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: Şanlıurfa İlinde gerçekleşen açık hava toplantılarının engellenmesine dair
5442 sayılı yasanın 11/Cmaddesine istinaden alınan 22.10.2022 tarihli
kararın öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali taleplidir.

Şanlıurf Valiliğince 22.10.2022 tarihlihttp://www.sanliurfa.gov.tr/22102022-tarihli-basin-aciklamasi
duyurus yla, "Kamu düzeni ve güvenliğinin olağanhayatı durduracak veya kesintiye uğratacakşekilde
bozulac ğınailişkin ciddi belirtilerin bulunduğuhususu göz önünealındığında can ve mal güvenliğini,
kişi dok nulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği

gerekçe ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem
(topl a, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma,
bildiri/b şürdağıtma, afiş/pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi
dâhil), 2 II sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunu' un I IC Maddesi gereğince 23.10.2022 günü saat 00.01 'den saat 06.11.2022 günü 23.59'a kadar
(15) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR." açıklamasıyla eylem/ etkinliklere yasaklama karar verilmiştir.

İşbu ka ar haksız ve hukuka aykırı olup toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiğinden iptali gerekir.
Şöyle ki;

Dava ko usu işlem "SEBEP” yönünden hukuka aykırıdır. Sebep, yönetsel işlemi tesis etmeye iten
nedenler ifade eder. İdari işlemin sebep unsurunda üçfarklı şekildehukuka aykırılık olabilir.

İdarenin gösterdiği nedenin mevcut olmaması, idarenin gösterdiği nedenin hukuki tavsifinde hukuka
aykırılık olması, idari işlemin sebep ve konu unsuru arasındaki ölçüsüzlük bulunması hallerinde işlem
sakat 011 . İdare Hukukunda işlemlerkendilerinden önce gelen ve nesnel kurallarla belirlenmiş bulunan
"sebep”e dayanmalıdırlar. İdari işlemlerde sebep; idari işlemdenönce gelen, idari işlemin dışında ve
idareyi b •yle bir işlem yapmaya yönelten etkenlerdir. Sebep, idari işlemin dayanağınıoluşturur ve idari
işlemin ir tür gerekçesidir. Eğer idari işleme sebep olarak gösterilen nesnel kuralın olaya ilişkin
nitelendi ilmesinde hata yapılmışsa idari işlem sebep unsuru bakımından sakattır ve iptali gerekir. Dava
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lem ile temel hak ve hürriyetleri ihlal edici nitelikte, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde
İl Sınırları içerisinde açık hava toplantıları düzenleme ve katılmanın yasaklanması
inde, dayanaktan yoksun ve keyfi bir şekilde tesis edilen iş bu davaya konu karar hukuka

Mahkemesi, 13.06.1985 gün ve 1984/14 E., 1985/7 K. sayılı kararında; "Temel hak ve

re ilişkin bir alanda kanunun emrine dayanarak yürütme organınca alınacak önlemlerin
itelik taşıması ve idarenin keyfi uygulamalarına sebep olacak geniş takdir yetkisi vermemesi
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İ” vurgusu yapmıştır. Temel hak ve özgürlükler alanında yasama organının, keyfiliğe izin
n, öngörülebilir düzenlemeler yapma zorunluluğu vardır. İdareye keyfi uygulamalara meydan
cek çok geniş bir takdir yetkisi tanınması Anayasa'ya aykırı olabilecektir. Aksi bir durumda
ak ve özgürlüklerin ancak kanunla sınırlanabileceğine ilişkin Anayasa'nın 13'üncü maddesi
e de aykırılık oluşturacaktır.

nusu işlem"AMAÇ” yönünden de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Amaç unsuru idari işlemle
k istenen nihai sonuçtur. Amaç, idari işlemi yapan kişinin bu işlemle ulaşmak istediği sonuç

konUSUl da niyet ve düşünceleri, idari işlemin sübjektif unsurudur. Kamu yararına yönelik olmayan,
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arına yabancı bir amaçlayapılan idari işlemler, amaç unsuru bakımından hukuka aykırı olur.
ptırmasıyla sakattırlar ve bu nedenle iptal edilmeleri gerekmektedir. Kişisel amaç, siyasal amaç
üncü kişiye yarar sağlama maksadı olabilir. Yönetsel işlemle varılmak istenen amaç 'kamu
lup, kuruluşlar kendilerine tanınan yetkileri ancak kamu yararı için kullanabilecektir. Barışçıl
hakkını yasaklayıcı nitelikte, davalı idare tarafından alınan karar, temel hak ve hürriyetlerinin
tkisi kötüye kullanılmak suretiyle keyfi bir şekilde ihlaline sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda,
ayanaktan yoksun olup amaç unsuruna açıkça aykırı dava konusu İşlemin İptali gerekir.

dare tarafından 15 gün süreyle valiliğin uygun göreceği etkinlikler haricindeki açı hava
toplantıl ının yasaklandığı hususu belirtilmiştir. Barışçıl nitelikte yapılmak istenilen açık hava
toplantıl ının engellenmesi, 1982 Anayasasının 34 ve AİHS'nin 11. Maddesi gereğince topl tı ve
gösteri I ürriyetinin ihlali niteliğindedir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, dem kratik
loplumu en temel değerleriarasında yer almakta olup bireylerin ortak fikirlerini birlikte savunmak ve
başkalar a duyurmak için bir araya gelebilme imkânını korumayı amaçlamaktadır. Kolektif bir şekilde
kullamla ve düşüncelerini ifade etmek isteyen kişilere şiddeti dışlayan yöntemlerle düşüncelerini
açıklam imkâm veren bu hak çoğulcu demokrasilerin gelişmesinde zorunlu olan farklı düşüncelerin
ortaya ç kması, korunması ve yayılmasını güvence altına almaktadır Eğitim ve Bilim Emekçileri
Sendikas ve diğerleri [GK], B. No: 2014/920, 25/5/2017, Ş79;).

Hak ya a özgürlüğe bir müdahale söz konusu olduğundaöncelikle tespiti gereken husus, müdahaleye
yetki ver n bir kanun hükmünün mevcut olup olmadığıdır. Anayasa'nın 34. maddesi kapsamında yapılan

bir müd halenin kanunilik şartını sağladığının kabul edilebilmesi için müdahalenin "kanun”' bir
dayanağı ın bulunması zorunludur. Kanunilik ölçütü aynı zamanda maddi bir içeriği de gerektirir ve bu
noktada anunun niteliği önem kazanır. Bu anlamıyla kanunilik ölçütü, sınırlamaya ilişkin kuralın
"erişilebi irliği”ni ve öngörülebilirliği ile kesinliğini ifade eden "belirliliği”ni garanti altına alır. Belirlilik,
bir kuralı keyfiliğe yol açmayacak bir içerikte olmasını ifade eder. Temel hakların sınırlandırıln;asına
ilişkin k uni düzenlemenin içerik, amaç ve kapsam bakımından belirli ve muhataplarının hukuksal
durumlar ı algılayabilecekleri açıklıkta olması gerekir. Bir kanuni düzenlemede, hangi davranış veya
olgulara angi hukuksal sonuçların bağlanacağı ve bu bağlamda kamusal makamlar için nasıl bir
müdahale yetkisinin doğacağı belirli bir kesinlik ölçüsündeortaya konmalıdır. Bu durumda bireylerin

ümlülüklerini öngörerek davranışlarını bu doğrultudatanzim etmeleri olanaklı hâle gelebilir.hak ve
Böylece ukuk güvenliği sağlanarak kamu gücünü kullanan organların keyfi davranışlarının önüne
geçilmiş lur (Hayriye Özdemir, ŞŞ56, 57).

Temel h ve özgürlükler alanında yasama organının keyfiliğe İzin vermeyen öngörülebilir düzenlemeler
yapma zo unluluğu vardır. İdareye keyfi uygulamalara meydan verebilecek çok geniş bir takdir yetkisi
tanınması nayasa'ya aykırı olabilecektir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir alanda kanunun emrine
dayanılara yürütme organınca alınacak önlemler objektif nitelik taşımalı ve idareye keyfi uygulamalara
sebep ola geniş takdir yetkisi vermemelidir (AYM, E. 1984/14, K. 1985/7, 13/6/1985; Tuğba Arslan, Ş
89). Huku sal durumların takdirindeki belirsizlik, temel haklar alanında getirilen güvencelerin işlevsiz
hâle gelm sine neden olur. Zira ilgili kanuni düzenlemenin hangi davranışveya olgulara hangi hukuksal
sonuçların bağlanacağımve bu bağlamdakamusal makamlar için nasıl bir müdahale yetkisinin
doğacağın belirli bir kesinlik ölçüsünde ortaya koymaması durumunda bireylerin hak ve
yükümlülü lerini öngörerek davranışlarınıbu doğrultudatanzim etmeleri olanaksız hâle gelebilecektir
(Hayriye zdemİr, Ş57 ). Aksi bir durumda Anayasa'nın 13. maddesinin aradığı anlamda kamu gücünü



kullan organların keyfi davranışlarının önüne geçen ve kişilerin hukuku bilmelerine yardımcı, olacak
erişileb lir, öngörülebilir ve kesin nitelikte bir kanun hükmünün bulunmadığı sonucuna varılacaktır.
(Tuğba slan, Ş91).

Somut layda Şanlıurfa Valiliği il genelinde 15 gün süre ile etkinlik yapılmasını millî güvenliğin

sağlanı ası, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve

özgürlü 'ler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla yasaklamıştır.
'nın 34. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen meşru amaçları gerçekleştirmek için gerekliAnayas
önlemler ile aynı madde kapsamındaki hakları arasında adil bir denge sağlanmamıştır. Bugörülen

a, Anayasa'nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemekapsana
İhlal edilmektedir.hakkımı

MENİN DURDURULMASI TALEBİMİZYÜRÜ

açıklandığı üzere;Anayasaya ve hukuka açıkça aykırı olan dava konusu idari işlemle, toplantıYukarıd
ve göst ri hakkının ihlal edilmesi, uygulanması durumunda telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı
için dav konusu düzenlemenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. Maddesinin ikinci fıkrası
uyarınc , Davalı İdarenin savunması alınmaksızın YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA KARAR
VERİL ESİNİ gerektiği kanaatindeyiz.

ŞANLI RFA BAROSU BAŞKANLIĞININ DAVA VE MENFAAT EHLİYETİ

Dava ko ILISU işleme karşı Şanlıurfa Baro Başkanlığının dava açma ehliyeti bulunmaktadır. Şöyle ki;

1 136 s ılı Avukatlık Kanunu'nun Baroların kuruluş ve nitelikleri başlıklı Madde 76 — (Değişik birinci
İİkrcı.• 2 72001 - 4667/46 md.) Barolar; avukathk mesleğini geliştirmek, meslekmensuplarının birbirleri
ve iş s ıhipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını,

saygınlı mı, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını
karşıla ak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere
göre sür üren kamu kurumu niteliğindemeslek kuruluşlarıdır.

Yine Av kallzk Kanunun 95. Maddesine 4667 sayılı kanunla eklenen 21. Bendi ile de
P'
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görevleri arasında sayılmıştır.

nusu işlem olan valiliğin verdiği yasaklama kararı, haksız müdahaleye karşı koyma bilinci
ak ve karşı koymak amacıyla kişilerin anayasal haklarının korunması kapsamında olduğundan
yı açma konusunda dava ehliyetimizin olduğuaçıktır.

VE İSTEM : Yukarıda açıklandığı ve re'sen gözetilecek hususlarla birlikte;

rfa İlinde gerçekleşen açık hava toplantılarının engellenmesine dair 5442 sayılı yasanm I I/C

e istinaden alınan 22.10.2022 tarihli kararının ivedilikle savunma alınmaksızın yürütmesının
durdurul nasına ve iptaline,
2-Yargıl ma giderleri ve vekalet ücretinin davalı İdare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla

vekalete arz ve talep ederiz.30/10/2022
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22.10.20 2 Tarihli Basın Açıklaması

Terör örgülünün 'ilahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt İçinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal

yapılanması Önel li Ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK_/KCK terör örgütünc müzahir yayın organları ve İnternet sitclcrindcn
yapılan provokat f paylaşımlar İle ' 'Ülkemizin sınır Ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı

oluştu mak amacıyla çağrılar yapılarak” kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiğitespit edilmiştir.

Kaınu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu şusu göz önüne

alındığında can e mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarıutâ müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi İlc açık

alanlarda yukar da anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, ınİtİng,

stant açma, çadır urma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) İl ve İlçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 291 1 sayılı Toplantı ve

(Gösteri Yürüyüşl ri Kanunu'nun 17. maddesi İle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun IIC Maddesi gereğince 23.10.2022 günü saat 00.01 'den saat 06.11.2022

günü 23.59'„1 ur (15) gün süreyle YASAKLANMIŞTIR.

K:ıınuoyuna saygı İle duyurulur.


