T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
BASIN SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No : 2017/185643
SÜRELİ İŞ
Esas No
İddianame No

: 2018/4175
: 2018/808

İSTANBUL(

İDDİANAME
) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- İSHAK YASUL,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ,

ŞÜPHELİ

: 2- YILMAZ YILDIZ,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ,

SUÇ

: Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak
: 14/12/2017 - İSTANBUL
: Terörle Mücadele Kanunu 6/2, TCK 53.maddeleri
:14/12/2017
tarihli
Tutanak,14/12/2017
tarihli
Özgürlükçü Demokrasi isimli gazete aslı,şüpheli
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Özgürlükçü Demokrasi Gazetesinin 14/12/2017 günlü nüshasının 4.sayfasında "Efrin
Darbeyi Tetikler" başlıklı haber içeriğinde terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya
yayınlamak suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma başlatıldığı,
Özgürlükçü Demokrasi isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü şüpheli İshak
Yasul'un alınan savunmasında özetle. Özgürlükçü Demokrasi Gazetesinin 14/12/2017 tarihli
nüshasının 4.Sayfasında "Efrin Darbeyi Tetikler" başlıklı haberin eser sahibi gazetemizin aynı
zamanda editörü olan adresini ve kimlik bilgilerini dosyaya sunduğum Fırat Benli olduğunu,
buu nedenle cezai sorumluluğunun bulunmadığnıı ayrıca söz konusu haber içeriğinde herhangi
bir terör örgütünün açıklamalarının yayımlanması amacının olmadığını, mevcut Ortadoğu'daki
siyasi konjektöre ilişkin durum tespiti ve yürütülen siyasi ve sosyal mücadelenin içeriğine dair

açıklamalara ilişkin olduğunu, haberin çeşitli haber ajanslarının takip edilmesi neticesinde
derlendiğini, herhangi bir suç unsuru içermediğinden Takipsizlik Kararı verilmesini beyan
etmiştir.
Özgürlükçü Demokrasi isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürünün bağlı
bulunduğu yetkili şüpheli Yılmaz Yıldız'ın avukatı tarafından verilen yazılı savunmasında
özetle, müvekkilinin yurtdışı seyahatinde olduğunu, soruşturmaya konu yapılan haber ile ilgili
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü İshak Yasul'un savunmasında belirttiği hususlar
çerçevesinde değerlendime yapılmasını beyan etmiştir.
14/12/2017 tarihli günlük yayımlanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin
4.sayfasında yer alan ""Efrin Darbeyi Tetikler" başlıklı haber içeriğinde "gelecekleri varsa..."
alt başlığı altında "Anf'den Mustafa Mamaya konuşan YPG komutanı Mehmut Berxvedan, Dış
İşleri Bakanı Çavuşoğlunun sözlerine yanıt verdi. Efrin'in her türlü saldırıya hazır olduğunu,
Efrin halkının topraklarını terk etmeyeceğini, Efrin halkının iradesi işgalci Türk Devleti ve
çetelerini yenilgiye uğratacak"şeklindeki açıklamalarının şüphelilerin üzerlerine atılı suçun
unsurlarını oluşturduğu anlaşılmıştır.
Şüphelilerin yargılanmalarının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına iddia ve talep
olunur.25/01/2018
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