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SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ

DELİLLER

:Şüpheli ifadesi, tutanaklar, İstanbul 6. Sulh Ceza
Hakimliğinin 11/09/2019 tarih ve 2019/4434 D.İş sayılı
kararı, emanet makbuzu, Yeni Yaşam Gazeteleri, nüfus ve
adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek gönderilen soruşturma
dosyasında; Olay tarihinde bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulan Namık Zafer Şahin isimli
vatandaşın Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Atakent Mahallesi, Şampiyon Dede
Sokak, no:20/1 sayılı adresteki ikametinin balkon kapı koluna sıkıştırılmış vaziyette bulunan,
Yeni Yaşam isimli gazetenin suç barındırabileceğinden bahisle müracaatta bulunduğu, bunun
üzerine Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan soruşturmaya başlanıldığı;
Yeni Yaşam gazetesinin 21.05.2019 ve 22.05.2019 tarihli sayılarında yapılan inceleme
sonucu düzenlenen Doküman İnceleme ve Tespit tutanağında; söz konusu gazetelerin günlük
süreli yayın olduğu, Güvenlik Daire Başkanlığı Yasaklı Yayınlar listesinde, yasaklama ve
toplatma kararının bulunmadığı, Gazete hakkında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin
11/09/2019 tarih ve 2019/4434 D.İş sayılı kararı ile toplatma kararı alındığı gazetelerin iç
sayfalarında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile terör örgütü elebaşının

tutukluluk halinin sona erdirilmesi için -sözde- tecridine son verilmesi için açlık grevi yapan
tutuklu/hükümlülerin eylemlerini destekleyen yazılar ve haberlerin, yine terör örgütü üyeliği
suçlarından cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlülerin mağdur edildiğine dair yazılar ve
haberler olduğu, söz konusu gazetelerin terör PKK/KCK'nın hedef ve amaçları doğrultusunda
propaganda amaçlı yayın yaptığının değerlendirildiğinin belirtildiği,
Şüpheli Osman AKIN'ın 20/08/2019 tarihinde vermiş olduğu ifadesinde, Yeni Yaşam
Gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, 22/05/2019 tarihle 'Abdullah Öcalan'a Tecrit
Devam Ediyor' başlıklı yazıyı Elif Aydoğmuş'un yazdığını, ancak Elif Aydoğmuş'un gerçek
adını mı yoksa mahlasının mı olduğunu bilmediğini, en kısa sürede kimlik bilgisini
vereceklerini, 21/05/2019 tarihli olan 'Avukatların Başvurusuna Yanıt Yok' ve '2 eli olmayan
Aktaş'a ağır tecrit' başlıklı haberleri internetten alıntı yaptıklarını, kesinlikle terör propagandası
yapmadıklarını, haberlerin basın özgürlüğü kapsamında kaldığını, haberleri yapan kişilerin
kimlik bilgilerini dosyaya sunacaklarını beyan etmiş, müdafi vermiş olduğu beyanında 3 gün
içerisinde araştırmayı yaparak ilgili kişilerin bilgilerini dosyaya belirteceklerini bildirmiştir,
09/09/2019 tarihinde müdaafi Av. Özcan KILIÇ dosyamıza beyanda bulunmuş,
'Avukatların Başvurusuna Yanıt Yok' ve '2 eli olmayan Aktaş'a ağır tecrit' başlıklı haberleri
Ruhat KAYA isimli editörün yazdığını, 'Abdullah Öcalan'a Tecrit Devam Ediyor' başlıklı
haberin ise çeşitli kaynaklardan bilgi elde edilerek derlenmiş haber olduğunu, eser sahibinin
kim olduğunun bilinmediğini beyan etmiştir.
09/09/2019 tarihli telefonla görüşme zaptına göre Ruhat KAYA'nın kim olduğu ve
nerede bulunduğunun müdafi Av. Özcan KILIÇ'a sorulmuş, Ruhat'ın gazeteden ayrıldığını,
telefonunu bilmediğini, ulaşması halinde ifade için bilgi vereceklerini beyan etmiştir.
Soruşturma dosyamıza konu suçun Basın Kanunu gereği süreli işlerden olduğu ve 4
aylık sürenin 21/09/2019 tarihinde dolacağı, şüpheli ile şüpheli müdafinin haberlerin kim ya da
kimler tarafından yazıldığı hususlarında çelişkili beyanlarda bulundukları, şüpheli Osman
AKIN'ın beyanına göre 'Avukatların Başvurusuna Yanıt Yok' ve '2 eli olmayan Aktaş'a ağır
tecrit' başlıklı haberleri internetten alıntı yaptıklarını beyan etmiş olmasına rağmen, müdafinin
ifadeden 20 gün sonra ve 6 aylık sürenin dolmasına 12 gün kala verdiği beyanında bu haberleri
Ruhat KAYA isimli kişinin yaptığı söylenilmiş, 'Abdullah Öcalan'a Tecrit Devam Ediyor'
başlıklı haberin şüpheli ifadesinde Elif Aydoğmuş tarafından yapıldığı bildirilmiş olmasına
rağmen, müdafi tarafından dosyaya Şüpheli ifadesinden 20 gün sonra ve 6 aylık sürenin
dolmasına 12 gün kala verilen beyanında internetten derlenen haberlerden olduğu, haberi
yapanın kim olduğunun bilinmediği bildirilmiştir. Soruşturma süresinin bitmesine kısa bir süre
kala müdafi ve şüphelinin çelişkili beyanlarda bulunmuş olmaları sebebiyle beyanlara itibar
edilmesinin mümkün olmadığı, çelişkili beyanların dosyanın süre aşımına sebebiyet vermesine
yönelik eylemler olduğu Savcılık makamımızca tetkik edilmiştir.
Yerleşik yüksek yargı kararlarında da belirtildiği üzere propaganda fiilinin, 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 bulunma, belli bir amacı gerçekleştirmek ve yandaş kazanmak için düşüncelerin birden
çok kişilerin bilgilerine ulaştırılmasını öngören bir etkileme yöntemi olduğu, soruşturma
dosyamıza konu gazetenin içeriği ve gayesi bir arada değerlendirildiğinde Türkiye Cumhuriyet
Devleti ve ordusuna karşı terör örgütü kapsamında kalan PKK/KCK övücü, örgütün silahlı
unsurları olan teröristleri ise kutsayacak şekilde adlandırdığı, terör örgütlerinin övücülüğünü
yaparak yüceltme misyonu üstlendiği, Terör Örgütü mensuplarına Türk Yargı makamlarında
verilen cezaların meşru olmadığı tecrit kapsamında olduğunun topluma empoze edilmeye
çalışıldığı bu haliyle propaganda kapsamında değerlendirilmesi gereken yazıları gazeteye
sorumlu yazı işleri müdürü sıfatıyla taşıdığı anlaşılmış olup, oluşa ve toplanan delillere göre,

şüphelinin savunmalarının suçtan ve yaptırımdan kurtulmaya yönelik olduğu, 5187 sayılı Basın
Kanunun 11.maddesi hükmü uyarınca basılmış eserler yoluyla işlenen suçların yayım anında
oluştuğu, şüpheli ifadesi, tutanaklar,İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 11/09/2019 tarih ve
2019/4434 D.İş sayılı kararı, emanet makbuzu, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma
evrakı kapsamı kapsamından belirlenmiştir..
Şüpheli sorumlu yazı işleri müdürü Osman Akın'ın 22/05/2019 tarihle 'Abdullah
Öcalan'a Tecrit Devam Ediyor' başlıklı yazı , 21/05/2019 tarihli olan 'Avukatların Başvurusuna
Yanıt Yok' ve '2 eli olmayan Aktaş'a ağır tecrit' başlıklı haberler sebebi ile atılı suçu işlediği
anlaşılmış olup;
Şüpheli Osman Akın'ın yargılamasının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan
Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Tck 43/1 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
İşlemiş olduğu kasti suç nedeni ile şüphelinin TCK m. 53/1 gereğince
BELLİHAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA,
Adli Emanetin 2019/15270 sırasında kayıtlı 1 adet gazetenin DELİL OLARAK
DOSYASINDA SAKLANMASINA,
CMK 325/1 hükmü gereğince tüm yargılama giderlerinin şüpheliden TAHSİLİNE,
karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.12/09/2019
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