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DELİLLER
:Şüpheli savunması, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin ekran görüntüleri, tüm
dosya kapsamı
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen https://www.facebook.com/ykobulan?fref=ts URL
adresinden erişilen facebook hesabında;
28/08/2015 tarihli paylaşımda terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu
resimlerin fotoğrafını paylaşarak "Şırnak'ta polisin katlettiği 16 yaşındaki Adem İrtegün
onbinlerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı" şeklinde yorum yazdığı,
05/09/2015 tarihinde "Nur Cudi, Sur ve Yafes mahallelerindeki abluka devam ediyor. Halk
ablukaya karşı sokağa çıkmış durumda" şeklinde yorum ve paylaşımda bulunduğu,
05/09/2015 tarihinde güvenlik görevlileriyle çıkan çatışmada öldürülen bir teröristin resmini
paylaşarak "Dersim'de üzerindeki bombayı patlatan gerilla ve çatışmada yaşananlar" şeklinde
paylaşımda bulunduğu,
08/09/2015 tarihinde "Polisler Cizre'de Dörtyol Nur Mahallesi Ersin Sokakta rastgele evleri
tarıyor" şeklinde yorum ve paylaşımda bulunduğu,
11/09/2015 tarihinde "flash Yüksekovada valiliğin sokağa çıkma yasağını tanımayan halk
alanlara çıkarak direnişe geçti", "Cizre'de 10 yaşındaki Selma Ağır keskin nişancılar tarafından
katledildi" şeklinde yorum ve paylaşımda bulunduğu,
17/10/2015 tarihinde terör örgütü lideri Apo'nun resimlerinin olduğu ve örgütü simgeleyen
bez parçalarının resimlerinin olduğu fotoğrafları paylaşarak "Yüksekova'da dün polislerce
katledilen Diyar Ertaş ve Diyar Akın ile Şemdinli'de çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren YPG'li
Zanyar Muhammedpour (Erdalan Şaho) otuz bini aşkın kişinin katıldığı cenaze töreniyle..."
şeklinde yorum ve paylaşımda bulunduğu,
Şüpheli savunmasında yaptığı paylaşımların haber kaynak sitelerinden alıntı olduğunu,
gazetecilik yaptığını, haber sitelerindeki paylaşımları kamuoyuna aktardığını, paylaşılan

haberler ve yorumların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu beyan ederek
suçlamaları kabul etmediği,
Şüphelinin TSK tarafından Güneydoğuda terör örgütüne yönelik operasyonları katliam
şeklinde göstererek ve terör örgütünün şiddet içerikli eylemlerini haklı gösterecek, meşru
gösterecek şekilde paylaşımlar yaparak üzerine atılı suçu işlediği kanaatine varıldığı,
Yukarıda anlatılan gerekçelerle şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak sevk
maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur.01/10/2018
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