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: MEHMET ALİ GENÇ, ALİOğlu EŞE'den olma,
01/01/1990 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili,
NURHAK ilçesi, SEYİTALİLER köy/mahallesi, 4 cilt,
19 aile sıra no, 32 sıra no'da nüfusa kayıtlı Ortabayır
Mah. Santral Cad. No:42 İç Kapı No:22Kağıthane/
İSTANBUL
: Av. GÜLHAN KAYA, Gürsel Mah. Şevketpaşa Cad.
Beylik Sok. No: 4 K.2 D.7 Kağıthane / İSTANBUL
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: Mart- Nisan 2016 - İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 7/2, TCK53
: Mart - Nisan 2016 tarihli Özgür Gençlik isimli dergi
nüshası, şüphelinin SEGBİS ortamında alınan
savunması,adli ve nufüs kaydı,
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Şüphelinin aylık olarak yayımlanan Özgür Gençlik isimli derginin sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu, Özgür Gençlik isimli derginin Mart-Nisan 2016 tarihli Genç Kadın Özel
Sayısının incelenmesinde; "İki komünist kadın anısına" ibareli, silahlı terör örgütü üyelerinin
silahlı fotoğraflarının bulunduğu içerik ve görselinde, 8. Sayfasında "Kimliğiniz Bizimdir"
başlıklı yazı içeriğinde, 14. Sayfasında"Portre: Şengül Boran" başlıklı yazı içeriğinde,
15.sayfasında"SuHan'ın erken vedası " başlıklı yazı içeriğinde, 16.ve 17.sayfalarında"Kadın
Devrimi" başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 20.-21, sayfalarında "Çok sevdiğin kelebeklerin
çokluğunda çoğalacağız" başlıklı yazı içeriğinde, 25.sayfasında "Yağmurdan sonraki
gökkuşağı: Ivana Hoffman" başlıklı yazı içeriğinde, 28-29 sayfalarında "Kürt Kadınları
direndi direniyor" başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 30-31.sayfalarında "Sömürgecilik
yenilecek direnen halklar kazanacak" başlıklı yazı içeriğinde ve görselinde, 32.sayfasında
"Cerattepe'den Cizre'ye direnişi giyinmeye devam edeceğiz" başlıklı yazılarda terör örgütü
PKK/KCK ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü nitelikte

yazı ve resimler olduğu, PKK/KCK Yargıtay tarafından da kabul edilen tarihin en kanlı silahlı
terör örgütlerinden biri olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.maddesi, Anayasamızın
17.maddesi uyarınca yaşam hakkı bütün haklardan öncelikli olan hak olduğu, bu hakkın
önüne diğer hakların geçemeyeceği, teröründe yaşam hakkına en büyük saldırı olduğu açıktır.
Bu nedenle şüphelinin basın ve düşünce hakkı kapsamında yazıların yazıldığı savunmasına
itibar edilmediği, yazar olarak belirtilen şahısların açık kimlikleri de bildirilmediğinden Basın
Kanunun 26.maddesi uyarınca yazarlar hakkında soruşturmaya başlanmamıştır. Bu nedenle
şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan TCK.nun3713
sayılı yasanın 7/2, TCK'nun 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
kamu adına iddia ve talep olunur. 22/09/2016
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