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DAV ANIN OZETi :Davac1 tarafmdan, izmir Valiligi il Emniyet Miidiirliigiine bagh birimlerde 
bulunan avukat gorii�me odalanndaki kameralann kaldmlmas1 istemiyle 15/06/2022 tarihli dilekc;e ile 
yap1lan ba�vurunun Zllllllen reddine dair davah idare i�leminin; Avukathk Kanunu'nun 50/2. maddesi 
uyannca avukatlann miivekkilleri ile g6rii§meleri ic;in olu§turulan avukat gorii§me odalannda kamera 
bulundurulmasllU.ll hukuka aykm oldugu, kaldmlmas1 gerektigi, 5271 say1h Kanun'da avukatm miivekkili 
ile sanigm savunma ve adil yargilanma hakkl ile hak arama ozgiirlilgiinil koruyan diizenlemeler oldugu, 
mevcut uygulamada kullanilan kameralann ses kayd1 yap1p yapmad1gi bilinmemekle birlikte sistemin ses 
kaydi yapabilir hale getirilmesinin her an ic;in ihtirnal dahilinde oldugu ve bu durumun denetlenemeyecegi, 
hukuka aykm olan bu deli! kullamlamayacak ise de bu sayede hukuka aykm §ekilde deli! elde edilmesinin 
yolunun a9tlrm§ olacagi, sistemin ses kaydi yapmamas1 halinde de bu durumun hukuka uygun hale 
gelmedigi, kamera goriintiilerinin yakla�tmlarak dudak okuma yontemi ile de gorii�menin gizliliginin ihlal 
edilebilecegi, yine denetime tabi tutulamayacak avukat-milvekkil gorii�mesi srrasmdaki yazi�malann 
okunabilir hale getirilmesinin de ihtimal dahilinde oldugu, ba§ta Anayasa hiikilmleri olmak uzere 
uluslararas1 sozle§melerin de ihlal edildigi, aym konuda Bursa Bolge idare Mahkemesi Uc;iincu idari Dava 
Dairesinin 2022/570 Y.D. itiraz No sayih dosyasmda yiiriitmenin durdurulmas1 karan verildigi ileri 
sfuiilerek iptali istenilmektedir. 
SA VUNMANIN OZETi : Mtidafi ile g6rii§me odalarmm kamera ile izlenmesine ili'§kin ac;ik bir 
hiikiim bulunmamas1 sebebiyle ses dinleme ve kay1t ozelligi bulunmayan kameralar ile ki�ilerin can 
giivenliginin saglanmas1 amac1yla mtidafi ile gorii�me odalannm izlenmesinin miimkiin olup olmad1g1 
yonunde sorulan gorii� iizerine Adalet Bakanhgi Ceza i�leri Genel Mi.idiirltigii'niin 19/01/2011 tarihli yaz1s1 
ile giivenlik amac1yla kamera ile izlenilmesinin miirnkiin olacagmm belirtildigi, 5275 say1h Kanun'un 59/2. 
maddesinde avukat ve noter ile gorii§menin, meslek kimliklerinin ibrazi iizerine, tatil giinleri d1�1nda ve 
c;ali�ma saatleri ic;inde, bu i� ic;in aynlan gorii�me yerlerinde, konu§ulanlann duyulamayacag1, ancak 
giivenlik nedeniyle goriilebilecegi bir bi9imde yaptlacagi diizenlemesine yer verildigi, Suc;lann Onlenmesi 
ve Su9Iulann Isiahi iizerine Sekizinci Birle�mi§ Milletler Konferans1 tarafindan kabul edilen Avukatlann 
Rol"une Dair Temel Prensiplerin (Havana Kurallan) 8. Maddesinde 'Gozaltma alman, tutulan veya 
hapsedilen herkesin, bir avukat tarafindan vakit gec;irilmeden ziyaret edilmesi, kesintisiz bic;imde ileti�im 
kurabilmesi ve sansiire ugramadan tam bir gizlilik i9inde gorii§ebilmesi ic;in yeterli imkanlar, zaman ve 
kolayhklar saglanacagi, kanun adamlannm gorii�meleri gozle izleyebilecegi, fakat dinleyemeyecegi 
hiikmiine yer verildigi, davaya konu kameralann ses ve goriintii kayd1 almad1gma ili�kin her uc; ayda bir 
Izmir Cumhuriyet Ba�savc1hgi tarafmdan dtizenli olarak denetleme yapild1gi, avukat gorii�me odasmda 
kamera oldugu, bu kameramn kayit yapma 6zelliginin olmad1g1, aynca avukat gorii§me odasmm giri§inde 
bununla ilgili uyan yaz1smm bulundugu, herhangi bir olumsuzluk ya§anmad1gi, hukuka uygun oldugu ileri 
silriilerek davanm reddi gerektigi savunuhnaktadrr. 

TURK MiLLETi ADINA 

Karar veren izmir 7. idare Mahkemesi'nce, dava dosyas1 incelenerek i�in geregi gorii�uldti: 
Dava, davac1 tarafmdan, izmir V aliligi ii Emniyet Miidiirliigiine bagh birimlerde bulunan avukat 

gorii�me odalanndaki karneralann kaldmlmas1 istemiyle 15/06/2022 tarihli dilekc;e ile yap1Jan ba§vurunun 
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zlillilen reddine dair davah idare i$leminin iptali istemiyle a91lnn$t1r. 
T.C. Anayasasmm 'Hak arama hiirriyeti' ba�llkh 36. inaddesinde; "Herkes, me§ru vas1ta ve 

yollardan faydalanmak suretiyle yarg1 mercileri onunde davac1 veya davah olarak iddia ve savunma ile adil 
yarg1lanma haklana sahiptir ... 11 diizenlemesine yer verilmi$tir. 

1136 sayih Avukatbk Kanunu'nun 'Baroya ve avukatlara aynlacak yer' ba§bkb 50. 
maddesinin 2. fikrasmda; 11 Aynca her ·cezaevinde ve kolluk biriminde meslegin onµruna ve onernine 
uygun bir gorii�me yeri ayn!Ir. Bu yerlerin baklm ve onanrm ilgisine gore Adalet ve iyi�leri Bakanliklannca 
yaptmhr." dtizenlemesine yer verilmi§tir. 

5271 saytli Ceza Muhakemesi Kanunu'nun '�iiphelinin veya samgm miidafi se�im.i' ba�bkh 
149. maddesinin 3. f1krasmda; "Soru§tunna ve kovu$turma evrelerinin her a§amasmda avukatm, §iipheli 
veya samkla gorii§me, ifade alma veya sorgu siiresince yanmda olrna ve hukuld yar.dtmda bulunma hakk1 
engellenemez, k1S1tlanamaz. 11  dtizenlemesine, 'Miidafi ile gorii�me' ba�ldd1 154. maddesinde ise; 
"(1)$iipheli veya saruk, vekaletname aranmaks1zm miidafii ile her zarnan ve konu§ulanlan ba$kalannm 
duyamayacagi bir ortamda gorii§ebilir. Bu ki§ilerin miidafii ile yaz1§malan denetime tabi tutulamaz. (2) (Ek: 
3/10/2016-KHK.-676/3 md.; _Aynen kabul: 1/2/2018-7070/3 md.) Ti.irk Ceza Kanununun ikinci Kitap 
Dordiincti KIS1m Dordiincii, Be§inci, Altmc1 ve Yedinci Bolfunlerinde tammlanan suc;:lar ve Terorle 
Miicadele Kanunu kapsamma giren sm;lar ile 6rgiit faaliyeti 9en;:evesinde i§lenen uyu§turucu ve uyanc1 
madde imal ve ticareti suc;:lari bakimmdan gozaltmdaki §iiphelinin miidafi ile gorii§me hakki Cumhuriyet 
savcmnm istemi tizerine, hakim karariyla yinnidort saat stireyle kls1tlanabilir; bu zaman zarfinda ifade 
ahnamaz." diizenlemesine yer verilmi§tir.

5275 saytl1 Ceza ve Giivenlik Tedbirlerinin infazi Hakkmda Kanun 1un 'Arna�' ba§bkb 1. 
maddesinde; "1) Bu Kanunun amac1, ceza ve giivenlik tedbirlerinin infazma ili�kin usftl ve esaslan 
dtizenlemektir." dtizenlemesine, 'Ceza infaz Kurumunda Hiikiiniliiniin Haklan, Giivenceleri ve 
K1S1tlamalar' ba�hkll U�iincii Klsmmda yer alan 'Avukat ve noterle gorii§me hakkI' ba§hkh 59. 
maddesinin 2. fikrasmda ise; 11 A vukat ve noter ile g6rii$me, meslek kimliklerinin ibraz1 iizerine, tatil 
giinleri d1§mda ve 9ah�ma saatleri i9inde, bu i� i9in aynlan gi:irii§me yerlerinde, konu�ulanlann 
duyulamayacagi, ancak giivenlik nedeniyle goriilebilecegi bir bic;:irnde yap1hr.11 diizenlernesine yer 
verilmi�tir. 

01/06/2005 tarih ve 25832 saytli Resmi Gazetede yay1mlanarak yiiriirliige giren Yakalama, 
Gozaltma Alma ve ifade Alma Yonetmeliginin 'Miidafi ile goril§me' ba�lddi 21. maddesinde; "$iipheli 
veya saruk vekaletname aranmaks1zm niiidafi ile her zaman ve konu§ulanlan ba§kalannm duyamayacagi bir 
ortamda gorii§ebilir. Bu ki§ilerin miidafii ile yazi§rnalan denetime tabi tutulamaz. Miidafi1 ile 
gorii�mesinden once ve gi:iril§mesi masmda, talebi halinde yakalanan ki§iye kalem ve kag1t verilir. 
Soru§turmayi geciktirrnemek kayd1yla ve yakalanan ki�i isterse, vekaletname aranmaksmn en 90k ii<; 
miidafi ifadede hazrr bulunabilir. Her kolluk biriminde gorii�me ic;:in uygun §artlan haiz gorii�me odas1 
aynlrr.11 diizenlemesine yer verilmi§tir. 

Dava dosyasmm incelenmesinden; davac1 tarafmdan daval1 idareye sunulan 15/06/2022 tarihli 
dilekc;:e ile izmir Valiligi il Emniyet Miidiirliigiine bagh birimlerde bulunan avukat gorii§me odalanndaki 
kameralarm kaldmlmas1 talebinde bulunuldugu, davah idarece yasal sure ic;:erisinde cevap veri)memek 
suretiyle davaclillll ba§vurusunun zimnen reddedilmesi iizerine i§bu davarun amlan i§lemin iptali istemiyle 
ac;:ild.ig1 goriilmektedir. 

Olayda, hakkmda hentiz ceza mahkemeleri tarafmdan verilmi§ bir mahkumiyet karan olmayan ve 
§iipheli olarak ernniyet birimlerinde ifadeleri alman ki§ilerle mudafileri arasmda yap1lacak olan 
gorii9melerin yukanda almtllanna yer verilen mevzuat hiikiimleri uyannca ba§kalanmn duyamayacagi 
ortamda yap1lmasllllll ongoriildugu, bu gorii§me ger9ekle§tirilirken gorii9me odasmda sadece izleme 
amac1yla da olsa kamera bulundurulacagi yoniinde herhangi bir diizenlemeye yer verilmedigi, emniyet 
birirnlerinde yer aian mtidafi gorii9me odalanna takllan kameralann goriintii ve ses kayd1 almad1gi ve bu 
hususun her ii<; ayda bir izmir Cumhuriyet Ba§savc1hgmca denetlendigi ve sadece giivenlik amac1 ile 
takild1gi belirtilmi$ ise de ii<; ayhk denetim sure ic;:erisinde herhangi bir zaman dilimde kameralar ile ses 
kayd.i yap1lmasllll engelleyecek herhangi bir onlem almmaslllln ve bu durumun her an takibinin mi.irnkiin 
olmad1gi, aynca yakm plan c;:ekimlerle -dudak okuma- yontemi ile gorii§rne ic;:eriginin de§i.fre 
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edilebilmesinin, gorii�me srrasmda kag1t kalem kullamlarak yazilI ileti§imin tercih edildigi durumlarda yine 
yakm plan 9ekimlerle yazt§ma i9eriginin kay1t altma almabilmesinin de mfunkiin oldugu, tiim bu bususlann 
�i.ipbeli ve/veya samk ile mi.idafi gorii�mesinin gizlilik prensibini ve bu kapsamda savunma ile adil 
yargilanma bakknu iblal edeceginin a91k oldugu, aynca savunma dilek9esinde dayanak olarak gosterilen 
5275 sayih Kanun'un 59/2. maddesinin ise ceza infaz kurumlannda bulunan hukiimluler ile ilgili oldugu, bu 
nedenle heniiz hiikiimlii olmayan, adli soru�tunna kapsammda emniyet birimlerinde ifadeleri alman �upheli 
ve/veya saruklar a91S1ndan hilldimliilere ve ceza infaz kurumlanna ili�kin diizenlemelerin uygulanmasllll11 
mfunkiin olmad1gi anla�tld1gmdan izmir Valiligi il Emniyet Mtidurlugi.ine bagll birimlerde bulunan avukat 
gorii�me odalanndaki kameralarm kaldmlmas1 istemiyle yapdan ba�vurunun zunnen reddine dair dava 
konusu i�lemde hukuka uyarhk bulunmadigi sonucuna vanlrm�tir. 

A ynca, savunma dilek9esinde, gorii�me odalannda bulunan kameralann gortintii ve ses kaydi 
almad1gi belirtilm.i� ise de gortintti ve ses kaydi olmayan kameranm talalmas1 ile giivenligin nastl 
saglanacag1, kamera takilrnamas1 halinde nas1I bir giivenlik zaafiyeti olu�acag1 bususunda yeterince ve 
makul a91klama yap1lmad1g1, aynca giivenligin kamera d1�mda �ilpheli/samk ile mtidafi gorii�melerinin 
gizlilik i9erisinde yap1lmasrm saglayacak, �ilpebli ve/veya samk ile avukatl a91smdan gorii�melerinin 
dinlendigi veya her an dinlenebilecegi kaygm yaratmayacak ba�ka onlernlerle de saglanabilecegi 
anla�ild1gmdan bu iddiaya itibar edilmemi�tir. 

A91klanan nedenlerle, dava konusu i§lemin iptaline, a§agida dokilmil yapdan 3 77 ,90. -TL yargilama 
giderinin ve karann verildigi tarihte y[iriirliikte bulunan Avukathk Asgari Ucret Tarifesi uyarmca belirlenen 
5.500,00.-TL vekalet ilcretinin davah idareden almarak davac1ya verilmesine, artan posta avanslmll talep 
olmas1 balinde derhal, aksi takdirde kararm kesinle§mesinden sonra aidiyetine gore Mabkememizce re'sen 
taraflara iadesine, karann tebligini izleyen giinden itibaren 30 giin i9erisinde izrnir Bolge idare 
Mahkemesine istinaf yolu a<;tlc olmak tizere, 28/12/2022 taribinde oybirligiyle karar verildi. 
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