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          İzmir; 05/04/ 2016 

                        Sayı; 026/ 5658 

 

KARAMAN AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

(Gönderilmek Üzere) 

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                       İZMİR 

                                                                                               

 

DOSYA NO: 2016/ 38E. 

 

 

KATILMA TALEBİNDE 

BULUNAN            : İzmir Barosu Başkanlığı 

 

VEKİLİ                 : Av.Nuriye KADAN 

 

KONU                    : CMK 237.madde gereği davaya katılma talebi hakkındadır. 

 

AÇIKLAMALAR:  
 

1) Ensar Vakfı' na, Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği' ne  

(KAİMDER) bağlı yurt/ev/pansiyonlarda yatılı kalan 9 ile 10 yaşlarındaki 45 çocuğun cinsel 

istismara maruz kaldığı iddia olunduğu, 10 çocuğun Adli Tıp Kurumu raporlarınca cinsel istimara 

uğradığının belirlenmesi üzerine Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame 

Mahkemeniz tarafından kabul edilmekle yargılama süreci başlatılmıştır. 

 

2) Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu olay İzmir Barosu ve Çocuk Hakları Komisyonu Üyeleri 

ile tüm meslektaşlarımızı derinden üzmüştür. Gerek Baroların üstlendiği sosyal sorumluluk, gerekse 

hukukun ve yasaların yüklediği görevler ve sağladığı imkanlar çerçevesinde davaya katılma ve 

müdahil olma isteminde bulunma zorunluluğu hâsıl olmuştur. Aşağıda dayanakları ayrıntıları ile 

açıklanacak olan bu zorunluluk, başta anayasa olmak üzere yasalardan, taraf olduğumuz uluslararası 

sözleşmelerden, kamu vicdanının mahkemeler önünde temsil edilmesi gerekliliğinden ve adil 

yargılamanın sağlanması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. 

 

3) Çocuğa  yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir.Bu husus anayasada,5395 Sayılı Çocuk Koruma 

Kanunu Uluslar arası Sözleşme ve Protokollerden B.M.Çocuk Haklarına Dair Sözleşeme (Çocuklar 

için Dünya Zirvesinde 27.01.1995) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye ek  Çocukların satışı ,çocuk 
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Fahişeliği ve çocuk pornografisi ile ilgili ihtiyari protokol  (Türkiye tarafından 4755SK no ile 

09.05.2002 de onaylanmıştır) , Avrupa Konseyi B.M Çocuk Haklarına Diar Sözleşmenin 

Uygulanmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (25.01.1996 imzalanmıştır) ve yine 6284 sayılı Ailenin 

Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ne dair yasada,Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinde (CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 

Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesinde (İstanbul Sözleşmesi) ve 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarında belirtilmiştir.  

4) T.C.Anayasa’sının 2,5 ve 10.maddelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına saygılı 

demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu,devletin bu husustaki amaç ve görevleri,herkesin, 

dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun  önünde eşit olduğu,kadınların ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve 

devletin, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlü olduğu düzenlenmiştir.Ayrıca 

Anayasa’nın 12.17,40 ve 41.maddelerinde temel hak ve hürriyetlerden ve bunların  korunmasından 

söz edilmektedir.Anayasa’nın 90.maddesinde ise ‘…..Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 

milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası 

ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7.5.2004-5170/7 md.)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.’ denilmek sureti ile katılma talebimizin bir diğer dayanağını 

oluşturan uluslararası sözleşmelere verilen önem vurgulanmıştır. 

5) Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1.maddesinde insan 

haklarına saygı yükümlülüğünden,3.maddesinde işkence yasağından,5.maddesinde özgürlük ve 

güvenlik hakkından,6.maddesinde adil yargılanma hakkından,14.maddesinde de ayrımcılık 

yasağından söz edilmektedir.Yine tarafı olduğumuz Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın 

Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve 

Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi de (İstanbul Sözleşmesi) uluslararası alanda 

davaya katılma talebimize yasal ve hukuki dayanak oluşturmaktadır.Ayrıca Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi  yargılamasında derneklerin ve baroların müdahalesi kabul edilmektedir.Örneğin 

Bulgaristan M.C, Türkiye Opuz davalarında olduğu gibi genel olarak  sivil toplum kuruluşlarının 

katılma talepleri kabul edilmiştir. 
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6) 5271 sayılı CMK.nun 237.maddesinde davaya katılma hakkına sahip olanlar belirtilmiştir. Buna 

göre ‘Mağdur, suçtan zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar’…..davaya 

katılabilirler.Burada üzerinde durulması gereken kavram suçtan zarar görendir.Bu kavramın dar 

yorumlanmaması gerekmektedir.Doktrindeki tanıma göre, sanığın cezalandırılması ile 

karşılanacak bir tatmin arzusunun uyandığı her kurum veya kişi suçtan zarar 

görendir.Kimlerin bu tanımın içine girebileceği konusunda yasa belirleyici bir sınırlama 

getirmediği için,bu tespitin yapılması konusunda mahkemelerin geniş bir takdir yetkisi 

bulunmaktadır.Ceza yargısında özellikle toplumda infial uyandıran büyük suçların 

yargılamasında,katılma istemi,kişisel hakların tazmin ve tatmininden çok,maddi gerçeğin ortaya 

çıkartılması,adaletin sağlanması,suçlunun cezalandırılmasında etkin rol oynama,iddia makamının 

güçlendirilmesi ve toplumda öç duygusunun önüne geçilmesi açısından önem taşımaktadır.Bu 

nedenle de günümüzde ceza yargılaması içinde davanın konusu ile alakalı dernek,kuruluş ve diğer 

kişilerinde suçtan zarar gören kavramına dahil edildikleri görülmektedir. 6284 sayılı yasa uyarınca 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bu davalara mağdurlar yanında katılma hakkının  olduğu 

düşünülerse, yasaca hukuki yardım taleplerini karşılamakla yükümlü  Baroların da kadına yönelik 

her türlü şiddetle mücadele kapsamında katılma taleplerinin kabulü gereklidir.Bu durum gerek 

soruşturma, gerekse kovuşturma ayağında gerçeğin ortaya çıkarılması ile  adil yargılanma açısından 

çok önemli avantajlar sağlayacaktır. Öğretide ki  temel görüş, iddia edilen fiil ile haklı çıkarı 

zedelenen kişiye zarar gören kişi niteliğini tanıyan görüştür. Bu görüş yanlıları, iddia edilen ve 

cezalandırılması istenen fiille haklı bir çıkarı zedelenen kişinin, o suçun kovuşturulması 

konusundaki isteğini, o suçun o kişide yarattığı tatmin edilme gereksinmesini esas almakta, suçun o 

kişi üzerinde yarattığı psikolojik etkiyi göz önünde tutmaktadır. Buna göre, sanığın suçlandığı fiil 

ile o suçtan etkilenen kişinin psikolojik durumu değerlendirilmekte, fiilin o kişinin haklı 

sayılabilecek bir çıkarını zedelediği belirlendiğinde ve o kişinin fiilin yargılanmasında aktif ve etkin 

bir rol oynaması haklı görüldüğünde, bu kişiye suçtan zarar gören niteliği tanınmakta, aksi sonuca 

varıldığında suçtan zarar gören süjeliği reddedilmektedir.Yine CGK’nun 29.06.1992 tarihli ve  176-

201 sayılı , 11.4.2000 tarihli ve 64-69 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere yargıç, bir olayda 

suçtan zarar göreni belirlerken, sanığa yüklenilen ve cezalandırılması istenilen fiille haklı bir çıkarı 

zedelenen kişinin ceza kovuşturması konusundaki isteğini göz önünde tutmak ve bu haklı 

görüldüğünde kişiye suçtan zarar görme niteliği tanımak durumundadır.Görüleceği üzere kesin bir 

sınırlama getirmemekle birlikte suçtan zarar görenin belirlenmesi ve katılma talebinin 
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değerlendirilmesinde hakime yol gösterici olan ilkelerden biri ‘haklı çıkar’ diğeri ise  

‘cezalandırma konularındaki psikolojik durumudur.’ 

 

7) Davaya katılma talebimizin bir diğer dayanağını ise 1136 sayılı Avukatlık Kanunumuz ile ilgili 

mevzuat oluşturmaktadır.Barolar 1136 sayılı Avukatlık Kanunu md.76 gereğince; “…hukukun 

üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak….” amaçları olan kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır.Yine aynı yasanın baro yönetim kurullarının görevlerini 

düzenleyen 95/21. Maddesinde ise; “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, 

korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” yönetim kurulunun görevleri arasında 

sayılmaktadır. İki madde birlikte değerlendirildiğinde, Baroların hukukun üstünlüğünü ve insan 

haklarını savunmak ve koruma görevinin, yönetim kurullarınca hayata geçirileceği açıktır.  

 

8) Çocuğa yönelik şiddetin ve cinsel suçların giderek arttığı,toplumda infial uyandıran olayların 

sıkça yaşandığı bir dönemde bu eylemlere maruz kalan ve mağdur olan kişilerin bireysel 

mücadeleleri yanı sıra baroların, çocuk hakları örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının bu 

mücadeleye destek olması daha da önem kazanmıştır.Bu olay, sanığın öğretmen olarak görev 

yapıyor olması ve mağdurların sayıca çok ve çocuk olmaları, çocukların aileleri dışında en 

korunaklı olmaları gereken yurt ve kurumlarda cinsel istismar olayının gerçekleşmiş olması 

bakımından ( taraflar açısından ) toplumda infial yaratacak bir durumdur. Dolayısıyla 

toplum vicdanı bu olaydan rahatsız olmuştur.Aynı zamanda ülkemizin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmelerin işlerlik kazanması ve hayata geçirilmesi içinde müdahilliğin önemi ortadadır. 

 

9) Yukarıda açıklanan nedenlerle; yargının üç ayağından biri olan savunmayı temsil eden 

baromuzun  Av. K. 76. Maddesi ile üstlenmiş olduğu  “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 

savunmak ve korumak  görevi gereğince açılan davada katılma talebinde bulunma zorunluluğu 

doğmuştur.  

SONUÇ VE TALEP:İzmir Barosu Başkanlığı olarak katılma talebimizin kabulüne karar 

verilmesini saygılarımızla dileriz.  

 

İzmir Barosu Başkanlığı 

Vekili Av.Nuriye KADAN 
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