T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No: 2012/1987
Esas No: 2013/16
İddianame No: 2013/13
İDDİANAME
İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİ:ARAFAT DAYAN, İBRAHİMOğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1982 doğumlu,
SİİRT ili, ERUH ilçesi, KILIÇKAYA köy/mahallesi, 63
cilt, 2 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı olup,
Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. Tan Apt. No: 4/7
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde çalışır.
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 25/09/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli sicil
kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 25 Eylül-2 Ekim 2012 tarihli "Demokratik Ulus"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
15. sayfasında; "HPG, Bayrak tepesine yönelik eylemin sonuçlarını açıkladı",
18. sayfasında; "Kendinize güveniyorsanız hodri meydan!",
Başlıklı yazılarda, silahlı terör örgütü sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan'ın ve örgütün silahlı kanadı olan HPG'nin açıklamalarına yer verilerek, örgüt
militanlarının örgütün açıklamaları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlandığı, bu şekilde
örgütün açıklamalarına yer verildiği kanaatine varılmıştır.
24. sayfasında; "Yüreğimizin sesidir Botan",
32. sayfasında; "Gerilla ve zaman",
Başlıklı yazılar ve içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının
silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer verilerek terör
örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olaylar, diğer örgüt

mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı
kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu
anlaşılan şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat
etmemesi veaidiyet belgesi deibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiğianlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle
kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin
uygulamaları doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu
düşünülse de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir
dille anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik
içeren görüşlerin açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin
yargılamasınınmahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve
7/2. maddesi ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu
gazete nüshasının delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
07/01/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No: 2012/2083
Esas No: 2013/18
İddianame No: 2013/15
İDDİANAME
İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİ:ARAFAT DAYAN, İBRAHİMOğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1982 doğumlu,
SİİRT ili, ERUH ilçesi, KILIÇKAYA köy/mahallesi, 63
cilt, 2 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı olup,
Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. Tan Apt. No: 4/7
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde çalışır.
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 09/10/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53 ve 215.
maddesi, 3713 sayılı yasanın 5. Maddesi
DELİLLER: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli sicil
kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 9-14 Ekim 2012 tarihli "Demokratik Ulus"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1, 21-24. sayfasında; "Onuruna sahip çık" başlığı ve altındaki yazı, "komplolar bir
biçimiyle sürüyor" ve "direniş komplo kadar büyük olmalı", "halkımız tüm gücüyle ayağa
kalkmalı",
10. sayfasında; "Artık İmralı'da görüşme olmaz",
Başlıklı yazılarda, silahlı terör örgütü sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan ve Üyesi Cemil Bayık'ın açıklamalarına yer verilerek örgüt militanlarının, örgütün
açıklamaları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlandığı, bu amaçla örgütün açıklamalarına
yer verildiği kanaatine varılmıştır.
8. sayfasında; "15. Yıl Mücadelesi" başlıklı yazı, içeriği itibariyle PKK Lideri

Abdullah Öcalan'ın fotoğrafına da yer verilerek kendisi hakkında Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan dendiği, KCK/PKK silahlı terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında
meydana gelen olaylar, diğer örgüt mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak terör
örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu
anlaşılan şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat
etmemesi veaidiyet belgesi deibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiğianlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle
kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin
uygulamaları doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu
düşünülse de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir
dille anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik
içeren görüşlerin açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin
yargılamasınınmahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve
7/2. maddesi ile TCK.'nın 53 ve 215. maddesi, 3713 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince
CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil olarak muhafazasına karar
verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 07/01/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No: 2012/2124
Esas No: 2013/19
İddianame No: 2013/16
İDDİANAME
İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİ:ARAFAT DAYAN, İBRAHİMOğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1982 doğumlu,
SİİRT ili, ERUH ilçesi, KILIÇKAYA köy/mahallesi, 63
cilt, 2 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı olup,
Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. Tan Apt. No: 4/7
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde çalışır.
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 16/10/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli sicil
kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 16-21 Ekim 2012 tarihli "Demokratik Ulus"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Yeter artık DİYORUZ" başlığı ve altındaki yazı ile devamındaki 16.,
17. ve 18.. sayfalardaki yazılarda, silahlı terör örgütü Sözde Yürütme Konseyi Başkanı Murat
Karayılan'ın açıklamalarına yer verilerek, örgüt militanlarının, örgütün açıklamaları
doğrultusunda hareket etmelerinin sağlandığı, bu şekilde örgütün açıklamalarına yer verildiği
kanaatine varılmıştır.
1. sayfasında; "Ulusal mücadelede tutarlı olmak lazım" başlığı ve altındaki yazı ile
devamındaki 11. sayfadaki yazı,
1. sayfasında; "Okullar kışlalardan daha tehlikelidir" başlığı ve altındaki yazı ile
devamındaki 14. sayfadaki yazı,
1. sayfasında; "Kürdistan'daki TC okulları temerküz kamplarıdır" başlığı ve altındaki

yazı ile devamındaki 15. sayfadaki yazı,
32. sayfasında; "Toprak yürektir masallarımda" başlıklı yazı,
İçerikleri itibariyle Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısı dışında yeni bir
yönetim şekli hedeflediğini ifade eden terör örgütü KCK/PKK'nın, terör örgütü militanlarının
fotoğraflarına yer verilerek terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana
gelen olaylar, diğer örgüt mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak silahlı terör
örgütü KCK/PKK'nın propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu
anlaşılan şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat
etmemesi veaidiyet belgesi deibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiğianlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle
kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin
uygulamaları doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu
düşünülse de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir
dille anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik
içeren görüşlerin açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin
yargılamasınınmahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve
7/2. maddesi ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu
gazete nüshasının delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
07/01/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No: 2012/2194
Esas No: 2013/21
İddianame No: 2013/18
İDDİANAME
İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİ:ARAFAT DAYAN, İBRAHİMOğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1982 doğumlu,
SİİRT ili, ERUH ilçesi, KILIÇKAYA köy/mahallesi, 63
cilt, 2 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı olup,
Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. Tan Apt. No: 4/7
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde çalışır.
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 30/10/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 53.
maddesi
DELİLLER: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli sicil
kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 30 Ekim-5 Kasım 2012 tarihli "Demokratik
Ulus" isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Bu onurlu direnişe herkes sahip çıksın" başlığı ve altındaki yazı ile
devamındaki 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. sayfalardaki yazılarda, KCK Yürütme Konseyi
Başkanı Murat Karayılan'ın terör örgütü mensuplarına yönelik açıklamalarına ayrıntılı bir
şekilde yer verilerek, PKK tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan ve örgüt mensuplarının
katıldığı, bayraklı, flamalı eylem fotoğrafı da resmedilerek, terör örgütünün açıklamalarına
yer verildiği kanaatine varılmıştır.
32. sayfasında; "Rojin yoldaşımız kararlı ve yürekli bir kadın militandı" başlığı ve
altındaki yazılar,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının fotoğraflarına da yer
verilerek terör örgütünün yapmış olduğu mücadele içerisinde yer alan militanların hayat

hikayeleri destanlaştırılarak kaleme alındığı, bu şekilde diğer terör örgütü militanlarının
özendirilmesi sağlanarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu
anlaşılan şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat
etmemesi veaidiyet belgesi deibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiğianlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle
kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin
uygulamaları doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu
düşünülse de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir
dille anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik
içeren görüşlerin açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin
yargılamasınınmahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve
7/2. maddesi ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu
gazete nüshasının delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
07/01/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No: 2012/2319
Esas No: 2013/22
İddianame No: 2013/19
İDDİANAME
İSTANBUL ( ). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİ:ARAFAT DAYAN, İBRAHİMOğlu ZEYNEP'den olma, 01/01/1982 doğumlu,
SİİRT ili, ERUH ilçesi, KILIÇKAYA köy/mahallesi, 63
cilt, 2 aile sıra no, 93 sıra no'da nüfusa kayıtlı olup,
Şehit Muhtar Mah. Mis Sok. Tan Apt. No: 4/7
Beyoğlu/İSTANBUL adresinde çalışır.
SUÇ: Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 13/11/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ: Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi ile TCK.'nın 53. maddesi
DELİLLER: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tutanak, nüfus ve adli sicil
kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 13-19 Kasım 2012 tarihli "Demokratik Ulus"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
5. sayfasında; "Savaşta zafer, yaşamda özgürlük(1)",
12. sayfasında; "Rojava devrimine sahip çıkmak",
22 ve 23. sayfasında; "HPG yaşamını yitiren 8 gerillanın kimliğini açıkladı",
Başlıklı yazılar ve içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının
hayat hikayeleri, silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da
yer verildiği, terör örgütünün yapmış olduğu mücadele ve sonrasında meydana gelen olaylar,
diğer örgüt mensuplarına örnek olacak şekilde kaleme alınarak terör örgütünün
propagandasının yapıldığı kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu
anlaşılan şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat
etmemesi veaidiyet belgesi deibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiğianlaşılmış,
şüphelinin savunması alınamasa da eylemlerin kısa zamanaşımı süresine tabi olması nedeniyle

kamu davası açılması gerektiği düşünülmüştür.
Her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve İnsan Hakları Mahkemesi’nin
uygulamaları doğrultusunda fikir ve düşünceyi ifade özgürlüğünün koruma altında bulunduğu
düşünülse de; suça konu yazılarda terör örgütünün terör ve şiddet yöntemlerinin övücü bir
dille anlatıldığı, terör ve şiddete çağrı yapıldığı kanaatine varılmış, İnsan Hakları
Mahkemesi’nin yerleşmiş uygulamaları da dikkate alındığında açıkça terör ve şiddete teşvik
içeren görüşlerin açıklanmasının düşünce özgürlüğü içerisinde değerlendirilemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
Bu itibarla üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varılan şüphelinin
yargılamasınınmahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2.
maddesi ile TCK.'nın 53. maddesi gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete
nüshasının delil olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
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