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DELİLLER
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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

PKK/KCK terör örgütü, amacı ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak
şekilde Suriye, İran ve Irak toprakları üzerinde Kürdistan olarak adlandırdıkları bölgede Marksist,
Leninist ilkeler doğrultusunda bağımsız birleşik Kürdistan devleti kurmak olan silahlı bir terör
örgütüdür.

Şüphelinin eylemlerinin net şekilde ortaya konulabilmesi ve daha rahat savunma yapılabilmesinini
sağlanması amacıyla şüphelinin eylemleri olay numarası verilerek anlatılacaktır. Buna göre;
OLAY - 1: Şüphelinin 24/12/2015 tarihli dört (4) adet görüşmesinin, 25/12/2015 tarihli dört (4) adet
görüşmesinin (1) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse
şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, söz konusu görüşmeler içeriğinde şüphelinin Bingöl iline
PKK/KCK terör örgütü mensubunun cenazesine katılma ve oradan elde ettiği görüntüleri PKK/KCK
terör örgütünün haber ajansı olan DİHA Haber Ajansı'na aktarmak için gittiği ve konu ile ilgili örgüt
mensubunun ailesi ile görüşmeler yaptığı, örgüt mensubundan şehit diye bahsedildiği, 25/12/2015
tarihinde saat 12:53'de kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıs ile yaptığı görüşmede karşısındaki
şahsın net bir ifade ile "14 yaşında HPG ile tanışıyor, onun üzerinden böyle güzel bir haber
kurgulayalım" diyerek şüpheliye örgüt mensubunun cenazesi ile alakalı haber yapma talimatı verdiği,
şüphelinin bu faaliyetleri ile PKK/KCK terör örgütünün mensuplarına ve müzahir kitlesine örgütlenme
modeli olarak deklare ettiği, KCK sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen sosyal alan merkezi
çalışmaları ile ilgili bölümde "şehitlerin araştırılması, şehitliklerin geliştirilmesi ve şehit ailelerinin
örgütlendirilmesi için çalışır, gazilerin örgütlenmesi, eğitimi, yaşama ve mücadeleye etkin katılımları
için gereken çalışmaları yürütür" şeklindeki sözde düzenlemeye uygun hareket ederek silahlı terör
örgütü adına eylemde bulunduğu, örgüt mensubunun sahiplendiği, örgütsel talimat içerisinde
davrandığı değerlendirilmiştir.
OLAY - 2: Şüphelinin 26/12/2015 günü gerçekleştirdiği bir (1) adet görüşmesinin (2) no'lu olaya ilişkin
olduğu, buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı,
söz konusu görüşmenin 27/12/2015 günü saat 15:00 sıralarında ilimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ön kısmında bulunan parkta Halkların Demokratik Partisi Elazığ İl Teşkilatı organizesinde aralarında
Demokratik Bölgeler Partisi EMEP parti üyeleri ve Dem-Genç üyelerinin bulunduğu yaklaşık 80 kişinin
katılımı ile Şırnak ili Uludere ilçesinde hayatını kaybeden vatandaşların ölümünü protesto etmek
amacıyla yapılan basın açıklaması ile ilgili olduğu, il dışında olduğunu söyleyen şüphelinin yasa dışı
sloganların atıldığı, örgütün sözde marşının söylendiği basın açıklaması ile ilgili çekim yapmak için
kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahsa talimat verdiği, talimatı alan şahsın basın açıklamalarını takip
ettiği, şüphelinin "çünkü o haber topluca girecek" diye söyleyerek basın açıklamalarını örgüt adına
yayın yapan DİHA Haber Ajansı'na aktardığı görülmüştür.
OLAY - 3: Şüphelinin 07/01/2016 tarihli görüşmesinin (3) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna ilişkin tape
kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, söz konusu görüşmede
şüphelinin "Meltem" diye hitap ettiği şahsın hendek, barikat kazılması, el yapımı bombaların mahalle
ve evlere örgüt mensupları tarafından döşenmesinden dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı
Nusaybin ilçesinde olduğu, Meltem isimli kişinin "biz de direnişin içindeyiz" diye söyleyerek güvenlik
güçleri ile girilen çatışmalardan bahsettiği, şüphelinin ise "keşke bende orada olsaydım" diye
söyleyerek örgütün güvenlik güçleri ile olan çatışmalarını desteklediği, kendisinin de güvenlik güçleri
ile çatışma isteğinin olduğu, aynı zamanda öldürülen ve ilimiz Fırat Üniversitesi Hastanesi Morgu'na
getirilen örgüt mensupları ile ilgili haber yapılması konusunda şahıslar arasında görüşmelerin geçtiği
tespit edilmiştir.
OLAY - 4: Şüphelinin 15/02/2016 günü gerçekleştirdiği görüşmesinin (4) no'lu olaya ilişkin olduğu,
buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, söz konusu
görüşmenin PKK/KCK terör örgütünün ele başı olan Abdullah Öcalan'ın yakalanışı ve Türkiye'ye
getirilişi ile ilgili olduğu, şüphelinin baz istasyonu bilgisi dikkate alındığında Diyarbakır'da olduğu ve
buradaki eylem ve faaliyetlere katıldığı tespit edilmiştir.

OLAY - 5: Şüphelinin 17/02/2016 tarihli bir (1) adet görüşmesinin (5) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna
ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, söz konusu
görüşmenin şüphelinin "örgüt ailesinden röportaj almadan bir yere gitmem" diyerek öldürülen terör
örgütü mensubunun ailesinden bahsettiği, şüphelinin örgüt adına faaliyette bulunarak yukarıda da
bahsedilen sözde KCK sözleşmesinin 3. Maddesinde belirtilen "sosyal alan merkezi çalışmaları" başlığı
altında düzenlenen düzenlemeye uygun davrandığı, Elazığ ilinde olan veya olacak olan örgütsel
olayların haber kaynağı olarak şüphelinin belirlendiği görülmüştür.
OLAY -6: Şüphelinin 23/02/2016 tarihli iki (2) adet görüşmesinin (6) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna
ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
mesajlaşma ve görüşme içeriğinde geçen "KJA" ibaresinin PKK/KCK terör örgütünün kadın
yapılanması olan KONGREYA-JİNEN AZAD-ÖRGÜR KADIN KONGRESİ olduğu, şüphelinin
gerçekleştirdiği görüşmelerle örgütsel yapı içerisinde olduğu, örgüt üyeleri ile birlikte hareket ettiği,
KJA toplantılarına katıldığı tespit edilmiştir.
OLAY - 7: Şüphelinin 11/03/2016 tarihli iki (2) adet görüşmesinin (7) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna
ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
yapmış olduğu telefon görüşmelerinde terör örgütü mensubu olan Mazlum Doğan'ın ailesi ile Nevruz
etkinliği için fotoğraf çekmek ve röportaj yapmak için irtibat kurmaya çalıştığı, yukarıda da değinildiği
gibi sözde KCK sözleşmesinin 3. Maddesinde getirilen düzenlemeye uygun hareket ettiği, terör örgütü
mensubunun ailesine örgütsel yapı içerisinde destek olunması, örgütsel bilincin üst düzeye çıkarılarak
sempatizan toplanması suretiyle tabanın oluşturulması eylemini gerçekleştirmeye çalıştığı tespit
edilmiştir.
OLAY - 8: Şüphelinin 15/03/2016 tarihli iki (2) adet görüşmesinin, 17/03/2016 tarihli iki (2) adet
görüşmesinin (8) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse
şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin yapmış olduğu telefon görüşme içeriklerinin
15/03/2016 günü PKK/KCK terör örgütüne yönelik ilimizde düzenlenen operasyonda yakalanarak
gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Kılıçtepe,
Abbas Yıldız ve Hüseyin Solmaz isimli şahıslar ile ilgili olduğu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldığı,
şüphelinin bu şahıslar ile örgütsel irtibatının olduğu ya da tutuklanan şüphelilere örgütsel manada
destek vermeye çalıştığı değerlendirilmiştir.
OLAY - 9: Şüphelinin 15/03/2016 tarihli iki (2) adet görüşmesinin (9) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna
ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
yapmış olduğu telefon görüşme içeriğinde geçen Cüneyt Aydemir, Sonay Engin, Eşref Polat, Mahsun
Gürkan isimli şahısların Diyarbakır Sur ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen
operasyonlar sırasında ölü olarak ele geçirilip otopsi işlemleri için ilimiz Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne
getirilen örgüt mensupları oldukları, şüphelinin bu şahıslar ile irtibatlı olduğu ya da yukarıda a
değinilen sözde örgütlenme modeli olarak benimsenen KCK sözleşmesinin 3. Maddesinde yer alan
düzenlemeye, talimata uygun hareket ettiği görülmüştür.
OLAY - 10: Şüphelinin 16/03/2016 tarihli bir (1) adet görüşmesinin (10) no'lu olaya ilişkin olduğu,
buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
karşısındaki şahıs ile örgütsel irtibatları nedeni ile gözaltına alınan şahıslar ile ilgili görüşme yaptığı,
görüşmede ismi geçen Vedat Bingöl isimli şahsın silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan
kesinleşmiş mahkeme hükmünün bulunduğu, konuşma içeriğine göre gözaltına alınmış olduğu,
şüphelinin bu konuda bilgi almaya çalıştığı, şüphelinin örgüt üyesi ile irtibatlı olduğu ya da örgütsel
bilinci üst düzeyde tutmaya yönelik çaba içerisinde olduğu değerlendirilmiştir.

OLAY - 11: Şüphelinin 16/03/2016 tarihli dört (4) adet görüşmesinin (11) no'lu olaya ilişkin olduğu,
buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
görüşme yaptığı şahsın örgüt üyeleri ile irtibatlı bir şahıs olduğu, şüpheli ile e-mail yolu ile
haberleşmelerinin bulunduğu, görüşmelerde geçen Ramazan Ceylan isimli şahsın daha önce bir çok
kez gözaltına alınan şahıslardan olduğu, şüphelinin bu şahısla irtibatlı olabileceği, ayrıca şüphelinin
gerçekleştirilen örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgi alma çabası içinde olduğu görülmüştür.
OLAY - 12: Şüphelinin 19/03/2016 tarihli bir (1) adet görüşmesinin (12) no'lu olaya ilişkin olduğu,
buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
gerçekleştirmiş olduğu telefon görüşmesinde Silopi'de hendek kazılma olaylarında güvenlik güçlerinin
müdahalesi esnasında bölgede bulunduğu, burada PKK/KCK terör örgütüne müzahir Mendüçe TV
kanalına bağlanarak "Silopi'de yoğun ablukaya rağmen halk ilçe önünde yasak olan kitleyi kutlamak
istedi ama bunu hazmedemeyen Türk polisi saldırılar, saldırılara maruz kaldı halk, halk bunun üzerine
mahallelerde öz savunmaya geçti, hala yer yer çatışmalar çıktığı bildiriliyor, çok sayıda çocuk ve
çocukların da gözaltında olduğu söylendi, bu arada en önemli şey HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız
polislerle konuşma esnasında olmasına rağmen hala konuşması bitmeden kitleye saldırması ise dikkat
çekti, hiçbir anons yapılmadı, ani bir şeyle vekilin halen polislerle konuşması olmasına rağmen kitleye
saldırdı, hani halk nevruzunu kutlamak istedi her şeye rağmen, Silopi halkı nevruzundan vazgeçmedi,
alanlara çıkmaya devam ediyor" ibarelerini kullandığı, şüphelinin görüşme içerikleri dikkate
alındığında haber aktarmaktan ziyade örgütsel bilinci taşıdığı, sahiplendiği, güvenlik güçlerini düşman
olarak gördüğü görülmüştür.
OLAY - 13: Şüphelinin 05/04/2016 tarihli dört (4) adet görüşmesinin, 06/04/2016 tarihli iki (2) adet
görüşmesinin, 09/04/2016 tarihinde bir (1) adet görüşmesinin, 30/05/2016 tarihinde bir (1) adet
görüşmesinin (13) no'lu olaya ilişkin olduğu, buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse
şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin yapmış olduğu telefon görüşmelerinin PKK/KCK terör
örgütü güdümünde yayın yapan internet üzerinden sitelere girişinin çeşitli mahkemelerce
yasaklandığı Dicle Haber Ajansı, Mendüçe TV gibi örgüt güdümünde yayın yapan haber kanalları için
Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde sürdürülen askeri operasyon bölgelerine giderek sözde haber
yaptığı, örgüt mensuplarını, örgütü yapmış olduğu yayınlarda övdüğü, terör örgütünün
eylemlerinden direniş olarak bahsettiği, terör örgütü ile bağlantısının olduğu, örgütün eylemlerini
meşru göstermeye çalıştığı tespit edilmiştir.
OLAY - 14: Şüphelinin 09/04/2016 tarihli bir (1) adet görüşmesinin (14) no'lu olaya ilişkin olduğu,
buna ilişkin tape kayıtlarının gerek fezlekede gerekse şüphelinin şahsi evrakında yer aldığı, şüphelinin
yapmış olduğu telefon görüşmesinin PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan Dicle Haber
Ajansı, Mendüçe TV gibi kanalların görevlileri ile olduğu, örgütsel anlamda sözde haber ve röportajlar
yaptığı tespit edilmiştir.
Şüphelinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinde; kendine ait duvar ekranında terör örgütü
mensuplarının giydiği kıyafetlerle çekilmiş fotoğrafının bulunduğu, 21 Ekim 2016, 12 Eylül 2016 (iki
adet), 6 Eylül 2016, 7 Ağustos 2016, 23 Temmuz 2016, 19 Temmuz 2016, 11 Temmuz 2016, 3 Mayıs
2016, 23 Nisan 2016, 26 Şubat 2016 (iki adet), 4 Şubat 2016, 11 Mayıs 2015, 27 Ocak 2015, 20 Ocak
2015, 1 Ocak 2015, 22 Kasım 2014, 13 Kasım 2014, 28 Temmuz 2013 tarihli paylaşımlarında silahlı
terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını paylaştığı, öldürülen terör örgütü mensuplarına ilişkin
cenaze görüntülerini paylaştığı, terör örgütü lideri olan Abdullah Öcalan'ın çok sayıda fotoğrafını
paylaştığı, PKK/KCK'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerden direniş olarak bahsettiği, cebir, şiddet
içeren eylemleri meşru olarak göstermeye çalıştığı görülmüştür.

Şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığımızda vermiş olduğu 07/12/2016 tarihli savunmasında; " "Olay-1"
olarak isimlendirilen 24/12/2015 ve 25/12/2015 günü gerçekleştirilen görüşme içeriklerini
hatırlamıyorum, ben böyle bir görüşme yapmadım, ancak olayı hatırlıyorum, 14 yaşında bir örgüt
mensubu öldürülmüştü, ben de bunun haberini yapmak için cenazeye katılmıştım.
"Olay-2" olarak isimlendirilen 26/12/2015 günü X-Bay şahıs ile yapmış olduğun görüşmeyi
hatırlıyorum, ben o gün Bingöl ilindeydim, daha doğrusu şehir dışındaydım, o gün Roboski ile ilgili
anma töreni düzenlenecekti ve bunun haber yapılması gerekiyordu, konuştuğum kişinin kim
olduğunu hatırlamıyorum ancak bu kişiden görüntü almasını istemiştim, çünkü görüntü almadan
haber yapmak mümkün değildi, haberin toplu olarak girileceği doğrudur, bu habercilikle ilgili terimdir,
konuştuğum kişi görüntü kaydı almamış, o yüzden ben bu hususu, bu anma törenini haber haline
getiremedim.
"Olay-3" olarak isimlendirilen 07/01/2016 günü gerçekleştirmiş olduğum görüşme içeriğini
hatırlamıyorum, yanlış hatırlamıyorsam
isimli kişinin muhabir olması gerekir, bu kişi ile
görüşmüş olabilirim, "keşke bende orada olsaydım" şeklinde cümle kurmuş olabilirim, çünkü ben bir
gazeteciyim, dolayısıyla haber niteliği taşıyan bir olayın olduğu yerde gazeteci olarak bulunmak
istemek bir gazeteci için önemlidir.
"Olay-4" olarak isimlendirilen 15/02/2016 günü gerçekleşen görüşmeye ilişkin olarak olay günü anma
etkinliği çerçevesinde Diyarbakır'ın farklı yerlerinde olaylar çıktı, biz de gazeteciyiz, konuştuğum kişi
de gazeteci arkadaşımdır, dolayısıyla haberin nerede olduğunu, olayın nerede olduğunu tespit
amacıyla dolaşıyoruz ve buluşma noktasında görüşmeler gerçekleştirmemiz doğaldır, bunun da bir
suç unsuru olduğunu düşünmüyorum.
"Olay-5" olarak isimlendirilen 17/02/2016 günü gerçekleştirilen görüşme içeriğini hatırlamıyorum,
ben bu güne kadar örgüt mensuplarının aileleri ile hiç röportaj yapmadım.
"Olay-6" olarak isimlendirilen 23/02/2016 günü gerçekleştirilen mesajlaşma ve görüşme içeriğini
hatırlıyorum, olay günü KJA'da bir basın açıklaması olacaktı, biz bu basın açıklamasının takibi ve haber
haline getirilmesi amacıyla KJA olarak isimlendirilen yere gittik.
"Olay-7" olarak isimlendirilen 11/03/2016 günü gerçekleştirilen görüşme içeriğini hatırlıyorum, tarihi
itibariyle Nevruz zamanıydı ve ben iddiada belirtildiği şekilde haber yapmak istedim ancak görüşme
sağlanamadı ve bu nedenle ben bu haberi yapamadım.
"Olay-8" olarak isimlendirilen 15/03/2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşme içerikleri doğrudur,
burada amaç konuşma içeriğinden de anlaşılacağı üzere gözaltına alınan kişilere ilişkin haber
yapmaktır, gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerdir.
"Olay-9" olarak isimlendirilen 15/03/2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşme içeriği doğrudur,
burada öldürülen örgüt mensupları olmuştu ve bunlarla ilgili haber yapacağımdan bilgi almak
amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdim, bu görüşme yapmış olduğum işin doğası gereğidir.
"Olay-10" olarak isimlendirilen 16/03/2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşme içeriğini hatırlıyorum,
konuştuğum kişi ile
'ün gözaltına alınması işlemine ilişkin olarak görüşme
gerçekleştiriyorum, çünkü bu hususun haber değeri vardır, gerçekleştirmiş olduğum görüşme
gazetecilik mesleği kapsamında yapmış olduğum görüşmedir.
"Olay-11" olarak isimlendirilen 16/03/2016 tarihinde gerçekleştirilen görüşme içeriğini hatırlıyorum,
burada Ramazan Ceylan isimli kişiyi sorduğum doğrudur, çünkü o tarihte Karakoçan'da konusunu
hatırlamadığım bir panel düzenlenecekti,
da benim üniversite öğrencisi iken tanıdığım

bir kişidir, onun bu panele katılmış olabileceğini değerlendirdim ve bu panel hakkında bilgi alabilmek
amacı ile kendisini sordum, bu panel ile ilgili olarak haber yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum.
"Olay-12" olarak isimlendirilen 19/03/2016 günü gerçekleştirilen görüşme içeriğini hatırlıyorum,
gazetecilik faaliyeti kapsamında Silopi'de bulunuyordum, orada yaşanan olayları Mednüçe isimli
kanala bağlanarak gördüklerimi, haber değeri taşıyan olayları anlattım, bu görüşme buna ilişkindir.
"Olay-13" olarak isimlendirilen 05/04/2016 günü gerçekleştirilen dört (4) görüşme, 06/04/2016 günü
gerçekleştirilen iki (2) görüşme, 09/04/2016 günü gerçekleştirilen bir (1) görüşme ile 30/05/2016
günü gerçekleştirilen bir (1) görüşme içeriğini hatırlıyorum, konuşmalar bana aittir, Mednüçe TV isimli
kanala Silopi'den gördüğüm izlenimleri aktarıyorum, kurmuş olduğum cümleler, yapmış olduğum
aktarımlar habercilik maksadıyla yapılmıştır,
"Olay-14" olarak isimlendirilen olayla ilişkin olarak tarafıma okumuş olduğunuz 09/04/2016 tarihli
görüşme içeriklerini hatırlamıyorum. Okuduğunuz kadarıyla haber amaçlı görüşmeler olabileceğini
değerlendiriyorum.
Şüpheliye açık kaynak araştırma tutanağı okunarak soruldu:
BEYANINDA: Tarafıma okumuş olduğunuz Facebook hesabıma ilişkin 15 sayfadan ibaret açık kaynak
araştırma tutanağını anladım, ben burada suç unsuru niteliğinde olabilecek paylaşımlarda
bulunmadım, tarihini tam hatırlayamamakla birlikte bir dönem facebook şifremi kaybetmiştim,
sonrasında buldum, ancak bunun hangi tarih aralığına geldiğini şu an hatırlayamıyorum, suç unsuru
olabilecek paylaşım içeriklerini kabul etmiyorum.
Şüphelinin üzerine ele geçirilen üzerinde "
18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli Pülümür
yolunca" ibareleri ile başlayan ancak kalan kısmı okunamayan not kağıdına ilişkin olarak soruldu:
BEYANINDA:
isimli kişi PKK tarafından alıkonulmuştu, ben de bu kişinin ailesi ile sınır ötesi
operasyonlar hakkında ne düşündüklerini sormak amacı ile çocuklarından haber alıp almadıklarını
sormak amacı ile röportaj yapmak istedim, bu röportajı yaptım, bu röportaj Dicle Medya Haber
Ajansı'nda yayınlandı, burada aile sınır ötesi operasyonlara karşı olduğunu söyledi, çocuklarından 14
aydır haber alamadıklarını söylediler, cebimden çıkan not buna ilişkindir.
Ben önceden DİHA (Dicle Haber Ajansı)'ya bağlı olarak çalışıyordum, 2016 yılı Mart ayına kadar stajyer
olarak, Mart ayından sonra ise muhabir olarak çalıştım, şimdi ise Dicle Medya Haber Ajansı'na bağlı
muhabir olarak görev yapıyorum, DİHA KHK ile kapatılmıştır, benim bu ajansta sigorta kaydım yoktur
ancak ajans yeni açıldığı için de sigorta kaydım olmayabilir, bir ihtimal yaptırmış da olabilirler, benim
o ajansta çalıştığıma ilişkin kartım vardır, arama esnasında el konuldu, sonrasında bana iade edildi
ancak şu an yanımda değildir, sosyal medya içeriklerinde suç unsuru olabilecek paylaşımlar tarafından
gerçekleştirilmediğinden terör örgütü propagandası yapmak suçunu kabul etmiyorum, hakkımda
bana okumuş olduğunuz TAPE kayıtlarında yer alan görüşmeler gazetecilik mesleğine ilişkin haber
toplama ve haberi aktarma şeklinde gerçekleştirilmiş görüşmelerdir, PKK/KCK terör örgütü ile aramda
organik bir bağ yoktur, onların emir ve talimatları ile hareket etmiyorum, PKK terör örgütü üyesi olma
suçunu kesinlikle kabul etmiyorum, savunmama eklemek istediğim başkaca bir husus yoktur"
şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüphelinin sorguda alınan savunmasında; "Atılı suçlama ile ilgili olarak savcılıkta ifade verdim, o
ifadem doğrudur aynen tekrar ediyorum, atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ben bir Gazeteciyim.
Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Benim yaptığım bütün faaliyetler gazetecilik faaliyetidir.
Bugüne kadar neden bu kadar bekletildi. Hatta yakalandığımda da gazetecilik faaliyeti esnasında
yakalandım. Bana atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum." şeklinde beyanda bulunduğu görülmüştür.

Anlatılan hususlar, şüpheli savunması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; tape
kayıtlarında yer alan ibareler, şüphelinin sosyal medya hesaplarında gerçekleştirmiş olduğu
paylaşımlar birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin gazeteci olduğu ve gerçekleştirmiş olduğu
eylemleri, gazetecilik faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği yönündeki savunmasına itibar edilmesinin
mümkün olmadığı, şüpheli ile örgüt arasında organik bağın kurulmuş olduğu, şüphelinin örgütsel
bilince sahip olduğu, sözde KCK sözleşmesi düzenlemeleri doğrultusunda verilen talimatları yerine
getirdiği, dolayısıyla örgütsel hiyerarşi içerisinde hareket eden bir kişi olduğu, eylemlerinin süreklilik,
yoğunluk ve çeşitlilik gösterdiği, şüphelinin Facebook üzerinde gerçekleştirmiş olduğu paylaşımlarının
terör örgütünün cebir, şiddet içeren eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı, bu itibarla şüphelinin
silahlı terör örgütüne üye olmak ve zincirleme şekilde yayın yolu ile silahlı terör örgütünün
propagandasını yapmak suçlarını işlediği anlaşılmakla;
Şüphelinin mahkemenizce yarglamasının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri
uyarınca CEZALANDIRILMASINA, adli emanetin 2016/198, 2016/494, 2016/1631, 2016/2777 sırasında
kaytlı delillerin dosyada delil olarak saklanmasına, şüphelinin gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği
sürenin TCK'nın 63 maddesi gereğince sonuç cezasından MAHSUBUNA karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur. 22/12/2016
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NOT :
hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan
kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

