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ve gözaltı kararı tutanakları, bilirkişi raporları, HTS kayıtları, şüpheli savunması, sorgu 
tutanakları ve tutuklama kararı, kolluk tarafından tutulan tutanaklar ve yazılan 
müzekkereler, ekran görüntülerine dair tutanaklar, şüpheliye ait adli sicil ve nüfus kayıtları 
ile tüm dosya kapsamıSORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİPKK/KCK, DHKP-C, MLKP, EL KAİDE, 
FETÖ/PDY, DAEŞ diğer birçok örgütün Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal düzenini devlet 
egemenliğini ve otoritesini ele geçirmeyi hedefleyen, ülkemiz topraklarının bir kısmını 
cebir, şiddet yöntemleri kullanarak bölmeyi amaç edinen, her türlü illegal yöntemi kullanan 
silahlı terör örgütü oldukları bilinen bir olgu olup, bu hususta yerleşmiş mahkeme kararları 
olduğu gibi Yargıtay ilamlarının da bulunduğu, bu sebeple de bu yapıların, silahlıterör 
örgütü olduklarına dair herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.Ülkemizde yaklaşık 40 yıllık 
süreçte açıkça silahlı terör örgütü faaliyetlerinde bulunan PKK/KCK, DHKP-C ve MLKP terör 
örgütlerinin faaliyetlerine aktif şekilde devam ettikleri hususu izahtan vareste olup, FETÖ/
PDY silahlı terör örgütünün de 40 yılı aşan süreçte farklıbir strateji izleyerek ülkemiz 
devlet yapılanmasında ve sosyal yaşamında örgütlendiği, bu yolla adeta paralel bir devlet 
yapılanması vücuda getirerek devlet bürokrasisi içerisinde etkin bir konuma geldiği, 2012 
yılından itibaren devlet egemenliğini ele geçirmek için açıktan eylem ve faaliyetlerde 
bulunmaya başladığı, örgütün kamuoyunda 17/25 Aralık süreci olarak adlandırılan 
dönemden sonra da açık bir şekilde devlet otoritesini ele geçirmek maksadıyla illegal 
yöntemlerle faaliyetlerine devam ettiği ve nihayetinde de 15/07/2016 tarihindeözellikle 
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde oluşturduğu yapılanmaya güvenerek darbe teşebbüsünde 
bulunduğu bilenen bir vakıadır.17/25 Aralık 2013 tarihinden sonra devam eden süreçte 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal düzenine ve bölünmez bütünlüğüne yönelik yasa 
dışı eylem ve faaliyetler ile saldırıların üst paragrafta belirtilen terör örgütleri 
tarafındansistematik bir şekilde arttırıldığı,daha öncesinde ülkemiz gündeminde yer 
almayan DAEŞ ismi ile bilinen dini motifleri kullanan örgütlerin de ülkemiz birlik ve 
bütünlüğüne, anayasal düzenine yönelik saldırılara başladığı ve özellikle son birkaç yıllık 
süreç içerisinde tüm terör örgütlerinin her biri ayrı ideoloji ve yapılanmada olmalarına 
rağmen adeta birbirleriyleiş birliği içerisindeymişçesine hareket ederek terörize faaliyetler 
içerisine girdikleri, bu yöndeki faaliyetlerinin amacının ise her halükarda Türkiye 
Cumhuriyeti devletini yıpratmak, yok etmek, zayıf düşürmek olduğu açıkça 
anlaşılmıştır.Buaçıklamalarda anlaşıldığı üzere; farklı ideoloji içerisinde hareket eden terör 
örgütlerinin veya bu örgütlerin sempatizanı olan grupların, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
anayasal düzeni ve bölünmez bütünlüğü söz konusu olduğunda adeta iş birliği içersinde 
hareket ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin anayasal kurumları ve bu kurumları temsil 
edenlerin yıpratılması noktasında amaçsal birliktelik içerisine girdikleri 
anlaşılmaktadır.Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli İlker Deniz Yücel ve hakkında 
soruşturma tefrik edilmiş diğer şüphelilere ilişkin başlatılan soruşturmada, şüpheli İlker 
Deniz Yücel'in Almanya Federal Cumhuriyetinde yayın yapan bu nedenle de Türkiye 



Cumhuriyeti kanunlarına göre Basın Kanunu kapsamında yer almayan Die Welt isimli yayın 
kuruluşunda Almanca dilinde suç teşkil eden bir kısım yazılar yazdığı, soruşturma 
kapsamında bu yazıların tercümeleri yaptırıldığında;19/06/2016 tarihli yazısında, PKK/KCK 
silahlı terör örgütü mensubu olan bir kısım şahıslarla ilgili olarak bu şahıslar tarafından 
söylenmiş nitelikte olduğunu iddia ettiği, bir kısım açıklamalarda bulunduğu, silahlı terör 
örgütü mensubu olan bu kişilerle ilgili olarak ''rütbeli bir PKK komutanı'' ve silahlı terör 
örgütü elebaşı ile ilgili olarak ise ''PKK'nın başkomutanı Abdullah Öcalan'' şeklinde övücü 
mahiyette ibareler kullanarak PKK/KCKsilahlı terör örgütünün sözde ideolojisi, lideri ve 
sembolleri üzerinde yüceltme maksadıyla söylemlerde bulunduğu, yine örgüt mensuplarının 
yapılan operasyonlarda ölü ele geçirilmeleri sonrasında, örgüt tarafından bir şekilde 
gömüldükleri yerlerden taşınmak suretiyle örgüt sembolleri ile birlikte düzenlemeleri 
yapılan sözde örgüt şehitliği kurulması şeklinde gelişen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin almış olduğu idari ve askeri tedbirleri, mezarlıkların tahrip 
edilmesi şeklinde gösterdiği, bu şekilde de örgüte yönelik operasyonları hukuka aykırı 
gösterme gayretinde olduğubu suretle deatılı bulunan PKK/KCK silahlı terör örgütünün 
propagandasını yapma suçunu işlediği, 18/07/2016 tarihli yazısında, 15/07/2016 tarihinde 
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirmeye teşebbüs edilen darbe 
girişimi ile ilgili olarak bu örgütü aklamaya yönelik ''sorumluların kim oldukları hala 
gizliliğini koruyor, bu darbeyi düzenleyenin Erdoğan'ın Amerika'da yaşayan eski ortağı 
Fetullah Gülen'in destekçileri olduğuna dair kesin bir kanıt bulunmuyor'' şeklinde 
beyanlarının bulunduğu ve bu suretle deatılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 
propagandasını yapma suçunu işlediği, 24/07/2016 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yasal meşruiyetinin izahtan vareste 
olduğu operasyonları ile ilgili olarak bu operasyonlara ilişkin ''etnik temizlik'' şeklinde 
beyanlarının bulunduğu bu suretle deatılıPKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını 
yapma suçunu işlediği,06/11/2016 tarihli yazısında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 
fotoğrafı ve arkasında da Türk Bayrağı olan fotoğrafın üstünde ''DARBECİ'' şeklinde başlık 
atmak suretiyle FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün söylem ve ideolojisi çerçevesinde 
beyanlarının bulunduğu , bu suretle de atılı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylemlerini 
meşrulaştırmak maksadıyla kullanmış olduğu söylemleri tekrarlamak suretiyle örgüt 
propagandasını yapmaya devam ettiği,Yine PKK/KCK silahlı terör örgütü sözde liderlerinden 
olan Cemil BAYIK ile yüzyüze yapmış olduğu bir söyleşiyi kaleme alarak PKK/KCK silahlı 
terör örgütünü meşru ve siyasi bir yapıymış izlenimi vermek suretiyle silahlı terör örgütü 
elebaşının söylemlerini kitlelere yansıttığı ve bu suretle dePKK/KCK silahlı terör örgütü 
propagandasını yapma suçunu işlemeye devam ettiği,12/12/2016 tarihli yazısında 
iseTürkiye Cumhuriyeti Devletinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yasal 
meşruiyetinin izahtan vareste olan operasyonları ile ilgili olarak Cizre ilçesinde, bu 
kapsamda yapılan operasyonlar esnasında Hacer ASLAN isimli bir şahsın ölümü ile ilgili 
olarak ''ve 19 yaşındaki Hacer Arslan...Kürt şehri Cizre'deki silahlı çatışmada diğerleri ile bir 
bodrumda saklanan ve burada muhtemelen güvenlik güçleri tarafından yakılarak 
öldürülen'' şeklinde beyanlarının mevcut olduğu ve bu suretle de atılıPKK/KCK silahlı terör 
örgütünün propagandasını yapma suçunu tekraren işlediği tespit edilmiştir.Şüphelinin aynı 
gazetede yayınlanan 26/10/2016 tarihli yazısında ise ''Kürtler arasında Türk Devletinin 
Kürtlere olan tavrını belki de en iyi tanımlayan, en bilindik fıkra şöyle: bir Türk ve bir Kürt 
ölüm cezasına çarptırılır, Kürde son isteğin nedir diye sorarlar, Kürt kısa bir süre düşünür ve 
şöyle der:anneciğimi çok seviyorum, bu dünyadan göçüp gitmeden önce son bir kez daha 
görmek istiyorum. Aynı soru Türk'e de sorulunca, Türk tereddüt etmeden cevap verir: 
Kürt'ün annesini göremeden ölmesi.." şeklinde beyanlarının olduğu ve yine 27/10/2016 
tarihli yazısında, Osmanlı Devleti döneminde Ermeni ve Müslüman vatandaşlar arasında 
yaşanan sosyal vakıalarla ilgili olarak ''Ermeniler'e yapılan soykırım'' şeklinde beyanlarının 



mevcut olduğu, bu beyanları ile halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak aleni 
şekilde kin ve düşmanlığa tahrik ettiği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikametinde yapılan 
aramada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elabaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan bir adet 
kitap ele geçirilmiş olup, yine şüphelinin hts kayıtlarında yapılan incelemede ise, PKK/KCK 
silahlı terör örgütü üyeliği/mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle kolluk kuvvetleri uhdesinde 
kayıtları bulunan 59 farklı şahısla arasında 2014-2017 yılları içerisinde hts ve görüşme 
kayıtlarının mevcut olduğu tespit edilmiş, bu suretle de şüphelinin FETÖ/PDY ve PKK/KCK 
silahlı terör örgütü ile arasında irtibatının mevcut olduğunun tespit edildiği, elde edilenbu 
bilgiler muvacehesinde şüphelinin üst paragrafta izah edilen yazıları da göz önüne 
alındığında, şüphelinin bu eylemleri ile FETÖ/PDY ve PKK/KCK silahlı terör örgütlerinin 
söylem ve ideolojileri doğrultusunda yazılar yazmak suretiyleatılısuçları işlediğinin 
anlaşıldığı, Şüphelinin üst paragraflarda izah edilen yazılarının yayınlanma tarihleri, 
söylemlerin yönelik olduğu terör örgütlerinin farklılığı ve şüphelinin kastı dikkate 
alındığında, atılı suçlardan silahlı terör örgütü propagandası yapma suçununiki kez 
zincirleme işlendiği anlaşılmakla,Toplanan deliller içeriğine göre; şüpheli İlker Deniz 
Yücel'in PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası 
suçlarını zincirleme ika ettiği, keza halkın bir kesimini diğer bir kesimine yönelik olarak kin 
ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçlarını işlediği anlaşılmakla, Şüpheli İlker Deniz Yücel 
hakkında tanzim edilen iddianamenin kabulü ile yargılaması yapılarak eylemlerinin yazılı 
sevk maddeleri gereğince CEZALANDIRILMASINA, 5237 Sayılı TCK'nun 53/1 maddesinde sayılı 
belirli hakları kullanmaktan ayrı ayrı yoksun BIRAKILMASINA, şüphelinin atılı suçlardan 
gözaltında ve tutuklu kaldığı sürelerin hapis cezasına mahkumiyeti halinde TCK'nin 63. 
maddesi uyarınca MAHSUBUNA, şüphelinin atılı suçlardan süreli hapis cezasına mahkumiyeti 
halinde 5237 Sayılı TCK'nin 58/9 maddesi uyarınca MÜKERRİRLİĞİNE 
HÜKMEDİLMESİNE, soruşturma ve kovuşturma giderlerinin ŞÜPHELİDEN TAHSİLİNE,Karar 
verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.13/02/2018HASAN YILMAZ 39760Cumhuriyet 
Başsavcı Vekilie-
imzalıNOT : İLKER DENİZ YÜCEL hakkında Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve O
radaKalma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bo
zmasuçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.


