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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
 

 

Şikayet Eden :(Avukat) Serdar ÖZTÜRK, TCKN: 18689107606   

     Halen Silivri 1 Nolu L Tipi C.İ.K. nda TUTUKLU 
 

Şüpheli : BÜLENT ORAKOĞLU,  

   Sancak Mahallesi 241 nci Sok. No:8/5 Yıldız Çankaya/Ankara   
 

Suç   : Kurul Halinde Çalışan Mahkeme Hakimlerine Hakaret TCK 125/1- 3a- 4- 5  

     Devletin Yargı Organlarını Aşağılamak       TCK. Md 301/2 
       

Suç Tarihi  :24.5.2012 ve 25.5.2012  
 

L. Konusu  : Kamu Davası Açılması Talebinden ibarettir. 
 

Açıklamalar  : Halen İstanbul özel yetkili 13ncü Ağır Ceza Mahkemesinde 2009/191 Esas 

numarasına kayıtlı olarak görülen davada tutuklu olarak yargılanmaktayım.  
 

Yargılandığım davanın 24.5.2012 ve 25.5.2012 tarihlerinde yapılan duruşmasında, BÜLENT 

ORAKOĞLU adlı şahıs tanık olarak dinlenmiştir. Adı geçen şahıs 25.5.2012 tarihinde ki 

duruşmada, Anayasal bir kuruluş olan Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi hakkında “CUNTA 

MAHKEMESİ” şeklinde bir ifade kullanmak sureti ile açıkça devletin yargı mercilerine ve bu 

mahkemelerde görev yapan hâkimlerine hakaret etmiştir. Kaldı ki, bahse konu mahkeme, 

şüphelinin sanık sıfatı ile yargılandığı dönemde bağımsız hareket ederek şüpheliye beraat 

kararı vermiştir.  
 

Diğer yandan, aynı mahkemenin başkanı olan emekli askeri hakim ve avukat sayın Ahmet 

Kahraman, daha sonra Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in onayı ile NOTER olarak atanmıştır. 

Şüpheli Bülent Orakoğlu’ nun hakaret teşkil eden bu beyanları dikkate alındığında, Adalet 

Bakanı Sadullah Ergin’in ve AKP hükümetinin, bir “CUNTA” cıyı, “NOTER” olarak atadığını 

iddia ettiği ortaya çıkmaktadır.      

Bilindiği üzere,  5237 sayılı TCK. nun 125 nci maddesi ; “(1) 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 adli para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin 
cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir. (4) Ceza, hakaretin 
alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, üçte biri oranında 
artırılır(5) Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde 
suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. ”. 
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301/2 nci maddesi  ) Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini, Devletin yargı organlarını, askeri veya 
emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Hükmünü getirmiştir 

Duruşmada şüpheli Bülent Orakoğlu’nun, yargılanan bir kısım sanıklardan 2004 yılında 

Eskişehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Genç Parti adayı olduğu dönemde para aldığı, bu 

şekilde bir çeşit menfaat temin ettiği anlaşılmıştır. Keza, tanık olarak dinlenen aynı şüphelinin, 

iddianamelerde var olduğu savlanan Ergenekon örgütü tarafından yönetildiği ifade edilen İBDA-

C terör örgütünün yayın organı FURKAN adlı dergiye röportaj verdiği tespit edilmiştir. İddia 

edilen örgüt tarafından idare edilen başka bir terör örgütünün yayın organına röportaj veren ve 

örgüt üyeliğinden yargılanan kişilerden (Sedat Peker ve Arif Doğan Albay) seçim döneminde 

para alan bir kişinin aynı mahkemede tanık olarak dinlenmesi tuhaf bir çelişkidir.   

Sonuç olarak, şüpheli Bülent Orakoğlu, tanık sıfatı ile çağrıldığı İstanbul 13ncü Ağır Ceza 

Mahkemesinde (CMK.nun 250 nci Md. İle Görevli) görülen 2009/191 Esas sayılı dava 

dosyasında 25.5.2012 tarihinde vermiş olduğu ifade de, Anayasal bir kuruluş olan Deniz 

Kuvvetleri Askeri Mahkemesi hakkında “CUNTA MAHKEMESİ” şeklinde bir ifade kullanmak 

sureti ile “Devletin Yargı Organlarını Aşağılamak” ve “Kurul Halinde Çalışan Mahkeme 

Hakimlerine Hakaret” suçlarını işlediği anlaşılmakla, şüphelinin eylemine uyan TCK.nun 125/1-

3a-4-5 nci ve 301/2 nci maddeleri gereğince cezalandırılmasının temini için hakkında suç 

duyurusunda bulunulması gerekmiştir.  

Deliller   : İstanbul özel yetkili 13ncü Ağır Ceza Mahkemesinin 2009/119 Esas 

sayılı dosyanın 24.5.2012 ve 25.5.2012 günlü duruşma tutanakları, Deniz Kuvvetleri Askeri 

Mahkemesi dosyası, Noterler Birliği kayıtları, görüntü kayıtları tanıklar, bilirkişi incelemesi ve her 

türlü yasal delil. 
    

Sonuç ve İstem  : Açıklanan Nedenlerle; şüpheli BÜLENT ORAKOĞLU hakkında 

gerekli soruşturmanın yapılarak, eylemine uyan “ Kurul Halinde Çalışan Mahkeme 

Hakimlerine Hakaret” ve “Devletin Yargı Organlarını Aşağılamak” Suçlarından dolayı 

TCK.nun 125/1-3a-4- 5nci ve 301/2 nci maddeleri gereğince cezalandırılmasının temini için 

görevli ve yetkili ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına,  

 

Karar verilmesini sayın Başsavcılığınızdan talep ederim. 30.05.2012  

 

 

 

     (Avukat) Serdar ÖZTÜRK 


