destekli ÖSO grupları tarafından işkence yapıldı, bu görüntüler kameraya çekildi" şeklinde
yorum içeren haberin paylaşıldığı,
13/02/2018 tarihinde "Zihniyet 1915'tekiyle aynı; Eğer değişseydi Dink öldürülmez,
Afrin hedef alınmazdı" başlıklı haberin devamında"Gazetemizi konuşan Ermeni Devrimci
Federasyonundan Mgrdichyan Türkiye'nin bugünkü zihniyeti 1915'tekiyle aynı öyle olmasaydı
İstanbul'da bir sokak ortasında Hrant Dink öldürülmez, Afrin'e de saldırılmazdı" yorum içeren
haberien paylaşıldığı,
28/02/2018 tarihinde "Afrin'den ateşkese uyulsun çağrısı: Hastanelerin kapasitesi
yetmiyor, tıbbi yardımların yolu açılsın" başlıklı haberin devamında "...Türkiye'nin
operasyonunu sürdürdüğü Afrin'de bombardımanlar nedeniyle yaşanan insani krize dikkat
çeken Afrin hastanesi Başhekimi Ciwan Muhammed, 40 günde 197 sivilin yaşamını yitirdiğini
belirtiyor..." yorumun yer aldığı haberin paylaşıldığı,
17/03/2018 tarihinde "57. Gününde Afrin'e operasyon sürüyor, saldırılar kent merkezine
uzandı" başlıklı haberin devamında "Türkiye'nin ÖSO gruplarıyla beraber Afrin'e dönük
saldırıları 57. Gününde. 2 aya yaklaşan çatışmalar ve bombardımanlar kent merkezine
uzanırken çevre köylerden merkeze göç etmek zorunda kalanlarla birlikte Afrin'deki yüzbinlerce
sivilin tehdit altında olduğu belirtiliyor" şeklinde yorumun yer aldığı haberin paylaşıldığı,
18/03/2018 tarihinde "Yerinden edilen Afrin'liler: Dünyanın vicdanı burada olanları
görmeli" başlıklı haberin devamında "Türkiye'nin ÖSO grupları ile beraber Afrin kent
merkezine dönük saldırıları nedeniyle yüzbinlerce Afrin'li konvoylarla şehirden çıkmak zorunda
kaldı" şeklinde yorum içeren haberin yer aldığı,
18/03/2018 tarihinde "Afrin yönetimi ve YPG'den açıklama: Yeni bir aşamaya geçildi."
başlıklıhaberin devamında "...Güçlerimiz Afrin'in her yerindedir... Sivillerin öldürülmesini
önlemek ve çetelere darbeyi vurmak için savaş yeni bir taktikle yeni bir aşamaya geçmiştir...
Afrin'de direnişin süreceği mesajının verildiği ortak açıklamada bunun Afrin halkının
yurtlarına geri dönüşüne dek süreceği kaydedildi"şeklinde yorumunun yer aldığı ve haber
içeriğinde YPG'ye ait flamayla birlikte birçok örgüt mensubunun fotoğrafına yer verildiği,
22/03/2018 tarihinde "Irak Kürdistan bölgesine hava saldırısı: 2 sivil ve 2 peşmerge
hayatını kaybetti" başlığı ile verilen haberde "TSK'ye ait savaş uçaklarının Erbil'in Derekati
bölgesini bombalaması sonucu 2'si sivil, 2'si peşmerge olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği
bildirildi" şeklinde yorum içeren haberin yapıldığı,
22/03/2018 tarihinde "Afrin ile dayanışma platformundan 24 Mart çağrısı" başlığı ile
"...Afrin'de yaşananlar insanlığa karşı suçtur. Emperyalist devletler bu suçun ortağıdır ifadeleri
yer aldı." şeklinde yorum içeren haberin yapıldığı,
23/03/2018 tarihinde "Güvenlik sağlanmıştır: KCK'den Şengal'den çekilme
açıklaması." başlığı ile "KCK, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirterek
HPG'lilerin bölgeden çekileceklerini açıkladı" şeklinde habere yer verildiği,
24/03/2018 tarihinde "288 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bini aşkın bina yıkılmıştı: Cizre'de
sadece 1 güvenlik görevlisine dava açılmış." şeklinde haberin yapılarak haber altına yıkık
birçok eve ait resmin paylaşıldığı,
24/03/2018 tarihinde "Akademisyen Cuma Çiçek, Türkiye'nin ÖSO gruplarıyla Afrin'e
yönelik düzenlediği askeri operasyonu için İtalya'dan Kanada'ya kadar dünyanın her yerindeki
Kürtlerde yeni bir mobilizasyona yol açtığı. Bu mobilizasyonun bütün Kürt hareketlerine
kazandırdığı yeni bir enerji var yorumunda bulunduğu" şeklinde haberin paylaşıldığı,
25/03/2018 tarihinde "İşgal devleti değiliz diyen Erdoğan: Şengal'e de operasyonlar
başladı" şeklinde haber başlığına yer verildiği,
Şüpheli savunmasında, gazetekarinca.com isimli haber sitesinin yayın sahibi olarak
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görev yaptığını, güncel konuya ilişkin haberler yapıldığını, suçlamaları kabul etmediğini beyan
ettiği,
Her ne kadar şüpheli suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiş ise de verilen haberlerin
bir bütün halinde incelenmesinde tek taraflı ve tarafgir bir haber ve yorumlara yer verildiği,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'e yönelik operasyonunun işgal, işkence ve sivil katliamı olarak
gösterilmeye çalışıldığı, bu şekilde PKK/KCK ve bu örgütün Suriye uzantısı olan PYD/YPG
lehine haber verilmeye özen gösterildiği kanaatine varıldığı, şüphelinin paylaştığı içeriklerin
PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD/YPG silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren
eylemlerini övücü ve meşru gösterici nitelikte olduğu,
Yukarıda açıklanan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak
sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.07/12/2018
YAVUZ ŞAHİN 125621
Cumhuriyet Savcısı

3

