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1-Hukuka aykırı emir ve talimat veren Adana
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri

2-Adana Emniyet Müdürlüğü yeni bina girişinde
görevli polis memurları

Döşeme Mah. Erdal Acet Cad. No:17 Seyhan/ADANA 

SUÇ KON USU................. Adana Emniyet Müdürlüğü'nün hukuka aykırı emir ve 
talimatlarıyla, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Döşeme
Mahallesi'ndeki binasına, zorunlu müdafilik görevi için
giden avukatların, otoparktan geri çevrilerek, zorla
vatandaş girişine yönlendirmeleri ve bu girişte de
Avukatlık Kanunu madde 58, anayasanın
137.maddesi, TCK'nın 120. maddesi ve ilgili diğer
maddelere aykırı hareket ederek avukatların
çantalarını x-ray cihazına koymalarına zorlanmaları
ve avukatların da x-ray cihazından geçmeye
zorlanmaları nedeniyle, kamu hizmeti yapan
avukatlara yönelik eylemlerinden dolayı tüm
sorumluların cezalandırılmaları için şikayet
dilekçem izdir. 

A ÇIK LA M A LA R

Adana Barosuna kayıtlı avukatlar, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün Döşeme
Mahallesi'ndeki yeni binasına giriş yaparken, ana girişte bekleyen polis memurları
tarafından otoparktan geri çağrılıp, çok kaba bir şekilde bina dışına davet edilip,
vatandaş girişine yönlendirildikleri tespit edilmiştir. 

Daha sonra vatandaş girişindeki polis memurları, Avukatlık Kanunu madde
58'e aykırı hareket ederek avukatların çantalarını x-ray cihazına koymaları ve
avukatların kendisinin de x-ray cihazından geçmeleri gerektiği beyan edilmiştir. 

Gerek CMK m.130'da ve gerekse "özel kanun" niteliği taşıyan 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu m.58'de; avukatların bürolarının, konutlarının ve üzerleri ile 
eşyasının aranması konusunda genel arama hükümlerinden ayrı hükümlere yer 
verilmiştir. Bu yöntem, Anayasa m.13 ve 20/2'ye de uygundur. Kanun koyucu, 
taşıdığı sıfat ve ifa ettiği görev nedeniyle avukatların aranmasını özel olarak
düzenlemiştir. 

1 
Adres : Baro Başkanlığı Adliye Sarayı Kat: 6 Seyhan/ADANA 
Tel. : (0322) 351 21 21 - 359 49 72 - 359 48 88 - 359 44 22 
Fax : (0322) 359 44 26 Gsm: (0533) 490 32 75 

web: http://www.adanabarosu.org.tr 

e- mail : adanabarosu@adanabarosu.org.tr

       2018 /86339








