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                                   ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

 
SUÇ DUYURUSUNDA     Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı   

BULUNAN                          :  Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir Özok Sokak 

No: 8 Balgat/ ANKARA  

VEKİLİ                                 : Av. Çiğdem ERMAN- Aynı adreste 

ŞÜPHELİLER                    : Kimlikleri Başsavcılığınızca tespit edilecek facebook adlı sosyal 

medyada  

1. Emin Açar  

2.  Naciye Şanlı      

3.  Veysel Eroğlu   

4.  Veziroğlu Yıldırım 

5.  Ömer Faruk Dikici 

6. Murat Öz Genç kullanıcı isimli şahıslar 

SUÇ                                             : Suçu ve suçluyu övme, kişinin hatırasına hakaret,  halkı kin ve 

düşmanlığa tahrik ve aşağılama, tehdit  

 
SUÇ TARİHİ                             : 29 Nisan 2019 

 
KONU                                   : Avukat İbrahim Ergin’in yazıhanesinde uğradığı silahlı saldırı 

sonucu öldürülmesi olayı akabinde sosyal medyada olaya ilişkin olarak suç teşkil eden 

paylaşımlarda bulunan şüpheliler hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılması 

talebidir.  

 

I. OLAY 

Aksaray Barosu avukatlarından Avukat İbrahim Ergin 29 Nisan 2019 günü 

yazıhanesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir.  

Saldırgan, meslektaşımızı, kendisinden boşanmak isteyen eşinin hak ve hukukunu 

savunması nedeniyle katlettikten sonra intihar etmiştir. Silahlı saldırıya uğrayan 

meslektaşımızın mesleğini ifa ettiği sırada mesleğinden dolayı yaşam hakkı elinden alınmıştır.  
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Bağımsız savunmanın temsilcisi avukatın katledilmesi olayının akabinde bu 

korkunç katliama ilişkin olarak sosyal medyada şüpheliler tarafından avukata, avukatlık 

mesleğine karşı suç teşkil eden paylaşımlarda bulunulmuştur.  

1136 sayılı Avukatlık Kanunun 121/18. maddesi uyarınca  “..mesleğe ve meslek 

mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve 

bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak” Türkiye Barolar Birliğinin 

görevleri arasında sayılmıştır.  Türkiye Barolar Birliği’nin avukatların üst kuruluşu sıfatıyla 

meslek örgütü olarak şüphelilerin eyleminden zarar gördüğü açık olup mesleğe ve meslek 

mensuplarına yönelik hak ihlalleri ile ilgili olarak şüpheliler hakkında suç duyurusunda 

bulunma zorunluluğu doğmuştur.  

 
II- HUKUKİ GEREKÇELER 

 
1. Suçu ve suçluyu övme suçu (TCK md. 215)  ve kişinin hatırasına hakaret 
suçu (TCK md. 130/1) 

 

Emin Açar kullanıcı ismiyle yapılan “Valla öyle avukatlar varki çoktan hak 

ediyor ölümü adam haklıysa avukat hak etmiş ölümü” şeklindeki paylaşımla, avukatın 

öldürülerek katledilmesi olayında ölen avukatın ve diğer bazı avukatların ölümü hak ettiği 

ifade edilerek suç ve suçlu övülmüş, ölen avukatın hatırasına hakaret suçu işlenmiştir.  

Naciye Şanlı kullanıcı isimli şüpheli; “Hak yerini buldu Hiç üzülmedim ettini 

buldu Allah çok büyük bet dua etmiştik kabul oldu” , 

Veysel Eroğlu kullanıcı isimli şüpheli de; “Adaleti savunması gerekenler yalan 

dolanı savunursa rant elde ederlerse maalesef böyle durumlarla daha çok karşılaşırız 

diye düşünüyorum. Önce adalet.” paylaşımlarıyla ölen avukatın hatırasına hakaret suçunu 

işlemişlerdir.  

Veziroğlu Yıldırım kullanıcı isimli şüpheli “Avukatlık işi hak arama işi değil ki 

klip uydurma işi …ilk defa bir adam iyi hedef seçmiş ama yanlış karar ben o seviyeye 

gelsem sadece avukat ile kalmam. Hakim savcı avukat ne varsa katliam yaparım” 

paylaşımında açıkça suçu ve suçluyu övmüştür.  

Ömer Faruk Dikici kullanıcı ismiyle yapılan “Bundan sonra avukatlar biraz 

düşünürsünüz herhalde bedavadan para alıcam diye…” şeklindeki paylaşımla katliam olayı 
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övülerek savunmanın temsilcisi avukatlar tehdit edilmek suretiyle adeta avukatlara göz dağı 

verilmeye çalışılmıştır.  

 
2. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama (TCK md.216) 

 
Veziroğlu Yıldırım kullanıcı isimli şüpheli, “Avukatlık işi hak arama işi değil ki 

klip uydurma işi …ilk defa bir adam iyi hedef seçmiş ama yanlış karar ben o seviyeye 

gelsem sadece avukat ile kalmam. Hakim savcı avukat ne varsa katliam yaparım” 

paylaşımıyla yargılama faaliyetini yürüten tüm meslek gruplarını hedef alarak toplumu bu 

kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir.  

 
3. Tehdit (TCK md.106)  

 
Murat Öz Genç kullanıcı isimli şüpheli “Bende gebertecem o üc avukatı ama vakti 

saati var” paylaşımıyla suç konusu olay üzerinden avukatları tehdit etmektedir.  

 

4. Avukata karşı işlenen suçlar (Avukatlık Kanununu md.57) 

 

Avukatlık Kanununun 57. maddesi; “Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı 

avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler 

uygulanır.” hükmünü amirdir.  

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesindeki “Avukat, yargının kurucu unsurlarından 

olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” ve 57. maddesindeki “… avukata karşı işlenen 

suçlar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır” hükümleri; 

mesleğin kamu hizmeti niteliğini ve avukatların mesleki faaliyetleri sırasında yargının asli 

unsuru olarak hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Avukatlık Kanununun 57. maddesi hükmü çerçevesinde hâkimlere karşı işlenmiş 

suçlara ilişkin hükümlere tabi olarak soruşturulması gereği ve bu suçlar hâkimlere karşı 

işlenmiş olsa idi faile ne ceza verilecek ise o cezanın bu fiilleri işleyenlere verilmesi gerektiği 

de açık kanun hükmüdür. 
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NETİCE VE TALEP:   Yukarıda açıklanan ve tespit edilecek gerekçelerle, 

 Avukat İbrahim Ergin’in uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayı akabinde 

sosyal medyada olaya ilişkin olarak suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan şüpheliler 

hakkında soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.  

 
                         Suç Duyurusunda Bulunan  
                                                        Türkiye Barolar Birliği Vekili   
                                                                  Av. Çiğdem ERMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki:  

Suç konusu paylaşımlar  ve ilgililerin sosyal medya profil sayfa örnekleri  


