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Damla GÜLER / milliyet.com.tr
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Zaman Gazetesi’nin
aralarında Mümtazer Türköne’in de olduğu 11 yazarı, “silahlı terör
örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmış ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırılmıştı.

Verilen karar 5 sanık yönünden Yargıtay 16. Dairesi tarafından
bozulmuştu. Bozma kararının ardından yeniden başlayan davanın
görülmesine devam edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen
duruşmaya sanıklar Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç
avukatlarıyla birlikte katıldı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanıklar
Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve Ahmet Turan Alkan’ın,
“terör örgütüne yardım etme” suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılmalarını talep etti. Açıklanan mütalaanın ardından

Kapatılan Zaman gazetesinin eski
yazarlarına 15'er yıla kadar hapis istemi
Kapatılan Zaman Gazetesi eski yazarı Mümtazer Türköne’nin de arasında
bulunduğu 5 sanığın yeniden yargılandığı davada duruşma savcısı esasa
ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı sanıkların, “terör örgütüne yardım etme”
suçundan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etti.
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sanık ve avukatlarına son savunmalarını hazırlamaları için süre veren
mahkeme duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Zaman gazetesinin eski
yazarları Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 4'ü
tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, 6 Temmuz 2018'de karar çıkmıştı.
Kararın ilk temyiz yeri olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesi (istinaf), yerel mahkeme kararını 25 Haziran 2019 tarihinde
duruşmasız olarak değerlendirmişti. Daire, yerel mahkemenin 6 Temmuz
2018 tarihli kararını yerinde görerek onamıştı. Kararın ikinci temyiz edildiği
Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise 24 Eylül 2020'de verdiği kararla bazı
sanıklarla ilgili kısmı bozma, bazı sanıklarla ilgili ise kısmi onama kararı
vermişti.
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Sanık Mümtazer Türköne'yi "Örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, Ali Bulaç
ile Şahin Alpay'ı aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış, Mehmet
Özdemir ise beraat etmişti. Davanın karara bağlanmasının ardından
yapılan temyiz incelemesinde Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, hükmü eksik
inceleme yapıldığı gerekçesiyle bozmuştu. Sanıkların eyleminin "Örgüte
yardım" suçunu oluşturduğunu kaydeden Yargıtay, Mümtazer Türköne'yi
tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliye etmişti.


