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Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Önleme Şube Müdürlüğü görevlilerince
sosyal medyada yürütülen sanal devriye hizmetleri esnasında "@ali_ergind - Ali Ergin
Demirhan" isimli twitter kullanıcısının hesabında suç unsuru oluşturabilecek paylaşımlar
olduğunun değerlendirilmesi üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,
17/11/2018 tarihli araştırma raporunun incelenmesinde;
25/01/2018 tarihinde Lokman Ertürk isimli kullanıcının "Recep Tayyip Erdoğan
Diktatör olacak siz yol kesip bağıracaksınız öyle mi!!!" şeklindeki gönderisini "İşte 'savaşa
hayır' diyenler de onu diyor zaten. 'Biz bu memlekette diktatörlüğün inşa edilmesine sessiz
kalmayacağız, izin vermeyeceğiz' diyorlar" şeklinde yorum ile paylaştığı,
15/03/2018 tarihinde "Zübüğe en yüksek oy oranlarını hediye eden memleketimin,
tombalağa üç beş kuruş kaptırmasını çok görmem" şeklinde yorumu paylaştığı,
18/10/2018 tarihinde başka bir kullanıcıya ait gönderiyi "İdlip'teki anlaşma konusunda
Putin'le el sıkışırken Trump'ın teşekkürünü de alan Erdoğan, iki güç arasındaki rekabetin
yıkımını kendinden önce Kürtlere ödetmeye ve bunu da iç politikada kendisi açısından bir zafere
çevirmeye çalışıyor." şeklinde yorum ile paylaştığı,
21/10/2018 tarihinde sendika.org isimli gönderiyi "Faşizmin 'üst yapısı' kurulmuş olsa
da, alt yapısı henüz sağlamlaştırılamamaıştır. Saray bütün çabasını buna yoğunlaştırıyor"
şeklinde yorum ile paylaştığı,
15/11/2018 tarihinde "Bütün aktroller gibi ben de ağız hastalıklarından mustarip olan
devlet büyüklerimizin ağzına sığlık diliyorum." şeklinde yorum paylaştığı,

16/11/2018 tarihinde "Kendi kendini yönetmesini bilen milyonlarca yerli çapulcu,
diktatör bozuntusuna isyan etmiştik #HepimizGezideydik ve çok güzeldi" şeklinde yorum ile
gezi olayları görüntülerine ait 2 adet fotoğraf paylaştığı,
Şüpheli alınan savunmasında hesabın ve paylaşımların kendisine ait olduğunu, suça
konu paylaşımlarda Cumhurbaşkanının isminin ya da sıfatının geçmediğini, Cumhurbaşkanına
Hakaret kastı ile hareket etmediğini beyan ettiği,
Yukarıda yazılı paylaşımların bir bütün olarak Cumhurbaşkanına yönelik hakaret
suçunu oluşturabileceği anlaşıldığından şüpheli hakkında TCK.nun 299/3 maddesi uyarınca
kovuşturma izni talep edilmiş olup, Adalet Bakanı'nın 02/05/2019 tarihli OLUR yazısı ile
kovuşturma izni verildiği,
Yukarıda açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.02/09/2019
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