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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Şüpheli Ali Ergin Demirhan'ın www.sendika.org adresli web sitesinin ve bu web sitesine
yönelik erişimin engellenmesi kararlarından sonra www.sendika62.org olarak yayına devam
eden sitenin sahibi ve editörü olduğu, ilgili sitelerle ilgili yapılan açık kaynak araştırma
raporunun incelenmesinde,
20/01/2018 tarihli paylaşımda "HDP'den Afrin operasyonuyla ilgili açıklama: Türkiye
halklarını yanıltıyorlar" yine aynı haber içeriğinin devamında paylaşılan videoyla "Zeytin Dalı
dedikleri bu operasyon bir işgal girişimidir" video başlığının da paylaşıldığı, bahse konu haber
paylaşımı ve yorumla PKK ve Suriye uzantısı YPG terör örgütüne yönelik operasyonun bir
işgal gibi gösterilmeye çalışıldığı, PKK/PYD terör örgütü lehine propaganda yapıldığı,
21/01/2018 tarihli paylaşımda "Toplumsal muhalefetten Afrin açıklamaları: Sarayın
savaşına karşı halkların barışı" başlıklı haber içeriğinde "Yapılan açıklamalarda bu
operasyonun Erdoğan'ın diktatörlüğünün inşa savaşı olduğu söylenerek barış, kardeşlik ve
demokrasi için mücadeleyi hep birlikte büyütme çağrısı yapıldığı" şeklinde yorum yazıldığı,
bahse konu haber paylaşımı ve yorumla PKK ve Suriye uzantısı YPG terör örgütüne yönelik
operasyonun bir işgal gibi gösterilmeye çalışıldığı, PKK/PYD terör örgütü lehine propaganda
yapıldığı,

26/01/2018 tarihli paylaşımda "Afrin operasyonu madem yolunda gidiyordu neden
interaktif Suriye haritasına erişim engellendi" şeklinde haber başlığı içeriğinde "A.A.'ya ve
AKP'ye göre yolunda giden ve büyük başarılar elde edilen Afrin operasyonunda gerçeğin çok
farklı olduğunu gösteriyor. Büyük yığınğa ve bombardımana rağmen TSK ve cihatçılar pek çok
noktada geri çekilmek zorunda kaldı ve ciddi bir ilerleme kaydedemedik." şeklinde habere
devam edilerek TSK'nın terör örgütüne yönelik operasyonlarının PKK terör örgütü lehine
propaganda amaçlı kullanıldığı,
05/02/2018 tarihli paylaşımda "Barış çağrısı yapan EMEP Bursa İl Başkanı Özaydın
tutuklandı" şeklinde haber paylaşımı yapılarak Afrin operasyonu sırasında operasyonu
eleştirenler tutuklanıyormuş algısı yaratılarak PKK lehine propaganda amaçlı haber
yapıldığının anlaşıldığı,
07/02/2018 tarihli paylaşımda "YPG tankın vurulma görüntülerini yayınladı" şeklindeki
haber başlığı ile sözde YPG basın merkezi tarafından TSK'ya ait bir tankın güdümlü tank savar
füzesiyle vurulma görüntüleri şüpheli tarafından paylaşılarak PKK/YPG terör örgütünün şiddet
içerikli eylemlerini övücü nitelikte paylaşımlar yapıldığı,
17/03/2018 tarihli paylaşımda "TSK bombalamadık diyor ama yayınladığı görüntüler
Afrin'de hastane bombalandığını doğruluyor" şeklinde haber içeriği paylaşıldığı, yine haber
içeriğinin devamında yıkık bina görüntülerine yer verildiği, bahse konu paylaşımla TSK'nın
bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonda sivilleri hedef
aldığı ve hastane bombaladığı şeklinde kamuoyunu yanlış yönlendirerek PKK/KCK terör
örgütünün faaliyetlerini meşru göstermeye çalışıldığı,
Yukarıda yer alan haber paylaşımları ve yorumlarıyla şüphelinin TSK'nın Afrin'e
yönelik harekatını PKK-YPG terör örgütü lehine algı oluşturacak şekilde ve terör örgütünün
eylemlerini meşru gösterecek nitelikte yorum ve paylaşımlarda bulunarak üzerine atılı suçu
işlediği kanaatine varıldığı,
Yukarıda anlatılan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.15/10/2018
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NOT : Ali Ergin Demirhan hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan
kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

