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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Müşteki vekili Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu 22/01/2020 tarihli
dilekçesinde özetle; Cumhuriyet Gazetesi'nin 20.01.2020 tarihli nüshasında müvekkili
hakkında 'Damat İşi Biliyor' ve 'Damat Kanala Kondu' başlıklarıyla sözde haberler
yayınlandığını, bu şekilde olağan bir alım satım işleminin çarpıtılarak doğrudan müvekkilinin
hedef alındığını, gerçek dışı yorumlarla müvekkilinin kişilik haklarına alenen saldırıda
bulunulduğunu, müvekkilinin kamuoyu nezdinde itibarına zarar verildiğini ve kamuoyunun
husumetine maruz bırakıldığını, netice olarak bilinçli şekilde haksız ve gerçek dışı ithamlarla
müvekkiline hakaret edildiğini belirtmiş şikayetçi olmuştur.
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle; İstanbul ilinde
yapılması planlanan Kanal İstanbul Projesi'nin son dönemde gündemde olduğunu, gazeteye
müşteki ile ilgili Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına dair bilgi geldiğini, projenin
güzergahındaki bölgeye giderek araştırma yaptığını, gelen bilgiyi doğruladığını, konuyla ilgili
sorularını müştekinin danışmanlarına ilettiğini, bir süre sonra bakanlık yetkilisi bir kişinin
kendisine dönüş yaptığını ve olayla ilgili bilgiler verdiğini, bu bilgileri değiştirmeden haber
yaptığını, haberi kesinlikle müştekiyi küçük düşürme amacıyla yapmadığını, konu ile ilgili
topluma bilgi vermek amacıyla yaptığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan
etmiştir.
sayfa1

Cumhuriyet Gazetesinin 20 Ocak 2020 tarihli nüshası temin edilmiş olup yapılan
incelemede; şüpheli imzası ile "DAMAT İŞİ BİLİYOR" ve "DAMAT KANALA KONDU"
şeklinde büyük puntolarla başlıklar atıldığı, içeriğinde ise özetle 2003 yılında Arnavutköy ilçesi
Boyalık mevkiinde müştekinin babası tarafından 3 dönüm arazi alındığını, 2011 yılında Kanal
İstanbul Projesinin açıklandığını, 2012 yılında ise babası tarafından daha önce alınmış arazinin
yanındaki satışa çıkan arazinin müşteki tarafından satın alındığı, sonrasında Çevri ve Şehircilik
Bakanlığının müdahalesi ile iki arazinin konut alanı içerisinde kaldığı yazılmıştır.
Soruşturma devam ederken, 9 Mart 2020 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde şikayete konu
haber ile ilgili müşteki vekili tarafından kaleme alınmış düzeltme metni yayımlanmış, düzeltme
metninde özetle, 2003 yılında müştekinin babası tarafından alınan araziye komşu arazinin satışa
çıkması sonucu müşteki tarafından satın alındığı, müvekkili hakkındaki haberin tamamen
gerçek dışı olduğu, arazinin niteliğini değiştirecek hiçbir girişimde bulunulmadığı, 20 Ocak
2020 tarihli haberle bu durumun çarpıtılarak müştekinin şahsının hedef alınıp algı operasyonu
yapıldığı belirtilmiştir.
Şüpheli imzası ile 20 Ocak 2020 tarihinde Cumhuriyet Gazetesinde yapılan haber,
haberin veriliş şekli, iddia, savunma ve 9 Mart 2020 tarihinde aynı gazetede yayımlanan
düzeltme metni içeriği birlikte değerlendirildiğinde;
Şüphelinin, haberin özü ile bağdaşmayan içerik ve boyutta başlıkla, doğal süreçte
yaşanan bir alışveriş olayını, Kanal İstanbul projesi ve müştekinin görevi ile irtibatlandırarak,
müştekinin görevi nedeni ile elde ettiği bir rant gibi topluma duyurduğu, bu şekilde müştekinin
onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği kanaatine varılarak atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.
Açıklanan şekilde işlenen suçtan dolayı şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine
uyan sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur. 31/03/2020

Yahya Fatih ÖZCAN 194518

İstanbul Cumhuriyet Savcısı
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SUÇ TARİHİ VE YERİ
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: İddia, Müşteki vekiline ait şikayet dilekçesi ve
ekleri,şüpheli ifade tutanağı,adli sicil ve nüfus kayıt
örneği ve tüm evrak kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Müşteki vekili Av. Ahmet ÖZEL'in Başsavcılığımıza sunmuş olduğu 22/01/2020 tarihli
dilekçesinde özetle;Cumhuriyet Gazetesi'nin 20.01.2020 tarihli nüshasında 'Damat İşi Biliyor'
ve 'Damat Kanala Kondu' başlıklarıyla yayınlanan sözde haber ile Müvekkilimin kişilik
haklarına alenen saldırıda bulunulduğu,"Damat İşi Biliyor" başlığıyla yayınlanan haberin
müvekkilini itibarsızlaştırmaya ve karalamaya yönelik çarpıtılmış iddialar içerdiği, doğrudan
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat ALBAYRAK'ın şahsını hedef alarak müvekkilini kamu
oyunun husumetine maruz bırakmayı amaçlayan bu sözlü haber ve suç konusu iletide yer alan
ithamlar ve yorumların gerçek dışı olduğunu, şüphelinin olağan bir alım satım işlemini
çarpıtarak kamu oyuna sunmasının hukuka aykırı olduğunu ve müvekkilinin kişilik haklarına
saldırı teşkil ettiğini, haber ile müvekkilini kamu nezdinde itibarına zarar verildiği ve netice
olarak Türk Ceza Kanunu çerçevesinde hakaret olarak değerlendirilmesi gerektiğini, bilinçli
olarak kamuoyunu yönlendirme amacına hizmet eden bu haksız ve gerçek dışı ithamların basın
özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü adı altında kamuoyuna sunulması kişilik haklarına ağır
şekilde ihlal ettiğini belirtmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine
başlanıldığı;
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle; İstanbul ilinde
yapılması planan Kanal İstanbul Projesi son dönemde gündemde olduğunu, gazeteye Bakan

bey ile ilgili Kanal İstanbul güzergahında arazi aldığına dair bilgi geldiğini, projenin
güzergahındaki bölgeye giderek araştırma yaptığını, gelen bilgiyi doğruladığını, konuyla ilgili
sorularını Bakan beyin danışmanlarına ilettiğini, bir süre sonra Bakanlık yetkilisi bir kişinin
kendisine dönüş yaptığını ve olayla ilgili bilgiler verdiğini, bu bilgileri değiştirmeden haber
oluşturduğunu, haberi kesinlikle Bakan Beyi küçük düşürme amacıyla yapmadığını, haberi,
konu ile ilgili topluma bilgi vermek amacıyla yaptığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini
beyan ettiği,
Cumhuriyet Gazetesinin 20 Ocak 2020 tarihli nüshası temin edilerek dosya arasında
delil olarak muhafaza altına alındığı, Cumhuriyet Gazetesinin 20/01/2020 tarihli nüshasında
yapılan incelemede; "Damat İşi Biliyor ve Damat Kanala Kondu" şeklinde başlıkta düzenlenen
haber içeriğinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, haber
içeriğinde bulunan söylemlerin basın - ifade özgürlüğü bağlamında eleştiri niteliğinde
değerlendirilmediği ve bu suretle şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır.
Şüphelinin
açık
yargılamasının
yapılarak
sevk
maddeleri
gereğince
CEZALANDIRILMASINA,
Karar verilmesi kamu adınatalep ve iddia olunur.06/03/2020

Yahya Fatih ÖZCAN 194518
İstanbul CumhuriyetSavcısı

