeyi durdurmanın reddine yönelik kararın kaldırılmasını isteme 
zorunluluğu doğmuştur.   
 
S O N U Ç VE İSTEM : Yukarıda yer verilen ve resen gözetilecek nedenlerle; 
 
19/03/2021 tarih ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının iptaline yönelik açılan davada 
yürütmenin durdurulması talebimizin reddine yönelik kararın kaldırılmasına ve dava 
konusu idari işlemle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep 
ederiz. Saygılarımızla. 04/10/2021 
 
 
 

Davacı Antalya Barosu Başkanlığı 
      Adına 

        Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

                                                                                             Antalya Barosu Başkanı 



ALANYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

İHBAR EDEN           : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

 

ŞÜPHELİLER          : 1- ………….. 

      Saray Mah. Atatürk Cad. No.90 Elif Apartmanı Alanya/ANTALYA 

   2- …………………. 

     Saray Mah. Atatürk Cad. No.90 Elif Apartmanı Alanya/ANTALYA 

              3- Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli ( 05……….- 0242 …….)  

   Numaralı Telefonları Kullanan Şahıslar )  

     Yayla Yolu Kavşağı Onur İnşaat İş Merkezi Son Kat 

Alanya/ANTALYA  

 

SUÇ                           :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63.maddesine aykırılık.  

AÇIKLAMALAR        :  

                       Şüpheliler ………… ve ……………… hâlihazırda MAGRO 

HUKUK BÜROSU () firmasında avukatlara münhasır olan hak ve yetkileri 

kullanmaktadırlar. 

            Yine kimliği tespit edilmeyen şahıs ya da şahıslar Yayla Yolu 

Kavşağı Onur İnşaat İş Merkezi Son Kat Alanya/ANTALYA adresinde 0533 077 70 07- 

0242 502 00 77 numaralı telefonlar ile avukatlara münhasır olan hak ve yetkileri 

kullanmaktadırlar. 

                       1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Ve 63.maddesine muhalif 

olmak, ayrıca Türk Ceza Kanununun 157. Maddesine aykırılık nedeniyle ilgililer 

hakkında Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 06.07.2022 tarih ve 57/24 

sayılı kararı uyarınca; suç duyurusunda bulunulmasına karar  verilmiştir.   

 

          1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

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 – 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. 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. 



                    (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.  

 

                                  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.” Denilmektedir.  

  

 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. Maddesi açıkça ifade edildiği 

üzere Avukatlık unvan ve haklarını kullanma yetkisi münhasıran Avukatlara aittir. 

Ancak şikayet dilekçemizin içeriğine eklenen resimlerden alenen görüldüğü üzere 

şikayet olunan şüpheliler levhalarında bile Avukatlık unvan ve yetkisini kullanmaktadır. 

Firma yetkililerinin eylemleri ile vatandaşları özellikle yabancı uyruklu kişileri 

kandırmaya çalıştıkları açıkça ortadadır. Bu nedenle şüphelilerin Türk Ceza Kanununun 

157. Maddesine aykırı davranmış oldukları hususu tartışmasızdır.  

     Mevcut dosyanın özü dilekçe içerisindeki resimlerden görüldüğü 

üzere Avukat olmadığı halde MAGRO HUKUK BÜROSU ( KİMİA GHOLİ & 

MIKAEL GHADIRI ) isimli firmada ve Yayla Yolu Kavşağı Onur İnşaat İş Merkezi 

Son Kat Alanya/ANTALYA adresinde avukatlık hizmeti verilmesidir. Şüpheliler, 

yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil etmiş ve Avukatların 

kullanması gereken hak ve yetkileri kullanmışçasına bazı davranışlar içinde 

bulunmuştur. Şüphelilerin yaptığı eylemler savunma mesleğinin itibarını açıkça 

zedelemekte ve yargıya duyulan güvenin kaybedilmesine sebep olmaktadır.  

Bu itibarla şüphelilerin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın 

yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme zorunluluğu 

tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair 

ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER : Büroların Fotoğrafları, Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim 

Kurulu’nun 06.07.2022 tarih ve 57/24 sayılı kararı v.s. her türlü yasal delil. 

 

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

ile;                          Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması 

için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

21.07.2022                      

                             

 

 

İhbar Eden 

Antalya Barosu Başkanlığı 

                Adına 

 Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

 Antalya Barosu Başkanı 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

  

 

MÜŞTEKİ              : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI-  

    Meltem Mah.3822 Sok. No:7 Barohan Kat:2-ANTALYA 

 

ŞÜPHELİ                :………… (@mertcanli077 kullanıcı isimli twitter kullanıcısı)  

   Mernis   Adresi 

 

SUÇ                      : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet edilerek 5237 

Sayılı TCK Madde 214’e göre Suç İşlemeye Tahrik Suçu ile aynı  Kanunun Madde 

215’e göre Suçu Övme, aynı kanunun Madde 216  Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik 

Suçları ve de Mdde 217 Kanunlara  Uymamaya Tahrik Suçlarının şüphelice, SOSYAL 

MEDYA  ÜZERİNDEN ALENEN İŞLENMESİNE müteakip suç 

duyurumuzdan  ibarettir. 

 

SUÇ YERİ-TARİHİ  : Antalya, 12.03.2022-20.03.2022-30.03.2022-03.04.2022 

tarihlerinde Twitter Sosyal Medya Hesabı üzerinden ALENEN işlenmiştir 

 

AÇIKLAMALAR   : 

 

…………….. (@Mertcanli077) takma ismini kullanan şahıs 30.03.2022 

tarihinde,  Twitter sayfasından "Ulaşılması basit bir zehir varsa yazar mısınız? Benimde 

küçük bebeğim var yarın sokak aralarında koşacak oynayacak okula gidecek ve 

mahallede başıboş köpek çok?" "Ruhsatlı bir av tüfeği edinin.. Diyeceklerim bu kadar 1 

tanesini asfalta yapıştırsan diğerleri de akıllı olur tahminimce ya da zehirli bir çiğ et iş 

görür" " benim bebeğime havlayıp onu korkutacak bir köpeği dahi en acılı şekilde 

öldürmek için elimden geleni yaparım. İtperest olmayın hayvansever olun"  beyanlarını 

içeren paylaşımlar yapmıştır. Şüphelinin paylaşımları sokak hayvanlarına yönelik ciddi 

bir tehlike yaratmış olup şahsın böylesine düşüncesizce hareketi, birçok hayvanın acılar 

içinde ölmesine, hayvan seven vatandaşlarla sevmeyen vatandaşlar arasında ciddi 

sorunlara yol açabilecek niteliktedir.  5199 sayılı Kanun bizler gibi yaşama hakkı olan 

hayvanları koruma amacı ile çıkarılmış bir kanundur. İşbu kanuna eklenen 28/A 

maddesi ile de bir hayvanı öldürmek, hayvana eziyet etmek, zalimce muamelede 

bulunmak, işkence etmek de suç kapsamına alınmıştır. İlgili maddede; " 12 nci madde 

kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) 

bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil 

hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." denmektedir. 



5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir; 

Suç İşlemeye Tahrik Madde 214; 

(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. 

Suçu ve Suçluyu Övme Madde 215’ e göre; 

(1)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 hâlinde, 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Madde 216; 

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip 

bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu 

nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 

dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu 

barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. 

Kanunlara Uymamaya Tahrik Madde 217; 

(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya 

elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. 

 

3-5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 4’E GÖRE; TÜM 

HAYVANLAR   EŞİT BİR ŞEKİLDE DOĞAR VE BU HAYVANLAR HİÇBİR 

FARK GÖZETMEKSİZİN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR. YAŞAYAN TÜM 

HAYVANLARIN BAKIMI, KORUNMASI VE ACI VERİCİ DAVRANIŞLARDAN 

UZAK TUTULMASI İÇİN UYGUN ÖNLEMLER ALINMALIDIR. Son dönemlerde 

medyanın da sokak hayvanlarını hedef göstermesi ile bu tarz olaylar sıklıkla yaşanmaya 

başlamıştır.  Bu şahıs gibi hesapların da bu tarz  propagandalara alet edilmesi birçok 

hayvanın yaşam hakkının ihlaline sebep olmaktadır. Bu sebeplerle bu tarz olaylarda 

ivedilikle soruşturma ve kovuşturma başlatılması, şahısların cezalandırılması işbu 

suçların işlenmesini engelleyecektir. Siz Sayın Cumhuriyet Savcıları olarak bu  olaylara 

müdahale etmez iseniz hayvan hakları ihlalleri hızlı bir şekilde artmaya devam 

edecektir.       Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere; şahıs hakkında ivedilikle TCK 214, 

215, 216, 217 maddeleri      kapsamında dava açılmasını talep etme zorunluluğumuz 

doğmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER : TCK, 5199 sayılı yasa, CMK ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER :  şüphelinin twitter paylaşımları, 

 

  1-https://twitter.com/mertcanli077/status/1510470533011361792?s=24 

  2-https://twitter.com/mertcanli077/status/1509104387356041220?s=24 

  3-https://twitter.com/mertcanli077/status/1505623967532466178?s=24 

  fotoğraflar,  videolar vs her türlü yasal delil 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve Sayın Savcılığınızca resen 

dikkate  alınacak hususlarla, şüphelinin cezalandırılması amacıyla hakkında  kamu 

davası açılmasını saygılarımızla talep ederiz.14/04/2022 

 

                               

 

Antalya Barosu Başkanlığı Adına 

      Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

        Antalya Barosu Başkanı 

 

 

EK  : Twitter paylaşımlarının görüntüsü 4 sayfa. 



GÜLNAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                                          Meltem Mah. 3822.Sok. Barohan Kat:2/Antalya 

MAKTUL                                 : ……………………….  

 

MAĞDURLAR                       :  Şüpheliler yanında kalmaya devam eden  açık  kimlik bilgilerini 

tespit edemediğimiz çocuklar  

ŞÜPHELİLER                                 :1-……………. 

     2- …………….  

                                      3- …………….  

                                      4- Soruşturma Sürecinde Tespit Edilecek Sair Şüpheliler  

SUÇ                                               :  Altsoy Çocuğa Karşı İşlenen; Çocuğun Nitelikli cinsel 

İstismarı, Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak 

ya da Yakalanmamak Amacıyla Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini                        

Savunamayacak Durumda Bulanan Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürme, 

AÇIKLAMALAR                         :      

Basına yansıyan haberlerden 3 yaşındaki  maktul …………’ın ; 10.11.2021 tarihinde  evlerinin 

önünde oynarken kaybolduğu, kaybolduktan yaklaşık 10 gün sonra kaybolduğu yere 7 km 

mesafede DAĞLIK / KAYALIK alanda çıplak vaziyette cansız bedenine ulaşıldığı, 

ayakkabılarının ve üzerinden çıkarıldığı değerlendirilen giysilerinin ise olay mahallinde  cesede 

yakın bir yere  bırakılmış olduğu  bilgilerine ulaşılmıştır.  

Gene basından edinilen bilgilerden; yürütülen soruşturma kapsamında bebek …….'nin ölümü 

ile ilgili olarak  aralarında anne …………., Baba …………, dede ………..'ın da bulunduğu 8 

kişi gözaltına alınmış, DEDE …………. tutuklanmış diğer şüpheliler serbest bırakılmıştır.  

Basından  ve sosyal  medyadan kamuoyuna yansıyan  son haberlerden ise "yapılan DNA  

incelemesi neticesinde  bebek ……… ve 13 yaşındaki  ablasının biyolojik babasının   DEDE 

…………… olduğu, aile içinde yaşanan tecavüz ve cinsel istismar olaylarının diğer şüpheliler 

………….. VE …………..'ın bilgisi dahilinde  gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

Türkiye’nin de taraf olduğu ve Anayasa uyarınca kanun hükmünde olan Uluslararası 

Sözleşmeler, Anayasa, Çocuk Koruma Kanunu ve TCK’nın emredici hükümleri uyarınca;   



BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 3.  Maddesi “Kamusal ya da özel sosyal yardım 

kuruluşları, mahkemeler, idari makalar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları 

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

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

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

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

veya korunmasından sorumlu kurumların, hizmet ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, 

personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği açısından, yetkili makamlarca konulan 

ölçülere uymalarını taahhüt ederler.”  

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19. Maddesi; “ bu sözleşmeye taraf olan 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 ve 

suistimale, ihmal ya da ihmalkar muameleye, ırza geçme dahil her türlü istismar ve kötü 

muameleye karşı korunması için yasal, idari toplumsal, eğitsel önlemleri alırlar” , 

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 27. Maddesi; “her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal,  

ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı vardır”  

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 39. Maddesi; “Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü 

ya da suistimal, işkence ya da her türlü zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da 

ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağduru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan 

sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan 

tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuşturma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, 

özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda gerçekleştirilir.” Hükümleri ile tüm taraf 

devletler çocukların sağlık ve güvenli bir ortamda yetişmesi, ruh ve beden sağlıklarının 

korunması için gerekli tedbirleri almayı kabul etmişlerdir.  

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü Ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin  

4. Maddesi; “Taraflardan her biri, çocukların cinsel sömürü ve istismarının her türünü 

engellemek ve çocukları korumak için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır.”  

14. Maddesi “Taraflardan her biri, mağdurların kısa veya uzun süreçte, fiziksel ve psiko-sosyal 

iyileşmelerine yardım etmek için gereken yasal ve diğer tedbirleri alır. Bu fıkra uyarınca alınan 

tedbirler çocuğun görüşleri, ihtiyaçları ve kaygılarını dikkate alır. 

Hükümleri ile taraf devletler çocukların cinsel istismara uğramalarının önlenmesi ve cinsel 

istismar mağduru çocukların korunması için gerekli tedbirleri almayı kabul etmişledir.  

5237 S. TCK’nın 103. Maddesi; (1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on 

beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması 

hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun 

failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya 

vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel İstismar 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.  



(3) Suçun;  

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, 

d) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı 

kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 

e) 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, 

f) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 

bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, 

g) 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 İstismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine 

neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet 

hapis cezasına hükmolunur.  

5237 S. TCK 82. Maddesi; Kasten öldürme suçunun; 

 a) Tasarlayarak, 

 b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek, 

 c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal 

silah kullanmak suretiyle, 

 d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı, 

 e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye 

karşı, 

 f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı, 

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

 h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak,  ya da 

yakalanmamak amacıyla, 

i) Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,  

j) Kan gütme saikiyle, 

k) Töre saikiyle, 

İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.  

5237 S. TCK’nın  233. Maddesi; (1) Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma 

yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır…… (3) Velayet hakları kaldırılmış olsa da, itiyadi sarhoşluk, uyuşturucu veya 

uyarıcı maddelerin kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi 

özen noksanlığı nedeniyle çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan 

ana veya baba, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  



5237 S. TCK’nın  257. Maddesi; (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, 

görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun 

zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  (2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller 

dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin 

mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan 

kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”   

5237 S.TCK2’nın 279. Maddesi; (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir 

suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde 

bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun, adli kolluk görevini yapan kişi tarafından 

işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

5237 S. TCK’nın 280. Maddesi (1) 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. (2) 

Sağlık mesleği mensubu deyiminden tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti 

veren diğer kişiler anlaşılır.” Hükümleri doğrultusunda değerlendirme yapılması zorunluluğu 

bulunmaktadır.  

5- 1136 Sayılı Kanun 76. Maddesi gereğince  hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını 

korumak ve savunmakla yükümlü olan Antalya Barosu olarak; Halen  serbest bırakılan 

şüpheliler yanında kalmaya devam ettikleri  anlaşılan diğer çocuklar hakkında acil koruma 

kararı  alınarak  çocuklar hakkında sağlık  ve barınma tedbirlerinin uygulanmasını, Şüpheliler 

yanında kalmaya devam ettikleri  anlaşılan diğer çocukların ihmal ve istismara maruz kalıp 

kalmadıkları yönünde ayrıca tahkikat yürütülmesini, Tüm  şüpheliler yönünden 

TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİNİ,  BEBEK MÜSLÜME'ye  yönelik olarak çocuğun  

nitelikli cinsel istismarı ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini 

Kolaylaştırmak ya da yakalanmamak Amacıyla   Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından 

Kendisini    Savunamayacak Durumda Bulanan Altsoydan Akrabayı    Kasten Öldürme 

suçlarından   şüpheliler hakkında   kamu davası açılmasını talep  zorunluluğu hasıl olmuştur.  

II- SONUÇ VE İSTEM: 
 

         Arz edilen nedenlerle;  

         Halen  şüpheliler yanında kalmaya devam ettikleri  anlaşılan diğer çocuklar hakkında acil 

koruma kararı  alınarak  çocuklar hakkında sağlık  ve barınma tedbirlerinin uygulanması 

yönünde adli ve idari önlemlerin alınmasına,  

         Şüpheliler yanında kalmaya devam ettikleri anlaşılan diğer çocukların ihmal ve istismara 

maruz kalıp kalmadıkları yönünde ayrıca tahkikat yürütülmesine, 

         Tüm  şüpheliler yönünden TUTUKLAMA KARARI VERİLMESİNİ,  

         BEBEK MÜSLÜME'ye yönelik olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve bir suçu 

gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini Kolaylaştırmak ya da yakalanmamak 

Amacıyla   Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda 

Bulanan Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürme suçlarından şüpheliler hakkında kamu davası 

açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. Saygılarımızla. 30/11/2021 

 

 

     Antalya Barosu Başkanlığı Adına 

       Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

       Antalya Barosu Başkanı 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYETÇİ          : Antalya Barosu Başkanlığını Temsilen Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

Meltem Mh. 3808. Sk. No:7 07030 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİLER       : 1-…………. 

              2-…………..-önceki yetkili 

              3-…………..-Rota İdari ve Mali Danışmanlık Ltd. Şti. yetkilisi 

4-……………-WEB sitesinde insan kaynakları müdürü olarak 

geçmektedir ve tespit edilecek diğer şüpheliler 

ADRES          : Alsancak Mh. Kıbrıs Şehitleri Cd. Yümtaş BlokNo:96/502 

Konak/İZMİR 

İLETİŞİM BİLGİLERİ: 05………. 

Müşteri Hizmetleri: 0850 441 7 444  

Mail: basvuru@rotamali.com 

Web: www.rotamali.com 

SUÇ: Avukatlık Kanununa Muhalefet, Kişisel verilen hukuka aykırı olarak işlenmesi, 

dağıtılması, kullanılması,WEB sitesi içeriğinin haksız kazanç elde edilmesi amacıyla suça 

yönelik kullanılması sebebiyle erişim engeli konulması, 

SUÇ TARİHİ    : 2021-2022 

DİLEKÇE KONUSU: Avukatlık Kanununa Muhalefet, kişisel verilerin hukuka aykırı 

şekilde işlenmesi ve kullanılması sebebiyle belirtilen şüpheliler ve iletişim bilgileri 

kullanılarak tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak 

cezalandırılmaları amacıyla dava açılması ve yukarıda belirtilen web sitesinin içeriğine 

erişim engeli kararı verilerek erişimin engellenmesi taleplerini içerir dilekçemizdir.  

AÇIKLAMALAR:  

Aşağıdaki metin SMS olarak KVKK'ya aykırı olarak elde edilerek tespit edilen numaralara 

gönderilmiştir.  

Metinde;  

-----Vakıfbank'tan 2014 yılı ve sonrasında çekmiş olduğunuz kredilerde;  

"HALDEN ANLAYAN PAKET" ve "KAZANDIRAN TARİFE" adı altında USULSÜZ 

olarak yapılan kesintilerin geri alınabilmesi ve 2021-2022 yıllarında çekmiş olduğunuz  

kredilerdeki "KREDİLİ HAYAT SİGORTA POLİÇELERİ"nin yeniden düzenlenip ücret 

farkının tarafınıza iadesi için;  

Rota İdari ve Mali Danışmanlık Ltd. Şti., ÜCRETSİZ olarak hukuki yardım yapmaktadır. 

Tüm memur, işçi ve emekçi kardeşlerimiz faydalanabilir.  



Firma yetkilileri ile görüşmek için aşağıdaki  

numaralardan iletişime geçebilirsiniz.  

İrtibat: 

ANTALYA BÖLGESİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ: 

Sinan ÜNAL: 05050304966 

Müşteri Hizmetleri: 0850 441 7 444  

Mail: basvuru@rotamali.com 

Web: www.rotamali.com------ 

Şeklinde bilgiler geçmektedir.  

Oysa Avukatlık Kanunu'nun Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması 

başlıklı 63. Maddesi; "Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar ve işten yasaklanmış olan 

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

ve avukatlar ait diğer yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmıyanlar 

avukatlık unvanını da  taşıyamazlar. 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 aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet savcısı tarafından beşyüz 

Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

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. 

" amir hükmünü içermektedir.  

Avukatlık Kanunu'nun 35. Maddesi ise yalnız avukatların yapabileceği işler başlığını taşır 

ve sadece avukatlar tarafından yapılabilecek işleri tanımlar.  

Bu maddeye göre;  

"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." 

Yukarıda belirtilen SMS içeriğinden anlaşılacağı üzere kişilerin  adli işlerinin başkaca 

firmalarca ya da avukat olmayan kişilerce takibi mümkün değildir.  



Kaldı ki bunların avukatlarca dahi ÜCRETSİZ OLARAK takibinin imkanı 

bulunmamaktadır. Avukatlarca yapılan ücretsiz işlerin dahi devamlılık arzetmeyecek 

şekilde ve baroya bildirim zorunluluğu kapsamında kalınarak yapılabileceği, her yıl ilan 

edilen AAÜT'de belirtilen sınırların altında iş almak disiplin cezasını gerektirir niteliktedir.  

Tüm bunların yanında kişilerin kişisel bilgilerinden olan telefon numaralarının hukuka 

aykırı olarak  elde edilmesi ve bunların kullanılması TCK 135 vd. Maddelerince cezayı 

gerektirir bir fiildir.  

Ayrıca internet üzerinden yapılan kısa bir araştırma ile kişilerin üzerinden esas 

sözleşmelerinde bulunmayan bir faaliyet alanına yönelik çalışma içermektedir. 

Danışmanlık uzmanı olduğunuz konu hakkında verilen bir danışma hizmetidir. Avukat 

bulmaya yönelik olarak verilen hizmet aracılıktır. 

Avukatlık Kanunu'nun Avukata çıkar karşılığı iş getirme başlıklı 48. Maddesi uyarınca 

suçtur. 48. Maddeye göre;  

"Avukat veya iş sahibi tarafından vadolunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir 

çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı 

aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz." 

Avukatlık Kanunu'nun 95. Maddesinin 1. Fıkrasının 4. bendi gereğince;  

Meslekî ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve 

meslekî görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına 

yönelik hak ihlâllerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda 

her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak, baro yönetim kurulunun başlıca görevleri 

arasındadır.  

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi internet sitesinde yapılan incelemede 2021 yılının Ekim 

ayında kurulduğu ve ana sözleşmesinde hukuk alanında başkaları adına faaliyette 

bulunmaya yönelik bir maddenin bulunmadığı, adli işlerin takibine yönelik  olarak 

yapılabilecek bir danışmanlık hizmetinin bizim ülkemizde yasalara aykırı olduğu 

gözetildiğinde(Av. Kn. 48. Madde) esas sözleşmesinde yazan faaliyet alanlarının hiçbiri  

ile bağdaşacak şekilde bir danışmanlık hizmeti vermediği, kaldı ki avukat bulma yönünde 

bir danışma hizmeti vermenin hayatın olağan gerçeklerine ve yasalara aykırı olduğu, 

kişilerin kendilerinin de avukatlarla görüşme serbestisi ve imkanı bulunduğundan bu yönde 

bir yardıma ihtiyaç duymadan yapabilecekleri nazara alındığında, yapılan işin haksız 

kazanç elde etmeye yönelik bir çalışma olduğu, yukarıda sayılan kanun maddelerinin 

tamamını ihlal eder nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.  

Son yıllarda ülkemizde bu ve buna benzer şekillerde kanundaki boşlukların kullanılarak, 

kişilerin dolandırıldıkları, haksız kazanç elde etmeye yönelik işlemlerin aleyhlerine veya 

kişilerin üzerinden yapıldığı bilinen bir gerçektir. Barolar tüm görevlerinin yanında barolar; 

Avukatlık Kanunu'nun 95. Maddesinin 1. Fıkrasının 21. Bendi uyarınca "Hukukun 

üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik 

kazandırmakla da kanunen görevlendirilmiş bir kamu kuruluşu ve meslek örgütleridir.   



5651 sayılı Yasa'nın 8/A maddesinin 1.  Fıkrası gereğince yaşam hakkı ile kişilerin can ve 

mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin 

önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya bir kaçına bağlı olarak 

hâkim tarafından da erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Bu sebeple sayın savcılık 

tarafından belirttiğimiz suçların işlenmesinin engellenmesi amacıyla yukarıda belirtilen 

web sitesine veya bilirkişi vasıtasıyla belirlenecek bir kısmının erişiminin engellenmesine 

dair talepte bulunulmasını talep ederiz.  

Tüm bu sebep ve gerekçelerle adı geçen şüpheliler ve tespit edilecek diğer bölge ve merkez 

temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir.  

DELİLLER: SMS görseli, telefon numaralarının gsm operatörleri üzerinden araştırılması 

ile adres ve diğer şüphelilerin tespiti, ticaret sicil gazetesi ilan sayfası suretleri, şikayetvar 

isimli siteden  elde edilen örnek mahiyetinde bir adet şikayet görseli, bilirkişi, tanık vs elde 

edilecek tüm deliller.  

İSTEM SONUCU : Anılan nedenlerle;  

Belirtilen şüpheliler ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında belirttiğimiz tüm suçlar 

açısından tahkikat yapılarak cezalandırılmaları amacıyla dava açılmasına,  

5651 sayılı Yasa'nın 8/A maddesi uyarınca hâkimden erişim engellenmesine yönelik talepte 

bulunulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz.  

 

 
 

               ANTALYA BAROSUNU TEMSİLEN  

               BARO BAŞKANI 

                                                                                     Av. HÜSEYİN GEÇİLMEZ 

 

Eki: 

Ticaret sicil gazetesi ilan görselleri 

Şikayetvar.com isimli siteden şikayet ilan görseli 

Web sitenin görsellerinin savcılığınızca tespiti önem arzetmektedir. 

 



 DANIŞTAY İLGİLİ DAİRE BAŞKANLIĞINA 

Gönderilmek üzere 

ANTALYA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE 

 

               YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 

                     VE DURUŞMA İSTEMLİDİR.   

 

DAVACI              : ANTALYA BAROSU (V.N: 1420059205) 

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

DAVALI              : KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU   

                                Nasuh Akar Mah. 1407. Sk. No:4 Çankaya/ANKARA   

KONU         : 25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Kararı ile yürürlüğü konulan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programının 

Başvuru Başlıklı 7.2. maddesinin dava süresince durdurulması ve iptali  istemidir.   

İLAN TARİHİ: 

 Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar   

Hakkında Tebliğ 06.12.2021 tarihli Resmi Gazetede; Veri Koruma Görevlisi 

Belgelendirme Programı ise Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kvkk.gov.tr alan 

adına   

sahip internet sitesinde 07.12.2021 tarihinde ilan edilmiştir.    

AÇIKLAMALAR: 

                 25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 

Programının Başvuru Başlıklı 7.2. maddesinde “Veri Koruma Görevlisi Sertifika 

sınavına, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu 

tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin, en az dört yıllık lisans 

eğitimi veren fakültelerinden mezun olanlardan sınav tarihinden önceki son 4 yıl 

içerisinde Katılım Belgesi almış olan veya geçerli bir Veri Koruma Görevlisi 

Sertifikasına sahip olanlar başvuru yapabilir.” Şeklindeki yayımlamış mevcut 

düzenlemesi ile yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının değil diğer fakülte 

mezunlarının da Veri Koruma Görevlisi Sertifika sınavına katılım yolunu açmış 

bulunmaktadır. Ancak söz konusu düznleme idare hukuku ilkeleri başta olmak üzere  

hukuka aykırı olmakla ayrıntıları ile aşğıda belirteceğimiz bahse konu düzenleyici 

işlemlerin iptali gerekmektedir.  

DAVA AÇMA EHLİYETİ VE GÖREVLİ MAHKEMEYE İLİŞKİN 

BEYANLARIMIZ;  



                           1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 76. Maddesinde; 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.” şeklinde tanımlanmıştır.Antalya Barosu olarak İYUK m.2/a uyarınca 

iptal davası açma hakkına sahiptir. 2575 sayılı Danıştay Kanunu m.24/1(c) hükmü 

gereğince, mevcut davamızda görevli olan mahkeme İlk derece mahkemesi olarak görev 

yapmak üzere Danıştay’dır.  

İPTAL TALEBİMİZİN GEREKÇELERİ 

                           06.12.2021 tarihli Personel Sertifikasyon Mekanizmasina İlişkin Usul 

Ve Esaslar Hakkinda Tebliğinin 11. Maddesinde “Sınav tarihinden önceki son 4 yıl 

içinde katılım belgesi almış olanlar veya geçerli bir veri koruma görevlisi sertifikasına 

sahip olanlar arasından programda belirlenen şartları haiz olanlar veri koruma 

görevlisi sertifikası sınavına başvurmaya hak kazanırlar.” Denilmektedir.  

             Akabinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun resmi sayfasında 

07.12.2021  tarihinde yayımlanan 25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri 

Koruma Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 

Programının Başvuru Başlıklı 7.2 maddesinde “ en az dört yıllık lisans eğitimi veren 

fakültelerinden mezun olanlardan” şeklindeki düzenlemesi ile yalnızca hukuk 

fakültesi mezunlarının değil tüm fakülte mezunlarının Veri Koruma Görevlisi Sertifika 

sınavına katılabileceklerini resmi olarak ilan edilmiştir.  

6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yükümlülüklere İlişkin İlgili 

Kanun Maddeleri ve Değerlendirmeleri Şu Şekildedir; 

 

 KVKK m.4/1: “Kişisel veriler, ancak bu Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen 

usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.” 

 

 KVKK m.4/2: Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulması 

zorunludur: 

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. 

a) Doğru ve gerektiğinde güncel olma. 

b) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. 

c) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. 

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 

muhafaza edilme ilkeleridir.  

 

                Bu maddede yer alan veri işleme ilkelerinin her kişisel veri işleme 

faaliyeti için irdelenmesi hukuki yönden bir incelemeyi gerektirmektedir.  

                Örneğin; ‘kişisel verilerin gereği kadar muhafaza edilmesi’ ilkesi farklı 

mevzuatlara göre tayin edilebilecek bir durumdur. Bir sözleşmedeki kişisel verilerin 

saklama süresinin belirlenmesi ve o sözleşmeye binaen oluşacak uyuşmazlık 

zamanaşımını bilmeyi gerektirmektedir.   



               Bir başka örnek; amaçla bağlantılı, sınırlı ölçülü veri işleme ilkesinin 

değerlendirilmesi de belli bir hukuk nosyonuna sahip olmayı, Kişisel Verilerin 

Korunması Kurulu kararlarını düzenli takip etmeyi gerektirmektedir. Nitekim; bu 

ilkenin yanlış yorumlanması sonucu birçok idari yaptırım uygulanmıştır. Ekte Kişisel 

Verilerin Korunması Kurumu tarafından https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5413/Islenme-

Amacinin-Gerektirdiginden-Fazla-Kisisel-Veri- Islenmesi-Aktarilmasi-Veri-

Minimizasyonu-Ilkesine-Aykirilik-linki ile yayınlanan ihlal kararının ekran 

görüntüsünü sunuyoruz. 

(Ek2:https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5413/Islenme-Amacinin-Gerektirdiginden-Fazla-

Kisisel-Veri Islenmesi-Aktarilmasi-Veri-Minimizasyonu-Ilkesine-Aykirilik- linki ekran 

görüntüsünden alıntıdır. Erişim: 04.01.2022, Saat: 14:47) 

 KVKK m.5/1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 

 KVKK m.5/2 Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası 

aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: 

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya 

rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 

hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. 

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 

kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. 

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması. 

             d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. 

              e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu 

olması. 

             f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

Mevcut kanun maddesine istinaden öncelikle verinin özel nitelikli olup olmadığının 

analiz edilmesi, ardından veri işleme istisnaları kapsamına girip girmediğinin 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Verinin özel nitelikli olup olmadığı, hangi veri 

işleme istinası kapsamında işleneceği; hukukun diğer tüm alanları gibi doktrin, 

içtihatlar vs. değerlendirilip muhakeme edilerek analiz edilmektedir. 



Nitekim uygulamada bu durumun yanlış analiz edilmesinden dolayı birçok yaptırım 

kararı verilmiştir. Ek2’de sunduğumuz ekte   görüleceği üzere KVK Kurumu; 

gereğinden fazla kişisel veri aktarımın KVKK m.5/2-ç’de yer alan “hukuki 

yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında değerlendirilemeyeceği” yönünde karar 

vermiştir. 

 KVKK m.10/1 Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya 

yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; 

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, 

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, 

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür. 

               Aydınlatma Metinleri, KVKK 10. maddesinde belirtildiği üzere belli şekil 

şartlarını taşıyan ve içeriğine dikkat edilmesi gereken, hukuki  metinlerdir. Aydınlatma 

Yükümlülüğü’nü yerine getirirken, kanun, içtihatlar ve doktrin titizlikle takip 

edilmelidir. Nitekim KVK Kurulu bir bankaya bu konu ile ilgili olarak yaptırım 

uygulamıştır. Anılan yaptırım https://kvkk.gov.tr/Icerik/6844/2020-765  ile kamuyla 

paylaşılmıştır. 

 KVKK m.12  ”Veri sorumlusu;  

a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,  

b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,  

c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini 

temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak 

zorundadır.” demektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı 

kişisel veri güvenliği rehberinde idari ve teknik tedbirler açıklanmıştır. İdari ve 

teknik tedbirler tablonun sonunda özet olarak belirtilmiştir. 

                     Belirtilen tüm yükümlülükler hukuki incelemenin neticesinde yerine 

getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Teknik tedbirlerin hukuki yönden yerine 

getirilmesi gerekmese de, hangi tedbirin uygulanacağını analiz etmek hukuki yönden 

bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Özetle; Kişisel veri güvenliği teknik tedbirleri ve 

birkaç yükümlülük daha dışında, bütün KVKK yükümlülükleri hukuki yönden yerine 

getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik uyarınca; kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak saklama imha 

politikası hazırlanması da Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtla yükümlü veri 

sorumlularının bir diğer yükümlülüğüdür. 



Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında 

Yönetmelik uyarınca; kişisel veri işleme envanterine dayalı olarak saklama imha 

politikası hazırlanması da Veri Sorumluları Sicili’ne kayıtla yükümlü veri 

sorumlularının bir diğer yükümlülüğüdür. 

Kişisel veri saklama ve imha politikasının kapsamı 

M.6 – (1) Kişisel veri saklama ve imha politikası asgari olarak; 
a) Kişisel veri saklama ve imha politikasının hazırlanma amacına, 
b) Kişisel veri saklama ve imha politikası ile düzenlenen kayıt ortamlarına, 
c) Kişisel veri saklama ve imha politikasında yer verilen hukuki ve teknik terimlerin tanımlarına, 
ç) Kişisel verilerin saklanmasını ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin 
açıklamaya, 
d) Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin 
önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere, 
e) Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlere, 
f) Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev 
tanımlarına, 
g) Saklama ve imha sürelerini gösteren tabloya, 
ğ) Periyodik imha sürelerine, 

h) Mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu 

değişikliğe ilişkin bilgileri kapsar. 

Kişisel veri işleme envanteri; veri sorumlusunun tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde 

işlenen kişisel verilerinin KVKK m.4’te yer alan veri işleme ilkeleri, KVKK m.5 veya 

m.6’da yer alan kişisel veri işleme istisnaları kapsamında değerlendirildiği bir tablodur. 

Envanterde yapılan değerlendirme, hukuki bir değerlendirmedir. Saklama ve imha 

protokolleri, şekil şartlarına ve içeriğinde dikkat edilmesi gereken hukuki metinlerdir. 

İptali İstenen Düzenleyici İşlemler, Avukatlık Kanunu’nda Yer Alan ve Normlar 

Hiyerarşisi’nde Üzerlerinde Bulunan Hükümlere Açıkça Aykırılık Teşkil Etmektedir.  

               Veri koruma görevlisi kavramı, daha önce hukuk sistemimizde 

düzenlenmemişken bu Tebliğ ile birlikte hukuk sistemimize girmiştir. Veri koruma 

görevlisi tanımı,  Tebliğ m. 6/1’de belirtilmiştir.  Buna göre veri koruma görevlisi, 

Katılım belgesini alan kişilerden sınavda başarılı olanlar veri koruma görevlisi unvanını 

kullanmaya hak kazanan gerçek kişi şeklinde ifade edilmektedir. Anılan tebliğe dayalı 

olarak hazırlanan ve iptali istenen diğer düzenleme olan Veri Koruma Görevlisi 

Belgelendirme Programı m.6/5 “Öğrenme Çıktıları” başlığında veri koruma görevlisinin 

yetkin olması gerektiği hususlar belirtilmiştir.  

             1136 sayılı Avukatlık Kanunu 35/1 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 evrakı düzenlemek, yalnız baroda 

yazılı avukatlara aittir.”. 

             Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı Öğrenme çıktıları ve 

avukatlık kanununda yalnızca avukatların yapabileceği işler kapsamına giren işlemler 

düşünüldüğünde; avukat olmayan kişilerin Veri Koruma Görevlisi Sertifika sınavına 

katılmaları da, böyle bir görevi üstlenmeleri de kanunen mümkün değildir. 



Ancak; Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı m.7/2, “Veri Koruma Görevlisi 

Sertifika sınavına, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim 

Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla  yabancı üniversitelerin, en az dört yıllık 

lisans eğitimi veren fakültelerinden mezun olanlardan sınav tarihinden önceki son 4 

yıl içerisinde Katılım Belgesi almış olan veya geçerli bir Veri Koruma Görevlisi 

Sertifikasına sahip olanlar başvuru yapabilir.” demektedir. Bu nedenle belirtmiş 

olduğumuz düzenlemeler; Avukatlık Kanunu’na ve normlar hiyerarşisine açıkça 

aykırılık teşkil etmektedir. Avukatlık tekelinde olan iş ve işlemlerin, sınavlarla ya da 

farklı gerekçeler kapsamında ve bir tebliğ aracılığı ile avukat olmayan kişilere de 

tanınması hukuka aykırıdır. 

Yukarıda ayrıntıları ile açıklandığı üzere Kişisel Verilerin  Korunması alanı bir hukuk 

disiplini olduğundan bu alanda çalışma yetkisi Avukatlık  Kanunu’  nun  35’  inci  

maddesi  uyarınca  münhasır  olarak  avukatlara  aittir.  Avukatlık  Kanunu’ nun 35’ inci 

maddesi olmasaydı bile (yani avukatlık tekeli bulunmasaydı) Kişisel  Verileri  Koruma  

Kurumu  tarafından  07.12.2021  tarihinde  yayımlanan  “Veri  Koruma  Görevlisi 

Belgelendirme Programı” nın “Başvuru” başlıklı 7.2’nci maddesi yine de hukuka  aykırı 

olacaktı. Şöyle ki;   

                 Her idari işlemin genel amacı kamu yararının sağlanmasıdır. İdareye 

görevlerini yerine getirirken bir miktar takdir yetkisi tanınmış ise de idarenin takdir 

yetkisi objektif ölçütlerle ve hizmetin gerekleri ile sınırlıdır. Kişisel Verilerin  

Korunması alanının hukukçuların görev alanına girdiği, işin niteliği sebebiyle 

hukukçu  olmayan kişilerin bu alanda çalışmasının mümkün olmadığı hususu, bu 

alanda uzman  olmayan sıradan bir vatandaşın bile kabulünde iken bu alanı regüle eden 

Kişisel Verileri  Koruma Kurumu’ nun herhangi bir dört yıllık lisans mezuniyetini Veri 

Koruma Görevlisi  olmak için yeterli bulmasını anlamakta güçlük çekmekteyiz.  

             Kurumun bu kararı 2016 yılından itibaren saygın hukuk akademisyenleri 

ve avukat meslektaşlarımızın çabaları ile oluşturulmaya çalışılan kişisel verilerin 

korunması bilincinin ve kültürünün yok edilmesine zemin hazırlayacaktır. Bu  uygulama  

sonucu  Öğretmenlikler,  Su  Ürünleri,  İlahiyat, Aile ve Tüketici Bilimleri, 

Antropoloji, Arap Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve  Edebiyatı, Hemşirelik, Hititoloji, 

Sosyoloji…  gibi hukuk bilimi ile ve kişisel verilerin korunması disiplini ile hiçbir 

ilgisi ve alakası bulunmayan lisans  bölümü mezunları Kişisel Verilerin Korunması 

alanında hizmet vermeye ve danışmanlık  yapmaya başlayacaktır. Mevcut durumda 

sadece avukatlar tarafından verilen bir hizmet, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 

kararı ile adeta tüm halka açılmaktadır.    

Nasıl ki İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çevre Görevlisi gibi meslekleri 

yapmak  isteyen kişiler için bu meslekler ile bağlantılı olan lisans mezuniyetleri 

aranıyor ise Veri  Koruma Görevlisi olmak için de ilgili lisans mezuniyeti şartı 

aranmalıdır ki bu alanın da  hukuk olduğu tartışmasızdır. Bütün bu durumlar birlikte 

düşünüldüğünde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun iptalini talep ettiğimiz 

düzenlemelerinde bir kamu yararı bulunmamaktadır. 



Yürütmenin Durdurulması Talebi   

                İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun 27’nci maddesinin 2’ nci fıkrasına 

göre idari işlemin  uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması 

ve idari işlemin açıkça  hukuka   aykırı   olması   şartlarının   birlikte   gerçekleşmesi   

durumunda   yürütmenin  durdurulması kararı verilebilir. Ayrıntılı olarak açıklanan 

sebeplerle dava konusu idari işlemler açık bir şekilde hukuka aykırıdır.    

                Sayın  Mahkemenizce  yürütmenin  durdurulması  kararı  verilmemesi  

durumunda  dava  konusu  tebliğ  ve  program  çerçevesinde  davalı  idare  tarafından  

sertifikasyon  süreçleri  tamamlanacak ve avukat, hukuk fakültesi mezunu olmayan 

sadece dört yıllık lisans mezunu olan  kişilere sertifika verilecek ve bu kişiler Veri 

Koruma Görevlisi unvanını kazanacaktır. Sayın  Mahkemenizce iptal kararı verilene 

kadar süreçte bu belgeleri elde eden kişiler kazanılmış  hak gibi çeşitli iddialarda 

bulunabilecek olup bu durumda da sayın mahkemenizce verilecek  olan  iptal  kararının  

uygulama  açısından  bir  anlamıkalmayacağı  gibi  kazanılmış  hak  iddiaları sebebiyle 

taraflar arasında yeni hukuki ihtilafların gündeme gelmesi de söz konusu  olabilecektir. 

Bu sebeple de somut olayda telafisi güç veya imkansız zararların varlığı konusunda 

bir şüphe bulunmamaktadır.    

              Dava konusu düzenlemenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

27. Maddesi gereğince davalı idarenin savunmasının alınması beklenmeksizin 

yürütmesinin durdurulması gerekmektedir. 

HUKUKİ NEDENLER: Anayasa, İYUK, KVKK ve sair ilgili mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER : Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız 

saklı kalmak kaydıyla;  

1. 25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararı ile 

yürürlüğü konulan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı 

2. 06.12.2021 tarihli Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar   

Hakkında Tebliğ 

3. Tanık beyanları, bilirkişi incelemesi, keşif, yemin, isticvap ve sair her türlü yasal 

delil. 

 

SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle: 

1. Davamızın kabulü ile 25.11.2021 tarihli ve 2021/1178 sayılı Kişisel Verileri Koruma 

Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme 

Programının Başvuru Başlıklı 7.2. maddesinin iptaline, 

Antalya Barosu Başkanlığı Adına 

       Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

       Antalya Barosu Başkanı 

EKİ :  1- https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/7512d0d4-f345-41cb-bc5b-

8d5cf125e3a1.pdf linkinde yer alan kişisel veri güvenliği rehberi  
2- https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5413/Islenme-Amacinin-Gerektirdiginden-Fazla-Kisisel-Veri 

Islenmesi-Aktarilmasi-Veri-Minimizasyonu-Ilkesine-Aykirilik- linki ekran görüntüsü 
3- İptal davamıza konu“Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 

4- İptal davamıza konu Veri Koruma Görevlisi Belgelendirme Programı 



DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULUNA 

Sunulmak üzere 

DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİNE 

Gönderilmek üzere 

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞINA 

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI  

VE DURUŞMA İSTEMLİDİR. 

DOSYA NO        :2022/659 E. 

DAVACI                       : ANTALYA BAROSU (V.N: 1420059205) 

 Meltem Mah. 3822. Sk. No:7 Barohan K:2 Muratpaşa/ ANTALYA
     

DAVALI : KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU   

 Nasuh Akar Mah. 1407. Sk. No:4 Çankaya/ANKARA   

KONU      :Yürütmenin dava süresince durdurulması isteminin 
reddine karşı itirazlarımızın sunulmasıdır. 

AÇIKLAMALAR : 

Kişisel Verilerin Koruma Kurumuna karşı Danıştay Onuncu Dairesinde; 

1) KVK Kurumu’nun Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar   Hakkında Tebliğ’i 

 

2) KVK Kurumu’nun bir organı olan KVK Kurulu’nun “Veri Koruma 

Görevlisi Belgelendirme Programı” iptali istemiyle baromuzca dava 

açılmıştır.  

 

İşbu davada; iptali istenen idari işlemler ilgili yürütmenin durdurulması talep edilmiştir. 

Ancak anılan talepler Danıştay Onuncu Dairesinin 30.05.2022 tarihli kararıyla 

reddedilmiştir. Anılan red kararı hukuka aykırıdır. Şöyle ki; 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’ nun 27’nci maddesinin 2’ nci fıkrasına göre idari 
işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari 
işlemin açıkça  hukuka   aykırı   olması   şartlarının   birlikte   gerçekleşmesi   
durumunda   yürütmenin  durdurulması kararı verilebilir.    



Somut olayda dava konusu idari işlemler açık bir şekilde hukuka aykırıdır.    

Yürütmenin durdurulması kararı verilmemesi durumunda dava konusu tebliğ ve 
program çerçevesinde davalı idare tarafından sertifikasyon süreçleri yapılacak ve 
avukat, hukuk fakültesi mezunu olmayan sadece dört yıllık lisans mezunu olan kişilere 
sertifika verilecek ve bu kişiler Veri Koruma Görevlisi unvanını kazanacaktır.  

İptal kararı verilene kadar süreçte bu belgeleri elde eden kişiler kazanılmış hak sahibi 
olduklarına dair çeşitli iddialarda bulunabilecek olup, bu durumda iptal kararının 
uygulama açısından bir anlamı  kalmayacağı  gibi  kazanılmış  hak  iddiaları sebebiyle 
taraflar arasında yeni hukuki ihtilafların gündeme gelmesi de söz konusu olabilecektir. 
Bu sebeple de somut olayda telafisi güç veya imkânsız zararların varlığı konusunda 
bir şüphe bulunmamaktadır.    

Tüm bu sebeplerle Danıştay Onuncu Dairesinin 2022/659 E.  30.05.2022 tarihli yürütme 
durdurulması talebi reddine ilişkin kararına itirazlarımızın kabul edilmesini talep ederiz. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle: 

Danıştay Onuncu Dairesinin 2022/659 E.  30.05.2022 tarihli yürütme durdurulması 

talebi reddine ilişkin kararının kaldırılmasını ve yürütmenin durdurulması kararı 

verilmesini, 

Yargılama giderleri ve karşı vekâlet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar 

verilmesini talep ederiz. Saygılarımızla. 08/07/2022 

 

    

            İtiraz Eden  

Antalya Barosu Başkanlığı      

               Adına 

                Av. Hüseyin GEÇİLMEZ 

                 Antalya Barosu Başkanı 



İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 

  

MÜŞTEKİ                  : Antalya Barosu Başkanlığı 

                    Meltem Mah. 3822.Sok. Barohan No:7 Kat:2 Muratpaşa/Antalya 

 ŞÜPHELİ                   : …………………….  

                       Mernis Adresi 

 SUÇ                           : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet edilerek                                                                 

5237 Sayılı TCK Madde 214’e göre Suç İşlemeye Tahrik Suçu ile aynı Kanunun Madde 

215’e göre Suçu Övme, aynı kanunun Madde 216  Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik 

Suçları ve de Mdde 217 Kanunlara  Uymamaya Tahrik Suçlarının şüphelice, SOSYAL 

MEDYA ÜZERİNDEN ALENEN İŞLENMESİNE müteakip suç duyurumuzdan 

ibarettir. 
 

SUÇ YERİ-TARİHİ: İstanbul, 12.03.2022 Twitter Sosyal Medya Hesabı üzerinden 

ALENEN işlenmiştir.   

AÇIKLAMALAR   :  

Tanınmış bir kişi olan Yıldız Tilbe 12.03.2022 tarihinde, resmi Twitter sayfasından 

"Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, 

insan parçalamak nedir ya" , "sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp 

aklıbasında hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır" beyanlarını içeren 

paylaşımlar yapmıştır. Her ne kadar gelen tepkiler sonrası paylaşımlar kaldırılsa da 

çok takipçili bir sanatçı olmasından ötürü binlerce kişi bu paylaşımı görmüştür. 

Şüphelinin paylaşımları sokak hayvanlarına yönelik ciddi bir tehlike yaratmış olup 

milyonlarca takipçisi olan bir şahsın böylesine düşüncesizce hareketi, birçok hayvanın 

acılar içinde ölmesine, hayvan seven vatandaşlarla sevmeyen vatandaşlar arasında 

ciddi sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Nitekim hayvan sevmeyen kişilerce 

propaganda yapılmaya başlanmış ve toplum barışı hayvan hakları kapsamında 

bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Paylaşımını kaldıran şüpheli sonrasında 

da canlı yayınlarında hayvan seven vatandaşlara yönelik ayrıştırıcı ve hedef gösterici 

konuşmalarına devam etmiştir. 5199 sayılı Kanun bizler gibi yaşama hakkı olan 

hayvanları koruma amacı ile çıkarılmış bir kanundur. İşbu kanuna eklenen 28/A 

maddesi ile de bir hayvanı öldürmek, hayvana eziyet etmek, zalimce muamelede 

bulunmak, işkence etmek de suç kapsamına alınmıştır. İlgili maddede; " 12 nci madde 

kapsamındaki hayvan kesimleri ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen 

hususlar dışında bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m)  



bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil 

hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." denmektedir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri aşağıdaki gibidir;  

Suç İşlemeye Tahrik Madde 214; 

(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.  

Suçu ve Suçluyu Övme Madde 215’ e göre;  

(1)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 hâlinde, 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Madde 216; 

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip 

bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu 

nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, 

bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına 

dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu 

barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

Kanunlara Uymamaya Tahrik Madde 217;  

(1) Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya 

elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır.  

3-     5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU MADDE 4’E GÖRE; TÜM 

HAYVANLAR EŞİT BİR ŞEKİLDE DOĞAR VE BU HAYVANLAR HİÇBİR FARK 

GÖZETMEKSİZİN YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR.  



YAŞAYAN TÜM HAYVANLARIN BAKIMI,KORUNMASI VE ACI VERİCİ 

DAVRANIŞLARDAN UZAK TUTULMASI İÇİN UYGUN ÖNLEMLER 

ALINMALIDIR. Son dönemlerde medyanın da sokak hayvanlarını hedef göstermesi ile 

bu tarz olaylar sıklıkla yaşanmaya başlamıştır. Takipçi sayısı yüksek olan bu hesapların 

da bu tarz propagandalara alet edilmesi birçok hayvanın yaşam hakkının ihlaline sebep 

olmaktadır. Bu sebeplerle bu tarz olaylarda ivedilikle soruşturma ve kovuşturma 

başlatılması, şahısların  cezalandırılması işbu suçların işlenmesini engelleyecektir. Siz 

Sayın Cumhuriyet Savcıları olarak bu olaylara müdahale etmez iseniz hayvan hakları 

ihlalleri hızlı bir şekilde artmaya devam edecektir.Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere; 

şahıs hakkında ivedilikle TCK 214, 215, 216, 217 maddeleri kapsamında dava 

açılmasını talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.  

HUKUKİ NEDENLER       : TCK, 5199 sayılı yasa, CMK ve ilgili mevzuat.  

DELİLLER            : Basında yer alan haberler, şüphelinin twitter paylaşımları, 

fotoğraflar, videolar.  

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda kısaca açıkladığımız ve Sayın Savcılığınızca 

resen dikkate alınacak hususlarla, şüphelinin cezalandırılması amacıyla hakkında kamu 

davası açılmasını, açılan dava ya da soruşturma dosyaları var ise birleştirilmesini 

saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

                                           

ANTALYA BAROSUNU 

TEMSİLEN  

               BARO BAŞKANI 

                                                                                     Av. HÜSEYİN GEÇİLMEZ 

 

EK  : Twitter paylaşımlarının görüntüsü 1 sayfa. 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYETÇİ  : Antalya Barosu Başkanlığı 

ŞÜPHELİ : HAVRİTA uygulaması( https://havrita.com) kurucusu, yöneticileri,           

domain sahipleri,  @havritacom (twitter kullanıcı hesabı sahipleri) ve 

tarafınızca tespit edilecek diğer şüpheliler 

ŞİKAYET KONUSU: 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Md 4/a- Md 13, Md 14  

                        TCK md.214 ve şüphelilerin eylemlerine uyan diğer yasa maddeleri  

 SUÇ YERİ  : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mah, 12. Cadde ve   

                  1586 Sokak çevresi. 

 AÇIKLAMALAR      : 

1)Baro Başkanlığımıza gelen ihbar ve bildirimler neticesinde; ekte videolarını sunmuş 

olduğumuz sokak köpeklerinin 08/08/2022-09/08/2022 tarihleri arasında kimliği bilinmeyen kişiler 

tarafından öldürüldüğü, öldürülen bu hayvanların HAVRİTA adlı sokak hayvanlarının işaretlendiği 

uygulama üzerinden yapılan bildirim sonucu KATLEDİKLERİ öğrenilmiştir. Söz konusu havrita 

uygulaması Google arama motorundan veya twitter üzerinden kolaylıkla herkesin erişimine sahip 

veya bildiğimiz kadarı ile telefona indirilebilen bir uygulamadır. Bu uygulama ile harita üzerinden 

hayvan düşmanı kullanıcılar işaretleme yapmakta ve bölgedeki köpek ve kedilerin öldürülmesi için 

teşviklerde bulunmakta ve hayvanların bulundukları yerin açık konumunu paylaşmaktadırlar. 

Özetle HAVRİTA adlı bu uygulama ile halk kin ve düşmanlığa ve suç işlemeye teşvik edilmektedir. 

2)Tarafımıza gönderilen ve ekte sunulu videodan görüleceği üzere hayvanları öldüren 

şahısların  Havrita uygulaması üzerinden işaretlenmiş olarak Meydankavağı Mah. 12 Cadde ve 1586 

Sokak konumlarına giderek aynı tarihte 12 adet sokak köpeğini zehirlediği ve hayvanların acılar 

içerisinde ölümlerine sebebiyet verdikleri Baro Başkanlığımıza bildirildiğinden   ŞÜPHELİLER VE 

UYGULAMA SAHİPLERİNİN 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNUNA 

AYKIRI OLARAK SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ SERGİLEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR. 

 3) Şüpheli Havrita uygulaması kurucuları ve yöneticileri tarafından paylaşılan bu konumlar 

birçok kişi tarafından görülmüş ve geniş kitlelere ulaşmıştır.  Bu Uygulama günümüzde şiddet 

mağduru olan hayvanlara karşı potansiyel failleri harekete geçiren, toplumdaki potansiyel failleri 

suç işlemeye teşvik ve tahrik eden bir eylemdir.  Söz konusu failler tarafımızca bilinmemekte olup 

kamera kayıtları, tanık ifadeleri ve havrita uygulaması kullanıcıları için Savcılığınızca araştırma 

yapılmasını, şüphelilerin ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesini talep ederiz. 

4) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun'u bizler gibi yaşama hakkı olan tüm hayvanları 

koruma amacı ile çıkartılmış bir kanundur. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4’e 

göre; tüm hayvanlar eşit bir şekilde doğar ve bu hayvanlar hiçbir fark gözetmeksizin yaşama hakkına 

sahiptir. Yaşayan tüm hayvanların bakımı, korunması ve acı verici davranışlardan uzak tutulması 

için uygun önlemler alınmalıdır. 

 İşbu kanuna eklenen 28/A maddesi ile bir hayvanı öldürmek; bir hayvana cinsel saldırıda 

bulunmak, tecavüz etmek eziyet etmek, zalimce muamelede bulunmak, işkence etmek suç 

kapsamına alınmıştır. 28/A maddesi uyarınca "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden 

veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır" 



 5) Yukarıda açıklandığı üzere şüpheliler tarafından işlendiği sabit olunan evcil hayvanın 

yaşam hakkını elnden alma,  zalimce muamelede bulunma suçlarından dolayı şüphelilerin 5199 

Sayılı Kanuna eklenen 28/A maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep 

ederiz. Ayrıca şüpheli HAVRİTA uygulamasının, bahsi geçen KASITLI EYLEMLE 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu'nun 214. Maddesinde (Suç işlemeye tahrik) düzenlenen suçu işlediği de açıktır.  

 6) Günümüzde hayvanlara karşı şiddet ve kötü davranışların arttığı, hayvanların yaşam hakkı 

başta olmak üzere bir çok hakkının ihlal edildiği, bu ihlallere karşı cezai anlamda tepkisiz kalındığı; 

işbu sebeple potansiyel failler tarafından hayvanların savunmasız, güçsüz ve toplumda dezavantajlı 

olarak görülerek onlara aşamalı olarak daha fazla zarar verilmeye başlandığı ve bu durumun da 

toplumda yeni failler doğurduğu; bu faillerin zamanla çocuk ve yetişkinlere zarar vermeye 

başlayarak kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu, şiddetin şiddet doğurduğu bilinmekte ve 

görülmektedir. Hayvanların kanuni haklarının korunması dışında toplumun güvenliğinin 

sağlanması, potansiyel faillerin suçtan caydırılması için de bu eylemlerin takipsiz bırakılmayarak 

soruşturulması ve cezalandırılması son derece önemlidir.  

  Son dönemlerde medyanın hayvanları hedef göstermesi, hayvanlara karşı şiddet olaylarının 

takipsiz kalması toplumu derinden yaralamış ve faillere cesaret vermiştir. Maalesef ki hayvanların 

öldürülmesine, zehirlenmesine, onlara işkence ve tecavüz edilmesine ilişkin haberler her gün 

karşımızca gelmektedir. Bu tarz olaylarda ivedilikle soruşturma ve kovuşturma başlatılması, 

şahısların cezalandırılması iş bu suçların işlenmesini ve hayvan hakları ihlallerinin artmasını 

engelleyecektir. 

7) Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere ekte sunulu belgeler ve Savcılığınız tarafından 

yapılacak incelemeler neticesinde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği açıkça görülecek olup; söz 

konusu şüphelinin yukarıda belirtilen sevk maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 

 8) Havrita uygulaması hhttps://havrita.com , @havritacom (twitter) adresi gibi herkesin 

kolaylıkla ulaşımına açık bir uygulama olup Türkiye'nin her yerinden anlık bildirimler yaptığından 

sokak hayvanları sürekli açık hedef halindedir. GECİKMESİNDE SAKIN BULUNAN 

HALLERDE SAYIN SAVCILIĞINIZ GEREKLİ TEDBİR KARARINI VEREBİLECEĞİNDEN; 

her an katledilme riski altında olan sokak hayvanlarının korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi 

için tedbir kararı verilerek HAVRİTA UYGULMASINA ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE karar 

verilmesini de talep ederiz. 

HUKUKİ SEBEPLER      : 5199 Sayılı HKK, TCK ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER                    : Antalya İli Muratpaşa İlçesi Meydankavağı Mah. 12. Cadde ve 1586 

Sokak çevresindeki mobese, dükkan v.b. Her türlü kamera görüntüleri, Havrita  Uygulaması 

üzerinden 12. Cadde çevresinde işaretleme yapan kullanıcı bilgileri,  video ve yasal her türlü delil. 

SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle; 

- Şüphelilerin tespit edilmesi ile şüphelilerin eylemlerine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri 

ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu davası 

açılmasına  

- GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HALLERDE SAYIN SAVCILIĞINIZ GEREKLİ 

TEDBİR KARARINI VEREBİLECEĞİNDEN her an katledilme riski altında olan sokak 

hayvanlarının korunması ve suç işlenmesinin için tedbir kararı verilerek HAVRİTA 

UYGULAMASI OLAN https://havrita.com adresi ve @havritacom (twitter) kullanıcı hesabına  

(tarafınızca tespit edilecek diğer adres ve kullanıcı hesaplarına ) ERİŞİMİN ENGELLENMESİNE 

karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 11.08.2022           

          

                                                                                                          

               İhbar Eden 

Antalya Barosu Başkanlığı 

                                                                                                                              Adına 

  Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

             Antalya Barosu Başkanı 
 

Ek: Olaya ilişkin video görüntüsünü içeren CD ve fotoğraf görüntüleri 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

SORUŞTURMA NO : 2022/66830  

MÜŞTEKİ   : Antalya Barosu Başkanlığı 

ŞÜPHELİ   : HAVRİTA Uygulaması Kurucusu, Yöneticileri, 

                                                 Kimliği Belirlenecek Kişiler 

SUÇ    : Çevrenin Kasten Kirletilmesi (TCK Mad. 181), Halkı Kin ve 

Düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama ( TCK Mad. 216),  Özel Hayatın Gizliğini İhlal (TCK Mad. 134), 

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi (TCK Mad. 135), Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele 

Geçirme (TCK Mad. 136), Suç İşlemeye Tahrik (TCK Mad. 214), Kanunlara Uymamaya Tahrik 

(TCK Mad. 217) 

AÇIKLAMALAR : 

A- OLAYLAR 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/66830 Soruşturma numaralı dosyasında bahsedilen 

Havrita adlı site incelendiği zaman, bu sitede sahipli köpeklerin konumu bildirilmek suretiyle köpek 

sahibi kişilerin özel mülkünün adresi hedef gösterilmiştir. (Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4) Yine aynı 

uygulamada konum eklenerek paylaşılan fotoğrafta habersiz bir şekilde köpek seven kişinin 

fotoğrafı çekilmiş, fotoğrafta yer alan satış yapan tezgah ve oradaki kişiler hedef gösterilmiştir. Aynı 

fotoğrafın ek bilgi kısmına adres ayrıntılı olarak eklenmiştir. (Ek-5) 

Şöyle ki; 

- Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4'te yer alan paylaşımlarda sahipli köpekler ve sahipleri hedef gösterilmek 

suretiyle kişilere ait özel mülklerin konumu eklenmiştir.  

- Ek-5''te yer alan paylaşım incelendiği zaman da konumun eklendiği ve "tezgahın yanında bulunan 

afişte tezgahtaki ürünlerin sokak hayvanları yararına satıldığı yazıyor." denildiği görülmekte olup 

fotoğraftaki kişilerin ve tezgahın ayrıntılı konumu açıklanmıştır.  

- Bu uygulama ile yapılan paylaşımlarda hayvanları besleyen kişilerin de hedef gösterildiği ve "adi, 

itperest, ittapar, kokuşmuş" olarak adlandırıldığı görülmektedir. (Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-9, Ek-10, 

Ek-11 Ek-12) Yine eklerde görüleceği gibi hayvanları besleyen kişiler için de nefret söylemlerinde 

bulunulmuştur.  

B-İŞLENEN SUÇLAR 

 

B-1. Şüpheliler ekte sunulan delillerde de görüleceği gibi "Herkes evinin önünde bir itperest 

köpekperest dövse köpek sorunu hallolur.", "Ben kaldırımdaki mamaların üzerine tuz, limon tozu, 

acı kırmızı biber serpiyorum. Evimin civarındaysa ayrıca çamaşır suyu döküyorum. Hadi gel benim 

evin civara dök." "Haşlanmış patates toplarının içine BİM kıyması, bulyon koyun. Fare zehri ile 

takviye yapıp sitenin muhtelif yerlerine yerleştirin. Kadını da kafasına nevresim geçirip iz 

bırakmadan tertemiz dövün. Elindeki mamaları kendisine yedirin." "Başıboş köpekler sahipsiz değil 

diyenler, sahibi kimse gelip toplasın bunları. Yoksa kan çıkacak. (Hemen uyarayım, insan kanından 

bahsediyorum. Böyle bir durumda ne olacağını az çok tahmin edersiniz.)" "İtperestlerden ve sokak 

itlerinden korunmak için Bireysel Silahlanma istiyoruz. Nefsi müdafaa hakkımızı vermeyenler asıl 

suçlu olanlardır." şeklinde paylaşımlar yaparak TCK Mad. 214, 216, 217 kapsamında suç işlemiştir.  



B-2. Şüpheliler, bu uygulamayı kullanarak konum bildirip ardından o bölgelere zehirli yemek 

koyarak TCK Mad. 181 ve 4. Fıkrada belirtilen nitelikli hali ile suç işlemiştir. Öyle ki zehirli yemek 

konulan Meydan Kavağı bölgesinde bulunan parklar ve Uncalı bölgesinde bulunan alan 

kapatılmıştır.  

B-3. Şüpheliler ekte sunulan paylaşımlarda da görüleceği gibi hem kişilerin özel konut, apartman, 

bahçelerinin adresini bildirerek ( Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5) hem de kişilerin görüntüsünü, 

konumunu belirterek ( Ek- 5) TCK Mad. 134,  Mad. 135, Mad 136 kapsamında suç işlemiştir.  

Kişisel veri KVKK Mad. 3/1/d:"Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin 

her türlü bilgiyi" olarak tanımlamıştır. Kişisel verinin işlenmesi ise KVKK Mad. 3/1/e:"Kişisel 

verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri 

kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 

depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 

devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi 

gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi," olarak tanımlanmıştır. 

Türk Ceza Kanunu Madde 135- Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan 

üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı 

olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına 

ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. Hukuka aykırı 

olarak kişisel verileri kaydeden kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. 

(2) Kişisel verinin, kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine; hukuka aykırı 

olarak ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına 

ilişkin olması durumunda birinci fıkra uyarınca verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

Türk Ceza Kanunu Madde 136-  Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan 

veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

Hükümlerini içermektedir. Şüphelilerin kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmesi, daha sonra 

da hukuka aykırı olarak Havrita adlı uygulamaya yüklemesi nedeniyle hem Türk Ceza Kanunu 

Mad.135 hem de Türk Ceza Kanunu Mad.136 uyarınca cezalandırılmalıdır.  

Kişisel verilerin korunması Anayasa tarafından güvence altına alınan bir haktır. Nitekim Anayasa 

Mahkemesinin 2018/24439 başvuru numaralı 15/6/2021 tarihli kararında (aynen):  

"......Anayasa'nın iddianın değerlendirilmesinde dayanak alınacak "Özel hayatın gizliliği" kenar 

başlıklı 20. maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası şöyledir: "Herkes, özel hayatına ve aile hayatına 

saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. 

...Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 

kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini 

veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir." 

23. Özel hayata saygı hakkı Anayasa'nın 20. maddesinde koruma altına alınmıştır. Devlet, kişilerin 

özel ve aile hayatına keyfî olarak müdahale etmemek ve üçüncü kişilerin haksız saldırılarını 

önlemekle yükümlüdür. Özel hayat geniş bir kavram olup bu kavramın kapsayıcı bir tanımının 

yapılması oldukça zordur. Bununla beraber bu kavram kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, 

fiziksel ve sosyal kimliği, bireyin ismi, cinsel yönelimi, cinsel yaşamı gibi unsurları korumaktadır. 

Kişisel  



bilgiler ve veriler, kişisel gelişim, aile hayatı vb. Konular da bu hakkın içinde yer almaktadır (Bülent 

Polat [GK], B. No: 2013/7666, 10/12/2015, § 61). 

24. Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında ise herkesin kendisiyle ilgili kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı ayrıca düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır. Söz konusu anayasal 

güvence, Sözleşme'nin 8. maddesinde koruma altına alınan özel hayata saygı hakkına karşılık 

gelmektedir. Kişisel verilerin korunması hakkı, kişinin insan onurunun korunmasının ve kişiliğini 

serbestçe geliştirebilmesi hakkının özel bir biçimi olarak bireyin hak ve özgürlüklerini kişisel 

verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır (AYM, 

E.2014/122, K.2015/123, 30/12/2015, §§ 19, 20). 

25. Anayasa Mahkemesi kararlarında da belirtildiği üzere kişisel veri -belirli veya kimliği 

belirlenebilir olmak şartıyla- bir kişiye ilişkin bütün bilgileri ifade etmekte olup bireyin adı, soyadı, 

doğum tarihi ve doğum yeri gibi sadece kimliğini ortaya koyan bilgileri değil telefon numarası, 

motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, öz geçmiş, resim, görüntü ve 

ses kayıtları, parmak izleri, sağlık bilgileri, genetik bilgiler, IP adresi, e-posta adresi, alışveriş 

alışkanlıkları, hobiler, tercihler, etkileşimde bulunduğu kişiler, grup üyelikleri, aile bilgileri gibi 

kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm veriler kişisel veri kapsamındadır 

(AYM, E.2014/74, K.2014/201, 25/12/2014; E.2014/180, K.2015/30, 19/3/2015). 

26. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kişisel verilerin 

korunmasını isteme hakkı yönünden inceleme yapılabilmesi için öncelikle anılan hak kapsamında 

korunması gereken bir kişisel verinin olup olmadığı belirlenmelidir. Anayasa hükmünün lafzı, 

konuya ilişkin uluslararası belgeler ve karşılaştırmalı hukuk dikkate alındığında belirli veya 

belirlenebilir bir gerçek veya tüzel kişi hakkındaki her türlü bilgi kişisel veri olarak değerlendirilir. 

Ancak her davada ya da başvuruda Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası anlamında bir kişisel 

veri bulunup bulunmadığı, davanın ve başvurunun kendine özgü koşulları dikkate alınarak tespit 

edilir. Bir kişisel verinin bulunduğu tespit edildiğinde bu veriye yönelik her türlü sınırlama ve 

müdahale Anayasa’nın anılan hükmü kapsamındaki güvenceleri harekete geçirir (E.Ü., § 59; 

Bestami Eroğlu, § 102; 

Bülent Kaya [GK], B. No: 2013/2941, 11/5/2016, § 49; Fatih Saraman, [GK], B. No: 2014/7256, 

27/2/2019, § 57; AYM, E.2014/74, K.2014/201, 25/12/2014; E.2013/122, K.2014/74, 9/4/2014; 

E.2014/149, K.2014/151, 2/10/2014; E.2013/84, K.2014/183, 4/12/2014). 

Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde genel olarak herkesin kendisiyle 

ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiş, ikinci cümlesinde kişisel 

veriler bağlamında bazı özel güvenceler sayılmış, üçüncü cümlesinde kişisel verilerin ancak 

kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği düzenlenmiş, dördüncü 

cümlesinde ise kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği hüküm 

altına alınmıştır. Buna göre lafzı dikkate alındığında Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrasının 

kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı kapsamında sadece işleme şeklindeki sınırlama ya da 

müdahalelere karşı değil kişisel verilere yönelik her türlü müdahale ve sınırlamalara karşı güvence 

getirdiği anlaşılmaktadır (E.Ü., § 63; Bestami Eroğlu, § 101). 

30. Öte yandan Anayasa ve Sözleşme’nin ortak koruma alanı kapsamında kalan temel haklar, 

yalnızca kamusal gücün doğrudan uygulanmasıyla değil kimi zaman da özel hukuk kişileri 

arasındaki uyuşmazlıklara konu olacak şekilde üçüncü kişilerin müdahaleleriyle 

zedelenebilmektedir. İlkinde söz konusu güvencelerin sağlanması adına kamusal makamlara 

yüklenen negatif ve pozitif tüm yükümlülüklerin doğrudan yerine getirilmesi konusunda tereddüt 

bulunmamakta ise de ikinci durumda devletin üçüncü kişilerin müdahalelerine karşı bireylere ne tür 

bir koruma imkânı sunması gerektiği ve hangi çerçevede yükümlülükler taşıdığı hususunda her  



olayın kendine özgü koşullarına göre değerlendirmelerde bulunulması gerekmektedir (Ömür Kara 

ve Onursal Özbek, B. No:2013/4825, 24/3/2016, § 45). 

31. Yine Anayasa'nın 12. maddesine göre herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, 

vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu genel nitelikteki anayasal düzenleme ile 

bireylerin kişilik değerlerine yönelen ve zarar veren olumsuz tutum ve davranışlar dışlanmaktadır. 

Ayrıca Anayasa'nın 5. maddesinde bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, maddi ve 

manevi varlıklarının geliştirilmesi için gerekli şartların hazırlanması devletin temel amaç ve 

görevlerinden sayılmaktadır. Bu düzenlemeler ışığında devletin bireyin temel hak ve özgürlüklerine 

keyfî olarak müdahale etmemenin yanında üçüncü kişilerin saldırılarını önlemekle yükümlü 

kılındığı, bu bağlamda pozitif yükümlülüklerinin de bulunduğu söylenebilir. Uyuşmazlıkların özel 

hukuk kişileri arasında gerçekleştiği durumlarda da temel hak ve özgürlüklerin sağladığı 

güvencelerin yerine getirilip getirilmediği denetlenirken Anayasa’nın kamusal makamlara yüklediği 

sorumluluklardan doğrudan özel hukuk kişileri sorumlu tutulamayacağından taşıdığı koşulların 

özelliklerine göre bu tür başvuruların devletin pozitif yükümlülükleri bağlamında ele alınması 

gerekebilir. Dolayısıyla özel hayatın korunması kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme 

hakkı yönünden de devletin pozitif bir yükümlülük olarak yetki alanında bulunan tüm bireyleri 

gerek kamusal makamların ve diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin eylemlerinden 

kaynaklanabilecek risklere karşı koruma yükümlülüğü bulunmaktadır (E.Ü., § 65; Ömür Kara ve 

Onursal Özbek, § 46; Ali Çığır, B. No: 2015/19298, 8/5/2019, §§ 32, 33; Erol Kumcu, B. No: 

2015/18988, 9/5/2019, §§ 32, 33; Ulvi Bacıoğlu, B. No: 2015/3175, 10/10/2019, §§ 33, 34). 

32. Pozitif yükümlülükler özel hukuk kişilerinin birbirleri ile olan uyuşmazlıklarının çözümüne 

ilişkin yasal alt yapının oluşturulmasını, söz konusu uyuşmazlıkların adil yargılama gereklerine 

uygun ve usul yönünden güvenceleri haiz bir yargılama kapsamında incelenmesini ve bu 

yargılamalarda temel haklara ilişkin anayasal güvencelerin gözetilip gözetilmediğinin 

denetlenmesini gerektirir 

Özel hayatın korunması kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı yönünden devletin 

pozitif bir yükümlülük olarak yetki alanında bulunan tüm bireyleri gerek kamusal makamların ve 

diğer bireylerin gerekse kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek risklere karşı koruma 

yükümlülüğü bulunduğu vurgulanmalıdır. Bu yükümlülük kapsamında yargı makamlarının kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin anayasal güvenceleri gözeterek özenli bir yargılama yapmaları, somut 

olayın koşullarını tartışarak yeterli gerekçe ile varılan sonucu açıklamaları gerekir. 

34. Bir kişinin imzasının, kimlik, abonelik ve ailesine ilişkin bilgileri ile ev ve iş adresinin kişisel 

veri kapsamında olduğu açıktır. Başvurucunun anılan bilgilerine ulaşılmasına ve sosyal paylaşım 

sitesinde açıklanmasına ilişkin bir rızasının olmadığı sabittir. Ayrıca başvurucu; tazminat davasının 

tüm aşamalarında rızası dışında ele geçirilen ve ifşa edilen bilgilerin kişisel veri kapsamında 

kaldığını, bu bilgilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması nedeniyle kişilik haklarının 

zedelendiğini iddia etmiştir. 

35. Öte yandan derece mahkemelerinin tarafların siyasetçi olduklarını ve mesajların eleştiri 

mahiyetinde olduğunu vurgulayarak davayı ifade hürriyeti kapsamında değerlendirdiği 

görülmüştür. Başvurucunun kişisel verilerinin hangi kapsamda ve nasıl ele geçirildiğine, hangi 

meşru amaç doğrultusunda bu bilgilerin sosyal paylaşım sitesinde kullanıldığına ve açıklanmasının 

ne gibi bir kamusal amaca hizmet ettiğine ilişkin bir tartışma yapılmamıştır. Ayrıca derece 

mahkemeleri tarafından başvurucunun ele geçirilen ve ifşa edilen bilgilerin kişisel verilerin 

korunması kapsamında kaldığına ilişkin ciddi iddialarına yönelik ise bir değerlendirmede 

bulunulmamıştır. Bu durumda derece mahkemelerinin özel hayata saygı kapsamında kişisel 

verilerin korunması hakkına yönelik anayasal güvenceleri gözeten özenli bir yargılama yaptığı ve 

somut olaya özgü gerekçe sunduğu söylenemez. 



36. Açıklanan gerekçelerle uyuşmazlığı karara bağlayan derece mahkemeleri tarafından yukarıda 

belirtilen anayasal güvenceleri gözeten, özenli bir yargılama yapılarak pozitif yükümlülüklerin 

yerine getirilmediği anlaşıldığından başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına 

alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir......" 

 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız ve resen gözetilecek nedenler ile; 

-Şüpheliler hakkında eylemlerine uyan suçlardan kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve 

talep ederiz. 24/08/2022      

                                                                                        

    

Antalya Barosu Başkanlığı 

                                                                                                                           Adına 

  Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 
                         Antalya Barosu Başkanı 

             

          

EK:12 sayfa  



ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

 

TALEP EDEN  : Antalya Barosu Başkanlığı 

TALEP KONUSU  : 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında 

Kanun Gereğince “  İçeriğe Erişimin Engellenmesi” Talebidir. 

AÇIKLAMALAR 

1-Özellikle son günlerde sokak hayvanları zehirlenmelerinin, açıkça yasaya uygun 

besleme yapan gönüllülere ve hayvan hakları savunucularına yönelik saldırıların artmasına 

sebep olan '' https://havrita.com/ '' url ile anılan site ve bu sitenin devamı niteliğinde olan  

''https://twitter.com/havritacom'' ''https://twitter.com/KopekSorunu'' twitter adlı sosyal 

medya uygulamasında açılan hesapların paylaşımları sebebiyle ilimizde hatta ülke genelinde 

çok sayıda köpek zehirlenerek ve asılarak öldürülmüştür. Olaya ilişkin tarafımızca Antalya 

Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapılmış ve başvurumuzdan hemen sonra bahsi geçen 

site ve hesaplar üzerinden yeniden konum bilgileri paylaşılarak hayvanlar zehirlenmiştir. 

               5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun'u bizler gibi yaşama hakkı olan tüm 

hayvanları koruma amacı ile çıkartılmış bir kanundur. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma 

Kanunu Madde 4’e göre; tüm hayvanlar eşit bir şekilde doğar ve bu hayvanlar hiçbir fark 

gözetmeksizin yaşama hakkına sahiptir. İşbu kanuna eklenen 28/A maddesi ile bir hayvanı 

öldürmek; bir hayvana cinsel saldırıda bulunmak, tecavüz etmek eziyet etmek, zalimce 

muamelede bulunmak, işkence etmek suç kapsamına alınmıştır. 28/A maddesi uyarınca "bir 

ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede 

bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."  

Bununla birlikte TCK madde 181'e göre İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere 

aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya 

kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine aynı maddenin 

4. Fıkrasına göre bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından 

tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların 

veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık 

veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.  

Söz konusu sosyal medya uygulamasının halkı galeyana getirerek suç işlemeye teşvik 

ettiği açıkça görülmektedir.  

08.08.2022 tarihinde Antalya Meydan Kavağı Mahallesinde meydana gelen ve 12 

sokak köpeğinin zehirlenerek ölümü ile sonuçlanan olayda ve 21.08.2022 tarihinde Antalya 

Konyaaltı Uncalı Mahallesinde meydana gelen 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek ölümü ile 

sonuçlanan olaylarda zehirli yemeklerin koyulduğu bölgeler bahsi geçen Havrita adlı site 

üzerinden işaretlenen bölgelerdir. Bununla birlikte aynı şekilde başka illerde de işaretlenen 

bölgelerde zehirleme ile ve asılarak köpeklerin öldürüldüğü görülmektedir. Tüm bu hususlar 

ekte sunulan delillerle sabittir.  



Uygulama üzerinden yapılan işaretlemeler alenen kişileri suç işlemeye 

yönlendirmektedir. Uygulama üzerinde yapılan işaretlemeler sonucu işaretleme yapılan 

bölgelere konulan zehir, zehirli gıda vb ürünler hayvanların ölümüne neden olmakla aynı 

zamanda kamu sağlığını da ciddi oranda tehdit etmektedir. Zehirleme yapılan bölgedeki park 

ve bahçeler kapatılmış durumdadır.  

Yine İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla 

İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine göre erişimin 

engellenmesi kararı verilmesi gerekmektedir. Yukarıda açıkladığımız nedenler ve sunulan 

eklerle de görüleceği gibi bahsi geçen sosyal medya uygulaması kamu sağlığı ve düzenini 

tehlikeye sokmakta ve suça teşvik etmektedir.  

2- Bahsi geçen uygulamanın her ne kadar çeteleşen ve saldırgan hayvanların 

konumunu belirlemek amacıyla uygulamaya koyulduğu söylense de ekte sunulan 

görüntülerde de görüleceği gibi tek başına ormanda bulunan köpeğin konumu bildirilip 

saldırgan olduğu iddia edilen köpeği asarak öldürmeye, sokakta uyuyan ve yavru köpeklerin 

konumunu paylaşarak hedef göstermeye ve yavru köpekler de dahil olmak üzere belirlenen 

konumlara zehirli yemek konularak hayvanların öldürülmesine neden olmuştur. Yani 

saldırgan olsa dahi bu şekilde bir eylem suç kabul edilecekken gelinen aşamada artık 

uygulamanın sokaktaki tüm hayvanları hedef aldığı görülmektedir.  

Yargıtay 18. HD, 1992/13261 Esas ve 1993/1653 numaralı kararına göre; "... Köpek, 

evcil bir hayvan olup günümüzde birçok ailenin beslediği hayvanlardır. O nedenle köpeğin 

bizatihi varlığının rahatsız edici bir unsur olarak kabulü mümkün değildir."   

Sokak hayvanlarının yaşam alanı sokaklardır ve varlıklarının rahatsız edici bir unsur 

olarak kabulü mümkün değildir.  

3- Ayrıca gelinen aşamada ekte sunulan delillerle de görülecektir ki uygulama 

üzerinden sahipli hayvanların konumları da işaretlenmektedir. Açık bir şekilde apartman 

konumu verilip burada yaşayan köpek hiçbir delile dayanmadan saldırgan olduğu iddia 

edilerek kötü niyetle hedef gösterilmiştir. Kişilerin özel mülkü hedef gösterilerek hem 

sahipli hayvan için hem de kişi için tehlikeli durum oluşturulmuştur. Bu uygulama, kişilerin 

adres bilgileri paylaşılarak Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere 

birçok hak ve özgürlüğe aykırıdır.  

4- Sokak köpekleri hedef gösterilmekle birlikte bu hayvanları besleyen kişiler de 

"itetapar", "itperest" gibi sıfatlarla anılmakta ve nefret duygusu uyandıracak şekilde 

aşağılanmaktadır. Hatta "Herkes evinin önünde bir köpekperest dövse köpek sorunu 

hallolur.", "Ben kaldırımdaki mamaların üzerine tuz, limon tuzu, acı kırmızıbiber 

serpiyorum. Evimin civarındaysa ayrıca çamaşır suyu döküyorum. Hadi gel benim evin o 

civara da dök." ". Haşlanmış patates topların içine BİM kıyması, bulyon koyun. Fare zehri 

ile takviye yapıp sitenin muhtelif yerlerine yerleştirin.  

Kadını da kafasına nevresim geçirip iz bırakmadan tertemiz dövün. Elindeki 

mamalardan kendisine yedirin." şeklinde paylaşımlar yapılmaktadır. İlgili haberin linki; 

https://www.son48saat.com/haber/havrita-uygulamasi-ile-halka-silahlanma-cagrisi-100796 

Uygulamada yapılan bu tarz paylaşımlar yapılarak TCK madde 216 anlamında Halkı 

Kin ve Düşmanlığı Tahrik ve Aşağılama Suçu oluşmaktadır.  



5- O bölgede yaşayan tüm canlılar gibi insanlar da tehlike altındadır. Zira doğaya 

koyulan zehirli yiyecekler nedeniyle Antalya ilinde iki park kapatılmıştır. Bu parkları sokak 

hayvanları dışında o bölgede yaşayan vatandaşlar, çocukları ve aynı zamanda köpek sahibi 

diğer vatandaşlar da kullanmaktadır. Tüm bu yaşanan ve olası yaşanabilecek durumlar 

dikkate alınarak uygulama ve ilgili hesaplara erişimin engellenmesini talep etme 

zorunluluğu hasıl olmuştur. 

 

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle; ''https://havrita.com/ '' 

''https://twitter.com/havritacom'' ''https://twitter.com/KopekSorunu'' adresinde bulunan 

içeriklerin, 5651 Sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar 

verilmesini saygılarımızla talep ederiz.22/08/2022 

 

 

              Talep Eden 

Antalya Barosu Başkanlığı 

                                                                                                                            Adına 

  Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

             Antalya Barosu Başkanı 
 

 

 

 

Ek: Olaya ilişkin ekran görüntü çıktıları (19 sayfa) 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYETÇİ                       : Antalya Barosu Başkanlığı 

ŞÜPHELİ                      : ………………… (TC kimlik bilgileri bilinmiyor) 

Avni Tolunay Mah. 4527. Sokak No:30 Kepez/ANTALYA 

 

ŞİKAYET KONUSU        : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 28/A, 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu muhalefet edilerek    hayvana 

işkence etmek, hayvanların bakımını ihmal etmek,                    fiziksel 

ve psikolojik acı çektirmek 

SUÇ YERİ                         : Antalya 

AÇIKLAMALAR             : 

 1) Ekte sunulan videolarda da açıkça görüleceği gibi şüpheli ……………, adresi belirtilen 

konutunda başta 17 ve şu an 14 adet Golden Retriever cinsi köpeğe bakmaktadır. Ancak şüpheli 

köpekler için uygun yaşam ortamı sağlamamaktadır ve bu durum köpeklerin fiziksel ve psikolojik 

olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Şüpheli adrese iki günde bir gelmekte ve köpeklere 

düzenli olarak mama ve su vermemektedir. Bununla beraber köpekler kısır değildir ve dişi köpekler 

çiftleşme dönemine girdiği zaman erkek köpekler birbirini parçalamaktadır. Başta 17 köpek 

bulunurken 3 köpek bu nedenle ölmüştür. Köpekler evin dışına beş yıldır hiç çıkmamışlardır ve 

tuvalet ihtiyaçlarını yaşadıkları alana yapmaktadırlar. Şüpheli tarafından ortamın temizliği 

yapılmadığından köpekler sağlıksız bir ortamda yaşamaya zorlanmaktadır. Öyle ki şüphelinin 

konutundan sokağa kötü koku yayılmaktadır. Köpekler aç ve susuz şekilde yaşamakta, psikolojik 

ve fiziksel şiddet görmektedir. Bahsedilen tüm bu hususlara şüphelinin komşuları da şahit olmuştur. 

İşbu eyleme ilişkin görüntüler ve komşu beyanları dilekçemiz ekinde Savcılığınıza sunulmuştur. 

 2) ŞÜPHELİ, KÖPEKLER İÇİN UYGUN BAKIMI SAĞLAMADIĞI GİBİ ONLARA 

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETTE BULUNMAKTADIR. ÖYLE Kİ EKTE SUNULAN 

VİDEODA DA KÖPEKLERİN YAŞADIĞI ORTAMIN HİÇBİR CANLI İÇİN UYGUN 

OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. TÜM BU HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULDUĞUNDA, ŞÜPHELİNİN 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA 

KANUNUNA AYKIRI OLARAK SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ SERGİLEDİĞİ KABUL 

EDİLMELİDİR.  

3) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun'u bizler gibi yaşama hakkı olan tüm hayvanları 

koruma amacı ile çıkartılmış bir kanundur. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4’e 

göre; tüm hayvanlar eşit bir şekilde doğar ve bu hayvanlar hiçbir fark gözetmeksizin yaşama hakkına 

sahiptir. Yaşayan tüm hayvanların bakımı, korunması ve acı verici davranışlardan uzak tutulması 

için uygun önlemler alınmalıdır. Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, 

barındırılması ve taşınması esastır İşbu kanuna eklenen 28/A maddesi ile bir hayvanı öldürmek; bir 

hayvana cinsel saldırıda bulunmak, tecavüz etmek eziyet etmek, zalimce muamelede bulunmak, 

işkence etmek suç kapsamına alınmıştır. 28/A maddesi uyarınca "bir ev hayvanına veya evcil 

hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır" "Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda 

işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır." 



4) Yukarıda açıklandığı üzere şüpheli tarafından işlendiği sabit olunan evcil hayvana eziyet etme, 

zalimce muamelede bulunma suçlarından dolayı şüphelinin 5199 Sayılı Kanuna eklenen 28/A 

maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz.   

 5) Günümüzde hayvanlara karşı şiddet ve kötü davranışların arttığı, hayvanların yaşam hakkı 

başta olmak üzere birçok hakkının ihlal edildiği, bu ihlallere karşı cezai anlamda tepkisiz kalındığı; 

işbu sebeple potansiyel failler tarafından hayvanların savunmasız, güçsüz ve toplumda dezavantajlı 

olarak görülerek onlara aşamalı olarak daha fazla zarar verilmeye başlandığı ve bu durumun da 

toplumda yeni failler doğurduğu; bu faillerin zamanla çocuk ve yetişkinlere zarar vermeye 

başlayarak kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu, şiddetin şiddet doğurduğu bilinmekte ve 

görülmektedir. Hayvanların kanuni haklarının korunması dışında toplumun güvenliğinin 

sağlanması, potansiyel faillerin suçtan caydırılması için de bu eylemlerin takipsiz bırakılmayarak 

soruşturulması ve cezalandırılması son derece önemlidir.  

  Son dönemlerde medyanın hayvanları hedef göstermesi, hayvanlara karşı şiddet olaylarının 

takipsiz kalması toplumu derinden yaralamış ve faillere cesaret vermiştir. Maalesef ki hayvanların 

öldürülmesine, zehirlenmesine, onlara işkence ve tecavüz edilmesine ilişkin haberler her gün 

karşımızca gelmektedir. Bu tarz olaylarda ivedilikle soruşturma ve kovuşturma başlatılması, 

şahısların cezalandırılması işbu suçların işlenmesini ve hayvan hakları ihlallerinin artmasını 

engelleyecektir. 

 6) Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere ekte sunulu belgeler ve Savcılığınız tarafından 

yapılacak incelemeler neticesinde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği açıkça görülecek olup; söz 

konusu şüphelinin yukarıda belirtilen sevk maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 

 7) Aynı somut olaya ilişkin 2022/64779 numaralı soruşturmanın yürütüldüğü haricen 

öğrenilmiştir. Sayın savcılıkça uygun bulunması halinde dosyaların birleştirilmesini talep ederiz.  

HUKUKİ SEBEPLER      : 5199 Sayılı HKK, TCK ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER                    : Şüphelinin adresinde bulunan köpeklerin yaşam alanını gösterir video, 

şüphelinin komşusunun konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve yasal her türlü 

delil. 

SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle; 2022/64779 

numaralı soruşma dosyası ile birleştirilmesine, şüphelinin eylemlerine uyan yukarıda belirtilen sevk 

maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu 

davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 12/08/2022 

    

     

                İhbar Eden 

Antalya Barosu Başkanlığı 

                                                                                                                              Adına 

  Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

             Antalya Barosu Başkanı 
 

Ek: Olaya ilişkin video görüntülerini içeren CD ve fotoğraf görüntüleri 



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

ŞİKAYETÇİ                       : Antalya Barosu Başkanlığı 

ŞÜPHELİ                      : ………………… (TC kimlik bilgileri bilinmiyor) 

Avni Tolunay Mah. 4527. Sokak No:30 Kepez/ANTALYA 

 

ŞİKAYET KONUSU        : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu madde 28/A, 

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu muhalefet edilerek    hayvana 

işkence etmek, hayvanların bakımını ihmal etmek,                    fiziksel 

ve psikolojik acı çektirmek 

SUÇ YERİ                         : Antalya 

AÇIKLAMALAR             : 

 1) Ekte sunulan videolarda da açıkça görüleceği gibi şüpheli ……………, adresi belirtilen 

konutunda başta 17 ve şu an 14 adet Golden Retriever cinsi köpeğe bakmaktadır. Ancak şüpheli 

köpekler için uygun yaşam ortamı sağlamamaktadır ve bu durum köpeklerin fiziksel ve psikolojik 

olarak zarar görmesine neden olmaktadır. Şüpheli adrese iki günde bir gelmekte ve köpeklere 

düzenli olarak mama ve su vermemektedir. Bununla beraber köpekler kısır değildir ve dişi köpekler 

çiftleşme dönemine girdiği zaman erkek köpekler birbirini parçalamaktadır. Başta 17 köpek 

bulunurken 3 köpek bu nedenle ölmüştür. Köpekler evin dışına beş yıldır hiç çıkmamışlardır ve 

tuvalet ihtiyaçlarını yaşadıkları alana yapmaktadırlar. Şüpheli tarafından ortamın temizliği 

yapılmadığından köpekler sağlıksız bir ortamda yaşamaya zorlanmaktadır. Öyle ki şüphelinin 

konutundan sokağa kötü koku yayılmaktadır. Köpekler aç ve susuz şekilde yaşamakta, psikolojik 

ve fiziksel şiddet görmektedir. Bahsedilen tüm bu hususlara şüphelinin komşuları da şahit olmuştur. 

İşbu eyleme ilişkin görüntüler ve komşu beyanları dilekçemiz ekinde Savcılığınıza sunulmuştur. 

 2) ŞÜPHELİ, KÖPEKLER İÇİN UYGUN BAKIMI SAĞLAMADIĞI GİBİ ONLARA 

FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDETTE BULUNMAKTADIR. ÖYLE Kİ EKTE SUNULAN 

VİDEODA DA KÖPEKLERİN YAŞADIĞI ORTAMIN HİÇBİR CANLI İÇİN UYGUN 

OLMADIĞI GÖRÜLMEKTEDİR. TÜM BU HUSUSLAR GÖZ ÖNÜNDE 

BULUNDURULDUĞUNDA, ŞÜPHELİNİN 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA 

KANUNUNA AYKIRI OLARAK SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ SERGİLEDİĞİ KABUL 

EDİLMELİDİR.  

3) 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanun'u bizler gibi yaşama hakkı olan tüm hayvanları 

koruma amacı ile çıkartılmış bir kanundur. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 4’e 

göre; tüm hayvanlar eşit bir şekilde doğar ve bu hayvanlar hiçbir fark gözetmeksizin yaşama hakkına 

sahiptir. Yaşayan tüm hayvanların bakımı, korunması ve acı verici davranışlardan uzak tutulması 

için uygun önlemler alınmalıdır. Hayvanların türüne özgü şartlarda bakılması, beslenmesi, 

barındırılması ve taşınması esastır İşbu kanuna eklenen 28/A maddesi ile bir hayvanı öldürmek; bir 

hayvana cinsel saldırıda bulunmak, tecavüz etmek eziyet etmek, zalimce muamelede bulunmak, 

işkence etmek suç kapsamına alınmıştır. 28/A maddesi uyarınca "bir ev hayvanına veya evcil 

hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır" "Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda 

işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır." 



4) Yukarıda açıklandığı üzere şüpheli tarafından işlendiği sabit olunan evcil hayvana eziyet etme, 

zalimce muamelede bulunma suçlarından dolayı şüphelinin 5199 Sayılı Kanuna eklenen 28/A 

maddesi gereğince cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz.   

 5) Günümüzde hayvanlara karşı şiddet ve kötü davranışların arttığı, hayvanların yaşam hakkı 

başta olmak üzere birçok hakkının ihlal edildiği, bu ihlallere karşı cezai anlamda tepkisiz kalındığı; 

işbu sebeple potansiyel failler tarafından hayvanların savunmasız, güçsüz ve toplumda dezavantajlı 

olarak görülerek onlara aşamalı olarak daha fazla zarar verilmeye başlandığı ve bu durumun da 

toplumda yeni failler doğurduğu; bu faillerin zamanla çocuk ve yetişkinlere zarar vermeye 

başlayarak kamu düzeni ve güvenliğini bozduğu, şiddetin şiddet doğurduğu bilinmekte ve 

görülmektedir. Hayvanların kanuni haklarının korunması dışında toplumun güvenliğinin 

sağlanması, potansiyel faillerin suçtan caydırılması için de bu eylemlerin takipsiz bırakılmayarak 

soruşturulması ve cezalandırılması son derece önemlidir.  

  Son dönemlerde medyanın hayvanları hedef göstermesi, hayvanlara karşı şiddet olaylarının 

takipsiz kalması toplumu derinden yaralamış ve faillere cesaret vermiştir. Maalesef ki hayvanların 

öldürülmesine, zehirlenmesine, onlara işkence ve tecavüz edilmesine ilişkin haberler her gün 

karşımızca gelmektedir. Bu tarz olaylarda ivedilikle soruşturma ve kovuşturma başlatılması, 

şahısların cezalandırılması işbu suçların işlenmesini ve hayvan hakları ihlallerinin artmasını 

engelleyecektir. 

 6) Yukarıda kısaca açıkladığımız üzere ekte sunulu belgeler ve Savcılığınız tarafından 

yapılacak incelemeler neticesinde şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği açıkça görülecek olup; söz 

konusu şüphelinin yukarıda belirtilen sevk maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri 

uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 

 7) Aynı somut olaya ilişkin 2022/64779 numaralı soruşturmanın yürütüldüğü haricen 

öğrenilmiştir. Sayın savcılıkça uygun bulunması halinde dosyaların birleştirilmesini talep ederiz.  

HUKUKİ SEBEPLER      : 5199 Sayılı HKK, TCK ve ilgili mevzuat. 

DELİLLER                    : Şüphelinin adresinde bulunan köpeklerin yaşam alanını gösterir video, 

şüphelinin komşusunun konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve yasal her türlü 

delil. 

SONUÇ VE İSTEM         :Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek sebeplerle; 2022/64779 

numaralı soruşma dosyası ile birleştirilmesine, şüphelinin eylemlerine uyan yukarıda belirtilen sevk 

maddeleri ile Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca cezalandırılmasını temin için kamu 

davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz. 12/08/2022 

    

     

                İhbar Eden 

Antalya Barosu Başkanlığı 

                                                                                                                              Adına 

  Av.Hüseyin GEÇİLMEZ 

             Antalya Barosu Başkanı 
 

 

 

 

Ek: Olaya ilişkin video görüntülerini içeren CD ve fotoğraf görüntüleri 



alma işlemi sırasında şüphelinin veya sanığın haklarının korunması ve hukuka uygun 

olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla hukuki yardımda bulunmak olduğu açıkça 

belirtilmiştir.  

ELMALI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA  

GÖNDERİLMEK ÜZERE 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

DAVACI   : K.H. 

İHBARDA BULUNAN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI                                     

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

ŞİKAYET OLUNAN     : ………. İlçe Emniyet Müdürü 

SUÇ     :Görevi Kötüye Kullanma İddiası, CMK 147,149, Yakalama, 

Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 23. Maddelerine aykırılık 

AÇIKLAMALAR          :    

 Şikayet dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz Antalya Barosuna kayıtlı Av. 

………..’nın 28.09.2022 tarihli dilekçesinde özetle; silahla kasten yaralama olayı ile ilgili 

olarak şüpheli ………. isimli kişinin özel müdafi olarak Elmalı Polis Merkezine ifadeye 

katılmak üzere gittiğini, dosyada gizlilik kararı olmadığını öğrendiğini, bunun üzerine 

halihazırda mevcut evrakları ve ifade tutanaklarını istediğini, ancak kendisine ilgili memur 

tarafından yalnızca kimlik tespit tutanağı ve darp raporunun getirildiğini, bu konu ile ilgili 

suç duyurusunda bulunacağını, gerekirse Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı ile görüşeceğini 

belirttiğini, bu konuşmadan sonra kendisine diğer evrakların getirildiğini, ifade sırasında 

Elmalı İlçe Emniyet Müdürünün de hazırda bulunduğunu, ifadeyi sonlandırmak yerine;  

“ SORULDU: İlçe Emniyet Müdürü olarak ifade aşamasında bulunduğumdan şüpheli 

müdafisine soruldu? 

Öldürme kastının olmadığı sabittir şeklinde beyan ettiniz. Buna dair herhangi bir 

deliliniz var mıdır?”  şeklinde beyanlarını yazdırıp ifade hakkına müdahalede 

bulunulduğunu, şüpheli ………….’nin siyasi kimliğinden dolayı psikolojik baskı 

kurulduğunu belirterek gereğinin yapılması için Antalya Barosu Başkanlığına talepte 

bulunmuştur. Mevcut dilekçeye istinaden ilgililer hakkında Antalya Barosu Başkanlığı 

Yönetim Kurulu’nun 28.09.2022 tarih ve 71/109 sayılı kararı uyarınca; suç duyurusunda 

bulunulmasına karar  verilmiştir.  Şöyle ki; 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 147 ve 149. maddeleri ile Yakalama ve 

Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 23. maddesi ile müdafiin görevinin ifade  



İfade ve Sorgunun Tarzı CMK Madde 147;  

“c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukukî yardımından 

yararlanabileceği, müdafiin ifade veya sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine 

bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi yardımından faydalanmak 

istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir. 

f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği 

hatırlatılır ve kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine 

olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.” Şeklindeki kanun maddesinde şüpheden 

kurtulmak için somut delillerinin toplanması hususunun hatırlatılması direk şüpheliye 

yönelik yapılmaktadır. Şüpheli müdafine bu şekilde bir soru yöneltilmesi usul ve yasaya 

açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Şüphelinin veya Sanığın Müdafi Seçimi CMK Madde 149; 

“(1) Şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya 

birden fazla müdafiin yardımından yararlanabilir; kanunî temsilcisi varsa, o da 

şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. 

(3) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında avukatın, şüpheli veya 

sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukukî yardımda 

bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.” Şeklindeki kanun maddesine göre avukatın 

her aşamada şüpheli veya sanığın yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkının 

kısıtlanamayacağı hususu da kanun gereğidir 

Müdafinin şüpheli ifadesi sırasında beyanlarına, itirazlarına ve çekincelerine yer vermesi, 

şüpheli yerine ifade vermek anlamına gelmeyip, müdafinin ve temsil ettiği şüphelinin 

savunma hakkı için olmazsa olmazdır. Şüpheli Müdafi Hukuki yardım da aktif olur ancak 

şüpheli yerine geçerek kendisine soru yöneltilemez. Mevcut ifade alınırken Yakalama, 

Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 23. Maddesi hatalı yorumlanmıştır. 

Bu kapsamda müdafi; ifadesi sırasında şüpheliye, ilgili soruya cevap vermemesini 

söyleyebilir, ifadenin usule uygun alınıp alınmadığını kayda geçirebilir, şüpheliye 

haklarını hatırlatabilir, şüpheli ile görüşebilir, soruya itiraz edebilir, ifadenin alınış 

biçimine ve soruya itiraz edebilir, çekince koyabilir, ifadeyi sona erdirebilir. Aksi takdirde 

avukatın ceza muhakemesindeki rolü yok sayılmış, dolayısıyla şüphelinin savunma hakkı 

ile hak arama hürriyeti kısıtlanmış olur. Aksi uygulama; savunma hakkının özüne 

müdahale olmak suretiyle Anayasa m.2, m.13, m.19 ve m.36’ya aykırı olmasının yanında, 

avukatın temsil ettiği kişiye hukuki yardımda bulunma hakkını ve yetkisini de 

kısıtlamaktadır. 

CMK m.147 ila m.149’un usuli güvencelerinin sağlanması suretiyle tatbikinin temel şartı, 

avukatın sadece kovuşturmada değil, soruşturma evresinde de şüpheliye aktif olarak 

hukuki yardımda bulunması ve bu yardımın kısıtlanamaması ile mümkündür.  



Bu yolla; kolektif savunmayı icra eden avukatın, icra eden temsil ettiği şüpheliye gerçek 

anlamda katkı sağlaması mümkün olabilir. Şüpheliye hukuki yardımda bulunan avukatın 

varlığı, sadece kolluğun soruşturmada ifade alması sırasında şüphelinin yanında bulunup 

ona nezaret etmesine indirgenemez. Avukatın şüpheliye sağlayacağı hukuki yardım, her 

hal ve şartta aktif olmalıdır. Bu hukuki yardım; elbette şüphelinin yerine geçip ifade 

vermeyi kapsamaz, ancak müdafiin şüpheliye aktif şekilde hukuki destekte bulunmasının 

önüne geçecek şekilde de yorumlanamaz. 

  Görevi Kötüye Kullanma Suçu TCK Madde 257 

“(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine 

aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden 

olan ya da kişilere haksız bir menfaat sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır. ”şeklindeki mevcut hükme istinaden işlem yapılması 

zorunludur.  

                          Açıklanan nedenlerle; şikâyet olunan hakkında Görevin Kötüye 

Kullanılması nedeniyle soruşturma yapılmasına karar verilmesi için Başsavcılığınıza 

müracaat etme zorunluluğu tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER: 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, CMK, TCK, Yakalama, 

Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER  : Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 28.09.2022 

tarih ve 71/109 sayılı kararı, Av…………..’nın 28.09.2022 tarihli dilekçesi, 16.09.2022 

tarihli Şüpheli İfade Tutanağı, tanık, yemin, bilirkişi incelemesi, v.s. her türlü yasal delil. 

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle,  

    Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak Görevi Kötüye 

Kullanma suçu yönünden soruşturma yapılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve 

talep ederiz. 04.10.2022 

                

                    İhbarda Bulunan  

   ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                                                                       ADINA 

                                                                         AV.HÜSEYİN GEÇİLMEZ 

  ANTALYA BAROSU BAŞKANI 

 

Ek: 1) Av. ………….. 28.09.2022 tarihli dilekçesi 

      2) 16.09.2022 tarihli Şüpheli İfade Tutanağı 

     3) Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 28.09.2022 tarih ve 71/109 sayılı 

kararı 



Şikâyet dilekçemizde de bahse konu aldığımız internet sitesindeki paylaşımlarından da 

görüleceği üzere, başvuruculara “Trafik kazası sonrası yaşanan mağduriyetinizde 

haklarınızı danışın” ve “Sigorta, Emlak, Eğitim, Turizm, Sağlık Danışmanlığı” sloganları 

ile başvuruculardan hukuki soru ve sorunları almakta, bu soruları cevaplandırmakta, 

onlarla noter kanalıyla vekâlet ilişkisi düzenleyerek hukuki danışmanlık hizmeti 

vermektedir.  

ANTALYA NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 

 

Soruşturma Dosya No. 2021/64882 

Karar No.                 2021/47644 

DAVACI  : K.H. 

İTİRAZ EDEN 

MÜŞTEKİ              : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI      

                                            Meltem Mah. 3822. Sok. Barohan Kat.2 07040 Muratpaşa/ANTALYA 

ŞÜPHELİ             : ……….Danışmanlık isimli şirket yetkilileri ve servis sağlayıcılar 

                  …………………. Muratpaşa/ANTALYA  

SUÇ     :1136 sayılı Avukatlık Kanununa Muhalefet (Md.35,48,63) ve                   

TCK’nın 262/1. Maddesinde düzenlenen kamu görevini usulsüz üstlenme 

KONU    :Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 23.09.2022 tebliğ 

tarihli 2021/64882 Soruşturma Numaralı 2021/47644 Karar Numaralı Kovuşturmaya Yer 

Olmadığına Dair Karara itirazımızın sunulması hakkındadır.  

AÇIKLAMALAR          :  

   Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğumuz 13.01.2021 

tarihli şikâyet dilekçesinde Şüpheli ya da şüphelilerin alıntılan yasa maddelerine aykırı 

şekilde eylemde bulunduğu dilekçemiz ekinde sunulan internet sitesi içeriğinden ve yapmış 

oldukları işlerle alakalı bilgi paylaşımlarından açıkça anlaşılmakta olup, yapılacak 

soruşturma sonucu cezalandırılması talep edilmiş ancak şüpheli …………..’in 

savunmasında mevcut şirketin danışmanlık yaptığını, şirketin hasar şirketi olmadığını bu 

nedenle atılı suçları işlemediğini beyan ettiği, yapılan araştırmada da şirketin turizm ve otel 

işletmeciliği, kasko ve sigorta poliçesi, trafik kazası, özel sağlık sigortası ve yangın poliçesi 

alanlarında danışmanlık verdiğinin tespit edildiği gerekçesi ile şüphelinin Avukatlık 

hizmeti verdiğine dair somut delil bulunmadığından hakkında delil yetersizliğinden kamu 

adına kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.   



Başvurumuza konu olan danışmanlık şirketinin Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde 

başvuranlara mütalaa vermesi, adaletin gerçekleşmesi için kamu adına görev yapan ve 

gerçek bir vekalet ilişkisi altında yürütülen avukatlık mesleğinin vakarına uygun olmayıp, 

kamu hizmeti görevi üstlenen yargının kurucu, bağımsız unsurlarından olan savunma 

mesleğini de haksızca suistimal ederek sanki vekil-müvekkil ilişkisi kurulmuşçasına 

kazanç sağlamaktadır. Tüm bu bahsedilen hususlar; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 

“Yalnız avukatların yapabileceği işler” başlıklı 35. Maddesine de aykırılık teşkil 

etmektedir.    

                        Şüphelinin 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 edildiğini, şüphelinin yapmış olduğu 

bu faaliyetlerin reklamlarını da Facebook ve benzeri sosyal medya hesapları üzerinden 

yaptığını  belirtilerek ilgili şüphelinin cezalandırılması talep edilmiştir.   

                        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.’’ denilmektedir. 

                       “Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması:  

Madde 63 – 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. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar 

avukatlık  unvanını da taşıyamazlar.  

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin “Yalnız Avukatların 

Yapabileceği İşler” başlıklı 14. Maddesi: “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi 

davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Kanun 

işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini 

taşıyan 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 

kayıtlı avukatlar tarafından yapılabilir. Yukarıda belirtilen konularda, avukatlar dışında hiç 

kimse evrak düzenleyemez ve takipte bulunamaz. Bu konuda iş takibi yapamaz. 

                          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. Hukuki bir konuda avukat olmayan kişilerin faaliyette bulunmaları 

Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu gibi adaletin ehil ve yetkili olmayan kişilere teslim 

edilmesi de vatandaşların büyük zararlara uğramasına neden olmaktadır. 



Avukatlık ilgili yasa hükmünce; kamu hizmeti olup serbest meslek faaliyetidir. 

Şüpheli/ler Avukatlık Kanunu’nun belirtilen hükümlerini ihlal ederek suç işlemekte iken 

aynı zamanda Türk Ceza Kanunu’nun 262/1. maddesinde yer alan “kamu görevini usulsüz 

üstlenme” suçunu da işlemektedir.  

                       Şüphelinin, gerek instagram hesabı, gerek web sayfası üzerinden 

kanuna aykırı olarak aynı zamanda bir kamu hizmeti olan avukatlık görevini usulsüz 

üstlendikleri, danışmanlık verdikleri ve suç işlemekte oldukları sabittir.  

Benzer olaylarla ilgili yapılan şikâyetler sonucunda;   

1) “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2015/71564 Soruşturma no, 2015/28113 Esas ve 

2015/24214 iddianame nolu dosyada; “kişilerin tazminat talepleri ve sair yasal haklarının 

alınmasına yönelik faaliyetlerde bulunan firma yetkilileri hakkında Türkiye Barolar Birliği 

tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. 

Maddesi uyarınca gerçek ve tüzel kişilere ait işleri dava etmek ve savunmak, adli işlemleri 

takip etmek yalnız baroda yazılı avukatlara aittir” maddesine aykırı hareket ettiği ve 

Kanunun 48. Maddesi uyarınca herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık 

etmek suçunu işlediği gerekçesiyle kamu davası açılmasına karar vermiştir.”   

2) “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetimize konu olayla aynı özellikler gösteren, 

sigorta kapsamında meydana gelen trafik, deniz, tren ve hava taşımacılığı sonrasında 

oluşan zararların giderilmesinde hukuk danışmanlığı hizmeti veren danışmanlık şirketinin 

faaliyetlerinin kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle 2015/62324 Soruşturma, 2015/21754 

iddianame nolu kararı ile kamu davası açılmasına karar vermiştir.”  

3)  “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı konuda benzer bir olayda Avukatlık Kanunu’na 

muhalefet nedeniyle kamu davası açılmasına karar vermiş, Ankara 21. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin 2015/721 E. sayılı dosyasında sanık şirket yetkilisi hakkında 1 yıl hapis 

cezası ve 5 gün adli para cezasına hükmetmiştir.”  

4) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2008/13425 E.- 2010/4797 K. Sayılı ilamı  

5) Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2009/5547 E.- 2011/4637 K. Sayılı ilamı  

                        Yukarıda da belirttiğimiz gibi konuya ilişkin verilmiş emsal nitelikli 

kararlarda mevcuttur. İnternet ortamında kolayca ulaşılabilecek bir şekilde hasar 

danışmanlık adı altında hukuki hizmet ve danışmanlık hizmeti veren şirketin, Türkiye’de 

ki tüm avukatlarımızın meslek yaşamlarına, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup, şirket 

ve ınstagram hesaplarınca da haksız ve hukuka aykırı faaliyetler yürütmektedir.   

                       Avukatlık Kanunu’nun 95/4. maddesinde “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 ” ve Avukatlık Kanunu’nun 63/4. Maddesinde de “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 “ hükmü yer almaktadır. 



Avukatlığın amacının belirtildiği Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesinde, her türlü 

hukuki mesele ve anlaşmazlıklarda her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel 

kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sadece avukatın yetkili olduğu açıkça belirtilmiştir. 

     1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. Maddesi açıkça ifade edildiği 

üzere Avukatlık unvan ve haklarını kullanma yetkisi münhasıran Avukatlara aittir. Ancak 

şikayet dilekçemizin içeriğine eklenen sosyal medya paylaşım görüntülerinden alenen 

görüldüğü üzere şikayet olunan şüpheli Avukatlık unvan ve yetkisini kullanmaktadır.  

              CMK’ya göre Cumhuriyet Savcısı, ihbar veya başka bir suretle bir suçun 

işlendiği izlenimini veren bir hâli (basit başlangıç şüphesini) öğrenir öğrenmez, bizzat veya 

emrindeki adli kolluk marifetiyle “işin gerçeğini” araştırmaya başlar (CMK m. 160/1, 

161/1). Bu kapsamda Cumhuriyet Savcısı, her türlü araştırmayı yapabilir; işin gerçeğini 

araştırmak için delil toplama ve şüphelinin haklarını korumak amacıyla bütün kamu 

görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir (CMK m. 161/1)  

                         CMK’nın benimsediği sistemde Cumhuriyet Savcısı, bütün delilleri 

toplayacak, hazırlayacağı iddianamede “adeta hüküm verir gibi” delilleri değerlendirerek 

ve soruşturduğu olayla ve şüpheliyle irtibatlandıracak, ulaştığı sonuçları gerekçelendirecek 

ve nihayet duruşmada daha önce toplanmış bulunan deliller ortaya konulup tartışılarak tek 

oturumda (celsede) duruşmanın bitirilmesi için gereken çaba harcanacaktır. Ancak mevcut 

dosyamızda gerekli araştırma yapılmamış olduğu aşikardır.  

              Şüphelinin şikayet dilekçemizin ekinde 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.       

                         Açıklanan nedenlerle; şüphelinin atılı suçu işlediğine dair yeterli 

delil elde edilemediğinden bahisle verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın 

kaldırılmasına ve şüpheli hakkında 1136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçu nedeniyle kamu 

davasının açılmasına karar verilmesi gerekmektedir. 

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle,  

                           1136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçunu işleyen şüpheli hakkında 

kamu davası açılması gerekirken şüphelinin atılı suçu işlediğine dair somut delil 

bulunmadığı bu nedenle şüpheli hakkında delil yetersizliğinden bahisle verilen Antalya 

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 22.09.2022 tarihli 2021/64882 Soruşturma Numaralı 

2021/47644 karar sayılı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı kaldırılmasına ve 

şüpheli hakkında 1136 Sayılı Kanuna Aykırılık suçu  nedeniyle kamu davasının açılmasına 

karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.04/10/2022 

        İTİRAZ EDEN 

ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI 

                     ADINA 

       AV.HÜSEYİN GEÇİLMEZ 

  ANTALYA BAROSU BAŞKANI 



                    (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.  

 

                                  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.” Denilmektedir.  

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

İHBAR EDEN     : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

 

ŞÜPHELİ  : Hukuki Hizmet Faaliyetleri Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli           

                                (……………… Numaralı Telefonları Kullanan Şahıslar )  

  ………………….... Muratpaşa/ANTALYA  

SUÇ                      : 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35. ve 63. maddelerine aykırılık.  

 

AÇIKLAMALAR        :  

 

Antalya Barosuna kayıtlı Av. ………… 07.09.2022 tarihli dilekçesinde 

………………………… Muratpaşa /ANTALYA faaliyet göstererek ayrıca tabelasında da 

bulunan …………………. numaralı telefon ile avukatlara münhasır olan hak ve yetkilerin 

kullanılmakta olduğu hususunun bildirimde bulunmuştur.  

 

                    1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Ve 63.maddesine muhalif 

olmak, ayrıca Türk Ceza Kanununun 157. Maddesine aykırılık nedeniyle ilgililer hakkında 

Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 07.09.2022 tarih ve 67/162 sayılı kararı 

uyarınca; suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.   

            1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

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 – 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. 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 



1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. Maddesi açıkça ifade edildiği üzere Avukatlık unvan 

ve haklarını kullanma yetkisi münhasıran Avukatlara aittir. Ancak şikayet dilekçemizin 

içeriğine eklenen resimlerden alenen görüldüğü üzere şikayet olunan şüpheliler 

levhalarında bile Avukatlık unvan ve yetkisini kullanmaktadır.  

 

 Şüpheli ya da şüpheliler, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 

savunmayı temsil etmiş ve Avukatların kullanması gereken hak ve yetkileri 

kullanmışçasına bazı davranışlar içinde bulunmuştur. Şüphelilerin yaptığı eylemler 

savunma mesleğinin itibarını açıkça zedelemekte ve yargıya duyulan güvenin 

kaybedilmesine sebep olmaktadır.  

    

                      Bu itibarla şüpheli ya da şüphelilerin eylemi suç teşkil ettiğinden 

gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme 

zorunluluğu tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair ilgili 

mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER  :  Fotoğraflar, Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 

07.09.2022 tarih ve 67/162 sayılı kararı vs. her türlü yasal delil. 

 

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

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası 

açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16.09.2022                      



 

5237 Sayılı 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. Hükümlerine açıkça 

aykırılık teşkil etmektedir.  

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

İHBAR EDEN : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

ŞÜPHELİ  : ………………. Danışmanlığı …….. TC Kimlik No.  

            ………………………/ANTALYA 

SUÇ                          :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35 ve 63.maddelerine aykırılık.  

 

AÇIKLAMALAR       :  

                      Şüphelinin hâlihazırda Avukatlık Ruhsatı olmamasına karşın; 

www.selcukhukuk.com adresi üzerinden yalnızca avukatların yapabileceği işlemleri 

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

             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.  



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 07.09.2022 tarih ve 67/110 sayılı kararı uyarınca; suç duyurusunda 

bulunulmasına karar verilmiştir.   

                      Şüphelinin ekte sunulan internet sayfası paylaşımlarından da 

anlaşılacağı üzere, Avukatlık Ruhsatı olmadan hukuki faaliyetlerde bulunduğu, buna 

ilişkin olarak kazanç sağladığı görülmektedir. Kullanmış olduğu internet sayfasında 

kendisini avukat ve arabulucu olarak tanıtmış olduğu görülmektedir. İnternet sayfası 

üzerinden yapmış olduğu sözde hizmetlerle vatandaşların hak kayıplarına sebebiyet verdiği 

de aşikârdır. Bu itibarla şüphelinin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın 

yapılarak şüphelinin cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme zorunluluğu 

tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER  :1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 

ve sair ilgili mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER  : Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 07.09.2022 

tarih ve 67/110 sayılı kararı, İnternet Sayfasına ilişkin Fotoğraflar 5 Sayfa.  

 

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

Şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası 

açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 16/09/2022            



ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

İHBAR EDEN           : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

ŞÜPHELİ                  : Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli/ Şüpheliler  

         ( LAW RENCE isimli internet sayfasını Kullanan Şahıslar ) 

SUÇ                           :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35 ve  63.maddesine aykırılık.  

 

AÇIKLAMALAR         :  

                       Şikâyet dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz internet sayfasına 

ilişkin çıktılardan görüldüğü üzere LAW RENCE isimli internet sayfasını Kullanan 

Şahıslar avukatlara münhasır olan hak ve yetkileri kullanmaktadırlar. 

     

                       1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. Ve 63.maddesine aykırılık 

nedeniyle ilgililer hakkında Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 03.08.2022 

tarih ve 61/63 sayılı kararı uyarınca; suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.   

 

          1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

 

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 – 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. 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. 

 

                    (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.  

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.” Denilmektedir.  



1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. Maddesi açıkça ifade edildiği üzere Avukatlık unvan 

ve haklarını kullanma yetkisi münhasıran Avukatlara aittir. Ancak şikayet dilekçemizin 

içeriğine eklenen resimlerden alenen görüldüğü üzere şikayet olunan şüphelilerin LAW 

RENCE isimli internet sayfası üzerinden ve İnstagram uygulamasında kayıtlı 

“lawrence.turkiye” isimli hesap üzerinden Avukatlık unvan ve yetkisi kullanılmaktadır. 

Şüpheli ya da şüphelilerin yaptığı eylemler savunma mesleğinin itibarını açıkça 

zedelemekte ve yargıya duyulan güvenin kaybedilmesine sebep olmaktadır.  

    

                      Bu itibarla şüphelilerin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli 

kovuşturmanın yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme 

zorunluluğu tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair ilgili 

mevzuat. 

 

HUKUKİ DELİLLER   : İlgili Resimler, Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 

03.08.2022 tarih ve 61/63 sayılı kararı v.s. her türlü yasal delil. 

 

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

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası 

açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 10.08.2022                      



1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

 

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. 

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 

İHBAR EDEN           : ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI  

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

 

ŞÜPHELİ                 : Kimliği Tespit Edilemeyen Şüpheli/ Şüpheliler  

       (Kurumsal Diamond Ajans isimli internet sayfasını Kullanan Şahıslar) 

 

SUÇ                          :1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 35 ve  63.maddesine aykırılık.  

 

AÇIKLAMALAR        :  

                                   Şikâyet dilekçemizin ekinde sunmuş olduğumuz internet sayfasına 

ilişkin çıktılardan görüldüğü üzere Kurumsal Diamond Ajans isimli internet sayfasını 

Kullanan Şahıslar avukatlara münhasır olan hak ve yetkileri kullanmaktadırlar. 

Şüphelilerin mesaj gönderdiği şahıslar Antalya Barosuna 3205 Sicil Numarası ile kayıtlı 

Av. ……….’yı Kurumsal Diamond Ajans vekili olduğunu düşünerek 25.07.2022 ve 

26.07.2022 tarihlerinde ………………… numaralı telefonlardan mesaj atıp telefonla 

aramışlardır. Av. …………….. Kurumsal Diamond Ajans’ın vekili olmadığını, aralarında 

vekalet ilişkisinin olmadığını, adına işlem yapan şahısların hukuka aykırı işlem yapmış 

olduğunu, kendilerini bu şekilde arayan kişilere itibar etmemelerini muhtemelen 

dolandırıcı olduklarını hususunu dile getirdiğini belirterek gereğinin yapılması için 

Antalya Barosu Başkanlığına talepte bulunmuştur. Mevcut dilekçeye istinaden ilgililer 

hakkında Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 03.08.2022 tarih ve 61/59 sayılı 

kararı uyarınca; suç duyurusunda bulunulmasına karar  verilmiştir.   

            Haricen yapmış olduğumuz araştırmada şüphelilerin başka barolarda 

kayıtlı avukatların da adını kullanarak “adınıza 38.000,00 TL bedelli dava açıldı, uzlaşma 

bedeli 3.000,00 TL” şeklinde mesajlar gönderdiği ve aynı yöntemle haksız kazanç elde 

etmeye çalıştıkları görülmüştür.  

“ https://www.hurriyet.com.tr/gundem/dolandiricilardan-avukat-oyunu-bu-

mesaj-gelirse-dikkat-42041924” şeklinde hürriyet.com.tr nin 12.04.2022 tarihli 

haberinden görüldüğü üzere İstanbul Barosuna kayıtlı Av. ……………………….. adını 

kullanarak mesajlar atılmıştır. Müşteki avukatın ilgililer hakkında yapmış olduğu 

şikayet İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/66522 Soruşturma Numaralı dosyasında 

halihazırda derdesttir. 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 63. Maddesi açıkça ifade 

edildiği üzere Avukatlık unvan ve haklarını kullanma yetkisi münhasıran Avukatlara aittir. 

Şüphelilerin bu yetkiyi kullanarak üçüncü kişileri dolandırdığı hususu aşikardır.  



Avukatlık yetkilerinin başkaları tarafından kullanılmaması: 

 

Madde 63 – 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. 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. 

                    (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.  

 

                                  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.” Denilmektedir.   

     

                      Bu itibarla şüphelilerin eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli 

kovuşturmanın yapılarak şüphelilerin cezalandırılması için Başsavcılığınıza müracaat etme 

zorunluluğu tarafımıza hâsıl olmuştur. 

 

HUKUKİ NEDENLER : 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve sair ilgili 

mevzuat. 

HUKUKİ DELİLLER  : İlgili Resimler, Antalya Barosu Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun 

03.08.2022 tarih ve 61/59 sayılı kararı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 2022/66522 

Soruşturma Numaralı dosyası v.s. her türlü yasal delil. 

 

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

Şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası 

açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 25/08/2022                      


