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DAVACI
MAĞDUR

İSTANBUL ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'ne
: K.H.
: HASAN YILMAZ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı
Vekili
ŞÜPHELİ
: İLKER DENİZ YÜCEL,

/ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ikamet eder.
SUÇ
:Kamu Görevlisine Alenen Hakaret
SUÇ TARİHİ
: 20/02/2019
SEVK MADDESİ
: TCK'nun 125/1,125/3-a,125/4,53 maddeleri
DELİLLER : Açık kaynak araştırma raporu, Hudut Kapıları Büro Amirliği'nin 07/03/2019
tarihli yazı cevabı, soruşturma açma tutanağı, Kimlik
tespit tutanağı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 21/02/2019 tarihinde Deniz YÜCEL
@Besser_Deniz kullanıcı isimli kişi tarafından "Osman KAVALA ve diğerleri hakkındaki
'gezi iddianamesini' ve benzeri iddianameleri düzenleyen adamlar, sadece savcı kılıfında gözü
dönmüş militanlar değiller. Aynı zamanda şeyler. Yani baya baya şeyler. Bakınız: Osman
KAVALA hakkındaki "soruşturmayı" yürüten Başsavcı Vekili Hasan YILMAZ'ı tanırım.
Sorgu esnasında bana "Öcalan'a başkomutan demişsin" diyen adamdı. Kendisine söz
konusunu Die Welt'te ki yazımın çıktısını göstererek "bak, Almanca 'chef' kelimesinin Türkçe
karşılığı 'başkomutan' değil 'şef' olduğunu anlamak için Almanca bilmek gerekmez" dedim.
Bön bön baktı. Sonra "iddianame" dediği şeyi bildiği gibi hazırladı. Daha sonra Silivri'de
cemaat üyeliğinden tutuklu olan ve Hasan YILMAZ'ı önceden tanıyan bir eski polis müdürü,
aramızda geçen bir sohbet esnasında YILMAZ'ı "çağlayan en salak savcısı" diye
tanımladığında napayım, itiraz edemedim. (cemaatin savcıları aynı hukuk tecavüzlerini daha
sinsice yapıyorlardı; o ayrı.) şeklinde paylaşımda bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı,
Açık kaynaklar üzerinden 23/02/2019 tarihinde yapılan araştırma üzerine düzenlenen
raporda paylaşımın teyit edildiği, şüphelinin ülkemizden 16/02/2018 tarihinde hava yolu ile

çıkış yaptığı ve halen yurt dışında bulunduğunun belirlendiği, bu nedenle ifadesinin
alınamadığı,
Toplanan deliller tüm dosya kapsamında şüphelinin doğrulanmış sosyal medya hesabı
üzerinden kamu görevlisine alenen hakaret suçunu işlediği anlaşılmıştır.
Şüpheli hakkındaki yargılamanın mahkemenizde yapılarak eylemine uyan yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur.10/05/2019
CELAL SARIDERE 120918
İstanbul Cumhuriyet Savcısı eimzalıdır.

