
UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE 

DOSYA NO: 2021/629 

ŞANIK: Abdurrahman DI?LI?PAK  

 Av. Faruk KELES?TI?MUR 

 Funda KOCABIYIK 

 Av. Hakan KI?TAPC?I 

 Müvekkilimizin yazılı savunmasını içerir. 

AÇIKLAMALAR 

 

Yukarıda esas numarası verilen dosya kapsamında İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza 

Mahkemesi'nin 2021/615 Talimat sayılı dosyası ile müvekkilimiz sanık Abdurrahman Dilipak'ın 

savunmasının alınması istenmiştir. Önceki beyanlarımızı tekrar etmekle birlikte müvekkilimizin yazılı 

savunması aşağıdaki şekildedir; 

 1 NİSAN’DA ÜMİT KARACA’NIN ATTIĞI TWEET’İ 3 NİSAN’DA RETWEET  EDİNCE!.. 

İYİ Partili Ümit Karaca’nın 1 Nisan'da paylaştığı, Vali Kocabıyık hakkındaki bir 

Tweet'ini 3 Nisan'da Twitter adresinden ''Vali var, vali var. Yazıcıoğlu gibileri yaşarken yeterince 

sahiplenebildik mi. Peki öyle kaç isim sayabilirsiniz.'' ifadelerini kullanarak Retweet'lediğim için Uşak 

Valisi Funda Kocabıyık tarafından hakkımda Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 

bulunmuştur. 

Daha önce savcılık aşamasında kapsamlı bir ifade vermiştim, daha sonra hakkımda  

iddianame düzenlenmiş ve Uşak 1. Asliye Ceza Mahkemesinde  dava açılmıştır. İlk duruşması 10 Ocak 

2022’de yapılan (2021-629) sayılı dosya ile ilgili olarak mazeret göndermiş ve kapsamlı bir yazılı ifadeyi 

UYAP üzerinden mahkemeye göndermiştim. 

Avukatım, savunmamın ikamet adresim olan İstanbul'da talimatla alınmasını talep  

etmiştir. Mahkeme bu talebi yerinde görerek, ifademin 25 Şubat'ta İstanbul Anadolu Adliyesinde 27. 

Asliye Ceza Mahkemesinde alınmasına karar vermiştir. 

 Dava konusu olan, Retweet ettiğim Tweet Ülkücü gelenekten gelen İYİ Partili Ümit 

Karaca, tarafından atılmıştır. Karaca Vali Kocabıyık hakkında ''Elinde 14 bin liralık telefon, 

kuaförünü eve çağırıp saçlarını ördürmüş, kocası fetöcü, kendisi lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş 

yapmış millete sosyal mesafeyi koruyun diye talimat veriyor.'' ifadelerini kullanmıştır.  

 25 ŞUBATTA KAPSAMLI BİR SAVUNMA YAPACAĞIM 

25 Şubat'ta mahkemede kapsamlı bir şekilde sözlü ve yazılı savunma yapacağım. Dava  

konusu mesajda eleştiri konusu olan davranışla ilgili Retweet'teki tartışmaları ve bunun basındaki 

yansımaları ile birlikte, özellikle Valinin eşi hakkındaki iddiaları konu alan yazılı basın ve sosyal 

mediadaki haberleri de, konun aktüel gerçekliği ve toplumsal ilgi açısından kanıt olarak mahkemeye 

sunacağım.  

Hukuk İnanç, düşünce, ifade-basın özgürlüğü, felsefi ve vicdani kanaat yönünden  

politikacılar, milletvekilleri, bakanlar, atanmış ya da seçilmiş üst düzey kamu görevlileri, sanatçı, aktör, 

aktris, manken, oyuncu, şair, yazar, düşünür, gazeteci, sporcu, spor kulübü başkanları veya yetkilileri gibi 

kamuoyunca tanınan kişiler ile normal vatandaşlar arasındaki ayırımı öngörür. Bu anlamda Gazeteciler, 

STK temsilcileri, kanaat önderlerine artırılmış bir örgürlük alanı açarken, kamu otoritelerine artırılmış 

tahammül yükümlülüğü getirir. Buna örnek olarak:  

1) 5237 sayılı TCK'nın 125 ve devamı maddelerinde yer alan hakaret  
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suçunun tanım ve unsurları, Yargıtay'ın istikrar kazanmış ilamlarında belirtilmiştir.  Buna göre, hakaret 

fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup bu suçun 

oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerektiği, bir hareketin 

tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebildiği, kamu 

görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu 

bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte 

somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektiği değerlendirilmiştir. (Yargıtay 4. 

Ceza Dairesi. 12.03.2014. 2012/28050 Esas, 2014/8102 Karar;  2012/13334 Esas, 2014/1134 Karar; 

2012/17302 Esas, 2014/143 Karar; 18.Ceza Dairesi. 14.09.2015. 2015/40226 Esas, 2017/8977 Karar..) 

2) Sayılan kişilerin toplumun bir kısmını bile ilgilendirecek bir konuda  

olumlu veya olumsuz olarak ortaya koydukları bir düşünce, bir eylem konusunda herkesten daha çok, basın 

tarafından kaba, sert ve kırıcı bile olsa eleştirilmeleri demokratik ve siyasi bir yaşamın ve kamusal görev 

yapmanın doğal bir sonucudur. Bunun yanında, bu kimselerin eleştirilebilmesi için ortada bir eleştiri 

konusunun da olması gerekir. Özellikle politikacıların, siyasi veya kamuyu ilgilendiren konularda 

yaptıkları açıklamalar, toplumu ilgilendiren örneğin sağlık, eğitim, dış politika vb. gibi konularda yapılan 

uygulamalar veya başka kamusal uygulamalar basın tarafından daha çok ele alınabilir ve eleştiri konusu 

yapılabilir. Dolayısıyla, ifade ve basın özgürlüğüne yapılacak müdahalenin haklılığı konusunda 

“hedef alınan kişinin kimliği ve ifadenin içeriği” üzerinde ayrıca durulması gerekir. Kişilerin hak ve 

şöhretlerinin korunması kapsamında ifade özgürlüğüne müdahalenin demokratik toplumlarda 

gerekliliği konusunda sade vatandaşlarla, kamuya mal olmuş kişileri, kamu görevlileriyle 

siyasetçileri birbirlerinden ayırarak değerlendirme yapmak gerekir. Kamuya mal olmuş kişilerin 

özellikle siyasetçilerin ve gazetecilerin şöhreti söz konusu olduğunda toplumun bu kişilerle ilgili 

olarak haber alma hakkı da dikkate alınarak daha fazla eleştiriye tahammül etmeleri ve bu alanda 

basın - ifade - eleştirme özgürlüğünün daha geniş olması gerekir.  

Kamu görevlileriyle ilgili haber ve yorumlarda kamu görevlilerinin,  

görevlerini layıkıyla yerine getirebilmeleri için kamu güvenine sahip olmaları gerektiği görüşü hakimdir. 

Kısacası, resmi bir görev yerine getiren siyasi kişilikler ya da basın-yayın aracılığıyla ünlenen, kamuoyu 

önene çıkan, meşhur olarak bilinen kişiler hakkında demokratik toplumdaki bir tartışmaya katkı 

sunabilecek olaylardan bahseden bir haber, böyle bir görevi yerine getirmeyen ya da özelliği olmayan bir 

kişinin özel hayatıyla ilgili detaylar üzerine yapılan haberle bir tutulamaması gerekir. Burada belirtilen 

hususlar, aynı zamanda basın-yayın organı kuruluşları, sahipleri, yazarları, temsilcileri gibi kişilerin 

haber konusu yapılması halinde de dikkate alınır. Başka bir deyişle bu kişi-kurumların da nitelikleri 

gereği, daha çok hoşgörülü ve eleştiriye açık olmaları gerekir. Sade vatandaşların daha çok 

korunmaya ihtiyaçları vardır. Zira sade vatandaşlar, kendileriyle ilgili haberlerde düzeltme ve 

cevap hakkı dışında, kendilerini habere karşı ifade edebilmeleri neredeyse mümkün değildir. Buna 

karşılık belirtilen ünlü kişiler ise kendileriyle ilgili ya da başka alanlarda rahatlıkla basın toplantısı 

düzenleyerek ya da başka basın mensuplarına açıklamada bulunarak karşı görüş ileri sürerek kendilerini 

savunabilirler. Bu şekilde habere hem cevap hem de karşı eleştiri getirebilmeleri fiili olarak mümkündür.  

Meslekleri gereği kamunun ilgisini çeken, toplumun gerek mesleki gerekse  

özel hayatları bakımından kendisine örnek aldığı, sıklıkla ilgilendiği ve merak ettiği, tüm kamunun gözü 

önünde bulunan ve her an toplumun takibinde olan, toplumsal sözcü konumundaki kanaat önderleri, 

sanatçı, aktör, aktris, manken, oyuncu, şair, yazar, düşünür, gazeteci vb. ünlü kişilerin özel hayatlarının, 

sıradan kişilere nazaran daha geniş ölçüde basında yer almasının, dolayısıyla tanınmışlığı en üst düzeyde 

olan siyasiler gibi sanatçılar bakımından da ifade ve basın özgürlüğünün sınırlarının, kişisel haklar ve 

özel hayatın dokunulmazlığı ilkesi karşısında daha geniş tutulması gerekir.  

Burada yargı mensuplarının ayrı bir konumu vardır. Yargı  

mensuplarının yargısal uygulamaları veya kararları nedeniyle belli ölçüde eleştirilmeleri mümkün 

ise de kamu görevlileri içerisinde en çok korunması gereken meslek grubudur. Zira bunların, karşı 



cevap olarak tartışmaya girmeleri yargıya olan güveni sarsmaya neden olabilir. Bu nedenle mümkün 

oldukça kararlarıyla konuşmaları gerekir. Ağır eleştiri ya da polemiklere konu edilmemeleri yargı 

gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması açısından önemlidir. AHİM'in uygulaması ve 

sözleşmenin 10/2. Maddesi de bu yöndedir. (Yargıtay 19. Ceza Dairesi. 15.04.2019. 2019/1533 Esas, 

2019/7233 Karar; AİHM. Büyük Daire. 07.02.2012. Von Hannover-Almanya. n.2, 40660/08, 60641/08; 

19.CD. 03.05.2018. 2017/6373E, 2018/5569K; 19. Ceza Dairesi, 10.12.2018. 2018/6833 Esas, 

2018/13076 Karar; 12.04.2018. 2017/5933 Esas, 2018/4488 Karar.). Bu dava bu anlamda kendi 

sözcülerinin yargılanması konusundaki hassasiyeti yargı kararları ile yargıya yönelik tartışmalara sebeb 

olmaması gerekir. Kaldı ki, Kanaat önderleri, gazetecilere yönelik yargı kararları, uluslararası meslek 

örgütleri nezdinde, siyasi platformlarda, AİHM kararlarında ülkemiz ve ülkemizde yargı hakkında olumsuz 

bir takım propogandalara malzeme edilirken ve bu konuda ulusal ve uluslararası mecraların yakın takibi 

üzerimizdeyken, siyasi tartışmalara konu bir davada, seçime doğru giderken, siyasi sonuçları olacak bir 

tartışmaya konu bir davanın yargı aşamasında yargı kurumların çok daha dikkatli olması gerektiği izahtan 

varestedir. 

3) Yine Yargıtay ilamında aynen şöyle denilmiştir: Köşe yazısında yer  

alan ve mahkemece tazminat gerektiği benimsenen ifadeler, bütün halinde değerlendirildiğinde; eleştiri 

mahiyetinde olup yazarın değer yargısını içeren ifadelerdir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararlarında da değer yargılarının kısıtlanamayacağına vurgu yapılmaktadır. AİHM, olaylar ve değer 

yargılarını birbirlerinden ayrı irdelemektedir. Basının, “doğruluğunu kanıtlaması koşuluyla eleştirel 

yargılarda bulunabileceği” savını dahi reddetmiştir. Bunun, sözleşmenin 10. Maddesi ile teminat altına 

alınan fikir özgürlüğünün özüne aykırı olduğunu vurgulamıştır. Bunun yanında, basının belli ölçüde 

abartma, hatta tahrik etme ve polemik olarak kabul edilebilecek kişisel açıdan taşkın ifadeler kullanma 

hakkını da kabul etmiştir. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi. 07.04.2015, 2014/11790 Esas, 2015/4341 Karar). 

4) Yargıtay 4 Hukuk Dairesi, tazminat davalarında bile ifade ve basın  

özgürlüğü nitelendirmelerini yaptıktan sonra, "gerek dairemizin, gerekse Hukuk Genel Kurulu ile 

AİHM'in istikrar kazanmış uygulamalarında kamu görevlilerinin kendilerine yönelik sert ve ağır 

eleştirilere katlanması gerektiği kabul edilmiştir” vurgusu yapılmıştır. (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi. 

19.11.2014. 2013/16483 Esas, 2014/15592 Karar; Hukuk Genel Kurulu. 11.12.2018. 2018/4-595 Esas, 

2018/1885 Karar; 25.04.2018. 2017/4-1320 Esas., 2018/986 Karar. AİHM. Sorguç/Türkiye,  

B.No:17089/03,  23.06.2009; Jeruselam/Avusturya,  B.No: 26958/95  27.02.2001, Dichand  ve  

Diğerleri/Avusturya, B.No: 29271/95, 26.02.2002; Morice/Fransa, B.No: 29369/10, 23.04.2015;  

Observer ve Guardian/Birleşik Krallık, A Serisi no: 216, B. No: 13585/88) 

 
 



  DİLİPAK: BİR HUKUK GARABETİ 

Konuyla ilgili olarak yaptığım açıklamada “İlginçtir, benim RT ettiğim mesaj konusunda  

bana dava açanlar, mesaj sahibi hakkında dava açmayı unutmuşlar. Daha sonra da benim hakkımda açılan 

davada, mesaj sahibi Tanık olarak dinlemişler. Sonra da yanlış yaptıklarını anlayınca, daha birkaç gün 

önce, Nisan ayında atılan bir Tweet dolayısı ile sanık olarak ifadesini almışlar. Yani, 1 Şubat 2022’de bir 

ifade alınmış. Sonra iddianame hazırlanınca 11 Şubat'ta Av. Zihni Yalçınkaya ile birlikte yeni hazırlanan 

iddianamede ifadesi alınmış. Şahsıma yönelik bir husumet yoksa, bu nasıl bir şey, bunu anlamış değilim. 

Daha şimdiden, ilk duruşmada, şikayet dilekçesini yazan Avukat duruşmadan çekildi, İlk duruşmaya yeni 

gelen Avukat mazeret beyan ederek katılmadı. Belki davanın birleştirilmesi gerekecek ama, daha Ümit 

Karaca’nın ifadesi yeni alındı. Soruşturmayı yapan savcı aynı mı bilmiyorum, ya o savcı soruşturmaya 

gerek görmezse ne olacak?. Bana dava açıldı diye, ona da dava açılacaksa, hukuk bunun neresinde. 

Bakalım davalar birleştirilip yeni bir iddianame mi hazırlanacak, ya da benim davamın kapsamı mı 

genişletilecek. Suç isnat edilene daha sonra, suça iştirak edilene hemen dava açılıyor. Bir başkadır benim 

memleketim” 

Bir soru üzerine de, ortada bir hukuk garabeti var. Sanki “1 Nisan şakası” gibi. Asıl  

mesaj 1 Nisan’da atılmış. Şimdi iş bu yanı ile sanırım, siyasi bir boyut da kazanınca, bir de basının konuya 

yakın ilgisi sebebi ile Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının yanında UŞAK Barosunun da ilgisini 

çekecektir. Bu konu, bu dava dışında da özellikle VeryansınTv ve OdaTv’de geniş bir şekilde haber 

olmuştu. Zaten açılan bu dava sebebi ile bir çok kez, bir çok yayın kuruluş tarafından haber konusu yapıldı. 

Benim bildiğim, bu ve benzeri mesajlar dolayısı ile, aynı konuda şimdiden, değişik kişiler aleyhine açılmış 

hukuk ve ceza davalarının sayısı yarım düzineye yaklaşmış vaziyette.  

  Av.KELEŞTİMUR NE DEDİ 

Avukatım Faruk Keleştimur ise konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Ortada bir  

hukuk garabeti sözkonusu. Yargı bu şekilde gereksiz şekilde meşgul ediliyor? Bu ifadelerden daha fazlası, 

hem geleneksel basında, hem sosyal media’da yazıldı-çizildi. Birçoğu hakkında suç duyurusunda da 

bulunulmadı, soruşturma da açıkladı. Bu durum ülkemizde hukukun durumu, basın hürriyeti, siyaset ve 

bürokrasinin fikir ve ifade hürriyeti konusundaki tavrının göstermesi açısından ilginç bir örnek. 

Müvekkilim hakkında da  daha önce de 81 ilde suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu tür uygulamalar, 

yargıyı gereksiz yere meşgul etmesinin ötesinde, toplumda caydırışı bir baskı havası da oluşturuyor. 

Dilipak “Tarihe not düşmek” adına çok kapsamlı savunmalar yapıyor. Dahası, savunmayı başkaları için 

emsal teşkil edecek şekilde çok geniş tutuyor. ‘Benim katlanmak zorunda olduğum güçlükler, benden 

sonrakiler için baht kaynağı, tecrübeler birikimi oluştursun’ diye düşünüyor. Bu savunmalar, bugünkü 

Türkiye gerçekleri, Basın, düşünce ve ifade hürriyeti, siyaset ve bürokrasinin bu konulara ilişkin tavırlarını 

belgelemek açısından ayrı bir önemi var. Sadece bu davada iki sayfalık bir suç duyurusu bir sayfalık 

iddianameye karşı savcılık aşaması, ilk duruşmada UYAP üzerinden gönderilen yazılı savunma, ve 

Talimatla alınacak ifade için ekleri ile birlikte hazırlanmakta olan savunma toplamda 100 sayfayı geçiyor. 

Yani kitap hacmında bir çalışma.” 

  ÜMİT KARACA NE DEDİ? 

Daha önce Tanık olarak ifade veren Ümit Karaca daha sonra hakkında iddianame  

düzenlenerek ifadesi alındı. Karaca  sanık olarak dinlendiği ifadesinde; “Paylaşımda hakaret içeren bir 

husus yoktur. Paylaşım eleştiri niteliğindedir. Eşine yönelik fetöcü söylemim ise müştekinin eşi Hüseyin 

Kocabıyık'ın bir köşe yazısında fettullah gülen için "1000 yılın en büyük Türk büyüğüdür" şeklindeki 

beyanı nedeniyledir. Bu söylem ayrıca müştekiye yönelik değil müştekinin eşine yöneliktir.Sayın Vali’nin 

Eşi Hüseyin Kocabıyık’ın fetö terör örgütü lideri fettullah gülen hakkında “ 1000 yılın en büyük Türk 

büyüğü” diye bahsetmesinden kaynaklı olarak Hüseyin Kocabıyık hakkında fetöcü söylemim olmuştur. 

Bir terör örgütü liderinden övgü dolu sözlerle bahsetmesini hazmedememiş bir Milliyetçi Türk genci olarak 

ifade özgürlüğümü kullandım. Bahsi geçen sözler Hüseyin Kocabıyık’ın köşe yazısına istinaden yapılmış 

olup Sayın Vali Funda Kocabıyık ile alakası yoktur. Ne yazık ki eleştirilere dahi tahammülü olmayan bir 

il yöneticimizin bu durumu farklı şekilde lanse ettirerek hakkımda şikayetçi olmuş olmasından ötürü 

güvenmiş olduğum hukuk devleti ilkesini son derece zedelemiştir.” dedi. 



Görünen o ki, bu dava bir hak arayışından kaynaklanan hukuki bir dava değil, yargı  

üzerinden, şahsım üzerinden caydırma, bastırma, yıldırmaya yönelik bir suç duyurusu üzerinden bir 

cezalandırma yöntemini akıllara getirmektedir. 

Benim suç olan bir ifadem yok, genel bir eleştirinin dışında, “eş durumundan” FETÖ ile  

ilişkilendirilme iddiası var. Ki o konuda da zaten yaygın bir eleştiri var. O konuda çok daha kapsamlı 

araştırmalar, eleştiriler söz konusu ve dava konusu da edilmemiş. Eleştiriye konu yazılar da kaldırılmamış. 

Eleştirilere kapsamlı bir cevap da verilmemiş. Hal böyle iken eleştiri konusu mesajı atanın unutularak 

şahsımın hedef seçilmesinin anlaşılır ve kabul edilebilir bir yanı yoktur. 

Esasen ana mesajda zaten yaygın bir eleştiri ile tekrarı söz konusudur. Dava açılacaksa  

eleştirilen kişi dava açmalıydı. Nasıl valinin icraatları ile ilgili eşi dava açamaz ise, eşinin söz ve 

eylemlerinden dolayı, eleştirilere cevap verecek olan o söz ve eylemlerle eleştirilen kişi olacaktır. 

Doğrudan benim hakkımda dava açılıp, asıl mesaj sahibinin unutulması, hakkında daha  

sonra işlem yapılmasının tek bir açıklaması vardır, o da doğrudan Dilipak’ın hedef seçilmesidir. Dilipak’la 

arada bir tanışıklık ve husumet olmadığına göre, hatta hemşehrilik de varken bu yola tevessül edilmesi, 

Dilipak’ın üstlendiği rol, fikirleri ile ve ona karşı bir tavır olarak açıklanabilir. 

Zaten, bu davada sanık olmadığı halde, ana mesajın sahibinin ifadesinin alınması , bu dava  

kapsamında ayrı bir anlam taşımaktadır. Bu kişi hakkında ayrı bir dava mı açılacak, ya da bu davaya mı 

eklenecek, ya da eski dava yeni açılacak davaya mı eklenecek, bu da ayrı bir hukuki sorun teşkil 

etmektedir. 

NETİCE-İ TALEP: Arzedilen sebeplerle, Anayasa, Uluslararası sözleşmeler ve bunlara dayalı yargı  

 

divanı, AYM, Yargıtay, İstinaf ve genel yargı teamülleri göz önünde tutularak, yukarıda izah ettiğim 

sebeplerle kamu vicdanı açısından “Millet adına” karar veren heyetinizin huzurunuzdaki dosya ile ilgili 

olarak, devletin, Anayasa ve yasaların varlık ve meşruiyet temelini oluşturan İnsan Hak ve Hürriyetleri 

çerçevesinde örnek olacak, emsal teşkil edecek, toplumda güven ve tatmin, uluslararası hukuk 

camialarında, Türkiye üzerindeki hukuki kaygıları bertaraf edecek bir karar ittihaz edilmesini talep eder, 

Saygılar sunarım. 22/02/2022 

 

SANIK MÜDAFİİ 

Av. Faruk KELEŞTİMUR 

**e-imzalıdır** 

EKLER: 

1) Google arama kayıtları web sonuçları 

  



 



 
 

 



Web sonuçları  
“uşak valisi suç duyurusu” Yaklaşık 78.000 sonuç bulundu (0,41 saniye)  
Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında ...  
https://www.yeniakit.com.tr › haber › usak-valisinin-su...  
1 Eki 2021 — Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın suç duyurusunun ardından Abdurrahman Dilipak hakkında 5 yıla 

kadar hapis cezası istendi.  
Bu sayfayı 3 kez ziyaret ettiniz. Son ziyaret tarihi: 14.02.2022  
Uşak Valisi'nin suç duyurusu üzerine yazar Dilipak'a dava açıldı  

https://gercekgazete.com › Gündem  
1 Eki 2021 — Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Twitter'deki bir mesajı RT etmesinden dolayı, Gazeteci Yazar 

Abdurrahman Dilipak hakkında suç duyurusunda ...  
UŞAK VALİSİ FUNDA KOCABIYIK IN AÇTIĞI DAVA İLE İLGİLİ ...  

http://dilipak.com › usak-valisi-funda-kocabiyik-in-acti...  
1 Eki 2021 — Uşak valisi Funda Kocabıyık, Twitter'deki bir mesajı RT etmesinden dolayı, Dilipak hakkında suç 

duyurusunda bulundu.  
Uşak Valisi'nin 'çıplak arama' yanıtı: FETÖ ve PKK aynı amaç ...  
https://www.gazeteduvar.com.tr › GÜNDEM  
17 Ara 2020 — ... ilgili Uşak Valisi Funda Kocabıyık açıklama yaparak, Gergerlioğlu'nun ismini vermeden "ilgili 

milletvekili" hakkında suç duyurusunda ...  
Vali suç duyurusunda bulunmuştu: Dilipak hakkında hapis ...  

https://dogruhaber.com.tr › haber › 783581-vali-suc-du...  
2 Eki 2021 — Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın suç duyurusunun ardından Abdurrahman Dilipak hakkında 5 yıla 

kadar hapis cezası istendi.  
Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında ...  
https://b-m.facebook.com › AkidGazete › photos  
3 Eki 2021 — Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında skandal hapis istemi! Uşak Valisi 

Funda Kocabıyık'ın suç duyurusunun ardından ...  
Gergerlioğlu'na hakaret etmişti: Valilik, Uşak Emniyet Müdürü ...  

https://kronos34.news › gergerliogluna-kalles-kan-doku...  
19 Haz 2021 — Uşak Valiliği ve Uşak Emniyet Müdürlüğü de Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda 

bulunmuştu. Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki ...  
Valilik belediye ve UDAŞ hakkında suç duyurusu - Uşak ...  
https://www.usakgundem.com › guncel › valilik-beledi...  
15 Ara 2020 — Uşak Barosu'na kayıtlı iki avukat Ezgi Sağcan ve Volkan Berber, Pazar günü yaşanan doğal gaz 

kesintisi ve ardından yaşanan patlamalar ile ...  
UŞAK VALİSİ F.KOCABIYIK MÜŞTEKİ OLDU DİLİPAK ...  

http://www.bncmedyahaber.com › haber-usak-valisi-fk...  
Uşak valisi Funda Kocabıyık, Twitter'deki bir mesajı RT etmesinden dolayı, Dilipak hakkında suç duyurusunda 

bulundu. · Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak ...  
Uşak valisi kimdir - Gourmet Center  
http://gourmet-center.es › ...  

2 gün önce — Uşak valisi Funda Kocabıyık, Twitter'deki bir mesajı RT etmesinden dolayı, Dilipak hakkında suç 

duyurusunda bulundu. Savcılık TCK 125/1, 

 


