
SOMA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA 
 

SUÇ DUYURUSUNDA  

BULUNANLAR   : 1-Av.Denizer Şanlı (T.C Kimlik No:11647134850) 

       2-Av.Seçil Ege Değerli 

      3- Av.Sercan ARAN (T.C. Kimlik No:25256321006) 

  3-Av Selçuk Kozağaçlı 

  4-Av.Evren İşler 

  5-Av.Berrin Demir 

  Ve aşağıda imzaları bulunan diğer avukatlar 

 

6-Tur Yıldız Biçer (CHP Manisa Milletvekili) 

7-Özgür Özel (CHP Manisa Milletvekili) 

 

 

ADRES    : İzmir Cad. Elgün Sok. No:8/1 Çankaya/ANKARA 

ŞÜPHELİLER   : 

1-www.sabah.com.tr   adlı internet sitesinin sorumlu yazıişleri müdürü    

ve İnternet sorumlusu Şefik Çalık ve  suç duyurusu konusu haber 

nedeniyle sorumluluğu bulunan diğer kişiler.  

2-www.haber7.com  tr   adlı internet sitesinin koordinatörü ve sorumlu 

müdürü  Osman Ateşli ve suç duyurusu konusu haber nedeniyle 

sorumluluğu bulunan diğer kişiler.  

3-www.türkiyegazetesi.com  tr   adlı internet sitesinin sorumlu 

müdürü    Ahmet Demirbaş ve  suç duyurusu konusu haber nedeniyle 

sorumluluğu bulunan diğer kişiler.  

4-www.iyigünler.net tr   adlı internet sitesinin genel yayın koordinatörü 

Ömer Faruk Lermioğlu,yazı işleri müdürü Lale Nur ve tesbit edilecek 

sorumlu müdür ile  suç duyurusu konusu haber nedeniyle sorumluluğu 

bulunan diğer kişiler. 



5-www.ekonomiguncel.com  adlı internet sitesinin  suç duyurusu 

konusu haberi nedeniyle sorumluluğu bulunan kişiler.(Bu sitenin 

künyesinde sorumlu kişilerle ilgili herhangi bir bilgi olmayıp, 

sorumluluğun saptanması açısından adresi: Gündem PR İletişim 

Danışmanlık 100.Yıl Mah. 14 yol sok. H blok, No:11, D:218, 

OTOCENTER-Bağcılar-İstanbul’DİR) 

6-www.internethaber.com,www.superpoligon.com ve 

www.memurhaber.com adlı internet sitesinin  suç duyurusu konusu 

haberi nedeniyle yasal sorumluluğu bulunan kişiler 

 

 

 

 

SUÇ    : Hakaret, İftira, Yargı görevi yapanı, bilirkişi veya tanığı etkilemeye 

teşebbüs, Adil Yargılamayı Etkilemeye teşebbüs.  

SUÇ TARİHİ   : 28.12.2016, 30.12.2016  

KONU :Şikayetimiz ve ilgili deliller değerlendirilerek şüpheliler hakkında kamu 

davası açılması ve şüphelilerin  cezalandırılmaları talebimizdir. 

AÇIKLAMALAR  : 

I-MADDİ OLAYLARA  VE SUÇ EYLEMLERİNE DAİR AÇIKLAMALAR: 

         Şikayetçiler, Manisa’nın Soma ilçesinde 13.05.2014 tarihinde Eynez maden 

ocağında  meydana gelen, 301 işçinin vefat ettiği ve 162 işçinin yaralandığı iş  kazasıyla ilgili olarak, 

sorumluların yargılandığı ve    halen Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/81 E. sayılı dosyası 

kapsamında görülen  davada, vefat eden işçilerin  şikayetçi-mağdur  ailelerini davada vekil sıfatıyla 

temsil eden avukatlardır. Tur Yıldız Biçer de, CHP Manisa milletvekilidir.  Dosyada,  kömür madenini 

işleten Soma Kömürleri A.Ş’nin yöneticileri ve yetkilisi düzeyinde 45 kişi yargılanmakta olup, bu 

sanıklardan 6’sı halen tutukludur.   

        Olayla ilgili olarak Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/81 E. sayılı dosyası 

kapsamında görülen ceza yargılamasının ilk duruşması  12.04.2015 tarihinde gerçekleştirilmiş, en son 

olayın oluş biçimi ve   olayla ilgili kusur ve sorumlulukların saptandığı 15.08.2016 tarihli bilirkişi 

raporunun ardından, dava son safhasına girmiştir.   

        29.12.2016 günü, www.sabah,com.tr, www.haber7.com.tr ve 

www.türkiyegazetesi.com.tr adlı haber sitelerinde, birbirinin aynı bir haber ayrı ayrı  yayımlanmıştır.(Ek-  

)  Ayrı ayrı haber sitelerinde ve fakat bütünüyle aynı olan ve aynı tarihte küçük  saat farklarıyla 

yayımlanan   bu haberlerin çıktılarını dilekçemiz ekinde sunuyoruz. Haber şu biçimdedir: 

http://www.internethaber.com,www.superpoligon.com/
http://www.memurhaber.com/
http://www.sabah,com.tr/
http://www.haber7.com.tr/
http://www.türkiyegazetesi.com.tr/


       “İzmir’in Kınık ilçesinde kendilerini, ‘Somalı işçiler’ gibi gösteren örgüt mensuplarının 

faaliyeti ,emniyet birimlerinin takibine takıldı.Maden işçileri Dayanışma ve Mücadele Derneği kurarak 

halkı sürekli provokasyona teşvik eden terör örgütü DHKP-C üyesi 7 zanlı, jandarma tarafından 

yakalandı.Örgütün faaliyetleri,halen devam eden Soma davasında da,avukatları aracılığıyla 

sürdürdüğü belirlendi.Bu arada, olayı soruşturan savcının da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ 

üyeliğinden tutuklandığı ortaya çıktı.İddianamenin hazırlanması sürecinde Soma davasına bakan 

kritik isimlerin FETÖ yapılanması tarafından belirlenmesi de dikkat çekti.Madendeki kazanın 

ardından, olay yerinde bulunan yanıcı kutuların gizemi ise, hala bir türlü çözülemedi.Madenciler bu 

kutuların araştırılmasını talep ederken,mahkeme heyeti bu isteği hiçbir zaman kabul 

etmedi.Kazadan hemen önce sosyal medyada açılan ‘Diren Soma’ hesaplarının ne amaçla ve kimler 

tarafından oluşturulduğunun araştırılmadığı da belirten işçiler, ‘’Henüz facia yaşanmamışken, bu 

hesaplar kimin tarafından ve hangi amaçla kuruldu.Bu konuda mahkemeye yaptığımız başvurular 

nedense kabul edilmedi’  diye konuştu.’’  

  28.12.2016 günü, www.iyigünler.net ve www.ekonomiguncel.com isimli sitelerde de, 

yine bütünüyle aynı ve küçük saat aralıklarıyla yayımlanan haberlerde de, yukarıda belirtilen noktalara 

ek olarak, 

  -Bir terör örgütünün maden işçileri adına dernek kurduğu, halkı provakasyona teşvik 

ettiği, örgütün faaliyetlerinin, halen devam eden Soma davasında da, avukatları aracılığıyla sürdürdüğü, 

  -Soma faciasını soruşturan savcının, 15 Temmuz sonrasında FETÖ üyeliğinden  

tutuklandığı,  

  - Soma davasına bakan kritik isimlerin FETÖ yapılanması tarafından belirlendiği, 

  -Mahkeme heyetinin, facianın soruşturulmasını engelleme tutumunda olduğu, bilirkişi 

heyetinin örgüt üyeleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda görüş ortaya koyduğu, terör örgütü 

DHKP-C’ye yakınlığı ile bilinen avukatların tezlerinin  bilirkişi raporunda yer aldığı, mahkeme kararları 

üzerinde etkili olduğu,  

  -Bizzat mahkeme başkanı tarafından kurulduğu iddia edilen Whatsapp grubunda 

duruşmaya katılan avukatlarla terör örgütü yandaşlarının neler konuştuğunun merak edildiği,  

  -Kazadan önce sosyal medyada açılan “Diren Soma” hesabının ne amaçla 

kurulduğunun mahkeme tarafından araştırılmadığı,  

  -Mahkeme hakimi, bilirkişi heyeti ve DHKP-C’ye yakınlığı ile bilinen Whatsapp grubunda 

buluştuğu, Soma davası istismarcılarının ‘mağdurların avukatı olduğunu iddia ederek milli projeleri 

protesto eden eylemlerde boy gösterdiği, mahkeme salonunda sürekli provakasyon teşviklerinde 

bulundukları, kural dışı konulara eğildikleri, mahkemenin de terör örgütlerine yakınlığı bilinen bu 

avukatların tutumlarına hoşgörülü bir tavır sergiledikleri, 

  İddia edilmiştir.  

  Yine, 16.01.2017 tarihinde, www.internethaber.com,www.superpoligon.com ve 

www.memurhaber.com isimli internet sitelerinde de, küçük saat farkları ile çıkan ve birbirinin aynı haber 

giriş pasajlı  haberlerde,  

http://www.iyigünler.net/
http://www.ekonomiguncel.com/
http://www.internethaber.com,www.superpoligon.com/
http://www.memurhaber.com/


  -Mahkeme başkanı Aytaç Ballı’nın paralel yargılama yaparak davayla ilgili Whatsapp 

grubu kurduğu ve yazışmaları da buradan yürüttüğü, buradan gizli yargılama yaptığı, 

  İddia edilmiş ve Adalet Bakanlığı’nın, konuyla ilgili inceleme başlattığı savunulmuştur.     

 III-İLGİLİ YASA HÜKÜMLERİ VE SUÇ OLUŞTURAN FİİLLER: 

 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesine göre: 

“(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu 

isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve 

saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek 

işlenmesi gerekir.  

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, 

yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.”  

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. Maddesine göre; 

“(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini 

bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım 

uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla 

kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında 

artırılır. 

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer 

olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve 

tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek 

ceza yarı oranında artırılır.” 

5237 Sayılı yasanın 277. Maddesi’nin “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı 

etkilemeye teşebbüs” başlıklı 277. Maddesi şu biçimde düzenlenmiştir:  

 (1) Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık 

oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine 

veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda 

bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye 

teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle: 

18/6/2014-6545/69 md.) Teşebbüs iltimas derecesini geçmediği takdirde verilecek ceza altı 

aydan iki yıla kadardır.Birinci fıkradaki suçu oluşturan fiilin başka bir suçu da oluşturması 

halinde, fikri içtima hükümlerine göre verilecek ceza yarısına kadar artırılır.  

Nihayet, 5237 sayıyı yasanın “Adil Yargılamayı etkilemeye Teşebbüs” başlıklı 288. 

Maddesi,  



“(1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar 

vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunması için, yargı görevi 

yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı 

beyanda bulunan kişi, elli günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.” 

Biçiminde düzenlenmiştir.  

Yukarıda sunduğumuz açıklamalara göre, şüphelilerin yasal sorumluluğunu yüklendikleri 

internet sitelerinden,  

-Yasadışı örgütlerin faaliyetlerinin,halen devam eden Soma davasında da,avukatları 

aracılığıyla sürdürdüğüne,  

- İddianamenin hazırlanması sürecinde Soma davasına bakan kritik isimlerin FETÖ 

yapılanması tarafından belirlendiğine,  

--Mahkeme heyetinin, facianın soruşturulmasını engelleme tutumunda olduğuna, bilirkişi 

heyetinin örgüt üyeleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda görüş ortaya koyduğuna, terör 

örgütlerine yakınlığı ile bilinen avukatların tezlerinin  bilirkişi raporunda yer aldığına, mahkeme kararları 

üzerinde etkili olduğuna,  

 -Bizzat mahkeme başkanı tarafından kurulduğu iddia edilen Whatsapp grubunda duruşmaya 

katılan avukatlarla terör örgütü yandaşlarının neler konuştuğunun merak edildiğine,  

 -Mahkeme hakimi, bilirkişi heyeti ve DHKP-C’ye yakınlığı ile bilinen Whatsapp grubunda 

buluştuğuna, Soma davası istismarcılarının ‘mağdurların avukatı olduğunu iddia ederek milli projeleri 

protesto eden eylemlerde boy gösterdiğine, mahkeme salonunda sürekli provakasyon teşviklerinde 

bulunduklarına, kural dışı konulara eğildiklerine, mahkemenin de terör örgütlerine yakınlığı bilinen bu 

avukatların tutumlarına hoşgörülü bir tavır sergilediklerine, 

 İlişkin yalan ve gerçekdışı haber ve  söylemler, davada mağdur/ katılan işçi ailelerinin 

avukatlarına, mahkeme heyetine ve bilirkişilere karşı “hakaret” ve “iftira” suçunu oluşturmaktadır.  

 Yine, 

 Sunduğumuz ve “iftira” ve “hakaret” oluşturan fiillerle birlikte ve bunlara ek olarak, 

-Kazadan önce sosyal medyada açılan “Diren Soma” hesabının ne amaçla kurulduğunun 

mahkeme tarafından araştırılmadığına,  

- Mahkeme başkanının paralel yargılama yaparak davayla ilgili Whatsapp grubu kurduğu ve 

yazışmaları da buradan yürüttüğüne, buradan gizli yargılama yaptığına, 

İlişkin söylem ve eylemlerin “Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve 

“Adil Yargılamayı etkilemeye Teşebbüs”  suçlarını oluşturduğu açıktır.  

Özellikle suç oluşturan  haberlerin her birinin, aynı tarihlerde ve bütünüyle aynı biçimde 

yayımlandığı göz önüne alındığında, bu söylemlerin, başta mahkeme heyeti ve katılan avukatları olmak 

üzere “yargı görevi yapanı” ve “yargılamayı  etkileme” amacına yönelik olduğuna hiçbir kuşku 



bulunmamaktadır. Herhangi bir haber ajansından veya başkaca bir kamusal haber kaynağından 

referans almayan, ancak her nasılsa farklı haber sitelerinden yayımlanmasına karşın  tek bir kalemden 

çıkarak, aynı sözcüklerle yayımlanan  bu  ifadeler, Soma davasının sonuca yaklaşmasını esas alarak ve 

bu davanın son safhasındaki yargılama  sürecini ve özellikle sonucu belirlemeye dönük bir çaba olarak 

anlam kazanmaktadırlar.    

Suç oluşturan fiillerde, mahkeme sürecinde gerçekleşen olayların bilinçli bir biçimde çarpıtılması 

ve yargılamayı etkilemeye yönelik ve gerçeklikten yoksun bir içerikle sunulma çabası özellikle  göze 

çarpmaktadır: Özellikle Mahkemenin bilirkişi raporunun hazırlanma sürecinde bilirkişilerle iletişimi 

sağlamak üzere CMK’nun 66. Maddesine uygun olarak oluşturduğu  ve yasal nedenleri ile yürürlüğünü 

de19.12.2016 tarihli celsede ayrıntılı olarak açıkladığı Whasapp grubunun, “Paralel ve gizli  yargılama 

yürütüldüğü, içinde avukatların da olduğu” gibi gerçekten yoksun biçimde çarpıtılmasının ve böylece 

yargılamanın etki altına alınmasının  hukuki bir temeli olamaz.      

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sunulan  nedenlerle, şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın 

yapılarak eylemlerine uyan yasa maddeleri gereğince haklarında kamu davası açılmasına karar 

verilmesini talep ederiz. 

 

 

Ekler: Suç duyurusuna konu haber çıktıları.  

ŞİKAYETÇİLER 


