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MANİSA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ

VEKİLİ

: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak
No: 8 Balgat Ankara
: Av. Seray Şenfer
Aynı adres

ŞÜPHELİLER

: Aşağıda açıklanacak olan suçları işleyen Kolin Şirketler Grubu
adına çalışanlar ile onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer.
Horasan Sok No: 14 06700 Gaziosmanpaşa Ankara

SUÇ

: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama, mala zarar
verme, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkında Kanun’a aykırılık.

SUÇ TARİHİ

: 16.10.2014- 21.10.2014- 07.11.2014

AÇIKLAMALAR

:

10 Mayıs 2014 tarih 28996 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 21.04.2014
günlü 2014/6272 sayılı kararıyla; Manisa İli, Soma İlçesi, Yırca köyündeki taşınmazların, soma Kolin
Termik Santralinin yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. maddesine göre acele
kamulaştırılmasına ilişkin işlem tesis edilmiştir.
Sözü edilen idari işlemin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan dava süreci devam
ederken Yırca Köyü sakinlerinin şüphelilerin saldırıları sonucunda öncelikle 16 ve 21 Ekim 2014 tarihlerinde
sonra ise 7 Kasım 2014 tarihinde darp edilerek, kelepçe kullanılarak ve biber gazı ve biber gazı kapsülleri ile
kasten yaralandığı anlaşılmaktadır.
Basına yansıyan haberlerden, uyuşmazlığa konu araziye girilerek aralıklarla 17 Eylül 2014
tarihinden itibaren ağaç kesildiği sözü edilen alana tel örgü çekildiği, Yırca Köyü sakinlerinin müdahaleye
engel olmaya çalışması sırasında şüphelilerin saldırıları sonucunda kasten yaralanan vatandaşlardan Emin
Özkılınç’ın hastaneye kaldırıldığı, Turgutlu Çevre Platformu Avukatı Hasan Namak’a da ters kelepçe
uygulandığı öğrenilmiştir. (Ek-1 Basına yansıyan haber içerikleri ve görüntüler)
Türk Ceza Kanunu’nun “Mala zarar vermenin nitelikli halleri” başlıklı 152. (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.

Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr e-mail: tbb@barobirlik.org.tr

Sayı:

Ankara .... / .... / 2014

Şüpheliler 17 Eylül 2014 tarihinden itibaren aralıklarla gerçekleştirdikleri ağaç katliamından sonra
son olarak 7 Kasım 2014 tarihinde katliam gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 6 bin ağacın gece yarısı- sabaha
karşı sökülmesi, Türk Ceza Kanunu’nun alıntılanan yasa maddesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
Bundan başka 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanun uyarınca özel koruma statüsüne sahip zeytin ağaçlarının sökülüp kaldırılması anılan yasanın
20. maddesi uyarınca bazı özel usul ve esaslara bağlanmışken; sözü edilen yasa hükmünde belirlenen
şartlara ilişkin herhangi bir durum dahi söz konusu değilken; yargısal uyuşmazlığa dair kararı
beklemeden şüphelilerin gerçekleştirdiği ağaç sökme işlemleri ve bu müdahaleler sırasında
gerçekleştirdikleri kasten yaralama eylemleri Türk Ceza Kanunu’nun maddelerine açıkça aykırılık
oluşturmaktadır.
Nitekim şüpheli şirketin arazide termik santral kurabilmesine olanak veren idari işlemin
yürütülmesi “…Termik santral yapımı amacıyla planlamaya konu edilemeyen ve bu amaçla
kullanılmasına da izin verilmeyen alanda, kamu yararı kararı alınarak acele kamulaştırma yoluna
gidilmesine, yukarıda yer verilen mevzuata göre olanak bulunmadığından..” gerekçesiyle Danıştay 6.
Dairesi’nin 28.10.2014 tarih E.2014/7272 sayılı kararıyla durdurulmuştur. (Ek-2 Danıştay 6. Dairesi’nin
28.10.2014 tarih E.2014/7272 sayılı yürütmeyi durdurma kararı)
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.
Mağdur Yırca Köyü sakinleri ile Kolin Şirketler Grubu arasında yargıya taşınmış uyuşmazlık
bulunmakta ve anılan dava ile ilgili olarak verilmiş yargı kararı mevcut iken; Türkiye Barolar Birliği, kasten
yaralama eylemlerini gerçekleştiren ve zeytin ağaçlarını katleden gerek Kolin Şirketler Grubu adına
çalışanlar gerekse bu kimselere emir ve talimat veren kimselerin cezai sorumluluğunun tespitini talep
etmektedir.
SONUÇ VE İSTEM

: Yukarıda açıklanan nedenlerle Kolin Şirketler Grubu adına çalışanlar
ile onlara bu yönde emir ve talimat veren yetkililer tarafından
gerçekleştirilen, basına yansıyan haberlerden ve güvenlik kamera
kayıtlarından da anlaşılabileceği üzere, şüphelilerin
suç teşkil eden
eylemleri hakkında soruşturma başlatılmasını haklarında kamu davası
açılması için gereğinin yapılmasını vekil edenim adına saygılarımla dilerim.
Şikayetçi
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Vekili
Av. Seray Şenfer

EK:
Vekaletname
1- Basına yansıyan haber içerikleri
2- Danıştay 6. Dairesi’nin 28.10.2014 tarih,
E.2014/7272 sayılı yürütmeyi durdurma kararı.
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