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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Şikayetçi vekili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza vermiş olduğu şikayet dilekçesi
ile Birgün Pazar Gazetesinin 26/01/2014 tarihli nüshasının 18. Sayfasında ayrıca gazeteye ait
internet sitesinde yayımlanan "Nato'nun Ebedi Kuklası El-Kaide" başlıklı yazı içeriğinde
" . . .Bu  Te rö r i s t i n  müs r i f  b i r  haya t  yaşad ığ ın ı ,  öze l  uçağ ıy l a  s eyaha t  e t t i ğ in i  ve  BM
yaptırımlarıyla dalga geçtiğinin farkına varıyoruz. . . .El Kaideyi finanse etmek için Yasin El
Kadı i le Recep Tayyip Erdoğan kapsamlı bir fon aktarma sistemi geliştirmişler" şeklindeki
beyanlarla müvekkili hakkında hakaret suçu işlendiğinden bahisle şikayetçi olunmuştur.

Şikayete konu haber ile ilgili olarak eser sahibinin belli olmadığı durumda gazetenin
sorumlu müdürü ve sorumlu müdürün bağlı bulunduğu yetkilinin cezai sorumluluklarının
bulunduğu,

Şikayet dilekçesinde şüpheli olarak belirtilen BARIŞ İNCE'nin Birgün Gazetesinin
Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı ve gazetede yayımlanan haberlerle ilgili herhangi bir
cezai sorumluluğunun bulunmadığı anlaşıldığından şüpheli BARIŞ İNCE hakkında Ek
Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verildiği;

Şüpheli HAKKI İLKER YAŞAR alınan savunmasında; Birgün Gazetesinin sorumlu
müdürü olarak görev yaptığını, şikayete konu 26/01/2014 tarihli "Nato'nun ebedi kuklası el
kaide" başlıklı haberin çeviri olduğunu, eser sahibinin belli olup, Therry Meyssaan olduğunu
ve çeviri sahibinin de ÖZGÜN DEDE olup eser sahibi belli olduğunu, kendisinin gazetenin
sorumlu yazı işleri müdürü olduğunu, Basın kanununun 11. Maddesine göre sorumluluğunun
olmadığını, kaldı ki haberde uluslararası kamuoyunda şikayetçi vede el kaide örgütü hakkında
ve onun Türkiye'de olan bağlantıları ile ilgili iddiaların dile getirildiğini, haberin gerçek
olduğunu ve haber verme kastı ile yazıldığını, hukuka aykırılık olmadığını, suçlamaları ve
uzlaşmayı kabul etmediğini beyan etmiştir.

Şüpheli HAKKI İLKER YAŞAR, her ne kadar Savcılığımızca alınan beyanlarında
şikayete konu 26/01/2014 tarihli "Nato'nun Ebedi Kuklası El Kaide" başlıklı haberin çeviri
olduğunu ve eser sahibi ile çevirmenin belli olduğunu beyan etmiş ise de; haberin çevirisini
yapan ÖZGÜN DEDE isimli gazetecinin açık adres ve kimlik bilgilerini bildirmediği,

5187 Sayılı Basın Kanununun 11/2 madde ve fıkrası gereğince “Süreli  yayınlar ve
süresiz yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi  sorumludur.” yine aynı maddenin 3.
fıkrasında “Süre l i  yayın larda  eser  sahib in in  be l l i  o lmaması  veya  yayım s ı ras ında  ceza
eh l i ye t i n e  s ah ip  bu lunmamas ı  y a  da  yu r t  d ı ş ı nda  bu lunmas ı  n eden iy l e  Tü rk iye ' d e
yargılanamaması veya verilecek cezanın eser sahibinin diğer bir suçtan dolayı kesin hükümle
mahkum olduğu cezaya etki etmemesi hallerinde, sorumlu müdür ve yayın yönetmeni, genel
yayın yönetmeni, editör, basın danışmanı gibi sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili sorumlu
olur.  Ancak bu eserin sorumlu müdürün ve sorumlu müdürün bağlı  olduğu yetkilinin karşı
çıkmasına rağmen yayımlanması  hal inde,  bundan doğan sorumluluk yayımlatana ai t t i r .”
şeklindeki hükümler karşısındaşikayet konusu çeviri yazısının ÖZGÜN DEDE tarafından
çevirisinin yapıldığı ancak ÖZGÜN DEDE'nin açık kimlik ve adres bilgilerinin C.
Başsavcılığımıza bildirilmediği anlaşıldığından cezai sorumluluğun gazetenin sorumlu
müdürü olan HAKKI İLKER YAŞAR ve bağlı bulunduğu yetkili olan BÜLENT YILMAZ'a
ait olduğu,ayrıca yazının http://www.voltairenet.org/artiçle181676.html adlı internet sitesi
kaynak gösterilerek gazetelerinde yayınlandığı, yine şikayet konusu haberin belirtilen
gazetenin internet sitesinde yayınlanması nedeniyle ilgili olarak da sorumluluğun şüpheli



UFUK ÇALIŞKAN'a ait olduğu,
Her ne kadar suç tarihi 26/01/2014 olup 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 26. Maddesi

kapsamında günlük süreli yayınlarda dava açma süresi 4 ay ile sınırlandırılmış ise de; aynı
maddenin 5. Fıkrasında belirtilen"Kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda dava açma süreleri,
suç için kanunun öngördüğü dava zamanaşımı süresini aşmamak şartıyla, suçun işlendiğinin
öğrenildiği tarihten başlar." hükmü nazara alındığında olayın öğrenilme tarihinin şikayet tarihi
olan 29/05/2014 tarihi olduğu, bu haliyle de dava zamanaşımı süresinin henüz dolmadığı,

Tüm soruşturma evrakı kapsamına göre; şüphelilerin şikayete konu Birgün
Gazetesinin Sorumlu ve Yetkili Müdürleri olup, söz konusu gazetenin 26/01/2014 tarihli
sayısının Pazar Ekinin 18. Sayfasında ve gazeteye ait internet sitesinde "Nato'nun Ebedi
Kuklası El-Kaide" başlığı altında yayınlanan yazı içeriğinde müştekilere yönelik hakaret
içerikli beyanlarda bulunulduğu, bu suretle şüphelilerin hakaret suçunu işledikleri iddia
edilmiş olmakla, delillerin takdiri ve değerlendirmesi mahkemeye ait olmak üzere şüpheliler
hakkında kamu davası açılmıştır.

Şüpheliler hakkında düzenlenen iddianamenin kabulü ile, şüphelilerin yukarıda
belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve
iddia olunur. 08/07/2014
 

H.HASAN BÖLÜKBAŞI 34078
İsanbul Cumhuriyet Savcısı

          
 
 
 
 
NOT: BARIŞ İNCE hakkında Hakaret suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar

verilmiştir.
 


