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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 
ŞİKAYETÇİ   : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
      Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak 
      No: 8 Balgat Ankara 
VEKİLİ   : Av. Seray Şenfer 
      Aynı adres 
 
ŞÜPHELİLER  :  Aşağıda açıklanacak olan suçları işleyen S.S. İvme  
                                                  Küçük Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi adına çalışanlar ile
       onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer. 
 
 
SUÇ    : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 43, 151, 152. maddesine 
                 aykırılık. 
 
SUÇ TARİHİ  :  10.01.2014, 08.03.2014 ve 07.04.2014 
 

AÇIKLAMALAR  
 
 7 Nisan 2014 günü saat 03:00 sıralarında Ankara Yenimahalle Macunköy’de yer alan 
Devlet Tiyatroları İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nin bulunduğu arazide mevcut ağaçlara, 
kümes hayvanları ile tiyatronun kullanımında olan binaya alanda şüpheli kooperatif adına 
inşaat çalışmaları yapan kişilerce zarar verilmiştir.   
 
 Basına yansıyan haberlere göre, sözü edilen alanda yaklaşık 100 ağacın söküldüğü, 
50’ye yakın kümes hayvanının telef olduğu ile tiyatroya ait mutfak olarak kullanılan binanın 
zarar gördüğü anlaşılmaktadır. (Ek-1 Basına yansıyan haber içerikleri ve görüntüler) 
 
 Şüphelilerin 10.01.2014, 08.03.2014 tarihinde de devlet tiyatrosunun kullanımında 
olan araziye adeta baskın yapmak suretiyle benzer şekilde eylemlerde bulunduğu yine basın 
yoluyla öğrenilmiştir. (Ek-2 Şüphelilerin önceki eylemlerine dair basına yansıyan haber 
içerikleri)   
 
 Türk Ceza Kanunu’nun “Mala zarar vermenin nitelikli halleri” başlıklı 152. 
maddesinin (a) bendinde “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş 
veya kamunun yararlanmasına ayrılmış yer, bina, tesis veya diğer eşya hakkında,” (c) 
bendinde “Devlet ormanı statüsündeki yerler hariç, nerede olursa olsun, her türlü dikili 
ağaç, fidan veya bağ çubuğu hakkında,” mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde bir 
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. 
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 Devlet tiyatrosunun kullanımında olan kamu arazisi üzerinde bulunan ağaçların 
gece yarısı sökülmesi, yine kamu malı niteliğindeki mutfak olarak kullanılan binaya 
zarar verilmiş olması, Türk Ceza Kanunu’nun alıntılanan yasa maddesine açıkça 
aykırılık oluşturmaktadır. 
  
 Türkiye Barolar Birliği, 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 yükümlüdür.  
 
 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile S.S. İvme Küçük Sanayii Sitesi 
Kooperatifi arasında bir kısım yargıya taşınmış uyuşmazlık bulunmakta ve anılan 
davalarla ilgili olarak verilmiş yargı kararları mevcut iken; gece yarısı geç bir saatte 
adeta baskın niteliğindeki ağaçların sökülmesi, kamu binasına zarar verilmiş olması 
eylemlerini gerçekleştiren gerek Yapı Kooperatifi adına çalışanlar gerekse bu kimselere 
emir ve talimat veren kimselerin cezai sorumluluğunun tespitini talep etmektedir. 
 
SONUÇ VE İSTEM  : Yukarıda açıklanan nedenlerle S.S. İvme Küçük Sanayii Sitesi 
       Yapı Kooperatifi adına çalışanlar ile onlara bu yönde emir ve 
       talimat veren yetkililer tarafından gerçekleştirilen, basına 
       yansıyan haberlerden de anlaşılabileceği üzere, ilgililerin suç 
       teşkil eden eylemleri hakkında soruşturma başlatılmasını ve 
       gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.  

 
    Saygılarımızla. 

Şikayetçi 
Türkiye Barolar Birliği         

             Vekili 
                             Av. Seray Şenfer 
 

 
 
 
 
 
EK: 
       Vekaletname 

1- Basına yansıyan haber içerikleri 
2- Şüphelilerin önceki eylemlerine dair basına yansıyan haber içerikleri 
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