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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

1.Soruşturmanın Başlangıcı:
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün 18.01.2018 tarihinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne
ciwannews.net isimli internet sitesinin terör örgütü PKK ile ilintili olabileceğine ilişkin bir yazı
gönderdiği ve yapılan incelemelerde söz konusu sitede PKK/KCK terör örgütü lehine propaganda
niteliğinde birden fazla içerik tespit edildiği, yine siteye ait kimlik bilgilerinin tespit edilebilmesi
amacıyla “Domaintools” isimli site üzerinden yapılan sorgulamalarda; “ciwannews” isimli internet
sitesi adına tescil yapılırken telefon numarası olarak
numaralı hattın, isim ve soyisim bilgileri
olarak da
isimli şahısa ait kimlik bilgilerinin verildiği, yapılan araştırmalarda söz konusu
hattın yukarıda kimlik bilgileri yer alan şüpheli Çetin Kurşun adına kayıtlı olduğunun ve
isimli şahısın, Çetin Kurşun isimli şahısın kardeşi olduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheliler
hakkında “terör örgütüne üye olmak” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma
başlatıldığı,
2.Açık Kaynak Araştırma Tutanağı:
Soruşturma kapsamında şüphelilerin yöneticisi oldukları değerlendirilen “Ciwannews” isimli
internet sitesinin incelenmesi sırasında, birden fazla PKK/KCK terör örgütünü destekler nitelikte ve
bu örgütün eylem ve faaliyetlerini meşru gösterme amacı güden haber içeriği tespit edildiği ve bu
haber içeriklerine ilişkin detayın aşağıda belirtildiği şekilde olduğu;
1-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [1] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
PKK/KCK terör örgütü mensplarını içeren bir fotoğrafın yer aldığı ve bu fotoğrafın üst kısmında
ise “Doğu ve Altun: Mit'in çökertme operasyonu, çökertilmesi operasyonu oldu” şeklinde
ifadelerin yer aldığı,
Bahse konu haberde yer alan “Doğu ve Altun” soy ismiyle belirtilen şahısların örgütün yönetici
kadrosundan isimler olduğunun değerlendirildiği,
2-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [3] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
29 Ocak 2018 tarihinde “Avesta kahramanlık destanı yazdı” şeklinde bir başlıkla verilen
habere ait görselde, bir örgüt mensubunun fotoğrafının yer aldığı ve bu haber içeriğinde şu ifadelerin
yer aldığı;
“Demokratik Özerk Yönetimi Kadın Koordinasyonu Efrin’de işgalci Türk ordusuna karşı fedai
eylem gerçekleştiren YPJ savaşçısı Avesta Xabur’a ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Kadın
Koordinasyonu, “Bir kez daha Rojava’da Kürt kadınlar, tüm insanlığın onur sembolü olduklarını
ispatladı. Dün Arin Mirkan Kobane’de, bugün Avesta Xabur Efrin’de tarihi bir direniş gösterdi. Avesta;
Türk devleti ve çetelerinin tüm dünyanın, uluslararası toplumun gözleri önünde her çeşit silah
kullanarak gerçekleştirdiği işgal saldırılarına karşı Efrin’in Hemam köyünde, Türk devletinin ölüm
makinasına karşı fedai eylem gerçekleştirerek kanıyla kahramanlık destanı yazdı. Tüm dünyaya hiçbir
gücün kadının toprağına ve özgürlüğüne olan aşkına ulaşamayacağını ispatladı” dedi.
Avesta Xabur’un direnişi karşısında saygıyla eğildiklerini belirten Koordinasyon, şöyle dedi:
“Direniş, Suriyeli kadınlara onurlu yaşamın mirasıdır. Türk ordusu saldırılarını ne kadar şiddetlendirse
de amacına ulaşmayacak ve kadınların iradesini durduramayacak.”
3-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [4] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
29 Ocak 2018 tarihinde “KCK: EFRİN TÜM İNSANLIK İÇİN DİRENİYO” şeklinde bir
başlıkla verilen haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;

İşgalci Türk devletinin Efrin’e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapan KCK Yürütme
Konseyi Eş Başkanlığı, ‘Kobane nasıl ki insanlık için direndiyse, Efrin’de tüm insanlık için
direnmektedir.’ Dedi. Efrin’in yapılan eylemleri muhteşem bir dayanışma ve destek olarak tanımlayan
KCK, bu eylemlerin devam etmesini istedi.”
4-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [5] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
28 Ocak 2018 tarihinde “Derik halkı işgale karşı alanlara aktı” şeklinde bir başlıkla verilen
haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
"Cizire’nin Dêrik kenti Özgürlük Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi, taşıdıkları Kürt Halk
Önderi Abdullah Öcalan’ın resimleri ve zeytin dalları ile kentin işlek caddelerinden yürüyüşe geçti.
Yürüyüşe katılan Derik halkı, Efrin’deki Çağın Direnişi’ni selamladı.
Şehit Bawer Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından, Kongreya Star Yöneticisi Heyfa Yusıf
kentteki tüm siyasi parti ve oluşumlar adına açıklama yaptı. Efrin’deki direnişin Erdoğan’ın tüm
planlarını suya düşürdüğünü vurgulayan Heyfa Yusıf, “Efrin’e yönelik bu saldırılar tüm Suriye’ye
yöneliktir. Türk ordusu gerçekleştirdiği bu saldırılar ile uluslararası kanunları çiğnemektedir” dedi.
Kentteki din kurumları adına konuşan Şeyh Masum El-Dêrşewi, “Direnişimiz halkların özgürce
yaşayabilmesi içindir. Tüm cihana bu saldırılar karşısında direneceğimizi duyuruyoruz” dedi.
Eylemde son olarak Aşiret ve Kanaat Önderleri Meclisi adına konuşan Hewas El-Elî de, Türk
devletinin Efrin’e yönelik barbarca saldırılarını kınayarak, saldırılara karşı birliği güçlendirme
çağrısında bulundu.”
5-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [6] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
06 Şubat 2018 tarihinde “YPJ Sözcüsü Abdullah: Türk devleti yeni dersini Efrin'de
alıyor” şeklinde bir başlıkla verilen haberin görselinde, arkasında örgütü sembolize eden bayraklar
bulunan bayan bir örgüt mensubunun yer aldığı ve haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“Türk devleti ve ona bağlı çetelerin Efrîn’e dönük işgal girişimi 18. gününde. Bu süreçte
yaşanan gelişmeleri ve ortaya çıkan görkemli direnişin boyutlarını, bazı görüşmelerde bulunmak
üzere İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan YPJ Sözcüsü Nesrin Abdullah’a sorduk.
Türk devleti ve çetelerinin Efrîn’e dönük işgal saldırıları başlayalı 2 haftayı geçti. Saldırının
anlamını ve boyutunu nasıl okuyorsunuz?
Efrîn’e dönük işgal saldırısı, askeri bir saldırı kadar kendi içerisinde aynı zamanda siyasi bir
saldırıdır. Suriye topraklarını paylaşmak isteyenlerin kavgası, bugün Efrîn üzerinde yürütülüyor.
Türkiye’de bugün bu kavganın sürmesinde yerini alan güçlerden biri konumundadır. Tüm bunlardan
yola çıkarak diyebiliriz ki; Efrîn’e yapılan bu saldırı, uluslararası bir komplo niteliğindedir. Çünkü;
herkes bu saldırıda yer alıyor, saldırı kararı sadece Türklerin verdiği bir karar değildir.
Terörizmle mücadele adı altında Suriye’ye girerek ya rejim güçlerine destek olan veya Esad
rejimine karşı çıkanlar bugün yaşanan saldırılar karşısında sessizler. Bu da demektir ki bu güçler de
saldırıya dahiller ki Türkiye bize saldırabildi.
Tüm bu ortak saldırılara karşı 17 gündür büyük bir mücadele veriyoruz. Gün geçtikçe Çağın
Direnişi en yüksek seviyede anlam buluyor.
Efrîn halkının bir bütün olarak alanlara çıkarak Efrîn’i sahiplenmesi direnişimizin, halkımızda
yarattığı ruhun göstergesi oldu. Yüz binlerce insan alanlara çıkarak işgali kabul etmeyeceklerini, özgür
yaşamakta ısrar edeceklerinin kararını net bir şekilde ortaya koydu. Özetle şunu söyleyebilirim
yaşananları, artık Efrîn öncesi ve Efrîn sonrası olarak ele alacağız...”

6-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [7] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
07 Şubat 2018 tarihinde “Efrin direnişiyle Türk medyasını susturdu!” şeklinde bir
başlıkla verilen haberin görselinde, örgüt mensubu olduğu değerlendirilen şahısların olduğu ve
haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“İşgalci Türk devleti ve çetelerinin Efrin’e yönelik olarak başlatmış olduğu işgal saldırıları
direniş ile 19’uncu gününe girdi. İşgalci Türk devleti ve çetelerinin tank, top ve hava saldırıları devam
ederken bunun yanında QSD, YPG, YPJ ve silahlanan halkın tarihi direnişi ile karşılık buluyor.
Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, henüz sınır hattında olduğu ve oralardan içeriye
girmek için saldırıyor. İşgalci Türk devletinin bir ilerleme kaydedemediği, bunun da bütün vahşi
saldırılarının boşa çıktığının göstergesi olduğuna dikkat çekiliyor.
19’uncu gününe giren işgal saldırılarında henüz bir adım dahi sınırdan içeriye giremeyen
işgalci Türk devleti, işgal saldırısını başlatmadan kurduğu özel savaş ekibine hazırlattığı yalan
propagandalarında bir azalma görüldü. Havuz medyası ve savaş medyasında Efrin işgal saldırılarıyla
ilgili haberlerin azlığı işgalci Türk devletinin yenilgisini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanıyor.
Efrin’de bir sonuç alamayan işgalci Türk devleti şimdiden yenilgisini yeni işgal saldırısı ile
saklamaya çalışıyor. Bu günlerde özel savaş medyasının geçtiği haberlerde Mimbiç’in sözde Arapların
olduğu, Kürtlerin işgali altında olduğu yalanları yapılarak ve yayarak işgal saldırı zemini arıyor.”
7-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [8] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
07 Şubat 2018 tarihinde “YPG kimyasal silah iddialarını yalanladı” şeklinde bir başlıkla
verilen haberin görselinde, örgütü sembolize eden renklerden oluşan sözde bayrak olarak
nitelendirilen bir bez parçasının yer aldığı ve haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
"YPG Basın merkezi açıklamasında şu hususlara yer verildi: “İşgalci Türk devleti ve
himayesindeki terör grupları, Efrîn’in kuzeyindeki hezimetlerine bir kılıf uydurmak amacıyla bu
bölgede YPG tarafından kimyasal silahlar kullanıldığını iddia etmektedirler. Tam aksine, Şêxurzê
alanındaki operasyonlarımız esnasında ağır darbeler alan Türk ordusu, alanı kimyasal silahlarla top
atışına tutmuştur. Güçlerimiz, çatışma esnasında silahın etkilerine maruz kalmalarının ardından
çevredeki yüksek yerlere çıkmış, alanda kalan Türk destekli teröristlerin kendisi silahtan etkilenmiştir.
Halk Savunma Birlikleri olarak topraklarımıza ve halkımıza yönelen faşist saldırılara karşı
meşru savunma çizgisi dışında herhangi bir esasımızın olmadığını tekrar belirtme ihtiyacı duyuyoruz.
Bu ve benzeri silahların kullanımını, nerede ve kim tarafından olursa olsun kınıyoruz.
İşgalci Türk devleti ve teröristlerinin güçlerimize karşı sahada çarpışacak gücünün
bulunmadığını, yenilgilerini de bu gibi çirkin iftiralarla gizlemeye çalıştıklarını bir kez daha ifade
etmekte fayda görüyoruz.”
8-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [9] rakamı ile numaralandırılan
ekran görüntüsünde;
27 Ocak 2018 tarihinde “Karayılan: Türk Devleti Efrin'de yenildi” şeklinde bir başlıkla
verilen haberin görselinde, Murat Karayılan ve bazı örgüt mensuplarının bulunduğu ve haberin
içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“Ronahi TV’de yayınlanan özel programa konuk olan PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat
Karayılan, “Giremeyince şimdi de ‘sınırda güvenlikli bölge oluşturalım’ diyorlar. Ama bu tarihi direnişi
gösterenler 10 km değil, sınırdan 1 km dahi içeri girmelerine izin vermeyeceklerdir. Bu onların
hakkıdır. Savaş sahasında bu kahramanlığı gösterenlerin gözleri önünde kimse gelip topraklarını işgal
edemeyecektir” dedi.

Efrîn direnişi için seferberlik ilan edildiğini de söyleyen Karayılan şunları belirtti: “Onun için
tüm Arap, Kürt, Süryan, Ermeni gençleri bu seferberliğe katılmalıdır. Herkes yönünü Efrîn’e dönmeli
ve gidip direnişe katılmalıdır. Oraya gidemeyenler oldukları yerde bu direnişi büyütmelidirler.
Seferberlik ilanından sonra birçok kesim cephede savaşa katılmak için talepte bulunmuş, başvuru
yapmışlar.”
9-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [10] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
5 Şubat 2018 tarihinde “Arap Gerillalar; Tüm Arap gençlerini de Efrin de yürütülen
Çağın Direnişine çağırıyoruz” şeklinde bir başlıkla verilen haberin görselinde, ellerinde sözde
bayrak sayılan bez parçaları bulunan örgüt mensuplarının bulunduğu ve haberin içeriğinde şu
ifadelerin yer aldığı;
“HPG’li Arap gerillalar, barbar Türk devletine karşı direnişin kaçınılmaz olduğunu belirterek,
Efrîn’de de hezimetten kurtulamayacağını söyledi.
HPG saflarındaki Arap gerillalar adına açıklama yapan Serdem Qamişlo, Arap gençler olarak
Esad rejiminin ve DAİŞ çetesinin zulmünden sonra Kürt Özgürlük Hareketi’nin direnişinden etkilenip
gerilla saflarına katıldıklarını hatırlattı. Eşit bir yaşam ve halkların kardeşliği için Esad rejimine biat
etmedikleri gibi DAİŞ çetesine karşı da savaştıklarını kaydeden Qamişlo, Efrîn’in işgal edilmesine asla
izin vermeyeceklerini vurguladı.
NAMUS VE ŞEREFTİR
DAİŞ’i başkent ilan ettiği Reqa’da sildiklerini, şimdi Dêrazor’da son darbeyi vurmaya devam
ettiklerini kaydeden Qamişlo, şunları söyledi: “DAİŞ’i büyük bir hezimete uğrattık, Kobanê’de Türk
çetelerini pişman ettik, Efrîn’de de barbar Türk devletine karşı direneceğiz ve hezimete uğratacağız.
Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Tüm Arap gençlerini de Efrîn’de yürütülen Çağın Direnişi’ne
cagiriyoruz8. Bu direniş, namus, şeref ve topraklarımızı savunma direnişidir. "
10-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [11] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
4 Şubat 2018 tarihinde “Komalen Ciwan: Gün tüm işbirlikçilere karşı direnme
günüdür” şeklinde bir başlıkla verilen haberin görselinde, örgütü sembolize eden renklerin
bulunduğu ve haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“Efrîn’de süren çağın direnişi için Güney Kürdistan gençliğinin Efrîn’e kadar sürdürme kararı
aldıkları bir yürüyüş başlattığını belirten Komalên Ciwan ve Komalên Jinên şunları vurguladı:
“Başurê Kurdistan gençliği Efrîn’de faşist TC çetelerine karşı tarihi bir direniş sergileyen Efrîn
halkının ve savaşçılarının yanında olduklarını, bu direnişi sahiplendiklerini göstermek için Süleymaniye
den başlattıkları yürüyüş, Hewler’e vardığında kent girişinde KDP peşmergeleri tarafından silahlı
saldırıya uğradı. Öncelikle bu görkemli yürüyüşe katılan tüm yiğit Başurê Kurdistan gençliğini
selamlıyoruz. Ve yaşanan saldırıda yaralanan gençlerimize acil şifalar diliyoruz. Tarihte tekrar Kürt
milliyetçisi KDP tarafından Kürt ihaneti ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyoruz. Tüm dünyada
tüm halklardan insanlar alanlara inip Efrîn direnişini sahiplenirken, yine faşist AKP çetelerini
lanetlerken kendini Kürt olarak tanımlayan KDP ise Başurê Kurdistan gençlerinin bu direnişi
sahiplenmelerine karşı tahammülsüzlük göstermiş, utanmadan halkı için tepkisini ortaya koyan
silahsız gençlere kurşun yağdırmıştır. Aslında KDP kendi acizliğinin, korkaklığının, kendi halkını Haşdi
Şabi çetelerinden koruyamayan hatta kendi topraklarını Haşdi Şabi’ ye peşkeş çeken ihanetçi KDP
gerçekliğini bir kez daha tüm dünyaya ispatlamıştır. Efrîn’de, Kerkük’te olanlar olmayacak, Efrîn
teslimiyeti kabul etmeyecek, Efrîn’deki savaşçılarda bu direnişi kesin zaferle sonuçlandıracaktır.

Bu gerçeği çok iyi bilen KDP tahammülsüzlüğünü, alçaklığını Kürt gençlerine saldırarak
göstermiştir. Çünkü Başur gençliği KDP’nin gösteremediği cesareti göstermiştir. Halkına toprağına
ülkesine sahip çıkmıştır.
Komalen Ciwan olarak KDP’nin bu alçak saldırısını kınıyoruz, lanetliyoruz. Yine tüm Başurê
Kurdistan gençliği bilmelidir ki; ne faşist AKP çeteleri, nede bu çetelere uşaklık eden, toprağını satan,
halkına ihanet eden KDP çeteleri Kürtlerin iradesi karşısında duramaz. Tarihi bir tokat gibi Kürdün
direnişi onlarında yüzüne çarpacaktır. Başurê Kurdistan gençliği direnişini yükselterek tüm faşist
sömürgecilere kürdün asla boyun etmeyeceğini, sindirilemeyeceğini göstermelidir. Kerkük’ü Haşdi
Şabi’ye peşkeş çekenlere karşı Kerkük’ünde Erin’in de hesabını sormalıdır.
KDP ihanetine karşı yiğit Başur gençleri ve genç kadınları sessiz kalmamalılar, bir adım bile
geri atmamalılar. Gün tüm çetelere işbirlikçilerine karşı direniş günüdür. Gün kürdün zafer günüdür.
Gün Efrîn zaferini selamlama günüdür. Bu nedenle gerçekleşen bu alçakça saldırıya karşı, Başur
gençliği daha kitlesel, daha coşkulu, daha kararlı başlatmış oldukları yürüyüşe devam etmeli ve tek
vücut tüm alanlar Efrîn olmalıdır."
11-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [12] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
5 Şubat 2018 tarihinde “Roni Baz: Bu büyük savaş ve sıcak savaş sürecinde çizgi ve
mevzi nettir” şeklinde bir başlıkla verilen haberin görselinde, bir örgüt mensubunun bulunduğu ve
haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
"Başta Apocu hareket olarak, şuan çetebaşı Erdoğan’ın işgalciliğine karşı direnen, mücadele
yürüten tüm Efrîn halkını selamlıyoruz. Yine çeperlerde savaşan tüm yoldaşlarımızın mücadelesini
kutluyor ve selamlıyoruz. Türk devletinin işgaline karşı ülke savunuluyor. Efrîn şahsında tüm
Kurdistan topraklarının, Kurdistan’ın tüm değerlerinin, Kürt halkının tüm değerlerinin; bununla
beraber Ortadoğu’da kanla ve büyük bedellerle elde edilmiş, kazanılmış tüm değerlerin savunusu
yapılmaktadır. Savaş çeperlerinde yürütülen direnişin büyüklüğü göstermektedir ki zafer Efrîn’indir;
Efrîn zaferi şahsında da tüm Kurdistan’ın zaferinin kesinleşmesidir.
Efrîn’de var olan direniş, orada yaşayan ve direnen halkın da söylediği gibi Çağın
Direnişidir.”
12-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [13] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
5 Şubat 2017 tarihinde “KCK'den her yerde mücadeleyi yükseltme çağrısı” şeklinde bir
başlıkla verilen haberin görselinde, sözde örgütü sembolize eden renklerin oluşan bir amblemin
bulunduğu ve haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
"Yürütme Konseyimiz bu temelde önümüzdeki ayları Önderliği özgürleştirme, Türkiye’yi
demokratikleştirme, Kürdistan’ı demokratik özerkliğe kavuşturma süreci olarak tespit etmiş; tüm
halkımızı Şubat ayından başlamak üzere her yerde mücadeleyi yükseltmeye çağırmıştır.
Kadın özgürlük çizgisinin ruhuyla girilecek Mart ayında Newroz’un ulusal birlik ve ulusal direniş
ruhuyla özgürlük ve serhıldanlar tarihimize layık olarak Kürdistan’ın tüm şehirleri, kasabaları ve
mahallelerinde coşkuyla kutlanması soykırımcı sömürgeciliğe büyük bir darbe vurarak 2017 yılının
zaferle taçlanması yolunda büyük bir adım olacaktır. Bu temelde baharla birlikte Mahsum Korkmaz
çizgisindeki gerilla mücadelesiyle buluşacak serhıldanlar AKP-MHP iktidarını sarsarak Türkiye ve
Kürdistan’da özgürlük baharının müjdecisi olacaklardır.
AKP-MHP iktidarının Özgürlük Hareketi ve demokrasi güçlerine karşı yürüttüğü saldırılarını
soykırımı tamamlama amaçlı öngörülen başkanlık sistemiyle yeni bir aşamaya vardırmasına karşı
tutum almak ve mücadele etmek de çok önemli hale gelmiştir. Bu açıdan soykırım amaçlı saldırılara
karşı Şubat ayıyla başlayan mücadelenin, referandumda ortaya konulacak hayır tutumuyla
birleştirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Bu temelde referandum süreci demokrasi mücadelesi

haline getirilerek AKP-MHP iktidarına bir de bu yönlü darbe vurmayı önümüzdeki dönem
mücadelesinin önemli bir parçası olarak görmüştür.
Kürtler için anayasa referandumuna hayır demek, Kürt’ü ve tüm farklılıkları inkar eden tüm
anayasalara ve bu anayasaların oluşturduğu soykırımcı sömürgeci sisteme hayır demek olacaktır. Bu
referandumda hayır demek, bir buçuk yıldır halkımızın özgürlük mücadelesine saldıran, Kürt
şehirlerini yakıp yıkan, binlerce siyasetçiyi zindana atan, belediyeleri gasp eden, demokratik
siyasetçileri karakol ve mahkeme salonlarında süründüren, zindanlarda çürütmek isteyen faşist AKPMHP iktidarına karşı Kürt’ün tutumunu ortaya koymak olacaktır. Kürdistan’daki hayır oyunun
yüksekliği, Kürt’ün özgür ve demokratik yaşamda ısrar ettiğinin referandumu olacaktır. Kürt’ün
tutumu olarak anayasa referandumunda hayır demek, soykırımcı sömürgeci saflarda önemli bir gedik
açarak demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan’ın gerçekleşmesinin önünü açmada önemli bir adım
olacaktır."
13-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [14] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
13 Şubat 2017 tarihinde “ Devrimci Gençlik Hareketi Üyelerinden 15 Şubat için
Eylem Çağrısı” şeklinde bir başlıkla verilen haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“Devrimci gençlik harekatı kürt halk önderi abdullah öcalana yapılan komployu kınamak için
eylem çarısında bulundu.”
14-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [15] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
4 Kasım 2017 tarihinde “Gerilla Tv, karakol eyleminin görüntülerini yayınladı” şeklinde
bir başlıkla verilen haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
“Gerilla TV tarafından yayınlanan görüntülerde, karakol bahçesinde harekete geçmek üzere
olan askeri araçların vurulduğu net bir şekilde görünüyor.
HPG Basın İrtibat Merkezi, eyleme ilişkin şu bilgileri yayınladı:
29 Ekim günü saat 13.30’da YJA Star güçlerimiz, Çelê’ye (Çukurca) bağlı Deştanê karakolunda
bulunan kirpi tipi zırhlı bir araca yönelik eylem düzenlemiştir.
Eylemde isabetli bir şekilde vurulan zırhlı araç imha edilmiştir. Edinilen bilgilere göre 2’si ağır
olmak üzere 5 asker yaralanmıştır.”
15-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [16] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
21 Ekim 2017 tarihinde “Gerilla Tv, Rubarok karakol eyleminin eylemini yayınladı”
şeklinde bir başlıkla verilen haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı; "Gerilla TV’de yayınlanan
görüntülere ilişkin şu bilgiler verildi:
25 Eylül günü saat 14.10’da güçlerimiz Şemzînan’a bağlı Rubarok karakolunu hedef almıştır.
Eylemde karakol yerleşkesinde bulunan nizamiye, mevzii ve binalar etkili bir şekilde vurulmuştur. Bu
eylemde tam isabet ile vurulan nizamiyede büyük bir patlama yaşanmıştır.
Bu eylemdeki ölü ve yaralı düşman askeri sayısı tespit edilememiştir."
16-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [17] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
11 Temmuz 2017 tarihinde “Tendürek'te gerillanın ele geçirdiği silahlar” şeklinde bir
başlıkla verilen haberin görselinde, bir örgüt mensubu ile bazı ağır silahların bulunduğu ve haberin
içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;

"Ağrı’nın Tendürek Dağı’nda gerilla güçlerine karşı ağır hezimet yaşayan Türk ordu güçlerine
ait çok sayıda silah ve cephane ele geçirildi. Tendürek’teki gerillalar, silahların niteliği hakkında bilgi
verdi.
ANF’nin ulaştığı görüntülerde ele geçirilen silahların listesi şöyle:
-Rus yapımı BKC makinalı tüfek.
– Gece-Gündüz görüş dürbünü ve termal kamera için ASELSAN imalatı P/N 10061554 seri
numaralı Adaptör Takımı; a-Silaha ait 4 adet şerit (2 adet 100 mermilik, 2 Adet 50 mermilik) b-Çok
sayıda mermi
-MKE Silahsan üretimi T0624 seri numaralı 40mm X 46 Bomba Atar silahı; a-Bu
silaha ait 6 adet bomba
-Melez olarak tabir edilen T0624-03 seri numaralı Piyade silahı HK33E/A3 ve silaha ait şarjör
ve mermiler.
-Termal Kamera. ASELSAN yapımı TU1335 seri numarasına
sahip; a-Termal kameraya ait P/N 10026199 seri kodlu Adaptör
b-Termal kamera Bataryası
-Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığına ait askerlerden ele geçirilen tulum, parke,
yağmurluk ve askeri giysiler.
HPG Basın İrtibat Merkezi, 23 Mayıs’ta Tendürek’te Türk ordusuna karşı geliştirilen Şehit Argeş
ve Şehit Eylem Devrimci Hamlesi’nde 45 askerin öldürüldüğünü açıklamıştı.
Aynı hamle kapsamında 1 kobra tipi helikopter de darbelenmişti.
Çatışmalardan sonra Türk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’lilere ait silahları ele
geçirdiklerini açıklamıştı. Ancak görüntüler durumun tam tersi olduğunu gösteriyor"
17-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [18] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
4 Haziran 2017 tarihinde “Özgür Mansura'dan görüntüler" şeklinde bir başlıkla verilen
haberin görselinde, silahlı bir örgüt mensubunun fotoğrafının bulunduğu ve haberin içeriğinde şu
ifadelerin yer aldığı;
"Tabqa savunma hattının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen operasyon çerçevesinde, kentin
20 kilometre doğusunda bulunan Mansura kasabası 2 günlük çatışmalardan sonra Demokratik Suriye
Güçleri-QSD savaşçıları tarafından dün özgürleştirildi.
Yaşanan şiddetli çatışmalarda 30 çete öldürüldü, çetelere ait birçok silah ve cephaneliğe el
konuldu.
Suriye Demokratik Güçleri (QSD) savaşçıları, kasabayı çetelerin patlayıcılarından temizleyerek
güvenli hale getirdi.
YPG Basın Merkezi, çetelerden tamamen temizlenen Mansura kasabasının görüntüsünü
yayınladı.
Görüntülerde, savaşçılar şehirde arama tarama faaliyetinde bulunurken, bir grup Mansuralı
genç de motorsikletleri ile kasabada turlayarak sevinç gösterisinde bulunuyor. Kasaba halkı da QSD
savaşçılarını sıcak karşılıyor ve su ikram ediyor. "
18-]Ciwannews isimli internet sitesinden alınan ve [19] rakamı ile
numaralandırılan ekran görüntüsünde;
5 Ocak 2018 tarihinde “Seri Hılde Hamlesi'nin "klibi" yayınlandı" şeklinde bir başlıkla
verilen haberin video kaydı niteliğinde olduğu ve bu video içeriğinde silahlı örgüt mensuplarının
bulunduğu ve haberin içeriğinde şu ifadelerin yer aldığı;
"BİZİ HİSSEDERLERSE BİZE ULAŞACAKLARINI BİLİYORUZ” Komalén Ciwan ve Komalén

Jinén Ciwan’ın 30 Ekim 2017 tarihinde başlattıkları “Serî Hilde Hamlesi” 4 parça Kürdistan ve Avrupa
başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde yankı buldu. “Serî Hilde” hamlesi adıyla açıklama,eylem
ve yürüyüşler yapıldı. Hamle kapsamında birçok yerden genç kadın ve genç erkekler PKK saflarına
katılımını gerçekleştirdi. Hamle yeni yılı “Serî Hilde” adındaki şarkıya klip çekerek karşıladı. PKK
gerillalarının yazdıkları şarkıyı Şehid Ali Çiçek Akademisi Korosu Koma AMARA’nın katkılarıyla
seslendirdi.
2017 Aralık sonunda “Serî Hilde” şarkısı Medya Savunma Alanları’nda 50 kişilik bir grup ile
çekildi."
3.Yapılan İşlemler Ve Toplanan Deliller:
3.1.Yapılan İşlemler:
Şüpheliler
ve Çetin Kurşun isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda
birden fazla dijital materyal ele geçirildiği ve bu dijital materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği
ancak raporun henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşmadığı, bununla birlikte şüphelilerin
ikametgahlarında yapılan aramaların ardından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından verilen talimat
uyarınca göz altına alındıkları ve savcılıkta ki ifadelerinin akabinde şüpheli Çetin Kurşun'un
tutuklandığı, şüpheli
hakkında ise adli kontrol tedbirine hükmedildiği ve şüpheliler hakkında
düzenlenen araştırma tutanağında; şüphelilerin örgütsel herhangi bir faaliyetine rastlanmadığının
belirtildiği,
3.
2.Toplanan deliller:
3.2.1.Şüpheli Çetin Kurşun'a Dair Deliller 1-]HTS
Analiz Raporu:
Şüpheli Çetin Kurşun isimli şahısa ait olan
numaralı hatta ilişkin düzenlenen HTS
inceleme tutanağında söz konusu hatta dair herhangi bir tespitin yapılamadığının belirtildiği, 2-]DNA
İncelemesi:
Şüpheli Çetin Kurşun'dan faili meçhul olay yerlerinden elde edilen biyolojik deliller ile
mukayese yapılması amacıyla alınan kan örneklerinin Diyarbakır Krimnal Laboratuvarına gönderilmesi
sonrasında düzenlenen kriminal raporda; Çetin Kurşun isimli şahıs'dan alınan sıvı kan örneklerinden
elde edilen genotipler ile uyumlu DNA profilinin bulunmadığının tespit edildiği, 3-]Arama Ve El
Koyma Kapsamında ki Deliller:
Şüpheli Çetin Kurşun'un ikametgahında yapılan aramalarda birden fazla dijital materyal
(harrdisk, cep telefonu gibi) ele geçirildiği yine bu arama kapsamında 1 adet üzerinde “BİJİ
BERXWEDANA ZİNDANA TUHAD- FED ifadeleri bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağının
simgesini içeren cam bardak ve bir adet Çetin Kurşun adına düzenlenmiş Azadiya Welat basın kartı
ile 2 adet Azadiye Welat isimli gazete ele geçirildiği, söz konusu aramada ele geçen dijital
materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği ancak yukarıda da belirtildiği üzere raporun henüz
Başsavcılığımıza ulaşmadığı,
4-]Dijital İnceleme Ve Tespit Tutanağı:
Şüpheli Çetin Kurşun isimli şahısta ele geçirilen harddisk üzerinde yapılan incelemelerde; söz
konusu harddisk içerisinde “sql” uzantılı bir metin belgesi tespit edildiği ve yapılan araştırmalarda
“sql” şeklinde ki uzantının bir internet sitesinin yedeği olabileceğine dair bilgiler elde edildiği ve bu
bilgiler nazara alınarak Çetin Kurşun isimli şahısın “ciwannews” isimli internet sitesi üzerinden
yayınladığı haberleri bilgisayarına yedekliğinin değerlendirildiği, yine aynı harddisk içerisinde
“ciwanmalper2121.sqlnew” uzantılı bir dosya daha bulunduğu ve bu uzantıda geçen “ciwanmalper”
isminin ciwannews isimli sitenin, sitelere dair kimlik sorgusunun yapıldığı domaintools isimli site de
yer alan ciwanmalper@gmail.com şeklinde ki email adresiyle aynı olduğunun tespit edildiği,
Bununla birlikte söz konusu harddisk içerisinde yer alan Browser Activity (tarayıcı etkinliği)
şeklinde ki dosya içerisinde yapılan incelemelerde, farklı tarihlerde ciwannews isimli siteye

1224 defa giriş yapıldığının, bu girişlerden yaklaşık 15-20 tanesinin yönetici olarak
yapıldığının tespit edildiği, ayrıca bu yönetici sıfatıyla yapılan girişlerde siteye yükleme de
yapıldığının ve yükleme işleminin sadece yöneticiler tarafından gerçekleştirilebileceğinin
belirlendiği,
Ciwannews isimli internet sitesinde şüpheliler
ve Çetin Kurşun'un yakalanmasından
sonra toplam 5 haberin yapıldığı ve sonra ki günlerde herhangi bir haberin yayınlanmadığının tespit
edildiği ve bu durumun söz konusu 5 haberin önceden yüklendiğine ilişkin bir kanaate vücut verdiği,
5-]Şüpheli Çetin Kurşun'un Savcılıkta Ki İfadesi:
Şüphelinin Savunmasında; Ağabeyinin Azadiya Welat gazetesinde imtiyaz sahibi olması
nedeniyle bu gazetede 2 yıl kadar kültür ve sanat röportajlarına yönelik editörlük yaptığını, daha
sonrasında serbest olarak evinde bilgisayar bakımı ve tamiri ile vakit geçirdiğini, gazetede çalıştığı
süre zarfında basın kartı sahibi olduğunu, evinde bulunan kupa bardağın kendisine ait olduğunu, bu
bardağın Tuhadfed tarafından kendisine verildiğini ve Tuhadfed'in tutuklu aileleri derneği olarak
faaliyet yürüttüğünü, ağabeyi
bir dönem cezaevinde kaldığını, Tuhadfed'in araçlarıyla
cezaevine ziyaretlere gidiş gelişleri sırasında bu bardağın kendisine verildiğini, evinde çıkan
gazetelerin daha önce bu gazetede çalıştığı dönemde kendisinin aldığı bir kaç nüsha olduğunu,
kullanıcı adı ile
isimli Twitter hesabının kendisine ait olduğunu ve bu bu
hesap üzerinden yapılan paylaşımları kendisinin yaptığını, Ciwannews.com. isimli internet
sitesini bilmediğini ve bu siteyi kimin kurduğunu da bilmediğini, birilerinin bu site üzerinde
kendisinin ismini kullanmış olabileceğini ve kendisinin ismini kullanarak yüklemeler yapmış
olabileceğini, arama sırasında bulunan bilgisayarın iki yıldır tüm aile bireyleri tarafından
kullanılan bir bilgisayar olduğunu, kendisinin herhangi bir yasaklı siteye giriş yapmadığını ve
yönetici olarak da her hangi bir yüklemede bulunmadığını belirterek üzerine atılı suçlamaları
kabul etmediğini beyan ettiği,
3.2.2.Şüpheli
Dair Deliller:
1-]DNA İncelemesi:
Şüpheli
faili meçhul olay yerlerinden elde edilen biyolojik deliller ile mukayese
yapılması amacıyla alınan kan örneklerinin Diyarbakır Krimnal Laboratuvarına gönderilmesi
sonrasında düzenlenen kriminal raporda;
isimli şahıs'dan alınan sıvı kan örneklerinden
elde edilen genotipler ile uyumlu DNA profilinin bulunmadığının tespit edildiği,
2-]Arama Ve El Koyma Kapsamında ki Deliller:
Şüpheli
ikametgahında yapılan aramalarda birden fazla dijital materyal
(hardisk, bilgisayar gibi) ele geçirildiği ve bu dijital materyallerin kriminal incelemeye gönderildiği
ancak yukarıda da belirtildiği üzere raporun henüz Başsavcılığımıza ulaşmadığı, bununla birlikte
şüphelinin ikametgahında yapılan aramada 4 adet CD ele geçirildiği ve bu CD'ler üzerinde yapılan
incelemelerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı,
3-]Dijital İnceleme Ve Tespit Tutanağı:
Yukarıda da belirtildiği üzere Ciwannews isimli siteye ait kimlik bilgilerinin tespit edilebilmesi
amacıyla “Domaintools” isimli site üzerinden yapılan sorgulamalarda; “ciwannews” isimli internet
sitesi adına tescil yapılırken telefon numarası olarak
numaralı hattın, isim ve soyisim
bilgileri olarak da
isimli şahısa ait kimlik bilgilerinin verildiğinin tespit edildiği,
4-]Şüpheli

Savcılıkta Ki İfadesi:

Şüphelinin Savunmasında; Ciwannews.com. isimli internet sitesini ve bu siteyi kimin
kurduğunu bilmediğini, evinde bulunan bilgisayar ve hard disklerde herhangi bir suç unsurunun
bulunmadığını,
numaralı hattı ilk defa duyduğunu, Ciwannews isimli internet sitesinin kimlik
sorgulamasında isminin yer alması hakkında bir fikrinin olmadığını, site hakkında bilgi sahibi olmadığı
için bu sitede paylaşılan içerik hakkında da bir bilgiye sahip olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları
kabul etmediğini beyan ettiği,

4.Değerlendirme:
"Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu surette
verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden
kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine
girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik
bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden
bağ olup üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt
yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede
ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı
sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa
etmesidir. Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural
olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır.
[Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 26/10/2017 tarih ve 2017/1809-5155 sayılı kararı]
Yukarıda da belirtildiği üzere şüpheliler hakkında olay tarihinde İzmir İl Emniyet
Müdürlüğünden gelen ihbar niteliğinde ki yazılara istinaden soruşturma başlatıldığı ve suça konu
"Ciwannews" isimli site üzerinde yapılan araştırmalarda; bahse konu sitenin tescil edilmesi sırasında
kimlik bilgisi olarak şüpheli
isimli şahısın kimlik bilgilerinin, iletişim bilgisi olarak da şüpheli
Çetin Kurşun adına kayıtlı olan
numaralı hattının verildiğinin tespit edildiği, nitekim kollukta
alınan ifadesinde de şüpheli Çetin Kurşun'un söz konusu hattın kendisine ait olduğunu beyan ettiği,
Ciwannews isimli internet sitesinde paylaşılan haber içerikleri incelendiğinde, birden fazla
PKK/KCK terör örgütü ile ilintili haber tespit edildiği, bu haberlerin öyle sıradan, herhangi bir site
üzerinde karşılaşabilecek nitelikte haberler olmadığı, özellikle bazı haberlerin örgütün eylem ve
faaliyetlerine katılma çağrısı niteliğinde olduğu, bu çağrıların birebir örgüt yönetiminde söz sahibi
olan şahıslar tarafından yapıldığı ve bu çağrı niteliğinde ki haberlerin detayının şu şekilde olduğu;
-13 Şubat 2017 tarihinde “ Devrimci Gençlik Hareketi Üyelerinden 15 Şubat için Eylem
Çağrısı” şeklinde bir başlıkla verilen haber,
5Şubat 2017 tarihinde “KCK'den her yerde mücadeleyi yükseltme çağrısı” şeklinde bir
başlıkla verilen haber,
5 Şubat 2018 tarihinde “Arap Gerillalar; Tüm Arap gençlerini de Efrin de yürütülen
Çağın Direnişine çağırıyoruz” şeklinde bir başlıkla verilen haber.
Bununla birlikte suça konu sitenin örgütün basın demeçlerini yayınlama görevini de üstlendiği
ve buna ilişkin de yine yukarıda belirtildiği üzere birden fazla haber yapıldığı ve bu haberlerin
detayının ise şu şekilde olduğu;
-5 Şubat 2018 tarihinde “Roni Baz: Bu büyük savaş ve sıcak savaş sürecinde çizgi ve
mevzi nettir” şeklinde bir başlıkla verilen haber,
4 Şubat 2018 tarihinde “Komalen Ciwan: Gün tüm işbirlikçilere karşı direnme
günüdür” şeklinde bir başlıkla verilen haber,
27 Ocak 2018 tarihinde “Karayılan: Türk Devleti Efrin'de yenildi” şeklinde bir başlıkla
verilen haber,
“Doğu ve Altun: Mit'in çökertme operasyonu, çökertilmesi operasyonu oldu”

şeklinde ki haber,
Gerek bu çağrı niteliğinde ki içeriklerin ve gerekse örgütün basın demeçlerinin yayınlanması
şeklinde ki haberlerin söz konusu sitenin talimatlarla ve örgüt yönetimi tarafından iletilen bilgiler
doğrultusunda yönetildiğine dair bir kanaate vücut verdiği, zira söz konusu haber içeriklerinin
yukarıda da belirtildiği gibi alelade, ulaşılması kolay ve mümkün haberler olmadığı, birebir örgütle
irtibat kurarak ve örgütle organik bir bağ çerçevesinde belirli bir hiyerarşiye dahil olunarak elde
edilebilecek haberler olduğunun değerlendirildiği,
Şüphelilerin savunmalarında üzerilerine atılı suçlamaları hiç bir surette kabul etmedikleri ancak
dijital veri inceleme tutanağında belirtildiği üzere, söz konusu sitenin, tescil aşamasında her iki
şüpheliye ait kişisel bilgilerin sunulması ile aktif hale geldiği ve yine Çetin Kurşun isimli şahısta ele
geçirilen harddisk incelemesi sonucunda elde edilen bilgilerin sitenin Çetin Kurşun tarafından
yönetildiğini ortaya koyduğu,
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ki deliller bir bütün olarak ele
alındığında; şüpheli
bahse konu sitenin yöneticisi olduğuna dair -sitenin aktif hale
gelmesi adına sunduğu kimlik bilgileri dışında ve sonucu henüz Başsavcılığımıza
ulaşmamış dijital materyallere ilişkin inceleme raporu dikkate alınmaksızın- somut bir
bulgu elde edilemediği ancak şüphelinin savunmasında ki çekimser tavrı ile kardeşinin kullanmakta
olduğu
numaralı hatta dair sarf ettiği "
numaralı hattı ilk defa burada duydum"
şeklinde ki savunmasının suçu işlediğine ilişkin şüpheyi kuvvetlendirdiği ve dolayısıyla şüphelilerin
savunmalarında ki beyanların suçtan kurtulmaya yönelik olduğu düşünülerek itibar edilmediği,
Yargıtay kararında da belirtildiği üzere, silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için
örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve
faaliyetlerde bulunulması gerektiği, somut olayda şüphelilerin haber yayınlama şeklinde ki
eylemlerinin süreklilik taşıdığı ve yapılan haberlerden de anlaşılacağı üzere söz konusu haberlerin
organik bir bağ çerçevesinde ve hiyerarşik bir ilişki doğrultusunda elde edilebilecek bilgilerden
oluştuğu ve bu bakımdan salt şüphelilerin site üzerinden yayınladıkları yukarıda detayı verilen
haberlerin irdelenmesinden dahi örgütle bağlarının tespit edilebileceği ve dolayısıyla Cumhuriyet
Başsavcılığımızda söz konusu soruşturmaya konu olayda ki şüphelilerin eylemlerinin TCK'nun
314/2.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatinin hasıl olduğu,
5.Sonuç Ve Kanaat:
Şüphelilerin örgütle organik bağları doğrultusunda aldıkları talimatlarla "ciwannews" isimli
internet sitesinde yayınladıkları ve belirli bir süreklilik ve yoğunluk çizgisinde ilerleyen haberlerle
TCK'nun 314/2.maddesinde düzenlenen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işledikleri
kaanatine varıldığından;
Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1-Şüphelilerin yargılamasının yapılarak yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarınca
CEZALANDIRILMALARINA,
2-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1-2.maddesi uyarınca aynı yasanın 3. maddesi
gereği doğrudan terör suçu olan 5237 sayılı TCK'nun 314/2. maddelerince tayin edilecek cezaların
yarı oranında ARTTIRILMASINA,
3-Şüphelilerin işlemiş oldukları kasıtlı suç nedeni ile TCK'nun 53/1.maddesi gereğince belirli
hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına,
4-Örgüt mensubu olan şüpheliler hakkında TCK'nun 58/9.maddesi uyarınca, mükerrirlere
özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin
uygulanmasına,

5-Şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK'nun 63. maddesi gereği
cezalarından MAHSUBUNA karar verilmesine,
6-Mardin Adli Emanet Bürosuna kayıtlı eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına,
7-5271 sayılı CMK'nun 325/1. maddesi sebebi ile tüm yargılama giderlerinin şüphelilerden
TAHSİLİNE,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.11/12/2018
KEMAL DOĞAN 171406
Cumhuriyet
Savcısı
e-imzalıdır.

