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: Şüphelinin savunması, sosyal medya paylaşımları, arama ve el koyma
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Soruşturma Evrakı İncelendi:
29.02.2016 günü İlimiz Çankaya ilçesi Esat-Başçavuş sokak üzeri yol kenarında Ö.
H.
isimli şahıs tarafından bulunan ve Ankara Emniyeti TEM Şube Müdürlüğüne teslim
edilen (2) Adet hafıza kartı üzerinde kolluk görevlilerince yapılan incelemede, PKK/KCK terör
örgütü adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ait çok sayıda video ve fotoğraf görüntüleri
olduğunun tespit edildiği ve fotoğraflar üzerinden yapılan inceleme neticesi tanzim edilen
tahkikat evrakının Başsavcılığımıza gönderildiği,
Başsavcılığımızca gerekli araştırmanın yapılarak şüphelilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin
ve eylemlerinin tespit edilmesi ile elde edilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda yeniden
talimat alınmasının istenildiği,
Soruşturma dosyası kapsamında TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan tespitlerde açık
kimlik bilgileri ve KOD adları tespit edilen (13) şüpheli şahıs/örgüt mensubu olduğu,
bunlardan şüphelinin de aralarında bulunduğu üç şahıs haricinde diğer örgüt mensuplarının
halen PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve bir kısmının Suriye ülkesi
vatandaşı olduklarının belirlendiği,
Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2017/42381 sayılı soruşturma kapsamında Ankara 7.
Sulh Ceza Hâkimliğinin 2017/1641 Değişik kararı doğrultusunda;
1-Hayri DEMİR (T.C. Kimlik No:
)
2-C.

R.

A.

(T.C. Kimlik No:

)

3-E.

E.

(T.C. Kimlik No:

)

şahısların yakalanmasına yönelik 16.03.2017 günü yapılan operasyonel çalışma neticesinde,
Hayri DEMİR isimli şüphelinin Ankara ilinde, hakkında tefrik kararı verilen E.
E.
'ın
Yalova ilinde yakalanarak gözaltına alındığı, hakkında tefrik kararı verilen C.
R.
A.
'ın Şırnak ve İstanbul ilinde yapılan ilk çalışmalarda yakalanamadığı,
Soruşturmaya konu dijital materyalleri bulan Ö. H.
isimli şahsın alınan ifadesinde;
29.02.2016 günü Saat:15.00 sıralarında işten çıkıp eve yaya olarak gittiği esnada Tınaztepe
Mah. Hacıyolu sokak ve Başçavuş sokak kesişiminde yerde iki adet hafıza kartı bulduğunu,
hafıza kartlarının içerisinde ne olduğunu merak ettiği için eve gittiğini ve evindeki bilgisayara
taktığında içerisinde örgüt mensuplarına ait fotoğraflar olduğunu gördüğünü, bunun üzerine
hemen Esat Polis Merkezi Amirliğinde tanıdığı polis memuruna bu malzemeleri teslim etmek
amacıyla gittiğinde Polis Merkezi Amirliğinin karşısında bulunan Seyranbağları İlköğretim
Okulu önünde tanıdığı polisi gördüğünü, bu hafıza kartlarını polislere teslim ederken içerisine
baktığını söylediğini ve oradan ayrıldığını, beyan ettiği görülmüştür.
Hayri DEMİR isimli şüpheli hakkında yürütülen tahkikat neticesinde;
UYAP kayıtlarında;Herhangi bir suçtan aranır durumunun olmadığı, dosya bilgisinin
bulunmadığı,
POLNET kayıtlarında;
17/03/2007 tarihinde Bitlis Tatvan Çocuk Büro Amirliğince TErör örgütü propagandası
yapmak suçundan Suça Sürüklenen Çocuk sıfatı ile hakkında işlem yapıldığı,
27/11/2011 tarihinde Bitlis Hersan Şehit Fuat Bal Polis Merkezi Amirliğince Tehdit, kasten
yaralama suçundan şüpheli sıfatı ile hakkında işlem yapıldığı anlaşılmıştır.
Şüpheli hakkında yapılan araştırmalarda; PKK/KCK Terör örgütünün ideolojik alan merkezine
bağlı basın-yayın komitesi adı altına terör örgütüne müzahir yayın yapan ve KHK ile kapatılan
DİHA (Dicle Haber Ajansı) Ankara Bürosunda TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Muhabiri
olarak faaliyet gösterdiği yönünde bilgiler elde edilmiştir.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada;
1 adet Apple marka gri renkli ID:QD5-BR-CM-1052Ie=4324A-BRCM1052
Serial:CO2KFIC3DRVC ibaresi bulunan laptop,
1 adet Iphone marka gri renkli 353319076937678 imeinumaralı cep telefonu,
1 adet seri numarası tespit edilemeyen sim kart
1 adet SandiskCruzer marka 8GB metal gövdeli flash bellek elde edilmiş, söz konusu
malzemelerin incelenmesinde suç unsuruna rastlanmamıştır.
Şüpheli şahsın ikametinde yapılan arama neticesi elde edilen iki adet kitabın yapılan
incelemesi neticesinde;
“Dağlardan İnmek, İletişim Yayınları, Paul WHİTE” isimli kitabın Şanlıurfa 4. Sulh Ceza
Hakimliğinin 2017/97 Değişik İş Kararı ile Basım Dağıtım ve Satışının yasaklanması ile
Toplatılması karanın bulunduğu, kitap ile ilgili yapılan incelemede PKK/KCK terör örgütünün
propagandasının yapıldığının belirlendiği,
“Gerillanın Barışı, Tarem yayınları, Metin YEĞİN” isimli kitabın ise Meksika ülkesinde faaliyet
yürüten terör örgütünün incelenmesinin yapılarak PKK/KCK terör örgütüne uyarlandığı, terör
örgütüne yol ve yöntem göstermek üzere yapılmış incelemeli tespitlerin aktarıldığı
değerlendirilmiştir.

Şüpheli şahsın internet ortamında sosyal paylaşım siteleri ve diğer internet sitelerinde
kullanmakta olduğu hesapları olup olmadığına dair Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nce yapılan
araştırmalarda;
Şüphelinin facebook sayfasından aşağıda ekran alıntıları yapılan PKK propagandası
niteliğindeki paylaşımları yaptığı tespit edilmiştir.
Sosyal medya paylaşımları da incelendiğinde şüphelinin KHK (Kanun Hükmünde Kararname)
ile kapatılan DİHA (Dicle Haber Ajansı) Muhabiri olduğu, fotoğraf makinasını silah gibi
gösteren fotoğraf paylaştığı, PKK/KCK Terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet
yürüten örgüt mensuplarına ait görüntüleri paylaşarak terör örgütünün propagandasının
yaptığı, PKK/KCK Terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerini sosyal paylaşım sitesi üzerinden
yapmakta olduğu belirlenmiştir.
Şüphelinin Hayri demir (http://www.hayridemir.com/) Rojnamevan/ Journalist/ Gazeteci
isimli sayfasının bulunduğu tespit edilmiş olup, bu sayfa üzerinden yapılan haber ve
paylaşımlar incelendiğinde; şüphelinin terör örgütü PKK/PYD'yi övücü paylaşımlarda
bulunduğu, demokratik özerkliğin yaşam bulduğunu belirten yazıları paylaştığı, YPG terör
örgütünün övüldüğü ve ön plana çıkarıldığı, AKP'nin Kürtlere açtığı savaşın darbe olarak geri
döndüğünü, Rojava devriminin kadın emeğiyle yaratıldığını, PKK'nın silahlı kadın kolu YPJ'nin
sadece askeri güç değil toplumu yeniden inşa eden bir güç olduğunu, YPG ve YPJ2nin birçok
alanda başarılı operasyonlar yaptığını, insanlık onuru savunduklarını belirten yazılara yer
verdiği görülmüştür.
Ayrıca elde edilen buluntu malzemeler içerisindeki görüntülerde yapılan inceleme neticesi;
29.02.2016 günü saat:17:00 sıralarında Başçavuş sokak üzerinde yol kenarında (iki) Adet
Fotoğraf Makinasına ait (16 GB kapasiteli üzerinde BL1527050674G ibareleri yazılı San Disk
marka ve 64 GB kapasiteli 01349442 ibareleri yazılı Sony marka) hafıza kartları üzerinde
yapılan incelemede buluntu malzeme içerisindeki görüntülerin PKK/KCK Terör örgütü adına
Suriye ülkesi yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ait görüntüler
olduğu tespit edilmiştir.
Ele geçirilen dijital malzemeler üzerinde yer alan video görüntülerinin kollukça yapılan
çözümünde;
1GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL isimli klasör içerisinde yer alan VİDEO görüntüleri üzerinde
yapılan incelemelerde;
GÖRÜNTÜLER/00694-95-96 isimli video görüntüsünde PKK silahlı kanadı olan YPG
mensuplarının görüntülerine yer verdiği, YPG temsilcilerinin Kobani güneyinde operasyon
yaptığını belirttiği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00000-00001-00002-00003-00004-00005-00006-00007-0000800009-00010-00011-00012-00013-00014-00015-00016-00017-00018-00019-00020-0002200023-00024-00025-00026-00027-00028-00029-00030-00031-00032-00033-00034-0003500036- 00037-00038 isimli video görüntülerinde geneli itibariyle PKK/KCK Terör örgütü adına
Irak ülkesi Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ait görüntüler olduğu,
bölgede faaliyet yürüten örgüt mensuplarının kendi aralarında Kürtçe lehçesi ile yapıkları
röportajlara ait görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00039 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin Şengal kent merkezinin özgürleştirilmesinin ardından YPG, HPG, YJA STAR, YBŞ ve
YPJ ŞENGAL güçlerinin ilerleyişinin ve operasyonlarının da devam ettiğini belirten ifadeler
kullandığı,

GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00040-00041-00042-00043-00044-00045-00046-00047-0004800049-00050-00051-00052-00053-00054-00055-00056-00057-00058-00059-00060-00061
ve 00062 isimli video görüntülerinde geneli itibariyle PKK/KCK Terör örgütü adına Irak ülkesi
Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ait görüntüler olduğu, bölgede
faaliyet yürüten örgüt mensuplarının kendi aralarında geneli itibariyle Kürtçe lehçesi ile
yapıkları konuşmalara ait görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00063 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin 13 Kasım’da YPJ ŞENGAL, YBŞ, HPG ve YJA STAR savaşçıları tarafından
özgürleştirilen Şengal’de olduklarını, DAİŞ çetelerinin saldırısı ardından 70. Fermanla karşı
karşıya kalan Ezidi halkının şengal dağına sığındığını ve burasının DAİŞ çetesinin denetimine
geçtiğini, yaklaşık 15 ay boyunca büyük bir direniş sonucunda DAİŞ çetelerinin yaklaşık 1 ay
önce buradan çıkartıldığını belirten ifadeler kullandığı,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL /00064-00067-00068 ve 00070 isimli videoların Şengal bölgesinin
yaşanan çatışmalar sonrası haline ilişkin ait görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00071-00072-00073-00074-00075-00076-00077-00078-0007900080-00081-00082-00083-00084-00085-00086-00087-00088-00089-00090-00091-0009200093-00094-00095-00096-00097-00098-00099-00100-00101-00102-00103-00104-0010500106-00107-00108-00109-00110-00111-00112-00113-00114-00115-00116-00117-0011800119-00120-00121-00122-00123-00124-00125-00126-00127-00128-00129 ve 00130 isimli
video görüntülerinde geneli itibariyle Şengal bölgesinde yaşanan sivil vatandaşların yaşam
koşulları ile PKK/KCK Terör örgütü adına Irak ülkesi Şengal bölgesinde faaliyet yürüten örgüt
mensuplarına ait Kürtçe lehçesi ile yapıkları konuşmaların olduğu,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00131-00132 ve 00133 isimli video görüntülerinin Suriye
topraklarında Terşin barajının doğusunda (DEAŞ Kontrolündeki bir bölge olduğu
değerlendirilen) yapılacak operasyon öncesine ait genel görüntüler olabileceği,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00134 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin Demokratik Suriye Güçleri tarafından Kobani’nin güney hattında özellikle Terşin
barajının bulunduğu ve Cerablus ile Rakka arasındaki bölgenin özgürleştirilmesine dönük
başlatılan hamlenin devam ettiğini, hamlenin ikinci günü dün saat 17 sıralarında Demokratik
Suriye Güçleri temsilcilerinin yaptığı ortak açıklamayla ilan edildiğini, DAİŞ çetelerinin işgali
altında bulunan köylere yönelik operasyonların devam ettiğini, dün geceden bu yana 6 köyün
özgürleştirildiğini DAİŞ çetelerinden arındırıldığını, ilerleyişin devam ettiğini belirten bir
konuşma yaptığı,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00136 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, dün akşam saatlerinde saat 17 sıralarında Demokratik Suriye Güçlerinin ortak
basın açıklamasıyla Kobani’nin güney hattında özellikle DAİŞ çetelerinin işgali altında bulunan
alanları özgürleştirmeye dönük hamlenin başlatıldığının ilan edildiğini, şu saatlerde
kendilerinin de hamlenin devam ettiği cephelerde olduklarını, operasyonların kararlı bir
şekilde devam ettiğini, dün akşamdan bu yana ellerine ulaşan bilgilere göre aralarında
Seheriç cebir köyünün de arapların yoğun olarak yaşadığı ve büyük bir köy olan Seheriç Cebir
köyünün de özgürleştirildiği 6 köyün DAİŞ çetelerinden arındırılmış durumda olduğunu,
yaklaşık olarak şu saat itibariyle 26 km’lik bir ilerleyişin olduğunu, bunun yanı sıra özellikle
DAİŞ çetelerinin alanı çok yoğun bir şekilde mayınlamasından dolayı ilerleyişin kontrollü bir
şekilde devam ettiğini, QSD yani Demokratik Suriye Güçlerinin kontrollü bir şekilde bu
mayınları iptal ettirerek köylere dönük operasyonlarının devam ettiğini belirttiği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00137-00138-00139-00140-00141-00142-00143-00144-0014500146-00147-00148-00149-00150-00151-00152-00153-00154-00155-00156-00157-00158-

00159-00160-00161-00162-00163-00164-00165-00166-00167-00168 ve 00169 isimli
videoların bölgede Irak-Suriye bölgesinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ve bölgede
yaşayan vatandaşlara ait görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00170 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, Demokratik Suriye güçlerinin dün kobaninin güneyine dönük başlattığı hamlenin
ardından köylerin bir bir DAİŞ çetelerinin işgalinden kurtarıldığını, şuan da da dün akşam
saatlerinde QSD güçleri tarafından özgürleştirilen bir köyde olduklarını, köylülerin özellikle
YPG ve YPJ savaşçılarının köylerine gelmesinden çok memnun olduklarını dile getirdiklerini,
köyün özgürleştirilmesinin ardından ilk olarak YPG, YPJ savaşçıları tarafından köylülerin
ihtiyaçlarının kendilerine verildiğini, ihtiyaçlarının karşılandığını belirten konuşma yaptığı,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00171-00172-00173-00174-00175-00176-00177-00178-0017900180-00181-00182-00183-00184-00185 ve 00186 isimli video görüntülerinde Ayn El Arap
(Kobani) bölgesinde DAEŞ örgüt mensuplarından ele geçirilen köyde yaşayanların kürtçe
lehçesi ile anlatımlarının yer aldığı,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00187 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, Demokratik Suriye güçlerinin önceki gün başlattığı Kobani’nin güney hattındaki
özgürleştirme hamlesinin devam ettiğini, şu ana kadar yaklaşık olarak 40’ın üzerinde köy ve
onlarca mezranın özgürleştirildiğini, kendilerinin de bu gün sabah saatlerinde özgürleştirilen
Mensa köyünde olduklarını, bu yerin Fırat’ın doğusunda yer aldığını, Fırat'ın birkaç metre
ötede olduğunu, Terşin barajının yaklaşık 5 km kuzeyinde yer alan bir bölge olduğunu,
hemen Fırat’ın suyunun da görülebildiğini, orasının DAİŞ’in denetiminde olduğunu, diğer
yakasının zaten Mınbiç coğrafyası olduğunu, orasının da DAİŞ çetelerinin işgali altında
olduğunu, ama şuan köylerde YPG ve YPJ savaşçılarıyla birlikte QSD güçlerinin yani
Demokratik Suriye Güçlerinin ilerleyişinin devam ettiğini, özellikle çetelerin
mayınlamalarından dolayı kontrollü bir şekilde ilerleyişin devam ettiğini, Terşin barajının
bulunduğun noktaya Terşin köprüsünün bulunduğu noktaya uzak mesafede kendilerinin de
kontrollü bir şekilde güvenli yollardan köylerin özgürleştirilmesiyle birlikte oraya doğru
ilerleyişlerini sürdüreceklerini söylediği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00188-00189-00190 ve 00191isimli video görüntülerinde Ayn El Arap
(Kobani) bölgesinde DAEŞ örgüt mensuplarından ele geçirilen köyde yaşayanların kürtçe
lehçesi ile anlatımlarının yer aldığı,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00192-0019-00194 isimli video görüntülerinde;
Şüphelinin, Demokratik Suriye Güçlerinin Kobani’nin güneyi hattında başlattığı özgürlük
hamlesinin devam ettiğini, şuan da Şabani köyünde olduklarını, burasının birkaç saat öncesi
QSD Güçleri tarafından özgürleştirildiğini ve kendilerinin de QSD Güçleri ile birlikte onların
açtığı güvenli yollarla Fırat’ın kıyısına doğru ilerlediklerini,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00195-00196-00179-00198-00199-00200-00201-00202-0020300204-00205-00206-00207-00208-00209-002010-00211-00212-00213-00214-00215-00216
ve 00217 isimli video görüntülerinde Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde (Fırat Nehri doğusu
Şabani köyü bölgesinde) DAEŞ örgüt mensuplarından ele geçirilen köyde çekilen görüntülerin
olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00218 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, 23 Aralık günü saat 17’de Demokratik Suriye Güçleri tarafından Kobaninin güney
hattında başlatılan DAİŞ’e karşı hamle kapsamında Terşin barajına çok kısa bir mesafe
kaldığını, yaklaşık birkaç km ötelerinde Terşin barajı olduğunu, sabah saatlerinde QSD
güçlerinin oraya ulaştıklarını, hemen Terşin barajı güzergahı üzerinde de YPG QSD güçlerinin

hazırlığının devam ettiğini, Terşin barajının bulunduğu bölgeye doğru ilerlemeye devam
edeceklerini belirttiği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00219-00220-00221-00222-00223-00224-00225-00225-0022600227-00228 ve 00229 isimli video görüntülerinde Ayn El Arap (Kobani) bölgesinde (Fırat
Nehri doğusu Şabani köyü bölgesinde) DAEŞ örgüt mensuplarından ele geçirilen bölgede
çekilen görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00230-00231 isimli videolarda Terşin Barajının üstünde (Suriye
ülkesinde Fırat nehri üzerinde bulunan baraj) çekilen görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00232 isimli video görüntüsünde Şüphelinin özgürleştirilen Terşin
barajının üzerinden Fırat’ın öte yakasına yani kırmızı çizginin diğer tarafına geçtiklerini
belirttiği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00233 ve 00235 isimli video görüntülerinde Terşin Barajının üstünde
(Suriye ülkesinde Fırat nehri üzerinde bulunan baraj) çekilen görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00235 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, Tırşin barajının diğer tarafında olduklarını, Fırat’ın fırat nehri üzerinden geçerek
fırat’ın ötesine yani Türkiye Devleti tarafından Türk yetkililer tarafından Fırat’ın ötesi kırmızı
çizgimizdir denilen noktadan Tırşin barajının üzerinden bu noktaya geldiklerini, burada tarihi
bir an yaşandığını, bu gün sabah saatlerinden bu yana buradaki çatışmaların ardından baraj
denetiminin tamamen QSD güçlerinin denetimine geçtiğini, şu an kendilerinin ilk buraya
gelen grupla birlikte QSD güçleriyle birlikte barajın bulunduğu noktada olduklarını, temizlik
çalışmalarının devam ettiğini, DAİŞ’in büyük bir bayrağı olduğunu, bir QSD savaşçısı
tarafından oraya QSD yazısı yazıldığını, sağ taraflarında da DAİŞ’in büyük bir bayrağının halen
durduğunu, burada çok şiddetli çatışmalar yaşandığını belirten konuşma yaptığı,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00236-00237-00238-00239-00240-00241 ve 00242 isimli video
görüntülerinde Terşin Barajının üstünde (Suriye ülkesinde Fırat nehri üzerinde bulunan baraj)
çekilen görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00243 isimli video görüntüsünde; duvara yazı yazan bir örgüt
mensubunun bulunduğu,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00244-00245-00246 isimli video görüntülerinde Terşin Barajının
üstünde çekilen görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00247 isimli video görüntüsünde; tespit edilemeyen örgüt
mensubunun duvara YPG-QSD ibareli yazı yazdığı,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00248 isimli video görüntüsünde;
Tespit edilemeyen bayan örgüt mensubunun "Ruken heval o araç gittimi. heval ruken"
dediği,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00250 isimli video görüntüsünde DAEŞ'in sözde bayrağının asılı
olduğu yerin gösterildiği, tespit edilemeyen bayan örgüt mensubunun "silahın içinde" dediği,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00251-00252-00253-00254-00255-00256-00257-00258-0025900260-00261-00262-00263-00264 ve 00265 isimli video görüntülerinin geneli itibariyle
Terşin Barajının üstünde çekilen görüntüler olduğu, bu görüntülerin bir kısmında Terşin
Barajında çalıştıkları değerlendirilen şahısların arapca kendilerine sorulanlara cevap
verdiklerine ilişkin görüntüler olduğu,
GÖRÜNTÜLER /ŞENGAL / 00267 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, şu anda Terşin barajının hemen diğer tarafında olduklarını, Minbiç topraklarında
olduklarını, dün saat 18.05’de QSD güçlerinin ilk olarak bu bölgeye geçmiş olduklarını, Fırat’ın
batı yakasına geçtiklerini, yani Türkiye’nin deyimiyle Türkiye’nin kırmızı çizgisi olan Fırat’ı

geçerek Mınbiç topraklarına ayak bastıklarını, gün boyunca da buradaki çatışmaların devam
ettiğini, bir kaç dakka önce hemen barajın alt tarafında bulunan bir odaya gizlenmiş DAİŞ
tarafından saklanmış olan rehinelerin olduğunu, onların da barajın çalışanları olduğunu,
onların da QSD güçleri tarafından rehin olarak tutuldukları odadan çıkartıldığını ve az önce
YPG’lilerle iletişime geçerek aileleriyle görüşmelerinin sağlandığını, alanda kapsamlı bir
temizlik çalışması olduğunu, YPG ve YPJ güçleri yine QSD güçlerinin mayın taraması
yaptıklarını belirten ifadeler kullandığı,
GÖRÜNTÜLER/ŞENGAL/00268-00269-00270-00271 ve 00272 isimli video görüntülerinde
Terşin Barajı bölgesinde çekilen görüntüler olduğu,
2FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK -ROJİN isimli klasör içerisinde yer alan Video görüntüleri
üzerinde yapılan incelemelerde;
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0658 nolu video görüntüsünün Terşin barajına ait görüntü
olduğu, 0670 nolu video görüntüsünün Terşin barajı bölgesinde yer alan YPG ve QSD
yapılanması içerisinde yer alan RUSTEM KOD adlı örgüt mensubunun görüntüsünün olduğu,
0670 ve 0674 nolu video görüntüsünde Terşin barajı bölgesinde yaşanan çatışmalara ilişkin
görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0675-76 isimli video görüntülerinde;
Şüphelinin, Terşin Barajının hemen sağ tarafında bulunan tepenin üzerinde olduklarını,
yaklaşık 5 dakika önce DAİŞ çeteleriyle QSD güçleri arasında çıkan çatışmaların devam
ettiğini, bulundukları tepeden karşı taraftaki DAİŞ mevzilerine ağır silahlar ile QSD güçleri
tarafından saldırıların gerçekleştiğini, Terşin kasabasının güney tarafından bomba yüklü
olduğu belirtilen bir aracın geldiğini, o aracın imha edilmeye çalışıldığını, burada atılan ağır
silahlarla birlikte üç koldan QSD güçlerinin söz konusu DAİŞ mevzilerine dönük saldırılarının
devam ettiğini belirttiği,
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0806-0807-0858 nolu video görüntüsünde, QSD/YPG terör
örgütü mensuplarının Terşin barajı bölgesinde yaşanan çatışmalar sonrasında çekilen
görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0911 isimli video görüntüsünde; tespit edilemeyen erkek
örgüt mensubunun ideolojik bir davanın adamları ideolojik savaşçıdır değilmi? diye sorduğu,
Rojin Canan GÜLER isimli şahsın "hıhı" dediği, şüpheli Hayri Demir'in "Özgür basın çok özgür"
dediği, şüpheli Hayri'nin "o değil Rojin kırmızı çizgiyi geçerken" diyerek güldüğü, şüpheli
Hayri'nin gülerek "Rojin birde bunlar devletin eline geçiyormuş düşünsene, bişey
söyleyecem" dediği, Rojin Canan GÜLER'in de gülerek "anamız ağladı" dediği, şüpheli
Hayri'nin konuşmanın devamında "evet çok tarihi bir ana tanıklık ettik bu gün Terşin barajı
dün özgürleştirilmişti. Bu gün sabah saatlerinden itibaren de burada çatışmalar sürüyordu biz
gelmeye çalıştık ama bir türlü maviyi geçemedik ama kırmızıyı geçtik ama YPG QSD bize
maviyi geçirtmedi. Şuan an itibariyle geçmiş bulunmaktayız. Tekrardan dedik ki yeşile
dönelim birde sarıyı bulursak sarı kırmızı yeşil çizgiler dediği, şüphelinin duvarda YAT yazısını
göstererek "aha YAT gelmiş. yat geçmiş burdan" dediği, (YAT yapılanmasının YPG silahlı
yapılanmasının sözde özel kuvvetler birimi olduğu)
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0918nolu video görüntüsünün,Terşin barajı üstünde
çekilmiş video görüntüsü olduğu,
FOTOĞRAFLAR/27 ARALIK –ROJİN/0919 isimli video görüntüsünde;
Şüphelinin, "burası kırmızı çizgiydi ama ortalıkta kırmızı çizgi bulamadık. oraya da gideriz o
zaman" dediği,
3FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK isimli klasör içerisinde yer alan VİDEO görüntüleri üzerinde
yapılan incelemelerde;

FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/00008 isimli video görüntüsünde;
Şüpheli Hayri'nin "Evet şu anda QSD Güçlerinin, Demokratik Suriye Güçlerinin 23 Aralık günü
başlattığı Kobani’nin güneyinde başlattığı hamle kapsamında dün akşam saatlerine doğru
özgürleştirdiği Tırşin Barajının hemen yan tarafında bulunuyoruz. Tırşin barajı yaklaşık 2 yıldır
DAİŞ çetelerinin işgali altındaydı ancak dün saat 18:05 itibariyle artık QSD Güçlerinin
denetimine geçti. Hemen ardından da QSD Güçleri Fırat’ın diğer yakasına yani batı yakasına
geçtiler. Hatırlanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat’ın diğer yakasına geçmeyi
tehdit olarak kürt halkının önüne koymuş rojava halkının önüne koymuştu. Ve fırat bizim
kırmızı çizgimizdir buradan geçişlere herhangi bir geçişe izin vermeyeceğiz. Kim olursa olsun
müdahale edeceğiz söylemiyle de aslında çetelerin işgali altında bulunan topraklara dönük
gerçekleşebilecek bir operasyonun da önünü almak istemişti ancak tekrar etmek gerekirse
dün saat 18:05 itibariyle QSD güçleri içersinde YPG ve YPJ savaşçılarının da yer aldığı
Demokratik Suriye Güçleri hemen arkamızda bulunan tırşin barajı üzerindeki köprüyle fıratın
diğer yakasına geçtiler.
An itibariylen de orada çatışmalar devam ediyor. Dün akşam saatlerinde şiddetli çatışmalar
vardı. Çok sayıda DAİŞ çetesinin öldürüldüğünü eee elimize ulaşan bilgiler arasında yine YPG
ve QSD Güçlerinden yaralı savaşçıların da olduğu belirtiliyor. Şuan itibariylen köprünün
hemen diğer tarafında bulunan ve barajın binası konumunda olan o büyük beyaz binada DAİŞ
çetelerinin olduğunu biliyoruz.
Bize aktarılan bilgiler o yönde eee hemen barajın diğer tarafındaki karayolunun üst
bölgesinde QSD Güçleri konumlanmış durumda orada da yer yer çatışmalar devam ediyor."
şeklinde konuşma yaptığı,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/24-12-15 kbn-servan-dervis-rpisimli video görüntüsünde, QSDHezen Suriye Demokratik/Suriye Demokratik Güçleri içerisinde faaliyet yürüten ŞERVAN
DERVİŞ KOD isimli örgüt mensubu ile Kobani bölgesi ile ilgili olarak yapılan ropörtaj olduğu,
görüntünün DİHA tarafından yapıldığı,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00595 ve00596 isimli video görüntülerinin Terşin
barajına ait görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00597 isimli video görüntüsünde;
Şüpheli Hayri'nin "Evet dün akşamla ee tamam, evet dün saat 18.05’de QSD Güçlerinin
Fırat’ın diğer yakasına geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalar şu saat itibariylen yeniden
şiddetlendi. Bulunduğumuz noktaya ee hemen barıjın üst bölgesine de silah sesleri
doçkasesleri ağır silah sesleri geliyor. Çeteleş şuan da barajın diğer tarafında birçok noktada
kuşatılmış durumda oradaki çatışmalar da an itibariylen yeniden şiddetlendi diyebiliriz."
şeklinde konuşma yaptığı,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00598, 00599,00600 ve 00601 isimli video
görüntülerinin Terşin barajına ait görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00603, 00604, 00605,00606, 00607 ve 00608, isimli
video görüntülerinin Terşin barajı yakınında çekilmiş görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00609 isimli video görüntülerinde RÜSTEM kod adlı
teröriste yer verildiği,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00610, 00611 ve 00612 isimli video görüntülerinin
Terşin barajında yaşanan çatışmalara ilişkin görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00613isimli video görüntüsünde şüphelinin "Rojin
hazırlan, söz konusu araç hemen karşı tarafta bulunan yeşilliğin içerisinde bulunuyor.
Yukardan gelmişti Tırşin bölgesine doğru kasabanın güneyinden doğru barajın olduğu

bölgeye doğru gelmişti. Şuanda orada durmuş konumda buradan açılan atış atışlarla da o
aracın imha edilmeye çalışıldığını belirtebiliriz." dediği,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/baraj tepesi/00614, 00615, 00616, 00617, 00618, 00619, 00620,
00621, 00622, 00623, 00624, 00625, 00626 ve 00627 isimli video görüntülerinin Terşin barajı
yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ilişkin görüntüler olduğu, RUSTEM KOD adlı örgüt
mensubunun yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarının olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KARIŞIK/DCIM/100CANON/MVI_1934, MVI_1971,MVI_1977,
MVI_2027,MVI_2028, MVI_2082, MVI_2085, MVI_2284,MVI_2285 VE MVI_2286 isimli video
görüntülerinin Terşin barajı yakın çevresinde yaşanan çatışmalar, TELAL SİLO kod ve RÜSTEM
kod isimli örgüt mensuplarının olaylara ilişkin kürtçe açıklamaları olduğu,
4FOTOĞRAFLAR/KOBANE GÖRÜNTÜLER/ isimli klasör içerisinde yer alan VİDEO
görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde;
FOTOĞRAFLAR/KOBANE GÖRÜNTÜLER/00119 ve 00120 isimli video görüntülerinin, QSDHezen Suriye Demokratik/Suriye Demokratik Güçleri içerisinde faaliyet yürüten ŞERVAN
DERVİŞ Kod isimli örgüt mensubu ile Kobani bölgesi ile ilgili olarak yapılan ropörtaj olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KOBANE GÖRÜNTÜLER/00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 00126, 00127,
00128, 00129, 00130, 00131, 00132 ve 00133 isimli video görüntülerinin Kobani bölgesinde
çekilen görüntüler olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KOBANE GÖRÜNTÜLER/00134 isimli video görüntüsünün;
Şüphelinin yukarıda GÖRÜNTÜLER/00694-95-96 belirtildiği şekilde çekilmiş olduğu ve
konuşmalarının geçtiği videoların olduğu,
FOTOĞRAFLAR/KOBANE GÖRÜNTÜLER/00136, 00137, 00138, 00139, 00140, 00141, 00142,
00143, 00144, 00145, 00146, 00147, 00148, 00149, 00150, 00151, 00152, 00153, 00154,
00155, 00156, 00157, 00158, 00159, 00160, 00161, 00162, 00163, 00164, 00165, 00166,
00167, 00168 ve 00169 isimli video görüntülerinin, Kobani bölgesinde çekilen görüntüler
olduğu,
5FOTOĞRAFLAR/Kobane-24 Aralık/DCIM isimli klasör içerisinde yer alan Video
görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde;
FOTOĞRAFLAR/Kobane-24 Aralık/DCIM/Mak3/482A2736, 482A2804 ve 482A2805 isimli
video görüntülerinin Kobani bölgesinde QSD silahlı yapılanması içerisinde yer alan örgüt
mensuplarına ait görüntüler olduğu,
6FOTOĞRAFLAR/Şengal- 17 Kasım/DCIM isimli klasör içerisinde yer alan VİDEO
görüntüleri üzerinde yapılan incelemelerde;
FOTOĞRAFLAR/Şengal- 17 Kasım/DCIM/MVI_0762, MVI_0763, MVI_1102, isimli video
görüntülerinin Şengal bölgesinde araç içerisinde çekilen kısa görüntüler olduğu, MVI_1103,
MVI_1108, MVI_1109,MVI_1117, MVI_1118, MVI_1122 isimli video görüntülerinin Şengal
bölgesinde yer alan -sözde- ŞENGAL şehitliği görüntülerinin olduğu, MVI_1133,
MVI_1139,MVI_1140,MVI_1141 ve MVI_1151 isimli video görüntülerinin Şengal bölgesinde
genelde araç içerisinde seyir halinde iken çekilen görüntüler olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin kolluktaki savunmasında özetle; daha önceden fotoğraf ve yazmaya merakı
olduğu için amatör gazeteciliğe başladığını, gazetecilik yaparken ardından Ekim 2012 de Dicle
Haber ajansının Diyarbakır bürosunda çalışmaya başladığını, ilk dönemlerde kültür sanat
muhabirliği ardından uzun bir süre Diyarbakır adliyesinde yargı muhabirliği sonrasında da
Politika muhabirliği yapmaya başladığını, o sürede bir çok haber yaptığını, bu haberlerden
dolayı gazetecilik yarışmasında Türkiye genelinde Türkçe haber dalında birincilik ödülü
aldığını, 2015 Ağustos ayından itibaren ise Ankara iline geldiğini, burada ağırlıkla politika ve
meclis olmak üzere gazeteciliğe devam ettiğini ve serbest gazeteci olarak halen bu işi

sürdürdüğünü, çalışmaya başladığı 2012 den bu yana basın kartının olduğunu, uzun bir
sürede de 120 ülkede uluslararası geçerliliği bulunan Uluslararası Basın Federasyonu
tarafından verilen IFJ kartının olduğunu, aynı zaman da üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler
Federasyonuna bağlı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti üye kartı ve çağdaş Gazeteciler
derneği gelen merkezi tarafından verilen basın kartının olduğunu,
2012 yılı Ekim ayı ile 2016 Ekim ayı arasında Dicle Haber Ajansında çalıştığını, şu anda serbest
olarak gazetecilik görevini yaptığını, polis tarafından bir kez toplatma kararı bulunan bir
gazeteyi taşıması gerekçesi ile gözaltına Bitlis ilinde alındığını, savcılıktan serbest bırakıldığını,
bu konuda da dava açılmadığını,
Suriye iç savaşının tüm dünyanın gözünü çevirdiği 3.Dünya savaşı olarak değerlendirildiğini,
böylesi bir gelişme görevi açısından da önem arz ettiğini, çünkü gazeteciliğin her gelişmeyi
hele heleki 3.Dünya savaşı olarak değerlendirilen bir gelişmeyi uzaktan seyretmeyi asla kabul
etmeyeceğini, gazetecilik refleksi olan her meslektaşının böylesi bir dönemde orada
bulunmayı istediğini, kendisi gibi onlarca gazetecinin o dönem Suriye açılan sınır kapılarının
kapalı olmasından dolayı kaçakçılar yolu ile geçtiklerini, geçiş yapanların arasında Türkiye'nin
resmi ajansı olan Anadolu Ajansının ismini bilmediği muhabiri ve adını hatırlayamadığı ancak
o dönem Suriye deki gelişmeleri takip eden onlarca gazetecilerin bu yollarla Suriye ye
geçtiğini bildiğini, halen de Suriye ye gidip gelen gazeteciler olduğunu,
Bahsedilen görüntülerde izleyebildiği kadarı ile ve görüldüğü gibi elinde mikrofonla olayı ve
bölgeyi anlattığını, orada bir çatışma olduğunu, bunu gazetecilik teriminde anonsla
anlattığını, bu anons gazetecinin bölgeden bildirdiğini izleyiciye yansıtmak amacı ile
çekildiğini ve televizyon ekranlarında yayınlandığını, bu görüntülerin de izleyebildiği kadarı ile
çektiği anonslar olduğunu, gazeteciliği gereği haberi hem görüntülü hem yazılı hemde
fotoğraflı yaptığını, bu yaptığım anonsta bu görüntülü haberin bir parçası olduğunu,
ifadelerimde alay edici küçük düşürücü ve örgüt propagandası içeren bir ifade olamayacağını,
yukarıda ki görüntü dökümünde sesin kendisine ait olduğu kısımların tamamı ile haber içeriği
olduğunu, bunların 5N 1K kapsamında yani haberi haber yapan ögeler kapsamında orada
nelerin yaşandığını olayın ayrıntılarına dair bilgiler içerdiğini, yorumsuz olarak aktarmakta
haberciliğin olmazsa olmazı olduğunu, kimi suç teşkil edebilecek örneğin “BİZİ ÇEKME,
SİLAHIMIZ YOK İŞTE BİZE VERMEDİLER” “YEK, DÜ, SE GEÇTİK GEÇTİK GEÇTİK” “FIRAT’IN
BATISINA BÖYLE KOŞTUM KOŞTUM GEEÇTİM AHA BU KAYDIM” “BİLİNDİĞİ ÜZERE BURASI
KIRMIZI ÇİZGİYDİ AMA ORTALIKTA KIRMIZI ÇİZGİ BULAMADIK. ORAYA DA GİDERİZ O ZAMAN
” gibi suç teşkil eden kimi ifadeler var bunların kendisine ait olmadığını, kendi yaptıklarının
tamamen haber mahiyetindeki bilgilendirmeler olduğunu, diğerlerinin çevresinde bulunan
insanlara ait olduğunu,
Bu görüntülerin internet ortamında yer alıp almadığını bilmediğini, habercilik gereği çektiği
bu anonslu görüntüleri kendisinin attığı hali ile ham hali ile İMC TV, Hayat TV, Van TV, Gün TV
başta olmak üzere bir çok yayın organında yayınlanmış olduğunu, bunun dışında herhangi
biriyle paylaşmadığını, Suriye iç savaşı gibi önemli bir gelişmeye gözünü gazeteci olduğu için
kapatamayacağını, kısa süreliğine gittiğini, o dönem orada gelişmelerin olduğunu, Terşin de
bir gazeteci olarak bulunduğunu, gazetecilik gereği bir çok paylaşım yaptığını, bunlar
arasında herhangi bir suç teşkil edebilecek paylaşımlara gazetecilik kimliği gereği özellikle
dikkat ettiğini, çünkü gazetecilik aynı zamanda tarafsız olmayı da gerektiren bir durum
olduğunu,
C.
R.
A.
ı Türkiye'nin önde gelen yayın evi olan METİS yayın evinden çıkan bir
kitabından bildiğini, bunun dışında bir tanışmışlığı olmadığını, ancak görüntülerin çekildiği
Terşin de basın mensupları bölgenin savaş bölgesi olmasından kaynaklı aynı alanda

bulunduklarını, Rojin'i de orada gördüğünü, aynı şekilde Emrah'ı da orada gördüğünü,
Rojin'in ve Emrah'ın hangi basın organında çalıştığını bilmediğini, zaten Emrah'la da
sonrasında dahi hiçbir şekilde bir iletişiminin olmadığını, bunlarla örgütsel bir ilişkisi ve
irtibatının olmadığını,
Ev aramasında el konulan 1.Kitabın ("dağlardan inmek" kitabı) Türkiye nin en büyük yayın evi
İletişim'den çıkan bir kitap olduğunu, bunu Ankara da bulunan Dost kitap evinden 2016
yılında satın aldığını, mesleği gereği onlarca kitap aldığını, aramada memurların gördüğünü,
kocaman bir kitaplığının olduğunu, bu kitabın toplatma kararının olduğunu bilmediğini, kitabı
2016 tarihinde aldığını, toplatma kararının 2017 olduğunu öğrendiğini,
Diğer kitabın da aynı şekilde Ankara'dan hatırladığı kadarı ile EVRENSEL yayın evinden
aldığını, bu kitabın örgütle bir bağının olduğunu bilmediğini, kitabın yazarının Türkiye'li bir
Profesör olduğunu ve yazılarını ilgi ile takip ettiği için aldığını belirtmiştir.
Şüphelinin Başsavcılığımızca alınan savunmasında ek olarak;
2012 yılı Ekim ayından bu yana profesyonel olarak gazetecilik yaptığını, 2016 yılı sonlarına
doğru çıkartılan KHK ile PKK terör örgütü ile iltisaklı olması sebebiyle kapatılan DİHA Haber
Ajansında muhabir ve foto muhabiri olarak yaklaşık 5 yıl kadar çalıştığını, DİHA Haber Ajansı
kapatıldıktan sonra serbest olarak gazetecilik işiyle uğraşmaya halen devam ettiğini, ara sıra
TBMM'ye giderek yasama faaliyetlerine ilişkin olarak haber yaptığını, tüm Meclis içerisinde
bulunan parti üyesi olan Milletvekilleriyle röportajlar yaptığını, 2007 yılında bayiden aldığı bir
gazete hakkında toplatma kararı olması nedeniyle hakkında bir soruşturma yapıldığını,
gözaltına alındığını, sonucunda takipsizlik kararı verildiğini, bunun dışında gerek terör örgütü
üyeliği ya da propagandası yapma suçlamasıyla ya da başkaca bir suçlamadan soruşturma
geçirmediğini, kendi adına olan facebook ve twitter hesapları olduğunu, 2015 yılı Aralık ayı
içerisinde illegal yollardan Suriye ülkesine giriş yaptığını, Suruç ilçesinden kaçakçılara verdiği
300 TL para karşılığında Kobani'ye geçtiğini, yaklaşık 15 gün Kobani'de kaldığını, Kobani'deki
çatışma durumunu haber yapmak amacıyla o zaman çalıştığı DİHA Haber Ajansı tarafından
bölgeye gitmesinin istendiğini, bu maksatla Kobani'ye haber yapmak amacıyla gittiğini, orada
YPG isimli örgüt mensuplarının fotoğraflarını çekerek onlarla röportaj yaptığını, YPG
örgütünün haberini yaptığı dönemde onların terör örgütü olduğunu bilmediğini, kendisine
gösterilen fotoğrafların olduğu yerin Kobani'nin güneyinde kalan Tışrin bölgesine ait
olduğunu, o dönem orada çatışmalar olduğunu, kendisinin de bu anları haberleştirmek için
gerekli çekimleri yaptığını, bazı fotoğraflarda orada tanıştığı Emrah isimli gazeteci şahıs ve C.
R.
A.
isimli şahıs olduğunu, C.
R.
A.
'ı daha önceden yazar
olması nedeniyle ismen tanıdığını, orada yüzyüze tanıştıklarını, kendisinin gazeteci olup
olmadığını, kime hizmet ettiğini bilmediğini, orada gazeteciler için yapılmış olan ancak kim
tarafından yapıldığını bilmediği otel tarzı bir yerde kaldığını, kendisine bahsedilen video
içeriklerindeki söylemlerimi hatırladığını, bu söylemlerinin hepsi tamamen haber amacıyla
söylenen söylemler olduğunu, YPG, YPJ savaşçıları demesindeki sebebin onların kendilerini o
şekilde tanımlamalarından kaynaklı olduğunu, Fırat nehrinin kenarındaki kırmızı çizgiyi
geçtiklerini söylemesinin nedeninin ise orasının Suriye toprakları olmasına rağmen Türkiye
tarafından kırmızı çizgi olarak nitelendirilmiş olduğunu, o dönemki yapılan haberlerde basın
mensuplarının Fırat'ın kenarı yerine kırmızı çizgi olarak nitelendirilen bölgeyi geçmeleri
nedeniyle böyle bir söylemde bulunduğunu, bu söylemde terör örgütü propagandası yapma
kastı olmadığını, kırmızı çizgiyi geçmekle ilgili "koştum, aha kaydım, geçtim" gibi
söylemlerinin düşmesinden kaynaklı olduğunu, alaycı bir şekilde öyle bir söylemde
bulunmadığını, yapmış olduğu bu haberler IMC TV, Hayat TV, Gün TV gibi haber

programlarında yayınlandığını, hatta Milliyet gazetesinin bile çekmiş olduğu fotoğrafları
kullandığını,
YPG terör örgütü mensuplarının o dönem kendilerini Demokratik Suriye Güçleri olarak
tanımladıklarını, kendileriyle samimi oldukları fotoğrafların ise kendilerinin cana yakın
olmalarından kaynaklı olduğunu, kendisinden kaynaklı bir durum olmadığını, oraya gelen
herkese aynı şekilde davrandıklarını, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımların
tamamen haber yapmak amacıyla yapmış olduğu paylaşımlar olduğunu, yayınlamış olduğu
fotoğrafların da foto muhabiri olması sebebiyle yayınladığı fotoğraflar olduğunu,
facebooktaki yapmış olduğu paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamındaki paylaşımlar
olduğunu, bir kısmının da haber içerikli paylaşımlar olduğunu, 1 Eylül 2014 tarihli
paylaşımının Özgür Gündem sayfasındaki haberin paylaşımından ibaret olduğunu, yapmış
olduğu bu paylaşımın olduğu zamanda çözüm süreci olduğunu, PKK'nın geri çekilme kararı
almasının belgeselleştirildiğini, kendisinin de bu belgeseli yapan sinemacıyla görüşüp haber
yaptığını, bu belgeselin üzerindeki başlığın kendisine ait olmadığını, o başlık haberi
yayınlayan gazetedeki görevliler tarafından atılmış bir başlık olmadığını, yoksa kendisinin
"gerilla" ifadesini hiçbir zaman kullanmadığını, Hayridemir.com isimli adresindeki Ak Parti'nin
kürtlere açtığı savaş darbe olarak döndü 1,2 başlıklı haberlerin tarafından yapılıp
yapılmadığını hatırlamadığını, bu hesabının sık sık hackerler tarafından saldırılara uğradığını,
belki onlar tarafından paylaşılmış olabileceğini, Özgürlük Kuşağı Rojava 5,6,7,8,9,10 başlıklı
sistemde paylaştığı dosyaların kendisinin de içerisinde bulunduğu yapmış olduğu haberler
olduğunu, o haberleri çözüm sürecinde yaptığını, bu haberleri yapmasında herhangi bir terör
örgütü propagandası kastının bulunmadığını, tamamen gazetecilik etkisiyle yapmış olduğu
haberler olduğunu, gerek Suriye ülkesinde bulunduğu süre içerisinde çektiği video ve
fotoğraflar gerekse kendi internet sitesinden gerekse sosyal medyadaki hesaplarından
yapmış olduğu paylaşımların tamamen gazetecilik faaliyetleri içerisinde olduğunu, 5 yıldır
profesyonel gazetecilik yaptığını, bu konuda almış olduğu ödüllerin bulunduğunu, şimdiye
kadar ilk defa gözaltına alındığını, herhangi bir terör örgütü ile iltisakı olmadığını, kesinlikle
terör örgütü propagandası yapma kastı ile hareket etmediğini, üzerine atılı suçlamayı kabul
etmediğini beyan etmiştir.
Ele geçirilen görüntülerin incelenmesi neticesinde;
PKK/KCK Terör örgütü adına faaliyetlerin yürütüldüğü Suriye yapılanması olan YPG
(YekiyenenParastina Gel -Halk Savunma Güçleri) içerisinde faaliyet yürüten örgüt
mensuplarına ait görüntüler olduğu,
Suriye toprakları içerisinde PKK/KCK Terör örgütü ile birlikte silahlı olarak faaliyet yürüten
QSD (Hezen Suriye Demokratik-Demokratik Suriye Güçleri) içerisinde faaliyet yürüten örgüt
mensuplarına ait görüntüler olduğu,
QSD'nin (Hezen Suriye Demokratik-Demokratik Suriye Güçleri); 15 Ekim 2015 tarihinde
Suriye ülkesi içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten (13) örgüt ve gruplardan oluşan,
ağırlıklı olarak PKK/KCK Terör örgütünün Suriye’deki silahlı yapılanması YPG
(YekiyenenParastina Gel -Halk Savunma Güçleri) içerisinde faaliyet yürüten örgüt
mensuplarınca oluşturulan silahlı yapılanma olduğu,
Buluntu hafıza kartlarında Suriye toprakları içerisinde yer alan PKK/KCK Terör örgütünün
Suriye yapılanması silahlı kanadı olan YPG’nin kontrolünde yer alan Şengal, Kobani, Kamışlı
bölgelerinde çekilmiş fotoğraflar ve videolar olduğu, çekilen görüntülerin geneli itibariyle
yaşanan çatışmalar öncesinde, çatışma anında ve çatışma sonrasında çekilmiş fotoğraf ve
videolar olduğu,

Fırat nehrinin Suriye topraklarında kalan bölümü üzerinde kurulu bulunan Tırşin Barajına
yönelik olarak 26-27 Aralık 2015 tarihlerinde PKK/KCK Terör örgütünün Suriye silahlı
yapılanması YPG ile birlikte QSD (Hezen Suriye Demokratik-Demokratik Suriye Güçleri)
yapılanması içerisinde yer alan örgüt mensupları tarafından gerçekleştirilen ve baraj
bölgesinin kontrollerine geçmesine ilişkin görüntüler olduğu,
Görüntüler üzerinden yapılan incelemede YPG ile birlikte hareket eden QSD’li silahlı grupları
tarafından Tırşin Barajında çalışan sivillerin örgüt mensuplarınca sağ olarak yakalandığı ve
sonrasında sağ yakalanan erkek bir şahsın infaz edildiğine ilişkin görüntüler olduğu,
Görüntülerde ellerinde fotoğraf ve video kameralar bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit
edilen Hayri DEMİR, Emrah ERDOĞAN ve Canan Rojin AKIN oldukları, tüm bu görüntü alan
şahısların YPG ve QSD yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensupları ile birlikte
hareket ettikleri, çekilen görüntülerin PKK/KCK terör örgütü adına yayınların yapıldığı
İnternet, TV ve Basın Yayın kuruluşları bünyesinde faaliyet yürüten örgüt mensupları veya
şahıslara servis edildiği belirlenmiştir.
Böylelikle, toplanan delillerden şüphelinin PKK terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü, PKK
terör örgütünün propagandasını yaptığı hususunda yeterli şüpheye ulaşıldığı deliller ve tüm
dosya kapsamından anlaşılmakla;
Açıklanan nedenlerle;
Şüphelinin mahkemenizde yargılanarak yukarıda belirtilen sevk maddeleri gereğince
cezalandırılmasına,
Hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak şüpheli hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1
maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına, şüphelinin gözaltında geçirdiği
sürenin hakkında hükmolunan hapis cezasından TCK 63.maddesi gereğince mahsubuna,
Adli emanetin 2019/8650 sırasında kayıtlı dijital eşyalarının şüpheliye İADESİNE, emanetin
2017/5434 sırasında kayıtlı kitapların ve 2017/4872 sırasında kayıtlı hafıza kartlarının
dosyasında delil olarak saklanmasına karar verilmesi KAMU ADINA iddia ve talep
olunur.16/05/2019
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