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DAVACI
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MAĞDUR
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı;
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Yenimahalle / ANKARA

ŞÜPHELİ

SUÇ

: ENGİN KORKMAZ,

: Cumhurbaşkanına Hakaret

SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 17/07/2016 ANTALYA/MERKEZ

SEVK MADDESİ

: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 299/1-2; 43; 53. maddeleri.

DELİLLER
: İddia, ihbar, şüpheli savunması, araştırma raporu, sosyal medya ekran
görüntüsü ile tüm dosya kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yapılan bir ihbarın Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne
iletildiği ve ihbar edilenler arasında bulunan şüpheli hakkında Antalya Emniyet Müdürlüğü
TEM Şube Müdürlüğü tarafından 10/04/2018 tarih ve 2018/3928 sayılı ihbar evrakı
oluşturulduğu ve evrakın soruşturma defterine kayıt edildiği;
Şüpheli hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan yapılan incelemede;
Şüphelinin facebook adlı sosyal paylaşım sitesindeki hesabından;
16/07/2016 tarihinde; "Böyle kumpas görmedim. TRT de darbe bildirgesini okuyan kadın
ellerinin bağlandığını saatlerce rehin tutulduklarını söyledi. RTE yine kahraman. Hırsızlık
arsızlık kapatıldı. Anayasa cepte. Çakma darbe yaşayan ülke olarak tarihe geçtik" şeklinde
yorum yaparak, CNN Türk'ün TRT canlı yayını yayınladığı anın fotoğrafını paylaştığı alt
kısımda ise Kelle kesenlerin demokrasi çağrısı yaptığı bir dönemdeyiz Uğur.Acaip bir akıl
tutulması yaşıyoruz şeklinde paylaşımda bulunduğu;
17/07/2016 tarihinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adının yazılı olduğu bir
twitter hesabından yapılan paylaşımlara "Yavaş dön, millet hızına yetişemiyor" şeklinde
yorum yazısı paylaştığı;
Şüpheli ifadesinde özetle; suça konu facebook sosyal medya hesabının kendisine ait
olduğunu, paylaşımları kendisinin yaptığını, 15 Temmuz hain darbe girişimine inandığını,
paylaşımı olayın sıcaklığı ile eleştirisel olarak yaptığını, hırsızlık arsızlık kapatıldı cümlesinin ne
amaçla yazdığını hatırlamadığını, medyaya yansıyan haberlerden etkilenerek yazdığını,
17/07/2016 tarihli paylaşımı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu
çelişen iki farklı paylaşıma dikkat çekmek için eleştiri maksadıyla yaptığını, gazeteci olduğunu,
Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir amacının ve kastının asla söz konusu olamayacağını,
paylaşımların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu, eleştirel düşüncesini
Anayasanın 26. maddesi çerçevesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi
kapsamında belirttiğini, siyasilerin sertte olsa eleştiriye katlanma mecburiyeti olduğunu,
ayrıca paylaşımdan 2,5 yıl sonra soruşturma açılmasının doğru bulmadığını, paylaşımların suç
olduğunu bilseydi asla paylaşmayacağını, paylaşımlarından ötürü pişman olmadığını,
piylaşımlarını daha sonraki tarihlerde hatalı bulması nedeniyle 3 ay kadar önce sildiğini,
suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği,

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2019 tarih ve 2018-E.15311/27520
sayılı yazısı ile ekinde bulunan kovuşturma izni verilmesine ilişkin kararda şüphelinin yukarıda
belirtilen paylaşımları ile ilgili müsnet suçtan dolayı kovuşturma izni verildiği bildirilmiştir.

Bu şekilde şüphelinin internet ortamında, sosyal medya hesabından herkese açık şekilde
yaptığı yukarıda yazılı paylaşımları ile TCK'nın 299/1-2. maddesi kapsamında
"Cumhurbaşkanına Hakaret" suçunu birden çok paylaşım ile zincirleme şekilde işlediği tüm
dosya kapsamından anlaşılmakla;

Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizde yapılarak eylemine uyan ve yukarıda belirtilen
sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.
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