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:Müşteki Beyanı ve Şüpheli Savunmaları, Facebook Çıktıları,
Şüpheliye Ait Nüfus ve Sabıka Kaydı ile Soruşturma Evrakı Kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda açık kimlik ve adres bilgileri yazılı müştekinin Eğitim Bir Sendikası ve Memur Sen
Adıyaman İl Başkanı olarak görev yaptığı, şüphelilerden Özgür Boğatekinin kendisine ait açık Facebook
hesabından 26/04/2019 tarihinde yaptığı paylaşımda ''Gerger İmam Hatip Lisesinde öğretmenlerin bilgisi ve
gözetiminde onlarca çocuğa yapılan taciz olayında ilçeye çıkarma yaparak tacize göz yumanları koruyup,
kollamış ve olayın üstünü kapatmak istemişti'', şeklinde açıklamalarda bulunarak müştekiyi suçladığı,
şüpheli Özgürün iddialarına dayanak açıklama yapmadığı, müştekinin saikini niyet okuyarak tespit ettiği ve
buna göre o ihtam da bulunduğu,
Şüpheli Özgür Boğatekinin yaptığı paylaşımın altına şüphelilerden H. P.'ın ise, Ali Deniz Adıyaman
fetö gençlik oluşumunda çalışmış en büyük kara kutusu şeklinde yorum yapması nedeniyle her iki
şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğunu beyan ettiği,
Şüpheli Özgür Boğatekin beyanında özetle; yapmış olduğu haberin eleştiri sınırlarında kaldığını ve
somut isnatta bulunduğunu, müştekinin toplumsal konumu göz önüne alındığında halka mal olmuş bir kişi
olması nedeniyle eleştiri sınırı sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniş olması gerektiği, ayrıca
müştekinin mahremi hedef alınmamıştır, tamamen eleştiri kapsamında bir yazı olduğunu, bu nedenle
üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği,
Şüpheli H. P.'ın alınan ifadesinde özetle, müştekinin fetö ilişkisi içerisinde olabileceği iddialarının
çok ciddi kaynaklardan elde ederek yazdığı, ancak Ali Denizin fetöcü olduğuna dair elinde herhangi bir
belgenin bulunmadığını, yazımındaki söyleminin hakaret olmayıp devletinin menfaatleri doğrultusunda
araştırılmasını istemesinden kaynaklı olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan
ettiği,
Şüphelilerden A. Ş. A.'ın da müşteki ile uzlaşması sonrası hakkında ek takipsizlik kararı verilmiştir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Özgür'ün 26/04/2019 tarihinde kendisine
ait olan facebook hesabından '' Ali Deniz'i nereden mi tanıyoruz. Gerger İmam Hatip Lisesinde
öğretmenlerin bilgisi ve gözetiminde onlarca çocuğa yapılan taciz olayında ilçeye çıkarma yaparak tacize
göz yumanları koruyup, kollamış ve olayın üstünü kapatmak istemişti'' şeklinde bir paylaşım yaparak
müştekiye hakaret ettiği, şüpheli Özgür'ün yaptığı paylaşıma şüpheli H. P.'ın '' Ali Deniz Adıyaman fetö
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gençlik oluşumunda çalışmış en büykü kara kutusu" şeklinde yorumu şeref ve saygınlığı rencide edebilecek
nitelikte olduğu bu şekilde şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kamu davası açmaya yeter şüphe
oluştuğu,
Şüphelilerin işlemiş oldukları suçun 5271 sayılı Kanunun 253. maddesi gereğince "uzlaşma"
kapsamında olması, kamu davası açılmadan önce tarafların uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi
ve uzlaştırma işlemlerinin takibi için dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderildiği ve uzlaştırmacıya tevdi
edildiği, fakat uzlaşmanın sağlanamadığı anlaşılmakla;
Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizde yapılarak müsnet suçlardan dolayı eylemlerine uyan ve
yukarıda gösterilen kanun maddesi gereğince CEZALANDIRILMALARINA, şüpheliler hakkında Türk
Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi kamu
adına iddia ve talep olunur. 12/11/2020
Ümmühan ŞİMŞEK 141969
Cumhuriyet Savcısı

e-imzalıdır

Not: A. Ş. A. hakkında Hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar
verilmiştir.
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