T.C.
DİYARBAKIR
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2018/41619
Esas No : 2018/12008
İddianame No : 2018/3416

İ D D İ A N A M E
DİYARBAKIR (......) AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DAVACI :K.H.
ŞÜPHELİ

SUÇ

:SAFİYE ALAĞAŞ,

:Terör Örgütü Propagandası Yapmak

SUÇ TARİHİ VE YERİ

:26/03/2018 DİYARBAKIR

SEVK MADDESİ :3713 sayılı kanun 7/2, TCK'nın 43/1, 53 Maddeleri
DELİLLER
kapsamı

:Şüpheli ifadesi, araştırma raporu, şüpheliye ait adli sicil ve nüfus kaydı ile tüm dosya

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :

Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist ideolojiyi
referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına, propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine
ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler gerçekleştiren örgüt, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli
saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet eylemlerine yönelmiştir.
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem metotlarında ve
yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002’de KADEK, Kasım 2003’de KONGRA/GEL

ve Mart 2005’de KKK şeklinde isim değişikliklerine giden örgüt, Mayıs 2007 yılından itibaren örgütün
yeni yapılanmasının KCK olduğunu duyurmuştur.
Terör örgütü 2007 yılında kurulan KCK yapılanmasını aktif hale getirmek, öncelikli olarak sözde özerk,
daha sonra konfederal ve bağımsız bir devlet kurma amacına yönelik planlamalar yapmış, bu
planlamalar kapsamında parça örgütlenmelerini (Türkiye-Suriye-İran-Irak) aktive etmeye çalışarak
ülkemizdeki parça örgütlenmesi olan Demokratik Toplum Konfederalizmi-Türkiye Örgütlenmesi olan
KCK/TM yapılanmasının alt örgütlenmelerini oluşturmuş ve bu faaliyetler çerçevesinde sözde özerk
bir yönetim tesis etmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırmıştır.
Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde birleşik
bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma” hedefinden asla sapmamış ve günümüze kadar bu hedefe bağlı
farklı stratejilerle hareket etmiştir.
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve sosyal medya üzerinden terör örgütünü
destekleyici paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda kapsamında;
Şüphelinin jinnews isimli internet sitesi üzerinden yaptığı paylaşımlarla atılı suçu işlediğine ilişkin Bilgi
Teknolojileri Kurumu başvurusu üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı,
Söz konusu internet sitesinin künye bilgileri kontrol edildiğinde; sitenin sahibinin Safiye ALAĞAŞ
(TCKN:
) isimli şüpheli olduğu, Adres olarak:
sayılı adres yazılı olduğunun tespit edildiği, ayrıca şüphelinin
mezkur internet sitesinin sahibi olduğunu ikrar ettiğine ilişkin Bilgi Teknolojileri Kurumu'na hitaben
yazmış olduğu dilekçenin suretinin de dosyaya eklendiği,
Jinnews1.com isimli internet sitesine ait paylaşım içerikleri incelendiğinde,
1-) 21 Mart 2018 tarihinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafın paylaşıldığı,
2-) 26 Mart 2018 tarihinde YPG terör örgütü sözde bayrağının fotoğrafının paylaşıldığı,
3-) 24 Mart 2018 tarihinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafların paylaşıldığı,
4-) 22 Mart 2018 tarihinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafın paylaşıldığı,
5-) 12 Mart 2018 tarihinde YPG terör örgütü sözde bayrağının fotoğrafı ile altına "Efrin halkı şehir
savaşına hazır" şeklinde yazının paylaşıldığı,
6-) 12 Mart 2018 tarihinde YPG terör örgütü sözde bayrağının fotoğrafı ile altına " Avrupa'da Kürtler
Efrin için ayakta : Katliamlara ortak olmayın " şeklinde yazının paylaşıldığı,
Jinnews.com isimli internet sitesine ait paylaşım içerikleri incelendiğinde,
1-) 3 Şubat 2018 tarihinde "İsmimiz Yok , bizim isimimiz çok, Avesta'yız, Jiyan'ız, Barin'iz" şeklinde yazı
ile birlikte örgüt mensuplarına ait fotoğrafları paylaştığı,
2-) 01 Şubat 2018 tarihinde "Bir özgürlük dansıydı Viyan, sonsuzluğa akan..." şeklinde yazı ile birlikte
PKK/KCK Silahlı terör örgütü mensubuna ait fotoğrafı paylaştığı,

3-) İmralı'da komployu parçalayan kadın özgürlük diyalogları şeklinde yazı ile birlikte örgüt elebaşı
Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafı paylaştığı,
4-) 16 Şubat 2018 tarihinde "Abdullah Öcalan'ın Kobone'de ayak bastığı ilk köy: onları anlatmak çok
zor" şeklinde paylaşımda bulunduğu,
5-) "Binlerce kadın Efrin'den seslendi: Avesta ve Barin'in iradesi yenilmez" şeklinde yazarak PKK terör
örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait fotoğrafı paylaştığı,
5-) PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü adına faaliyet gösterdikleri sırada öldüğü değerlendirilen örgüt
mensuplarına ait fotoğrafları, ellerinde uzun namlulu silahlar olan leşker kıyafetli örgüt mensuplarına
ait fotoğrafları paylaştığı,
Şüpheli Safiye ALAĞAŞ alman ifadesinde; “JINNEWS isimli haber sitesinin şirket sahibi ve haber
müdürüyüm. Bana gösteriş olduğunuz araştırma raporlarındaki paylaşımlar birer haberdir. Haber
ajansımız sözleşeli muhabirleri var ayrıca gönüllü olarak ajansımıza haber yollayan bayanlarda vardır.
Biz sadece kadın, çocuk ve hak odaklı haberler yapıyoruz. Bizim haber yaptığımız ve görüş aldığımız
herkes kadındır. Özellikle kadınların yaşam alanlarında ve onların mağdur durumlara düşürülen
durumlara dikkat çekiyoruz. Kadınların hikâyelerini, başarılarını ve uğradıkları mağduriyetleri
haberleştiriyoruz. Bu haberlerdeki amacımızda kadın ve çocukların yaşam alanlarının daraltılmasına
dikkat çekmektir. Araştırma rapordaki haberler afrinle alakalıdır. Afrindeki müdahalede kadın ve
çocuklar mağdur oldu. Amacımız müdahalenin durdurulup kadın ve çocukların zarar görmesine dikkat
çekmektir. Örgütle alakamız yoktur. Propaganda yapmak gibi bir amacımızda yoktur. Türkiye nin her
yerinde haber yapıyoruz. Yaptığımız haberler kadın ve çocukla alakalıdır. Sitemiz incelenirse bu
görülecektir. Suçlamaları kabul etmiyoruz.” şeklinde beyanda bulunduğu,
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin yukarıda yer verilen ve dosya arasına alınan paylaşımları ile
terör örgütünün şiddet eylemlerini övmek, meşru göstermeye çalışmak ve desteklemek suretiyle
terör örgütü propagandası suçunu işlediği, atılı suçun unsrularının oluşup tamamlandığı kanaatine
varılmış olup;
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak üzerine atılı suçun sübut bulması halinde
yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, hapis cezasına mahkumiyeti
durumunda TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar
verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 05.07.2018

TUFAN ÇALDIRAN 150063
Cumhuriyet Savcısı

T.C.

DİYARBAKIR
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2019/2656
Esas No : 2019/1326
İddianame No : 2019/469

Birleştirme taleplidir.

İ D D İ A N A M E
DİYARBAKIR 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

DAVACI :K.H.
ŞÜPHELİ

SUÇ

:SAFİYE ALAĞAŞ,

:Terör Örgütü Propagandası Yapmak

SUÇ TARİHİ VE YERİ

:01/2018

SEVK MADDESİ :3713 sayılı kanun 7/2, TCK'nın 43/1, 53 Maddeleri
DELİLLER

:Adli sicil ve nüfus kaydı ile Tüm Dosya Kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2018/41619 dosyası
üzerinden, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan dava açıldığı, davanın
mahkemenizin 2018/544 esasına kayıt edildiği,

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 07.01.2019 tarih ve 2019/573 sayılı soruşturma dosyası ile
yetkisizlik kararı verilerek Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen soruşturma dosyası içerisinde yer
alan ifadelerin delil niteliğinde olması sebebiyle mahkemenizin 2018/544 esasında kayıtlı olan dava
dosyasıyla birleştirilerek yukarıdaki sevk maddeleri gereğince şüphelinin CEZALANDIRILMASI kamu
adına talep ve iddia olunur. 16.01.2019

TUFAN ÇALDIRAN 150063
Cumhuriyet
imzalı

Savcısı

e-

