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İ D D İ A N A M E
VAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

:K.H.
:SERCAN AKBAŞ,

MÜDAFİİ

:Av. ZELAL PELİN DOĞAN,

SUÇ : Terör Örgütü Propagandası Yapmak
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/04/2019 VAN/ERCİŞ
GÖZALTI TARİHİ
: 05/04/2019-06/04/2019 ( 1 gün )
SEVK MADDESİ
: 3713 sayılı T.M.K.2-2.cümle, 5237 sayılı TCK 53/1, 63/1 mad
DELİLLER
: Şüpheli beyanı, 09/04/2019 tarihli araştırma tutanağı, arama ve el koyma
tutanakları, şüphelinin nüfus ve adli sicil kaydı, tüm dosya kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
www.haberercis.com internet sitesi üzerinden yayın yapan haber sitesinde pkk/kck silahlı
terör örgütünün propagandasını yapan ve halkı kin ve nefrete sevk edebilecek yönde
haberler yapıldığının iddia olunması üzerine Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı nazarında oluşan
suç şüphesine binaen maddi gerçekliğe ulaşmak maksadıyla soruşturma işlemlerine
girişildiği, iş bu dosyanın şüphelinin propaganda niteliğindeki eylemlerine ilişkin olduğu,
www.haberercis.com internet sitesi genel yayın yönetmeni olan yukarıda açık kimlik bilgileri
yazılı bulunan şüphelinin ikametinde atılı suça ilişkin delil etmek amacıyla Erciş Cumhuriyet
Başsavcılığınca gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama kararı verildiği,
Şüphelinin ikametinde yapılan arama sonucunda Birisi beş sayfa, diğeri altı sayfadan oluşmak
üzere toplam iki adet üzerinde Erciş Belediyesi Şeredarıya Erdişe ibaresi yazılı olan 2016
yılına ait ve yine üzerindeki sayfalarda PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafı bulunan
takvimler ele geçirildiği,
Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilen 09/04/2019 tarihli tutanak içeriğine göre
www.haberercis.com internet sitesinden terör örgütü propagandası olabileceği
değerlendirilen haberlerin tutanak altına alındığının belirtildiği anacak bahse konu haber
içeriklerinin yapılan incelemesinde;
-21 Ocak 2018 günü yapılan bir haber paylaşımında "Afrin Harekatında ikinci gün: 11 ölü, 16
yaralı" başlığının altında "Dün biri çocuk 6 sicilin hayatını kaybettiği, Zeytin Dalı

harekatı'ndan bugün de ölüm haberleri geliyor. TSK'nın hava operasyonunda 11 sivil hayatını
kaybetti, 16 sivil yaralandı" şeklinde giriş ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı
operasyonunda sivilleri öldürdüğü şeklinde terör örgütünü meşrulaştırmak maksadıyla terör
örgütünün propagandasını yaptığının anlaşıldığı,
Şüphelinin alınan savunmasında özetle; " www.haberercis.com internet sitesinin genel yayın
yönetmeni olduğunu, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini " beyan ettiği,
Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkındaki soruşturma evrakının fezleke ile
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği,
Dosya kapsamı bir bütün olarak incelendiğinde, şüphelinin sorumluluğunda bulunan
www.haberercis.com internet sitesi üzerinde yapılan incelemede, terör örgütü propagandası
oluşturacak tarzda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu operasyonel faaliyetleri
çocukların, kadınların ve sivillerin öldürüldüğü şeklinde belirterek terör örgütü propagandası
yaptığı ve yine şüphelinin ikametinde ele geçirilen takvimler üzerinde silahlı terör örgütü
mensuplarının fotoğraflarının bulunduğunun anlaşıldığı, şüphelinin savunmasının suçtan
kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilemeyeceği, bu şekilde www.haberercis.com internet
sitesi üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptığı dosya içerisindeki delillerden
anlaşılmakla;
Şüphelinin üzerine atılı suçtan yargılamasının yapılarak; terör örgütünün cebir, şiddet ve
tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek yada bu yöntemlere başvurmayı teşvik
edecek şekilde propagandasını yapmak suçundan delillerin takdiri mahkemenize ait olmak
üzere;
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan ve yukarıda belirtilen sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
Şüphelinin kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyeti halinde, TCK md. 53
hükümleri gereği hakkında GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMOLUNMASINA,
Şüphelinin mahkumiyeti halinde gözaltı ve tutuklukta geçirmiş olduğu sürelerin TCK 63/1
maddesi gereği MAHSUBUNA
Karar verilmesi kamu adına TALEP ve İDDİA olunur.11/09/2019
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