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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Şüphelinin "gazetekarinca" isimli web sitesinin yetkilisi olduğu, web sitesi üzerinden yapılan bir kısım yazı
ve paylaşımların suç içerdiği yönündeki bimer ihbarı üzerine şüpheli hakkından Cumhurbaşkanına hakaret suçu
kapsamında kalabileceği değerlendirilen paylaşımlar yönünden soruşturma işlemlerine başlandığı,
Şüphelinin yetkilisi olduğu "gazetekarinca" isimli web sitesi üzerinde paylaşılan yazılarda;
1)-10.10.2016 tarihinde; '' RedHack üyeleri konuştu: Neden Albayrak'ı hackledile?'' başlıklı haber
içeriğinde ........Mevcut iktidar, liyakat esaslı bir düzenleme olsa Cumhurbaşkanı dahil elektrik düğmesi emanet
edilecek beceriye bile sahip değil, gece açık unuturlar..... şeklinde,
2)-06.10.2016 tarihinde; '' Wikileaks belgelerinden: Erdoğan ülkeyi sivil çatışmaya sürüklüyor'' başlıklı
haber içeriğinde .......Erdoğan'ın son seçimlerden zaferle ayrıldıktan sonra '' PKK ile müzakereleri bitirdiği ve
ülkeyi sivil bir çatışmanın eşiğine götürdüğü'' belirtiliyor.... şeklinde içeriklere sahip haber paylaşımlarının tespit
edildiği,
Şüphelinin müdafiileri huzurunda alınan ifadesinde özetle; "şikayete konu haber içeriklerini kabul
ettiğini ancak suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği,

T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 02.01.2020 tarih ve
75723908-106-03-12009-2019-E.66 sayılı OLUR'u ile şüpheli hakkında kovuşturma izni verildiği,
Şüphelinin internet yolu ile aleni bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nın şeref, onur ve saygınlığını
rencide etmek suretiyle üzerine atılı Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu işlediği tüm soruşturma evrakı
kapsamında anlaşılmakla;
Şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi KAMU ADINA İDDİA VE TALEP OLUNUR. 03/02/2020
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ile erişebilirsiniz.
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