
İFADE VERME TUTANAĞI
( C.M.K. Md. 147 )

İfadenin alındığı yer Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
İfadenin alındığı tarih : 01.08.2013 İfadeye başlama saati : 10:53
İfadeyi alan : Komiser 308932
İfadeyi yazan : Polis Memuru 303416
Müdafi : Eftal ERASLAN 327778

Kimliğime ilişkin soruları doğru olarak cevaplamam gerektiği, doğru cevap vermediğim veya yanlış bilgi 
verdiğim takdirde cezai kovuşturma yapılabileceği söylendi. (147/1-a)____________________ ________________

İfadeyi verenin (kimliği) Kendi beyanına göre: O
Nüfiıs Hüv. cüzdanına göre (X) Tasdikli Nf. Cüzdanı suretine göre : ( )
Sürücü belgesine göre .............  O  ...... _ Pasaport-Diğer resmi Belgelere göre : ( )

p*T.C. Kimlik No : 61507233186
Adı ve soyadı : Tutkun AKBAŞ
Baba adı Tuncer
Anne adı : Emine
Doğum yeri ve Tarihi 05.08.1973
Nüfusa Kay. Olduğu il / ilçe : Ordu -Perşembe-Kazancılı
Devamlı ikamet adresi Tlf. : Oğuzhan Cad. No: 14/7 Fındıkzade -Fatih-İstanbul 

cep: 0542 720 41 58 sabit :0212 523 21 92
Eğitim durumu : Üniversite
Mesleği/Son iş adresi Tlf. Gazeteci
Kişisel ve ekonomik durumu: Normal
Cinsiyeti : Erkek

Bana isnat edilen suç anlatıldı. ( 147/1-b)

İSNAD EDİLEN SUÇ TCK 243
Müdafi tayin hakkımın bulunduğu, müdafi tayin edebilecek durumda değilsem baro tarafından tayin edilecek 

pf bir müdafi talep edebileceğim ve onun hukuki yardımından yararlanabileceğim, müdafiin soruşturmayı 
^geciktirmemek kaydı ile vekaletname aranmaksızın ifademin alınmasında hazır bulunacağı, yakalandığımı 
j  yatanlarıma duyurma hakkımın olduğunu bildirdi. (147/1-c)____________________________________________________

Bana isnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmama hakkım olduğu söylendi. (147/1-e)

(147/1-h)
îsnad edilen suç hakkında açıklamada: Bulunmak istiyorum (X ) Bulunmak istemiyorum ( )
Teyp-Videobant kaydı yapılmasına: Rıza gösteriyorum ( ) Rıza göstermiyorum ( )

Bana şüpheden kurtulmam için somut delillerin toplanmasını talep edebileceğim hatırlatıldı. Aleyhime varolan
şüphe sebeplerini ortadan kaldırmak ve lehime olan hususları ileri sürmek imkanı verildi. (147/1-f)_________________

YAKALANAN KİŞİNİN KANUNİ HAKLARI
1- Hakkmızdaki şu iddialar sebebi ile yakalandınız.:
2- İddia edilen suç hakkında açıklamada bulunmamak kanuni hakkınızdır. Ancak kimliğinizle ilgili sorulara 

doğru cevap vermek zorundasınız.
3- Müdafiden yararlanma hakkına sahipsiniz. Müdafi tayin edebilecek durumda değilseniz, Baro tarafından tayin 

edilecek, müdafiinin hukuki yardımından faydalanabilirsiniz. İfade alma öncesinde müdafi ile görüşme ve konuşma 
hakkınız vardır. İsterseniz müdafiiniz “ifade alma sırasında“ hazır bulunacaktır.

4-Yakalandığınız yakınınıza veya istediğinizi bir kişiye C. Savcısının emri ile bildirilecektir.
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5-Yakalama, gözaltuıı alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin C.Savcısının yazılı emrine karşı, siz, 
müdafiiniz veya 1. veya 2. derece kan hısımınız hemen serbest bırakılmanızı sağlamak için, Sulh Ceza Hakimine 
başvurabilir. İsterseniz dilekçeniz tarafımızdan yetkili Hakime en seri şekilde ulaştırılacaktır.

6- Şüpheden kurtulmak için somut delillerin toplanmasını isteyebilirsiniz ve lehinize olan hususları ileri 
sürebilirsiniz.

Yakalanan şahsa/şahıslara üstte belirtilen haklan tam olarak AÇIKÇA anlatıldı;

İSNAD EDİLEN SUÇLA İLG İLİ VERDİĞİ İFADE:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/89594 sayılı yürütülen soruşturma evüakına 
istinaden şüpheli Tutkun AKBAŞ isimli şâhsa soruldu.

Konu hakkında bilgi sahibi oldum. İfade vermek istiyorum. Yukarıda beyan ettiğim adreste 
yaklaşık olarak 9 yıldır ikamet ediyorum, dosyada geçen şikayete konu haberlerin tamamı benim 
tarafımdan yapılmış haberlerdir, www.medyagundem.com sitesi benim tarafımdan yönetilen amatör 
bir medya eleştiri sıtesîdn'tîcâri bir bağlantısı yoktur, yapılan haberler medya sitelerinden ve sosyal 
medyadan edindiğim bilgilere istinaden yapılmaktadır, dosyada geçen haberler yine dosyada 

örüleceği üzere sosyal medya aracı olan www.twitter.com da paylaşılan tweet’lere 
ayanmaktadır.Hakaret ve iftira kastımız yoktur.İddialann kaynağı'da twitter'daki gerçek kişilerin 

iddialarıdır.

Soru : Erdem YAVUZ kimdir ?
Cevap: Erdem YAVUZ isimli şahıs benim medyagundem@gmail.com mail adresime

erdemyavuz435@yahoo.com.tr ve erdemyavuz549@yahoo.com.tr mail adresleri ile yazılarım 
gönderen şahsen tanımadığım biridir. Emrullah USLU hakkında dosyada geçen şikayete konu 
haberlerin sorumluluğu kendisine aittir.Konu hakkında söyleyeceklerim bundan ibarettir.” Dedi.

Tarafımızca tanzim edilen ifade tutanağı okunup okutturulduktan sonra altı birlikte imza altına 
ahnmıştır01.08.2013 günü saatli 1:23

ifad e  Verm e sırasında C M K  147.M d. de öngörülen işlem lerin  tüm ü yerine getirildi (x) Y erine  
getirilm edi ( ) Sebepleri:
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