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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında;
Mardin Valiliğinin 13/03/2016 tarih ve 10172473-530-E-2485 sayılı sokağa çıkma yasağı kararı ile
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi gereğince, Nusaybin İlçe merkezinde bulunan tüm
mahallelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 14/03/2016 günü saat 000:00'dan itibaren
sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrasında, Mardin Valiliğince verilen olur ile ilçe merkezinde
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yakalanması veya etkisiz hale getirilmesi, örgüt adına kullanılan
silah ve patlayıcıların ele geçirilmesi, örgüt mensuplarınca sokak ve caddelere açılan hendeklerin
kapatılması, oluşturulan barikatların temizlenmesi hendek ve barikatların kapatılarak patlayıcı
maddelerin ele geçirilmesi veya imha edilmesi sokakların güvenli hale getirilmesi, kamu düzeni ve
güvenliği ile kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla yürütülen operasyonel çalışmaların
başlatıldığı,
Oparasyonel çalışmalar devam ederken İpek yolu caddesi üzerinden geçen ve oparasyonel
faaliyetlerde görevlendirilen araçların fotoğraflarının çekilerek internet ve sosyal paylaşım
sitelerinde yayınlandığı ve operasyonel faaliyetlerin deşifre edilmeye çalışıldığı tespit edilmesi
üzerine yapılan araştırmaların neticesinde, araçların fotoğralarınının
sayılı ikamette çekildiği anlaşılması üzerine gecikmecisinde sakınca bulunan
hal nedeniyle verilen karar doğrultusunda 11/04/2016 günü saat : 11:30 sıralarında yeteri
kadar kuvvet ile söz konusu adresin intikal edilerek çevre güvenliği alınmış bahse konu
adresin giriş katında iş yerlerinin bulunduğu, 1. Katının tamamen inşaat halinde olduğu, 2 ve
3. katların yarı inşaat halinde ikamet olduğu anlaşılmıştır. Bina da yapılan kontrollerde
binanın 2. Katında bulunan '' Fırat haber ajansı bağlı olarak çalışan gazeteci diye biliyorum.
YPS örgüt mesupları ile röportaj yaparak, özerklik, barikat ve hendekler ile ilgili terör
örgütünün propagandasını yapan haberler yapar YPS ve YPS-JİN örgüt mensuplarının tatbikat
videolarını çeker. Ancak bu şahıs örgüt mensupları yüzünü kapattıktan sonra video ile çekim

yapar. PKK-KCK tetör örgütünde Mazlum Doğan akademisinde ideoloji eğitimi ve Xınere'de
PKK-KCK terör örgütü üst düzey yöneticisi Mustafa Karasu'nun sorumlu olduğu basın
akademisinde eğitim almıştır. '' şeklindeki bilgiler üzerine Tunceli
doğumlu Meltem Oktay (T.C.
)
isimli şahıs, bu şahıs ile birlikte hareket ettiği yönünde bilgiler bulunan Mardinnüfusuna kayıtlı,
doğumlu Uğur Akgül (T.C.
)
isimli şahıs, aynı gün saat 11:40 sıralarında yakalanmış, yakalanan Meltem Oktay ve Uğur
Akgül isimli şahısların ve hazurunların refakatında binada yapılan arama neticesinde; binanın
ikinci katında ''(1) adet üzerinde Ş. Eylem Mazlum ve Ş. Mazlu me buçuk ibareli YPJ/YPG terör
örgütlerinin amblemleri bulunan örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen fotoğraf, (1)
adet siyah renkli ASUS Model K555U marka FBN0CV264350453 CN:3219 K555UB-XO067T
ibareli dizüstü bilgisayar, bu cihaza ait siyah renkli üzerinde ASUS ibaresi bulunan şarj cihazı,
(1) adet sarı-kırmızı-yeşil renkte üzerinde PARTİYA HEREMEN DEMOKRATİK NAVÇEYA
NISEBİNE ibareli DBP amblemi bulunan, üç yaprak halinde her yaprağında farklı resimler
bulunan kuşe kağıt duvar takvimi, (1) adet siyah renkte Canon marka DS126281 model
1481060310 ibaresi bulunan fotoğraf makinesi, bu cihaza takılı bulunan (1) adet Kingston SD
HC 8GB ibareli hafıza kartı, (1) adet siyah renkli Lenovo İdeaped 300-15ISK ibareli 80Q7 model
dizüstü bilgisayar, bu cihaza ait siyah renkli üzerinde lenovo ibaresi bulunan şarj cihazı, (1)
adet gri-siyah renkli Samsung marka GT-E1080F model 358795043369845 imei numaralı cep
telefonu, harddiski alınmak üzere (1) adet siyah-gri renkli üzerinde A-CASE-OPEN ibaresi
bulunan taban kısmı metal aksamında 321070022A01 P/N:90420.13060-S/N:95004036NF:BA
ibareli masa üstü bilgisayar kasası, bu bilgisayar kasasına bağlı bulunan (1) adet metal
görünümlü gri renkli üzerinde “STAMBU GK 1260” ibaresi bulunan cihaz, (1) adet gri-krem
renkli üzerinde “Powersonic Model:PUPS 11600-435B14592” ibareli güç kaynağı ve (1) adet
siyah renkli üzerinde SİLVER 12V7Ah ibaresi bulunan akü, (1) adet siyah renkli üzerinde RİCOL
15S-1157 namlu kısmında TORUN SİLAH SANAYİ 12 Cal. 76 mm NBDTSS70N.S.TK5S-1157
ibareleri bulunan av tüfeği, (1) adet askeri kamuflaj görünümlü avcı yeleğinin üzerinde bahsi
geçen tüfeğe ait (6) adet şarjör ve şarjörlere basılı değişik renklerde (52) adet av tüfeği
kartuşu, (1) adet siyah renkli üzerinde “SONY-HD AVC HD-Progresive – Projecktör-64 GB”
ibaresi bulunan el kamerası, bu kameraya takılı vaziyette (1) adet batarya ve yine kameraya
takılı vaziyette (1) adet Sandisk Adapter yazılı aparata takılı Sandisk 4 GB micro SD HC I ibareli
hafıza kartı, üzerinde çeşitli ibareler bulunan (32) adet CD ve DVD; ikametin ikinci kat ile
üçüncü kat arası merdivenlerin bulunduğu bölümde ikinci katın asma tavanında briket
arasında beyaz poşete sarılı vaziyette (1) adet kırmızı-siyah renkli üzerinde Sandisk 16 GB
ibareli flash bellek, (1) adet siyah renkli telefon girişi ve usb girişi bulunan üzerinde “Sandisk
ve 16 GB” ibareleri bulunan flash disk, (1) adet bantla sarılı üzerine teröristbaşı Abdullah
Öcalan’ın resmi yapıştırılmış koyu gri renkli düğme, (1) adet üzerinde PKK/KCK terör örgütüne
ait –sözde- bayrak bulunan rozet, (1) adet üzerinde PKK/KCK terör örgütüne ait –sözdebayrak resmi bulunan yuvarlak kesilmiş karton parçası, (1) adet üzerinde PKK/KCK terör
örgütüne ait –sözde- bayrak resmi ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın resmi bulunan –sözdeKürdistan Haritası şeklinde kesilmiş karton parçası, poşet ile aynı yerde ön ve arka
kapaklarında PKK/KCK terör örgütü kıyafeti giymiş şahısların resimlerinin bulunduğu (arka
kapak kopuk vaziyette) bazı sayfaları yazılı not defteri, ikametin üçüncü katında (1) adet
Kingston marka 32 GB usb ve telefon girişli hafıza kartı, (1) adet mavi-beyaz renkli üç giriş
gözü bulunan kart okuyucu, (1) adet Micro SD aparat içerisinde Toshiba marka 8 GB hafıza

kartı, (1) adet kapaklı beyaz renkli Toshiba marka 16 GB flash disk, (1) adet Sandisk marka 16
GB hafıza kartı, (1) adet Philips marka 16 GB hafıza kartı, (1) adet Sony marka 8 GB hafıza
kartı, (1) adet Micro SD Mouse oynatıcı, (2) adet Turkcell Vınn marka modem, (1) adet
içerisinde hafıza kartı bulunmayan 652019 seri numaralı Sony HDR-CX260E marka el
kamerası, (1) adet içerisinde sim kart bulunmayan Samsung marka GT-E-1205Y model
359916/05/807599/9 imei numaralı cep telefonu, (1) adet içerisinde Turkcell 64k
1409230506564 ibareli sim kart bulunan mavi renkli General Mobile marka cep telefonu, (1)
adet içerisinde Micro SD 4GB hafıza kartı ve Vodafone 64 Kb sim kartı takılı siyah plastik kılıf
içerisinde siyah renkli 359542/05/275836/2 imei numaralı Samsung marka cep telefonu, (1)
adet siyah Canon yazılı çanta içerisinde askı kayışı ve Kingston 4 GB hafıza kartı takılı Canon
EOS 600D model 218076044742 seri numaralı fotoğraf makinası ve (1) adet çanta askı
aparatı, (1) adet Nikon marka çanta içerisinde askı kayışı ve Kingston 8 GB hafıza kartı takılı
Nikon D7100 model 9403691 seri numaralı fotoğraf makinası, bağlantı kablosu ve şarj cihazı,
aynı çanta içerisinde (1) adet DİHA ibareli kablolu mikrofon ve (1) adet Nikon ibareli CD ile
Garanti Belgesi, (1) adet üzerinde DİHA ibaresi bulunan sayfalarının bir kısmının yazılı olduğu
not defteri, (1) adet üzerinde Dersim Belediyesi ibaresi bulunan sayfalarının bir kısmının yazılı
olduğu not defteri, (1) adet kırmızı deri kaplı üzerinde Venzi ibaresi bulunan sayfalarının bir
kısmının yazılı olduğu not defteri, (1) adet kenarı yırtılarak açılmış içerisinde her iki yüzü de
yazılı iki yaprak mektup bulunan zarf, (1) adet kenarı yırtılarak açılmış içerisinde her iki yüzü
de yazılı bir yaprak mektup ve bir adet kartpostal bulunan zarf” bulunarak karar
doğrultusunda gerekli incelemeler yapılmak üzere el konulmuştur.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak
ifadesi alınan G.
K.
, şüpheli Meltem OKTAY hakkındaki beyanında; Bana göstermiş
olduğunuz 27 nolu fotoğraftaki şahsın Meltem olarak biliyorum. Hendek ve barikatların yapımında
yer aldı, tüm bu mahellerinin karargahlarına giderek sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt
mensupları ile görüşür, Bazen YPS mensuplarının yüzünü kapattırararak fotoğraflarını ve videolarını
çekerdi. Bu çektikleri fotoğraf ve videoları Televizyonda ve internet sitelerinde haber olarak
görüyordum. Açık kimlik bilgilerini burada sizlerden; Meltem OKTAY isimli şahıs olarak öğrendim.
Demiş ve şahsı fotoğrafından teşhis etmiştir.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak
ifadesi alınan A.
T.
, şüpheli Meltem OKTAY hakkındaki beyanında; Bana
göstermiş olduğunuz 30 Numaralı fotoğraftaki şahsı Meltem olarak biliyorum. Gazeteci olarka
tanıyorum. Yenişehir mahallesinde bulunan YPS asayiş binasında ve bahçesinde örgüt mensupları ile
röportaj yapıp örgüt faaliyetlerinin fotoğraflarını çektiğini gördüm. Açık kimlik bilgilerinin buradan
sizlerden Meltem OKTAY isimli şahıs olarak öğrendim. Demiş ve şahsı fotoğrafından teşhis etmiştir.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak
ifadesi alınan A. T.
, şüpheli Meltem OKTAY hakkındaki beyanında; 10 Numaralı fotoğraftaki
şahsı şahsı Meltem olarak biliyorum. Gazeteci olarak tanıyorum. Yenişehir mahallesinde bulunan YPS
asayiş binasında ve bahçesinde örgüt mensupları ile ropörtaj yapıp örgüt faaliyetlerinin fotoğraflarını
çektiğini gördüm. Açık kimlik bilgilerini buradan sizlerden Meltem OKTAY isimli şahıs olarak öğrendim.
Demiş ve şahsı fotoğrafından teşhis etmiştir.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak
ifadesi alınan B.
İ.
, şüpheli Meltem OKTAY hakkındaki beyanında; Bana göstermiş
olduğunuz 116 Nolu Fotoğraftaki şahsı Meltem OKTAY olarak tanıyorum. Fırat Haber Ajansına bağlı
olarak çalışan gazeteci diye biliyorum. YPS örgüt mensupları ile röportaj yaparak, özerklik barikat ve
hendekler ile ilgili terör örgütünün propagandısını yapan haberler yapar. YPS ve YPS-Jin örgüt
mensuplarının tatbikat videolarını çeker. Ancak bu şahıs örgüt mensupları yüzünü kapattıktan sonra
video ile çekim yapar. Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütünde Mazlum DOĞAN akademesinde
ideoloji eğitimi ve Xınere'de PKK/KCK terör örgütü üst düzey yöneticisi Mustafa KARASU'nun sorumlu
olduğu Basın akademisinde eğitim almıştır. Bu şahsın açık kimlik bilgilerinin Meltem OKTAY olduğunu
burada sizlerden öğrendim. Şeklinde beyanda bulunmuştur.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında G.
F.
ismi verilen
tanık ifade ve teşhis tutanağında şahsı Meltem olarak tanırım. Bu şahıs gazatecidir, Sokağa Çıkma
Yasaklarında Polislerin yerlerini deşifre etmeye çalışan Örgüt Mensuplarına haber gitmesini sağlar.
Gazeteci Ahmet AKKUŞ'un yanında gördüğüm bayanlardan birisidir. Örgütün gerçekleştirdiği
eğitimleri/tatbikatları çeker. Ancak bu çekimler öncesi örgüt mensupları ile röportaj yapar. Bu şahsın
açık kimlik bilgilerini Meltem OKTAY olduğunu buradan sizlerden öğrendim, şeklinde beyanda
bulanarak Meltem OKTAY isimli şahsı teşhis etmiştir.
Dosya kapsamında ayrılan Soruşturmada Terör örgütü mensupları tarafından alıkonuldukları iddiası
nedeni ile Mağdur sıfatı ile beyanları alınan K.
Y.
, O.
Ç.
ve R. M.
beyanında; şahsı bizi götürdükleri Karargah binasına gelip gittiğini demiş, ve şahıs fotoğrafından
teşhis etmiştir. K.
Y.
, O.
Ç.
ve R. M.
beyanında; açık kimlik bilgisi
bulunmayan şahıs ile ilgili yapılan araştırmalar neticesinde şahsın açık kimlik bilgileri Tunceli
doğumlu, Meltem OKTAY İsimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başka soruşturma dosyası kapsamında şüpheli olarak
ifadesi alınan İ.
T.
, şüpheli Meltem OKTAY hakkındaki beyanında; şahsın ismini
bilmiyorum. Gazeteci olarak biliyorum, bu şahıs Kürtçe konuşmasını fazla bilmezdi, Zeynelabidin
mahallesinde bulunan karargaha gelerek sorumlu düzeyde faaliyet yürüten Hebun KOD veya Halit
KOD ile görüşürdü. Mahalleyi gezerek Hendek ve Barikatları, örgüt mensuplarının fotoğraflarını
çekerdi. Bu şahsın açık kimliğinin Meltem OKTAY olduğunu, buradan sizlerden öğrendim, Demiş. Şahsı
fotoğrafından teşhis etmiştir.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünün açık kaynak araştırma ve tespit tutanağı uyarınca, şüpheli
Meltem OKTAY'ın kendi adına hesabının bulunduğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da farklı tarihlerde
bölücü terör örgütünün sözde liderinin, sözde bayrağının ve sözde bölge sorumlusu olan teröristin
fotoğraflarını paylaştığı ve bu şekilde bir çok defa terör örgütü propagandası kapsamında kalan
paylaşımlarda bulunduğu, en son 11/04/2016 tarihinde bölücü terör örgütü propagandası
kapsamında kalacak fotoğraf paylaştığı tespit edilmiştir.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünün açık kaynak araştırma ve tespit tutanağı uyarınca, şüpheli Uğur
AKGÜL'ün kendi adına hesabının bulunduğu sosyal paylaşım sitesi Twitter'da farklı tarihlerde bölücü
terör örgütünün sözde liderinin, sözde bayrağının ve sözde bölge sorumlusu olan teröristin
fotoğraflarını paylaştığı ve bu şekilde bir çok defa terör örgütü propagandası kapsamında kalan
paylaşımlarda bulunduğu, en son 05/04/2016 tarihinde bölücü terör örgütü propagandası
kapsamında kalacak fotoğraf paylaştığı tespit edilmiştir.

Tüm dosya kapsamında soruşturma neticesinde şüphelilerin eylemlerinde terör örgütünün
propagandası suçunun oluştuğu, şüphelilerin örgütün “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini
meşru gösterecek veya övecek ya da teşvik edecek şekilde” paylaşımlarda bulunduğu, bu paylaşımları
sosyal paylaşım sitesi facebookta herkese açık bir şekilde yapmasından dolayı, yazı veya sözler ile
verilen mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya
insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak şiddetin doğmasına
uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olduğu, doğrudan şiddete çağrıda bulunduğu
anlaşılmıştır.
Tüm dosya kapsamında soruşturma neticesinde şüpheli Meltem OKTAY'ın PKK/KCK terör örgütünün
talimatı ile hareket etmesinden dolayı silahlı terör örgütü ile arasında organik bağ kurulduğu,
örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu ve bu suretle örgüt üyesi olduğu, her iki şüphelinin
faceebook hesaplarından terer örgütünün propagandasını yaptıkları hususunda yeterli şüphenin
oluştuğu ve delilin bulunduğu tüm dosya kapsamından anlaşılmakla; takdiri mahkemenize ait olmak
üzere şüphelilerin yargılamasının yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca
ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 29/04/2016
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