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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist
ideolojiyi referans alarak kurulduğu, ilk dönemler yapılanmasına, propaganda/eleman
kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler gerçekleştiren örgütün
1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet eylemlerine yöneldiği,
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gittiği,. Nisan 2002’de KADEK, Kasım
2003’de KONGRA/GEL ve Mart 2005’de KKK şeklinde isim değişikliklerine giden örgüt, Mayıs
2007 yılından itibaren örgütün yeni yapılanmasının KCK olduğunu duyurduğu,
Örgütün kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde
birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma” hedefinden asla sapmadığı ve günümüze kadar
bu hedefe bağlı farklı stratejilerle hareket ettiği,
Bu kapsamda:
Yukarıda hüviyyet bilgileri yazılı Beritan Canözer isimli şüpheli şahsın PKK/KCK silahlı terör
örgütü üyesi olduğu, örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde
üst kademe yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği yönünde
bilgilerin temin edilmesi üzerine şüpheli şahıs hakkında soruşturmaya başlanıldığı,
Hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen
Canan Ceylan isimli şahsın alınan ifadesinde şüpheli hakkında "Ben bu örgüt mensubunu
Beritan olarak biliyoru. Ben 2015 yılı Mayıs ayında Diyarbakır iline Komalen Ciwan Kadrosu

olarak geldiğim zaman Diyarbakır ilinde gördüm. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün çatı
yapılanması olan KCK yapılanmasına bağlı kadın yapılanması olarak faaliyet yürüten KJA
içerisinde basıncı olarak faaliyet yürütmekteydi. JİNHA HABER AJANSI içerisinde
görevlendirilmişti. Sur ilçesinde meydana gelen hendek kazma ve barikat kurma olayları
döneminde Sur ilçesinde bulunan örgüt mensupları ile röportajlar yaparak çekmiş olduğu
örgütsel görüntüleri PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne halk desteği sağlamak, vatandaşları
devlete karşı kin ve nefrete sürüklemek, örgüt propagandası yapmak amacıyla
yayınlamaktadır. Hendek olayları döneminde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne bağlı
yapılanmalar içerisindefaaliyet yürüten örgüt mensupları haricinde hiçbir basın mensubu
alana giremez ve görüntü çekemezdi." şeklinde şüpheli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü
üyesi olduğu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst
kademe yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği yönünde bilgiler
verdiği, şüphelinin tespiti gayesiyle yaptırılan fotoğraftan teşhis işleminde şüpheli şahsı
teşhis ettiği,
Hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen
Rifayi İpek isimli şahsın alınan ifadesinde şüpheli hakkında "Sur ilçesinde sokağa çıkma
yasağının ilan edilmesinden önce ve sonrasında JİNHA Haber Ajansına bağlı olarak devlet
aleyhine haberler yaptığını biliyorum. Sur ilçesinde evini terk eden vatandaşlar ile röportaj
yaparak devletin zorla vatandaşların evlerini boşalttığını ve devletin halka işkence yaptığı
şeklinde yanlış haberler ile örgüt lehine propaganda yaparak halkı kışkırtarak isyan etmesi
için elinden geleni yapıyordu." şeklinde şüpheli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi
olduğu, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe
yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği yönünde bilgiler verdiği,
şüphelinin tespiti gayesiyle yaptırılan fotoğraftan teşhis işleminde şüpheli şahsı teşhis ettiği,
Hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütü üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen
Mehmet Salih Ateş isimli şahsın alınan ifadesinde şüpheli hakkında "Bu örgüt mensubunu
Beritan ismi ile tanırım. Terör örgütünün basın yapılanması içerisinde görevlidir. Jinha Haber
Ajansında çalışır. Sur ilçesinde Valilik tarafından 17 saatlik sokağa çıkma yasağına ara
verilmeden önce aktif olarak orada bulunan hendekleri gezerek örgüt mensupları ile röportaj
yapıyor ve fotoğraf çekiyordu. Orada bulunan örgüt mensuplarına sizler bizim için
savaşıyorsunuz, bizlerde sizin sesinizi duyuruyoruz. Herkesin bir görevi var şimdilik ben
buradayım. Belki de yakın zamanda sizler gibi savaşacağım diyordu. Delil Kod isimli örgüt
mensubu da Beritan'a herkes savaşmamalı, kimimiz okulda, kimimiz siyasette, kimimiz
belediyede, kimimiz sokakta mücadele edeceğiz. Sen de bizim basın sözcümüzsün şeklinde
konuşma yaptı." şeklinde şüpheli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgüt
içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe yöneticilerinin
emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği yönünde bilgiler verdiği, şüphelinin tespiti
gayesiyle yaptırılan fotoğraftan teşhis işleminde şüpheli şahsı teşhis ettiği,
Hakkında PKK/KCK silahlı terör örgütü üye olma suçundan ayrıca soruşturma yürütülen Baran
Aslan isimli şahsın alınan ifadesinde şüpheli hakkında "Terör örgütünün basın yapılanması
içerisinde görevli olduğunu biliyorum. Sur ilçesinde Valilik tarafından 17 saatlik sokağa çıkma
yasağına ara verilmeden önce orada bulunuyordu. Orada bulunduğu zaman örgüt
mensupları ile röportaj yaptığını, fotoğraf çektiğini, haber yaptığını Reber Kod isimli örgüt
mensubundan öğrendim." şeklinde şüpheli şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu,
örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe

yöneticilerinin emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği yönünde bilgiler verdiği,
şüphelinin tespiti gayesiyle yaptırılan fotoğraftan teşhis işleminde şüpheli şahsı teşhis ettiği,
15/07/2018 tarihinde Güvenlik güçlerimiz tarafından Gümüşhane şehrinde PKK/KCK Silahlı
Terör Örgütüne yönelik yürütülen operasyonda Mehmet Yakışır isimli örgüt mensubunun ölü
olarak ele geçirildiği, örgüt mensubunun cenazesinin 16/07/2018 tarihinde Bağlar ilçesi
Yeniköy Mezarlığına defin edildiği, defin işlemlerinin akabinde 17-18-19/07/2018 tarihlerinde
Bağlar İlçesi Mevlana Halit Mahallesi 484. Sokakta bulunan Lice Dercimt yasevinde ölen örgüt
mensubu için taziye merasimi düzenlendiği, şüphelinin 18/07/2018 tarihinde ölen örgüt
mensubu için düzenlenen taziye merasimine katıldığının tespit edildiği,
Şüphelinin müdafi huzurunda alınan ifadesinde özetle, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü ile
irtibatının olmadığını, bu örgüt içerisinde bulunmadığını, hakkında beyanda bulunan tanıkları
tanımadığını, tanık beyanlarını kabul etmediğini beyan ettiği,
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada şüpheli beyanı, açık kaynak
araştırması, tanık beyanları, gizli tanık beyanları, araştırma tutanakları ve toplanan diğer
deliller neticesinde; haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan ayrıca
soruşturma yürütülen Canan Ceylan, Rifayi İpek, Mehmet Salih Ateş, Baran Aslan isimli
şahısların alınan ifadesinde şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgütün
hiyerarşik yapısı içerisinde üst kademe yöneticleri tarafından kendisine verilen emir ve
talimatlar doğrultusunda hareket ettiği yönünde beyanda bulundukları, tanıkların
beyanlarının birbiri ile tutarlı olduğu, tanıklar ile şüpheli arasında iftira atılmasını gerektirir
bir husumetin bulunmadığı, şüphelinin 18/07/2018 tarihinde ölen örgüt mensubu için
düzenlenen taziye merasimine katıldığının tespit edildiği, tüm bu hususlar birarada
değerlendirildiğinde şüphelinin PKK/KCK Silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgüt içerisinde
faaliyet yürüttüğü, örgütün hiyararşik yapısı içerisinde üst kademe yöneticileri tarafından
emir ve talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, bu şekilde şüphelinin üzerine atılı PKK/KCK
silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmakla;
Delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere;
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemine uyan yukarıda yazılı sevk
maddeleri gereğince cezalandırılmasına, şüphelinin TCK 53 gereğince belirli haklardan
yoksun bırakılmasına, şüpheli hakkında hükmedilecek hapis cezasının TCK 58/9 gereğince
örgüt mensubu suçlu olan mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine
Dair karar verilmesi Kamu Adına İddia ve Talep olunur. 05/12/2018
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