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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Bilindiği üzere PKK (Partiya Karkeren Kürdistan—Kürdistan İşçi Partisi) adlı yasadışı terör örgütü
Türkiye Cumhuriyetinin 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 amacı doğrultusunda 1984 yılından beri yurt içinde çok sayıda öldürme,
yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama, v.b. eylemler yapan bir terör
örgütüdür. Terör örgütü Zamana ve konjoktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002'de KADEK, Kasım
2003'te KONGRA/GEL, Mart 2005'de KKK şeklinde isim değişikliğine gitmiş, Mayıs 2007 yılından
itibaren de örgütün yeni yapılanmasının KCK olduğunu duyurmuştur.

Yapılan dosya incelemesinde Siber Suçlarla mücadele şube müdürlüğünce tespit edilen "Sertaç
KAYAR" isimli profilin "https://www.facebook.com/Sertac2147" bağlantılı adresli facebook sayfası
olduğu ve benzersiz ID numarasının 100008466187159 olduğunun görüldüğü, Bahse konu facebook
adresinde; 15 kasım 2017 tarihli paylaşımında "BBC'nin YPG ile ilgili haberine dair bir yorum "
şeklinde yazılı bulunan fotoğrafta PKK terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan bir şahsın elinde
silah ile çekilmiş fotoğrafın paylaştığı, 17 Ekim 2017 tarihli paylaşımında "Bugün Kerkük, yarın bütün
Kürdistan şeklinde yorumun bulunduğu fotoğrafın paylaşıldığı, 29 Eylül 2017 tarihli "Küdistan
bölgesine yapılan tehdidi Diyarbakır'a da yapılmış sayıyoruz" şeklinde yazılı fotoğrafta PKK terör
örgütünün dağ kadrosunda bulunan örgüt mensuplarına ait fotoğrafı paylaştığının tespit edildiği,
Şüpheli Sertaç KAYAR'ın alınan ifadesinde özetle; Söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait
olduğunu, yaklaşık olarak 7 yıldır kullandığını, paylaşım ve yorumları kendisinin yaptığını, 12 yıldır
gazeticilik yaptığını, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına ait haber ve fotoğraf üzerinde çalıştığını,
PKK terör örgütü ile herhangi bir irtibatının olmadığını, bu sebeple üzerine atılı suçlamaları kabul
etmediğini beyan ettiği,
Tüm dosya kapsamı, şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımların
tamamı bir bütün halinde değerlendirildiğinde; soruşturma konusu paylaşımların PKK/KCK silahlı
terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini öven,
destekleyen ve bu yöntemlere teşvik eden paylaşımlar olduğuna kaanat getirilmekle, şüphelinin
herkese açık profili üzerinden görülen sosyal medya paylaşımları nedeniyle 3713 Sayılı yasanın 7/2. 2.
Cümlesinde düzenlenen Terör Örgütü Propagandası Yapmak Suçunu Basın Yayın Yolu ile ve zincirleme
şekilde işlediğine dair hakkında kamu davasının açılmasını gerektirir yeterli şüphe bulunduğu
anlaşılmakla;
Şüphelinin yargılamasının yapılarak iddianamede belirtilen sevk maddeleri uyarınca
CEZALANDIRILMASI, şüpheli hakkında 5237 Sayılı TCK 'nın 53. Maddesinde belirtilen güvenlik
tedbirlerine hükmedilmesi, şüphelinin gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin cezasından
mahsup edilmesi,
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