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            SAMSUN 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                                             :  
            Aynı adres 
ŞÜPHELİ                                  : Samsun'un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet 
Caddesi’nde bulunan Atatürk Heykeli’ne saldırıda bulunan kişiler 
SUÇ                                               : 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna 
aykırılık ile resen yapılacak araştırma neticesinde tespit edilecek eyleme ilişkin diğer suçlar 
KONU                      : Şüpheli/Şüpheliler hakkında gerekli etkin ceza soruşturması 
yapılarak şüpheli/şüpheliler hakkında kamu davası açılması talebidir.   
SUÇ TARİHİ                                : 03.02.2022 
 

I- OLAY 

Samsun'un İlkadım İlçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan Avusturyalı 

heykeltıraş Heinrich Krippel tarafından yapılan ve "Onur Anıtı" olarak bilinen “Atatürk 

Anıtına” kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından saldırı yapıldığı, saldırganların, Atatürk'ün 

üzerinde bulunduğu atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştığı, daha sonra 

ipleri bağladıkları yerde bırakıp kayıplara karıştığı yazılı, görsel basın ve sosyal medya 

kaynaklarından öğrenilmiş olup, suça konu olayın güvenlik kameralarına yansıdığı 

anlaşılmıştır. (https://www.sondakika.com/haber/haber-samsun-da-tarihi-ataturk-

heykeline-saldiri-halat-14710039) (Ek-1) 

Şüpheli/şüpheliler hakkında gerekli etkin ceza soruşturması yapılarak 

şüpheli/şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep ediyoruz.  

II-EHLİYET 

Her ne kadar; 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yazılı 

suçlar nedeni ile Cumhuriyet savcılıklarınca re’sen takibatı yapılsa da; 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun 109. maddesinin 1. fıkrasına göre bütün baroların katılmasıyla oluşan; tüzel 

kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan müvekkil Türkiye Barolar 

Birliği’nin varlık sebebi, salt meslek mensuplarına güvence sağlamak olmayıp, Türkiye Barolar 
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Birliği’nin, Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi, Avukatlık Kanunu’nun 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 Atatürk heykeline saldırıyı gerçekleştiren şüpheli/şüpheliler hakkında suç 

duyurusunda bulunma zorunluluğu doğmuştur. 

II-HUKUKİ GEREKÇELERİMİZ 

A. ULUSAL MEVZUAT AÇISINDAN 

 Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Atatürk'ün üzerinde bulunduğu Onur Anıtına 

çıkılarak atın arka bacaklarına ip bağlayıp çekerek yıkmaya çalışılması hukuka aykırı 

eylemi, aşağıda açıklayacağımız üzere ceza yasası kapsamında suç teşkil etmektedir.   

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun 

“Madde 1 – Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip 

eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir. 

 Yukarki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi 

cezalandırılır.” Hükmünü amirdir. 

Suç duyurusuna konu olayda Atatürk heykelinin üstüne çıkılarak , Atatürk’ü temsil 

eden heykelin tahrip edilerek yıkılmaya çalışılmış  olması, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen 

Suçlar Hakkında Kanun’un 1. Maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 

Atatürk büstünün tahrip edilmek istenmesine ilişkin emsal nitelikli başka bir olayda; 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Atatürk büstünü tahrip ederek yerinden söktükleri ve benzin 

dökerek ateşe verdikleri olaya ait görüntülerin sanığa ait cep telefonu ile kayıt altına alındığının 

anlaşılması karşısında, eylemin Atatürk'ün manevi şahsiyetine hakaret etme amacıyla özel 

saikle işlenmesi nedeniyle, 5816 sayılı Kanunun 2/1. maddesinde düzenlenen suçu 

oluşturacağına hükmetmiştir. (2015/6807 Esas, 2016/61 Karar,  11.01.2016 Tarih) 

5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’un 2. Maddesinde ise 

Atatürk’ün hatırasına hakaret veya Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abidelere veyahut 

Atatürk’ün kabrine zarar verme suçlarında cezayı arttıran haller düzenlenmiştir.  
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Kanun’un 2. Maddesi : “ – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler 

tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle 

işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır. 

 Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle 

işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.” Hükmünü amir olup, yazılı 

basından öğrenildiği üzere , Atatürk heykeline karşı gerçekleştirilen eylemin; 

• iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak, 

• umumi 

• umuma açık mahallerde işlendiği açık olmakla,  

Şüpheli/şüpheliler hakkında hukuka aykırı müessir fiil nedeniyle 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine 

İşlenen Suçlar Hakkında Kanun bakımından suç unsurları oluşmuş olup, şüpheli/şüpheliler 

hakkında etkin soruşturmanın yapılarak kamu davası açılmasını talep ediyoruz.  

SONUÇ VE TALEP:   Yukarıda açıkladığımız ve resen tespit edilecek gerekçelerle; 

Şüpheli/şüpheliler hakkında etkin soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını 

saygılarımızla arz ve talep ederiz.                           

               
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 

    Vekilleri 
 
 
 
Ek: Görüntüler 
Vekaletname 


