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Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan açık yargılama sonunda:
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
I-İDDİA:
A)İstanbul CBS Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun 07/06/2016 tarih,
2016/51861 Soruşturma, 2016/25360 Esas, 2016/51861 soruşturma, 2016/2729 iddianame sayılı
iddianamesi ile; "10-16 MART 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 1.ve
3.sayfalarında 'Aslolan direniş çizgisidir' başlıklı yazı içeriğinde, 5.sayfasında 'Saldırılara
barikat,katliamlara hendek olalım' başlıklı yazı içeriğinde,12.sayfasında 'Berna Yılmaz ve Çiğdem
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Yakşi ölümsüzlüğe uğurlandı' başlıklı yazı içeriğinde ve görselindeve 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 övüldüğü, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu
tarz eylemlerin tek meşru yol olarak gösterildiği,suç işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör
örgütüPKK/KCK terör örgütü veya bağlı alt birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde
gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini meşru gösterici, destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici,
gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik edicimahiyette içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki
veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk kitleleri nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına
dönük propagandası yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 06/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların eposta ile gazetenin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gönderildiğini,
bu iletilerin haber değeri olduğunu düşündüğünden dolayı yayınladığını, bu haberlerde propaganda
mahiyetinde bir içerik bulunmadığını beyan ettiği,
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 görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 10 - 16 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur." şeklindedir.
B)İstanbul 23. ACM'nin 2016/8 Esas, 2016/2 Karar sayılı dosyasındaki, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2016 tarih ve 2016/38696 esas, 2016/106709 soruşturma,
2016/4118 iddianame sayılı iddianamesi :" Cumhuriyet Başsavcılığımızca18-24 Mayıs 2016 tarihli
Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde;
11.sayfasında yer alan ve isimsiz olarak yayınlanan "Geyiksuyu Şehitleri Teslim Alınamayan
İrade, Bitmeyen Devrim Özlemidir" başlıklı imzasız yazıda Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada
belirtilen niteliklerini silahlı mücadele ile değiştirerek yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir
devlet kurmayı amaçlayan terör örğütü TKP/ML'nin propagandasının yapıldığı, özellikle silahlı
çatışmaların anlatıldığı bölümde örgüt üyelerinin cesaretinden bahsedildiği, ölen mensuplarının
kutsandığı, bu yolla toplumun örgüte katılımının sağlanmaya çalışıldığı ve suç işlemek üzere tahrik
edildiğinin tespit edildiği,
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk” kenar başlıklı 11.maddesi uyarınca eser
sahibi belli olmayan bu yazılar bakımından yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sorumlu yazı işleri
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müdürü Aslı Ceren Aslan'ın cezai sorumluluğu bulunduğu,
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde gazetenin Kasım 2015 tarihinden
bu yana sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, yazıların mail yoluyla muhtelif kaynaklardan
gönderildiğini, kimin gönderdiğini araştırmadıklarını, soruşturma konusu yazıların haber niteliği
taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, beyan ederek üzerine atılı suçlamaları
reddettiği,
Tüm dosya kapsamından şüpheli üzerine atılı suçların subut bulduğu anlaşıldığından
şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek gazetesinin 18-24 Mayıs 2016 tarihli baskısının
dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur." şeklindedir.
C) İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/131 Esas, 2017/35 Karar sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21/10/2016 gün, 2016/75642 soruşturma,
2016/37062 esas ve 2016/3924 iddianamesiyle; "Şüpheli Aslı Ceren Aslan'ın Özgür Gelecek isimli
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, 18-24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli
gazetenin 2.Sayfasında "ÖZGÜR GELECEK'ten" başlıklı yazı içeriğinde, 6.sayfasında "Kürt
gençlerine düşmanlık genlerine işlemiş ve Sur'da, Gever'de, Cizre'de, Hezex'de, Nisebin'de yenilgiye
uğramış olan TC intikamını dört duvar arasındaki tutsaklardan alıyor" şeklindeki yazı içeriğinde,
8.sayfasında "AB ve TC kendi yolunu belirlerken: Son Zılgıt Çekilmedi henüz!" şeklindeki yazı
içeriğinde, 11.sayfasında "Geyiksuyu şehitleri teslim alınamayan irade, bitmeyen devrim özlemidir"
şeklindeki yazı içeriğinde, 14.sayfasında "Şehitlerimiz Mücadeleye Davetiyedir" şeklindeki yazı
içeriğinde, 15.sayfasında "Sana söz yoldaş: kavga sloganlarınız yarım kalmayacak" şeklindeki yazı
içeriğinde, son sayfasında "Kaypakkaya devrimin kutup yıldızı, direnişimizin meşalesidir" başlıklı
yazılarda terör örgütü MLKP ve bu örgüte bağlı alt örgütlerin cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü
nitelikte yazı ve resimler olduğu, MLKP Yargıtay tarafından da kabul edilen silahlı terör örgütlerinden
biri olduğu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1.maddesi, Anayasamızın 17.maddesi uyarınca
yaşam hakkının birincil hak olduğu, bu hakkın önüne diğer hakların geçemeyeceği, teröründe yaşam
hakkına en büyük saldırı olduğu açıktır. Şüpheli kendisine yapılan tebligata rağmen Cumhuriyet
Başsavcılığımıza müracaat etmediğinden savunması alınamamıştır. Böylelikle şüphelilerinüzerlerine
atılı suçu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, TCK 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi, kamu adına iddia ve
talep olunur." şeklindedir.
D) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/6 Esas, 2016/1 Karar sayılı dosyasındaki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 08/11/2016 tarih ve 2016/38689 esas, 2016/75410
soruşturma, 2016/4116 iddianame sayılı iddianamesi ile: " Cumhuriyet Başsavcılığımızca 1-7
Haziran 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde;
1.sayfada yer alan ve isimsiz yayınlanan "Birlik, Mücadele, Zafer!" başlıklı yazı içeriğinde
Yenikapı demokrasi mitinginden "sefer kutlaması" şeklinde bahsedilerek, "katliam ve sömürüye karşı
birlik, mücadele, zafer" sloganının oluşturulduğu, bu şekilde açıkça halkın devlete karşı silahlı
ayaklanmaya katılmaya çağrıldığı
11.sayfada yer alan ve isimsiz yayınlanan "Kavgada Ölümsüzleşenler" başlıklı yazı içeriğinde,
yine aynı sayfada yer alan isimsiz "Yine Bir Mayıs Günü" başlıklı yazı içeriğinde, 13.sayfada yer
alan isimsiz "Günbatımı gibi kızıl bayrağı taşıdılar göğe" başlıklı yazı içeriğinde terör örgütü PKK
ve alt yapılanmalarının üyesi örgüt mensuplarının örgüte katılış, silahlı eylemlere dahil olma, ölüm
ve mahkumiyet süreçlerinin anlatıldığı, örgüt üyelerinin cesaretlerinin örnek gösterildiği ve
kutsandıkları, masum gösterilmeye çalışıldıkları, silahlı örgüt eylemlerinin meşru gösterilmeye
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çalışıldığı ve övüldüğü, bu şekilde Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçunun işlendiği, kişiler ve
toplumun açıkça suç işlemeye tahrik edildiği, işlenen suçların övüldüğü, bu haberlerde eser sahibi
belli olmadığından 5187 sayılı Basın Kanununun 11/3 maddesi ve TMK'nun 7/2 maddesi gereği
sorumlu yazı işleri müdürü yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Aslı Ceren Aslan'ın sorumlu
olduğu,
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde gazetenin Kasım 2015 tarihinden
bu yana sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, yazıların mail yoluyla muhtelif kaynaklardan
gönderildiğini, kimin gönderdiğini araştırmadıklarını, soruşturma konusu yazıların haber niteliği
taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, beyan ederek üzerine atılı suçlamaları
reddettiği,
Tüm dosya kapsamından şüpheli üzerine atılı suçların subut bulduğu anlaşıldığından
şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak;
Yukarıda yazılı sevk maddeleri gereğince AYRI AYRI CEZALANDIRILMASINA karar
verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur." şeklindedir.
E) Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/260 Esas, 2017/240 Karar sayılı
dosyasındaki Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 03/10/2017 tarih ve 2017/8217 Esas,
2017/5407 soruşturma, 2017/1616 iddianame sayılı iddianamesi ile: " PKK/KCK terör örgütünün
1978 yılında kurulduğu, dönemsel strateji ve örgütlenmelerle varlığını bugüne kadar sürdürdüğü,
1978 yılında PKK adı altında kurulan örgütün, 2002 yılında KADEK, 2003 yılında KONGRA-GEL,
2005 yılında KKK (Koma Komalen Kürdistan) ve 2007 yılında ise KCK (Koma Ciwaken Kürdistan)
isimleri altında örgütlenmesini revize ettiği, kuruluş dönemindeki temel amacı olan (sözde) Bağımsız
Birleşik Demokratik Kürdistan hedefini her dönem çeşitli stratejiler altında sürdürmeye devam ettiği,,
2007 yılında KCK örgütlenmesine geçiş sonrası bu amacını Demokratik Özerklik ve Demokratik
Konfederalizm stratejileri kapsamında hayata geçirmeye çalıştığı, hâlihazırda terör örgütü amaç,
strateji, örgütlenme ve faaliyetlerini KCK sözleşmesi üzerinden tesis etmeyi hedeflediği,
PKK/KCK terör örgütü, KCK sözleşmesinde belirtilen Parça Örgütlenmelerinin bulunduğu
ülkelerde Demokratik Özerkliği, bu parçaların birleşmesi ile Demokratik Konfederalizmi ve nihai
hedefi olarak Bağımsız Birleşik Demokratik Kürdistanın kurulmasını amaçladığı, bu amaç
doğrultusunda Türkiye’de KCK Türkiye Meclisi, Suriye’de KCK-Rojava, İran’da KCK-Rojhilat,
Irak’ta ise KCK Başur isimleri altında örgütlendiği,
Bu örgütlenmeler içerisinde Suriye’de KCK-Rojava adı altında sürdürülen örgütlenme
faaliyetleri 2003 yılında terörist başının talimatları ve KADEK Kongresinde alınan karar
doğrultusunda kurulan PYD (Demokratik Birlik Partisi) yapılanması ile başladığı, PYD yapılanması
2007 yılında kurulan KCK-Rojava örgütlenmesine kadar, Suriye’deki tüm faaliyetleri çatı
örgütlenmesi olarak görülürken, KCK-Rojava ile birlikte PYD’nin misyonu ve sorumluluklarının
revize edildiği,
KCK-Rojava yapılanması bünyesinde 2011 yılında (sözde) Kurucu Meclis misyonunu
üstlenmek üzere TEV-DEM yapılanmasının kurulduğu, bu yapılanmanın aynı zamanda bölgede özerk
yönetimin temellerini hazırlamak amacıyla halk meclislerini tesis etmeye çalıştığı, yine son süreçte
bölgede yaşanan yoğun çatışmalara bağlı olarak özerk olması hedeflenen bölgelerde silahlı bir
örgütlenmeye ihtiyaç duyulduğu, bu kapsamda YPG (Halk Savunma Birlikleri) adı altında bir
yapılanma kurulduğu, bu örgütlenmelerin (sözde) Demokratik Özerklik stratejisinin;
1. PYD : Siyasi ve Diplomatik boyutu;
2. TEV-DEM : Sosyal taban ve halk meclis boyutu;
3. YPG : Silahlı mücadele ve savunma boyutunu; oluşturdukları,
KCK-Rojava’ya bağlı olan bu yapılanmaların amaç, hedef, örgütlenme ve faaliyetlerinin
doğrudan PKK/KCK terör örgütü üst yönetimi ve teröristbaşı Öcalan’ın talimatları/perspektifleri
doğrultusunda oluşturulduğu, bu kapsamda KCK örgütlenme hiyerarşisi içerisinde gerek birbirleri
arasında gerekse KCK üst yönetimi ile doğrudan bir örgütsel bağlantı ve hiyerarşi içerisinde
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olduklarının görüldüğü, bu kapsamda KCK-Rojava doğrudan KCK Yürütme Konseyinden, PYD ve
TEV-DEM' in KCK-Rojava üst yönetiminden ve KCK Yürütme Konseyinden, YPG' nin ise Halk
Savunma Anakarargahı ve HPG’den talimat alarak hareket ettikleri ve bu çerçevede örgütlendikleri,
KCK-Rojava parça örgütlenmesi bünyesinde PYD/TEV-DEM ve YPG yapılanmalarının kısa
vadede Suriye’nin kuzeyindeki fiili durumu özerk bir yönetime, orta vadede Ülkemizin de içinde
bulunduğu diğer parçalarla Konfederal bir yönetime, nihai aşamada ise (sözde) Bağımsız Kürdistan
kurmaya yönelik bir hedef doğrultusunda hareket ettikleri,
PKK/KCK terör örgütünün Suriye Parça Örgütlenmesi olan KCK-Rojava ve bu yapının Siyasi
Parti/Alan yapısına bağlı hareket eden PYD örgütlenmesinin ve yine bu sistemin (sözde) Halk Meclisi
(TEV-DEM) yapısı ile bağlantılı olarak 2012 yılı Temmuz ayında fiili olarak silahlı yapılanmalar
oluşturulmaya başlandığı, bu kapsamda 20 Temmuz 2012 tarihinde Fıratnews.com isimli müzahir
internet sitesinde; “Kürtler Kobani’den Sonra Afrin’de de Yönetime El Koydu” başlıklı haberinde
(EK-35); Halk Savunma Birlikleri-YPG’nin kuruluşunu ilan ettiği ve Batı Kürdistan’ın güvenliğini
üstlendiği; Kobani şehrinin yönetiminin ele geçirilmesi ile birlikte Halk Savunma Birlikleri-YPG
yapılanmasının kurulduğu, şeklinde ifadelerin yer aldığının tespit edildiği,bu bağlamda;
SOMUT OLAYDA;
PKK/KCK Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilebilmesi, faaliyet gösteren örgüt
mensuplarının yakalanabilmesi amacıyla 09/02/2017 günü kollukça yapılan çalışmada, 1'nci Hudut
Bölük Komutanlığı Cenkeser Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, 1022-1023 hudut taşları
arasında, 20 Nolu Kulenin 220 m kuzey doğsunda 37SEA9487479548 koordinatlarında gizlenerek
gecenin karanlığından faydalanmak suretiyle Suriye'ye geçmeye çalışan üzerinde siyah renkli mont,
gri renkli pantolun, siyah renkli bot, kırmızı renkli bere bulunan Asli Ceren ASLAN'ın yakalanması
üzerine başlatılan soruşturma kapsamında;
Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından yapılan
araştırmada; https://www.twitter.cm/aslicerenaslan olan hesaptan yaptığı paylaşımlar incelendiğinde
içeriği dosya kapsamında olduğu üzere;
- 03/12/2016 tarihli paylaşımında bir şahsın bulunduğu resmin resminin üst kasımında
Ethem'in katili serbest yoldaşları tutsak, Taylan TurunçaÖzgürlük YDG'li Taylan TURUNÇ'A 16,5
yıl hapis, yazısının bulunduğu paylaşımı yaptığı.
-01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen
Leşker kıyafetli, sırdan Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın fotoğrafını ve fotoğrafın
üstü kısmında Evet, haklısın Saygı Öztürk ''Aliboğazı'na girmesi de, çıkması da zor'' şeklinde yazıyı
paylaştığı.

- -01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli, Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın fotoğrafını
paylaştığı.

- 11/11/2016 tarihli paylaşamında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri Abdullah
Öcalan'ın
bulunduğu
gazete
sayfasını
Retweetlediği.
- 23/10/2016 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri olan
Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı ve fotoğrafın üst tarafından ''Nihat Kazanhan7ın
katilinin cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 36 yıldan 13 yılı indirildi. Hala adaletten mi
bahsediyoruz?) şeklindeki yazıyı paylaştığı.
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- 23/10/2017 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli bir bayanın fotoğrafını ve fotoğrafın üst tarafında Güzel günler için
bir bir düşüyorlar. Bizlerse yıldızları yaralarımıza basmaya devam ediyoruz'' şeklindeki yazıyı
paylaştığı.
Şüpheli Aslı Ceren ASLAN'ın savunmasında özetle: '' 1990 İstanbul doğumluyum. Ben
bugüne kadar sürekli İstanbul'da ikamet ettim. 2007 - 2014 yılları arasında üniversite eğitimim
döneminde Çanakkale'de bulundum. Ehliyetim yoktur, pasaportum vardır, fakat pasaportumla yurt
dışı seyahati hiç yapmadım. Ben 09/02/2017 Perşembe gece saatlerinde Ceylanpınar'dan izinsiz sınır
dışına çıkmaya çalıştığım esnada yakalanmıştım, bu girişimim dışında başka bir illegal yurt dışı çıkışı
yapmadım. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte babam Celal Aslan adına kayıtlı olan 0
nolu hattı uzun süredir kullanıyorum. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte yaklaşık 1
ay önce yukarıda belirttiğim hattın takılı olduğu cep telefonum İstanbul'da çalındı. Bununla ilgili
yasal bir başvurum olmadı. Benim twitter ve facebook hesabım bulunmaktadır. Bu hesaplarım
hatırlayamadığım bir mail hesabıma bağlıdır. Bu hesaplarımdan kesinlikle hiç bir dönem herhangi bir
terör örgütü propagandası mahiyetinde paylaşımının olmamıştır. Daha önce değişik örgütler lehine
propaganda yaptığım iddiasıyla hakkımda soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştır. Bu hususta
İstanbul Çağlayan Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesinde dosyam bulunmaktadır. Benim dışımda
ailemin herhangi bir ferdi ile ilgili herhangi bir konuda adli işlem bulunmamaktadır. Herhangi bir
siyasi parti, dernek üyeliği ve benzeri bir kuruluşa üyeliğim bulunmamaktadır. Ailemden herhangi
birinin herhangi bir terör örgütü ile bağı bulunmamaktadır, bugüne kadar da izinsiz herhangi bir terör
örgütünün toplantı, yürüyüş ve benzeri faaliyetlerine katılmadım. Yakalandığım 09/02/2017 tarihinde
gece açlık grevine başladım. Açlık grevindeki amacım bir an önce Savcılık makamınızda ifade
vermekti ayrıca, yakalandığım gece Ceylanpınar ilçesinde Emniyet ve Jandarma görevlileri ile ayrıca
Şanlıurfa merkez TEM'deki görevliler bana işkencede bulundular. Bu nedenle açlık grevi yaptım.
(Şüpheliye işkence ile ne anlatmak istediği soruldu.) Yukarıda işkence ile ifade etmek istediğim şudur;
Ceylanpınar ilçesinde yakalandığım gece kolluk güçleri beni tekme ve yumrukla darp ettiler.
Ceylanpınar'da olay gecesi hem Jandarma hem Emniyete götürüldüm, her iki yerde de darp edildim.
Ayrıca şu anda söylemek istemediğim şekilde bana cinsiyetçi bir yaklaşımla küfürler edildi. Bu
eylemleri yapan görevlilerin açık kimliklerini bilmiyorum. Yine ayrıca Ceylanpınar ilçesinde ve
Şanlıurfa merkez TEM Şube Müdürlüğünde çıplak aramaya tabi tutuldum. Çıplak aramada sadece
bayan polis görevlileri vardı. İşkenceden kastettiğim yukarıda anlattıklarımdır. Bu nedenle açlık grevi
yaptım.Benim TKP/ML, DHKPC, PKK/KCK yada başka bir örgüte herhangi bir üyeliğim yoktur. Bu
örgütler hakkında da herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Ben Emniyet güçlerinde susma hakkımı
kullandım. Savcılıkta ifade vereceğimi beyan ettim. Bundaki amacım yargılama yetkisinin kollukta
olmadığını düşünmem ve yargılamanın daha sağlıklı yapılması nedeniyledir. Ben yaklaşık 3 yıldır
Özgür Gelecek Gazetesinde gazetecilik yapıyorum. Bu gazete kuruluşunun kapsamında İstanbul'da
çalışıyordum. Özgür Gelecek isimli gazete halen faaldir. Ben bu gazetecilik faaliyeti kapsamında
yakalandığım gece illegal olarak Suriye'ye geçmeye çalıştım. Hakkımda açılmış davalardan dolayı
yurt dışına çıkış yasağı bulunmaktadır. Ben de gazetecilik görevimi yapabilmek için bu amaçla geçiş
yapmak istedim. Bu şekilde Suriye'ye geçerek bölgedeki son gelişmeleri izleyip bu durumu gazeteme
aktarmak istemiştim.Suriye'ye geçtikten sonra gitmek istediğim daha önce belirlediğim bir yer yoktu.
Karanlıkta sınırdan geçtikten sonra yürüyerek duruma göre hareket edecektim. Beni sınırı geçtikten
sonra herhangi bir bekleyen yoktu. Daha önce de Suriye'de bulunmadım. Sadece daha önce haritadan
Suriye'ye ilişkin bir inceleme yapmıştım. Ben kesinlikle bu durumu yukarıda anlattığım şekilde
planlamamıştım. Tehlikesini de hiç düşünmedim, sadece gazetecilik mesleğimi icra etmek isemiştim.
Gazeteci olduğuma ilişkin üstümden ele geçen yada size sunabileceğim herhangi bir belgem yoktur.
Ben 08/02/2017 günü saat tam hatırlamamakla birlikte gündüz saat 15:00 - 16:00 sıralarında Alibey
Köyden Hassoy firmasına ait Şanlıurfa otobüsüne bindim. Yaklaşık 16-17 saat sonra Ceylanpınar
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ilçesi merkezde indim. Yolculuk esnasında yalnızdım. Sabah saatlerinde otobüsten indikten sonra
ilçede tek başıma dolaştım. Sınır dışına çıkma fikri bana aittir, Suriye'ye geçeceğimden başka hiç
kimsenin bilgisi yoktu, çalıştığım gazetenin de bilgisi yoktu.Bu sadece kendi yaptığım bir
planlamaydı, kimseyle paylaşmak istemedim. Yukarıda belirttiğim şekilde olay günü Ceylanpınar
ilçesinde akşama kadar tek başıma dolaştım, yemek ihtiyaçlarımı felan gördüm. Yasal olmayan
şekilde Suriye sınırında yakalandığım yeri ben önceden belirlememiştim. O gün şans eseri sınırdan
geçmek istediğim esnada o yeri tespit ettim ve geçiş yapmaya çalıştığım esnada yakalandım.
Kesinlikle bu süreçte kimse bana akıl vermedi veya yardımda bulunmadı. Yukarıda belirttiğim şekilde
geçiş yaptıktan sonra da beni kimse karşılamayacaktı. Suriye'de herhangi bir tanıdığım da
bulunmamaktadır. Suriye bölgesinde özellikle gitmek istediğim bir yer yada bölge yoktu. Sadece
sınırı geçtikten sonra duruma göre haber niteliği taşıyan herhangi bir yerde gazetecilik faaliyeti
yapmak istiyordum. Bana göstermiş olduğunuz kolluk fezlekesinde şekil 1 ibareli facebook
çıktısındaki facebook profili bana aittir. Bu hesabı halen aktif kullanıyorum. Şekil 1 olarak belirtilen
çıktıda yer alan profil resmi de bana aittir. Yine şekil 1 sayılı facebook çıktısındaki fotoğraflar
kısmında yer alan ve bana gösterilen 9 adet fotoğrafta bana aittir. Yine bana gösterilen kolluk
fezlekesinde şekil 6'da belirtilen hesap benim twiteer hesabıma ait bir hesaptır. Şekil 6'da yer alan
hesaptaki fotoğraf çekerken çekilen profil resmi de bana aittir. Bu hesabım halen açıktır. Bu iki
hesabımdan da kesinlikle herhangi bir terör örgütü propagandası mahiyetinde bir paylaşımım
olmamıştır. Yine bana gösterilen kolluk fezlekesinde yer alan Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11,
Şekil 12, Şekil 13 ve Şekil 14'de yer alan paylaşımlar bana aittir. Bu paylaşımları tam tarihini
hatırlamamakla birlikte ben yaptım. Bu paylaşımları yapmamdaki amaç bu paylaşımlar zaten daha
önce çalıştığım gazetede haber yapılan paylaşımlardır. Zaten paylaşımlara dikkat edildiğinde haberin
linkini paylaştığım görülecektir. Bazı paylaşımlarımda haber linki olmayabilir ama çoğunda haber
linki bulunmaktadır. Haber linki bulunmayan paylaşımlarım da yine bu haberlerle ilgilidir,
propaganda amacı taşımamaktadır. Üzerime atılı herhangi bir örgüt üyeliği yada başkaca bir suç kabul
etmiyorum. '' şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüphelinin herkese açık sosyal medya hesabından yapmış olduğu yukarıdaki paylaşımlarında
ve dosya içerisinde detaylı çıktıları bulunan diğer paylaşımlarında terör örgütü ve bu örgüt mensupları
lehine toplumda meşruluk algısı oluşturmaya çalıştığının, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit
içeren eylemlerini meşru göstererek örgüte mensup olmayan kitleleri terör örgütüne özendirdiğinin,
bu şahısları şiddet ve terör yöntemlerine başvurmaya teşvik etiğinin, örgüte mensup olan şahıslar
yönünden ise terör örgütüne olan bağlılık ve aidiyet duygularını artırmaya çalıştığının, böylece
şüphelinin terör örgütüne kendi iç dünyasında duyduğu sempati ve özeni dışa vurarak başkalarını da
bu yönde etkilemek suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptığının değerlendirildiği,
Şüpheli savunmasında her ne kadar herhangi bir terör örgütüne üye olmadığını beyan etmiş
ise de şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu değerlendirilmiş olup, şüpheli
hakkında kollukça yapılan araştırmalar, gerekse şüphelinin vermiş olduğu ifadesi bir bütün olarak
değerlendirildiğinde, şüphelinin PKK/KCK/YPG terör örgütüne katılmak üzere illegal yollarla Suriye
ülkesine geçmek isterken yakalandığı, böylece şüphelinin üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma suçunu işlediği vehakkında atılı suçtan kovuşturma açılması için yeterli şüphe oluştuğu
anlaşılmakla,
Şüphelinin mahkemenizce yargılaması yapılarak, eylemine uyan yukarıdaki sevk maddeleri
uyarınca CEZALANDIRILMASINA, Şüphelinin gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin TCK
madde 63 gereğince cezasından MAHSUBUNA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."
şeklindedir.
F) İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/4 Esas, 2014/54 Karar sayılı dosyasındaki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24/01/2017 tarih ve 2017/2500 Esas, 2016/155750
soruşturma, 2017/350 iddianame sayılı iddianamesi ile: " Cumhuriyet Başsavcılığımızca 26
Ekim-1 Kasım 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde;
6.sayfada yer alan "Dersim'de 13 gerilla şehit düştü" ve "Militanlar Şahverdi şehitlerini andı" başlıklı
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yazılar ile 12.sayfada yer alan "Kavgada ölümsüzleşenler" başlıklı yazılarda,Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç isyan başlatan, bu bağlamda
eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının
gerçekleştirdikleri eylemler ile Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada belirtilen niteliklerini silahlı
mücadele ile değiştirerek yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir devlet kurmayı amaçlayan terör
örgütü TKP/ML'nin propagandasının yapıldığının, bu bağlamda işlenen suçların ve ölen örgüt
mensuplarının "şehit" olarak tanımlanmak suretiyle övüldüğü, 5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai
Sorumluluk” kenar başlıklı 11.maddesi uyarınca eser sahibi belli olmayan bu yazılar bakımından
yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sorumlu yazı işleri müdürü Aslı Ceren Aslan'ın cezai sorumluluğu
bulunduğu, Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde gazetenin soruşturma konusu
sayının çıktığ tarihte sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, yazıların e-mail yoluyla muhtelif
kaynaklardan gönderildiğini, kimlerin gönderdiğini bilmediğini, soruşturma konusu yazıların haber
niteliği taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını beyan ederek üzerine atılı
suçlamaları reddettiği, Tüm dosya kapsamından şüpheli üzerine atılı suçların subut bulduğu ve benzer
fiillerinin süreklilik gösterdiği anlaşıldığından şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
yukarıda
yazılı
sevk
maddeleri
uyarınca
alt
sınırdan
uzaklaşılarak
CEZALANDIRILMASINA,Soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek dergisinin26 Ekim-1 Kasım
2016 tarihli nüshasının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur." şeklindedir.
G) İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/207 Esas, 2017/19 Karar sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07/06/2017 tarih, 2016/25146
Esas,2016/62098 soruşturma ve 2016/2701 iddianame sayılı iddianamesi ile: "07 - 13 Nisan 2016
tarihli Özgür Gelecek isimli yayının incelenmesinde; 1 sayfasında '' Yasakları Tanımıyoruz Sokaklar
Halkındır'' başlıklı yazı ve içeriğinde, 2 sayfasında '' Sur ve Cizir'de Savaş Şantiyesi Olarak
Kamulaştırma '' başlıklı yazı içeriğinde, 3 sayfasında '' Anın Devrimci Hamlesi; Birleşik Eylem Birliği
'' başlıklı yazı içeriğinde, 6 sayfasında '' Rojhat Ali Ezidi Halkımız İçin Mücadele Eden Devrimci
Yoldaşımızdır '' başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 8 sayfasında '' Bizi Bombalar Değil Yılgınlık
Yenilgiye Uğratır '' başlıklı yazı içeriğinde, 9 sayfasında '' Habur'un Öfkesi Büyüyor '' başlıklı yazı
içeriği ve görselinde, 13 sayfasında '' Direnişimizin de Hafızamızın da Yok Edilmesine İzin
Vermeyeceğiz '' başlıklı yazı içeriğinde, 14 sayfasında '' Onur Polat Ölümsüzlüğe Uğurlandı '' başlıklı
yazı içeriğindeve 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 övüldüğü, PKK/KCK terör
örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu tarz eylemlerin tek meşru yol olarak gösterildiği,suç
işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör örgütüPKK/KCK terör örgütü veya bağlı alt
birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini meşru gösterici,
destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici, gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik edicimahiyette
içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk kitleleri
nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına dönük propagandası yapıldığının tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 06/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların eposta ile gazetenin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gönderildiğini,
bu iletilerin haber değeri olduğunu düşündüğünden dolayı yayınladığını, bu haberlerde propaganda
mahiyetinde bir içerik bulunmadığını beyan ettiği,
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
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halinde sorumlu yazı işleri müdürü ile bağlı bulunduğu kişinin cezai sorumluluğu bulunduğunun
bildirildiği görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 07 - 13 Nisan2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur." şeklindedir.
H) İstanbul 13. Ağır Mahkemesi'nin 2016/235 Esas ve 2016/263 Karar sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21/06/2016 tarih, 2016/27231 Esas,
2016/70827 soruşturma ve 2016/2927 iddianame sayılı iddianamesi: "20-26 Nisan 2016 tarihli
Özgür Gelecek isimli gazetenin yapılan incelenmesinde; 6 sayfasında '' Silopiya, Gever,
Nisebin ....kuşatma ve katliamlara karşı direniyor '' başlıklı yazı içeriğinde, 12 - 13 sayfasında ''
T.Kürdistanı'nı anlama rehberi; Cizir'e 3 gidiş! '' başlıklı yazılardve 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 övüldüğü, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu
tarz eylemlerin tek meşru yol olarak gösterildiği,suç işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör
örgütüPKK/KCK terör örgütü veya bağlı alt birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde
gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini meşru gösterici, destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici,
gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik edicimahiyette içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki
veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk kitleleri nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına
dönük propagandası yapıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 21/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların
haber niteliğinde olduğuu,yayınlamanın da kendi sorumluluğunda olduğunu,hakkındaki isnatları
kabul etmediğini bildirdiği,
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 görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
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soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 20 - 26 Nisan2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur." şeklindedir.
I - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/236 Esas ve 2016/264 Karar sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 21/06/2016 tarih, 2016/70830 soruşturma,
2016/27237 Esas ve 2016/2930 İddianame numaralı iddianamesi :" 27 Nisan - 3 Mayıs 2016
tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 6 sayfasında '' Cizir halkı yaralarını sarıyor ''
başlıklı yazı içeriğinde, 11 sayfasında '' 44 yazında hesap sorma bilinci ve zafere inançla '' 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 övüldüğü, PKK/KCK terör
örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu tarz eylemlerin tek meşru yol olarak gösterildiği,suç
işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör örgütüPKK/KCK terör örgütü veya bağlı alt
birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini meşru gösterici,
destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici, gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik edicimahiyette
içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk kitleleri
nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına dönük propagandası yapıldığının tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 21/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların
haber niteliğinde olduğuu,yayınlamanın da kendi sorumluluğunda olduğunu,hakkındaki isnatları
kabul etmediğini bildirdiği,
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 görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 27 Nisan- 3 Mayıs 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur. " şeklindedir.
İ - İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/5 Esas, 2016/7 Karar sayılı dosyasındaki
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 08.11.2016 tarih 2016/106713 soruşturma, 2016/38692
esas, 2016/4117 iddianame sayılı iddianamesi : "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 25-31 Mayıs 2016
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tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde;
6.sayfasında yer alan isimsiz "YPS:Nisebin ve Şirnex'te Kimyasal Gaz Kullanılıyor " başlıklı
imzasız yazıda "T. Kürdistanı 'nda abluka ve katliamlara karşı direniş devlet güçlerine ciddi kayıplar
verdirerek devam ederken, bu savaştan istediği sonucu elde edemeyen devlet bu kez bahar sürecinin
başlamasından kaynaklı gerilanın eylemlerini artırmasıyla köşeye sıkışmış durumda...." şeklindeki
içerikte,
14.sayfasında yer alan isimsiz "18 Mayıs Direnişi ve Dayanışmayı Büyütme Günü” başlıklı
imzasız yazıda "...'Halk iktidarını kurana kadar bedel ödemeye devam edeceğiz'... başlıklı bölümde
yer alan 'içerikte,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir bölümünde güvenlik görevlilerine karşı iç
isyan başlatan, bu bağlamda eli silahlı mensuplarını şehirlere yerleştiren, hendek kazdıran, PKK/KCK
terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdikleri eylemler ile Türkiye Cumhuriyetinin Anayasada
belirtilen niteliklerini silahlı mücadele ile değiştirerek yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir
devlet kurmayı amaçlayan terör örğütü TKP/ML'nin 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 11.maddesi uyarınca eser
sahibi belli olmayan bu yazılar bakımından yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sorumlu yazı işleri
müdürü Aslı Ceren Aslan'ın cezai sorumluluğu bulunduğu,
Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde gazetenin Kasım 2015 tarihinden
bu yana sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, yazıların mail yoluyla muhtelif kaynaklardan
gönderildiğini, kimin gönderdiğini araştırmadıklarını, soruşturma konusu yazıların haber niteliği
taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, beyan ederek üzerine atılı suçlamaları
reddettiği,
Tüm dosya kapsamından şüpheli üzerine atılı suçların subut bulduğu anlaşıldığından
şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek gazetesinin 25-31 Mayıs 2016 tarihli baskısının
dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur." şeklindedir.
J- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/263 Esas ve 2016/212 Karar sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07/06/2016 tarih, 2016/60004 soruşturma,
2016/25148 Esas ve 2016/2660 iddianame sayılı iddianamesi : "T.C. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen '' Özgür Gelecek'' isimli gazetenin 24 - 30 Mart 2016 tarihli
baskısı incelendiğinde; gazetenin üçüncü sayfasında '' Diz Çöktüremeyecekler '' başlıklı yazı
içeriğinde '' Kısa vadede asıl hedeflenen başta Kürt ulusal mücadelesi olmak üzere demokratik halkçı
ve muhalefetin sesinin kısılması, gerçekleştirilen katliamlara dair en ufak bir aykırı sesin çıkmaması,
bu direniş mevzilerinin susturulmasıdır... ''şeklindeki,'' Kürt Ulusunun Savaşı Meşrudur! Bu
Meşruluğa Gölge Düşürülmemelidir '' başlıklı yazı içeriğinde '' Faşizmin Kürt ulusu başta olmak
üzere, halka karşı topyekün saldırısının giderek şiddetlendiği ve T. Kürdistanı'nda olduğu gibi
yüzlerce sivil insanın katledildiği bir süreçte bu katliamlara karşı devrimci şiddetin ve hesap
soruculuğun meşruluğu tartışılmazdır...'' şeklindeki, dokuzuncu sayfasında ''Halkların Birleşik
Devrimci Hareketi'ne Yaklaşımımız! '' başlıklı yazı içeriğinde '' HBDH'nin ilanı kuşkusuz ki Türkiye
Devrimci Hareketi ve Kürt Ulusal Hareketi'nin mücadelelerini eylem birliği ve temelinde
birleştirmeleri ve TC faşizme karşı özellikle silahlı mücadeleyi ön plana çıkartan yaklaşımı nedeniyle
son derece önemlidir....'' şeklindeki, onuncu sayfasında '' T.Kürdistanı'ndaki Öz Savunma Direnişi
Selamlandı '' başlıklı yazı içeriğinde '' ...Berlin'de düzenlenen bir yürüyüş ile TC devletinin Kürtlere
karşı uyguladığı savaş ve katliam politikaları protesto edilerek Kürt halkının öz savunma direnişleri
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selamlandı.... '' 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 övüldüğü,
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu tarz eylemlerin tek meşru yol olarak
gösterildiği,suç işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör örgütüPKK/KCK terör örgütü veya bağlı
alt birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini meşru gösterici,
destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici, gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik edicimahiyette
içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk kitleleri
nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına dönük propagandası yapıldığının tespit edilmesi
üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 06/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların eposta ile gazetenin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gönderildiğini,
bu iletilerin haber değeri olduğunu düşündüğünden dolayı yayınladığını, bu haberlerde propaganda
mahiyetinde bir içerik bulunmadığını beyan ettiği,
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 görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 24 - 30 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur." şeklindedir.
K - İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/262 Esas ve 2016/195 Esas sayılı
dosyasındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07/06/2016 tarih, 2016/60035 soruşturma,
2016/25188 Esas ve 2016/2704 İddianame sayılı iddianamesi : "T.C. İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen '' Özgür Gelecek'' isimli gazetenin 17 - 23 Mart 2016 tarihli
baskısı incelendiğinde; gazetenin birinci sayfasında ''Gücümüz Birleşik Direnişimiz '' başlıklı yazı
içeriğinde ''Zafer naralarıyla Cizir 'e bayrak asan okulları karakol yapmaya hazırlanan, her
sokağına-duvarına cinsiyetçi küfürler kazıyan, bulduğu her geniştikte ırkçı marşlar okuyan TC devleti
yeni katlaimlara hazırlanırken ülkenin devrimci, demokrat ve yurtsever güçleri biraraya geldi... ''
şeklindeki, dokuzuncu sayfasında '' Bilincimiz, İnancımız ve Yoldaşça Dayanışmamız Güç
Kaynağımızdır '' başlıklı yazı içeriğinde '' Faşist TC 'nin ve AKP'nin söz konusu terör ve soykırım
uygulamaları halklarımızın birlikte ve kardeşçe yaşama zeminini yok edecek kadar büyük bir tehlike
içermektedir....'' şeklindeki, onaltıncı sayfasında '' Kürt Halkının Direniş Çizgisi; Yaz Özgürlük Ya
Özgürlük! '' başlıklı yazı içeriğinde ''TC'nin kırmızı çizgisini yerle bir eden Kürt halkı kendi
çizgilerini ise kalın bir şekilde oluşturuyor. O çizgi direniş çizgisi! Dolaştığmız sokaklarda, gittiğimiz
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evlerde herkes ağız birliği etmişçesine '' bitsin bu savaş artık '' derken, yine o herkes '' Ama özgürlük
ile bitsin '' diyor. Kürt halkı için savaşın bitmesini oluşturan koşullar ancak '' özgürlüğün''
kazanılması ile mümkün... '' 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 övüldüğü, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği bu tarz eylemlerin tek
meşru yol olarak gösterildiği,suç işlenmeye tahrik edildiği, bu itibarla terör örgütüPKK/KCK terör
örgütü veya bağlı alt birliklerininGüneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini
meşru gösterici, destekleyici, örgüt mensuplarını yüceltici, gerçekleştirilen yasa dışı eylemleri teşvik
edicimahiyette içerik bulunduğu, terör örgütünün bölgedeki veya ülkeningeri kalanındakigeniş halk
kitleleri nezdinde kabul görmesine ve sempati sağlamasına dönük propagandası yapıldığının tespit
edilmesi üzerine soruşturmaya geçildiği,
Adı geçen Özgür Gelecek gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu belirlenen şüpheli
Aslı Ceren ASLAN'ın 06/06/2016 tarihli ifadesinde, tahkikat/soruşturmaya konu edilen yazıların eposta ile gazetenin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gönderildiğini,
bu iletilerin haber değeri olduğunu düşündüğünden dolayı yayınladığını, bu haberlerde propaganda
mahiyetinde bir içerik bulunmadığını beyan ettiği,
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 görülmekle,
İnceleme ve soruşturma kayıt tutanağına konu edilen başlıklar altında yayınlanan içeriklerde
PKK/KCK terör örgütü ve bağlı alt yapılanmaları, örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin meşru
gösterildiği, övüldüğü, bu eylemlerin kitleler nezdinde itibar görülmesinin amaçlandığı,buna karşın
silahlı kalkışmaya karşı yasalardan aldığı yetkiler doğrultusunda meşru zeminde operasyon
düzenleyen güvenlik görevlilerinin katliam yapan kişiler olarak gösterildiği, açıkça gazetedeki tüm
haber ve içeriklerin terör örgütü PKK/KCK nıneylemlerini meşrulaştırma , kutsama, övme amacına
yönelik olduğu, silahlı saldırıyı/isyanı, şiddeti, baskıyı öven/teşvik eden bu içeriklerin
yayınlanmasınındüşünce ve ifade hürriyeti veya basın hürriyeti kapsamında değerlendirilmeyeceği
soruşturmayakonu edilen yazı içeriklerinin bütün halinde terör örgütü PKK/KCK nın propagandası
mahiyetinde olduğu anlaşıldığından;
Şüphelinin açıklanan eylemlerinden dolayı yargılamasının yapılarak, yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, soruşturmaya konu edilen Özgür Gelecek
gazetesinin 17 - 23 Mart 2016 tarihli baskısının dosyada delil olarak MUHAFAZASINA karar
verilmesi, kamu adına talep veiddia olunur. "şeklindedir.
İDDİA MAKAMI 26/10/2017 TARİHLİ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA:
Dosya kapsamındaki tüm iddianamelerle açılmış kamu davalarında toplanan delillerin ışığında sanık
hakkındaki iddanameler içeriklerinde ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususları aynen tekrar etmekle
birlikte sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Özgür Gelecek isimli haftalık siyasi
gazetenin 10-16 Mart 2016, 17-23 Mart 2016, 24-30 Mart 2016, 07-13 Nisan 2016, 20-26 Nisan 2016,
27 Nisan - 03 Mayıs 2016, 18-24 Mayıs 2016, 25-31 Mayıs 2016, 01-07 Haziran 2016 ve 26 Ekim01 Kasım 2016 tarihli nüshalarında silahlı terör örgütü olduğu Yargıtay kararlarıyla da sabit olan
PKK/KCK terör örgütü ile 18-24 Mayıs 2016 tarihli nüshasında MLKP terör örgütü elemanlarınca
gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri
yayınlamak suretiyle silahlı terör örgütü propagandası suçunu işlediğini sabit olduğu eylemlerin kısa
zaman aralıklarıyla aynı suç kastı altında işlenmesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin
uygulanması gerektiği anlaşılmakla sanığın zincirleme biçimde yayın yoluyla silahlı terör örgütü
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propagandası yapmak suçundan eylemine uyan 3713 sayılı yasanın 7/2, ayrıca 3713 sayılı yasanın
7/2-2.cümle ile TCK'nın 43 ve 53.maddeleri gereğince cezalandırılmasına, söz konusu gazete
nüshalarının delil olarak saklanmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.
"şeklindedir.
İDDİA MAKAMI 20/06/2019 TARİHLİ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: "
Dosya kapsamındaki tüm iddianamelerle açılmış kamu davalarında toplanan delillerin ışığında sanık
hakkındaki iddanameler içeriklerinde ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususları aynen tekrar etmekle
birlikte sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Özgür Gelecek isimli haftalık siyasi
gazetenin 10-16 Mart 2016, 17-23 Mart 2016, 24-30 Mart 2016, 07-13 Nisan 2016, 20-26 Nisan 2016,
27 Nisan - 03 Mayıs 2016, 18-24 Mayıs 2016, 25-31 Mayıs 2016, 01-07 Haziran 2016 tarihli
nüshalarında silahlı terör örgütü olduğu Yargıtay kararlarıyla da sabit olan PKK/KCK terör örgütü ile
18-24 Mayıs 2016 tarihli nüshasında MLKP terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet
eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri yayınlamak suretiyle silahlı
terör örgütü propagandası suçunu işlediğini sabit olduğu, yayın yoluyla ve zincirleme şekilde Silahlı
Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan eylemine uyan 3713 sayılı yasanın 7/2, ayrıca 3713
sayılı yasanın 7/2-2.cümle ile TCK'nın 43 ve 53.maddeleri gereğince cezalandırılmasına, söz konusu
gazete nüshalarının delil olarak saklanmasına,
Dosya kapsamındaki tüm iddianamelerle açılmış kamu davalarında toplanan delillerin
ışığında sanık hakkındaki iddanameler içeriklerinde ayrıntılı olarak belirttiğimiz hususları aynen
tekrar etmekle birlikte sanığın sorumlu yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı Özgür Gelecek isimli
haftalık siyasi gazetenin 26 Ekim-01 Kasım 2016 tarihli nüshalarında ve 01/12/2016 tarihli twitter
sosyal medya hesabı üzerinden iki görsel ve görsellerin üzerinde paylaşılan yorumlar itibariyle terör
örgütünün cebir, şiddet eylemlerini meşru gösterip örgüt üyelerini güzelleme yönünde paylaşımlarda
bulunduğu anlaşılmaklaSilahlı Terör Örgütü Propagandası suçunu işlediğini sabit olduğu, yayın
yoluyla ve zincirleme şekilde Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan eylemine uyan
3713 sayılı yasanın 7/2, ayrıca 3713 sayılı yasanın 7/2-2.cümle ile TCK'nın 43 ve 53.maddeleri
gereğince cezalandırılmasına, söz konusu gazete nüshalarının delil olarak saklanmasına,
Her ne kadar sanık hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dava açıldığı
görülmüş ise de; yapılan yargılamada dosyaya gelen 19/06/2019 tarihli sanığın kimlik tespitine ilişkin
bilirkişi raporunda Aslı Ceren olarak belirtilen şahsın sanık Aslı Ceren olmadığı değerlendirilmekle
sanığın kod adı Jiyan olarak belirtilen şahıs olmadığı, Emniyet Müdürlüğü yazısında da belirtilen
kişinin Jiyan kod isimli S. E. olduğunun belirtildiği, sanık Aslı Ceren hakkında dosyadaki mevcut
delillerin sanığın terör örgütü üyesi olma suçuna işlediğine dair gerekli çeşitlilik ve yoğunluluk
oluşturmadığı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve
yeterli delil elde edilemediğinden sanık hakkında atılı suçtan CMK'nun 223/2-e maddesi gereğince
beraat kararı verilmesi,
Karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. "şeklindedir.
III - SAVUNMA:
*SANIK ŞANLIURFA TEM ŞUBEDEKİ 12/02/2017 TARİHLİ İFADESİNDE
SORULAN BÜTÜN SORULARA KARŞI SUSMA HAKKINI KULLANMIŞTIR.
*SANIK ÇANAKKALE TEM ŞUBEDEKİ 02/01/2013 TARİHLİ İFADESİNDE
SORULAN BÜTÜN SORULARA KARŞI SUSMA HAKKINI KULLAMIŞTIR
A) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/262
ESAS
SAYILI
DOSYASINDA
YER
ALAN
İSTANBUL
CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI'NDAKİ
06/06/2016
TARİH
VE
2016/60035
SORUŞTURMA
DOSYASINDAKİ SAVCILIK İFADESİNDE: " Kasım 2015 tarihinden beri haftalık yayın yapan
Özgür Gelecek isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak çalışmaktayım. Benim sorumlu
olduğum herhangi bir kimse yoktur. Soruşturmaya konu ettiğinizi belirttiğiniz 17 - 23 Mart 2016
tarihli baskıdakiyazılar e-posta ile tarafımıza gönderilmiştir.Bu e-postaların hangi adresten
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gönderildiğini bilmiyorum. Özgür Gelecek gazetesinin kullandığı
@hotmail.com isimli eposta adresine gelmektedir.Bu soruşturmaya konu edilen bu iletilerin haber değeri olduğunu
düşündüğümden dolayı yayınlanmasına karar verdim. Sorumlusu olduğum gazete 62.baskısını
yapıncaya kadar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Bu baskıdan itibaren neden soruşturmaya
konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Her gazetenin kendine göre bir yayın çizgisi vardır. Biz de bu
çizgimiz doğrultusunda yayın gerçekleştirmekteyiz. Bu soruşturmanın neden açıldığını anlayabilmiş
değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yayınlanan yazılar haber değeri taşıdığı için yayınlanmıştır.
Savunmam bundan ibarettir." demiştir.
B) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2016/235
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDA
21/06/2016 TARİH VE 2016/70827 SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ SAVCILIK
İFADESİNDE: " Ben söz konusu gazetenin sorumlu yazı işleri müdürüyüm, okuduğunuz inceleme
tutanağındaki içerikler haber niteliği taşımaktadır, yayınlamak da benim sorumluluğumdadır, bahsi
geçen isnatları kabul etmiyorum gazetemiz iki yıldır yanı şeklide yayın yapmaktadır ancak Kasım
2015 yılından beri bir soruşturma silsilesiyle karşı karşıyayız ve bununda süreçten bağımsız olduğunu
düşünmüyoruz, " şeklindedir.
C) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2018/8 ESAS
SAYILI
DOSYASINDA
YER
ALAN
İSTANBUL
CUMHURİYET
BAŞSAVCILIĞI'NDAKİ07/11/2016TARİH
VE
2016/106709
SORUŞTURMA
DOSYASINDAKİ SAVCILIK İFADESİNDE: "Ben Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin
Kasım 2015 tarihinden bu yana sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Bana sormuş olduğunuz 18-24 Mayıs
2016 tarihli gazetenin 11. Sayfasında yer alan "Geyiksuyu şehitleri teslim alınamayan irade, bitmeyen
devrim özlemidir" başlıklı yazının kime ait olduğunu bilmiyorum. Bizim çalışma şeklimiz şöyledir.
Bize mail yoluyla muhtelif kaynaklardan bu yazılar gönderilir. Haber niteliği varsa biz bunları
yayınlarız. Kimin gönderdiğini araştırmaz ve bu yönde bir kayıt tutmayız. Bana sormuş olduğunuz
yazının da haber niteliği taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, suç teşkil
etmediğini düşünüyorum. Benden önce yazı işleri müdürlüğünü başka bir kişi yapıyordu. O dönemde
de benzer minvalde yazılar çıkıyordu. Ancak hiç soruşturma konusu olmamıştı. Kasım ayından beri
hemen hemen bütün sayılarımıza soruşturma açılmaya başlandı. Üzerime atılı suçlamayı kabul
etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." şeklindedir.
D) SANIĞIN BİRLEŞEN ŞANLIURFA 6.AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2017/260
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, ŞANLIRURFA CBS'NİN 13/02/2017 TARİH VE
2017/5407 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: "Yukarıda belirtilen
adreste ikamet ediyorum. İkamette annem ve babamla yaşıyorum. 1990 İstanbul doğumluyum. Ben
bugüne kadar sürekli İstanbul'da ikamet ettim. 2007 - 2014 yılları arasında üniversite eğitimim
döneminde Çanakkale'de bulundum.
Ehliyetim yoktur, pasaportum vardır, fakat pasaportumla yurt dışı seyahati hiç yapmadım. Ben
09/02/2017 Perşembe gece saatlerinde Ceylanpınar'dan izinsiz sınır dışına çıkmaya çalıştığım esnada
yakalanmıştım, bu girişimim dışında başka bir illegal yurt dışı çıkışı yapmadım. Tam tarihini
hatırlamamakla birlikte babam C. A. adına kayıtlı olan 0
nolu hattı uzun süredir
kullanıyorum. Tam tarihini hatırlamamakla birlikte yaklaşık 1 ay önce yukarıda belirttiğim hattın
takılı olduğu cep telefonum İstanbul'da çalındı. Bununla ilgili yasal bir başvurum olmadı.
Benim twiteer ve facebook hesabım bulunmaktadır. Bu hesaplarım hatırlayamadığım bir mail
hesabıma bağlıdır. Bu hesaplarımdan kesinlikle hiç bir dönem herhangi bir terörö örgütü
propagandası mahiyetinde paylaşımının olmamıştır. Daha önce değişik örgütler lehine propaganda
yaptığım iddiasıyla hakkımda soruşturma ve kovuşturmalar yapılmıştır. Bu hususta İstanbul Çağlayan
Adliyesinde Ağır Ceza Mahkemesinde dosyam bulunmaktadır. Benim dışımda ailemin herhangi bir
ferdi ile ilgili herhangi bir konuda adli işlem bulunmamaktadır. Herhangi bir siyasi parti, dernek
üyeliği ve benzeri bir kuruluşa üyeliğim bulunmamaktadır. Ailemden herhangi birinin herhangi bir
terör örgütü ile bağı bulunmamaktadır, bugüne kadar da izinsiz herhangi bir terör örgütünün toplantı,
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yürüyüş ve benzeri faaliyetlerine katılmadım.
Yakalandığım 09/02/2017 tarihinde gece açlık grevine başladım. Açlık grevindeki amacım bir
an önce Savcılık makamınızda ifade vermekti ayrıca, yakalandığım gece Ceylanpınar ilçesinde
Emniyet ve Jandarma görevlileri ile ayrıca Şanlıurfa merkez TEM'deki görevliler bana işkencede
bulundular. Bu nedenle açlık grevi yaptım.
Şüpheliye işkence ile ne anlatmak istediği soruldu.
Yukarıda işkence ile ifade etmek istediğim şudur; Ceylanpınar ilçesinde yakalandığım gece
kolluk güçleri beni tekme ve yumrukla darp ettiler. Ceylanpınar'da olay gecesi hem Jandarma hem
Emniyete götürüldüm, her iki yerde de darp edildim. Ayrıca şu anda söylemek istemediğim şekilde
bana cinsiyetçi bir yaklaşımla küfürler edildi. Bu eylemleri yapan görevlilerin açık kimliklerini
bilmiyorum. Yine ayrıca Ceylanpınar ilçesinde ve Şanlıurfa merkez TEM Şube Müdürlüğünde çıplak
aramaya tabi tutuldum. Çıplak aramada sadece bayan polis görevlileri vardı. İşkenceden kastettiğim
yukarıda anlattıklarımdır. Bu nedenle açlık grevi yaptım.
Benim TKP/ML, DHKPC, PKK/KCK yada başka bir örgüte herhangi bir üyeliğim yoktur. Bu
örgütler hakkında da herhangi bir bilgim bulunmamaktadır.
Ben Emniyet güçlerinde susma hakkımı kullandım. Savcılıkta ifade vereceğimi beyan ettim.
Bundaki amacım yargılama yetkisinin kollukta olmadığını düşünmem ve yargılamanın daha sağlıklı
yapılması nedeniyledir.
Şüpheliye yakalandığı gece neden yasa dışı Suriye'ye geçiş yapmak istediği soruldu.
Şüpheli cevaben: Ben yaklaşık 3 yıldır Özgür Gelecek Gazetesinde gazetecilik yapıyorum. Bu
gazete kuruluşunun kapsamında İstanbul'da çalışıyordum. Özgür Gelecek isimli gazete halen faaldir.
Ben bu gazetecilik faaliyeti kapsamında yakalandığım gece illegal olarak Suriye'ye geçmeye çalıştım.
Şüpheliden olay gecesi iddia ettiği gazetecilik faaliyeti kapsamında neden yasa dışı bir yolla
Suriye'ye geçmeye çalıştığı soruldu.
Şüpheli cevaben: Hakkımda açılmış davalardan dolayı yurt dışına çıkış yasağı bulunmaktadır.
Ben de gazetecilik görevimi yapabilmek için bu amaçla geçiş yapmak istedim. Bu şekilde Suriye'ye
geçerek bölgedeki son gelişmeleri izleyip bu durumu gazeteme aktarmak istemiştim.
Şüpheliden yukarıda anlattığı şekilde Suriye'ye geçtikten sonra nereye gidip haber yapmak
istediği soruldu.
Şüpheli cevaben: Suriye'ye geçtikten sonra gitmek istediğim daha önce belirlediğim bir yer
yoktu. Karanlıkta sınırdan geçtikten sonra yürüyerek duruma göre hareket edecektim. Beni sınırı
geçtikten sonra herhangi bir bekleyen yoktu. Daha önce de Suriye'de bulunmadım. Sadece daha önce
haritadan Suriye'ye ilişkin bir inceleme yapmıştım.
Şüpheliden yakalandığı zamanın gece vakti olması ve bir bayan olarak sınırdan geçtikten
sonra iddia ettiği şekilde bir bekleyenin de olmamasına rağmen tehlikeli olabilecek bir şekilde neden
ve nasıl bu şekilde geçiş yapmak istediği soruldu.
Şüpheli cevaben: Ben kesinlikle bu durumu yukarıda anlattığım şekilde planlamamıştım.
Tehlikesini de hiç düşünmedim, sadece gazetecilik mesleğimi icra etmek isemiştim. Gazeteci
olduğuma ilişkin üstümden ele geçen yada size sunabileceğim herhangi bir belgem yotur.
Ben 08/02/2017 günü saat tam hatırlamamakla birlikte gündüz saat 15:00 - 16:00 sıralarında
Alibey Köyden Hassoy firmasına ait Şanlıurfa otobüsüne bindim. Yaklaşık 16-17 saat sonra
Ceylanpınar ilçesi merkezde indim. Yolculuk esnasında yalnızdım. Sabah saatlerinde otobüsten
indikten sonra ilçede tek başıma dolaştım. Sınır dışına çıkma fikri bana aittir, Suriye'ye geçeceğimden
başka hiç kimsenin bilgisi yoktu, çalıştığım gazetenin de bilgisi yoktu.
Şüpheliden yukarıda gazetecilik faaliyeti için sınır dışına çıkmak istediğini belirttiğinden
neden çalıştığı gazeteye haber vermeden böyle bir geçiş yapmak istediği soruldu.
Şüpheli cevaben: Bu sadece kendi yaptığım bir planlamaydı, kimseyle paylaşmak istemedim.
Yukarıda belirttiğim şekilde olay günü Ceylanpınar ilçesinde akşama kadar tek başıma dolaştım,
yemek ihtiyaçlarımı felan gördüm.
Yasal olmayan şekilde Suriye sınırında yakalandığım yeri ben önceden belirlememiştim. O
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gün şans eseri sınırdan geçmek istediğim esnada o yeri tespit ettim ve geçiş yapmaya çalıştığım
esnada yakalandım. Kesinlikle bu süreçte kimse bana akıl vermedi veya yardımda bulunmadı.
Yukarıda belirttiğim şekilde geçiş yaptıktan sonra da beni kimse karşılamayacaktı. Suriye'de herhangi
bir tanıdığım da bulunmamaktadır.
Suriye bölgesinde özellikle gitmek istediğim bir yer yada bölge yoktu. Sadece sınırı geçtikten
sonra duruma göre haber niteliği taşıyan herhangi bir yerde gazetecilik faaliyeti yapmak istiyordum.
Bana göstermiş olduğunuz kolluk fezlekesinde şekil 1 ibareli facebook çıktısındaki facebook
profili bana aittir. Bu hesabı halen aktif kullanıyorum. Şekil 1 olarak belirtilen çıktıda yer alan profil
resmi de bana aittir. Yine şekil 1 sayılı facebook çıktısındaki fotoğraflar kısmında yer alan ve bana
gösterilen 9 adet fotoğrafta bana aittir. Yine bana gösterilen kolluk fezlekesinde şekil 6'da belirtilen
hesap benim twiteer hesabıma ait bir hesaptır. Şekil 6'da yer alan hesaptaki fotoğraf çekerken çekilen
profil resmi de bana aittir. Bu hesabım halen açıktır. Bu iki hesabımdan da kesinlikle herhangi bir
terör örgütü propagandası mahiyetinde bir paylaşımım olmamıştır.
Yine bana gösterilen kolluk fezlekesinde yer alan Şekil 8, Şekil 9, Şekil 10, Şekil 11, Şekil
12, Şekil 13 ve Şekil 14'de yer alan paylaşımlar bana aittir. Bu paylaşımları tam tarihini
hatırlamamakla birlikte ben yaptım. Bu paylaşımları yapmamdaki amaç bu paylaşımlar zaten daha
önce çalıştığım gazetede haber yapılan paylaşımlardır. Zaten paylaşımlara dikkat edildiğinde haberin
linkini paylaştığım görülecektir. Bazı paylaşımlarımda haber linki olmayabilir ama çoğunda haber
linki bulunmaktadır. Haber linki bulunmayan paylaşımlarım da yine bu haberlerle ilgilidir,
propaganda amacı taşımamaktadır.
Bu aşamada ifademe ekleyecek başka bir açıklamam yoktur. Üzerime atılı herhangi bir örgüt
üyeliği yada başkaca bir suç kabul etmiyorum." şeklindedir.
E) SANIĞIN BİRLEŞENİSTANBUL 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2017/4 ESAS
SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İST. CBS'NİN 24/01/2017 TARİH VE 2016/155750
SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE:Ben Özgür Gelecek gazetesinin 26
Ekim - 1 Kasım 2016 tarihli sayısı çıktığı dönemdesorumlu yazı işleri müdürü olarak görev
yapmaktaydım. 17 Ocak tarihinden itibarenFatih Hatayoğlu bu görevi üstlenmiştir. Daha önceki
ifadelerimde belirttiğim gibi dergide çıkan tüm yazılar bize mail olarak ulaşmaktadır. Kime ait
olduklarını bilmiyorum. Bu yönde bir kayıt tutmuyorum. Yazı işleri müdürü olarak görev yaptığım
dönemde yayımlanan yazılardan dolayı tüm cezai sorumluğun bende olduğunu biliyorum. Ben bu
yazıları haber niteliği taşıdığı için yayımlıyorum. Ben bu ifadelerin ayrıca suç oluşturmadığını
düşünüyorum. "demiştir.
F) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/5
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 07/11/2016 TARİH VE
2016/106713 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE:Ben Özgür Gelecek
isimli haftalık gazetenin Kasım 2015 tarihinden bu yana sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Bana
sormuş olduğunuz 25-31 Mayıs 2016 tarihli gazetenin 6. Sayfasında yer alan ve 14. Sayfasında
bulunan yazıların kime ait olduğunu bilmiyorum. Bizim çalışma şeklimiz şöyledir. Bize mail yoluyla
muhtelif kaynaklardan bu yazılar gönderilir. Haber niteliği varsa biz bunları yayınlarız. Kimin
gönderdiğini araştırmaz ve bu yönde bir kayıt tutmayız. Bana sormuş olduğunuz yazının da haber
niteliği taşıdığını, içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, suç teşkil etmediğini
düşünüyorum. Benden önce yazı işleri müdürlüğünü başka bir kişi yapıyordu. O dönemde de benzer
minvalde yazılar çıkıyordu. Ancak hiç soruşturma konusu olmamıştı. Kasım ayından beri hemen
hemen bütün sayılarımıza soruşturma açılmaya başlandı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.
Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum. "demiştir.
G) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 23. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/6
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 07/11/2016 TARİH VE
2016/75410 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: "Ben Özgür Gelecek
isimli haftalık gazetenin Kasım 2015 tarihinden bu yana sorumlu yazı işleri müdürüyüm. Bana
sormuş olduğunuz 01-07 Haziran 2016 tarihli gazetenin 1., 11. Ve 13. Sayfasında yer alan yazıların
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kime ait olduğunu bilmiyorum. Bizim çalışma şeklimiz şöyledir. Bize mail yoluyla muhtelif
kaynaklardan bu yazılar gönderilir. Haber niteliği varsa biz bunları yayınlarız. Kimin gönderdiğini
araştırmaz ve bu yönde bir kayıt tutmayız. Cezaevinden gönderilen yazıların ulaşma yolu mektup
olduğu için isim bulunabilir ama şahıs isminin verilmesini istemediğinde bunu geldiği hapishaneyi
belirtmek suretiyle yayınlıyoruz. Aradan uzun zaman geçtiği için soruşturma konusu yazının
aidiyetini tespit etmem mümkün değildir. Bana sormuş olduğunuz yazının da haber niteliği taşıdığını,
içeriğinin düşünce özgürlüğü kapsamında kaldığını, suç teşkil etmediğini düşünüyorum. Benden önce
yazı işleri müdürlüğünü başka bir kişi yapıyordu. O dönemde de benzer minvalde yazılar çıkıyordu.
Ancak hiç soruşturma konusu olmamıştı. Kasım ayından beri hemen hemen bütün sayılarımıza
soruşturma açılmaya başlandı. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı
verilmesini talep ediyorum." demiştir.
Ğ) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/236
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 21/06/2016 TARİH VE
2016/70830 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: "Ben söz konusu
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürüyüm, okuduğunuz inceleme tutanağındaki içerikler haber
niteliği taşımaktadır,yayınlamak da benim sorumluluğumdadır, bahsi geçen isnatları kabul etmiyorum
gazetemiz iki yıldır yanı şeklide yayın yapmaktadır ancak Kasım 2015 yılından beri bir soruşturma
silsilesiyle karşı karşıyayız ve bununda süreçten bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. "demiştir.
H) SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/207
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 13/02/2017 TARİH VE
2017/5407 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: "Kasım 2015 tarihinden
beri haftalık yayın yapan Özgür Gelecek isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak
çalışmaktayım. Benim sorumlu olduğum herhangi bir kimse yoktur. Soruşturmaya konu ettiğinizi
belirttiğiniz 07 - 13 Nisan 2016 tarihli baskıdakiyazılar e-posta ile tarafımıza gönderilmiştir.Bu epostaların hangi adresten gönderildiğini bilmiyorum. Özgür Gelecek gazetesinin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gelmektedir.Bu soruşturmaya konu edilen bu iletilerin haber
değeri olduğunu düşündüğümden dolayı yayınlanmasına karar verdim. Sorumlusu olduğum gazete
62.baskısını yapıncaya kadar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Bu baskıdan itibaren neden
soruşturmaya konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Her gazetenin kendine göre bir yayın çizgisi
vardır. Biz de bu çizgimiz doğrultusunda yayın gerçekleştirmekteyiz. Bu soruşturmanın neden
açıldığını anlayabilmiş değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yayınlanan yazılar haber değeri taşıdığı
için yayınlanmıştır. Savunmam bundan ibarettir. "demiştir.
I) SANIĞIN İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/261 ESAS SAYILI
DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 06/06/2016 TARİH VE 2016/56861
SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: "Kasım 2015 tarihinden beri haftalık
yayın yapan Özgür Gelecek isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak çalışmaktayım. Benim
sorumlu olduğum herhangi bir kimse yoktur. Soruşturmaya konu ettiğinizi belirttiğiniz 10 - 16 Mart
2016 tarihli baskıdakiyazılar e-posta ile tarafımıza gönderilmiştir.Bu e-postaların hangi adresten
gönderildiğini bilmiyorum. Özgür Gelecek gazetesinin kullandığı
@hotmail.com isimli eposta adresine gelmektedir.Bu soruşturmaya konu edilen bu iletilerin haber değeri olduğunu
düşündüğümden dolayı yayınlanmasına karar verdim. Sorumlusu olduğum gazete 62.baskısını
yapıncaya kadar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Bu baskıdan itibaren neden soruşturmaya
konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Her gazetenin kendine göre bir yayın çizgisi vardır. Biz de bu
çizgimiz doğrultusunda yayın gerçekleştirmekteyiz. Bu soruşturmanın neden açıldığını anlayabilmiş
değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yayınlanan yazılar haber değeri taşıdığı için yayınlanmıştır.
Savunmam bundan ibarettir. "demiştir.
İ - SANIĞIN BİRLEŞEN İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NİN 2016/263
ESAS SAYILI DOSYASINDA YER ALAN, İSTANBUL CBS'NİN 06/06/2019 TARİH VE
2016/60004 SORUŞTURMA NOLU DOSYASINDAKİ İFADESİNDE: " Kasım 2015 tarihinden
beri haftalık yayın yapan Özgür Gelecek isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak
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çalışmaktayım. Benim sorumlu olduğum herhangi bir kimse yoktur. Soruşturmaya konu ettiğinizi
belirttiğiniz 24- 30 Mart 2016 tarihli baskıdakiyazılar e-posta ile tarafımıza gönderilmiştir.Bu epostaların hangi adresten gönderildiğini bilmiyorum. Özgür Gelecek gazetesinin kullandığı
@hotmail.com isimli e-posta adresine gelmektedir.Bu soruşturmaya konu edilen bu iletilerin haber
değeri olduğunu düşündüğümden dolayı yayınlanmasına karar verdim. Sorumlusu olduğum gazete
62.baskısını yapıncaya kadar herhangi bir soruşturmaya konu olmadı. Bu baskıdan itibaren neden
soruşturmaya konu edildiğini anlayabilmiş değilim. Her gazetenin kendine göre bir yayın çizgisi
vardır. Biz de bu çizgimiz doğrultusunda yayın gerçekleştirmekteyiz. Bu soruşturmanın neden
açıldığını anlayabilmiş değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yayınlanan yazılar haber değeri taşıdığı
için yayınlanmıştır. Savunmam bundan ibarettir. "demiştir.
F) SANIĞIN ŞANLURFA 6. ACM'DEKİ 27/11/2017 TARİHLİ SAVUNMASINDA: "
Ben yaklaşık 3 yıldan beri gazetecilik yapmaktayım. Ben isnat edilen eylemlerle ilgili Şanlıurfa
C.Başsavcılığında detaylı olarak ifade verdim. Söz konusu ifadem aynen geçerlidir. Yakalandığım
gün Suriye'ye gazetecilik faaliyeti kapsamında gidecektim. Suriye'de tanıdığım her hangi bir kimse
yoktu. Yine olay tarihinde İstanbul'dan Şanlıurfa'ya gelirken yanımda her hangi bir kimse yoktu.
Ayrıca hazırlamış olduğum yazılı savunmamı da mahkemeye ibraz ediyorum.(Alındı, dosya içerisine
konuldu.) Yazılı savunmamı aynen tekrar ederim. Ben gazeticilik görevimi ifa etmeye çalıştım. İsnat
edilen propaganda ve örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmiyorum. Propaganda kastıyla söz konusu
paylaşımları yapmadım. Hesabımdaki paylaşımları ben yaptım. Hakkımda İstanbul 14.Ağır Ceza
Mahkemesinde devam eden davam vardır. Yaklaşık 9 aydır tutukluyum. Tahliyeme ve beraatime karar
verilmesini talep ediyorum. "şeklindedir.
G) SANIĞIN MAHKEMEMİZDEKİ 28/06/2017 TARİHLİ SAVUNMASINDA: " Ben
savunmamı yazılı olarak hazırladım okumak istiyorum diyerek yazılı savunmasını okudu,
savunmasında devamla ben 2015 yılı Kasım ayı ile 2016 yılı Aralık ayı tarihleri arasında davaya konu
haber ve yazıların yayınlandığı güncel politik gelişmelere yer veren Özgür Gelecek adlı haftalık
gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğü görevini yürüttüm, gazete yayın hayatına 2014 yılı içerisinde
başlamıştı, başladığı tarihten itibaren yayın çizgisi işçilerin, emekçilerin, kadınların, ezilen halkların
yaşadığı sıkıntılara yer vermek ve bunların sesi olmaktır, Türkiye ve dünya üzerinde yaşanan bununla
ilgili gerçek olayları haberleştirip bu kitlelerin sesini kamuoyuna duyurmaktı, bu yayın çizgisini
devam ettirdiği 7 Haziran 2015 seçimlerine değin herhangi bir soruşturma ve takibatla
karşılaşılmadığı halde özellikle bu tarihten sonra siyasi iktidarın basın özgürlüğü üzerinde kurmuş
olduğu tahakküm, sair temel hak ve özgürlüklere uyguladığı kısıtlamalar çerçevesinde gazetemize
yönelik baskılar, soruşturmalar da başlamış, bu tarihten sonra yoğunlaşmıştır, bu tarih maalesef temel
hak ve özgürlüklerin adeta ortadan kaldırıldığı, gazetecilere yönelik gözaltı tutuklama ve baskıların
başladığı adeta bir milat olmuştur, Türkiye dünya üzerinde basın özgürlüğünde son sıralarda yer
almaktadır, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıkarılan OHAL KHK'ları çerçevesinde
bu sınırlama ve baskılar artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır, halen 159 gazeteci cezaevlerinde
tutukludur, basın kuruluşları kapatılmaktadır, tablo özetle budur, benim bir dönem sorumlu yazı işleri
müdürlüğü görevini yürüttüğüm haftalık Özgür Gelecek isimli politik, güncel gelişmelerin konu
edildiği gazetede çıkan ve yayınlanan haber ve makaleler de bu tablo içerisinde değerlendirilmelidir,
bizim bu davaya konu edilen haber ve makalelerde vermiş olduğumuz haber, bilgi ve yapılan
yorumlar tamamen Türkiye'nin özellikle güney doğusunda Nusaybin ve Cizre gibi yerleşim
birimlerinde 7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra yoğunlaşan ve yaşanan sivil ölüm ve katliamlara
ilişkin AİHS raporlarındaki bilgilere dayanmaktadır, bunlar haber değeri ve niteliği taşıdığı için
gazeteye taşınmıştır, sonuç itibariyle bizler gazetecilik yaptık, burada yargılanan da gazetecilik
sıfatımız ve gazetecilik faaliyetimizdir, dava konusu haber ve yayınlarda suç unsuru, herhangi bir
silahlı terör örgütünün propagandası mahiyetinde değerlendirilebilecek bir yorum, görüş ve ibare
bulunmamaktadır, aynı şekilde halkı suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme gibi bir
yönü de yoktur, bu itibarla üzerime atılı tüm suçlamaları reddediyorum, gerek mahkemenizde görülen
ana dosya gerekse bu dosya ile birleştirilen İstanbul 13, 22 ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinin dava
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dosyalarına konu haber, yazı ve yorumlar nedeniyle aleyhime isnat olunan tüm suçlardan beraatimi
talep ediyorum." şeklindedir.
SANIĞIN MAHKEMEMİZDEKİ 02/07/2019 TARİHLİ SAVUNMASINDA: " Daha
önceden yapmış olduğum savunmalarımı aynen tekrar ederim. Ben bahse konu gazetenin sorumlu
Yazı İşleri Müdürlüğü'nü Kasım 2015 ile Kasım 2016 tarihleri arasında yerine getirdim. Gazetemizin
yayın çizgisi ve yayın politikası olarak ezilen kesimlerin sesi olmaya gayret gösterdik. Yapmış
olduğumuz haberlerde bu çizgidedir. Aynı zamanda gazetecilik faaliyeti olup halkın haber alma hakkı
kapsamında değerlendirilmelidir. Siyasi konjoktüre bağlı olarak açılmış bir dava ile karşı karşıyayım.
Genel itibariyle de bu konjektöre bağlı olarak sorumlu yazı işleri müdürleri haklarında açılan davalar
nedeniyle görevlerini yapamaz bir hale gelmişlerdir. İddia konusu yapılan haberler Cizre ve
Nusaybin'de özellikle devletin bu bölgelerdeki şiddetine yönelik olup eleştiri kapsamındadır. Ben bu
bölgede halkın acılarını aktarmaya çalıştım ve bu kapsamda gerçekleri ifade ettim. Hali hazırda yargı
reformu paketinde TMK'da yapılacak değişiklik ile eleştiri yapma özgürlüğü suç olmaktan
çıkarılmaktadır. İddia konusu yapılan haberlerde eleştiri kapsamında ve basın özgürlüğü içerisinde
değerlendirilmelidir. Bu nedenlerle hakkımda beraat kararı verilmesini talep ederim. "şeklindedir.
III) PKK/KONGRA-GEL/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ:
PKK, Abdullah Öcalan tarafından 27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis
Köyü'ndeki kongrede kurulmuş ve örgüt silahlı eylemlerine 1984 yılında başlamıştır. Sonradan örgüte
bağlı yan örgütler kurulduğu gibi örgütün adında da değişiklikler yapılmıştır. 2002 yılı Nisan ayındaki
8. kongrede KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Partisi) adını almış, 2003 tarihli 9. kongrede
örgüt PKK/KONGRA-GEL adını almış, 2005 yılında KKK (Koma Komalen Kürdistan-Kürdistan
Demokratik Konfedaralizmi) adı altında yapılanmaya gidilmiş, 2007 yılında ise KCK/TM Kürdistan
Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi) adı altında kapılanmaya gidilmiştir. Bu bakımdan KADEK,
KONGRA-GEL, KKK, KCK ve PKK örgütlerinin tek örgüt olduğu kabul edilmelidir.
Dönem içerisinde farklı isimlerle gerçekleştirilen eylem ve faaliyetler ile oluşturulan örgütsel
yapılanmalar, PKK/KONGRA-GEL/KCK terör örgütünün güdümündeolma ve hiyerarşik olarak
terör örgütüne bağlı alt oluşumlar olma özelliklerini değiştirmemiş, isim değişiklikleri örgütsel bir
taktik olarak kullanılmış, deşifre olmadan legal bir görünümle faaliyet gösterme amacını taşımışlardır.
PKK/KCK terör örgütü zaman zaman kendi adını ve alt yapılanmalarının adını kullanarak,
örgüt adına faaliyet yürüten internet siteleri aracılığı ile, müzahir kitlesine serhildan (sivilbaşkaldırı)
diye tabir edilen eylemler yapılması talimatı vermektedir.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde terör tanımı ayrıntılı bir biçimde
yapılmıştır. Yargısal kararlarla da kabul edildiği üzere; adı geçen örgütün terör eylemleri ile amaç ve
yöntem yönünden bağlantısı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmıştır.
Daha önce uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından terör listesine alınmış olan PKK gibi
KONGRA-GEL'de terör örgütü listelerine alınmıştır. Avrupa Birliği'de 02/05/2002 tarihinde PKK'yı,
05/04/2004 tarihinde de KONGRA-GEL'i terör örgütü listesine almış bulunmaktadır. Avrupa İnsan
Hakları Divanı, Zana-Türkiye Davası nedeniyle verdiği 25 Kasım 1997 günlü kararında “PKK isimli
örgütü amaçlarına ulaşmak için şiddet kullanan bir terörist örgüt” olarak kabul ederek Türkiye’nin
Güneydoğu Bölgesinde PKK’nın sivillere yönelik kanlı saldırılar düzenlediğini belirtmiştir.
Bugüne kadar verilmiş olan birçok ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay'ın yerleşik
birçok içtihatından da anlaşılacağı üzere; PKK/KONGRA-GEL/KCK terör örgütü, cebir ve şiddet
kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen
Cumhuriyet'in niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devlet'in
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devleti'nin ve Cumhuriyet'in varlığını
tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, Devlet'in iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmak amacıyla kurulmuş
olan ve bu amaçlar doğrultusunda askeri ve/veya sivil hedeflere yönelik birçok silahlı eylem
gerçekleştirmiş ve bu tür eylemleri gerçekleştirmeye de devam eden silahlı terör örgütüdür.
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IV- ) DELİLLER:
*Bilirkişi Raporları
*01/02/2018 HTS Analiz Raporu
*12/02/2017 GSM Hattı Kullanıcı Tespit Tutanağı
*12/02/2017 tarihli Açık Kaynak Araştırma Raporu
*Nüfus ve adli sicil kaydı
*Tüm dosya kapsamı.
V-) ÖZGÜR GELECEK GAZETE KÜPÜRLERİ
1-Sanığın Birleşenİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/4 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İst. Cbs'nin 24/01/2017 Tarih Ve 2016/155750 Soruşturma Nolu Dosyasında :26 Ekim1 Kasım 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 6.sayfada yer
alan "Dersim'de 13 gerilla şehit düştü" ve "Militanlar Şahverdi şehitlerini andı" başlıklı yazılar ile
12.sayfada yer alan "Kavgada ölümsüzleşenler" başlıklı yazısı,
2-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/5 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 07/11/2016 Tarih Ve 2016/106713 Soruşturma Nolu Dosyasında:2531 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 6.sayfasında
yer alan isimsiz "YPS:Nisebin ve Şirnex'te Kimyasal Gaz Kullanılıyor " başlıklı imzasız yazıda "T.
Kürdistanı 'nda abluka ve katliamlara karşı direniş devlet güçlerine ciddi kayıplar verdirerek devam
ederken, bu savaştan istediği sonucu elde edemeyen devlet bu kez bahar sürecinin başlamasından
kaynaklı gerilanın eylemlerini artırmasıyla köşeye sıkışmış durumda...." şeklindeki içerik,
14.sayfasında yer alan isimsiz "18 Mayıs Direnişi ve Dayanışmayı Büyütme Günü” başlıklı
imzasız yazıda "...'Halk iktidarını kurana kadar bedel ödemeye devam edeceğiz'... başlıklı bölümde
yer alan içerik,
3-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/8 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki07/11/2016Tarih Ve 2016/106709 Soruşturma
Dosyasında: 18-24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi
neticesinde; 11.sayfasında yer alan ve isimsiz olarak yayınlanan "Geyiksuyu Şehitleri Teslim
Alınamayan İrade, Bitmeyen Devrim Özlemidir" başlıklı imzasız yazısı,
4-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/6 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 07/11/2016 Tarih Ve 2016/75410 Soruşturma Nolu Dosyasında: 1-7
Haziran 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 1.sayfada yer
alan ve isimsiz yayınlanan "Birlik, Mücadele, Zafer!" başlıklı yazısı,
5-Sanığın Birleşen İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/131 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin2016/75642 Soruşturma Nolu Dosyasında: 18-24 Mayıs
2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin 2.Sayfasında "ÖZGÜR GELECEK'ten" başlıklı yazısı,
6- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/236 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 21/06/2016 Tarih Ve 2016/70830 Soruşturma Nolu
Dosyasında: 27 Nisan - 3 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 6
sayfası,
7- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/235 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 21/06/2016 Tarih Ve 2016/70827
Soruşturma Dosyasında: 20-26 Nisan 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin yapılan
incelenmesinde; 6 sayfasında '' Silopiya, Gever, Nisebin ....kuşatma ve katliamlara karşı direniyor ''
başlıklı yazı içeriğinde, 12 - 13 sayfasında '' T.Kürdistanı'nı anlama rehberi; Cizir'e 3 gidiş! '' başlıklı
yazıları,
8- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/207 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2016/62098 Soruşturma
Dosyasında: 07 - 13 Nisan 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli yayının incelenmesinde; 1 sayfasında
'' Yasakları Tanımıyoruz Sokaklar Halkındır'' başlıklı yazı ve içeriğinde, 2 sayfasında '' Sur ve Cizir'de
Savaş Şantiyesi Olarak Kamulaştırma '' başlıklı yazı içeriğinde, 3 sayfasında '' Anın Devrimci
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Hamlesi; Birleşik Eylem Birliği '' başlıklı yazı içeriğinde, 6 sayfasında '' Rojhat Ali Ezidi Halkımız
İçin Mücadele Eden Devrimci Yoldaşımızdır '' başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 8 sayfasında '' Bizi
Bombalar Değil Yılgınlık Yenilgiye Uğratır '' başlıklı yazı içeriğinde, 9 sayfasında '' Habur'un Öfkesi
Büyüyor '' başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 13 sayfasında '' Direnişimizin de Hafızamızın da Yok
Edilmesine İzin Vermeyeceğiz '' başlıklı yazı içeriğinde, 14 sayfasında '' Onur Polat Ölümsüzlüğe
Uğurlandı '' başlıklı yazı içeriğindeve ayrıca diğer içerik ve görselleri,
9- Sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/261 Esas Sayılı Dosyasında Yer
Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2016/51861 Soruşturma Dosyasında: 10-16 MART
2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 1.ve 3.sayfalarında 'Aslolan direniş
çizgisidir' başlıklı yazı içeriği, 5.sayfasında 'Saldırılara barikat,katliamlara hendek olalım' başlıklı
yazı içeriği, 12.sayfasında 'Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi ölümsüzlüğe uğurlandı' başlıklı yazı
içeriğive görselindeve ayrıca diğer içerik ve görselleri,
10- Sanığın Birleşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/262 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki 06/06/2016 Tarih Ve 2016/60035
Soruşturma Dosyasında: '' Özgür Gelecek'' isimli gazetenin 17 - 23 Mart 2016 tarihli baskısı
incelendiğinde; gazetenin birinci sayfasında ''Gücümüz Birleşik Direnişimiz '' başlıklı yazı içeriği,
''Zafer naralarıyla Cizir 'e bayrak asan okulları karakol yapmaya hazırlanan, her sokağınaduvarına cinsiyetçi küfürler kazıyan, bulduğu her geniştikte ırkçı marşlar okuyan TC devleti yeni
katlaimlara hazırlanırken ülkenin devrimci, demokrat ve yurtsever güçleri biraraya geldi...
''
şeklindeki, dokuzuncu sayfasında '' Bilincimiz, İnancımız ve Yoldaşça Dayanışmamız Güç
Kaynağımızdır '' başlıklı yazı içeriği,
'' Faşist TC 'nin ve AKP'nin söz konusu terör ve soykırım uygulamaları halklarımızın birlikte
ve kardeşçe yaşama zeminini yok edecek kadar büyük bir tehlike içermektedir....'' şeklindeki, onaltıncı
sayfasında '' Kürt Halkının Direniş Çizgisi; Yaz Özgürlük Ya Özgürlük! '' başlıklı yazı içeriği,
''TC'nin kırmızı çizgisini yerle bir eden Kürt halkı kendi çizgilerini ise kalın bir şekilde
oluşturuyor. O çizgi direniş çizgisi! Dolaştığmız sokaklarda, gittiğimiz evlerde herkes ağız birliği
etmişçesine '' bitsin bu savaş artık '' derken, yine o herkes '' Ama özgürlük ile bitsin '' diyor. Kürt halkı
için savaşın bitmesini oluşturan koşullar ancak '' özgürlüğün'' kazanılması ile mümkün... '' şeklindeki
yazı içeriği,
11- Sanığın Birleşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/263 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 06/06/2019 Tarih Ve 2016/60004 Soruşturma Nolu
Dosyasında: T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen '' Özgür Gelecek''
isimli gazetenin 24 - 30 Mart 2016 tarihli baskısı incelendiğinde; gazetenin üçüncü sayfasında '' Diz
Çöktüremeyecekler '' başlıklı yazı içeriği,
'' Kısa vadede asıl hedeflenen başta Kürt ulusal mücadelesi olmak üzere demokratik halkçı ve
muhalefetin sesinin kısılması, gerçekleştirilen katliamlara dair en ufak bir aykırı sesin çıkmaması, bu
direniş mevzilerinin susturulmasıdır... ''şeklindeki,'' Kürt Ulusunun Savaşı Meşrudur! Bu
Meşruluğa Gölge Düşürülmemelidir '' başlıklı yazı içeriği,
'' Faşizmin Kürt ulusu başta olmak üzere, halka karşı topyekün saldırısının giderek
şiddetlendiği ve T. Kürdistanı'nda olduğu gibi yüzlerce sivil insanın katledildiği bir süreçte bu
katliamlara karşı devrimci şiddetin ve hesap soruculuğun meşruluğu tartışılmazdır...'' şeklindeki,
dokuzuncu sayfasında ''Halkların Birleşik Devrimci Hareketi'ne Yaklaşımımız! '' başlıklı yazı
içeriği,
'' HBDH'nin ilanı kuşkusuz ki Türkiye Devrimci Hareketi ve Kürt Ulusal Hareketi'nin
mücadelelerini eylem birliği ve temelinde birleştirmeleri ve TC faşizme karşı özellikle silahlı
mücadeleyi ön plana çıkartan yaklaşımı nedeniyle son derece önemlidir....'' şeklindeki, onuncu
sayfasında '' T.Kürdistanı'ndaki Öz Savunma Direnişi Selamlandı '' başlıklı yazı içeriği,
'' ...Berlin'de düzenlenen bir yürüyüş ile TC devletinin Kürtlere karşı uyguladığı savaş ve
katliam politikaları protesto edilerek Kürt halkının öz savunma direnişleri selamlandı.... '' şeklindeki
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içeriği,
12-) Sanığın Birleşen Şanlıurfa 6.ağır Ceza Mahkemesinin 2017/260 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, Şanlırurfa Cbs'nin 13/02/2017 Tarih Ve 2017/5407 Soruşturma Nolu
Dosyasında: Sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından yapılan
araştırmada; https://www.twitter.cm/aslicerenaslan olan hesaptan yaptığı aşağıda belirtilen
paylaşımlar:
a)03/12/2016 tarihli paylaşımında bir şahsın bulunduğu resmin resminin üst
kasımında Ethem'in katili serbest yoldaşları tutsak, Taylan TurunçaÖzgürlük YDG'li Taylan
TURUNÇ'A 16,5 yıl hapis, yazısının bulunduğu paylaşımı,
b)-01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli, sırdan Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın
fotoğrafını ve fotoğrafın üstü kısmında Evet, haklısın Saygı Öztürk ''Aliboğazı'na girmesi de, çıkması
da zor'' şeklinde yazısı,
c) -01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli, Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın fotoğrafını
paylaşımı,
d)11/11/2016 tarihli paylaşamında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri
Abdullah Öcalan'ın bulunduğu gazete sayfasını Retweeti,
e)23/10/2016 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri
olan Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı ve fotoğrafın üst tarafından ''Nihat
Kazanhan7ın katilinin cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 36 yıldan 13 yılı indirildi. Hala
adaletten mi bahsediyoruz?) şeklindeki yazısı,
f)23/10/2017 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli bir bayanın fotoğrafını ve fotoğrafın üst tarafında Güzel günler için
bir bir düşüyorlar. Bizlerse yıldızları yaralarımıza basmaya devam ediyoruz'' şeklindeki yazıyı
paylaşımı şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
VII- )DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, OLUŞ, MAHKEMEMİZİN KABULÜ
VE SANIĞIN HUKUKSAL DURUMU:
Yukarıda yer verilen hukuki esaslar çerçevesinde iddia, savunma, söz konusu atılı olan suça
konu olan haftalık Özgür Gelecek Gazetesinin haftalık nüshaları ve tüm dosya birlikte değerlendirilip
incelendiğinde, sanık Aslı Ceren Aslan'ın Özgür Gelecek adlı gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü
olduğu, sanığın aşamalardaki savunmalarında belirttiği üzere 2015 yılı sonlarından 17 Ocak 2017
tarihine kadar Özgür Gelecek isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu ifade ettiği
anlaşılmıştır. Yukarıda yer verilen yazı içerikleri incelendiğinde ise, yazarlarının belirli olmadığı
anlaşılmıştır.
Terör örgütü propagandası suçuna ilişkin;
Düşünce ve kanaat hürriyeti, Anayasamızın 25. maddesiyle, "Herkesin düşünce ve kanaat
özgürlüğüne sahip olduğu, kimsenin düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı, düşünce
ve kanaatleri sebebiyle kınanıp suçlanamayacağı” hükmü; düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
ise Anayasamızın 26. maddesinin birinci fıkrasıyla "Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim
veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet
resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de
kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin
sistemine bağlanmasına engel değildir." hükmü ile anayasal güvence altına alınmıştır.
Anayasamızın 26. maddesinin ikinci fıkrasıyla da, bu hürriyetlerin kullanılmasının milli
güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti
ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, Devlet sırrı
olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile
hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin
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gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabileceği; Anayasamızın 14. maddesiyle
de, Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirinin, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı
amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamayacağı, Anayasa hükümlerinden hiçbirinin, Devlete veya
kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden
daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde
yorumlanamayacağı, bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyidelerin
kanunla düzenleneceği öngörülmüştür.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9. maddesiyle düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, "Her
şahıs düşünme, vicdan ve din hürriyetine sahiptir. Bu hak din veya kanaat değiştirme hürriyetini ve
alenen veya hususi tarzda ibadet ve âyin veya öğretimini yapmak suretiyle tek başına veya toplu
olarak dinini veya kanaatini izhar eylemek hürriyetini tazammun eder." şeklinde hüküm altına alınmış
ve ikinci fıkrasıyla bu hakkın ancak, kamu yararı, kamu düzeninin, sağlığın ya da ahlâkın korunması
yahut başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, hukukun öngördüğü ve demokratik
bir toplumda gerekli olan sınırlamalara tâbi tutulacağı öngörülmüştür.
AİHS'nin 10. maddesinde de ifade özgürlüğü düzenlenmiş; herkesin görüşlerini açıklama ve
anlatım özgürlüğüne sahip olduğu, bu hakkın kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve
ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerdiği,
kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlüklerin demokratik bir toplumda, zorunlu
tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, ülke bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması,
kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesinin sağlanması, sağlığın ya da ahlakın
korunması, gizli bilgilerin edinilerek açığa çıkmasının önlenmesi, başkalarının şöhret ve haklarının
korunması, yargılama makamlarının yetke ve tarafsızlığının korunması için hukukun öngördüğü ve
demokratik bir toplumda gerekli bulunan türdeki formalitelere, koşullara, kayıtlamalara, ya da
yaptırımlara tabi tutulabileceği öngörülmüştür.
Yukarıda kısaca özetlenen Anayasa ve Türkiye'nin taraf olduğu AİHS'de düşünce ve vicdan
özgürlüğü ile ifade özgürlüğünün temel hak olduğu, bu özgürlüklerin ancak belirtilen sınırlı nedenlere
ve Kanun ile sınırlanabileceği öngörülmüştür.
İfade özgürlüğüne getirilen sınırlamalardan biri de 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun
7/2 maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddeyle terör örgütünün propagandasını yapmak suç
sayılmış ve anlatım özgürlüğünün koruma alanı dışında bırakılmıştır. Nefret saçan veya şiddete davet
eden yahut şiddet kullanmayı özendiren ifade ve davranışlar kamu düzeni için somut tehlike
oluşturduklarından ifade özgürlüğünün koruma alanı dışında kalırlar.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde, terör örgütünün; cebir, şiddet veya
tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek şekilde propagandasını yapan kişinin, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılacağı öngörülmüştür.
Terör örgütünün propagandası suçunun oluşabilmesi için öncelikle bir "propaganda" var
olmalıdır.
Terörle Mücadele Kanunu'nda propagandanın tanımı yapılmamış olup, Türk Dil Kurumu'nun
Güncel Türkçe Sözlüğü'nde propaganda "bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak,
benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca" olarak
tanımlanmıştır. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16/03/1999 tarih ve 1999/9-33 Esas, 1999/38 Karar
sayılı kararında, propaganda, "belli bir görüşün toplum içinde yayılmasını, fikir ve kanaatlerin
kökleşmesini sağlamak için, bu amacın gerçekleşmesine yönelik olarak her türlü maddi ve manevi
araca başvurarak telkin, teşvik ve etkide bulunmak" olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda yer verilen tanımlamalar çerçevesinde bir söz ya da davranışın "propaganda" olarak
kabul edilebilmesi için terör örgütü ile ilgili öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak,
benimsetmek ve yaymak amacıyla yapılmış olması gerekmektedir. Bu koşulu taşımayan söz ya da
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davranışların "propaganda" olarak değerlendirilmesi hukuken olanaklı değildir.
Terör örgütünün propagandasını yapma suçunun oluşabilmesi için yapılan propagandanın
terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu
yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir.
Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında
gerçekleşmese dahi, terör örgütünün üyesi veya destekçisi olduğunu belli edecek şekilde;
a) Örgüte ait amblem, resim veya işaretlerin asılması ya da taşınmasının,
b) Slogan atılmasının,
c) Ses cihazları ile yayın yapılmasının,
d)Terör örgütüne ait amblem, resim veya işaretlerin üzerinde bulunduğu üniformanın
giyilmesinin bu fıkra hükmüne göre cezalandırılacağı öngörülmüştür.
Terör örgütünün propagandasını yapma suçunun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza yarı oranında artırılacağı, ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak
etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına
hükmolunacağı öngörülmüştür.
3713 sayılı TMK'nın dördüncü fıkrasıyla; ikinci fıkrada belirtilen suçların; dernek, vakıf,
siyasi parti, işçi ve meslek kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina, lokal, büro veya
eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya öğrenci yurtlarında veya bunların eklentilerinde
işlenmesi halinde bu fıkradaki cezanın iki katının hükmolunacağı öngörülmüştür.
Bu açıklamalar sonrasında gazete içerikleri incelendiğinde;
1-Sanığın Birleşenİstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/4 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İst. Cbs'nin 24/01/2017 Tarih Ve 2016/155750 Soruşturma Nolu Dosyasında :26 Ekim1 Kasım 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 6.sayfada yer
alan "Dersim'de 13 gerilla şehit düştü" ve "Militanlar Şahverdi şehitlerini andı" başlıklı yazılar ile
12.sayfada yer alan "Kavgada ölümsüzleşenler" başlıklı yazısı,
2-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/5 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 07/11/2016 Tarih Ve 2016/106713 Soruşturma Nolu Dosyasında:2531 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 6.sayfasında
yer alan isimsiz "YPS:Nisebin ve Şirnex'te Kimyasal Gaz Kullanılıyor " başlıklı imzasız yazıda "T.
Kürdistanı 'nda abluka ve katliamlara karşı direniş devlet güçlerine ciddi kayıplar verdirerek devam
ederken, bu savaştan istediği sonucu elde edemeyen devlet bu kez bahar sürecinin başlamasından
kaynaklı gerilanın eylemlerini artırmasıyla köşeye sıkışmış durumda...." şeklindeki içerik,
14.sayfasında yer alan isimsiz "18 Mayıs Direnişi ve Dayanışmayı Büyütme Günü” başlıklı
imzasız yazıda "...'Halk iktidarını kurana kadar bedel ödemeye devam edeceğiz'... başlıklı bölümde
yer alan içerik,
3-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/8 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki07/11/2016Tarih Ve 2016/106709 Soruşturma
Dosyasında: 18-24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi
neticesinde; 11.sayfasında yer alan ve isimsiz olarak yayınlanan "Geyiksuyu Şehitleri Teslim
Alınamayan İrade, Bitmeyen Devrim Özlemidir" başlıklı imzasız yazısı,
4-Sanığın Birleşen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/6 Esas Sayılı Dosyasında
Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 07/11/2016 Tarih Ve 2016/75410 Soruşturma Nolu Dosyasında: 1-7
Haziran 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli haftalık gazetenin incelenmesi neticesinde; 1.sayfada yer
alan ve isimsiz yayınlanan "Birlik, Mücadele, Zafer!" başlıklı yazısı,
5-Sanığın Birleşen İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/131 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin2016/75642 Soruşturma Nolu Dosyasında: 18-24 Mayıs
2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin 2.Sayfasında "ÖZGÜR GELECEK'ten" başlıklı yazısı,
6- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/236 Esas Sayılı
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Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 21/06/2016 Tarih Ve 2016/70830 Soruşturma Nolu
Dosyasında: 27 Nisan - 3 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 6
sayfası,
7- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/235 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 21/06/2016 Tarih Ve 2016/70827
Soruşturma Dosyasında: 20-26 Nisan 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin yapılan
incelenmesinde; 6 sayfasında '' Silopiya, Gever, Nisebin ....kuşatma ve katliamlara karşı direniyor ''
başlıklı yazı içeriğinde, 12 - 13 sayfasında '' T.Kürdistanı'nı anlama rehberi; Cizir'e 3 gidiş! '' başlıklı
yazıları,
8- Sanığın Birleşen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/207 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2016/62098 Soruşturma
Dosyasında: 07 - 13 Nisan 2016 tarihli Özgür Gelecek isimli yayının incelenmesinde; 1 sayfasında
'' Yasakları Tanımıyoruz Sokaklar Halkındır'' başlıklı yazı ve içeriğinde, 2 sayfasında '' Sur ve Cizir'de
Savaş Şantiyesi Olarak Kamulaştırma '' başlıklı yazı içeriğinde, 3 sayfasında '' Anın Devrimci
Hamlesi; Birleşik Eylem Birliği '' başlıklı yazı içeriğinde, 6 sayfasında '' Rojhat Ali Ezidi Halkımız
İçin Mücadele Eden Devrimci Yoldaşımızdır '' başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 8 sayfasında '' Bizi
Bombalar Değil Yılgınlık Yenilgiye Uğratır '' başlıklı yazı içeriğinde, 9 sayfasında '' Habur'un Öfkesi
Büyüyor '' başlıklı yazı içeriği ve görselinde, 13 sayfasında '' Direnişimizin de Hafızamızın da Yok
Edilmesine İzin Vermeyeceğiz '' başlıklı yazı içeriğinde, 14 sayfasında '' Onur Polat Ölümsüzlüğe
Uğurlandı '' başlıklı yazı içeriğindeve ayrıca diğer içerik ve görselleri,
9- Sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/261 Esas Sayılı Dosyasında Yer
Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 2016/51861 Soruşturma Dosyasında: 10-16 MART
2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazetenin incelenmesinde; 1.ve 3.sayfalarında 'Aslolan direniş
çizgisidir' başlıklı yazı içeriği, 5.sayfasında 'Saldırılara barikat,katliamlara hendek olalım' başlıklı
yazı içeriği, 12.sayfasında 'Berna Yılmaz ve Çiğdem Yakşi ölümsüzlüğe uğurlandı' başlıklı yazı
içeriğive görselindeve ayrıca diğer içerik ve görselleri,
10- Sanığın Birleşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/262 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki 06/06/2016 Tarih Ve 2016/60035
Soruşturma Dosyasında: '' Özgür Gelecek'' isimli gazetenin 17 - 23 Mart 2016 tarihli baskısı
incelendiğinde; gazetenin birinci sayfasında ''Gücümüz Birleşik Direnişimiz '' başlıklı yazı içeriği,
''Zafer naralarıyla Cizir 'e bayrak asan okulları karakol yapmaya hazırlanan, her sokağınaduvarına cinsiyetçi küfürler kazıyan, bulduğu her geniştikte ırkçı marşlar okuyan TC devleti yeni
katlaimlara hazırlanırken ülkenin devrimci, demokrat ve yurtsever güçleri biraraya geldi...
''
şeklindeki, dokuzuncu sayfasında '' Bilincimiz, İnancımız ve Yoldaşça Dayanışmamız Güç
Kaynağımızdır '' başlıklı yazı içeriği,
'' Faşist TC 'nin ve AKP'nin söz konusu terör ve soykırım uygulamaları halklarımızın birlikte
ve kardeşçe yaşama zeminini yok edecek kadar büyük bir tehlike içermektedir....'' şeklindeki, onaltıncı
sayfasında '' Kürt Halkının Direniş Çizgisi; Yaz Özgürlük Ya Özgürlük! '' başlıklı yazı içeriği,
''TC'nin kırmızı çizgisini yerle bir eden Kürt halkı kendi çizgilerini ise kalın bir şekilde
oluşturuyor. O çizgi direniş çizgisi! Dolaştığmız sokaklarda, gittiğimiz evlerde herkes ağız birliği
etmişçesine '' bitsin bu savaş artık '' derken, yine o herkes '' Ama özgürlük ile bitsin '' diyor. Kürt halkı
için savaşın bitmesini oluşturan koşullar ancak '' özgürlüğün'' kazanılması ile mümkün... '' şeklindeki
yazı içeriği,
11- Sanığın Birleşen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2016/263 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, İstanbul Cbs'nin 06/06/2019 Tarih Ve 2016/60004 Soruşturma Nolu
Dosyasında: T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosuna teslim edilen '' Özgür Gelecek''
isimli gazetenin 24 - 30 Mart 2016 tarihli baskısı incelendiğinde; gazetenin üçüncü sayfasında '' Diz
Çöktüremeyecekler '' başlıklı yazı içeriği,
'' Kısa vadede asıl hedeflenen başta Kürt ulusal mücadelesi olmak üzere demokratik halkçı ve
muhalefetin sesinin kısılması, gerçekleştirilen katliamlara dair en ufak bir aykırı sesin çıkmaması, bu
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direniş mevzilerinin susturulmasıdır... ''şeklindeki,'' Kürt Ulusunun Savaşı Meşrudur! Bu
Meşruluğa Gölge Düşürülmemelidir '' başlıklı yazı içeriği,
'' Faşizmin Kürt ulusu başta olmak üzere, halka karşı topyekün saldırısının giderek
şiddetlendiği ve T. Kürdistanı'nda olduğu gibi yüzlerce sivil insanın katledildiği bir süreçte bu
katliamlara karşı devrimci şiddetin ve hesap soruculuğun meşruluğu tartışılmazdır...'' şeklindeki,
dokuzuncu sayfasında ''Halkların Birleşik Devrimci Hareketi'ne Yaklaşımımız! '' başlıklı yazı
içeriği,
'' HBDH'nin ilanı kuşkusuz ki Türkiye Devrimci Hareketi ve Kürt Ulusal Hareketi'nin
mücadelelerini eylem birliği ve temelinde birleştirmeleri ve TC faşizme karşı özellikle silahlı
mücadeleyi ön plana çıkartan yaklaşımı nedeniyle son derece önemlidir....'' şeklindeki, onuncu
sayfasında '' T.Kürdistanı'ndaki Öz Savunma Direnişi Selamlandı '' başlıklı yazı içeriği,
'' ...Berlin'de düzenlenen bir yürüyüş ile TC devletinin Kürtlere karşı uyguladığı savaş ve
katliam politikaları protesto edilerek Kürt halkının öz savunma direnişleri selamlandı.... '' şeklindeki
içeriği,
12-) Sanığın Birleşen Şanlıurfa 6.ağır Ceza Mahkemesinin 2017/260 Esas Sayılı
Dosyasında Yer Alan, Şanlırurfa Cbs'nin 13/02/2017 Tarih Ve 2017/5407 Soruşturma Nolu
Dosyasında: Sanığın PKK/KCK silahlı terör örgütü lehine sosyal medya hesaplarından yapılan
araştırmada; https://www.twitter.cm/aslicerenaslan olan hesaptan yaptığı aşağıda belirtilen
paylaşımlar:
a)03/12/2016 tarihli paylaşımında bir şahsın bulunduğu resmin resminin üst
kasımında Ethem'in katili serbest yoldaşları tutsak, Taylan TurunçaÖzgürlük YDG'li Taylan
TURUNÇ'A 16,5 yıl hapis, yazısının bulunduğu paylaşımı,
b)-01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli, sırdan Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın
fotoğrafını ve fotoğrafın üstü kısmında Evet, haklısın Saygı Öztürk ''Aliboğazı'na girmesi de, çıkması
da zor'' şeklinde yazısı,
c) -01/12/2016 tarihli paylaşımında, PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli, Kalaşnikof diye tabir edilen silah bulunan bir şahsın fotoğrafını
paylaşımı,
d)11/11/2016 tarihli paylaşamında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri
Abdullah Öcalan'ın bulunduğu gazete sayfasını Retweeti,
e)23/10/2016 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün sözde lideri
olan Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu fotoğrafı ve fotoğrafın üst tarafından ''Nihat
Kazanhan7ın katilinin cezası haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 36 yıldan 13 yılı indirildi. Hala
adaletten mi bahsediyoruz?) şeklindeki yazısı,
f)23/10/2017 tarihli paylaşımında; PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu
değerlendirilen Leşker kıyafetli bir bayanın fotoğrafını ve fotoğrafın üst tarafında Güzel günler için
bir bir düşüyorlar. Bizlerse yıldızları yaralarımıza basmaya devam ediyoruz'' şeklindeki yazıyı
paylaşımı şeklinde olduğu anlaşılmıştır.
Terör örgütü propagandası suçu ve gazete içerikleri değerlendirildiğinde;
10/03/2016-16/03/2016 tarihli gazete, 17/03/2016-23/03/2016 tarihli gazete, 24/03/201630/03/2016 tarihli gazete, 07/04/2016-13/04/2016 tarihli gazete, 20/04/2016-26/04/2016 tarihli
gazete, 27/04/2016-03/05/2016 tarihli gazete, 18/05/2016-24/05/2016 tarihli gazete, 25/05/201631/05/2016 tarihli gazete, 01/06/2016-07/06/2016 tarihli gazete içerikleri incelenmekle iddia konusu
gazeteler için 07/06/2016 tarihinde ilk iddianamenin tanzim olunduğu anlaşılmış ve yukarıda yer
verilen gazeteler için tek bir suç kabulü ve TCK 43 maddesi değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu kapsamda içeriklerin genel olarak PKK terör örgütüne karşı doğuda güvelik güçleri
tarafından yürütülen mücadelenin halka yönelik bir operasyonmuş gibi gösterildiği, PKK terör
örgütünün doğu ve güneydoğudaki saldırılarını halkın savunmasıymış gibi gösterilerek terör
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örgütünün şiddet içeren eylemlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı,öldürülen PKK terör örgütü ve
diğer terör örgütü mensuplarının birer kahraman ve savaşçı gibi nitelendirilerek terör örgütü üyelerini
övecek mahiyette yazılar yazarak terör örgütü propagandasının yapıldığı,PKK terör örgütünün doğu
ve güneydoğudaki saldırı ve eylemlerinin direniş ve öz savunma olarak nitelendirilerek
meşrulaştırılmaya çalışılarak terör örgütünün propagandasının yapıldığı,terör örgütü mensuplarınca
kazılan hendeklerin kapatılması amacıyla yapılan operasyonların da orada yaşayan halka
yapılıyormuş gibi gösterilmeye çalışılarak devletin terör örgütü ile olan mücadelesinin meşruluğunun
eleştirildiği bu şekilde terör örgütünün propagandasının yapıldığı, halk ile terör örgütü üyelerinin
özdeşleştirilmeye çalışıldığı, doğu ve güneydoğudaki terör örgütünün devlete ve orada yaşayan halka
karşı olan terör eylemlerinin direniş olarak nitelendirilmeye çalışıldığı, bu şekilde de terör örgütünün
şiddet içeren eylem ve faaliyetlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı, ayrıca terör örgütünün cebir ve
şiddet içeren eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, orada yaşayan halkı isyana teşvik edecek
mahiyette yazılar yazılarak terör örgütü propagandası yapıldığı, bu şekilde tüm dosya kapsamındaki
yazılar değerlendirildiğinde söz konusu gazetenin nüshalarında ve içeriklerinde terör örgütü
propagandasının yapıldığı kabul edilmiştir.
5187 Sayılı Basın Kanunun "Cezai Sorumluluk" kenar başlıklı 11. 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 bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu kapsamda sanık Aslı Ceren Aslan'ın söz konusu haftalık yayınlanan gazetenin sorumlu
yazı işleri müdürü olduğu, yukarıda belirtildiği üzere 2015 sonundan başlayarak 17 Ocak 2017
tarihine kadar bahsi geçen gazetenin sorumlu yazı işleri müdürlüğünün yapıldığı hususunun sanık
tarafından da ifade edildiği, dosya kapsamındaki gazete nüshalarının incelenmesinde de yazı işleri
müdürü olarak sanığın adının var olduğu, suça konu yazı içeriklerinin yazarlarının belirli olmadığı
anlaşılmakla BasınKanunu 11. Maddesi uyarınca yazarı belirli olmayan yazı içeriklerinden sanık
sorumlu yazı işleri müdürü olmakla sorumlu tutulmuş ve silahlı terör örgütünün cebir şiddet içeren
faaliyetlerinin "direniş" ve "mücadele" olarak gösterilmeye, benimsetilmeye, meşru olarak
gösterilmeye çalışıldığı, silahlı terör örgütleri mensuplarının silahlı faaliyetlerinden övgü ile
bahsedildiği ve bu faaliyetleredestek verme çağrısının yapıldığı anlaşılmakla; sanığın eyleminin
propagandasını yaptığı terör örgütlerinin amacı, bu amacı gerçekleştirmek için yaptıklarıeylemlerin
cebir, tehdit ve yoğun şiddet içeren niteliği ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere;
silahlı terör örgütü PKK ile irtibatlı olan PYD/YPG yapılanmasının da silahlı terör örgütü niteliğinde
bulunduğu" göz önüne alındığında silahlı terör örgütleri PKK , PYD/YPG, MLKP, TKP/ML-TİKKO
silahlı terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik
edecek nitelikte olduğu ve silahlı terör örgütünün propagandası suçunu oluşturduğu sonucuna
varılmıştır.
Sanığın işlemiş olduğu terör örgütü propagandası suçunu basın yayın yoluyla işlediği
anlaşılmakla cezasında artırıma gidilmiştir.
Ayrıca sanığınhaftalık olarak peşi sıra basılan gazetelerde suç unsuru yazı içeriklerine yer
vermesi ve yazı içeriklerindeki suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak
mahkumiyet cihetine gidilmiştir.
Sanığın aynı suçu işleme kastı kapsamında hukuki kesinti vuku buluncaya kadar yayımlanan
gazetelerde değişik zamanlarda birden fazla kez terör örgütü propagandası suçunu işlediğinden dolayı
gazete sayısı dikkate alınarak propaganda suçunda alt sınırdan uzaklaşılarak TCK 43 maddesi tatbik
edilmiştir.
Sanığın hukuki kesinti (Sanığın eylemlerinden dolayı düzenlenen ilk iddianame tarihi ve aynı
zamanda hukuki kesinti tarihi 07/06/2016'dır.) gerçekleştikten sonrasına denk düşen 26/10/201601/11/2016 tarihli haftalık Özgür Gelecek gazete içeriği (İddianame tarihi 24/01/2017'dir.) ve
01/12/2016 tarihli sosyal medya paylaşımları incelendiğinde, sanık Aslı Ceren Aslan'ın söz konusu
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haftalık yayınlanan gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu, yukarıda belirtildiği üzere 2015
sonundan başlayarak 17 Ocak 2017 tarihine kadar bahsi geçen gazetenin sorumlu yazı işleri
müdürlüğünün yapıldığı hususunun sanık tarafından da ifade edildiği, dosya kapsamındaki gazete
nüshasının incelenmesinde de yazı işleri müdürü olarak sanığın adının var olduğu, suça konu yazı
içeriklerinin yazarlarının belirli olmadığı anlaşılmakla BasınKanunu 11. Maddesi uyarınca yazarı
belirli olmayan yazı içeriklerinden sanık sorumlu yazı işleri müdürü olmakla sorumlu tutulmuş,
sanığın sosyal medya hesaplarında leşker kıyafetli kalaşnikof tabir edilen silahlı şahıs resmi paylaştığı
ve ''Evet haklısın Saygı Öztürk ''Arıboğazına girmesi de çıkması da zor'' şeklinde paylaşımda
bulunduğu, yine aynı tarihte leker kıyafetli kalaşnikof bulunan birisinin resmini paylaştığı ve
''ölümsüzdür'' şeklinde yorum ve hastag ile paylaşımda bulunduğu anlaşılmış ve yayın ve
paylaşımlarda silahlı terör örgütünün cebir şiddet içeren faaliyetlerinin "direniş" ve "mücadele" olarak
gösterilmeye, benimsetilmeye, meşru olarak gösterilmeye çalışıldığı, silahlı terör örgütleri
mensuplarından ve mensuplarının silahlı faaliyetlerinden övgü ile bahsedildiği ve bu
faaliyetleredestek verme çağrısının yapıldığı anlaşılmakla; sanığın eyleminin propagandasını yaptığı
terör örgütlerinin amacı, bu amacı gerçekleştirmek için yaptıklarıeylemlerin cebir, tehdit ve yoğun
şiddet içeren niteliği ve Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında kabul edildiği üzere; silahlı terör örgütü
PKK ile irtibatlı olan PYD/YPG yapılanmasının da silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu" göz
önüne alındığında silahlı terör örgütleri PKK , PYD/YPG, MLKP, TKP/ML-TİKKO silahlı terör
örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek
nitelikte olduğu ve silahlı terör örgütünün propagandası suçunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.
Sanığın işlemiş olduğu terör örgütü propagandası suçunu basın yayın yoluyla işlediği
anlaşılmakla cezasında artırıma gidilmiştir.
Ayrıca sanığınhaftalık olarak peşi sıra basılan gazetelerde suç unsuru yazı içeriklerine yer
vermesi ve yazı içeriklerindeki suç kastının yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak
mahkumiyet cihetine gidilmiştir.
Hukuki kesinti gerçekleştikten sonraki zamana denk düşen gazete ve sosyal medya
paylaşımlarının varlığı TCK 43 maddesi kapsamında incelendiğinde, bir gazete ve aynı tarihte
gerçekleşen sosyal medya içerikleri ele alınarak TCK 43 için alt sınırda kalınmıştır.
Hüküm kısmında TCK 43/2 olarak artırım gösterilmiş ise de, sehven maddenin ikinci fıkrasına
atıf yapıldığı, esasında dosya mahiyeti itibari ile birinci fıkraya tekabül eden eylemleri için artırım
yapıldığının belirtilmesinde fayda görülmüştür.
TMK 6/2 maddesinin tatbikine dair sevk maddelerine ilişkin hüküm
değerlendirildiğinde;
Her ne kadar sanık hakkında TMK 6/2 maddesinin tatbikine dair sevk maddelerine yer
verilmiş ise de; iddianame anlatımında cezalandırılması talep edilen sevk maddesine konu eylem
anlatımına yer verilmediği gibi suç adı olarak da bahsedilmediği anlaşıldığından Terör örgütlerinin;
cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere
başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basmak veya yayımlamak suçundan usulünce
getirilen dava olmadığı kabulü ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Ayrıca TCK 44 maddesi uyarınca bahsi geçen kanun maddesinin 1 yıldan 3 yıla kadar ceza
öngörmesi ile TMK 7/2 maddesinin 1 yıldan 5 yıla kadar ceza öngörmesi karşısında fikri içtima
kapsamında ele alınabileceğine de işaret etmekle yetinilmiştir.
TCK 214/1 ve TCK 215/1 maddelerinin tatbikine dair sevk maddelerine ilişkin hüküm
değerlendirildiğinde;
Her ne kadar sanık hakkında TCK 214/1 ve 215/1 maddelerinin tatbiki istemi ile kamu davası
açılmış ise de, TCK 44. Maddesi uyarınca fikri içtima kuralları gereği TCK 214/1 maddesinde 6
aydan 5 yıla kadar ceza öngörülmesi ile TCK 215/1 maddesinde 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmesi
sonucunda 3713 sayılı TMK'nın 7/2 maddesinde öngörülen suçun cezasının 1 yıldan 5 yıla kadar
olması ve daha ağır cezayı gerektirmesi gözönünde bulundurularak suçu ve suçluyu övme ve suç
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işlemeye tahrik suçlarından açılan kamu davalarında karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmiştir.
Davanın reddine ilişkin hüküm değerlendirildiğinde;
Her ne kadar sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/106709 Soruşturma
sayılı iddianamesi ile sanığın TMK 6/2, TMK 7/2, TCK 214/1, 215/1, 53 maddeleri gereğince
cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
2016/75642 Soruşturma sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasında sanığın sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu Özgür Gelecek isimli gazetenin 11.sayfasında yeniden konu edildiği, CMK'nın 223/7
maddesine göre "Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir
dava varsa davanın reddine karar verilir" şeklindeki düzenleme nazara alınarak sanık hakkında daha
evvelinden açılan derdest kamu davasının varlığı gözetilerek CMK'nın 223/7 maddesi gereğince
davanın reddine karar verilmiştir.
Silahlı Terör Örgütü Üyeliğine ilişkin hüküm değerlendirildiğinde;
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2017/1809 esas, 2017/5155 karar sayılı ilamında da belirtildiği
üzere; örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle
verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden
kişidir.
Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine
girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik
bağ; canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden
bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt
yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede
ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı
sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa
etmesidir. Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural
olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır.
Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve
menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt
üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Örgüte
sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek gibi eylemler
örgüt üyeliği için yeterli değildir. Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı
örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin
devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı
fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket
etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin "suç işlemek amacı"
olması aranır.
Bu açıklamalar sonucunda sanığın örgüt üyesi olduğuna ilişkin iddia değerlendirildiğinde,
kolluk araştırması, sanığın yasa dışı yollardan Şanlıurfa/ Ceylanpınar sınırından Suriye ülkesine
geçmek isterken yakalandığından bahisle örgüt üyesi iddiasının ortaya konulduğu akabinde
kovuşturma safhasında sanığın örgütte yer aldığı, Jiyan Kardelen kod ismini kullandığı, Kobani
bölgesinde PAJK yürütmesinde görevli olduğunu ifade eden tanık Esra Demir beyanının geldiği
anlaşılmıştır. Teşhiste kod isim ve resim üzerinden tespit yapıldığı, akabinde kolluk marifeti ile
resimdeki şahsın dosyamız sanığı olduğunun değerlendirildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır.
Tanığın beyanda bulunduğu Jiyan kod ismi ile teşhiste bulunduğu şahsın teşhise elverişli
resimleri temin edilerek teşhiste bulunulan şahsın sanık olup olmadığının tespiti için sanığın resimleri
temin edilmiş ve teşhise konu resimlerin de temini ile tespit için resimler bilirkişiye tevdi edilmiştir.
Bilirkişinin sunmuş olduğu rapor sonucunda sanık ile teşhis edilen şahsın resimlerinin
incelenmesi ile, iki resim arasındaki alındaki saç hattının orta noktasının farklı olduğu, alın
genişliğinin benzerlik gösterdiği, kaş biçimi ve yoğunluğunun farklılık gösterdiği, ağız yapısının
farklılık gösterdiği, göz şekil ve ebatının farklılık gösterdiği, göz rengine ilişkin rengin tespit
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edilememesi nedeniyle tespit yapılamadığı, buruna ilişkin şekil ebat alanasi, apeks nasi bakımından
farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Neticesinde sanık ile tanığa teşhiste kullanılan resim arasında
farklılıkların olduğu anlaşılmış ve teşhis edilen şahsın sanık olmadığı anlaşılmıştır.
Ayrıca kolluğa teşhiste kullanılan evrakların renkli nüshalarının gönderilmesine ilişkin
müzekkere cevabında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14.01.2019 tarih ve
e.2019011116252428729 sayılı yazısı ile Jiyan Kod isimli şahsın Sevim Elçi olduğunun bildirildiği
anlaşılmıştır.
Bu suretle gerek bilirkişi raporu gerekse kolluk tarafından teşhis edilen şahsın sanık
olmadığına dair yazı cevabı karşısında sanığın tanık anlatımlarının muhatabı olmadığı anlaşılmıştır.
Sanığın savunmasında yasa dışı yollardan gazetecilik faaliyeti çerçevesinde yurt dışına gitme
gayesine ilişkin açıklamalarının hilafına sanığın örgüte dahil olmak için hareket ettiğini ortaya koyan
delil elde edilemediği anlaşılmıştır.
Bu suretle sanığın terör örgütü ile organik bağ içerisinde olduğunu ve terör örgütüne hakim
hiyerarşik gücün emrine girdiğini ortaya koyar derecede delilin ortada olmadığı, sanığın yazı işleri
müdürlüğünü yaptığı gazete içerikleri ve sosyal medya paylaşımları ile PKK ile bağlılıklarının
örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemekten ziyade sempati duymak düzeyinde bir
başka deyişle iltisak boyutunda kaldığı, bu itibarla sanığın örgüt üyesi olduğuna dair her türlü
kuşkudan uzak, mahkumiyetine yeterli ve elverişli, kesin ve inandırıcı, somut ve objektif, hukuka
uygun yöntemlerle elde edilmiş kanıtlarla ortaya konulamadığı, bu itibarla da yüklenen suçu
işlediğinin sabit olmadığı vicdani sonuç ve kanısına varılmakla atılı suçtan CMK'nın 223/2-e maddesi
uyarınca beraatine karar verilmiştir.
Sanığın suç tarihlerindeki eylemlerinin örgüt üyeliği kapsamında kalmadığı değerlendirmesi
üzerineTCK 220/6. maddesinde düzenlenen terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç
işleme suçu yönünden Mahkememizce yapılan değerlendirmede ise, 3713 sayılı TMK 7/son maddesi
uyarınca ayrıca ceza verilemeyeceği ön görüldüğünden bu hususta herhangi bir ceza tayinine
gidilmemiştir.
03/12/2016, 11/11/2016, 23/10/2016, 23/10/2017 tarihli sosyal medya paylaşımlarına
ilişkin hüküm değerlendirildiğinde;
Her ne kadar sanık hakkında 03/12/2016, 11/11/2016, 23/10/2016, 23/10/2017 tarihlerindeki
eylemlerinden dolayı üzerine atılı "Terör Örgütünün; Cebir, Şiddet Veya Tehdit İçeren Yöntemlerini
Meşru Gösterecek Veya Övecek Ya Da Bu Yöntemlere Başvurmayı Teşvik Edecek Şekilde
Propagandasını Yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle eylemlerine uyan TMK 7/2 maddesi uyarınca
cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında kamu davası açılmış ise de,
Sanığın bahsi geçen paylaşımlarının incelenmesiyle sanığın katıldığı sabit olan eylemlerin
terör örgütü propagandasına dönüşür şekilde cebir şiddet eylemlerini meşru gösterici olmadığı,
dolaylı yoldan cebir ve şiddeti çağrıştırmadığı, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterici, övücü, teşvik edici şekilde paylaşımda bulunmadığı anlaşılmakla
sanığa yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla sanığın atılı suçtan CMK'nın
223/2-a maddesi uyarınca beraatine karar verilmiştir. Bu açıklamalar ile aşağıdaki şekilde hüküm
kurulmuştur.
VI -) HÜKÜM : Gerekçesi Yukarıda etraflıca izah edildiği üzere;
A-Her ne kadar sanık hakkında TMK 6/2 maddesinin tatbikine dair sevk maddelerine yer
verilmiş ise de; iddianame anlatımında cezalandırılması talep edilen sevk maddesine konu eylem
anlatımına yer verilmediği gibi suç adı olarak da bahsedilmediği anlaşıldığından Terör örgütlerinin;
cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere
başvurmayı teşvik eden bildiri veya açıklamalarını basmak veya yayımlamak suçundan açılan kamu
davasında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
B-Her ne kadar sanık hakkında TCK 214/1 ve 215/1 maddelerinin tatbiki istemi ile kamu
davası açılmış ise de, TCK 44. Maddesi uyarınca fikri içtima kuralları gereği 3713 sayılı yasanın 7/2
maddesinde öngörülen suçun cezasının daha ağır cezayı gerektirmesi gözönünde bulundurularak suçu
31/34

T.C. İSTANBUL 14. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Dosya-Karar No: 2016/261 Esas - 2019/185
ve suçluyu övme ve suç işlemeye tahrik suçlarından açılan kamu davalarında KARAR
VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA,
C-Her ne kadar sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2016/106709
Soruşturma sayılı iddianamesi ile sanığın TMK 6/2, TMK 7/2, TCK 214/1, 215/1, 53 maddeleri
gereğince cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın
2016/75642 Soruşturma sayılı iddianamesi ile açılan kamu davasında sanığın sorumlu yazı işleri
müdürü olduğu Özgür Gelecek isimli gazetenin 11.sayfasında yeniden konu edildiği, CMK'nın 223/7
maddesine göre "Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir
dava varsa davanın reddine karar verilir" şeklindeki düzenleme nazara alınarak sanık hakkında daha
evvelinden açılan derdest kamu davasının varlığı gözetilerek CMK'nın 223/7 maddesi gereğince
DAVANIN REDDİNE,
D-Her ne kadar sanık hakkında "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" iddiası ile eylemine uyan
TCK'nun 314/2, 53, 58/9, 3713 sayılı kanunun 5/1 maddeleri gereğince cezalandırılması talebi ile
kamu davası açılmış ise de dosya içeriği ve toplanan delillere göre sanığın isnat edilen örgütün üyesi
olduğuna dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilllerin elde edilemediği, sanığın üzerine
atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nin 223/2-e maddesi gereğince müsnet suçtan
BERAATİNE,
E-Her ne kadar sanık hakkında 03/12/2016, 11/11/2016, 23/10/2016, 23/10/2017
tarihlerindeki eylemlerinden dolayı üzerine atılı "Terör Örgütünün; Cebir, Şiddet Veya Tehdit İçeren
Yöntemlerini Meşru Gösterecek Veya Övecek Ya Da Bu Yöntemlere Başvurmayı Teşvik Edecek
Şekilde Propagandasını Yapmak" Suretiyle Propagandası Yapmak" suçlarını işlediğinden bahisle
eylemlerine uyan TMK 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi istemiyle hakkında
kamu davası açılmış ise de, sanığa yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşılmakla
sanığın atılı suçtan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,
F-1-Sanığın 10/03/2016-16/03/2016, 17/03/2016-23/03/2016, 24/03/2016-30/03/2016,
07/04/2016-13/04/2016,20/04/2016-26/04/2016,27/04/2016-03/05/2016,18/05/201624/05/2016,25/05/2016-31/05/2016, 01/06/2016-07/06/2016 tarihinde gerçekleştirdiği iddia olunan
eylemlerinden dolayı üzerine atılı "Terör Örgütünün; Cebir, Şiddet Veya Tehdit İçeren Yöntemlerini
Meşru Gösterecek Veya Övecek Ya da Bu Yöntemlere Başvurmayı Teşvik Edecek Şekilde
Propagandasını Yapmak" Suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilmekle;
hukuki kesinti dikkate alınarak eylemine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2maddesi
gereğince suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu, suçun işlenmesindeki konumu,
suçun işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işleniş şekli, fiilin
işlenmesindeki özellikler nazara alınarak takdirenve teşdiden olmak üzere 2 YIL HAPİS CEZASI
İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın subüta eren eylemini TCK'nın 6/1-g maddesi delaletiyle basın ve yayın yoluyla
işlediği anlaşılmakla sanığa verilen cezada 3713 sayılı TMK'nın 7/2-2 cümlesi uyarınca yarı oranında
artırım yapılarak takidren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Sanığa verilen cezanın sanığın eylemleri arasında teselsül bulunduğunu ve eylemlerin aynı
suç işleme kararının icrası kapsamında olduğu anlaşılmakla TCK 43/2 maddesi uyarınca takdiren 2/4
oranında arttırılarak 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığa verilen cezanın olası etkileri nazaran 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca
verilen cezada takdiren 1/6 indirim yapılarak sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
İLECEZALANDIRILMASINA,
5-Sanığa verilen cezada kanuni ve takdiri başkaca artırma ve eksiltme yapılmasına yer
olmadığına,
6-Sanık hakkında verilen cezaların nevi ve süresine nazaran haklarında TCK'nın 50 ve
51.maddeleri ile CMK'nın 231.maddesi hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,
7-Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
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bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına,
G-1-Sanığın 26/10/2016-01/11/2016 tarihli Özgür Gelecek isimli gazete ile 01/12/2016 tarihli
iki ayrı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin gerçekleştirdiği iddia olunan eylemlerinden dolayı
üzerine atılı üzerine atılı "Terör Örgütünün; Cebir, Şiddet Veya Tehdit İçeren Yöntemlerini Meşru
Gösterecek Veya Övecek Ya da Bu Yöntemlere Başvurmayı Teşvik Edecek Şekilde Propagandasını
Yapmak" Suretiyle propagandası yapmak suçunu işlediği sabit kabul edilmekle; hukuki kesinti
dikkate alınarak eylemine uyan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2maddesi gereğince suç
konusunun önem ve değeri, sanığın kastının yoğunluğu, suçun işlenmesindeki konumu, suçun
işlendiği yer ve zaman, meydana gelen tehlikenin ağırlığı, suçun işleniş şekli, fiilin işlenmesindeki
özellikler nazara alınarak takdirenve teşdiden olmak üzere 2 YIL HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
2-Sanığın subüta eren eylemini TCK'nın 6/1-g maddesi delaletiyle basın ve yayın yoluyla
işlediği anlaşılmakla sanığa verilen cezada 3713 sayılı TMK'nın 7/2-2 cümlesi uyarınca yarı oranında
artırım yapılarak 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
3-Sanığa verilen cezanın sanığın eylemleri arasında teselsül bulunduğunu ve eylemlerin aynı
suç işleme kararının icrası kapsamında olduğu anlaşılmakla TCK 43/2 maddesi uyarınca takdiren 1/4
oranında arttırılarak 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
4-Sanığa verilen cezanın olası etkileri nazaran alınarak 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi
uyarınca verilen cezada takdiren 1/6 indirim yapılarak sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
İLECEZALANDIRILMASINA,
5-Sanığa verilen cezada kanuni ve takdiri başkaca artırma ve eksiltme yapılmasına yer
olmadığına,
6-Sanık hakkında verilen cezaların nevi ve süresine nazaran haklarında TCK'nın 50 ve
51.maddeleri ile CMK'nın 231.maddesi hükümlerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,
7-Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih, 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı doğrultusunda yürürlükte
bulunan TCK'nın 53. maddesinin sanık hakkında uygulanmasına,
Ğ-Sanığın hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyetinin kısıtlanması
sonucunu doğuran gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca
cezasından mahsubuna,
H-Sanık hakkında aşağıda dökümü yapılan ( TL)yargılama giderinin CMK'nun 325. maddesi
gereğince sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına,
Dair, yürütülen açık yargılama sonunda oybirliğiyle, sanığın ve müdafiinin yüzüne karşı,
kararın yüze karşı verilmiş olması hasebiyle kararın tefhiminden itibaren yedi (7) gün içerisinde
mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve
hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın
Ağır Ceza Mahkemesine veya ağır ceza teşkilatı olmaması halinde en yakın Asliye Ceza
Mahkemesine veya Sulh Ceza Hakimliğine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak
hüküm tarihi itibariyle yürürlükteki 5271 sayılı CMK'nun 272 ve devamı maddeleri uyarınca
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu isteminde bulunulabileceği,
verilen hüküm yönünden yasal süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükmün
kesinleşeceği, 5271 sayılı CMK'nın 231/1 maddesi uyarınca 232/6. maddesine uygun hüküm alenen
okunup gerekçesi ve ana çizgileri usulen anlatıldı. 02/07/2019
Başkan 107606 Üye 171037 Üye 214852 Katip 229170
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
e-imzalıdır
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Yargılama Gideri:
Bilirkişi Ücreti : 300,00 TL
Posta Gideri : 530,00 TL
Tebligat Gideri : 254,00 TL
TOPLAM : 1084,00 TL
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