T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/43065
Esas No
: 2016/18849
İddianame No : 2016/1926
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI

: K.H.

ŞÜPHELİLER

:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 04/04/2016, İSTANBUL

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 04 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunun mevkute
örneği, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 04 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, ikinci sayfasında yer alan "4 Nisan
İradeleştiğimiz Gündür" , "20 Kadın Daha YPJ Saflarında" başlıklı imzasız yazılarda ''4 Nisan
2013'te kuruluşunu ilan eden ve tüm dünya kadınlarında bir umut yaratan YPJ, bugün
binlerce kadının katılımı ile büyüyor. Bugünün kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini
söyleyen YPJ savaşçıları, '4 Nisan hem önderliğimizin doğum günü hem de bizim
iradeleştiğimiz gündür' diyor...'' , ''Temel eğitim devrelerini tamamlayan 20 kadın, YPJ
saflarındaki yerini aldı. Arap ve Kürt Genç kadınların yer aldığı Şehit Nejbir Askeri Akademisi

bünyesinde başlatılan temel eğitim devresi tamamlandı....'' şeklindeki içeriklerde, dördüncü
sayfasında yer alan "YPS oluşumu Neyin Mesajı? Ahmed PELDA" başlıklı yazıda ''Türk ırk
devleti, Ermeni soykırımını kürtlere uyguluyor. Ancak içinde bulunduğu şartlara, zamana ve
mekana uyarlıyor. Son halka ise Sur ve Maraş örneğinde olduğu gibi Kürtlere ait mekansal
yapıları tamamen yıkmak ve başta Araplar olmak üzere başka yerlerden getirtilen insanları
yerleştirmek biçimindedir.....'' şeklindeki içerikte, altıncı sayfasında yer alan "Halkın
Özgürlüğü için Şehit Oldu" başlıklı imzasız yazıda ''Sur'da Saray'a bağlı devlet güçleri
tarafından infaz edilen üniversite öğrencisi Uğur Burakmak binlerce kişi tarafından son
yolculuğuna uğurlandı. Cenazede konuşan MEYA-DER Amed Şube Eşbaşkanı Hasan Pençe,
'Kürdistan'da şehit düşenler bu halkın eşit, özgür ve değerli bir yaşam sürmesi için şehit
düşüyorlar' dedi....'' şeklindeki içerikte, dokuzuncu sayfasında yer alan "Nisebinde Sıcak
Çatışmalar", "Şirnex Bombalara Direniyor" başlıklı imzasız yazılarda ''Sokağa çıkma yasağının
22'inci gününe girdiği nisebin'de direniş her geçen gün daha da büyüyor. Devlet güçleri ise
Giremira Mahalleside PKK'lilere ait mezar taşlarını kırdı....'', ''Devlet güçlerinin soykırım
saldırılarının 21'inci gününde devam ettiği Şirnex'te (Şırnak) önceki gece boyunca özyönetim
direnişinin olduğu mahalleler ağır bombardımana tutuldu. Mahallelere girme teşebbüsleri
başarısızlıkla sonuçlanan devlet güçleri, çevreyolu, özel harekatçıların merkezi Gümüştepe,
Çakırsöğüt Jandarma Tugayı ve Siirt yolu üzerindeki Sın u Ber bölgesine yerleştirdikleri tank,
top ve obüslerle kenti aralıksız bir şekilde bombardımana tuttu.'' şeklindeki içeriklerde,
onbirinci sayfasında yer alan "KJK: Direnişi Yükselteceğiz" başlıklı imzasız yazıda ''Komalen
Jinen Kurdistan-Kürdistan Kadınlar Topluluğu (KJK) Koordinasyonu, Kürt Halk Önderi
Abdullah Öcalan'ın doğum günü için yazılı açıklama yaparak, Abdullah Öcalan'a yönelik
geliştirilen ağırlaştırılmış tecride dikkat çekti....'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 04/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu

nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 04 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 22/04/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/46289
Esas No
: 2016/21023
İddianame No : 2016/2164

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİLER

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 06/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 06 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 06 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birinci sayfasında yer alan "Fatura
Ağır" başlıklı imzasız yazıda ''Saray'ın başlattığı savaşın faturası ağırlaşıyor. Ordu ve polisin
ağır kayıplar vermesi ülkeyi ve Saray'ı sarsarken, dün PÖH ve JÖH yine ağır darbe aldı..''
şeklindeki içerikte, sekizinci sayfasında yer alan "Silopiya'da Yeniden direniş Ateşi",
"Nisebinde Direniş Büyüyor" başlıklı imzasız yazılarda ''Özyönetimin direniş kalelerinden olan

Silopiya'da önceki gece yaşanan çatışmalarla direniş ateşi tekrar yakıldı. Sokağa çıkma
yasağının artık gündüzleri de konulduğu ilçelerde direniş yayılırken, yaralanan Bahatin
Tanguç isimli bir yurttaşı almak için ambulansın gidişi engellendi. Nisebin'de devam eden
direnişte ise devlet ağır kayıplar verdi.'', ''Devlet güçlerinin sokağa çıkma yasağı ile birlikte 24
gündür saldırılarını yoğunlaştırdığı Merdin'in Nisebin ilçesinde dün de şiddetli çatışmalar
devam etti....'' şeklindeki içeriklerde, dokuzuncu sayfasında yer alan "AKP'nin Yıkılacağı Gün
Yakın", "YPS:1 Binbaşı ve 24 Saray Çetesi Öldürüldü", "HPG: Ağır Silahlarla Eylem
Gerçekleştirildi", "8. 'Firmanda' Hezex" başlıklı yazılarda ''PKK Yürütme komitesi Üyesi
Kalkan, 'AKP içinde de isyan çıkmak üzere. Kürt halkı bütün siyasi toplumsal güçleri, kadıngençlik örgütleri hazır olmalıdır. AKP'nin yıkılacağı gün yakındır' dedi..'' , ''....YPJ
açıklamasında, 'Yaşanana çatışmalarda 1 binbaşı öldürülmüştür. Yine toplam olarak 20 PÖH
elemanı ve 4 JÖH elemanı öldürülürken 1 JÖH elemanı da yaralanmış, 1 YPS savaşçımız da
yaralanmıştır. 3 kepçe araç imha edilmiş, 1 kepçe araç darbelenmiş,4 zırhlı araç imha edilmiş,
1 zırhlı araç darbelenmiş, 2 tank kullanılamaz hale getirilmiş ve 3 tank da darbelenmiştir.'
denildi.'' , ''HPG Basın İrtibat Merkezi, gerilla güçlerinin Şirnex'te ağır silahlarla eylem
gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, Medya Savunma Alanlarına yönelik saldırıların
ayrıntıları yer aldı...'', ''Özyönetim ilanları sorası, devletin güçleri tarafından abluka altına
alınarak, tank ve toplarla dövülüp, yıkılan, yakılan eski bir Süryani kenti olan Hezex (İdil) tam
8. Kez yaşadığı bu Fermana yine direnişle cevap verdi...'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer
içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 06/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürü Reyhan ÇAPAN'a ait olduğunu beyan ettiği (Her ne kadar adı geçen,
ifadesinde yazı işleri müdürü olarak Reyhan ÇAPAN'ın sorumlu olduğunu belirtmiş ise de,
sorumlu yazı işleri müdürünün değiştiği ve belirtilen tarihte sorumlu yazı işleri müdürünün
İnan KIZILKAYA olduğu tespit edilmiştir.) görülmekle,

İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 06 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 06/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/43674
Esas No
: 2016/21025
İddianame No : 2016/2174

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 05/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 05 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 05 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, ikinci sayfasındaki ''Cizirê
Kantonu'nda İlk HPC-Jin Taburu'' başlıklı imzasız yazıda '' Rojava'nın Cizire Kantonundaki
Heseke kentinde özsavunma çalışmaları kapsamında Şehit Arjin adıyla ilk (Hezen Parastina
Cewheri) HPJ-Jin taburu kuruluşunu ilan etti...'' şeklindeki içerikte, dokuzuncu sayfasındaki
''Özgür ve Baş Eğmeyen Bir Hakikat'' başlıklı imzasız yazıda ''Kürt Halk Önderi Abdullah
Öcalan'ın 67'nci doğum günü için yazılı açıklama yapan KCK ve KJK koordinasyonları, Öcalan

şahsında tüm kürt halkının doğum gününü kutlayarak, 'Önder Apo toplumsal, özgür ve baş
eğmeyen bir hakikattir' dedi...'' şeklindeki içerikte, onuncu sayfasındaki ''Devrim Marşları İle
Direniş'', ''Gever Direnişi Sürüyor.'' başlıklı imzasız yazılarda '' .....Saldırılar tüm yoğunluğu ile
devam ederken, YPS/YPS JIN güçleri, saldırılarına karşı mahallelerde hoparlörlerden 'Oy
Kurdistan Kurdistan, nave te pir şerin e' adlı marşı çaldı....'' , ''Sıkıyönetim saldırılarına karşı
direnişin 24'üncü gününde devam ettiği Colomerg'in (Hakkari) Gever (Yüksekova) ilçesinde
çatışmalar dün sabah saatlerinde geceki sessizliğin ardından başladı. Cumhuriyet
Mahallesi'ne girmeye çalışan özel harekatçılar ile YPS ve YPS-JIN direnişçileri arasında kısa
süreli çatışma yaşandı...'' şeklindeki içeriklerde, ondördüncü sayfasındaki ''Ortadoğu Artık
Eskisi Gibi Yönetilemez'' başlıklı imzasız yazıda ''Bayık, 'Klasik iktidar anlayışlarıyla
Ortadoğu'ya barış ve istikrar getirmek mümkün değildir. Yine emperyalist kapitalist
yaklaşımla bölgede yeni düzen kurma çalışmalarının bir sonuç vermeyeceğini düşünüyoruz'
dedi. '' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli
silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla
saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi
otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri
eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir
kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 05/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürü Reyhan ÇAPAN'a ait olduğunu beyan ettiği (Her ne kadar adı geçen,
ifadesinde yazı işleri müdürü olarak Reyhan ÇAPAN'ın sorumlu olduğunu belirtmiş ise de,
sorumlu yazı işleri müdürünün değiştiği ve belirtilen tarihte sorumlu yazı işleri müdürünün
İnan KIZILKAYA olduğu tespit edilmiştir.) görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı

içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 05 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 06/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/46383
Esas No
: 2016/21081
İddianame No : 2016/2179

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİLER

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 10/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 10 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 10 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, sekizinci sayfasında yer alan
"Nisebin'de Askeri Cunta", "Şirnex'te Saray Talimatı ile Yıkım" başlıklı imzasız yazılarda
''Nisebin'de devlet güçleri, kayıplarını saklayamaması ve özel harekatçılar arasındaki
tepkilerin artması nedeni ile köşeye sıkıştı. Bunun üzerine yeni katliam planlarını devreye
koymaya çalışan devlet, çareyi valiyi görevden alarak yerine askeri cuntayı devreye koymakta
buldu...'' , ''YPS ve YPS-Jin direnişçilerinin Şirnex'te direnişi tüm kente yayması üzerine devlet

güçleri, Erdoğan'ın 'kentleri yıkın' talimatı doğrultusunda tüm kente eşzamanlı bombardıman
başlattı. '' şeklindeki içeriklerde, dokuzuncu sayfasında yer alan "YPS:Kutsal Direnişimiz
Sürüyor" başlıklı imzasız yazıda ''...YPS tarafından yapılan açıklamada şunlar belirtildi:
'Şehitlerimizin yolunda, faşist Saray çetelerine karşı mücadele ruhu direnmeye ve bu direniş
ateşini yakmaya devam edeceğiz.' Ablukanın sürdüğü Şirnex'te YPS'li savaşçının yaşamını
yitirdiğini belirten YPS, çatışmalarda 1 PÖH'ün öldüğünü açıkladı....'' şeklindeki içerikte,
onuncu sayfasında yer alan "Avesta: Özgürlüğümüze Sahip Çıkalım" başlıklı imzasız yazıda
''AKP yetkililerinin 'PKK 2013 yılı koşullarına dönmesi gerekiyor.' açıklamalarına dikkat çeken
Avesta, 'Türk devleti sıkışmış durumda. Bundan dolayı çözümden bahsediyor. AKP'nin peşine
takılan bazı Kürtler de PKK'nin 2013 koşullarına dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Kuzey'de
yürütülen direniş, İmralı direnişinin bir halkasıdır. İmralı ve halkın direnişi çözümü
getirecektir' dedi. '' şeklindeki içerikte, onikinci sayfasında yer alan "YPG'den Çatışma
Bilançosu" başlıklı imzasız yazıda ''...YPG açıklamasında, 'Çetelerin havan ve cehennem
toplarıyla, Grad ve el yapımı füzelerle sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları da aralıksız bir
biçimde devam etmiştir. Bu saldırılar sonucunda 5 sivil yurttaş şehadete ulaşmış, 16
yurttaşımız ise yaralanmıştır. Son iki gün içinde yaşanan çatışmalarda güçlerimiz çetelere ağır
darbeler vurmuştur...'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan
başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran,
güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 10/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürü Reyhan ÇAPAN'a ait olduğunu beyan ettiği (Her ne kadar adı geçen,
ifadesinde yazı işleri müdürü olarak Reyhan ÇAPAN'ın sorumlu olduğunu belirtmiş ise de,
sorumlu yazı işleri müdürünün değiştiği ve belirtilen tarihte sorumlu yazı işleri müdürünün
İnan KIZILKAYA olduğu tespit edilmiştir.) görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve

faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 10 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 06/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/40315
Esas No
: 2016/21333
İddianame No : 2016/2210

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI

: K.H.

ŞÜPHELİLER

:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
İSTANBUL

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL Ergenekon Cd. No.29-9 Pangaltı 34375 Şişli /

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 28/03/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 28 Mart 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 28 Mart 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, dokuzuncu sayfasında yer alan "Ölü
Toprağını Üstünüzden Atın Direnişe Destek Olun ", "Gever Direnişi Sürüyor", "Özel Tim Ağır
Kayıp Verdi", "YPS: On Özel Hareketçı Öldü", "Devlet Mahallelere Giremiyor" başlıklı imzasız
yazılarda ''Direnişin tüm görkemi ile sürdüğü Şirnex'te Halk Meclisi, tüm halka çağrı yaptı.
Meclis, 'Biz bu savaşı çoktan kazandık. Halkımıza çağrımız; ölü toprağını üzerinden atın' dedi.

'' , ''Sıkıyönetim kuşatması ve yoğun saldırılara karşı direnişin 2 haftayı geride bıraktığı
Colemerg'in (Hakkari) Gever (Yüksekova) ilçesinde önceki akşamdan itibaren top atışları
başladı. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Sinava (Kamışlı) Köyü'nde bulunan
Kamışlı Karakolu'ndan Orman, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerine belli aralıklarla top
atışları yapıldı...'' , ''.....Halkı zorla göçertmek için yasak başlamadan günler önce direniş
mahallelerini havan toplarıyla bombalayan devlet güçleri, yasak ilan edildiği gün aralarında
JINHA muhabiri Gülfidan Ataman'ın da bulunduğu 4 kişiyi yaraladı....'' , ''...Halkın Sivil
Savunma Birlikleri- YPS Genel Koordinasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Faşist
Saray çetelerinin özsavunma alanlarına saldırıları karşısında Özsavunma Birliklerimizin
direnişi ve eylemleri de devam etmektedir.'...'' , ''.....ağır silahlar, tank, top ve havanlar
kullanarak günlerdir mahallelere girmeye çalışan, ancak bir adım dahi ilerleyemeyen devlet
güçleri her denemesinde geri çekilmek zorunda kalıyor. Dün sabah saatlerinde şiddetli
patlamanın meydana gelmesinin ardından ise mahalleleri dört bir yandan kuşatmaya alan
devlet güçleri yoğun bombardımana başladı....'' şeklindeki içeriklerde, onuncu sayfasında yer
alan "Ey Eruh Bütün Dünya Sesini Duyacak" başlıklı imzasız yazıda ''Kürt Özgürlük
Mücadelesi'nin öncü komutanlarından Mahsum Korkmaz, mücadele tarihinin en önemli
taşlarındandı. 15 Ağustos'ta Dihe'de yapılan özgürlük eyleminden sonra 'Ey Eruh bugün
küçüksün ama yarın bütün dünya sesini duyacak.' sözleri, bugün Kürt Özgürlük
Mücadelesi'nin geldiği noktanın öngörüsüydü.'' şeklindeki içerikte, onüçüncü sayfasında yer
alan "Musul'da HPG Tarihi Rol Oynayacaktır" başlıklı imzasız yazıda ''Irak ordusunun
koalisyon desteğiyle Musul'u kurtarmak için Maxmur'da başlatmış olduğu operasyona işaret
eden Goran Hareketi Maxmur sorumlusu Mihemed Hemid, HPG ve YJA STAR güçlerinin de
hamleye katılmasının önemli olacağına dikkat çekti....'' şeklindeki içerikte, gazetenin Bınevş
isimli ekinin üçüncü sayfasında yer alan "Özyönetim Direnişinin Mizgin'i Oldu" başlıklı
imzasız yazıda ''Kürdistan'da özyönetim taleplerine karşı devletin, halklara cevabı sıkıyönetim
uygulamaları ve vahşice katliamlar oldu...'' şeklindeki içerikte, dört ve beşinci sayfasında yer
alan "Garza'nın Tanrıçaları, Jiyan Amargi" başlıklı yazının içeriğinde ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 28 Mart 2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği

yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 06/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği (Her ne kadar adı geçen, ifadesinde yazı işleri
müdürü olarak Reyhan ÇAPAN'ın sorumlu olduğunu belirtmiş ise de, sorumlu yazı işleri
müdürünün değiştiği ve belirtilen tarihte sorumlu yazı işleri müdürünün İnan KIZILKAYA
olduğu tespit edilmiştir.) görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 28 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 10/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü SuçlarSoruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/52226
Esas No
: 2016/21419
İddianame No : 2016/2221
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ŞÜPHELİLER

:1-HÜSEYİN AYKOL,

:2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 22/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 22 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 22 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde; gazetenin beşinci sayfasında '' Yeter
Artık Duyun Bu Sesi '' başlıklı imzasız yazıda '' Devlet güçlerinin soykırım ve imha saldırılarına
karşı onurlu bir mücadeleveren özyönetim şehitleri, kendi memleketlerinde toprağa veriliyor.
Jehat Doğma 'nın cenaze töreninde konuşan anne Kıymet Doğma, ' Yeter artık duyun bu sesi'
sözleriyle devletin savaş politikasına isyan etti '', şeklindeki, sekizinci sayfasında '' Bu Vahşet
Rapora Sığmaz '' başlıklı imzasız yazıda '' HDP, Cizir'de aralık ayında başlayan abluka boyunca,
177 kişi vahşet bodrumlarında olmak üzere 251 insanın acımasızca katledilmesini
raporlaştırdı '' şeklindeki, dokuzuncu sayfasında '' Top Atışları Direnişe Çarpıyor '' başlıklı
imzasız yazıda '' Özyönetim direnişinin 39'uncu gününde devlet güçlerinin yoğun saldırılarına
rağmen direnişin sürdüğü... '' şeklindeki, '' Gerilla Eylemleri Sürüyor '' başlıklı imzasız yazıda ''
HPG Basın İrtibat Merkezi - BİM tarafından yapılan günlük basın açıklamasında, gerilla
eylemlerinin sonuçları duyuruldu. Açıklamaya göre, Colemerg'de (Hakkari) 3, Amed'de3,
Bedlis'te (Bitlis) ise 1 asker öldürüldü '' şeklinde , ''Nisebin'de Yoğun Top Atışları'' başlıklı

imzasız yazıda '' YPS Genel Koordinasyonu, Nisebin'de halka saldıran 4 özel harekatçının
öldürüldüğünü açıkladı '' şeklindeki;
İiçeriklerde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının
bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı
mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran,
meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini
kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin
propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin
suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 22/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 06/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 22 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 10/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/50055
Esas No
: 2016/21571
İddianame No : 2016/2244
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİLER

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 16/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 16 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 16 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birinci sayfasında ''Halkın Özgürlüğü
İçin Canını Verdi. '', ''Farqin'e Ağır Bombardıman'' başlıklı imzasız yazılarda ''Devlet güçleri ile
girdiği çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Mesut Kızılsoy, Muş'ta, Gever'de evinde katledilen
Yusuf aşan ise Colemerg'de son yolculuğuna uğurlandı. Baba Kızılsoy cenaze töreninde

'Oğlum halkının özgürlüğü için canını verdi.' dedi.'' , ''Kürdistan'da süren özyönetim
direnişleri tüm saldırılara karşın sürüyor. Farqin'de 10 mahallede yasak ilan edilirken,
Gever'deki yasak tüm ilçeye yayıldı, Nisebin'de havan atışlarından köyler de nasibini aldı. YPS
ise, direnişin devam edeceğini vurgulayarak 23 PÖH ve JÖH'ün öldüğünü duyurdu.''
şeklindeki içeriklerde, sekizinci sayfasında ''Halka Hesap Vereceksiniz!'', ''Silopiya'da Yıkım ve
Direniş'' başlıklı imzasız yazılarda ''......Görüşmeler sırasında HDP Muş Milletvekili Ahmet
Yıldırım, tasarıyla, ülkenin tamamında tarihi yerleşkelerin rant eksenine imarlaşmaya
açılmasının hedeflendiğini vurgulayarak 'Yaptığınız yıkım, talandan kaynaklı tazminatlara halk
yüzüne dahil bakmayacak, hesabı yargı önünde verilecektir.' dedi.'' , ''4 Nisan gecesi devlet
güçleri ve YPS/YPS-Jin güçleri arasında yaşanana çatışmalar sabah saatlerine kadar devam
ederken, sabah erken saatlerde ikinci bir emre kadar 'sokağa çıkma yasağı' ilan edildi. 8 sivil
ve 5 YPS/YPS-Jin yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.....'' şeklindeki içeriklerde,
dokuzuncu sayfasında ''Farqin'e Ağır Bombardıman '', ''Şirnex'te Bombardıman'' başlıklı
imzasız yazılarda ''Kürdistan'da süren özyönetim direnişleri devletin tüm saldırılarına rağmen
sürüyor. Farqin'de 10 mahallede yasak ilan edilirken, Gever'deki yasak tüm ilçeye yayıldı,
Nisebin'de havan atışlarından köyler de nasibini aldı. YPS ise, direnişin devam edeceğini
vurgulayarak 23 PÖH ve JÖH'ün öldüğünü duyurdu.'' , ''Direnişin 33 gündür devam ettiği
Şirnex'te önceki geceden bu yana Yeni ve Bahçelievler mahalleleri aralıksız, tank, obüs ve
toplarla bombalanıyor. Mahallelere girme girişimlerine karşı YPS/YPS-Jin direnişi ile
karşılaşan devlet güçleri, kentte bombardımanını sürdürüyor....'' şeklindeki içeriklerde,
onuncu sayfasında ''AKP Kürtler Şahsında İnsanlığı Yok Ediyor.'', ''Mehmet Tunç'un Çağrısına
Koştu!'' başlıklı imzasız yazılarda ''.....Erdoğan'ın sadece Kürtleri katletmediğine değinen
Bayık, 'Çünkü Sur'da katledilen sadece Kürtlerin kültürü değildi. Kürtler şahsında insanlığa
karşı düşmanlık yapıyor' diye belirtti....'' , ''Kürt halkın özyönetim talebine yönelik saldırılarda
yaşamını yitiren yüzlerce gençten biri de, daha 17 yaşında olan Hüseyin Dayan. Cizir'de
yaşanan vahşete karşı Cizir Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet Tunç'un çağrısıyla yollara
düşenlerden biri oldu Hüseyin Dayan....'' şeklideki içeriklerde ve ayrıca diğer tüm içerik ve
görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,

Adı geçen ''Özgür Gündem'' gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 16/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip

olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 06/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürü İnan KIZILKAYA'ya ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 16 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 11/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/40298
Esas No
: 2016/21607
İddianame No : 2016/2251

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ

:Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Cd. No.29-9 Pangaltı 34375 Şişli / İSTANBUL

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 27/03/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 27 Mart 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 27 Mart 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, sekizinci sayfasında yer alan "Şirnex'te
Görkemli Direniş Sürüyor", "Cehşler Cehşliğini Yapıyor" başlıklı imzasız yazılarda ''Şirnex'te
devletin 'Çöktürme' isimli soykırım planına karşı özyönetim direniş güçleri mahalle mahalle
savunmasını sürdürüyor. Kapsamlı saldırıların bir parçası olarak korucular da Şirnex'te halk
düşmanlığını geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiriyor.'' , ''Devletin soykırım
saldırılarının devam ettiği Şirnex'te operasyona katılan bini aşkın korucunun nasıl
konumlandırıldığını, bizzat korucular anlattı. KCK yetkilileri ve Kürt siyasal hareketinin

defalarca ikaz etmesine rağmen saldırılara katılarak güncel Hamidiye Alayları'nı oluşturan
korucular, saldırılardaki yerlerini alıyorlar...'' şeklindeki içeriklerde, dokuzuncu sayfasında yer
alan "Gever'de 1 PÖH Öldü" başlıklı imzasız yazıda ''Kuşatma ve saldırının 15'inci güne girdiği
Colemerg'in (Hakkari) Gever (Yüksekova) ilçesinde önceki akşam saatlerinde yaşanan
çatışmalarda bir Polis Özel Harekatçı (PÖH) yaşamını yitirdi, biri ise ağır yaralandı...''
şeklindeki içerikte, onuncu sayfasında yer alan "Dirilişin Efsanevi Komutan EGİT" başlıklı
yazıda ''PKK'nin ilk komutanı olan Mahsum Korkmaz'ın (Egid) bugüne kadar yayınlanmamış
fotoğraflarına ulaşıldı. Efsanevi komutan Egid'in kardeşi Fehmi korkmaz, yüzyıllardır
küllenmiş bir ateşin tekrar yakılarak diriltilen Kürt halkının özgürlük mücadelesinin bugün
milyonlarca Egid'le devam ettiğini ifade etti.'' şeklindeki içerikte, ondördüncü sayfasında yer
alan "Birlik Üzerine" başlıklı yazıda ''Denklem şudur: Türkiye şu anda olduğu gibi yönetilemez
ve yeni tarzda bir yönetim ve yaşam için ufukta hiçbir düzen içi çözüm, seçenek görünmüyor.
Devrimci yapıların birliği işte bu tabloda gündemleşiyor. Türkiyeli devrimci örgütlerin
Cizre'nin, Sur'un yaşandığı tabloda, bu, kıyıcı bir faşist terör karşısında kader ortaklığı
beyanıdır....'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer tüm içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen ''Özgür Gündem'' gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 27 Mart 2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 06/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürü Reyhan ÇAPAN'a ait olduğunu beyan ettiği (Adı geçen her ne kadar yazı
işleri müdürünün Reyhan ÇAPAN olduğunu beyan etmiş ise de, belirtilen tarihte yetkili yazı
işleri müdürünün İNAN KIZILKAYA olduğu tespit edilmiştir.) görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,

baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 27 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 11/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/50991
Esas No
: 2016/21879
İddianame No : 2016/2294
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
: K.H.
ŞÜPHELİ
: 1- HÜSEYİN AYKOL,
SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 17/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
17.04.2016 tarihli Özgür Gündem gazetesinin incelenmesinde ;
1.sayfasında " AKP ve saray'a katliam ve gözaltı operasyonları konusunda büyük uyarı :
KOPUŞ YAŞANIR " şeklindeki yazı içeriğinde;
5.sayfasında "Başak ve Erdoğan zılgıtlarla uğurlandı , değerlerimize sahip çıkacağız , AKP
devleti yenilecektir " şeklindeki yazı içeriklerinde;
9.sayfasında "sağ yakalayıp infaz ettiler " şeklindeki yazı ve içeriğinde , aynı sayfada " YPS:
Devlet varlık gösteriyor" şeklindeki yazı içeriği ve görselinde aynı sayfada " HPG'den
açıklama" şeklindeki yazı içeriğinde;
10.sayfasında "Kahramanlığın nasıl yaşatılacağını gösterdi " şeklindeki yazı ve içeriğinde ;
11.sayfasında Suat BOZKUŞ tarafından yazılan " Baş eğmek ve baş kaldırmak " şeklindeki yazı
ve içeriğinde ;
14.sayfasında Muzaffer AYATA tarafından yazılan "Psikolojik savaşı doğru karşılamalı " başlıklı
yazı ve içeriğinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli
silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla
saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi
otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri
eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir
kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu

olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 17/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 06/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 17 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.12/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/46649
Esas No
: 2016/21902
İddianame No : 2016/2296
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 07/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 07/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
07 Nisan 2016 tarihli Özgür Gündem isimli derginin incelenmesinde 2.sayfasında Dilzar DİLOK
tarafından yazılan 'Önderliğin doğumu,hakikatın doğumudur' başlıklı yazı içerğinde,
5.sayfasında ' Direnişte tek yürek oldular', 'Kahramanlarımızı unutmayacağız' şeklindeki
içeriklerde,8.sayfasında ' HPG:11 asker öldürüldü', 'YPS:6 özel harekatçı öldürüldü' ,'Silopiya
göçe ve bombardımana direniyor','Şirnex'te direniş kırılmıyor' şeklindeki içerik ve
görsellerde, 10.sayfasında ' Koparıldığı topraklarda ölümsüzleşti' şeklindeki başlık veyazı
içeriğinde ,12.sayfasında 'Şengal'de savaşçı iki kardeş aynı mevzide' şeklindeki yazı içeriği ve
görselinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının
bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı
mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran,
meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini
kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin
propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin
suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip

olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 07/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 7 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 12/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/52673
Esas No
: 2016/22858
İddianame No : 2016/2395
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 21/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 21/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
21 Nisan 2016 tarihli Özgür gündem isimli gazetenin incelenmesinde ;
5.sayfasında " mücadele büyütülmeli ,zafer yakındır" şeklindeki içerikde ;
6.sayfasındaki " soykırım operasyonları sürüyor :35 gözaltı " şeklindeki içerikte ;
8.sayfasında " HPG : Mücadele yükseliyor , HPG den YPS 'ye kutlama : insanlık mücadelesidir
yürüttüğümüz , YPS: 45 özel harekatçı öldürüldü " şeklindeki içerik ve görselde ;
9,sayfasında " nusaybinde kesintisiz direniş , özel harekatçılar enkaz altında ', onlarca ev
ateşe verildi " şeklindeki içeriklerinde ve diğer içerik ve görsellerinde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu

olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 07/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 21 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 18/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/46635
Esas No
: 2016/22986
İddianame No : 2016/2381
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 09/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 09/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
09.04.2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenemsinde;5.sayfasında ' Bu uğurda
canımız feda' ,'Sayar sloganlarla uğurlandı' başlıklı yazı içeriklerinde,6.sayfasında ' Katil polisi
aklama çabası' başlıklı yazı içeriğinde,8.sayfasında ' Son teknolojiye karşı direniş' ,' Qilaban'da
7 asker öldü' ,'YPS:Eylemler devam ediyor' başlıklı yazı içerikleri ve görselinde,9.sayfasında '
Kurtuluşumuz ortak mücaderle' ,' Kürdün kalbi için seferberliğe' başlıklı yazı
içeriklerinde,10.sayfasında ' Ölüm ecelsizdir bu memlekette' başlıklı yazı
içeriğinde,11.sayfasında ' Direnmek gerekir mi ?' başlıklı yazı içeriği ve
görselinde,14.sayfasında ' AKP faşizmi ve çıkış yolu' başlıklı yazı içeriğinde ve ayrıca diğer
içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,

5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 07/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu ve ayrıca
terörle mücadelede görev almış kamu görevlisinin kimliğinin açıklandığı anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 9 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.20/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/52637
Esas No
: 2016/23122
İddianame No : 2016/2428
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
MÜŞTEKİ
ŞÜPHELİ

: K.H.
:HACI MURAT DİNÇER-ŞIRNAK TEM ŞUBE MÜDÜRÜ
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef
Göstemek, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- MEMET ALİ ÇELEBİ,
MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 3- İNAN KIZILKAYA,
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terörle Mücadelede
Görev Almış Kişileri Hedef Göstemek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 25/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 6/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
25 Nisan 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde ;
5.sayfasında Mehmet Reşit tarafından yazılan " özyönetim direnişleriyle 1 mayıs'a "
şeklindeki başlık ve içeriğinde;
8.sayfasında " Hacı Birlik 'in katili ödül almış " başlıklı Şırnak TEM Şube Müdürü Hacı Murat
DİNÇER'in hedef gösterildiği içerikte ;
9.sayfasında " HPG 'den Mardin açıklaması " başlıklı yazı ve içeriğinde ;
12.sayfasında M.Ali ÇELEBİ tarafından yazılan " Harita denemesi " başlıklı yazı içeriğinde ;

14.sayfasında Alişer PİRAN tarafından yazılan " Cezayir antlaşması ve Esad'ın tarihi hatası "
başlıklı yazı içeriğinde ;
Gazetenin Bıneus isimli ekinin;
1.sayfasında " Diren(iş)teyiz " şeklindeki yazı içeriğinde;
3.sayfasında " Doludizgin bir nehirdi kader " başlıklı yazı içeriğinde ;
4.sayfasında Bese Erzincan tarafından yazılan " en faşist erkek yüzü AKP döneminde
yaşanıyor " başlıklı yazı içeriğinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği, söz konusu yayında Mehmet Reşit ve Bese Erzincan açısından ve
diğer eser sahibi bilinmeyen yazılardan yukarıda yazılı madde uyarınca şüpheli İnan
KIZILKAYA ve şüpheli Hüseyin AYKOL'un sorumlu tutulduğu,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 28/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği , şüpheli M.Ali ÇELEBİ'nin alınan ifadesinde
özetle; yazının içeriğinin Baas diktatörlüğü ile YPG arasındaki çatışmaları analiz etmek
olduğunu,Devletin resmi ajansında ve televizyonlarında benzer analiz ve yorumlar yapıldığını,
ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirdiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu ayrıca
terörle mücadelede görev almış kamu görevlisi olan müştekinin silahlı terör örgütüne hedef
gösterildiği anlaşıldığından;

Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 28 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 23/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/56032
Esas No
: 2016/23174
İddianame No : 2016/2435
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 23/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 23/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
23 Nisan 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde;
5.sayfasında ''Gün Sloganlarla Uğurlandı'' başlıklı yazı içeriğinde, 8. Ve 9. Sayfasında ''
Çöktürmeye Geldiler Çöken Binalarda Kaldılar '', '' YPS: 5 Özel Harekatçı öldü '', '' Çöktürme
Sendromu Başladı '' başlıklı yazı içerikleri ve görselinde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç
isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran,
güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği, söz konusu yayında Mehmet Reşit ve Bese Erzincan açısından ve

diğer eser sahibi bilinmeyen yazılardan yukarıda yazılı madde uyarınca şüpheli İnan
KIZILKAYA ve şüpheli Hüseyin AYKOL'un sorumlu tutulduğu,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 23/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 23/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu ayrıca
terörle mücadelede görev almış kamu görevlisi olan müştekinin silahlı terör örgütüne hedef
gösterildiği anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 23 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.23/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Soruşturma No
: 2016/56046
Esas No
: 2016/23841
İddianame No : 2016/2505
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/05/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
: Av. SERCAN KORKMAZ, İSTANBUL
Kocatepe Mah. Şehit Muhtar Cad. No:36/5 ... Beyoğlu / İSTANBUL
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/05/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
1 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde;
5.sayfasında '' Mücadele Devam Edecek '', '' Özgürlük Savaşçıları Uğurlandı '', '' Sevdiği Sarı
Güllerle Uğurlandı '' şeklindeki başlık ve içeriklerde, 6.sayfasında '' 3 Günde 18 Özel Harekatçı
Öldü '' şeklindeki başlık içeriği ve görselinde, 8.sayfasında '' KCK; AKP'ye Karşı Ortak
Mücadele Yürütülmeli '' başlıklı yazılarda ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan
başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran,
güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip

olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 23/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 07/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 24/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 01 Mayıs 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.26/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/56405
Esas No
: 2016/23850
İddianame No : 2016/2508
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/05/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/05/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
3 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde;
4.sayfasında '' 6 Asayiş Savaşçısı Uğurlandı '' başlıklı yazı içeriğinde, aynı sayfada Hüseyin ALİ
tarafından yazılan '' AKP Savaşın Altında Kalacaktır '' başlıklı yaız içeriğinde, 8.sayfasında ''
Çocukların Gözü Önünde İnfaz Ettiler '', '' Gever'de Ajan Rehberi Çözüldü '', 9. Sayfasında ''
HPG 4 Aylık Savaş Bilançosunu Açıkladı '', '' Piran 'da Bombalı Saldırı Ölü ve Yaralı Sayısı
Gizleniyor mu ? '', '' YPS; Direniş Büyüyerek Sürüyor '', 10. Sayfasında '' Nerede Bir Kavga
Varsa Velid Oradaydı '' başlıklı yazı içerikleri ve görsellerinde, 14. Sayfasında '' Sürgün Sonrası
Açık Mektup '' başlıklı yazı içeriğinde ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,

5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 07/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 24/05/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 03 Mayıs 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.26/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)

Soruşturma No
: 2016/43066
Esas No
: 2016/24076
İddianame No : 2016/2538
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/03/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL
/ İSTANBUL
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 26/03/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
26/03/2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde,
5. Sayfasında "Yılmaz'ların direnişini büyüteceğiz" başlıklı yazı ve içeriğinde,
9. Sayfasında "Gün Boyu Saldırı ve Direniş" başlıklı yazı ve içeriğinde, aynı sayfada "Şirnex'te
şiddetli Çatışmalar" başlıklı yazı ve içeriğinde,
12. Sayfasında "YBG Musul'un etrafını temizliyor" başlıklı yazı ve içeriği ile ayrıca diğer içerik
ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,

5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde,baskıda yer alan ve soruşturmaya konu edilen
haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi konusunda bağlı
bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip olduklarını, diğer
basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip yayınladıklarını, propaganda
yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği yönündeki iddiaları kabul
etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu belirlenen şüpheli Hüseyin
AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde, kendisinin Ankara'da ikamet
ettiğini, gazetenin bire bir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu nedenle, söz konusu haberyazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran yazı işleri müdürüne ait
olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 26 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 27/05/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/55563
Esas No
: 2016/24427
İddianame No : 2016/2584

İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
ŞÜPHELİLER

:1-HÜSEYİN AYKOL,

:2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ :Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suçu ve Suçluyu Övmek, Suç İşlemeye Alanen
Tahrik Etme
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 02/05/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. Maddesi.
(Her iki şüpheli hk)
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 2 Mayıs 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 2 Mayıs 2016 tarihli baskısı incelendiğinde; gazetenin birinci sayfasında ''
Özyönetim Direnişi Emeğin Direnişidir '' başlıklı yazı içeriğinde '' Kürdistan, 1 Mayıs'ı
özyönetim direnişiyle karşıladı. Amed, Wan, Dersim, Elih başta olmak üzere bir çok kentte
yapılan mitinglerde, Öcalan, özyönetim direnişçileri ve Cizir şehidi Mehmet Tunç
selamlandı....'' şekklindeki, altıncı sayfasında '' Şirnex'te İki Zırhlı Araca Saldırı '' başlıklı yazı
içeriğinde '' Nisebin ve Şirnex'te özyönetim direnişi ve devlet güçlerinin direnişe saldırıları
aralıksız sürüyor. Nisebin'de çatışmalarda zırhlı araca roket isabet etmesi sonucu 3 jandarma
özel harekatçı ölürken, Şirnex'te ise top ve obüs atışları sonucunda çoğu evde yangın
meydana geldi. Devlet güçleri camileri de hedef aldı....'' şeklindeki, '' Kararlı Mücadelemiz
Devam Ediyor'' başlıklı yazı içeriğinde '' YPS Genel Koordinasyonu, özsavunma direnişi
kapsamında Kürdistan'da devlet saldırılarına karşı kararlı bir mücadelenin devam ettiğini
belritti....'' şeklindeki, '' Nisebin'de 3 Özel Harekatçı Yaşamını Yitirdi '' başlıklı yazı içeriğinde ''

...Yaşanan çatışmalarda zırhlı araca roket isabet etmesi sonucu 3 jandarma özel harekatçı
yaşamını yitirdi. Çatışmalarda en az 13 özel harekatçı da yaralandı....'' şeklindeki, BİNEVŞ
isimli ekinin üçüncü sayfasında ''Direnişe Aşık Tanrıça; ROJEVİN - Nişmiye GÜLER '' başlıklı
yazı içeriğinde '' Kürdsitan'da verilen özyönetim direnişlerinde bir çok genç yönünü
özgürlüğe çevirerek direnişte ölümsüzleştiler. Onlardan biri olan Evindar kendi değimiyle
Rojevin direnişe aşık bir tanrıça olarak Gever direnişinde yerini alıp Önderliğe bir ezgi oldu...
'' şeklindeki, on ve onbirinci sayfalarında '' Tüm Zamanların Ruhudur GERİLLA '' başlıklı yazı
içeriğinde '' Biz dağlarda binlere akmaya devam edeceğiz yeter ki binler de hep bize akışlada
olsun... '' şeklindeki içeriklerde ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu
bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik
görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 31/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 02/05/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan 15/04/2016 tarihli ifadesinde,
kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu
nedenle, söz konusu haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran
yazı işleri müdürüne ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 2 Mayıs 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 31/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/55270
Esas No
: 2016/24474
İddianame No : 2016/2591
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİLER

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ

: 24/04/2016, İSTANBUL/BEYOĞLU

SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. maddesi.
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 24 Nisan 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanakları, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 24 Nisan 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, birinci sayfasında ''PÖH'ün Sendromu
Cizir Sokaklarında '', '' Savaş Yayılıyor '' başlıklı imzasız yazılarda ''AKP'nin katliamlarda
kullandığı PÖH, ağır darbeler nedeniyle ruhsal bulanımda. Cizir'de Nebi Nuh Camisi'nde
kılınan Cuma Namazı sonrası bir PÖH, silah ve techizatını bir gence vererek 'Ben deryanın
bekçisiyim' diye bağırmaya başladı. PÖH daha sonra üniformasını çıkararak sokak ortasında
soyundu. Polisin götürdüğü PÖH, GATA'ya kaldırıldı.'' , ''Nisebin'de YPS ile çıkan çatışmada 5
PÖH ve 1 JÖH öldü. Şemrex'te polis servis aracına yönelik bombalı eylem gerçekleşti. Devlet
2'si ağır 12 polisin yaralandığını öne sürerken, HPG, Qilaban'daki eylemde 8 askerin öldüğünü
açıkladı. '' şeklindeki içeriklerde, ikinci sayfasında ''Gençlere Botan'a Özgür Vatana - Dilzar
DİLOK'' başlıklı yazıda ''.....YPS ve YPS-Jin adıyla kendilerini örgütleyen gençler kendi
yaşamlarını inşa etmeyi örgütlenmeyle başlatıyorlar. Sivil Savunma Birlikleri adıyla
örgütlenen gençlerin eylemleri, sömürüde durmak bilmeyen faşist Türk zihniyetinin
durdurulmasının tek yolu olarak bırakılandır....'' şeklindeki içerikte, beşinci sayfasında

''Sonuna Kadar Direneceğiz'' başlıklı imzasız yazıda ''Özyönetim direnişinde yaşamını yitiren
onlarca kahraman, kitlesel törenlerle sonsuzluğa uğurlanıyor. Uğurlanan onlarca yürekten
biri olan YPS'li Bartın'ın babası Reşit Bartın, oğlunun ardından 'Bizler yaşadığımız sürece,
onuru kalbimizde taşıdığımız sürece direneceğiz' dedi.'' şeklindeki içerikte, dokuzuncu
sayfasında ''YPS; Düşman Çaresiz'' başlıklı imzasız yazıda ''YPS Genel Koordinasyonu,
Nusaybin'de gerçekleştirilen eylem ve yaşanan çatışmaların sonuçlarını açıkladı. YPS,
eylemlerde ve yaşanan çatışmalarda tespit edilen 5 özel harekatçının öldüğünü belirtti....''
şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli
silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla
saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi
otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri
eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir
kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 31/05/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 24/04/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, yine gazetenin yayın yönetmeni olduğu
belirlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un talimatla alınan ifadesinde, kendisinin Ankara'da
ikamet ettiğini, gazetenin birebir kontrolü altında yayınlanmadığını, bu nedenle, söz konusu
haber-yazı konusunda sorumluluğun, gazete yapılırken başında duran yazı işleri müdürüne
ait olduğunu beyan ettiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 24 Nisan 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 31/05/2016

EŞREF DURMUŞ 105053
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)

Soruşturma No
: 2016/47618
Esas No
: 2016/24952
İddianame No : 2016/2668
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ :13/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- H. B. ,
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2,Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 3- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
:Av.Sercan KORKMAZ
SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/04/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44,Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
13 Nisan 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde; 2.sayfasında Dilzar
DİLOK tarafından yazılan 'Kutsal topraklar laneti istemiyor' başlıklı yazı
içeriğinde,5.sayfasında 'Hepimizin başı sağolsun','İki savşçının kimliği açıklandı' başlıklşı yazı
içeriklerinde ve görselinde,8.sayfasında ' Soykırım kamplarına karşı direnişe' başlıklı yazı
içeriği ve görselinde,9.sayfasında 'Karakola perde habere yasak' başlıklı yazı içeriğinde,aynı
sayfada ' Katlettiler poz verdiler sürüklediler' başlıklı yazı içeriğinde,aynı sayfada '

YPS:Direnişimiz devam ediyor' başlıklı yazı içeriği vegörselinde,10.sayfasında 'Topyekün
direniş geliştirilmelidir' başlıklı KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese HOZAT'ın açıklamalarını
içerir yazı içeriği ve görselinde ,12. Sayfasında Selahattin SORO tarafından yazılan '
Ezaz,Cerablus düğümü ' başlıklı yazı içeriğinde, 14.sayfasında Hüseyin BEKTAŞ tarafından
yazılan 'Direnişi yazabilmek ' başlıklı yazı içeriğinde ayrıca diğer tüm içerik ve görsellerde
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç
isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran,
güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/05/2016 tarihli ifadesinde, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü
yaptığını, baskıda yer alan ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye
alınmasında nihai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına
konulması, içeriğin temin edilmesi konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin
olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer
vermediği haberleri temin edip yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya
suç işlenmesine tahrik edildiği yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, Selahattin
SORO ve Dilzar DİLOK açısından Basın Kanunu 11.maddesi uyarınca şüpheliler; İnan
KIZILKAYA ve Hüseyin AYKOL'un sorumlu kabul edildiği,Cezaevinde bulunan şüpheli Hüseyin
BEKTAŞ'ın da Segbis üzerinden ifade vermeyeceğini belirtmesi nedeni ile ifadesinin
alınamadığı,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu,
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ile genel yayın yönetmeni olan şüphelilerin 5187 sayılı
Basın Kanununun 11 maddesi uyarınca bu propagandadan dolayı cezai sorumluluklarının
bulunduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin13 NİSAN 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.03/06/2016

GÖKHAN YOLASIĞMAZ 101346
Cumhuriyet Savcısı
E-İmzalı

T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
(Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu)
Soruşturma No
: 2016/40741
Esas No
: 2016/27757
İddianame No : 2016/2996
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİne
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- HÜSEYİN AYKOL,

SUÇ : Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve Suçluyu Övmek, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 29/03/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
ŞÜPHELİ
: 2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak,Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 29/03/2016 İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 214/1, Türk Ceza Kanunu 215/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 44, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER
: İddia,savunma ve tüm soruşturma evrakı kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
29 Mart 2016 tarihli Özgür Gündem isimli gazetenin incelenmesinde,
3. Sayfasında "Dağlarda yaşam Örütleniyor" başlıklı yazı ve içeriğinde,
5. Sayfasında " Mücdeleri ile gurur duyuyorum" başlıklı yazı ve içeriği ile,
8 ve 9. Sayfasında "Algı ve Destek için gizliyor, Sur'da stratejik karar gizleniyor" başlıklı yazı ve
içeriğinde, aynı sayfada Özgür Aydın tarafından yazılan "Soykırım aklanmaya çalaşıyor"
başlıklı yazı ve içeriği ile, "Gerilladan" Diriliş komutanı" anısına eylem başlıklı yazı ile,
"Şirnex'te Pöh'ten Ağır kayıp" başlıklı yazı ve içeriği ile,
10. Sayfasında İdris SAYILGAN tarafından yazılan "Unutulmayan Misafir" başlıklı yazı ve içeriği
ile, aynı sayfada "HSM: Cesareti yol göstericimiz olacaktır" başlıklı yazı ve içeriği ile, "Egid
Yoldaş Çağdaş Sportaküstür başlıklı Mahir YILMAZKAYA ve Sinan DENİZ tarafından yazılan
yazı ile, "Kahrmanlık haftası etkinlikleri" başlıklı yazı ve içeriği ile, 11. Sayfasında "Kızılder
dersleri" başlıklı Hüseyin ALİ tarafından yazılan yazı ile ayrıca diğer içerik ve görsellerde
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç
isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran,

güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin otoritesini yok sayarak
zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu bağlamda işlenen
suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik edildiğinin tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde, baskıda yer alan ve soruşturmaya konu edilen
haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun kendisine ait olduğunu,
gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi konusunda bağlı
bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip olduklarını, diğer
basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip yayınladıklarını, propaganda
yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği yönündeki iddiaları kabul
etmediğini beyan ettiği, yine son günlerde gazetede dayanışma amacıyla günlük genel yayın
yönetmenlerinin görev yaptığını, bu kişilerin editöryal toplantılara da katıldığını beyan
ettiği,gazetenin nöbetçi genel yayın yönetmeni olan şüpheli Hüseyin AYKOL'un alınan
ifadesinde kendisinin Ankara'da ikamet ettiğini, gazetenin İstanbulda yapıldığını,birebir
kontrolü altında yayınlanmadığını,sorumluluğun gazete yapılırken başında duran yazı işleri
müdürü İnan KIZILKAYA'ya ait olduğunu bildirdiği,idris SAYILGAN,Mahir YILMAZKAYA,Sinan
DENİZ ve Hüseyin ALİ'nin tüm aramalara rağmen kimlik bilgileri tespit edilemediği , bu
nedenle Basın Kanunu 11.maddesi uyarınca şüpheliler İnan KIZILKAYA ve Hüseyin AYKOL'un
bu içerikten de sorumlu tutulduğu,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarının, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu
anlaşılmakla,
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 29 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur.24/06/2016
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Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

Soruşturma No
: 2016/41158
Esas No
: 2016/27983
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İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİLER

: K.H.
:1-HÜSEYİN AYKOL,

2- İNAN KIZILKAYA,
MÜDAFİİ
: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL
Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı 34375 Şişli / İSTANBUL
SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Suç İşlemeye Alanen Tahrik Etme, Suçu ve
Suçluyu Övmek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2016, İSTANBUL
SEVK MADDESİ
: 5187 Sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi delaletiyle Terörle
Mücadele Kanununun 7/2 maddesi, Türk Ceza Kanununun 214/1,215/1, 44, 53. Maddesi.
(Her iki şüpheli hk.)
DELİLLER
:Özgür Gündem Gazetesinin 30 Mart 2016 tarihli baskısı, inceleme ve
soruşturma kayıt tutanağı, ifade tutanağı, nüfus ve adli sicil kaydı ile tüm soruşturma
kapsamı.

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen ''Özgür Gündem'' isimli
gazetenin 30 Mart 2016 tarihli baskısı incelendiğinde, dokuzuncu sayfasında yer alan "Gever
Bombalara Direniyor", "Yazın Gever'i Yazın...", "Devlet Şirnex'e Giremiyor", "Şirnex Direnişi
Herkesin Geleceği" başlıklı imzasız yazılarda '' Kuşatma ve bombardımana karşı direnişin
18'inci gününe girdiği Gever'de devletin bombardımanı ile evler yıkılırken, YPS ve YPS-Jin'in
direnişi sürüyor. Özyönetim direnişlerinin sürdüğü Şirnex ve Nisebin'de de devlet saldırıları
boşa çıkıyor...'' , '' 'Hangi edebi dil, hangi şarkı, hangi film anlatabilir bu direnişi? Yazın Gever'i
yazın. Gever halkına onuruyla direnen kadınların mesajını iletin. Ve benim hikayemi de
yazmayı unutmayın...' Bu sözler kuşatma başlamadan birkaç gün önce DİHA'ya röportaj
veren ve direnişin 15'inci gününde YPS Genel Koordinasyonu tarafından yaşamını yitirdiği

duyurulan YPS-JİN üyesi Bedlis (Bitlis) nüfusuna kayıtlı Tülay Eren'e ait....'', ''Şirnex'e yönelik
girişilen soykırım saldırıları 16'ncı gününe girdi. YPS/YPS-Jin Genel Koordinasyonu, Şirnex'te
özyönetim alanlarına girmeye çalışan iki zırhlı aracın imha edildiğini ve 4 özel harekatçının ise
öldüğünü duyurdu....'' , '' ...Özyönetim alanlarında bulunan sivillerin hayatı gözetilmeden
yapılan rastgele bombardıman sonucu birçok evde yangın çıktı. Yine devlet binalarına
yerleştirilen keskin nişancılar halkın cama dahi çıkmasına izin vermiyor...'' şeklindeki
içeriklerde, 10. Sayfasında yer alan "Egid Yaşam ve Savaş Tarzıdır" başlıklı imzasız yazıda
''Komutan Egid (Mahsum Korkmaz) komutasındaki gerilla grubu ile Kürt Özgürlük
Mücadelesi'nin tarihinde 15 Ağustos 1984'te Dihe'de (Eruh) gerçekleştirdiği atılım ile iz
bırakırken, mücadele arkadaşı Gürcan Komate, 'PKK'nin yaşam tarzı savaş tarzıdır. Ben
Mahsum arkadaşta bunu gördüm....'' şeklindeki içerikte, 11. sayfasında yer alan "Karayılan:
Tarihi Bahar Süreci Başladı" başlıklı imzasız yazıda ''PKK'nin ilk komutanı Mahsum Korkmaz'ın
şahadetinin 30'uncu yıl dönümünde gerillalara seslenen Kürdistan Halk Savunma Güçleri
Merkez Karargah komutanı Murat Karayılan, tarihi bir bahar sürecine girdiklerini belirterek
'Bahara girdik, artık HPG devreye girmeli' dedi...'' şeklindeki içerikte ve ayrıca diğer içerik ve
görsellerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik
görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren,
hendek kazdıran, güvenlik görevlilerine silahla saldıran, meşru hukuki kurum ve kişilerin
otoritesini yok sayarak zorbalığa dayalı kendi otoritesini kabul ettirmeye çalışan PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemlerin propagandası yapıldığının, bu
bağlamda işlenen suçların övüldüğünün, halkın bir kesiminin suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı onbirinci maddesi
incelendiğinde; süreli veya süresiz yayınlar yolu ile işlenen suçlardan eser sahibinin sorumlu
olduğunun, eser sahibinin belli olmaması, yurt dışında bulunması, ceza ehliyetine sahip
olmaması halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu
bulunduğunun bildirildiği,
Adı geçen Özgür Gündem gazetesinin sorumlu yazı işleri olduğu belirlenen şüpheli İnan
KIZILKAYA'nın 05/04/2016 tarihli ifadesinde, soruşturmaya konu edilen 30/03/2016 tarihli
baskı yayınlandığında gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yaptığını, baskıda yer alan
ve soruşturmaya konu edilen haber ve görsellerin gazeteye alınmasında nihai sorumluluğun
kendisine ait olduğunu, gazetenin hazırlanması ve yayına konulması, içeriğin temin edilmesi
konusunda bağlı bulunduğu herhangi bir kimsenin olmadığını, farklı bir bakış açısına sahip
olduklarını, diğer basın ve yayın organlarının yer vermediği haberleri temin edip
yayınladıklarını, propaganda yapıldığı, suçu övüldüğü veya suç işlenmesine tahrik edildiği
yönündeki iddiaları kabul etmediğini beyan ettiği, gazetenin suç tarihinde genel yayın
yönetmenliği görevini üstlenen şüpheli Hüseyin AYKOL'un Ankara ilinde ikamet ettiği,
savunması alınmak üzere 06/04/2016 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat
yazıldığı, ancak 06/04/2016 tarihinden bu yana herhangi bir cevap verilmediği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütünün ve bağlı alt yapılanmalarıın, örgüt mensuplarının eylem ve
faaliyetlerinin meşru gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar
görülmesinin amaçlandığı, açıkça gazetedeki tüm haber ve içeriklerin terör örgütü PKK
eylemlerini meşrulaştırma, övme amacına yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti,
baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin yayınlanmasının düşünce ve ifade hürriyeti veya
basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği soruşturmaya konu edilen yazı
içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK nın propagandası mahiyetinde olduğu,

gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü ile genel yayın yönetmeni olan şüphelilerin 5187 sayılı
Basın Kanununun 11 maddesi uyarınca bu propagandadan dolayı cezai sorumluluklarının
bulunduğu anlaşıldığından;
Şüphelilerin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamalarının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMALARINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gündem
gazetesinin 30 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep ve iddia olunur. 27/06/2016
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