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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı müşteki R.
Ö.
‘in alınan ifadesinde " Ben halen
adresinin vermiş olduğum Hida Kuruyemiş isimli işyerinde çalışarak geçimimi sağlarım.
07/10/2014 günü ikindi namazı sonrası Kurban Bayramı olması sebebi ile işyerimden
ayrılarak Cengizler Caddesi üzerinde faaliyet yürüten KÖYDER isimli dernek civarında bulunan
arkadaşlarım ile bayramlaşmak için yürürken cadde üzerinde yüzleri kapalı oldukça büyük bir
kalabalık grup olduğunu gördüm. Yüzleri maskeli olan bu gruptaki şahısların ellerinde silah,
sopa, taş bulunuyordu. Bu grup içerisinde bir şahsın yüzü açıktı. Bu şahsın bir elinde kamera
diğer elinde ise tabanca bulunuyordu. Bu şahıs ve yanında bulunan 3-4 kişinin ise yüzleri
kapalıydı. Diğer şahıslardan bir tanesinin elinde uzun namlulu bir silah vardı. Diğerlerinde ise
tabanca ve sopa bulunuyordu. Bu şahısların benim bulunduğum Muhammediye Camiine
doğru ateş ediyorlardı. Bu kalabalık grubun bana zarar vermemesi için cadde üzerinden
ayrılarak bir ara sokağa yöneldiğim esnada kollarımda vücudumda birşeyler hissettim, o
esnada ne olduğunu anlamaya çalışırken sol bacağımdan kan aktığını fark ettim. Yaralanmam
sebebi ile bayıldım. Kendime geldiğimde Özel Sultan Hastanesinde olduğumu farkettim. Beni
Özel Sultan Hastanesine kimin ve ne ile getirdiğini bilmiyorum. Benim ilk tedavim burada
yapıldıktan sonra ambulans ile Dicle Üniversitesi Hastanesine sevkim sağlandı. Buradan da
Kalp Cerrahisi Hastanesine yatırıldım. Yaklaşık 2 gün burada yoğun bakımda kalarak tedavim

yapıldı. Bacağımda bulunan mermi ve vücuduma isabet eden saçmalar burada çıkarıldı ancak
halen vücudumun farklı bölgelerinde birkaç tane saçma bulunmaktadır. 13/10/2014 günü
taburcu oldum. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sosyal medyada meydana gelen olaylarla
ilgili haberlere baktığım esnada İLKE Haber Ajansının yayınladığı bir haberde Rojhat isimli bir
muhabirin bu olaylarda hedef gösterildiğini, kendisinin ilgisini inkar ettiği şeklindeki haberde
adı geçen Rojhat isimli muhabirin fotoğrafını yayınladığını gördüm. Yukarıda bahsettiğim bir
elinde kamera diğer elinde silah bulunan, benim bulunduğum yere doğru ateş eden şahıs adı
geçen GK Muhabiri Rojhat isimli şahıstır. Ben bu şahsı daha önce hiç görmemiştim. Yer alan
haberde fotoğrafını görünce tanıdım. Benim bu olayda yaralanmama sebep olan GK
Muhabiri Rojhat isimli şahıs ve yanında bulunan yüzleri kapalı olan, bana doğru ateş eden
şahıslardan davacı ve şikayetçiyim. Ben bulunduğum muhitte dindar bir şahıs olarak bilinirim.
Bu olayların olduğu anda beni tanıyan insanlar beni takip ederek hedef olarak göstermiş
olabilirler." şeklinde beyanda bulunmuştur.
Müştekiye yaptırılan fotoğraftan teşhis işleminde olay günü kendisine ateş eden GK muhabiri
Rojhat isimli kişinin şüpheli Rojhat Doğru olduğunu tespit etmiştir.
Dosya kapsamında yer alan Görüntü İnceleme ve Fotoğraftan Tespit Tutanağına göre,
09/01/20114 tarihinde BDP Diyarbakır İl Teşkilatı organizesinde, 2013 yılında Fransa
ülkesinin başkenti Pariste bulunan KNK( Kürdistan Uluslararası Kongresi) bürosunda ölü
olarak bulunan terör örgütü PKK-KCK 'nın kurucularından Sakine CANSIZ sözde KNK Paris
Temsilcisi Fidan BOĞAK ve Leyla ŞAYLEMEZ isimli 3 terör örgütü mensubunun ölüm
yıldönümü olması nedeniyle Diyarbakır ili Bağlar İlçesi Dörtyol kavşaktan Batıkent boş araziye
kadar bir yürüyüş ve akabinde basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. Bu basın açıklamasında ‘
PKK-KCK terör örgütü üyesi Sakine CANSIZ Fidan DOĞAN ve Leyla ŞAYLEMEZ'in posterleri ile
Konfederalizm, Kürdistan Demokratik Halklar Birliği (YDK). YDGH ( Yurtsever Devrimci
Gençlik hareketi) bez parçaları taşınmış, Biji Serok Apo ( Yaşasın Başkan Apo), Şehit Na Mırın
(Şehitler Ötmez), PKK Halktır Halk Burada, Be Serak Jiyan Na Be (Başkansız yaşam almaz),
Çizgimiz Beritan Önderimiz Öcalan sloganları atılmıştır Bu yürüyüşe katılarak destek veren
şahıslar arasında şüphelinin de bulunduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli hakkında yapılan açık kaynak araştırmasında;http://www.livehaber.
net/haber/20722/rojhat-doğru-hakkinda-adli-tahkikat-baslatilmali uzantılı internet sitesinde
yer alan haber görsellerinde şüphelinin elleri silahlı ve üzerlerinde örgüt kıyafeti bulunan
örgüt üyeleri ile çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir.
Dosya kapsamında yer alan Değerlendirme ve Tespit Raporuna göre,Dosya
kapsamında yer alan Değerlendirme ve Tespit Raporuna göre, Şüphelinin el konulan
Samsung marka CE0168 ibareli cep telefonunda yapılan incelemede, Xec-Herdem-Gerillame
Ez Evindaarim 2016.mp3 isimli ses dosyası bulunmuş, bu ses dosyasının Türkiye
Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünü sekteye uğratarak Türkiye, Irak, Suriye ve İran
Devletlerinin sınırları içerisinde bulunan toprakların belirli birer bölümünde sözde Kürdistan
adı altında bir ülke kurma hayali ile ALİ FIRAT (K) Abdullah ÖCALAN önderliğinde kurulan
PKK/KCK terör örgütü ideolojisi doğrultusunda hazırlanmış ses dosyası olduğu, ses dosyası
içerisinde Kürt milliyetçiliğinin ön plana çıkartıldığı, örgüt mensuplarının kahramanlaştırıldığı
Kürdistan söylemlerine yer verildiği tespit edilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2015/22657 numaralı soruşturma kapsamında
Suriye'nin Ayn-El Arap ( Kobani) şehrinde yaşanan olaylan neticesinde yaralanarak ilimize
getirilen ve çeşitli hastanelerde tedavi gören kişilere yönelik araştırma yapıldığı, bu araştırma
sonucunda müşteki R. Ö.’in de yaralı olarak hastanede bulunduğunun tespit edildiği, müşteki
hakkında yapılan araştırmada hastanede yatmasının Kobani bölgesinde yaralanmasından
kaynaklanmadığı ve örgüt ile bağlantısının olmadığının tespit edilmesi üzerine hakkında
2015/13827 numaralı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, dosya kapsamına bir
örneği alınan 2015/22657 numaralı soruşturma dosyasının incelenmesinden anlaşılmıştır.
Şüphelinin alınan savunmasında; müşteki R.
Ö.
‘i tanımadığını, kişisel problemi
olmadığını, müştekinin Hüdaparlı olması nedeniyle kendisini hedef gösterdiğini, silahlı
herhangi bir eyleme katılmadığı, açık kaynaktan tespit edilen fotoğraflar barış sürecinde Irak
ülkesinin Süleymaniye ilinde çektirdiğini, fotoğraf çekildiği kişileri tanımadığını, orada
bulunduğu sürede haber yaptığını, 09/01/2014 tarihindeki yürüyüşe katılıp katılmadığını
hatırlamadığını ancak kameraman olduğu sırada çekim yapmak için katılmış olabileceğini,
atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiştir.
Olayın yukarıdaki anlatımı, müşteki R.
Ö.
’inbeyanı, müşteki R. Ö.
'in aynı
tarihte hastanede yaralı olarak yattığının 2015-13827 numaralı soruşturma kapsamında
tespit edilmiş olması, şüphelinin örgüt tabanlı yasadışı yürüyüşe katılmış olması, cep
telefonunda örgüte müzahir ses dosyası bulunması, silahlı örgüt üyeleri ile çekilmiş
fotoğraflarının bulunması hususları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde,
şüphelinin örgüt üyesi olduğu, bu üyelik kapsamında faaliyette bulunduğu, bunlardan birinin
de müştekinin anlattığı üzere müştekiyi öldürmek amacıyla yaralaması olduğu, bu nedenle
şüphelinin müştekiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği, bunun yanında şüphelinin
işlemiş olduğu öldürmeye teşebbüs suçunun örgüt faaliyeti kapsamında işlenmiş vahim
nitelikte işlenmiş bir suç olması dolayısıyla ayrıca devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma
suçunu da işlediği değerlendirilmiş olup,
Şüphelinin yargılanmasının mahkemenizce yapılarak atılı suçun sabit görülmesi halinde;
Şüphelinin 5237 Sayılı TCK'nın 82/1 ve 302/1. maddeleri ile 3713 Sayılı yasanın 5. maddesi
uyarıca CEZALANDIRILMASINA,
Şüpheli hakkında 5237 Sayılı TCK'nın 53/1. maddesi uyarınca HAK YOKSUNLUKLARIN
UYGULANMASINA,
Şüpheli hakkında 58/9. maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE YÖNELİK İNFAZ REJİMİNİN
UYGULANMASINA,
Şüphelinin gözaltında kaldığı sürenin mahkum olması halinde mahkum olacağı süreden
5237 Sayılı TCK'nın 63. maddelesi uyarınca MAHSUBUNA,
karar verilmesi kamu adına talep olunur.21/06/2018
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