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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medya paylaşım sitelerinde
PKK/KCK terör örgütüne müzahir paylaşımlara yorum yapan, paylaşımlarda bulunan ve
beğenen kullanıcıların açık kimliklerine yönelik yapılan çalışmalarda, Özgür Boğatekin isimli
facebook profil sitesi kullanıcısının terör örgütüne müzahir paylaşımlar yaptığının tespit
edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanıldığı,
Söz konusu hesabın yukarıda açık kimlik bilgileri yer alan şüpheli Özgür BOĞATEKİN
tarafından kullanıldığının tespit edildiği,
Özgür BOĞATEKİN isimli şahıs tarafından kullanılan facebook profil sitesi üzerinde
açık kaynak araştırmasının yapıldığı, yapılan açık kaynak araştırması neticesinde;
1-13/10/2014 tarihinde, PYD/YPG terör örgütü mensubu içerisinde faaliyet yürütmekte
iken 2014 yılında ölen örgüt mensubu E. T.’nin terör örgütünün propagandasına dönüştüğü
cenaze etkinliğine ait görseli paylaştığı,
2-27/09/2014 tarihinde, "Kobane İçin profilini kapat lütfen Biji Berxwedana Kobane,
Arkadaşlar kampanyamıza destek" ibareleri yer alan görseli paylaşarak terör örgütü
PKK/KCK'nın fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket ettiği,
3-16/08/2014 tarihinde, elinde silah ve üzerinde PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen
elbisenin yer aldığı ve muhtemelen örgüt mensubu Mahsun Korkmaz'a ait olan heykelin
bulunduğu görseli "Şehit Mahsun Korkmaz'ın heykeli dikildi" başlığı adı altında paylaştığı,
4-16/08/2014 tarihinde, "PKK Şehre İndi" ibareleri bulunan ve üzerinde leşker diye tabir
edilen elbise ile uzun namlulu silah olan bir grup PKK/KCK örgüt mensubunun yer aldığı
görseli "PKK Ortadoğu halklarının umudu olmuştur" başlığı adı altında paylaştığı,

6-25/12/2015 tarihinde, üzerinde Barışın Tek Mimarı olan Apo'ya yol ver Türkiye
ibareleri bulunan ve PKK/KCK sözde örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın yer aldığı görseli "Devlet,
Apoya yol ver" başlığı adı altında paylaştığı,
7- Üzerinde leşker diye tabir edilen elbise ile arka planda sözde PKK/KCK terör
örgütüne ait flamanın bulunduğu PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey yöneticisi Murat
KARAYILAN'ın bulunduğu "Özerklik kabul etmezlerse biz de ayrılmayı düşünürüz" başlıklı
görseli "Geçen gün kendi sosyal medya hesabımdan dile getirdiğim görüşlerin aynısını bugün
PKK'de ifade ediyor. Kürt özgürlük hareketi birlikte yaşamı desteklerken, ülkelerin liderleri ise
bölümneyi istiyor demiştim. Dün dediklerimin aynısını bugün Karayılan da söylüyor" başlığı
adı altında paylaştığı,
8-05/12/2015 tarihinde DHKP-C terör örgütü mensubu olan Dilek Kurtak isimli şahsa
ait olan görseli "Eğer Dilek Kurtak adlı kadın evinde yalnız olduğu için devletin polisi
tarafından terörist sayılıp öldürülüyorsa o zaman bende teröristim. Çünkü 1 aydır bende evde
yalnız yaşıyorum. Gelin benim de evimi basın ve beni de öldürün. Nede olsa Kürt bir asıllı
biriyim ve savunmasızım. Sizden korkan sizin gibi olsun" başlığı adı altında paylaştığı,
Şüphelinin alınan savunmasında özetle; söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu,
tespit edilen paylaşımları kendisinin yapıp yapmadığını hatırlamadığını, facebook hesabının
sürekli açık olduğunu ve hesabın Gerger Fırat gazetesine ait hesap olduğunu, bu hesap
üzerinden haber niteliği taşıyan bazı paylaşımların kendisi tarafından ve gazete çalışanları
tarafından paylaşıldığını ancak bu paylaşımları ne zaman yapıp yapmadığını hatırlamadığını,
paylaşımların şiddet içeren paylaşımlar olmadığını, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini
beyan ettiği,
Dosya kapsamı incelendiğinde; şüphelinin kendisine ait facebook sosyal paylaşım
hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla, terör örgütünü destekleyici paylaşımda bulunarak bu
paylaşımlarını geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştığı, özellikle 4 nolu tespitte belirtilen profilinde
yer alan terör örgütü PKK/KCK örgütü militanlarının yer aldığı görsel ile diğer paylaşımları ile
terör örgütünün faaliyetlerini ortaya koyduğu, yine ölen örgüt mensuplarının yer aldığı
görselleri paylaşarak örgüt mensubu şahısları överek sahiplenmeye çalıştığı, şüphelinin
böylelikle örgütün cebir ve şiddet içeren eylem ve fiillerini meşru kılacak şekilde
propagandasını yaptığı, netice itibariyle üzerine atılı yayın yoluyla Terör Örgütü Propagandası
Yapmak suçunu bir suçun icrası kapsamında zincirleme şekilde birden fazla kez işlediği
hususunda yeterli delilin bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,
Şüphelinin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, gözaltında geçirdiği sürenin TCK.63.maddesi
gereğince mahsubuna karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.05/06/2018
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