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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

(Parlamenterler Bürosu) 

Gönderilmek üzere 

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 

SORUŞTURMA NO:2020/11364 

SAVUNMA YAPAN 

ŞÜPHELİ  :Tuma ÇELİK (Milletvekili ) 

MÜDAFİ  : Av. Şeyhmus Arslan - Av. Şimşek Küyük 

ADRES  : Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. No:44 B Blok D:110 

Nish İstanbul Residence Bahçelievler/İSTANBUL 

KONU   :Yazılı savunmalarımızın sunulmasıdır. 

 

AÇIKLAMALAR VE SAVUNMALARIMIZ: 

 27.Dönem milletvekili olan müvekkil hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dolayı 

yasama dokunulmazlığının kaldırılarak iddianame düzenlenebilmesi için Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu tarafından, 30/03/2020 tarih 2020/11364 soruşturma ve 

2020/23 sayılı fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

 Soruşturma dosyasında gizlilik kararı olması nedeni ile müvekkil hakkındaki iddiaları 

kısmen fezlekeden öğrenebildik. Savunmamızı hazırlayabilmek için soruşturma dosyasının 

bir fotokopisinin tarafımıza verilmesi talebinde bulunmamıza rağmen soruşturmada gizlilik 

kararı alındığı için dosyanın fotokopisi tarafımıza verilmedi. Bu nedenlerle, sadece fezlekede 

belirtilen hususlar yönünden savunmamızı yapmak zorunda kaldık. 

 Fezlekede müvekkil hakkında öne sürülen iddiaları doğru olmadığından bu iddiaların 

hiç birisini kabul etmiyoruz. Şöyle ki: 

 1-Müvekkilin milletvekili olması nedeni ile kamu görevini kötüye kullanarak organ 

sokmak sureti ile şikâyetçi D. K.’ya karşı cinsel saldırıda bulunduğu bu nedenler ile 5237 

sayılı TCK’nın 102/2-1. cümle, 102/3-b ve 53.maddeleri kapsamında müeyyideye bağlanan 

suçu işlediği iddia edilmektedir. 

 Müvekkil ile şikâyetçi 2018 yılında müvekkil milletvekili olduktan sonra, müvekkilin 

sosyal medya hesaplarına yoğun bir şekilde takipçi ve arkadaş talepleri gelmeye başlamıştır. 

Şikâyetçi, Facebook hesabında Berivan Ekmen ismini kullanarak müvekkilden Facebook 

üzerinden bu tarihlerde arkadaşlık talebinde bulunmuştur. Müvekkil milletvekili olması ve 

vatandaşların sorunlarını kendisine rahatça anlatabilmesi için o dönemde herkesin takip 
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taleplerini kabul ettiği gibi şikâyetçinin farklı isimle yaptığı takip talebini de kabul etmiştir. O 

dönemde herhangi bir genel veya yerel seçim çalışması da yoktur. Müvekkil ile şikâyetçi 

zaman içerisinde yaptıkları sohbetlerde şikayetçinin ailesi ile müvekkilin ailesinin geçmişte 

birbirlerini tanıdıklarını ve dedesinin 1915’te müvekkilin köyünü koruduğu yönlü konuşmalar 

yapması üzerine müvekkil ile şikayetçi arasında samimi bir ortam oluşmuştur. Daha sonra 

şikayetçi müvekkil ile yüz yüze görüşmek istemiştir. Müvekkilde, şikayetçinin görüşme 

isteğini geri çevirmemiş ve 7 Ocak 2019 tarihinde akşam saat 19.00 gibi, şikayetçiyi Midyat 

İlçesi, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden arabası ile alarak Mardin Bulvarı üzerinde bulunan 

evine götürmüştür. Bu evi birkaç yıl önce müvekkil satın almış ve bu evde E. T. ile birlikte 

yaşamaktadır. Ancak, E. T. o dönemde yurtdışında bulunuyordu. Ağırlıklı olarak yurtdışında 

bulunan müvekkilin eşi ve çocukları Mardin’e geldiklerinde yine bu evde kalmaktadırlar. 

Müvekkil bu evde uzun süredir yaşamaktadır. Bu olaydan önce de birçok arkadaşını bu evde 

misafir etmiştir. Müvekkil ile şikayetçi bu eve gittikten sonra kahve içip sohbet etmeye 

başlamışlardır. Sohbet sırasında da yine Facebook sohbetlerinde adı geçen Süryani şarabını 

içmişlerdir. Sohbetin ilerleyen kısmında şikayetçi eşi ile problemleri olduğunu ondan ayrılmak 

istediğini ancak maddi durumunun iyi olmadığını bunun için bir eve ve geçinebileceği 

miktarda paraya ihtiyacı olduğunu müvekkile söyleyerek müvekkilden bir ev ve 

geçinebileceği kadar para talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine müvekkil şikayetçiye 

kendisini yanlış anladığını ve kendisinin bu konuda yardımcı olamayacağını ama ailesi ve 

çocukları ile sorunlarını çözmesi için elinden geleni yapabileceğini anlatmaya çalışmıştır. Bu 

sohbet sırasında şikayetçi bir ara banyoya gitmiş ancak özel günü olması nedeni ile 

müvekkilin evinin banyosunu aşırı derecede kirletmiştir. Bunun üzerine şikayetçi ve müvekkil 

evin banyosunu birlikte temizlemişlerdir. Şikayetçinin aşırı taleplerini duyan müvekkil 

şikayetçiyi Midyat ilçesindeki ailesinin evine bırakmayı teklif etmiş, bunun üzerine şikayetçi 

evine gidemeyeceğini evinden çıkarken aybaşı olduğunu ve Midyat’taki ailesinin yanından 

“Batman’a gidiyorum” diye evden çıktığını söylemesi üzerine müvekkil yatması için evinin 

salonunda ki kanepeyi hazırlamış ve şikayetçiye kendisinin kullandığı çarşaf ile battaniyeyi 

vermiştir. Müvekkil salonun diğer tarafında bulunan diğer kanepede yarı uykulu yarı uyanık 

kalmıştır. Sabah saat 06:00 gibi erken saatte şikayetçiyi evine bırakmak için hazırlık yapıp 

evi toplarken şikayetçinin yattığı kanepenin üzerinde kan lekeleri olduğunu ve şikayetçinin 

aybaşı olması nedeni ile kanepeyi kirlettiğini fark etmiş, daha sonra şikayetçi ile birlikte 

kanepeyi temizleyerek evden çıkmışlardır. Müvekkil daha sonra şikayetçiyi evine bırakmak 

için Batman’a götürmüştür. Yolda tekrar müvekkil, şikayetçiye sadece ailesi ile sorunlarını 

halledebilmesi konusunda yardımcı olabileceğini, içinde bulundukları durum ve sosyal 

statülerinin farklı olmaları nedeni ile kendisinden başka bir beklenti içine girmemesi 

gerektiğini defalarca anlatmıştır. Müvekkil bu konuşmalardan sonra şikayetçiyi ikna ettiğini 

düşünmüştür. Çünkü, şikayetçi Batman’da bulunan evinin yakınında müvekkilin arabasından 
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indikten sonra şikayetçi müvekkile kendisini evinin kapısına kadar götürmesini söylemiş 

ancak müvekkil çevredekiler yanlış anlar düşüncesi ile şikayetçi evinin kapısına kadar 

götürmemiş, hatta arabasından da aşağıya inmemiştir.  

 Bu olaydan birkaç gün sonra tekrar sosyal medya hesabından şikayetçi müvekkili 

aramaya başlamıştır. Bu aramalarda müvekkille konuşarak ailevi ve ekonomik sıkıntılarını 

anlatmıştır. Ve müvekkilimizden ciddi miktarda para talebinde bulunmuştur. Ancak bu sosyal 

medya görüşmeleri ilerleyince bu sefer şikayetçi müvekkil ile birlikte olma isteğini dile 

getirmeye başlamıştır. Müvekkil her seferinde kendisinden bir beklenti içerisine girmemesini 

anlatmıştır. Şikayetçi bu taleplerinden vazgeçmeyince müvekkil sosyal medya hesaplarından 

şikayetçiyi engellemiştir. 

 Ancak şikayetçi bu engellemeden iki-üç hafta sonra Messenger üzerinden yaptığı bir 

aramada müvekkilden sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı engellemeyi kaldırmasını 

hamile olduğunu düşündüğünü söylemiştir. Müvekkil de, şikayetçi ile arasında bir şey 

geçmediğini, dolayısıyla bunun mümkün olmadığını anlatmıştır. Bir-iki kez şikayetçi hamile 

olduğunu dile getirince müvekkil hiçbir şekilde cinsel ilişkiye girmediğinin verdiği güvenle 

şikayetçi “git o zaman doktor raporu getir” demiştir. Ancak bu konuşmadan birkaç gün sonra 

şikayetçi müvekkili tekrar arayarak yanlış anladığını ve hamile olmadığını, zaten aralarında 

bir şey geçmediğini söylemiştir. Ancak, şikayetçi çok sık aramaya başlamasının verdiği 

rahatsızlık üzerine müvekkil şikayetçiyi sosyal medya hesaplarından tekrar engellemiştir. Bu 

engelleme üzerine şikayetçi farklı bir numaradan müvekkili Whatsapp üzerinden aramaya ve 

mesaj atmaya başlamış, mesajlarında da müvekkili unutamadığını ve kendisi ile ilgilenmesi 

gerektiğini yazmıştır. Ancak müvekkil, şikayetçi ile bir kez bu şekilde yalnız görüşmesinin 

dışında hiçbir zaman baş başa görüşmemiştir. Şikayetçi hiçbir zaman müvekkilden olan 

taleplerinden vazgeçmemiş sürekli müvekkil ile görüşmeye çalışmıştır, 

 Müvekkilin 2019 yerel seçim çalışmalarında Midyat’ta yaptıkları bir etkinliği haber alan 

şikayetçi bu etkinliğe gelerek müvekkil ile görüşmek istemiştir. Müvekkilin eşi ile katıldığı bu 

etkinlikte şikayetçi, müvekkil ile yalnız görüşmeye çalışmış ancak müvekkil şikayetçinin 

yalnız görüşme talebini reddetmiş ve şikayetçiye diğer etkinliğe katılan insanlara gösterdiği 

ilgi kadar bile ilgi göstermeyi bırakın hiçbir ilgi göstermemiştir. Bunun üzerine şikayetçi, 

müvekkile diğer insanlara gösterdiği ilgiyi kendisine neden göstermediğini sormuş, müvekkil 

de kendisine farklı beklentiler içinde olduğu için böyle bir yaklaşım gösterdiğini anlatmış ve 

kendisinin şikayetçinin taleplerini karşılayamayacağını tekrar anlatmış, etkinlik biter bitmez 

de müvekkil şikayetçi ile baş başa hiç görüşmeden Midyat’dan ayrılmıştır. 

 Ancak, şikayetçi daha kolay ulaşmak ve amacını gerçekleştirmek için Midyat da, 

müvekkil hakkında bilgiler toplamaya başlamıştır. Seçimler bitene kadar bir-iki kez daha 
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müvekkile mesaj atmış ancak müvekkil bu mesajlara cevap vermemiştir. Şikayetçi, yerel 

seçimin bitmesinden birkaç gün sonra tekrar müvekkili arayıp Midyat’ta olduğunu ve kendisi 

ile son bir kez yüz-yüze konuşmak istediğini söylemiş, bunun üzerine müvekkil Midyat’ta 

olmadığını ve konuşamayacağını söyleyerek şikayetçinin görüşme teklifini yine reddetmiştir. 

 Bunun üzerine şikayetçi, müvekkil ile konuşmadan Midyat’tan Batman"daki evine 

gitmeyeceğini söylemesi üzerine müvekkil belki şikayetçiyle tekrar konuşarak ikna eder ve bir 

daha rahatsız etmez düşüncesi ile kamuya açık bir alanda bir kafeteryada şikayetçi ile 

görüşmeyi kabul etmiştir. Kafeteryada yaptıkları kısa görüşmede şikayetçi aynı talepleri 

tekrarlaması üzerine müvekkil, şikayetçi kendisinden farklı bir beklenti içine girmemesi 

gerektiğini; bir hemşeri, bir dost, bir tanıdık, bir akraba olarak kendisine yardımcı olmaya 

hazır olduğunu ama başka bir şekilde kesinlikle bir şey yapmayacağını ve kendisini rahat 

bırakmasını, telefon ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı tacizlerden vazgeçmesini 

söylemiştir.  

Şikayetçi bunun üzerine bir daha müvekkili taciz etmeyeceğini ancak müvekkilin 

kendisini telefon ve sosyal medya hesaplarında engellememesini söylemesi ve müvekkilin de 

bu talebi kabul etmesi üzerine müvekkil ile şikayetçi kafeteryadan ayrılmışlardır. Ancak, 

şikayetçi bu görüşmeden kısa bir süre sonra tekrar telefon ve sosyal medya yoluyla müvekkili 

taciz etmeye devam etmesi üzerine müvekkil bu durumu E. T.’e anlatmayı düşünerek kendisi 

ile bir konuda konuşmak istediğini söylemiş ancak araya başka programlar girmesi ve 

müvekkilin önce İstanbul ve ardından Avrupa’ya gitmesi nedeniyle konuyu anlatamamıştır.  

 Müvekkil Avrupa’dayken de şikayetçinin taciz telefonları devam etmiştir. Hatta 

şikayetçi müvekkilin bilmediği numaralardan yazışmalar yaparak tacizlerine devam etmiştir. 

Müvekkilin bu mesajlara cevap vermemesi üzerine şikayetçi yine müvekkilin bilmediği 

numaralar kullanarak müvekkili sevdiğine dair mesajlar atmıştır. Ayrıca, şikayetçi müvekkilin 

eşinin telefonuna da farklı telefon numaraları kullanarak taciz içerikli mesajlar atmaya 

başlaması üzerine müvekkil şikayetçiyi arayarak bu tür davranışlara devam etmemesini 

istemiş, kendisine “defol bir daha beni arama” demiştir. Şikayetçi beklediği karşılığı 

alamayınca müvekkilin Midyat İlçesinde bulunan evine giderek müvekkilin ev arkadaşı E. 

T."e saldırmıştır. Bu saldırı üzerine E. T., şikayetçiyi öğrenmiş ve müvekkili arayarak kadının 

ailesinden tanıdığı kişilerle iletişime geçeceğini kendisinin hiçbir şey yapmamasını 

söyleyerek şikayetçi hakkında bilgi toplamaya ve şikayetçinin ailesinden tanıdığı kişilerle 

iletişime geçmeye ve şikayetçiyi tacizlerinden vazgeçirmeye çalışmıştır. 

Hatta, bu süreçte müvekkilin Midyat"a geldiğini öğrenen şikayetçi, son bir kez 

müvekkil ile görüşmek istediğini söylemesi üzerine müvekkil şikayetçi ile baş başa 

görüşmeyeceğini E. T. ile birlikte şikayetçi ile görüşebileceğini söylemiştir. Şikayetçi ile 
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müvekkil ve E. T. Midyatta görüşmüşlerdir. Şikayetçi müvekkilin Evgil Türkel ile görüşmeye 

geldiğini görünce tepki göstermiştir. Bunun üzerine, müvekkilimiz de kendisine 

güvenmediğini dolayısıyla yalnız görüşmeyeceğini beyan etmiştir. Görüşme sırasında 

şikayetçi hasta olduğunu ve onun doktora gitmesi noktasında müvekkilin yardımcı olmasını 

istemiş, ancak müvekkil şikayetçinin sürekli söz vermesine rağmen tacizlerine devam etmesi 

nedeni ile yine şikayetçinin sözünü tutmayacağını bildiği için bu teklifi kabul etmemiştir. 

 Şikayetçi, eşinden ayrılacağını ailevi problemlerinin olduğunu, müvekkil ile yaşamak 

istediğini bunun için müvekkilden bir ev ve geçinecek kadar para talebi karşılık bulmayınca, 

sürekli müvekkili taciz etmiş hatta bu tacizi müvekkilin eşinin ve çocuklarının telefon ve 

sosyal medya hesaplarına kadar yaymış ve hatta müvekkilin Midyat"taki ev arkadaşı E. T."e 

bile saldıracak düzeye getirmiştir.  

Şikayetçi, E. T."e yaptığı saldırıdan sonra 2019 yılı Mayıs ayında birkaç kez dernek 

binasına gidip olay çıkarmış ve dernek binasını taşlamıştır. Bundan sonra da, Ağustos ayı 

sonunda Mardin İli’nde HDP il binasına gelip müvekkile saldırarak eylemlerine devam 

etmiştir. Bu saldırı üzerine müvekkil, şikayetçiyi şikâyet etmek istemiş ancak araya giren 

kişiler müvekkili şikayetten vazgeçirip müvekkili sakinleştirmişlerdir. 

Bunun üzerine, olay resmi kayıtlara geçmemiştir. Daha sonra, HDP Kadın Meclisi 

araya girip müvekkile bir bildirimde bulunarak, bir araştırma başlatacaklarını ve bu 

araştırmanın selameti için müvekkilin şikayetçi ile hiçbir şekilde iletişime geçmemesini 

isteyerek müvekkilin siyasi çalışmalarını durdurmuşlardır.  

Şikayetçi bu arada boş durmayıp E. T.’e ve müvekkilimin Midyat ilçesinde bulunan 

kızına saldırmıştır. Bu olaylar ve sosyal medya üzerinden tacizlerinin devam etmesi üzerine 

E. T., şikayetçi hakkında Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. 

Şikayetçi, bunun üzerine karakolda ifade vermiş daha sonra da E. T.’in şikayetten 

vazgeçmesi için aracılar göndermiştir. Kısaca özetlenen bu somut olayda müvekkilin 

şikayetçiye karşı hiçbir cinsel saldırısı olmadığı gibi bu olayın mağduru benim müvekkilimdir. 

Şikayetçi, olayın olduğunu iddia ettiği tarihten sonra hiçbir şekilde savcılığa ya da 

kamu kurumlarına zorla cinsel istismar iddiası ile ilgili herhangi bir şikayette bulunmamıştır. 

İddia edilen olayın üzerinden 11 ay 18 gün geçtikte sonra savcılığa müvekkil hakkında suç 

duyurusunda bulunmuştur. Bu durum iddia edilen fiilin işlenmediğini tamamen hayal ürünü 

olup, uydurma olduğu ve şantaj amaçlı kullanıldığının göstergesidir. Yargıtay Cumhuriyet 

Başsavcılığı’nın mütalaalarında da bu husus açıkça ortaya konmuştur. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 16.01.2019 tarih ve 95014 sayılı mütalaasında, 

“Olayın intikal şekline bakıldığında, ilk olay tarihinin tam günü belli olmamakla birlikte yaklaşık olarak 

2011 yılı Ocak ayı içinde olduğu, ikinci olayın yaklaşık 6 ay sonra Temmuz 2011 tarihlerinde olduğu, 
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mağdurun anneannesi tanık ...'nın anlatımına göre mağdurun babası sanık olan kardeşinin doğumundan 

4-5 ay sonra başından geçen olayı tanığa anlattığı, UYAP'tan alınan nüfus kaydına göre bu tarihin de 

yaklaşık olarak 2011 yılı Ağustos veya Eylül Aylarına denk geldiği, olayın mağdurun annesi Neslihan'a 

intikalinin de yaklaşık 2012 yılı haziran ayı olduğu, şikayet tarihinin 21/11/2012 olduğu, mağdurun olayı 

aile büyüklerine geç intikal ettirmesinin normal olduğu kabul edilse bile mağdurun anneannesi ve annesi 

olan kişilerin olayı bu kadar geç intikal ettirmelerinin geçerli bir mazeretinin bulunmadığı, olayın özellikle 

mağdurun annesi tarafından sanık aleyhine boşanma davası açıldığı süreçte intikal ettirilmiş olmasının 

olayın sübutuna yönelik şüphe uyandıran bir durum olduğu, bu durumun sanık lehine değerlendirilmesi 

gerektiği” yönünde mütalaada bulunmuştur. 

 Somut olayda da, şikayetçi müvekkilimden ev ve para yardımında bulunmasını 

istemiş olması ve müvekkilin de bunun kabul etmemesi, ayrıca müvekkilin arkadaşı olan 

Evgil Türkel’in savcılığa şikayetçi hakkında suç duyurusunda bulunmasından sonra 

şikayetçinin savcılığa suç duyurusunda bulunması olayın açıkça uydurulduğunun işaretidir.  

 

2-OLAYIN OLUŞ ŞEKLİNE TÜM DOSYA KAPSAMINA GÖRE FEZLEKEDE HUKUKİ 

DEĞERLENDİRME HATALI YAPILMIŞTIR,ŞÖYLE Kİ: 

 a-) Şikayetçinin fezlekeye yansıyan beyanları incelendiğinde "....geçen yılki yerel 

seçim çalışmalarında Tuma Çelik"in kendisi ile seçim için çalışması teklif ettiğini, ancak 

çocukları ve aile içi sorunları bulunduğundan dolayı bu teklifi kabul etmediğini...." beyan ettiği 

görülmektedir. Oysa, şikayetçinin ne bir siyasi çevresi ne de bir seçim tecrübesi vardır. Böyle 

birisine müvekkilin yerel seçimlerde birlikte çalışmayı teklif etmesi hayatın olağan akışına 

aykırıdır. Aklı başında hiçbir siyasetçi seçim tecrübesi ve çevresi olmayan partiye yarar 

sağlamayacak birisi ile seçim çalışması yapmaz. Üstelik bu dönemde ne bir seçim ne de 

seçim çalışması vardır. 

 Yine, şikayetçi fezlekeye yansıyan beyanında "...salona geçerek burada kahve 

içtiklerini, sonrasında Tuma Çelik"in yanına oturarak çok güzelsin bir insanın böyle güzel bir 

karısı olurda nasıl mağdur eder dediğini, bu arada eşinin telefonla aradığını, bunun üzerine 

Tuma Çelik’in bırak arasın açma dediğini bunun üzerine telefona cevap vermediğini.........." 

şeklinde anlatımda bulunmuştur. Şikayetçinin beyanı incelendiğinde, şikayetçinin kendi 

isteği ile müvekkilin evine gittiği ve barınma amaçlı olarak burada konakladığı aynı 

zamanda, şikayetçinin eşinin telefonuna cevap vermemesi eşi ile aralarında yukarıda 

olayın oluş şekli anlatıldığı gibi ailevi problemler olduğunu göstermektedir. Eşi ile 

şikâyetçinin arasında problem olmasaydı; şikayetçi müvekkilin evine gitmez ve eşi 

telefonla aradığı zaman da mutlaka telefonu açardı. Dolayısıyla şikayetçi müvekkilin 

evine kendi isteği ile gitmiş ve burada konaklamıştır. 

 Müvekkil ile şikayetçi müvekkilin evinde kahve içmişler, şikayetçi kahve içtikten sonra 

müvekkile karşı koyamadığını kahvenin içerisine herhangi bir şey koyup koymadığını 



bilmediğini, kahvede bir anormallik hissetmediğini beyan etmiştir. Aynı kahveden müvekkil de 

içmiştir. Müvekkil rızası ile kendi evine gelen bir kadının kahvesine niçin kadını kendisini 

savunamayacak duruma getirecek bir madde koysun, aynı kahveden kendisi niçin içsin. 

Şikayetçinin bu beyanları maddi gerçek ile örtüşmediği gibi hayatın olağan akışına da 

aykırıdır. 

Şikayetçi, bu olayı olaydan bir ay sonra kız kardeşine anlattığını beyan etmiştir. 

Ancak, kız kardeşi bu süreçte herhangi bir suç duyurusunda bulunmamıştır. Şikayetçinin kız 

kardeşi bu durumu öğrendikten sonra niçin şikayetçi olan ablasını Cumhuriyet Başsavcılığına 

veya emniyet müdürlüğüne götürerek şikayetçi olmasını sağlamamıştır. Şikayetçinin, 

kardeşinin yapması gereken davranış şikayetçi olmasını sağlamak olmalıydı. Şikayetçinin 

kardeşi ve şikayetçi doğru söylememektedirler. Bu beyanlara itibar edilemez. Zira, şikayetçi 

ile müvekkil arasında yukarıda anlatılan şekilde gerçekleşen olayda şikayetçi talepleri 

karşılanmayınca müvekkilin evine gittikten ve bahsettiği gerçek dışı olaydan 11 ay 18 gün 

sonra şikayetçi olmuştur. Üstelik şikayetçi bu süre içerisinde birden çok kez müvekkilin 

arkadaşı E. T. arasında yaşanan adli olaylar nedeni ile Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının 

2019/3587 soruşturma dosyasında şüpheli olarak ifadesi alınırken hiçbir zaman cinsel saldırı 

olayından bahsetmemesi böyle bir olayın olmadığının somut delilidir. Fezlekede tanık 

olarak gösterilen şikayetçinin kız kardeşi defalarca E. T. ile görüşerek şikayetten 

vazgeçirmeye çalışmıştır. 

Diğer taraftan, savcılık soruşturma dosyasına hem belge sunmak hem de tevsii 

tahkikat talebinde bulunduk. Burada, müştekinin müvekkil dışında kişilerle sosyal medya 

hesabından yaptığı yazışmalarda açıkça kendi düşüncelerini ortaya koymakta ve müvekkile 

isnat edilen suçun iftira niteliğinde olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Bu yazışmalarda, müşteki (Berivan kodlu) D. K. ile Nuri isimli kişi (Nuri Günel) 

arasında geçen yazışmalarda müşteki (Berivan kod) Nuri ile yazışırken müvekkilim ile 

aralarında gönüllü bir ilişki geçtiğini fakat müvekkilim sevgili olmayı kabul etmediği için ve 

ilişkiye devam etmediği için ondan intikam almak istediğini ancak ne yapacağını bilmediğini, 

ona çok aşık olduğunu ve dengesinin bozulduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, müvekkilimden 

bazı maddi taleplerde bulunduğunu da ifade etmektedir. (Tevsii tahkikat talebine ilişkin 

dilekçe ve ekinde müşteki ile 

Olaydan çok daha önc

yazışmalarda da gönül ilişkis

yöntemleri bu kişi için de uyg

ve ekinde yazışmalar sunulmu
arasında geçen yazışmalar sunulmuştur) 
Nuri 
7 / 11 

e, şikayetçinin Haziran 2018 de Shleymun adlı kişi ile yaptığı 

ine girmek istediği, bunun için müvekkil için kullandığı aynı 

uladığı açıkça ortadadır. (Tevsii tahkikat talebine ilişkin dilekçe 

ştur.) 
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Buna göre şikayetçi bu işi profesyonel olarak yapmakta ve ağına düşürdüğü 

insanlardan menfaat temin etmek için bu tür iftiralar atmaktadır. Ekte sunduğumuz 

yazışmalardan da bu husus açıkça ortadadır. 

Tevsii tahkikat talebine ilişkin dilekçe ve eklerinde, şikayetçinin 30.7.2018 tarihinde 

kuzeni ile yaptığı yazışmalarda müvekkil ile ilgili ifadeler kullanmaktadır. Müvekkil o tarihlerde 

bu kişiyi hiç tanımamaktadır. Buna rağmen müşteki kuzeni ile ilgili yaptığı yazışmalarda 

psikolojik sorunları olduğunu ve müvekkil hakkında konuşmakta ve müvekkilin fiziki 

özelliklerinin dikkatini çektiğini ve çapkın olduğunu ifade etmektedir. (Müşteki ile kuzeni 

arasında geçen yazışmalar sayfa 1-3) Bundan da anlaşıldığı gibi müşteki müvekkili ağına 

takmak için 2018 Temmuz ayında uğraşmaya başladığı açıktır. Gerek kuzeni ile yaptığı 

yazışma gerekse de Shleymum ile yapılan iddia edilen olaydan 1 sene önceki yazışmalarda 

eşi ile sorunları olduğu ve hatta eşinden boşandığını ifade etmektedir. Bunlar da 

göstermektedir ki, eşli ile aralarındaki sorunlarda müvekkilin hiçbir dahli bulunmamaktadır. 

Tevsii tahkikat talebine ilişkin dilekçe ve eklerinde, Müşteki ile Nuri arasında geçen 

yazışmalar 2. Sayfada müştekinin iddia edilen olaydan 3 ay sonra 8.3.2019 tarihinde 

müvekkili sevdiğini ifade ediyor. Aynı sayfa da müvekkilin müştekiye karşılık vermeyince 

müştekinin intikam almak istediğini açıkça ifade ediyor. (sayfa-2,3) İntikam alacağını 

ifade ediyor. (sayfa7) müvekkili deliler gibi sevdiğini(sayfa 7) 11. Sayfada 10.3.2020 tarihinde 

hala deliler gibi sevdiğini ifade etmektedir. 15. Sayfada nuri ile yazışan kişinin müşteki olduğu 

anlaşılmaktadır. 17. Sayfada ise diğer kişinin müvekkil olduğunu ifade etmektedir. Sayfa 19 

da açıkça konuşmalarda geçen kişinin Müvekkil olduğunu açıkça ifade ediyor. 15.3.2019 

tarihli 32. Sayfa yazışması müvekkilin zarar görmesini istediğini açıkça ifade ediyor. 

Bunlar gösteriyor ki, 

 müşteki yalnızca bizim müvekkilimizle değil başka Süryani erkeklerle de evli bir 

bayana yakışmayacak şekilde sosyal medya üzerinden münasebet içerisindedir. 

Bu belgelerin bazılarında, müvekkilimize aşık olduğunu müvekkilimiz kendisine 

karşılık vermeyince çıldırdığını ve müvekkilimizden mutlaka intikam alacağını ifade 

etmektedir. 

Sunduğumuz bu kayıtlar ve ifade ettiğimiz diğer hususlar dikkate alındığında 

müştekinin beyanlarının inandırıcı olmadığı, yönlendirilmiş olduğu, intikam (karşılıksız aşkın-

karşılanmayan maddi menfaatlerin amacıyla yapıldığı ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla müvekkile iftira atılmaktadır.  

 b-)Fezlekede belirtilen şekilde organ sokmak sureti ile cinsel saldırı eylemi açıklanan 

nedenler ile hiç olmadığı gibi, müvekkil hakkında uygulanması istenen TCK 102/3-b 
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maddesinde belirtilen kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye 

kullanılmak sureti ile cinsel saldırı eyleminin gerçekleştiğine dair iddiada usul ve yasaya 

aykırıdır. Zira, milletvekili olan müvekkilin şikayetçi üzerinde kamu görevinin sağladığı nüfuzu 

kötüye kullanması mümkün değildir. Şikayetçi, müvekkilin mensubu olduğu partinin üyesi 

olmadığı gibi müvekkilin şikayetçi üzerinde nüfuz kullanacak bir gücü veya otoritesi yoktur. 

Kamu görevinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması ancak suçun işlenmesinde sağladığı 

özel bir kolaylık varsa uygulanabilir. Oysa somut olayda cinsel birliktelik olmadığı gibi 

müvekkili maddi yönden istismar etmeye çalışan, bunun için müvekkile taciz boyutuna varan 

mesajlar atan ve müvekkilin siyasi çevresinden faydalanmak isteyen şikayetçidir. Şikayetçi 

defalarca önce birlikte yaşama talebinde, sonra para ve ev talebinde, nihayetinde de 

müvekkilimizin milletvekiliğinden istifasını istemiştir.  

 c-)TCK’nın 102/1.maddesinde belirtilen suç ancak cebir, tehdit, hile kullanılarak 

işlenebilir. Oysa, şikayetçi beyanında müvekkilin zorla kendisine karşı cinsel saldırıda 

bulunulduğunu yani eylemin cebir kullanılarak işlendiğini iddia etmesine rağmen şikayetçinin 

bu olay nedeni ile cebire maruz kaldığına dair hiçbir doktor raporu yoktur. Üstelik, şikayetçi 

cebire maruz kalmış olsa idi bunu yakın çevresinden birilerine söyler, hemen doktor raporu 

alır ve şikayetçi olurdu. Oysa, şikayetçi 11 ay 18 gün sonra müvekkil hakkında şikayetçi 

olmuştur. Bu da, şikayetçinin hiç bir cebire maruz kalmadığını gösteren somut delillerden 

birisidir.  

 d-)Müvekkilin evinde müvekkile ait DNA tespit edilse bile bu husus doğal bir sonuçtur. 

Zira bir kişinin kendi yaşadığı evde kendi DNA"sının çıkmasından daha doğal bir şey olamaz.  

Kaldı ki, henüz müvekkilimizden herhangi bir DNA örneği alınmamıştır. Müvekkilin DNA"sı 

şikayetçinin üzerinden veya genital bölgesinden çıkmış olsa idi o zaman atılı suçun delili 

olabilirdi. Oysa, şikayetçi üzerinde böyle bir inceleme yapılmamıştır. 

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 10.03.2015 tarih ve 2014/604 E., 2015/37 K. Sayılı 

kararında, “Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit 

olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini 

yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden 

biri de, öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan 

kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; "in dubio pro reo" olarak ifade edilen "şüpheden sanık 

yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi 

bakımından göz önünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka 

sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava 

konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği veya 

gerçekleştirilme biçimi konusunda bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan 

cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal 

bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak 
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aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü 

kurulamaz. 

Ceza mahkûmiyeti, herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu 

ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına 

dayanılıp, diğer kısmı göz ardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata 

dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza 

muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir. 

Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; Mağdure soruşturma 

aşamasında yaz tatili süresince çalışmak için girdiği işyerinde sanığın 2011 yılı Temmuz ayında 

kendisine yönelik cinsel davranışlarının başladığını ve Ağustos ayında da anal ve oralyoldan 

defalarca tecavüze uğradığını belirtmesine rağmen gerek sanığın ilk cinsel davranışlarının 

başladığını söylediği Temmuz ayında, gerekse Ağustos ayı içerisinde işyerinde çalışmaya 

devam edip, okulların açılacak olması nedeniyle işten ayrılması, ayrıca sanığın cinsel 

birlikteliklerini anlatacağı yönündeki tehditi üzerine daha sonraki cinsel saldırılarına sesini 

çıkartamadığını iddia eden mağdurenin, işyerinden ayrıldıktan sonra da sanığın böyle bir olayı 

anlatmasının mümkün olmasına rağmen işten ayrıldıktan sonra sanığın kendisini birlikte olmak 

için çağırdığında kabul etmediğini beyan etmesi, sanık hakkında herhangi bir merciiye 

şikayette bulunmaması, kovuşturma aşamasında mağdurenin olay tarihinde 18 yaşından büyük 

olduğu tespit edilerek yaşı düzeltilmiş ise de, öncesinde mağdurenin yaşının 16 olarak 

bilinmesi nedeniyle, evli ve esnaf olan sanığın böyle bir olayı anlatması durumunda çevresinde 

zor duruma düşebileceği gibi cezai sorumluluğunun da söz konusu olabilmesi, mağdurenin 

ablası olan tanık H..'nın; mağdurenin Ramazan ayı boyunca eve gece 24:00-01:00 saatlerinde 

gelerek, çalıştığı işyerinden elbiseler, aksesuarlar ve takılar getirip, bu elbiseleri ve takıları 

patronunun hediye olarak verdiğini söylediğine ilişkin beyanları, yine mağdurenin, annesi 

Hatice'ye çalıştığı işyerinin sahibi olan sanığın kendisi ile birlikte olmak istediğini anlatma 

şekline göre, annesi tarafından bu durumun sanığın kızıyla evlenmek istediği şeklinde 

algılanması ve mağdurenin kovuşturma aşamasında önceki anlatımlarından da dönmüş olduğu 

nazara alındığında sanığın tehdit yoluyla cinsel saldırıda bulunduğu iddiası şüphe boyutunda 

kalmaktadır. 

Yine tanık M.. sanık aleyhine beyanlarda bulunmuş ise de; mağdure ile tanıklar N.. ve 

Songül'ün, M..'in beyanlarını doğrulamayarak adı geçenle sanık arasında problemler olduğunu 

belirtmeleri karşısında, M..'in beyanlarının sanık aleyhine değerlendirilmesi mümkün değildir. 

Bu nedenlerle; yapılan muayenesinde cinsel saldırıya yönelik herhangi bir bulgu ve 

emare tespit edilmeyen, aşamalarda çelişkili beyanlarda bulunan ve kovuşturma aşamasında 

sanık hakkındaki suçlamalarından dönen mağdureye yönelik gerçekleştirildiği iddia olunan 

cinsel saldırı eyleminin sabit olduğuna ilişkin, sanığın savunmasının aksini gösterir her türlü 

şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından, cinsel saldırı suçundan 

cezalandırılmasına ilişkin yerel mahkeme hükmü ile bu hükmü onayan Özel Daire kararı 

isabetsizdir. 
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Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Özel Daire düzeltilerek 

onama kararının kaldırılmasına, yerel mahkeme hükmünün, cinsel saldırı suçunu işlediği 

hususunda her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmayan sanığın beraatine 

karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, dosya kapsamına uygun olmayan gerekçelerle 

cezalandırılmasına karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.” Denilmek 

suretiyle, bu tür ciddi bir ithama ilişkin olayın vuku bulduğu tarihten sonra makul bir süre içerisinde 

şikayette bulunması gerekirken bulunmamış olması söz konusu iddianın işlenmediğinin bir kanıtı 

olduğuna karar vermiştir. 

 Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılığının soruşturmanın hiçbir aşamasında 

müvekkilimi davet edip kendisinin olaya ilişkin bilgisine başvurmamıştır. Ayrıca, kendisinden 

hiçbir şekilde DNA örneği alınmamıştır. Şikayetçinin soyut iddialarını hiç irdelemeden 

gerçekliğini sınamadan hatta iddialar içerisindeki çelişkileri bile gidermeden çok özensiz bir 

soruşturma yürüterek müvekkilimin bütün hayatını etkileyecek haksız ithamda bulunmuştur. 

Sonuç olarak, tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde ve şikayetçinin 

hayatın olağan akışına aykırı şekilde hiçbir maddi delile dayanmayan beyanları göz önüne 

alındığında müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediği sabittir. Şikayetçinin müvekkilin Midyat"ta 

bulunan evini tarif etmesi, müvekkilin evine kendi isteği ile gitmesi ve evde kahve içip bir 

gece uyumasından kaynaklanmaktadır. Dosyaya sunmuş olduğumuz sosyal medya 

yazışmalarından ortaya çıkmıştır ki; Berivan kod Derya Kartal sayın savcılığınızı 

yanıltmaktadır. Söz konusu evde sadece kahve değil aynı zamanda şarapta içmiştir. Ve 

hiçbir aşamada zorla birlikteliğe ilişkin hiçbir beyanda bulunmamıştır.   Fezlekede bu 

hususun şikayetçinin doğru söylediği şeklinde yorumlanmasının hiçbir hukuki değeri yoktur. 

Aksi düşünce ile hareket halinde birbirinin evini bilen ve evi tarif edilen herkesin beyanı ile ev 

sahibi bu tür suçların şüphelisi veya sanığı olabilir.  

NETİCE VE TALEP : Dosyaya sunduğumuz yeni deliller ışığında ve yukarıda açıklanan 

nedenler ve tüm dosya kapsamı ile müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediği sabit olduğundan 

kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini arz ve talep ederiz.17.9.2020   

                        Bağımsız Milletvekili  

Tuma Çelik Müdafii 

Av. Şeyhmus Arslan 




