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ŞÜPHELİ:
A.D.,
MÜDAFİİ:
Av. MUHAMMET EMİN ÇOBAN,
SUÇ:
Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardımda Bulunmak Suretiyle
Üye Olmak.
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 27/08/2015 DİYARBAKIR
GÖZALTI TARİHİ:
27.08.2015
SALIVERİLME TARİHİ: 31.08.2015 (Adli Kontrol)
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 yollaması ile 314/2, 3713 sayılı yasanın
5, 5237 sayılı yasanın 53, 54, 58/9, 63 maddeleri
ŞÜPHELİ:
MÜDAFİİ:

MOHAMED İSMAEL RASOOL
Av. KEMAL DERİN,
Av. SERKAN AKBAŞ,
Av. MUHAMMED NEŞET GİRASUN,
Av. AHMET AY,
Av. AHMET KAYA,
Av. ABDULLAH ORÇUN ÇETİNKAYA,
SUÇ:
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet,
Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardımda Bulunmak Suretiyle Üye Olmak.
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 27/08/2015 DİYARBAKIR/SUR
GÖZALTI TARİHİ:
27.08.2015
TUTUKLAMA TARİHİ: 31/08/2015 Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31/08/2015
tarih 2015/224 sayılı kararı
TAHLİYE TARİHİ:
04/01/2016
SEVK MADDESİ:
Türk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 yollaması ile 314/2, 3713 sayılı
yasanın 5. maddesi, 6415 sayılı yasanın 4. maddesi, 5237 sayılı yasanın 53, 54, 55, 58/9, 63
maddeleri
ŞÜPHELİ:
MÜDAFİİ:

JACOP PHİLİP JOHN GINGELL HANRAHAN,
Av. AHMET KAYA,
Av. AHMET AY,
SUÇ:
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet,
Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardımda Bulunmak Suretiyle Üye Olmak. Terör
Örgütü Propagandası Yapmak

SUÇ TARİHİ VE YERİ: 27/08/2015 DİYARBAKIR/SUR
GÖZALTI TARİHİ:
27.08.2015
TUTUKLAMA TARİHİ : 31/08/2015 Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2015/224 sayılı
kararı
TAHLİYE TARİHİ:
03/09/2015
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 yollaması ile 314/2, 3713 sayılı yasanın
5. maddesi, 6415 sayılı yasanın 4. maddesi, 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesi (5 kez) 5237 sayılı
yasanın 53, 54, 55, 58/9, 63 maddeleri
ŞÜPHELİ:
MÜDAFİİ:

PHILIP JOHN PENDLEBURY
Av. AHMET AY,
Av. AHMET KAYA,
Silahlı Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardımda Bulunmak Suretiyle

SUÇ:
Üye Olmak.
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 27/08/2015 DİYARBAKIR
TUTUKLAMA TARİHİ: 31/08/2015 Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2015/224 sayılı
kararı
TAHLİYE TARİHİ:
03/09/2015
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 314/3, 220/7 yollaması ile 314/2, 3713 sayılı yasanın
5. maddesi, 5237 sayılı yasanın 53, 54, 58/9, 63 maddeleri
DELİLLER:
Şüpheli savunmaları, arama ve el koyma tutanakları, ele geçirilen dijital
materyalleri ait inceleme raporları, şüphelilere ait sosyal medya hesaplarına ilişkin inceleme
raporları, ele geçirilen bilgisayar, harici hard disk gibi malzemeler ile tüm dosya kapsamı.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Basın özgürlüğü temelde, fikir, düşünce, vaka ve haberlerin devlet, hükumet yada başka
güçler tarafından baskı altında kalmaksızın, ülkede ve dünyada yaşayan diğer insanlara
ulaştırmak amacıyla açıklanma serbestisidir Yapılan bu tanım uyarınca ülkemizde yürürlükte
bulunan 5187 sayılı Basın Kanununun 3. maddesinde belirtildiği şekilde “Bu özgürlük; bilgi
edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma hakların içerir”.
1982 Anayasasının 26. maddesinde temel hak ve özgürlüklerden birisi olan düşünceyi
açıklama ve yayma özgürlüğü düzenlenmiş, bununla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğünün
dışa yansıması olan basın özgürlüğü ise yine 1982 Anayasasının 28. maddesinde ayrıca
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre anayasal teminat altına alınan basın özgürlüğünde “Basın
hürdür, sansür edilemez. basım evi kurmak izin alma ve mâli teminat yatırma şartına
bağlanamaz. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” şeklindeki
düzenleme ile ifade ve basın özgülüğünün kullanılmasında devletin bu hakları korumakla
yükümlü olduğu teminat altına alınmıştır.
Ülkemizde yürürlükte bulunan kanunlar açısından basın özgürlüğü, 09.06.2004 tarihinde
kabul edilip, 26.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı
Basın Kanunu ile sağlanmıştır. Kanunun 1. maddesinde "Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü
ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir" şeklindeki düzenleme ile basın özgürlüğü
teminat altına alınmış, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Paris şehrinde 2014 yılında
aldığı karara paralel olarak 3. maddesinin 2. fıkrasında ise " Basın özgürlüğünün kullanılması
ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının,
toplum sağlığının ve ahlakının, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak

bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi,
yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla sınırlanabilir" şeklindeki
düzenleme ile toprak bütünlüğü ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturabilecek
durumlarda bu özgürlüğün sınırlanabileceği belirtilmiştir.
Aynı kanunun 7., 12., 22. ve 28. maddelerinde ise, tam anlamıyla ve rahatça kullanılması
amacıyla basın özgürlüğünün teminat altına alınması için eser yayınlamada beyan usulü, haber
kaynağını açıklamama hakkı, kanuna uygun olarak basılan eserleri tahrip edenler yönünden
cezalandırma, basın kanununa aykırı hareket edenlere verilecek para cezalarının hürriyeti
bağlayıcı cezaya çevrilmesi yasağı vb. düzenlemeler getirilmiştir.
Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Söyleşmesinde ise basın özgürlüğü
müstakil olarak ele alınmamış olup, daha geniş kapsamlı bir kavram olan ifade özgürlüğüne
ilişkin 10. maddesinde , “Herkes ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu hak düşünce özgürlüğü ile
kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak
ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema
işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir” denilmiştir. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi ilk kez basın özgürlüğünün ihlal edildiğine dair verdiği kararında, Sunday Times
gazetesinin bir konu ve ürün hakkında yaptığı haberlerin engellenmesine dair İngiliz
Mahkemesi tarafından verilen kararın, AİHS 10. maddesini ihlal ettiğine hükmetmiştir. (Case
of Sunday Times v. The United Kingdom, application no. 6538/74.)
Gelişmiş toplumlarda ortak yaşamın bir sonucu olarak, bireylerin sınırsız özgürlüklere
sahip olmaları, sürdürülebilir toplum yaşamının inşasında mümkün olmadığından, belirli
şartlar altında temel hak ve özgürlüklerin bir kısmının sınırlanması yadsınamaz bir gerçektir.
Bu itibarla basın ve ifade özgürlüğünün sınırlanmasına ilişkin ilk ve hayati öneme sahip konu,
her devlet ve hükumet için korunması gerekli yegane unsur olan ulusal güvenliktir.
Bu açıklamalar altında basın ve ifade özgürlüğü ile ulusal güvenlik olguları arasındaki
irtibatın da açıklanması gerekmektedir. 11/11/1983 tarihli 18218 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Güvenlik Kurulu ve Millî Güvenlik Kurulu Sekreterliği
Kanununun 2. maddesine göre, “Millî güvenlik; devletin anayasal düzeninin, Millî varlığının,
bütünlüğünün, milletler arası alanda siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün
menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve
kollanması”dır. Dış güvenliğin korunması, savaşta ya da barışta yabancı devletlerden gelecek
tehditlere ve saldırılara karşı; iç güvenliğin korunması ise, Devlet tüzel kişiliğinin silahlı
ayaklanmaya, terörizme ve ağır şiddet olaylarına karşı korunmasıdır.
Bunu korumakla görevli olan hükumet ve devletlerin, bu amaçlarla bir temel hak ve
özgürlüğü sınırlandırılması kabul edilebilir görülmüştür. Çünkü devletin ve toplumun var
olabilmesi ve devamlılığını sağlayabilmesi için, bir kısım kişi hürriyetlerini sınırlamak kaçınılmaz
bir sondur. Toplumsal yaşamda sınırsız özgürlük diye bir düzenin olması, sonuçta her birey
açısından anarşi yaşanması sonucunu doğuracağı ve kendi içerisinde sınırsız özgürlük
kavramının, tüm özgürlükleri yok edeceğinden kabulü mümkün değildir. Bu bağlamda ifade ve
basın özgürlüğü, toplumun bir arada ve güvenli bir şekilde yaşaması için korunması gerekli olan
ulusal güvenlik hususlarından daha değerli bir hak değildir. Bu nedenle her iki olgu arasında,
sürdürülebilirlik paydasında dengeli bir düzenleme yapılması zorunlu olmaktadır.
Bu kavramlar arasındaki ilişkinin sağlıklı ve sürdürülebilir olması ve ulusal güvenliğin
korunması amacıyla, Birleşmiş Milletler Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
ve AİHS gibi önemli uluslararası sözleşmelerde ulusal güvenlik, ifade özgürlüğünü ve dolayısıyla
basın özgürlüğünü sınırlandıran bir neden olarak düzenlenmiştir.

Birleşmiş Milletler Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme’nin 12.
maddesinin 3. fıkrasına göre “Yukarıda belirtilen haklar, bu sözleşmede tanınan diğer haklara
uygun olarak ulusal güvenlik, kamu düzeni, genel sağlık veya genel ahlak veya başkalarının hak
ve özgürlüklerini korumak için gerekli sebepler ile hukuken öngörülmüş sınırlamalar dışında
hiç bir sınırlamaya tabi tutulamaz” denilmektedir.
Zira Parliamentary Assembly Council of Europe (Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi
PACE) tarafından 2014 yılında gazetecilerin korunması (Protect Journalist) konusunda Fransa
ülkesinin Paris şehrinde alınan kararın 9. maddesinde aşağıdaki şekilde savaş için propaganda
yapmanın, ayrımcılığa düşmanlığa ve şiddete teşvik oluşturan eylemlere destek vermenin,
Birleşmiş Milletler Uluslararası Sözleşmesine aykırılık olacağı deklare edilmiştir. (kararın bir
örneği soruşturma dosyasına eklenmiştir)
9. Although any propaganda for war and any advocacy of hatred that constitutes
incitement to discrimination, hostility or violence are prohibited by law under Article 20 of the
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, the Assembly remains
concerned about excessive application of such laws in some countries against media and
journalists who express political criticism of the government.
Her ne kadar savaş için herhangi bir propaganda ve ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete
teşvik oluşturan herhangi bir nefrete destek vermek, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi
Haklar Uluslararası Sözleşmesinin 20. maddesi uyarınca yasayla yasaklanmış olsa da Meclis,
bazı ülkelerde bu tür kanunların hükumetten siyasal eleştirileri açıklayan medya ve
gazetecilere aşırı uygulanmasından endişe duymaya devam etmektedir
İfade özgürlüğünün sınırlanması AİHS’nin 10. maddesinin 2. fıkrasında da
düzenlenmiştir. Buna göre “Kullanılması görev ve sorumluluk gerektiren bu özgürlükler, ulusal
güvenliğin, toprak bütünlüğünün, kamu güvenliğinin, düzeni korumanın, suçun önlenmesinin,
sağlığın ya da ahlâkın ve başkalarının ünü ya da haklarının korunması için, demokratik bir
toplulukta zorunlu önlemler niteliğinde olarak, gizli haberlerin açıklanmasının engellenmesi ya
da yargı erkinin üstünlüğünün ve yansızlığının sağlanması bakımından, kanunla belirli
işlemlere, koşullara, sınırlamalara ya da yaptırımlara bağlı tutulabilir”
Bu kapsamda ifade ve basın özgürlüğü sınırlarının aşılması yada kötü amaçla kullanılması
durumunda sınırlandırılabileceğine dair düzenleme 12.04.1991 tarihli resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 3713 sayılı yasa 6. ve 7. maddelerinde yapılmıştır. Anılan kanun
maddelerine göre terör örgütlerinin; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru
gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edenler ve buna ilişkin bildiri veya
açıklamalarını basanlar veya yayınlayanların hapis cezası ile cezalandırılacakları belirtilmiştir.
3713 sayılı yasanın uygulanmasına ilişkin olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Leyla
Zana'nın ülkemizde yargılandığı bir dava ile ilgili olarak, bölgede zaten patlamak üzere olan
durumu şiddetlendirebileceğine dikkati çekerek Türk yargı organlarının ifade özgürlüğüne
getirdikleri sınırlamanın haklı olduğuna karar vermiştir "Case of Zana v. Turkey, application
no. 26982/95, p. 60. ve 62. Zana’nın gazetecilerle yaptığı mülakattaki açıklaması şu şekildedir:
“PKK’nın ulusal bağımsızlık mücadelesini destekliyorum. Bununla beraber, katliamlardan yana
değilim. Herkes hata yapabilir ve PKK kadınları ve çocukları yanlışlıkla öldürüyor".
Mahkemenin bir çok kararında şiddet çağrısı niteliğindeki açıklamaların kabul edilemez olduğu
vurgulanmıştır.
Tüm bu anlatılanlar ışığında, ifade ve basın özgürlüğünün ülkemizde Anayasa ve diğer
anılan yasalar ile teminat altına alındığı, fakat ulusal güvenlik konularında ortaya çıkabilecek

yakın ve büyük tehlikeler nedeniyle bu özgürlüklerin kanunlar ile sınırlandırıldığı, bu kanunların
uygulanmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından, Türk yargı organlarınca verilen
kararların haklı olduğu hususlarında verilen kararlar izah edilmiştir.
Soruşturma konusu olaylarla ilgili olarak ülkemizde faaliyet gösteren PKK/KCK silahlı
terör örgütünün de anlatılması ve şüphelilerin eylemleri ile terör örgütün arasındaki organik
bağın açıklanması gerekmektedir. Bu itibarla, PKK (Partiya Karkeren Kürdistan -Kürdistan İşçi
Partisi) adlı terör örgütü Türkiye Cumhuriyetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile
Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının bir kısmını da içine alacak şekilde Marksist-Leninist ilkeler
doğrultusunda Kürt devleti kurma amacı taşıyan ve bu amacı doğrultusunda 1984 yılından beri
yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, hürriyeti tahdit, köy ve karakol
kundaklama vb. eylemler yapan bir terör örgütüdür.
Ülkemizin dış ve iç düşmanları tarafından maddi-manevi her yönden desteklenen bu
örgütle Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak gerekli mücadele verilmiş ve bu örgütün lideri olan
Abdullah ÖCALAN, yurt dışında yakalanmasını takiben ülkemize getirilerek yargılanmış ve
müebbet ağır hapis cezasına mahkûm edilmiştir.
Terör örgütü liderinin yakalanıp cezalandırılması üzerine yurt dışında faaliyet gösteren
yandaşları yeni politikalar üretme yoluna gitmişlerdir. Terör örgütünün sözde Başkanlık
Konseyi Ulusal Konferans adı altında kongresini gerçekleştirerek alınan kararlar gereği
amaçlarına ulaşabilmek için ülkemizde demokratikleşme ve barış ismini verdikleri yeni bir
uygulamaya gitmişlerdir. Terör örgütünün PKK olan ismi, yıpranması ve birçok kanlı eylemle
birlikte anılması nedeniyle KADEK olarak değiştirilmiştir.
Örgüt yeni süreçte “demokratikleşme ve barış projesine” geçtiğini açıklamıştır. Ancak
gerektiğinde yeniden silahlı mücadeleye devam etmek amacıyla silahlı militanlarını
dağıtmamış ve özellikle yurt dışındaki kamplarında tutmaya devam etmiştir.
İlerleyen süreçte PKK/KONGRA-GEL adını alan terör örgütü Kuzey Irak’taki gelişmelere
paralel olarak buradaki kadrolarının bir kısmını ülkemiz içerisine 2003 yılından itibaren
aktarmış ve kadrolar sözde eyaletler olarak adlandırılan bölgelerde konuşlandırılarak dönem
içerisinde de örgütçe ilan edilen sözde “meşru savunma stratejisi” kapsamında misilleme
eylemleri adı altında münferit silahlı eylemler ile ülkemizdeki dağ kadrosuna yeni eleman
kazandırma amacı ile propaganda faaliyetleri yapılmış ve bilahare örgüt, ilan ettiği sözde
ateşkesi kaldırdığını ve tekrar silahlı eylemlere başlayacağını deklare etmiş ve eylemlerine
başlamıştır. Terör Örgütü 04.04.2005 tarihinde halen ceza evinde olan sözde lideri Abdullah
Öcalan’ın doğum gününde tekrar adını PKK olarak değiştirdiğini kamuoyuna duyurmuştur.
Yine terör örgütü 2005 yılında sözde lideri aracılığı ile politikasını değiştirdiğini ve orta
doğudaki son konjonktür doğrultusunda artık milliyetçi temelde devlet kurmak için değil
Kürdistan Demokratik Konfederalizmi’ni kurmak amacı ile mücadele edeceğini açıklamıştır.
Örgüte göre bu yeni hareket; siyasi sınırları esas almadan İran, Irak Suriye ve Türkiye'de
oluşturulacak bir Kürt yapılanmasında tüm Kürtleri bir araya getirip kendi federasyonlarını ve
arkasından birleşerek üst konfederasyonu kurma hareketidir.
27.08.2016 tarihinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarda, yukarıda
açık kimlik ve adres bilgileri yazılı şüphelilerin, Diyarbakır ilinde IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) ve
diğer terör örgütlerine eleman ayarlamaya çalıştıkları ve askeri birlikler ile emniyet binaları
bombalı saldırı yapacak insan ayarlamaya çalıştıklarından bahisle "Hilton oteline 4 şahıs geldi
kalıyor 2 si İngiliz vatandaşı birinin ismi Hamrahan güngell diğeri Jayk Mamrahandır bunların
yanında Şırnaklı A.D. ve ıraklı olan Muhammet resul isimli şahıslar var. bu şahıslar şu anda
otelden çıktılar sur da veya başka bir yerde olabilirler bunlar işitçilerle görüşüyorlar askeri
tesislere ve karakollara bombalı saldırı yapmak için taraftar ve canlı bomba ayarlamaya

çalışıyorlar dedi. Bunlar ağırlıklı işit terör örgütü olmak üzere diğer terör örgütlerine taraftar
topluyorlar bana soru sormayın dedi" şeklinde 155 Polis İmdat Hattına çağrı yapılması üzerine
başlatılan soruşturmada, şüphelilerin Diyarbakır il merkezinde bulunan Hilton Otel'inde
konakladıklarının ve ihbar saati itibariyle otel dışında olduklarının tespit edilmesi üzerine,
28.08.2015 günü gece saat 00:30 sıralarında şüphelilerin,
plakalı araç ile anılan
otele gelmeleri sonucunda yakalandıkları, üzerlerinde, kullandıkları araçta ve otelde
konakladıkları odalarda arama yapıldığı, arama sonucunda bulunan bilgisayar, fotoğraf
makinesi, not defterleri ve dijital materyaller ile paralara el konulduğu anlaşılmıştır.
Hilton oteline ait kamera kayıtlarının yapılan incelemesinde, 26.08.2015 tarihinde saat
11:39:40'ta şüphelilerin otele ilk kez giriş yaptıkları tespit edilmiştir.
Resim de bahse konu Hilton oteline ait ön tarafını gören cam 02 ibareli kamerada
26.08.2015 tarihinde saat:11.38 sıralarında A.D. (T.C. Kimlik No:
), Mohamed İsmael
Rasool (Pasaport No:
), Jacop Philip John Gıngell Hanrahan (Pasaport No:
),
Philip John Pendlebury (Pasaport No:
) isimli şahısların ilk girişleri görülmektedir.
Şüphelilerin 27.08.2016 tarihinde de otelde kalmaya devam ettikleri ve gün içerisinde
otelden dışarı çıkarak, alınan ifadelerinden anlaşıldığı üzere olay tarihinde Diyarbakır ili Sur
ilçesinde yaşanan çatışmalarda, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyelerinin bulundukları çatışma
yaşanan bölgeye gittikleri ve aynı tarihte gece saatlerinde otele geri dönerken yakalandıkları
anlaşılmaktadır.
Şüphelilerin Diyarbakır Hilton otelinde konakladıkları odalarında, üzerlerindeki
eşyalarında, şüpheli A.D.'nin sahibi olduğu
plakalı araçta arama işlemi yapılmış,
yapılan arama sonucunda;
- Mohammed İsmael RASOOL isimli şüphelinin üzerindeki siyah renkli sırt çantasından,
- 1 adet üzerinde NOSTALJİ İSTANBUL yazı ibareli Not Defteri,
- 1 adet İPHONE marka
Model
İMEİ numaralı Cep Telefonu ve bu Cep
Telefonuna takılı vaziyette bulunan
Seri numaralı Sim Kart , Çeşitli marka ve
ebatlarda Kamera Bataryaları ve Piller,
Şüphelinin konukladığı Hilton Otel 408 numaralı odada yapılan aramada;
- 1 adet üzerinde APPLE amblemi bulunan Model
seri numaralı Laptop
(Diz Üstü Bilgisayar)
- 1 adet FUJİFİLM marka
Seri numaralı Fotoğraf Makinesi,
Toplamda 2.270-Tl banknot para (seri numaralı dosyada mevcuttur) ele geçirilmiştir.
- Jacob Phılıp Jhon GINGELL-HANRAHAN isimli şüphelinin üzerinden,
- 1 Adet İPHONE Marka, mavi renkli
Model,
numaralı, telefona
takılı vaziyette bulunan üzerinde
ibareli sim kart, 1 adet SANDİSK VİCE
marka
seri numaralı 32 ibareli Harici Hafıza Kartı
- Çantasında yapılan aramada 1.545- (Binbeşyüzkırkbeş) Türk lirası banknot,
Şüphelinin konakladığı Hilton Otel 416 nolu odada yapılan aramada;
- 1 Adet üzerinde İPHONE ŞİRKETİNE amblem ve ekranın alt kısmında MAC BOOK PRO
ibaresi bulunan seri numarası belirsiz gri renkli laptop (diz üstü bilgisayar), 1 adet kırmızı
renkli
barkod numaralı, üzerinde PKK/KCK Terör örgütüne ait
yapılanmaların kısa isim ve açılımlarının yazılı olduğu, 1’den 40’a kadar numaralandırılan
ajanda,
- Seri numaralı ve miktarları fezlekede belirtilen, çoğunluğu 20 ve 50-TL'lik
banknotlardan oluşan toplamda 6480.00 TL (Sekizbin Yüz Elli Türk Lirası) para ele geçirilmiştir.

- Phılıp John PENDLEBURY isimli şüphelinin üzerinden;
- 1 Adet İPONE marka
model
imei numaralı, cep telefonuna takılı
vaziyette bulunan
numaralı sim kart,
Şüphelinin konakladığı Hilton Otel 424 nolu odada yapılan aramada;
- 1 adet RUGGET marka, VİCE 01886 ibareli,
seri nolu, üzerinde VİCE
NEWS 10 yazılı plastik, turuncu renkli muhafazalı, gri renkli hard disk, 1 adet RUGGET marka,
VİCE 01885 ibareli,
seri nolu, üzerinde VİCE 1 TB90 yazılı plastik, turuncu
renkli muhafazalı, gri renkli hard disk, 1 adet RUGGET marka, VİCE 01122 ibareli,
seri nolu, üzerinde VİCE 1 tb 72 yazılı plastik, turuncu renkli muhafazalı, gri
renkli hard disk, 1 Adet APPLE İPAD marka A1367 model,
seri
nolu
cep
telefonu, 1 Adet APPLE işareti bulunan gümüş renkli
seri numaralı laptop
diz üstü bilgisayar, 1 Adet CANON Marka
seri nolu siyah renkli kamera, 1 Adet
HAMA marka
seri nolu mavi renkli kart okuyucu, 1 Adet HERO 3 Marka VİCE
seri nolu video kamera ele geçirilmiştir.
- A.D. isimli şüphelinin üzerinde;
- 1 adet İPONE marka sarı renkli,
7İmei numaralı cep telefonu, cep
telefonuna takılı vaziyette bulunan üzerinde
yazılı Vodofone amblemli
sim kart,
Şüpheliye ait
Plaka sayılı Beyaz Renkli Ford Connet marka araç
içerisinde,
- 3 Adet Siyah Renkli üzerinde PRESS yazılı çelik yelekler ve Siyah renkli üzerinde
GELERT yazılı Spor Çanta, 3 Adet Siyah renkli ÇELİK KASK, 3 Adet üzerinde PRO 2000
FİLTERS ibaresi yazılı gaz maskesi, 1 Adet CANON marka EOS C300 MODEL video
kamera ve kameraya ait pil ve batarya, 1 adet Sony marka 7s Model Fotoğraf
Makinası, fotoğraf makinasına ait pil ve batarya, 1 Adet CANON DS126251 Marka
EOS 7D model,
seri nolu fotoğraf makinası, fotoğraf makinasına ait pil,
batarya ve makinalara ait çekim aparatları, 1 adet Mavi renkli Kilidi bulunan Siyah
Renkli Plastik Saklama Kabı içerisinde, 1adet SandiskAdapter içerisinde takılı
vaziyette Transcend Premium 300X 64 GB kapasiteli Micro SD Kart, 1 adet Sandisk
Extreme Pro marka 32 GB Kapasiteli Hafıza Kartı, 1 adet Sandisk Extreme Pro marka
32 GB Kapasiteli Hafıza Kartı, 1 adet SandiskVice marka 01101 seri numaralı Hafıza
Kartı, 1 adet SandiskVice marka 00128 seri numaralı Hafıza Kartı ele geçirilmiştir
ŞÜPHELİ JACOP PHİLİP JOHN GINGELL HANRAHAN’IN ÜZERİNE ATILI SUÇLAR VE
EYLEMLERİ YÖNÜNDEN,
Şüphelinin dosyada mevcut kendisine ait
seri numaralı pasaport
içeriğine göre İngiliz uyruklu olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin alınan savunmasında İngiltere
ülkesinde de faaliyet gösteren fakat genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri New York
eyaletinde bulunan Vice News isimli medya şirketine bağlı muhabirler olarak Philip John ile
birlikte ülkemizde bulunduğunu beyan etmiştir. Jacob Phılıp Jhon Gıngell Hanrahan isimli
şüpheli şahsın ülkemize giriş çıkış kayıtlarına ait dosyada mevcut çizelgede şüphelinin
22.08.2015 tarihinde tek girişinin bulunduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin Hilton Otelinde
konakladığı odada yapılan aramada aşağıdaki fotoğrafta görünen bölümde poşet içerisine
konulmuş vaziyette toplamda 6.480-TL banknot ele geçirildiği,

Yine şüphelinin üzerinde bulunan sırt çantasında 1.545-TL banknot ele geçirildiği
aşağıdaki fotoğraf ile tespit edilmiştir. Şüpheliye ait olan ve arama sırasında ele geçirilen
paraların tamamının küçük değerlerde ve banknot olarak bulunmuş olması nedeniyle bu
paraların PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile buluşan şüpheli tarafından örgüt
mensuplarına verildiği değerlendirilmektedir.
(şüphelinin çantasında çıkan banknotlar)
Şüphelinin konakladığı Hilton oteli 416 numaralı odada ele geçirilen kırmızı renkli not
defterinin yapılan incelemesinde dosyada mevcut 30.08.2016 tarihli tutanakta ayrıntılı olarak
anlatıldığı üzere,
Resimde ajandanın kapağı görülmekte olup, Kürdistan, PKK, YPG, YDG-H ibarelerinin yer
aldığı, ve kalem ile PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından sıkça kullanılan zafer işaretinin
çizildiği görülmektedir.
PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H ve Cizre YDG-H
içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ve bu şahıslara ait telefon numaralarının not edildiği,
raporda mevcut diğer fotoğraflarda görüleceği üzere şüpheli tarafından PKK/KCK'nın
tarihçesinin not alındığı, ölen örgüt mensuplarına ait bilgiler toplandığı, örgüt mensupları ile
iletişim sağlamak için telefon numaraları ve bilgilerin toplandığı görülmektedir.
Şüphelinin konakladığı Hilton Oteli 416 numaralı odada ele geçirilen şüpheliye ait
Macbook diz üstü bilgisayarın yapılan incelemesinde, YDG-H isimli klasörde 7 kişiden oluşan
PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının yüzü kapalı olarak fotoğraflarının bulunduğu tespit
edilmiştir. Şüpheliye ait İphone marka 5c (A1507) model mobil telefonun yapılan
incelemesinde
numaralı telefon hattından 27.08.2015 tarih saat 06:24
ve 06:30'da şüpheliye gelen mesajlarda "you awake Heval Phil?" ve "The YDG-H woman
turned up at our hotel at 9 lol" şeklinde yazılar bulunduğu, burada şüpheliye PKK/KCK silahlı
terör örgütün kullandığı sıfatlar ile hitap edildiği ve olay tarihinde örgüt mensubu bir kişi ile
buluşacaklarının söylendiği, yine şüpheliye ait Vice_00122 seri numaralı Sandisk marka hafıza
kartının yapılan incelemesinde Diyarbakır ili sur ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü
üyelerinin yüzleri kapalı şekilde eylem yaptıkları anlara ait fotoğrafların bulunduğu tespit
edilmiştir.
Şüpheli ile birlikte hareket ettiği anlaşılan diğer şüpheli Philip Pendlebury'den ele
geçirilen hard disk ve hafıza kartalı içerisinde tespit edilen ve aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacak
görüntülerin bir çoğuna şüphelinin PKK/KCK terör örgütü mensupları ile birlikte çatışma
bölgesinde, üzerinde kurşun geçirmez yelek ve başlık ile fotoğrafının bulunduğu, yine örgüt
mensubu olan ve yüzü kapalı haldeki kişiler ile konuşurken çekilmiş videoların bulunduğu
görülmüştür.
Şüphelinin, elinde silah olan örgüt mensubu ile çekilen görüntüsü.
Şüphelinin örgüt mensubu ile konuşurken çekilen görüntüsü
Şüphelinin 2015 yılı Ağustos ayında Diyarbakır il genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütü
mensupları tarafından hendek kazma ve güvenlik kuvvetlerine silahlı- bombalı saldırı olaylarını

gerçekleştirdikleri bölgelerde örgüt mensupları ile birlikte hareket ettiğine
eylemleri görüntü kaydına aldığına dair fotoğraflar

ve yapılan

Dosyada mevcut 28.09.2015 tarihli inceleme raporlarında şüphelilerden ele geçirilen
bilgisayar ve harici depolama birimlerinde elde edilen görüntülerde, yukarıda örnekleri
gösterilen fotoğraflar gibi şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü ve bileşeni olan YDG-H
mensupları ile birlikte çekilen çok sayıda video ve fotoğrafın bulunduğu, örgüt üyeleri ile
yapılan röportajların olduğu, Sur ilçesinde yaşanan çatışmalara ilişkin kayıtlar yapıldığı tespit
edilmiştir.
Ayrıca şüphelinin twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde Jake HANRAHAN olarak kayıtlı
twitter hesabından (https://twitter.com/Jake_Hanrahan/media) silahlı terör örgütü
PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği cebir ve şiddet eylemlerini meşru gösteren, öven ve teşvik eden
paylaşımlarda bulunduğu,
Yukarıda gösterilen paylaşımlarda şüphelinin, 26.08.2015, 23.08.2015, 30.08.2015,
05.06.2015 ve 07.08.2015 tarihlerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından ülkemizin çeşitli
yerlerinde gerçekleştirilen silahlı ve bombalı eylemleri, sanki ülke içerisinde bir savaş varmış
ve terör örgütü tarafından meşru olarak kurulan bir devlet ülkemize karşı savunuluyormuş gibi
anlatarak, örgütün gerçekleştirdiği eylemleri haklı ve meşru göstermek suretiyle terör örgütü
propagandası yaptığı tespit edilmiştir.
Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen deliller ve üzerine atılı suçlama ile ilgili şüphelinin
tercüman vasıta ile alınan savunmasında: Ben 1990 yılında İngiltere'nin London şehrinde
doğdum. Geçimimi gazetecilik yaparak sağlamaktayım. Pasaportum bulunmaktadır. Daha
önce Türkiye'ye 2 defa hava yolu ile geldim. Güvenlik güçleri tarafından daha önce hiç gözaltına
alınmadım.
Ben 22.08.2015 günü Phılıp John PENDLEBURY ile birlikte Turkish Airlines isimli firmaya
ait uçak ile İngiltere'den İstanbul'a buradan da aktarmalı olarak birlikte çalışmakta olduğumuz
Mohammed İsmael RASOOL isimli şahıs ile birlikte Mardin iline gittik. Mardin ilinde ise birlikte
yakalandığımız A.D.’nin kullanmakta olduğu
plaka sayılı beyaz renkli bir araç ile
Şırnak ili Cizre ilçesine geçtik. Cizre ilçesine gitmekteki amacımız yaşanan iç karışıklığı haber
yapmak ve burada yaşayan vatandaşların hangi koşullarda yaşadığını belgesel yapmak içindir.
Hatırladığım kadarı ile 25.08.2015 günü yine birlikte yakalandığımız A.D. isimli şahsın
kullanmakta olduğu
plaka sayılı araç ile birlikte Diyarbakır iline geldik. Diyarbakır
ilinde yakalanmış olduğumuz Hilton Hotel’inde kalmaya başladık. Daha sonra Diyarbakır Şehir
merkezinde ve tam olarak yer ve mıntıkasını bilmediğimiz bölgelerde yaşayan insanların hayat
şartlarını ve yaşam tarzlarını çekmeye başladık. Bu çekim yaptığımız yerlerde yüzü kapalı ve
ellerinde silah bulunan şahıslar vardı. Bu şahısları kullanmakta olduğumuz kameralar ile
kaydetmeye başladık. Benim IŞİD ve PKK örgütü ile ilişki ve irtibatım yoktur. Görüntüye almış
olduğum şahısları da tanımam. Phılıp John PENDLEBURY isimli şahıs benim meslektaşımdır.
İngiltere'de kendisi ile aynı şirkette çalışmaktayım. Mohammed İsmael RASOOL isimli şahıs ise
her zaman birlikte çalıştığımız ve bize tercümanlık yapan şahıstır. Abdurrahman DİREKÇİ isimli
şahsı daha önceden tanımam. Kendisi sadece bizi 73 AF 736 plaka sayılı aracı ile Cizre ilçesine
götürdü ve oradan da Diyarbakır iline getirdi. Benim bu şahıslar ile örgütsel ilişki ve irtibatım
yoktur.
Konaklamış olduğumuz Hilton Gardenİnn Hotel 416 nolu odamda yapılan aramada,
şahsıma ait olan Ajanda içeriğinde bulunan ve PKK/KCK terör örgütü ve yapılanmaları, terörist

başı Abdullah ÖCALAN, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetleri, yasadışı DHKP/C,
TKP/ML Terör örgütleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının bilgileri bulunmaktadır.
Muhabirlik işi ile uğraşmaktayım. Araştırma yaptığım örgüt isimlerini, örgüt liderlerini ve
amaçlarını bilmek zorundayım. Bu yüzden yapılan aramada ele geçirilen Ajanda’ma yapmış
olduğum bu araştırmaları yazmaktayım.
Ajandama kaydetmiş olduğum “YDG-H Members İn Cizre Seyfi Sels YDG-H newspaper
” şeklindeki notu Cizre ilçesinde bulunan yerel muhabirlerden aldım.
Ajandama kaydetmiş olduğum numaralar orada bulunan yerel muhabirlere aittir. Bu şahıslar
YDG-H üyesi değildir. Ben bu şahısların numaralarını Ajandama kaydettim fakat şimdiye kadar
kendileri ile hiç irtibat kurmadım. Bu şahıslar ile örgütsel ilişki ve irtibatım bulunmamaktadır.
İfademi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan avukatımın ve Tercümanın hazurunluğunda
ifademi verdim. Benim herhangi bir yasa dışı örgüt veya örgütlerle bağlantım yoktur" şeklinde
beyanda bulunduğu görülmüştür.
Her ne kadar şüpheli alınan savunmasında örgüt üyelerini tanımadığını, geçimini
gazetecilik yaparak sağladığını, bölgede yaşayan halkın yaşam şeklini göstermek ve yaşanan iç
karışılıklığı anlatmak için belgesel yaptığını, ele geçirilen not defterinde yazılı bilgileri örgüt ile
ilgili araştırma yaptığı için topladığını beyan etmiş ise de, şüpheliye ait twitter hesabından
yapılan paylaşımlar, ele geçirilen fotoğraf ve videolar, şüphelilerin üzerlerinden ve odalarından
çıkan paralar, bölgede yaşayan ve günlük hayatına devam eden, her hangi bir yasa dışı eylem
yada faaliyette bulunmayan yöre halkına dair hiç bir video yada fotoğraf kaydının şüpheli
tarafından toplanmamış olması, yalnızca örgüt mensubu olan kişiler ile buluşması, örgüt
mensuplarının kod isimlerini bilmesi ve not etmesi, terör örgütüne dair alınan notlarda
kürdistan devletinden bahsedilmesi, Diyarbakır ilinde doğrudan örgüt mensupları tarafından
karşılanmaları ve örgüt tarafından dost unsur olarak görülerek herhangi bir saldırıya maruz
kalmadan onlarla beraber hareket etmelerine izin verilmesi, gazeteci olarak tespit ettiği
hususları twitter hesabından yayınlarken örgüt üyeleri tarafından gerçekleştirilen cebir ve
şiddet eylemlerinin haklı göstermesi birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin ifadesinde
anlattığı şekilde amacının bölgede yaşayan halkın yaşam şeklini ve yaşanan iç karışıklığı
görüntülemek olmadığı, şüpheli tarafından sadece terör örgütü mensupları ile görüşüldüğü ve
yalnızca onlar tarafından gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerle ilgili görüntü kaydı yapıldığı,
sadece örgüt mensupları ile yapılan röportajların görüntülerinin bulunduğu, bu nedenlerle
şüphelinin bölge halkının yaşam tarzlarını ve hayat şartlarını belgesel yapma kastı ile olay
yerinde bulunduğuna dair savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, şüpheli
tarafından twitter hesabında yapılan paylaşımlar ile Cizre ve Sur ilçelerinde sadece örgüt
mensuplarına ve faaliyetlerine ilişkin çekilen görüntüler birlikte değerlendirildiğinde
şüphelinin, PKK/KCK'nın Türkiye ve kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği yasa dışı eylemleri ve örgütün
ideolojisini medya aracılığı ile dünya basınına ve diğer ülke vatandaşlarına meşru bir savaş
yapılıyormuş gibi anlatmak için görüntü kaydı yaptığı ve bilgi topladığının anlaşıldığı, bu şekilde
şüphelinin silahlı terör örgütüne üye olduğunda dair bir delil bulunmadığından, örgüte bilerek
ve isteyerek yardım etme suçunu işlediği,
Yine şüphelinin sırt çantasında ve konakladığı otel odasında ele geçirilen çok miktardaki
banknotlar ve şüphelinin yalnızca örgüt mensupları ile görüşmesi birlikte değerlendirildiğinde,
şüphelinin yanında getirdiği paraları görüştüğü örgüt mensuplarına vermek suretiyle üzerine
atılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunu işlediği,
Yine yukarıda belirtilen tarihlerde şüphelinin kendisine ait twitter hesabından yaptığı
paylaşımlarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit eylemlerini meşru

gösterecek yada övecek şekilde yazı ve fotoğraf paylaşmak suretiyle üzerine atılı terör örgütü
propagandası yapmak suçunu işlediği tespit edilmiştir.
ŞÜPHELİ PHILIP JOHN PENDLEBURY'İN ÜZERİNE ATILI SUÇ ve EYLEMLERİ YÖNÜNDEN:
Şüphelinin dosyada mevcut kendisine ait
seri numaralı pasaport içeriğine
göre İngiliz uyruklu olduğu tespit edilmiştir. Şüphelinin alınan savunmasında İngiltere
ülkesinde de faaliyet gösteren fakat genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri New York
eyaletinde bulunan Vice News isimli medya şirketine bağlı muhabirler olarak Philip John
Gingell ile birlikte ülkemizde bulunduğunu beyan etmiştir. Philip John Pendlebury isimli
şüphelinin ülkemize giriş çıkış kayıtlarına ait çizelgeye göre 24.07.2014 tarihinden itibaren (3)
girişinin (2) çıkışının bulunduğu, son girişinin ise 22.08.2015 tarihinde olduğu tespit edilmiştir
Şüphelinin konakladığı Hilton Oteli 424 numaralı odada yapılan aramada ele geçirilen üç
adet harici depolama birimlerinin yapılan incelemelerinde; Diğer şüpheli Philip Gingell'in
bölümünde ve dosyada mevcut 28.09.2015 tarihli üç farklı inceleme raporunda ayrıntılı olarak
anlatıldığı üzere, şüpheli Philip Gingell'ın da içerisinde olduğu PKK/KCK silahlı terör örgütü
mensuplarına ait görüntülerin, örgüt mensupları tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcılarda
kullanılan malzemelerin ve hazırlanmış Molotoflara ait resimlerin, gerçekleştirilen yasa dışı
eylemlere ait video ve fotoğrafların, örgüt mensupları ile yapılan röportajların, örgüt lideri
Abdullah Öcalan'ın ve örgüte ait flamaların, örgülen duvar ve kazılan hendeklere ait
görüntülerin, el bombası ve uzun namlumu silahlara ilişkin resimlerin bulunduğu tespit
edilmiştir.
Şüpheliye ait İphone
model mobil telefonun yapılan incelemesinde, dosyada
mevcut 29.09.2015 tarihli inceleme raporu içeriğine göre 14.01.2015 tarihinde oluşturulmuş
img_4711.jpg isimli dosyada PKK/KCK silahlı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın
posterlerinin bulunduğu toplantıya ilişkin fotoğraf, yine img_4743-img_4744 ve img_4745
isimli PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ellerinde silah olduğu haldeki fotoğrafları,
img_0266.jpg isimli dosyada ölü olarak yerde yatan örgüt mensubunun cenazesine ait fotoğraf
(diğer şüphelinin twitter hesabından propaganda eyleminde kullandığı fotoğraf), yine örgüt
mensuplarına ait bir çok fotoğraf olduğu tespit edilmiştir.
Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen deliller ve üzerine atılı suçlama ile ilgili şüphelinin
tercüman vasıta ile alınan savunmasında:
"Ben 1986 yılında İngiltere Wigan da doğdum. Mancester Üniversitesi Mezunuyum.
Kameraman olarak çalışırım. Pasaportum vardır. Daha önceki yıllarda tahminimce 4 defa
geldim. Uçak yolu ile gelişlerim oldu. Türkiye’ye belgesel ve film yapmak için geldim. Daha önce
güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadım.
Türkiye'ye 22.08.2015 tarihinde Türk Hava Yolları ile önce İstanbul'a aktarmalı olarak da
Mardin iline geldim. Mardin ilinden birlikte yakalanmış olduğumuz Jacop Phılıp Jhon GıngellHanrahan, Mohammed İsmael RASOOL ve A.D. ile birlikte
plaka sayılı araçla
Şırnak ili Cizre ilçesi’ne gittik. Cizre ilçesine gitme amacımız burada yaşayan insanların yaşam
tarzlarını belgesel yapmak için kısa bir film çekmekti. 25.08.2015 günü yine birlikte
yakalandığımız Jacob Phılıp Jhon Gıngell-Hanrahan, Mohammedİsmael RASOOL ve A.D. ile
birlikte
plaka sayılı araçla Diyarbakır iline geldik. Diyarbakır iline gelme amacımız
ise Kürt geleneği ve adetlerini, burada yaşayan insanların ne şekilde bir yaşam tarzlarının
olduğunu görebilmek için film çekmekti. Yaklaşık 2 gece kadar burada film çekme işi ile
uğraştık.

Benim IŞİD ve PKK terör örgütü ile ilişki ve irtibatım yoktur. İhbarda belirtildiği gibi
herhangi bir kuruma bombalı saldırı yapması için kimseyle irtibata geçmedik veya bu eylemi
gerçekleştirmesi için herhangi bir şahıs ile görüşmedik. Böyle bir durum söz konusu değildir.
Jacop Phılıp Jhon Gıngell Hanrahan isimli şahsı İngiltere'den aynı işi yaptığımızdan ve aynı
firmada çalıştığımızdan dolayı tanımaktayım. Mohammed İsmael RASOOL isimli şahsı geçmiş
tarihlerde Irak ülkesinde belgesel çekimi yaptığımız zamandan bu yana tanımaktayım. A.D.
isimli şahsı ise daha önceden tanımamaktayım, kendisini ilk defa Mardin ilinde bizi Cizre
ilçesine götüreceği zaman gördüm. Benim bu şahıslar ile örgütsel ilişki ve irtibatım yoktur.
İngiltere'de çalışmakta olduğum VİCE NEWS isimli şirkette yaklaşık 4-5 yıldır Savaş
Muhabiri olarak görev yapmaktayım. Ben Suriye, Irak, Ukrayna, Afganistan gibi karışıklığın ve
savaşın olduğu bölgelerde şirketimin talimatı doğrultusunda burada yaşayan halkın yaşam
tarzlarını kameraya almak için gitmekteyim. Türkiye'ye de bu amaçla geldim. Çekim yaptığım
kamera görüntülerindeki yüzü kapalı şahısları savaş muhabiri olduğum için kaydettim. Ben bu
şahısların herhangi bir örgüte bağlılığının olduğunu bilmiyorum. Bu şahıslar ile yapmış
olduğumuz röportajlarda bölgede yaşanan bu sıkıntıların neden olduğunu, neden bu şekilde
davrandıklarını soruyoruz ve karşılıklı sohbet ediyoruz. Aslında ben sadece kameraman olarak
bu şirkette görev yapmaktayım. Yapılan röportajları sadece kameraya almak ile görevliyim.
Benim yapılan röportajlar ile ilişkim yoktur. Benim Türkiye’de herhangi bir örgüt ile ilişki ve
irtibatım yoktur. Konu hakkında anlatacaklarım bunlardan ibarettir. İfademi hiçbir baskı ve
tesir altında kalmadan avukatımın ve Tercümanın hazurunluğunda ifademi verdim. Benim
herhangi bir yasa dışı örgüt veya örgütlerle bağlantım yoktur, İfademe ekleyeceğim başka bir
husus yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu görülmüştür.
Her ne kadar şüphelinin alınan savunmasında örgüt üyelerini tanımadığını, geçimini
kameramanlık yaparak sağladığını, bölgede yaşayan halkın yaşam şeklini göstermek için kısa
film çekmek üzere kameraman olarak görevli geldiğini, savaş muhabiri olduğu için yüzü kapalı
kişiler ile röportajı kayda aldığını beyan etmiş ise de, şüphelinin diğer şüpheli Philip Gingell ile
birlikte hareket etmesi, şüpheliler tarafından bölgede yaşayan ve günlük hayatına devam
eden, her hangi bir yasa dışı eylem yada faaliyette bulunmayan yöre halkına dair hiç bir video
yada fotoğraf kaydının yapılmaması, yalnızca örgüt mensubu olan kişiler ile buluşması,
Diyarbakır ilinde doğrudan örgüt mensupları tarafından karşılanmaları ve örgüt tarafından
dost unsur olarak görülerek herhangi bir saldırıya maruz kalmadan onlarla beraber hareket
etmelerine izin verilmesi birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin ifadesinde anlattığı şekilde
amacının bölgede yaşayan halkın yaşam şeklini gösteren kısa film yapmak olmadığı, şüpheli
tarafından sadece terör örgütü mensupları ile görüşüldüğü ve yalnızca onlar tarafından
gerçekleştirilen yasa dışı eylemlerle ilgili görüntü kaydı yapıldığı, sadece örgüt mensupları ile
yapılan röportajların görüntülerinin bulunduğu, bu nedenlerle şüphelinin bölge halkının yaşam
tarzlarını ve hayat şartlarını belgesel yapma kastı ile olay yerinde bulunduğuna dair
savunmasına itibar edilmesinin mümkün olmadığı, şüphelinin PKK/KCK'nın Türkiye ve kuzey
Irak'ta gerçekleştirdiği yasa dışı eylemleri ve örgütün ideolojisini medya aracılığı ile dünya
basınına ve diğer ülke vatandaşlarına meşru bir savaş yapılıyormuş gibi anlatmak için görüntü
kaydı yaptığı ve bilgi topladığının anlaşıldığı, bu şekilde şüphelinin silahlı terör örgütüne üye
olduğunda dair bir delil bulunmadığından, üzerine atılı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme
suçunu işlediği tespit edilmiştir.

ŞÜPHELİ MOHAMMED İSMAEL RASOOL'UN ÜZERİNE ATILI SUÇ VE EYLEMİ YÖNÜNDEN,
Şüphelinin dosyada mevcut kendisine ait
seri numaralı pasaport fotoğrafına
göre Irak uyruklu olduğu Bağdat yönetimine bağlı bölgede yaşadığı tespit edilmiştir. Şüphelinin
uyruğu ve alınan savunmasında gazetecilik yapan diğer şüpheliler John ve Jacob'a tercümanlık
yaptığını beyan etmesi nedeniyle Kürtçe dilini bildiği değerlendirilmektedir. Yine dosyada
mevcut hudut kapısı giriş-çıkış çizelgesi içeriğine göre şüphelinin 2010 yılı Ocak ayı ile 2015 yılı
Temmuz ayı arasında ülkemize (20) girişinin, (19) çıkışının bulunduğu, son girişinin 20.07.2015
tarihinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin üzerinde bulunan sırt çantasında ele geçirilen Nostalgia İstanbul yazılı not
defterinin yapılan incelemesinde, dosyada mevcut 22.12.2015 tarihli İnceleme ve
Değerlendirme Tespit Tutanağında ayrıntıları belirtildiği üzere, 3 numaralı resimde belirtilen
sayfada PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait olduğu değerlendirilen kod isimleri, 6
numaralı resimde belirtilen sayfada PKK/KCK yürütme organı bileşeni olan DTK'nın yöneticisi
olduğu yazılmış Ş.D. isimli not, 22 numaralı resimde PKK/KCK terör örgütünün Irak ve Suriye'de
bulunan kollarından biri olan YPG'li örgüt mensuplarının yol kenarlarında nasıl konuşlandığına
dair basit kroki, 23 numaralı resimde tank ve mesafe ibareleri yazılı saldırı şeması, 42 numaralı
fotoğrafta belirtilen sayfada isimlerin ve altında "peace mothers" barış anneleri yazılı not, 43
numaralı sayfada PKK/KCK silahlı terör örgütü bileşeni olan YPG mensuplarının kod isimleri ve
telefon numaralarının yazılı olduğu notların, diğer sayfalarda yine örgüt mensuplarına ait kod
isim yada telefon numarası gibi ibarelerin bulunduğu tespit edilmiş, elde edilen notlar bütün
olarak değerlendirildiğinde şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile irtibat
içerisinde olduğu, onlara ait kod isimlerini bildiği ve irtibat sağlamak için telefon numaralarına
sahip olduğu anlaşılmıştır.
Şüpheliye ait İphone marka
model cep telefonunun yapılan incelemesinde,
dosyada mevcut 28.09.2015 tarihli inceleme raporunda ayrıntılı olarak anlatıldığı üzere,
PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen sokak eylemlerine ve örgüt
mensuplarına ait fotoğraf ve videoların, örgüt lideri Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan
örgüt mensuplarının fotoğraflarının olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin olay tarihinde konakladığı Hilton oteli 408 numaralı odada ele geçirilen diz
üstü bilgisayarın yapılan incelemesine ilişkin dosyada mevcut 04.08.2015 tarihli raporda
ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, şüphelinin bilgisayarında
@hotmail.co.uk
adresinden
@todayszaman.com adresine gönderilen bir elektronik postanın
bulunduğu, alıcıya ait elektronik posta adresinin kayıtlı olduğu Today's Zaman isimli şirketin,
667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyeti dolayısıyla
kapatıldığı, göndericiye ait elektronik posta adresinin ise İstanbul ilinde bulunan Fatih
Üniversitesinde sosyoloji profesörü olarak görev yapmış kişinin adına kayıtlı olduğu
anlaşılmıştır.
Yine şüpheliye ait bilgisayarda Microsoft Office belgesi formatında ele geçirilen "Rojava
interviews translations", The Regime precense in Rojava and the new wave of FSA" ve Thi
Shiite revenge of 90's uprising the islamic state" isimli dosyalarda PKK/KCK silahlı terör örgütü
mensupları tarafından, Irak ülkesinde yaşananlarla ilgili yazılan yazılar içerdiği ve terör
örgütünün ideolojik yapısı ve eylemlerindeki amaçların anlatıldığı, ayrıca örgüt mensuplarının
ve örgüt flamalarının bulunduğu fotoğraflar tespit edilmiştir.
Şüphelinin bilgisayarında Microsoft Office belgesi formatında ele geçirilen vice-news uk-invoice isimli dosyalar içerisinde Vice News isimli haber şirketinin İngiltere Londra'da
bulunan alt şirketi tarafından şüpheliye 2.450$ ödeme yapıldığı, bu ödemelerin ise ülkemizde

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aidiyeti nedeniyle kanun hükmünde kararname ile
kapatılmasına karar verilen BANK ASYA aracılığı ile gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Burada
şüphelinin PKK/KCK tarafından gerçekleştirilen eylemler hakkında diğer şüpheliler tarafından
haber yapılarak örgütün uluslararası medyada meşru gösterilmesi için görüntüler ve
röportajlar hazırlanırken, aynı zamanda Fetö/Pdy terör örgütüne ait ve ülkemizde İngilizce
olarak yayın yapan Today's Zaman gazetesi ile irtibat sağladığı ve Vice News isimli medya
şirketinden tercümanlık yapması ile ilgili alacağı ödemeyi yine Fetö/Pdy terör örgütüne ait
Bank Asya aracılığı ile temin ettiği, bu nedenle şüphelinin her iki terör örgütü ile bağlantı
içerisinde olduğu görülmektedir.
Şüphelinin bilgisayarında ele geçirilen "nationalism paper " isimli dokümanda Türk
medyasında artan kürt düşmanlığı ile ilgili olarak Rojava isimli yerdeki kürt yönetimine acil
yardım edilmesi gerektiğine dair bir yazı olduğu, yazı içeriğinde kürtlerin ırak ülkesinde
kendilerine ait bir rejimi YPG ve PYD yardımı ile kurmak istediklerini, bunların KHC (kurdish
high council) tarafından organize edildiğini, fakat Rojava denilen toprakların Türk unsurları
tarafından kuşatıldığını ve burada büyük bir kürt popülasyonu yaşadığında dair bilgilere yer
verildiği tespit edilmiştir.
Şüphelinin olaylarla ilgili alınan savunmasında;
"1990 yılında Irak Süleymaniye’de dünyaya geldim. Liseye kadar olan Irak Erbil ilinde
tamamladıktan sonra üniversite öğrenimimi İstanbul ilinde bulunan Fatih Üniversitesi’nde
Uluslar arası İlişkiler Bölümünde okumaktayım. Aynı anne ve babadan olma toplam 6 kardeşiz.
Irak ülkesinden alma pasaportum bulunmaktadır. Türkiye’de okuduğum çok defa giriş ve çıkış
yaptım. Türkiye’de şimdiye kadar hiç gözaltına alınmadım.
Ben birlikte yakalanmış olduğumuz Phılıp Jhon PENDLEBURY ve Jacob Phılıp Jhon
Gıngell-Hanrahan isimli şahısları geçmiş tarihlerde Kuzey Irak’ta birlikte çekim yapmamdan ve
bu şahıslara tercümanlık yapmamdan dolayı tanımaktayım. Yine bu şahısların Türkiye'ye çekim
yapmak amacıyla geleceklerini öğrenmem üzerine 22.08.2015 günü İstanbul ili Atatürk hava
limanında buluştuk. Bu şahıslar ile buluştuktan sonra Türk Hava Yollarına ait uçak ile Mardin
iline gittik. Mardin iline gittikten sonra Phılıp Jhon Gıngell-Hanrahan isimli şahıs bana birlikte
yakalandığımız A.D.yi aramamı ve kendisinin bize şoförlük yapacağını söylemesi üzerine ben
de A.’ı aradım ve Mardin hava alanına gelmesini söyledim. A. yaklaşık 15 dakika kadar sonra
plaka sayılı beyaz renkli Ford Connect marka araç ile geldi ve bizi hava
limanından aldı. Mardin ilinden bu araç ile birlikte Şırnak ili Cizre ilçesine gittik. Cizre ilçesine
gittikten sonra PhılıpJhon PENDLEBURY ve Jacob Phılıp Jhon Gıngell-Hanrahan isimli şahıslar
ilçede açılan hendekler ve kurulan barikatların çekimini yapmaya başladı. Ben de kendilerine
Cizre ilçesinde yaşanan sorunları ve bana sormuş oldukları soruları tercüme ettim.
Tam olarak hatırlamıyorum ancak 25.08.2015 günü yine birlikte yakalanmış olduğumuz
A.D.’nin sevk ve idaresindeki
plaka sayılı araç ile birlikte Diyarbakır’a geldik.
Diyarbakır iline geldikten sonra Hilton Hotele yerleştik. Otele yerleştikten sonra biraz dinlendik
ve akşam üzeri Diyarbakır ilinde dolaşmaya çıktık. Tam olarak yerini bilmiyorum ancak bir
cadde üzerinde polisler sokak arasında bulunan eylemci gruba müdahale ediyordu.
Bunun üzerine birlikte yakalandığımız Phılıp Jhon PENDLEBURY ve Jacob Phılıp Jhon
Gıngell-Hanrahan isimli şahıslar bu sokak içerisine girerek çekim yapmaya başladı. Bu sokak
içerisinde yüzleri kapalı genç yaşta insanlar slogan eşliğinde polislere taş atıyorlardı ve polisler
de bu gruba yönelik gazlı müdahalede bulunuyorlardı. Tam olarak hatırlamıyorum ancak çekim
yapan arkadaşlarım eylem içerisinde bulunan gruba yönelik “Neden Böyle Yapıyorsunuz”
şeklinde sorular yöneltti ve ben de tercüme ettim. Eylemci grup ile aralarında kısa bir diyalog

yaşandı. Ancak şu anda ne konuşulduğunu tam olarak hatırlamıyorum. Diyarbakır ilini tam
olarak bilmediğim için hangi sokakta çekim yaptığımızı bilmiyorum. Daha sonra buradan
ayrılarak tekrar kalmakta olduğumuz otele döndük.
27.08.2015 günü sabah Jacob Phılıp Jhon Gıngell-Hanrahan isimli şahıs bana
Diyarbakır’da bulunan bir bayanın numarasını verdi ve onu aramamı ve buluşmak istediğimizi
söylememi istedi. Ben de bu şahsı aradım ve Saat:16.00 sıralarında Green Park Otel’in hemen
karşısında saçlarını sarıya boyatmış, 1.60 boylarında, kilolu üzerinde mavi renkli kot pantolon
ve rengini hatırlayamadığım tişörtlü bir bayan ile buluştuk. Ben bu bayanın ismini veya kod
ismini bilmiyorum. Daha sonra bu bayan bize ben size rehberlik edebilirim, sizi gezdirebilirim
dedi ve birlikte tam olarak yerini bilmiyorum ancak bizi dar sokaklar ve hendekler bulunan
sokaklara götürdü. Burada bir müddet Phılıp Jhon PENDLEBURY ve Jacob Phılıp Jhon GıngellHanrahan isimli şahıslar çekim yaptı ve yüzleri kapalı iki bayan ve yine yüzü kapalı, belinde
tabanca bulunan bayan ile röportaj yaptılar. Bu röportajda yüzü kapalı şahıslara neden bu
şekilde barikat kurduklarını sordular. Yüzü kapalı şahıslar da biz burada halkımızı koruyoruz
şeklinde yanıt verdiler. Röportaj bittikten sonra sokak içerisinde bulunan eylemci gruplar bize
siz artık gidebilirsiniz dediler ancak biz gitmedik ve bu bölgede bir müddet daha beklemeye
başladık. Hava karardıktan sonra eylemler başladı ve polisler bu gruba yönelik gazlı
müdahalede bulundular. Biz de bu müdahaleleri ve eylemleri kamera ile kayıt altına almaya
başladık. Eylemci gruplar içerisinde yaklaşık 3 şahsın elinde silah bulunmaktaydı ancak biz bu
silahları kullandıklarını görmedik. Olaylar sakinleştikten sonra Phılıp Jhon PENDLEBURY ve
Jacob Phılıp Jhon Gıngell-Hanrahan isimli şahıslar çekim yapamayacaklarını düşünerek
bölgeden ayrıldık ve bir lokantada yemek yedikten sonra kalmakta olduğumuz otele gittik.
Otelin önüne gittiğimizde polisler bizi yakaladılar ve kaldığımız odalarda arama yaparak bizi
Müdürlüğünüze getirdiler.
Birlikte yakalanmış olduğumuz PhılıpJhon PENDLEBURY ve Jacob Phılıp Jhon GıngellHanrahan isimli şahısları yukarıda da belirttiğim gibi tercümanlık yapmamdan dolayı
tanımaktayım. Benim bu şahıslar ile iş dışında herhangi bir ilişki ve irtibatım bulunmamaktadır.
Benim herhangi bir örgüt ile ilişki ve irtibatım bulunmamaktadır. Bu şahıslar ile örgütsel ilişki
ve irtibatım yoktur. Benim konu hakkında anlatacaklarım bunlardan ibarettir. İfademi hiçbir
baskı ve tesir altında kalmadan avukatımın ve Tercümanın hazurunluğunda ifademi verdim.
Benim herhangi bir yasa dışı örgüt veya örgütlerle bağlantım yoktur, İfademe ekleyeceğim
başka bir husus yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
Şüphelinin alınan savunmasında beyan ettiği üzere 2015 yılı Ağustos ayıda Diyarbakır ili
genelinde PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından hendek kazma ve güvenlik kuvvetlerine
bombalı/silahlı eylemler yapıldığı, buna ilişkin bir çok soruşturma yapıldığı, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2015/29359 sayılı soruşturmasında 21.08.2015 tarihinde terör
örgütü adına il merkezinde hendek kazan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı, bu nedenle
şüpheli Mohammed İsmael Rasool'un, anılan hendek kazma ve çatışma olaylarının olduğu
dönemde diğer şüpheliler ile birlikte Diyarbakır il merkezinde dolaşarak örgüt mensuplarının
yanına gittiği anlaşılmaktadır.
Yukarıda tespit edilen ve şüphelinin üzerinde ve konakladığı odasında ele geçirilen
bilgisayar ve cep telefonunda bulunan belgeler, kayıt ve fotoğraflar, dijital dokümanlar, para
transferlerine ait kayıtlar, diğer şüphelilerin üzerlerinde ve odalarında ele geçirilen malzeme
ve deliller ile alınan savunmaları, şüpheliler John ve Jacob'un ülkemize gelişlerinden itibaren
programlarını organize etmesi ve onların PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları ile
buluşmalarını sağlaması, kendisine ait not defterinde örgüt mensuplarına ait bilgilerin

bulunması, şüphelilerin çatışma olayları yaşandığı bir dönemde örgüt mensupları ile görüşmek
üzere geldikleri Diyarbakır ilinde doğrudan örgüt mensupları tarafından karşılanmaları ve
örgüt tarafından dost unsur olarak görülerek herhangi bir saldırıya maruz kalmadan
beraberlerinde hareket etmelerine izin verilmesi, şüphelinin taraflar arasındaki konuşmaların
tercümesini yapması birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün
ülkemizde gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyet ve eylemlerini, özellikle Diyarbakır ilinde 2015 yılı
Ağustos ayında yaşanan olayları diğer şüpheliler ile birlikte görüntülediği, yapılan eylemleri
uluslararası basın organlarında haklı gösterecek şekilde haber yapılmasını sağlamaya çalıştığı,
ele geçirilen belgelerde şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün gerçekleştirmek istediği
amacı haklı gösterecek şekilde yazılı belgeler hazırladığı, şüphelinin PKK/KCK silahlı terör
örgütünün emri ve talimatları doğrultusunda örgüt üyesi olarak hareket ettiğine dair bir delil
elde edilememiş olması nedeniyle üzerine atılı örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek
suretiyle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tespit edilmiştir.
Her ne kadar şüpheli, İngiltere ülkesinde de faaliyet gösteren fakat genel merkezi
Amerika Birleşik Devletleri New York eyaletinde bulunan Vice News isimli medya şirketine
bağlı muhabirler olan diğer şüpheliler Jacob ve Philip için tercümanlık yaptığını beyan etmiş ise
de aramada ele geçirilen bilgisayarında bulunan belgelerin tek başına tercümanlık ile ilgisi
olmadığı ve şüphelinin de diğer şüpheliler gibi örgüt faaliyetleri kapsamında bilgi ve belgeleri
terör örgütünün eylemlerini meşru ve haklı göstermek üzere topladığı anlaşıldığından,
savunmasının bu kısmına itibar edilmemiştir.
ŞÜPHELİ A.D.'NİN ÜZERİNE ATILI SUÇ VE EYLEMLERİ YÖNÜNDEN:
Şüphelinin Şırnak ili Cizre ilçesinde ikamet ettiği, olay tarihinden bir kaç gün önce
İstanbul ilinden gelen diğer şüphelileri Mardin hava limanından kendisine ait
plakalı aracı ile alarak önce Cizre ilçesine getirdiği, burada diğer şüphelilerin PKK/KCK
terör örgütü adına yasa dışı eylemler yapan ve güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren örgüt
mensupları ile görüşmelerini sağladığı, daha sonra 26.08.2015 günü diğer şüphelileri alarak
Diyarbakır il merkezinde bulunan Hilton oteline getirdiği, yine diğer şüphelilerin yukarıda
anlatıldığı üzere örgüt mensupları ile görüşmelerini örgüt hakkında bilgi almalarını ve
gerçekleştirilen eylemlerle ilgili kamera kaydı yapmalarını sağladığı tespit edilmiştir.
Şüpheliye ait
plakalı araçta ele geçirilen Vice 01145 seri numaralı Sandisk
marka hafıza kartında, Diyarbakır ili Sur ilçesinde bulunan evlerin duvarlarında yazılı YDG-H
terör örgütü simgelerine ait fotoğraflar bulunduğu, Canon Eos 7D sandisk model 01003 seri
numaralı hafıza kartında yüzü maske ile kapatılmış terör örgütüne mensuplarına ait fotoğraflar
olduğu dosyada mevcut inceleme raporları ile tespit edilmiştir.
Şüpheliye ait Apple İphone Marka 5 (
) model mobil telefonun yapılan
incelemesinde, diğer şüpheliler ile whatsapp üzerinden yaptığı yazışmalarda buluşma yeri ve
zamanı ayarladığı, 22.08.2015 tarihinde "
s.whatsapp.net" kullanıcı ismi ile
kayıtlı kişi ile yaptığı ve yakalanmadan önce cep telefonunda kalan kayıtları sildiği tespit edilen
konuşmalarda,
X ŞAHIS:
Önceki hotele gidecekler
X ŞAHIS:
Ondan sonra onlara hevaller götür
ABDURRAHMAN DİREKÇİ:
cizredekine mi

X ŞAHIS:
X ŞAHIS:
X ŞAHIS:
X ŞAHIS:
X ŞAHIS:
X ŞAHIS:
ABDURRAHMAN DİREKÇİ:

Alo
Geldi mi
Sende mi
Alo
Heval Botan
Onları Heval Botane gönder
Ok

X ŞAHIS:
Valla heval A. dedi ki acil onu arasın. Çünkü o da cizre jake
bekliyorum. Jakin için silopiden gelmiş
ABDURRAHMAN DİREKÇİ:
Tamam. Yanımda zaten.
Şeklinde görüştüğü ve diğer şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile
buluşmalarını sağladığı dosyada mevcut 29.09.2015 tarihli inceleme raporu ile tespit
edilmiştir.
Yine şüpheliye ait mobil telefonda kurulu bulunan facebook messenger uygulamasında
"heval A." isimli kişi ile yaptığı konuşmalarda;
HEVAL A.:
Selam Ben A. amede gittinizmi size heval göndereyim
ilgilensin sizinle
ABDURRAHMAN DİREKÇİ:
Temiz
HEVAL A:
ordamısınız, diyarbakıra gittinizmi, tercümana bu
numarayı ver bir hevaldir size yardımcı olur
ABDURRAHMAN DİREKÇİ:
Tamam, sağol
Şeklinde konuşmaların olduğu ve diğer şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü mensupları ile
buluşmalarını sağladığı dosyada mevcut 29.09.2015 tarihli inceleme raporu ile tespit
edilmiştir.
Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen deliller ve üzerine atılı suçlama ile ilgili şüphelinin
tercüman vasıta ile alınan savunmasında:
Ben 1984 yılında Şırnak ili Cizre ilçesinde doğdum. Aynı anne babadan olma 8 kardeşiz.
Ortaokul 2. Sınıfa kadar Cizre de öğrenim gördüm. Daha sonra maddi imkanlarım olmadığından
okulu bırakıp Cizre Nuh isimli otobüs firmasında muavinlik yapmaya başladım. 2008 yılında
muavinliği bıraktım.2010 yılında ehliyet aldım. Zaman zaman kısa süreli olarak Balıkesir ve
İstanbul illerine gidip Oralarda hamallık, inşaat işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştım. 2008 yılında
evlendim ve 3 çocuk sahibiyim. Şu anda Cizre'de yukarıda belirtmiş olduğum adreste ikamet
ederim. Herhangi bir siyasi parti, sendika veya derneğe üyeliğim bulunmamaktadır. 2010
yılından beri D sınıfı sürücü belgem var, Pasaportum var, yaklaşık olarak 10 yıldır ticari amaçla
Irak ülkesine zaman zaman gidip gelmekteyim. Önceki yıllarda Hatırladığım kadarıyla
31.12.2014 günü Mardin ili Nusaybin ilçesinde sigara kaçakçılığından dolayı şüpheli olarak
yakalandım ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Herhangi bir kod ismim
bulunmamaktadır.
Ben Şırnak ili Cizre ilçesinde bacağım E.B. adına tescilli
plaka sayılı
beyaz renkli Ford Connect marka araç ile taksicilik yaparım. 2014 yılı kış aylarında şu an
beraber yakalandığımız Jacop, Fill olarak hitap ettikleri ve tercümanı Kawa isimli şahıs

amcamın oğlu R.A. aracılığı ile beni buldular. Bir müddet gezeceklerini benim aracımdan
faydalanabileceklerini söylediler. Ben de ücreti mukabili kabul ettim. O tarihte ben kendilerini
(3) gün kadar Cizre içerisinde gezdirdim. Bu şahıslar bizim ilçemize geldikleri zaman Kobani
olayları devam ediyordu. Sürekli eylemler ve çatışmalar oluyordu. Gezerken ben olaya yakın
bir yerde aracımı park edip içerisinde ve ya yakın çevresinde bekliyordum. Çekimleri 3 ile 5
saat arasında sürüyordu. Bazen de hareket halindeki araçtan çekim yapıyorlardı. Bazı
durumlarda ise 5-10 dakikalık çekimler yapıyorlardı. Bu şahıslar Kobani olaylarının en şiddetli
geçtiği, yolların kapalı olduğu sürekli çatışmaların yaşandığı, polislerin gazlı müdahalelerde
bulunduğu dönemde gelip gittiler. (39 Günlük çekimlerin sonunda bana tercüman aracılığı ile
ülkelerine gittiklerini söylediler. Ben kendilerini en son Batman hava limanına bıraktım. Ben bu
şahıslar ile günlüğü 220 Tl den anlaştım. Aracın yakıtını da kendileri alıyorlardı. Ben b şahısları
Batman hava limanına bıraktığım zaman bana anlaştığımız üzere (3) günlük kira parası
ödediler. Bu gezi sırasında ilk anlaştığımız anda bir defa aracımın deposunu doldurdular. (3)
gün boyunca bu yakıt gezmemize yetti. Bu şahıslar Cizre’de Memuzin Otelinde kaldılar. Beni
sabahları arıyorlardı kendilerini otelden alıyordum. B yüzden GSM hattımın numarası
kendilerinde vardı.
Bu yıl geldiklerinde ise geçen yıl benden aldıkları telefon numaramı yanlarında
getirdikleri yeni tercümana vermişler. Yeni tercüman Muhammet isimli şahıs beni hatırladığım
kadarıyla 22 Agustos 2015 tarihinde beni aradı ve geçen yıl Cizre'de gezdirdiğim Jacop isimli
basın mensubunun tekrar geldiğini şu an İstanbul ilinde bulunduklarını, benim kendilerini aynı
gün 18.00 sıralarında Mardin Havalimanından karşılamamı istediler. Ben de verdikleri saatte
Mardin hava limanına geçtim. Saat 18.00 sıralarında uçak iniş yaptı. Ben kendilerini alarak
tekrar Cizre İlçesine götürdüm. Bu sefer Jacop yanında Muhammet isimli tercüman ve bir
kameraman vardı. Kameramanın ismi Fhilip’ti. Ben kendilerini evime davet ettim. Şahıslarda
kabul ederek o gece bizde kaldılar. 23 Ağustos 2015 sabahı kendilerini Memuzin Otele
götürerek yerleştirdim. Eşyalarını odalarına bıraktıktan sonra kendilerini Silopi İlçesine
götürdüm. Yanlarında Kamera, Fotoğraf Makinası, Çelik Yelek, Gaz Maskesi vardı. Ben b
şahısları Silopi İlçesinde Zap Mahallesine bıraktım. Buraya (2) genç şahıs geldi. Getirdiğim
gazeteci, kameraman ve tercümanı alarak mahalle içerisine gittiler. Bende rastladığım bir evin
kapısını çalarak Tanrı misafiri olarak geldiğimi bu evde misafir olup olamayacağımı sordum. Bu
tanımadığım ev sahibi kabul etti. Ben sabaha kadar bu evde misafir oldum. Silopi’ye getirdiğim
şahıslar nereye gittiler kimlerle görüştüler, konakladılarsa kimlerin yanında konakladılar hiç
görmedim. 24. Ağustos 2015 günü sabah 09.00 sıralarında beni cep telefonumdan arayarak
işlerinin bittiğini gidip kendilerini almamı söylediler. Ben kendilerini bırakmış olduğum Zap
Mahallesine gittim. Ancak yollar kazıldığı ve taş ile örülmek sureti ile kapatıldığı için mahalleye
giremedim. Ben Mahallenin girişinde biraz bekledim. Benim getirdiğim (3) şahsı gençten bir
şahıs getirerek aracımın yanına bıraktı.
Biz saat:09.00-10.00 sıralarında Silopi ilçesinden yola çıktık. 15-20 dakika kadar sonra
Cizre ilçesine geri geldik. Ben şahısları otele bırakarak evime gittim. Aynı gün yani 24 Ağustos
2015 tarihinde beni akşam 18.00-19.00 sıralarında cep telefonumdan arayarak otele gelmemi
istediler. Ben hemen otele gittim ve şahısları alarak Cudi Mahallesine bıraktım. Yine yanlarında
Kamera, fotoğraf makinası, çelik yelek, gaz maskesi ve kask vardı. Ben kendilerini Cudi
Mahallesine girişte bulunan boş alana bıraktığım zaman bu şahısları genç bir şahıs karşıladı. Bu
genç normal giyimli, üzerinde silah ve ya başka bir malzeme olmayan bir şahıstı. Yüzü de açıktı.
Bu şahsın kim olduğun sorduğum zaman tercüman olan şahıs benim bir arkadaşımdır dedi. Ben
daha fazla bir şey sormadım. Getirdiğim şahıslar ile onları karşılayan genç şahıs hep birlikte
mahalle içerisine doğru gittiler. Bana şahısları bıraktığım yerde beklememi söylediler. Ben

yakında bulunan ve tanıdığım olan Burhan isimli çevrede Savcı lakabı ile bilinen bakkal
arkadaşımın yanına gittim. Hatırladığım kadarı ile saat 21.00-21.30 sıralarında bakkal
arkadaşım dükkanını kapatarak gitti. Bern de araçta beklemeye başladım. 15-20 dakika kadar
sonra üç şahıs geldiler ve ben kendilerini alıp Çamlıca Lokantasına götürdüm. Orada yamak
yedikten sonra Memuzin Otele giderek şahısları bıraktım. Ben şahısları bıraktıktan sonra evime
gittim. Ben kendilerini otele bıraktıktan sonra ne yaptılar ve ya bir daha otelden çıktılar mı
bilmiyorum.
25.08.2015 günü sabah tam olarak hatırlayamadığım bir vakitte beni yine cep
telefonumdan arayarak otele gelmemi söylediler. Ben otele gittikten ve kendilerini aldıktan
sonra Cudi Mahallesine gittik. Burada şahıslar araçtan inince mahalle içerisine doğru gittiler.
Yanlarında yine aynı malzemeleri vardı. (2) saat kadar sonra tekrar aracın yanına gittikleri hali
ile (3) kişi olarak geldiler. Ben kendilerini araca alarak benim oturduğum Sur Mahallesine gittik.
Orada kazılan yolların fotoğraflarını ve duvarlarda asılı bulunan afişlerin fotoğraflarını çektiler.
Öğle namazından sonra beni telefonumdan arayarak otelden almamı söylediler. Ben
kendilerini otelden aldıktan sonra Kameraman, Gazeteci ve Tercümanı Nur Mahallesine
bıraktım. Yine her zamanki gibi ellerinde kamera fotoğraf makinası çelik yelek gaz maskesi ve
kaskları vardı. Nur Mahallesinde bulunan un fabrikasının biraz aşağısında şahısları araçtan
indirdikten sonra şahıslar mahalle arasına girince ben oradan ayrıldım ve özel işlerimi takip
ettim. Aynı gün gece saat 22.000 sıralarında beni yine cep telefonumdan arayarak çağırdılar.
Şahısları bıraktığım noktadan alarak Çamlıca isimli lokantaya gittik. Yemek yedikten sonra
kendilerini otele bırakıp eve gittim.
26 Ağustos 2015 günü sabah saat 08-09.00 sıralarında beni arayarak kendilerini otelden
almamı istediler Ben otele gidince birlikte kahvaltı yaptık. Baha Diyarbakır’a gideceklerini
söylediler. Hep Birlikte Kameraman, gazeteci ve tercüman yola çıktık. Nusaybin, Mardin
güzergahını kullanarak saat 12.00 sıralarında Diyarbakır iline geldik. Hilton Otele gittik. Hilton
Otelin rezervasyonunu Jacop Cizrede iken internet üzerinden yapmıştı.
Ben otelin 415 numaralı odasına yerleştim. Otele odalarımıza yerleştikten sonra öğle
yemeği yedik. Yemekten sonra Jacop, Kameraman ve tercüman ile birlikte Diyarbakır Sur
mevkisine gittik. Turistik Caddeyi takip ederek Mardin Kapının oradan Melik Ahmet Caddesine
girdik. Burada bulunan Demirtaş Fırını önüne ben aracımı park ettim. Fırıncının yanına gittim.
Şahıslar yanlarına bir kamera, fotoğraf makinası ve gaz maskesi aldılar. Sol tarafta bulunan
mahallenin içerisine gittiler. Şahıslar (2) saat kadar sonra geri geldiler. Şahıslar mahalle arasına
giderken karşılayan olmadı, geri geldikleri zaman da yine yanlarında yabancı bir şahıs yoktu.
Saat geç olduğu için çarşıda biraz dolaşıp yemek aradık ama bulamayınca tekrar Hilton Otele
gittik.
27.08.2015 günü sabah 10.00-11.00 sıralarında kameramanın gözü ağrıdığı için Dağkapı
civarında bir eczaneden bant aldık. Biraz Sur bölgesine yakın yerlerdeki çarşıda araçla gezdik.
Daha sonra Çarşı Karakolunun önünden geçerek Melik Ahmet Caddesine gittik. Ben yer altında
bulunan bir otoparka aracımı bıraktım. Şahıslar yine Demirtaş fırınının karşısında bulunan ara
sokaklardan mahalle içerisine girdiler. Saatini tam hatırlamıyorum ancak gece yarısına yakın
yine (3) kişi olarak gittikleri gibi geri geldiler. Oradan çıkarak Remzi Ciğerci isimli lokantaya
giderek yemek yedik. Daha sonra saat 12’yi geçerken yola çıkarak Hilton Otel önüne
geldiğimizde bize polis olduklarını söyleyen ve kimliklerini gösteren polisler tarafından
durdurulduk. Bize yakalama kararını ve arama kararını okuduktan sonra odalarımızı aradılar.
Daha sonra bizi şu an bulunduğumuz emniyet binasına getirdiler. Benim Diyarbakır iline
gelişim sadece para kazanmak maksatlı idi. Buda bu şahıslara aracımı kiralayıp, kendilerine
şoförlük yapmam şeklinde oldu. Bunun dışında bu şahıslar ile herhangi bir ilişki ve irtibatım

bulunmamaktadır. Kendilerinin nerelere gittiğin bilmem. Zaten beni araçtan indikten sonra
yanlarına almıyorlardı. Devamlı 3 şahıs birlikte geziyorlardı.
Benim gerek DAEŞ gerekse de PKKM/KCK terör örgütü ile herhangi bir ilişiğim
bulunmamaktadır. Ben şimdiye kadar bu örgütlerin içerisinde ve ya bu örgütlerin faaliyetleri
arasında bulunmadım Bu örgütler ile birlikte hareket etmedim. Biz polisler tarafından
yakalanmamış olsaydık Pazar günü yani 30.08.2015 günü Diyarbakır’dan ayrılacaktık. Ama o
tarihte nereye gidecektik henüz söylememişlerdi.
İfademi hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan avukatımın ve Tercümanın
hazurunluğunda ifademi verdim. Benim herhangi bir yasa dışı örgüt veya örgütlerle bağlantım
yoktur, İfademe ekleyeceğim başka bir husus yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu tespit
edilmiştir.
Her ne kadar şüpheli alınan savunmasında, diğer şüphelilerin kimler ile görüştüklerini
bilmediğini ve araçtan aşağı inerek onların yanında gitmediğini beyan etmiş ise de, şüpheliye
ait telefonda ele geçirilen ve şüpheli tarafından silinmiş olan yukarıdaki görüşmelerde
şüphelinin, diğer şüpheliler için örgüt adına kimlerle görüşeceklerini ayarladığı tespit
edildiğinden savunmasının bu bölümüne itibar edilmemiştir.
Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği şekilde şüphelinin, dosyadaki diğer şüphelilerin
PKK/KCK terör örgütünün yaptığı eylem ve ideolojisinin tanıtılması amacıyla alınacak görüntü
kayıtları ve röportajları yapmalarında onlara Türkiye içerisinde yardımcı olduğu, örgüt adına
kimlerle görüşeceklerini ayarladığı, şüphelilerin ülke içerisinde seyahat etmelerinde onlara
yardımcı ettiği, şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olduğuna ilişkin
dosya kapsamında bir delil elde edilemediğinden eyleminin, örgüte üye olmamakla birlikte
örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçunu oluşturduğu, bu suretle üzerine atılı suçu
işlediği tespit edilmiştir.
Toplanan delillere, alınan şüpheli savunmalarına, yapılan incelemelere, düzenlenen
raporlara ve tüm dosya kapsamına göre, şüpheliler Phılıp John Pendlebury ve Jacop Philip John
Gıngell Hanrahan'ın Vice News isimli medya şirketine adına gazeteci ve kameraman sıfatı ile
ülkemize giriş yaptığı, bu sırada diğer şüpheli A.D.'nin yukarıda tespit edilen whatsapp
konuşmalarında bu şüphelileri Cizre ilçesine götüreceğine ve hangi otele yerleştireceğine dair
görüşmeler yaptığı, şüpheli Mohamed İsmael Rasool'ün de İstanbul ilinde şüpheliler ile
buluşarak birlikte Mardin iline geldikleri, şüpheli Abdurrahman'ın onları alarak Cizre ilçesine
ve oradan da Diyarbakır iline getirdiği, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile görüşmelerini sağladığı,
burada şüpheliler Mohammed, Jacop ve John tarafından terör örgütü üyeleri ile görüşüldüğü,
onların yasa dışı eylemlerinin görüntü kayıtları yapıldığı ve çekilen bazı fotoğrafların twitter
üzerinden terör örgütü propagandası yapılmak üzere şüpheli Jacop tarafından kullanıldığı,
burada her ne kadar şüpheliler tarafından bölgede yaşayan halk ile ilgili belgesel yada kısa film
çekmek üzere ülkeye geldikleri beyan edilse de, ele geçirilen dokümanlarda bölge halkının
günlük yaşantısına dair hiç bir bilgi yada görüntü olmaması, şüphelilerin sadece terör örgütü
mensupları ile görüşmeleri, onlara ait görüntü ve video toplamaları, örgüt mensupları
tarafından dost unsur olarak görülmeleri, örgütün gerçekleştirdiği yasa dışı faaliyetler ve
işlediği suçlar hakkında soruşturma yürüten hiç bir kamu görevlisi yada yerin getirilen kamu
görevi hakkında bilgi ve görüntü almamaları, olayın sadece tek yönlü olarak terör örgütü
açısından anlatılmaya çalışılması nedeniyle şüpheliler Phılıp John Pendlebury ve Jacop Philip
John Gıngell Hanrahan'ın eylemlerinin gazetecilik olarak değerlendirilmesinin mümkün
olmadığı, şüphelilerin Türkiye'ye gelişlerindeki tek amacın PKK/KCK terör örgütünün ülkemizde
yürüttüğü yasa dışı faaliyet ve gerçekleştirdiği eylemleri uluslar arası basında meşru göstermek

suretiyle örgüte yardım etmek olduğu, aynı zamanda şüphelilerin tercüman olarak
kullandıkları şüpheli Mohamed İsmael Rasool isimli şahsın, yaptığı tercümanlık işine karşılık
tahsil ettiği ücretleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait BANK ASYA üzerinden alması, yine
şüpheli Mohamed'in ele geçirilen diz üstü bilgisayarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait
Zaman Gazetesi altında faaliyet gösteren ve İngilizce yayın yapan Today's Zaman gazetesi
çalışanlarına gönderilmiş elektronik postalar tespit edilmesi nedeniyle, şüphelilerin her iki
terör örgütünün amaç ve çıkarları doğrultusunda ülkemizde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım
etmek üzere bulundukları anlaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle şüphelilerin yargılamasının mahkemenizde yapılarak, yukarıda
yazılı sevk maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına, işledikleri kasıtlı suçlardan
mahkumiyetleri halinde 5237 sayılı yasanın 53. maddesi gereği belli hakları kullanmaktan
yoksun bırakılmalarına, şüphelilerin 5237 sayılı yasanın 58/9 maddesi gereğince mükerrir
sayılmalarına, şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş oldukları sürenin 5237 sayılı
yasanın 63. maddesi gereğince mahkum olacakları cezalarından mahsubuna, Diyarbakır Adli
Emanet Memurluğunun 2015/6933, 2015/7220, 2015/9065 ve 2016/788 sırasında kayıtlı
şüphelilere ait eşyaların, üzerlerine atılı suçu işlemekte kullanılmaları nedeniyle 5237 sayılı
yasanın 54. maddesi gereğince, yine Adli Emanet Memurluğunun 2015/6841 sırasında kayıtlı
ve suç tarihinde şüphelilerden ele geçirilen paraların 5237 sayılı yasanın 55. maddesi gereğince
müsaderesine karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 30/11/2016
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