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İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
MÜŞTEKİ

: K.H.
:HACI MURAT DİNÇER-

ŞÜPHELİ

: 1- HÜSEYİN AYKOL,

MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef
Göstemek, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ

: 2- MEMET ALİ ÇELEBİ,

MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ

: 3- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terörle Mücadelede
Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
25 Nisan 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde ;
5.sayfasında Mehmet Reşit tarafından yazılan " özyönetim direnişleriyle 1 mayıs'a "
şeklindeki başlık ve içeriğinde;

8.sayfasında " Hacı Birlik 'in katili ödül almış " başlıklı Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat
DİNÇER'in hedef gösterildiği içerikte ;
9.sayfasında " HPG 'den Mardin açıklaması " başlıklı yazı ve içeriğinde ;
12.sayfasında M.Ali ÇELEBİ tarafından yazılan " Harita denemesi " başlıklı yazı içeriğinde ;
14.sayfasında Alişer PİRAN tarafından yazılan " Cezayir antlaşması ve Esad'ın tarihi hatası "
başlıklı yazı içeriğinde ;
Gazetenin Bıneus isimli ekinin;
1.sayfasında " Diren(iş)teyiz " şeklindeki yazı içeriğinde;
3.sayfasında " Doludizgin bir nehirdi kader " başlıklı yazı içeriğinde ;
4.sayfasında Bese Erzincan tarafından yazılan " en faşist erkek yüzü AKP döneminde
yaşanıyor " başlıklı yazı içeriğinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği, söz konusu yayında Mehmet Reşit ve Bese Erzincan açısından ve
diğer eser sahibi bilinmeyen yazılardan yukarıda yazılı madde uyarınca şüpheli İnan
KIZILKAYA ve şüpheli Hüseyin AYKOL'un sorumlu tutulduğu,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 28/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği , şüpheli M.Ali ÇELEBİ'nin alınan ifadesinde
özetle; yazının içeriğinin Baas diktatörlüğü ile YPG arasındaki çatışmaları analiz etmek
olduğunu,Devletin resmi ajansında ve televizyonlarında benzer analiz ve yorumlar yapıldığını,
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya

basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu ayrıca
terörle mücadelede görev almış kamu görevlisi olan müştekinin silahlı terör örgütüne hedef
gösterildiği anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 28 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2016
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