
T.C. 

İSTANBUL 

CUMHURIYET BAŞSAVCILIĞ1 

(Bakanlık Bürosu) 

Sayı  : 2020/32848 H.M. 

Konu : İstanbul 1 Nolu Baro Başkanı  Avukat Mehmet Durakoğlu, 
İstanbul 1 Nolu Barosunda kayıtlı  Avukatlar Abdurrahim 
Cenk Konukpay, Yasemen Öztürkcan, Cengiz Yaka ve 
Tuğçe Duygu Köksal 

31/12/2020 

İSTANBUL 1. NOLU BAROSU BAŞKANLIĞINA 

İ stanbul I Nolıı  Baro Başkanı  Avukat Mehmet Durakoğlu, İstanbul 1 Nolu 

Barosunda kay ı tlı  Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay, Yasemen Öztürkcan, Cengiz 

Yaka ,ve Tuğçe Duygu Köksal hakk ındaki. 11/12/2020 günlü düşünce örneği Adalet 

Bakanlığı 	Ceza 	işleriGenel 	Müdürlüğünün 	14/12/2020 	tarih 	ve 

E-68215580- I O I .05.34-2020/6078-A VK-64832/90408 say ı l ı  yazı sı  ekiııde gönderilmişt r. 

Bilgi ve gereği rica olunur. 

Nuri Ahmet SARAÇ 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı  

e-inızahdır 

Ek: /Sayfa 

İSTANBUL BARO BAŞKANLİĞİ  NO:I (-N t ı 	 ÇAĞL AYAN 

O 7 Ocak 2021 

Eki: 
ilgili Masa: 

*5070 sayılı  kanun hükümleri gereğince elektronik imza ile inızalanarak DYS ortamında gönderilmiş  

olup, fiziki olarak gönderilecektir. 

Abidei Nürriş  el Cad. Çağlayan/Şişli/İSTANBUL Ayrıntılı  bilgi için : Samet KARAASLAN Z.Katibi 

Tel : 0212 375 75 75 ( Dahili : 51895 ) 

Ill'AP Biliçinı  Sigenıiıı deki bu dokumnım bur, 7,aınıulas ııyap gok ir mir esinden xI/ L +g4 - kc3CNWA - x8R8şıCe - H+OuXk= ile 01506111m 



ADALET BAKANLIGI 

Ceza İş leri Genel Müdürlüğü 

Sayı 	E-68215580-101.05.34-2020/6078-.AVK-64832/90408 
	

14.12.2020 

Konu 	Istanbul 1 Nolu Baro Başkanı  Avukat Mehmet Durakoğlu. 

İ stanbul 1 Nolu Barosunda kay ı tlı  Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay. 

Yasemen öztürkcan. Cengiz Yaka ve Tuğçe Duygu Köksal haklar ı nda 

İ STANBUL CUMHURIYET BASSAVCILIGINA 

ilgi 	: 24.06.2020 tarihli ve 2020/10376 C.M sayı lı  yazı n ı z. 

İstanbul 1 Nolu Baro Başkanı  Avukat Mehmet Durakoğlu. İ stanbul 1 Nolu Barosunda kayıtlı  
Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay. Yasemen Oztürkean, Cengiz Yaka ve Tuğçe Duygu Köksal 

haklarındaki 11.12.2020 tarihli düşünce örneği evrak ı yla birlikte gönderilmiştir. 
Gereğinin ifası  ile Cumhuriyet başsavolığını zca düzenlenecek düşüncenizi içeren .fezlekeli 

soruşturma evrak ının gönderilmesini (avukatlar savunmada bulunduklar ı  takdirde savunmalarını!) da 

sisteme katı lmasını ) 
Disiplin yönünden gereğinin yapı lması  ve sonucunun şikâyetçilere hildirilmesi için evrakın 

bir örneğinin adı  geçen avukatları n kayı tl ı  olduğu baroya tevdiini. 

Eylemin uzlaşmaya tabi suçlardan olduğunun değerlendirilmesi halinde, 5271 sayı lı  Ceza 

Muhakeınesi Kanunun 253 ve 254. madde hükümleri çerçevesinde uzlaşma işlemlerinin yerine 

getirilmesi, uzlaşma işlemleri tamamlandıktan sonra düzenlenecek kovuşturma fezlekesinin Genel 

M üdürlüğümüze gönderilmesini. 

Rica ederim. 

İ smet Emre TEKEREK 

Bakan a. 

Tetkik Hâkimi 

Ek: 

Düşünce Örneği (2 Sayfa) 

Soruşturma Dosyası  

Ayrıca fiziki olarak gönderilecektir. 
Bu belge, gdeeilli elcktrııış i iııin ile itnıala ı nı  

Belge Doğreure Adresi ııııps İrevrııkrlogrulaılııı  nyrıp 'grıı. ır 

Adres : Milli Müdafa Cad. B. Blok No:22 06659 BakanliklarİANKABA Bilgi için Hülya OZTURK 

Fax :(0312)2194319 Havan Şube Müdürü 

E-posta : eigm@adaleboovAr 	 İ nternet Adresi: kvww.Rdalcı.govir Telefon (O 312)414 82 38 

Kep Adresi : adaletbakanligi@hs01.kep.tr  
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ADALET BAKANLIĞI 

Ceza İş leri Genel Müdürlüğü 

Say ı 	: E-68215580-10 I .05.34-2020/6078-A VK-64632 	 11.12.2020 

Konu : Avukat Şikayeti 

BAKANLIĞA 

Fatih Bilal Danalloğluinun 28.04.2020. Ali Özkan'ı n 30.04.2020, Oğuzhan Çak ır'ı n 05.05.2020 

tarihli, Sinan Koınan. İbrahim K ıırukol'ıııı  12.05.2020. Göratin Özcan'ı n 03.06.2020 havale tarihli 

dilekçeler, Meryem Sakarya ve Zehragül Sakarya/n ı n Cumhurbaşkanlığı  İ letişim Merkezine yaptıkları  

27.04.2020 tarihli başvurular ile ihbarları  üzerine, İ stanbul I Nolıı  Baro Başkanı  Avukat Mehmet 

Durakoğlu, Istanbul I Nolu Barosunda kay ı tlı  Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay, Yasemen 

()zil:ıl:kem, Cengiz Yaka ve Tuğçe Duygu Köksal haklar ı nda. Istanbul Cumhuriyet Başsavc ılığı= 

düzenlenen 22.06.2020 tarihli fezleke ile 14.07.2020 tarihli yazı ya bağl ı  dosya incelendi. 

İstanbul 	Nolu Baro Başkan ı  Mehmet Durakoğlu, Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay, 

Yasemen Öztürkean, Cengiz Yaka ve Tuğçe Duygu Köksaf ı n; 

Diyanet İşleri Başkanı  Prof Dr. Ali Erbaş'ın 24/04/2020 tarihinde Ankara Hacı  Bayram 

Camiiııde Cuma Hutbesinde yaptığı  " Ramazan Sabı r ve Eade Eğitimi" başlı klı  konuşmasının bir 

bölümünde sarf ettiği "...Ey insanlar. Islam zinayı  en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, 

eseinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, yı lda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın 

İ slami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramı n sebep olduğu Hİ V virüsüne maruz kalıyor. Geliniz 

bu tür kötülüklerden insanları  korumak için birlikte mücadele edeliın..." şeklindeki sözlerine ilişkin 

olarak, 

26/04/2020 tarihinde Istanbul Barosımun İ nternet Sitesinde İ nsan Hakları  Merkezi= yaptıkları  

" Diyanet İşleri Başkanlığının Nefret Söylemi Içeren Hutbesi Hakkında Açıklamaını zdır " başlıklı  yazı lı  

aç ıklamada, " Diyanet işleri Başkanı  Prof. Dr. Ali Erbaş  24 Nisan 2020 Cuma hutbesinde kamu görevlisi 

olma sı fat ı nı  ve dolay ı sı yla eş it davranma yükümlülüğünn ihlal ederek LGBTFIeri. HIV ile yaşayan 

bireyleri ve nikalıs ı z yaşama pratiklerini hedef alan açı klamalarda bulunmuştur. Diyanet İşleri 

Başkanının bu söylemleri hukukun evrensel ilkelerine, T.C. Anayasası na ve Türkiye'nin taraf olduğu 

uluslararası  insan hakları  sözleşmelerine ayk ı rı lı k teşkil eden nefret söylemleridir. Toplumun belirli 

kesimine karşı  nefreti teşvik eden söz ve düşünce açı klamalarını  içeren nefret söylemleri, ifade 

özgürlüğünün koruma alanına dahil değildir. Bilakis Avrupa insan Hakları  Mahkemesi (ANİM), 

devletlerin nefreti yayan, teşvik eden. yücelten veya gerekçelendiren ifadelere karşı  yapt ırım getirmesinin 

meşru, hatta kimi hallerde gerekli olduğunu vurgulamaktad ı r. (Erbakan v. Türkiye, Başvuru No 

59405/00, 06/07/2006) IVIalıkeme nefret' teşvik eden ifadeler bak ı mından doğrudan şiddet çağrı sı= 

varlığını  aramamakta, ciddi ve ön yargı  dolu ifadelerle toplumun belirli bir kesiminin aşagı lanması  ve 

lekelenmesini de ifade özgürlüğünün sınırlandınlması  bak ı mından yeterli görmektedir. AH1M, 

1/2 
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HIV/A İ DS'i yaydığı  yönündeki spekülasyonları  içeren broşarlerin bir eğitim: kurumunda 

dagitı lması nı  incelediği başvuruda, söz konusu söyleınleri ifade özgürlüğü içerisinde görmemiş. 

Uygulanan idari para cezasının demokratik bir toplumda gerekli ve orantı lı  bir müdahale olduğuna kararı  

vermiştir. (Vejdeland v Diğerleri. Isveç) Prof Dr. Ali Erbaş ' ı n cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve özel 

hayatın gizliliği kapsamına giren sağl ı k durumuna yönelik bu ifadeleri de alenen nefret' teşvik etmekte., 

doğrudan LGBTİ  toplumunu ve H İ V ile vaşavaıı  bireyleri hedef göstererek halk ın bir kesimin adı  anı lan 

kesimler üzerine kışk ı rtmaktadı r. Devletlerin nefret söylemlerinin önlenmesi için politikalar üretmek ve 

bu söylemlere karşı  yaptırım uygulamak gibi yükümlülükleri varken, bizzat bir kamu kurumu başkanının 

bu tür nefret soylemi ürelmesi kabul edilemez. Bu tür söylemler, son y ı llarda başka üst düZey kamu 

temsilcileri tarafından da sı klı kla tekrarlanınakta ve herhangi bir yapt ı rı mla karşı lasmamaktachr. Söz 

konusu söylemlere karşı  yapı lan suç duyuruları  neticesiz kalmaktad ı r. Bu durum LGBTİ  toplumuna 

yönelik sald ı rı ları n artmasına. ayrımcı lı k ve nefretin clerinleşmesine ve yaşam hakk ı  dahil ciddi insan 

hakları  ihlallerinin devam etmesine yol açmaktad ır. HIV ile yaşanlar da dahil olmak üzere bütün 

LGBTİ  'lere nikahsı z bürlikte bulunanlara ve bir bütün olarak dezavantajlı  gruplara karşı  ayrımcı lık, 

ötekileştirme, dış lama ve nefret ikliııı ini besleyen söz konusu beyanlar Türkiye'nin insan hakları  hukuku 

yükümlülükleri ışığında kabul edilebilir değildir. Ost düzey kamu kurumu temsilcilerinin LGBTİ  

toplumuna yönelik ürettiği nefret söylemlerine karşı  uluslararas ı  insan hakları  hukukuna ujigun şekilde 

genel bir önlem al ı nması n ı n gerekliliğini ve acilivetini hatı rlatarak sorumlu kamu kurumlarını  harekete 

geçmeye çağırıyoruz. Konunun takipçisi olacağun ı zı  sayg ı yla kamuoyuna duyururuz " şeklinde ifadelere 

yer verdikleri, 

iddia edilmiş  ve durum soruşturmay ı  gerektirir nitelikte görülmüştür. 

Bu bakımdan; İ stanbul I Nolıı  Baro Başkanı  Avukat Mehmet Durakoglu, İstanbul 	Nolu 

Barosunda kayı tlı  Avukatlar Abdurrahim Cenk Konukpay. Yasemen Oztürkean, Cengiz Yaka ve Tuğçe 

Duygu Köksal hakları nda İ stanbul Cumhuriyet Başsavellığınca soruşturma yapı lmak üzere 1136 sayı lı  

Avukatlık Kanununun 58/1. maddesi gereğince izin verilmesi dilşüncı lmüştür. 

Takdirlerine arz olunur. 

Yakup MOĞUL 

Hakim 

Genel Müdür 

OLUR 

I 1.12.2020 

Şaban YILMAZ 

Hakim 

Bakan a. 

Bakan Yard ı mcı s ı  

Bn belge. 	e ı ektronik imha ile inızalanımşn 
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