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İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- DAVUT UÇAR,

eder.
SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 39/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 39/1, Türk Ceza Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeleri
ŞÜPHELİ

: 2- ERSİN ÇAKSU,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeleri,
ŞÜPHELİ

: 3- FIRAT BENLİ,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018

SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeler
ŞÜPHELİ

: 4- GÜNAY AKSOY,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeler
ŞÜPHELİ

: 5- HİCRAN URUN,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/04/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 04/04/2018 - 10/04/2018 ( 7 gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 10/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeler
ŞÜPHELİ

: 6- İHSAN YAŞAR,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak, Bir Adet Ateşli Silah ve Mutat Sayıdaki
Mermileri Bulundurma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 28/03/2018 - 06/04/2018 (10 gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun 13/3,
Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 39/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 39/1, 53, 58/9. Maddeleri
ŞÜPHELİ

: 7- İSHAK YASUL,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 30/03/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 30/03/2018 - 06/04/2018 (8 Gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeleri.
ŞÜPHELİ

: 8- MEHMET ALİ ÇELEBİ,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/04/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 04/04/2018 - 10/04/2018 (7 Gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 10/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeleri.
ŞÜPHELİ

: 9- MİZGİN FENDİK,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 06/02/2018 - HAKKARİ/YÜKSEKOVA
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/3 ve 220/7. Maddeleri Delaletiyle 314/2,
Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza Kanunu 53. Maddeleri
ŞÜPHELİ

: 10- ÖNDER ELALDI,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53 ve 58/9. Maddeleri.

ŞÜPHELİ

: 11- PINAR TARLAK,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL

Av. MERAL HANBAYAT YEŞİL,
SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/04/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 04/04/2018 - 10/04/2018 ( 7 Gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 10/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Türk Ceza Kanunu 39/1, Terörle Mücadele
Kanunu 7/2, Türk Ceza Kanunu 39/1, Türk Ceza Kanunu 43/1, 53 ve 58/9. Maddeler
ŞÜPHELİ

: 12- RAMAZAN SOLA,

SUÇLAR
: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/04/2018 İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 04/04/2018 - 10/04/2018 ( 7 Gün )
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/3 ve 220/7. Maddeleri Delaletiyle 314/2,
Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza Kanunu 53. Maddeleri
ŞÜPHELİ

: 13- REYHAN HACIOĞLU,

MÜDAFİİ

: Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL

Av. NEVROZ AKALAN, İSTANBUL
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Terör
Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya Yayınlamak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 04/04/2018 - İSTANBUL
GÖZALTI TARİHİ
: 04/04/2018 - 10/04/2018 ( 7 Gün )
TUTUKLAMA TARİHİ : 10/04/2018
SEVK MADDELERİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeler
ŞÜPHELİ

: 14- YILMAZ YILDIZ,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütlerinin Yayınlarını Basmak veya
Yayınlamak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 28/03/2018 - İSTANBUL

YAKALAMA KARAR TARİHİ : 18/04/2018
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Terörle
Mücadele Kanunu 6/2, Türk Ceza Kanunu 43/1, Terörle Mücadele Kanunu 7/2, Türk Ceza
Kanunu 43/1, 53, 58/9. Maddeler
DELİLLER
: Şüphelilerin Savunmaları , Dijital Eşyalarda Tespit Edilen Suç Unsurları, Buna
İlişkin 21/05/2018 Tarihli Bilirkişi Raporu, Özgürlükçü Demokrasi Gazetesinin
Soruşturmamıza Konu Gazete Nüshalarının Asılları, Şüphelilerden ve Engin Basın-Yayın
Şirketinden Ele Geçirilen Örgütsel Dökümanlar, KCK Sözde Ana Sözleşmesinin İlgili Bölümleri,
Şüphelilerin Suça Konu Gazetenin Hazırlanması ile İlgili Skype Konuşma İçerikleri, Örgütsel
Gazete ve Diğer Yayınların İçerikleri ile İlgili tespitler, Adli Sicil ve Nüfus Kayıtları ile Tüm
Dosya Kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
PKK (Partiya Karkeren Kürdistan—Kürdistan İşçi Partisi) adlı yasadışı terör örgütü Türkiye
Cumhuriyeti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke
topraklarının bir kısmını da içine alacak şekilde Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda Kürt
Devleti kurma amacı taşıyan ve bu etnik bölücü amacı doğrultusunda 1984 yılından itibaren
yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma,
kundaklama, v.b. eylemler yapan, 3713 sayılı yasanın 1. maddesindeki terör tanımına uygun,
amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle
Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden cebren
ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli, silahlı bir terör örgütüdür ve Abdullah
Öcalan ise halen örgütsel eylemleri sebebiyle ceza infaz kurumunda olan, PKK terör
örgütünün bilinen lideridir.
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002'de KADEK
(Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi Kongresi), Kasım 2003'de KONGRA/GEL (Halk Kongresi) ve
Mart 2005'de KKK (Kürdistan Demokratik Konfederalizm) şeklinde isim değişikliklerine giden
örgüt Mayıs 2007'den itibaren yeni yapılanmasının KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)
olduğunu duyurmuştur. Hali hazırda terörist başı ve örgüt üst yönetimi ile kadroları
tarafından örgüt KCK olarak adlandırılmaktadır.
KCK çatı örgütlenmesinin; dört ülkede (Türkiye, İran, Suriye, Irak) teşkil edilmesi hedeflenen
parça örgütlenmelerini içine alan, silahlı, yasa dışı ve tüm örgüt oluşumlarını kapsayan
hiyerarşik bir yapı olmakla birlikte PKK yapısının işlevini üstlenen ülkemizin belirli bir
bölgesinde sözde alternatif bir yönetim sistemi oluşturmayı amaçlayan, terörist başının
talimatları, değerlendirmeleri, görüşmeleri kapsamında sözde devrimci halk savaşı stratejisini
hayata geçirerek öncelikli olarak dört ülkede özerkliği, sonraki aşamada konfederal yapıyı ve
nihai olarak sözde bağımsız kürdistanı kurmayı hedefleyen, bu hedef kapsamında ülkemizde
KCK/TM (Türkiye Meclisi) parça örgütlenmesi ve DTK (Demokratik Toplum Kongresi) yapısı
üzerinden, Suriye'de ise KCK/Rojava (Batı Meclisi - Batı Kürdistan) parça örgütlenmesi ve
buna bağlı YPG (Halk Savunma Birlikleri) ve YPJ (Kadın Savunma Birlikleri) yapılanmaları
üzerinden faaliyetlerini sürdüren, Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da silahlı terör örgütü
olarak kabul edilen bölücü bir örgütlenme olduğu değerlendirilmektedir.

PKK/KCK bölücü terör örgütünün KCK örgütlenme sistematiği içerisinde KCK Yürütme
yapılanması altında teşkil edilen Alan Merkezleri, örgütün en önemli icra organlarıdır. KCK
sözleşmesinin 14. Maddesinde belirtilen Alan Merkezleri içerisinde yer alan "İdeolojik Alan
Merkezi" ile ilgili olarak, KCK Sözleşmesi 14. Maddede İdeolojik Alan Merkezi; "Önderlik
çizgisi temelinde gereken teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesinden, kadro ve
halk eğitiminin sürdürülmesinden, kültür, sanat-edebiyat çalışmaların geliştirilmesinden,
propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden sorumludur.
Hareketimizin tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirip yürütmesinden sorumlu kurumdur."
şeklinde tanımlanmıştır. Bu yapılanma içerisinde sözde Basın Komitesi ise aynı maddede;
"Önderlik çizgisine göre basın-yayın politikalarını oluşturur, basın örgütlenmesinin
sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması
ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar...”
şeklinde tanımlanmıştır.
PKK/KCK bölücü terör örgütünün basın-yayın faaliyetlerinin KCK sözleşmesi çerçevesinde,
KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı bünyesindeki İdeolojik Alan altında, sözde Basın
Komitesi'nin örgütsel hedef ve amaçları doğrultusunda, terör örgütünün Ülkemizdeki gazete
bazlı propaganda ve ajitasyon çalışmalarının, süreklilik gösterecek şekilde terörist gazete
yayımlayan ENGİN BASIN YAYIN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütüldüğü,
soruşturmamız kapsamında terör örgütüne aidiyeti sebebiyle şirket payına el konulana ve
şirkete kayyım atanana kadar son olarak yayımını yaptığı "ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ" isimli
günlük gazetenin 2018 yılının Ocak ayından itibaren tüm nüshalarında başta özelllikle
kamuoyunda "Zeytin Dalı Harekatı" olarak bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin PKK/KCK
bölücü terör örgütüne ve örgütün Suriye uzantılarına yönelik Afrin'de yürütmekte olduğu
meşru operasyonlarla ilgili örgütün lehine, devletimiz aleyhine yalan haberlerle olumsuz bir
algı oluşturmak amacıyla rutin ve sistematik şekilde terör örgütü propagandasının yapıldığı,
söz konusu gazetenin "Özgür Gündem" isimli 675 sayılı KHK ile kapatılan örgütsel gazetenin
devamı niteliğinde olduğu, zira "Özgür Gündem" gazetesinin İstanbul Beyoğlu'nda bulunan
yayım merkezi ile "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin yayımcısı Engin Basın Yayın firmasının
şirket merkezinin aynı adreste faaliyet yürüttükleri, ayrıca aşağıda eylemleri belirtilen
"Özgürlükçü Demokrasi" gazetesi çalışanlarından bir çoğunun daha önce de "Özgür Gündem"
gazetesinde çalıştıkları, dolayısıyla bölücü terör örgütünün "Özgür Gündem" gazetesiyle
yürüttüğü KCK organizesindeki propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinde gazetenin kapatılması
ile oluşan boşluğun "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesiyle doldurulmaya çalışıldığı
anlaşılmaktadır.
ENGİN BASIN YAYIN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin imtiyaz sahibi ve yayımcı firması
olduğu "ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRASİ" isimli gazetenin soruşturmamızın konusunu da
oluşturan, söz konusu süreçteki nüshaları incelendiğinde;
20/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Savaş Çığırtkanlığına Hayır" manşeti altında,
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin ve kadın teröristlerin
bulunduğu YPJ'nin simge ve sembollerini, terörsitbaşının fotoğraflarını taşıyan terör
destekçisi şahısların görseli ile yer verilen sözde haberde terör örgütünün şiddet eylemlerini
dile getirmede sıklıkla kullandığı sözde "direniş" için örgüte destek çağrısının yapıldığı ve
Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye

Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekata karşı "bataklığın içine
gömülürsünüz" tehdidine yer verildiği, ikinci sayfada silahlı terör örgütü mensuplarını meşru
gösterme amacıyla silahlı bir kadın teröristin bir kız çocuğuna sarılırken çekilmiş fotoğrafı
eşliğinde verilen "Binevş Agal'in çizgisini zafere taşıyacağız" başlıklı yazıda, bölücü terör
örgütünün Suriye'deki kadın yapılanmalarından olan Ezidi Kadın Birlikleri/Yekitiya Jinen
Şengale (YJŞ) isimli örgüt uzantısının bir terör eyleminde ölen örgüt mensubunu sözde
"şehit" olarak dile getirmek suretiyle öven ve sözde "direnişi büyütme, şehitlerin ideallerini
gerçekleştirme" çağrılarıyla terör eylemlerine katılımı teşvik eden örgüt açıklamasının
paylaşıldığı, bu yazının hemen altında "Babası DAİŞ'e verdi o YPJ'li kadınlara ulaştı" başlıklı
yazıda bölücü terör örgütünün Suriye'deki kadın teröristlerden oluşan uzantısı YPJ'nin bir
İtalyan vatandaşını Menbiç'te kurtardığı senaryosuyla sözde "savaşçı" olarak dile getirilen YPJ
teröristlerinin övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı sayfanın sol tarafında bölge
halkının huzur ve güvenliğini bozan bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı
Harekatı ile ilgili olarak, sözde "huzurlu ortam" şeklinde dile getirilen Afrin'de terör örgütü
uzantıları YPG ve YPJ mensuplarının ordumuza verdiği silahlı karşılıklardan övgüyle
bahsedildiği, bu şekilde terör örgütünün sanki huzurun koruyucusu ve sağlayıcısı olduğu
algısıyla örgütün haklı gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt kısmında terörist başı
Abdullah Öcalan'ın "savaşan halk gerçekliği" ve "savaş komünalizmi yaratın" şeklindeki
şiddete ve teröre çağrı içeren örgütsel talimatlarına aynen yer verildiği,
21/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kobane Ruhu Canlanıyor" manşeti altında,
terörist kamuflajı giymiş bir kadın fotoğrafı eşliğinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye
uzantıları YPG ve YPJ teröristlerinin sözde "savaşçı" olarak dile getirilerek övüldükleri ve Türk
Ordusunun meşru Afrin harekatındaki ilerlemesini 4 askerimizi öldürerek püskürttükleri
şeklindeki sözde haber ile birlikte terör örgütünün bilinen liderlerinden, sözde PKK yürütme
komitesi üyesi sıfatıyla belirtilen Murat Karayılan'ın "Efrin yiğitleri kutsal topraklarını
savunacaklar" şeklinde Afrin'deki terörist unsurları açıkça öven örgütsel açıklamasına yer
verildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda bölücü terör örgütü sembolü ve silahlı kadın terörist
figürleriyle oluşturulmuş resim eşliğinde "Kobane Ruhuyla Uluslararası Seferberlik" başlığı
altında Afrin'deki terörist unsurlara sözde tüm dünyadan destek kampanyalarının geldiği
yönünde örgüt mensuplarının moralini yüksek tutmak ve örgüte zaman kazandırmak
amaçlarını taşıyan açıklamaların bulunduğu, yine terör örgütü lideri Murat Karayılan'ın terör
örgütünün Suriye uzantılarının sözde tüm insanlık için savaştıkları yalanıyla terörü ve şiddet
eylemlerini öven, bu eylemlere başvurmayı teşvik eden açıklamasının yer aldığı, yedinci
sayfanın sağ tarafında "İşgalciler Pişman Olur" başlıklı yazıda YPG terör örgütünün sözde
komutanlık üyesi bir teröristin; YPG ve YPJ teröristlerini kahramanlaştıran, Türkleri sözde
tehdit eden örgütsel açıklamalarına aynen yer verildiği,
22/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Direnişi" manşeti altında bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı YPG amblemli kumaş parçaları eşliğinde çekilmiş silahlı örgüt
mensuplarının fotoğrafı ile verilen sözde haberde Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün
Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve
haklı askeri harekatta sözde sivillerin katledildiği yalanı işlenerek örgüt lehine kamuoyu
oluşturma ve terör örgütünü sözde "sivillerin" savunucusu şeklinde meşru göstermenin
amaçlandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu harekatın "sonuçlarına katlanacağı"
belirtilerek terör örgütünün tehditlerine yer verildiği, bu yazının hemen yanında "Efrin Tarihi
Final Olacak" başlıklı yazıda, terör örgütü uzantısı YPG'nin sözde "genel komutanı" sıfatıyla

belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan bir teröristin, "direnişimiz ve savaşımız büyük
olacak" şeklinde örgütün faaliyetlerini öven ve terör eylemlerine katılmayı teşvik eden
sözlerine yer verildiği, bu yazının hemen altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
PYD'nin amblemiyle, örgütün Afrin'de ordumuzun yürüttüğü meşru harekata karşı "Efrin tüm
düşmanlarını yenilgiye uğratacak" şeklinde örgütsel tehdit içeren açıklamasına yer verildiği,
ikinci sayfada bölücü terör örgütünün Suriye'deki kadın teröristlerden oluşan uzantısı YPJ
amblemli kumaş parçası altında kırsalda fotoğrafı çekilmiş silahlı kadın teröristlerin görseli
eşliğinde "Efrin'e Saldırı Kadın İradesinedir" başlığı altında sözde "Kongra Star
Koordinasyonu" ve "KJK (Komalen Jinen Kurdistan) Koordinasyonu" olarak belirtilen örgütün
kadın yapılanmalarının, terörist unsurları sözde "Efrin Direnişi" şeklinde belirterek meşru
göstermeye çalışan ve bu sözde direnişi sahiplenme ve direnişe katılma çağrısı yaparak
terörist unsurlara katılmayı teşvik eden örgüt açıklamalarına aynen yer verildiği, aynı sayfada
silahlı kadın teröristlerin fotoğrafının hemen altında "YPJ'li Uzun'un Annesinden Efrin Çağrısı"
başlığıyla paylaşılan yazıda sözde YPJ "savaşçısı" olarak belirtilmek suretiyle meşru
gösterilmeye çalışılan bir kadın teröristin annesinin, bu teröristi örgütsel eylemleri temelinde
öven ve sözde "özgürlük" için bütün kadınları terör örgütünün kadın yapılanmasına katılmaya
teşvik eden sözlerine yer verildiği, beşinci sayfada bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG'nin amblemi ve silahlı teröristlerin görselleri eşliğinde YPG'nin sözde "genel komutanı"
sıfatıyla belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan bir teröristin, bölge halkının huzuru ve
güvenliğini bozan örgütün Suriye uzantıları YPG ve YPJ'nin sözde "halkı teröristlerden
kurtardığı" algısıyla örgütü meşru göstermeye çalışan, örgüte katılımı teşvik eden, eylem
çağrıları ve örgütsel tehditler içeren açıklamalarına aynen yer verildiği, altıncı sayfada "TSK'ye
Ağır Darbe" başlığı altında "YPG/YPJ'nin sert direnişi, ...YPG ve YPJ savaşçıları Cinderes
ilçesinin Hemam köyüne işgal girişiminde bulunan Türk ordusunu püskürttü, TSK'nin onlarca
cenazesinin YPG/YPJ denetiminde kaldığı..." şeklindeki yazıyla silahlı teröristler sözde
"savaşçı", terör eylemleri sözde "sert direniş", Türk Ordusunun teröristlere yönelik haklı
harekatı "işgal girişimi" şeklinde dile getirilerek örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı ve
özellikle teröristlerin Ordumuzu "püskürttüğü" algısıyla silahlı örgüt mensuplarından övgüyle
bahsedildiği, ayrıca aynı sayfada "Seferberlik İlan Edildi" başlığı altında silahlı örgüt
mensuplarının fotoğrafları eşliğinde bölücü terör örgütünün "kongreya star, tev-dem,
kanton, özerk yönetim" gibi isimlerle belirtilen bir kısım Suriye uzantılarının Türk Ordusu'na
karşı sözde "seferberlik" ilan ettikleri söylemiyle ve örgüt amblemlerinin bulunduğu kumaş
parçaları sözde "bayrak" şeklinde belirtilmek suretiyle terör örgütüne seferberlik ilan
edebilen, sözde meşru ve egemen bir "yönetim" izlenimi kazandırmanın amaçlandığı,
sayfanın alt kısmında terörist yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan
Toplulukları Birliği)'nin, örgütün bölücü amacına uygun olarak bir kısım ülke topraklarını
sözde "kürdistan parçaları" olarak belirtmek suretiyle buralarda yaşayan örgüt destekçilerine
ve örgüt mensuplarına yönelik terör eylemlerine katılma ve Afrin'deki terörist unsurları
sahiplenme çağrısı içeren örgüt açıklamasına aynen yer verildiği,
23/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Topraklarımızı Terk Etmeyeceğiz" manşeti
altında Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatı sözde "işgal" olarak
niteleyen, olumsuz bir algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği,
harekatta sözde sivillerin hedef alındığı ve Ordumuzun terör örgütü karşısında sözde "ağır
darbe" aldığına dair asılsız haberlerle terör örgütünün meşrulaştırıldığı ve övüldüğü, ayrıca
terör örgütünün silahlı mensuplarının faaliyet gösterdiği Suriye uzantısı YPG amblemiyle

çekilmiş fotoğrafları yer alan ve YPG amblemli kumaş parçasına sarılmış bir kısım terörist
cenazelerinin görseli eşliğinde, harekatta ölen teröristlerin sözde masum sivil gibi
gösterilmeye çalışıldıkları, altıncı ve yedinci sayfaların üst kısmında PKK/KCK bölücü terör
örgütü ve uzantılarının sözde "direniş" adı altında, örgütün Suriye yapılanmalarına katılım,
Afrin'deki terörist unsurlara destek ve örgütsel eylem çağrıları içeren açıklamalarının
sıralandığı, ayrıca altıncı sayfanın alt kısmında "Başkaldırıyoruz" başlığı altında omzunda terör
örgütü amblemi olan bir silahlı teröristin fotoğrafı eşliğinde Harekatta etkisiz hale getirilen
silahlı YPG mensubu teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği, bu teröristlere
düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve
örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu yazının hemen yanında "QSD: Kazanacağız" ve
"YPG Komutanı Siphan Hemo: Zafer Efrin'in Olacak" başlıklı yazılarda sözde "QSD
komutanları" ve "YPG komutanı" şeklinde belirtilmek suretiyle meşru gösterilmeye çalışılan
silahlı terör örgütü mensuplarının sözde "direniş" adı altında övülen terör eylemlerinin açıkça
"haklı ve meşru" olduğundan bahsedildiği,
24/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; bir stadyumda toplanmış kadın ve erkek
teröristlerin fotoğrafı eşliğinde verilen "Binlerce Savaşçı Efrin'e Doğru" başlıklı yazıda
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantılarının terör eylemlerine kılıf
uydurmak için sıkça kullandıkları "Öz savunma birlikleri" adı altında, bir kısım silahlı
teröristlerin Afrin'deki terörist unsurlara katıldıklarından övgüyle bahsedildiği, bu şekilde
terör örgütüne katılmanın özendirildiği, açıklama yapan teröristlerden sözde "komutan"
sıfatıyla bahsedilerek terör örgütünün düzenli ordu olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığı,
aynı sayfanın alt kısmında PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı
YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör
destekçisi birkaç kişinin fotoğraflarıyla terör örgütünün Afrin'deki unsurlarının sözde tüm
dünyaya yayılmış protestolarla desteklendiği yönünde gerçek dışı algı ve örgüte moral
oluşturma amacına yönelik haberlere yer verildiği, bu şekilde sanki terör örgütünün tüm
dünyada masum kitlelerce desteklendiği yalanıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı ve
örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı,
25/01/2018 tarihli nüshasının altıncı sayfasının üst kısmında verilen "BÖG: Eylem Zamanıdır"
başlıklı yazıda "Birleşik Özgürlük Güçleri Rojava (batı kürdistan) Komutanlığı" olarak belirtilen
terör örgütü uzantısının "Türkiye devrimci hareketini Efrin işgaline karşı ortak duruş ve
eyleme, örgütlenmeye ve sokağa, mücadeleye ve ayaklanmaya çağırıyoruz" şeklinde açıkça
teröre ve isyana davet, örgütsel eylem çağrısı içeren örgüt açıklamasının paylaşıldığı, altıncı
sayfanın sol tarafında Zeytin Dalı Harekatı'nda bölücü terör örgütünün Türk Ordusu'nu
bozguna uğrattığı yalanıyla silahlı terörist unsurların övüldüğü, bölücü terör örgütünün
Suriye uzantısı YPG'nin sözde basın merkezi olarak adlandırılan biriminin harekatta şehit olan
askerlerimizin kimliklerini paylaştığı sözde haberine yer verildiği, aynı sayfada "TSK sivilleri
vuruyor" başlığı altında Türk Ordusu'nun harekatta sivilleri hedef aldığı yalanı işlenerek
ordumuza karşı terör eylemleri gerçekleştiren örgüt mensuplarının meşru ve haklı
gösterilmeye çalışıldığı, bu yazının hemen altında silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde
verilen "Efrin Halkı: İrademiz Kırılamaz" başlıklı yazıda "YPG ve YPJ halkını korumak için
kahramanca bir direniş sergiliyor, bizler de hepimiz YPG ve YPJ'nin direnişine destek
vereceğiz" sözleriyle açıkça bölücü terör örgütü uzantılarının "halkın koruyucusu" algısıyla
masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca övgüyle bahsedilen terör eylemlerine tüm
halkın katılacağı belirtilerek örgüte katılmanın ve terör eylemlerine başvurmanın teşvik

edildiği, yedinci sayfanın sağ alt köşesinde sözde YPG "sözcüsü" sıfatıyla belirtilen bir örgüt
mensubunun YPG teröristlerini öven, "sivillerin koruyucusu" algısıyla örgütü meşru gösteren
açıklamasının paylaşıldığı,
26/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "İşte Bunun İçin" manşeti altında bir kısım yaralı
çocuk ve yetişkin fotoğrafları eşliğinde Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı
askeri harekatı sözde "işgal" olarak niteleyen, olumsuz bir algı oluşturma amacını güden
gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği, özellikle "Siviller Hedef Tahtasında" ve "Her Adımda
Kayıplar Artıyor" başlıklı yazılarda Afrin'de Türk ordusunun sivilleri, çocukları ve ambulansları
hedef aldığı, aslında TSK'nın Afrin'de çıkmaza girdiği, askerlerimizin teröristlerce esir alındığı
şeklinde terör örgütüne moral kazandırma ve örgütü haklı gösterme amacını güden yalan
haberlerin yer aldığı, bu yazıların hemen altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları
YPG/YPJ'nin amblemleri ve terörist başının fotoğrafı eşliğinde bir araya gelmiş roketli, tüfekli
yüzleri maskeli teröristlerin görseliyle, sözde "enternasyonal savaşçı" olarak dile getirilen
yabancı teröristlerin Afrin'e doğru yola çıktığı şeklinde terör örgütüne katılımı ve silahlı terör
eylemlerine başvuruyu teşvik edecek açıklamanın bulunduğu, ikinci sayfada bir kadın
teröristin fotoğrafı altında, terör örgütü PYD'nin sözde eş sözcüsü sıfatıyla bildirilen bir
teröristin Afrin'deki terör unsurlarını "büyük bir direniş sergiledikleri" söylemiyle öven,
fotoğraftaki daha önce ölmüş teröristi yücelten örgütsel açıklamanın verildiği, altıncı ve
yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge
ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir
kısım grupların ve silahlı teröristlerin fotoğraflarıyla, terör örgütünün Afrin'deki unsurlarının
protesto eylemlerine katılmış sözde "onbinlerce" kişi tarafından desteklendiği yönünde
gerçek dışı algı ve örgüte moral oluşturma amacına yönelik haberlere yer verildiği, yedinci
sayfada "Efrin müjdesini de vereceğiz" başlıklı yazıda Suriye'de faaliyet gösteren bölücü terör
örgütünün, kadın teröristlerinin bulunduğu kanadı sözde YPJ sözcüsünün terör örgütünün
hedefleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı başkaldırma çağrısı içeren ve
örgütsel eylemleri öven, meşru gösteren açıklamasına yer verildiği,
27/01/2018 tarihli nüshasının altıncı sayfasında; "Savaşçılara büyük uğurlama" başlıklı sözde
haberde Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği,
sözde "tarihi direniş" söylemiyle bu teröristlerin şiddet eylemlerinin övüldüğü, bu yazının
hemen yanında "HPC saflarına akın var" başlığı altında Afrin'deki terörist unsurların eylemleri
sözde "çağın direnişi" söylemiyle övülerek terör örgütüne sivil halktan akın akın katılım
olduğu algısıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı ve örgüte katılımın teşvik edildiği,
yedinci sayfanın üst kısmında yan yana sıralanan yazılarda sözde alevilerin, arap gençliğinin,
bir kısım aşiretlerin Türk Ordusu'nun Afrin'de sivilleri katlettiği yalanı bahane gösterilerek
bölücü terör örgütünü desteklediklerinin belirtildiği, bu şekilde terör örgütünün toplumun
farklı kesimlerindeki kitlelerce desteklendiği algısıyla meşru gösterilmeye çalışıldığı gibi "sivil
katliamı" yalanlarıyla terör örgütü lehine destek ve kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı,
altıncı sayfanın sol tarafındaki yazılarda Afrin'deki YPG ve YPJ terör örgütü unsurları
karşısında Türk Ordusu'nun ilerleyemediği yalanıyla silahlı örgüt mensuplarının övüldükleri,
silahlı teröristlerin sözde "savaşçı" olarak dile getirilerek meşru gösterildikleri, ayrıca sözde
"komutan" ve "sözcü" sıfatlarıyla meşru gösterilmeye çalışılan bir kısım YPG ve YPJ'li
teröristlerin "özgürlük mücadelesini devam ettireceğiz", "YPJ örgütlü gücüyle kadının öz
gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösterdi", "halkımızla omuz omuza direniyoruz, bu irade

kırılmaz" şeklindeki eylem çağrısı içeren örgütsel açıklamalarında sözde masum hakla birlik
olduğu algısı oluşturulan örgüt mensuplarının övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı,
yedinci sayfada "Halk Mevzilerde Bir Karış vermeyeceğiz" ve "Biz direniyoruz siz de direnin"
başlıklı yazılarda terörist başı selamlanarak ve harekatta sivillerin hedef alındığı yalanı
bahane gösterilerek Afrin'de halkın silahlanıp terör örgütüne katıldığından övgüyle
bahsedildiği, bu şekilde örgüt masum ve haklı gösterilmeye çalışıldığı gibi, terör eylemlerine
katılmanın da teşvik edildiği, altıncı ve yedinci sayfaların genelinde PKK/KCK bölücü terör
örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG/YPJ'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı
Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi küçük grupların görselleri eşliğinde
verilen "Direniş Sınırı Aştı", "Büyük direneceğiz büyük kazanacağız", "Avrupa'yı kobane
ruhuyla Efrinleştirelim" ve "Halklar: Hepimiz Efrin'iz" başlıklı yazılarda Afrin'deki terörist
unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin
övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için sözde "onbinlerin"
protesto eylemlerine çıktıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla
paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük
kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün
meşru ve masum gösterildiği, bu yazılarda ayrıca bir kısım örgüt uzantılarının eylem
çağrılarının paylaşıldığı,
28/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Dünya Efrin Günü" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda, Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz
bir algı oluşturma amacıyla harekatın "işgal girişimi" olarak nitelendirildiği ve Ordumuzun
Afrin'de sözde "tek adım dahi ileri gidemediği" sözlerine yer verildiği, bu şekilde Ordumuzun
Harekatı karşısında zor durumda olan terör örgütüne moral ve destek sağlamanın
amaçlandığı, manşet altındaki aynı haber içeriğinde bölge halkının huzurunu ve güvenliğini
bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri örgütsel şiddet eylemlerini sözde
milyonların sahiplendiği yönünde açıklamaya yer verildiği, terör destekçisi bir grubun
fotoğrafıyla verilen haberde bölücü terör örgütünün sanki protesto için sokağa çıkan
"milyonlarca" kişi tarafından desteklendiği yalanıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
manşet haberinin altında "Birlik Çalıştayından Direnişe Selam" başlıklı sözde haberde bölücü
terör örgütünün ana hedeflerinden olan "başure (güney) kürdistan" söylemi kullanılarak Irak
topraklarında yapıldığı bildirilen bir örgütsel faaliyet sonucunda, terörsitbaşı Abdullah
Öcalan'ın etnik bölücü ve terörist eylemlerle ulaşılmasını öngördüğü ideolojilerinden sözde
"demokratik konfederalizm" modelinin benimsendiğine ve bu bağlamda da bölücü terör
örgütünün Suriye uzantılarının faaliyet gösterdiği Afrin'deki terörist faaliyetlerin sözde
"direniş" nitelemesiyle selamlandığına dair açıklamaya yer verildiği, sözde çalıştay olarak
adlandırılan faaliyette açıkça bölücü terör örgütüne ve örgütün şiddet eylemlerine destek
verildiği, hatta bu yönde 18 maddelik bir sonuç bildirgesinin de yayınlandığı, ikinci sayfada
"the rojava revolution - rojava (batı/Suriye) devrimi" ibaresi, bölücü terör örgütünün kadın
yapılanması YPJ amblemi taşıyan bir kadın terörist figürü ve silahlı iki terörist silueti ile örgüt
sembolleriyle oluşturulmuş bir resim yanında "Efrin Zaferdir Artık" başlığıyla verilen yazıda,
bölücü terör örgütünün KCK çatı örgütlenmesinin KJK (Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın
yapılanmasının; Afrin'deki terörist unsurları ve şiddet eylemlerini "görkemli duruş, zaferin

müjdesi, zafer direnişi" söylemleriyle öven, teröristleri sözde kahramanlaştıran ve "Mücadele
gücümüzü, örgütlü irademizi birleştirerek Efrin'le yükselen zafer kararlaşmasını, halkların ve
kadınların zaferine dönüştürelim" cümlesiyle açıkça örgütsel şiddet eylemleri ve
faaliyetlerine katılım çağrısı yapan örgüt açıklamasına yer verildiği, altıncı ve yedinci
sayfalarda "her yer direniş her yer efrin" başlığı altında TSK'nın hiçbir ilerleme
kaydedemediği, işgalin başarısız olduğu gibi olumsuz algı oluşturma amacını taşıyan
açıklamalar ile PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve
sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup
şahsın fotoğrafları ile sözde dört kıtada milyonlarca kişinin terör örgütünü desteklediği
yalanlarına yer verildiği, altıncı sayfanın orta kısmında terör örgütünün bilinen liderlerinden
Murat Karayılan'ın Afrin'deki kendi terörist faaliyetlerini öven, Türk Ordusuna karşı sözde
"seferberlik" ilan ettiklerini belirterek terörist eylem çağrısı yapan ve Türk Devleti'nin
Afrin'de yenildiği yalanına dair örgütsel açıklamasına aynen yer verildiği, bu açıklamanın
altında terör örgütü YPG arması taşıyan silahlı bir teröristin fotoğrafı eşliğinde terör örgütüne
destek sağlamak ve örgüt lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla Afrin harekatında Türk
Ordusunun çocukları ve sivilleri hedef aldığı, Türkmen halka sözde "katliam" yapıldığı, bu
sebeple Türkmenlerin bölücü terör örgütünden yana oldukları yönünde örgütü haklı
gösterme çabasında yalan haberlere yer verildiği, yedinci sayfanın sağ alt köşesinde
"Ermeniler: Efrin'in Yanındayız" başlıklı yazıda bir kısım terör destekçisi Ermenilerin Afrin'deki
terörist faaliyetleri sözde "direniş" olarak belirten ve bu terörist eylemlere katılma çağrısı
yapan, açıkça terör eylemlerine başvurmayı teşvik eden açıklamasına yer verildiği,
29/01/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; silahlı kadın teröristlerin kırsalda çekilmiş bir
fotoğrafı eşliğinde "Efrinde daha fazlasını yapacağız" başlığı altında Suriye'de faaliyet
gösteren bölücü terör örgütünün, kadın teröristlerinin bulunduğu kanadı sözde YPJ
sözcüsünün "çağın direnişi", "fedaice savaşmanın destanı" ve "yeni bir kahramanlık aşaması"
söylemleriyle örgüt mensuplarını ve eylemlerini öven, "fedaice savaşma" adı altında intihar
saldırısı şeklinde gerçekleşen terör eylemlerine başvurmayı teşvik eden açıklamalarına aynen
yer verildiği, üçüncü sayfanın orta kısmında bir grup silahlı teröristin fotoğrafı altında
Afrin'deki terörist unsurlara çeşitli ülkelerden çok sayıda katılım olduğu belirtilerek sözde
"savaşçı" olarak dile getirilen bu örgüt mensupları gibi örgüte katılmanın teşvik edildiği,
altıncı sayfada intihar saldırısı gerçekleştirmek üzere tertibat almış bir kadın teröristin
fotoğrafı eşliğinde verilen "Efrin'in Arin'i Avesta" başlıklı yazıda Afrin Harekatı'nda intihar
saldırısı gerçekleştiren bir YPJ teröristinin sözde "şehit" ve "savaşçı" olarak belirtildiği, bu
intihar saldırısının sözde "fedai eylem" söylemiyle övüldüğü, bu kadın terörist gibi bölücü
amaçlar uğruna intihar saldırısı gerçekleştirip sözde "şehit" olmanın özendirildiği,
30/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; kamuoyunda "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla
bilinen, Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz
bir algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği, özellikle "Efrin
Onurumuzdur" ve "ÖSO'dan kaçtılar TSK'ye tutuldular" başlıklı yazılarda Afrin'de Türk
ordusunun soykırım yaptığı, ibadethaneleri bombaladığı ve sivillerin katledildiği, aslında
TSK'nın Afrin'de hezimete uğradığı yönünde gerçeğe aykırı açıklamaların yer aldığı, bölücü
terör örgütünü destekleyen "Efrin Onurumuzdur" başlıklı sözde haberlerde YPG terör
örgütünün simge ve amblemlerinin yer aldığı görsellerin kullanıldığı, ikinci sayfada
"Mücadele zordur ama kazanacağız" başlıklı yazıda, kadın teröristlerin silahlı fotoğrafı

eşliğinde bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan
sözde birimi YPJ'nin, Afrin'de ordumuzun harekatına karşı ön planda sözde "meşru savunma"
yaptıklarının belirtildiği, terörist eylemlerin sözde meşru savunma olarak dile getirildiği, terör
örgütünün kadın kolunun açıkça meşru gösterilmeye çalışıldığı, beşinci sayfasında "Efrin
Kazanacak" başlıklı yazıda "tutsak" şeklinde dile getirilen PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi
kadın hükümlülerin Afrin'de yürütülen harekata karşı terörist eylemler gerçekleştiren, bölge
halkının huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri
örgütsel şiddet eylemlerini desteklediklerine dair açıklamaya yer verildiği, yazıda Afrin'deki
örgütsel terörist eylemlere katılım için açıkça çağrı yapıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda
"Yine Sivil Katliam İşte Halk Direnişi" başlıklı, terör örgütü simge ve sembollerinin kullanıldığı
görselle verilmiş yazılarda Devletin güvenlik güçlerince yürütülen meşru ve haklı
operasyonların "katliam" olarak belirtildiği, bu şekilde bölücü terör örgütüne açıkça destek
verildiği, yalan haberlerle ülkemiz aleyhine olumsuz bir algı oluşturmaya çalışıldığı, bu
yazılarda bölücü terör örgütünün asıl etnik bölücü hedefi olan sözde "kürdistan" söylemine
de yer verildiği, "Muhteşem Direnişe Selam" başlıklı yazıda terörist yapılanmanın çatı
örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin, Afrin'de örgütün Suriye uzantısı'nın
gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemlerinin sözde "muhteşem direniş" olarak dile getirdiği
açıklamasına aynen yer verildiği, terör örgütünün açıklaması olan bu yazıda Afrin'deki
terörist eylemlerin sözde tüm insanlığın direnişi olduğu yalanıyla bu örgütsel eylemlere
katılmanın ve sonuna kadar eylemleri sürdürmenin teşvik edildiği, sözde "muhteşem
direnişe", aslen terörist saflara katılıma açıkça örgüt adıyla çağrı yapıldığı, "Avesta
kuşanacağız" başlıklı yazıda silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı paylaşılarak fotoğrafın
yanında gerçekleştirdiği intihar saldırısında ölen kadın teröristin sözde "şehit" olarak dile
getirilmek suretiyle bu şekilde örgütsel şiddet eylemlerine katılıp ölerek sözde
kahramanlaşmanın özendirildiği, bu konuyla ilgili örgütün kadın kolu YPJ'nin sözde komutanı
olarak belirtilen bir teröristin "fedai eylem" şeklinde tabir edilen örgütsel şiddet eylemlerine
katılımı teşvik eden örgütsel açıklamalarına aynen yer verildiği, "Zeytin Dalı'nı zakkum
zehrine çevireceğiz" başlıklı yazıda bölücü terör örgütünün Suriye uzantısında faaliyet
gösteren ve Zeytin Dalı harekatına karşı terörist şiddet eylemleriyle karşı koymaya çalışan
teröristlerin "Erdoğan'ın zeytin dalı saldırılarını zakkum zehrine çevireceğiz" şeklindeki
açıklamalarına yer verildiği, bu açıklamada da harekatın "barbarca saldırı" olduğu, TSK'nın
hiçbir ilerleme kaydedemediği, işgalin başarısız olduğu gibi olumsuz algı oluşturma amacını
taşıyan hususlardan sonra terör örgütü mensuplarının ülkemize yönelik şiddet ve tehdit
mesajlarının aynen yer aldığı,
31/01/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Qamişlo 7'den 70'e ayakta", "gençler direnişe
yürüyor" başlıklı yazılarda kamuoyunda "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla bilinen, Afrin'de
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin icra ettiği meşru ve haklı askeri operasyona karşı terörist eylemler gerçekleştiren,
bölge halkının huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile
getirdikleri örgütsel şiddet eylemlerini, sözde milyonların sahiplendiği yönünde propaganda
içerikli haberlerin yer aldığı, bu haberlerde "milyonlar" olarak tabir edilen küçük bir
kalabalığın ellerinde terör örgütünü simgeleyen kumaş parçaları ve flamalarla toplandıklarına
dair görsellere yer verildiği, meydanlarda sözde "direniş" şeklinde tabir edilen teröre destek
eylemlerine katılıma çağrı yapıldığı, bölücü terör örgütünün asıl etnik bölücü amacı olan
"kürdistan" söylemine yer verildiği, bir kısım ülke topraklarının "güney kürdistan" olarak dile
getirildiği, "gazeteci mahsum yaşamını yitirdi" başlıklı yazıda bölücü terör örgütünün

Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan sözde birimi YPJ'nin basın merkezi
üyesi olarak belirtilen bir terör örgütü üyesinin ölümüyle ilgili, sözde "direniş" olarak tabir
edilen terörist eylemleri takip ettiği için, örgüt üyesini öven ve meşru gösteren bir
açıklamanın yer aldığı, yazıda örgüt mensubunun ölümsüzleştiği belirtilerek örgütsel
faaliyetlere katılımın özendirildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda YPG terör örgütü amblemi
taşıyan silahlı bir teröristin fotoğrafına ve örgüt simgeleri taşıyan örgüt sempatizanı bir gruba
ait görsellerin yer aldığı, "avesta direnişin adı oldu" başlıklı yazıda sözde "YPG Genel
Komutanlığı" olarak tabir edilen terör örgütü yapılanmasının açıklamasına aynen yer
verildiği, açıklamada Afrin harekatında ordumuza karşı intihar saldırısı gerçekleştiren YPG'nin
kadın kolu YPJ içerisindeki bir kadın teröristin şiddet eylemiyle ilgili olarak "Osmanlı Saltanatı
nasıl düştüyse, Erdoğan da efrin direnişiyle düşecek, Sonuna dek Erdoğan'ın ordusu ve
çetelerinin yenilgisi için fedai ruhla hareket edeceğiz" denilerek açıkça bahsi geçen intihar
saldırısı temelinde terör örgütünün şiddet eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
övgüyle bahsedilen bu şiddet eylemlerine başvurunun ve sözde direnişle zafere ulaşmanın
teşvik edildiği, YPG'nin açıklamasında terör örgütünün ülkemize yönelik saldırı ve tehdit
mesajlarının aynen dile getirildiği, "12. Gün TSK-ÖSO yine püskürtüldü" başlıklı yazıda
ordumuzun Afrin harekatında hezimete uğradığı şeklinde açıkça yalan ve olumsuz algı
oluşturma, terör örgütüne destek ve moral verme amacını güden yazıya yer verildiği,
dokuzuncu sayfasında PKK/KCK bölücü terör örgütü ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge
ve sembollerini içeren görsellere yer verildiği, Afrin harekatı kapsamında ülkemize karşı
örgütsel birlik mesajlarının verildiği,
01/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Sıkıştıkça Sivile Yöneliyor" manşeti altında
Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz
bir algı oluşturma amacını güden yalan haberlere yer verildiği, teröristlere yönelik icra edilen
harekatta sivillerin katletildiği yönünde açıklamaların yapıldığı, özellikle "Efrin'de 13'üncü
Gün İlk Günkü Gibi" başlıklı yazıda TSK'nın Afrin'de ağır darbeler aldığı şeklinde açıkça yalan
ve olumsuz algı oluşturma, terör örgütüne destek ve moral verme amacını güden yazıya yer
verildiği, "Yönümüz Efrin'e Doğru" başlığının yanında terör örgütünün simge ve sembollerini
taşıyan bir kalabalığın bulunduğu görselin paylaşıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarında;
"Hezimetin Faturası Sivile, Milyonlar Efrin Yolunda" manşeti altında bölücü terör örgütü lideri
Abdullah ÖCALAN'ın fotoğrafı ve örgüt sembolleri içeren pankart ve flamalarla yürüyüş
yapan bir kalabalığın fotoğrafına yer verilerek yazılarda ordumuzun icra ettiği meşru
harekatın işgal girişimi olarak dile getirildiği, ordumuz tarafından sivillerin katletildiği
yalanıyla halkın gözünde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, örgütsel destek
eylemlerine sözde "milyonların" katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin desteklendiği
yönünde algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve masum gösterildiği, yine yedinci sayfanın
alt tarafında silahlı bir kadın teröristin fotoğrafına yer verilerek silahlı terörist eylemlere
katılmanın özendirildiği, "Güney gençliği kararlı" başlıklı yazıda da yine örgütsel simge ve
semboller içeren pankart ve flamalar taşıyan birkaç kişinin fotoğrafı eşliğinde verilen sözde
haberde bölücü terör örgütünün asıl etnik bölücü amacı olan "kürdistan" söyleminin dile
getirildiği, bir kısım ülke topraklarının "güney kürdistan" olarak belirtildiği, fotoğrafta yürüyüş
yaptıkları görünen birkaç gencin sözde "tarihi" yürüyüşünün, sözde kitlesel bir yürüyüş
olduğu yalanıyla bu eylemle Afrin'deki teröristlere destek verdiklerinden bahsedildiği ve bu
gibi örgütsel destek eylemlerine çağrı yapıldığı,

02/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "O Üç Saat Bitmeyecek" manşetinin altında
TSK'nın Afrin'de terörist unsurlara yönelik gerçekleştirdiği harekatın 14. gününde hiçbir
ilerleme kaydedemediği şeklinde açıkça yalan ve olumsuz algı oluşturma, terör örgütüne
destek ve moral verme amacını güden yazının bulunduğu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturma
amacıyla ordumuzun Afrin'de sivilleri ve çocukları katlettiği şeklinde yalan haberlere yer
verildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin masum ve meşru
gösterilmeye çalışıldığı, daha önce gazetenin 1 Şubat tarihli nüshanın 7. Sayfasında "Avrupa 7
gün 24 saat eylemde" başlıklı yazıda kullanılmış, örgüt simgeleri ve terör örgütünün asıl
bölücü amacı olan "kürdistan" söylemi içeren kumaş parçası ve flamalar taşıyan bir kaç kişiye
ait fotoğrafın aynısı bu nüshanın ilk sayfasının alt kısmında da kullanılarak gerçeğe aykırı
fotoğraflarla sanki Afrin'deki teröristleri destekleyen farklı milletlerdeki kitlelerin sürekli
eylem yaptıkları algısının oluşturulmaya çalışıldığı, bu şekilde terör örgütü ve yandaşlarına
moral ve destek sağlamanın amaçlandığı, bu gibi örgütsel destek eylemlerine katılım
çağrısının yapıldığı, ikinci sayfada; terör örgütünün kadın teröristlerinin fotoğraflarına yer
verilerek terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kendini yakan ve Afrin
harekatında askerimize karşı intihar saldırısı düzenleyen kadın teröristlerin şiddet
eylemlerinin övüldüğü, "Şimdi sahiplenme zamanıdır" başlıklı kısımda da bu kadın
teröristlerin gerçekleştirdiği şiddet eylemleri sözde "mücadele" ve "direniş" şeklinde dile
getirildiği, bu sözde mücadele ruhuna sahip çıkmanın ve bu gibi terörist şiddet eylemlerine
başvurarak sözde kahramanlaşmanın teşvik edildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan
şahısların fotoğrafları ile ağır silahlı bir kadın teröristin görseline yer verildiği, yine küçük bir
kalabalık örgüt destekçisinin fotoğrafıyla teröristleri sözde "milyonların" sahiplendiği
yönünde propaganda içerikli haberlerin yer aldığı, yine bu sayfalarda Türk ordusu tarafından
terörist unsurlara karşı gerçekleştirilen meşru operasyonlarda sözde Kürt soykırımı yapıldığı,
sivillerin katletildiği yönünde olumsuz algı oluşturmaya çalışan gerçeğe aykırı yazıların söz
konusu olduğu, bu şekilde terör örgütüne Afrin harekatı kapsamında destek verildiği ve
asılsız haberlerle terör örgütü lehine kamuoyu oluşturulmaya ve örgütün masum
gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfalarda "Bu saldırı dört kitaba" başlıklı yazıda Afrin'li Hristiyan
ve Müslüman sözde alimlerin, Türk ordusunun terörist unsurlara yönelik gerçekleştirdiği
haklı harekatın tüm inançlara saldırı niteliğinde olduğuna dair terör örgütünü din kisvesi ve
sömürüsü altında destekleyen sözlerine yer verildiği, "Efrin Meleleri:İslam'da yeri yok"
başlıklı yazıda da terör örgütüne bağlı sözde Efrin Din Birliği Meclisi'nin örgütü desteklemek
amacıyla, Türk ordusunun cami bombaladığı yönünde din alimliği ile hiçbir ilgisi olmayan, din
kisvesi altında örgütü meşru göstermeye çalışan, gerçeklere aykırı açıklamaların yapıldığı,
dokuzuncu sayfada bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu
flamalar taşıyan küçük bir grubun fotoğrafı altında silahlı terör örgütü lideri olan ve örgüt
lideri olarak sorumlu olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz
kurumunda olan Abdullah Öcalan'ın bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olduğu
belirtilerek özgürlüğünün sağlanması ve Afrin harekatının örgüt lehine kınanması için
yapılacak eylemlere katılım çağrısının yapıldığı, son sayfada Türk ordusunun terörist
unsurlara yönelik gerçekleştirdiği harekatta UNESCO listesinde bulunan dört tarihi kültürel ve
tarihi mekanın bombalandığı yönünde olumsuz algı çabasında gerçeğe aykırı sözde haber
verilerek Türk ordusu karşısında zor durumda olan terör örgütüne uluslararası destek
sağlanmaya çalışıldığı,

03/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Hakikatin Sesi Bastırılamıyor" manşeti altında
yaralı bir çocuk fotoğrafıyla Türk Ordusu'nun Afrin harekatında sivilleri ve çocukları katlettiği
yönünde yalan haberlere yer verildiği, bu şekilde Afrin'de faaliyet gösteren bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, "Efrin'de 15. gün
geçit yok" başlıklı yazıda harekatın 15. gününde Türk Ordusu'nun ilerleme kaydedemediği
şeklinde açıkça yalan ve ülkemiz aleyhine olumsuz algı oluşturma, terör örgütüne destek ve
moral verme amacını güden yazının bulunduğu, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü
terör örgütünün simge ve sembollerini, örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını içeren
çok sayıda görsellerin kullanıldığı, sayfa ortasında silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı yanında
Afrin'de terör örgütünün faaliyetlerinin sözde "direniş" olarak nitelendirildiği ve bu terörist
faaliyet sebebiyle Türk ordusunun ilerleme sağlayamadığına dair gerçek dışı söylemlere yer
verildiği, "Oyun Değil Gerçek Söz Milyonlarda" başlığı altında Afrin'de bulunan terörist
unsurlara tüm dünyada sözde "milyonların" destek verdiğine dair açıkça asılsız, tamamen
örgüte destek ve moral verme, örgütü lehine kamuoyu oluşturma amaçlarını güden yazıların
bulunduğu, terör destekçisi küçük kalabalıklara ait fotoğraflarla "milyonlar" yalanına zemin
oluşturulmaya çalışıldığı, "Kazanan QSD ve Efrin Halkı Oldu" başlıklı yazıda terörist
yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin sözde başkanlık
konseyi üyesi bir teröristin Afrin'de örgütün Suriye uzantısı'nın gerçekleştirdiği terörist şiddet
eylemlerinin başarılı olduğu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı hayalinin gerçekleşemeyeceği
yönünde terör örgütünü öven ve meşru gösteren açıklamasına aynen yer verildiği, onuncu
sayfada "Yunanistan'da Efrin İnisiyatifi" başlıklı yazıda Yunanistan ülkesinde faaliyet gösteren
terör örgütü PYD sözde temsilciliğinin Afrin harekatının bir an önce durması gerektiği
yönündeki terör destekçisi açıklamasına yer verildiği, ayrıca hemen yanında "Meksika Yerli
Halkları" başlıklı yazıda da Afrin'deki terörist unsurlara destek verildiğine dair açıklamanın yer
aldığı, bu yazıların aynı sayfadaki benzer mahiyetteki diğer yabancı ülkelerle ilgili
açıklamalarla birlikte dikkate alındığında gazetede açıkça TSK'nın Afrin'de terörist unsurlara
yönelik gerçekleştirdiği meşru harekata karşı sözde uluslararası bir desteğin olduğu yönünde
algı oluşturulmaya, terör örgütünün masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı,
04/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Dünya Efrin Dedi" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan
terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların
şiddet eylemlerinin "büyük direniş" olarak nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin
övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için sözde "milyonların"
protesto eylemlerine çıktıklarının belirtildiği, birkaç örgüt destekçisinin fotoğrafıyla
paylaşılmış bu protestoya sözde milyonların katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin dünya
çapında desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve
masum gösterildiği, "Efrin'den basına çağrı gelin ve görün" başlıklı yazıda Türk Ordusu'nun
Afrin harekatında sivilleri ve çocukları katlettiği yönünde asılsız haberlere yer verildiği, bu
şekilde Afrin'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin masum ve
meşru gösterilmeye çalışıldığı, üzerinde terör örgütü amblemi olan sözde askeri kıyafetli
kadın teröristin fotoğrafı altında bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın
teröristlerden oluşan sözde birimi YPJ'nin övüldüğü ve faaliyetlerinin meşru gösterilmeye
çalışıldığı, "Büyük Yürüyüş Bugün Başlıyor" başlıklı yazıda terör örgütünün Suriye
uzantılarından sözde TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) yürütme kurulunun Afrin'deki
terörist unsurların desteklenmesi için örgütsel eylemlere katılım çağrısına yer verildiği, ikinci
sayfasında bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan

sözde birimi YPJ'nin silahlı örgüt mensuplarını "savaşçı" olarak nitelendiren, örgüte katılarak
sözde "savaşçı" olmayı özendiren, örgüt mensuplarını masum ve meşru göstermeye çalışan
örgüt açıklamalarına aynen yer verildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda; bölücü terör örgütünü
ve uzantılarını simgeleyen kumaş parçaları taşıyan şahısların görselleri kullanılarak "Efrin
Direnişi Dünyayı Sardı" başlığı altında yine sözde "milyonların" terör örgütünü desteklediği
yönünde örgüt lehine kamuoyu oluşturma amacını güden abartı haberlere yer verildiği, sol
alt köşedeki "Aşiretler: Osmanlı İşgaline Hayır" başlıklı yazıda Türk Ordusunun meşru harekatı
Osmanlı barbarlığı şeklinde dile getirilerek ordumuza karşı terör örgütü YPG saflarında
silahlanma ve böylelikle terör örgütünün şiddet eylemlerine katılım çağrısının yapıldığı, "Efrin
Kahramanlarını Uğurladı" başlıklı yazıda çatışmalarda ölen sözde şehit olarak belirtilen silahlı
terör örgütü üyeleri gibi Afrin'de Türk Ordusuna karşı örgütsel şiddet eylemlerine hayat
pahasına katılmanın, bu şekilde sözde kahramanlaşmanın özendirildiği, "Türkiye Parçalamak
İstiyor" başlıklı yazıda bölücü terör örgütünün bilinen liderlerinden Cemil Bayık'ın, terör
örgütü KCK çatı örgütlenmesi sözde eş başkanı sıfatıyla yaptığı örgütsel açıklamasına yer
verildiği, açıklamada Türk ordusunun işgalci olarak belirtildiği, sınırımızda ülkemiz aleyhine
bir kısım yabancı devletlerin güdümünde faaliyet gösterdiği açıkça bilinen terör örgütünün
sözde "özgür ruhu" karşısında Türk ordusunun yenileceği söylenerek terör örgütünün
övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, son sayfada bir kısım ülke toprakları terör
örgütünün asıl bölücü amacı olan "kürdistan" söylemiyle dile getirilerek Türk Ordusunun
haklı Afrin harekatında tarihi eserlere de zarar verildiği yönünde asılsız haberlerle terör
örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı,
05/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Tarih Yazıyor" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği, Türk Ordusuna karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren terörist grupların
sözde "masum halk" olarak dile getirildiği, böylelikle terörist grupların "masum halk" şeklinde
meşru gösterilmeye çalışıldığı ve örgütün bu şiddet faaliyetlerinin övüldüğü, ikinci sayfada
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan
sözde birimi YPJ'nin sözde "Özgürlüğün sembolü" olduğuna dair başlık altında Afrin'de
terörist faaliyet gösteren silahlı örgüt üyesi kadınların "savaşçı" olarak dile getirildikleri, bu
sözde savaşçıların Türk Ordusuna karşı terörist şiddet eylemlerinden onur duyulduğu ve
kadın teröristlerin çeşitli Suriye kentlerindeki kadınlar tarafından desteklendiği yönünde
açıklamalara yer verildiği, böylelikle silahlı kadın teröristlerin sözde onur kaynağı ve özgürlük
sembolü olarak şiddet eylemleri temelinde açıkça övüldükleri, terör örgütünün uzantısı
YPJ'nin meşru gösterilmeye çalışıldığı, yazının sonunda Suriye'deki tüm kadınların sözde
"direniş" olarak belirtilen örgütsel eylemlere destek vermesi gerektiği belirtilerek örgütün
kadın koluna katılımın teşvik edildiği, yine aynı sayfada Afrin Harekatında Ordumuza karşı
intihar saldırısı yaparak ölen avesta (zerdüşt kutsal kitabı) isimli veya kod adlı YPJ teröristi için
zerdüştlerin anma töreni düzenlediklerine dair sözde habere yer verildiği, yazıda örgütün asıl
amacı olan, ülkemizin de bölünmez topraklarını kasteden "başur (kuzey) kurdistan"
söyleminin dile getirildiği, bu yazı içerisinde sözde zerdüşt tapınağı ileri gelenlerinden birinin
ve bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD temsilcisi teröristin, intihar saldırısı
düzenleyen teröristi ve örgütün bölücü ideolojisi olan rojava (batı - Suriye) devrimini öven,
meşru gösteren açıklamalarının verildiği, yazıda zerdüşt inanışı temelinde terörist kadınlar
kahramanlaştırılarak örgütün intihar saldırısı gibi şiddet yöntemlerine başvurmanın teşvik

edildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda "Bütün Yollar Efrin'e çıkıyor" başlığı altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın sözde
"yüzbinler" şeklinde belirtilerek Afrin harekatıyla zor durumda olan ve Afrin halkına
zulmeden terör örgütünün sözde kitleler tarafından sahiplenildiği yalanıyla Afrin'deki
teröristlerin desteklendiği yönünde algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve masum
gösterilmeye çalışıldığı, ordumuzun Afrin harekatının 17. gününde hezimete uğradığı
şeklinde açıkça yalan ve olumsuz algı oluşturma, terör örgütüne destek ve moral verme
amacını güden yazıya yer verildiği, sayfanın alt tarafında omzunda teröristbaşı Abdullah
Öcalan'ın amblemi bulunan, gülmekte olan silahlı bir kadın teröristin görselinin kullanıldığı,
bu ve bunun gibi fotoğraflarla örgütün silahlı terörist eylemlerine katılımın teşvik edildiği,
06/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "İşte Milli ÖSO" manşeti altında Reyhanlı
ilçemize düşen roketlerin Başbakan ve Bakanların ilçeyi ziyareti sırasında kesildiği, ilçeden
ayrıldıklarında roket atışının devam ettiği şeklinde roketlerin Ordumuzla birlikte hareket
eden ÖSO tarafından atıldığı, ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda masum halkın evlerinin talan
edildiği ve kadın, çocuk ayırt etmeden öldürme talimatlarının verildiği yönündeki asılsız
açıklamalarla olumsuz algı ve birlikteliği bozma, bu şekilde bölgede PKK/KCK bölücü terör
örgütü ve uzantılarına yönelik gerçekleştirilen harekatta terör örgütü lehine algı oluşturup
bölge halkından örgüte yandaş bulma ve terör örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın
amaçlandığı, terör örgütünün sözde talanlara ve masum halka karşı gerçekleştirilen katliama
karşı savaştığı algısıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, "TSK: Tankımız Yine Vuruldu"
başlıklı, harekatın hüsrana uğradığı şeklinde açıkça yalan ve olumsuz algı oluşturma, terör
örgütüne destek ve moral verme amacını güden yazıda Afrin harekatında Ordumuzun birçok
tankının teröristler tarafından sözde imha edildiği, böylelikle harekatın hüsrana uğradığı
şeklinde açıkça yalan ve olumsuz algı oluşturma, terör örgütüne destek ve moral vermenin
amaçlandığı, ikinci sayfada sözde YPG arması taşıyan silahlı kadın teröristlerin fotoğrafının
yanındaki "direnen kadından korkuyorlar" başlıklı yazıda kadın teröristlerin silahlı örgütsel
faaliyetlerinin sözde "direniş ve mücadele" kelimeleriyle dile getirilmek suretiyle silahlı şiddet
eylemlerinin meşru ve haklı birer vasıta olarak gösterilmeye çalışıldığı, silahlı kadın
teröristlerin övüldüğü, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve
örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütünün desteklenmesi için sözde "onbinlerin" protesto eylemlerine çıktıklarının
belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde
onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği yönünde
açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği,
altıncı sayfanın alt kısmında silahlı bir terörist fotoğrafının yer aldığı, bu fotoğrafın yanında
"18. Gün Tanklar Vuruldu" başlığıyla Afrin'deki silahlı teröristlerin silahlı eylemlerinin
övüldüğü ve bu eylemler sayesinde sanki Türk Ordusu'nun hüsrana uğradığı yönünde gerçek
dışı açıklamalara haber verildiği, yedinci sayfanın sağ alt kısmında ise bölücü terör örgütünün
Suriye uzantısı PYD'nin amblemiyle, örgütün Afrin'de ordumuzun yürüttüğü meşru harekatı
sözde "katliam" olarak dile getirdiği bir açıklamasına yer verildiği, aynı sayfada "Savaşçılara
Tören" başlıklı sözde haberde Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde
"savaşçı" olarak belirtildiği, küçük bir kalabalığın fotoğrafıyla bu teröristlere düzenlenen

cenaze törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanı kullanılarak örgüte moral sağlanmaya ve
örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
07/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Direniş Buluşması" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin ve terör
destek yürüyüşlerinin "direniş" olarak nitelendirildiği, Ordumuzun meşru harekatının "işgal"
olarak belirtildiği, manşette kullanılan görselde yer alan küçük bir kalabalığın aksine,
belirtilen yürüyüşe "onbinlerin" katıldığı yönünde gerçek dışı açıklamalarla Afrin'deki
teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral
oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği, Suriye'de faaliyet gösteren bölücü
terör örgütünün, kadın teröristlerinin bulunduğu kanadı YPJ sözcüsünün ve terör örgütünün
Suriye uzantılarından sözde TEV-DEM yürütme meclisi eş başkanının Kobani'de Türk
Ordusu'nun iyi bir ders aldığını, şimdi de Afrin'de ders almaya devam edeceğini belirten
örgütsel açıklamalarına yer verildiği, bu açıklamalarla terör örgütünün ordumuza yönelik
gerçekleştirdiği silahlı şiddet eylemlerinin övüldüğü ve bu eylemlerin devamının geleceği
yönünde şiddete çağrı yapıldığı, hemen bu terör örgütü açıklamasının yanında "Çatışmalar
Yoğunlaşıyor" başlığı altında Türk Ordusu'nun Afrin harekatında sivilleri ve çocukları katlettiği
yönünde asılsız haberlere yer verildiği, bu şekilde terör örgütünün sözde masum halka karşı
gerçekleştirilen katliama karşı savaştığı algısıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, ilk
sayfanın alt kısmında "Kadınlar burada, her şeye hazır" başlıklı yazıda bir kısmı silahlı sadece
yedi silahlı kadın şahsın bulunduğu görsel eşliğinde Afrin'de terör örgütü destekçisi sözde
"yüzlerce" kadının bizzat silahlanarak mahallelerini Türk Ordusuna karşı korudukları yönünde
asılsız habere yer verildiği, bu yazıda bölücü terör örgütünün sözde eylem yöntemlerinden
olan "halk savunması" söyleminin kullanıldığı, birkaç terör destekçesinin "yüzlerce" olarak
belirtilmek suretiyle terör örgütünün sözde güçlü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, ikinci
sayfanın alt kısmında bir kadın teröristin havan topu yanında çekilmiş fotoğrafına yer
verildiği, bu fotoğraf altında "kimse bu topraklara el atamaz" başlıklı yazıda bölücü terör
örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan sözde birimi YPJ'nin sözde
ağır silah tabur komutanı olarak belirtilen teröristin "Türkiye şunu iyi bilsin: nasıl ki kobane
topraklarına el uzatmaya çalıştı, biz o eli indirdik, Efrin toprağını da ona bırakmayacağız. Bir
tek YPG ve YPJ savaşçısı kalana kadar; Türkiye Efrin'e el atamayacak." şeklindeki
açıklamalarının yer aldığı, yazıda görüldüğü gibi terör örgütünün ülkemize yönelik şiddet
içerikli tehditlerinin, örgütü meşru gösteren ve şiddet çağrısı yapan açıklamalarının aynen
paylaşıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye
uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları ile
yer verilen "Şengal'den Efrin'e Halklar Köprüsü" başlıklı yazıda Afrin'deki terörist unsurların
şiddet eylemlerinin "direniş" olarak nitelendirildiği ve bu terörist faaliyetlerin örgütün esas
bölücü amacına ulaşma noktasında kullandığı sözde "öz yönetim" argümanıyla övüldüğü,
Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için sözde "onbinlerin" protesto
eylemlerine çıktıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla
paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük
kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün
meşru ve masum gösterildiği, altıncı sayfanın sol üst kısmında "MLSBP Savaşçısı Yaşamını
Yitirdi" başlıklı yazıda Afrin'de bölücü terör örgütü saflarında terörist faaliyet gösteren bir
THKP-C terör örgütü mensubunun sözde "direniş" olarak belirtilen terörist eylemde, suç

ortağını kurtarmaya çalışırken öldüğüne dair bilgiye yer verildiği, bu sözde haberin veriliş
şekli, öldüğü bildirilen teröristin "savaşçı" olarak dile getirilmesi ve kullanılan kelimeler
dikkate alındığında terör örgütü mensubunun şiddet eylemi sebebiyle övüldüğünün açık
olduğu, aynı yazının altında "Nesrin Abdullah: Biz Milyonlarız" başlıklı yazıda Suriye'de
faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün, kadın teröristlerinin bulunduğu kanadı sözde YPJ
sözcüsünün yine Kobani'de Türk Ordusu'nun iyi bir ders aldığını, şimdi de Afrin'de ders
almaya devam edeceğini belirten örgütsel açıklamalarına yer verildiği, bu açıklamalarla terör
örgütünün ordumuza yönelik gerçekleştirdiği silahlı şiddet eylemlerinin övüldüğü, altıncı ve
yedinci sayfaların ortasında, alt kısımda terörist kıyafetli beş terör destekçisi kadının
fotoğrafının sol tarafındaki "hepimiz savaşacağız" başlıklı yazıda örgütün kadın yapılanması
olan YPJ teröristlerinin sözde "savaşçı" olarak dile getirilerek şiddete ve terörist eylemlere
çağrı içeren açıklamanın bulunduğu, aynı fotoğrafın sağ tarafında ise "Efrin Direniş Kalesidir"
başlıklı yazıda sözde Efrin savunma bakanı olduğu söylenen bir teröristin; Türk ordusunun
Afrin'de sivilleri katlettiği yönünde yalan açıklamalarına yer verilerek örgütün ve terörist
faaliyetlerinin meşru, örgüt mensuplarının da masum gösterilmeye çalışıldığı, yedinci sayfada
"Füzeler ne ABD ne de Rusya'nın" başlıklı yazıda YPG terör örgütünün sözde komutanı
sıfatıyla açıklama yapan bir teröristin Türk Ordusu'nun Afrin'de hezimete uğradığı, terör
örgütü karşısında hiçbir ilerleme kaydedemediği şeklinde gerçeğe aykırı, ordumuz aleyhine
ve YPG teröristlerinin şiddet eylemlerini övücü sözlerine aynen yer verildiği,
08/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Sel olup Ankara'ya akacağız" sürmanşeti
altında kamuoyunda "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla bilinen, Afrin'de PKK/KCK bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği
meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili bu operasyona karşı durmaya çalışan teröristler
"Efrin halkı meşru savunmada" şeklinde dile getirilerek teröristlerin meşru ve masum
gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt kısmında "Kadınlar Devrimine Sahip Çıkıyor" başlığı
altında PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve
sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve kadın teröristlerin fotoğraflarını taşıyan terör
destekçisi bir grup şahsın fotoğrafına yer verildiği, ikinci sayfada aynı fotoğraf ve başlıkla
verilen sözde haberde "YPJ onurumuzdur" denilerek bölücü terör örgütünün Suriye'de
faaliyet gösteren kadın teröristlerden oluşan sözde birimi YPJ'nin övüldüğü, kadın
teröristlerin "Rojava Devriminin" asıl öznesi olduğu söylemiyle bölücü terör örgütünün sözde
batı kürdistan (rojava) olarak benimsediği terörist ve bölücü amacın meşru gösterilmeye
çalışıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye
uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve kadın teröristlerin
fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi küçük bir grup kadın şahsın görseli yanında "Burası
Çiyaye Kurmenç" başlığı altında Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği ve bu sözde direnişin sokaklara dökülen fotoğraftaki küçük grup gibi
sözde "onbinlerce" halk tarafından desteklendiğinin belirtildiği, bu yürüyüşlere sözde
"onbinlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye
çalışıldığı, sayfa ortasında sözde "QSD Savaşçısı" olduğu belirtilen silahlı bir YPG teröristinin
fotoğrafına yer verildiği, silahlı terörist, savaşçı olarak dile getirilerek meşru gösterilmeye
çalışıldığı ve örgütün silahlı şiddet eylemlerine katılıp sözde "QSD Savaşçısı" olmanın
özendirildiği ve teşvik edildiği, altıncı sayfada "20. Gün TSK/ÖSO Çöküşte" başlıklı yazıda
Afrin'de ordumuzun yürüttüğü meşru harekat sözde "işgal" olarak dile getirilerek Afrin'deki
silahlı teröristlerin silahlı eylemlerinin övüldüğü ve bu eylemler sayesinde sanki Türk
Ordusu'nun hezimete uğradığı yönünde gerçek dışı açıklamalara haber verildiği, bu gibi asılsız

haberlerle terör örgütüne moral ve destek sağlamanın amaçlandığı, yedinci sayfada "Anneler
evlatlarına direnişi pişiriyor" başlıklı yazıda birlikte yemek yapan bir grup kadına ait fotoğraf
eşliğinde sanki Afrin'de Ordumuza karşı duran silahlı teröristlerin bu fotoğraftaki gibi masum
halk olduğu, çocukların anneleriyle birlikte sözde işgalci güçlere karşı nöbet tuttukları gibi
gerçek dışı bilgilere yer verildiği, böylelikle Afrin'deki silahlı teröristlerin masum ve meşru
gösterilmeye çalışıldığı, zira yazı içeriğinde de terörist saldırılarının açıkça sözde meşru
savunma şeklinde belirtildiği, dokuzuncu sayfada "Özgürlük Yürüyüşü Başlıyor" başlıklı
yazıda; PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt sempatizanları
tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı
terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan
nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia edilen bir
yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta üstlerinde terörist başının
fotoğrafları bulunan yelekler ve büyük bir pankartla yürüyen bir grup kadının yer aldığı, aynı
sayfanın sol tarafında "Özyönetim direnişçilerini anıyoruz" başlıklı yazıda 2016 yılında Cizre
ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma amacını taşıyan çukur kazma, barikat kurma, bu çukur ve barikatlara
tuzaklamalı bomba yerleştirme, güvenlik güçlerine yönelik silahlı, bombalı ve roketatarlı
saldırılar düzenleme şeklinde sözde öz yönetim ve özerklik ilanlarıyla gerçekleştirdikleri
eylemlerin sözde yıl dönümünde anılarak övüldüğü, terör örgütünce belirtilen dönemde
gerçekleştirilmeye çalışılan kaos ortamına karşı güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen meşru
müdahalelerin "katliam" olarak belirtilmek ve eylemlere katılan silahlı teröristlerin de sözde
"öz yönetim direnişçileri" olarak dile getirilip saygıyla anıldıkları açıklanmak suretiyle terör
örgütünün ve belirtilen dönemdeki terörist şiddet eylemlerinin açıkça sahiplenildiği ve meşru
gösterilmeye çalışıldığı, bu gibi şiddet ve kaos eylemlerine katılımın teşvik edildiği,
09/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "komploya karşı yürüyüş başladı" sürmanşeti
altında PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt sempatizanları
tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı
terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan
nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia edilen bir
yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta ellerinde terörist başının
fotoğraflarından oluşturulmuş pankartlar taşıyan bir grup terör destekçisi kadının bulunduğu,
sürmanşet altındaki yazıda yürüyüşte "Efrin direnişinin de selamlandığı" hususu belirtilerek
Afrin'de ordumuzun gerçekleştirdiği meşru harekata karşı duran terör örgütünün "direniş"
söylemiyle meşru gösterilmeye çalışıldığı ve "selamlanma" söylemiyle de teröristlerin
sahiplenildiği, ilk sayfa ortasında "21. Gün: Kilis'te ambulanslar" başlığı altında Afrin
harekatında şehit olan 2 askerimizle ilgili olarak "ordumuzun terör örgütü karşısına ağır
kayıplar verdiği, ölü sayısının aslında 20 olduğu ancak TSK'nın 2 askerin öldüğünü duyurduğu"
şeklinde yalan haberlere yer verildiği, bu sayede Türk Ordusu karşısında zor durumda olan
terör örgütüne moral ve destek sağlamak amacıyla Ordumuzu güçsüz olduğu algısının
oluşturulmaya çalışıldığı, bu haberin hemen sağ tarafında bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı YPG amblemi içeren bir kumaş parçası ve zırhlı araç görseliyle verilen yazıda terör
örgütünün sözde "Cizir Fırtınası Hamlesi" isimli terörist eylemlerinin övüldüğü, sayfanın alt
kısmında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kadınlara yönelik oluşumlarının simge ve
sembollerini taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın görseli altında, "Kız kardeşlerimize
sesleniyoruz" başlığında bölücü terör örgütünün Afrin'de faaliyet gösteren "Kongreya Star
Efrin" isimli kadın yapılanmasının, Afrin'de Türk Ordusunun etkisiz hale getirmek için meşru

harekat düzenlediği terörist unsurların desteklenmesi için yaptığı eylem çağrısına yer
verildiği, aynı sayfada "camiler bile bombalanıyor" başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili
olumsuz bir algı oluşturma amacıyla Türk Ordusunun Afrin Harekatı'nda sivilleri, camileri,
barajları, hastaneleri ve okulları hedef aldığı yönünde asılsız sözde haberin paylaşıldığı, bu
sayede gerçek dışı bir algıyla bölücü terör örgütü lehine kamuoyu ve uluslararası destek
sağlamanın çalışıldığı, ikinci sayfanın üst kısmında terör örgütünün kadın yapılanmasının ilk
sayfasındaki eylem çağrısına daha detaylı şekilde yer verildiği, "Kongreya Star'dan dünya
kadınlarına çağrı" başlığı altında kadın teröristlerin sözde savunma amacıyla
silahlandıklarından övgüyle bahsedilerek terörist amaçlar uğruna silahlanmanın ve terörist
yöntemlere başvurmanın teşvik edildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör
örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah
Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi küçük bir grubun görseli altında "Halklar
Zafere Kadar Eylemde" başlığıyla Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "Çağın
Direnişi" olarak nitelendirildiği ve bu sözde direnişin sokaklara dökülen halk tarafından her
gün desteklendiğinin belirtildiği, bu şekilde terör örgütünün Türk Ordusuna karşı
gerçekleştirdiği şiddet eylemleri "Çağın Direnişi" şeklinde dile getirilerek açıkça övüldüğü ve
bu eylemlerin çok büyük kitlelerce desteklendiği, çağın en önemli olaylarından biri olduğu
algısıyla bu terörist eylemlere katılmanın özendirildiği, belirtilen yazının sağ tarafında terör
örgütünün KCK çatı örgütlenmesinin KJK (Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın
yapılanmasının "Direnişi Büyütme Zamanı" başlıklı terörist eylemlere katılma çağrısına yer
verildiği, yedinci sayfanın alt kısmında verilen "Cami İmamı: Türk Devleti İman Yoksunu"
başlıklı yazıda sözde imam olarak belirtilen terör destekçisi bir şahsın Türk Ordusunun Afrin
Harekatı kapsamında Cindirese'de cami ve sivil evleri hedef aldığı yönünde ordumuz aleyhine
olumsuz bir algı oluşturma ve terör örgütünü meşru gösterme amacına yönelik asılsız
açıklamalarına yer verildiği, aynı sayfanın sağ alt köşesinde "Bokan Stadyumu: Biji
berxwedana Efrin'e - çok yaşa Afrin direnişi" başlıklı yazıda, İran ülkesinin bir şehri olan
Bükan'dan, terör örgütünün bölücü amacını gösterecek şekilde bir doğu kürdistan kenti
olduğu belirtilmek suretiyle, fotoğraftan da anlaşılacağı üzere bu şehirdeki küçük bir
stadyumdaki maçta terör destekçisi bir grup seyircinin sözde "binlerce" algısıyla belirtilerek
"Kahrolsun Türkiye, çok yaşa Efrin direnişi, Efrin direnişini selamlıyoruz, Efrin yalnız değil,
Efrin'in arkasındayız, Kahrolsun Erdoğan" sloganlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
terörist unsurlara yönelik başlattığı meşru harekatın sözde protesto edildiğinin bildirildiği,
sözde haberde ordumuzun meşru harekatından "Türk Devleti'nin başlattığı işgal saldırıları"
olarak bahsedildiği, ayrıca aynı bölümde belirtilen terör destekçisi grubun "çok yaşa YPG
direnişi, çok yaşa YPJ direnişi" ibareli, bölücü terör örgütünün Suriye uzantılarını meşru
gösteren pankartları açtıklarının belirtildiği, bu sözde haberle açıkça terör örgütünün Afrin'de
gerçekleştirdiği şiddet eylemlerinin bir futbol maçında dahi desteklendiği algısıyla meşru
gösterilmeye çalışıldığı, dokuzuncu sayfada PKK/KCK bölücü terör örgütünü simgeleyen
kumaş parçası etrafında daha önce ölmüş örgüt mensuplarının fotoğraflarının yer aldığı
sözde anma töreniyle ilgili görselin paylaşıldığı, bu görselle birlikte "öz yönetim direnişçileri
anıldı" başlıklı yazıda terör örgütünün bölücü hedefi sözde öz yönetim söylemiyle örgüt
mensuplarının övüldüğü, aynı sayfanın alt kısmında yer alan "Çele'de Eylem" başlıklı yazıda;
PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından Hakkari ilimiz Çukurca ilçesi kırsalındaki bir üs
bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerimizin şehit olduğu olayla ilgili olarak,
sözde "gerilla" şeklinde belirtilen terör örgütünün uzantılarından HPG teröristlerinin
Askerlerimize yönelik gerçekleştirdikleri füzeli saldırıda 6 kişinin öldüğü yönünde gerçeği

yansıtmayan sözde haberin bildirildiği, bu yazıyla terör örgütünün Askerlerimize yönelik
nedensiz şekilde gerçekleştirdikleri roketli saldırı sözde normal bir eylem algısıyla haber adı
altında verilerek terör örgütünün bu gibi şiddet içerikli yöntemlerinin meşru gösterilmeye
çalışıldığı,
10/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Diz çöktüremezsiniz" manşeti altında zafer
işareti yapan silahlı yaşlı bir şahıs ve bir çocuk fotoğraflarıyla Afrin'deki terörist unsurlar
sözde masum halk olarak belirtilip Türk Ordusuna karşı gerçekleştirilen terörist eylemlerin
sonuna kadar devam edeceği tehdidine aynen yer verildiği, söz konusu silahlı yaşlı şahıs ve
çocuk fotoğraflarıyla Afrin'de sözde savunma yapan, aslen bölge halkının huzurunu ve
güvenliğini bozan terörist unsurların masum ve yerel halk olarak gösterilmeye çalışıldığı, bu
şekilde terör örgütünün masum ve meşru şekilde lanse etmenin amaçlandığı, aynı sayfada
"yenilgi hırsıyla sivillere bomba" başlıklı yazıda Afrin harekatında ağır kayıplar veren Türk
Ordusu tarafından masum sivillerin katledildiği yönünde gerçeğe aykırı, terör örgütü lehine
kamuoyu oluşturma ve örgütü meşru gösterme amaçlarına yönelmiş açıklamaların yer aldığı,
aynı sayfada "Özgürlük Yürüyüşü Devam Ediyor" başlıklı yazıda PKK/KCK bölücü terör
örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt sempatizanları tarafından kullanılan, terör
örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri
sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet
yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve
sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta terörist başını simgeleyen kumaş parçaları ve
Afrin'deki terörist unsurları destekleyen büyük bir pankartla yürüyen bir grup kadının yer
aldığı, ikinci sayfada "Avesta Xabur Taburu Kuruldu" başlıklı yazıda Afrin'de faaliyet gösteren
silahlı kadın teröristlerden Ordumuza yönelik terörist eylemler gerçekleştirmek üzere sözde
bir taburun kurulduğu yönünde bölücü terör örgütünün "Kongreya Star" isimli Suriye kadın
yapılanmasının örgütsel açıklamasına aynen yer verildiği, bu açıklamaya göre yeni kurulan
sözde tabura Afrin harekatında ordumuza karşı intihar saldırısı gerçekleştiren ve örgütsel
ideolojide Zerdüştlüğün de sembolü olarak kullanılan, YPG'nin kadın kolu YPJ içerisindeki
"Avesta" isimli veya kod adlı kadın teröristin isminden esinlenerek sözde "Şehit Avesta Xabur
Taburu" isminin verildiğinin duyurulduğu, bu silahlı kadınlardan oluşan terörist grup sanki
düzenli bir ordu birliğiymiş gibi tabur ismiyle belirtilmek suretiyle terörist grubun meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca grubun isminde Avesta isimli veya kod adlı kadın terörist sözde
şehit nitelemesiyle belirtilip terör örgütünün amaçları uğrunda ölenler kahramanlaştırılmak
suretiyle bu silahlı terörist gruba katılımın ve terör örgütünün şiddet içerikli yöntemlerine
başvurmanın teşvik edildiği, nitekim açıklamanın devamında da sözde "direniş" söylemi
altında terör örgütünün desteklenmesi çağrısının da yapıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda
"Erdoğan'ın Sonu Efrin Önlerinde Olacak" başlığı altında Afrin Harekatı'nda Türk Ordusu'nun
terörist unsurlar karşısında hezimete uğradığı yalan haberiyle bölücü terör örgütünün sözde
"direniş" olarak nitelendirilen şiddet eylemlerinin övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı,
aynı sayfaların orta kısmında silahlı bir kadın teröristin görseli eşliğinde "Halkımızın gönlü
rahat olsun" başlığıyla Afrin Harekatı'nda Ordumuza karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren
bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları YPG ve YPJ teröristlerini övücü, açıkça bu teröristleri
sözde "Savaşçı" olarak dile getirerek meşru gösteren, ayrıca teröristlerin Ordumuza karşı
büyük bir başarı elde ettiği, 200 askerimizin öldürüldüğü yalanlarıyla Afrin'deki terörist şiddet
eylemlerine katılımı özendiren yazıya yer verildiği, aynı yazı içerisinde YPJ mensubu bir kadın
teröristin ve YPG mensubu bir erkek teröristin; morallerinin yüksek olduğu, Ordumuza karşı
darbe vurarak başarı elde ettikleri, halklarının gönüllerinin rahat olması gerektiği, sözde

işgalci güçleri yok edeceklerine dair açıkça kendi terörist faaliyetlerini öven ve meşru
gösteren açıklamalarına yer verildiği, her iki sayfanın alt kısımlarına denk gelecek şekilde
paylaşılan büyük bir fotoğrafta terör örgütü YPG ibareli flama taşıyan tek sıra halindeki silahlı
teröristlerin yer aldığı, bu görsel yanında "YPG Avrupa'daki yürüyüşü selamladı" başlıklı
yazıda, sözde düzenli bir orduymuş algısı oluşturarak meşru gösterme amacıyla "YPG Efrin
Komutanlığı" şeklinde ismi uydurulan terörist oluşumun Türk Ordusu'nun meşru Afrin
Harekatı'nı işgal ve soykırım olarak gösteren, kendi terörist faaliyetlerini öven ve Ordumuz
karşısında zor durumdaki örgütün Uluslararası destek arayışı içerisinde olduğunu gösteren
örgütsel açıklamasına yer verildiği, bu terör örgütü açıklamasının hemen altında da bahsi
geçen fotoğraftaki YPG teröristleri sözde "QSD Savaşçıları" olarak belirtilip bu teröristlerin
Ordumuza ait bir dozeri imha ettikleri sözde haberine yer verildiği, bu şekilde açıkça sözde
savaşçı olarak dile getirilen terörist unsurların meşru gösterilmeye çalışıldığı, gazetenin
dokuzuncu sayfasında PKK/KCK bölücü terör örgütü liderlerinden sözde PKK yürütme
komitesi üyesi sıfatıyla belirtilen Murat Karayılan ve sözde KCK yürütme konseyi üyesi
sıfatıyla belirtilen Rotinda Engin'in Türk Ordusu'nun meşru Afrin Harekatı'nı işgal ve soykırım
olarak gösteren, terörist eylemleri ise "Çağın Direnişi" olarak belirten, kendi terörist
faaliyetlerini öven ve Ordumuzun harekatının hezimetle sonuçlandığı yalanını dile getiren,
terörist faaliyetlere katılım ve bu faaliyetleri destekleme çağrısı yapan örgütsel
açıklamalarına yer verildiği,
11/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; bir mezar önünde silahlı şekilde poz vermiş
şahsın fotoğrafı eşliğinde "Nuri Dersimi'nin torunları geçit vermiyor" manşetiyle sözde
efsanevi kürt lideri bir şahsın torunları olarak belirtilen, Afrin'de faaliyet gösteren bölücü
terör örgütü mensuplarının, Türk Ordusu'na karşı gerçekleştirdikleri terörist şiddet eylemleri
sözde "tarih yazan direniş" olarak gösterilmek suretiyle terör örgütünün övüldüğü ve meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca aynı sayfanın orta kısmında yüzleri maskeli birkaç silahlı
teröristten oluşan gruba ve bir cemevine ait görsellerle verilen "Başur'lu Gençler: Efrin'e
gidiyoruz" ve "Mabetalı Aleviler: Direniş yolundayız" başlıklı sözde haberlerde, Afrin'de
Ordumuza karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren terörist saflara çok sayıda gencin ve
Alevilerin katıldıklarının belirtildiği, böylelikle sanki örgüte katılım yapan geniş bir tabana
yayılmış kitleler olduğu yalanıyla terör örgütüne katılımın ve örgütün terörist şiddet
eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği, aynı sayfada "Enternasyonalistlerin yürüyüşü 3'ncü
gününde" başlıklı yazıda PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt
sempatizanları tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu
olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah
Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia
edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta terörist başını ve
terör örgütünü simgeleyen kumaş parçaları ve Afrin'deki terörist unsurları destekleyen büyük
bir pankartla yürüyen bir grup şahsın yer aldığı, ikinci sayfada silahlı üç kadın teröristin
bulunduğu büyük bir fotoğraf eşliğinde Afrin'de şiddet eylemleri gösteren kadın teröristlerin
açıkça sözde "kahraman" olarak dile getirildiği, fotoğraftaki gibi kadın teröristleri övücü bir
yazıya yer verildiği, beşinci sayfada bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın arkasında
PKK amblemi yer alan fotoğrafı eşliğinde tam sayfa halinde kendisini ve terör örgütünü
meşru gösteren bir kısım açıklamalarına yer verildiği, altıncı sayfada bir kısım silahlı
teröristlerin görsellerine yer verildiği, yedinci sayfada PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve
örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın
fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların görselleri ile "Halklar Efrin'le yürüyor" ve

"Kuzey Suriye zafere kadar eylemde" başlıkları altında Afrin'de faaliyet gösteren terörist
unsurları destekleyen ve öven, terör örgütünün şiddet eylemlerini sözde "direniş" olarak
belirten yazılara yer verildiği, aynı sayfanın alt kısmında "Cizir Fırtınası şehitleri sonsuzluğa
uğurlandı" başlıklı sözde haberde Afrin Harekatı'nda etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin
sözde "savaşçı" ve "şehit" olarak belirtildiği, ölen bu teröristlerin sözde "YPG şehitliğine"
defnedildiğinin açıklandığı, açıkça terör örgütünün ismiyle anılan teröristlerin örgütün çıkar
ve hedefleri doğrultusunda ölmüş olmaları sayesinde sözde şehitlik mertebesine ulaştıkları
belirtilmek ve böylece bu teröristler kahramanlaştırılmak suretiyle bunlar gibi örgüte katılıp,
silahlı eylemlerde ölene kadar yer almanın ve bu sayede sözde "şehit" olmanın özendirildiği,
aynı sayfanın en altında "Gelsinler Bakalım" başlıklı yazıda Afrin'in bir köyünde sözde masum
yerli halkın silahlanıp Ordumuza karşı savaşmakta olduğu yönünde terör örgütüne destek
algısı oluşturma ve meşru gösterme amacını taşıyan sözde röportajlara yer verildiği, bu silahlı
şahısların ordumuzun köylerde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkesi katlettiği şeklindeki
yalan açıklamalarının belirtildiği, hatta köy imamı denilen bir kişinin de açıkça; YPG ve YPJ
sözde savaşçılarına dua ettiği ve bu teröristler sayesinde köylerinde oturabildikleri şeklindeki
sözlerinin aynen verildiği, bu sözde röportajlarla Afrin'de bölge halkının huzurunu ve
güvenliğini bozan terörist unsurlara yönelik yürütülen harekatta teröristlerin masum halk
tarafından da desteklendiği şeklinde örgüt lehine algı oluşturulmaya, terör örgütünün
masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, gazetenin son sayfasında "Çevreciler Efrin'e Sessiz
Kalmamalı" başlıklı yazıda sözde "Mezopotamya Ekoloji Hareketi" isimli bir oluşumun
çevrecilik kisvesi altında terör örgütünü destekleyen açıklamasına yer verildiği, şöyle ki
açıklamada öncelikle terörist unsurlara yönelik sınır güvenliğimiz ve bölge halkının huzuru
için Türk Ordusunca gerçekleştirilen Uluslararası hukuktan doğan haklarına uygun harekat,
terörist unsurlar egemen bir devlet gücüymüşcesine savaş olarak nitelendirildiği, bu şekilde
terör örgütünün Suriye uzantılarına meşru bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı, ayrıca "Bu
savaşı başlatanlar ve körükleyenler nezdinde insan hayatı, çevre ve ekosistemin bir değerinin
olmadığını biliyoruz. Bu halleriyle ekosistemden ve hayattan koptuklarını ve savaşlarına
devam edeceklerini görüyoruz." şeklindeki nefret söylemiyle sanki terör örgütü çevreci
kaygılar taşıyormuş gibi harekatta Ordumuzun çevreye zarar verdiği yönünde olumsuz algı
oluşturmanın ve terör örgütünü çevrecilik adı altında meşru göstermenin amaçlandığı, sonuç
kısmında da yine çevrecilik kisvesi altında Afrin'deki terörist unsurlara sahip çıkmaya çağrı
yapıldığı,
12/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasının sağ alt tarafında; PKK/KCK bölücü terör
örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt sempatizanları tarafından kullanılan, terör
örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri
sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet
yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve
sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta ellerinde bölücü terör örgütünü ve uzantılarını
simgeleyen kumaş parçalarıyla yürüyen birkaç şahsın yer aldığı, yine ilk sayfada "Efrin
Vietnamlaşıyor" başlıklı yazıda YPG terör örgütünün sözde komutanı sıfatıyla açıklama yapan
bir teröristin Afrin'in Türk Ordusu için Vietnam olacağı yönündeki tehdit içerikli açıklamasına
aynen yer verildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün
Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi şahısların fotoğrafları
ile yer verilen "Her Sokak Efrin" , "Halklar yürüyüşü büyüyor" ve "Başur: Bu Ulusal Direniş"
başlıklı yazılarda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak
nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör

örgütünün desteklenmesi için sözde "onbinlerin" protesto eylemlerine çıktıklarının
belirtildiği, bu sözde haberlerden "Her Sokak Efrin" başlıklı yazıda kullanılan terör destekçisi
kalabalıkla ilgili fotoğrafın, 11/02/2018 tarihli gazete nüshasının yedinci sayfasında "Halklar
Efrin'le yürüyor" başlıklı yazıda kullanılan fotoğraf ile aynı olduğu, açıkça görüldüğü gibi daha
önce kullanılmış aynı fotoğraflarla sanki her gün sokaklara kalabalık terör destekçilerinin
çıktığı algısı oluşturularak ve örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu
yürüyüşlere sözde onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce
desteklendiği yönünde hiç şüphesiz gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün
meşru ve masum gösterildiği, bu yönde eylem çağrılarının yapıldığı, altıncı sayfanın ortasında
omzunda roketatar olan bir teröristin fotoğrafı eşliğinde "Çocuklara TSK bombası" başlıklı
yazıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla
ilgili olumsuz bir algı oluşturma amacıyla ordumuzun Afrin'de sivilleri ve çocukları katlettiği
şeklinde yalan haberlere yer verildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG'nin masum ve haklı gösterilmeye çalışıldığı,
13/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Özgürlük Yürüyüşçüleri BM'ye Doğru"
sürmanşeti altında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt
sempatizanları tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu
olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda bulunan
Abdullah Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı
iddia edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta örgütsel
kumaş parçaları ve pankartlar taşıyan terör destekçisi küçük bir grubun yer aldığı ancak bu
grubun sözde "binlerce" kişi olduğu yalanıyla bu gibi örgütsel eylemlere büyük kitlelerin
katıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığı, ikinci sayfada "güneşe dokunan kadınlar" başlığı
altında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için ve örgütsel amaçlar uğruna kendini yakan
kadın örgüt mensuplarından övgüyle bahsedildiği, örgüt liderinin konuyla ilgili açıklamasıyla
sözde "kutsal şehit" olarak belirtilen bu örgüt mensupları gibi terör örgütünün amaçları
uğruna kendini feda etmenin özendirildiği, kendini yakabilen insanın bir orduyu yakabileceği
dile getirilerek şiddet eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği, altıncı sayfanın orta kısmında
silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde verilen "25. Gün: QSD SİHA düşürdü", "QSD: 862
asker ve ÖSO'cu yaşamını yitirdi" ve "Akar sınıra niye koşuyor" başlıklı sözde haberlerde
bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG sözde QSD olarak belirtilmek suretiyle örgütün
ordumuza sözde ağır kayıplar verdirdiği bir kısım şiddet eylemlerinden övgüyle bahsedildiği,
hatta YPG terör örgütünün sözde resmi sözcüsü sıfatıyla belirtilen bir teröristin yine YPG
terör örgütü mensuplarının Türk Ordusu'na sözde "büyük darbeler" vurduğu yalanıyla
kaleme alınmış örgütü öven ve meşru gösteren örgütsel açıklamasına yer verildiği, yedinci
sayfada "Efrin halkı evlatlarını uğurladı" başlıklı sözde haberde Harekatta etkisiz hale getirilen
silahlı teröristlerin sözde "savaşçı" ve "şehit" olarak belirtildiği, bir kalabalığın fotoğrafıyla bu
teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanı kullanılarak örgüte
moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, cenaze töreni yapılan bu
teröristlerin örgütsel şiddet eylemleri "kahramanca direniş" olarak belirtilmek suretiyle bu
gibi eylemlere başvurup sözde kahramanlaşmanın ve şehit olmanın teşvik edildiği,
dokuzuncu sayfa "Direnişçi irade kazanacak" başlığı altında terör örgütünün bilinen
liderlerinin üzerinde örgüt amblemi bulunan kumaş parçasıyla çekilmiş fotoğrafı eşliğinde
"KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği) Genel Başkanlık Konseyi" olarak belirtilen bölücü terör
örgütü çatı yapılanmasının "direnişçi irade" ve "önder apo'yu sahiplenmek" söylemleriyle

terörist yöntemlere başvurmayı teşvik eden, terörist ideolojiyi meşru gösteren örgütsel
açıklamaya yer verildiği,
14/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; sürmanşette "Adımlar Efrin ve Öcalan için..."
başlığı altında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt
sempatizanları tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu
olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda bulunan
Abdullah Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı
iddia edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, fotoğrafta örgütsel
kumaş parçaları ve pankartlar taşıyan terör destekçisi küçük bir grubun yer aldığı ancak bu
grubun sözde "binlerce" kişi olduğu yalanıyla bu gibi örgütsel eylemlere büyük kitlelerin
katıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığı, manşet altında "Bombalar Düşerken Yürüyorlar"
başlığıyla, PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'nin simge ve
sembollerini, "avesta xabur" isimli veya kod adlı intihar saldırısı gerçekleştirmiş bir kadın
teröristin fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup kadının görseli eşliğinde terör
örgütünün Afrin'deki unsurlarının protesto eylemlerine katılmış sözde "onbinlerce" kişi
tarafından desteklendiği yönünde gerçek dışı algı ve örgüte moral oluşturma amacına yönelik
sözde habere yer verildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda silahlı terörist fotoğrafları, terör
örgütü sembolleri ve terörist başının fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi grupların
fotoğrafları eşliğinde verilen "Milli ve Yerli fiyasko" başlıklı yazıda Afrin'de faaliyet gösteren
terörist unsurların Türk Ordusu'na sözde darbe vurduğu, ordumuzun terör örgütü karşısında
ilerleme kaydedemediği, sadece "tavuk kümeslerinin" ele geçirilebildiği yönünde
küçümseyici ve gerçeğe aykırı sözde haberlerle terör örgütünün övüldüğü, bu sayfalardaki
haberlerde YPG ve YPJ üyesi silahlı teröristlerin sözde "kahraman savaşçılar" olarak dile
getirilmek suretiyle silahlı örgüt mensuplarının övüldüğü ve terör eylemlerine başvurmanın
teşvik edildiği, bu sayfaların özellikle alt kısmında yan yana sıralanan yazılarda zerdüştlerin,
arapların, avukatların, öğrencilerin, sözde din komitesi adı altında açıklama yapan bir kısım
terör destekçilerinin, göçmenlerin ve ayrıca yedinci sayfada "tüm inançlar Efrin'in yanında"
başlığıyla belirtilen sözde "Mezopotamya İnanç Kurumları Komitesi" adı altında açıklama
yapan Sünni, Alevi, Ezidi ve Süryani temsilcilerinin dahil oldukları algısı verilen sözde geniş bir
toplumsal mutabakatın Türk Ordusu'nun Afrin'de sivilleri katlettiği yalanı bahane gösterilerek
bölücü terör örgütünü desteklediklerinin belirtildiği, bu şekilde terör örgütünün bu kadar
geniş toplumsal alana yayılan kitlelerce desteklendiği algısıyla terör örgütünün meşru
gösterilmeye çalışıldığı gibi sivil katliamı yalanlarıyla terör örgütü lehine destek ve kamuoyu
oluşturmanın amaçlandığı, sözde din veya inanç "komitesi" olarak belirtilen bir kısım örgüt
uzantılarının terör örgütünü din kisvesi ve sömürüsü altında destekleyen sözlerine yer
verildiği, dokuzuncu sayfada "Öcalan barış istiyor biliyoruz" başlıklı, gazete çalışanlarından
şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun haberinde Avrupalı sol parlamenterlerin PKK/KCK bölücü
terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı bir terörist olarak görmedikleri ve PKK'nın da bir terör
örgütü olmadığını bildikleri yönündeki terör örgütünü meşru gösterme amacına yönelik
açıklamalara yer verildiği, aynı sayfanın alt kısmında ağır silahlı bir örgüt mensubunun
kırsalda çekilmiş fotoğrafı eşliğinde verilen "Zaxo'da askeri üsse eylem" başlıklı sözde
haberde HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Kuzey Irak'taki
askeri üslerimize, ayrıca bir kısım güney doğu il ve ilçelerimizde gerçekleştirdiği terörist
şiddet eylemiyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının
bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde haberde Şırnak ve Hakkarı
illerimiz ile Çukurca ve Uludere ilçelerimiz PKK/KCK terör örgütünün bölücü amaçlarına

uygun olarak kürtçe isimlerle, Kuzey Irak toprakları ise aynı şekilde sözde "güney kürdistan"
söylemiyle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör eylemlerinin meşru gösterilmeye
çalışıldığı, onuncu sayfada yine omzunda terör örgütü YPG arması bulunan ağır silahlı bir
terörist fotoğrafı paylaşılarak örgüt katılımın ve terör eylemlerine başvurmanın teşvik
edildiği,
15/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Komplo Kaybediyor Öcalan Kazandırıyor"
manşeti altında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün simgesi ve sembolü olarak örgüt
sempatizanları tarafından kullanılan, terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu
olduğu kanlı terörist şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda bulunan
Abdullah Öcalan nezdinde örgütü ve şiddet yöntemlerini övmek amacıyla sözde "dünyanın
bir çok yerinde" yapıldığı iddia edilen bir yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer
verildiği, fotoğrafta örgütsel kumaş parçaları ve pankartlar taşıyan terör destekçisi küçük bir
grubun yer aldığı ancak bu grubun sözde "binlerce" kişi olduğu yalanıyla bu gibi örgütsel
eylemlere büyük kitlelerin katıldığı algısının oluşturulmaya çalışıldığı, beşinci sayfada "KJK:
Komplocular büyük kaybetti" başlığı altında terör örgütünün bir kısım kadın üyelerinin
kırsaldaki terörist kıyafetleriyle çekilmiş fotoğrafı eşliğinde, bölücü terör örgütünün KCK çatı
örgütlenmesinin KJK (Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın yapılanmasının ve örgütün bir
kısım diğer kadın uzantılarının; terörist başı Abdullah Öcalan'ı, terörist ideolojisi temelinde
öven ve "mücadele yükseltme" adı altında terör faaliyetlerini artırma çağrısı yapan örgüt
açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfada silahlı ve maskeli terörist fotoğrafları eşliğinde "27.
Gün Zeytin Dalı 37 köye sıkıştı", "Birçok cephede çatışmalar", "Zaxo'da 22 asker yaşamını
yitirdi" ve "Enternasyonalist savaşçılar: Efrin sadece Efrin değil" başlıklı yazılarda bölücü terör
örgütünün Afrin'de ve Kuzey Irak'taki şiddet eylemlerinden övgüyle bahsedildiği, özellikle
Afrin'deki terörist unsurların eylemleri "halkın meşru savunması" olarak dile getirilerek
meşru gösterilmeye çalışıldığı, örgüte sözde "enternasyonal savaşçı" denilen yabancı
teröristlerin de katıldıkları algısıyla terör eylemlerine katılmanın teşvik edildiği, aynı sayfada
"Türk Devlet'i İslamı Karalıyor" başlıklı yazıda sözde "güney kürdistan islami birlik
parlamenteri" sıfatıyla belirtilen bir terör destekçisinin; Türk Ordusu'nun Afrin'de "İslam
dinini benimsemiş bir halka" saldırdığı algısıyla terör örgütünü din kisvesi ve sömürüsü
altında destekleyen sözlerine yer verildiği, sürekli zerdüştlük vurgusuyla ön plana çıkan sözde
"Efrin Direnişi" eylemlerini gerçekleştiren teröristlerin bu sefer de "İslam dinini benimsemiş
bir halk" söylemiyle gündeme geldikleri, Afrin Harekatı karşısında her türlü toplum kesimi,
meslek grubu ve farklı Dinleri söylemlerine alet etmeyi alışkanlık haline getirmiş terör
örgütünün bu sefer de İslamiyet adı altında destek arayışına girdiği, yedinci sayfada "Çocuğu
için cephede" başlığı altında silahlı kadın teröristlerin fotoğrafı eşliğinde verilen dosyamızın
şüphelilerinden Erin ÇAKSU'nun haber yazısında bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları
YPG ve YPJ ile birlikte hareket eden, adını terör örgütünün Suriye üzerindeki amaçlarına
uygun olarak Rojava (batı) söyleminden alan sözde "Rojava Kadın Asayiş üyeleri" şeklinde
belirtilmiş terör örgütü üyelerinin meşru bir kolluk birimi gibi gösterilerek övüldüğü ve bu
kadın örgüt mensuplarının masum göstermeye çalışıldığı,
16/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün
Suriye uzantısı YPG/YPJ'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın
fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi küçük grupların görsellerinin paylaşıldığı, "Kobane'den
Cenevre'ye tek ses" başlıklı sözde haberde terör örgütünü ve sorumlu olduğu kanlı şiddet
eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda hükümlü olan terörist başını sözde

"görkemli" bir yürüyüşle "yüzbinlerce" kişinin desteklediğinden övgüyle bahsedildiği, bu
yazının hemen yanında "Bomba altında Cinderese'ye akın" başlıklı sözde haberde de
PKK/KCK bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan bahisle Afrin'deki terörist unsurları
sözde "binlerce" kişinin protesto eylemleriyle desteklediğinin belirtildiği, örgüt destekçisi
küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde binlerce ve yüzbinlerce
kişinin katıldığı yalanlarıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği yönünde
açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği,
dördüncü sayfada terörist başının portresini taşıyan iki silahlı kadın teröristin fotoğrafı
eşliğinde "Onun felsefesi ile örgütlendik" başlıklı yazıda; terör örgütünün "Şengal Direniş
Birlikleri" isimli bir uzantısının, örgütün asıl bölücü amacına ulaşmak amacıyla kullandığı
şiddet yöntemleriyle ilgili sözde "öz yönetim" ve "öz savunma" söylemlerini kullanarak terör
örgütünün bölücü ideolojisi ve örgüt liderini bu terörist ideoloji temelinde öven ve meşru
gösteren örgütsel açıklamaya yer verildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda bölücü terör
örgütünün simgeleri ve silahlı terörist fotoğrafları eşliğinde sözde "savaşçı" olarak dile
getirilen YPG ve YPJ teröristlerinin Afrin'de Türk Ordusu'na karşı "ağır darbe" vurduğu
yalanıyla terör eylemlerinin övüldüğü, sözde "çağın direnişi" söylemiyle terör eylemlerinin
meşru gösterilmeye çalışıldığı, terör örgütüne Afrin'de Arapların ve feministlerin de destek
verdiğine dair haberlerle örgütün sözde farklı milletten ve toplumsal kesimden gruplarca
desteklendiği algısıyla örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın, örgüte katılımı ve desteği
artırmanın amaçlandığı, yedinci sayfada "Ruhunu Satmış Düşman" başlıklı yazarı belirsiz köşe
yazısında; Afrin'de Türk Ordusu saflarında terör örgütüne karşı savaşırken sözde YPG/YPJ
savaşçısı olarak övülen teröristlere esir düştüğü belirtilen bir şahsın terör örgütü tarafından
tedavisinin yaptırıldığı, eline masrafı çok olmasına rağmen örgüt tarafından platin takıldığı,
bu şahsın Türk Ordusu tarafından kandırıldığının kendisine anlatıldığı, şahsın babasının
kendisine yapmadığı iyiliği teröristlerin yaptığı şeklinde açıkça terör örgütünü şirin ve
hümanist gösterme çabalarına dönük, silahlı terör örgütü üyelerini öven ve bu gibi sözde
insancıl bir gruba katılmayı teşvik eden kurgu ve senaryoya yer verildiği,
17/02/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı olan YPG ve YPJ amblemleri içeren sözde flamalar altında çekilmiş silahlı kadın ve
erkek teröristlerin fotoğrafı eşliğinde verilen "Efrin'de direnen kadınlarla gurur duyuyoruz"
başlıklı yazıda YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak dile getirilmek suretiyle ve bu silahlı
örgüt mensuplarıyla gurur duyulduğu belirtilerek açıkça şiddet eylemlerinden bahisle örgüt
mensuplarının övüldüğü, ayrıca bu yazıda paylaşılan fotoğraf dikkate alındığında yanlarında
silah tutan sıraya dizilmiş bir kısım teröristlerin sözde içtima verdikleri algısı oluşturularak
terör örgütüne düzenli ordu izlenimi verilmek istendiği, bu şekilde örgütü meşru
göstermenin amaçlandığı, altıncı ve yedinci sayfalarda Afrin'de PKK/KCK bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği
meşru ve haklı askeri harekatı sözde "işgal" olarak niteleyen, olumsuz bir algı oluşturma
amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği, özellikle "Sivillere saldırıyorlar" ve "QSD:
Karadan ilerleyemiyorlar" başlıklı yazılarda Afrin'de Türk ordusunun sivilleri, çocukları ve
camileri hedef aldığı, aslında TSK'nın Afrin'de çıkmaza girdiği, askerlerimizin ilerleme
kaydedemediği şeklinde terör örgütüne moral kazandırma amacını güden yalan haberlerin
yer aldığı, ayrıca sözde YPG/YPJ "savaşçısı" ve "komutanı" olarak dile getirilmek suretiyle
meşrulaştırılmaya çalışılan bir kısım teröristlerin Türk Ordusu karşısında başarı sağladıkları
yönünde örgütsel şiddet eylemlerini öven örgütsel açıklamalarına aynen yer verildiği, yedinci
sayfada üzerinde YPG amblemleriyle çekilmiş fotoğrafları asılı olan, terörist cenazelerinin yer

aldığı tabutların taşındığı bir görsel eşliğinde "Çağın Direniş Kahramanları" başlıklı sözde
haberde Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği,
küçük bir kalabalığın fotoğrafıyla bu teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin"
katıldığı yalanı kullanılarak örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye
çalışıldığı, yazıda bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları sözde TEV-DEM (Demokratik Halk
Hareketi) yürütme konseyi üyesi olarak belirtilen bir teröristin, cenaze törenleri yapılan örgüt
mensuplarıyla ilgili "Efrin'in kahramanca direniş sergileyen gençlerin kanı ile sulandığını ve
zafer kazanacağını" vurgulayan açıkça silahlı örgüt mensuplarını öven ve bunlar gibi terör
eylemlerine başvurup sözde kahramanlaşmayı teşvik eden örgüt açıklamasına yer verildiği,
dokuzuncu sayfanın sağ tarafında "Adana'da gençlerden eylem" başlıklı sözde haberde
terörist başı Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümünde sözde "komplo" dedikleri bu
durumu kınamak için zırhlı araçlara karşı molotof ve ses bombası atarak eylem düzenleyen,
lastik yakan bir kısım örgüt mensubu ve destekçisi gençlerin eylemlerinden övgüyle
bahsedildiği, bu gibi eylemlerin herhangi bir müeyyidesinin olmadığı algısıyla verilen sözde
haber sayesinde terörist başı uğruna bu gençler gibi şiddet eylemlerine başvurmanın
özendirildiği, bu yazının hemen altında sözde "YPJ savaşçısı" olarak belirtilen, Afrin'de intihar
saldırısı düzenleyen bir kadın teröristten ve terörist başından bahisle PKK, YPG, YPJ ve RJAK
isimli terör örgütü ve uzantılarını meşru gösteren ve öven sözde habere yer verildiği, yine bu
yazının hemen altında terör örgütünün "Nakşibendi tarikatı" tarafından desteklendiği
yönünde terör örgütünün bir çok kesim tarafından kabul gördüğü algısının bir parçası olarak
örgütü meşru gösterme amacına yönelik yalan habere yer verildiği, sayfa ortasında yaşlı bir
çiftin fotoğrafı eşliğinde "Apocuların emsali yok" başlığı altında terör örgütü lideri Abdullah
Öcalan ve örgüt mensuplarını sözde evladı gibi seven yaşlı bir çiftin örgütü ve örgüt liderini
öven sözlerine yer verildiği, sayfanın en altında "Bombalı saldırıyı HPG üstlendi" başlıklı sözde
haberde 01/02/2018 tarihinde Ankara Çukurambar'daki Vergi Dairesi'nde gerçekleştirilen
terör saldırısını terör örgütü uzantısı HPG'ye mensup bir teröristin gerçekleştirdiği belirtilerek
bir vergi dairesine bomba koyacak kadar gözü dönmüş bu teröristin sivillerin zarar
görmemesi için akşam saatlerini seçtiği yalanıyla açıkça övüldüğü, sivillerin zarar görmemesi
için çabaladığı algısıyla teröristin masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı,
18/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "O Kilit Kırılana Kadar" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG/YPJ'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grubun görseli
eşliğinde terör örgütünün Afrin'de faaliyet gösteren unsurlarını ve sorumlu olduğu kanlı
şiddet eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda hükümlü olan terörist başını sözde
Avrupa'da düzenlenen bir yürüyüşle "onbinlerce" kişinin desteklediğinden övgüyle
bahsedildiği, sözde habere göre toplanan bu terör destekçisi grup tarafından "Efrin Direnişi"
olarak belirtilmek suretiyle masum ve meşru gösterilmeye çalışılan terörist unsurların
"selamlandığı" ve yürüyüşte Ülkemize yönelik "Öfke yağdı" söylemiyle örgütsel tehdide yer
verildiği, ikinci sayfada silahlı kadın terör örgütü mensupları ve terörist başının fotoğrafı
altında silahlı örgütsel eğitim alan kadınların görselleri eşliğinde, "Efrinli Kadınlar Öz Savunma
Eğitiminde: Bir karış toprağımızı vermeyiz" başlıklı yazıda, bölücü terör örgütünün "Kongreya
Star" ve "HPC-Jin/Halk Savunma Güçleri-Kadın" isimli kadın yapılanmaları tarafından, örgütün
hedeflerine ulaşmak için kullandığı yöntem olarak örgüt jargonunda sıkça dile getirilen sözde
"öz savunma" eğitimi altında silahlı terör eğitimi verilen sözde "Efrin Asayiş Üyeleri" olarak
belirtilmiş örgüt mensuplarından ve eğitim süreçlerinden övgüyle bahsedildiği, bu örgüt
mensuplarının yerel halk oldukları algısıyla terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı ve

sözde "öz savunma" yapan bu silahlı yapılanmaya katılımın teşvik edildiği, altıncı ve yedinci
sayfalarda oksijen maskesi takmış üç şahsın ve silahlı terörist fotoğrafları eşliğinde "Kıyılara
Çakılıp Kaldırlar, Şiye'de Kimyasal Kullandılar" başlığı altında, etnik bölücülük yapan PKK/KCK
bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
Afrin'de gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatı sözde "işgal" ve "etnik temizlik" olarak
niteleyen, olumsuz bir algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği,
Afrin'de Türk ordusunun sivilleri, çocukları, camileri, zeytin fabrikasını ve ambulansları hedef
aldığı, kimyasal silah kullandığı, aslında TSK'nın Afrin'de "sert direniş" olarak betimlenen
terörist unsurlar karşısında ilerleyemediği şeklinde terör örgütüne moral kazandırma,
teröristleri övme ve örgüt lehine kamuoyu oluşturma amacını güden yalanların yer aldığı,
"Türkmenler de savunuyor" başlığı altında YPG terör örgütüne Araplar, Ezidiler, Türkmenler
ve Alevilerin de katıldığı algısıyla, sözde geniş bir toplumsal mutabakatın, Türk Ordusu'nun
Afrin'de sivilleri katlettiği yalanı bahane gösterilerek bölücü terör örgütünü desteklediklerinin
belirtildiği, bu şekilde terör örgütünün bu kadar geniş toplumsal alana yayılan kitlelerce
desteklendiği algısıyla terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı gibi sivil katliamı
yalanlarıyla terör örgütü lehine destek ve kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı, altıncı
sayfanın alt kısmında "Halep'te anıldılar" ve "Kobane şehidini uğurladı" başlıklı yazılarda
Harekatta etkisiz hale getirilmiş bir kısım teröristlerden "YPG savaşçısı" sıfatıyla bahsedilerek
şiddet eylemleri bazında bu örgüt mensuplarını öven sözde haberlere yer verildiği, yedinci
sayfanın sağ tarafında "Fırtına Timleri" başlıklı, yazarı belli olmayan köşe yazısında "Çağın
Direnişi" söylemiyle övülen Afrin'deki terörist unsurlar içerisinde, sözde "fırtına timi" isimli
bir grubun ne kadar özverili ve başarılı olduğundan, "bir avuç cesur insan" olarak belirtilen bu
terörist grubunun sözde "işgalci güçlere" karşı nasıl silahlı faaliyet gösterdiklerinden
bahsedildiği, bu yazıyla açıkça "fırtına timleri" adı altında faaliyet gösteren terörist unsurların
övüldüğü ve bu gibi örgütsel gruplara katılmanın teşvik edildiği, dokuzuncu sayfada "İşgal ve
tecrit bitinceye kadar" başlığı altında yine PKK/KCK bölücü terör örgütü ve Suriye kolu YPG
pankartları ile örgüt liderinin fotoğraflarının bulunduğu görsellerle örgütsel bir yürüyüş
haberiyle bölücü terör örgütü ve uzantılarının övüldüğü, meşru gösterilmeye çalışıldığı,
Afrin'deki terörist unsurların "çağın direnişi" söylemiyle sahiplenildiği, sözde İspanyolca,
İngilizce ve Fransızca söylenen örgütsel marşlarla örgütün desteklendiği algısıyla terör
örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt kısmında roketatar taşıyan örgüt
mensuplarının fotoğrafları eşliğinde "Çele'de iki asker yaşamını yitirdi" başlıklı sözde haberde
HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Ülkemizin çeşitli doğu
ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi
olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde
haberde Hakkari, Çukurca ve Şemdinli il ve ilçelerimizin, PKK/KCK terör örgütünün bölücü
amaçlarına uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör eylemlerinin
meşru gösterilmeye çalışıldığı,
19/02/2018 tarihli nüshasının altıncı ve yedinci sayfalarında; silahlı terörist fotoğrafları ve
örgüt amblemleri eşliğinde "İşgal Karargahı Vuruldu", "TSK Klor Gazı Kullandı", "3 saat 1
ayına girdi" ve "QSD'den ağır darbe" başlıklı yazılarda; Afrin'de etnik bölücülük yapan
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatı sözde "işgal saldırısı" olarak
niteleyen, olumsuz bir algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği, bu
sözde haberlerde Afrin'de Türk ordusunun sivillere karşı kimyasal silah kullandığı, aslında
TSK'nın Afrin'de "sert direniş" olarak betimlenen terörist unsurlar karşısında ilerleyemediği,

"QSD Savaşçıları" olarak dile getirilmek suretiyle meşrulaştırılmaya çalışılan YPG terörist
unsurlarının Türk Ordusu'na ağır darbeler vurduğu yalanlarının örgütü övmek ve meşru
göstermek amacıyla paylaşıldığı, altıncı sayfada YPG terör örgütü amblemli fotoğraflarla
verilen "Savaşçılara Görkemli Uğurlama" ve "Enternasyonal Şehitler" başlıklı sözde
haberlerde Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "YPG savaşçıları" olarak
belirtildiği, küçük bir kalabalığın fotoğrafı kullanılarak bu teröristlere düzenlenen cenaze
törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ölen teröristlerle ilgili açıklama yapan örgüt mensuplarının
teröristleri öven sözlerinin verildiği, daha önceki nüshalarda da öldükleri haberi verilen bir
kısım Fransız, İspanyol ve Hollandalı oldukları iddia edilen YPG teröristlerinden de "şehit"
oldukları yalanıyla ve övgüyle bahsedildiği, böylelikle yabancı milletlerden dahi terör
örgütüne katılım olduğu algısıyla terör örgütüne katılmanın teşvik edildiği gibi bu teröristler
"enternasyonel savaşçı" şeklinde dile getirilerek örgüte katılanların meşru gösterilmeye
çalışıldığı, aynı sayfada "Nujin Derik: Zafer Efsanevi Olacak" başlıklı yazıda YPG ve YPJ sözde
"genel komutanlığı üyesi" sıfatıyla meşrulaştırılan bir teröristin silahlı örgüt mensuplarını
"efsanevi direniş sergileyen çağın direniş savaşçıları" şeklinde öven ve örgütü meşru
göstermeye çalışan örgütsel açıklamasına aynen yer verildiği, yedinci sayfanın sağ tarafında
"Adı gibi olmak" başlıklı, yazarı belli olmayan köşe yazısında; Afrin'de örgütsel faaliyet
gösteren "Berxwedan (direniş)" isimli bir teröristten sözde "komutan" sıfatıyla bahsedilerek
bu teröristin bir mevzideki anılarının anlatıldığı, bu teröristin yarasını diğer örgüt
mensuplarından sakladığı, bu şekilde moral bozukluğuna yol açmamaya çalıştığı, bu teröristin
sade, seçkin, erdemli ve dirençli olduğu anlatılarak silahlı örgüt mensuplarının açıkça
övüldüğü ve örgüte katılımın teşvik edildiği, dokuzuncu sayfada PKK/KCK bölücü terör
örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG/YPJ'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı
Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grubun görseli eşliğinde
Afrin'deki terörist unsurlara birçok farklı şehirden yardımın hazır olduğuna dair açıklamalara
yer verildiği, ayrıca kendini İslam dini adına açıklama yapmaya ehil gören sözde bir din
kültürü öğretmeni olan terör destekçisi "Ehmed Ebdulxalid" isimli şahsın terör örgütüne karşı
meşru harekat yürüten Türkiye Cumhuriyeti'nin "Fetih Suresi ile Efrin'e saldırmasını ne İslam
ne insanlık kabul eder" şeklinde terör örgütünü haklı gösterme ve harekat aleyhine Din
kisvesi altında olumsuz algı oluşturma amacına yönelik sözlerine aynen yer verildiği, aynı
sayfada kırsalda çekilmiş silahlı terörist grubunun fotoğrafı eşliğinde "Çatışmalar şiddetini
artırdı" başlıklı sözde haberde, HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü
yapılanmasının Afrin harekatına misilleme olarak, Ülkemizin çeşitli doğu ilçelerinde
gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi olarak
belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde
haberde Mardin, Şemdinli, Çukurca ve Nusaybin il ve ilçelerimizin, PKK/KCK terör örgütünün
bölücü amaçlarına uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör
eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
20/02/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; sivillerle birlikte yürüyen bir kısım silahlı
terörist fotoğrafları eşliğinde paylaşılan "Efrin yenilmezdir, geçilmezdir, Arkamızda YPG/YPJ
var, biz Önder Apo'nun öğrencileriyiz, kanımız bu topraklarda akacak, mutlaka kazanacağız."
şeklindeki söylemlerle, PKK/KCK bölücü terör örgütünün Afrin'de faaliyet gösteren YPG ve
YPJ uzantılarının övüldüğü ve halkın bu teröristleri sahiplendiği algısıyla örgütün meşru
gösterilmeye çalışıldığı, altıncı sayfada silahlı bir kadın terörist fotoğrafıyla verilen "32. Gün:
Geçit Yok" ve "Hızı 350 km'yi bulan yalan" başlıklı yazılarda sözde "QSD savaşçıları" olarak

belirtilen YPG terör örgütü mensupları karşısında ordumuzun ilerleyemediği ve ağır kayıplar
verdiği algısıyla örgütün övüldüğü, terör örgütüne ve terör destekçilerine moral sağlamaya
çalışıldığı, aynı sayfada "Enternasyonal Tabur: Şehitlerimizle Zafere" başlıklı yazıda, sözde
"Enternasyonalist Özgürlük Taburu" olarak belirtilen ve tabur söylemiyle düzenli ordu
izlenimi verilmeye çalışılan terör örgütü uzantısının; Afrin harekatında etkisiz hale getirilen
yabancı teröristleri öven, bunları "ölümsüz savaşçılar" nitelemesiyle belirtmek suretiyle
örgüte bu yabancı teröristler gibi katılıp örgütün amaçları uğruna ölmeyi teşvik eden örgütsel
açıklamanın aynen paylaşıldığı, bu yazının hemen altında "6 savaşçı açıklandı" başlıklı yazıda
yine "QSD savaşçıları" olarak belirtilen, etkisiz hale getirilmiş YPG terör örgütü mensuplarını
"kahramanca savaşarak şahadete ulaştılar" sözleriyle öven örgüt açıklamasına yer verildiği,
sayfanın en altında yan yana sıralanmış şekilde, sözde "eş başkan", "kurucu meclis üyesi",
"yönetici", "inanç sorumlusu" sıfatlarıyla belirtilerek meşru bir görünüm verilmeye çalışılan
bir kısım teröristlerin Afrin'de terör örgütünün zafer kazanacağı, örgüt karşısında Türk
Ordusu'nun ilerleyemediği, Türk ordusunun terörist unsurlara yönelik gerçekleştirdiği haklı
harekatın tüm inançlara, ahlak ve insanlığa saldırı niteliğinde olduğuna dair terör örgütünü
din kisvesi ve sömürüsü altında destekleyen örgütsel açıklamalara aynen yer verildiği,
dokuzuncu sayfada sözde Diyarbakır halkının Afrin'deki terörist unsurları desteklediği
yönünde örgütü meşru gösterme amacına yönelmiş bir kısım sokak röportajlarına yer
verildiği, aynı sayfada "HPG'den Şemzinan Açıklaması" başlıklı sözde haberde HPG (halk
savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının, Ülkemizin çeşitli doğu ilçelerinde
gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi olarak
belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde
haberde Hakkari, Şırnak, Şemdinli ve Çukurca il ve ilçelerimizin, PKK/KCK terör örgütünün
bölücü amaçlarına uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör
eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
21/02/2018 tarihli nüshasının altıncı ve yedinci sayfalarında silahlı kadın teröristlerin
fotoğrafı eşliğinde verilen "Efrin Tüm İnancıyla Direniş Cephesinde" başlığı altında; Afrin'de
faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için sözde "binlerce" kişinin Meydanke'de
bombardımana rağmen yürüyüş yaptıklarından övgüyle bahsedildiği, örgüt destekçisi küçük
kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde binlerce kişinin katıldığı yalanıyla
Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral
oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği, "Din Alimleri Efrin'de" başlığı
altında sözde din alimi oldukları söylenen terör destekçisi bir grubun, Afrin'de sivillerim
bombalandığı yalanıyla, sözde "inanç" kisvesi altında terör örgütünü destekleyen
açıklamalarına yer verildiği, Afrin Harekatı karşısında her türlü toplum kesimi, meslek grubu
ve farklı Dinleri söylemlerine alet etmeyi alışkanlık haline getirmiş terör örgütünün bu sefer
de hangi dine mensup oldukları belirsiz sözde "Din Alimleri" adı altında destek arayışına
girdiği, bu şekilde örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı sayfada "33. Gün: İşgal
kuşatılacak", "YPG Efrin Sözcüsü: Efrin Yenilmezdir", "Nefes Kesici Bir Direniş", "YPJ
Savaşçıları; Yanıtımız Fedaice" ve "Dede Franco'ya torun Erdoğan'a Karşı" başlıkları altında
bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları YPG ve YPJ "savaşçıları" olarak belirtilen silahlı
teröristleri Afrin'deki şiddet eylemlerinden bahisle öven, özellikle kadın teröristlerin "fedai
eylem" dedikleri intihar saldırılarını yücelten ve bu gibi saldırıları teşvik eden, sözde bir kısım
kahramanlık hikayeleriyle örgüte katılımı özendiren, İspanyol bir teröristin örgütsel ideolojiyi
yayan kitapları İspanyolca'ya çevirdiğinden övgüyle bahseden ve yabancıların dahi örgüte
katıldığı algısını uyandıran birçok örgüt açıklaması ve sözde haberlere yer verildiği,

dokuzuncu sayfada terör örgütünün bilinen liderlerinden, sözde PKK yürütme komitesi üyesi
sıfatıyla belirtilen Murat Karayılan'ın YPG terör örgütünün Afrin'deki terörist faaliyetleri
"gerilla mücadelesi" şeklinde belirterek, YPG'nin ordumuza "en büyük tokadı attığı" yalanıyla
örgütsel şiddet eylemlerini öven ve terör örgütünü destekleme eylemlerine çağrı yapan
örgütsel açıklamalarına aynen yer verildiği,
22/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Oyunu Direniş Kuruyor" manşeti altında, dost
ve kardeş bölge halkını terörist unsurların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere meşru
harekat düzenleyen Türk Ordusu'nun Afrin'de terör örgütü karşısında "ağır kayıplar verdiği"
şeklinde gerçeğe aykırı ve YPG teröristlerinin şiddet eylemlerini övücü sözde haberlere yer
verildiği, altıncı sayfada "YPG'den Kritik Açıklama: Suriye güçleri sınırda olacak" başlıklı
yazıda, omzunda terör örgütü amblemi olan bir teröristin fotoğrafı eşliğinde, bölücü terör
örgütünün Suriye uzantıları sözde TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) eş başkanı ve YPG
resmi sözcüsü sıfatlarıyla belirtilen bir kısım teröristlerin, örgütün Afrin'deki şiddet
eylemlerinden sözde "efsanevi direniş" olarak bahsedilerek örgütün bu eylemlerini öven,
terörist unsurların Suriye güçleri tarafından destekleneceği yalanıyla örgüte moral sağlama
çabasındaki örgütsel açıklamaların verildiği, altıncı sayfada silahlı bir kadın terörist fotoğrafı
eşliğinde "34. Gün: Şiddetli Çatışma" başlığı altında yine Türk Ordusu'nun terör örgütü
karşısında ağır kayıplar verdiği yalanıyla terör örgütünü öven sözde haberlere yer verildiği,
yedinci sayfada "Efrin 14 evladını uğurladı" başlıklı sözde haberde Harekatta etkisiz hale
getirilen YPG ve YPJ'ye mensup silahlı teröristlerin sözde "QSD savaşçısı" olarak belirtildiği,
cenazelerinin kaldırıldığı bildirilen bu teröristler sözde "şehit" olarak dile getirilmek suretiyle
bu teröristler gibi örgüte katılıp bölücü amaçlar uğruna ölerek sözde "şehit" olmanın
özendirildiği, cenaze törenine sözde bir kısım "inanç temsilcileri" olarak dile getirilen terör
destekçilerinin de katıldığı belirtilerek ülkemizce yapılan etkin terörle mücadele kapsamında
öldürülen örgüt üyelerinin şiddet eylemlerinin, hangi dine mensup oldukları anlaşılamayan
sözde "inanç temsilcileri" tarafından dahi kabul gören, meşru, manevi açıdan etik ve ahlaka
uygun gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfada "176 sivil katledildi kimyasal kullanıldı" başlıklı
gazete çalışanlarından şüpheli Ersin ÇAKSU'nun sözde haber yazısında terörist unsurlar
"savaşçı" ve terör eylemleri "direniş" olarak belirtilmek suretiyle Devletimizin güvenlik
güçlerince yürütülen meşru harekatın "katliam" olarak belirtildiği, bu şekilde bölücü terör
örgütüne açıkça destek verildiği, harekatta ordumuz tarafından kimyasal silah kullanılarak
masum sivillerin katledildiğine dair yalan haberlerle ülkemiz aleyhine olumsuz bir algı ve
terör örgütü lehine komu oyu oluşturmaya çalışıldığı, örgütün kimyasal silahla sivil katliamına
karşı durmaya çalıştığı yalanıyla hamlı gösterilmeye çalışıldığı, dokuzuncu sayfada "Kani
Reş'te çatışma: 7 Asker Hayatını Kaybetti" başlıklı sözde haberde HPG (halk savunma
birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Şemdinli İlçesinde gerçekleştirdiği terörist şiddet
eylemiyle ilgili açıklamaya yer verildiği, bu sözde haberde Şemdinli ilçemiz kürtçe ismiyle
belirtilerek terör örgütünün bölücü ideolojisinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
23/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Yalan Söylüyorlar" manşeti altında Afrin'de
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin icra ettiği meşru ve haklı askeri harekatta ordumuzun sivilleri ve çocukları
katlettiği, bu harekatın bir "işgal" olduğu yönünde yalan haberlere yer verildiği, bu gibi
gerçek dışı açıklamalarla, harekat karşısında çaresiz kalan terör örgütü lehine kamuoyu ve
uluslararası destek sağlamanın amaçlandığı, ikinci sayfanın en üstünde "Zerdeşti Kadınlar
Bayramlarını Kutladı" başlığı yanında, Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştiren, zerdüşt

inanışının kutsal kitabı olan "avesta" isminde veya bu kod adını kullanan bir YPJ teröristi
adına, "kongreya star temsilciliği" olarak belirtilen bölücü terör örgütü uzantısına, zerdüşt
kadınların saygı ödülü verdiklerinin bildirildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün Suriye'de
faaliyet gösteren kadın yapılanması YPJ'nin ismi açıkça kullanılarak örgütün şiddet
yöntemlerini gerçekleştiren bir teröristin övüldüğü, zerdüşt inanışı temelinde terörist
kadınlar kahramanlaştırılarak örgütün intihar saldırısı gibi şiddet yöntemlerine başvurmanın
teşvik edildiği, altıncı sayfada "35. Gün: 1219 İşgalci Öldürüldü" başlıklı yazıda iki erkek üç
kadın teröristin fotoğrafı eşliğinde Afrin harekatında ordumuzun bölücü terör örgütünün
Suriye uzantıları YPG ve YPJ karşısında ağır kayıplar verdiği, askerlerimizin "işgalci" sıfatıyla
belirtildiği, sözde "savaşçı" olarak dile getirilen teröristlerin eylemlerinin övüldüğü, sözde
"YPJ Efrin Komutanlığı" olarak belirtilen terörist unsurun "özel operasyon" yaptığının
bildirildiği, görüldüğü gibi terör örgütü sözde "komutanlık" sıfatıyla belirtilmek suretiyle ve
terörist eylemlere "özel operasyon" kılıfı uydurularak terör örgütüne düzenli ordu izlenimi
kazandırılmanın amaçlandığı, bu şekilde terör örgütünün ve terör eylemlerinin meşru
gösterilmeye çalışıldığı, düzenli ordu izlenimi kazandırılmaya çalışılan terör örgütüne
katılımın teşvik edildiği, aynı sayfanın alt tarafında gazete çalışanlarından şüpheli Ersin
ÇAKSU'nun hazırladığı yazıda sözde TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) yürütme konseyi
üyesi sıfatıyla belirtilen bir teröristin bölücü terör örgütünün Suriye uzantılarının Afrin'de
ordumuza karşı gerçekleştirdiği eylemlerde başarılı oldukları algısıyla sözde "direniş" olarak
dile getirdiği terör eylemlerini öven örgütsel açıklamalarına yer verildiği, yedinci sayfanın alt
kısmında "YPG'den Halep Açıklaması" başlıklı yazıda YPG sözde "Halep komutanı" sıfatıyla
belirtilen bir teröristin terör eylemlerini "çağın direnişi" olarak dile getiren, örgütü ve şiddet
yöntemlerini övücü örgütsel açıklamasının paylaşıldığı,
24/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kral da Vahşet de Çıplak" manşeti altında,
önüne kürtçe "Türk Devleti'nin sömürgeciliğine ve de yaptıklarına yeter artık" yazılı bir
pankartın asıldığı zarar görmüş bir otobüs ve birkaç sivil araç ile yol ortasında asfalta
saplanmış ancak sapasağlam duran bir roketin fotoğrafları eşliğinde, Afrin'de PKK/KCK bölücü
terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin icra
ettiği meşru ve haklı askeri harekatta ordumuzun sivilleri katlettiği, bu harekatın bir "işgal"
olduğu yönünde yalan haberlere yer verildiği, bu gibi gerçek dışı açıklamalarla, harekat
karşısında çaresiz kalan terör örgütü lehine kamuoyu ve uluslararası destek sağlamanın
amaçlandığı, aynı yalan haber içeriğinde "YPJ Efrin Komutanlığı" olarak belirtilen terörist
unsurun sözde insanlık adına yaptığı açıklamaya da yer verildiği, görüldüğü gibi terör örgütü
sözde "komutanlık" sıfatıyla belirtilmek suretiyle ve insanlık adına açıklama yaptığı kılıfı
uydurularak terör örgütüne düzenli ordu izlenimi kazandırılmaya ve şirin gösterilmeye
çalışıldığı, aynı sayfanın sol tarafında silahlı bir teröristin fotoğrafı eşliğinde "Çağın
Direnişinde Kaybediyorlar" başlığı altında sözde "QSD" adıyla belirtilen YPG teröristlerinin
Afrin Harekatına karşı gerçekleştirmeye çalıştıkları terör eylemlerinin "çağın direnişi"
söylemiyle ve ordumuzun bu eylemler karşısında ancak birkaç kilometre ilerleyebildiği
yalanıyla övüldüğü, bu gibi yalan haberlerle terör örgütüne ve terör destekçilerine moral
verilmeye çalışıldığı, altıncı sayfada tekrar "kral da çıplak vahşet de" başlığıyla paylaşılan
haberde silahlı bir şahsın bir traktör yanında çekilmiş fotoğrafıyla sözde Türk askerlerinin sivil
bir kürt köylüsünün traktörünü çaldığı yalanına yer verildiği, yalan haberde traktörü çalınan
köylünün "onlarca barbar" tarafından taranarak öldürüldüğünün bildirilddiği, yazı fotoğrafla
birlikte dikkate alındığında tek silahlı şahsın gazetenin genel yayın anlayışında olduğu gibi
"onlarca" abartısıyla belirtildiği ve hiç bir kaynak belirtilmeyen yalan haber ve fotoğrafla

birlikte açıkça terör örgütüne karşı meşru harekat düzenleyen Türk Ordusu aleyhine sivillerin
katledildiği algısıyla kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı, her türlü zırhlı araç imkanı olan Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin bir köylünün traktörüne ihtiyaç duymayacağının da şüphesiz olduğu,
ayrıca aynı yazının hemen altında "Saldırıyı meşrulaştırmak istiyorlar" başlığıyla Afrin
Harekatı'nda vurulan terör örgütü YPG konvoyunun aslında sivil bir konvoy olduğu algısına
yönelik yalan habere yer verildiği, haberde biri burnundan ve elinden hafif yaralanmış
görüntüsü verilmiş, diğer ikisinde ise herhangi bir yaralanma olmayan üç sivil şahsın
fotoğraflarının da sözde haberi doğrulayan görseller olarak verildiği, sözde haber içeriğinde
fotoğraflardaki sivillerin Türk savaş uçaklarıyla bombalandığı ve basıncın etkisiyle hafif
yaralarla kurtulabildikleri yalanlarından bahsedildiği, savaş uçaklarıyla bombalanan bir sivil
konvoydan bu şahısların hafif yaralarla kurtuldukları yalanının açıkça hayatın olağan akışına
aykırı olduğu, bu sözde haberle de terör örgütüne karşı meşru harekat düzenleyen Türk
Ordusu'nun sivillerin katledildiği algısıyla terör örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın ve Afrin
Harekatı karşısında zor durumda olan terör örgütüne destek sağlamanın amaçlandığı, yedinci
sayfanın üst kısmında PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin
simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve kadın teröristlerin fotoğraflarını
taşıyan terör destekçisi küçük bir grup kadın şahsın görseliyle Afrin'deki terörist unsurların
şiddet eylemlerinin "çağın direnişi" olarak nitelendirildiği ve bu sözde direnişin sokaklara
dökülen fotoğraftaki küçük grup gibi sözde "onbinlerce" halk tarafından desteklendiğinin
belirtildiği, bu yürüyüşlere sözde "onbinlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve
örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu kısmın hemen altında silahlı bir terörist
fotoğrafıyla birlikte "36. Gün Direniş Fırtınası" başlığı altında YPG ve YPJ terörist unsurlarının
Afrin'deki şiddet eylemleriyle Ordumuza kayıplar verdirdiği yönünde gerçek dışı haberlerle
terör eylemlerinin övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu yazının hemen altında "Biji
Berxwedana Efrine" başlıklı yazıda Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde
"savaşçı" ve "şehit" olarak belirtildikleri, küçük bir kalabalığın fotoğrafı kullanılarak bu
teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "onbinlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral
sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, yazıda teröristlerin "kanlarının som
damlasına kadar direnecekleri" yönünde terör eylemi çağrısının yapıldığı, ölen teröristlerin
cenazelerinin gömüldüğü bildirilen sözde "şehit awesta xabur şehitliği" ismi de dikkate
alındığında, zerdüşt inancının kutsal kitabı olarak kabul edilen awesta ismini veya kod adını
kullanan intihar saldırısı gerçekleştirmiş bir kadın teröristten ismini alan bu ölü teröristlerin
gömüldüğü yerin terör örgütünün ideolojisinde önemli bir yer tutan zerdüşt inancıyla
özdeşleştirilmek suretiyle bu inanca göre terör eylemlerine katılıp sözde "şehit" olmanın
özendirildiği,
25/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Birlikteyiz Efrin'deyiz" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan
terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların
şiddet eylemlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için
sözde "onbinlerin" protesto eylemlerine çıktıklarının ve bu kalabalıkların, "savaşçı" olarak
dile getirilen terör örgütü mensuplarını selamladıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük
grupların fotoğrafıyla paylaşılmış bu protestoya sözde onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki
teröristlerin Avrupa'da da desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturup,
örgütün meşru ve masum gösterildiği, bu sözde haberlerde bir kısım ülke toprakları bölücü
terör örgütünün asıl etnik bölücü amacı "Başure (Kuzey) Kürdistan" şeklinde dile getirilmek
suretiyle örgütün amaçlarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, yedinci sayfada silahlı bir kadın

terörist fotoğrafı eşliğinde "37. Gün: direnişe çarpıyorlar" başlıklı yazıda YPG ve YPJ terörist
unsurlarının Afrin'deki şiddet eylemleriyle Ordumuza kayıplar verdirdiği yönünde gerçek dışı
haberlerle terör eylemlerinin övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, yine aynı sayfada
"Çeqela'da Destan" ve "YPG Komutanı: Teslim Olun" başlıklı yazılarda sözde YPG ve YPJ
komutanları ve savaşçıları sıfatlarıyla dile getirilen bir kısım teröristlerin şiddet eylemlerini
övücü ve örgüte katılım çağrısı içeren açıklamalarına yer verildiği, aynı sayfanın alt kısmında
üzerinde YPG amblemleriyle çekilmiş fotoğrafları asılı olan, terörist cenazelerinin yer aldığı
tabutların taşındığı bir görsel eşliğinde "13 Savaşçı Uğurlandı" başlıklı yazıda terör eylemleri
sırasında ölen örgüt mensuplarının övüldüğü, dokuzuncu sayfada "13 asker yaşamını yitirdi"
başlıklı sözde haberde HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının
Ülkemizin çeşitli doğu ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG
Basın İrtibat Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara
yer verildiği, bu sözde haberde Ağrı, Hakkari ve Çukurca il ve ilçelerimizin, PKK/KCK terör
örgütünün bölücü amaçlarına uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen
terör eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
26/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Sur ve Kabataş'tan Sonra Efrin'de de Aynı
Mizansen" manşeti altında Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin icra ettiği meşru ve haklı askeri
harekatla ilgili olarak ordumuzun büyük kayıplar vermesi üzerine mizansenle algı operasyonu
başlattığı yönünde yalan habere yer verildiği, bu şekilde Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütünün ordumuza kayıplar verdirerek mizansen üretmeye zorladığı algısıyla terör
örgütünün övüldüğü ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca manşet altında terör
eylemlerinin "Efrin'de direniş büyüyor" söylemiyle övüldüğü ve terörist unsurlara sözde
"destek akını" olduğu algısıyla örgüte katılımın teşvik edildiği, aynı sayfada "YPG: Tüm Güçler
Uysun" başlıklı yazıda terör örgütünün ateşkes çağrısına yer verildiği, ayrıca aynı yazıda
örgütsel ideolojiye uygun şekilde sözde "öz savunma" olarak belirtilen tehdit açıklamasının
yapıldığı, ikinci sayfanın alt kısmında silahlı kadın terörist fotoğrafları eşliğinde "30 Arap
Kadın QSD'ye Katıldı" ve "Kobane'de kadınlar eğitimlerde buluştu" başlıklı yazılarda, bölücü
terör örgütünün YPJ ve Kongreya Star isimli kadın yapılanmalarına katılan, askeri ve ideolojik
eğitimleri devam eden kadın teröristlerden sözde "savaşçı" şeklinde övgüyle bahsedildiği,
sözde "YPG komutanı" sıfatıyla belirtilen bir teröristin bu örgüt mensuplarını öven
açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfanın alt kısmında silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı
eşliğinde "YPG Sözcüsü: Erdoğan Bunalımda" başlıklı yazıda sözde YPG terör örgütünün
sözcüsü sıfatıyla belirtilerek meşru bir kimlik kazandırılmaya çalışılan bir örgüt mensubunun,
Afrin'de Türk Ordusunun camileri hedef aldığını, sivilleri vurduğunu ancak masum halkı
YPG/YPJ ve QSD'nin korumakta olduğunu belirten açıkça terör örgütünü kahramanlaştırma
ve terör örgütü lehine kamuoyu oluşturma amaçlarına yönelik örgütsel açıklamalarına yer
verildiği, bu yazının hemen yanında "38. Gün Şera'da Ağır Darbe" başlıklı yazıda sözde "QSD
savaşçısı" olarak belirtilen YPG mensuplarının ordumuzu sözde hezimete uğrattıkları ve terör
örgütü karşısında ordumuzun ağır kayıplar verdiği yalanlarıyla terörist unsurların şiddet
eylemlerinin övüldüğü, yedinci sayfada "Efrin Şehitleri İçin Merasim" başlıklı yazıda Afrin
harekatında etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "savaşçı", "direniş şehidi" ve
"çağın direnişi kahramanları" olarak belirtildikleri, küçük bir kalabalığın fotoğrafı kullanılarak
bu teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerce" kişinin katıldığı yalanıyla örgüte
moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, yazıda ölen teröristlerin
cenazelerinin gömüldüğü bildirilen sözde "şehit awesta xabur şehitliği" ismi de dikkate

alındığında, zerdüşt inancının kutsal kitabı olarak kabul edilen awesta ismini veya kod adını
kullanan intihar saldırısı gerçekleştirmiş bir kadın teröristten ismini alan bu ölü teröristlerin
gömüldüğü yerin terör örgütünün ideolojisinde önemli bir yer tutan zerdüşt inancıyla
özdeşleştirilmek suretiyle bu inanca göre terör eylemlerine katılıp sözde "şehit" olmanın
özendirildiği,
27/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Bizi Çiğnemeden Giremezler" manşeti altında
Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin icra ettiği meşru ve haklı askeri harekatta ordumuzun sivilleri
katlettiği yönünde yalan haberlere yer verildiği, bu gibi gerçek dışı açıklamalarla, harekat
karşısında çaresiz kalan terör örgütü lehine kamuoyu ve uluslararası destek sağlamanın
amaçlandığı, Afrin'de bulunan terörist unsurlardan sözde masum halk olarak bahsedilip yaşlı
bir sivilin zafer işareti yapmış fotoğrafı eşliğinde ağır bombardımana rağmen halkın "direniş"
gösterdiği ve halkın cesetleri çiğnenmeden Afrin'e girilemeyeceğinin vurgulandığı, bu şekilde
terör örgütünün masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, sözde masum halk kisvesi altında
örgütün tehditlerine yer verildiği, ağır bombardımana rağmen direnişin devam ettiği
söylemiyle de terör örgütünün övüldüğü, aynı sayfada "Halklar Mabeta'da buluştu" başlıklı
sözde haberde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'e yönelik terörist unsurların temizlenmesi amacıyla
yürütülen meşru harekatın "işgal saldırısı" olarak nitelendirildiği ve örgütün faaliyetlerinin
övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün desteklenmesi için sözde "binlerce"
kişinin Mabeta'da bombardımana rağmen yürüyüş yaptıklarından övgüyle bahsedildiği, örgüt
destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde binlerce kişinin
katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça
gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği, ikinci
sayfanın alt kısmında "Öcalan: Kadın sadece ve sadece xwebun olmalı" başlığı altında bölücü
terör örgütünün lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı terörist şiddet
eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan'ın kadın teröristlere
yönelik talimatlarını içeren bir yazıya yer verildiği, terörist başının "Kürdistan Devrim
Manifestosu" isimli terörist ideolojinin yayılması amacıyla hazırlanmış kitabından alıntı
olduğu belirtilen yazıda PKK terör örgütünün bölücü amaçlarına ulaşmak için başvurduğu
yöntem olarak belirlenen sözde "devrimci halk savaşımının" başarıya ulaşabilmesi için örgüt
mensubu kadınlara "kara sevda, aşk dahil hiçbir bağlılık duygusuyla bağlanılmaması" ve aynı
biçimde kadın örgüt mensuplarının da kendilerini "sahipli ve bağımlı olmaktan çıkarmaları"
gerektiği, örgütsel ideolojide "devrimciliğin ve militanlığın" ilk şartının bu olduğu hususlarına
dikkat çekildiği, altıncı sayfada "Cinderes'te 5 sivil katledildi" başlıklı yazıda Türk Ordusu'nun
Afrin harekatında sivilleri katlettiği, yerleşim yerlerini hedef aldığı yönünde yalan haberlere
yer verildiği, bu şekilde Afrin'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları
YPG ve YPJ'nin masum ve meşru gösterilmeye, terör örgütü lehine kamuoyu oluşturulmaya
çalışıldığı, altıncı ve yedinci sayfaların orta kısmında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG amblemli bir kumaş parçasının altında iki silahlı teröristin kırsalda çekilmiş fotoğrafı
eşliğinde "39. Gün TSK/ÖSO 55 Kayıp Verdi" başlıklı, Afrin'de faaliyet gösteren terörist
unsurların şiddet eylemlerinin övüldüğü yazıda Türk Ordusu'nun meşru harekatının
"barbarca saldırı", YPG/YPJ silahlı terör örgütü mensuplarının ise sözde "QSD savaşçısı"
olarak dile getirildikleri, bahsi geçen fotoğrafın hemen sağ tarafında ise "Binler evlatlarını
uğurladı" başlıklı sözde haberde, etkisiz hale getirilmiş 3 YPG teröristinin sözde "savaşçı" ve

"şehit" olarak belirtildikleri, bu teröristlere düzenlendiği söylenen cenaze törenine sözde
"binlerce" kişinin katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye
çalışıldığı, ayrıca sözde YPG komutanı sıfatıyla dile getirilen bir teröristin törende bu örgüt
mensuplarını öven bir konuşma yaptığının vurgulandığı, böylelikle bir terör örgütü mensubu
sözde "komutan" sıfatıyla dile getirilmek suretiyle terör örgütüne düzenli ordu izlenimi
sağlayarak örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca örgütsel faaliyetlerde ölen
teröristler de "şehit" ve "savaşçı" olarak belirtilerek terör eylemlerine başvurmanın
özendirildiği, yedinci sayfada "Müslim'i derhal bırakın" başlığı altında bölücü terör örgütünün
bilinen liderlerinden Salih MÜSLİM'in Çekya'da Ülkemizin talebi doğrultusunda gözaltına
alındığının bildirildiği, terör örgütünün Suriye uzantıları, PYD sözde eş başkanı ve TEV-DEM
(Demokratik Halk Hareketi) sözde dış ilişkiler yetkilisi sıfatlarıyla dile getirilerek
meşrulaştırılmaya çalışılan terör örgütü lideri Salih MÜSLİM'in gözaltına alınmasının "korsan
gözaltı", "komplo" ve "kirli pazarlık" olarak belirtildiği, çeşitli isimlerle anılan bir kısım terör
örgütü uzantıları "onlarca kurum" yalanıyla belirtilerek gözaltı işlemine "sert" çıktıklarından
bahsedildiği, sözde "onlarca kurum" olarak gösterilen terör örgütü uzantılarının gözaltı
işlemine karşı çıktıkları belirtilmek suretiyle terör örgütü liderinin meşru gösterilmeye
çalışıldığı,
28/02/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Ateşkes Riyakarlığı" manşeti altında Afrin'de
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin icra ettiği meşru ve haklı askeri harekatta ordumuzun sivilleri katlettiği yönünde
yalan haberlere yer verildiği, bu gibi gerçek dışı açıklamalarla, harekat karşısında çaresiz
kalan terör örgütü lehine kamuoyu ve uluslararası destek sağlamanın amaçlandığı, ayrıca
terör örgütünün Afrin'de halkla bütünleşerek ordumuza karşı birlikte hareket ettikleri
söylemiyle de terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda
"direnişe kudretleri yetmedi" başlığı altında Afrin harekatında terörist unsurların sözde
"direniş" olarak övülen şiddet eylemleri karşısında Türk Ordusu'nun hezimete uğradığı,
"zeytin dalı harekatı" ismine gönderme yapılarak Türk Ordusu'nun harekatta Afrin'deki zeytin
ağaçlarının yüzde kırkına zarar verdiği yalanlarıyla terör örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın
amaçlandığı, altıncı sayfada sol kolunda YPG amblemi bulunan ve gülümseyen, silahlı bir
kadın terörist fotoğrafı eşliğinde "40. Gün: TSK/ÖSO köylerden çıkarılıyor" başlığı altında Türk
Ordusu tarafından terör örgütünden ele geçirilmiş bir kısım köylerle ilgili olarak, bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı YPG ve YPJ'nin bu köyleri tekrar Türk Ordusu'ndan sözde
"temizlediği" şeklinde terör örgütünün şiddet eylemlerini öven yazıya yer verildiği, yazı
içeriğinde bölücü terör örgütü mensuplarının sözde YPG-YPJ "güçleri" ve "savaşçıları" olarak
belirtilmek suretiyle meşru gösterilmeye çalışıldıkları, bu yazının altında, üzerinde YPG
amblemleriyle çekilmiş fotoğrafları asılı olan terörist cenazelerinin yer aldığı tabutların, silahlı
teröristlerin bulunduğu bir alana, PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı
YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan bir grup
tarafından taşındığı ana ait görsel eşliğinde "halklara köprü oldular" başlığıyla verilen sözde
haberde, kod adlarıyla belirtilen, harekatta etkisiz hale getirilmiş iki teröristten övgüyle
bahsedildiği, YPG terör örgütünün sözde resmi sözcüsü sıfatıyla dile getirilen bir teröristin bu
silahlı terör örgütü mensuplarını öven açıklamasına yer verildiği, bu teröristlerden birinin
sözde Hollanda'lı "enternasyonalist savaşçı" olarak nitelendirildiği, bu şekilde Avrupa
Ülkelerinden dahi örgüte silahlı şiddet eylemlerinde katılım olduğu vurgulanarak terör
örgütüne katılmanın ve örgütün şiddet yöntemlerine başvurmanın teşvik edildiği, bu yazını
hemen yanında THKP-C terör örgütünü simgeleyen kumaş parçası ile fotoğraf çektirmiş

maskeli ve silahlı bir teröristin görseli eşliğinde "Enternasyonalist Savaşçılar: Efrin halkların
önünü açacak" başlığı altında sözde "THKP-C Zeki Yumurtacı Silahlı Propaganda Birliği
Komutanı" sıfatıyla dile getirilen bir teröristin ve YPG mensubunun Afrin'de silahlı
güçlerimize karşı faaliyet gösteren terörist unsurları öven, ülkemize karşı tehditler içeren
örgütsel açıklamalarına aynen yer verildiği, açıklamada sözde "enternasyonalist savaşçı" adı
altında öteden beri aynı amaçlara hizmet eden farklı terör örgütlerinden silahlı teröristlerin
Afrin'de Türk Ordusu'na karşı birlikte hareket ettiklerinden de bahsedildiği, dokuzuncu
sayfada PKK sözde yürütme komitesi üyesi sıfatıyla belirtilmiş, terör örgütünün bilinen
liderlerinden Duran Kalkan'ın Afrin bazında terör örgütünü öven açıklamalarına yer verildiği,
bu yazının hemen altında "İşgali birlikte durduralım" başlığı altında Afrin'de PKK/KCK bölücü
terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin icra
ettiği meşru ve haklı askeri operasyona karşı terörist eylemler gerçekleştiren, bölge halkının
huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri örgütsel
şiddet eylemlerini "Hewremanlı gençler" olarak belirtilen bir grubun sahiplendiği yönünde
propaganda içerikli haberin yer aldığı, bu haberde küçük bir kalabalığın ellerinde terör
örgütünü simgeleyen kumaş parçaları ve flamalarla toplandıklarına dair görsele yer verildiği,
"kürt halkı her yerde ayağa kalkmalı ve direnişe sahip çıkmalı" söylemiyle "direniş" şeklinde
tabir edilen teröre destek eylemlerine katılma çağrısı yapıldığı, bu yazının altında daha önce
14/02/2018 tarihli nüshanın dokuzuncu sayfasında da kullanılmış, ağır silahlı bir örgüt
mensubunun kırsalda çekilmiş fotoğrafı eşliğinde verilen "Bazid'de karakola eylem" başlıklı
sözde haberde HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının
Doğubayazıt'ta gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemiyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi
olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde
haberde Ağrı ilimiz ve Doğubayazıt ilçemiz PKK/KCK terör örgütünün bölücü amaçlarına
uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör eylemlerinin meşru
gösterilmeye çalışıldığı,
01/03/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; "8 Mart'ın Direniş Bayrağı Bugün Efrin'de"
başlığı altında bölücü terörist yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan
Toplulukları Birliği)'nin sözde başkanlık konseyi üyesi sıfatıyla belirtilen bir teröristin; 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü kisvesi altında daha önce terör eylemleri sırasında ölen bir kısım kadın
teröristlerin isimlerini sayarak Afrin'de faaliyet gösteren terörist unsurları sözde "büyük bir
direniş" söylemiyle öven, tüm kadınları bölücü terör örgütünün Afrin'deki terör eylemlerini
desteklemeye çağıran, terörist başının sözde "kadın kurtuluş ideolojisi" ismi verilen örgütsel
talimatlarını meşru gösteren örgütsel açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfada silahlı bir
terörist fotoğrafı eşliğinde verilen "41. Gün: BM Kararına Saldırı" başlıklı yazıda Zeytin Dalı
Harekatı karşısında zor durumda olan ve ateşkes isteyen bölücü terör örgütünün Türk
Ordusu'na sözde ağır darbeler vurduğu yalanıyla silahlı terörist unsurların övüldüğü, YPG ve
YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak ve terörist eylemler örgütün sıkça kullandığı sözde "öz
savunma" söylemiyle belirtilerek terör örgütünün ve örgüt mensuplarının meşru
gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt tarafında "Görkemli Tören" başlığı altında Harekatta
etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği, küçük bir
kalabalığın fotoğrafıyla verilen bu teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin"
katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, ölen
teröristlerin "Avesta Xabur şehitliğine" sözde "görkemli bir törenle" gömüldükleri belirtilmek
suretiyle, intihar saldırısı eylemiyle ölen zerdüştlüğün sembolü avesta isimli veya kod adlı
kadın teröristten esinlenerek bu isimle anılan mezarlığa gömülen teröristler gibi sözde

"şehit" olmanın özendirildiği, bu sözde haberin hemen yanında "Anneler: Efrin Biziz" başlığı
altında birlikte yemek yapan bir grup kadına ait fotoğraf eşliğinde sanki Afrin'de Ordumuza
karşı duran silahlı teröristlerin bu fotoğraftaki gibi masum halk olduğu, çocukların anneleriyle
birlikte sözde işgalci güçlere karşı cephelerde, mevzilerde nöbet tuttukları gibi gerçek dışı
bilgilere yer verildiği, böylelikle Afrin'deki silahlı teröristlerin "anneler cephe gerisinde
direnişi büyütüyor" söylemiyle masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, zira yazı içeriğinde
de bir annenin YPG ve YPJ'ye katılan çocuklarından bahisle kazananın kendileri olacağı,
topraklarını "Türklere" bırakmayacakları şeklindeki sözleri verilerek teröristlerin açıkça
övüldükleri, bu terör örgütü uzantılarına katılmanın teşvik edildiği, yedinci sayfada "Beni
İzleyin Barış Olur" başlığı altında TSK kimlik kartı paylaşılan sözde terhisli bir erin Afrin'e
gitmemek için askerlikten kaçtığı, askerlerin Afrin'e zorla götürüldükleri, TSK içerisinde Kürt
vatandaşlarımıza eziyet edildiği şeklindeki yalanlarıyla terör örgütüne toplumsal destek
sağlama noktasında terör örgütünü meşru göstermenin ve Ülkemiz aleyhine kamuoyu
oluşturmanın amaçlandığı, dokuzuncu sayfanın sol alt köşesinde kırsaldaki bir terörist
fotoğrafı eşliğinde verilen "Çele'de Drone Düşürüldü" başlıklı sözde haberde Hakkari ili
Çukurca ilçesinde teröristlerin kendilerine karşı her türlü teknolojiyi kullanan güvenlik
güçlerimize karşı başarı sağlayabildiği, bu sefer de güvenlik güçlerimize ait bir Drone'u
teröristlerin düşürdükleri belirtilerek terör örgütünün övüldüğü, bu sözde haberde Hakkari
ilimiz ve Çukurca ilçemizin, PKK/KCK terör örgütünün bölücü amaçlarına uygun olarak kürtçe
isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen terör eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
02/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "922 Savaş Suçu" manşeti altında Afrin'de
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatı sözde "Efrin Direnişine Çarparak
Çaresiz Kalan İşgal Güçleri" şeklinde niteleyen, terörist unsurların ordumuzu çaresiz bıraktığı
yalanıyla örgütü öven, olumsuz bir algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer
verildiği, Afrin'de Türk ordusunun sivilleri, çocukları, hastaneleri ve okulları hedef altığı
yalanlarıyla örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın ve örgüte zaman kazandırmanın
amaçlandığı, ikinci sayfada "Yunanistan'da Efrin Ruhu" başlıklı yazıda Afrin'de gerçekleştirdiği
intihar saldırısında ölen ve örgütsel ideolojide önemli bir yeri olan zerdüştüğün sembolü
"avesta xabur" isimli ve kod adlı kadın teröristten bahisle tüm kadınların sözde "avesta
xabur" ruhuyla Afrin'deki terörist unsurları desteklemeye çağrıldığı, sözde haber
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan verilerek örgüte dünyanın dört bir yanından destek geldiği
algısının oluşturulmaya ve örgütü meşru göstermeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt kısmında da
"Binevş, Berivan ve Asyaların ruhu ile 8 Mart'a" başlıklı yazıda yine daha önce örgütsel
faaliyetleri sırasında ölmüş bir kısım kadın teröristlerden ve Cizre'de terör örgütünün asıl
bölücü amacına uygun olarak sözde "özyönetim" ilanlarıyla gerçekleştirilen terör
eylemlerinden övgüyle bahsedilerek bu kadınlar gibi bölücü amaçlar uğrunda ölene kadar
"mücadele" vermenin teşvik edildiği, 8 mart dünya kadınlar günü kisvesi altında tüm
kadınların terörist eylemlere katılma ve örgütü destekleme, sahiplenme çağrısının yapıldığı,
yedinci sayfada silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde verilen "42. Gün: Her Cephe
Direniş" başlıklı yazıda Zeytin Dalı Harekatı karşısında zor durumda olan ve ateşkes isteyen
bölücü terör örgütü karşısında Ordumuzun sözde "fiyasko" yaşadığı yalanıyla silahlı terörist
unsurların övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak ve terörist eylemler
örgütün sıkça kullandığı sözde "öz savunma" söylemiyle belirtilerek terör örgütünün ve örgüt
mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfanın alt tarafında "Onurumuz için Can
Verdiler" başlığı altında Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "savaşçı"

olarak belirtildiği, terör örgütünün sözde "Cizir Fırtınası Hamlesi" ismi verilerek düzenli ordu
izlenimi verilen ve meşru gösterilmeye çalışılan örgütsel eyleminde öldükleri belirtilen bu
teröristlerle ilgili, sözde komutan sıfatıyla dile getirilen bir teröristin "özgürlük şehitlerinin
büyüklüğü karşısında eğiliyoruz" şeklindeki açıklamasıyla bu örgüt mensuplarının övüldükleri
ve bunlar gibi terör eylemlerine katılarak sözde "şehit" olmanın özendirildiği, bu sözde
haberin hemen yanında "Tüm Kürtlere ve İnsanlığa Çağrı" başlıklı yazıda bölücü terörist
yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin, örgütü meşru
gösterme amacıyla sözde yürütme konseyi eş başkanlığı sıfatıyla belirtilen biriminin Afrin'de
soykırım yapıldığı yalanıyla tüm dünyayı terörist unsurlarını desteklemeye çağıran, sözde
soykırıma karşı mücadele ettikleri yalanıyla terör eylemlerini meşru göstermeye çalışan örgüt
açıklamasına yer verildiği, aynı sayfanın sağ tarafında "Göğümden Bir Yıldız Söktüler" başlıklı
köşe yazısında Afrin'de silahlı faaliyet gösteren bir teröristle yaşanan mesajlaşma eşliğinde
"savaşıyoruz aralıksız bir direniş var sözleri hayatın amentüsüymüş meğer, savaşıyoruz,
aralıksız direniş, yasımı katlayıp yüreğimin cebine koyuyorum, şimdi yas tutma zamanı değil,
şimdi aralıksız direniş zamanı esmer ve kavgacı çocuğum, şimdi savaş zamanı ciğerim..."
şeklindeki terörist ideolojiye duygusal ve manevi bir anlam yükleme çabasındaki, bu teröristi
açıkça öven ve meşru gösteren sözlere yer verildiği, dokuzuncu sayfada gazete
çalışanlarından şüpheli Ersin ÇAKSU'nun hazırladığı "Türk Devleti'nin Soykırım Stratejisi"
başlıklı yazıda Afrin'deki terörist unsurlara yönelik meşru harekat sözde "soykırım" yalanıyla
belirtilerek terör örgütünün haklı gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca bu yazıda terör örgütünün
şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amaçlarına uygun şekilde ülkemizin toprakları
sözde "kuzey kürdistan" olarak dile getirildiği, PKK terör örgütünün oluşumunu haklı
göstermeye çalışan yazıda terör destekçisi sözde bir kısım akademisyen ve gazetecinin örgüt
lehine algı oluşturma amacıyla kullandıkları "kürt katliamı", "kürtsüzleşme politikası"
söylemlerinin delil olarak paylaşıldığı, bu yazının hemen yanında "Efrin Direnişi Özalan'ın
Eseridir" başlığı altında sözde "Çağın Direnişi" söylemiyle övülen Afrin'deki terörist
unsurların, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın bölücülük ve şiddet içeren ideolojisi sayesinde
"kahraman", "direnişçi" ve "irade sahibi" oldukları belirtilerek terörist ideolojinin meşru
gösterilmeye çalışıldığı,
03/03/2018 tarihli nüshasının beşinci sayfasında; gazete çalışanlarından şüpheli Ersin
ÇAKSU'nun hazırladığı "Adım Adım Kürtsüzleştirme Planı" başlıklı yazıda Afrin'de PKK/KCK
bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatın aslında "demografya değişimi" ve "soykırım"
olduğu algısı oluşturularak örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı, yazıda terör
örgütünün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amaçlarına uygun şekilde ülkemizin
toprakları sözde "kuzey kürdistan" olarak dile getirildiği, altıncı sayfada silahlı teröristlerin
fotoğrafları eşliğinde verilen "43. Gün: En Ağır Hezimet", "Kayıplar Gizleniyor mu", "Efrin'den
Şimdi Çekilin", "SOHR: 15 asker öldü", "Canikli 157 kayıp var dedi", "Ağır kayıplar abartı ve
yalanla dindiriliyor" ve "sosyal medyada paylaştılar" başlıklı sözde haberlerde Zeytin Dalı
Harekatı'nda, bölücü terör örgütü karşısında Ordumuzun sözde "hezimet" yaşadığı,
Ordumuzun aslında açıklanandan daha çok kayıp verdiği ancak bunun gizlendiği yalanlarıyla
silahlı terörist unsurların övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak belirtilerek
terör örgütünün ve örgüt mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, dokuzuncu sayfada
terör örgütünün bilinen liderlerinden, sözde PKK yürütme komitesi üyesi sıfatıyla belirtilen
Murat Karayılan'ın Afrin'deki terörist unsurların eylemlerinin sözde "büyük bir başarı öyküsü"
olduğu, bu teröristlerin "insanlığı büyük bir tehlikeden kurtaracakları" şeklinde örgütü ve

örgüt mensuplarını öven ve meşru gösteren, "direniş dalgasını büyütelim" sözleriyle de
örgüte katılım ve destek çağrısı yapan açıklamasına aynen yer verildiği, aynı sayfada
"Hassa'da eylem ve operasyon" başlığı altında HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör
örgütü yapılanmasının Antakya ili Hassa ilçesinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle
ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan
açıklamalara yer verildiği, eylemde ölen bir teröristin de kod adıyla belirtildiği, bu şekilde kod
adına sahip olmanın normal olduğu ve terör örgütünün sözde bir "basın irtibat merkezi"
olduğu algısıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
04/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kadınlar Efrin'e Doğru" manşeti altında
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG ve YPJ'nin simge ve
sembollerini, bir kısım kadın teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı taşıyan terör
destekçisi bir grup kadın şahsın görseli eşliğinde terör örgütünün kadın yapılanmalarından
"Kongra Star" isimli örgüt uzantısının tüm kadınları dünya kadınlar günü adı altında bölücü
terör örgütünün Afrin'deki unsurlarını desteklemeye çağıran açıklamasına yer verildiği, aynı
şekilde gazetenin ikinci ve üçüncü sayfalarında da terör destekçisi kadın grupların örgütün
kadın uzantılarının simge ve sembolleriyle çekilen fotoğrafları eşliğinde "Özgür Sosyalist
Kadınlar (JAS)", "Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP)" gibi örgüt uzantıları adı altında dünya
kadınlar günü kisvesi altında Afrin'deki terör eylemlerini destekleme çağrılarının, sözde
"kadınların özgürlük mücadelesi" olarak belirtilen örgütsel ideoloji çerçevesinde
teröristbaşına bağlılık açıklamalarının yapıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda "Kürdünden
Arnavuduna Herkes Direnişte" başlığı altında üniversite öğrencilerinin, alevilerin,
arnavutların, ezidilerin dahil oldukları algısı verilen sözde geniş bir toplumsal mutabakatın
Türk Ordusu'nun Afrin'de sivilleri katlettiği yalanı bahane gösterilerek bölücü terör örgütünü
desteklediklerinin belirtildiği, bu şekilde terör örgütünün bu kadar geniş toplumsal alana
yayılan kitlelerce desteklendiği algısıyla terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı gibi
sivil katliamı yalanlarıyla terör örgütü lehine destek ve kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı,
ayrıca bir kürtle evli terör destekçisi bir arnavut kadının da Osmanlı Devleti'ne karşı savaşmış
dedesinden bahisle Türk ordusunun terör örgütünü karşısında "Osmanlı gibi kaybedeceği",
gerekirse hep birlikte silah kaldıracakları şeklinde terör örgütüne katılmayı ve örgütün silahlı
yöntemlerine başvurmayı teşvik eden, bunu meşru gösteren sözlerine yer verildiği, altıncı
sayfada ağır silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde bölücü terör örgütünün Suriye
uzantıları YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak belirtilerek bu teröristlerin sözde
halkla bütünleşerek harekata karşı koydukları, Türk Ordusu'na hezimet yaşattıkları, bir kısım
silahlara terör örgütü mensuplarınca "el konulduğu" şeklinde örgütü meşru gösterme
çabasındaki yazılara yer verildiği, ayrıca sözde "YPG komutanlığı" sıfatıyla belirtilerek düzenli
ordu izlenimi kazandırılmaya ve meşru gösterilmeye çalışılan örgütün; terörist unsurlarca
sergilenen sözde "direnişte" Ordumuzun "onlarca özel kuvvet üyesinin" öldürüldüğü, sözde
"savaşçıların" bir helikopter düşürdükleri şeklindeki örgütsel faaliyetleri öven gerçek dışı
bilgiler içeren örgüt açıklamasına yer verildiği, bu yazının hemen altında "Bab'da olanların
intikamı için" başlığıyla ve maskeli, silahlı bir terör örgütü mensubunun fotoğrafıyla verilen
sözde haberde YPG terör örgütüne "intikam" için katılan bir şahıstan övgüyle söz edilerek
örgüte katılımın ve örgütün şiddet yöntemlerine başvurmanın teşvik edildiği, dokuzuncu
sayfada "Amedliler: Medya doğruları yazmıyor" başlıklı yazıda örgütün bölücü ideolojisine
uygun olarak "amed" ismiyle belirtilen Diyarbakır'daki bir kısım terör destekçilerinin, Afrin
harekatın'da "iki bin YPG'linin" öldürülmüş olamayacağı, bunun mantığa aykırı olduğu
şeklinde örgütün kayıplarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı algısıyla örgüte ve terör

destekçilerine moral sağlama amacına yönelmiş sözlerine yer verildiği, bu yalan haber sözde
tüm Diyarbakır halkına mâl edilerek örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
05/03/2018 tarihli nüshasının dördüncü sayfasında; "Kuşatanlar Kuşatılacak" başlığı altında,
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'nin sözde armasını
taşıyan, silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı sebebiyle zor
durumda olan ve ateşkes isteyen bölücü terör örgütü karşısında Ordumuzun sözde "ağır
darbe" aldığı yalanıyla silahlı terörist unsurların övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde
"savaşçı" olarak ve terörist eylemler örgütün sıkça kullandığı sözde "direniş" söylemiyle
belirtilerek terör örgütünün ve örgüt mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, örgütün
harekata karşı başarı sağladığı algısıyla örgüt destekçilerine moral ve örgüte zaman
kazandırmanın amaçlandığı, bu yazının hemen altında "KJK: Efrin Direnişi Zalim Erkeğe
Cevap" ve "YPJ: İrademiz Tüm Silahlardan Güçlü" başlıklarıyla, sözde "koordinasyon" ve
"komutanlık" sıfatlarıyla belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan, bölücü terör örgütünün
KCK çatı örgütlenmesinin KJK (Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın yapılanmasının ve silahlı
kadın teröristlerin Suriye'de faaliyet gösteren uzantısı YPJ'nin; Afrin'deki terörist unsurları
sözde "selamlayan", terör eylemlerini sözde "efsane", "fedai bir direniş" ve "çağın direnişi"
söylemleriyle öven, intihar saldırısı gerçekleştiren bir kısım kadın teröristlerin isimleri
sayılarak bu intihar eylemleri sebebiyle düşmanın "ödünün koptuğu" algısıyla teröristleri
yücelten ve bu gibi şiddet eylemlerine başvurmayı özendiren, Türkmen, Arap, Ermeni, Asuri,
Ezidi, Alevi, Hristiyan, Yahudi, Müslüman halkların dahil oldukları algısı verilen sözde geniş bir
toplumsal mutabakatın Türk Ordusu'na karşı, bölücü terör örgütünü desteklediklerini
belirten, bu şekilde terör örgütünün bu kadar geniş toplumsal alana yayılan kitlelerce
desteklendiği algısıyla terör örgütünü meşru göstermeye çalışan örgüt açıklamalarına yer
verildiği, YPJ açıklamasında örgüt simgesinin de kullanıldığı, sayfanın altı kısmında "İşgale İzin
Vermeyeceğiz" başlığıyla ve silahlı bir teröristin kırsalda çekilmiş fotoğrafıyla verilen sözde
haberde "YPG savaşçısı" olarak belirtilen bir teröristin başka teröristleri kurtardığına dair
sözde kahramanlık hikayesinden ve bu teröristin kendi şiddet eylemlerinden övgüyle
bahseden açıklamasının yer aldığı, bu sözde haberde YPG teröristlerinin övüldüğü ve hayal
ürünü kahramanlık senaryolarıyla örgüte katılmanın özendirildiği, bu sözde haberin hemen
yanında teröristbaşının kullanıldığı görselle verilen şüpheli Ersin ÇAKSU'nun hazırladığı sözde
haberde Afrin Üniversitesi'nde terör örgütünün nasıl desteklendiğinden övgüyle bahsedildiği,
bu yazının yanında da "zafer bedellerle kazanılıyor" başlığı altında Harekatta etkisiz hale
getirilen silahlı teröristlerin, cenaze töreniyle ilgili sözde haberde "savaşçı" olarak
belirtildikleri, terör örgütünün sözde "Cizir Fırtınası Hamlesi" ismi verilerek düzenli ordu
izlenimi verilen ve meşru gösterilmeye çalışılan örgütsel eylemde öldükleri belirtilen YPG'li
teröristlerin övüldükleri, beşinci sayfada Afrin'de faaliyet gösteren terör örgütünün
desteklenmesi için sözde "binlerce" kişinin Cindires'de bombardımana rağmen yürüyüş
yaptıklarından "büyük halk direnişi" adı altında övgüyle bahsedildiği, Türk ordusu tarafından
sivillerin vurulduğu yalanıyla YPG ev YPJ teröristlerine sözde "sivilleri koruduğu" kılıfının
uydurulmaya çalışıldığı sözde haberde örgüt destekçisi küçük bir kalbalığın fotoğrafıyla
paylaşılmış bu yürüyüşlere sözde binlerce kişinin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin
büyük kitlelerce desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla
örgütün meşru ve masum gösterildiği, "Yiğitlik Yüreğini Kaybetmemektir" başlıklı yazarı belli
olmayan köşe yazısında Afrin'deki terörist unsurlardan "bütün ömrünü özgürlük peşinde
koşmaya adayan bilge savaşçılar" şeklinde övgüyle bahsedildiği, altıncı ve yedinci sayfalarda
"Bizim ittifakımızın Adı Kadın İttifakıdır" başlığı altında; terör destekçisi kadın gruplarının

fotoğraflarıyla dünya kadınlar günü ve kadın hakları kisveleri altında, Afrin'deki terörist
unsurların desteklenmesi çağrılarına, KJK isimli örgüt yapılanmasının sözde "mücadele"
çağrısı yapan örgütsel açıklamasına, intihar saldırıları gerçekleştiren YPJ teröristlerini öven ve
terör eylemlerine katılmayı teşvik eden yazılara yer verildiği,
06/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Bunun Adı Etnik Temizlik" manşeti altında
Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatı sözde "Direnişe
Çarptıkça Şuursuzca Sivillere Saldırıyor" şeklinde niteleyen, Devletimiz aleyhine olumsuz bir
algı oluşturma amacını güden gerçeğe aykırı haberlere yer verildiği, Afrin'de Türk ordusunun
sivilleri, çocukları, hastaneleri, tarihi mekanları, camileri, zeytinlikleri ve okulları hedef altığı
yalanlarıyla örgüt lehine kamuoyu oluşturmanın ve örgüte zaman kazandırmanın
amaçlandığı, sürmanşette ise kadınlar günü kisvesi altında Afrin'deki terörist unsurları
"direniş" söylemiyle meşru gösteren, "susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" şeklinde
bölücü terör örgütünün hedefleri doğrultusunda açıkça isyana ve başkaldırıya davet içeren
yazılara yer verildiği, ikinci ve üçüncü sayfalarda terör destekçisi kadın gruplarının fotoğrafları
eşliğinde yine kadınlar günü kisvesi altında Afrin'deki terörist unsurları "çağın direnişi"
söylemiyle meşru gösteren, öven, örgütü destekleme ve sahiplenme çağrıları içeren yazılara
ve örgüt açıklamalarına yer verildiği, yedinci sayfada bölücü terör örgütünün Suriye'deki
silahlı kadın yapılanması YPJ amblemli kumaş parçası eşliğinde kırsalda çekilmiş silahlı kadın
terörist fotoğrafları eşliğinde verilen yazlarda silahlı teröristlerin övüldükleri ve terör
eylemlerine katılmanın özendirildiği, dokuzuncu sayfada "KCK: İsyan Ranya'da başladı"
başlıklı yazıda, bölücü terör örgütünün simgesi kullanılarak, terörist yapılanmanın çatı
örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin, örgütsel mücadeleyi öven
açıklamasına yer verildiği, aynı sayfada "HPG'den Eylem Açıklaması" başlıklı sözde haberde
HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Ülkemizin çeşitli doğu
ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi
olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu sözde
haberde Ağrı, Hakkari, Doğubayazıt, Şemdinli ve Çukurca il ve ilçelerimizin, PKK/KCK terör
örgütünün bölücü amaçlarına uygun olarak kürtçe isimlerle belirtildiği, bu şekilde bahsedilen
terör eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
07/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin'e Gidiyoruz" manşeti ve "Soykırıma Karşı
Büyük Seferberlik" başlığı altında Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri
harekatta sivillerin bombalandığı ve soykırım yapıldığı yalanlarıyla örgütün soykırıma karşı
mücadele ettiği algısıyla meşru gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca bununla bağlantılı şekilde
önlerindeki masada piyade tüfeği bulunan bir grup teröristin açıklama yaparken çekilmiş
fotoğrafı eşliğinde sözde "QSD bileşeni bütün devrimci güçler" olarak belirtilen terörist
grupların Afrin'e gittiklerinden bahisle terör örgütünün desteklendiği belirtilerek örgüte
katılımın teşvik edildiği, ikinci sayfada "Kelebek ömrü biçilen direniş kartal gibi yükseliyor"
başlıklı yazıda Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştiren "avesta xabur" isimli veya kod adlı YPJ
teröristinden bahisle "avesta xabur'un direnişinde sembolleşen Efrin kadın iradesini 8 mart
vesilesiyle bir kez daha selamlıyoruz" şeklinde örgütsel şiddet eylemlerinin övüldüğü, aynı
sayfada "Efrin Direnişi Etrafında Kenetlenelim" başlığı altında KCK yürütme konseyi eş
başkanlığı olarak belirtilen terörist yapılanmanın terörist ideolojiyi ve Afrin'deki terörist
unsurları överek dünya kadınlar günü kisvesinde örgütsel eylemleri sahiplenme ve

destekleme çağrısı yapan açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfada YPG amblemli kumaş
parçası taşıyan silahlı terörist fotoğrafları eşliğinde verilen "HBDH: Efrin direniyor biz de ona
eşlik edelim" başlıklı ve HBDH simgesi kullanılmış yazıda, PKK/KCK bölücü terör örgütüyle
öteden beri ortak çıkarları için birlikte hareket eden, ideolojileri ile hedefleri ve yöntemleri
son derece benzer olan DHKP-C, MLKP, MKP ve diğer bir kısım terör örgütlerinin 12/03/2016
tarihinde birleşmek suretiyle oluşturdukları "Halkların Birleşik Devrim Hareketi" isimli
yapılanmanın Afrin'de Türk Ordusu'na karşı sözde "seferberlik" adı altında eylem çağrısı
yapan, terör eylemlerine katılmayı teşvik eden örgütsel açıklamasının paylaşıldığı, yedinci
sayfada "Direniş Terk Edilecek Bir Şey Değil" başlıklı, yazarı belli olmayan köşe yazısında
Afrin'deki terörist unsurların "efrin'in tarihi direnişi" söylemiyle övüldüğü, "çocukken anamızı
coplayan polisleri vuracak kadar büyümeyi beklerken hep direniriz aslında" sözleriyle açıkça
terörist şiddet eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği, dokuzuncu sayfada "İdir'de 8 asker
yaşamını yitirdi" başlıklı yazıda, HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü
yapılanmasının Iğdır ilimizde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG
Basın İrtibat Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan ve söz konusu
terör eylemini "devrimci zafer hamlesi" olarak öven açıklamaya yer verildiği, bu haberde Iğdır
ilimiz kürtçe ismiyle belirtilerek ve sözde "Serhat" eyaletinden bahsedilerek bölücü terör
örgütünün ana bölücü hedefiyle uyumlu şekilde şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü
amaçlarının meşru gösterilmeye çalışıldığı,
08/03/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; "Dünya Kadınları direnişe sahip çıkmalı"
başlıklı yazıda bölücü terör örgütünün Suriye'deki kadın terörist yapılanması YPJ içerisinde
sözde "basın merkezinde" çalıştığı söylenen bir kadın örgüt mensubunun silahlı
faaliyetlerinden "kahraman", "hem silahı hem kamerası ile direnen" söylemleriyle övüldüğü,
teröristaşının bölücü ideolojisine uygun şekilde faaliyet gösterdiği açıkça belirtilen YPJ'nin
Afrin'de gösterdiği silahlı faaliyetlerin sözde "çağın direnişi" nitelemesiyle meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştirerek ölen "avesta xabur"
isimli veya kod adlı kadın teröristin de bu eylemiyle bölücü şiddet eylemlerinin sembolü
olduğu vurgulanarak bu gibi eylemlere başvurmanın teşvik edildiği, üçüncü sayfada silahlı bir
kadın terörist fotoğrafı eşliğinde verilen "YPJ: Başkaldırı Günüdür" başlıklı yazıda sözde "YPJ
Genel Komutanlığı" sıfatıyla belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan terör örgütü uzantısının,
dünya kadınlar günü kutlaması kılıfıyla kadın teröristleri özellikle Afrin'deki eylemleri
temelinde sözde "destan yazdıkları" söylemiyle öven, silahlı mücadeleyi meşru gösteren ve
bu sözde "mücadele" adı altında örgüte ve terör eylemlerine katılmaya teşvik eden örgüt
açıklamasının paylaşıldığı, aynı sayfanın alt kısmında da sözde "PAJK Koordinasyonu",
"Kadınların Birleşik Devrim Hareketi", "Türkiye Halk Kurtuluş Cephesi Kır Gerilla Birlikleri
Komutanlığı" şeklinde belirtilen bir kısım terör örgütleri ve örgüt uzantılarının, yine kadınlar
günü kisvesi altında YPJ teröristlerini Afrin'deki eylemleri temelinde "kadın savaşçı", "direniş
YPJ savaşçılarının elinde gururla yükseliyor" söylemleriyle öven, şiddete, isyana ve
başkaldırıya davet eden örgüt açıklamalarına yer verildiği, altıncı sayfada silahlı bir kadın
terörist fotoğrafı eşliğinde "48. Gün: Şera'da sert karşılık", "QSD 47 günün bilançosunu
açıkladı" başlıklı yazılarda Zeytin Dalı Harekatı karşısında zor durumda olan bölücü terör
örgütünün Türk Ordusu'na sözde ağır darbeler vurduğu yalanıyla silahlı terörist unsurların
övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak ve terörist eylemler örgütün sıkça
kullandığı sözde "tarihi direniş" söylemiyle belirtilerek terör örgütünün ve örgüt
mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, "Hilmarsson Ölümsüzleşti" başlıklı yazıda ise
İzlanda uyruklu bir teröristin Afrin'deki terör eylemleri sırasında öldüğünden övgüyle

bahsedildiği, bu teröristin sözde "enternasyonal özgürlüklük taburu" şeklinde belirtilerek
düzenli ordu izlenimi verilmeye ve meşrulaştırılmaya çalışılan terörist uzantı içerisinde
olduğunun anlatıldığı, terör örgütüne yabancı ülkelerden dahi katılımlar olduğu algısıyla terör
örgütüne katılımın teşvik edildiği, aynı sayfada YPG terör örgütünün silah resmi içeren
sembolüyle paylaşılmış "YPG'den Rusya'ya Çağrı" başlıklı yazıda terör örgütünü sözde "genel
komutanlık" nitelemesiyle meşru göstermeye çalışan, terör örgütünün egemen ülkelerle
muhatap olabildiği izlenimi sağlamaya çalışan örgüt açıklamasına yer verildiği, yedinci
sayfada "YPG bizim çocuklarımız" başlığı altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG'nin aslında masum halk olduğu belirtilerek örgütün haklı ve masum gösterilmeye
çalışıldığı, kadınlar günü sebebiyle gazetenin bu nüshasıyla dağıtılan "Efrin'de yeni bir 8 mart
tarihi yazılıyor" başlıklı ücretsiz ekteki yazılarda; PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün
Suriye uzantısı YPG'nin ve kadın teröristlerin bulunduğu YPJ'nin simge ve sembollerini taşıyan
terör destekçisi şahısların fotoğrafları, silahlı kadın teröristlerin görselleri ile YPJ'li kadın
teröristlerin "tarihi direniş", "çağın direnişi" söylemleriyle övüldükleri, sözde "öz savunma"
nitelendirmeleriyle teröristbaşının bölücü ideolojisi temelinde YPJ'nin meşru gösterilmeye
çalışıldığı,
09/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kadınlar Efrinleşti" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin ve kadın teröristlerin bulunduğu
YPJ'nin simge ve sembollerini, terörsitbaşı Abdullah Öcalan ile özellikle Sakine Cansız ve
Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştiren "avesta xabur" isimli veya kod adlı YPJ teröristinin
fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların görseli ile yer verilen yazılarda Afrin'deki
terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak nitelendirildiği, bu sözde "direnişin"
selamladığının belirtildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, dördüncü sayfada bölücü
terör örgütünün Suriye uzantısı YPG amblemli kumaş parçaları altında fotoğrafı çekilmiş bir
kısım silahlı teröristlerin görseli eşliğinde "Suriye'yi Direniş Belirliyor" başlıklı yazıda Zeytin
Dalı Harekatı karşısında zor durumda olan bölücü terör örgütünün Türk Ordusu'na sözde ağır
darbeler vurduğu yalanıyla silahlı terörist unsurların övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde
"QSD" olarak ve terörist eylemler örgütün sıkça kullandığı sözde "halk direnişi" söylemiyle
belirtilerek terör örgütünün ve örgüt mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı,
yedinci ve sekizinci sayfalarda kadınlar günü kisvesi altında Dünya genelinde Afrin'deki
terörist unsurların ve özellikle de kadın teröristlerin bulunduğu YPJ'nin desteklendiği algısı
oluşturmaya çalışan sözde haberlere yer verildiği, bu yazılarda bölge halkının huzurunu ve
güvenliğini bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri örgütsel şiddet
eylemlerinin sözde "tüm dünyada" sahiplenildiği yönünde açıklamaya yer verildiği, terör
destekçisi grupların fotoğraflarıyla verilen haberlerde bölücü terör örgütünün sanki "dünya
kadınlar günü" için sokağa çıkan "binlerce" kadın tarafından desteklendiği yalanıyla örgütün
meşru gösterilmeye çalışıldığı, onuncu sayfada omzunda terörist başının fotoğrafının yer
aldığı sözde arma taşıyan silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı eşliğinde yabancı bir ülkede
terör örgütü uzantıları YPG ve YPJ amblemli kumaş parçalarının artık yasak kapsamında
olmadığı yönündeki sözde habere yer verilerek örgütün ve sembollerinin meşru gösterilmeye
çalışıldığı,
10/03/2018 tarihli nüshasının ikinci sayfasında; kadınlar günü kisvesi altında Dünya
genelinde Afrin'deki terörist unsurların ve özellikle de kadın teröristlerin bulunduğu YPJ'nin
desteklendiği algısı oluşturmaya çalışan sözde haberlere yer verildiği, bu yazılarda bölge
halkının huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri

örgütsel şiddet eylemlerinin sözde "tüm dünyada" sahiplenildiği yönünde açıklamaya yer
verildiği, terör destekçisi grupların fotoğraflarıyla verilen haberlerde bölücü terör örgütünün
sanki "dünya kadınlar günü" için sokağa çıkan "binlerce" kadın tarafından desteklendiği
yalanıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda silahlı bir kadın
teröristin fotoğrafı eşliğinde Zeytin Dalı Harekatı karşısında zor durumda olan bölücü terör
örgütünün Türk Ordusu'na sözde ağır darbeler vurduğu yalanıyla silahlı terörist unsurların
övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak belirtilerek terör örgütünün ve örgüt
mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu sözde haberin hemen yanında
"MLKP/Rojava 3 savaşçının ismini açıkladı" başlıklı yazıda MLKP (marksist leninist komunist
parti) terör örgütü mensuplarından Afrin'deki terörist unsurlara katılan ve ölenlerden
bahsedildiği, yazı içeriğinde "başından itibaren efrin direnişi içinde yer alan parti
savaşçılarımızdan Ruhat Aşkara, Erdal Demirhan ve Sedat Akyüz farklı tarihlerde ölümsüzlük
bayrağını dalgalandırdılar" şeklinde Afrin'de ölen MLKP teröristlerinin övüldüğü, yüceltildiği
ve bu teröristler gibi terör eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği, bu yazının hemen altında
Afrin'de Türk Ordusu'na karşı gerçekleştirdiği sözde "fedai eylem" denilen intihar saldırısında
ölen YPG'li bir erkek teröristin gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde bu teröristin daha
önce intihar saldırı gerçekleştiren "avesta xabur" kod adlı kadın teröristin sözde "çağın
direnişindeki fedai çizgisinin" takipçisi olduğu belirtilerek bu gibi vahşet eylemlerine
başvurmanın özendirildiği, bu eylemleri gerçekleştirenlerin övüldükleri ve teröristlerin haklı
gösterilmeye çalışıldığı,
11/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; sürmanşette "Teker olmadan newroz olmak ki"
başlığıyla ve araba tekerleriyle oynayan çocukların fotoğrafıyla verilen sözde haberde,
PKK/KCK bölücü terör örgütü destekçilerinin örgüt propagandasına dönüştürülmüş toplumsal
olaylarda ve yol kapama eylemlerinde lastik yakarak yollara bıraktıkları bilinen gerçeği ile
ilgili olarak bu eylemin aslında yoksul çocukların vazgeçilmez oyunu olduğu algısıyla bu gibi
lastik yakma eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı ve bu eylemlere yaklaşan "newroz"
etkinliklerinde de başvurulmasının özendirildiği, altıncı sayfada ağır silahlı bir terörist
fotoğrafı eşliğinde Afrin'de Türk Ordusu'nun sivilleri katlettiği yalanıyla sözde "savaşçı" olarak
belirtilen YPG ve YPJ teröristlerinin bu sivil katliamlarını durdurmak için mücadele ettikleri
algısıyla terör örgütünün ve silahlı teröristlerin meşru gösterilmeye çalışıldığı, aynı sayfada
"Zerdeşti ve Hristiyanlardan Destek" başlığı altında sözde "çağın direnişi" söylemiyle övülen
Afrin'deki terörist faaliyetlerin farklı dinlere mensup birçok grup tarafından desteklendiği
yalanıyla Din sömürüsü altında terör örgütünün haklı gösterilmeye çalışıldığı, Afrin'de Türk
Ordusu'na karşı gerçekleştirdiği sözde "fedai eylem" denilen intihar saldırısında ölen YPG'li
bir erkek teröristin gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde "Tüm Kürdistanlı annelere
mesaj" başılığı altında Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştiren "YPG Savaşçısı" olarak belirtilen
bu teröristin sözde "şehit" olduğu, bu teröristin sözde anneler için gerçekleştirdiği belirtilen
intihar saldırısını "kürdistanlı annelere" armağan ettiği şeklinde açıkça vahşet içeren terör
eyleminin anneler için gerçekleştirildiği yalanıyla şiddet eylemlerine başvurmanın ve bu
intihar saldırısını gerçekleştiren terörist gibi sözde "şehit" olmanın özendirildiği, örgütün bu
gibi eylemlerinin övüldüğü, vahşet eyleminin masum anneler için yapıldığı senaryosuyla terör
eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı, yedinci sayfanın alt kısmında "Qamişlo'da Tören"
ve "BÖG Nurhak ve Bayram'ı Andı" başlıklı yazılarda Afrin'deki terör eylemlerinde ölen silahlı
teröristlerden sözde "savaşçı", "şehit", "kahramanca savaşarak ölümsüzleştiler", "çağın
direnişçileri" söylemleriyle bahsedilerek övüldükleri ve bu teröristler gibi şiddet eylemlerine
başvurmanın teşvik edildiği,

12/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Yarın Değil Şimdi" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin ve kadın teröristlerin bulunduğu
YPJ'nin simge ve sembollerini, terörsitbaşının fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların
görseli ile yer verilen sözde haberde Afrin'deki terörist unsurlar sözde "direniş" söylemiyle
selamlanarak ve terör eylemleri "efrin başarısı" olarak nitelendirilmek suretiyle terör
örgütünün övüldüğü, ayrıca sözde YPG "komutanı" olarak belirtilen bir teröristin "halkı" ve
"zeytin ağaçlarını" koruyacakları yönünde terör örgütünü sözde masumların koruyucusu
kisvesi altında meşru göstermeye çalışan açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfada omzunda
YPG terör örgütünün sözde arması olan, yüzü kapalı ve silahlı bir teröristin fotoğrafı eşliğinde
verilen "o gün bugündür" başlıklı yazıda terörist yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK
(Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin Afrin'deki terörist unsurları destekleme ve sahiplenme
çağrısı içeren örgüt açıklamasına aynen yer verildiği, yedinci sayfada da aynı şekilde Afrin'de
zor durumda olan terör örgütüne destek çağrıları içeren ve örgütün sözde büyük kitlelerce
desteklendiği algısıyla haklı göstermeye çalışan sözde haberlere ve örgüt uzantılarının eylem
çağrılarına yer verildiği, yine dokuzuncu sayfada "Efrin'de huzur olmazsa hiçbir yerde olmaz"
başlığı altında, terör örgütü liderlerinden Salih Müslüm'ün, Afrin'de PKK/KCK bölücü terör
örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği
meşru ve haklı askeri harekatı sözde "işgal" ve "katliam" olarak niteleyen, terörist şiddet
eylemlerini "halkın büyük direnişi" söylemiyle öven ve meşru gösteren, terör örgütünün bu
işgal ve katliama karşı masumları koruduğu algısıyla terör örgütüne destek çağrısı yapan
örgütsel açıklamasına aynen yer verildiği,
13/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kesintisiz Eylem" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin sözde "halk
direnişi" olarak nitelendirilerek meşru gösterilmeye çalışıldığı, bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı
askeri operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturup terör örgütünü meşru gösterme
amacıyla harekatın "sivil katliamı" olarak nitelendirildiği, terör örgütünün sokağa çıkan büyük
kitlelerce sahiplenildiği yönünde açıklamaya yer verildiği, terör destekçisi bir grubun
fotoğrafıyla verilen haberde bölücü terör örgütünün sanki protesto için sokağa çıkan
"binlerce" kişi tarafından desteklendiği yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce
sahiplenildiği yönünde algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve masum gösterildiği, beşinci
sayfanın alt kısmında "Sur Direnişçileri Anıldı" başlıklı yazıda; örgütün sözde devrimci halk
savaşı stratejisi doğrultusunda Aralık 2015'te söze KCK-Asayiş birimleri olarak faaliyet
göstermek üzere Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde oluşturulduğu bilinen YPS (Yekineyen
Parastina Sivilan-Sivil Savunma Birlikleri) isimli terör örgütü uzantısının, 2015 yılının ikinci
yarısından itibaren PKK/KCK bölücü terör örgütünün Diyarbakır ili Sur ilçesinde sözde "öz
yönetim" ve "özerklik" adı altında gerçekleştirdiği bölücü çukur kazma ve güvenlik güçlerine
yönelik bombalı, roketli eylemlerden övgüyle bahseden, bu eylemlerde ölen teröristleri
yücelten, kahramanlaştıran, Afrin'de de aynı terör eylemlerinin devam edeceği tehdidinde
bulunan örgüt açıklamasına yer verildiği, altıncı sayfada silahlı bir kadın terörist fotoğrafı
eşliğinde "53. Gün: Direniş Durmaz" başlığı altında Zeytin Dalı Harekatı karşısında zor
durumda olan bölücü terör örgütünün Türk Ordusu'na sözde ağır kayıplar verdirdiği yalanıyla
silahlı terörist unsurların övüldüğü, YPG ve YPJ teröristleri sözde "savaşçı" olarak ve terörist

eylemler örgütün sıkça kullandığı sözde "büyük direniş" söylemiyle belirtilerek terör
örgütünün ve örgüt mensuplarının meşru gösterilmeye çalışıldığı, yedinci sayfada yazarı belli
olmayan "Evren Doğuran Kadınlar" başlıklı köşe yazısında Afrin'deki terörist unsurların sözde
"masum halk" olarak gösterilmeye çalışıldığı, yazı içeriğindeki "...bu kez açtığım kapının
arkasında üç gencecik kız duruyor. İçeri buyur ediyorum ama gelmek istemiyorlar. 'Sen YPJ
mevzilerinin nerede olduğunu biliyorsun bizi onların yanına götür, biz de savaşmak istiyoruz'
diyorlar. Çok gençler 'olmaz küçüksünüz' diyorum. 'Olur küçükleri de vuruyorlar, bari biz de
onları vurma şansına sahip olalım kirletemesinler bizi' diyorlar. Bu şehirde her kadın
kendisince ve kendi usulünce bir evrene gebe diyorum." şeklinde geçen bölümle açıkça
bölücü terör örgütünün Suiye'deki kadın teröristlerin bulunduğu YPJ uzantısına katılımın
teşvik edildiği, bu teröristlere genç yaştaki kızların dahi katılmak için can attıkları algısıyla
terör eylemlerine başvurmanın özendirildiği, Afrin harekatında masum genç kızların
kirletildiği yalanıyla teröristlerin haklı ve meşru gösterildikleri,
14/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Öfkesi Büyüyor" manşeti altında PKK/KCK
bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın
fotoğrafları ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz
bir algı oluşturma amacıyla harekatın "kuşatma" olarak nitelendirildiği, manşet altında
verilen haberde "halk karış karış yurdunu savunuyor" denilerek Afrin'deki terörist unsurların
masum halk olduğu yalanıyla terör örgütünün meşru ve masum gösterilmeye çalışıldığı,
manşet haberi altında terör örgütünün Suriye uzantılarından sözde TEV-DEM (Demokratik
Halk Hareketi) ve YPG'nin ülkemizi açıkça, "savaşçı" olarak belirtilen teröristlerin sözde
"meşru" amaçlarına hedef olunacağı söylemiyle tehdit eden açıklamasına aynen yer verildiği,
altıncı sayfanın alt kısmında omzunda YPG amblemi bulunan silahlı bir teröristin fotoğrafı
eşliğinde verilen "Buradayız direniyoruz" başlıklı sözde haberde harekatta etkisiz hale
getirilen silahlı teröristlerin sözde "şehit" olarak belirtildiği, küçük bir kalabalığın fotoğrafı
kullanılarak bu teröristlere düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanıyla
örgüte moral sağlanmaya ve örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, aynı haberin sol
tarafında "9 sivil yurttaşı katlettiler" başlıklı yazıda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturma
amacıyla ordumuzun Afrin'de sivilleri ve çocukları katlettiği şeklinde yalan haberlere yer
verildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı YPG'nin masum ve haklı
gösterilmeye çalışıldığı, yedinci sayfada PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye
uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları ile
yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak
nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütünün desteklenmesi için Avrupa genelinde sözde "onbinlerin" protesto eylemlerine
çıktıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu
yürüyüşlere sözde onbinlerin katıldığı yalanıyla Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce
desteklendiği yönünde açıkça gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve
masum gösterildiği, aynı sayfanın sol alt köşesinde "Başur (Güney) Ulusal Direniş Dedi"
başlıklı yazıda bölücü terör örgütünün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı asıl etnik bölücü
hedeflerine uygun olarak bir kısım Irak Ülkesi topraklarının "başur - güney kürdistan" olarak
dile getirildiği, haber içeriğinde belirtilen yerde terör örgütü destekçisi bir grup tarafından

Afrin'deki teröristlerin desteklenmesi için yapılan yürüyüşte terör örgütü uzantısı PYD eş
başkanı olarak belirtilen bir örgüt mensubunun yaptığı Afrin'deki terörist unsurları öven ve
"selamlayan" örgütsel açıklamasına yer verildiği, bu haberin hemen yanında "Halklar Efrin'e
Kaçıyor!" başlıklı yazıda Afrin'deki terörist unsurlara sözde "binlerce" kişinin katılarak silahlı
teröristlere canlı kalkan olduklarından övgüyle bahsedilmek suretiyle terör örgütüne
katılmanın özendirildiği ve teşvik edildiği, halkın dahi örgüt mensuplarına canlı kalkan olduğu
algısıyla terör örgütünün haklı ve meşru gösterildiği,
15/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Seninle Kazanacak" manşeti altında Türk
Ordusunun sivilleri bombaladığı ve buna rağmen kent merkezindeki sözde "yüz binlerce"
masum halkın kenti terk etmediği yalanlarıyla Afrin harekatında hedef alınan terörist
unsurların masum halk olarak gösterilmeye çalışıldığı, Afrin merkezinde ordumuza karşı
koymaya çalışan silahlı teröristlerin sözde "savunma güçleri" olarak belirtildiği, bu
teröristlerin kent merkezindeki sokaklarda "direnen" halk tarafından da desteklendiği
yönünde gerçek dışı bilgilere yer verildiği, bu şekilde terör örgütünün yerel halk tarafından
desteklendiği yalanıyla meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda "Oturma
Değil Efrin'le Yürüme Zamanı" başlığı altında Afrin'de Türk Ordusu'na karşı koymaya çalışan
terörist unsurların şiddet eylemlerinin sözde "tarihi direniş" söylemiyle övüldüğü, altıncı
sayfada bir sokakta birkaç şahsın bulunduğu bir yerleşim yeri fotoğrafıyla verilen haberde
sözde "yüz binlerce" masum halkın terör örgütünü desteklemek için sokaklarda direnişe
geçtiği şeklindeki örgüte destek ve moral arayışı amacına yönelen açıklamalara yer verildiği,
bu açıklamanın alt kısmında silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde "Binler Evlatlarının
İzinde" başlıklı haberde Harekatta etkisiz hale getirilen silahlı teröristlerin sözde "YPG/YPJ
savaşçıları" olarak belirtildiği, küçük bir kalabalığın fotoğrafı kullanılarak bu teröristlere
düzenlenen cenaze törenine sözde "binlerin" katıldığı yalanıyla örgüte moral sağlanmaya ve
örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca aynı yazının son kısmında "LGB: Efrin Şehitleri
Ölümsüzdür" başlığı altında sözde Leninist Gerilla Birlikleri Rojava Komutanlığı ismiyle meşru
bir askeri birlik gibi gösterilen terörist bir grubun, Türk Ordusu'ndan "barbar güçler" olarak
bahsettiği ve terörist unsurların eylemlerini "destansı bir karşı koyuş" olarak dile getirdiği
örgütsel açıklamasının yer aldığı, bu haberin hemen altında "Şirin Efrin'imizi bırakmayacağız"
başlığıyla bölücü terör örgütünün bilinen liderlerinden, sözde PKK yürütme komitesi üyesi
sıfatıyla belirtilen Murat Karayılan ve sözde KCK yürütme konseyi eş başkanı Cemil Bayık'ın
terörist amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tehdit eden,
Afrin'de kendilerine bağlı şekilde silahlı faaliyet gösteren terörist unsurları öven, bu örgütsel
faaliyetlere katılma çağrısı yapan örgütsel açıklamalarına yer verildiği, yedinci sayfada
"Avrupa'da Halk Ayakta" başlığı altında PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye
uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları ile
yer verilen yazıda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak
nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütünün desteklenmesi için Avrupa genelinde sözde büyük kitlelerin protesto eylemlerine
çıktıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu
yürüyüşlerde Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği vurgulanarak açıkça
gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği, bu sözde
haberin alt kısmında "İtalyanlar Türk Konsolosluğunu İşgal Etti" başlığı altında hangi milletten
oldukları belli olmayan 3 şahsın neresi olduğu anlaşılamayan bir ofis içerisinde, üzerinde
Afrin yazılı pankartlar açtıkları fotoğrafla birlikte İtalya/Venedik'te bulunan Türk
konsolosluğunun PKK/KCK bölücü terör örgütü destekçisi bir grup şahıs tarafından sözde

"işgal" edildiği yalanıyla bu terör destekçilerinin "bayrak" olarak belirtilen PKK amblemi
içeren kumaş parçası açtıklarından bahsedildiği, bu şekilde sanki terör örgütünün Avrupa
milletlerince de desteklendiği ve Ülkemizin konsolosluğunun üç terör destekçisi şahıs
tarafından bile sözde "işgal" edilebileceği yönünde terör destekçilerini övücü, gerçek dışı algı
oluşturma amacına yönelmiş açıklamaların yapıldığı, teröristlerin bayrağının olamayacağı
gerçeğiyle bağdaşmayacak şekilde terör örgütünü simgeleyen kumaş parçasının
konsoloslukta açılmasının dahi bir zafer edasıyla sözde haber olarak verildiği, dokuzuncu
sayfada HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Ülkemizin çeşitli
doğu ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat
Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği,
bu haberlerde Doğubayazıt, Çukurca, Şemdinli, Dicle ilçelerimiz ve Diyarbakır ilimiz kürtçe
isimlerle belirtilerek bölücü terör örgütünün ana bölücü hedefiyle uyumlu şekilde sözde
"kürdistan" kentleri olarak dile getirildikleri, terörist eylemlerin gerçekleştiği il ve ilçelerimiz
sözde "kürdistan" toprağı olarak belirtilmek suretiyle terör örgütünün şiddet eylemleriyle
ulaşmaya çalıştığı bölücü amaçlarının meşru gösterilmeye çalışıldığı,
16/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Sessizlik Ortaklıktır" manşeti altında Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatla
ilgili olumsuz bir algı oluşturma amacıyla ordumuzun Afrin'de sivilleri ve çocukları katlettiği
şeklinde yalan haberlere yer verildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG'nin masum ve haklı gösterilmeye çalışıldığı gibi ayrıca çocuklar ve sivillerin hedef alındığı
yalanıyla Türk Ordusu karşısında zor durumda olan terör örgütüne destek çağrısı yapıldığı,
ikinci sayfada "Yezidler var oldukça zeynepler direnecek" başlığı altında bir kadın terörist
fotoğrafı eşliğinde, bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren kadın teröristlerden
oluşan sözde birimleri YPJ ve YJA teröristlerini "gerilla" ve "savaşçı" olarak belirtmek suretiyle
meşru gösteren ve bu teröristlerin faaliyetlerini öven açıklamalara yer verildiği, altıncı
sayfada "TEV-DEM'den çağrı" başlığı altında terör örgütünün Suriye uzantılarından sözde
TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) yapılanmasının "mücadeleyi yükseltme çağrısı" adı
altında Afrin'deki terörist unsurların Türk Ordusu'na karşı desteklenmesi çağrısına aynen yer
verildiği, bu örgütsel açıklamada terörist faaliyetler "çağın direnişi" olarak belirtilmek ve bir
kısım ülke toprakları terör örgütünün etnik bölücü amacına uygun şekilde sözde "dört parça
kürdistan" söylemiyle dile getirilmek suretiyle meşru gösterilmeye çalışıldığı ve terör
örgütüne katılmanın da teşvik edildiği, sayfanın en altında "56. Gün Direniş Her Yerde" başlığı
altında terör örgütü uzantıları YPG ve YPJ'nin, Ordumuzun meşru harekatına karşı
gerçekleştirdiği belirtilen şiddet eylemlerinden "en az 81 askerin yaşamını yitirdiği" ve "askeri
araçların imha edildiği" şeklindeki gerçek dışı açıklamalar eşliğinde övgüyle bahsedildiği,
yedinci sayfada "Avrupa Efrin İçin Alarmda" başlığıyla PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve
örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi şahısların
fotoğrafları ile yer verilen yazılarda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş"
olarak nitelendirildiği ve örgütün bu faaliyetlerinin övüldüğü, Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütünün desteklenmesi için Avrupa genelinde sözde büyük kitlelerin protesto eylemlerine
çıktıklarının belirtildiği, örgüt destekçisi küçük kalabalıkların fotoğrafıyla paylaşılmış bu
yürüyüşlerde Afrin'deki teröristlerin büyük kitlelerce desteklendiği vurgulanarak açıkça
gerçek dışı algı ve moral oluşturma amacıyla örgütün meşru ve masum gösterildiği,
17/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Halepçe Olmadan" manşeti altında
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Afrin'de terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği meşru ve haklı

askeri harekatla ilgili olumsuz bir algı oluşturma amacıyla ordumuzun Afrin'de sivilleri ve
çocukları katlettiği şeklinde yalan haberlere yer verildiği, bu şekilde bölücü terör örgütünün
Suriye uzantısı YPG'nin masum ve haklı gösterilmeye çalışıldığı gibi ayrıca çocuklar ve siviller
ile eczanelerin hedef alındığı yalanıyla Türk Ordusu karşısında zor durumda olan terör
örgütüne destek çağrısı yapıldığı, yedinci sayfanın alt kısmında "ABD'li enternasyonal savaşçı:
Sessizlik utanç verici" başlıklı yazıda Afrin'deki terörist unsurlara katılarak teröristlerle birlikte
hareket ettiği belirtilen sözde ABD vatandaşı bir teröristin Afrin'de Türk Ordusunun sivilleri
katlettiği yönündeki terörist unsurları masum sivil olarak gösterme amaçlı sözlerine yer
verildiği, böylelikle yabancı milletlerden dahi terör örgütüne katılım olduğu algısıyla terör
örgütüne katılmanın teşvik edildiği gibi bu teröristler "enternasyonel savaşçı" şeklinde dile
getirilerek örgüte katılanların meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu yazının hemen sağ-üst
kısmında "57. Gün: Bu direniş bitmez" başlığı altında, silahlı bir terörist fotoğrafı eşliğinde,
"YPG/YPJ güçlerinin direnişi yükselerek sürüyor" sözleriyle ve terör örgütü karşısında Türk
Ordusu'nun ağır kayıplar verdiği yalanıyla açıkça bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı
YPG/YPJ'nin Türk Ordusu'na yönelik şiddet eylemlerinin övüldüğü ve meşru gösterildiği,
ordumuza ağır kayıplar verdirildiği yalanıyla terörist unsurlara ve terör destekçisi gazete
okurlarına moral verilmeye çalışıldığı, dokuzuncu sayfada "Uluslararası Tribunal: Savaş Suçu
İşlendi" başlıklı sözde haberde, Paris'te sözde "daimi halk mahkemesi" adı verilen bir
oluşumda Türkiye Cumhuriyeti'nin teröristlere karşı mücadelesinde savaş suçu işlediği
iddiasıyla temsilen yargılandığından bahsedilerek terör örgütünün haklı gösterilmeye
çalışıldığı, haber içeriğinde Cizre ilçesinde gerçekleştiği söylenen sözde katliamlarla ilgili bir
kısım tanıkların dinlendiği ve Türkiye'nin suçlu bulunduğu yönünde bölücü terör örgütünü
meşru ve masum gösterme amacına yönelik açıklamalara yer verildiği, hiçbir yargılama
yetkisi ve hukuki özelliği bulunmayan bu sözde heyette farklı milletlerden yedi üyenin ve bir
savcının bulunduğunun da bildirildiği, gerçek bir hakim veya savcı sıfatına sahip olup
olmadıkları belirsiz bu şahısların kendilerince bir araya gelip hiçbir hukuki zemine
dayanmayacak şekilde bölücü terör örgütünü meşru gösterme amacıyla Ülkemizi gıyaben
yargıladıkları zannıyla ilgili verilen haber sayesinde ülkemizde silahlı faaliyet gösteren
teröristlerin meşru gösterilmeye ve terör unsurlarına karşı yürütülen haklı operasyonlarla
ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığı,
18/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Hastaneyi de Vurdular" manşeti altında Türk
Ordusu tarafından meşru ve haklı askeri harekatla terörist unsurlardan temizlenip ele
geçirilen Afrin merkezinde, ordumuzun sivil bir hastane ile sivillerin bulunduğu bir konvoyu
bombalayarak katliam yaptığı yönünde yalan haberlere yer verildiği, Afrin merkezinde
ordumuza karşı koymaya çalışan silahlı teröristlerin sözde "halk direnişi" olarak belirtildiği, bu
şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütüne karşı gerçekleştirdiği meşru ve haklı
askeri harekatla ilgili olumsuz bir algı oluşturma amacıyla bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı YPG'nin masum ve haklı gösterilmeye çalışıldığı gibi ayrıca sivillerin ve çocukların
hedef alındığı yalanıyla Türk Ordusu karşısında zor durumda olan terör örgütü lehine
kamuoyu oluşturmanın hedeflendiği, ikinci sayfanın alt kısmında "Sesimiz Efrin'den
Duyulmalı" başlıklı yazıda; bölücü terör örgütünü kırsaldaki mensuplarının kullandıkları
herkesçe bilinen kıyafetlerden giymiş bir kadın ve yanındaki terör destekçisi bir grubun, terör
örgütü amblemleri içeren kumaş parçalarıyla çekilmiş bir fotoğrafı eşliğinde, sözde nevruz
kutlaması adı altında "direniş" ve "isyan" söylemleriyle Afrin'de faaliyet gösteren terörist
unsurların desteklenmesi çağrısının yapıldığı, bu şekilde örgütsel faaliyetlerin sözde masum
bir kutlama kisvesi altında meşru gösterilmeye çalışıldığı ve kırsaldaki teröristlerin

kullandıkları kıyafetlerle terör eylemlerine katılmanın teşvik edildiği, beşinci sayfada yine
terör destekçisi grupların örgütsel pankart ve kumaş parçalarıyla çekilmiş fotoğrafları
eşliğinde sözde nevruz kutlaması kisvesi altında "direniş" ve "isyan" söylemleriyle Afrin'de
faaliyet gösteren terörist unsurların desteklenmesi çağrısının yapıldığı, aynı sayfanın sağ alt
köşesinde kasım 2003 döneminde bölücü terör örgütünün adı olarak kullanılan KONGRA/GEL
(Halk Kongresi) sözde eş başkanlık divanı adı altında bölücü terör örgütünün Afrin'deki
terörist unsurların desteklenmesi, sokaklara çıkılması yönündeki eylem çağrısına yer verildiği,
yedinci sayfanın alt kısmında silahlı bir kadın terörist fotoğrafı yanında "58. Gün: Dara'nın
direniş sözleri" başlığıyla Afrin'de intihar saldırısı gerçekleştiren "YPG Savaşçısı" olarak
belirtilen bir teröristin sözde "şehit" olduğu, bu teröristin sözde anneler için gerçekleştirdiği
belirtilen intihar saldırısını "kürdistanlı annelere" armağan ettiği şeklinde açıkça vahşet içren
terör eyleminin anneler için gerçekleştirildiği yalanıyla şiddet eylemlerine başvurmanın ve bu
intihar saldırısını gerçekleştiren terörist gibi sözde "şehit" olmanın özendirildiği, örgütün bu
gibi eylemlerinin övüldüğü, vahşet eyleminin masum anneler için yapıldığı senaryosuyla terör
eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı,
19/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Günün Dehaklarına karşı Kawalar var"
sürmanşeti altında PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde örgüt mensuplarının ideolojik
eğitimlerinde kullanıldığı bilinen, Zerdüştlük inancında da kutsal kabul edilen "Demirci Kawa"
efsanesinden bahisle, Afrin'de Türk Ordusu'nun hedef aldığı terörist unsurların efsanede
geçtiği gibi sözde masum halk oldukları söyleminin yer aldığı röportajın bir bölümüne yer
verildiği, gazete editörlerinden şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun da bulunduğu söz konusu
röportajın detaylarının yer aldığı dördüncü sayfada, açıkça bölücü terör örgütünün Suriye
uzantıları YPG ve YPJ'nin, bahsi geçen "Demirci Kawa" efsanesindeki gibi masum halk
oldukları yönünde örgütü ve uzantılarını meşru gösterme amacına yönelmiş açıklamaların
göze çarptığı, ilk sayfanın orta kısmında "Görev Herkese Düşüyor" başlığıyla PKK terör
örgütünün sözde yürütme komitesinin Afrin'de silahlı faaliyet gösteren teröristlerini açıkça
öven örgütsel açıklamasına yer verildiği, bu yazının hemen altında "Efrin Yönetimi: Söküp
Atacağız" başlıklı yazıda YPG amblemli kumaş parçası arkasında toplanmış terör örgütü
temsilcisi bir grubun fotoğrafı eşliğinde, YPG/YPJ terör örgütünün sözcüleri olarak belirtilen
bir grup teröristin ülkemize yönelik tehditlerini içeren örgütsel açıklamanın verildiği, ikinci
sayfanın orta kısmında "Newroz öncesi öz savunma" başlığı altında sivil giyimli ancak silahlı
bir kadın fotoğrafı eşliğinde, "Jinen Azad en Sosyalist - Özgür ve Sosyalist Kadın (JAS)" isimli
terör örgütü uzantısının sözde "öz savunma" adı altında terör destekçisi kadınlara silahlı
eğitim verdiği yönünde ve bu eğitimi alan örgüt mensuplarının, terör örgütünün Suriye
topraklarındaki bölücü amacını simgeleyen "rojava (batı) kadın devrimini" silahlı şekilde
savunacakları açıklamasını içeren yazının bulunduğu, altıncı ve yedinci sayfalarda "Son Sözü
Kawalar Söyleyecek" başlığı altında yine, yukarıda açıkladığımız, bölücü terör örgütünün
terörist ideolojisinde önemli bir yeri olan Zerdüştlük inancından gelen "Demirci Kawa"
efsanesiyle özdeşleştirilen terör örgütü üyelerinin Afrin'de "tarihi bir direniş" sergiledikleri
söylemiyle övüldükleri, altıncı sayfada bu başlık altında bölücü terör örgütünün Suriye
uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı
askeri operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı oluşturma amacıyla harekatın sözde "soykırım"
olarak nitelendirildiği ve KCK, YPG, YPJ, PYD başta olmak üzere bölücü terör örgütünün birçok
uzantılarının ve Salih Muslim gibi örgütün bilenen liderlerinin Türk Ordusu tarafından
teröristlerden temizlenen Afrin'de ordumuza karşı terörist eylemlerin artarak devam etmesi
yolundaki silahlı eylem çağrılarına yer verildiği, yedinci sayfanın alt kısmında "Direniş Her

Yere Yayılacak" başlığı altında PKK/KCK bölücü terör örgütü ve örgütün Suriye uzantısı
YPG/YPJ ile diğer bir kısım sol terör örgütlerinin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah
Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın fotoğrafları eşliğinde örgütü
ve Afrin'deki şiddet yöntemlerini övmek amacıyla Avrupa'da yapıldığı iddia edilen bir
yürüyüşün fotoğrafına ve sözde haberine yer verildiği, bu haberin fotoğrafında PKK/KCK
bölücü terör örgütüyle öteden beri ortak çıkarları için birlikte hareket eden, ideolojileri ile
hedefleri ve yöntemleri son derece benzer olan DHKP-C, MLKP, MKP terör örgütü ve diğer bir
kısım terör örgütlerinin 12/03/2016 tarihinde birleşmek suretiyle oluşturdukları "Halkların
Birleşik Devrim Hareketi" pankartının dikkat çekici olduğu, dokuzuncu sayfanın orta kısmında
HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Ülkemizin çeşitli doğu
ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi
olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu
haberlerde Ağrı, Doğubayazıt, Şırnak, Silopi il ve ilçelerimiz kürtçe isimlerle belirtildiği,
20/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Kawa Ruhuyla Newroz'a" manşeti altında
PKK/KCK bölücü terör örgütü içerisinde örgüt mensuplarının ideolojik eğitimlerinde
kullanıldığı bilinen, Zerdüştlük inancında da kutsal kabul edilen "Demirci Kawa" efsanesinden
bahisle, PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve
sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan, büyük bir ateş etrafında
toplanmış terör destekçisi bir kalabalığın fotoğrafı ile yer verilen yazıda Afrin'deki terörist
unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru harekatının
ise "işgal" olarak nitelendirildiği, nevruz kisvesi altında terör örgütüne destek ve "öfke"
çağrısı yapıldığı, bölücü terör örgütünün temel bölücü hedefi olan "kürdistan" söylemiyle bir
kısım ülke topraklarının sözde "kürdistan" olarak belirtildiği, aynı sayfada "Efrin'de gerilla
savaşı başladı" başlıklı yazıda, kolunda YPG sözde arması bulunan bir teröristin fotoğrafı
eşliğinde YPG'nin sözcüsü sıfatıyla belirtilen bu teröristin, Afrin'in Türk Ordusunca
teröristlerden ele geçirilmesi üzerine halkı kendilerinin uzaklaştırdıkları ve sözde gerilla
savaşıyla YPG/YPJ'nin 50 askeri öldürdüğü şeklindeki örgütsel açıklamasına yer verildiği, bu
açıklamada halk tarafından destek görmeyen terör örgütünü meşru ve masum göstermek
adına sanki halkın terör örgütü tarafından, zarar görmemeleri için şehir merkezinden
uzaklaştırıldıkları senaryosunun kullanıldığı, ayrıca YPG ve YPJ'nin terörist eylemlerinden
övgüyle bahsedildiği, açıklamanın hemen yanında "Yağmacılara ağır darbe" başlıklı yazıda,
yine sözde "savaşçı" olarak belirtilen YPG ve YPJ teröristlerinin Türk Ordusu tarafından ele
geçirilen Afrin şehir merkezinde sözde "sürpriz" eylemlerle iki günde "en az 50" askerimizi
öldürdüklerinden övgüyle bahsedildiği, beşinci sayfada yine terör destekçisi grupların
örgütsel pankart ve kumaş parçalarıyla çekilmiş fotoğrafları eşliğinde sözde nevruz kutlaması
kisvesi altında "direnişi yükseltme" söylemleriyle Afrin'de faaliyet gösteren terörist
unsurların desteklenmesi çağrısının yapıldığı, altıncı ve yedinci sayfalarda silahlı terörist
fotoğrafları eşliğinde terör örgütünün sözcüsü ve liderleri olarak bilinen bir kısım teröristlerin
Afrin'de sözde "gerilla savaşı" başlattıkları yönünde terörist unsurların eylemlerinden
övgüyle bahseden tehdit içerikli açıklamalarının aynen verildiği, altıncı sayfada "YPJ'li İngiliz
savaşçı ölümsüzleşti" başlıklı yazıda Afrin'de silahlı terörist faaliyet gösterdiği belirtilen bir
İngiliz vatandaşı kadın teröristin Afrin harekatı sırasında öldüğünden övgüyle bahsedildiği,
terör örgütünün kadın yapılanması YPJ saflarında sözde "savaştığı" ve bu terörist amaçlar
uğrunda ölerek sözde "ölümsüzleştiği" söylenen bu kadın terörist gibi terörist faaliyetlere
katılarak sözde "ölümsüzleşmenin" teşvik edildiği, terör örgütüne yabancı ülke
vatandaşlarından dahi katılım olduğuna dikkat çekilerek örgüte katılımın özendirildiği gibi

ayrıca bir İngiliz vatandaşının terör örgütünün amaçları uğruna öldüğü haberiyle örgüt lehine
uluslararası kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı,
21/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Efrin Newroz'u" manşeti altındaki yazılarda
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların görselleri
eşliğinde nevruz kisvesi altında terör örgütüne destek çağrısı yapıldığı, Afrin'deki terörist
unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak nitelendirildiği, bir kısım ülke toprakları terör
örgütünün etnik bölücü amacına uygun şekilde sözde "dört parça kürdistan" söylemiyle dile
getirilmek suretiyle örgütün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amacının meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve son sayfalardaki yazı ve terör
örgütünün sembollerini içeren fotoğraflarda da yine nevruz kisvesi altında bölücü terör
örgütünün Afrin'de gerçekleştirdiği terörist eylemler bağlamında "direnişi yükseltme" ve
"isyan" çağrılarının yapıldığı, bu sayfalarda yoğun şekilde yukarıda bölücü terör örgütünün
terörist ideolojisinde önemli bir yeri olduğunu açıkladığımız, Zerdüştlük inancından gelen
"Demirci Kawa" efsanesinden alıntılar yapıldığı, "isyan" çağrıları bu efsanedeki "dehak" ve
"kawa" karakterleriyle özdeşleştirilerek teröre desteğin teşvik edildiği, yedinci sayfada,
elinde terör örgütünü simgeleyen bir kumaş parçası tutturulmuş sopayı taşıyan silahlı kadın
terörist fotoğrafı eşliğinde "61. Gün: Bilbile'de YPJ eylemi" başlığıyla Suriye'de faaliyet
gösteren bölücü terör örgütünün, kadın teröristlerinin bulunduğu kanadı YPJ'nin Afrin'de
"gerilla savaşı" başlattığı ve çok sayıda askerimizin bu eylemlerde öldürüldüğünden övgüyle
bahsedildiği, bu sözde haberin yanında verilen silahlı kadın terörist görseli de dikkate
alındığında açıkça bu gibi şiddet içerikli terör eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği,
22/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "İşte Kawa'nın İradesi" manşeti altında bir
alanda toplanmış kalabalığın görseliyle sözde "milyonların" nevroz kutlaması adı altında
Afrin'de faaliyet gösteren terörist unsurları desteklediklerinden bahsedildiği, manşet
altındaki yazılarda Afrin'de PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatın sözde "işgal"
ve "barbar saldırı" olarak nitelendirildiği, Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin ise
"çağın direnişi" ve "gerilla savaşı" olarak belirtilmek suretiyle övüldüğü, yine aynı sayfada
silahlı terör örgütü lideri olan ve örgüt lideri olarak sorumlu olduğu kanlı terörist şiddet
eylemleri sebebiyle halen ceza infaz kurumunda olan Abdullah Öcalan'ın bölücü terör
örgütünün simgesi ve sembolü olduğu belirtilerek, nevroz kisvesi altında övgülerle
bahsedilen Abdullah Öcalan'ın, özgürlüğünün sağlanması yönünde çağrıların yapıldığı, sözde
"milyonların" Afrin'deki terörist unsurları desteklediği algısıyla teröre desteğin teşvik edildiği,
manşetten de anlaşılacağı üzere yine bölücü terör örgütünün terörist ideolojisinde önemli bir
yeri olduğunu açıkladığımız, Zerdüştlük inancından gelen "Demirci Kawa" efsanesine vurgu
yapıldığı, gazetenin bu nüshasının tüm sayfalarında manşette olduğu gibi çeşitli yerlerde
nevruz kisvesi altında terör örgütünü desteklemek amacıyla yapılan eylemlere ilişkin sözde
haberlere yer verildiği, şöyle ki; tüm sayfalarda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün
Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını
taşıyan terör destekçisi şahısların görselleri eşliğinde Afrin'deki terörist unsurlardan bahisle
"direnişi yükseltelim" , "mücadeleyi yükseltelim" , "özgürlüğe yürüyelim" , "çağın direnişini
selamlıyoruz" , "zafere kadar efrin" , "söz kawalarda" başlıkları ve bu başlıklar altındaki
yazılarda teröre ve silahlı isyana davet açıklamaları yapıldığı, yazılarda bir kısım ülke
toprakları terör örgütünün etnik bölücü amacına uygun şekilde sözde "dört parça kürdistan"

söylemiyle dile getirilmek suretiyle örgütün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü
amacının meşru gösterilmeye çalışıldığı, hatta bölücü terör örgütünün sözde temsilcileri ve
sözcüleri sıfatlarıyla belirtilen bir kısım teröristlerin de, silahlı terörist görselleri eşliğinde
nevruz adı altında örgütsel amaç ve faaliyetleri öven açıklamalarına aynen yer verildiği,
nevruz kutlamalarıyla ilgili sözde haberlerde yoğun şekilde yukarıda bölücü terör örgütünün
terörist ideolojisinde önemli bir yeri olduğunu açıkladığımız, Zerdüştlük inancından gelen
"Demirci Kawa" efsanesinden alıntılar yapıldığı, "isyan" çağrıları bu efsanedeki "dehak" ve
"kawa" karakterleriyle özdeşleştirilerek teröre desteğin teşvik edildiği,
23/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Newroz Ateşi Efrin'i Temizleyecek" manşeti
altında sözde "milyonların" nevroz kutlaması adı altında Afrin'de faaliyet gösteren terörist
unsurları desteklediklerinden bahsedildiği, manşet altındaki yazılarda Afrin'de PKK/KCK
bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekatın sözde "işgal" olarak nitelendirildiği, Afrin'deki
YPG/YPJ'nin terörist unsurlarının şiddet eylemlerinin ise "halk direnişi" olarak belirtilmek
suretiyle övüldüğü ve masum gösterilmeye çalışıldığı, sözde "milyonların" Afrin'deki terörist
unsurları desteklediği algısıyla teröre desteğin teşvik edildiği, "kawaların torunları Efrin'i
işgalden kurtaracak" söylemiyle yine bölücü terör örgütünün terörist ideolojisinde önemli bir
yeri olduğunu açıkladığımız, Zerdüştlük inancından gelen "Demirci Kawa" efsanesine vurgu
yapıldığı, aynı sayfada "Fıtratlarında Varmış" başlığı altında 20/03/2018 tarihli nüshada
kullanılmış bir fotoğrafın aynısı paylaşılarak Afrin merkezinin yağmalandığı algısıyla terör
örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı, altıncı sayfada silahlı bir kadın terörist
fotoğrafıyla birlikte bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları YPG/YPJ'nin terörist faaliyetleri
"çağın direnişi" söylemiyle övüldüğü ve sahiplenildiği, hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti
"işgalci" ve "düşman" olarak gösterilmek suretiyle terör örgütünün tehdit açıklamalarına yer
verildiği, bu yazının ve fotoğrafın hemen yanında terör örgütünün Suriye uzantılarından
sözde TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) yürütme kurulunun örgütsel açıklamasının aynen
paylaşıldığı, bu örgütsel açıklamada; Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinden "halk
direnişi düşmanlara ve karanlık güçlere ders vermiştir, bu direniş halen de devam
etmektedir" şeklinde bahsedilerek terör yöntemlerinin övüldüğü, Afrin harekatında etkisiz
hale getirilen silahlı teröristler sözde "şehit" olarak belirtilmek suretiyle terörist unsurlara
katılıp bölücü amaçlar uğruna ölerek sözde "şehit" olmanın özendirildiği, "zaferi
kesinleştirinceye kadar direnişimiz mutlak olarak sürecektir, direnişimiz Efrin topraklarının
kurtuluşuna dek devam edecektir... şehitlerimizin intikamını alacağımızı, düşmanın
topraklarımızda rahat nefes almasına izin vermeyeceğimizi ve topraklarımızı düşman
işgalinden kurtararak büyük zaferi elde edeceğimize dair sözümüzü bir kez daha yineliyoruz...
Bunun için de tarihte eşi görülmemiş efsanevi bir direniş yürütülecektir" şeklinde terör
örgütünün ülkemize yönelik tehditlerinin ve terör yöntemleriyle ilgili övgülerin aynen yer
aldığı, ayrıca Afrin harekatının hedefinde olan terörist unsurlar masum halk olarak gösterilip
bu sözde masum halk için "efsanevi direniş" olarak belirtilen terörist faaliyetlerin devamı
adına acil uluslararası yardım talebinde bulunulduğu, aynı sayfada "tarihi köy bombalandı"
başlığı yanında Türk ordusunun terörist unsurlara yönelik gerçekleştirdiği harekatta bir
köydeki Roma döneminden kalma bir "kilise" ve bir kısım tarihi eserlerin bombalandığı
yönünde olumsuz algı çabasında gerçeğe aykırı sözde haber verilerek Türk Ordusu karşısında
zor durumda olan terör örgütüne uluslararası destek sağlanmaya çalışıldığı, bu yazıda
özellikle bir "kiliseye" zarar verildiği yalanıyla, terör örgütü lehine Hristiyan dünyasının
desteğini sağlamanın amaçlandığı, aynı sayfanın alt kısmında YPG flaması taşıyan bir grup

silahlı teröristin fotoğrafıyla birlikte, bir kısım yabancı ülke milletvekillerinin sözde "masum
halk" olarak belirttiği silahlı teröristlerin faaliyetlerini "direniş" adı altında sahiplenip
övdüklerine dair sözlerine yer verildiği, yedinci sayfanın alt kısmında "savaşçılar uğurlandı"
başlıklı sözde haberde Harekatta etkisiz hale getirilen YPG ve YPJ'ye mensup silahlı
teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği, yazıda cenazeleri kaldırılan bu teröristlerin
"kahramanca direndikleri" söylemiyle şiddet eylemleri temelinde övüldükleri, aynı sayfanın
sağ alt köşesinde "maçta YPG bayrağı açıldı" başlıklı yazıda YPG terör örgütünün amblemini
içeren bir kumaş parçası fotoğrafı eşliğinde İtalya'da bir futbol müsabakasında YPG terör
örgütünün sözde "bayrağı" olarak belirtilen kumaş parçasının açıldığına dair sözde habere
yer verildiği, bu şekilde terör örgütünün yabancı ülkelerdeki futbol maçlarında dahi
desteklendiği algısıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
24/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "YPG'den Gerilla Eylemleri" başlığı altında,
PKK/KCK bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri harekat sonucunda Afrin merkezinin bölge
halkının huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerden ele geçirilmesi üzerine YPG ve YPJ
terörist unsurlarının sözde "halkı korumak" adına "gerilla taktiği ile eylem" yapmaya
başladıklarından bahsedildiği, bu şekilde terör örgütünün halkı korumak için hareket ettiği
yalanıyla açıkça bölücü terör örgütünün masum ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, altıncı
sayfada "3 bin DAİŞ'li ile girdiler" başlığı altında bölücü terör örgütünün Suriye uzantılarından
sözde TEV-DEM (Demokratik Halk Hareketi) dış ilişkiler sorumlusu ve terör örgütü PYD eski eş
başkanı sıfatlarıyla belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan terör örgütünün bilinen
liderlerinden Salih Muslim'in, Afrin'de terör örgütünün sözde "gerilla savaşı" olarak dile
getirdiği terörist eylemlerini öven ve destek çağrısı içeren, Avrupa'da yaptığı örgütsel bir
kısım açıklamalarına aynen yer verildiği, aynı sayfada PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve
örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın
fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların görselleri eşliğinde verilen "Qamişlo'da büyük
uğurlama" başlıklı sözde haberde Harekatta etkisiz hale getirilen YPG'ye mensup silahlı
teröristlerin sözde "savaşçı" olarak belirtildiği, cenazelerinin kaldırıldığı bildirilen bu
teröristler sözde "şehit" olarak dile getirilmek suretiyle bu teröristler gibi örgüte katılıp
bölücü amaçlar uğruna ölerek sözde "şehit" olmanın özendirildiği, yazıda sözde "YPG Efrin
Komutanlığı" olarak belirtilmek suretiyle meşru gösterilmeye çalışılan terör örgütünün,
cenazeleri kaldırılan teröristlerle ilgili "şahadete ulaşan savaşçılarımızdan birisi çağın
direnişinde komutanlık yapan destansı tarih yazan ...... ve 5 direnişçi savaşçılarımızı saygı ve
minnetle anıyoruz" şeklinde silahlı terör örgütü mensuplarını öven örgütsel açıklamasına yer
verildiği, bu yazının hemen altında YPG amblemi içeren kumaş parçası altında kırsal alanda
fotoğrafı çekilmiş iki silahlı teröristin görseli yanında "YPG'den Gerilla Eylemleri" başlıklı
yazıda YPG ve YPJ "savaşçıları" olarak dile getirilen teröristlerce gerçekleştirilen terör
eylemlerinde bir kısım askerlerimizin öldürüldüklerinin bildirildiği, terör örgütünün bu
eylemlerde halkı korumak için hareket ettiği yalanıyla açıkça bölücü terör örgütünün masum
ve meşru gösterilmeye çalışıldığı, bu gibi şiddet eylemlerine başvurmanın özendirildiği,
yedinci sayfada bölge halkının huzurunu ve güvenliğini bozan teröristlerden ele geçirilen
Afrin'de "yüz binler acil yardım bekliyor" başlıklı yazıda açık alanda yatmakta olan sadece bir
kadın fotoğrafı eşliğinde sözde "yüz binler" yalanıyla belirtilen halk kitlelerinin Türk Ordusu
sebebiyle acil yardıma muhtaç olduğu algısı ve dolayısıyla örgüt lehine kamuoyu
oluşturmanın amaçlandığı, aynı sayfanın alt kısmında "Bugün Efrin'le Dayanışma Günü"
başlıklı yazıda PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve

sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların
görseli eşliğinde Afrin'deki terörist unsurların Avrupa'da sokak eylemlerine çıkılarak
desteklenmesi çağrısının yapıldığı, dokuzuncu sayfada "KCK'den önemli Şengal adımı" başlıklı
yazıda silahlı bir kadın teröristin fotoğrafı eşliğinde bölücü terör örgütünün KCK (Kürdistan
Toplulukları Birliği) çatı örgütlenmesinin silahlı teröristlerinin Şengal'den çekilmesi kararıyla
ilgili örgüt ağzından bilgi verildiği, bu örgütsel açıklamanın hemen altında ise yine KCK
yapılanmasının nevruz kisvesi altında yapılan terör örgütü propagandalarını öven ve bunun
bir örgütsel talimat olduğuna dair eylem çağrısı yapan açıklamasına yer verildiği, aynı
sayfanın sağ alt köşesinde HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının
Batman ilinin Gercüş ve Hasankeyf ilçelerinde gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemleriyle
ilgili açıklamaya yer verildiği, bu sözde haberde Hasankeyf ve Gercüş ilçelerimiz ile Batman
ilimizin kürtçe isimlerle belirtildiği,
25/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "Dünya Efrin İçin Ayakta" manşeti altında
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve örgütün Suriye uzantısı YPG'nin simge ve sembollerini,
teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi bir grup şahsın sözde
"yüzbinler" şeklinde belirtilerek Afrin harekatıyla zor durumda olan ve Afrin halkına
zulmeden terör örgütünün Avrupa'da sözde kitleler tarafından sahiplenildiği yalanıyla
Afrin'deki teröristlerin desteklendiği yönünde algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve
masum gösterilmeye çalışıldığı, bu sözde haberin detaylarıyla ilgili olarak altıncı ve yedinci
sayfalarda yine manşette kullanılan aynı fotoğraf eşliğinde Afrin'de faaliyet gösteren terör
örgütü uzantıları YPG ve YPJ için dünya genelinde sözde "küresel dayanışma eylemleri"
yapıldığı, YPG ve YPJ'nin tekrar Afrin'i ele geçirip sözde "özgürleştireceği" şeklinde açıkça
terör örgütünü öven açıklamalara yer verildiği, ayrıca "seferberlik başlamalı" başlıklı, gazete
çalışanı şüpheli Ersin ÇAKSU'nun hazırladığı sözde haberde Afrin'i ele geçirip terörist
unsurların zulmünden kurtaran Türk Ordusuna karşı yeniden örgütlenmenin başladığı
belirtilerek terör örgütü lehine sözde "seferberlik" çağrısı yapıldığı, yedinci sayfanın alt
kısmında "Efrin'de işgal bitirelecek" ve "Talancıları yeneceğiz" başlıklı yazılarda bölücü terör
örgütünün bir kısım Suriye uzantılarının sözcüleri sıfatıyla belirtilen şahısların, YPG ve YPJ'ye
Afrin halkının inandığı, bu terör örgütlerinin Afrin'i sözde "işgalden" kurtaracakları, "savaşçı"
olarak belirtilen teröristlerin şiddet eylemlerinin "kahramanca direniş" adı altında devam
edeceği şeklinde terör örgütünü ve yöntemlerini öven örgütsel açıklamalarına yer verildiği,
bu açıklamanın hemen altında "Sanchez ve Campell anıldı" başlıklı yazıda daha önceki
nüshalarda da propaganda aracı olarak kullanılan, terörist faaliyetleri sırasında öldürülmüş
terör örgütü üyesi Latin Amerikalı ve İngiliz iki kadın şahısla ilgili yine bir sözde "anma" haberi
ile sanki yabancı milletlerden dahi terör örgütüne katılım olduğu algısıyla terör örgütüne
katılmanın teşvik edildiği gibi bu teröristler "enternasyonel savaşçı" şeklinde dile getirilerek
örgüte katılanların meşru gösterilmeye çalışıldığı, yazı içeriğinde terör örgütünün KCK çatı
örgütlenmesinin KJK (Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın yapılanmasının bu iki yabancı
kadın teröristi öven örgütsel açıklamasına yer verildiği, dokuzuncu sayfada "Bedlis'te bir
asker yaşamını yitirdi" başlıklı yazıda HPG (halk savunma birlikleri) isimli terör örgütü
yapılanmasının Bitlis'te gerçekleştirdiği terörist şiddet eylemiyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat
Merkezi olarak belirtilen örgütsel yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği,
açıklamada güvenlik güçlerimizin operasyonunun terör örgütü karşısında sonuçsuz kaldığı,
teröristlerin bir askerimizi öldürdüğü ve dört askerimizi de yaraladığı belirtilerek terörist
faaliyetlerden övgüyle bahsedildiği, bilgilerin örgütün sözde "basın irtibat merkezi"
aracılığıyla aktarıldığı da belirtilmek suretiyle terör örgütünün meşru gösterilmeye çalışıldığı,

aynı sayfanın en altında "Rojhilat'ta mayın can aldı" başlıklı yazıda bir kısım İran ülkesi
toprakları bölücü terör örgütünün asıl amacına uygun olarak "doğu kürdistan" söylemiyle
dile getirilerek örgütün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amaçlarının meşru
gösterilmeye çalışıldığı,
26/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasının manşet altı sol tarafında, daha önce Afrin
merkezinin yağmalandığı algısıyla terör örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın amaçlandığı
20/03/2018 tarihli nüshada kullanılmış bir fotoğrafın aynısının paylaşıldığı, gazetenin diğer
nüshalarında başka örneklerini de gördüğümüz gibi bu şekilde daha önce kullanılmış kaynağı
belirsiz bir kısım fotoğraflar tekrar tekrar kullanılarak örgüt lehine kamuoyu oluşturma
çabalarına devam edildiği, aynı sayfada "Kawa meydanı yakınında eylem" başlıklı yazıda
bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları YPG ve YPJ "savaşçısı" olarak belirtilen bir kısım
teröristlerin, Türk Ordusu tarafından teröristlerden ele geçirilen Afrin'de şiddet eylemlerinin
"artarak" devam ettiğinden övgüyle bahsedildiği, bu yazının sağ tarafında "Arjantin'de
Sanchez anması" başlıklı yazıda, Suriye'de faaliyet gösteren bölücü terör örgütünün, kadın
teröristlerinin bulunduğu kanadı YPJ sembolleri taşıyan birkaç terör destekçisi kadının
fotoğrafları eşliğinde, daha önceki nüshalarda terör örgütünün KCK çatı örgütlenmesinin KJK
(Komalen Jinen Kurdistan) isimli kadın yapılanması tarafından terör örgütü içerisinde faaliyet
gösteren "enternasyonel savaşçı" olarak sahiplenildiği bilinen bir yabancı teröristin anıldığına
dair sözde habere yer verildiği, bu yazıyla sanki yabancı milletlerden dahi terör örgütüne
katılım olduğu ve o ülkelerde bunun desteklendiği algısıyla terör örgütüne katılmanın teşvik
edildiği, altıncı sayfanın orta kısmında silahlı bir kadın terörist fotoğrafı eşliğinde "İşgal
yenilgiye uğratılacak" başlıklı yazıyla Afrin'de Türk Ordusuna karşı silahlı faaliyet gösterirken
etkisiz hale getirilen, yazıda "savaşçı" ve "şehit" olarak belirtilmiş bir kısım teröristlerin
cenazeleriyle ilgili terör eylemlerini öven sözde habere yer verildiği, bu yazıyla terör
eylemlerine iştirak edip bu uğurda ölerek sözde "şehit" olmanın özendirildiği, yedinci
sayfalarda "Dünya Direnişi Selamladı" başlığı altında PKK/KCK bölücü terör örgütünün ve
örgütün Suriye uzantıları YPG/YPJ'nin simge ve sembollerini taşıyan terör destekçisi şahısların
fotoğrafları eşliğinde bu küçük kalabalıklar sözde "yüzbinler" şeklinde belirtilerek Afrin
harekatıyla zor durumda olan ve Afrin halkına zulmeden terör örgütünün dünya genelinde
sözde kitleler tarafından sahiplenildiği yalanıyla Afrin'deki teröristlerin desteklendiği
yönünde algı ve moral oluşturup, örgütün meşru ve masum gösterilmeye çalışıldığı, aynı
sayfanın alt kısmında "şimdi dayanışma zamanı" başlıklı yazıda, aslen bölge halkını
teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere meşru harekat düzenlenen terör
örgütünün Suriye uzantıları YPG ve YPJ teröristlerinin sözde özerk bir yönetimle Afrin'deki
halkı terörist eylemler için örgütledikleri ve halkın ihtiyaçlarını karşıladıkları yönünde örgütü
meşru göstermeye çalışan açıklamaya yer verildiği, dokuzuncu sayfada terör örgütünün
bilinen liderlerinden, sözde PKK yürütme komitesi üyesi sıfatıyla belirtilen Murat Karayılan'ın
ve terörist yapılanmanın çatı örgütlenmesi olan KCK (Kürdistan Toplulukları Birliği)'nin
örgütsel bölücü ideolojiye uygun şekilde bir kısım ülke topraklarını sözde "kürdistan" toprağı
olarak dile getiren, YPG terör örgütünün Afrin'deki terörist faaliyetleri "direniş" olarak
belirtilerek "geri çekilme" hamlesinin başarı getireceği şeklinde örgütsel şiddet eylemlerini
öven ve terör örgütünü destekleme eylemlerine çağrı yapan örgütsel açıklamalarına aynen
yer verildiği, KCK açıklamasında terör örgütü simgesinin de kullanıldığı,
27/03/2018 tarihli nüshasının ilk sayfasında; "67. Gün: Efrin'de Patlama" manşeti altında
Türk Ordusu tarafından terörist unsurlardan temizlenen Afrin'de bölücü terör örgütünün

Suriye uzantıları YPG ve YPJ tarafından Ordumuza karşı sözde "gerilla" adı verilen terörist
eylemlerin gerçekleştirildiği ve bu eylemler karşısında ordumuzun ağır kayıplar verdiği
algısıyla bu terörist faaliyetleri öven yazıya yer verildiği, altıncı sayfanın alt kısmında silahlı
kadın teröristlerin kırsalda çekilmiş fotoğrafı eşliğinde "İşgalcilere Rahat Yok" başlığı altında
bölücü terör örgütünün Suriye'de faaliyet gösteren bir diğer uzantısı olan, sözde "kuzey
Suriye demokratik federasyonu kurucu meclisi eş başkanı" sıfatıyla belirtilen bir kadın
teröristin örgüt adına yaptığı "Efrin'de gerilla tarzı bir direniş başlatıldı..., YPG/YPJ güçleri,
işgalci Türk devleti ve çetelerinin barbarca saldırılarına karşı büyük bir irade ile direndi ve bu
direniş devam edecektir..., Efrin bu eylemlerle işgalci Türk devleti ve çetelerine mezar olacak,
hiçbir şekilde rahata eremeyecekler, buradaki direniş Efrin işgalcilerden temizlenene kadar
sürecek, Türk devleti işgal sistemini Efrin'e oturtamayacak." şeklinde açıkça bölücü terör
örgütü YPG ve YPJ'nin terörist eylemlerini öven, bu şiddet eylemlerinin devam edeceği
şeklinde tehdit ve eylem çağrısı içeren örgütsel açıklamaya yer verildiği, yedinci sayfada
"Efrinliler: Direnişle döneceğiz" başlığıyla verilen, gazete çalışanlarından şüpheli Ersin
ÇAKSU'nun sözde haberinde Türk Ordusu tarafından terörist unsurlardan ele geçirilen
Afrin'de "direniş" adı altında eylem çağrısı yapıldığı, bu çağrılarda çocuk, yaşlı ve engelli sivil
fotoğrafları kullanılarak terör eylemi çağrılarının meşru ve masum gösterilmeye çalışıldığı,
aynı sayfanın sol tarafında "Mısır: Ermeni Soykırımı gibi" ve "Bosnalı Sisic: Bu Etnik
Temizliktir" başlıklı yazılarda, Afrin'i bölge halkının huzurunu ve güvenliğini bozan
teröristlerden temizleyip ele geçiren Türk Ordusu'nun masum halka sözde "soykırım" ve
"etnik temizlik" yaptığı yalanlarına yer verildiği, dış kaynaklardan verildiği algısıyla paylaşılan
bu yalan haberlerle Afrin'den temizlenen terör örgütü lehine kamuoyu oluşturmanın ve
örgütü haklı göstermenin amaçlandığı, aynı sayfada "Kuzey Suriye'de gösteri", "Sokaklar
Efrin'e çıkıyor", "Brüksel'de Büyük Miting" başlıkları altında, PKK/KCK bölücü terör örgütüyle,
örgütün Suriye uzantısı YPG ve YPJ'nin simge ve sembollerini, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın
ve bilinen silahlı terörsitlerin fotoğraflarını taşıyan terör destekçisi şahısların fotoğrafları ile
yer verilen yazılarda Afrin'deki terörist unsurların şiddet eylemlerinin "direniş" olarak
nitelendirildiği, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'ye karşı Türkiye Cumhuriyeti
Devleti'nin gerçekleştirdiği meşru ve haklı askeri operasyonlarla ilgili olumsuz bir algı
oluşturma amacıyla harekatın "işgal girişimi" olarak nitelendirildiği ve Ordumuzun Harekatı
karşısında zor durumda olan terör örgütüne moral ve destek sağlamanın amaçlandığı,
manşet altındaki aynı haber içeriğinde bölge halkının huzurunu ve güvenliğini bozan
teröristlerin sözde "direniş" olarak dile getirdikleri örgütsel şiddet eylemlerini sözde
"binlerin" sahiplendiği yönünde açıklamaya yer verildiği, terör destekçisi küçük grupların
fotoğraflarıyla verilen haberde bölücü terör örgütünün sanki protesto için sokağa çıkan
"binlerce" kişi tarafından desteklendiği yalanıyla örgütün meşru gösterilmeye çalışıldığı,
dokuzuncu sayfada "HPG'den Bedlis ve Çele Açıklaması" başlıklı yazıda, ağır makineli tüfek ve
roketatar taşıyan teröristlerin kırsalda çekilmiş fotoğrafı eşliğinde, HPG (halk savunma
birlikleri) isimli terör örgütü yapılanmasının Ülkemizin çeşitli doğu ilçelerinde gerçekleştirdiği
terörist şiddet eylemleriyle ilgili sözde HPG Basın İrtibat Merkezi olarak belirtilen örgütsel
yapının bilgilerine dayandırılan açıklamalara yer verildiği, bu haberlerde Bitlis, Hakkari,
Çukurca il ve ilçelerimiz kürtçe isimlerle belirtilerek PKK terör örgütünün şiddet eylemleriyle
ulaşmayı hedeflediği bölücü amaçlarının meşru gösterilmeye çalışıldığı anlaşılmıştır.
Belirtilen örgütsel gazete nüshalarının tamamının birer örneği soruşturma kapsamında adli
emanetin 2018/8774 sırasında muhafaza altına alınmış olup belirtilen gazetelerin tüm
nüshalarına, talebimiz doğrultusunda İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin 10/05/2018 tarihli

ve 2018/2201 değişik iş sayılı kararıyla Basın Kanunu'nun 25/2. Maddesi uyarınca el
konulmasına karar verilmiştir.
Görüldüğü gibi yine örgüte ait Gün Matbaacılık şirketi tarafından sistemli şekilde basılmış
Engin Basın Yayın şirketince yayımlanan bu günlük gazetenin her nüshasının tamamında,
özellikle Afrin Harekatı karşısında bölücü terör örgütünü haklı göstermek adına KCK Basın
Komitesi'yle ilgili yukarıda açıkladığımız "propaganda" ve "ajitasyon" anlayışına uygun bir
çizginin örgütsel olarak takip edildiği ortadadır.
Örgütsel gazetenin yukarıda açıkladığımız nüshalarında odak noktası haline getirilmeye
çalışılan Afrin Harekatı hakkında kısa bir bilgi vermek gerekirse; bilindiği gibi Türk Silahlı
Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla,
Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri
etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak
üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'dan itibaren “Zeytin Dalı Harekatı” başlatılmış, harekatın
ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik
özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci
maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne
saygılı olarak icrasına devam edilmiş, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve
bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınarak sivil/masum kişilerin
zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir ve gösterilmeye de devam
edilmektedir.
Bölücü terör örgütünün propaganda aracı olarak süreklilik gösterecek şekilde çıkarılan
"Özgürlükçü Demokrasi" isimli gazetenin, yukarıda bahsedilen harekatın başladığı tarihlerden
itibaren yayınlanan detaylı şekilde irdelediğimiz tüm nüshalarında, başta "Zeytin Dalı
Harekatı" ile ilgili olumsuz algı oluşturma maksadının yanında bölücü terör örgütüne destek
içerikli, örgütün ideolojisi ile korkutucu gücünün yayılması amacını taşıyan ve örgütsel eylem
çağrıları içeren gerçeklere aykırı, sözde haberlere yer verildiği anlaşılmıştır.
Bu kapsamda gazetenin belirtilen nüshalarındaki tüm yazı içerikleriyle genel yayın politikası
bir arada değerlendirildiğinde; terör örgütünün Afrin'deki silahlı mensupları sözde masum
halk olarak gösterilmek suretiyle bu masum halkın sözde imkansızlıklar içerisinde çocuğu,
yaşlısı demeden mevzilerde topraklarını koruduğu, sivillerin, ibadethanelerin, okulların,
hastanelerin bombalandığı ancak buna rağmen çocukların dahi anneleriyle birlikte nöbet
tuttukları, kadın teröristlere işkence yapıldığı senaryolarıyla aslen bölge halkının huzur ve
güvenliğini bozan terör örgütü lehine ajitasyon politikasının takip edildiği, ayrıca gazetedeki
yazıların genelinde bölücü terör örgütünün özellikle Afrin'deki şiddet içeren faaliyetleri
"meşru savunma", "öz savunma", "büyük mücadele", "çağın direnişi", "efsanevi direniş" gibi
ifadelerle dile getirilmek suretiyle hem terör eylemlerinin meşru gösterilmeye çalışıldığı hem
de terör faaliyetleri sözde efsanevi ve çağın sembolü haline gelmiş eylemler gibi gösterilerek
övüldüğü ve bu şiddet eylemlerine başvurmanın teşvik edildiği, terör örgütünün silahlı
yapılanmalarının başlarında bulunan bir kısım sorumlu düzeydeki silahlı teröristler
gazetedeki yazıların genelinde "sözcü", "komutan", "genel komutan", "konsey üyesi",
"koordinasyon sorumlusu", "komutanlık üyesi", "temsilci" sıfatlarıyla ve silahlı teröristlerin
oluşturduğu gruplar ise "tabur", "birlik", "savunma güçleri", "silahlı güç", "demokratik suriye
güçleri (QSD)" şeklinde dile getirilmek suretiyle terör örgütünün sözde düzenli bir orduya ve

buna bağlı kurumlara sahip olduğu izlenimi sağlanıp örgütün ve örgüt mensuplarının meşru
gösterilmeye çalışıldığı, ayrıca yine bir kısım örgüt uzantılarından "kanton", "özerk yönetim",
"kurucu meclis", "komite", "konsey" gibi ifadelerle söz edilerek terör örgütünün meşru bir
yönetim birimi olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığı, özellikle Afrin'de dost ve kardeş
bölge halkını terör örgütünün zulmünden ve şiddetinden kurtarmak amacıyla yürütülen
"Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili sistemli şekilde her nüshada gerçek dışı olaylara ve farklı
tarihlerde yayınlanmış aynı fotoğraflara dayandırılan yazılarda "işgal", "sivil katliamı",
"soykırım", "işkence", "zulüm", "yağma" söylemleriyle Afrin'de Türk Ordusu aleyhine
olumsuz bir algı oluşturup hem terör örgütünü sözde soykırım ve işgale karşı masum halkı
koruyan sözde "savaşçılar" algısıyla haklı göstermenin amaçlandığı hem de uluslararası
kamuoyunda, sözde sivillerin katledildiği yalanı bahane gösterilerek terör örgütüne destek
arayışlarıyla, harekat karşısında terör örgütüne zaman kazandırmaya çalışıldığı, yukarıda
detaylarıyla açıklandığı üzere özellikle gazetenin dokuzuncu sayfalarında ayrılan bölümlerde
ülkemizdeki PKK teröristlerinden HPG (halk savunma güçleri) adı altında bahsedildiği, bu
teröristlerin ülkemizde gerçekleştirdikleri terör eylemlerine ilişkin örgütün sözde "basın
irtibat merkezi" tarafından derlenen bilgilerin rutin olarak övgüyle verildiği, bu terör
eylemlerine ilişkin bilgilerin Afrin Harekatı'nın önemli gelişmelerinin yaşandığı günlere denk
getirilmesinin de dikkat çekici olduğu, bu sayede sanki terör örgütünün harekata karşı
misilleme olarak ülkemizde eylemler gerçekleştirdiği ve bu harekata cevap verebilecek güçte
olduğu algısının oluşturulmaya çalışıldığı, gazetede Afrin Harekatı'ndan önceleri sözde
"hezimet", "hüsran", "fiyasko" şeklinde bahsedilerek terör örgütü övülmesine ve güçlü
gösterilmesine rağmen sonraları terör örgütünün Afrin'deki son durumuyla ilgili gerçekler
daha fazla gizlenemeyince sanki Afrin halkını terör örgütünün sırf zarar görmemeleri için
şehir dışında güvenli bir yere çıkardıkları ve kendilerinin de bu yüzden geri çekildikleri
algısıyla terör örgütünün yeni bir kılıfla yine haklı ve meşru gösterilme çabasına devam
edildiği, yine benzer şekilde önceleri sözde "milyonlar", "yüzbinler", "tüm dünya", "tüm
avrupa" şeklinde abartı söylemlerle dile getirilen terör destekçisi kalabalıklardan daha
sonraları "onbinler", "binler" şeklinde daha makul çarpıtmalarla bahsedilmeye devam
edildiği, terör destekçisi gruplarla ilgili haberlerde de yine daha önce yayınlanmış fotoğraflar
tekrar tekrar kullanılarak örgütün sözde kesintisiz şekilde büyük kitlelerce desteklendiği
algısının ve kamuoyunun oluşturulmaya çalışıldığı,
Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, PKK/KCK terör örgütünün şiddet içeren
terör eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amaçları doğrultusunda Ülkemiz aleyhine
yayımlandığı aşikar olan sözde gazetenin isyana davet ve şiddete teşvikin mümkün olmadığı
demokratik bir toplum düzeninde masum görülemeyeceği, gazete içerikleri kamu yararı,
ulusal güvenlik, toprak bütünlüğünün korunması amaçlarıyla bağdaşmadığından basın
özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi ve korunmasının olanaklı olmadığı, aksi bir
düşünce tarzının devletin varoluş amacına aykırı düşeceği, nesnel bir yayın anlayışı olmayan
gazetedeki şiddete teşvik eden yazılarla da haber verme şartlarının kesinlikle aşıldığı, terörist
ideolojiye uygun bir yayın politikasına sahip gazetede, belirtilen şekilde hazırlanmış haber ve
yazıların birçoğunun yazarlarının ve eser sahiplerinin belirsiz olduğu, böylelikle gazetenin
yukarıda belirtilen nüshalarının tamamında zincirleme şekilde terör örgütü propagandasının
yapıldığı ve terör örgütlerinin açıklamalarının basıldığı anlaşılmıştır.
PTT A.Ş.'nin 19/02/2018 tarihli yazısında belirtildiği üzere; söz konusu örgütsel gazetenin
30/01/2018-12/02/2018 tarihleri arasındaki nüshalarının Engin Basın Yayın şirketi tarafından

ceza infaz kurumunda bulunan terörist başı Abdullah Öcalan'a posta yoluyla gönderilmek
istendiği ancak posta teşkilatı tarafından ülkemizin bölünmez bütünlüğüne aykırı içerikleri
nedeniyle gazetelerin sevkinin sağlanmadığı, görüldüğü gibi PKK/KCK bölücü terör örgütüne
aidiyeti apaçık ortada olan Engin Basın Yayın şirketi tarafından hazırlanan ve satışa sunulan
örgütsel içerikli gazetelerin adeta örgütsel bağlılık gereği toplu şekilde örgüt liderine
sunulmaya çalışıldığı anlaşılmakla bu husus da bahsi geçen şirketin bölücü terör örgütüyle
organik bağını gösteren bir başka delil olarak karşımıza çıkmaktadır.
"Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün yayını olarak KCK
sözleşmesi çerçevesinde, KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı bünyesinde İdeolojik Alan altında,
sözde Basın Komitesi'nin örgütsel hedef ve amaçları doğrultusunda, süreklilik gösterecek
şekilde Engin Basın Yayın isimli şirket tarafından yayımlandığı, söz konusu şirketin terör
örgütünün şiddet ve nefret argümanlarının körüklenmesi için bir araç olarak kullanıldığı,
şirketin bölücü terör örgütünün açık bir şekilde yasal/meşru bir oluşum gibi gösterilmesi,
örgütün sözde yöneticilerinin terörist faaliyetlerinin meşru olarak lanse edilmesi, terör
örgütü üyelerinin gerilla olarak meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamındaki övücü
ifadelerle örgüt lehine algı ve kamuoyu oluşturulması, örgütün "serhildan-başkaldırı" isimli
terörist eylem çağrılarını kitlelere ulaştırmak suretiyle eylemlere ve örgüte katılımın
sağlanması amaçlarına yönelmiş vaziyette, açıkça PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde
KCK ana sözleşmesi basın-yayın düzenlemelerine uygun olarak örgütün bir yayım organı gibi
faaliyet göstermekte olduğu, bu haliyle şirketin topyekun örgüte aidiyet içerdiği, örgütsel
amaçla kurulduğu aşikar olan şirketin tamamen terör örgütünün güdümünde yayın yaptığı
anlaşılmakla firma sahibi, gazete sorumluları ve çalışanların da terör örgütüne ait şirketin
faaliyetleri kapsmında süreklilik ve çeşitlilik gösterecek şekilde, fikir ve eylem birliği içerisinde
terörist gazete hazırlama eylemlerine iştirak ettikleri kanaatine varılmıştır.
Bu tespitler ışığında Engin Basın Yayın isimli şirketin sahibi ve çalışanları haklarında başlatılan
soruşturmamız kapsamında taleplerimiz doğrultusunda İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin
2018/1628 d. iş sayılı kararıyla şirket payına el konulduğu ve şirket yönetimi için TMSF'nin
kayyım olarak atandığı, ayrıca bahsi geçen kararla şirket merkezinde yapılan adli aramada
çok sayıda bölücü terörist ideolojinin yayılması amacıyla hazırlanmış gazete, dergi ve kitap
gibi yayınlar ile örgütsel dokümanların ele geçirildiği anlaşılmıştır.
21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre; Engin Basın Yayın şirket merkezindeki aramada ele
geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan teknik inceleme sonucunda; Kingston marka 120
GB kapasiteli harici bellekte birçok örgütsel kitap, dergi, gazete ve diğer yayınların
hazırlanmasında kullanılan terör içerikli dokümanların ve kapak olarak kullanılan örgütsel
görsellerin, bölücü terör örgütünün işaretlerini taşıyan şahısların ve kırsalda faaliyet gösteren
silahlı kadın ve erkek teröristlerin fotoğraflarının tespit edildiği, WD marka 4 TB kapasiteli
harici bellekte örgütsel yayınların 1990 yılından itibaren tutulmuş arşiv kayıtlarının tespit
edildiği anlaşılmıştır.
Bahsedilen tüm bu bilgiler ışığında PKK/KCK bölücü terör örgütüyle organik bağını
açıkladığımız Engin Basın Yayın firmasının sahibi, yetkilileri, gazete sorumluları ve SGK
kayıtlarına göre çalışanları olan, örgütsel gazetenin çıkarılması ve dağıtılması için birlikte
hareket eden şüphelilerin kişisel durumları incelendiğinde;

Şüpheli İhsan YAŞAR ile ilgili olarak; suça konu gazetenin imtiyaz sahibi ve gazetenin yayımcı
firması olan ENGİN BASIN YAYIN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin tek ortağı olduğu,
şüphelinin sahibi olduğu şirketi bölücü terör örgütünün amaç ve hedeflerine özgülemek
suretiyle; örgütün terörist ideolojisinin yayılması, bölücü terör örgütünün açıkça yasal/meşru
bir oluşum gibi gösterilmesi, örgütün sözde yöneticilerinin terörist faaliyetlerinin meşru
olarak lanse edilmesi, terör örgütü üyelerinin sözde "halkın koruyucusu" ve gerilla olarak
meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamındaki övücü ifadelerle örgüt lehine algı ve
kamuoyu oluşturulması, örgütün "serhildan - başkaldırı" isimli terörist eylem çağrılarını
kitlelere ulaştırmak suretiyle eylemlere ve örgüte katılımın sağlanması amaçlarına hizmet
ettiği, şüphelinin savunmasında açıkça şirketten hiç kâr etmediğini, gelirlerin giderleri
karşıladığını beyan etmiş olması karşısında şirketin tamamen ticari kaygılar dışında bölücü
terör örgütünün hedeflerine ulaşması için bir araç olarak kurulduğu ve bu şekilde PKK/KCK
bölücü terör örgütünün sözde KCK ana sözleşmesi basın-yayın düzenlemelerine uygun olarak
örgütün bir yayın organı noktasında olan şirket bünyesinde terörist amaçlara hizmet edildiği,
ayrıca şüpheliden ele geçirilen Huawei marka cep telefonunun dijital incelemesi sonucunda
hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre; şüphelinin örgütsel yayın yapan
internet sitelerinden görüntülediği bölücü terör örgütü işaret ve amblemleri eşliğinde, ölmüş
terörist fotoğrafları ve kırsalda faaliyet gösteren bir kısım silahlı teröristlerin fotoğraflarının
tespit edildiği, tüm bu hususlar ile eylemin sürekliliği birlikte değerlendirildiğinde şirket ve
gazete sahibi şüphelinin basın kisvesi altında PKK/KCK bölücü terör örgütü üyesi olarak
örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, bu kapsamda şirket tarafından
yayınlanan "Özgürlükçü Demokrasi" gazeteleriyle zincirleme şekilde terör örgütü
propagandası yapmak suçunu da işlediği, ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir
adet 8 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 5 adet fişeğin de ele geçirildiği, 2018/5429 uzmanlık
numaralı balistik inceleme raporuna göre şüpheliden ele geçirilen tabanca ve fişeklerin 6136
sayılı yasa kapsamında yasak nitelikte oldukları, şüphelinin örgütsel faaliyetleri dikkate
alındığında bu silahı örgütsel bağlantısı açısından tedbir amaçlı bulundurduğunun açık
olduğu,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında şirketi tarafından son olarak yayımlanan
ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin
20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, bir suç işleme kararının icrası
kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütlerinin
açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına da iştirak ettiği, bilindiği gibi Basın
Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca süreli yayınlarla işlenen suçlarda eser sahibi veya eser
sahibi belli değilse sorumlu müdür, yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın
danışmanının cezai sorumluluğunun söz konusu olduğu, dolayısıyla süreli yayınlar aracılığıyla
işlenen suçların sadece belirtilen sıfatlardaki kişiler tarafından işlenebilen özgü suç
niteliğinde oldukları, iştirakte bağlılık kuralını düzenleyen TCK'nın 40/2. Maddesi uyarınca
şüpheli İhsan YAŞAR'ın sahibi olduğu şirketi, örgütsel gazetenin hazırlanması ve
yayımlanması noktasında bir araç olarak sağlamak suretiyle, özgü suç niteliğindeki, belirtilen
suçlara yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması
sebebiyle TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla
işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheliler Fırat BENLİ, Yılmaz YILDIZ ve İshak YASUL ile ilgili olarak; şüpheli İshak YASUL'un
söz konusu gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü, şüpheli Fırat BENLİ'nin gazetenin haber

editörü ve şüpheli Yılmaz YILDIZ'ın ise gazete genel yayın yönetmeni oldukları, dolayısıyla
gazetede yazarları belli olmayan yazılarda sistemli şekilde yapıldığını açıkladığımız terör
örgütü propagandası yapmak ve örgüt açıklamasını yayınlamak eylemleri açısından Basın
Kanunu'nun 11. Maddesi açısından fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerin
sorumlu oldukları, söz konusu gazetenin özellikle son dönemde devamlılık gösteren ve
sistemli şekilde Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı aleyhine PKK/KCK bölücü terör
örgütünü destekleyen sözde haberleri dikkate alındığında, sözde KCK ana sözleşmesi basınyayın düzenlemelerine uygun olarak örgütün bir yayını şeklinde çıkarıldığı aşikar olan gazete
ile örgütün terörist ideolojisi ve korkutucu gücünün yayılması, bölücü terör örgütünün açıkça
yasal/meşru bir oluşum gibi gösterilmesi, örgütün sözde yöneticilerinin terörist faaliyetlerinin
meşru olarak lanse edilmesi, terör örgütü üyelerinin sözde "sivillerin koruyucusu" ve gerilla
olarak meşru bir savaş içerisinde oldukları anlamındaki övücü ifadelerle örgüt lehine algı ve
kamuoyu oluşturulması, örgütün "serhildan - başkaldırı" isimli terörist eylem çağrılarını
kitlelere ulaştırmak suretiyle eylemlere ve örgüte katılımın sağlanması amaçlarına hizmet
edildiği, gazetedeki sözde haberlerin dizaynı ve hazırlanması noktasında sorumlu olan
şüphelilerin de süreklilik gösterecek şekilde, basın kisvesi altında PKK/KCK bölücü terör
örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri,
Ayrıca şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca gazetenin yazı işleri müdürlüğü, genel yayın yönetmenliği ve haber
editörlüğü sıfatları gereği sorumlu oldukları, yazarları belli olmayan örgütsel yazılar açısından
bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü propagandası
yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına da asli fail
olarak iştirak ettikleri, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle TMK'nın 7/2.
Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile ilgili
düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Hicran URUN ile ilgili olarak; gazetede editör olarak çalışan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu oluşturulması amaçlarına
yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla görevli olduğu, şüphelinin savunması
dikkate alındığında özellikle gazetenin günlük nüshalarının ikinci sayfalarında rutin şekilde
kadın teröristlerin övüldüğü ve kahramanlaştırıldığı bölümlerin hazırlanmasını şüphelinin
sağladığı, ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilen dijital eşyaların teknik
analizi sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre; Samsung marka cep
telefonunda, "sur: ax u welat" isimli, 2015 yılı sonu 2016 yılı başlarında Diyarbakır ili Sur
ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma amacını taşıyan çukur kazma, barikat kurma, bu çukur ve barikatlara
tuzaklamalı bomba yerleştirme, güvenlik güçlerine yönelik silahlı, bombalı ve roketatarlı
saldırılar düzenleme şeklinde sözde öz yönetim ve özerklik ilanlarıyla gerçekleştirdikleri
eylemleri sözde yıkım, katliam ve insan hakkı ihlalleri söylemleri altında haklı ve meşru
gösterme amacına yönelmiş, ülkemizde yasaklanmış sözde belgeselle ilgili basın
açıklamasının Yunanca'ya çevrilmesiyle ilgili şüphelinin gönderdiği elektronik posta
içeriklerinin tespit edildiği, Piranha marka harici bellekte silahlı teröristlerden bahisle sözde
"gerilla" ve terörist başını temsil eden "apo" ibareli örgütsel ses dosyalarının tespit edildiği,

şüphelinin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği hassas günlerde bu şekilde gerçekleştirdiği
sistemli propagandadaki kastının yoğunluğu ve eylemin sürekliliği birlikte
değerlendirildiğinde, basın kisvesi altında silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve
hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca editörlük sıfatı gereği sorumlu olduğu, yazarları belli olmayan örgütsel
yazılar açısından bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü
propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına
da asli fail olarak iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle
TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile
ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Mehmet Ali ÇELEBİ ile ilgili olarak; gazetede editör olarak çalışan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla görevli olduğu, şüphelinin
savunması dikkate alındığında özellikle gazetenin günlük nüshalarında sözde dünya çapında
milyonların bölücü terör örgütünü desteklemek üzere sokaklara döküldüğü gibi terör örgütü
lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması amacına yönelmiş bölümlerin
hazırlanmasını şüphelinin sağladığı, ayrıca şüphelinin ikametinde yapılan aramada örgütsel
içerikli gazete ve dergilerin de ele geçirildiği, şüphelinin cep telefonun yapılan dijital inceleme
sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre bölücü terör örgütünün
Suriye uzantısı PYD'nin bilinen liderlerinden Salih Muslim ve sözde PYD dış ilişkiler sorumlusu
olarak anılan Zuhad Kobani'nin cep telefonlarının şüphelinin rehberinde kayıtlı oldukları,
dolayısıyla şüphelinin belirtilen terör örgütü liderleriyle doğrudan irtibatlı olduğu, şüphelinin
Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği hassas günlerde bu şekilde gerçekleştirdiği sistemli
propagandadaki kastının yoğunluğu ve eylemin sürekliliği, şüphelinin ikametinde ele geçirilen
örgütsel dokümanlar ve dijital delillerle birlikte değerlendirildiğinde, basın kisvesi altında
silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca editörlük sıfatı gereği sorumlu olduğu, yazarları belli olmayan örgütsel
yazılar açısından bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü
propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına
da asli fail olarak iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle
TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile
ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Reyhan HACIOĞLU ile ilgili olarak; gazetede editör olarak çalışan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla görevli olduğu, gazetenin

14/02/2018 ve 19/03/2018 tarihli nüshalarında olduğu gibi şüphelinin bizzat hazırladığı
röportaj şeklindeki terör örgütü propagandası içeren haberlerin de söz konusu olduğu, ayrıca
şüphelinin ikametinde yapılan aramada bölücü terör örgütünü desteklemek üzere
düzenlenen kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlarca sıklıkla kullanıldığı bilinen
bir adet gaz maskesinin ele geçirildiği, şüphelinin ikametinde yapılan aramada ele geçirilmiş
dijital eşyaların teknik analizi sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna
göre; iki adet TOSHIBA marka 500 GB kapasiteli harici bellekte yukarıda detaylı şekilde
irdelediğimiz "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesi nüshalarında yer alan örgütsel yazı ve sözde
haberlerle ilgili notlara ilişkin dosyaların, ayrıca söz konusu örgütsel gazetenin hazırlanması
için şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun çeşitli merkezlerden bilgi ve haber alışverişi yaptığına dair
"skype" programı konuşma içeriklerinin tespit edildiği, söz konusu konuşma içerikleri ve
haber notlarının, şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun suça konu gazetenin günlük olarak
hazırlanmasında önemli rol oynadığını gösterdiği, aynı adreste ele geçirilen yine TOSHIBA
marka 16 GB kapasiteli başka bir harici bellekte çok sayıda silahlı teröristin fotoğraflarını ve
bölücü terör örgütü işaretlerini içeren görsellerin tespit edildiği, şüphelinin Zeytin Dalı
Harekatı'nın devam ettiği hassas günlerde bu şekilde gerçekleştirdiği sistemli
propagandadaki kastının yoğunluğu ve eylemin sürekliliği, şüphelinin ikametinde ele geçirilen
örgütsel gaz maskesi ve dijital deliller ile birlikte değerlendirildiğinde basın kisvesi altında
silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca editörlük sıfatı gereği sorumlu olduğu, gerek yazarları belli olmayan
örgütsel yazılar gerekse şüphelinin kendi isminin eser sahibi olarak belirtildiği yazılar
açısından bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü
propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına
da asli fail olarak iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle
TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile
ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Pınar TARLAK ile ilgili olarak; gazetede personel sorumlusu olarak çalışan şüphelinin
terör örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş gazetenin örgütün hedef ve çıkarları doğrultusunda hazırlanması için
çalışan personeli organize ettiği, şüphelinin personel sorumlusu olduğunu gazete
çalışanlarından Nedim DEMİRKIRAN'ın beyan ettiği, şüphelinin daha önce de bölücü terör
örgütü içerisinde örgüt üyesi olarak gösterdiği faaliyetleri sebebiyle yargılanmakta olduğu
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/134 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu,
dolayısıyla sanığın belirtilen dosya kapsamındaki iddianame ile kesintiye uğrayan örgütsel
faaliyetlerini bu sefer de basın kisvesi altında örgütsel gazetenin hazırlanması noktasında
sürdürdüğü,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında personel sorumlusu olduğu Engin Basın
Yayın şirketi tarafından son olarak basılan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz
"Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm
nüshalarında, bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü

propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına
da iştirak ettiği, bilindiği gibi Basın Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca süreli yayınlarla işlenen
suçlarda eser sahibi veya eser sahibi belli değilse sorumlu müdür, yayın yönetmeni, genel
yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanının cezai sorumluluğunun söz konusu olduğu,
dolayısıyla süreli yayınlar aracılığıyla işlenen suçların sadece belirtilen sıfatlardaki kişiler
tarafından işlenebilen özgü suç niteliğinde oldukları, iştirakte bağlılık kuralını düzenleyen
TCK'nın 40/2. Maddesi uyarınca şüpheli Pınar TARLAK'ın terörist ideolojinin yayılması
noktasında çok önemli olan örgütsel gazetelerin hazırlandığı şirkette personel sorumlusu
olarak gazetelerin hazırlanmasını sağlamak suretiyle ve bu sayede suçun işlenmesini
kolaylaştırarak özgü suç niteliğindeki, belirtilen suçlara yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği,
eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle TMK'nın 7/2. Maddesinin 2.
Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırım
nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Davut UÇAR ile ilgili olarak; Engin Basın Yayın şirketinin parasal işlerini takip eden,
şirket ve gazete personelinin maaş ve izin işlerinden sorumlu olan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş gazetenin örgütün hedef ve çıkarları doğrultusunda hazırlanması için
çalışan personeli organize ettiği, şüphelinin personelin maaş ve izin işlerinden olduğunu,
şirketin parasal işlerini takip ettiğini birçok şüphelinin beyan ettikleri gibi şirketin
hesaplarının bulunduğu bankalarda da şirket harcama yetkisi olarak şüpheli Davut UÇAR'ın
gösterilmiş olduğu, hatta suça konu Engin Basın Yayın şirket merkezinde yapılan aramada ele
geçirilen HGST marka harici bellekte yapılan inceleme sonucunda hazırlanmış 21/05/2018
tarihli bilirkişi raporuna göre dijital verilerde tespit edilen bir dosyada şüpheli Davut UÇAR'ın
"Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin satış sorumlusu olarak gösterildiği, dolayısıyla tüm bu
hususlar birlikte değerlendirildiğinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün bir yayını olarak
çıkarılan gazetenin hazırlanması noktasında parasal işleri takip ederek ve personelin izin,
maaş işlerini organize ederek süreklilik ve çeşitlilik gösteren örgütsel faaliyetleriyle üzerine
atılı silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında parasal işlerini takip ettiği ve satış
sorumlusu olduğu Engin Basın Yayın şirketi tarafından son olarak basılan ve yukarıda detaylı
tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018
tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme
şekilde terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya
yayınlamak suçlarına da iştirak ettiği, bilindiği gibi Basın Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca
süreli yayınlarla işlenen suçlarda eser sahibi veya eser sahibi belli değilse sorumlu müdür,
yayın yönetmeni, genel yayın yönetmeni, editör ve basın danışmanının cezai sorumluluğunun
söz konusu olduğu, dolayısıyla süreli yayınlar aracılığıyla işlenen suçların sadece belirtilen
sıfatlardaki kişiler tarafından işlenebilen özgü suç niteliğinde oldukları, iştirakte bağlılık
kuralını düzenleyen TCK'nın 40/2. Maddesi uyarınca şüpheli Davut UÇAR'ın terörist
ideolojinin yayılması noktasında çok önemli olan örgütsel gazetelerin hazırlandığı şirkette
parasal işleri takip edip gazetelerin hazırlanmasında gerekli olan harcamaları sağlamak
suretiyle ve bu sayede suçun işlenmesini kolaylaştırarak özgü suç niteliğindeki, belirtilen
suçlara yardım eden sıfatıyla iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması

sebebiyle TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla
işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Günay AKSOY ile ilgili olarak; gazetede editör olarak çalışan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla görevli olduğu, daha önce de
örgütsel "Özgür Gündem" gazetesinde muhabirlik ve editörlük yapan şüphelinin, Mehmet Ali
ÇELEBİ'nin beyanına göre "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinde de editörlük yapmaya devam
ettiği, zira şüphelinin söz konusu her iki örgütsel gazeteyle de ilgisini gösteren bir kısım
tanıtım kartlarının şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun ikametinde ele geçirildiği, şüphelinin
Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği hassas günlerde bu şekilde gerçekleştirdiği sistemli
propagandadaki kastının yoğunluğu ve eylemin sürekliliği birlikte değerlendirildiğinde, basın
kisvesi altında silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda
faaliyet gösterdiği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca editörlük sıfatı gereği sorumlu olduğu, yazarları belli olmayan örgütsel
yazılar açısından bir suç işleme kararının icrası kapsamında zincirleme şekilde terör örgütü
propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını basmak veya yayınlamak suçlarına
da asli fail olarak iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla gerçekleştirilmiş olması sebebiyle
TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile
ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Ersin ÇAKSU ile ilgili olarak; gazetede editör olarak çalışan şüphelinin terör
örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu gücünün yayılması, örgütün
meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu ve destek oluşturulması
amaçlarına yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla görevli olduğu, gazetenin
birçok nüshasında bizzat şüpheli tarafından hazırlanmış fotoğraflar ve sözde haberlerin
altında şüphelinin isminin belirtildiği, şüphelinin genellikle bölücü terör örgütünün sözde
"milyonlar", "yüz binler" şeklinde abartı olarak belirtilen büyük, sivil halk kitlelerince
desteklendiği yönündeki yazıları hazırladığı, gazete yazı işleri müdürü İshak YASUL'un da
ifadesinde şüpheli Ersin ÇAKSU'nun gazete editörlerinden olduğunu beyan ettiği, hatta suça
konu Engin Basın Yayın şirket merkezinde yapılan aramada ele geçirilen HGST marka harici
bellekte yapılan inceleme sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre
dijital verilerde tespit edilen bir dosyada şüpheli Ersin ÇAKSU'nun "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin genel yayın yönetmeni ve yayın sahibi temsilcisi olarak gösterildiği, ayrıca şüpheli
Reyhan HACIOĞLU'ndan ele geçirilen dijital eşyalarda yapılan inceleme sonucunda
hazırlanmış aynı tarihli bilirkişi raporuna göre şüphelinin gazete editörlerinden Reyhan
HACIOĞLU ile "skype" programı üzerinden suça konu örgütsel gazetenin hazırlanması
noktasında 2018 yılının ilk aylarında yaptıkları konuşma içeriklerinin tespit edildiği,
dolayısıyla gerek "skype" tespitleri gerekse genel yayın yönetmeni sıfatında olduğuna dair
dijital delillerin şüphelinin terör örgütü yayını olarak çıkarılan gazetenin hazırlanmasında
sorumlu konumda önemli rol oynadığını gösterdiği, şüphelinin Zeytin Dalı Harekatı'nın
devam ettiği hassas günlerde sorumlusu olduğu gazeteyle bu şekilde gerçekleştirdiği sistemli

propagandadaki kastının yoğunluğu ve eylemin sürekliliği birlikte değerlendirildiğinde, basın
kisvesi altında silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda
faaliyet gösterdiği,
Ayrıca şüphelinin örgütsel faaliyetleri kapsamında Engin Basın Yayın şirketi tarafından son
olarak yayımlanan ve yukarıda detaylı tespitlerini sunduğumuz "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesinin 20/01/2018-27/03/2018 tarihleri arasındaki tüm nüshalarında, Basın Kanunu'nun
11. Maddesi uyarınca editörlük ve genel yayın yönetmenliği sıfatları gereği sorumlu olduğu,
gerek yazarları belli olmayan örgütsel yazılar gerekse şüphelinin kendi isminin eser sahibi
olarak belirtildiği yazılar ve fotoğraflar açısından bir suç işleme kararının icrası kapsamında
zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını
basmak veya yayınlamak suçlarına da asli fail olarak iştirak ettiği, eylemin basın yoluyla
gerçekleştirilmiş olması sebebiyle TMK'nın 7/2. Maddesinin 2. Cümlesinde yer alan, suçun
basın ve yayın yoluyla işlenmesi ile ilgili düzenlenen ceza artırım nedeninin de söz konusu
olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheli Önder ELALDI ile ilgili olarak; daha önce de "Özgür Gündem" isimli 675 sayılı KHK ile
kapatılan örgütsel gazetede muhabirlik yapmış olan şüphelinin bölücü terör örgütünün
propaganda ve ajitasyon amaçlarına yönelmiş basın yapılanmasıyla organik bağının devamı
olarak "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesinde de bir dönem editörlük yaptığı, şüpheli Hicran
URUN'un kolluk ifadesinde özetle; Önder ELALDI'nın bir dönem gazetede haber editörlüğü
yaptığını beyan ettiği, dolayısıyla şüphelinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün yayını olarak
çıkarılan her iki gazetede terör örgütünün bölücü ve şiddet içerikli ideolojisinin, korkutucu
gücünün yayılması, örgütün meşru ve haklı gösterilmesi, örgüt lehine uluslararası kamuoyu
ve destek oluşturulması amaçlarına yönelmiş sözde haber ve açıklamaları hazırlamakla
görevli olduğu, SGK kayıtlarına göre şüphelinin 2017 yılında "Özgürlükçü Demokrasi"
gazetesindeki işinden ayrıldığı, söz konusu gazetenin soruşturmamızın konusunu oluşturan
yukarıda açıklanmış 20/01/2018 - 27/03/2018 tarihleri arasında çıkarılan nüshalarıyla ilgili
şüpheli açısından bir tespit mevcut olmasa da şüphelinin her iki örgütsel gazetede de çalışmış
olması ve hatta son olarak haber editörlüğü yapmış olmasının terör örgütüyle irtibatının
sürekliliğini gösterdiği, kaldı ki şüpheliden ele geçirilmiş dijital eşyaların teknik analizi
sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre; SEAGATE marka harici
bellekte bölücü terör örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı kadın ve erkek
teröristlerinin yaşamını konu alan ve silahlı teröristleri öven, örgüte katılmayı teşvik eden
sözde film dosyasının, daha önce terör örgütü propagandası içermesi sebebiyle
toplatılmalarına karar verilen "Yüreğimi Dağlara Nakşettim - Gurbetelli Ersöz", "Hep Kavgaydı
Yaşamım - Sakine Cansız", "Gün Işığında Zap - Ahmet Tahir" isimli kitapların örgüt ideolojisine
uygun şekilde dizayn edilmiş kapak fotoğraflarının tespit edildiği, hatta "Gün Işığında Zap"
isimli kitabın arka kapağında bölücü terör örgütünün işaret ve amblemiyle fotoğrafı çekilmiş
silahlı teröristlerin görseline yer verildiği ve bu görsel altında sözde "Kürdistan Özgürlük
Hareketi" şeklinde dile getirilerek meşru gösterilmeye çalışılan bölücü terör örgütünün, 2008
yılında Türk Ordusu'na karşı şiddet eylemleri gerçekleştiren "gerilla" olarak belirtilmiş
teröristlerini "Zap Direnişi" adı altında övücü ifadelere yer verildiği, aynı harici bellekte ayrıca
bölücü terör örgütünün merkezi olarak bilinen Kandil'de sözde KCK basın sorumluları,
gerillaları, dış ilişkiler sözcüsü, eş başkanı, yürütme konseyi üyeleri, sözde KONGRA/GEL (Halk
Kongresi) eş başkanı sıfatlarıyla belirtilerek meşru gösterilmeye çalışılan çok sayıda silahlı
terörist ve örgütün bilinen liderleri Murat Karayılan ve Duran Kalkan ile çekilmiş onlarca

fotoğrafın tespit edildiği, fotoğraf başlıkları dikkate alındığında söz konusu fotoğrafların yine
PKK/KCK bölücü terör örgütünün ideolojisinin yayılması ve şirin gösterilmesi amacıyla
hazırlanan, Kandil ile ilgili bir kitap için derlendiğinin açık olduğu, şüphelinin ikametinde el
konulan 26 numaralı "Kürdistan Şehitlerine" ibareli DVD içeriğinde yine bölücü terör
örgütünün kırsalda faaliyet gösteren silahlı kadın ve erkek teröristleriyle ilgili, örgütsel
amaçlar uğruna ölen teröristleri sözde "şehit" olarak dile getiren, terörist faaliyetleri öven bir
sözde film dosyasının tespit edildiği, sözde filmin isminden de anlaşılacağı üzere terör
örgütünün şiddet eylemleriyle ulaşmaya çalıştığı bölücü amacının "kürdistan" söylemiyle
meşru gösterilmeye çalışıldığı, şüphelinin bölücü terör örgütünün sözde basın komitesi
hedeflerine uygun eylemlerine devam ettiğini gösteren bu dijital delillerle, örgütsel haber
editörlüğü ve muhabirlik yaptığı gazetelerdeki eylemlerinin sürekliliği birlikte
değerlendirildiğinde, şüphelinin basın kisvesi altında silahlı terör örgütü üyesi olarak örgütün
amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği anlaşılmıştır.
Şüpheli Ramazan SOLA ile ilgili olarak; şüphelinin süreklilik gösterecek şekilde söz konusu
örgütsel gazetenin yayımcı firması Engin Basın Yayın şirketinde, PKK/KCK bölücü terör
örgütünün örgütsel ideolojisinin yayılması amacıyla hazırlanan gazetenin ülkemiz genelinde
dağıtılması için şoförlük yaptığı, şüphelinin günlük olarak matbaadan aldığı gazete balyalarını
kiralık araçla ilgili yerlere dağıtımını yaparak gazetelerin, örgütün terörist ideoloji ve
korkutucu gücünün yayılması amaçlanan okurlara ulaşmasını sağladığı, şüphelinin örgütsel
gazetenin dağıtımı işinde de kullandığı ve mesajla talimatlar aldığı cep telefonunda yapılan
inceleme sonucunda hazırlanmış 21/05/2018 tarihli bilirkişi raporuna göre şüphelinin
sistemli şekilde aldığı talimatlar doğrultusunda örgütsel gazeteyi ne şekilde kapı kapı, adres
adres dağıttığına dair mesaj içerikleri ve ses kayıtlarının tespit edildiği, örgütsel hiyerarşi
içinde olduğuna dair herhangi bir somut bulgu veya bilgiye ulaşılamayan şüphelinin belirtilen
şekilde örgütsel yayın dağıtma eylemine iştirak ettiği ve bölücü terör örgütünün sözde basın
yayın yöntemiyle ulaşmaya çalıştığı kamuoyu oluşturma, örgütsel eylemlere katılımı arttırma,
Türkiye Cumhuriyeti aleyhine olumsuz algı meydana getirme ve bölücülük amaçlarına
ulaşılabilmesi yönünde örgütsel gazetenin dağıtımında çalışmak suretiyle bölücü terör
örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği anlaşılmıştır.
Şüpheli Mizgin FENDİK ile ilgili olarak; şüphelinin Hakkari ilinde söz konusu örgütsel
gazetenin yayımcı firması Engin Basın Yayın şirketine bağlı olarak, PKK/KCK bölücü terör
örgütünün örgütsel ideolojisinin yayılması amacıyla hazırlanan gazetenin Yüksekova ilçesinde
dağıtımını sağladığı, gazetenin 23/01/2018 ve 06/02/2018 tarihli nüshalarını dağıtırken iki
ayrı kez yakalanan şüphelinin günlük olarak otobüs aracılığıyla teslim aldığı gazete
nüshalarının ilgili yerlere dağıtımını yaparak gazetelerin, örgütün terörist ideoloji ve
korkutucu gücünün yayılması amaçlanan okurlara ulaşmasını sağladığı, şüphelinin üzerinden
"Özgürlükçü Demokrasi" gazetesi çalışanı olduğuna dair sözde "basın kartı" da ele geçirildiği,
şüphelinin savunmasında suça konu örgütsel gazetenin Yüksekova ilçesinde dağıtımını
yaptığını ikrar ettiği, hatta gazete editörlerinden şüpheli Reyhan HACIOĞLU'nun dijital
eşyalarında yapılan incelemede şüphelinin yakalanmasıyla ilgili 24/02/2018 tarihli bir kısım
"skype" görüşmelerinin de tespit edildiği, örgütsel hiyerarşi içinde olduğuna dair herhangi bir
somut bulgu veya bilgiye ulaşılamayan şüphelinin belirtilen şekilde örgütsel yayın dağıtma
eylemine iştirak ettiği ve bölücü terör örgütünün sözde basın yayın yöntemiyle ulaşmaya
çalıştığı kamuoyu oluşturma, örgütsel eylemlere katılımı arttırma, Türkiye Cumhuriyeti
aleyhine olumsuz algı meydana getirme ve bölücülük amaçlarına ulaşılabilmesi yönünde

örgütsel gazetenin dağıtımında çalışmak suretiyle basın kisvesi altında bölücü terör örgütüne
bilerek ve isteyerek yardım ettiği, her ne kadar şüphelinin eylemi açısından yer itibariyle
Hakkari adli makamları yetkiliyse de; şüphelinin bağlı olduğu gazete ve şirket merkezinin
İstanbul ilinde olması, gazeteyle ilgili asıl soruşturmanın iş bu dosya üzerinden Cumhuriyet
Başsavcılığımızca yürütülmüş olması sebepleriyle aralarında bağlantı bulunduğundan şüpheli
hakkındaki soruşturma ve kovuşturmanın CMK'nın 9. Maddesi uyarınca iş bu dosya ile
birleştirilerek görülmesinde hukuki yarar bulunduğu anlaşılmıştır.
Her ne kadar şüphelilerden Fırat BENLİ, Yılmaz YILDIZ, Ersin ÇAKSU, Günay AKSOY, Önder
ELALDI ve Davut UÇAR'ın savunmaları henüz alınamamış ve haklarındaki yakalama kararları
bu aşamada infaz edilememiş ise de; şüphelilerin de hazırlanmasına iştirak ettikleri
"Özgürlükçü Demokrasi" isimli örgütsel gazetenin yukarıda açıklanan nüshaları açısından
Basın Kanunu'nun 26. Maddesinde öngörülmüş dava açma süreleri dolmak üzere
olduğundan ve yakalanmalarının beklenilmesi durumunda dava şartı olan sürenin geçirilmesi
ihtimali bulunduğundan şüpheliler hakkındaki yakalama emirlerinin infazının kovuşturma
aşamasında beklenilmesinde süre şartı açısından hukuki yarar bulunduğu değerlendirilmiştir.
Sonuç olarak, açıklanan nedenlerle;
Mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamına göre şüphelilerin üzerlerine atılı suçları
işledikleri anlaşıldığından açıklanan eylemlerine uyan yukarıda belirtilmiş sevk maddeleri
uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
Şüphelilerin tutuklulukta ve gözaltında geçirdikleri sürelerin TCK'nın 63. Maddesi uyarınca
haklarında hükmedilecek hapis cezasından mahsubuna,
Adli emanetin 2018/8052 sırasında kayıtlı; şüpheli İhsan YAŞAR'dan ele geçirilen ruhsatsız
tabanca ve fişeklerin TCK'nın 54. Maddesi uyarınca müsaderesine,
Adli emanetin 2018/7062 sırasında kayıtlı şüphelilerden ele geçirilmiş örgütsel içerikli kitap,
dergi, gazetelerin, ayrıca örgütsel faaliyetlerde kullanılan suç eşyası gaz maskesinin ve
tanıtım kartlarının TCK'nın 54. Maddesi uyarınca müsaderesine, el yazısı dokümanlar ve
faturaların ise dosyada delil olarak bulundurulmasına,
Adli emanetin 2018/6529 sırasında kayıtlı şüphelilerden ele geçirilmiş örgütsel içerikli kitap,
dergi, gazetelerin müsaderelerine, el yazısı dokümanların ise dosyada delil olarak
bulundurulmasına,
Adli emanetin 2018/8774 sırasında kayıtlı suça konu "Özgürlükçü Demokrasi" gazetesi
nüshalarının dosyada delil olarak muhafaza edilmesine,
Adli emanetin 2018/9445 sırasında kayıtlı dijital materyallerden yukarıda her şüpheli ile ilgili
kısımda açıkladığımız, örgütsel doküman ve içerikler tespit edilen örgütsel faaliyetlerde
kullanılmış suç eşyası tüm dijital eşyaların TCK'nın 54. Maddesi uyarınca müsaderesine,
herhangi bir suç unsuru tespit edilememiş dijital eşyaların sahiplerine ve Engin Basın Yayın
firmasına ait olanlardan suç unsuru tespit edilemeyenlerin ise soruşturma kapsamında

atanmış kayyıma iadesine, dijital eşyaların kopyalarının çıkarılması için kullanılmış imaj
disklerinin ise dosyada delil olarak muhafaza edilmesine,
Bölücü terör örgütünün menfaatlerine özgülenen ve dolayısıyla iddiaya konu suçların
konusunu oluşturan, talebimiz doğrultusunda şirket ortaklık payına el konulup kayyım
atanan ENGİN BASIN YAYIN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortaklık payının karşılığını
oluşturan değerlerin TCK'nın 55/2. Maddesi uyarınca müsaderesine,
Dijital incelemelerle ilgili şüpheli bazlı detaylı sarf listesi ve Cumhuriyet Başsavcılığımız
Levazım Yönetimi'nin dijital incelemeler için sağladığı harici belleklerle ilgili 11/04/2018,
12/04/2018 tarihli yargılama gideri konulu yazıları ve şüpheli İshak YASUL'un ikamet araması
için yapılan masraf dikkate alınarak hesaplanacak yargılama giderlerinin CMK 325.maddesi
uyarınca şüphelilerden tahsiline,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 22/05/2018
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NOT : FATMA TANDOĞAN, GÜLŞEN KOÇUK, NEDİM DEMİRKIRAN, HASAN ALMA, MEHMET
BAYAZİT hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak
suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

