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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
TELE 1 isimli televizyon kanalında, 'Gün Başlarken' isimli programın sunuculuğunu yapan,
şüpheli Mustafa Can ATAKLI'nın, televizyon programını sunduğu sırada Cumhurbaşkanına
hakaret içerikli beyanlarda bulunduğunun öğrenilmesi üzerine, C. Başsavcılığımız tarafından
26/02/2020 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanıldığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından tanzim edilen araştırma raporu içeriğinde mevcut video izleme tutanağına göre
şüpheli Mustafa Can ATAKLI'nın canlı yayınlanan programı sunduğu sırada, "Şuraya bak ya.
Yani taş üzerinde taş kalmıyor. İran'da deprem oluyor tamam... Deprem için ohooo biz onun
kaç katını harcadık. Ee ee harcandık da ne oldu? kime ne harcadınız. Ya benim param. Ben
paramı sormayayım mı?.. Eşek gibi çalışıyorum kazanıyorum. Vergimi ödüyorum. 40 yıldır
50 yıldır bu böyle yaptın mı? hadi 40 yıldır yapmıyordu Atatürk Cumhuriyetiydi onlar.
Yapmadı. Sen ne yaptın lan. 17 yıldır ordasın. Yine su basıyor. Yine sel basıyor. Yine
depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be." şeklinde söylemlerde bulunduğunun tespit
edildiği,
Yukarıdaki açıklamalar ve tüm dosya kapsamından, şüphelinin üzerine atılı Cumhurbaşkanına
hakaret suçunu işlediği anlaşılmakla;
Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı TCK.nun 299/1-2, 53 maddeleri
uyarınca kovuşturma yapılabilmesi bakımından TCK.nun 299/son. Maddesi uyarınca
kovuşturma izni verilmesi hususu talep edildiği, Adalet Bakanlığının 19/06/2020 tarihli olur
yazısı ile şüpheli hakkında kovuşturma izni verildiği, Şüpheli alınan savunmasında,
programda toplanan deprem vergileriyle ilgili vergilerin nereye harcandığı hususunda

eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediği
gibi, herhangi bir imada söz konusu olmadığını, konuşmanın bir bütününün eleştiri niteliğinde
olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği,Açıklanan nedenlerle şüphelinin
yargılamasının yapılarak üzerine atılı sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesi hususu kamu adına talep ve iddia olunur. 10/08/2020
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