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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheli Ziya ÇİÇEKCİ'nin yazı işleri müdürü
olduğu Yeni Özgür Politika adlı gazete için oluşturulmuş olan, Yeni Özgür Politika
@y_ozgurpolitika adlı twitter hesabı üzerinden, herkese açık biçimde "17/07/2017 tarihinde,
PKK/KCK terör örgütü mensubu olup, cezaevinde iken kendilerini yakarak yaşamlarına son
veren örgüt mensupları M. Hayri Durmuş'un fotoğrafı ile 'Ben ölürsem mezar taşıma halkına
borçlu öldü yazın' şeklindeki sözünü, Kemal Pir'in fotoğrafı ile 'Bizler yaşamı uğrunda ölecek
kadar seviyoruz' şeklindeki sözünü, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz'ın fotoğrafları ile 'Biz PKK
hareketinden teslimiyeti değil direnişi öğrendik' şeklindeki sözlerini, Mazlum Doğan'ın
fotoğrafı ile 'Teslimiyet ihanete, direniş zafere götürür' şeklindeki sözünü içeren görseli ve
PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinden Avareş ve Hüseyin Ali kod adlı terör örgütü mensubu
Mustafa Karasu'nun 14 Temmuz ölüm orucu direnişçilerine ilişkin açıklamalarının linkini 'Son
sözleri' açıklamasıyla yayınladığı; 19/10/2017 tarihinde, Muğla'da çıkan çatışmada ölü ele
geçirilen 6 terör örgütü mensubunun PKK/KCK terör örgğtünün sözde bayrağı ile çekişmiş
fotoğraflarını ve 'Halk Savunma Merkez Kaargah Komutanlığı, ihanet sonucu Muğla'da şehit
düşenleri saygıyla anarak, kanlarının yerde kalmayacağını belirtti.' şeklindeki örgütsel
açıklamayı 'ihanet sonucu şehit düştüler' başlığıyla yayınladığı; 21/10/2017 tarihinde,
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ellerinde terör örgütünün sözde bayrağı ve flamaları ile
kırsal alanda çekilmiş toplu fotoğrafı, 'Xeregol'dan Hatay'a gerilla eylemleri: 13 asker
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öldürüldü' açıklamasıyla yayınladığı; 22/10/2017 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü
yöneticilerinin arkalarında PKK/KCK'nın sözde bayrağının görseli ile çekilmiş resimini ve
'Reqa zaferinin yeni bir başlangıç' olduğuna ilişkin açıklamasını yayınladığı; 24/10/2017
tarihinde, kadın terör örgütü mensuplarının ellerinde örgüt elebaşı Abdulah Öcalan'ın
posterlerini taşıyarak yürürken çekilen, altında 'Reqa'da yüzlerce kadın ve çocuğu kurtararak
Şengal'e dönen YJŞ'li savaşçılar halk tarafından coşkuyla karşılandı' yazılı fotoğrafı üzerine
'Öcalan felsefesinin başarısıdır' şeklinde yorum yazarak paylaştığı; 27/10/2017 tarihinde,
Hemrin Dersim kod adlı örgüt mensubunun PKK/KCK'nın sözde bayrağını da gösterir resmini,
altına 'Hemrin Dersim bir özgürlük gerillası.. Yoldaşlarının ifadesi ile dağ gibi bir gerilla
komutanı. Önceliklerin ve özlediklerinin ağırlığı arasında savaşmak' ve üzerine 'Özgürlük
arayışında çeyrek asır' şeklinde yorum yazarak paylaştığı; 29/10/2017 tarihinde, Diyarbakır,
Hakkari ve Şırnak'ta yürütülen terör operasyonlarına ilişkin olarak eylemlerde 32 askerin
öldürüldüğüne ilişkin görseli, 'Operasyon güçlerine gerilla darbesi' başlığı altında yayınladığı;
01/11/2017 tarihinde, YPJ terör örgütü mensubu Meryem'in fotoğrafını, 'YPJ'li Meryem'e ödül!
Kobane'de YPJ'nin DAİŞ'e karşı verdiği mücadeleyi anlatan Meryem Belgeseli İsveç'te .. Ödül
aldı' şeklinde yorum yazarak paylaştığı, kadın terör örgütü mensuplarını ellerinde ağır silahlar
ile eylem halinde gösterin fotoğrafı '2 zırhlı imha edildi. 21 asker savaş dışı' başlığı ile
yayınladığı; 02/11/2017 tarihinde, PKK'nın askeri kanadı olan HPG örgüt mensubunun elinde
ağır silahla çekilmiş fotoğrafı ile 'HPG gerillaları Şemzinan'a bağlı Govende alanındaki şehit
serhat mıntıkasında konumlanan Türk askerlerine eylem yaptı' şeklindeki açıklamayı
'Govende'de 5 asker öldürüldü' başlığı altında yayınladığı, ayrıca erkek terör örgütü
mensuplarının ellerinde ağır silahlar ile kırsal alanda hedefe nişan almış halde çekilen
resimlerini 'Şemdinli'de en az 20 asker ve korucu öldü ya da yaralandı' başlığı ile yayınladığı;
03/11/2017 tarihinde, elinde ağır silah bulunan terör örgütü mensubunun fotoğrafını ve 'Gerilla
yerle yeksan etti. Tüm mevzilere girildi. Tek tek imha edildi. 19 asker ve 2 korucu öldü'
açıklamalarını içeren görsel ile PKK/KCK terör örgütünün yönetim kadrosunun, üzerinde
PKK/KCK'nın sözde bayrağı örtülü masanın etrafında toplanmış, arkalarında Abdullah
Öcalan'ın posteri bulunduğu halde kırsal alanda çekilmiş fotoğraflarını, 'Kırkıncı yılda zafere'
şeklinde başlık yazarak paylaştığı;04/11/2017 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü
yöneticilerinden Murat Karayılan'ın sözde PKK bayrağı ile çekilmiş fotoğrafını ve 'Kürt Halk
Önderi Abdullah Öcalan'ı özgürleştirmenin onursal bir görev olduğuna' ilişkin açıklamasını
'Karayılan <düsseldorf'a çağırdı' başlığı ile yayınladığı, terör örgütü yöneticilerinden Cemil
Bayık'ın PKK/KCk'nın sözde bayrağıyla çekilmiş fotoğrafını 'Onbinlerce eylemcinin d,rendiği
Düsseldorf'a mesaj göndeeren Bayık Önder Apo'nun verdiği mücadele sonuç veriyor artık'
açıklaması ile yayınladığı; 05/11/2017 tarihinde, PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinden
Mustafa Karasu'nun fotoğrafı ile örgüte karşı yürütülen operasyonlara yönelik olarak 'AKP
kaybetmesi kaçınılmaz olan bir savaş yürütümektedir' şeklindeki açıklamasını yayaınladığı;
09/11/2017 tarihinde, Rojc-van adlı terör örgütü mensubunun fotoğrafı ile 'YPS'nin mayın
dedektörü Rojvan' başlıklı haberi ve altında 'Hamle sona erdi. Bin 203 asker öldürüldü. Merkez
Karargah Kutladı' açıklamaları yazılı olan, terör örgütü mensuplarının toplu halde kırsal alanda
çekilmiş fotoğraflarını 'Zagroslarda üstün başarı Manşet Haber' başlığı altında yayınladığı;
13/11/2017 tarihinde, PKK/KCK örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ile 'Kapitalist
modernitenin krizi ve olası çözümler' konulu açıklamalarını yayınladığı",
Kolluk tarafından usulü dairesinde yapılan inceleme sonucunda şüphelinin suç teşkil
eden paylaşımlarının ve açık kimlik bilgilerinin tespit edildiği ve durumun açık kaynak
araştırma raporuna bağlandığı,
Şüphelinin 25/09/2018 tarihinde kolluk tarafından alınan ifadesinde "Yeni Özgür
Politika kullanıcı adlı twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu özgeçmiş bilgilerinin
kendisine ait olduğunu ve doğru olduğunu, biyografisinin anlatıldığı paylaşımı 2011-2013
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yılları arasında cezaevinde tutuklu bulunduğu sırada yazdığını ve siyasi partilerle gazete
cemiyetleri ile paylaştığını, @y_ozgurpolitika isimli hesabının olmadığını, paylaşımları
kendisinin yapmadığını, biyografisinin hesapta neden paylaşıldığını bilmediğini, yayın
organıyla ilgisinin bulunmadığını" beyan ettiği,
1978 yılında kurulan PKK (Partiya Karkeren Kürdistan - Kürdistan İşçi Partisi) adlı
yasadışı silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının da bir kısmını içerisine alacak şekilde
Marksist-Leninist ilkelere dayalı bir Kürt Devleti kurmak amacıyla 1984 yılından beri ülke
sınırları içerisinde çok sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol
basma, kundaklama ve bunun gibi bir çok yasa dışı terörist eylemler gerçekleştirdiği, örgütün
lideri ve kurucularından olan Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanarak
ülkeye getirildiği, yargılanarak hüküm giydiği ve halen İmralı Cezaevinde cezasını çekmekte
olduğu, buna rağmen örgütün alt kuruluşları ile birlikle faaliyet ve terörist eylemlerinin
günümüze kadar devam ettiği, terör örgütünün Suriye yapılanmasında PYD adıyla faaliyette
bulunmakta olduğu, terör örgütünün Suriye yapılanmasında PYD adıyla faaliyette bulunmakta
olduğu, PYD'nin silahlı yapılanmasının YPG, kadın yapılanmasının YPJ adıyla eylem ve
faaliyetlerini sürdürmekte olduğu,
Yerleşik yüksek yargı kararlarında da belirtildiği üzere propaganda fiilinin, belli bir
görüşün toplum içinde yayılmasını, fikir ve kanaatlerin kökleşmesini sağlamak için bu amacın
gerçekleşmesine yönelik olarak her türlü maddi ve manevi araca başvurarak telkin, teşvik ve
etkide bulunma, belli bir amacı gerçekleştirmek ve yandaş kazanmak için düşüncelerin birden
çok kişilerin bilgilerine ulaştırılmasını öngören bir etkileme yöntemi olduğu,
Oluşa ve toplanan delillere göre, şüphelinin savunmasının suçtan ve yaptırımdan
kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelinin sosyal paylaşım sayfası üzerinden herkese açık bir
şekilde,PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütünün sözde bayraklarının görsellerini paylaşmak ve
yayınlamak, PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütünü ve örgüt mensuplarını övecek, terör
örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek ve bu yöntemlere
başvurmayı teşvik edecek nitelikte paylaşımlarda bulunmaktan ibaret eylemleri ile 3713 sayılı
Kanunun 7/2(1.cümle). maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandası yapmak suçunu
işlediği, paylaşımın herkese açık elektronik kitle iletişim aracı ile yapılmış ve suçun TCK'nın
6/1.g maddesi hükmü kapsamında basın ve yayın yoluyla işlenmiş olması nedeniyle hakkında
TCK'nın 3713 sayılı Kanunun 7/2(2.cümle). maddesi hükmünün uygulanması gerektiği,
şüphelinin eylemini aynı suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden
fazla gerçekleştirmiş olması nedeniyle hakkında TCK’nın 43/1. maddesi hükmünün
uygulanması gerektiği, şüpheli ifadesi, açık kaynak araştırma raporu, tutanaklar, nüfus ve adli
sicil kayıtları ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmıştır.
NETİCE VE TALEP
: Yukarıda açıklanan sebeplerle;
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,
İşlemiş olduğu kasti suç nedeni ile şüphelinin TCK m. 53/1 gereğince
BELLİHAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilmesi
kamu adına talep ve iddia olunur.22/05/2019
Hafize DEMİR HAMURCU
174667
İstanbul Cumhuriyet Savcısı
e-imzalı
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