
              
 İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI 

1456 Sk.No:14 Alsancak Konak/İZMİR  Tel: 0232-463 00 14 Faks:0232-463 66 74 Web:www.izmirbarosu.org.tr    E-İleti: info@ izmirbarosu.org.tr 

1 

            İzmir;      /10/2014 

              Sayı; 960/  

 

 

 

 

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE 

Sunulmak Üzere 

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 

Gönderilmek Üzere 

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA 

 

 

Dosya No: 2014/120653   

 

 

 

KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI 

KARARINA İTİRAZ EDEN  : İzmir Barosu Başkanlığı 

        1456 Sokak No:14 Alsancak-İzmir 

 

İTİRAZ KONUSU    : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17.10.2014 

gün ve 2014/120653 sayılı “Kovuşturmaya Yer Olmadığına” dair kararının kanuna ve usule 

aykırı olması nedeni ile kaldırılmasına karar verilmesi talebidir. 

 

 

İTİRAZ NEDENLERİ   : 

 
1. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir ve “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 

36’ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak 

suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma 

hakkına sahiptir.”  

 
2. Anayasa Mahkemesi kararlarında da hukuk devleti kavramının tanımına yer 

verilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nce en sık kullanılan hukuk devleti tanımlarından 
birinde, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve 
özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun 
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üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, yasaların üstünde yasa 
koyucunun da uyması gereken anayasa ve temel hukuk ilkelerinin bulunduğu 
bilincinde olan devlet hukuk devleti olarak tanımlanmıştır.1 Mahkeme, daha öz ve 
kısa bir başka tanımda hukuk devletini, insan haklarına saygılı ve bu hakları koruyan, 
toplum yaşamında adalete ve eşitliğe uygun bir hukuk düzeni kuran ve düzeni 
sürdürmekle kendisini yükümlü sayan, bütün davranışları hukuk kurallarına ve 
anayasaya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan devlet olarak 
tanımlamıştır.2  Anayasa Mahkemesi kararlarında yer alan hukuk devleti tanımının 
kapsamlı ve evrensel hukuk kurallarına daha uygun düştüğü gözlenmektedir. 

 
3. Adaletin gerçekleşebilmesi için öncelikle sav-savunma-yargı üçlüsünün bütünleşmesi 

gerekir. Bu nedenledir ki, bütün demokratik ülkelerde yargı önünde savunma hakkını 

ve hak arama özgürlüğünü kullanmak isteyen yurttaşlara yardımcı olmayı ve yol 

göstermeyi meslek edinmiş avukatlar ile onların meslek kuruluşu olan barolar, 

adaletin gerçekleşmesi bakımından çok önemli ve vazgeçilmez bir görev 

yapmaktadırlar.3 

 

4. Barolarımız; ülkemizin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olması için, 

Devletimizin insan haklarına ve hukukun evrensel değerlerine saygı duyması, eylem 

ve işlemlerinde bunu göstermesi için çok önemli ancak, kutsal bir görev 

üstlenmişlerdir. Bu bağlamda adli, idari ve askeri yargı yerlerinde hukuka aykırı, 

hukukun üstünlüğü ilkesi ile çelişen eylem ve işlemler için yargısal denetimi 

işletecek başvuruları yapmaya yetkili ve görevlidirler.4 

 
5. Yine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 25.12.2013 gün ve 2011/2123 Esas, 

2013/4686 Karar sayılı kararı ile baroların “hukukun üstünlüğünü korumak ve savunmakla 

da yükümlü olduklarından…” dair karar vermiştir. 

                                                 
1  Anayasa Mahkemesi Kararı, 1998 Esas, 58  Karar. 1999/19, KT. 27.5.1999, RG 04.3.2000, sy. 23983, s. 
29. 
2  Anayasa Mahkemesi Kararı, E. 1990/20, K. 1991/17, KT. 21.6.1991, AYMKD, S. 28, C. 1, s. 100. 
3  Ahmet İyimaya , Ankara Barosunun Kuruluş Tarihi Üzerine Bir Araştırma, ABD, Y. 1993,5. 1, s. 69 
4  Sami  Güler , Avukatlık Hukuku, s.503 
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6. AİHM'e göre, etkili ve eksiksiz bir soruşturmadan söz edilebilmesi için, 

soruşturmanın suça karışanlardan bağımsız5 ve resmî bir organ tarafından, 

başvuranların katılımı sağlanarak yürütülmesi, eksiksiz, titiz ve ivedi bir şekilde 

yapılması, kamu denetimine açık olması6, ihlâlden sorumlu olanların belirlenmesi ve 

cezalandırılması konularında sonuca götürebilecek nitelikte olması gereklidir7. 

Özellikle 01.07.2003 tarihli Finucane/Birleşik Krallık davasında8 ve Hugh 

                                                 
5  Bkz. Tahsin Acar/Türkiye [GC], No. 26307/95, § 222, AİHM 2004-III; Güleç/Türkiye, 27 Temmuz 

1998, §§ 81-82, Hüküm ve Karar Raporları 1998-IV; Oğur/Türkiye [GC], No. 21594/93, §§ 91-92, AİHM 1999-

III. Ayrıca bkz. Ergi v. Türkiye, 28 Temmuz 1998, §§ 83-84, Raporlar 1998-IV ve Paul ve Audrey 

Edwards/Birleşik Krallık, No. 46477/99, §70, AİHM 2002-II. (aktaran Sesim Soyer Güleç; Ceza Muhakemesi 

Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.1398 vd.) 
6  Güleç, Oğur ve Gül/Türkiye kararlarında mağdurun yakın akrabalarının kendi menfaatlerini 

korunabilecek şekilde müdahil olabilmelerinin sağlanması öngörülmüştür. Tezcan/Erdem/Sancakdar/Önok, 

s. 126. (aktaran Sesim Soyer Güleç; a.g.e, s.1398 vd.) 
7  Özgür Uyanık/Türkiye kararında Mahkeme (23.03.2010, Başvuru No: 11068/04) “Soruşturmanın 

bağımsız, tarafsız, kamuya açık olmasını ve yetkili makamların örnek teşkil edecek titizlikle ve çabuklukla 

hareket etmelerini, AİHS’de öngörülen hakların uygulanabilir ve etkili olduğunu, teorik ve yanıltıcı 

olmadığını bu nedenle, böyle davalarda etkili bir soruşturmanın sorumluların tespit edilip 

cezalandırılmalarına yol açabileceğini” ifade etmiştir. http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/11068-04.pdf 

(E.T:15.05.2013). Yine Abdullah Yılmaz/Türkiye kararında (22.07.2008, Başvuru No: 10512/02) “Yürütülen 

araştırma ve soruşturmanın öncelikle olayların tam olarak nasıl meydana geldiğinin belirlenmesini, ikinci 

olarak ise sorumluların tespit edilmesini ve gerek görüldüğünde cezalandırılmasını sağlayacak yapıda 

olmasını” vurgulanmıştır. http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/10512-02.pdf (E.T: 15.05.2013). (aktaran 

Sesim Soyer Güleç; a.g.e, s.1398 vd.) 
8  Karar metni için bkz. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-22606 

 (E.T: 10.05.2013). (aktaran Sesim Soyer Güleç; a.g.e, s.1398 vd.) 
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Jordan/Birleşik Krallık kararında9, bu koşulların netleştiği görülmektedir10. 

 
7. Adil yargılanma; “...uyuşmazlığın olanaklar ölçüsünde gerçekleri yansıtabilmesi için, 

uyuşmazlığın tarafları arasında fiilî ve hukukî bir fark gözetmeksizin iddia ve 

savunmaların eşit ölçülerde ve karşılıklı olarak yapıldığı dürüst bir yargılama...” 

olarak tanımlanmaktadır.11 Oysaki   

 
8. Uluslararası Saydamlık Örgütü’nün (Transparency International-TI)12tanımına göre 

yolsuzluk; “kamu gücünün, özel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılması”dır.13 

Bir diğer tanım da “kamu görevlilerinin kişisel çıkar sağlamak amacıyla kendilerine 

verilen kamu görevini kötü bir şekilde ve hukuka aykırı olarak kullanmasıdır.14 

 
9. 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet 

savcısının görevi kenar başlıklı 160/1 maddesi uyarınca “Cumhuriyet savcısı, ihbar veya 

başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını 

açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar. ” 

 

                                                 
9  Karar metni için bkz. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59450 (E.T: 

10.05.2013). Gerçekten, Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamında etkin bir soruşturmanın nasıl yapılması 

gerektiği konusundaki ilkeleri gösteren en önemli kararlardan biri, 4 Mayıs 2001 tarihli Hugh Jordan/Birleşik 

Krallık kararıdır. Bu kararda, bu ilkeler özetlenerek “Jordan Prensipleri” adı altında bugüne kadar Mahkeme 

önüne gelmiş olaylardan arıtılmış bir soruşturmada bulunması gereken asgari nitelikler yer almaktadır. 

Kuşkusuz ki, bu prensiplerin değişen şartlara ve yeni teknolojik gelişmelere uygun olarak yorumlanması 

gerekmektedir. (aktaran Sesim Soyer Güleç; a.g.e, s.1398 vd.) 
10  McCann ve Diğerleri/Birleşik Krallık, 27 Eylül 1995, § 161, Seri A No. 324 ve Salman/Türkiye [GC], 

No. 21986/93, § 105, AİHM 2000-VII. Bu kararlara yukarıda bahsi geçen Meryem Çelik ve diğerleri/Türkiye 

davasında (http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-118569 ve ayrıca Dink/Türkiye 

davasında atıf yapılmaktadır. http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/7124-09.pdf (E.T: 10.05. 2013). 
11  Süheyl Donay, İnsan Hakları Açısından Sanığın Hakları ve Türk Hukuku, Fakülteler Matbaası, s. 41 

12  Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International-TI), 1993 yılında Berlin’de kurulan ve 

70’den fazla ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Örgüt, global anlamda bir 

koalisyon oluşturmak amacıyla sivil toplumu, iş dünyasını ve hükümetleri bir araya getirmektedir. 

http://www.transparency.org/ (aktaran Dilever Nişancı; Yolsuzluk ve Yolsuzluğun Önlenmesine İlişkin 

Olarak OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi’ndeki Denetim Süreci, TBB Dergisi, S.114, s.317) 
13

 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,contentMDK:20147620~menuPK:

344192~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html (aktaran Dilever Nişancı; a.g.e., s.317) 
14  Ali İhsan Örücü, Ahmet Baysu ve Doğan Bakırtaş, “Yolsuzluğun Kurumlar Vergisi Gelirleri Üzerine 

Etkisi: OECD Ülkeleri Analizi”, Maliye Dergisi, S. 163 (Temmuz-Aralık 2012), s. 544.  (aktaran Dilever 

Nişancı; a.g.e., s.317)    

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,contentMDK:20147620~menuPK:344192~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTSITETOOLS/0,contentMDK:20147620~menuPK:344192~pagePK:98400~piPK:98424~theSitePK:95474,00.html
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10. Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu kararlar da “Temel hak ve özgürlüklere saygı, 

devletin tüm organlarının anayasal ödevi olup, bu ödevin ihmal edilmesi nedeniyle 

ortaya çıkan hak ihlallerinin düzeltilmesi idari ve yargısal makamların görevidir. Bu 

nedenle, temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği iddialarının öncelikle derece 

mahkemeleri önünde ileri sürülmesi, bu makamlar tarafından değerlendirilmesi ve bir 

çözüme kavuşturulması esastır (B. No:  2012/403, 26/3/2013,  § 16).”  Bu çözüm yeri ise 

öncelikle yerel yargı teşkilatı içerisinde aranacaktır. 

11. Tüketilmesi gereken başvuru yollarının ulaşılabilir olmaları yanında telafi 

kabiliyetini haiz ve tüketildiklerinde başvurucunun şikayetlerini gidermede makul 

başarı şansı tanımaları gerekir. Dolayısıyla mevzuatta bu yollara yer verilmesi tek 

başına yeterli olmayıp uygulamada da etkili olduklarının gösterilmesi gerekir (B. 

No: 2012/239, 2/7/2013, § 29). Ayrıca başvuru yollarının tüketilmesi kuralı  mutlak 

nitelikte olmayıp bu koşulun gerçekleşip gerçekleşmediği  değerlendirilirken her 

somut başvurunun kendine özgü   koşullarının da göz önüne alınması zorunludur. Bu 

anlamda yalnızca hukuk sisteminde bir takım başvuru yollarının varlığının değil, aynı 

zamanda bunların uygulanma şartları ile başvurucunun kişisel koşullarının gerçekçi 

bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Bu nedenle başvurucunun  başvuru yollarının 

tüketilmesi noktasındaki yükümlülükleri başvurunun özellikleri dikkate alınarak 

belirlenmelidir.15 

12.  Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararında verilen “Delillerin yetersiz olduğu” 

belirlemesi ise, yeni delil araştırması yapmadan, şüphelilerin aklanması için bir 

gerekçe olması kabul edilebilir hukuksal delil niteliğinde değildir. Burada yapılması 

gereken binlerce soruşturma dosyasında başvurulan hukuksal normların işletilerek 

delilere ulaşma görevi bizzat soruşturmayı yürüten makamın ulaşması gerekmektedir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri 

kenar başlıklı 161. maddesi uyarınca bu delilerin tamamını araştırarak şüphelilerin leh 

ve aleyhinde bulunan soruşturma dosyasına taşınması zorunluluğu bulunmaktadır.   

 

Madde 161 – (1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî 

kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki 

maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü 

bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev 

yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya 

                                                 
15  Anayasa Mahkemesi Genel Kurul Kararı, Başvuru Numarası: 2014/4705, Karar Tarihi: 29/5/2014 
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çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi 

yapmasını ister.  

(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan 

tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu 

Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine 

getirmekle yükümlüdür.  

(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü 

olarak verir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/24 md.) Sözlü emir, en kısa sürede yazılı 

olarak da bildirilir. 

(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 

ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit 

geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.  

13. Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine ilişkin olarak toplumda var 

olan inancı ihlal ettiğinden suçun mağduru, korunan hukuki değer de dikkate 

alındığında toplumu oluşturan herkestir.16C.savcısının tüm bu araştırmaları 

yapmaması birey ve toplumun hak ve adalete olan güven ilkelerine aykırılık yanında, 

kamusal vicdanın, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair büyük bir yara alacağı 

unutulmamalıdır. Bu nedenle C.Başsavcılılığı bu soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeleri 

titizlikle toplamak zorundadır. Ancak itiraza konu soruşturma kapsamında bu 

yükümlülük yerine getirilmemiştir. Bu nedenle İzmir Barosu Başkanlığı yargısal 

denetime başvurma yükümlülüğünü yasa yapıcının 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 76. 

ve 95. maddeleri ile vermiş olduğu yetki çerçevesinde yerine getirmektedir. 

 
14. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar içerisinde, maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılmasına dair şüphelilerin leh ve aleyhinde deliler toplanmadan ve var olan 

deliler ise hukuki bir değerlendirmeden oldukça uzak bir değerlendirmeye tabi 

tutularak bir karara ulaşılmıştır.   Verilen karar bu nedenle kamu vicdanını zedeler 

niteliktedir. 

 
15. Soruşturmayı yürüten C.savcısı Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair kararında 

“delillerin ve mahkeme kararlarının hukuka uygun olmadığı” ifade edilmiştir. Yine bu 

ifadesine devamla “”Soruşturmanın başlangıcında verilen iletişimin tespiti kararı hukuka 

uygun değildir. Bu kararın hâkim tarafından verilmiş olması kanun koyucunun aradığı hukuki 

ve fiili şartların gerçekleştiğine dair kesin karine sayılamaz” diyerek mahkeme kararlarının 

geçersizliğini iddia etmiştir. Hukuk devleti ve Anayasanın 138.maddesinin zorunlu 

                                                 
16  Erdal Baytemir; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında Rüşvet Suçu, TBB Dergisi, S.88, s.343 
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gereği olan “yargı kararlarının gereklerini yerine getirilmesi” ilkesinin bertaraf 

edileceği anlamına gelecektir. Anılan mahkemelerin tedbir kararları da yapılan 

itirazlar neticesinde kesinleşmiştir.  
16. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarındaki maddi hakikatin araştırılması zorunludur. 

Çünkü kamunun çıkarına aykırı olarak hukuk dışı yollarla kamu görevlileriyle onlara 

aracılık eden şüphelilerin elde etmiş oldukları mal varlığındaki artış, tüm toplumun 

mağdur edilmesi anlamı taşımaktadır. Bu suçun mağduru kamu ve onu oluşturan 

toplumdur. Bu durumda kanıtların tartışılmasının yargılamayı yapacak olan 

mahkemeye ve davaya katılma hakkı doğacak taraflara bırakılarak şüphelilerin suçu 

işleyip işlemediğine dair değerlendirmenin yapılması amacıyla C.savcısının 

iddianame hazırlamış olması gerekirdi. 
 
17. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Kamu davasını açmada takdir yetkisi kenar 

başlıklı 171.maddesinde yaralan düzenleme şöyledir.  

Madde 171 – (Değişik: 6/12/2006 – 5560/22 md.)(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep 

olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da 

şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer 

olmadığı kararı verebilir.  

(2) 253 üncü maddenin ondokuzuncu fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, 

Cumhuriyet savcısı, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olup, üst sınırı 

bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli 

şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle 

ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören, bu karara 173 üncü madde 

hükümlerine göre itiraz edebilir 

 
18. 29-30 Mayıs 2005 tarihlerinde Budapeşte kentinde toplanan Avrupa Savcıları 

Konferansı’ nın 6. oturumundan sonra 31 Mayıs 2005 tarihinde kabul edilmiş bulunan 

BUDAPEŞTE İLKELERİ savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa 

esaslarını vurgulaması açısından son derecede önemlidir. Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu tarafından Bangolar Yargı Etiği İlkelerinden sonra 10.10.2006 gün ve 

424 sayılı kararı ile benimsenmesine karar verilen Savcılar İçin Avrupa İlkeleri’nin 

(I.Temel Görevler) kısmındaki ilkeler şöyledir: 17 

“Savcılar her zaman ve her koşulda ; 

- Dava açma görevi dahil, her zaman ilgili ulusal ve uluslararası hukuka uygun 

                                                 
17 Kayıhan İçel;Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları ”Budapeşte İlkeleri” 

Işığında “Savcıyı Ret Sorunu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7, Sayı 14, Güz 2008 

s.27 vd. 
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olarak görevlerini icra ederler, 

- Görevlerini adil, tarafsız, tutarlı ve süratli olarak icra ederler, 

- İnsan onuru ve insan haklarına saygı duyar, bu değerleri korur ve desteklerler, 

- Toplum adına ve kamu yararına davrandıklarını dikkate alırlar,  

- Toplumun genel çıkarı ile birey hakları ve çıkarları arasındaki adil dengeyi bulmaya 

çalışırlar.” 

 
19. Kanımızca, burada savcıların vasıfları ve temel görevleri kapsamında tarafsızlıklarına 

özellikle yer verilmiş olması, savcıların taraf makamlarından biri olduğuna dair klasik 

görüşün bu uluslararası belgenin en başında artık terk edildiğini göstermektedir. 

Belge, savcıların “toplum adına ve kamu yararına davrandıklarını dikkate alacaklarını” 

belirtirken, bunu “toplumun genel çıkarı ile birey hakları ve çıkarları arasındaki adil 

dengeyi bulmaya çalışarak” gerçekleştireceklerini ve bu konuda da tarafsız 

davranacaklarını ifade etmek istemiştir. 18 

 
20. Savcılarla ilgili Budapeşte İlkeleri hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 

tarafından benimsenme kararı alındığı gibi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu da 20.11.2007 

tarih ve E.2007/5-83, K.2007/244 sayılı kararında bu ilkelere uyulması gerektiğini şu 

şekilde açıklamıştır: (Hakimler ve savcılar kendilerine verilen görev ve tanınan 

yetkileri, ulusal hukuk normları ile evrensel anlamda kendilerini bağladığında kuşku 

bulunmayan Bangalor Yargı Etiği İlkeleri ile Savcılar İçin Etik ve Davranış 

Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları ”Budapeşte İlkeleri” kurallarına tabi olarak 

yerine getirmelidirler.)19 

 
21. Budapeşte İlkelerinin;20  Genel Olarak Meslekî Hareket Tarzları başlıklı ikinci 

maddesinde savcılar görevlerini her zaman; 

• Tarafsız ve tutarlı olmaya ve öyle anlaşılmaya çabalarlar, 

• Adil bir biçimde, iltimas ve önyargı olmaksızın gerçekleştirirler, 

• Bireysel veya belli bir kesimin çıkarlarının, kamu ve medya baskısının etkisinde 

kalmazlar, 

• Tüm kişilerin adalet önünde eşitlik hakkına saygı duyarlar, cinsiyet, ırk, renk, dil, 

din, siyasi veya diğer düşünceler, cinsiyet tercihleri, ulusal veya sosyal köken, 

ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, sağlık, özürlülük veya herhangi bir diğer statü ile 

ilişki temelinde her hangi bir kişiye karşı ayrımcılıktan sakınırlar, 

                                                 
18 Kayıhan İçel;a.g.e, s.27 
19 Kayıhan İçel; a.g.e, s.30 
20 Uğur Yiğit;TBB Dergisi, Sayı 85, 2009 s.293 
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•Kişisel veya mali çıkarlarının veya savcının ailevi, sosyal ya da diğer ilişkilerinin, 

tutumunu uygunsuz bir biçimde etkilemesine izin vermezler. Özellikle, 

kendilerinin, ailelerinin veya iş ortaklarının kişisel, özel ve mali çıkarları ile ilgili 

olan davalarda görev yapmaktan kaçınırlar. 

 
22. Ceza Yargılaması Çerçevesinde Meslekî Davranış başlıklı üçüncü maddesinde 

savcılar her zaman; 

• Görevlerini adil, tarafsız, objektif olarak ve hukuk kuralları çerçevesinde bağımsız 

olarak icra etmek, 

• Adil bir karar için mahkemeye yardım etmek, 

• Tarafsız ve uygun kanıtların meslekî değerlendirmesi temelinde kararlar almak 

zorundadırlar. 

 
23. Maalesef yürütülen soruşturma da yukarıda açıklanan nedenlerle C.savcılığı 

tarafından belirtilen ilkeler gözetilmeden yürütülen soruşturma sonunda 

kovuşturmaya yer olmadığına dair verilen karar usul ve hukuka aykırı olup 

kaldırılması gerekmektedir. 

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; itirazımızın kabulü ile; 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17.10.2014 gün 2014/120653 sayılı hukuka, usule, 

dosya kapsamındaki delillere ve kamu vicdanına aykırı olan kovuşturmaya yer 

olmadığına dair kararının  kaldırılmasına karar verilmesini dileriz. 

 Saygılarımızla.  

 

                  İtiraz Eden 

        İzmir Barosu Başkanlığı 

               İzmir Barosu Başkanı 

           Avukat Ercan DEMİR 


