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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin
PKK/KCK ve DEAŞ silahlı terör örgütlerine yönelik Suriye'de başlatmış olduğu Zeytin Dalı
operasyonuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından 20/01/2018 tarihinde "bu fotoğraf kürt
düşmanlığının resmidir..."şeklinde yaralı ve başı kanlar içinde bulunan bir çocuk fotoğrafı
paylaştığının tespit edildiği, bahse konu fotoğrafa ilişkin yapılan araştırma sonucunda bu
fotoğrafın 13 Kasım 2017 tarihinde Suriye ülkesinin Atarip kentinde Rus hava kuvvetleri
tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu çekilmiş bir fotoğraf olduğu, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Silahlı Terör Örgütlerine yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı operasyonu ile bir
ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış ve şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.
Şüphelinin alınan savunmasında aynen: "Dosya kapsamındaki sosyal ağ profili
bana aittir, sadece ben kullanırım, '' bu fotoğraf kürt düşmanlığının resmidir...'' şeklindeki yazıya
ek olarak yaralı çocuk fotoğrafının sosyal medyada paylaşıldığı için bende söz konusu
fotoğrafın Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısına yönelik
operasyonu neticesinde ortaya çıktığı düşüncesiyle söz konusu fotoğrafa'' bu fotoğraf kürt
düşmanlığının resmidir...'' şeklindeki yazıyla görüşümü ekleyerek paylaştım, ben bu paylaşıma
halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemedim, zaten daha sonra fotoğrafın farklı bir etki
yaratacağı düşüncesiyle fotoğrafı kendi iradem ile profilden sildim. Aynı zamanda fotoğrafı
1

sildikten birkaç saat sonra anadolu ajansında yer alan bir haberde fotoğrafın Afrinde yaşanan
bir olayla ilgisi olmadığını öğrendim ve aynı haberi kendi haber sitem olan Ajans Ercişte bahse
konu fotoğrafın doğruyu yansıtmadığını, aslında 2016 yılında çekilmiş bir fotoğraf olduğu
yönünde haber yazdım, ben çocukların ölmemesi ve savaşa karşı olduğum için paylaşımlar
yaptım, daha öncesinde de bu tür paylaşımlar yapmıştım, üzerime atılı suçlamayı kabul
etmiyorum" şeklinde beyanda bulunduğu;
Tüm soruşturma kapsamı birlikte ele alındığında; şüphelinin Türk Silahlı
Kuvvetlerinin Silahlı Terör Örgütlerine yönelik Suriye'de başlatmış olduğu Zeytin Dalı
operasyonununda ordumuzun çocukları vurduğu imajı yaratma çabası içinde 13 Kasım 2017
tarihinde Suriye ülkesinin Atarip kentinde Rus hava kuvvetleri tarafından yapılan bombalı
saldırı sonucu çekilmiş bir fotoğrafı '' bu fotoğraf kürt düşmanlığının resmidir...'' şeklindeki
ibare ile paylaşarak, Türk Ceza Kanunun 216/1 maddesi kapsamında tanımlanan Halkı Kin ve
Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçunu işlediği, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya
yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,
Delillerin takdiri ve değerlendirilmesi mahkemenize ait olmak üzereşüphelinin
yargılamasının mahkemenizce yapılaraküzerine atılı suçu işlediğinin sabit görülmesi halinde
eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, şüphelinin gözaltı ve
tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK’nın 63. maddesi uyarınca alacağı cezasından
MAHSUBUNA, TCK'nın 53 maddesi uyarınca BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN
YOKSUN BIRAKILMASINA, şüpheli hakkında TCK 58 maddesindeki TEKERRÜR
hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur. 17/05/2018
E-imzalıdır
Mehmet Zahid ESGİLLİ
Cumhuriyet Savcısı 194135
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