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 Değerli parlamenter arkadaşım,

 Çok kısa süre önce şahsımı ve üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef alan bir kısım çirkin, 

asılsız iddiaların gündeme getirildiği malumunuzdur. 17 Şubat’ta Akşam, Star ve Güneş gazetesinde 

başlayan ve akabinde Sabah, Takvim, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazetelerinde süren yayınlarla ben ve 

partim, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olamayacak kadar akıl almaz, çamur at izi kalsın amacıyla bir 

merkezden hazırlanmış komplo saldırısına maruz kaldık.

 Bütün bunlara karşı elbette bir milletvekili olarak hukuk düzeni ve devlet otoritesinin bir an önce 

harekete geçip gereğini yerine getirmesi amacıyla gerekli tüm adli ve idari başvuruları yaptım. Yaptığım 

tüm girişimlerimi aşağıda dipnot halinde bulabilirsiniz. 

 Öncelikle belirtmek isterim ki bir parlamenterin bu derece çirkin bir senaryonun parçası haline 

getirilmek istenmesi, TBMM’ye de yapılmış büyük bir hakarettir. Hiçbir milletvekili böylesine bir 

çirkinliğin ahlaksızlığın parçası olamaz, bunu dile getirenleri bir kez daha kınıyorum.

 Öte yandan siz de takdir edersiniz ki bir milletvekilinin hangi hak ve yetkiler içerisinde çalışacağı 

anayasal sınırlar içerisinde çizilmiştir. Bir milletvekili halkın iradesini yüce Meclise taşıyarak kendisine 

tanınmış olan ödev ve yükümlülükler içinde çalışmaktadır. Ancak tarafıma yapılan saldırılarla 

milletvekili ödev ve yetkisi içindeki faaliyetlerim hukuk dışı yol ve yöntemlerle engellenmeye 

çalışılmaktadır. Böylesi bir durum her ne kadar şahsımı hedef almış görünse de aslında bu olay; bir 

milletvekilinin yasama faaliyetlerini bertaraf etmeye, anayasal düzeni bozmaya yönelik olan ve 

doğrudan sizi de ilgilendiren bir eylemdir. Böylesi eylemlere karşı gerekli hukuk ve yasama düzenini 

işletmek bütün milletvekillerinin sorumluluğu ve ödevi olmalıdır. Yaşamın içerisinde birçok 

olumsuzluklar var ve bu olumsuzluklar hep başkalarının başına geliyor denilebilir, ancak unutmamalıyız 

ki bir gün siz de bir diğer yurttaşın ‘başkası’ olabilirsiniz!

 Bu nedenlerle bir milletvekili için böylesi hukuk dışılığı yapanlara karşı bir yasama üyesi olarak 

kayıtsız kalmamanızı, anayasal düzenimizin korunması açısından özellikle dikkatinize sunarım.

Adli ve idari olarak yaptığım başvuruların listesi:
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 2015/1178E, 2015/1179E, 2015/1180E, 2015/1381 Sor.No, 
- Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi (2015/126E), Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi (2015/109E),
 Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi (2015/52E)
- Twitter İrlanda merkezine 4 ayrı başvuru
- Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu 19.2.2015/12106,
- BTK TİB Başkanlığı 18.2.2015/081458
- RTÜK 19.2.2015/5783,
- Basın Konseyi’ne, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’ne şikâyet,
- Basın İlan Kurumu’na resmi ilan-reklam kesilmesi başvurusu,
- Karalama haberini yapan gazetelere tekzip ve tazminat davası.
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