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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist
ideolojiyi referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına,
propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı
eylemler gerçekleştiren örgüt, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla birlikte
yoğum şiddet eylemlerine yönelmiştir.
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002'de
KADEK, Kasım 2003'de KONGRA/GEL ve Mart 2005'de KKK şeklinde isim
değişikliklerine giden örgüt, Mayıs 2007 yılından itibaren örgütün yeni yapılanmasının
KCK olduğunu duyurmuştur.
Terör örgütü 2007 yılında kurulan KCK yapılanmasını aktif hale getirmek, öncelikli
olarak sözde özerk, daha sonra konfederal ve bağımsız bir devlet kurma amacına
yönelik planlamalar yapmış, bu planlamalar kapsamında parça örgütlenmelerini
(Türkiye-Suriye-İran-Irak) aktivite etmeye çalışarak ülkemizdeki parça örgütlenmesi
olan Demokratik Toplum Federalizmi- Türkiye Örgütlenmesi olan KCK/TM
yapılanmasının alt örgütlenmelerini oluşturmuş ve bu faaliyetler çerçevesinde sözde
özerk bir yönetim tesis etmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırmıştır.
Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana "Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde
birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma" hedefinden asla sapmamış ve
günümüze kadar bu hedefe bağlı farklı stratejilerle hareket etmiştir.
2015 yılında Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde örgüt çağrısı üzerinde hendek
kazma, silahlı ve bombalı saldırı ile örgüt terminolojisinde serhildan olarak
adlandırılan bir çok sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilmiş devam eden süreçte
Diyarbakır ili Sur ilçesinde iki aydan fazla süren çatışmalar yaşanmış ve örgüt üyeleri
tarafından ülke topraklarımızın bu bölümlerinde gerçekleştirilen eylemler ile devlet
egemenliğinden ayrılmaya ve sözde öz yönetim ilan edilmeye çalışılmıştır.

Şüpheli tarafından yönettiği tespit edilen Demokratik bölgeler partisi isimli sosyal
medya hesabından yapılan paylaşımlar incelendiğinde;
1-"Türkiye'de Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen propagandanın faşizmi ve
şovenizmi öne çıkardığının altını çizen Tunç, "Bu tehlikeli bir tutumdur. Umut ederiz ki
bundan feri adım atarlar. Kürt halkının kardeşliğini esas alsınlar. Sayın Öcalan'ın
İmralı'da sunduğu modelin yeniden gündeme alınarak Kürt sorununun çözülmesi
gerekir. Bu yapılmazsa Ortadoğu'da sorunlar derinleşir ve bunun hiç kimseye faydası
olmaz şeklinde konuştu." şeklinde,
2-"22 Aralık'ta Garzan'da bulunan Gerilla'ların mezarlarının kepçelerle kazıyıp
kemiklerinin toplatılıp götürülmesi insanlığın çöküşüdür." şeklinde,
3-"Kürdistan ve Türkiye kadın hareketleri de de uzun süredir kadının katliamlarına ve
savaşa karşı mücadeleyi daha da görünür kılmak kadınların seslerini duyurmak için
kadın dayanışmasını büyütmek için çağrıda bulunmaktadır. " şeklinde,
4-"DBP, Sayın Öcalan üzerindeki görüşme yasağına ilişkin tüm parti teşkilatına
gönderdiği genelgede, 19 Kasım tarihine kadar açlık grevi, oturma eylemi, panel, halk
toplantısı, miting gibi etkinliklere başlama talimatı verdi." şeklinde,
5-"Bilindiği üzere AKP hükümeti Kürt sorununda başvurduğu yöntem inkardır.
Türkiye'yi bir kaosun girdabına sürükledi. Doğrusu Türk hükümetlerinin Kürdistan
coğrafyasına bakışı tarihseldir, inkar ve asimilasyon üzerine kuruludur." şeklinde
paylaşımlarda bulunduğu,
Şüpheliye ait Mehmet Erol @mehmeterol_21 isimli twitter hesabından yapmış olduğu
paylaşımlar incelendiğinde;
30 no'lu Ekran Alıntısı; 7 Ekim 2014 tarihli "YPG pususunda çok sayıda çete
öldürüldü. Sterk tv" şeklinde,
31 no'lu Ekran Alıntısı; 20 Eylül 2014 tarihli "Yüzlerce genç, Kuzey Kürdistan'dan
Rojava'ya geçti. Silahlanan gençler YPG mevzilerinde Kobanê savunmasına dahil
oldu." şeklinde,
32 no'lu Ekran Alıntısı; 2 Ağustos 2013 tarihli "umarım ypg bu çeteci alçakların
kökünü kurutur." şeklinde paylaşımda bulunduğu,
Şüphelinin olayla ilgili alınan ifadesinde; “İnstagram: Mehmeterol kullanıcı
isimli/rumuzlu hesabım mevcuttur. Yaklaşık 3-4 yıldır kullanmaktayım. Bu hesabı
eşim çok nadir kullanır, genel itibariyle ben kullanmaktayım. Şifresini eşim ve benden
başka kimse bilmez. Tvvitter: Mehmeterol_21 kullanıcı isimli/rumuzlu hesabım
mevcuttur. Yaklaşık 7-8 yıldır kullanmaktayım. Benden başka kimse kullanmaz ve
şifresini kime bilmez. Facebook: Mehmet Erol isimli hesabım mevcuttur. 8-10 yıldır
kullanmaktayım. Benden başka kimse kullanmaz ve şifresini kime bitmez. Söz
konusu internet sayfası DBP partisine aittir. Ben 2015 yılında yaklaşık Temmuz ayına
kadar bu internet sayfasını DBP partisinin basın danışmam olmamadan dolayı
kullandım. 2015 yılı Temmuz ayı itibariyle partiden iş ilişkimi kestiğimden dolayı
bahse konu sayfayı şuanda kimin yönlendirdiğini bilmiyorum. DBP partisi içerisinde
bulunduğum süre zarfında sigortalı çalışan birisiydim. Söz konusu paylaşımı kimin
yaptığını bilmiyorum. Ben DBP partisinden iş ilişkim bittikten sonra yapılan bir
paylaşımdır. Söz konusu Demokratik Bölgeler Partisi isimli sosyal medya hesabı
DBP partisine aittir ve doğrulanmış (mavi tık) bir hesaptır. Söz konusu hesabı açan
kişiyi bilmiyorum. Belirtilen sosyal medya hesabını 2015 yılı içerisinde DBP partisinde
çalıştığım dönemde basın danışmanı olmamdan dolayı yaklaşık 8 ay civarında ben
parti adına ve partinin yönlendirmiş olduğu içerikler doğrultusunda kullandım. Bu
hesap içerisinde yapılan paylaşımlar parti tarafından belirlenen içerikler bana yazılı
ve görsel olarak iletilirdi ve paylaşımdım. Söz konusu hesabı yönlendiren kişi ve

kişileri bilmiyorum. Söz konusu paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşım benim parti ile
iş ilişkimi kestikten sonra yapılan bir paylaşımdır. Söz konusu paylaşımı ben
yapmadım. Bu paylaşım benim parti ile iş ilişkimi kestiksen sonra yapılan bir
paylaşımdır. Söz konusu paylaşımı ben yapmadım. Bu paylaşım benim parti ite iş
ilişkimi kestikten sonra yapılan bir paylaşımdır. Söz konusu youtube sayfası bana ait
değildir. Kimin olduğunu bilmiyorum. Ben DBP partisinde çalıştığım 2015 yılı
içerisinde partinin belirtilen youtube sayfasını çalıştığım dönem içerisinde kullandım.
Söz konusu paylaşımı ben DBP partisinde çalıştığım dönemde partinin ismini şuanda
hatırlamadığım yöneticisinin paylaşılması için vermiş olduğu içerikleri paylaşmam
istenildiği için paylaşımı ben yaptım. Suç olduğu olduğunu bilmiyordum. Belirtilen
paylaşımı partinin istekleri doğrultusunda önce partinin kullanmış olduğu facebook,
twitter, youtube sayfalarında akabinde diğer Diyarbakır ilinde görev yapan gazeteci
arkadaşlara bilgilendirmek amaçlı paylaşım yapardım. Ben o dönemde parti
içerisinde çalışmamdan dolayı parti tarafından verilen ve tanımlanan görevler
doğrultusunda bu tarz paylaşımları yapmam istenirdi. Söz konusu paylaşımı ben
partiden iş ilişkimi kestikten sonra yapılan bir paylaşımdır, bu paylaşımı kimin
yaptığını bilmiyorum. Söz konusu paylaşımı ben partiden iş ilişkimi kestikten sonra
yapılar bir paylaşımdır, bu paylaşımı kimin yapağını bilmiyorum. Söz konusu
paylaşımı ben partiden iş ilişkimi kestikten sonra yapılar bir paylaşımdır, bu paylaşımı
kimin yaptığım bilmiyorum. Söz konuşu twitter hesabı bana aittir. Söz konusu hesabı
benden başka kullanan ve şifresini bilen kimse yoktur. Yaklaşık 7-8 yıldır
kullanmaktayım. Söz konusu paylaşımı ben kendi isteğim ile yaptım. Bu paylaşımı
gazeteci olmamadan dolayı paylaştım. Retwit attığım bir paylaşımdım. Söz konusu
paylaşım ben kendi isteğim ile yaptım. Bu paylaşımı Sterk TV sayfasından
kopyalayıp yaptığım bir paylaşımdır. Kamuyu bilgilendirme amacıyla yaptım.
Paylaşımdaki çete tabiri Suriye deki El-Nusra ve IŞİD'i kastediyor. Söz konusu
paylaşımı ben kendi isteğim ile yaptım. Amacım kamuyu bilgilendirmek amacıyla
yaptım. Suriye de yaşanan olaylarından bahsettim, Türkiye sınırları içerisinde geçen
bir durum değildir. Paylaşım içerisinde geçen Kürtistan ve Rojava coğrafi terimlerdir.
Söz konusu paylaşımı ben kendi isteğim ile yaptım. Suriye de yaşanan çatışmaları
kamiya bilgilendirek amacıyla paylaştım. Çete tabiride Suriye bulunan IŞID
mensuplarını kastediyor. Söz konusu paylaşımı ben kendi isteğim ile yaptım. Bu bir
kürtçe şarkıdır. Ancak tam tercümesini bilmiyorum. Yukarıda bana sorulan sorular
hakkında hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi hür irademle avukatım
huzurunda ifademi verdim. Söz konusu DBP Partisi adına yapılan paylaşımları
çalışmış olduğum dönemde parti istekleri doğrultusunda iş hukuk çerçevesinde
yaptım. Kendi hesabıma ait olan sosyal medya hesaplarından yapmış olduğum
paylaşımların bir kısmı alıntıdır, bir kısmı da kamuyu bilgilendirme ve aydınlatma
amacıyla yapılan paylaşımlardır. Mevcut olan paylaşımlarında suç unsuru olup
olmadığımı bilmiyorum. İsnat edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. İfademe
ekleyeceğim başka bir husus yoktur dedi” şeklinde beyanlarda bulunduğu,
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şüphelinin savunmaları ile paylaşımları karşılaştırıldığında paylaşımların kendisinin
yaptığı, savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik savunmalar olduğu anlaşılmıştır,
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelinin yukarıda yer verilen ve dosya arasına
alınan paylaşımları ile terör örgütünün şiddet eylemlerini övmek, meşru göstermeye
çalışmak ve desteklemek suretiyle terör örgütü propagandası suçunu işlediği, atılı
suçun unsrularının oluşup tamamlandığı kanaatine varılmış olup;

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizde yapılarak üzerine atılı suçun sübut
bulması halinde yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına,
hapis cezasına mahkumiyeti durumunda TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belirli
hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep
olunur. 11/11/2019
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