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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

SORUŞTURMA NO : 2015/1180 

 

  

BEYANDA BULUNAN 

MÜŞTEKİ  : Umut ORAN   

 (İstanbul Milletvekili) – TBMM/Ankara 

  

VEKİLİ   : Av.Haluk PEKŞEN – Av. Ezgi PEKŞEN 

  (Adres Antette) 

 

ŞÜPHELİ  : Murat KELKİTOĞLU ve ilgililer  

     AKŞAM Gazetesi genel yayın yönetmeni 

       
SUÇ   : TCK m.267 İftira, TCK m.125 Hakaret 

 

SUÇ TARİHİ  : 19.02.2015  - 20.02.2015 

  

KONU   : 2015/1180 soruşturma numaralı suç duyurumuza ek beyan ve delil 

ibrazından ibarettir.  

 

AÇIKLAMALARIMIZ: 

 

Sayın Savcılık makamına 17.02.2015 tarihinde şüpheli hakkında yaptığımız suç duyurusuna 

konu eylemler 19.02.2015 ve 20.02.2015 tarihli yayınlarla da devam ettiğinden soruşturma 

dosyasına ek beyanda bulunma zarureti doğmuştur. 

 

AKŞAM Gazetesi’nin 19.02.2015 tarihinde daha önceki YALAN HABERLERİNE atıf yaparak, 

“Paralel Örgütten CHP’ye seçim harçlığı” ve 20.02.2015 tarihinde ise “Sümeyye 

ERDOĞAN’a suikast” başlıkları atılmış ve haberin devamında, müvekkilimiz aleyhine gerçeğe 

aykırı hakaretamiz ifadelerle, açıkça iftirada bulunulmuştur. 

 

Ulusal kamuoyu tarafından yakinen tanınan ve bilinen, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul 

Milletvekilliği görevini yürütmekte olan müvekkil Sayın Umut ORAN’ın ismi hiçbir olumsuz 

hareket, siyasetin etik değerlerinden uzak bir tutum ya da yasa dışı bir olay içerisinde 

anılmadığı gibi, gerek kişiliği gerekse de ilkeli, tutarlı çizgisi tüm kamuoyunun takdiridir. 

 

Ne var ki, AKŞAM Gazetesi’nin suç unsuru içeren haberinde; müvekkil Umut Oran’la twitter 
adlı sosyal paylaşım sitesinde “fuatavni” kullanıcı ismiyle maruf ve meşhur kişi arasında 
geçtiği iddia edilen diyaloglara yer verilmeye devam edilmiştir.   
19.02.2015 tarihli haberin metni şu şekildedir; 
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“Paralel yapı ile CHP arasındaki ittifakın finansal boyutu da ortaya çıktı. Emre USLU, 

yurtdışındaki hesaplara para aktarmasını isteyen CHP’li Oran’a aklımızda. Seçim harçlığı 

olarak 25 İsrail’den 25 de ABD’den vereceğiz” 

“CHP İstanbul milletvekili Umut ORAN’ın Kılıçdaroğlu adına yürüttüğü para trafiğinden 

paralel yapıyla ortaklığının ayrıntıları yine Emre USLU’yla yaptığı yazışmalardan çıktı. İş 

Bankasından hortumlanan milyonlarca doların önce işletilmesi için paralel yapıya aktarıldığı, 

İsviçre Bankaları üzerinden geri alındığı ortaya çıktı.” 

“Oran, Türk Dil Kurumu Başkanı üzerinden para aktarımı yapmasını istediği konuşmada, 

Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya  ile doğrudan bağlantısını da ifşa ediyor. Başkan diyor ki, 

olmazsa biz yollayacağız. Hocaefendi’yle yarın telefon görüşmesi yapmak istiyor.”  

” İfadelerine yer verilmiştir.  

19.02.2015 tarihli haber metinlerinin internet çıktıları dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (Ek-

1) 

20.02.2015 tarihli haberde ise; 

“Pensilvanya, Sümeyye ERDOĞAN’ın icabına bakın diye emir verdi. Fuatavni Emre USLU 

kanlı planı CHP İstanbul milletvekili Umut ORAN’a anlatırken suçüstü yakalandı. İstihbarat 

birimleri, fuatavni olduğu deşifre edilen Emre USLU’nun CHP’li Umut ORAN’la 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye ERDOĞAN’a suikast planladığını belirledi. Üstelik 

Twitter’da direkt mesaj üzerinden gerçekleştirilen görüşmeler 31 Ocak 2015 tarihli.” 

İfadeleri ile birlikte gerçeğe aykırı ve uydurma twitter direkt mesaj yazışma görüntülerine yer 

verilmiştir.  

20.02.2015 tarihli haber metinlerinin internet çıktıları dilekçemiz ekinde yer almaktadır. (Ek-

2) 

17.02.2015 tarihli suç duyurusu dilekçemizde de belirttiğimiz üzere Müvekkilin ne adı geçen 

şahısla ne de bu şahsın sosyal paylaşım sitesi “twitter”da kullandığı ifade edilen “fuatavni” 

isimli şahısla doğrudan mesajlaşma ya da başkaca bir yöntemle herhangi bir yazışması 

görüşmesi ya da irtibatı asla söz konusu olmamıştır. 

 

Bilindiği üzere, Türk Ceza Kanunu’nun 267.maddesi 1.fıkrası iftira suçunu düzenlemekte 

olup şöyledir; 

 

“Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini 

bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım 



Sayfa 3 / 4 

 

uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört 

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”   

 

İftira suçunun konusunu “hukuka aykırı fiil” oluşturmaktadır. Bu suçun oluşması için isnat, 

ihbar veya şikâyet yoluyla yapılabileceği gibi, sadece basın yayın veya diğer kitle iletişim 

araçlarında yayın yapılması suretiyle de bir kimseye hukuka aykırı fiil isnadında bulunulması 

halinde iftira suçu oluşacaktır. 

 

Hiçbir gerçeklik payı taşımayan, bilgi ve belgeye dayanmayan, tamamen asılsız iddialarla, 

müvekkili karalamak amacıyla yapılan, gazetecilik ahlakından çok uzakta olan haber ile 

müvekkil zan altında bırakılmış, kendisine alçakça iftirada bulunulmuştur. Zira, konuşmaların 

“belgelendiği” ifadesi haberde yer almakta olup, zaten gerçekleşmemiş olan bu diyalog asla 

belgelenmemiştir. 

 

Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere şüpheli, müvekkile yönelik hukuka aykırı ve 

müvekkil tarafından yapılmamış olan bir fiil isnat etmeye çalışmakta ve açık bir şekilde TCK ya 

göre iftira suçunu işlemektedir. 

 

Nitekim Yargıtay 4. CD T. 27.6.2007, E. 2006/3107, K. 2007/6143 sayılı kararında; “…suçsuz 

olduğunu bildiği bir kimseye suç yüklemek suretiyle iftira suçunu işlediği gözetilmeden, 

yetersiz gerekçelerle beraat hükmü kurulması sebebiyle hükmün bozulmasına…” şeklinde 

hüküm verilmiştir. 

 

Bununla birlikte şüpheli aynı zamanda “Nitelikli Hakaret” suçunu da işlemiştir.  

  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Hakaret” başlıklı 125/1 maddesinde; 

 

‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu 

isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref 

ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile 

cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle 

ihtilât ederek işlenmesi gerekir.’ hükmü yer almaktadır. 

 

Zira Anayasanın 17. maddesinin 1. fıkrasına göre, “Herkes, yaşama, maddî ve manevî 

varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” Bu itibarla haksız olarak bir kimsenin 

onuruna, şeref ve haysiyetine saldırıda bulunulması, saygınlığını yitirmesine sebep olacak 

isnatlarda bulunulması Türk Ceza Kanunu anlamında hakaret suçunu oluşturacaktır. 

 

Söz konusu hüküm gereğince ve yukarıda da açıklandığı üzere, şikayet konusu haberlerde yer 

alan, müvekkil hakkında AĞIR HAKARET VE İFTİRA İÇEREN beyanlar nedeni ile müvekkilin 

onur, şeref ve saygınlığı rencide edildiği gibi; kişilik haklarına alenen zedelenmiştir.  
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Şikayet konusu haber ile müvekkilin kişilik haklarına, basın yoluyla saldırı gerçekleştirilmiş, 

herkesin kolaylıkla görebileceği bir şekilde müvekkilin kamuoyundaki onuru ve saygınlığının 

karalanması amaçlanmıştır. 

 

Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 04.03.2003 tarih ve 2003/4-37 E., 2003/25 K. sayılı 

kararında da; 

“Hakaret ve sövme suçlarında korunan hukuki yarar, kişilerin onur ve sosyal 

saygınlıklarıdır. Hukuk düzeni her insanın ve ayrıca gösterdiği diğer varlıkların saygın ve onur 

sahibi olduklarını kabul eder. Kişinin manevi tamlığını ifade eden onur kavramı sübjektif 

anlamda, ferdin kendi onuru hakkında beslediği düşünceyi (şeref ve haysiyet ), objektif 

anlamda ise diğer insanların o kişi hakkındaki düşüncelerini (şöhret) içerir. Ferdin sosyal 

değerini belirleyen koşulların bütününü oluşturan şeref ve şöhret kavramları, iç hukukta 

olduğu gibi uluslararası sözleşmelerle de korunmuştur.” şeklinde hüküm verilmiştir. 

Tüm bu sebeplerle müvekkile yönelik gerçeğe aykırı, kamuoyu önünde kendisini ve mensup 

olduğu Partiyi karalamaya yönelik haber neticesinde müvekkilin kişilik değerleri, sosyal 

saygınlığı rencide edilmiş hakaret ve iftira suçları vücut bulmuştur. 

 

DELİLLER              : Şikayet konusu haberin yer aldığı Akşam Gazetesi’nin 19.02.2015 ve 

20.02.2015 tarihli internet sitesi çıktıları, bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil. 

  

NETİCE VE TALEP :Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca da resen gözetilecek 

nedenlerle, şüpheli hakkındaki 17.02.2015 tarihli suç duyurumuzdaki suç teşkil eden 

eylemler devam ettiğinden, ek beyan ve delillerimiz de ek müspet suçların ağırlaştırıcı 

nedenleri de göz önüne alınarak gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezalandırılması için 

kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.                                                                        

                                                   Müşteki Umut ORAN 

Vekili 

   Av. Haluk PEKŞEN 

 

Ekler      : 

1.19.02.2015 tarihli haber çıktısı. 

2. 20.02.2015 tarihli haber çıktısı. 


