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STANB L
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: 2016/51739
B RLE
RME ALEPL
: 2016/32791
: 2016/25849
DD ANAME
STANB L 2. ASL E CE A MAHKEMES NE
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MA D R

: K.H.
: RECEP TA
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: 1- H SE

P ERDO AN,
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: 2- NAN KI ILKA A,

M DAF

: A . SERCAN KORKMA ,
A.

S
S
TAR H E ER
SE K MADDES
DEL LLER

CAN KILI ,

:C
H
: 15/04/2016 STANB L
: TCK.
299/1-2, 53. M .
: İstanbul Cumhuriyet Ba savcılığınca düzenlenen re'sen
soru turma ba latmasına dair tutanak, Adalet Bakanlığı
Ceza İ leri Genel Müdürlüğünün 15/08/2016 tarihli
yazılarına ekli 29/07/2016 tarihli Bakanlık OLUR'u,
üpheli ifadeleri, nüfus ve adli sicil kaydı.
SOR

T RMA E RAKI NCELEND :

Günlük olarak yayımlanmakta olan Özgür Gündem gazetesinin 15/04/2016 tarihli
nüshasının 1. Sayfasında yayımlanan "Fitnenin ba ı bu zirvededir" ba lıklı haberde
"...'Mezhepçilik fitnedir' diyen Erdoğan'ın bir yandan DA 'i desteklemesi bir yandan da Kürt
dü manlığı yapması 'fitnenin ba ı zirvede' dedirtti" eklinde açıklamada bulunulduğu
anla ılmı tır.
Söz konusu haberde Cumhurba kanı'nın bir terör örgütünü desteklediği, Kürt dü manı
olduğu ve "fitnenin ba ı" olarak gösterildiği, bu ekildeki bir haberin ele tiri sınırı dı ına ta an
ve hakaret te kil eden bir yazı mahiyetinde olduğu kanaatine varılmı tır.
Şüpheliler hakkında 2016/48505 sayılı soru turma ile İstanbul 2. Asliye Ceza

Mahkemesine 2016/162 Esas numarası üzerinden Devletin Askeri Te kilatını Alenen
A ağılama suçundan kamu davası açıldığı anla ılmı tır.
Haberin eser sahibinin belli olmaması sebebiyle 5187 SY.nın 11/3. Maddesi uyarınca
sorumlu oldukları anla ılan gazetenin sorumlu yazı i leri müdürü İnan Kızılkaya ve bağlı
olduğu yetkili Hüseyin Aykol'un Ba savcılığımızca alınan savunmalarında, İnan Kızılkaya
haberde suç unsuru olmadığını beyan ederek suçlamaları reddetmi , Hüseyin Aykol ise
haberden ötürü sorumluluk kabul etmediğini beyanla suçlamaları reddetmi tir.
Şüpheliler hakkında TCK.nun 299/3 maddesi uyarınca kovu turma izni talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza İ leri Genel Müdürlüğünün 15/08/2016 tarihli yazısı ekinde bulunan
29/07/2016 tarihli Bakanlık OLUR'u ile kovu turma izni verildiği,
Her ne kadar, Avrupa İnsan Hakları Sözle mesinin 10/2. maddesinin yorumunda,
dü ünce ve ifade özgürlüğünün sadece toplumda beğenilen, kabul gören, zararsız veya
kayıtsızlık içeren bilgiler veya fikirler için değil aynı zamanda kırıcı, ok edici veya rahatsız
edecek olanlar için de geçerli sayılması ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz
unsurlarından olan çok seslilik, tolerans ve ho görünün gereği olduğu vurgulanmı ise de,
Şüphelilerin Özgür Gündem Gazetesinin 15/04/2016 tarihli nüshasının 1. Sayfasında
yayımlanan "Fitnenin ba ı bu zirvededir" ba lıklı haberde "...'Mezhepçilik fitnedir' diyen
Erdoğan'ın bir yandan DA 'i desteklemesi bir yandan da Kürt dü manlığı yapması 'fitnenin
ba ı zirvede' dedirtti" eklindeki beyanları ile;
Cumhurba kanı olan mağdurun tahkir ve tezyif edildiği, üphelilerin üzerlerine atılı
Cumhurba kanına Hakaret suçunu i ledikleri anla ıldığından;
Şüpheliler hakkındaki yargılamanın mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan
yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı CE ALANDIRILMALARINA karar
verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 23/08/2016
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: 2016/45233
: 2016/31968
N : 2016/25176
DD ANAME
STANBUL 2. ASL YE CEZA MAHKEMES NE

DAVACI
MA DUR
PHEL LER

: K.H.
: RECEP TAYY P ERDO AN, T.C Cumhurba kan
:1-H SEY N AYKOL,
:2- NAN KIZILKAYA,

SUÇ
SU TAR H VE YER
DEL LLER

: Cumhurba kan na Hakaret
: 08/04/2016 - STANBUL
:08/04/2016 tarihli Tutanak, Özgür Gündem
gazetesinin 08/04/2016 g nl n sha asl ,
pheli
savunmalar , 29/07/2016 tarihli Kovu turma iznine
dair Bakan oluru ve t m dosya kapsam
SORU TURMA EVRAKI NCELEND :

pheli H seyin Aykol'un Özg r G ndem isimli gazetenin olay tarihinde genel
yay n y netmeni, pheli nan K z lkaya'n n olay tarihinde gazetenin sorumlu yaz i leri
m d r oldu u, g nl k olarak yay mlanmakta olan Özg r G ndem isimli gazetenin
08/04/2016 tarihli n shas nda eser sahipleri belirtilmeksizin yap lan haberlerde zetle;
1. Sayfas nda " ahs in Ülkeyi Y k yor" ba l yla yay mlanan haberde "E
a '

'b a a
'
a S
a' a b 70 a
a b
,
2
a
a b b b
9
a
...", "Ya ben ya ülke diyor Bahçeli ve
Ergenekon'la ba a
a
a
a a a
a a E
a
katliam emirlerine devam etti. 'Kentleri bo alt p y kabiliriz' s zlerinden sonra'ya ba
e eceksiniz, ya ba vereceksiniz' diyerek K rtleri ve demokratik g leri tehdit etti"

eklinde a klamalara yer verildi i, gazetenin 7.sayfas nda yay nlanan habere

"E
a K
A
aS
" ba l n n at ld , yine gazetenin 8.sayfas nda
"2 Ya ndaki Bebe i Katlettiler" ba l yla yay mlanan haberde, "K rdistandaki soyk r m
sald r lar na ili kin C
ba a
Ta
E
a '
a a
a a
tehditlerinin hemen ard ndan irnex'in ( rnak) Silopiya (Silopi) il esinde devlet
g leri 70 ya ndaki Z lfiye alk ve 2 ya ndaki torunu Esra alk' katletti",
"C
ba a E
a ' ' a ,
' a a
a
a yeniden ilan
edilen soka a kma yasa n n ard ndan d n
retmenler kent d na kart ld ..."
eklinde a klamalara yer verildi i anla lm t r.

Gazetenin sorumlu yaz i leri m d r olan nan K z lkaya al nan savunmas nda,
su a konu haberlerin eser sahibinin olmad , e itli ajanslardan al nan haberler oldu u,
gazetecilik s n rlar i erisinde yorum ve ele tiri i erir nitelikte haber yap ld , ifade ve
bas n zg rl
kapsam nda de erlendirilmesi gerekti inden su lamalar reddetmi tir.
pheli H seyin Aykol talimatla al nan beyan nda kendisinin Ankara'da ikamet etti ini
gazetenin stanbul'da yap ld n , kendisinin gazetenin ba nda durup, birebir
kontrol n yapmad n , bu nedenle sorumluluk kabul etmedi ini, sorumlulu un yaz
i leri m d r nan K z lkaya'ya ait oldu unu beyan etmi tir.
Ancak dosyada mevcut bulunan gazete sahibi Ersin Bas n ve Yay nc l k Ltd.
irketi vekilinin vermi oldu u dilek eye ve Bas n Yasas n n 11/3. maddesinde yer alan
d zenlemeye g re pheli H seyin Akyol'un gazetede sorumlu m d r n ba l oldu u
yetkili durumunda oldu u anla lmaktad r.
Yukar da belirtilen s z konusu yaz larda rnak ve Silopi'de ya anan olaylarla ilgili
olarak Cumhurba kan aleyhinde a klamalarda bulunuldu u, bu a klamalar n ele tiri
ve ifade zg rl
s n rlar n a arak Cumhurba kan 'n a a layacak boyuta ula t ,
haberin ele tiri s n rlar i inde verilmesi m mk nken, katliam emirleri veren, tehditlerde
bulunan, soyk r m emirleri verip kelle avc l
yapan tabirleriyle Cumhurba kan 'n n
an lmas n n hakaret su unu olu turaca kanaatine var lm t r.
pheliler hakk nda TCK'nun 299/3. Maddesi uyar nca kovu turma izni talep
edildi i, Adalet Bakanl
Ceza leri Genel M d rl
n n 02/08/2016 tarihli yaz s
ekinde bulunan 29/07/2016 tarihli Bakan Olur'u ile kovu turma izni verildi i
anla lm t r.
A klanan bu gerek elere g re m snet su tan
t r
phelilerin
yarg lanmas n n yap larak eylemine uyan TCK.nun 299/1-2, 53. maddeleri uyar nca
a
a
aa
a a karar verilmesi,
Kamu ad na talep ve iddia olunur. 11/08/2016
MURAT NAM 39746
Cumhuriyet Savc s
e-imzal d r

T.C.
STANBUL
CUMHUR YET BA SAVCILI I
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: 2016/59480
: 2016/35522
: 2016/27945
DD ANAME
STANBUL 2. ASL YE CEZA MAHKEMES NE

DAVACI
PHEL

:K.H.
:1-H SEY N AYKOL,
:2- NAN KIZILKAYA,

M DAF
SU
SU TAR H VE YER
SEVK MADDES
DEL LLER

:A . ZCAN KILI , Ergenekon Caddesi 29-9Pangalt
34375 i li / STANBUL
:CUMHURBA KANINA HAKARET
:25/04/2016 STANBUL
:T
C
K
299/1-2, 53
: ikayet dilekçesi, 25/04/2016 tarihli Özgür Gündem
gazetesi, Adalet Bakanl
Ceza
leri Genel
Müdürlü ünün 09/09/2016 tarihli yaz lar na ekli
05/09/2016 tarihli dü ünce örne i, üpheli savunmas ,
nüfus ve adli sicil kayd , tüm dosya kapsam .
SORU TURMA EVRAKI NCELEND

Günlük olarak yay mlanmakta olan Özgür Gündem gazetesinin 25/04/2016 tarihli
nüshas n n 1. sayfas nda yay mlanan "Vah ete Saray ödülü" ba l kl haberin yay nland ,
haberin devam n n gazetenin 8. sayfas nda "Hac Birlik'in katili ödül alm " ba l kl yaz yla
sürdürüldü ü,
Haberde " rnak'da 3 Ekim 2015 günü özel harekat polisleri taraf ndan yaral halde
infaz edilerek, cans z bedeni z rhl arac n arkas na ba lan p yerde sürüklenmesi" olarak
belirtilen olayda rol adl iddia edilen emniyet mensubuna Cumhurba kan taraf ndan sanki bu
olaydan ötürü bilerek ödül verilmi gibi anlat mda bulunularak "Vah ete Saray Ödülü" eklinde
bir ba l k at ld , bu ekilde aç klamalar n yer ald haberin içerik bütünlü ü yan nda söz
konusu ba l n Cumhurba kan 'na yönelik alenen hakaret suçunu olu turabilece i
de erlendirilmi tir.
Haberin eser sahibinin belli olmamas sebebiyle 5187 SY.n n 11/3. Maddesi uyar nca
sorumlu olduklar anla lan gazetenin sorumlu yaz i leri müdürü nan K z lkaya savunmas nda,
yaz n n eser sahibinin olmad n , bu sebeple yaz dan kendisinin sorumlu oldu unu, ancak
yaz da Cumhurba kan na hakaret kas t ve niyeti bulunmad n belirterek suçlamalar

reddetmi tir. Gazete künyesine göre genel yay n yönetmeni olarak görülen ve sorumlu müdürün
ba l bulundu u yetkili durumunda olan Hüseyin Aykol da suçlamalar reddetmi tir.
Ancak söz konusu haberin ba l ve içeri i itibaruyla Cumhurba kan na yönelik alenen
hakaret suçunu olu turabilece i anla ld ndan sorumlu olan üpheliler hakk nda TCK.nun
299/3 maddesi uyar nca kovu turma izni talep edildi i, Adalet Bakanl Ceza leri Genel
Müdürlü ünün 09/09/2016 tarihli yaz s ekinde bulunan 05/09/2016 tarihli Bakanl k OLUR'u
ile kovu turma izni verildi i,
Tüm soru turma evrak kapsam itibar ile,
Özgür Gündem gazetesinin 25/04/2016 tarihli nüshas n n 1. sayfas nda "Vah ete Saray
ödülü" ba l kl haberin yay nland , haberin devam n n gazetenin 8. sayfas nda "Hac Birlik'in
katili ödül alm " ba l kl haber ile Cumhurba kan olan mü tekiyi tahkir ve tezyif etti i, Avrupa
nsan Haklar Mahkemesi ile Yarg tay yerle ik içtihatlar na göre ele tiri s n rlar n n a larak
hakaret suçunun i lendi i anla ld ndan;
üpheliler hakk ndaki yarg laman n mahkemenizde yap larak eylemlerine uyan
yukar da yaz l sevk maddeleri uyar nca AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA karar
verilmesi kamu ad na talep ve iddia olunur. 07/10/2016

DAVUT ZERMAN 107607
Cumhuriyet Savc s
e-im al d r

T.C.
STANBUL
CUMHUR YET BA SAVCILI I
BASIN BÜROSU
Soru turma No : 2016/73731
Esas No
: 2016/37327
ddianame No : 2016/29361
DD ANAME
STANBUL (2). ASL YE CEZA MAHKEMES NE
DAVACI
HBAR EDEN
MA DUR
ÜPHEL LER

:K.H.
:Cumhurba kanl Genel Sekreterli i
:RECEP TAYY P ERDO AN, T.C.Cumhurba kan
:1- NAN KIZILKAYA,

MÜDAF

:Av. SERCAN KORKMAZ,
:2- HSAN ÇARALAN,

MÜDAF

:Av. DEVR M AVCI ÖZKURT,

SUÇ
SUÇ TAR H
SEVK MADDES
DEL LLER

:Cumhurba kan na Hakaret
:31/05/2016
:T rk Ceza Kanunu 299/1-2, 53 maddeleri
:C.Ba kanl Genel Sekreterli inin suç duyurusu ve eki,
gazete asl , Adalet Bakanl
Ceza
leri Genel
Müdürlü ünün 06/10/2016 tarihli yaz lar na ekli
05/10/2016 tarihli dü ünce örne i,
üphelilerin
savunmas , nüfus ve adli sicil kayd .
SORU TURMA EVRAKI NCELEND :

Cumhurba kanl Genel Sekreterli inin 01/06/2016 tarih ve E.11041 say l yaz lar ile
Özgür Gündem Gazetesinin 31/05/2016 tarihinde yay nlanan "AYNI YER, AYNI
KAT L"ba l kl
haberde Cumhurba kan na hakaret suçunun i lendi i iddias yla
C.Ba savc l m za suç duyurusunda bulunuldu u,
C.Ba savc l m zca Özgür Gündem Gazetesinin sorumlu yaz i leri müdürü nal
KIZILKAYA'n n al nan ifadesinde, halen Özgür Gündem Gazetesinin sorumlu yaz i leri
müdürü oldu unu, ikayete konu Özgür Gündem Gazetesinin 31/05/2016 tarihli nüshas n n
1.sayfas nda "AYNI YER, AYNI KAT L" ba l kl yaz ve 8. sayfas nda yer alan haber ve
içeri inin Dicle Haber Ajans ndan al nd n , zaten 8. sayfada buna dair bir ibare oldu unu,
haberin dü ünce ve ifade özgürlü ü kapsam nda oldu unu, ya anm bir olay anlatan güncel,
kamuoyunun yak ndan takip etti i ve ilgilendi i haberin kaleme al nd n , Cumhurba kan na
yönelik hakaret kast olmad n ve bu amaçla da kaleme al nmad n beyan ederek üzerine
at l suçlamalar kabul etmedi i,
C.Ba savc l m zca Özgür Gündem Gazetesinin genel yay n yönetmeni hsan
1

ÇARALAN' n al nan ifadesinde, halen Evrensel Gazetesinde kö e yazar oldu unu, 31/05/2016
tarihi itibari ile Özgür Gündem gazetesinde genel yay n yönetmenli i yapt n , ikayete konu
Özgür Gündem Gazetesinin 31/05/2016 tarihli nüshas n n 1.sayfas nda "AYNI YER, AYNI
KAT L" ba l kl yaz ve 8. sayfas nda yer alan haberin eser sahibinin belli olmad n , haberin
Dicle Haber Ajans ndan al nm bir haber oldu unu, zaten gazetede genelyay n yönetmenli ini
bir günlük dayan ma amaçl sembolik olarak yapt n , gazetede yer alan haberlere ait
içeriklere müdahale yetkisi görmedi ini, ya anm bir olay anlatan güncel, kamuoyunun
yak ndan takip etti i ve ilgilendi i haberin kaleme al nd n , Cumhurba kan na yönelik
hakaret kast olmad n beyan ederek üzerine at l suçlamalar kabul etmedi i,
Özgür Gündem Gazetesinin 27/03/2016 tarihi itibariyle Genel Yay n Yönetmenin
görevinden ayr lmas sonras nda gazetede birçok ki inin Genel Yay n Yönetmeni görevini
üstlendi i, günlük gazetenin künyesinde Genel Yay n Yönetmeni olarak görülen ki ilerin
sorumlu müdürün ba l oldu u yetkili konumunda oldu unun bildirildi i ve suç tarihi itibar
ile genel yay n yönetmeninin üpheli hsan Çaralan oldu u,
Özgür Gündem Gazetesinin imtiyaz sahibi olan üpheli Kemal SANCILI'n n ise
herhangi bir cezai sorumlulu u bulunmamas nedeniyle hakk nda kovu turma yap lmas na yer
olmad na dair karar verildi i anla lm t r.
Her ne kadar, Avrupa nsan Haklar Sözle mesinin 10/2. maddesinin yorumunda,
dü ünce ve ifade özgürlü ünün sadece toplumda be enilen, kabul gören, zarars z veya
kay ts zl k içeren bilgiler veya fikirler için de il ayn zamanda k r c , ok edici veya rahats z
edecek olanlar için de geçerli say lmas ve bunun demokratik bir toplumun olmazsa olmaz
unsurlar ndan olan çok seslilik, tolerans ve ho görünün gere i oldu u vurgulanm ise de,
üpheliler hakk nda TCK.nun 299/3 maddesi uyar nca kovu turma izni talep edildi i,
Adalet Bakanl Ceza leri Genel Müdürlü ünün 06/10/2016 tarihli yaz s ekinde bulunan
05/10/2016 tarihli Bakanl k OLUR'u ile kovu turma izni verildi i,
Tüm soru turma evrak kapsam ile,
Özgür Gündem Gazetesinin 31/05/2016 tarihi ile 1. sayfas nda ve 8. sayfas nda yer alan
"AYNI YER, AYNI KAT L" ba l kl haberde yer alan;
ERDO AN'IN
EMR YLE
34
KÜRDÜN
SAVA
UÇAKLARIYLA
KATLED LD
ROBOSK 'DE K NC KATL AM
Roboskililerden Erdo an'a: K rtleri b yle katlederek bitiremezsin.
YER, SAAT VE KAT L AYNI ba l klar alt nda;
"Roboskililer 4 bu uk y l sonra bir kez daha Erdo an' n hedefi oldu. S n r ticareti
yapan Roboskililer, s n r hatt nda hayvan toplar ile bombaland . Ayn noktada ve saatte
ya anan katliamda Vedat Encu ya am n yitirdi, 4 ki i ise yaraland . HDP milletvekili
Ferhat Encu ise, ' kinci Roboski Katliam ' dedi" eklindeki ifadelerinin dü ünce ve ifade
özgürlü ü kapsam nda de erlendirilemeyece i,Cumhurba kan olan ma durun talimat yla
Kürt halk n n katliama maruz kald
eklindeki as ls z iddialarla ma durun tahkir ve tezyif
edildi i, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi ile Yarg tay yerle ik içtihatlar na göre üphelilerin
eyleminin hakaret suçu kapsam nda kald anla ld ndan;
üpheliler hakk ndaki yarg laman n mahkemenizde yap larak eylemlerine uyan
yukar da yaz l sevk maddeleri uyar nca AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA karar
verilmesi kamu ad na talep ve iddia olunur.26/10/2016

Umut TEPE-42093
stanbul Cumhuriyet Savc s
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E

N
N
N

T.C.
STANBUL
CUMHUR YET BA SAVCILI I
BASIN B ROSU
: 2016/41700
: 2016/33851
: 2016/26632
DD ANAME
STANBUL 2. ASL YE CEZA MAHKEMES NE

DAVACI
PHEL

: K.H.
: 1- NAN KIZILKAYA,

M DAF

:Av.ÖZCAN KILIÇ,

PHEL
SU
SU TAR H VE YER
SEVK MADDES
DEL LLER

:2-EM RE EREN KESK N,
: Cumhurba kanına Hakaret
: 23/03/2016 - STANBUL
: Türk Ceza Kanunu 299/1-2, 53
: 23/03/2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin sayfa
fotokopileri, adli ve nufüs kaydı, Adalet Bakanlığının
31/08/2016 tarihlikovu turma izin yazısı,
SORU TURMA EVRAKI NCELEND :

üpheli nan Kızılkaya'nın Özgür Gündem isimli gazetenin olay tarihinde sorumlu yazı
i leri müdürü, üpheli Emire Eren Keskin'inolay tarihinde gazetenin sorumlu yazı i leri
müdürünün bağlı bulunduğu yetkili olduğu, günlük olarak yayımlanmakta olan Özgür Gündem
isimli gazetenin 23/03/2016 tarihli nüshasının 1. Sayfasında "Erdo an' n Dedi i Oldu"
ba lığıyla bir haber yayımlandığı, haberde Belçika'da DA terör örgütü mensuplarının
gerçekle tirdiği bombalı terör eyleminin anlatıldığı ve ba sayfada fotoğraf kullanıldığı,
fotoğrafın altında "Avrupa Alarmda" ba lığı altında "Bombal sald r lar AKP ve Sarayla
i birli i halindeki DA
etesi stlendi..." eklinde metnin yazıldığı,
Haberin gazetenin 10.sayfasında tafsilatlı olarak "Erdoğan gösterdi DA vurdu"
ba lığıyla sürdürüldüğü, haberin içeriğinde "Erdo an ve Saray medyas n n srarl bir ekilde
'sizde de bombalar patlayabilir' diyerek i aret ettikleri Bel ika'n n ba kenti Br ksel d n sabah
art arda ger ekle tirilen sald r larla sars ld ..." eklinde açıklamalara yer verildiği
anla ılmı tır.
üpheli nan Kızılkaya'nın alınan ifadesinde söz konusu haberlerin Cumhurba kanına
yönelik hakaret suçunun unsurlarının olu madığı,ele tiri amacıyla yazıldığını beyan etmi tir.
üpheli Emire Eren Keksin''e davetiyeyle tebligat yapılmı , ancak buna kar ın savunma için
Ba savcılığımıza müracaat etmemi tir.
Söz konusu yazılarda Belçika'da meydana gelen terör eylemini gerçekle tiren DA
örgütüyle 'Saray' olarak yapılan tanımlamaylaSayın Cumhurba kanı kastedilerek i birliği
içinde oldukları, adeta Sayın Cumhurba kanının hedef göstermesiyle terör örgütünün eylem

yaptığının ileri sürüldüğü, Sayın Cumhurba kanının silahlı terör örgütü olan DA
ile
ili kilendirilmeye çalı ıldığı, bu açıklamaların ele tiri sınırlarını a ıp, ki inin eref ve
haysiyetini zedeleyici ifadeler olduğu kanaatine varılmı tır.
Gazetenin künyesinde sorumlu yazı i leri müdürü olarak Reyhan Çapan görülmü olsa
da, gazete tarafından ba savcılığımıza 22/03/2016 tarihinde verilen mevkute beyannamesinde
sorumlu yazı i leri müdürünün 23/03/2016 tarihi itibarıyla nan Kızılkaya olarak deği tirildiği
beyan edildiğinden sorumlu müdür nan Kızılkaya ile bağlı bulunduğu yetkili konumda olan
Emire Eren Keskin olduğu tespit edilmi tir.
üpheliler hakkında TCK'nun 299/3. Maddesi uyarınca kovu turma izni talep edildiği,
Adalet Bakanlığı Ceza leri Genel Müdürlüğünün 02/09/2016 tarihli yazısı ekinde bulunan
31/08/2016 tarihli Bakan Olur'u ile kovu turma izni verildiği anla ılmı tır.
üphelilerin yargılanmasının yapılarak eylemine uyan TCK.
299/1-2, 53.
maddeleri uyarınca
karar verilmesi kamu adına iddia ve talep
olunur. 20/09/2016
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