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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 2016 tarihli ''Berkin Elvan'ı Vurduğu İddia Edilen
Polis Görev Yerini Hatırlamadı'' ve Birgün isimle internet haber sitesini ''Berkin
Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi Katilin İtibarı Zedelenmesin'' başlıklı haberlerin
yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanmıştır.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açık kaynak tespit tutanağında
Cumhuriyetisimli internet haber sitesi üzerinden ''Berkin Elvan'ı Vurduğu İddia Edilen Polis
Görev Yerini Hatırlamadı'' başlıklı haberin yukarıda açık kimlikbilgileri yazılı olan Canan
Coşkun ve Ali Açar isimli şüphelilertarafından yapıldığının, Birgün isimli internet sitesi
üzerinden ''Berkin Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi Katilin itibarı Zedelenmesin''
başlıklı haberinyukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Cansever Uğur isimli şüpheli
tarafından yapıldığınıntespit edildiği anlaşılmıştır.
Şüpheli Canan Coşkun savunmasında özetle soruşturmaya konu haberi Ali Açar ile
beraber hazırladıklarını şüphelinin ismine ve ifadesine avukatlar vasıtasıyla ulaştığını,
şüphelinin ismini soyismineyer verilmeyecek şekilde haberi yaptıklarını, şüphelinin
fotoğrafına da avukatlar vasıtasıyla ulaştığını, fotoğrafları da tanınmayacak şekilde
verdiklerini, bu sebeple atılı suçlamaları kabulkabul etmediğini beyan ettiği,
Şüpheli Ali Acar savunmasında özetle soruşturmaya konu haberi Canan Coşkun ile
beraber hazırladıklarını kendisininsadece haberin ''açlık grevi sonlandı'' kısmından sonraki
Berkin Elvan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla avukatlarının yaptığıbasın açıklamasına yer
verdiğini, bu kısım dışında kalan haber ve içerikleri kendisine ait olmadığını soruşturma
içeriği ile ilgili herhangi bir bilgi belgeye haberinde yer vermediğini, atılı suçlamaları kabul
etmediğini beyan ettiği,
Şüpheli Cansever Uğur savunmasında yapmış olduğu eylemin gazeteciliğin doğasında
olan anı anınatoplumu ilgilendiren konuları servisi etmek olduğunu, haberini herhangi bir
yorum katmadan olduğu gibi yayınyaptığını, düşünce özgürlüğü ve haber alma özgürlüğü
kapsamında kaldığını beyan ettiği anlaşılmıştır
Cumhuriyet gazetesinin 11 Mart 2016 tarihli ''Berkin Elvan'ı Vurduğu İddia Edilen
Polis Görev Yerini Hatırlamadı'' ve Birgün isimle internet haber sitesini ''Berkin
Soruşturmasındaki Gizlilik Kararının Sebebi Katilin itibarı Zedelenmesin'' başlıklı haberlerin
içerikleri incelendiğinde haber içeriğinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2013/155787
soruşturma sayılı dosyasında şüpheli olarak bulunan polisin isminin Emin Y. şeklinde
belirtildiğinin ve haber içeriğinde şüpheli polis memurunun fotoğrafının tanınabilecek şekilde
yer verildiği anlaşılmıştır.

Berkin Elvan'ın ölümünün bir kısım terör örgütleri tarafından istismar edilerek
eylemlere gerekçe yapılması, DHKP/C terör örgütü 2013 yılı haziran ayında İstanbul ilinde
başlayan ve ülke geneline yayılan Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda çıkan
olaylarda polis müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 11 Mart 2014
tarihinde hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın isimli şahsın ölüm olayından sorumlu olduğunu
düşündüğü herkese karşı silahlı bombalı eylem gerçekleştirmekte, gerçekleştirdiği bu
eylemleri başta Basın Yayın olmak üzere çeşitli yöntemlerle duyurmaktadır. 31.03.2015
tarihinde Cumhuriyet Savcısımerhum Mehmet Selim Kiraz'ınAdalet Sarayı'ndaki Çalışma
odasındaDHKP/C örgüt mensubu Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol isimli şahıslar tarafından
rehin tutulduğu, akabinde şehit edildiğiolayda örgüt üyeleri bu eylemi Berkin Elvan isimli
şahıs için gerçekleştirdiklerini söylemiş, DHKP/C 444 nolu Şafak Yayla ve Bahtiyar
Doğruyol'un eylemi ile ilgili açıklaması başlığı altında bu eylemi duyurarak fotoğrafı ve sicili
yayınlanan polis memurununcezalandıracaklarını duyurmuştur. Bu sebeple soruşturmaya
konu haberlerleyüzü ve ismi açıklanan polis memurunun başta DHKP/C olmak üzere çeşitli
sol terör örgütlerinin hedefi olabileceği anlaşılmakla,
Şüpheliler hakkındaki yargılamanın mahkemenizde yapılarak eylemine uyan yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur. 21/11/2019
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