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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
SUÇ DUYURUSUNDA
BULUNAN

: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak

No: 8 Balgat/ANKARA

VEKİLİ

: Av. Çiğdem ERMAN- Aynı adreste

ŞÜPHELİ

: Abdullah ÇAKIROĞLU

öğrenilebilir)
SUÇ

KONU

(Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünden TC Kimlik No ve açık adresi

: Kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

: Şort giyen bir kadını belediye otobüsünde tekmeleyerek müessir fiilde

bulunmak suretiyle kasten yaralama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuna
konu eylemde bulunma
SUÇ TARİHİ

:12.09.2016 ve 18.09.2016

EHLİYET

Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı

Avukatlık Kanunu’nun “Birliğin Görevleri” başlıklı 110. maddesinin 17. bendi uyarınca,

“Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik
kazandırmak” ile yükümlüdür.

Avukatlık Kanununun ilgili hükmü uyarınca, belediye otobüsünde şort giydiği için

kendisini tekmeleyerek müessir fiilde bulunan ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik, aşağılama
davranışlarında bulunarak toplumun huzur ve düzenini bozan kişiye karşı Türkiye Barolar
Birliği haksız, hukuka aykırı ve Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uyarınca suç teşkil eden
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davranışları gerçekleştiren şüpheli hakkında soruşturma başlatılması ve kamu davası
açılmasını talep etmektedir.

OLAYLAR
Basına yansıyan haberlere göre; 12.09.2016, Kurban Bayramının 1. gününde İstanbul

Maslak’ta belediye otobüsüne binerek yolculuk yapan mağdur Ayşegül Terzi, otobüste

tanımadığı şüphelinin önce hakarete varan sözlü sataşmalarına maruz kalmış hemen
akabinde saldırganın tekmeli saldırısına uğramıştır. Bu olay kamera görüntülerine yansımış
ve ülkemizde toplumun hemen her kesiminde özellikle de kadınlarda infial uyandırmıştır.

Emniyete götürülen saldırgan şüphelinin, polise verdiği ifadesinde “Giydiği şort

ortama uygun değildi” dediği, Asayiş Şube Müdürlüğünden “Her şey İslam hukukuna göre
oldu. Sıkıntı yok, her şey kontrol altında" diyerek çıktığı basına yansıyan haberlerden
anlaşılmıştır.

EYLEME KONU OLAN SUÇLAR

Kasten Yaralama
Şüpheli, bir belediye otobüsünde tanımadığı kişiye şort giymesini gerekçe göstererek

hakaret etmek suretiyle sözlü saldırıda bulunmasının ardından mağduru tekmelemek

suretiyle müessir fiilde bulunmuş ve yaralamıştır. Türk Ceza Kanununun 86/1 maddesi
“Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına
neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmünü içermektedir.
İfadesinde “Ben giyimini beğenmediğimi döverim” diyen şüpheli, kasten yaralama suçunu
işlediğini itiraf etmiştir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Şüpheli bu eylemi ile toplumda bazı kişilerin giydiği kıyafeti yermek hatta bu kıyafeti

ahlaka aykırı kılmak suretiyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu

işlemiştir. Türk Ceza Kanununun 216/1 maddesi; “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya

bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve
düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir
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tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
şeklindedir. Burada suçla korunan hukuki yarar kamu barışıdır. Şüphelinin eylemi sözlü

sataşma ile kalmamış, şiddete dönüşmüştür. Şiddet içeren tahrik söz konusudur. Kamu

güvenliği açısından açık ve yakın tehlike ortaya çıkmıştır. Zira, şüphelinin eylemi, toplumun
hemen her kesiminde özellikle de kadınlarda infial uyandırmıştır. Saldırıdan sonra saldırgan

tarafından yapıldığı söylenen açıklamalar hem bu saldırı suçunun böyle bir kinle işlendiğini
ortaya koymakta hem de kendileri ayrıca suç teşkil etmektedir.
SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda açıklanan ve resen tespit edilecek nedenlerle, yukarıda sayılan suçların faili

olan ve hakkında yeterli şüphe bulunan Abdullah Çakıroğlu hakkında gerekli soruşturmanın

yapılarak kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim. 19.09.2016

Suç Duyurusunda Bulunan
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Vekili
Av. Çiğdem ERMAN

Eki : Basına yansıyan haberler
Vekaletname örneği
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