T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1359
Esas No
: 2012/474
İddianame No : 2012/295
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak, Terör Örgütünün
Propagandasını Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/03/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. TCK'nın 53. maddesi
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tebliğ tebellüğ belgesi,
nüfus ve adli sicil kayıtları.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan şüpheli Arafat Dayan hakkındaki soruşturma
evrakı, CMK.'nın 250. Maddesi ile Görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 25/05/2012
tarih ve 2012/2003 Soruşturma, 2012/43 Karar sayılı Yetkisizlik Kararı ile Başsavcılığımıza
gönderilerek Başsavcılığımızın 2012/1359 Soruşturma sırasına kayıt olunmuştur.
Yönetim merkezi İstanbul'da bulunan 26 Mart - 1 Nisan 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetenin 1. sayfasında KCK/PKK Terör Örgütü mensuplarından Murat KARAYILAN'ın resmi ile
"Bu sistemi reddediyoruz" başlıklı açıklamasının olduğu, 2. sayfasında Alişer Kod isimli
yasadışı PKK/KCK terör örgütü mensubunun fotoğrafı ile Dilzar Dilok isimli şahsın yazmış
olduğu yazı, 4 ve 5. sayfasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar ile
haklarında yazılmış örgütsel içerikli yazılar, 7. sayfasında PKK/KCK terör örgütü mensubu
Fatih ÇETİN'e ait resim ile anma yazısı, 10. sayfasında yasadışı PKK/KCK terör örgütü
mensuplarından Murat KARAYILAN'ın fotoğrafı ile yapmış olduğu Örgütsel açıklama, 12.
sayfasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarından Duran KALKAN'a ait fotoğraf ile açıklaması,
13. sayfasında PKK/KCK terör örgütü mensubu Mazlum DOĞAN'a fotoğraf ile hakkında
örgütsel içerikli yazı, 14. sayfasında PKK/KCK terör örgütü mensubu Haki KARAER'e ait
fotoğraf ile hakkında yazı olduğu, müsnet yazılar itibariyle Silahlı Terör Örgütü olan
KCK/PKK'nın sözde liderlerinin açıklamalarına yer verildiği ve değişik yazılar itibariyle de 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,

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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan 3713 sayılı kanunun 6/2, 7/2 ve TCK.'nın 53.
maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil olarak
muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 25/07/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/934
Esas No
: 2012/488
İddianame No : 2012/341
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/04/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi ve 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 10-16 Nisan 2012 tarihli "Demokratik Vatan" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK-PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
8, 9, 10 ve 11. sayfalarında, "Özel Savaş Stratejileri-1" başlıklı yazıda, "bizdeki özel kuvvetler
tamamiyle meşru savunma temelinde oluşmuştur, kullanılan taktikler ise tamamen kendini
korumaya yönelik olarak geliştirilmektedir ... bizde özel kuvvetler gerillanın kendini gözden
geçirerek yenilemesi ve eğer varsa aşınmalardan kendini kurtarması anlamına da
gelmektedir ..." ifadelerine yer verilerek terör örgütü militanlarının eğitim fotoğrafına yer
verildiği,
24. sayfasında, "3 gün boyunca süren direniş" başlıklı yazıda, terör örgütü mensuplarının
fotoğraflarıyla birlikte yapmış olduğu mücadele, hamasi bir şekilde anlatıldığı,
Bu şekilde terör örgütü KCK-PKK'nın propagandasına yer verildiği kanaatine varılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 02/08/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1203
Esas No
: 2012/489
İddianame No : 2012/342
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 14/05/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi, TCK.'nın 215/1 ve
53, 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 14-20 Mayıs 2012 tarihli "Demokratik Vatan" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK-PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında, "Şehitlerimiz Özgürlük Savaşımızın Kanıtıdır", 10. sayfasında, "Şehitler Ayı", 31.
sayfasında, "Tatvan'da Yaşamını Yitiren Gerillanın Kimliği Açıklandı" başlıklı yazılarda, terör
örgütü KCK-PKK'nın yapmış olduğu mücadele ve mücadeleye katılanlar örnek gösterilerek
terör örgütü mensuplarına mesajlar gönderildiği, bu şekilde KCK-PKK terör örgütünün
propagandasının yapıldığı,
9. sayfasındaki "Özgürlük Nöbeti", 11. sayfasında, "Yeni Oyalama Gündemi", 13. sayfasında,
"Önder Apo ve Hakiki Kader Arkadaşlığı" başlıklı yazılarda, suçluluğu konusunda kesinleşmiş
mahkeme kararı bulunan Abdullah Öcalan'ın ve yapmış olduğu mücadelenin övüldüğü,
14. sayfasında, "Yaz Boyu Büyük Bir Fedailik Direnişi Ortaya Koyacağız", 21. sayfasında,
"KCK'dan Aslan Çağlar'ın Ailesine Mesaj" başlıklı yazılarda da KCK-PKK silahlı terör örgütünün
Kandil'de bulunan sözde liderlerinin açıklamalarına yer verildiği,
Kanaatine varılmıştır.
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 16/05/2012 tarih ve 2012/1203 Soruşturma, 2012/354
Değişik İş sayılı Değişik İş Kararıyla, Demokratik Vatan isimli gazetenin 14-20 Mayıs 2012
tarihli 7. sayısının 5187 sayılı Basın Kanunun 25/2. maddesi gereğince gazeteye el
konulmasına, dağıtım ve satışının yasaklanmasına karar verilmiştir. ???

Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi,
TCK.'nın 215/1 ve 53. maddesi, 3713 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince
CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil olarak muhafazasına karar
verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 02/08/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1160
Esas No
: 2012/491
İddianame No : 2012/344
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 07/05/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2. maddesi ve 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 7-13 Mayıs 2012 tarihli "Demokratik Vatan" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK-PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
Kapak sayfası ve gazetenin içeriğinde, "Bayık: Çatışmaların Kaynağı Türkiye'nin İnkar
Politikasıdır" başlıklı yazısında, KCK-PKK terör örgütünün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Cemil
Bayık'ın açıklamalarına yer verilerek, silahlı terör örgütü mensuplarına örgütün ve Yürütme
Konseyinin mesajlarının iletildiği görülmüştür.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan
şüphelinin, yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemesi ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2. maddesi ile
TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu gazete nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 02/08/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1089
Esas No
: 2012/493
İddianame No : 2012/346
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Yetkili Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/04/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi ve 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 Nisan-6 Mayıs 2012 tarihli "Demokratik Vatan"
isimli gazetedeki yazılarda; KCK-PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
16. sayfasında, "Ben Bir Tatar Genci Olarak Artık Bir PKK Militanıyım", 24. sayfasında, "Acıdır,
Sevdadır, Özlemdir, Yol ve Yolculuktur" başlıklı yazılarda, silahlı terör örgütü mensuplarının
hayallerini, amaçlarını farklı bir şekilde ifade edilerek ve bir Tatar gencinin de PKK'ya
inanarak PKK saflarına katılmasını anlatarak KCK-PKK'nın fikirlerinin ve hedeflerinin her kesim
tarafından kabul gördüğünü belirterek silahlı 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 02/08/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1460
Esas No
: 2012/528
İddianame No : 2012/377
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli)
DAVACI

: K.H.

ŞÜPHELİ

: ARAFAT DAYAN,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/05/2012 İstanbul
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tebliğ tebellüğ belgesi,
nüfus ve adli sicil kayıtları
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Haftalık olarak yayınlanmakta olan İstanbul yönetim yeri adresli Demokratik Vatan isimli
gazetenin 19-26 Haziran 2012 tarihli nüshasında örgüt propagandası yapıldığı, suçun ve
suçlunun övüldüğü belirlenmekle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin 1. Ve 17. sayfasında Vanserhildan sömürgeciliği yakacaktır başlıklı
yazının" kürt halkı Van'da gösterdiği serhildan tutumunu tüm Kürdistana ve Türk
metropollerine yayacaktır... Dendiği yazıda toplanan şahısları ellerinde Abdullah Öcalanan
posteri ve PKK bayrağının renklerin bulunduğu eşyalara yer verildiği,
5. Sayfasında " Cengiz Özer, Eriş Didar" mektubu başlıklı yazıda 25 Mayıs 2012 tarihinde
Pınarbaşı'nda öldürülen militanın hayat hikayesi diğer militanlara örnek olacak şekilde
anlatıldığı,
Bu şekilde KCK-PKK silahlı terör örgütü propagandası yapıldığı tespit edilmiştir.
18. Sayfasında "İmralıdaki tecrit kürt halkına karşı başlatılmış bir savaş ilanıdır." başlıklı
yazıda KCK'nın sözde yürütme konseyi başkanı Murat KARAYILAN'ın terör örgütü
militanlarına yönelik açıklamalarına yer verildiği görülmüştür.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürünün ifadesi
alınmadan, 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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu dergi nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.

Muammer AKKAŞ
39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
(e-imzalıdır)

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1411
Esas No
: 2012/530
İddianame No : 2012/379
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli)
DAVACI

: K.H.

ŞÜPHELİ

: ARAFAT DAYAN,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/06/2012 İstanbul
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tebliğ tebellüğ belgesi,
nüfus ve adli sicil kayıtları
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Haftalık olarak yayınlanmakta olan İstanbul yönetim yeri adresli Demokratik Toplum isimli
gazetenin 12-19 Haziran 2012 tarihli nüshasında örgüt propagandası yapıldığı, suçun ve
suçlunun övüldüğü belirlenmekle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin 2. Sayfasında" Gücünüz varsa hoşgeldiniz sonuna kadar sizinleyim"
başlıklı yazının terör örgütünün kadının örgüt içerisindeki yeri ve örgütsel eylemlerdeki
konumu ve belirleyici konumunda ifadelerine yer verildiği kadınların özgürlük savaşçıları
olduğunu belirtildiği,
8. Ve 9. Sayfasında "Zilan ve Sema tarihin kadının dirilişidir" başlıklı yazıda terör örgütü
militanı olan iki şahsın hayat hikayesi anlatılarak diğer kadın militanlara örnek gösterildiği,
12. sayfasında "Çözümsülükte ısrar ancak mücadele ile kırılır" başlıklı yazı ve terör örgütü
militanlarının cenaze merasimi Abdullah Öcalan'ın posteri ve örgüt bayraklarıyla birlikte
verildiği,
25. Sayfasında "30 yıl önce Lübnan'da 11 PKK'lı hayatını kaybetti" başlıklı yazıda PKK'lıların
kimlik bilgileri ile yaptığı mücadeleler anlatıldığı,
Yazılarda bahse konu gazeteyi örgütün eğitim gazetesi olarak kullandığı, bu şekilde örgüt
militanlarını eğittiği, KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı görülmüştür.
11. sayfasında PKK sessiz kalmayacak başlıklı yazıda KCK/PKK terör örgütünün sözde yürütme
konseyi başkanlığının açıklamalarına yer verildiği anlaşılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürünün ifadesi
alınmadan, 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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu dergi nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
Muammer AKKAŞ 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
(e-imzalıdır)

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No : 2012/1339
Esas No
: 2012/531
İddianame No : 2012/380
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK'nun 10. Maddesi ile Görevli)
DAVACI

: K.H.

ŞÜPHELİ

: ARAFAT DAYAN,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 06/06/2012 İstanbul
DELİLLER
: İddia, suç tespit tutanağı, suça konu gazete nüshası, tebliğ tebellüğ belgesi,
nüfus ve adli sicil kayıtları
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Haftalık olarak yayınlanmakta olan İstanbul yönetim yeri adresli Demokratik Gelecek isimli
gazetenin 06-12 Haziran 2012 tarihli nüshasında örgüt propagandası yapıldığı, suçun ve
suçlunun övüldüğü belirlenmekle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin 1-17-20. sayfalarında yer alan "Kürtler ölümüde zindanıda yenmiştir"
başlıklı yazıda KCK-PKK terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Nuran Kalkan'ın
açıklamalarına yer verilerek örgütün gazetesi gibi hareket ettiği kapak sayfasında örgüt
militanlarının örgüt bayrağı ve bayrak rengindeki eşyalarla birlikte fotoğrafına yer verildiği
görülmüştür.
30. sayfasında "basına ve kamuoyuna" başlığı ile verilen 15 Aralık 2011 günü ölen örgüt
militanların kimlik bilgilerine yer verildiği ayrıca Varto ilçesinde ölen 3 militan üzerinden
silahlı terör örgütü KCK-PKK'nın propagandası yapıldığı anlaşılmıştır.
Bahse konu yayın organının imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürünün ifadesi
alınmadan, 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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 6/2 ve 7/2. maddesi
ile TCK.'nın 53. maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, suça konu dergi nüshasının delil
olarak muhafazasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
Muammer AKKAŞ 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
(e-imzalıdır)

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1896
Esas No
: 2012/602
İddianame No : 2012/438
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 11/09/2012 - 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 11-18 Eylül 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. ve 15. sayfasında, "Devleti boykot edin!" başlıklı yazıda, KCK sözde Yürütme Konseyi
Başkanı olan Murat Karayılan'ın örgüt mensuplarına yönelik yapmış olduğu açıklamalara yer
verildiği görülmüştür.
1. ve 9. sayfasında, "Kürtlerin sistem kopuşu" ve
1. ve 12. sayfasındaki "Soykırımcı sistemden kopalım",
Başlıklı yazılar 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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. 15/10/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1639
Esas No
: 2012/663
İddianame No : 2012/489
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 24/07/2010 - 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 24-31 Temmuz 2012 tarihli "DEMOKRATİK ULUS" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
18. sayfasında; "Ramazan'da ateşkes zemini yok!" başlıklı yazıda, KCK/PKK silahlı terör
örgütünün sözde yürütme konseyi lideri olan Murat Karayılan'ın açıklamalarına yer vererek,
örgüt mensuplarını ve sempatizanlarını bilgilendirme ve yönlendirmeye çalışıldığı
anlaşılmıştır.
1. sayfasında; "Özgürlük Devrimi" başlıklı yazı,
23. sayfasında; "Bingöl Simsor alanında yaşanan çatışmada 5 arkadaşımız şahadete
ulaşmıştır" başlıklı yazı,
25. sayfasında; "Bizler bu mücadeleyi yürütmek zorundayız yoksa tarih bizleri affetmeyecek"
başlıklı yazı ve
Gazetenin arka kapak sayfasında; "Başka bir dünya düşlüyorum" başlıklı yazı,
İçerikleri 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, mücadele eden terör örgütü mensuplarının
hikayeleri, 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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. 14/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1678
Esas No
: 2012/664
İddianame No : 2012/490
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 31/07/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 31 Temmuz-7 Ağustos 2012 tarihli "DEMOKRATİK
ULUS" isimli gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı
anlaşılmakla hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Öcalan direnişin adıdır" başlıklı yazı,
25. sayfasında; "Kültür Kırım (3)" başlıklı yazı,
26. sayfasında; "PKK gerçeğinin, Kürtlerin binlerce yıl yaşadığı önderlik sorununa cevap
olması yatar..." başlıklı yazılar,
İçerikleri 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, mücadele eden terör örgütü mensuplarının
hikayeleri, 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 14/11/2012

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/1987
Esas No
: 2013/16
İddianame No : 2013/13
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

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 ve

aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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
: 2012/2043
Esas No
: 2013/17
İddianame No : 2013/14
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 02/10/2012 - 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 2-9 Ekim 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1-16. sayfasında; "Türk devletiyle görüşme yok!", başlıklı yazıda, silahlı terör örgütü Sözde
Yürütme Konseyi Başkanlığının açıklamalarına yer verilerek, örgüt militanlarının, örgütün
açıklamaları doğrultusunda hareket etmelerinin sağlandığı, bu amaçla örgütün
açıklamalarına yer verildiği kanaatine varılmıştır.
23. sayfasında; "HPG, Şemdinli'de yaşamını yitiren iki gerillanın kimliğini açıkladı!" başlıklı
yazı ve içeriği itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının fotoğraflarına 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,

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 yargılamasının
mahkemenizde 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
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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
: 2012/2174
Esas No
: 2013/20
İddianame No : 2013/17
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 23/10/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 23-29 Ekim 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Zindan direnişi ve 1982 ruhu" başlığı ve altındaki yazı ile devamındaki 16. ve
17. sayfalardaki yazılar,
18. sayfasında; "Kendini sonsuz adamışlık düzeyi güzelleştiriyordu beritanı" başlığı ve
altındaki yazılar,
32. sayfasında; "Bu coğrafyanın genç savaşçısı yiğit gerilla" başlığı ve altındaki yazılar,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının silahlı 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,

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 yargılamasının
mahkemenizde 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
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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. 07/01/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/2389
Esas No
: 2013/23
İddianame No : 2013/20
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 27/11/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 27 Kasım-4 Aralık 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; OTUZBEŞİNCİ YIL manşeti altındaki "Önder Abdullah Öcalan'a özgürlük,
Kürdistan'a statü" başlıklı yazı ile söz konusu gazetenin tamamındaki yazılar ve fotoğrafların
içeriği itibariyle terör hareketinin 35. yılı olması nedeniyle terör örgütünün hedeflerini ve
amaçlarının anlatıldığı, KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 : 2013/95
Esas No
: 2013/149
İddianame No : 2013/131
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/01/2013 - 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 8-14 Ocak 2013 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
8. sayfasında; "2013'te bölgesel mücadele tırmanacak",
16. sayfasında; "İlk adımı devlet atmalı",
Başlıklı yazılarda, silahlı terör örgütü KCK/PKK'nın Sözde Yürütme Konseyi Başkanı ve
Üyesi'nin örgüt mensuplarına yönelik şiddete çağrı yapan açıklamalarına yer verilerek 3713
sayılı yasanın 6/2. maddesinde belirtilen suçun yasal unsurlarının oluştuğu görülmüştür.
2. sayfasında; "Delal Amed: 2013 yılında mücadelemiz yükselerek devam edecek",
31. sayfasında; "ANMA",
32. sayfasında; "Bawer, bir serhat sevdalısıydı",
Başlıklı yazılar ve içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının hayat
hikayeleri, silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer
verildiği, örgüt mensuplarının silahlı mücadelesinin övüldüğü ve şiddete çağrı yapan
ifadelerin bulunduğu, 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 ve

aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde 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. 09/04/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2013/285
Esas No
: 2013/150
İddianame No : 2013/132
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/02/2013 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 5-11 Şubat 2013 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
2. sayfasında; "Doğduğum topraklarda savaşmaya gidiyorum",
20. sayfasında; "Özgür Duruşun Militanı",
Başlıklı yazılar ve içerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının hayat
hikayeleri, silahlı fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer
verildiği, derginin genelinde terör örgütünün silahlı mücadelesini öven, örgüt mensuplarını
şiddete teşvik eden ifadelerin bulunduğu, 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 09/04/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/2602
Esas No
: 2013/159
İddianame No : 2013/141
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/12/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 25-31 Aralık 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
1. sayfasında; "Savaş ve Devrim Yılı" başlıklı yazı ve gazetenin tamamındaki yazılar ve
içerikleri itibariyle, şiddeti öven ve örgüt mensuplarının şiddete yönelmesini teşvik ettiği,
KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının hayat hikayeleri, silahlı fotoğrafları ve eyleme
katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 08/04/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
Soruşturma No
: 2012/2557
Esas No
: 2013/173
İddianame No : 2013/154
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (
). AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
(TMK.'nın 10. Maddesi ile Görevli Bölümü)
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 18/12/2012 - İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Terörle Mücadele Kanunu'nun 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 18-24 Aralık 2012 tarihli "Demokratik Ulus" isimli
gazetedeki yazılarda; KCK/PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı anlaşılmakla
hazırlık soruşturmasına başlanmıştır.
Bahse konu gazetenin;
2. sayfasında; "En büyük hayalim önderliği görmekti" başlıklı yazı,
18. sayfasında; "Tarihsel suçlu PKK" başlıklı yazı,
19. sayfasında; "Anma" başlıklı yazı,
24. sayfasında; "Gerillaya yolculuktan izlenimler" başlıklı yazı,
32. sayfasında; "Denize" başlıklı yazı ,
İçerikleri itibariyle KCK/PKK silahlı terör örgütü militanlarının hayat hikayeleri, silahlı
fotoğrafları ve eyleme katılanların bayraklı, flamalı fotoğraflarına da yer verildiği, derginin
genelinde terör örgütünün silahlı mücadelesini öven, örgüt mensuplarını şiddete teşvik eden
ifadelerin bulunduğu, 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 ve
aidiyet belgesi de ibraz etmemesi nedeniyle suça doğrudan iştirak ettiği anlaşılmış,
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 yargılamasının
mahkemenizde yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele Kanunu'nun 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. 11/04/2013

MUAMMER AKKAŞ - 39476
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
¸

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/54311
Esas No
: 2014/23814
İddianame No
: 2014/1318
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/04/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus Dergisinin 1-7 Nisan 2014 tarihli sayısı içinde mevcut
suç konusu yazılar ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yönetim yeri Beyoğlu İstanbul olan haftalık Demokratik Ulus isimli derginin 1-7 Nisan 2014
günlü sayısının yapılan incelemesinde,
2-5.sayfalarda "Hayali Büyük Olanın Amacı da Büyük Olur" başlıklı yazı içeriğinde PKK terör
örgütü mensubu olduğu anlaşılan Çiçek Gabar kod adlı G. Ç.
isimli militanın öyküsünün
anlatıldığı, yazıya göre çatışmada öldüğü anlaşılan örgüt mensubunun hayat hikayesi, terör
örgütünün dağ kadrosuna katılması, güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girilmesi gibi
hususların ayrıntıları ile belirtildiği, ayrıca örgüt kırsal militan kıyafetli fotoğraflarının da yazı
içerisinde yer aldığı,
28-29.sayfalarda "Agit yoldaş özel kuvvetlerin yetkin bir militanıydı" başlıklı yazı içeriğinde de
benzer şekilde bu kez Agit Urmiye kod adlı Z.
A.
isimli örgüt mensubunun hayatı,
örgüt içindeki faaliyetlerinin anlatıldığı ve örgüt kırsalındaki fotoğraflarının yayınlandığı,
Her iki yazıda da örgüt mensuplarının kahraman ve saygın kişiler olarak gösterildiği,
faaliyetlerinin özendirilip övüldüğü, bu şahıslar nezdinde terör örgütünün faaliyetlerinin de
halk nezdinde muteber gösterilmeye çalışıldığı, bu itibarla yazıların suçluyu övmekten ziyade
bütünüyle PKK terör örgütünün propagandası niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.
Derginin künyesine göre şüpheli Arafat Dayan'ın imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü
olduğu anlaşılmasına karşın yapılan tebligata rağmen Başsavcılığımıza ifadeye gelmediği ve
yazılara ilişkin muhtemel aidiyet belgelerini de Başsavcılığımıza sunmadığı görülmüştür.
Bu itibarla yukarıda sözü edilen yazılardan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin Basın
Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yaptığı anlaşıldığından müsnet suçtan ötürü
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 S.Y.nın 7/2-2c, TCK.nun 53 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur.09/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/40887
Esas No
: 2014/23828
İddianame No : 2014/1319
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/02/2013 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus Dergisinin 25 Şubat - 03 Mart 2014 günlü sayısı ve
tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yönetim yeri Beyoğlu İstanbul olan haftalık Demokratik Ulus isimli derginin 25 Şubat - 03
Mart 2014 günlü sayısının yapılan incelemesinde,
2-3.sayfalarda "Tüm Yaşamı Eğitim di" başlıklı yazıda Hasret Botan kod adlı H. Ö.
isimli
terör örgütü mensubunun hayat hikayesinin, örgütün dağ kadrosuna katılmasını, örgüt
içerisindeki karakterinin anlatıldığı, aynı zamanda kendisinin ve diğer bazı örgüt militanlarının
kırsaldaki silahlı büyük fotoğraflarının yayınlandığı,
29-30.sayfalarda da benzer şekilde Seyfi Cömert kod adlı V.
A.
adlı militan
hakkında bilgi verildiği, silahlı fotoğrafı yanında diğer örgüt militanlarıyla birlikte çekilmiş
fotoğraflarının da yayınlandığı,
Her iki yazıda da örgüt mensuplarının kahraman ve saygın kişiler olarak gösterildiği,
faaliyetlerinin özendirilip övüldüğü, suçluyu övmeden çok bu şahıslar nezdinde terör
örgütünün faaliyetlerinin de halk nazarında muteber gösterilmeye çalışıldığı, yazıların terör
örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu,
26-27-28.sayfalarda "Yeşil Türk Faşizmin Yenilgisi:Zap Direnişi" başlıklı yazıda Türk Silahlı
Kuvvetlerinin 2008 yılı başında yapmış olduğu operasyonun terör örgütünün bakış açısından
anlatılmakta olduğu, ancak yazıda örgüt mensuplarının Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında
başarı elde ettikleri ve PKK'nın tasfiye edilemediği temasının işlendiği, bir bütün olarak gerilla
olarak nitelenen örgüt mensuplarının silahlı kuvvetler karşısındaki çatışmasının övüldüğü
görülmüştür.
Yukarıda belirtilen tüm bu yazıların PKK terör örgütünün propagandası mahiyetinde tek bir
suç oluşturduğu anlaşılmıştır.
Derginin künyesine göre şüpheli Arafat Dayan'ın imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü
olduğu anlaşılmasına karşın yapılan tebligata rağmen Başsavcılığımıza ifadeye gelmediği ve
yazılara ilişkin muhtemel aidiyet belgelerini de Başsavcılığımıza sunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla yukarıda sözü edilen yazılardan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüphelinin Basın
Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yaptığı anlaşıldığından müsnet suçtan ötürü
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 S.Y.nın 7/2-2c, TCK.nun 53 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur.09/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
SORUŞTURMA NO : 2014/57922
ESAS NO
: 2014/26479
İDDİANAME NO
: 2014/1477
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 18-24/03/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 18-24 Mart 2014 tarihli nüshası ve tüm
dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 18-24 Mart 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2-4.sayfalarda Özgür Kadın Köşesi adı altında "Işığın Kızı Gül Yüzünde Gezdir Beni"
başlıklı yazı yazıldığı, yazı sahibinin Ekin Şoreş olarak belirtildiği, yazı içeriğinde yasa dışı PKK
terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak faaliyet gösteren Arjin Garzan kod adlı L
A.'ın örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, yazı içeriğine adı geçen şahsın militan
kıyafetiyle ve silah doğrultmuş haldeki bir fotoğrafının da eklendiği, yazının bir bütün olarak
L. A.'ın kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
30-31.sayfalarda da "Portre" köşesinde "Katılım Nedenim Önderliktir" başlığı altında
Çekdar Brusk kod adlı O.
G.
isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı,
örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü gibi hususların yukarıda belirtilen Leyla Altan'da
olduğu gibi övücü ve teşvik edici bir biçimde anlatılmakta olduğu, keza şahsın dağ
kadrosunda bulunduğu sürede çekilmiş olan silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği;
Bu iki militanın öykülerinin PKK terör örgütüne katılmayı teşvik edici ve özendirici
mahiyette olmasının yanı sıra bir bütün olarak terör örgütünü destekleyici nitelikte olduğu,
bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı;
Derginin 20.sayfasında "Önderlik Hakikatine Doğru Katılmak" başlığı altında Kurtay
Faraşin adlı şahıs tarafından kaleme alınan yazıda da genel anlamda PKK terör örgütünün
propagandasının yapıldığı, bunu güçlendirmek maksadıyla yine örgüt militanlarının askeri
disiplin içinde toplandıkları silahlı fotoğraflarının da yayınlandığı, yazı içeriğinde "...PKK
hareketi İbrahimi geleneğin güncellenmiş ve çağa uyarlanmış biçimidir..., bu açıdan PKK ve

kadrosunun gücü maddi silahları çok iyi kullanmasından değil, büyük anlam gücü ve duygu
yoğunluğundan kaynaklanır..., önder apo netleştirdiği ideolojik, politik, örgütsel ve ahlaki
çizgisinin PKK ile demokratik toplumun, aynı anlama gelmek üzere demokratik ulusun
inşasına kavuşturmayı öngörmektedir..." gibi propaganda mahiyetinde olan ibarelerin
kullanıldığı anlaşılmıştır.
Dergi sorumlusu olan şüpheliye tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza
müracaat etmediği ve ayrıca haber sahibi kişilere ilişkin de aidiyet belgesi göndermediği
görülmüştür.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü olan
PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/57947
Esas No
: 2014/26481
İddianame No : 2014/1478
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25-31/03/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 25-31 Mart 2014 tarihli nüshası ve tüm
dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 25-31 Mart 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada Özgür Kadın Köşesi adı altında "Dicle Yoldaş Bir Periydi" başlıklı yazı
yazıldığı, yazı içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak
faaliyet gösteren Dicle kod adlı Fidan Sıcak'ın örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, yazının bir
bütün olarak Fidan Sıcak'ın kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette
olduğu;
29-30.sayfalarda da "Portre" köşesinde "Hamza Şehitlerin Yüreği Olmayı Bilmişti"
başlığı altında Hamza Seyfettin kod adlı W. A.
isimli örgüt militanının terör örgütü
kırsalına katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü gibi hususların yukarıda
belirtilen Fidan Sıcak'ta olduğu gibi övücü ve teşvik edici bir biçimde anlatılmakta olduğu,
keza şahsın dağ kadrosunda bulunduğu sürede çekilmiş olan fotoğraflarının da yazıya
eklendiği;
Bu iki militanın öykülerinin PKK terör örgütüne katılmayı teşvik edici ve özendirici
mahiyette olmasının yanı sıra bir bütün olarak terör örgütünü destekleyici nitelikte olduğu,
bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı;
Derginin 14-15.sayfalarında "Kahramanlık Özgür Yaşama Ulaşmanın Kanunudur"
başlığı altında Şiyar Koçgiri adlı şahıs tarafından kaleme alınan yazıda da genel anlamda PKK
terör örgütünün propagandasının yapıldığı, yazı içeriğinde "Kahramanlığın yazanı ve yaratanı
önder apo ve PKK'dır, PKK'nın yenemeyeceği düşman ve başaramayacağı görev yoktur, PKK
21.yüzyıla ışık tutan büyük düşünceyi açığa çıkarmıştır" alt başlıklarının kullanıldığı, yazıda
özetle PKK mücadelesinin özgürlük mücadelesi olarak gösterildiği ve her yönüyle övüldüğü,
anlaşılmıştır.

Dergi sorumlusu olan şüpheliye tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza
müracaat etmediği ve ayrıca haber sahibi şahsa ilişkin de aidiyet belgesi göndermediği
görülmüştür.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü olan
PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/58205
Esas No
: 2014/26485
İddianame No
: 2014/1480
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 22-28/04/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 22-28 Nisan 2014 tarihli nüshası ve
tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 22-28 Nisan 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2-3.sayfalarında Özgür Kadın Köşesi adı altında Sidar Gabar adlı şahıs tarafından
yazıldığı belirtilen "Yoldaşlığın Sırrına Ermiş Hakikat Temsilcisi" başlıklı yazı yazıldığı, yazı
içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak faaliyet gösteren
Diyana Dersim kod adlı F. D.'in örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve
silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak F.
D. kırsaldaki
örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
29-30.sayfalarda da Şahan Dicle tarafından kaleme alınan "Portre" köşesinde "İki
fedai Yürek Savaş Alanındaydılar" başlığı altında Zana Hekim kod adlı M.
S.
isimli
örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü
gibi hususların yukarıda belirtilen F. D. olduğu gibi övücü ve teşvik edici bir biçimde
anlatılmakta olduğu, keza şahsın dağ kadrosunda bulunduğu sürede çekilmiş olan silahlı
fotoğraflarının da yazıya eklendiği;
Bu iki militanın öykülerinin PKK terör örgütüne katılmayı teşvik edici ve özendirici
mahiyette olmasının yanı sıra bir bütün olarak terör örgütünü destekleyici nitelikte olduğu,
bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı;
Derginin arka kapağında "Kadınlar Gördüm" başlığı altında altı bayan örgüt
militanının kırsal alanda bulundukları sırada çekilmiş tam sayfa fotoğrafının bulunduğu,
Anlaşılmıştır.

Dergi sorumlusu olan şüpheliye tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza
müracaat etmediği ve ayrıca haber sahibi şahıslara ilişkin de aidiyet belgesi göndermediği
görülmüştür.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü olan
PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/60708
Esas No
: 2014/26486
İddianame No : 2014/1481
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 29 Nisan - 05 Mayıs 2014 - İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 29 Nisan- 05 Mayıs 2014 tarihli nüshası
ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 29 Nisan - 05 Mayıs 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada Özgür Kadın Köşesi adı altında "Hesapsızlığın, Saflığın Abidesi" başlıklı yazı
yazıldığı, yazı içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak
faaliyet gösteren Nefel Gever kod adlı S. Y.'in örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın
kırsal kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak Sevda
Yemen'in kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
27-30.sayfalarda da terör örgütü yöneticisi Murat Karayılan tarafından kaleme alınan
"Portre" köşesinde "PKK, Bir Direniş Çizgisidir-1" başlığı altında Adil Amed kod adlı R. A.
isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri,
çatışmada ölümü gibi hususların yukarıda belirtilen Sevda Yemen'de olduğu gibi övücü ve
teşvik edici bir biçimde anlatılmakta olduğu, keza şahsın dağ kadrosunda bulunduğu sürede
çekilmiş olan silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği;
Bu iki militanın öykülerinin PKK terör örgütüne katılmayı teşvik edici ve özendirici
mahiyette olmasının yanı sıra bir bütün olarak terör örgütünü destekleyici nitelikte olduğu,
bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı;
Anlaşılmıştır.
Dergi sorumlusu olan şüpheliye tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza
müracaat etmediği anlaşılmıştır.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü olan
PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, örgüt yöneticisi olup halen

yakalanamayan Murat Karayılan'ın yazısından ötürü de şüpheli Arafat Dayan'ın yasa gereği
sorumlu olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/64487
Esas No
: 2014/29548
İddianame No : 2014/1691
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: 06/05/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus gazetesinin 06-12 Mayıs 2014 günlü nüsha aslı ve tüm
dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı olan şüphelinin haftalık yayınlanmakta olan Demokratik Ulus
dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu;
Derginin 6-12 Mayıs 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada "Gerilla Komutanı Dicle" başlıklı yazıda kod adı Dicle Tolhıldan olan Leyla Hannan
isimli örgüt mensubunun PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak gösterdiği
faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği,
yazının bir bütün olarak Leyla Hannan'ın kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici
mahiyette olduğu;
25.sayfada "Gençliğin Özgürlük Çığlığı:Devrim" başlıklı yazıyı H. Ö.
adlı bir şahsın
kaleme aldığının görüldüğü, ancak araştırmaya rağmen bu şahsın kimliğinin tespit
edilemediği ve sorumlu yazı işleri müdürü tarafından da bu şahıs hakkında savcılığımıza bilgi
verilmediği, yazı içeriğinde "PKK bir gençlik hareketidir. Ve sömürülen halkları umududur" ,
"PKK inançları uğruna direnerek şehadete ulaşanların partisidir", "PKK hareketi ve kürt
gençleri sömürgecilere büyük darbe vurdu" gibi alt başlıklarda da görüleceği üzere bütünü
itibariyle kaleme alınan bu yazının PKK terör örgütünü ve faaliyetlerini övücü ve teşvik edici
mahiyette olduğu, yazının başlığının hemen altında yarım sayfaya yakın boyutta çok sayıda
terör örgütü militanının kırsal kıyafetleri ile askeri disiplin içinde içtima halindeki fotoğrafının
yazıya eklendiği esasen bu durumun dahi propaganda mahiyetindeki içeriğe görsel yönden
de katkı sağlamayı amaç edindiği;
27-30.sayfalarda "PKK bir direniş çizgisidir (2)" başlıklı yazıda Adil Amed kod adlı R.
A.
isimli terör örgütü mensubunun örgüt içindeki faaliyetleri ve örgütsel davranışlarını
övücü bir biçimde anlatıldığı, yazının terör örgütü üst düzey yöneticisi olan Murat Karayılan
tarafından kaleme alındığı, tüm yazı içeriğinin örgüt mensubu olan şahsın anlatımı yanında
aynı zamanda PKK terör örgütünü övücü mahiyette olduğu;

Anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen tüm bu yazıların bir bütün olarak PKK terör örgütünün propagandası
mahiyetinde olduğu, yazılara ilişkin sorumluluğu gösterir aidiyet belgelerinin sunulmaması
sebebiyle tüm bu yazılardan sorumlu yazı işleri müdürü şüpheli Arafat Dayan'ın sorumlu
olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü şüphelinin yargılamasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c,
TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 09/06/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/71053
Esas No
: 2014/29574
İddianame No : 2014/1695
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 20-26/05/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus gazetesinin 20-26 Mayıs 2014 günlü nüsha aslı ve tüm
dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı olan şüphelinin haftalık yayınlanmakta olan Demokratik Ulus
dergisinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu;
Derginin 20-26 Mayıs 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada "Gerilla, Doğal Bir Yaşamı İfade Ediyor" başlıklı yazı içeriğinde Ekin Axin kod adlı
Karina Sıncıtzade isimli terör örgütü mensubunun örgüte katılışı, örgüt içindeki faaliyetlerinin
anlatıldığı, yazıda kendisi gibi örgüt mensubu olan arkadaşlarının şahıs hakkındaki fikirlerinin
övücü bir biçimde aksettirildiği, yine bu örgüt mensubuna ilişkin silahlı fotoğraflarında yazı
içeriğinde yer aldığı;
16-17.sayfalarda "Fedai Şehitler Gerçeği Kürt Halkının Varlığının ve Özgürlüğünün
Güvencesidir" başlıklı yazı içeriğinde "PKK'nın mayası Haki Karer duruşudur", "Önder aponun
çizgisi başından beri fedai çizgisidir", "PKK şehitler partisidir; bu hareket şehitler hareketidir"
gibi alt başlıklar kullanılarak PKK terör örgütü ve onun benimsediği şiddet yöntemlerinin
övüldüğü;
30-31.sayfalarda "Delali olan militan" başlıklı yazıda Adıl Muş kod adlı S. P.
isimli örgüt
mensubunun terör örgütü kırsalındaki faaliyetlerinin övücü bir biçimde anlatıldığı;
Yukarıda belirtilen tüm bu yazı içeriklerinde PKK terör örgütünün propagandasının
yapılmakta olduğu, yazılara ilişkin aidiyet belgelerinin gönderilmemesi yada böyle bir iddiada
bulunulmaması sebebiyle tüm bu yazı içeriklerinden sorumlu yazı işleri müdürü şüpheli
Arafat Dayan'ın sorumluluğunun olduğu anlaşılmakla;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının
yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 09/06/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/57940
Esas No
: 2014/31748
İddianame No : 2014/1823
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

MÜDAFİİ
: Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Cd. No.29-9 Pangaltı 34375 Şişli / İSTANBUL
SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08-14/04/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli haftalık gazetenin 08-14 Nisan 2014 tarihli
nüshası ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 08-14 Nisan 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2-4.sayfalarda Özgür Kadın Köşesi adı altında "Heval Doza Evrensel Bir Tanrıçaydı"
başlığı altında yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak faaliyet
gösteren Doza Welat kod adlı Beyan Alim'in örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, Şahsın kırsal
kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak Beyan Alim'in
kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
5-7.sayfalarda Kadın-Tarih köşesi adı altında Ekin Ada adlı şahıs tarafından yazıldığı
belirtilen "Tarihte İlk Kadın Ordusu" başlıklı yazı içerisinde açık bir şekilde yasa dışı PKK terör
örgütünün propagandasının yapıldığı, örgütün silahlı militanlarının fotoğraflarının yazıya
eklendiği, tarihsel süreç içerisindeki tüm PKK faaliyetlerinin övülüp özendirildiği,
27-28.sayfalarda "Gençlik Mazlumlar Gibi Direnmeli ve Başkaldırmalıdır" başlığı
altında yasa dışı PKK terör örgütünün faaliyetleri ile ilgili anlatımlarda bulunulduğu, yazı
içeriğinde "...21.yüzyılda gençliğin direnin ruhunu temsil eden ve onun aktif mücadelesini
veren tek hareket PKK'dir. PKK hareketi tüm enerjisini ve genç kalabilme yeteneğini önder
apo'ya borçludur... Bu anlamda PKK önderliksel ve günümüzde efsaneleşen görkemli bir
direnişin ve mücadelenin temsili durumundadır...", " PKK bir gençlik hareketi olarak
şekillenmiştir... PKK'nın doğuşunda itibaren gençlik ruhunu, enerjisini ve duyarlılığını esas
almış olması onun genç kalmasını sağlamıştır..." gibi ve buna benzer biçimde terör örgütünü
övücü mahiyette anlatımların bulunduğu,

29.sayfada yer alan portre köşesinde "Munzur'un evladı Diyar" başlığı altında Diyar
Botan kod adlı Ümit Başkurt isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı, örgüt
içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü gibi hususların yukarıda belirtilen Beyan Alim'de
olduğu gibi övücü ve teşvik edici bir biçimde anlatılmakta olduğu,
anlaşılmıştır.
Tarihte İlk Kadın Ordusu başlıklı ve Ekin Ada adlı şahıs tarafından yazıldığı belirtilen
söz konusu makaleyi H.
K.
adlı şahsın yazdığı ve aidiyet belgesinde adres belirttiği
anlaşılmış olmasına karşın şahsın belirtilen adresinden ayrıldığı ve bu adreste bulunamadığı
anlaşılmıştır. Dergi sorumlusu olan şüpheliye de tebligat yapılmasına karşın ifade için
Başsavcılığımıza müracaat etmemiş ve ifade vermemiştir.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü PKK/KCK
terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, şüphelinin belirtilen yazılardan ötürü
sorumlu konumda bulunduğu anlaşıldığından,
Müsnet suçtan ötürü şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 20/06/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/78370
Esas No
: 2014/31760
İddianame No
: 2014/1825
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03-09/06/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli haftalık gazetenin 03-09/06/2014 tarihli nüshası
ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak yayınlanmakta
olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu;
Derginin 03-09 Haziran 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2-3.sayfalarında Özgür Kadın Köşesi adı altında "Merhaba Halkların Ortak Yaşam
Gerekçesi" başlığı altında yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak
faaliyet gösteren Amara kod adlı E. C.
D.'ın örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın
kırsal kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak Beyan
Alim'in kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
4-7.sayfalarda Kadın köşesi adı altında "Kürt Özgür Kadın Hareketi KJB'nin BileşenleriKJB'nin İdeolojik Ayağı: PAJK-1" başlıklı yazı içerisinde açık bir şekilde yasa dışı PKK terör
örgütü bünyesinde faaliyet gösteren PAJK'nin faaliyetlerinin anlatıldığı, kadın üyelerin
oluşturduğu silahlı örgüt militanlarının faaliyetlerinin övücü ve teşvik edici biçimde yazıya
aksettirildiği,
10-11.sayfalarda "Karakol Yapımlarına Karşı Direniş Sonuna Kadar Sürdürülmelidir"
başlığı altında "... Bugün Kürdistan'da halkın, gençlerin ve çocukların savunucusu ve
koruyucusu Kürt özgürlük hareketi ve gerilladır...Kürt özgürlük hareketi Kürt'ü varetme savaşı
vermektedir...hiç kimsenin gerillaya katılmış gençleri çağırmaya hakkı yoktur...Kürt gençleri
özgür ve demokratik yaşam için dağlara koşmaktadırlar...gençlerde kendinden önce özgür ve
demokratik yaşam için mücadele edenlerin izinde dağlara koşmaktadırlar onlarca yıldır
onbinlerce genç gerillaya katılmaya koşuyorsa herkes bunu doğru anlamalıdır..." şeklinde
propaganda mahiyetinde ibarelerin bulunduğu,
16-17.sayfalarda "Özgür ve Demokratik Yaşam Yeni Bir Haziran Hamleleriyle
Kazanılacaktır" başlığı altında PKK örgüt militanlarının silahlı ve askeri kıyafetli fotoğraflarının,

örgüt üst düzey yöneticilerinin askeri kıyafetli fotoğraflarının da yayınlandığı yazı içeriğinde
bir bütün olarak açık bir şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı,
18-20.sayfalarda "Felsefi ve ideolojik anlamda öz savunma-2" başlıklı yazıda da
benzer biçimde örgüt militanlarının fotoğrafları ile açık bir şekilde PKK örgütünün
propagandasının yapıldığı,
29-30.sayfalarda yer alan portre köşesinde "Sen Bizde Kaldın Biz Sende" başlığı
altında Jehat Agiri kod adlı Erhan Serhat isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına
katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü gibi hususların övücü ve teşvik edici bir
biçimde anlatılmakta olduğu,
31.sayfada "PKK:9 yoldaşımızı anmayı görev bildik" başlığı altında 9 örgüt militanının
fotoğrafları da gösterilerek örgüt için çatışmada şehit olduklarından bahsedildiği, örgütün bu
konuda ki açıklamalarının yayınlandığı,
anlaşılmıştır.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı PKK/KCK terör
örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, bir kısım yazıların yazarı olduğu belirtilen
şahısların dergi adresinden davet edilmelerine rağmen Başsavcılığımıza müracaat
etmedikleri, dergi sorumlusu olan şüphelinin de davete icabet etmediği ve yazılara ilişkin
aidiyet belgeleri sunmadığı ve bu itibarla tüm yazı içeriklerinden sorumlu olduğu
anlaşılmakla;
Müsnet suçtan ötürü şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 20/06/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/81467
Esas No
: 2014/34114
İddianame No
: 2014/2037
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10-16/06/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 10-16/06/2014 günlü nüsha aslı ve tüm
dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 10-16 Haziran 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
Baş sayfada "TC Lice'ye Düşmanlık Beslemektedir" başlıklı yazıda "Lice PKK'nın
kuruluşunun ilan edildiği ilçedir. Katliamın gerçekleştiği alanda PKK'nın kuruluş toplantısının
yapıldığı Fis köyüne çok yakındır. Bu nedenle Türk Devleti Lice'ye düşmanlık beslemektedir.
Liceliler PKK'nın kuruluşunun Lice'de olmasından gurur ve onur duyarken Türk Devleti ise her
fırsatta Lice'ye düşmanlığını dışa vurmaktadır" şeklinde beyanların yazıldığı;
2.sayfada Özgür Kadın Köşesi adı altında "Bir Özgürlük Savaşçısıydı" başlıklı yazı
yazıldığı, yazı içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak
faaliyet gösteren Dicle Gever kod adlı Elif Demir'in örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, yazıya
adı geçen şahsın militan kıyafetiyle ve silahlı haldeki fotoğraflarının da eklendiği, yazının bir
bütün olarak Elif Demir'in kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette
olduğu;
3-5.sayfalarda "Kürt Özgür Kadın Hareketinin Bileşenleri-3" başlıklı yazı dizisi altında
"KJB'nin ideolojik ayağı:PAJK-2" başlıklı yazı ile PKK terör örgütünün kadın yapılanması ile
ilgili olarak açıklamalarda bulunulduğu, yazının genel olarak örgütün bu kolunun çalışma
prensiplerini ve amaçlarını anlatmakta olduğu, bu şekildeki faaliyetlerin PAJK koordinasyon
üyesi olduğu belirtilen Eylem Deniz isimli şahsın ifadeleriyle aktarıldığı;
30.sayfada "Demokratik Özerkliğe Karşı Savaş Konsepti ve Gençliğin Tutumu" başlıklı
yazı içeriğinde PKK terör örgütünün kırsal alanda dikilmiş bayrağının fotoğrafına yer verildiği;
31.sayfada "Portre" köşesinde "Bir Yıldızın Kayışı" başlığı altında Erdal Çiyayi kod adlı
Babek Lemori isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri,

çatışmada ölümü gibi hususların övücü ve teşvik edici bir biçimde anlatılmakta olduğu, keza
şahsın dağ kadrosunda bulunduğu sürede çekilmiş olan silahlı fotoğraflarının da yazıya
eklendiği;
Son sayfada PKK örgüt yöneticilerinden Duran Kalkan'ın "Halkımıza Kurşun
Yağdıranlar Hadlerini Bilsinler" başlıklı yazısının yayınlandığı, yazıda Lice ve Meskan
direnişinin kesintisiz sürdürülmesi, direnişin Türkiye'de metropollere ve toplumun
emekçilerine yayılmasının teşvik edildiği, yazının son bölümünde "...bu temelde bir kere daha
PKK olarak, Kürdistan özgürlük hareketi olarak halkımızın bu tarihi süreçte başlattığı ve
kararlılıkla yürüttüğü direnişi selamlıyoruz..." ibarelerinin yazılı olduğu;
Yukarıda belirtilen ve alıntıları yapılan yazı ve ibarelerin bir bütün olarak yasa dışı
silahlı PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, derginin önceki dava
konusu da yapılan bir çok nüshasında olduğu gibi bütünüyle terör örgütünün propagandasını
amaçladığı anlaşılmıştır.
Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan şüpheliye
tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza müracaat etmediği ve ayrıca haber
sahibi kişilere ilişkin de aidiyet belgesi göndermediği görülmüştür.
İzah edilen gerekçelere göre şüphelinin yasa dışı terör örgütü olan PKK/KCK terör
örgütünün basın yoluyla propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur.11/07/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No
: 2014/85452
Esas No
: 2014/34157
İddianame No : 2014/2042
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17-18/06/2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 17-18 Haziran 2014 gün ve 107.sayılı
nüshası ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 17-18 Haziran 2014 gün ve 107.sayılı nüshasının incelenmesinde;
2-3.sayfalarda Abdullah Öcalan'ın kaleme aldığı "Sema, Nasıl Yaşamalı Sorusuna Kesin
Cevaptır" başlıklı yazı yazıldığı, yazı içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütü içinde silahlı militan
olarak faaliyet gösteren ve çatışmada öldüğü anlaşılan Serhildan ve Leyla kod adlı Sema
Yüce'nin örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, yazının bir bütün olarak Sema Yüce'nin kırsaldaki
örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
4-6.sayfalarda kadın köşesinde "Kürt Özgür Kadın Hareketinin Bileşenleri-4" üst başlığı
ve "KJB'nin meşru savunma ayağı:YJA-STAR" başlıkları altında PKK terör örgütünün
kadınlardan oluşmuş silahlı kuvvet birimlerinin anlatıldığı, yazı içeriğinden de anlaşılacağı
üzere "YJA-STAR halkların ve kadının özgürlüğü için askeri mücadele gücüdür, YJA-STAR
askeri mücadelesi KJB'nin meşru savunma ayağıdır, YJA-STAR'da başta Kürdistan ve kürt
toplumu için büyük bir devrimdir, şehit kadın yoldaşlarımız kürt kadın direnişini bugüne
taşımış, YJA-STAR, HPG'nin içinde özgün bir örgütlenmeye sahiptir, YJA-STAR Ş.Beritan kadın
askeri akedemisinde eğitimlerini yürütüyor..." şeklinde başlıklar kullanılarak terör örgütünün
silahlı bir kanadının faaliyetlerinin övülmekte olduğu;
30.sayfada "Forum-Yaşam" köşesinde Dilzar Dilok tarafından yazılan "Dağların
İnzivasında Gerilla Olmak" başlığı altında terör örgütü kırsalındaki faaliyetlerin özendirilerek
övüldüğü, yazı içeriğinde "...Kürdistan'da PKK'nın ilk çıkışı bilgiyi oluşturma süreciydi. Gerilla
mücadelesi de bu anlamda bir inzivadır. Dağ bir inziva ve mücadele mekanıdır. Dağlar gerilla
savaşı için çok elverişlidir... Kürdistan dağları gerillalar için özgürlüğün rahmidir, ana karnıdır.
Biz Kürdistanlı özgürlük savaşçıları, PKK gerillaları anne karnı ülkemizin dağlarında dünyanın

doğusunda değil, kendi özgürlük dünyamızın tam ortasındayız..." biçiminde okuyucuları terör
örgütünün kırsal alanındaki faaliyetlerine katılmayı teşvik edici ibarelere yer verildiği;
31.sayfada Portre köşesinde "Özgürlük Bahçesinde Kızıllaşan Özgürlük Çınarı" başlıklı
yazı ile Kemal kod adlı S.
T.
isimli örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı,
örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü gibi hususların övücü ve teşvik edici bir biçimde
anlatılmakta olduğu, yazıyı "Mücadele arkadaşları" olarak belirtilen diğer örgüt militanlarının
yazmış olduğu;
Yukarıda belirtilen ve alıntıları yapılan yazı ve ibarelerin bir bütün olarak yasa dışı
silahlı PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, derginin önceki dava
konusu da yapılan bir çok nüshasında olduğu gibi bütünüyle terör örgütünün propagandasını
amaçladığı anlaşılmıştır.
Derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü olduğu anlaşılan şüpheli Arafat
Dayan ile Dilzar Dilok'a tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza müracaat
etmedikleri ve ayrıca sorumlu müdürün haber sahibi kişilere ilişkin de aidiyet belgesi
göndermediği görülmüştür.
İzah edilen gerekçelere göre, tüm yazılar içeriğinden sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli
Arafat Dayan'ın yasa dışı terör örgütü olan PKK/KCK terör örgütünün basın yoluyla
propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla;
Müsnet suçtan ötürü şüphelinin yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın
7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 11/07/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU
SORUŞTURMA NO : 2014/88498
ESAS NO
: 2014/42968
İDDİANAME NO
: 2014/2714
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 24-30 Haziran 2014 İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus dergisinin 24-30 Haziran 2014 tarihli nüsha aslı ve
tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 24-30 Haziran 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada "Şehit Xwinda Tam Bir Melekti" başlıklı yazıda, Xwinda Faraşin kod adlı
Medine Gül isimli PKK terör örgütü mensubunun örgütün kırsal alanında silahlı militan olarak
yaptığı örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da
yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak Medine Gül adlı örgüt mensubunun silahlı örgütsel
faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
30-31.sayfalarda "Öyle Bir Yola Girildi ki Artık Bizi Kimse Durduramaz" başlıklı yazıda
da Armanc Kerboran kod adlı H.
A.
adlı örgüt militanının örgütün kırsal alanında
silahlı militan olarak yaptığı örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve örgüt
üst düzey mensuplarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazı içeriğinde
"...şimdi artık biz, güneşin dağlar ve nehirler ülkesindeki neferleriyiz. Kaybedecek bir şeyi yok,
kefeni cebinde ve yürürse cennet geleceği önünde, bir sevgi ordusuyuz, bir emek ve değerler
ordusu..., Böyle bir yenilmez orduyuz şimdi. Gücümüzü farkettik ve yürüyoruz..., zirveyi
gördük. Ölmeyi kabul ediyoruz, cenazelerimizin parçalanmasını da, ölü bedenlerimizin anne
ve babalarımızın son duasından, taşı dikilmiş bir parça mezar toprağından mahrum
edilmesini kabul ediyoruz, sevgi yumaklarımız ve onlar güzel günler görsün diye çırpındığımız,
dağ başlarını mekan tutmamıza sebep Zilan, Şilan, Rojhat, Mizginlerimizin bembeyaz ve
ışıktan dünyalarının temellerine bombaların konulmasını da ... korku öldü..." şeklinde
ibarelere yer verildiği, ayrıca yazının bir bütün olarak Hüseyin Akdoğan adlı örgüt
mensubunun silahlı örgütsel faaliyetlerini ve silahlı terör faaliyetlerini özendirici ve övücü
mahiyette olduğu anlaşılmıştır.

Yazılardan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'a yapılan tebligata
rağmen şahıs savunma için Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmemiştir.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü PKK/KCK
terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, şüphelinin belirtilen yazılardan ötürü
sorumlu konumda bulunduğu anlaşıldığından,
Müsnet suçtan ötürü şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 22/10/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN BÜROSU
SORUŞTURMA NO : 2014/99008
ESAS NO
: 2014/42970
İDDİANAME NO
: 2014/2715
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: ARAFAT DAYAN,

SUÇ : Basın Yoluyla PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 15-21 Temmuz 2014 - İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli haftalık derginin 15-21 Temmuz 2014 tarihli asıl
nüshası ve tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 15-21 Temmuz 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2.sayfada "Özgürlük İçin Atan Bir Yürek" başlıklı yazıda, Berçem Sivas kod adlı Hüsniye
Yürekli isimli terör örgütü mensubunun örgütün kırsal alanında silahlı militan olarak yaptığı
örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve silahlı fotoğraflarının da yazıya
eklendiği, yazının bir bütün olarak Hüsniye Yürekli adlı örgüt mensubunun silahlı örgütsel
faaliyetlerini ve PKK terör örgütünü övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
10.sayfada "Kürd'ün Altın Bileziği 14 Temmuz" başlıklı yazıda, "bugün ortadoğuda her
güç PKK ile savaşmaktan ürkmektedir; PKK ile savaşmaktan korkmaktadırlar. Çünkü PKK ile
ne kadar savaşsalar da PKK'nın direncini ve iradesini kıramamaktadırlar. PKK ile savaşan her
güç kaybetmektedir..., 14 temmuz direnişinin kürdistan halkı, tarihi, kürt bireyi, PKK ve
özgürlük hareketi açısından o kadar önemli sonuçları olmuştur ki hala yeterince ortaya
konulmamıştır. Kuşkusuz 14 Temmuz direnişinin gücü kendini her an ve yerde
hissettirmektedir. Zaten PKK'nın ruhu ve direniş kültürü de 14 temmuz direnişçiliği ile
şekillenmiştir..., PKK şu anda 14 Temmuz ruhuyla 14 Temmuz direnişçilerinin mücadele ve
yaşam felsefesiyle donanmış bir partidir..., uğruna ölecek kadar sevilen bir yaşamı yaratmak
PKK militanlarının yaşam felsefesi olmuştur..." şeklinde,
16.sayfada "14 Temmuz Ruhu ve Kobane Direnişi" başlıklı yazıda, "...PKK zindan
direniş gerçeği öyle büyük ve güçlüdür ki, etkisi kürt halkı ve demokratik güçleri üzerinde
bugünde taptazedir..., 14 Temmuz direniş ruhu temelinde tüm yurtsever güçler kendi duruş
ve tutumlarını yeniden gözden geçirmekte ve bu büyük direnişin kahraman şehitleri saygı ve
minnetle anılmaktadır..., PKK'ye alternatif parti kuracağız diyerek..., güya KDP adıyla yeniden

partiler kurmaya çalışmaktadırlar..., PKK kültürel soykırım rejiminin alternatifidir..., daha
1982 yılında PKK Diyarbakır zindanında kürt halkının özgürlüğü için tarihin en büyük direnişini
geliştirirken sözde PKK'ye alternatif olanlar hangi direnişin sahibi olmuşlardır. PKK 30 yıldır
dağda gerilla direnişi yürütürken kendisine alternatif diyenler nerede yaşamışlardır", "zindan
direniş ruhu bugün yepyeni bir toplum haline gelmiş durumdadır. PKK'yi PKK yapan diğer
tüm örgütlerden ayıran ve bugün halklaşmış bir yapıya ulaştıran işte bu gerçekliktir. Her
yerde kitleler PKK halktır halk burada demektedir..." şeklinde,
18-19.sayfalarda "Zindan, Söz ve Anlam" başlıklı yazıda, "...hakikat devrimciliğin
kendisidir. PKK militanlığıdır, kadrosudur. PKK militanı her yerde hakikatın temsilcisidir. PKK
kadrosu özgür insanlıktır, özgür kadındır, özgür Kürdistan'dır. PKK kadrosu önderlik
paradigmasının bedenleşmiş halidir...", "...tek direnişçilik vardır o da PKK direnişçiliğidir.
Mekanlar değişiktir ama PKK direnişçiliği her yerde PKK direnişçiliğidir..." şeklinde,
20-21.sayfalarda "Demokrasi Dinamiği Kürtler, 20.nci Yüzyılın Mirası ve Yolun Sonu
(2)" başlıklı yazıda, "PKK büyük bir yenilenmeyi ve dinamizmi açığa çıkarmıştır..., PKK
özgürlük zihniyetinde ulaştığı derinliği ortaya koymuştur her zaman" biçiminde yazılar ve alt
başlıklar kullanıldığı, yazıların bir bütün olarak PKK/KCK terör örgütünün propagandası
mahiyetinde olduğu,
Ayrıca, 31.sayfada "Özgür Yarınlara Şafak Sayar mısın?" başlıklı yazıda, kahraman
Rojhilat kod adlı Ş. A.
adlı örgüt militanının örgütün kırsal alanında silahlı militan
olarak yaptığı örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli ve silahlı olarak
çekilmiş fotoğraflarının da yazıya eklendiği, bu yazının da bir bütün olarak Ş.
A.
adlı
örgüt mensubunun silahlı örgütsel faaliyetlerini ve silahlı terör faaliyetlerini özendirici ve
övücü mahiyette olduğu anlaşılmıştır.
Yazılardan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'a yapılan tebligata
rağmen şahıs savunma için Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat etmediği, ayrıca yazı
sahiplerine ilişkin aidiyet belgeleri sunmadığı anlaşılmış, bu itibarla tebligatların da sonuçsuz
olması sebebiyle tüm yazılardan ötürü sorumlu durumda bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın
cezai sorumluluğu olduğu anlaşılmıştır.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü PKK/KCK
terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu, şüphelinin belirtilen yazılardan ötürü
sorumlu konumda bulunduğu anlaşıldığından,
Müsnet suçtan ötürü şüpheli Arafat Dayan'ın yargılanmasının yapılarak eylemine
uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 22/10/2014

EMİN AYDİNÇ 32355
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır
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SUÇ : Basın Yoluyla PKK Terör Örgütü Propagandası Yapmak
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DELİLLER
: İddia, Demokratik Ulus isimli derginin 22-28 Nisan 2014 tarihli nüshası ve
tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Yukarıda açık kimliği yazılı bulunan şüpheli Arafat Dayan'ın haftalık olarak
yayınlanmakta olan Demokratik Ulus isimli derginin imtiyaz sahibi ve sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu;
Derginin 22-28 Nisan 2014 günlü nüshasının incelenmesinde;
2-3.sayfalarında Özgür Kadın Köşesi adı altında Sidar Gabar adlı şahıs tarafından
yazıldığı belirtilen "Yoldaşlığın Sırrına Ermiş Hakikat Temsilcisi" başlıklı yazı yazıldığı, yazı
içeriğinde yasa dışı PKK terör örgütünün kırsal alanında silahlı militan olarak faaliyet gösteren
Diyana Dersim kod adlı F.
D.is'in örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı, şahsın kırsal kıyafetli
ve silahlı fotoğraflarının da yazıya eklendiği, yazının bir bütün olarak Feride Derefis'in
kırsaldaki örgütsel faaliyetlerini övücü ve teşvik edici mahiyette olduğu;
29-30.sayfalarda da Ş.
D.
tarafından kaleme alınan "Portre" köşesinde "İki
fedai Yürek Savaş Alanındaydılar" başlığı altında Zana Hekim kod adlı M.
S.
isimli
örgüt militanının terör örgütü kırsalına katılımı, örgüt içindeki faaliyetleri, çatışmada ölümü
gibi hususların yukarıda belirtilen F. D.fis'de olduğu gibi övücü ve teşvik edici bir biçimde
anlatılmakta olduğu, keza şahsın dağ kadrosunda bulunduğu sürede çekilmiş olan silahlı
fotoğraflarının da yazıya eklendiği;
Bu iki militanın öykülerinin PKK terör örgütüne katılmayı teşvik edici ve özendirici
mahiyette olmasının yanı sıra bir bütün olarak terör örgütünü destekleyici nitelikte olduğu,
bu şekilde PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı;
Derginin arka kapağında "Kadınlar Gördüm" başlığı altında altı bayan örgüt
militanının kırsal alanda bulundukları sırada çekilmiş tam sayfa fotoğrafının bulunduğu,
Anlaşılmıştır.

Dergi sorumlusu olan şüpheliye tebligat yapılmasına karşın ifade için Başsavcılığımıza
müracaat etmediği ve ayrıca haber sahibi şahıslara ilişkin de aidiyet belgesi göndermediği
görülmüştür.
Yukarıda sözü edilen tüm yazıların bir bütün olarak yasa dışı terör örgütü olan
PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Müsnet suçtan ötürü sorumlu olduğu anlaşılan şüpheli Arafat Dayan'ın
yargılanmasının yapılarak eylemine uyan 3713 SY.nın 7/2-2c, TCK.nun 53. Maddeleri uyarıca
cezalandırılmasına karar verilmesi;
Kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2014
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