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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :
Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde
Marksist/Leninist ideolojiyi referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler
yapılanmasına, propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık
veren ve küçük çaplı silahlı eylemler gerçekleştiren örgüt, 1984
yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet eylemlerine
yönelmiştir.
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde,
stratejisinde, eylem metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı
değişikliklere gitmiştir. 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 duyurmuştur.
Terör örgütü 2007 yılında kurulan KCK yapılanmasını aktif hale
getirmek, öncelikli olarak sözde özerk, daha sonra konfederal ve
bağımsız bir devlet kurma amacına yönelik planlamalar yapmış, bu
planlamalar kapsamında parça örgütlenmelerini (Türkiye-Suriye-İranIrak) aktive etmeye çalışarak ülkemizdeki parça örgütlenmesi olan
Demokratik Toplum Konfederalizmi-Türkiye Örgütlenmesi olan
KCK/TM yapılanmasının alt örgütlenmelerini oluşturmuş ve bu
faaliyetler çerçevesinde sözde özerk bir yönetim tesis etmeye yönelik
girişimlerini yoğunlaştırmıştır.
Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran
toprakları üzerinde birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma”
hedefinden asla sapmamış ve günümüze kadar bu hedefe bağlı farklı
stratejilerle hareket etmiştir.
BU KAPSAMDA :

Yukarida açık kimlik bilgileri yazılı müştekinin Cumhuriyet
Başsavcılığımıza göndermiş olduğu 18.05.2016 havale tarihli
dilekçesinde özetle: sosyal medya hesapları üzerinden, propaganda
yapıldığı, görev aldığı operasyonlar ile ilgili hedef haline getirildiği"
şeklinde şikayette bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca
soruşturmaya başlanıldığı, Şüphelilerin kullanmış oldukları sosyal
medya hesapları incelenerek
1-Şüpheli Selman Çiçek'in https://twitter.com/selmanncicek isimli
twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımlarda:
1-Cizre'de onca insanı diri diri yakanlar da bu ufacık çocukları
katledenler de aynı .... Bu yangın herkesi yakar, şeklinde yazıyı
beğendiği,
2-Cephe milisleri HDP ye destek eylemi için sokakta.. Başlıklı elinde
molotof bulunan örgüt mensuplarını örgüt mensuplarını paylaştığı,
3-Öcalan ile yapılan görüşmenin detayları, başlığı ile PKK elebaşının
resmini paylaştığı,
4-Van da kobra tipli zırhlı aracı imha görüntüleri yayınlandı... Şeklinde
paylaşımda bulunduğu,
5-THKP-C/ML/MLSPB gerillası Kadir Tandoğan, medya savunma
alanlarında bir törenle anıldı. Başlığı ile örgüt mensubunun fotoğrafını
paylaştığı,
6-FLAŞ ... HPF'lilerin Buzlupınar Mevkii'nde yol kontrolü sırasında
"halay çektiği" gerekçesiyle Şürkan Alay tutuklandı... Başlığı ile elinde
silah bulunan leşker kıyafetli örgüt mensuplarının fotoğrafını
paylaştığı,
7-Sur şehidi SonayEngin, ŞehidNamırın başlığı ile örgüt mensubunun
fotoğrafını paylaştığı ve altına "Sur'da yaşamını yitirenler arasında olan
ve cenazesi Antep'e götürülen Sonay Engin'in (Nurcan Malatya)
cenazesi teşhis edildi" şeklinde yorum paylaştığı,

8-Kuşatmanın adı "Bayrak-12", başındaki isim Musa Çitil, şeklinde bir
başlıkla müştekinin üniformalı fotoğrafının ve arkasında da tank
bulunan resmi içeren haber bağlantısı paylaştığı,
Şüpheli Selman Çiçek'in olayla ilgili alınan ifadesinde : Ben gazetecilik
yaparım. Bahse konu twitter hesabı bana aittir ancak Twitter isimli
sosyal medya platformu tarafından adı geçen hesabım kapatılmıştır.
Bu paylaşımı ben yaptım ancak bahse konu paylaşım tamamen
habercilik anlayışı ile yapmış olduğum bir paylaşımdır. Bu paylaşımdaki
haberin habercilik bakımından fikir özgürlüğü olarak gördüğüm için
paylaştım. Ben bu paylaşım ile kimseyi hedef göstermedim. Zaten
paylaşımı doğrudan kendim yapmış olsam da altında habere ilişkin
kaynak da mevcuttur. Ben bu paylaşımı yaptığım sırada Dicle Haber
Ajansında (DİHA) çalışıyordum ve kendi çalıştığım yayın organının o
dönemki haberlerinin bir kısmını bezen paylaşımda bulunuyordum.
Terör örgütünün propagandasını yapma ve herhangi birini hedef
göstermek gibi bir amacım yoktur. Paylaşımdaki askeri komutanı
şahsen tanımam ancak sadece basın yoluyla bildiğimiz birisidir"
şeklinde beyanda bulunduğu,
2-Dicle
Haber
Müdürü
olan
Şüpheli
Ömer
Çelik'in
Http://www.diclehaber.com.tr/ news isimli sitede yapmış olduğu
paylaşımlarda;
1-Kuşatmanın adı "Bayrak-12", başındaki isim Musa Çitil, şeklinde bir
başlıkla müştekinin üniformalı fotoğrafının ve arkasında da tank
bulunan resmini paylaştığı, paylaşımın altında da Diyarbakır Sur'da
gerçekleşen operasyona ve müştekiye ait birtakım bilgileri içeren bir
yazının bulunduğu,
2- Şüphelinin kullanmış olduğu e-posta hesabına ve numarasına
tanımlı olan kendi kullanmış olduğu Ömer Çelik isimli teitter hesabında
yapılan incelemede Kuşatmanın adı "Bayrak-12", başındaki isim Musa
Çitil, şeklinde bir haber bağlantısını paylaştığı,

Şüpheli Ömer Çelik'in alınan ifadesinde: "Yukarıda vermiş olduğum
kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. Aynı zamanda Dicle Haber
Ajansının haber müdürü olarak görev yapmaktayım. Şikayete konu
olan paylaşım haber unsurudur. Ajansımız sitesinde haber olarak yer
alan paylaşımın sosyal medyada kamuoyuna duyurulmak amacıyla
servis edilmesidir. Sur’ da yaşananlar tüm Türkiye toplumunu
ilgilendiren dolayısıyla haber niteliği taşıyan bir yanı bulunmaktadır. Bu
doğrultuda haberde ismi geçen Musa ÇİTİL’ in operasyonu komuta
ettiği birçok medya organında gezen haberlerle zaten biliniyordu.
Sorumluluğunu üstlendiği görev itibariyle kamuoyu tarafından
bilinmesinde de bir sakınca yoktur. Servis edilen haberde ise doğrudan
şahsını hedef alan herhangi bir yan yoktur. Sadece operasyonu komuta
ettiği ve yürütülen operasyona ilişkin elde edilen kimi bilgiler
kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla servis edilmiştir. Herhangi bir
şekilde örgüt propagandası yapma amacım yoktur" şeklinde beyanda
bulunduğu,
3-Özgür Gündem Ersin Basın ve Yayıncılık San. Tic.Ltd. Şti'ne ait olan
özgür gündem isimli twitter hesabında yapılan paylaşımlarda:
Sur'da Erdoğan'ın elemanı Musa Çitil, şeklinde bir başlıkla müştekinin
üniformalı fotoğrafının ve arkasında da tank bulunan resmi içeren
bağlantı paylaşıldığı,
Söz konusu hesaba ait künye bilgilerinde şüpheliler İnan Kızılkaya ve
Kemal Sancılı isimli şahıslara ait kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin
paylaşıldığı,
Şüpheli Kemal Sancılı'nın alınan ifadesinde : "Ben 2015 yılında Özgür
Gündem gazetesini Ziya ÇİÇEKÇİ isimli şahıstan resmi olarak devir
aldım. Gazetenin imtiyaz sahibi oldum. 2016 Ağustos ayma kadar
sahipliğim devam etti. Bu tarihten sonra gazete kapandığı için imtiyaz
sahipliğim de otomatik olarak düştü. Benim imtiyaz sahipliği olduğum
1,5 yıl süre içerisinde gazete de yapılan haberlerle ilgili olarak sorumlu
yazı işler müdürü Reyhan ÇAPAN isimli şahıs sorumluydu. Bu haberleri

yapan arkadaşlar devamlı değiştiği için isimlerini şuan hatırlamıyorum.
Ben haber yönü ile değil de daha çok Türkiye genelindi gazetenin
ekonomik boyutuna bakardım. Bana sormuş olduğunuz Diyarbakır sur
da meydana gelen terör eylemleri ite ilgili güvenlik güçlerinin basında
haksız olduklarını belirten haberlerle ilgim ve alakam yoktur.j.GaMte
de böyle haberler çıkmış olabilir ancak bu haberleri bazı şahıslar twitter
hesabından kendilerine göre yayınlamışlardır Benim hiçbir ilgim ve
alakam yoktur. Ben zaten herhangi bir sosyal medya hesabı
kullanmamaktayım. Zaten özgür gündem gazetesi ile ilgili olarak ta
İstanbul 23. Ağır ceza mahkemesinde davam devam etmektedir. Bana
sormuş olduğunuz bu haber konulan da bu dava içerisinde
bulunmaktadır. Hakkımda istinatta bulunan Musa ÇİTİL isimli şahsı
tanımam herhangi bin husumetim de bulunmamaktadır" şeklinde
beyanda bulunduğu,
Şüpheli İnan Kızılkaya'nın alınan ifadesinde özetle :"Ben halen Silivri
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda suçundan dolayı örgüt üyeliği ve örgüt
propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından
dolayı hakkımda yürütülen bir soruşturma nedeni ile tutuklu olarak
bulunmaktayım. Ttuklanmadan önce günlük süreli yayın yapan Özgür
Gündem isimli gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü olarak
çalışıyordum. Sur operasyonu ile ilgili olarak o dönem itibari ile
sorumlu yazı işleri müdür olarak çalıştığım gazetede çeşitli haberler
yapıldı. Bu haberlerde Musa Çitil isimli komutanın isminin geçip
geçmediğini hatırlamıyorum. Zaten şu anda elimde savunmamı
yapmak için herhangi bir materyal olmadığı için atılı suçlamalar ile ilgili
savunma yapmam mümkün değildir. Ancak ben bir gazeteci olduğum
için ve Özgür Gündem isimli gazetinin yazı işleri müdürü oludğum için
bu gazetede yaptığımız haberlerin tümü düşünce ve ifade özgürlüğü
kapsamında kalmaktadır. Herhangi bir örgütün propagandasını
yapmak amacı ile haber yapmadım. Üzerime atılı suçlamaları bu
nedenle kabul etmiyorum. Benim facebook, twitter veya bunlar gibi
başka bir sosyal paylaşım sitesinde ne geçmişte nede bugün itibari ile

herhangi bir üyeliğim yoktur. İsmini verdiğim gazetenin internet
sitesinden de ben sorumluydum. Özgür Gündem isimli gazete
16/08/2016 tarihinde çıkartılan KHK ile kapatlıdı. Kapatılmadan önce
Dicle Haber Ajansı ile anlaşmamış vardı. Ayrıca Doğan Haber Ajansı ile
de anlaşmamış vardı. Bu haber ajanslarından ve çeşitli haber
sitelerinden aldığımız haberleri gazetemizde yayınlıyorduk. Ancak bu
yayınların gazetecilik amacıyla yaptık. Başkaca söyleyeceğim herhangi
birşey yoktur" şeklinde beyanda bulunduğu,
4-Şüpheli Çağdaş Kaplan'ın kullanmış olduğu KaplanÇağdaş1 isimli
twitter hesabında yapmış olduğu paylaşımlarda:
Sur'da Erdoğan'ın elemanı Musa Çitil, şeklinde bir başlıkla müştekinin
üniformalı fotoğrafının ve arkasında da tank bulunan resmini içeren
bağlantı paylaşıldığı,
Şüpheli Çağdaş Kaplan'ın alınan ifadesinde özetle: " Ben 2008 yılından
itibaren önce Dicle Haber Ajansında Muhabirlik ve İstanbul Bölge
Şefliği yaptım.... En son haber Türkiye’de haber yapan tüm sitelerde
yayınlanmış bir haberdir. Haberin başlığından da anlaşıfacağı gibi Bölge
Jandarma komutanı Musa ÇİTİL in operasyonun başında resmi olarak
kendisinin durduğunu yazdığımız için soruşturma konusu yapılmıştır.
Kendisi de operasyonun başında durduğunu inkâr etmemiştir. Şahsın
rahatsız olduğu durum haberde geçmişte kendisi ile ilgili haberlerin
haber içerisinde hatırlatılmasıdır. Zaten haber bana ait değildir. Sadece
haber paylaşımıdır. Ulusal ve uluslararası yasalarla teminat altına altına
alınana basın ve ifade özgürlüğümü kullandım. Söz konusu olay ise
sadece haber paylaşımıdır. Benim konu ile ilgili anlatacaklarım
bunlardan ibarettir" şeklinde beyanda bulunduğu,
5-Şüpheli Abdulvahap Taş'ın A.Vahap Taş isimli twitter hesabında
yapmış olduğu paylaşımlarda:
Kuşatmanın adı "Bayrak-12", başındaki isim Musa Çitil, şeklinde bir
başlıkla müştekinin üniformalı fotoğrafının ve arkasında da tank
bulunan resmi içeren haber bağlantısı paylaştığı,

Şüpheli Abdulvahap Taş'ın alınan ifadesinde özetle :"Yukarıda vermiş
olduğum kimlik bilgileri doğrudur ve bana aittir. Şikayete konu olan
gerekçe DİHA Haber Ajansının resmi web sitesinde Musa ÇİTİL ile ilgili
yayınlanan haber amaçlıdır. Mevcut haberi sosyal medyada linki ile
birlikte paylaşmamdaki amaç haber amaçlıdır, insanların haber
hakkına ulaşma amacı taşımaktadır. Bu haberin linkini paylaşarak
Tümgeneral Musa CİTİL’ e yönelik herhangi bir hedef gösterme suçu
içermemektedir ve herhangi bir örgüt propagandası amacı
güdülmemektedir" şeklinde beyanda bulunduğu,
6-) Şüpheli Selim Günenç'in Selim Gunenc isimli facebook hesabında
yapmış olduğu paylaşımlarda:
Sur'da Erdoğan'ın elemanı Musa Çitil, şeklinde bir bağlantı paylaşıldığı,
7-Hakkari Medya internet sitesine ait olan Hakkari Medya isimli twitter
twitter hesabında yapılmış olan paylaşımlarda:
Kuşatmanın adı "Bayrak-12", başındaki isim Musa Çitil, şeklinde Sur
ilçesindeki operasyonlara ve müştekiye ait birtakim bilgileri içeren bir
haber bağlantısını paylaşıldığı,
Söz konusu hesabın ait olduğu hakkarimedya.com internet sitesine ait
künye bilgileri kontrol edildiğinde imtiyaz sahibinin Hamza Gündüz
olduğu ve iletişim bilgilerinde yer alan telefon numarasının da şüpheli
Hamza Gündüz adına kayıtlı olduğu
Şüpheli Hamza Gündüz'ün alınan ifadesinde özetle: "Yukarıdaki kimlik
bilgileri doğrudur ve bana aittir.. Yukarıdaki sormuş olduğunuz soruyu
anladım. İlk, orta ve lise öğrenimimi Beytüşşebap İlçesinde
tamamladım. 1990 yılında Limme projesi kapsamında muhasebe
eğitimi almak üzere Hakkâri iline geldim yükseköğre nimimi
tamamladıktan sonra 4-5 yıl şoförlük yaptım ardından 5-6 yıl
düğünlerde müzisyenlik yaptım yaklaşık 7 yıldır gazetecilik yapıyorum
2010 yılından 2014 yılı Mart ayına kadar Dicle Haber Ajansı muhabiri
olarak çalıştım. 2015 yılı Mart ayında kendime ait
www.hakkarimedya.com isimli internet haber sitesini kurdum 2015 yılı

Ekim ayında ise T.İ.B. tarafından kapatıldı konu ile ilgili mahkemem
halen devam etmekteyim. 2015 yılı Ekim ayından 201(5 yılı Mayıs ayı
sonuna kadar boştum 2016 yılı Mayıs ayından Ekim ayına kaç ar Dicle
Haber Ajansında muhabirlik yaptım bundan bir ay kadar ay önce ajans
kapatıldı işime tekrar ara vermek zorunda kaldım...... Yukarıdaki
sormuş olduğunuz sorum anladım. Bahse konu haberin kaynağı
Diyarbakır’da yayın yapan Dicle Haber Ajansı (DİHA) ’dır bende bu
internet haber ajansına haberleri alıp bana ait hakkarime dya.com
isimli internet haber sitesinde kullanmak amacıyla yıllık 130 TL
karşılığında üye oldum bu haberin içeriğini okumadım bahse konu
operasyonlarda sorumlu olan komutan Mustafa ÇİTİL’i hedef gösterme
amacım yoktur. Bahse konu tarih de bana ait hakkarimedya.com isimli
internet haber sitesi T.İ.B tarafından kapatılmıştı kişilerin bu haberleri
ulaşabilmesi mümkün değildir ben bu paylaşımları sadece bahse konu
siteyi aktif olarak tutabilmek için yaptım" şeklinde beyanda bulunduğu,
İfadesi alınan şüphelilerin savunmalarında belirtilen paylaşımları
yaptıklarını kabul ettikleri, savunmaları ile paylaşımları incelendiğinde
de paylaşımları kendilerinin yaptığı anlaşılmıştır,
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin yukarıda yer verilen ve
dosya arasına alınan paylaşımları ile Sur ilçesinde PKK/KCK terör
örgütüne yönelik operasyonlarda görev alan müştekiye ait birtakım
bilgileri ve resmini yayınlamak suretiyle müştekiyi hedef göstermek
suretiyle üzerlerine atılı Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef
Göstemek suçunu işledikleri,
Şüpheli Selman Çiçek'in yukarıda yer verilen ve dosya arasına alınan
paylaşımları ile terör örgütünün şiddet eylemlerini övmek, meşru

göstermeye çalışmak ve desteklemek suretiyle terör örgütü
propagandası suçunu işlediği, atılı suçun unsrularının oluşup
tamamlandığı kanaatine varılmış olup;
Şüphelilerin yargılamalarının mahkemenizde yapılarak üzerlerine
atılı suçun sübut bulması halinde yukarıda belirtilen sevk maddeleri
uyarınca cezalandırılmalarına, hapis cezasına mahkumiyeti
durumunda TCK'nın 53/1 maddesi uyarınca belirli hakları
kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi kamu adına iddia
ve talep olunur. 31.05.2018
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