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MÜŞTEKİ               : Türkiye Barolar Birliği 
                                    Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sok. No:8 

               06520 Balgat/ANKARA 
 
VEKİLLERİ           : Av. Çiğdem ERMAN- Av. Özgecan YANLI 

              Aynı Adreste 
 

ŞÜPHELİ                  : 1. Erkan TAN 
                2. Beyaz TV Genel Yayın Yönetmeni 

Gayrettepe Mah. Cemil arşla Güder Sokak Otim İş Merkezi B blok No: 25 
Beşiktaş İstanbul 
 

SUÇ                           : Kamu görevlisine hakaret, iftira 
 
SUÇ TARİHİ :  02.04.2015 
 
AÇIKLAMALAR    : 
 

Şüpheli Erkan Tan, 02.04.2015 tarihindeki saat 17:00’de Beyaz TV’de yayımlanan “Erkan 
Tan Vakti” adlı programda suç teşkil eden ve yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı temsil eden  avukatlar ve avukatlık mesleğinin onurunu, saygınlığını zedeleyecek ve 
meslektaşlarımızı itham altında bırakacak aşağıdaki sözleri sarf etmiştir (Ek-1 Program CD 
görüntüsü): 

 
“Ya avukatlar açıkça maraza çıkartmak istiyoruz, arıza çıkartmak istiyoruz, huzur ve 

güvenlikten rahatsız oluyoruz desenize be. Onu desenize. Avukatlar her an Türkiye’nin dört bir 
yanına uçakta seyahat ediyorsunuz yalan mı? Türkiye’nin dört bir yanındaki adliyelerde sizin 
davalarınız var, müvekkilleriniz var. Havalimanlarına girerken donunuza kadar aranıyorsunuz, hiç 
kimse bir şey diyemiyor, diyemez çünkü. Normal çünkü. Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. 
Adliye'ye girerken niye bu kadar arıza çıkartıyorsun? Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. O 
teröristler savcıyı değil de aranızdan birini rehin alsaydı ne olacaktı !!? Gerçi sizin adamlar sizi 
rehin almazlar...!! Anladın mı…!!?"  

 
Program sunucusunun ifadeleri bir bütün olarak incelendiğinde;  gerek 5237 sayılı Türk 

Ceza Kanunu’nun 6. maddesi uyarınca “yüksek mahkemeler ve adlî, idari ve askeri mahkemeler üye 
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ve hakimleri ile Cumhuriyet savcı”ları ile birlikte yargı görevi yapan, avukatlık yasası uyarınca 
yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eden avukat meslektaşlarımıza 
bilerek sorun çıkarttıkları isnadında bulunulduğu, devamında yaşanan terör saldırısının sorumlusu 
örgütle bağlantı içinde olduklarına dair beyanda bulunulduğu görülmektedir. 

 
Sözü edilen ifadelerin toplumda avukatlara karşı düşmanlığa neden olacak biçimde nefret 

duyguları yaratacak nitelik ve ağırlıkta olduğu, adalet hizmetinde olan hakim, savcı gibi yargı 
görevi yapan avukatlara yönelik eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira 
niteliğinde beyanlar olduğu açıkça ortadadır. 

 
İftira, suç isnadı, hakaret niteliğindeki şikayete konu ifadeler, avukatlara yönelik toplumda 

yanlış algı oluşturma çabası olması yanında ayrımcılık yaratarak toplumda avukatlara karşı kin ve 
nefret duygusu oluşmasına sebep olan sözü edilen beyanlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
(TCK)  125/3/a – Yerine getirdiği görevinden dolayı kamu görevlisine hakaret suçu ile 267. 
maddesinde düzenlenen iftira suçunu oluşturmaktadır.  

 
Avukatlık Kanununun 121/18. maddesi gereğince “..mesleğe ve meslek mensuplarına 

yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her 
türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak”la da yükümlü tutulan Türkiye Barolar Birliği’nin 
avukatların üst kuruluşu sıfatıyla meslek örgütü olarak şüpheli/ şüphelilerin eyleminden zarar 
gördüğü açık olup dosya içeriğiyle sabit 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa aykırı eylemleri 
nedeniyle tüm avukatlar nezdinde vekil eden kurumun zararının bulunduğu kuşkusuzdur.  
  

 
SONUÇ  : Yukarıda açıklanan nedenlerle;  
 

Şüpheli/şüphelilerin Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a ve 267.  maddelerine ve Savcılığınız 
nezdinde resen yapılacak araştırma neticesinde tespit edilecek diğer yasal mevzuat hükümlerine 
aykırılık teşkil eden eylemi nedeniyle hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu 
davası açılmasını saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 03.04.2015 
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