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BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

Gönderilmek Üzere 

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

 

  

ŞİKAYET EDEN  : Umut ORAN   

   ( İstanbul Milletvekili ) – TBMM/Ankara 

 VEKİLİ   : Av.Haluk PEKŞEN 

     ( Adres Antettedir. )  

ŞÜPHELİ   : 1. Türkiye Gazetesi 

             Adına İmtiyaz Sahibi İhlas Gazetecilik A.Ş. 

                     Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No: 11 

           A/ 41 Yenibosna/ Bahçelievler/ İSTANBUL  

        2. Genel Yayın Yönetmeni İsmail KAPAN 

             ( Aynı Adreste ) 

       3. Melih ALTINOK 

             ( Aynı Adreste ) 

       4. Fuat UĞUR 

             ( Aynı Adreste )  

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

SUÇ TARİHİ   : 18.02.2015, 21.02.2015 

KONU   : Şüphelilerin eylemlerine uyan suçlar gereğince 

cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına ilişkin şikâyetlerimizin 

sunulmasıdır.  

 

AÇIKLAMALARIMIZ : 

 

Türkiye Gazetesi’nin; 

- 18.02.2015 tarihli haberinde “ CHP Nereye Koşuyor, Peki Ya CHP’li 

Seçmen ” 

- 21.02.2015 tarihli haberinde “ Başsavcılık El Koydu ” 

- 21.02.2015 tarihli haberinde “ CHP’deki Cemaat Köstebekleri Ve Fuat 

Avni ” başlıkları atılmış ve haberlerin devamında, müvekkil aleyhine 

gerçeğe aykırı ve ağır hakaretler içeren ifadelerle, açıkça iftirada 

bulunulmuştur. 
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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, Türkiye Gazetesi’nin suç unsuru içeren haberlerinde; müvekkil Umut 

Oran’la Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde “ fuatavni ” kullanıcı ismiyle 

maruf ve meşhur kişi arasında geçtiği iddia edilen diyaloglara yer verilmiştir.  

 
“ Fuatavni ” kullanıcı isminin esasında Emre Uslu adlı gazeteci şahsın Twitter 
sosyal paylaşım sitesinde kullandığı isim olduğunu, bu şahısla müvekkil arasında 
ülkenin siyasal geleceğine yönelik bir kısım söylemlerin geçtiği ve adı geçen 
kullanıcının “ ölümle tehdit ” niteliğine varan “ direkt mesajlaşma ” yaptığı ifade 
edilmektedir. 
 
Anılan gazete haberlerinin bir kopyası dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. 
 

Şüpheliler, GERÇEĞE TAMAMIYLA AYKIRI beyanları ile müvekkilin itibarını 

zedelemekle kalmamış, AÇIKÇA VE ALENEN iftira suçunu işlemiştir.  

 

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. 

 

Keza, bu konuyla bağlantılı olarak adli bilişim uzmanınca hazırlanmış rapor 

dilekçemiz eki olarak sunulmaktadır. İşbu rapordan açıkça anlaşılacağı üzere 

müvekkil ile “ fuatavni ” olduğu iddia edilen Emre Uslu adlı gazetecinin direkt 

mesajlaşma yöntemiyle yazışmaları hususu tamamen HAYAL ÜRÜNÜDÜR. 

 

 TAM DA BU NOKTADA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN VE SINIRLARINDAN 

BAHSETMEKTE YARAR VARDIR. 
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BASIN, GÖREVİNİ YERİNE GETİRİRKEN SONSUZ BİR SERBESTİYE SAHİP OLMAYIP 

BAZI SINIRLAMALARA TABİDİR. BUNLARDAN BİRİ DE KİŞİLERİN TEMEL HAK VE 

ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASIDIR.  

 

Basın ve yayının toplum içinde oynadığı rolün değeri ve önemi açık ve 

tartışılmazdır. Ancak basın özgürlüğünün amacı, kamuyu ilgilendiren konularda 

doğru ve gerçeğe uygun haber vermeyi sağlamaktır.  

 

Görüldüğü üzere, şüphelinin kasıtlı olarak, doğrudan müvekkili hedef alarak 

yayınlandığı haber neticesinde müvekkilin siyasi ve şahsi itibarı zedelenmiş, ağır 

bir hakarete ve iftiraya maruz bırakılmıştır.  

 

Elbette ki, basının eleştiri ve yorum yapma hakkı bulunmaktadır. Ancak her 

hakta olduğu gibi, bu da sınırsız değildir. Basın özgürlüğü ile karalama yapmak, 

hakaret etmek, isnat etmek ve belki de en önemlisi kamuoyunu yanlış 

bilgilendirmek apayrı şeylerdir. 

 

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin “ Gazetecinin Temel 

Görev ve İlkeleri ”ni düzenleyen 5. maddesinde;  

 

“ Gazeteci temel bilgileri yok edemez, görmezlikten gelemez, metinleri 

belgeleri değiştiremez tahrip edemez, yanlış, yanıltıcı ve tahrip edilmiş yayın 

malzemesi kullanmaktan uzak durur. ” hükmü yer almaktadır.  

 

Basın Konseyi Meslek İlkeleri düzenlemesinin 4. maddesi ise;  

 

“ Kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan 

veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez ” hükmünü içermektedir.  

 

Anılan düzenlemenin 6. maddesi uyarınca da; 

 

 “ Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haber, 

soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayınlanamaz. ”  

hükmü yer almaktadır. 
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Görüldüğü üzere, şüphelinin kasıtlı olarak, hasmane bir tavırla doğrudan 

müvekkili hedef alarak yayınlandığı neşriyat neticesinde müvekkile ağır 

hakaretler edilmiş ve iftirada bulunulmuştur. 

 

 CEZA HUKUKU AÇISINDAN 

  

İFTİRA SUÇU AÇISINDAN 

 

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 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. 

 

Keza, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazete haberlerini ihbar kabul ederek 

re’sen soruşturma başlatmıştır. Bu husus, iftira suçunun gerçekleştiğini 

göstermektedir. 

 

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.  

 

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. 
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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. 

 

 

HAKARET SUÇU AÇISINDAN 

 

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 

haberde yer alan, müvekkil hakkında AĞIR HAKARET VE İFTİRA İÇEREN beyanlar 

nedeni ile müvekkilin onur, şeref ve saygınlığı rencide edildiği gibi; kişilik hakları 

alenen zedelenmiştir.  
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Şikayet konusu haberler 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. 

 

HAKARET SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ AÇISINDAN 

 

Türk Ceza Kanunu’nun “ Hakaret ” başlıklı 125. maddesinin 3. fıkrasının b 

bendinde; 

 

“ Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, 

değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve 

yasaklarına uygun davranmasından dolayı ” işlenmesi halinde cezanın alt 

sınırının bir yıldan az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. 

 

Bunun yanında, anılan maddenin 4. fıkrasında; 

 

 “ Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır. ” 

denmektedir. 

 

Milletvekili olan müvekkilin ana muhalefet partisinin mensubu olmasından 

dolayı hakkında karalama kampanyası başlatılmıştır. Siyasi çekişmenin sınırları 

dışına çıkılarak, çeşitli kazanımlar sağlamaya çalışanların kamuoyunu 

yönlendirmeye yönelik yersiz çabalarından ibaret haberler yapılmıştır. 
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İşbu haberler, Türkiye çapında herkes tarafından okunabilecek gazetelerde 

yayınlanmıştır. Bu durum, hakaret suçunun anılan maddeye göre nitelikli halinin 

gerçekleştiğini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde gözler önüne sermektedir. 

 

Tüm bu sebeplerle müvekkile yönelik gerçeğe aykırı, kamuoyu önünde kendisini 

ve mensup olduğu Partiyi karalamaya yönelik haberler neticesinde müvekkilin 

kişilik değerleri, sosyal saygınlığı rencide edilmiş olup, hakaret ve iftira suçları 

vücut bulmuştur. 

 

Bu itibarla, müvekkili kamuoyu nezdinde küçük düşürücü, saygınlığını 

yitirmesine sebebiyet verici iftira ve hakaret içeren haberleri hazırlayan ve 

yayımlayan, asılsız ithamlarda bulunmak sureti ile iftirada bulunmaktan 

çekinmeyen şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunma zaruretimiz hâsıl 

olmuştur. 

 

HUKUKİ SEBEPLER   :TCK, TMK, TBK. ve ilgili tüm mevzuat. 

  

DELİLLER              : Türkiye Gazetesi’nin 18.02.2015 ve 21.02.2015 tarihli 

gazete haberinin bir örneği, adli bilişim uzmanının konu hakkındaki raporu, 

bilirkişi, tanık ve her türlü yasal delil. 

  

NETİCE VE TALEP  : Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca da re’sen 

gözetilecek nedenlerle, şüpheliler hakkında müsnet 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 
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Ekler;  

 

1. Gazete Haberlerinin Bir Örneği  

2. Adli Bilişim Uzmanının Twitter Mesajlaşmaları Hakkındaki Raporu 

3. Onaylı Vekaletname Sureti 


