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ŞüphelB KazBm Güleçyüz tarafından kullanılan @gulecyuzk BsBmlB twBtter
hesabından;
09/06/2014 tar/h/nde "Fetullah Gülen: Genç kuşakların klas3kler3m3zden koptuğu b3r
dönemd3, d3l3n zeng3nl3ğ3 gelecek kuşaklara aktarılmalı." şekl/nde terör örgütü l/der/ Fetullah
Gülen'/n yorumuna yer verd/ğ/,
09/06/2014 tar/h/nde "Fetullah Gülen'3n d3lle 3lg3l3 sözler3 r3saleler3n sadeleşt3r3lmes3
bahs3nde yen3 b3r yaklaşımın 3şaret3 olab3l3r m3?" şekl/nde yorum yazdığı,
18/05/2015 tar/h/nde "Mısır'da Murs3'y3 dev3ren S3s3'ye karşı Türk3ye'de Erdoğan'ı
dev3rmeye çalışan ama beceremeyen 'Yerl3 S3s3' Gülen; öyle m3? Ne senaryo ama!" şekl/nde
yorum yazdığı,
17/06/2015 tar/h/nde "Yen3 Asya Fetullah Hocayı esk3den de eleşt3rd3, ş3md3 de
eleşt3r3yor ama maruz bırakıldığı l3nç ve tasf3ye operasyonuna da karşı çıkıyor" şekl/nde yorum
yazdığı,
19/09/2015 tar/h/nde "Vakt3yle tahş3yec3lere operasyon yapan da aynı devlet, ş3md3 bunu
Fetullah Gülen'e karşı suçlama aracı olarak kullanan da. Ger3s3 h3kaye" şekl/nde yorum
yazdığı,
25/11/2015 tar/h/nde "Fetullah hocayı 40 yıldır eleşt3rd3ğ3m3z hususlar bell3 ama
Hocanın 3lanını yayınladığımız k3tabında d3ne aykırı b3r şey varsa göster3n" şekl/nde yorum
yazdığı,
25/11/2015 tar/h/nde "Yen3 Asya 1974'te yolunu ayıran Fetullah Hocayı eleşt3rd3 ama
h3çb3r zaman tekf3r etmed3, d3n dışına atmadı, Pens3lvanya kard3nal3 demed3" şekl/nde yorum
yazdığı,
27/12/2015 tar/h/nde "B3z Fetullah Hocayı eleşt3rd3k ama bunu yaparken h3çb3r zaman
haşhaş3 sahte peygamber demed3k" şekl/nde yorum yazarak bu yazıya a/t bağlantı s/tes/ olarak
zaman.com.tr /s/ml/ s/teye de yönlend/rme yapıldığının görüldüğü,
16/07/2016 tar/h/nde "Cumhurbaşkanı Genel Sekreter3n3 alıp götüren 'Darbec3ler'
Erdoğan'ın kaldığı otel3 basıp bombalamak 3ç3n ayrılmasını beklem3şler öyle m3?" şekl/nde
yorum yazdığı,
16/07/2016 tar/h/nde "Saatler süren b3r 'Darbe g3r3ş3m3'nde 3kt3dar kanallarına h3ç
dokunulmuyor ve darbeye karşı 'kahramanca' d3renmeler3ne 3mkan ver3l3yor!!!" şekl/nde
yorum yazdığı,
18/07/2016 tar/h/nde "Israrla Fetullah hocanın 3ades3n3 3steyen 3kt3dar, ad3l yargılama
güvences3 vereb3l3yor mu? 'paralel' davalarındak3 vah3m 3hlaller ortada!" şekl/nde yorum
yazdığı,
30/05/2017 tar/h/nde "Reşat Petek: '15 Temmuzda darbe yapmasaydılar 2-3 yıl sonra
darbeye gerek kalmadan devlet3 ele geç3receklerd3' o zaman n3ye darbe yaptılar" şekl/nde
yorum yazdığı,
01/07/2017 tar/h/nde "15 Temmuz hesaplaşmasının darbe ve terörle h3çb3r alakası
olmayan masumların kıyımına dönüştürülmes3n3 h3çb3r h3cran sah3b3 kabul edemez" şekl/nde
yorum yazdığı,
12/02/2018 tar/h/nde "Balyozcu 'eğer bu darbe (15 Temmuz) öne alınmasaydı 6 yıl sonra
TSK'da f.ö.'cü olmayan general kalmayacaktı' d3yor. Eğer öyle 3d3yse bu hedefe varmak 3ç3n 40
yıldır çalıştığı söylenen örgüt n3ye 6 yıl daha beklemey3p darbe yapma ve herşey3 berbat etme
saçmalığına tevessül ett3?!" şekl/nde yorum yazdığı,
Şüphel/ Kaz/m Güleçyüz'ün ayrıca Genel Yayın Yönetmen/ olduğu Yen/ Asya /s/ml/
gazeten/n /nternet s/tes/nde de yayınlanan 16/12/2014 tar/hl/ köşe yazısında "Böyle hukuk
devlet3 olur mu?" başlığıyla "Zaman ve STV yönet3c3ler3ne d3z3 yönetmen, yapımcı ve
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senar3stler3ne yönel3k gözaltı operasyonunun gerçekleşt3r3ld3ğ3 pazar günü olayı yorumlamaya
çalıştık... Kend3n3ze yapılmak 3stend3ğ3n3 3dd3a ett3ğ3n3z darben3n m3s3llemes3n3 1 yıl sonra
medyaya darbeyle yapmaya kalkarsanız kom3k olursunuz... Gazetec3ler3n akıl dışı şüphelere
dayalı 3thamlarla görev yerler3nden alınıp gözaltı 3ç3n emn3yete götürülmes3, ülke 3ç3n yen3 b3r
utançtır... Hakkında gözaltı kararı ver3lenlere 3snat ed3len suçların aynı açıklamada s3lahlı
terör örgütü kurmak, yönetmek, üyes3 olmak, örgüt kapsamında sahtec3l3k, 3ft3ra olarak
sıralanması daha 3lk bakışta hukuk c3dd3yet3yle örtüşmeyen son derece tuhaf b3r tavrı 3le karşı
karşıya olunduğu 3zlen3m3 bırakmıyor mu... Keza zaman avukatının verd3ğ3 b3lg3ye göre 'T.C.
devlet3n3n egemenl3ğ3n3 ele geç3rmek amacıyla' d3ye başlayan gerekçen3n 'makul şüphe'ye
dayandırılması daha man3dar değ3l m3? L3stedek3 medya yönet3c3ler3 ve yarım asırlık yazı
hayatında d3n3 konulardan başka b3rşey yazmayan Ahmet Şah3n g3b3 kalemler m3 devlet3n
egemenl3ğ3n3 ele geç3rmek 3ç3n s3lahı terör örgütü kuracak, yönetecek, üyes3 olacak?!" şekl/nde
yer alan yazıyı gazete /nternet s/tes/nde yayınladığı,
Şüphel/ Kaz/m Güleçyüz'ün y/ne 23/12/2014 tar/h/nde Zaman gazetes/ ve STV /s/ml/
kanal yetk/l/ler/ hakkında yapılan soruşturmayla /lg/l/ "Tem3z b3r süreç öyle m3?!" başlıklı
gazeten/n /nternet sayfasında yayınlanan yazısında "Geçen haftaya damgasını vuran ve gerek
hukuk gerekse demokras3 tar3h3m3ze yen3 b3r kara leke olarak geçen medya darbes3, arkasındak3
saray desteğ3ne ve tak3b3ne rağmen b3r anlamda 'dağ fare doğurdu' dey3ş3ndek3 mesaja tekabül
eden b3r f3nalle sonuçlandı... Öyle anlaşılıyor k3 yaptırılmak 3stenen 3şlem3n hukuksuzluğu ve
buna yönel3k olarak gerek 3çer3de gerekse dışarıda ortaya çıkan olağanüstü kamuoyu tepk3s3yle
sarayın yoğun baskısı arasında sıkışıp kalan sorgu hak3m3 çıkış yolunu kend3nce böyle
zorlamalı tev3llerde aramak mecbur3yet3nde bırakılmış... Gülen hakkındak3 yakalama kararı da
f3yaskoyu örtmek 3ç3n ver3lm3ş g3b3 görünüyor." şekl/nde yer alan yazıyı gazete /nternet s/tes/nde
yayınladığı,
01/01/2014 tar/h/nden /t/baren şüphel/ Kaz/m Güleçyüz'ün Genel Yayın Yönetmen/
olduğu Yen/ Asya gazetes/n/n ger/ye dönük manşetler/nde yapılan /ncelemede;
31/01/2014 tar/hl/ gazetede "Asıl paralel kemal3st yapı" başlıklı manşet haber/n/n
/çer/ğ/nde "Hükumet-cemaat çatışması olarak sunulan olayların mantığı, kemal3st yapıyı 3şaret
ed3yor." şekl/nde haber/n yer aldığı,
03/02/2014 tar/hl/ gazetede "Genel yayın müdürümüz Kaz3m Güleçyüz Zaman'a
konuştu. Yen3 Asya ps3koloj3k harekatlara boyun eğmed3." şekl/nde haber/n yer aldığı,
09/03/2014 tar/hl/ gazetede "Ergenekon da mı sıfırlanıyor?" başlıklı haberde "Paralel
yapının MGK'da b3r numaralı tehd3t 3lan ed3lmes3yle eş zamanlı olarak Ergenekon ve bağlantılı
davalarla tahl3yeler3n hızlanması man3dar bulunuyor" şekl/nde haber/n yer aldığı,
13/03/2014 tar/hl/ gazetede "K3m k3me kumpas kuruyor" başlığı /le Samanyolu Yayın
Grubu Başkanı H/dayet Karaca'nın açıklamalarına yer ver/ld/ğ/,
15/12/2014 tar/hl/ gazetede "Basın hürr3yet3ne makul şüphe darbes3" başlığıyla "Zaman
ve STV yönet3c3ler3 dah3l çok sayıda gazetec3n3n 'T.C. Devlet3n3 ele geç3rmek amacıyla baskı
yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındığı 14 Aralık operasyonu Türk3ye nereye g3d3yor? d3ye
sordurdu." şekl/nde haber /çer/ğ/n/n yer aldığı,
19/12/2014 tar/hl/ gazetede "Bedel3 ağır olur" başlığı /le "Yoğunlaşan hak 3hlaller3
durdurulmazsa bunun 3çer3de ve dışarıda Türk3ye'ye ödeteceğ3 bedel ağır olur" şekl/nde
haber/n yer aldığı,
20/12/2014 tar/hl/ gazetede "B3r d3z3 hukuksuzluk" başlığıyla "Medyaya operasyonda
karar açıklandı. Günlerd3r bütün Türk3ye'y3 ve uluslararası kamuoyunu meşgul eden medya
operasyonu dün mahkemen3n verd3ğ3 kararla yen3 b3r safhaya taşındı" şekl/nde haber/n yer
aldığı,
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04/03/2015 tar/hl/ gazetede "Darbey3 deş3fre etmek ne zamandan ber3 suç?" başlığıyla
ver/len haberde "Baransu'nun tutuklanmasına sebep göster3len haber 3ç3n dönem3n taraf
yönet3c3ler3 konuştu. Ahmet Altan: Darbe planları ne zamandan ber3 devlet3n g3zl3 kalması
gereken b3lg3ler3sayılıyor?" şekl/nde haber/n yer aldığı, ayrıca başlığın altına şüphel/ Hal/l
İbrah/m Özdabak tarafından hazırlanan adl/yey/ tems/l/ b/r resm/n üzer/ne "Saray adalet3"
yazıldığı, Mehmet Baransu /s/ml/ şahsın kelepçelenerek götürüldüğü b/r kar/katürün yer aldığı,
07/03/2016 tar/hl/ gazetede "Bu nasıl hukuk3 süreç" başlığıyla "İkt3dar, Zaman ve
Boydak operasyonları 3ç3n hukuk3 süreçten söz ed3yor? ama olup b3tenler hukukun en temel
prens3pler3yle çel3ş3yor." şekl/nde haber/n yer aldığı,
17/07/2016 tar/hl/ gazetede "Darbec3ler kemal3st" başlığıyla ver/len haberde "Yurtta
sulh konsey3n3n Atatürkçü subaylardan oluştuğu bel3rt3ld3" şekl/nde haber/n yer aldığı,
09/02/2017 tar/hl/ gazetede "Bunu Türk3ye'ye yapmayın" başlığıyla "C3dd3
mağdur3yetlere yol açan OHAL 3hraç ve gözaltıları devam ed3yor" şekl/nde haber/n yer aldığı,
25/03/2017 tar/hl/ gazetede "Bylock gerçekte ned3r" başlığıyla "Bylock un cemaat3n
esrareng3z haberleşme programı değ3l, 1 m3lyar akt3f kullanıcısı olan google'ın uygulama
market3 3le dünya üzer3nde 1 m3lyar c3hazı ve 500 m3lyon akt3f kullanıcısı olan Apple Store'de
kullanıma sunulmuş ayrıca onlarca başka web s3tes3nden 3nd3r3me açılmış b3r haberleşme
uygulaması olduğu ortaya çıkmıştır." şekl/nde haber/n yer aldığı,
Şüphel/ savunmasında, genel yayın yönetmen/ olarak görev yaptığı Yen/ Asya
gazetes/n/n genel yayın pol/t/kasına bakıldığında suçlamaların yers/z olduğunu, amacının
FETÖ soruşturmaları sırasında mağdur/yetlere yol açılmamasına /l/şk/n uyarı ve eleşt/r/ yapma
olduğunu, suçlamaları kabul etmed/ğ/n/ beyan ett/ğ/,
Yukarıda şüphel/ Kaz/m Güleçyüz'e a/t tw/tter yorumları, Genel Yayın Yönetmen/
olduğu Yen/ Asya gazetes/nde yazdığı köşe yazıları ve /lg/l/ gazeten/n 01/01/2014 tar/h/nden
/t/baren haber /çer/kler/ b/rl/kte değerlend/r/ld/ğ/nde şüphel/n/n FETÖ/PDY s/lahlı terör
örgütünü ve bu örgüte yönet/c/ olan ya da üye olan şahısları masum veya mağdur göstermeye
çalıştığı, FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütüne /l/şk/n soruşturma veyakovuşturmaları mağdur
şahıslara yönel/k zulüm olarak göstermeye çalışarak kamuoyunda algı oluşturmaya özen
gösterd/ğ/, y/ne bu s/lahlı terör örgütünün g/zl/ haberleşme programı olduğu kes/n d/llerle
/spatlanan bylock programının herkes tarafından kullanılab/len b/r program olarak göstermeye
çalışarak FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütü yönet/c/ ve üyeler/n/n soruşturma ve yargılamaları
sulandırma g/r/ş/mler/ne yardımcı olduğu, s/lahlı terör örgütünü b/r cemaat g/b/ göstermeye
çalıştığı, örgüt l/der/ Fetullah Gülen'le /lg/l/ onun sözler/ne ve açıklamalarına yer vererek d/n/
b/r cemaat l/der/ g/b/ kamuoyuna lanse etmeye çalıştığı, bu şek/lde FETÖ/PDY s/lahlı terör
örgütünün ş/ddet, tehd/t ve ceb/r /çer/kl/ eylemler/n/ meşru göstermeye yönel/k eylemlerde
bulunduğu ve üzer/ne atılı FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütü propagandasını yapma suçunu
/şled/ğ/ kanaat/ne varıldığı,
ŞüphelB HalBl İbrahBm Özdabak'ın Bse YenB Asya gazetesBnBn karBkatürlerBnB
hazırlayarak gazetede yayınladığı, dosya BçerBsBnde mevcut şüphelBye aBt karBkatürlerBn
BncelenmesBnde;
05/02/2015 tar/h/nde dem/r parmaklıklar arasında bulunan b/r b/nanın resmed/lerek
b/nanın üzer/ne "Bank Asya" yazısının yazıldığı, bu b/nayı ateşe veren yüzü maskel/ b/r şahsın
resm/n/n yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
22/09/2015 tar/h/nde FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütü üyel/ğ/ suçlaması /le tutuklanan
Gültek/n Avcı'nın kelepçel/ b/r resm/n/n ve bu resm/n önünde hak/m cübbes/ g/ym/ş, kafası
kuma gömülmüş b/r şahsın resm/n/n yayınlandığı,
09/10/2015 tar/h/nde ç/zg/ f/lm karakter/ Ca/llou (Kayyu)'nun kelepçelenerek askerler
tarafından götürülmes/ne /l/şk/n b/r kar/katürün yayınlandığı, bu kar/katür /le FETÖ/PDY
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s/lahlı terör örgütünün yayın kanalı olan STV'n/n kapatılması ya da yönet/c/ler/ hakkında
soruşturma başlatılmasına yönel/k tepk/sel b/r kar/katür olduğunun anlaşıldığı,
29/04/2016 tar/h/nde cezaev/nde bulunan kadın b/r şahsın resm/n/n üzer/ne "17 Aralık'ta
Kur'an ve cevşen okuyan kadını tutukladılar" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün
yayınlandığı,
19/10/2016 tar/h/nde mektup zarfı üzer/nde cezaev/nde olan kadın b/r şahsın 2 bebeğ/n
resm/n/n yapılarak "Tutuklu, ham3le kadın 3k3z bebekler3n3 kaybett3", "Z3ndandan cennete
mektup" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
29/10/2016 tar/h/nde cezaev/nde bulunan 2 şahsın konuşmasına yer ver/lerek "Ben3
bylocktan yatırıyorlar, ya sen3" şekl/nde konuşma /çer/ğ/n/ yazdığı,
04/11/2016 tar/h/nde tem/zl/k yapan b/r şahsa a/t el/n resm/n/n yer aldığı ve b/r bayan
şahsa a/t resm/n yer aldığı kar/katür yanına "İhraç ed3len kadın savcı evlere tem3zl3ğe
g3d3yormuş", "S3z b3z3m davalarımıza bakan savcı değ3l m3yd3n3z?" şekl/nde yazının yer aldığı
kar/katürün yayınlandığı,
04/02/2017 tar/h/nde kucağında bebeğ/n/ taşıyan b/r annen/n resmed/lerek, resm/n
üzer/ne "1 günlük bebeğ3yle hastaneden adl3yeye sevk ed3len anne" ve 3 dal papatyanın
resmed/ld/ğ/ resm/n üzer/ne "Açık görüşte babasına vereceğ3 3 dal papatyası el3nden alınan 3
yaşındak3 çocuk" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
11/02/2017 tar/h/nde parmağını emen küçük b/r bebek resm/n/n üzer/ne "Gözaltında 17
gün, yen3 doğmuş bebeğe anne sütü verd3rmed3ler...", "De k3 Rabb3m adalet3 emrett3. A'raf
Sures3 29. Ayet"şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
19/02/2017 tar/h/nde "Down sendromlu bebeğ3n annes3n3 de tutukladılar" yazısının
altına Ayşe Sena /s/ml/ küçük b/r kız çocuğunun resm/n/n yapıldığı, resm/n yanına /se
"Annems3z yaşayamam" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
26/02/2017 tar/h/nde cezaev/ önünde ağlayan küçükb/r kız çocuğu /le dedes/n/n
resmed/ld/ğ/ kar/katürün üzer/ne "K3mseler görmed3 5 yaşındak3 torunumu k3ml3ğ3 yok d3ye
babasıyla görüştürmed3ler" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
05/03/2017 tar/h/nde "Paşam zulümde s3z3 geçt3ler" sözünü söyleyen erkek b/r şahsın
resm/n/ ve İsmet İnönü'yü andıran b/r şahsın resm/n/n yanına "Neeeyyy" şekl/ndesözün yer
aldığı kar/katürün yayınlandığı,
08/03/2017 tar/h/nde b/rçok bayan şahsın resm/n/n yer aldığı kar/katürün üzer/ne
"Şefkat kahramanlarına özgürlük" şekl/nde yazının yer aldığı kar/katürün yayınlandığı,
17/03/2017 tar/h/nde cezaev/nde ağlayan küçük b/r bebeğ/n resm/n/n üzer/ne
"Günlerd3r annen3n ak sütünü es3rged3ler" şekl/nde yazı olan kar/katürün yayınlandığı,
23/03/2017 tar/h/nde "Üstadım Nur'umuzu hapsett3ler" şekl/nde söz söyleyen b/r erkek
şahsın resm/ /le "O ş3md3 Nur'un ala Nur oldu" şekl/nde söz söyleyen Sa/d Nurs/'n/n resm/n/n
bulunduğu kar/katürün yayınlandığı,
05/04/2017 tar/h/nde cezaev/n/n dıştan görünüşüne /l/şk/n b/r resm/n bulunduğu, bu
res/m üzer/nde Sa/d Nurs/'n/n resm/n/n yer aldığı ve Sa/d Nurs/'ye /thafen "Kardeşler3m şuhuru selasey3 böyle b3re on kar veren medrese-3 yusuf3yede geç3rmek, elbette büyük b3r kardır."
şekl/ndek/ söze de kar/katüründe yer verd/ğ/,
Şüphel/ savunmasında, 15 Temmuz darbe g/r/ş/m/nden sonra genelde anneler/ /le
b/rl/kte cezaev/nde kalan bebekler/n ve küçük çocukların yaşadığı sıkıntıları bel/rtmek
amacıyla ve çocukların yer/n/n cezaev/ olmadığını, başka b/r çözüm bulması gerekt/ğ/
hususunda kar/katürler hazırladığını beyan ederek suçlamaları kabul etmed/ğ/,
Şüphel/ Hal/l İbrah/m Özdabak'ın Yen/ Asya gazetes/nde kar/katürler yaparak
yayınladığı, yukarıda gazetede yayınlanan kar/katürler/n /çerd/ğ/ yazı ve res/mler/n /ncelenerek
5

b/r bütün hal/nde değerlend/r/lmes/nde, şüphel/n/n FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütünü ve bu
örgüte yönet/c/ olan ya da üye olan şahısları masum veya mağdur göstermeye çalıştığı,
FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütüne /l/şk/n soruşturma veyakovuşturmaları mağdur şahıslara
yönel/k zulüm olarak göstermeye çalışarak kamuoyunda algı oluşturmaya özen gösterd/ğ/, y/ne
bu s/lahlı terör örgütünün g/zl/ haberleşme programı olduğu kes/n d/llerle /spatlanan bylock
programını alelade normal olarak kullanılan b/r haberleşme aracı olarak göstermeye çalışarak
FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütü yönet/c/ ve üyeler/n/n soruşturma ve yargılamaları sulandırma
g/r/ş/mler/ne yardımcı olduğu, bu şek/lde FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütünün ş/ddet, tehd/t ve
ceb/r /çer/kl/ eylemler/n/ meşru göstermeye yönel/k eylemlerde bulunduğu ve üzer/ne atılı
FETÖ/PDY s/lahlı terör örgütü propagandasını yapma suçunu /şled/ğ/ kanaat/ne varıldığı,
Yukarıda anlatılan gerekçelerle şüphel/ler/n yargılamasının mahkemen/zce yapılarak
sevk maddeler/ gereğ/nce AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA karar ver/lmes/,
Kamu adına talep ve /dd/a olunur.07/12/2018

YAVUZ ŞAHİN 125621
CumhurByet Savcısı
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