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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAN: Diyarbakır Barosu Başkanlığı  

VEKİLİ: Av. Mehdi ÖZDEMİR-Av. Erhan DEMİR-Av. Hamdiye KOCABEY, Lise Caddesi 

Es-Şal Apt. No: 3/8 

ŞÜPHELİLER  : Kızıltepe Cumhuriyet Karakolunda görevli polis memurları 

 

SUÇ    : Görevi Kötüye Kullanma, Kasten Yaralama 

 

TALEP KONUSU  : Av. Ramazan DEMİR’e fiziki saldırıda bulunan güvenlik 

güçlerinin tespit edilerek, kasten yaralama görevi kötüye kullanma suçlarından 

cezalandırılmaları talebinden ibarettir. 

AÇIKLAMALAR  : 

1. 02.07.2022 tarihinde, Av. Ramazan DEMİR müvekkili Mehmet KOÇ’un gözaltına 

alındığı bilgisi üzerine, kendisiyle görüşmek ve hukuki yardımda bulunmak için 

Kızıltepe Cumhuryet Karakolu’na gitmiştir. Bu sırada, müvekkilinin ayakta, yüzü 

duvara dönük bir şekilde ellerinin kelepçeli olduğunu görmesi üzerine, müvekkilinin 

yanına gitmek istemiştir. Bu arada, iki polis memuru Av. Ramazan DEMİR’in önünü 

kesmiş ve görüşemezsiniz demiştir. Bu sırada, meslektaşımız, avukat kimliğini 

göstermesine karşın, mesleki faaliyetleri engellenerek karakolun dışına çıkması 

hususunu belirtmiştir.  

2. Av. Ramazan DEMİR’in 7-8 polis memuru tarafından üzerine yürünmüş, fiziki 

müdahalede bulunulmuş, meslektaşımızın kol ve göğüs kısmına yönelik şiddette 

bulunulmuştur. Ekte sunduğumuz görüntü kayıtları ve tutanak içeriğinde husus 

görülmektedir. Ayrıca, karakol koridor kamera görüntülerinin tespitiyle bu husus 

görülecektir.  

 

3. Şüpheli polislerin müdahalesiyle darp edilen meslektaşımız tarafından Yapılan doktor 

muayenesi ve testler neticesinde müvekkilin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri 

tespit edilmiştir. Bu husus ekte sunmuş olduğumuz Genel Adli Muayene Raporunda 

kayıt altına alınmıştır.  

 

4. Avukatlık mesleğinin icrasındaki özgürlüğe, ayrımcılık yapılmadan ve otoriteler veya 

kamudan gelebilecek yersiz müdahaleler olmadan saygı gösterilmesi, korunması 

gerekir. Ayrıca, mesleki standartlara uygun olarak hareket ettikleri durumlarda 

avukatlar, herhangi bir baskı ya da yaptırıma maruz kalmamalı veya bunlarla tehdit 

edilmemelidirler. Meslektaşımız mesleki faaliyetinin icrası sırasında, şüpheli polis 

memurlarınca, zor kullanılmak suretiyle, engellenmiş ve fiziki şiddete maruz 

bırakılmıştır.  

 

5. 5237 sayılı TCK’nın 257. maddesinde kamu görevlisinin görevini yapmaması veya 



hukuka aykırı olarak görevini ifa etmesini görevi kötüye kullanma suçu olarak 

belirtilmiştir. Meslektaşımızın avukatlık görevi kapsamında, müvekkiliyle görüşme 

talebi hukuka aykırı bir şekilde zor kullanılarak engellenmeye çalışılmış ve kolluk 

görevini ifa ederken hukuka aykırı bir şekilde hareket etmiş olup, meslektaşımızın 

mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Kızıltepe Cumhuriyet Karakolunda görevli polis 

memurlarının görevlerinin gereklerine aykırı hareket etmeleri nedeniyle TCK’nın 

257.maddesi gereğince cezalandırılmaları gerekmektedir. 

 

6. Meslektaşımıza yönelik müdahaleyle TCK'nın 86. Maddesi de ihlal edilmiştir. İş bu 

maddeye göre; 

 

  “kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin 

bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılmaktadır”.  

 

Yine TCK m.86'daki kasten yaralama suçu müvekkilin yerine getirdiği kamu görevinin 

icrası sırasında işlendiğinden (TCK 86/3-c) verilecek cezanın yarı oranında arttırılması 

gerekmektedir.  

HUKUKİ NEDENLER  : TCK' nın 86 ve 257. Maddeleri, CMK, PVSK ve sair 

mevzuat 

DELİLLER    : Genel Adli Muayene Raporu, tutanak, görüntü kayıtları 

ve ilgili diğer deliller. 

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda izah ettiğimiz ve soruşturma işlemi neticesinde 

re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar ile birlikte, meslektaşımıza yönelik fiilleri 

nedeniyle, şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek TCK'nın 86. maddesi kapsamında kasten 

yaralama, 257. maddesi kapsamında görevi kötüye kullanma suçları ile tespit edilecek başkaca 

suçlardan cezalandırılmalarını vekaleten talep ederiz.05.07.2022 

Diyarbakır Barosu 

 

EK:  

1. Tutanak 

2. Görüntü kayıtları 

3. Sağlık raporu 


