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ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 

 

MÜŞTEKİ    :TESUD (Türkiye Emekli Subaylar Derneği) 

ADRES    :Selanik Caddesi numara 34 

 Çankaya/ANKARA 

ŞİKÂYET EDİLEN  :Murat Alan 

ADRES    :Halkalı Merkez Mah. Dereboyu Cad. No:  

      65/3 K.Çekmece/İSTANBUL 

KONU    :Gerekli soruşturmanın yapılması ile 

Genelkurmay Başkanlığından muvazzaf ve emekli general ve amiral sayısı ve 

isimlerinin istenerek; belirlenecek general sayısı kadar TCK’nun 125/1-2-

3/a, 4 maddesinin tatbiki ve ayrıca TCK’nun 301. Maddesinin tatbiki 

istemiyle kamu davası açılmasının istemidir. 

OLAY VE AÇIKLAMALAR 

 1 Haziran 2019’da AKİT TV yapılan bir programda, Akit Gazetesi Haber 

Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı'ya bir konu hakkında yanıt 

verirken, “Bugüne kadar bütün Müslümanları tutup kolundan içeri 

attınız bir tek FETÖ'yü içeri atmadınız. Sizin o Ergenekonlarınızın da 

Fetullahcılarınızın da hepsinin Silivri'de Sincan'da burnundan 

getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli 

generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya 

oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa 

bunu AKP iktidarı oturttu. Askeri Savunma Bakanı'nın arkasına 

koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AKP iktidarı 

oturttu." sözlerini söylemiş, cumhuriyet düşmanlığı yapmayan Türk 

halkından çok büyük tepki almıştır. 

Önemli kurumların yetkilileri ve sözcüleri tarafından da , Türk Silahlı 

Kuvvetlerini hedef alan, aşağılayan konuşmacıya yönelikte açıklamalarda 

https://onedio.com/etiket/feto/57a8544bc860bcb03fd8c69d
https://onedio.com/etiket/adalet-ve-kalkinma-partisi/50187b65295c0432640034e9
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bulunulmuş bu durumun kabul edilemez olduğu kamuoyu ile paylaşılmış ve 

kınanmıştır.   

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un açıklamasında şu 

ifadeler yer almıştır. 

“Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu 

tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’ni komuta eden generaller hakkında sarf 

edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri 

kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri 

sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi 

terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi 

tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya 

çalışanlara karşı ‘en büyük gücümüz’ olarak nitelendirdiği kahraman 

ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir 

saldırıyı mazur göremeyiz. 

15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan 

ordumuz bugün Çanakkale’de, Kut’ül Amare’de ve İstiklal Harbinde nasıl bir 

ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında 

kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk 

Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla 

demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde 

görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde 

her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, 

devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı 

Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde 

kınıyoruz.” 

 Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) açıklamalarında, 

“1 Haziran 2019’da bir TV kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan 

biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan generaller hakkında 

hakarete varan tahripkar bir dil kullanılmıştır. 
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Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla 

yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, 

IŞİD ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları 

icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine 

getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden 

generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil 

milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir. 

Er’inden Generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil 

milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen 

çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür 

sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu 

kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi 

kaçınılmazdır. 

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin 

başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın 

dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca 

görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı 

yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki 

tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin 

yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz.” 

Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada 

şunları söylemiştir, 

“Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhurbaşkanımızın, Başkomutanımızın 

talimatları doğrultusunda her türlü terör örgütüne karşı bu derece güçlü bir 

mücadele verirken, bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye’de 

eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir 

açıklama olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusunda, Fetullahçı 

Terör Örgütü’nün unsurları da temizlendikten sonra demokrasi sınavı 
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vermiş, yasalara, milletimize ve devletimize bağlılığını göstermiş generaller 

görev yapmaktadır.” 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erinden generaline kadar bütünleşmiş bir şekilde 

kendilerine verilen görevleri icra ettiğini, ”Birisinin tutup da Sayın 

Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir 

yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir 

açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her 

kesiminden büyük bir tepki almıştır. Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin devlet 

başkanı olarak aynı zamanda ordularımızın başkomutanıdır. Tam bir birlik 

bütünlük içinde Türkiye terörle mücadelesini sürdürmektedir. Geçmişten 

beri Türkiye’de birtakım provokatif durumlar ortaya çıkarmak 

isteyenler, ordu üzerinden bu tip açıklamalar yaparak bunu 

gerçekleştirmeye çalışırlardı. Bu, geçmişin hastalıklarından bir 

tanesidir, çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef 

yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı.” 

 “Söyleyeceğimiz şey şudur, başından sonuna kadar bu cümleyi 

reddediyoruz ve kınıyoruz.” ifadesini kullanan Çelik, “Bugün terörle 

mücadele konusunda görevlerini yapan tüm Mehmetçiklere buradan bir kere 

daha selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah silahlı kuvvetlerimizi 

korusun. Onları terörle mücadele konusunda erinden en üst düzeydeki 

generaline kadar muhafaza etsin.” dedi.  

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAMIZIZIN GEREKÇESİ 

TESUD Türkiye Emekli Subaylar Derneği 2847 sayılı yasayla kurulmuş 

kamu yararına çalışan dernekler statüsünde olup üyeleri TSK den emekli 

olmuş generaller, amiraller, subaylar ve bunların eş çocuklarıdır. 

Dernek tüzüğünün 3.maddesinde derneğin amaçları belirtilmiştir.” 

Cumhuriyetin kazanımlarına, Ulusal Bütünlüğümüze ve Egemenliğimize, 

Laik, Demokratik ve Sosyal Hukuk Devleti İlkelerine, ATATÜRK İlke ve 

Devrimlerine, ATATÜRK’ün Düşünce Sistemine ve Manevi Şahsiyetine içten 
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ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihlallere karşı kamuoyunu doğru 

yönlendirmek için, yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev 

addetmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları ve faaliyetleri en etkin şekilde 

göstermek, Vatan, Ulus ve Bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını 

ATATÜRK İlke ve Devrimleri doğrultusunda yürütmek, ATATÜRKÇÜ 

Düşünce Sistemini özümsemiş Türk Gençlerinin yetiştirilmesi için gerekli 

görülen faaliyeti göstermek ve her türlü desteği vermek,  

Yine aynı madde de Üyelerin : Yasalardan doğan hak ve menfaatlerini 

gözetmek ve geliştirmek,” tir 

TSK mensupları ile ilgili İç Hizmet Kanunu’nun 1.maddesi, Türk Silâhlı 

Kuvvetleri : Kara ,  Deniz ve Hava Kuvvetleri subay, askerî memur, astsubay, 

erbaş ve erleri ile askerî öğrencilerden teşekkül eden ve seferde ihtiyatlarla 

ikmal edilen, kadro ve kuruluşlarla teşkilâtı gösterilen silâhlı Devlet 

kuvvetidir., Sefer görev emri olan emekli subaylarda ,ihtiyat kuvveti olan 

TSK mensupları olup onların oluşturduğu derneğin  (TESUD) üyelerinin hak 

ve menfaatlerini korumak ta en doğal görevidir. 

SUÇUN UNSURLARI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 

HAKARET SUÇU BAKIMINDAN 

Hakaret suçu TCK Madde 125 de düzenlenmiştir. 

 Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir 

fiil veya olgu isnat eden 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 ihtilat ederek işlenmesi gerekir.  

Madde 126- (1) Hakaret suçunun işlenmesinde mağdurun ismi açıkça 

belirtilmemiş veya isnat üstü kapalı geçiştirilmiş olsa bile, eğer niteliğinde ve 
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mağdurun şahsına yönelik bulunduğunda duraksamayacak bir durum 

varsa, hem ismi belirtilmiş ve hem de hakaret açıklanmış sayılır. 

Hakaret suçu bakımından şikâyet edilen konuşmacı bir televizyon kanalında 

TSK emir komuta eden generalleri aşağılamıştır. Suç maddi ve manevi 

unsurları bakımından oluşmuştur. Failin cezalandırılması gerekir. 

 

 TCK’nun 6/c maddesinde kamu görevlisinin tanımı yapılmıştır. Muvazzaf 

generaller (amiraller dahil) kamu görevlisi kapsamında olduğu gibi emekli 

generallerde sefer görev emri ile görevli olduklarından kamu görevlisi tanımı 

kapsamına girmektedir. Generaller TCK’nun 125/5 maddesinde 

öngörüldüğü üzere kurul halinde çalışan personel değildir. Her generalin 

görev, yetki ve sorumlulukları ayrı olup, tüm generallere (amiraller ve 

emeklileri dahil) karşı general ve emekli general sayısı kadar ayrı suç 

işlendiği açıktır. Kurul tipi çalışanlara yönelik hareket eylemlerinde olduğu 

gibi zincirleme suç işlenmesi söz konusu değildir.  

 

 Her bir muvazzaf ve emekli general ve amirale karşı kasten işlenen 

hareket suçu nedeniyle TCK’nun 125/1 – 2 - 3/a, 4.maddelerinin muvazzaf 

ve emekli general ve amiral sayısı kadar şüpheli hakkında uygulanması 

gerekmektedir. 

 TCK’nun 131. maddesine göre kamu görevlisine karşı görevinden 

dolayı işlenen suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi 

değildir; kamu adına re’sen soruşturma yapılması gerekmektedir. 

 CMK’nun 12/5 maddesi uyarınca muvazzaf ve emekli general ve 

amirallerin ağırlıklı olarak bulunduğu yer olan Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığının yetkili olduğunu düşünmekteyiz. 

DEVLETİN ASKERİ VEYA EMNİYET TEŞKİLATINI ALENEN AŞAĞILAMAK 

SUÇU 

Bu suç TCK 301 maddesinde düzenlenmiştir. Madde 301- (Değişik: 

30/4/2008-5759/1 md.) (1) Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, 

Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin 
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yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası 

ile cezalandırılır. (2) Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen 

aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.  

Bu madde ile korunmak istenen, Türklük, Cumhuriyet, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, devletin yargı organları, 

askeri ve emniyet teşkilatıdır. Kuruluşların saygınlıklarının korunması, 

sahip olmaları gereken otorite ve anılan kuruluşlara saygı duyulması 

gereğinden doğmaktadır.  

Organ veya kurumlardaki kişiler değil, bu kuruluşların oluşturduğu “Devlet 

varlığı” korunmaktadır bu suçun mağdurlarının ya da bu suçtan zarar gören 

kurumların onur ve saygınlıklarının gerçekten zarar görmesi değildir. 

Mağdur kişi veya kurumların şeref ve haysiyetine yönelik bir eylemin olması 

cezalandırılma için yeterli ve gereklidir.  

Suçun maddi öğesi, maddede belirtilen kavramların varsayılan tüzel 

kişiliklerine yönelik, onları aşağılayan, hor gören, küçük düşüren, onurlarını 

zedeleyici hareketlerdir. suçun maddi unsuru olarak gösterilen aleniyet, çok 

sayıda insanın aşağılama içeren söz ve beyanları öğrenmiş, okumuş, görmüş 

ve duymuş olmalarını mümkün kılan herhangi bir elverişli vasıtanın 

kullanılmasıyla gerçekleşebilir. Konuşmacı suç içeren sözlerini yurt içinde ve 

dışında yayın yapan bir televizyon kanalında söylemiştir.Aleniyet koşulu 

gerçekleşmiştir. 

 

Manevi öğesi ise; aşağılama kastı güdülmesi ve yasanın anılan kurumlara 

sağlamak istediği saygıyla çelişen, bu kurumları koruyup kollama niyetini 

zedeleyip alçaltmayı hedefleyen amaçla hareket edilmesidir.  

Şikayet edilen kişi sadece TSK komuta kademesi olan muvazzaf generalleri 

onların üniformalarını hedef alarak aşağılama ifadelerini kullanmamış tüm 

silahlı kuvvetler personelini TSK kurumsal kimliğini hedef almıştır. 

Komutanlarını eşeğe benzetmek onların emir komuta altında bulunanlara da 

aynı tabiri kullandığının kabul edilmesi gerekir. 
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Aslında kurtuluş savaşını başarı ile kazanan, Türkiye Cumhuriyetini kuran 

Türk ordusu, zaman zaman cumhuriyet karşıtlarının hedefi haline gelmiştir. 

Kurtuluş savaşında belli ülkelerin mandacılığını kabul etmek isteyen 

kesimler, ülkemizi işgal eden emperyalist güçlerinin yanında yer almıştır. 

Son zamanlarda da onların nesli “keşke Yunan ordusu galip gelse Türk 

ordusu yenilseydi” gibi söylemleri kullanmakta hiçbir sakınca 

görmemektedirler.  

TSK yetkililerin yukarıda belirtilen açıklamalarında da görüldüğü gibi 

Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış düşmanlarına karşı büyük mücadeleler 

vermiş Kore savaşlarında, Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yurt içinde ve dışında 

terör örgütlerine karşı yaptığı mücadelede kahramanlıklar göstermiş 

generalinden erine kadar binlerce şehit vermiştir. 

Türk ordusunun bu kahramanca tutumu nedeniyle bazı kesimlerin hedefi 

haline gelmiş kumpas davaları ile vatansever komutanların yerine örgüt 

mensubu personele makam ve mevkiler verilmiştir. 

Şikâyet edilen kişi de bu durumu savunmakta isimli davalarda 

komutanların beraat etmelerini hazmedememektedir. Silivri ve Sincan 

hapishanesinde yatan komutanlar için sevinç ifadeleri kullanmaktadır. 

Kendisi de çok iyi bilmektedir ki komutanlara ceza veren yargı mensupları  

FETÖ mensubu olmaları nedeniyle ceza almışlar, aynı hapishane de 

kendileri yatmaktadırlar. 

 Bu kişinin o dönemlerde FETÖ ye destek verdiğine ilişkin basında haberler 

de bulunmaktadır.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Ağustos 1920 Afyonkarahisar ilinde subaylara 

hitabın da;  

“Efendiler,Eski silâh arkadaşlarımla böyle yakından ve samimi temasta 

bulunmaktan büyük vicdani zevk hissediyorum. Sizinle oturup uzun 

hasbıhâl etmek isterdim. Fakat çoksunuz, müsait yer de yok. Bu sebeple 

hissiyatımı birkaç cümle İle mülâhaza etmekle yetineceğim. 
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Arkadaşlar! İngilizler ve yardımcıları, milletimizin bağımsızlığını imhaya 

karar vermişlerdir. Milletler bağımsızlıklarını hiç kimsenin lütuf ve atıfetine 

borçlu değildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet diğer millete hürriyet ve 

bağımsızlık vermez. Milletlerin tabiatında en yaratılıştan mevcut olan bu 

hak, milletlerce kuvvete, mücadele ile mahfuz bulundurulur. Kuvveti 

olmayan, dolayısıyla mücadele edemeyen bir millet, mahkûm ve esir 

vaziyettedir. Böyle bir milletin bağımsızlığı gasp olunur. Dünyada hayat için, 

insanca yaşamak için bağımsızlık lâzımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için, 

kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icap eder. 

Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kaynağı, bağımsızlığı takdir eden 

milletin, kuvvetin lüzumuna olan vicdani imanıdır. 

İngilizler, milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için, pek tabii olarak 

evvelâ onu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Mütareke şartlarının 

tatbikatı ile silâhlarımızı, cephanelerimizi, bütün müdafaa vasıtalarımızı 

elimizden almağa çalıştılar. Sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza 

tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzeti nefsini yok etmeye gayret 

ettiler. 

Ordumuzu tamamen lağvederek, milleti, bağımsızlığını muhafaza için 

muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeye teşebbüs ettiler. Bir 

taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri milletin de, 

izzetinefsine, her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla, milleti 

alçaklığa, boyun eğmeye alıştırmak plânını takip ettiler ve ediyorlar. 

Herhalde ordu, düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. 

Orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak 

lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü 

gibi boğazlamakta, engeller ve müşkülat kalmaz. Bu hakîkat karşısında 

ve içinde bulunduğumuz vaziyete göre subaylar heyetimize düşen 

vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve kıymeti kendiliğinden meydana 

çıkar. 

Milletimiz hür ve bağımsız yaşamak lüzumuna tam bir iman ile kani olmuş 

ve buna kati azim ile karar vermiştir. Zaman zaman, şurada burada üzüntü 
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verici karaktersizliklerin görülmüş olması, hiçbir vakit milletimizin 

genel kanaatine, hakiki imanına sekte vurmamıştır ve vurmayacaktır. 

Dolayısıyla kuvvetin, ordunun vücudu için lazım olduğunu söylediğim 

kaynak ki, milletin vicdanı-imanıdır, mevcuttur. 

Ordu ise, arkadaşlar, ancak subaylar heyeti sayesinde vücut bulur. Malum 

bir askerî hakikat, felsefî hakikattir; “ordunun ruhu subaylardadır.” O halde 

subaylarımız, düşmanlarımız tarafından yıkılmak istenilen ordumuzu tamir 

edecek, canlandıracak, ordu ve milletimizin bağımsızlığını muhafaza 

edecektir. Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan hayatî 

gayesinin teminini ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan 

bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Tanrı göstermesin milletin 

bağımsızlığı ihlâl edilirse, bunun vebali subaylara ait olacaktır. 

Subaylar; izah ettiğim yüce, mukaddes ve bütün açılardan üzerlerine düşen 

vazife itibariyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle, 

giriştiğimiz bağımsızlık mücadelesinde birinci derecede faal ve fedakâr olmak 

mecburiyetindedirler. Şahsî ve özel hayatları itibariyle de subaylar, 

fedakârlar sınıfının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü 

düşmanlarımız herkesten evvel onları öldürür, onları aşağılar ve hor 

görürler. 

Hayatında bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izzetinefsini, şerefini 

duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan; hayatta iken, düşmanın tasarladığı 

ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz. Onun yaşamak için bir çaresi 

vardır. Şerefini korumak! Halbuki düşmanlarımızın da kastettiği, o şerefi 

ayaklar altına atmaktır. Dolayısıyla subay için “ya istiklâl, ya ölüm” vardır. 

Fakat arkadaşlar, ölmeyeceğiz! Bağımsızlığımızı muhâfaza ederek 

yaşayacağız ve milletimizi dâima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız” sözleri 

ve tespitleri bugün bile geçerliliğini korumakta olup, bu kapsamda tedbir 

alınması gerektiği kanısındayız. 
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DELİLLERİMİZ :AKİT TV de   1 Haziran 2019  canlı yayınlanan TERS 

KUTUPLAR adlı programın kaydı (RTÜK istenmesini) 

SONUÇ VE İSTEM 

Yukarıda belirtilen olay ve açıklamalar ile gerekçelerimiz göz önüne alınarak 

Gerekli soruşturmanın yapılması ile Genelkurmay Başkanlığından muvazzaf 

ve emekli general / amiral sayısı ve isimlerinin istenerek; belirlenecek 

general / amiral sayısı kadar TCK’nun 125/1-2-3/a, 4 maddesinin tatbiki ve 

ayrıca TCK’nun 301. Maddesinin tatbiki istemiyle kamu davası açılmasını  

müvekkilim adına arz ve talep ederim. 13.06.2019 

 

 

Av.Yurdakan YILDIZ 

 


