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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Günlük yayınlanan Yeni Yaşam Gazetesinin 10 Ekim 2019 tarihinde manşetinde
paylaştığı 'TSK, ÖSO ile K.Suriye'ye yönelik operasyon başlattı, HDK, DTK ve HDP tepki
gösterdi: BU PINARDAN BARIŞ AKMAZ' başlıklı haber ile gazetenin 6.sayfasında 'Barış
Pınarından Kan Akacak' başlıklı haberin devamı birlikte ele alındığında, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatına yönelik kara propaganda oluşturacak şekilde
harekatın keyfi yapıldığı, sivillerin zarar göreceği, meşruiyetinin bulunmadığını, kılıf
uydurularak savaş harekatı başlatıldığı, barışın lekelendiği, kadınların tecavüze maruz kalması,
çocukların, yaşlıların ve sivillerin öldürülmesi anlamına geleceği yönünde ifadeler kullanıldığı,
Suriye ülkesinde devam eden savaşın etkilerinin göç dalgaları şeklinde sosyal
neticelerinin bulunduğu, terör unsurlarının sınır güvenliğini tehlikeye soktukları, yer yer milli
güvenliğe yönelik saldırılar düzenledikleri, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehdit ettikleri,
bu dahilde başlatılan operasyonun belirtilen tehdit ve tehlikeleri önlemeye yönelik
gerçekleştirildiği, bunun karşısında halen devam eden PKK/KCK terör örgütünün uzantısı
konumundaki YPG/PYD terör örgütünün faaliyetlerinin meşru gösterilmesi, eylemlerinin
teşvik edilmesinden ibaret haberin sorumluluğunun gazetenin sorumlu yazı işleri müdür olan
şüpheliye ait olduğu,
Şüphelinin savunmasında; başlatılan harekatla ilgili açıklamalara yer verdiğini,
kamuoyunun bilgilendirilmesi kapsamında hukuka uygun bir haber yayınlandığını, suç
unsurlarının oluşmadığını beyan etmiştir.

Şüphelinin üzerine atılı bulunan "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçu bakımından
propaganda fiilini; örgütün övülmesi, kişilerde örgüte sempati duyulmasını sağlayacak
hareketler gerçekleştirilmesi, örgütün faaliyetlerine yakınlık sağlayacak duyguların yaratılması,
örgüte karşı duyulan düşmanlığın ortadan kaldırılması sonucunu doğuran hareketlerin
yapılması, örgütü iyi gösteren biçimde tanıtmak gibi faaliyetlerin oluşturabileceği, örgütün
propagandasının belirli bir şekilde yapılmasının şart olmadığı, yazılı, sözlü fiillerle olabileceği
gibi, gösteri, protesto vb. yollarla yapılmasının da mümkün olabileceği, failin propaganda
yapmaktaki amacı, örgütün iyi gösterilmesine, destek görmesine, örgütün toplum nezdinde
benimsetilmesine yönelikse suçun oluştuğunun kabulü gerektiği,
Şüphelinin haber içeriğinde PKK/ KCK/YPG/PYD silahlı Terör Örgütünü destekler
mahiyette ifadelerde bulunmak ve terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösteren veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmak
suretiyle üzerine atılı suçu işlediği,
Şüphelinin eyleminin 3713 sayılı Terörle Mücadele Yasasının 7/2 maddesinin 2.
cümlesinde düzenlenen "Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçuna
uyduğu anlaşıldığından;
Şüpheli hakkındaki yargılamanın mahkemenizde yapılarak eylemine uyan yukarıda
yazılı sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi kamu adına talep
ve iddia olunur.03/01/2020
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