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T.C. 

İSTANBUL ANADOLU 

... ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 

 

DOSYA NO   : 2016/… Esas 

KARAR NO   : 2017/… 

[C. SAVCILIĞI ESAS NO] : 2016/… 

 

GEREKÇELİ KARAR 

T Ü R K   M İ L L E T İ   A D I N A 

 

HAKĠM   :  

KATĠP   :  

DAVACI  : K.H. 

MÜġTEKĠ  : RECEP TAYYİP ERDOĞAN  

SANIK   : … 

SANIK   : … 

MÜDAFĠĠ  : Av. Hakan MERT 

SUÇ   : CumhurbaĢkanına Hakaret 

SUÇ TARĠHĠ / SAATĠ : …/2015 

SUÇ YERĠ  : ĠSTANBUL 

KARAR TARĠHĠ  : …/2017 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruĢma sonunda: 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: 

…Adı geçen Ģahısların sosyal medya üzerinden ve GBT arĢiv kayıtlarında yapılan 

araĢtırmada, …ait Facebook hesabında 28/11/2015 tarihinde CumhurbaĢkanının resmini 

kullanarak "Korumasız s..... bile gidemeyen CumhurbaĢkanımızdan nameler" yazılı resim 

üstünde "CumhurbaĢkanı Erdoğan: Göğüs göğüse çarpıĢırız." Ģeklinde paylaĢım yaptığı, …. 

Ait Facebook hesabında 07/06/2015 CumhurbaĢkanının ve BaĢbakanın resmi kullanılarak 

"aha bu y.... Yüzünden kaybettik alın size mal, baĢkanım onu bunu boĢverde selo ağzımıza 

s......" Ģeklinde ve CumhurbaĢkanının üst tarafı çıplak ve alt tarafı pantolonu indirilmiĢ 

Ģeklinde resmini paylaĢtığı tespit edilerek sanıkların CumhurbaĢkanına hakaret suçunu 
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iĢledikleri iddiası ile haklarında TCK 299/1, 53 maddeleri gereğince yargılanıp 

cezalandırılmaları istemi ile mahkememize kamu davası açılmıĢtır.  

Ġncelenen hazırlık tahkikatı sırasında dosyaya konulan facebook paylaĢım çıktılarında …ın 

sayfasında " korumasız s….bile gidemeyen CumhurbaĢkanımızdan  nağmeler..." yazısı altında 

CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi bulunduğu, hemen yanında "CumhurbaĢkanı 

Erdoğan: GÖGÜS GÖGÜSE ÇARPIġIRIZ" sözlerinin olduğu, sanık …'ınfacebook paylaĢım 

çıktılarında ise CumhurbaĢkanı Recep Tayyip Erdoğan  ve Ahmet Davutoğlu'nun resimlerinin 

aynı karede bulunduğu, iki resmin ayrı iki kareden alınma olduğu anlaĢılmakla birlikte 

CumhurbaĢkanı Erdoğan'ın, Davutoğlu'nu göstererek " aha bu y....  yüzünden kaybettik alın 

size mal " cümlesini,  Davutoğlu'nun ise " BaĢkanım onu bunu boĢver de Selo ağzımıza s......" 

cümlesini sarf etmiĢ gibi gösterilmek suretiyle mizah yapıldığı,  ayrıca belden yukarısı çıplak 

pantolonu dizinin altına indirilmiĢ, kilotlu bir erkek vücudu üzerine CumhurbaĢkanı 

Erdoğan'ın baĢının montajlandığı görülmüĢ, tüm bu paylaĢımların hakaret içerikli olmayıp 

ağır eleĢtiri niteliğinde olduğu, bir politikacının bu tür ağır eleĢtirilere hazırlıklı ve hoĢgörülü 

olması gerektiği kabul edilmiĢ,  

Yapılan yargılama ve delillerin değerlendirilmesi sonucu; ağır eleĢtiri niteliğinde olan 

paylaĢımlarda hakaret suçunun unsurlarının bulunmaması nedeniyle sanıkların beraatlerine 

karar verilmesi vicdani kanaatine varılmıĢtır.  

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle: 

1-Sanıkların unsurları itibari ile oluĢmayan müsnet suçtan CMK 223/2-a maddesi gereğince 

BERAATLERİNE, 

Dair verilen karar sanıklar ve sanıklar müdafinin yüzüne karĢı tefhim tarihinden itibaren 7 gün 

içinde mahkememize sözlü ya da yazılı baĢvurması kaydı ile Ġstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesine istinaf yolu açık olduğu, bu süre içerisinde yasa yoluna baĢvurulmadığı 

takdirde kararın kesinleĢeceği belirtilmek sureti ile açıkça okunup, usulen tefhim kılındı. 

…/2017 


