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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli Meryem YILDIRIM'ın, Meryem Yıldırım @Meryem_Yildrim
kullanıcı adlı twitter hesabı üzerinden, herkese açık biçimde "30/03/2017 tarihinde '2 yıl oldu... 24
yaşındaki hukuk öğrencisi Şafak'ın #BerkinElvan'a adalet istediği için hayatını ortaya
koyalı...#ŞafakYayla' şeklinde; 06/05/2017 tarihinde '#BerkinElvan için açlık grevi yapmış, 18 yaşındaki
bir çocuğu DHKPC'nin en üst düzeyi ismi ilan edip katletmeyi haklı göstermek..#SılaAbalay' şeklinde
yorum yazarak paylaştığı",
Şüphelinin yazdığı ve twitter hesabı üzerinden yayınladığı yorumlarda adı geçn Şafak Yayla'nın,
Bahtiyar Doğruyol adlı DHKP/C terör örgütü üyesi ile birlikte 31/03/2015 tarihinde İstanbul Adliyesi
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ'ı makam odasında rehin alan ve şehit eden, olayın ardından
kolluk görevlileri girdiği silahlı çatışmada ölen DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu; Sıla Abalay'ın ise
DHKP/C terör örgütünün alt yapılanması Liseli Dev-Genç sorumlusu iken Gençlik Federasyonu
İstanbul sorumlusu olan ve 07/12/2016 tarihinde TEM otoyolu üzerinde Cumhuriyet Savcısı Evliye

ÇALIŞKAN'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemine katılan, 06/05/2017 tarihinde kolluk
görevlileri girdiği silahlı çatışmada ölen DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu,
Kolluk tarafından usulü dairesinde yapılan inceleme sonucunda şüphelinin suç teşkil eden
paylaşımlarının ve açık kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve durumun açık kaynak araştırma raporuna
bağlandığı,
Şüphelinin 20/03/2019 tarihinde kolluk tarafından müdafi eşliğinde alınan ifadesinde, özetle
"Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünden 2012 yılında mezun olduğunu, sırasıyla Dicle Haber
Ajansı, Ulusal Kanal ve İleri Haber'de çalıştığını, halen www.artıgercek.com adlı internet sitesinde
çalışmakta olduğunu, tarafına gösterilen sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve kendisinin
kullandığını, paylaşımların üzerinden 2 yıl geçmesi nedeniyle ne amaçla yaptığını hatırlamadığını,
gazeteci olduğu için paylaşımları haber niteliği taşıdığını düşünerek paylaşmış olabileceğini
söylediğini, Şafak Yayla ve Sıla Abalay'ın terör örgütü üyesi olup olmadığını bilmediğini" beyan ettiği,
DHKP-C adlı yasa dışı silahlı terör örgütünün, 1978 yılında Dursun KARATAŞ tarafından Dev-Genç
kadrolarından oluşan, THKP-C'nin devamcısı olma iddiasıyla kurulmuş olan, Dev-Yol'un silahlı
mücadeleyi tasfiye etmeye çalıştığı gerekçesiyle ayrılarakDev-Sol adıyla kurulduğu, örgütün adında
geçen "DHKP"-parti kısmının sivil kol olduğu ve siyasal faaliyetler ve propaganda eylemlerini
yürüttüğü, "DHKC"-cephe kısmının ise askeri örgütlenme ve silahlı eylemleri yürüttüğü, örgütün
ideolojik alt yapısına sahip Halk Cephesinin demokratik kitle örgütü görünümü ile faaliyetlerini
yürüttüğü, örgütün gençlik kolunun Dev-Genç adıyla örgütsel faaliyetlerde bulunmakta olduğu,
örgütün nihai amacının Türkiye'de mevcut anayasal düzeni savaş ile yıkarak Marksist-Leninist ilkelere
dayalı devrimci halk iktidarını kurmak olduğu, iktidarın uzun süreli bir halk savaşı ile ele geçirilmesini
ve yürütülücek şehir gerillası mücadelesini ve silahlı propaganda eylemlerinin gerekliliğini savunan
devrim stratejisini esas alan örgütün şehirlerde hücre evi şeklinde örgütlendikleri ve oluşturdukları
silahlı propaganda birlikleri ile birlikte eylemler düzenledikleri; 1972 yılında İbrahim Kaypakkaya
tarafından kurulan ve Marksist-Leninist ve Maocu görüşler benimseyen, kırsal bölgelerde kurtarılmış
bölgeler oluşturarak parça parça ülkeyi ele geçirmeyi, demokratik halk devrimini gerçekleştirerek
sosyalist ve sonrasında komünist düzeni kurmayı amaçlayan TKP/ML örgütünün ise, askeri kolunun
TİKKO, sivil kolunun TMLGB olarak adlandırıldığı, örgütün silahlı mücadelenin asıl yöntem olduğunu,
proleterya önderliğinde gerçekleştirilecek milli demokratik halk devrimi ile demokratik halk
diktatörlüğüne ve kesintisiz sosyalizme geçilmesini savunduğu, silahlı mücadele örgütlenmesini esas
alan örgütün kırsal bölgelerden başlatılarak, uzun süreli halk savaşı yoluyla kurtarılmış bölgeler
yaratmayı, ardından şehirleri kuşatmayı, iktidarı ele geçirerek sosyalizmi kurmayı ve komünizme
ulaşmayı amaçladığı, örgütlerin alt kuruluşları ile birlikle faaliyet ve terörist eylemlerinin günümüze
kadar devam ettiği,
Yerleşik yüksek yargı kararlarında da belirtildiği üzere propaganda fiilinin, belli bir görüşün toplum
içinde yayılmasını, fikir ve kanaatlerin kökleşmesini sağlamak için bu amacın gerçekleşmesine yönelik
olarak her türlü maddi ve manevi araca başvurarak telkin, teşvik ve etkide bulunma, belli bir amacı
gerçekleştirmek ve yandaş kazanmak için düşüncelerin birden çok kişilerin bilgilerine ulaştırılmasını
öngören bir etkileme yöntemi olduğu,
Oluşa ve toplanan delillere göre, şüphelinin savunmasının suçtan ve yaptırımdan kurtulmaya yönelik
olduğu, şüphelinin sosyal paylaşım sayfası üzerinden herkese açık bir şekilde, DHKP/C terör örgütünü
ve örgüt mensuplarını övecek, terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru

gösterecek ve bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte paylaşımlarda bulunmaktan ibaret
eylemleri ile 3713 sayılı Kanunun 7/2(1.cümle). maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandası
yapmak suçunu işlediği, paylaşımın herkese açık elektronik kitle iletişim aracı ile yapılmış ve suçun
TCK'nın 6/1.g maddesi hükmü kapsamında basın ve yayın yoluyla işlenmiş olması nedeniyle hakkında
TCK'nın 3713 sayılı Kanunun 7/2(2.cümle). maddesi hükmünün uygulanması gerektiği, şüphelinin
eylemini aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla gerçekleştirmiş
olması nedeniyle hakkında TCK’nın 43/1. maddesi hükmünün uygulanması gerektiği, şüpheli ifadesi,
açık kaynak araştırma raporu, tutanaklar, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı
kapsamından anlaşılmıştır.
NETİCE VE TALEP

: Yukarıda açıklanan sebeplerle;

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri
uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
İşlemiş olduğu kasti suç nedeni ile şüphelinin TCK m. 53/1 gereğince BELLİHAKLARI KULLANMAKTAN
YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.27/03/2019
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