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DURUŞMASI          :12.06.2015 
MÜŞTEKİ               :1-Songül ASLAN  
                                  2-Mehmet ASLAN  
                                  3-Beste Güler ASLAN  
KATILMA TALEP 
EDEN                      :Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu 
                                  13.Dönem Sözcüsü.Osmaniye Barosu 
                                  Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av.D.Ebru Coşkuner Kolak  
 
SANIKLAR             :1-Ahmet Suphi ALTINDÖKER 
                                  2-Fatih GÖKÇE 
                                  3-Necmettin ALTINDÖKER  
 
SUÇ                          :Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme, bir suçu gizlemek veya  
                                   Başka bir suçun delilerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla                                      
                                   Öldürme, başka bir suçu işleyememekten kaynaklanan infiale öldürme  
                                   Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ve cinsel saikle kişiyi hürriyetinden  
                                   Yoksun kılma. 
 
TALEP KONUSU     :CMK md.237 gereğince davaya katılma istemidir. 
İZAHI                        : 
 
                      Sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK nın 102/2, 109/5, 37/1 maddesi delaletiyle 
82/1-b, 82/1-h, 82/1-i, 63, 53, 54 maddelerince düzenlenen iddianame Sayın mahkemenizce 
kabul edilerek, kamu davası açılmıştır. 
                       Aşağıda izaha çalıştığımız üzere , 
Yasal ve hukuki dayanaklarımız ile kurumumuzun sahip olduğu sosyal sorumluluk  gereği 
davaya katılmamız, müdahil olma istemimiz zorunluluk arzetmektedir.Bu zorunluluğumuz 
yasaların kurumumuza yüklediği sorumluluklardan ve yargılama sürecinde derinden 
yaralanan kamu vicdanının  mahkemede temsil edilmesi gerektiğinden ve adil yargılama 
hakkı uyarınca işlemesinin sağlanması istememizden kaynaklanmaktadır. 
 
1-Katılma istemimizin ulusal ve uluslar arası hukuk ve sözleşmeler açısından dayanakları ; 
 
                    5271 sayılı yasa davaya katılma Hakkı Olanların tanımlanırken mağdur ve suçtan 
zarar gören kavramını birlikte kullanmıştır.Bu yönüyle eski yasada var olan suçtan zarar 
görenler ibaresine ek getirilerek ve iki kavram birlikte kullanılarak katılma hakkı 
genişletilmiştir. 
Suçtan zarar gören kavramı;yargılama hukuk terimidir.Bu terimin doktrindeki tanımı ise; 
sanığın cezalandırılması sureti ile karşılanacak bir tatmin arzusunun uyandığı her kurum veya 
kişi suçtan zarar görendir. 
Kimlerin bu kavram dahilinde değerlendirileceği ise açıkça sayılmadığından, TCK “Katılma “ 
ehliyetinden ve kimlerin davaya katılma hakkının bulunacağı yönünde sınırlayıcı unsurlara 
yer vermediğinden, yargılama sırasında mahkemelerin geniş takdir yetkisi vardır. 



                      Ceza yargılamasında ağır suçlarda kişisel hakların tazmin ve tatmin 
edilmesinden çok somut gerçeğe ulaşma esastır.Katılmada amaçlanan ,adaletin 
gerçekleşmesi,maddi gerçeğin bulunması, suçlunun cezalandırılmasında etkin rol oynayan, 
iddia makamının güçlendirilmesi, kişisel hakların tazmin edilmesinin ve öç alma duygusunun 
önüne geçilmesinin sağlanmasıdır. 
 
2-Katılma istemimizin anayasal,yasal ve uluslar arası normatif dayanakları; 
 
                     Madde 90 :”…..usulüne uygun yürürlüğe konulmuş Milletlerarası anlaşmalar 
kanun hükmündedir……Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin 
milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.”  
T.C. Anayasamızın yukarıdaki maddesi ile farklı bir önem kazanan milletlerarası 
antlaşmalarda  işbu davaya katılma istemimizi oluşturan hükümlerdendir. 
 
                    Taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Kadına Karşı Ayrımcılığın 
Önlenmesine Dair Sözleşme (CEDAW ) gereğince ve İstanbul Sözleşmesinin ilgili maddeleri 
gereğince  “……taraflar, iç hukuklarında öngörülen koşullara uygun olarak, kamu 
kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve aile içi şiddet danışmanlarının, işbu sözleşme 
uyarınca belirlenen suçlara ilişkin soruşturma ve adli takibatın yapılması sırasında mağdurun 
isteği üzerine, mağdura yardım ve destek vermesi olanağını sağlamak üzere gerekli hukuki 
veya diğer tedbirleri alır.” Hükümleri gereğince davaya katılma görevinin Türkiye Barolar 
Birliği komisyonu olarak TÜBAKKOM   a düştüğüne inanıyoruz. 
 
                 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince (md 76 vd.maddeleri ) 
“…Barolar ……İnsan haklarını,hukukun üstünlüğünü savunmak ve korumak ….. amacıyla 
tüm çalışmalarını yürüten…..” ifadesiyle baroları tanımlarken Türkiye Barolar Birliğinin bu 
haklı katılma talebini insan haklarını savunmak ve korumak, hukukun üstünlüğünü sağlamak 
amacıyla gerekli kılmaktadır. 
 
                    Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak (TÜBAKKOM ) 
yönergemiz gereğince “….. ulusal ve uluslar arası mevzuatta kadının insan haklarına ilişkin 
düzenlemelerin yaşama geçirilmesi,eşit ve adil uygulanmasının sağlanması, 
……Kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği sağlamak amacıyla TÜBAKKOM  
aracılığıyla………” davaya katılma talebimizi yinelemekteyiz. 
 
                      Kuruluşumuzdan itibaren toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacı 
doğrultusunda kamuoyu oluşturmak ve bu amaçlar yolunda gerekli tüm çalışmaları sürdürmek 
komisyonumuzun görev ve yükümlülükleri arasındadır.Mahkemenizde yargılaması yapılan 
olay kadın haklarının ihlaline yönelik ve toplumda infial uyandıran çok ağır bir olaydır.Olayın 
oluş biçimi kamu vicdanını ağır şekilde yaralamış, kamuoyunu olumsuz yönde etkilemiş bir 
olaydır. 
                      TÜBAKKOM olarak kadına yönelik şiddet,taciz ve tecavüz olaylarında yargı 
yolunun etkili olarak kullanılması ve adil yargılamanın sağlanması amaçlarımız 
arasındadır.Bu nedenlerle suçtan zarar gördüğümüz sabittir. 
 

 
 
 
 



SONUÇ 
 

                    Yukarıda da izaha çalıştığımız sebeplerden dolayı, 
 
Kadınlar ve kız çocukları çoğunlukta olmak üzere geçen her gün birçok insan maalesef ki her 
türlü şiddet ve cinsel istismar, cinsel saldırı eylemlerine maruz kalmaktadır.Son yıllarda bu 
nitelikteki suçların çoğaldığını, Özgecan Aslan ın ne ilk ve ne de son olmadığını  üzülerek 
izliyoruz. 
Bu suç sanıkları yeterli ve gereken caydırıcı cezalardan çeşitli af ve indirim nedenleri 
kurtulmakta, bu sebeplerle de suçtan sakınma söz konusu olmadığı gibi aksine övünç kaynağı 
haline geldiğini üzülerek görmekteyiz. 
                 Kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete maruz kalan mağdurların bireysel 
mücadelesi yanında kamusal alanın bir ayağını oluşturan Türkiye Barolar Birliği, Barolar, 
TÜBAKKOM gibi kurumların da bireysel mücadelenin yanında yer alıp, iddia makamını 
güçlendirme, somut gerçeği ortaya çıkarma, adil yargılamanın temini için çalışma gibi 
nedenlerle davaya katılması zorunluluk arzetmektedir. 
 
                  Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonun “katılan “ olarak davaya 
katılmasına karar verilmesini ve buna göre gereğini saygı ile arz ve talep ederiz.26.05.2015 
 
       Av.D.Ebru Coşkuner Kolak  
       TÜBAKKOM 13.Dönem Sözcüsü 
     Osmaniye Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı 
 
                     
 
 


