Ankara, 21/07/2014
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 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’nda yer alan kasten yaralama,
cebir kullanmak suretiyle konut dokunulmazlığını ihlal, mala
zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz suçları ile 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a
aykırılık.

SUÇ TARİHİ

: 19.07.2014
AÇIKLAMALAR

19 Temmuz 2014 günü Ankara Yenimahalle Macunköy’de yer alan Devlet Tiyatroları
İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’nin bulunduğu araziye şüpheli kooperatif adına inşaat
çalışmaları yapan kişilerce girilerek zarar verilmiştir.
Basına yansıyan haberlere göre, sözü edilen alana tel örgü çekilmek istendiği ve
tiyatronun güvenlik görevlilerinin müdahaleye engel olmaya çalışması sırasında şüphelilerin
saldırıları sonucunda 4 güvenlik görevlisinin kasten yaralandığı anlaşılmaktadır.
Görevlilerden biri kalp krizi geçirmiş diğer görevlilerin ise burnu kırılmak suretiyle darp
edilmiştir. (Ek-1 Basına yansıyan haber içerikleri ve görüntüler)
Şüphelilerin konut dokunulmazlığını ihlal ederek gerçekleştirdikleri kasten yaralama
eylemleri aynı zamanda cebir suçunu oluşturmakta olup olayda silah kullanmaları ise 6136
sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a açıkça aykırılık
oluşturmaktadır.
Şüphelilerin 10.01.2014, 08.03.2014 ve 07.04.2014 tarihinde de devlet tiyatrosunun
kullanımında olan araziye adeta baskın yapmak suretiyle benzer şekilde eylemlerde
bulunduğu yine basın yoluyla öğrenilmiş ve müvekkil Türkiye Barolar Birliği adına şikayette
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bulunulmuştur. Yapılan şikayetimiz, Başsavcılığınızın 2014/54184 sayılı soruşturma
dosyasında devam etmektedir. (Ek-2 11.04.2014 tarihli suç duyurusu dilekçemiz)
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,” mala zarar
verme suçunun işlenmesi halinde bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı
hüküm altına alınmıştır.
Devlet tiyatrosunun kullanımında olan kamu arazisine konut dokunulmazlığını
ihlal ederek girilmiş ve zarar verilmiş olması, bu eylemler gerçekleştirilirken tiyatronun
güvenlik güçlerine cebirde bulunularak kasten yaralanmalarına sebebiyet verilmesi
Türk Ceza Kanunu’nun maddelerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
Anayasa’nın 21. maddesinde “konut dokunulmazlığı” düzenlenmiştir. 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.’’
Somut olayda şüpheliler 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 116. maddesinde
düzenlenen konut dokunulmazlığını ihlal suçu gerçekleştirmişler, Kanunun 108.
maddesinde yer alan “..kendisinin yapmasına müsaade etmesi için..” yine 154.
Maddesinde tanımlanan “…hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına
engel…” olmak için güvenlik görevlilerine karşı cebir suçunu işlemiş ve kasten
yaralanmalarına (TCK m.86/3-c) sebebiyet vermişlerdir.
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; Türkiye Barolar Birliği,
silah kullanmak suretiyle adeta baskın niteliğinde konut dokunulmazlığı ihlal edilerek,
kamu arazisine zarar verilmiş olması, cebir ve kasten yaralama eylemlerini
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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 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- 11.04.2014 tarihli şikayet dilekçemiz
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