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T.C.
İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(BASIN BÜRO)

Soruşturma No : 2020/55187 
Esas No : 2020/14381
İddianame No : 2020/8788

İ  D  D  İ  A  N  A  M  E
İSTANBUL ( ) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'ne 

DAVACI : K.H.
ŞİKAYETÇİ :1- KARDEŞLİK DERNEĞİ,  Aşağı Öveçler Mh. 

1332 Sk. No:12/9 Çankaya Ankara Çankaya/ 
ANKARA ikamet eder.

VEKİLİ : Av. ABDULLAH DURDU, 
  16127-21484-80958

:2- ZEKİ ARITÜRK, YAŞAR Oğlu İKBAL'den olma, 
01/03/1977 doğumlu, [16280-82342-03870] UETS 
ikamet eder.

ŞÜPHELİ : MUSTAFA CAN ATAKLI, AHMET HİKMET  Oğlu 
KADRİYE ÖZKAN'den olma, 25/05/1956 doğumlu, 
BALIKESİR ili, ALTIEYLÜL ilçesi, KASAPLAR 
köy/mahallesi, 12 cilt, 8 aile sıra no, 20 sıra no'da 
nüfusa kayıtlı Huzur Mah. Ahmet Bayman Cad. No:2 
K.3 Sarıyer/ İSTANBUL ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BİLGÜTAY HAKKI DURNA, İSTANBUL
  16500-05268-98734

SUÇ : Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, 
Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 23/03/2020 İSTANBUL/MERKEZ
SEVK MADDESİ : Türk Ceza Kanunu 216/2, Türk Ceza Kanunu 

218/1,53, Cmk325/1
DELİLLER : Şüpheli savunması, Televizyon kanalı yayını, nüfus  ve adli 

sicil kayıtları ve  tüm soruşturma evrakı. 

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Müştekilerin ve İhbarcıların vermiş oldukları şikayet içerikli dilekçelerinden özetle; 
23/03/2020 tarihinde Tele-1 televizyon kanalında sunulan programda Şüpheli Mustafa Can 
ATAKLI'nın "Bu birinci sınıflar için başlamış, şuan da arkamda gördüğünüz öğretmende 
türbanlı, anlatanda o. Bak mesela bunu yapmaları bence yanlış. Çünkü şuanda okullarda 
türbanlı öğretmen var mı? var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı 
öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana bunu hele özgürlük mözgürlük falan diye anlatmayın 
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kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak. Var mı? var. 
Maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İşte diyorum ya. Bu Milli Eğitim Bakanına,  bunu 
yapmaları mümkün değil. Kardeşim o kafa yapamaz. Şimdi oraya niye bunu koyuyorsun. Bak 
oradan bile yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki bana, eleştireceğim tabi ki kardeşim. İlk okul 
birinci sınıf öğrencilerinin tamamında türbanlı öğretmeni olan var olmayana var. Hiç 
türbanlı öğretmen görmemiş olan var gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak 
türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bişey olamaz. Bari burada yapmayın ya 
burada yapmayın." sözlerini sarf ettiğini bu sebeple şikayetçi olduklarını beyan ettikleri 
anlaşılmıştır.

Şüpheli Mustafa  Can ATAKLI vermiş olduğu ifadesinde, bu sözlerin sürekli olarak 
konuşmalarında tekrarladığı hususlardan olduğunu, organize bir şekilde kendisi hakkında 
şikayetlerde bulunulduğunu , eba tv yayını hakkında ki beyanlarının suç teşkil etmediğini 
kimsenin dini değerlerine karşı aşağılayıcı beyanda bulunmadığını böyle bir kastı da 
olmadığını beyan etmiştir.

Şüphelinin, 23/03/2020 tarihinde Tele-1 televizyon kanalında sunulan programda, 
televizyon yayını üzerinden yapılan eğitim faaliyetleri hakkında görüşlerini beyan ederken 
yapılan ilk yayının başörtülü bir öğretmen tarafından sunulmasına tepki gösterdiği , bu 
hususta yaptığı konuşma sırasında ''..milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı 
öğretmeni vermek çok yanlış..'' , ''..Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj 
olarak..'' , ''..Kardeşim o kafa yapamaz..'', ''..sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı 
öğretmenle başlamak kadar bence facia bişey olamaz..'' sözlerini sarf ettiği, bu sözlerin 
inançları gereği giyim tarzından dolayı toplumun bir kesimini aşağılayıcı nitelikte olduğu 
kanaatine varıkmakla,

Şüpheli Mustafa Can ATAKLI'nın açık yargılamasının mahkemenizde yapılarak, 
Türk Ceza Kanunu 216/2 ,218 Maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA,

İşlemiş olduğu kasıtlı suç nedeniyle TCK 53. Maddesi uyarınca belirli haklardan 
yoksun BIRAKILMASINA,

CMK 325/1 hükmü gereğince tüm yargılama giderlerinin şüphelilerden TAHSİLİNE,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur27/04/2020

   OSMAN BELEN 193764
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
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