T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
3. CEZA DAİRESİ
Esas No
Karar No

TÜRK MİLLETİ ADINA
İSTİNAF KARARI

: 2019/1812
: 2020/1266

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ
TARİHİ
NUMARASI
SANIKLAR
SUÇLAR
SUÇ TARİHİ
HÜKÜM
İSTİNAF BAŞVURUSUNDA
BULUNAN

: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
: 17/07/2019
: 2016/250 (E) ve 2019/246 (K)
: Erol Önderoğlu, Rasime Şebnem Korur, Ahmet Aziz
Nesin
: Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu
Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
: 07/06/2016 (Sanık Ahmet Aziz Nesin), 30/05/2016
(Sanık Rasime Şebnem Korur), 18/05/2016(Sanık
Erol Önderoğlu)
: CMK nun 223/2-a maddesi gereğince ayrı ayrı beraat
: Cumhuriyet savcısı

Yerel Mahkemece verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulmakla, başvurunun
süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü. İstinaf başvurusunun reddi
nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini
yansıtan tutanaklar, belgeler, gerekçe içeriği ve tüm dosya kapsamına göre yapılan
incelemede;
Sanık Erol Önderoğlu hakkında dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya ile birlikte
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2016 tarih, 2016/27249 esas sayılı iddianamesi
ile ''Özgür Gündem'' isimli gazetenin 18 Mayıs 2016 tarihli baskısından, sanık Rasime
Şebnem Korur hakkında dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya ile birlikte İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2016 tarih, 2016/27261 esas sayılı iddianamesi ile
''Özgür Gündem'' isimli gazetenin 30 Mayıs 2016 tarihli baskısından, sanık Ahmet Aziz
Nesin hakkında ise dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya ile birlikte
İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının 21/06/2016 tarih, 2016/27258 esas sayılı iddianamesi ile
''Özgür Gündem'' isimli gazetenin 7 Haziran 2016 tarihli baskısından birlikte sorumlu
olmaları nedeniyle suç işlemeye alanen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü
propagandası yapma suçlarından açılan kamu davalarının birlikte görülmesi sonucunda her
ne kadar mahkemesince " sanıkların Özgür Gündem isimli gazetede birer günlük yayın
yönetmeni olarak göründükleri, sanıkların gazete künyesinde isimlerinin geçmesine karşılık
bu görevi fiilen yerine getirdiklerine, gazete nüshasındaki içeriklerden bilgilerinin olduğuna
dair dosya kapsamında delil bulunmadığı, bu nedenle sanıkların Basın Kanunun 11. Maddesi
kapsamında düzenlenen cezai sorumluluklarının olduğundan bahsedilemeyeceği, yukarıda
bahsedilen isimsiz olarak yayınlanan haberlerden gazetenin asıl sorumlu yazı işleri müdürü
olan İnan Kızılkaya'nın sorumlu olması gerektiği, bu nedenle bu suçun işlenmesi için aranan
yasal koşulların somut olaylarda gerçekleşmediği" gerekçesiyle CMK'nın 223/2-a maddesi
uyarınca ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiş ise de;
Davaya konu gazetede ne yayınlandığını bildiği savunmalarına yansıyan sanıkların
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gazetedeki içeriği destek kasıtlarının varlığı gözetilmediği gibi birlikte sorumlu oldukları
iddia edilen ve mahkemece istinafa konu her bir sanık hakkındaki davalarda tefrik kararı
verilen (ve 11/01/2017 tarihli duruşmada İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/25 esas
dosyasında birleştirilmesi amacıyla tefrik edildiği belirtilen) diğer sanık İnan Kızılkaya'nın
anılan sanıklara gazetede yayınlanan içerikle ilgili bilgi verip vermediği sorularak ve her bir
sanık hakkındaki dava dosyası tefrik edilen sanık İnan Kızılkaya hakkındaki davalar ile
gerektiğinde birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğu
gözetilmeden eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile karar verilmesi,
Kanuna aykırı, istinaf talebinde bulunanların itirazları bu nedenle yerinde görülmüş
olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMK'nın 280/1-d maddesi uyarınca
BOZULMASINA, CMK'nın 284 ve 280/1-f maddeleri uyarınca kesin olmak üzere,
20/10/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
E. SARIÇAM
Başkan 40019
(e-imzalı)

N. DEMİRKOL
Üye 98282
(e-imzalı)
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