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TUTUKLAMA ve TAHLİYE
TARİHLERİ
:Sanık Meltem Oktay Nusaybin Sulh Ceza Hâkimliği'nin 14/04/2016 tarih ve 2016/60
Sorgu sayılı kararı ile tutuklanmış olup, Mahkememizce 18/08/2016 tarihinde tahliyesine karar
verilmiştir.
KARAR TARİHİ : 24/11/2016
Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında yapılan AÇIK yargılama sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Mardin C.Başsavcılığı'nın 2016/752 Esas sayılı iddianamesinde özetle, sanığın Meltem Oktay'ın terör
örgütü PKK-TCK.nın üyesi olduğu ve yine sanıkların facebook sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları
paylaşımlar ile terör örgütünün propagandasını gerçekleştirdikleri belirtilerek, sanık Meltem Oktay'ın
eylemlerine uyan TCK 314/2, 3713 sy 5, TCK 58/9,53/1,63 maddeleri, 3713 sy 7/2, TCK 53/1
maddeleri gereğince, yine sanık Uğur Akgül'ün eylemine uyan 3713 sy 7/2, TCK 53/1 maddeleri
uyarınca cezalandırılması istemi ile Mahkememize kamu davası açılmıştır.
İddia makamı esas hakkında mütalaasında özetle, sanık Meltem Oktay hakkında PKK/KCK terör
örgütü üyesi olduğu iddiasıyla kamu davası açılmış ise de dosyada mevcut tanık beyanları dışında
sanığın mahkumiyetine yeterli somut ve kesin delil bulunmadığı anlaşıldığından CMK 223/2e maddesi
uyarınca beraatine, sanığın twitterdan kendi adına bulunan hesabından yaptığı, açık kaynak tespit
tutanağında yer alan paylaşımlarla, örneğin " Devlet güçleri ile YPS güçleri arasında şiddetli çatışmalar
yaşanıyor. " "Nusaybinde ilerleyemeyen devlet güçleri evleri ateşe veriyor.", "Şırnak'ta çatışmalarda
yaşamını yitiren en 40 JÖH ve PÖH'ün cenazesinin kent dışındaki mezbahanede bekletildiği öğrenildi."
şeklinde paylaşımlarla üzerine atılı terör örgütünün propagandasını yapmak suçunu basın yolu sayılan
twitter sitesiyle yaptığı anlaşıldığından 3713 synın 7/22-2.cümle, TCK 43/1,53 maddeleri uyarınca
cezalandırılmasına, sanık Uğur Akgül'ün kendi adına bulunan Facebook adresinde PKK/KCK terör
örgütüne ait işaretleri 22 Mayıs 2015 tarihinde, 08 Ocak tarihinde paylaştığı bu suretle 3713 synın
7/2-2.cümle de düzenlenen terör örgütü propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşılmakla 3713
7/2-2.cümle, TCK 43/1, 53 maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi mütalaa etmiştir.
Sanık Uğur Akgül Tercüman Vasıtasıyla Alınan Savunmasında: Ben Dicle Haber Aajansına bağlı
gazeteci olarak çalışırım. Söz konusu Facebook sayfası bana aittir. Ben bu sosyal paylaşım sitesindeki
paylaşımların bir kısmı bana ait değlidir. Savclıkta onları göstermiştim. Beraatimi isterim, Söz konusu
paylaşımları ben yapmadım, demiştir.
Sanık Meltem Oktay Savunmasında: Ben Kürtçeyi bilmediğim için savunmamı Türkçe yapmak zorunda
kaldım. Ben 3.5 yıldan beri gazeteci olarak Dİcle Haber Ajansında çalışırım. Yakalndığım tarihten
yaklaşık 3.5 ay önce Nusaybin'e geldim. Ajansın Yenituran mahallesindeki lojmanında kaldım. Bu
dönem içerisinde fotoğraf çekip topladığım haberleri ajansa ilettim. Ben gazeteciyim. Benim hiç bir
örgütle bağlantım yoktur, beraatimi isterim,
Ben Dicle Haber Ajansına bağlı çalışırım. Özgür Gündem isimli gazete ise Dicle Haber Ajansından
haber alır. İlk sayfada gözüken haberler gazetenin haberleridir. İkinci sayfadaki yazıları ise ben
yazdım, demiştir.

Tanıklar K.

Y.

ve O.

Ç.

, B. İ., İ. T. , G. K. , A. T. dinlenilmişlerdir.

Olay tutanağı, bilirkişi raporu, doktor raporları dosyamız içerisindedir.
Olay, yakalama, inceleme ve araştırma tutanakları, facebook paylaşımları ve diğer tutanaklar
dosyamız içerisindedir.
Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M :Gerekçesi açıklandığı üzere,
AA-)Sanık Meltem Oktay'ın Terör örgütü PKK-KCK.nın üyesi olduğu belirtilerek, eylemine uyan
TCK.nın 314/2,53,58/9,63/1 maddeleri ile 3713 sayılı Yasa'nın 5.maddesi uyarınca cezalandırılması
istemi ile Mahkememize kamu davası açılmış ise de, sanık ile örgüt arasında organik bağın
bulunduğunun her türlü şüpheden uzak kesin somut bir şekilde ispatlanmasının gerektiği, dosya
kapsamında gizli tanık Gözde Farklı'nın anlatımlarının bulunduğu ,5726 sayılı Kanunun
9/8.maddesinde de gizli tanık anlatımlarının da tek başına mahkumiyete esas alınamayacağı şeklinde
düzenlemenin olduğu gizli tanığın dinlenmesinin dosyaya bir yenilk katmayacağı, gizli tanık
anlatımların sanığın örgüt üyeliği suçundan cezalandırılması için yeterli olmadığı, yine Mahkememizin
çeşitli dosyalarında terör örgütü üyesi olmak suçundan kamu davası bulunan tanıklar G. K. , A. T. , A.
T. ve B. İ. H. B. A.’nin soruşturma aşamasında vermiş olduğu beyanından başka sanığın
cezalandırılması için yeterli delilin dosya kapsamında yer almadığı, TCK.nın 221. maddesinde
düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma imkanı bulunan tanıkların aşamalarda değişik
anlatımlarının tek başına yeterli delil sayılamayacağı, yine tanıklar K. Y. ve O. Ç.'ın talimat yoluyla
alınan ifadelerinde sanık Meltem'i tanımadıklarını beyan etmeleri karşısında bu tanıklarında
beyanlarına itibar edilemeyeceği, sanığın savunmalarında gazetecilik yaptığını beyan ettiği, nitekim
yapılan ev aramasında da video kamera, DİHA ( Dicle Haber Ajansı ) ibareli kablolu mikrofon , DİHA
ibareli not defterinin bulunduğu, sanığın Basın Kartının dosyada mevcut olduğu, bu anlamda sanığın
çekim yapmak için yasağın olduğu mahallelerde bulunmuş olmasının hayatın olağan akışına uygun
olacağı , savunmasının aksinin çürütülemediği, örgüt üyeliği suçundan mahkumiyet hükmünün
kurulabilmesi için sanık ile örgüt arasında organik bağın bulunduğuna dair somut bulguların
bulunması, örneğin silahlı ve ideolojik eğitim alma, örgütün farklı farklı kamplarında kalma,
çatışmalarda görev alma, örgüt tarafından kod isimleri verilmesi gibi örgütün hiyerarşisinde yer alma
gibi hususlarının sanık hakkında gerçekleşmediği bu anlamda dosya da örgüt üyeliği için herhangi bir
somut delilin bulunmadığı, sanık hakkında örgüt üyeliği suçundan mahkumiyet hükmü kurulması için
mahkememizde vicdani kanaatın oluşmadığı anlaşılmakla, sanığın 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e
maddesi uyarınca BERAATİNE,
AB-)1-Sanık Meltem Oktay'ın MELTEM OKTAY@ rojnamevan62 adıyla kullandığı Tweeter sosyal
paylaşım hesabında yapılan incelemede, 07/04/2016 tarihinde Nusaybin'de ilerlemeyen devlet
güçleri evleri ateşe veriyor, Devletin özel savaş güçlerinin kayıp üstüne kayıplar verdiği, Yüksekova'ya
125 mahalle bekçisinin atanacağı duyurulduğu, Silopi'de tanklarla hedef alınan bir evde aynı aileden 4
kişiyi katleden devlet güçleri 70 yaşındaki Zülfiye Şalk adlı kadını da öldürdü. Silopi'de tanklarla hedef
alınan bir evde aynı aileden İsa, Ahmet, Muhyeddin ve Sadettin Tonguç adlı siviller katledildi,
PKK/KCK Terör Örgütünün sözde liderlerinden kabul edilen Murat Karayılan'ın leşker kıyafeti giymiş
ve elinde kaleşnikof tarzlı bir silahın bulunduğu, yanında da giyindikleri kıyafetler ve ayakkabı
itibariyle Terör Örgütü mensubu oldukları anlaşılan şahısların fotoğrafını retweet şeklinde paylaşarak
Karayılan: geleceğimiz hiçbir zaman bugünki gibi elimizde olmamıştır şimdi halkamızın geleceği kendi
ellerindedir şeklinde paylaşımda bulunduğu, Nusaybin'de yasağın bugün 24.günü öncesinde
mahalleler aylarca abluka ve saldırı altındaydı. 25 gün yazıp kafa karışıklığı yaratmayın, Nusaybin
yoğun bombardıman var dün geceden beri aralıksız, 05/04/2016 tarihinde Nusaybin gün boyu süren

çatışmalarda ilerlemeyen devlet güçleri geri çekilerek top ve havan atışları yapıyor, şiddetli
patlamalar oluyor, sabah başlayan bombardıman aralıksız devam ediyor, devlet güçleri mahallelere
girmeye çalışmakta, YPS güçleri karşılık vermekte, Nusaybin'de Şirin Sokak ve Kanarya Caddesi
dünden bu yana bombalanıyor özellikle iki cadde alınmak isteniyor, aralıksız bombardıman var,
Nusaybin'de bombadan zarar gören bir tankın resmini Nusaybin'de savaş gücü çözüldü şeklinde
retweetlediği, Nusaybin'de saldırılara karşı mahallelerden "Oy Kürdistan" parçası çalınıyor şeklinde
paylaşımda bulunulduğu, 03/04/2016 tarihinde Nusaybin'in 8 Mart Mahallesinde evinin önüne çıkan
Mehmet Titek adlı yurttaş zırhlı araçtan açılan ateşle katledildi, Nusaybin'de direnişi kıramayan devlet
güçleri Girmeli'de PKK'lilere ait mezarlara saldırdı, gece başlayan saldırılar şimdiye kadar aralıksız
devam ediyor, Abdulkadirpaşa, Yenişehir ve Dicle Mahalleleri yaylım ateşinde Nusaybin'de direniş
21.gününde, Nusaybin'in Fırat Mahallesinde bir eve girdikleri sırada yaşanan patlama sonucunda
yaşımını yitiren PÖH sayısı 6'ya çıktı. Nusaybin'de göcük altında kalan 4 Özel Hareket Polisi' de
yaşamını yitirdi. Şırnak'ta çatışmalarda yaşamını yitiren en az 40 JÖH ve PÖH' ün cenazesinin kent
dışındaki mezbahanede bekletildiği öğrenildi. YPS Genel Koordinasyonu Nusaybin'de son 2 gün
içerisinde yaşanan çatışmalarda 3 JÖH ve PÖH' ün yaşamını yitirdiğini açıkladı, Şırnak'ta evini
karargaha çeviren Tatar ailesinin mensubu Bayram Tatar yaşanan çatışmalar sırasında yaşamını
yitirdi. Nusaybin'de direniş 18.gününde, Nusaybin'de ablukayı kırmak için yürüyüşü engellenen kitle
farklı yollardan Nusaybin'e ulaşmaya çalışacak, Nusaybin'de Terörle Mücadele bahanesiyle evlere top
ve havan atışları yapılıyor şeklinde paylaşımlarda bulunduğu, sanığın savunmasında yaptığı
paylaşımları kabul ettiği, her ne kadar sanık gazetecilik ve işi gereği bu paylaşımları iddia etmiş ise de
söz konusu paylaşımların gazetecilik faaliyetleri kapsamında nitelendirilemeyeceği zira Dicle Haber
Ajansının tweeter hesabı üzerinden yada facebook hesabı üzerinden bu paylaşımların yapılmadığı,
paylaşımların sanığın kendi şahsi hesabı üzerinden yapıldığı anlaşılmakla sanığın güvenlik güçlerinin
Nusaybin ilçesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonları katliam
olarak nitelendirdiği, örgütün güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği cebir şiddet içeren eylemleri
övdüğü bu eylemlere destek verdiği , örgütün güvenlik güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlara
yönelik girdikleri çatışmaları övdüğü, bu çatışmaları överek direniş olarak görerek terör örgütünün
cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterdiği ,terör örgütünün propagandası suçu 3713
sayılı Yasa'nın amir hükmü gereğince terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru
gösteren, öven veya teşvik eden eylemlerin yasa maddesinde propaganda suçu olarak düzenlendiği
yine aynı maddenin devamında örgüte ait bayrak, flama asılmasının da bizzat örgüt suçunun
propagandasını yapmak suçunu oluşturacağının kabul edildiği, somut olayda sanığın örgütün şiddet
içeren eylemlerini öven tarzda bir paylaşımlar yaptığı, örgütün eylemlerini meşruymuş gibi
gösterdiği, sanığın eyleminin düşünce ve kanaat hürriyeti kapsamının dışında kaldığı ve bizzat örgüt
propandası suçunu oluşturduğu, paylaşımların yapıldığı tarihlerin farklı olması, aynı profil resimlerinin
paylaşılması, mahkememizde oluşan kanaat dikkate alındığında söz konusu paylaşımların bizzat sanık
tarafından yapıldığının kabulü gerektiği, sanığın da bu paylaşımları yaptığını kabul ettiği, subut
konusunda sanık lehine yorumlanacak hiç bir şüphenin bulunmadığı, sanığın propaganda eyleminin
bu şekilde gerçekleştiği, söz konusu Tweeter paylaşımlarının yayınlanma şekli, yazılan yazıların içeriği
dikkate alındığında somut bir tehlike doğurduğunun çok açık olduğu, sanığın gazeteci olduğu iddia
edilmiş ise de yapılan paylaşımların mesleğiyle bir ilgisinin bulunmadığı açık bir şekilde örggüt
propagandası niteliğinde bulunduğu, sanığın eyleminin bu şekilde sübut bulduğu anlaşılmakla,suçun
işleniş şekli, paylaşımların niteliği ve ısrarı, sanığın kastının yoğunluğunun göstermesi hususları
dikkate alınarak hakkaniyete uygun bir ceza tayini için takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak temel ceza
tayin edilmek suretiyle, sanığın eylemine uyan 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu'nun 7/2
maddesi uyarınca 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın üzerine atılı suçu basın ve yayın yolu ile işlediği anlaşıldığından verilen cezasından 3713
sayılı Terör ile Mücadele Kanunu'nun 7/2-2. cümle maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılarak
sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3- Sanığın facebook ve twettir hesaplarında bir suç işleme kararı kapsamında birden fazla propaganda
içerikli paylaşımda bulunduğu anlaşılmakla sanığın cezasından teselsül sayısı dikkate alınarak TCK'nın
43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında arttırım yapılarak sanığın 4 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
4-Verilen cezanın gelecekte etkisi, yargılama aşamasında sanığın pişmanlık duymadığının anlaşılması
hususları dikkate alınarak, sanığın cezasından TCK.nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılmasına yer
olmadığına,
5-Sanığın cezasından başkaca bir arttırım yada indirim yapılmasına yer olmadığına,
6-Sanığın cezasının ertelenmesi durumunda ileride tekrar suç işlemekten çekineceği yolunda
Mahkememize olumlu kanaat gelmemesi, yasa maddesinde öngörülen cezanın miktarı Yargıtay Ceza
Genel Kurulu'nun 2012/1375 esas ve 2013/28 karar sayılı ilamında da açıkça geçtiği, mahkemenin
buna ilişkin kanaatinin yeterli kabul edilmesi hususları dikkate alınarak, sanık hakkında CMK.nın 231/5
maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya TCK.nın 51. maddesi uyarınca cezanın
ertelenmesine takdiren yer olmadığına,
7-Sanığın kasten işlemiş olduğu hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 24/11/2015
tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı
kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK.nın 53/1-a,b,c,d,e bentlerinde yer alan
haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun
bırakılmasına, Yine sanığın kendi alt soyu üzerindeki TCK.nın 53/1-c bendinde yer alan velayet,
vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haktan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,
8-5320 Sayılı Yasanın 16 maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde kararın kesinleşmiş bir suretinin
soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,
9-Sanık hakkında hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu
doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin 5237 Sayılı TCK'nın 63.maddesi uyarınca
cezasından MAHSUBUNA,
10- Sanık hakkında davanın sonuçlanmış olması dikkate alınarak Mahkememizin 18/08/2016 tarih
2016/279 Esas sayılı kararı ile verilen Adli Kontrol kararının kaldırılmasına,
B)Sanık Uğur Akgül Bakımından;
1-Sanık Uğur Akgül'ün kendi adına kayıtlı olan sosyal paylaşım sitesi facebook hesabında yapılan
incelemede ;PKK/KCK'nın Suriye uzantısı olan YPG Terör Örgütünün bayrağı önünde çekilmiş bir örgüt
üyesinin cenaze törenine ilişkin olduğu anlaşılan resmi güneşin oğlu ve ateş ülkesi şehidine "Bahoz
Çekdar Eyüp Erol" şeklinde yazı ile paylaştığı, yine tutanağın 4.sayfasında leşker kıyafeti giyinmiş
elinde bir fotoğraf makinesi bulunan şahsın resmini paylaştığı, Uğur Akgül'ün kendi adı ile kullandığı
tweter hesabında yapılan İncelemede ;9 Nisan 2016 tarihli paylaşımda Nusaybin'de yeni bir silah
kullanılıyor sessiz patladıktan sonra kısa zaman içerisinde etraf bu hale geliyor, 08/04/2016 tarihli
paylaşımında Nusaybin'de evler paletli tanklar ile yıkılıyor, yine PKK/KCK Terör Örgütünün askeri
kanadına ait HPG Bayrağını paylaştığı, dört bir yanını sarmış Nusaybin'de barut kokusu, Nusaybin'de
çok yoğun saldırı ve çatışmalar yaşanıyor, Şırnak'ta direniş mahallelerine yönelik saldırılarda Abdullah
Fidan isimli korucu kendi halkına karşı girdiği çatışmalarda yaşamını yitirdi şeklinde paylaşımı

retweetlediği, Nusaybin'de çatışmalar Fırat ve Abdulkadirpaşa Mahallerinde yoğunlaştı, kesintisiz
kurşun ve bomba atışları var, Sur'da yaşımını yitiren Dilber Bozkurt'un cenazesine polis tasdikli su ve
biber gazı ile saldırdı. Nusaybin'in direniş mahallelerinde Nevroz kutlandı, Gever'den son mesaj
kimyasal kullanıldı, ölümle pençeleşiyoruz, Nusaybin Fırat Mahallesine girmek isteyen bir tankın geçişi
sırasında patlama gerçekleşti yazısının altında parçalanmış bir halde duran tank resminin paylaşıldığı,
17 Şubat 2016 tarihli paylaşımında Mazlum Doğan'dan bir mesaj daha yanındaki sivillerin mesajını da
şöyle aktarıyor "Sur içinde kalkın gün namus ve şeref günüdür" Cizre'de sivillerin bulunduğu yer
bombalandı en az 20 sivil yaralı var, 31 Ocak 2016 tarihinde YPG bayrağının önünde silahlarla uğraşan
bir kişinin resmini Kobanili Heci Ali YPG için Doçka ve Zagrostan daha etkili Kaniyakurdan adlı silah
hazırladı şeklinde yazı ile paylaştığı, 08/01/2016 tarihinde KCK/PKK Bayraklarının bulunduğu ve yüzleri
maskelerle kapatılmış şahısların resmini İdil'de YPS-JİN kuruluşunu ilan etti şeklinde yazı ile paylaştığı,
05/01/2016 tarihinde yapılan kirli katliam politikalarının deşifre ettiği için gözaltına alınıp işkence
edilen muhabir arkadaşımız Nedim Oruç nerede şeklinde yazı ile paylaştığı, 26/12/2015 tarihinde
Nusaybin'de sivil savunma birliklerinin kurulması Rojava'da kurulan YPG/J'nin kuzey ayağı olduğu
kuşkusuzdur, kürt halkı özgürlüğe direniyor, yine 24 Aralık 2015 tarihli paylaşımında PKK bayrağı
önünde çekilmiş bir kişinin cenazesine ait fotoğrafı Sur'da 2 gün önce çıkan çatışmada yaşamını
yitiren Serhat Doğan Yeni Köy Mezarlığında defnedildi şeklindeki yazı ile paylaştığı, yine 14 Aralık
2015 tarihli paylaşımında ateşe verilmiş bir cismin resmini ve yüzleri kapalı şahısların polise attığı
taşların görüntüsünün bulunduğu bir resmi Serhıldan'ın yaşandığı Amed'in bugününden şeklindeki
yazı ile paylaştığı, 25/11/2015 tarihinde Nusaybin halkı yasağa karşı sokakta Diren Nusaybin
şeklindeki yazıyı paylaştığı, yazının hemen altında yürüyen kalabalık bir grubun resmini ve de duman
içerisinde kalmış iki kişinin resmi ile paylaştığı, 15 Kasım 2015 tarihinde Nusaybin'de anneyi katledip
iki çocuğunu yaralayan polisler iki kişiyi daha yaraladı, şeklinde paylaşımda bulunduğu, sanığın
güvenlik güçlerinin Nusaybin , Cizre ve Sur ilçelerinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik
düzenlenen operasyonları katliam olarak nitelendirdiği, örgütün güvenlik güçlerine yönelik
gerçekleştirdiği cebir şiddet içeren eylemleri övdüğü bu eylemlere destek verdiği , örgütün güvenlik
güçlerinin gerçekleştirdikleri operasyonlara yönelik girdikleri çatışmaları övdüğü, bu çatışmaları
överek direniş olarak görerek terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru
gösterdiği ,terör örgütünün propagandası suçu 3713 sayılı Yasa'nın amir hükmü gereğince terör
örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösteren, öven veya teşvik eden
eylemlerin yasa maddesinde propaganda suçu olarak düzenlendiği yine aynı maddenin devamında
örgüte ait bayrak, flama asılmasının da bizzat örgüt suçunun propagandasını yapmak suçunu
oluşturacağının kabul edildiği, somut olayda sanığın örgütün şiddet içeren eylemlerini öven tarzda
bir paylaşımlar yaptığı, örgütün eylemlerini meşruymuş gibi gösterdiği, sanığın eyleminin düşünce ve
kanaat hürriyeti kapsamının dışında kaldığı ve bizzat örgüt propandası suçunu oluşturduğu,
paylaşımların yapıldığı tarihlerin farklı olması, aynı profil resimlerinin paylaşılması, mahkememizde
oluşan kanaat dikkate alındığında söz konusu paylaşımların bizzat sanık tarafından yapıldığının kabulü
gerektiği, Ekim 2013 tarihli Adalet Bakanlığı Uluslararası Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün umuma
yazılan yazısında paylaşım sitesinin ıp adreslerini Türkiye'ye bildirmediği bu nedenle yazışma
yapılmamasını istediği, esasen sanığın lehine yorumlanacak hiç bir şüphenin bulunmadığı, sanığın
kendisine ait farklı resimleri değişik zamanlarda yayınlaması profil resimlerinin farklı olması dikkate
alındığında bu paylaşımları yapmadığı ve haberinin olmadığını düşünülemeyeceği, sanığın
propaganda eyleminin bu şekilde gerçekleştiği, söz konusu Tweeter ve Facebook paylaşımlarının
yayınlanma şekli, yazılan yazıların içeriği dikkate alındığında somut bir tehlike doğurduğunun çok açık
olduğu, sanığın eyleminin bu şekilde sübut bulduğu anlaşılmakla,suçun işleniş şekli, paylaşımların
niteliği ve ısrarı, sanığın kastının yoğunluğunun göstermesi hususları dikkate alınarak hakkaniyete
uygun bir ceza tayini için takdiren alt sınırdan uzaklaşılarak temel ceza tayin edilmek suretiyle, sanığın

eylemine uyan 3713 sayılı Terör ile Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi uyarınca 2 YIL HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA,
2- Sanığın üzerine atılı suçu basın ve yayın yolu ile işlediği anlaşıldığından verilen cezasından 3713
sayılı Terör ile Mücadele Kanunu'nun 7/2-2. cümle maddesi uyarınca yarı oranında artırım yapılarak
sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Sanığın facebook ve twettir hesaplarında bir suç işleme kararı kapsamında birden fazla propaganda
içerikli paylaşımda bulunduğu anlaşılmakla sanığın cezasından teselsül sayısı dikkate alınarak TCK'nın
43/1 maddesi uyarınca takdiren 1/3 oranında arttırım yapılarak sanığın 4 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
4-Verilen cezanın gelecekte etkisi, yargılama aşamasında sanığın pişmanlık duymadığının anlaşılması
hususları dikkate alınarak, sanığın cezasından TCK.nın 62. maddesi uyarınca indirim yapılmasına yer
olmadığına,
5-Sanığın cezasından başkaca bir arttırım yada indirim yapılmasına yer olmadığına,
6-Sanığın cezasının ertelenmesi durumunda ileride tekrar suç işlemekten çekineceği yolunda
Mahkememize olumlu kanaat gelmemesi, yasa maddesinde öngörülen cezanın miktarı Yargıtay Ceza
Genel Kurulu'nun 2012/1375 esas ve 2013/28 karar sayılı ilamında da açıkça geçtiği, mahkemenin
buna ilişkin kanaatinin yeterli kabul edilmesi hususları dikkate alınarak, sanık hakkında CMK.nın 231/5
maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması veya TCK.nın 51. maddesi uyarınca cezanın
ertelenmesine takdiren yer olmadığına,
7-Sanığın kasten işlemiş olduğu hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak 24/11/2015
tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı
kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK.nın 53/1-a,b,c,d,e bentlerinde yer alan
haklardan aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun
bırakılmasına, Yine sanığın kendi alt soyu üzerindeki TCK.nın 53/1-c bendinde yer alan velayet,
vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haktan koşullu salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına,
8-5320 Sayılı Yasanın 16 maddesi uyarınca karar kesinleştiğinde kararın kesinleşmiş bir suretinin
soruşturmada görev alan kolluk birimine gönderilmesine,
9-Sanık hakkında hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu
doğuran bütün haller nedeniyle geçirilmiş sürelerin 5237 Sayılı TCK'nın 63.maddesi uyarınca
cezasından MAHSUBUNA,
C-Sanıkların yargılaması için yapılan ve sonuçları itibariyle sanıklara yükletilebilecek nitelikte olan, 6
adet davetiye gideri 60,00 TL'den ibaret yargılama giderinin 5271 Sayılı CMK'nın 325 maddesi
uyarınca sanıklardan ayrı ayrı ve eşit olarak tahsiline, karar kesinleştiğinde 5271 Sayılı CMK.m.324/4
uyarınca Harçlar Kanunu hükümlerine göre yargılama giderinin tahsili için harç tahsil müzekkeresi
yazılıp, Mal Müdürlüğüne verilmesine,
D) Sanıklar hakkında konulan adli kontrol tedbirinin takdiren kaldırılmasına,
Dair, sanıklar müdafileri Av. Resul Tamur, Av. Ali Kahraman'ın yüzünde, sanıkların yokluğunda,
Cumhuriyet Savcısı Hacer Öztürk Yüksel huzurunda, isteme uygun tefhimden itibaren yedi gün
içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Ceza Dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karara
karşı belirtilen süre içerisinde ilgili yasa yoluna müracaat edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği

hususun ayrıca ve açıkça ihtarına oy birliğiyle verilen karar, açıkça okunup usulen anlatıldı.
24/11/2016
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