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            AKSARAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
     Gönderilmek üzere  

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
      

 

SUÇ DUYURUSUNDABULUNAN: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 

Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat/ANKARA 

VEKİLİ                                             : Av. Çiğdem ERMAN 

ŞÜPHELİ                                  : Ali Rıza Yücel (Yazılı basın aracılığı ile öğrenilmiş olup, Şehit 

Salih Aksu Ortaokulunda öğretmen) 

SUÇ                                               : 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen kasten 

yaralama, işkence suçları  ve resen yapılacak araştırma neticesinde tespit edilecek eyleme 

ilişkin diğer suçlar 

KONU                      : Şüpheli hakkında gerekli etkin ceza soruşturması yapılarak 

şüphelinin kamu davası açılması talebidir.   

SUÇ TARİHİ                                : 14 Aralık 2021 

 
I- OLAY 

Aksaray İli Ortaköy İlçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak 

görev yapan şüpheli Ali Rıza Yücel’in ders sırasında öğrencisini dışarı çıkartıp, okul 

koridorunda bir öğrenciyi tekme, tokat, yumruk atmak suretiyle döverek darp ettiği, başka bir 

öğretmenin olaya müdahale ederek mağdur öğrenciyi (çocuğu) kurtardığı, Yazılı, görsel basın 

ve sosyal medya kaynaklarından öğrenilmiş olup, suça konu olayın güvenlik kameralarına 

yansıdığı anlaşılmıştır. (https://www.cnnturk.com/yasam/son-dakika-sehit-salih-aksu-

ortaokulu-ogretmeni-kimdir-ali-riza-yucel-tutuklandi-mi) (Ek-1) 

Suç duyurusuna konu olay neticesinde mağdur öğrenciye 10 gün iş göremez raporu 

verildiği bilgisi edinilmiştir. 

Şüpheli hakkında gerekli etkin ceza soruşturması yapılarak şüphelinin kamu davası 

açılmasını talep ediyoruz.  

 
II-EHLİYET 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 109. maddesinin 1. fıkrasına göre bütün baroların 

katılmasıyla oluşan; tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan 

https://www.cnnturk.com/yasam/son-dakika-sehit-salih-aksu-ortaokulu-ogretmeni-kimdir-ali-riza-yucel-tutuklandi-mi
https://www.cnnturk.com/yasam/son-dakika-sehit-salih-aksu-ortaokulu-ogretmeni-kimdir-ali-riza-yucel-tutuklandi-mi
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müvekkil Türkiye Barolar Birliği’nin varlık sebebi, salt meslek mensuplarına güvence sağlamak 

olmayıp, bunun ötesinde etkin ve bağımsız savunmayı temin etmek için mesleğin itibarını 

kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlamak adına korumaktır.  

Anayasamıza göre toplumun en temeli ailenin çocukların maddi ve manevi varlığının 

sağlıklı bir biçimde geliştirilmesini teminen korunması zorunluluğu bulunmaktadır. Başta BM 

Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası ve ulusal mevzuat doğrultusunda çocuk 

haklarının tanıtılması, korunması ve yaygınlaştırılması, Çocuk Hakları İhlallerinin İzlenmesi, 

ihlal teşkil eden her tür eylem ve düzenlemenin izlenmesi, istismar ve ihmale uğrayan çocuklara 

temsil dahil her türlü hukuki yardımın sağlanması amacına yönelik faaliyetleri yürüten her 

baroda mevcut Çocuk Hakları Kurul, Komisyon veya Merkezlerinin birleşmesiyle oluşan 

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Merkezi’nin kuruluş amacı “Baroların çocuk hakları kurul, 

komisyon ve merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu çalışmaları 

desteklemek üzere çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi ve 

izlenmesine yönelik mesleki ve kuramsal çalışma yapmak”tır. Bu çerçevede müvekkil Türkiye 

Barolar Birliği Başkanlığının çocuk haklarına ilişkin konularda adli idari makamlar nezdinde 

hukuki işlemlerin yapılmasını talep etme yetkisi bulunmaktadır.  

Türkiye Barolar Birliği’nin, Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi, Avukatlık 

Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinin 17. bendinde yer 

alan “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara 

işlerlik kazandırmak” hükümleri uyarınca ve aşağıda açıklanan nedenler uyarınca kamu 

görevlisi olan şüpheli öğretmen  hakkında suç duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. 

 
II-HUKUKİ GEREKÇELERİMİZ 

A. ULUSAL MEVZUAT AÇISINDAN 

Ortaokulda öğretmen olarak görev yapan  şüphelinin eğitim ve öğretimini sağlamakla 

yükümlü olduğu gözetimindeki öğrencisine karşı gerçekleştirdiği toplumsal adıyla şiddet 

içeren, hukuka aykırı eylem, aşağıda açıklayacağımız üzere ceza yasaları kapsamında suç teşkil 

etmektedir.   

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.   
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86/3 maddesi; “Kasten yaralama suçunun;  

a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı, 

b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  

                c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,  

                e) Silahla,  

f) (Ek:14/4/2020-7242/11 md.) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet 

aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.” Şeklinde 

düzenlenmiştir.  

Şüphelinin öğrencisine uyguladığı fiilin Türk Ceza Kanunu anlamında kasten yaralama 

suçunu  oluşturduğu, kamera kayıtları ve diğer deliller ile tespit edilebilmektedir.  

Türk Ceza Kanununun İşkence başlıklı 94. Maddesi; “(1)Bir kişiye karşı insan 

onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade 

yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi 

hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.  

(2) Suçun; a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda 

bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi 

dolayısıyla, 

 İşlenmesi halinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” şeklindedir.  

Şüphelinin öğrencisini koridora çıkarmak suretiyle dövmesi, mağdurun diğer öğrenci 

arkadaşları nezdinde aşağılanmasına neden olması sebebiyle işkence suçunu oluşturduğu 

açıktır.  Suçun çocuğa karşı işlenmesi halinde cezanın artırılarak sekiz yıldan onbeş yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verileceği maddenin 2. bendinde düzenlenmiştir.  

Bir ortaokulda matematik öğretmeni olduğu anlaşılan şüphelinin eylemi, Türk Ceza 

Kanunu anlamında suç teşkil etmekte olup kamu davası açılması gerekmektedir.  

 
B. ULUSLARASI MEVZUAT AÇISINDAN 

 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 29 Kasım 1985 tarih ve 40/34 sayılı “Suçtan ve 

yetki istismarından mağdur olanlara adalet sağlanmasına dair temel prensipler bildirisi ceza 

kanunlarının eylem veya ihmal yoluyla ihlal edilmesi nedeniyle, bireysel veya toplu olarak fiziksel 

veya ruhsal biçimde yaralanma da dahil olmak üzere manevi acılar çeken, ekonomik kayba 



 

Adres: Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av.Özdemir Özok Sokak No:8   06520 Balgat - ANKARA 
  Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65  

İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr      e-mail: tbb@barobirlik.org.tr  

Sayı :41870694-641.03.02-E. Ankara 23 / 12 / 2021 

uğrayan veya temel hakları esas bir biçimde zayıflayan veya bu suretle zarar gören kimse 

mağdurdur.” şeklinde özetlenen kararı doğrultusunda ve Baroların kamu hizmeti 

yürütmesinden doğan sorumluluğu çerçevesinde çocuğun yüksek yararı ilkesini esas alarak 

şüpheli hakkında cezai soruşturma başlatılmasını talep zorunluluğu doğmuştur. 

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin önsözünde yer alan 

ifadelerden :"Eşitlik, adalet, barış, özgürlük, özel ilgi, mutluluk, sevgi, anlayış” gibi çocukların her 

türlü üstün yararının korunması çerçevesinde anlaşma sağlanmıştır. Sözleşme'nin çeşitli 

maddelerinde çocuğun yüksek yararı ilkesi vurgulanmaktadır.  

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi'nin 3. maddesi uyarınca; 

"1) Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya 

yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı 

temel düşüncedir. 

2) Taraf Devletler, çocuğun ana-babasının, vasilerinin ya da kendisinden hukuken 

sorumlu olan diğer kişilerin hak ve ödevlerini de göz önünde tutarak, esenliği için gerekli bakım 

ve korumayı sağlamayı üstlenirler ve bu amaçla tüm uygun yasal ve idari önlemleri alırlar. 

3) Taraf Devletler, çocukların bakımı veya korunmasından sorumlu kurumların; hizmet 

ve faaliyetlerin özellikle güvenlik, sağlık, personel sayısı ve uygunluğu ve yönetimin yeterliliği 

açısından yetkili makamlarca konulan ölçülere uymalarını taahhüt ederler." 

Madde içeriği incelendiğinde, çocuğun yararı temel düşüncedir. Bu bağlamda, çocuğun 

kötü muameleye maruz kalması halinde olayın yetkili makamlara bildirilmesi adli ve idari 

soruşturmanın etkili bir şekilde yapılması, yürütülmesi akabinde çocuğun bakımının 

üstlenilmesi gerektiği düzenlenmiştir.  

Görüldüğü üzere, çocuğa şiddet, suç olarak düzenlenmiş olmakla birlikte uluslararası 

sözleşmelerde de çocuğun korunmasının sağlanması amacıyla çocuğun sosyal ve fiziksel 

dengesini bozucu davranışlarda bulunmanın cezalandırılması için etkin yollara başvurulması,  

akabinde gerekli tedbirlerin alınması hükme bağlanmıştır.  

Öğretmen olan şüphelinin eğitim ve öğretimini üstelendiği, gözetiminde olduğu süre 

zarfında korumakla yükümlü olduğu öğrencisine uyguladığı şiddet içerikli hukuka aykırı 

müessir fiil nedeniyle Türk Ceza Kanunu anlamında suç unsurları oluşmuş olup, şüpheli 

hakkında etkin soruşturmanın yapılarak kamu davası açılasını talep ediyoruz.  
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SONUÇ VE TALEP:   Yukarıda açıkladığımız ve resen tespit edilecek gerekçelerle, 

    Şüpheli Ali Rıza Yücel hakkında etkin soruşturma yapılarak kamu davası 

açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.    

 
                          

Suç Duyurusunda Bulunan 

 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 

    Vekili 

                                            Av. Çiğdem ERMAN 

 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eki   : Yazılı basın haber içeriği 

Vekaletname örneği 


