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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 
ŞİKAYETÇİ   : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
      Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak 
      No: 8 Balgat Ankara 
VEKİLİ   : Av. Seray Şenfer 
      Aynı adres 
 
ŞÜPHELİLER  :  Aşağıda açıklanacak olan suçları işleyen güvenlik güçleri, 
       onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu fiilleri  
       engellemekle görevli olup engellemeyenler. 
 
SUÇ    : Kasten adam yaralama 
 
SUÇ TARİHİ  :13.02.2014 
 

AÇIKLAMALAR  
  

Ankara'da uzun tutukluluk sürelerini ve TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşmelerine 
devam edilen yasa teklifinin kapsamını protesto etmek için 13.02.2014 tarihinde demokratik 
gösteri hakkını kullanan yurttaşlarımızın, şiddet içermeyen “uzun tutukluluk ve adil 
yargılanma hakkının sağlanması” ile ilgili bulunan eylemlerine, çevik kuvvet ekipleri aşırı ve 
orantısız güç kullanarak biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmiştir.  

  
Müdahale sırasında TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile hedef alınan yurttaşlarımız 

arasında Meclis'e yapılan yürüyüşü takip eden Ulusal Kanal Muhabiri Hüsna Sarı, güvenlik 
güçlerinin “aşırı ve orantısız” şiddetiyle yaralanmış ve zarar görmüştür. (Ek-1 Olay 
görüntüsünü içeren CD), (Ek-2 Olay görüntüsüne dair fotoğraflar) (Ek-3 Basına yansıyan 
haber ve fotoğraflara ilişkin linkler)   
 
 Konu ile ilgili basında yer alan yazılı ve görsel içeriklerden de anlaşılacağı gibi; 
güvenlik güçlerinin bu eylemi, demokratik gösteri hakkını kullanan yurttaşlarımızın 
Anayasa’nın 34. maddesinde yer alan “ ifade özgürlüğü”nün engellenmesi bir yana, şiddete 
maruz kalan adı geçen kişinin basın çalışanı olması nedeniyle yurttaşların bilgiye erişim 
hakkının, haber alma özgürlüğünün de açıkça ihlali niteliğindedir.  
 
 Sözü edilen görüntü ve fotoğraflardan, muhabir Hüsna Sarı’nın basın mensubu olduğu 
bilinmesine rağmen, kendisine müdahalede bulunulduğu, kasten yaralandığı, anlaşılmaktadır. 
Güvenlik güçlerinin kasten yaralama eylemlerine devam etmeleri, güç kullanmaktan 
engellenmemeleri, emir ve talimat verme yetkisine sahip olanların kasıtlı davranışlarını da 
ortaya koymaktadır. 
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 Yukarıda sözü edilen olaylarda güvenlik güçleri ile güvenlik güçlerine emir ve talimat 
verenler,  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen zor kullanma 
yetkisine ilişkin sınırı aşmış, basın mensubu olduğunu bile bile tazyikli suyu sıkmak suretiyle, 
adı geçen basın çalışanının kasten yaralanmasına sebebiyet vermiş ve görevlerini kötüye 
kullanmışlardır.   
 
 Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen eylemler, aynı zamanda Anayasa’nın “Düşünceyi 
açıklama ve yayma hürriyeti” kenar başlıklı 26. maddesinde ifade bulan “müdahale 
olmaksızın haber, fikir alma ve verme serbestisi”ni, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. 
maddesinde yer alan haber, fikir alma ve özgürlüğünü de içeren “ifade özgürlüğü”nü de 
işlevsiz kılmaktadır.  
 
 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 yükümlü olan Türkiye Barolar Birliği, vatandaşların 
Anayasa’dan kaynaklı demokratik haklarını kullanırken maruz kaldıkları orantısız güç 
kullanımını gerçekleştiren ve basın çalışanı Hüsna Sarı’ya yönelik yurttaşların haber alma 
özgürlüğünün de engellenmesine yol açacak biçimde kasıtlı olarak yaralanmasına neden olan 
gerek güvenlik güçleri gerekse bu kimselere emir ve talimat veren kimselerin cezai 
sorumluluğunun tespitini talep etmektedir. 
  
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle güvenlik güçleri ile güvenlik 

güçlerine emir ve talimat verenler tarafından gerçekleştirilen, 
medyaya yansıyan görüntü ve haberlerden, yaşanan olayların 
mağdurlarının tanıklığından da anlaşılabileceği üzere, güvenlik 
güçlerinin suç teşkil eden eylemleri hakkında soruşturma 
başlatılmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz.  
Saygılarımızla. 

Şikayetçi 
Türkiye Barolar Birliği         

             Vekili 
                         Av. Seray Şenfer 
 

EKLER: 
       Vekaletname  

Ek-1 Olay görüntüsünü içeren CD 
Ek-2 Olay görüntüsüne dair fotoğraflar 
Ek-3 Basına yansıyan haber ve fotoğraflara ilişkin linkler:

 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/onlara-inat-isimin-basindayim-h22649.html 
http://www.evrensel.net/haber/78366/tbmmye-yurumek-isteyen-gruba-gazli-sulu-

 saldiri.html#.UwINuvl_tOs 


