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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olanşüpheli Oktay CANDEMİR' in dosyada
mevcut 19/02/2018 tarihli Açık Kaynak Araştırma tutanağı içeriğine göre, twitter isimli sosyal
paylaşım sitesinde "oktaycandemir" kullanıcı adıyla,5 Eylül 2019 tarihinde, "Belediyelere
kayyum atayan Erdoğan, böylelikle hangi siyasal yapının nerde durduğunu da tespit etmiş
olduğu ve kartları buna göre dağıtacak. Hasılı bir doğum olacak bu kesin. Bunu bilen Erdoğan,
çocuğun sakat doğması için her şeyi yapıyor. Tam bir böl -parçala-yönet politikası" şeklindeki
yorum yazdığından bahisle Van İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün
12/09/2019 tarihli araştırma raporu düzenlenmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında;
TCK'nın 299/1 maddesi gereğince kamu davası açılması gerektiği görüşü hasıl olmakla
şüpheli hakkında kovuşturma yapılabilmesi için TCK'nın 299/3 maddesi gereğince kovuşturma
izni verilmesi talebiyle dosyanın Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne fezleke
kararı ile gönderildiği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün 13/12/2019 tarih ve
2019-E.40418 sayılı olur kararı ile şüphelinin Twitter adlı sosyal paylaşım sitesinde,
05/09/2019 tarihinde "Belediyelere kayum atayan Erdoğan, böylelikle hangi siyasal yapının
nerde durduğunu da tespit etmiş oldu ve kartları buna göre dağıtacak. Hasılı bir doğum olacak
bu kesin. Bunu bilen Erdoğan, çocuğun sakat doğması için her şeyi yapıyor. Tam bir bölparçala-yönet politikası " şeklindeki paylaşamının Cumhurbaşkanına hakaret eylemi
kapsamından değerlendirilebileceği kanaatine varıldığı, bu bakımdan şüpheli Oktay
CANDEMİR hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret eyleminden dolayı 5237 sayılı TCK'nın
299/3 maddesi uyarınca kovuşturma izninin verilmesi şeklinde karar verildiği, şüphelinin alınan

savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini şeklinde beyanda bulunduğu,
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Oktay
CANDEMİR'inTwitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yukarıda ayrıntıları yazılı ifadeyi
paylaşarakCumhurbaşkanına Hakaret eylemini gerçekleştirdiği, şüphelinin paylaşımının ifade
özgürlüğü kapsamında olmadığı ve eleştiri sınırları içerisinde değerlendirilmesinin de mümkün
olmadığı, şüphelinin bu şekilde üzerine atılı Cumhurbaşkınan Hakaret suçunu işlediği tüm
soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakla;
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak, delillerin takdiri mahkemenize ait
olmak üzere; yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA,
T.C.K.nun 53/1.maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar
verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 09/01/2020
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