T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU
Soruşturma No : 2019/136952
Esas No
: 2020/13710
İddianame No : 2020/3241
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
MAĞDUR
ŞÜPHELİ

: K.H.
: AKIN GÜRLEK (TMK İle Görevli İstanbul 37.
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı)
: Buse SÖĞÜTLÜ

: Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef
Göstemek
: 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun md. 6/1;
SEVK MADDESİ
5237 sayılı TCK'nın 314/2, 63, 53/1
GÖZALTI TARİHİ
: 19.11.2019-21.11.2019 ( 2 GÜN)
SUÇ TARİHİ VE YERİ
: 18.03.2019 - İSTANBUL
DELİLLER
: İddia, şüphelinin savunması, İstanbul İl Emniyet
Müdürlüğü araştırma tutanakları, açık kaynak tespit
tutanağı, internet gazetesi sayfa örnekleri, şüpheliye
ait adli sicil ve nüfus kayıtları ile tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
SUÇ

Mağdur Akın GÜRLEK’in Terör kovuşturmalarında görevli İstanbul 37. Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı, bu kapsamda mağdurun başkanlığını yaptığı
mahkemede Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üye avukatlarının
yargılandığı anlaşılan DHKP-C terör örgütüne ilişkin davanın görüldüğü,
Bahsi geçen davaya ilişkin olarak şüpheli Buse SÖGÜTLÜ isimli şahsın kullanımında
olduğu anlaşılan https://twitter.com/busesogutlu link üzerinden üçüncü kişilere açık
olacak şekilde 18.03.2019 tarihinde “Hitler mezarından çıkıp gelse ve Akın Gürlek’in
sandalyesine otursa aşağı yukarı, hemen hemen aynı cümleleri kurardı
herhalde. Mesleki etiği, her şeyi geçtim; insanda biraz oturduğu sandalyenin
ağırlığı olur.” ibaresiyle bahsi geçen davaya ilişkin içeriğinde “yolculuk gazetesi” ibareli
içerisinde yine mağdurun adının geçtiği haber içeriğini(https://gazeteyolculuk.net/chd-vehhbli-avikatlarin-yargilandigi-davada-3uncuduruşma) paylaştığının anlaşıldığı,
Anlatıma konu edildiği üzere, şüpheliye ait olduğu anlaşılan twetter hesabından yapılan
paylaşımlarla, mağdur terörle görevli mahkeme başkanı olan Akın GÜRLEK’in 3713 sayılı
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yasanın 6. Maddesinde belirtildiği üzere silahlı terör örgütü niteliği bulunan DHKP-C silahlı
terör örgütüne ve dahi marjinal sol örgütlere hedef göstermek niteliğinde olduğu; bu haliyle
şüphelinin hukuki koruma altına alınan Terörle Mücadele eden kişileri hedef gösterme
eylemini işlemiş olduğu ve şüpheli hakkında bu hususta kamu davası açılmaya yeter delil elde
edildiği anlaşılmakla,
NETİCE-İ TALEP
Şüphelinin mahkemenizde yargılamasının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Şüphelinin hakkında TCK md 53/1'de yer alan belirli haklardan YOKSUN
BIRAKILMASINA,
Şüphelinin gözaltında geçirdiği sürelerin yargılama sonucu alacağı olası cezasından
MAHSUBUNA,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 23/03/2020

FATİH GÖNDÜZ 139800
İstanbul Cumhuriyet
Savcısı eimzalıdır
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