
 

    …….……….…...……………..……CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MAKAMI’NA 
 

MÜŞTEKİ           : …………………………………………..........(TC.……………………………….) 

ADRES                : ……………………………………............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………........................ 

 

ŞÜPHELİLER:   : 1. Ali Fuat Uğur 

              Merkez Mah.29 Ekim Cad. İhlas Plaza No.11 A/51 Yenibosna/İstanbul  
 

                                 2. Cem Küçük 

              Merkez Mah.29 Ekim Cad. İhlas Plaza No.11 A/51 Yenibosna/İstanbul 
 

ŞUÇ                       : Hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik.  

 
KONU                   : Şüphelilerin cezalandırılması talebimdir. 

 

AÇIKLAMALAR: 

 
1. Ben Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı yaşayan, devletine ve milletine saygılı bir vatandaşım. 

Yıllardır Sözcü Gazetesi’nin okurlarından biriyim. Ancak her düşünceyi öğrenmek ve farklı bakış 

açılarını görebilmek amacıyla sadece Sözcü Gazetesi’ni değil, diğer gazeteleri de okuyor ve TV 
kanallardaki yayınları takip ediyorum. Şüphelileri, Türkiye Gazetesi’nde köşe yazıları yazmaları ve 

TGRT Haber isimli televizyon kanalında program sunmaları sebebi ile bilirim. 

 

2. Türkiye Gazetesi köşe yazarları şüpheli Ali Fuat Uğur, 18.12.2018 tarihli “Mayası Bozuk FETÖ’cü 
Olmasa Ne Yazar” başlıklı köşe yazısında, “yalandan beslenen/ morfinlenmiş insan” demiştir.  

 

3. Şüpheliler TGRT Haber’de sunmuş oldukları Medya Kritik programında da şahsıma hakaret 
etmişlerdir. Fuat Uğur: Sözcü okurları için 26.09.2018 tarihli programında, “kafa gitti” / 14.01.2019 

tarihli programda “ahmak/ morfinlenmiş/ paralize edilmiş” / 17.01.2019 tarihli programda 

“morfinlenmiş/ ahlaksızlığın kurbanı” / 21.01.2019 tarihli programda “kirlenmiş/ aldatılmış/ 

kandırılmış/ tuhaf/ morfinlenmiş/ söğüşlenmiş” / 22.01.2019 tarihli programda “loblarınız kapalı” 

/ 24.01.2019 tarihli programda “morfinliyorlar/ ahmak/ kanmaya devam” / 25.01.2019 tarihli 

programda “uyuşturulmuş/ kandırıp,  uyuşturup, üzerimize salıp” / 28.01.2019 tarihli programda 

“tetikçi/ morfinlenmiş/ uyuşmuş/ loblarını kapatıyorlar” / 29.01.2019 tarihli programda “FETÖ 

okuru/ kandırılmış/ morfinlenmiş/ fedai-bar fedaisi” / 30.01.2019 tarihli programda “FETÖ 

okuru”  
  
Cem Küçük: Sözcü okurları için 26.09.2018 tarihli programında, “morfini vere vere hayal alemine 

girip kalıyorlar” / 29.10.2018 tarihli programda “bunlara yazık/ aptal yerine koyuluyorlar” / 

14.01.2019 tarihli programda “Atatürk ile kandırılıyorsunuz/ morfinledi bittiniz/ yalan haberlere 

inanıyorsunuz” / 17.01.2019 tarihli programda “morfinlenmiş/ rüyada yaşıyorlar/ ahlaksızlığın 

kurbanı” / 24.01.2019 tarihli programda “sizi morfinleyen FETÖ takımı/ aparat/ Atatürk ile 

morfinliyorlar” /  30.01.2019 tarihli programda “Uyuşturucuyu, morfini veriyor, sonra morfinin 

etkisi bir geçiyor, hayata bir bakıyorlar, hiç öyle değil.” / 31.01.2019 tarihli programda “her sene 

Türkiye'de  bu psikiyatra giden sayısı artıyormuş. Bunların bir kısmı da Sözcü okurudur. 

Çünkü kandırılıyorsun, morfinleniyorsun. Sözcü okuru tabii ki psikiyatra gider.” ifadelerini 

kullanarak tarafıma hakaret etmişlerdir.  

Aynı zamanda, 29.01.2019 tarihli programda şüpheli Fuat Uğur okuduğum gazete için “pornocu ve 

şantajcının gazetesi/ fosseptik çukuru”  şüpheli Cem Küçük “paçavra” ve 30.01.2019 tarihli 

programda Fuat Uğur, okuduğum gazete için “FETÖ katalizörü/ Eline aldıkları gazete kirli” 

diyerek, tercihlerim üzerinden şahsıma hakaret etmiştir.   



4. Şüphelileri, yazıları ve programları ile bünyesinde bulundukları yayın kuruluşları dışında şahsen 

tanımam. Şüpheliler de beni tanımazlar ve bilmezler. Ancak buna rağmen sadece okumayı tercih 
ettiğim gazeteden bahisle, tasarruf yetkileri bulunan gazeteler ve kanallar vasıtası ile tüm dünyaya 

ulaşacak şekilde, yukarıda belirtiğim kelime ve sözler ile hem şahsıma hakaret etmiş, hem de 

halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer 
bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmişlerdir.  

 

5. Şüphelilerin yukarıda belirtmiş olduğum yazı ve televizyon programlarının bütünü incelendiğinde 

burada belirtmediğim başka hakaretleri de, bir Sözcü okuru olarak tarafıma yapılmıştır. Ayrıca 
şüphelilerin yukarıda belirtmiş olduklarım dışında -başka yazı ve televizyon programındaki 

konuşmaları içerisinde- Sözcü okuyucularına yönelmiş hakaretleri var ise bu hakaretleri de şahsıma 

yapılmış sayıyorum ve Sayın Makamınızca bunların da resen araştırılıp tespit edilmesini ve su 

soruşturma doyasına dahil edilmesini talep ederim.  

NETİCE-İ TALEP        :Yukarıda açıklanan nedenlerle, şüpheliler hakkında, soruşturma yapılarak 

cezalandırılmaları için kamu davası açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. ........./........./2019

           

                                                                                                                                  Müşteki 

                          (Ad –Soyad – İmza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOT: 

Yukarıda sunulan dilekçe örnek/taslak dilekçe olup, kendilerine hakaret edildiğini düşünen 

okurlarımız, bu dilekçe üzerinde dilediği gibi ekleme ve çıkarma yapabilirler.   

Suçun şahsiliği ilkesi gereği, her başvuru bireysel nitelik taşımaktadır. Bu sebeple, örnek olarak 
gösterilen ya da içeriğini kendinizin belirlediğiniz bir dilekçeden iki suret çıktı alıp, nokta ile belirtilen 

boşlukları doldurduktan sonra, kimlik fotokopinizi de dilekçenin altına ekleyip, size en yakın yerde 

bulunan Cumhuriyet Savcılığı’na giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Bu başvurular ücrete tabi 

değildir.  Herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez. Başvuru yaptıktan sonra dilekçenizin bir suretine 
başvuru numaranızı Savcılık memurlarından alarak, kendinizde bulundurunuz. Başvuru sonucunuzu 

bu numaradan takip edebilirsiniz. Şikayetiniz sonucu ilgili makamlar tarafından adresinize 

gönderilecektir.  


