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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlan Soruşturma Bürosu'nun 24/11/2014
tarih ve 2014/57 Basın Muhabere No'lu yazısı ile; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
9/8 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun 21/11/2014 gün ve 99.203618 sayılı
yazıları ve ekinde bulunan kanıt niteliğindeki belgeler ile; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'nın 98, 100 ve T.B.M.M. İçtüzüğü'nün 107 ila 113'üncü maddeleri gereğince,
Ekonomi Eski Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan, içişleri Eski Bakanı Muammer Güler,
Avrupa Birliği Eski Bakanı Egemen Bağış ile Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan
Bayraktar hakkında Komisyonumuzca gizli olarak yürütülen sonısturma ile ilgili olarak,
basın ve yayın organlarınca; Anayasanın 38, T.B.M.M. İçtüzüğünün 110 ve CMK'nun 157
maddelerinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal edici ve masumiyet karinesini
zedeler şekilde yayınlar yapıldığı belirtilerek, sonıştunnanın sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini takiben, soruştunna bitim tarihi olan 27/12/2014 tarihine kadar yayın yasağı
kararı aldırılması talep edilmekle; İncelenen belgeler içeriğine göre, Cumhuriyet
Başsavcılığınca da haklı görünen istem doğrultusunda; T.B.M.M. Başkanlığı 9/8 Esas
numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunda derdest olarak devam eden "gizli nitelikli"
soruştunrıa hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 28/2-3, 26, T.B.M.M. İçtüzüğünün
111/1-2 ve 5187 Sayılı Basın Yasasının 3/2 maddeleri aracılığıyla, soruşturma bitim tarihi
olan 27/12/2014 mesai sonu bitimine kadar tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan
yayınlar hakkında yayın yasağı kararı verilmesi talep edilmekle evrak incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İncelenen evrak kapsamı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma
Bürosu'nun talep gerekçeleri nazara alındığında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98, 100
ve T.B.M.M Içtüğüzünün 107 ve 113. Maddeleri gereğince Eski Bakanlardan Mehmet Zafer
Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkında Meclis
somşturması yürütüldüğü, bu amaçla oluşturulan soruşturma komisyonunun T.B.M.M.
içtüzüğünün 110/2. Maddesi gereğince çalışmalarını gizli olarak yürüttüğü anlaşılmakla
gerek sonıştunnanın gizliliğinin ihlal edilmesinin önlenmesi bakımından gerekss haklarında
soruşturma yürütülen Eski Bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen
Bağış ve Erdoğan Bayraktar'ın kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer
haklanmn korunmasının sağlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi SoruşUırma
Komisyonu'nun istemiş ve getirtmiş olduğu bilgi ve belge içerikleri ile Komisyonun tanık,
bilgi sahibi, bilirkişi sıfatıyla veya diğer ilgililer olarak beyanlarına başvurduğu kişilerin
Komisyona vermiş oldukları beyanlarına yönelik olarak 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 3/2.
Maddesi gereğince sonısturma bitim tarihi olan 27/12/2014 günü mesai sonu bitimine kadar
tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında yayın yasağı konulnıasına
r
karar vermek gerekmiştir.
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-Eski Bakanlar Mehmet Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan
Bayraktar'ın kişilik haklarının zedelenmesinin önlenmesi, şöhret ve diğer haklarının
korunmasının sağlanması bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma
Komisyonu'nun istemiş ve getirtmiş olduğu bilgi ve belge içerikleri ile Komisyonun tanık,
bilgi sahibi, bilirkişi sıfatıyla veya diğer ilgililer olarak beyanlarına başvurduğu kişilerin
Komisyona vermiş oldukları beyanlarına yönelik olarak 5187 Sayılı Basın Kanıınu'nun 3/2.
Maddesi gereğince soruşturma bitim tarihi olan 27/12/2014 günü mesai sonu bitimine kadar
tüm yazılı, görsel ve internet ortamında yapılan yayınlar hakkında YAYIN YASAĞI
KONULMASINA,
Evrakın ikmali için Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na
İADESİNE,
CMK'nun 268 maddesi gereğince yedi gün içerinde Hakimliğimize verilecek bir
dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazı mümkün olmak üzere dosya üzerinde yapılan
inceleme sonucu karar verildi. 25/11/2014
Katip 117996
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