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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
 
 
ŞİKAYETÇİ  : Türkiye Barolar Birliği   

      Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi  

                Avukat Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara 

 

VEKİLİ                     : Av. Çiğdem ERMAN 

 
ŞÜPHELİ :Nuran Gül isimli vatandaşın evinde arama yapan, ayakkabı 

kutusuna el koyarak gözaltı sürecini yürüten adli kolluk kuvvetleri 

ile onlara bu yönde emir ve talimat veren amirler 

 
SUÇ                        : Görevi kötüye kullanma, konut dokunulmazlığının ihlali 
 
 
SUÇ TARİHİ : 29.12.2013 
 
AÇIKLAMALAR :  
 
  

1. 29 Aralık 2013 günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Manisa 

Akhisar’da yaptığı konuşma esnasında, Nuran Gül isimli vatandaş, balkonundan 

ayakkabı kutusu göstererek verdiği tepkisel davranış nedeniyle, evinde şüpheli 

polisler tarafından arama yapılması sonucu gözaltına alınarak karakola götürülmüş,  

ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.  

Basına yansıyan haberlere göre, evde yapılan arama sonucu Başbakan’ın 

konuşması esnasında Nuran Gül’ün gösterdiği ayakkabı kutusu suç delili olarak 

karakola götürülmüştür. 1 

 

2. 17 Aralık 2013 tarihi itibariyle, büyük çaplı olarak ifade edilebilecek 

nitelikteki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına dayalı olarak İstanbul Cumhuriyet 

                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/24257/Ayakkabi_kutusu_suc_aleti_oldu.html 
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Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Yine bu soruşturmalar çerçevesinde 

basına yansıyan şekliyle, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde 

ayakkabı kutusu içinde fazla miktarda para bulunmuştur. 2 

Nuran Gül, henüz iddia kapsamında olsa da yolsuzlukları ve özellikle de 

ayakkabı kutusu içine kadar saklanan paraları, emekli biri olarak protesto etmek 

amacıyla Başbakan’ın konuşması esnasında ayakkabı kutusu göstermek suretiyle,   

ülke gündeminin en önemli konusu haline gelen yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karşı 

tepkisel davranışta bulunmuştur.  

 

3. Anayasa’nın ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü’ başlıklı 34. Maddesine 
göre,  ‘‘Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri 
yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’’  

Nuran Gül, Anayasadan kaynaklanan bu hakkını hiçbir şiddet unsuru 

içermeksizin silahsız ve saldırısız olmak suretiyle tepkisel davranışta bulunarak 

kullanmıştır. Bu tepki, saldırı nitelikli eyleme dönüşmemiştir. Zira vatandaş, suç delili  

sayılan ayakkabı kutusunu evinin önündeki kitleye göstermek  suretiyle elinde 

tutmuştur. Kutu, vatandaşın elinden  çıkmamıştır. Saldırı niteliğinde bir eyleme 

dönüşmemiştir.    

Buna rağmen bir grup polis, Nuran Gül’ün evine baskın düzenleyerek arama 

yapmış, ayakkabı kutusuna el koymuş ve şahsı gözaltına alarak ifade almak 

amacıyla karakola götürmüşlerdir.  Söz konusu davranışta bulunan polisler,  

görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, vatandaşın  mağduriyetine 

sebep olmuşlardır.  

Polisler tarafından Nuran Gül’e karşı gerçekleştirilen bu fiiller, Anayasa 

bağlamında kendisine tanınan ve yine Anayasal ve yasal sınırlar içinde kalarak 

gösteride bulunma hakkını kullanan vatandaşın bu hakkının kısıtlanarak adeta 

cezalandırılması sonucunu doğurmuştur.  

 

4. Anayasa’nın 21. Maddesinde ‘konut dokunulmazlığı’ düzenlenmiştir.  

                                                           
2 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/25388816.asp 
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Buna göre, ‘‘Kimsenin konutuna dokunulamaz. Millî güvenlik, kamu 
düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması 
veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya 
birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu 
sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 
yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, 
arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi 
dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını el koymadan 
itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden 
kalkar.’’  

Anayasal hakkını kullanan vatandaşın evine girmek suretiyle arama yapılması, 
eşyasına el konulması, konut dokunulmazlığının ihlalidir. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘Konut Dokunulmazlığı’nın İhlali’ başlıklı 
116. Maddesine göre, ‘‘Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına 
aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, 
mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.’’   

Somut olayda, şüpheli adli kolluk güçleri konut dokunulmazlığını ihlal 

etmişlerdir.  

 

5. Anayasa’nın  ‘Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti’ başlıklı 26. 
Maddesine göre, ‘‘Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka 
yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu 
hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 
vermek serbestliğini de kapsar.’’ 

Nuran Gül, Anayasadan kaynaklanan düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti 

çerçevesinde, basına yansıyan habere göre ayakkabı kutusu içinde fazlaca miktarda 

bulunan paralara karşı tepkisini, tek başına ayakkabı kutusu göstererek düşüncesini 

ifade etmek suretiyle belirtmiştir.    

Saldırıya dönüşmemiş bu eylemsel  davranış, emekli bir vatandaşın ülke 

gündemini ciddi şekilde etkileyen yolsuzluk iddialarına karşı düşüncesini tek başına, 

eleştiri sınırları içinde saldırısız ve silahsız olarak açıklamasından ibarettir. Ancak bu 
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davranışı evinin aranmasına, haksız olarak gözaltına alınmasına, ifade vermek 

zorunda bırakılmasına sebep olmuştur.  

 

6. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Birliğin Görevleri” başlıklı 110. 

maddesinin 17. bendi uyarınca, “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak 

ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” ile yükümlü olan Türkiye Barolar 

Birliği, vatandaşların Anayasa’dan kaynaklı demokratik haklarını kullanırken maruz 

kaldıkları haksız davranışları gerçekleştiren adli kolluk kuvvetleri ve onlara emir ve 

talimat veren amirler hakkında cezai sorumluluklarının tespit edilerek soruşturma 

başlatılması ve  kamu davası açılmasını talep etmektedir.  

 

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan nedenlerle; 

 

Anayasal hakkını kullanarak basına yansıdığı şekliyle yolsuzluk ve ayakkabı 

kutusunda fazlaca miktarda para bulunması olayına karşı, Başbakan’ın Manisa’nın  

Akhisar ilçesinde  yaptığı konulması esnasında evinin balkonundan ayakkabı kutusu 

göstermek suretiyle tepkisel davranışta bulunan Nuran Gül’ün  evinde haksız arama 

yapılması, suç delili niteliği taşıdığı gerekçesiyle ayakkabı kutusuna el konularak 

gözaltına alınarak karakola götürülüp ifadesinin alınması Anayasa’ya, hukuka ve 

yasaya aykırılık teşkil ettiğinden, suç teşkil eylemi gerçekleştiren adli kolluk kuvvetleri 

ve onlara bu yönde emir ve talimat verenlerin tespit edilerek, haklarında takibi 

şikayete tabi olmayan suç hakkında re’sen soruşturma başlatılması ve kamu davası 

açılmasına karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 31.12.2013    

                            Şikayetçi  

        Türkiye Barolar Birliği  

               Vekili 

        Av. Çiğdem ERMAN 
Eki: 
Onanmış Vekaletname Örneği 
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