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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
1. GİRİŞ
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler hakkında aşağıda somut eylemleri nedeniyle
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak, PKK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak
suçlarında düzenlenmiş bulunan bu iddianamede;
-Şüphelilerin adına suç işlediği PKK/KCK silahlı terör örgütü hakkında genel bilgi verilecek,
-Ardından olay özetlenerek şüphelilere isnat edilen somut eylemler maddi delillerle
ilişkilendirilerek anlatılacak,
-Sonuç bölümünde yüklenen ve suç teşkil eden fiillerin 3713 sayılı TMK ve 5237 sayılı
TCK'daki karşılığı olan yasa maddeleri gösterilerek yargılanması ve cezalandırılması talep
edilecektir.

2. PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ;
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin topraklarının bir kısmını bölerek bu topraklar üzerinde
Marksist-Leninist ideoloji doğrultusunda bağımsız bir Kürdistan devleti kurmayı ve bunu da
silahlı halk hareketi ile yapmayı planlayan PKK/KONGRA-GEL Silahlı Terör Örgütü, 27 Kasım
1978 tarihinde terörist başı Abdullah ÖCALAN liderliğinde Diyarbakır ili Fisköy’de
kurulmuştur.
Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist
ideolojiyi referans alarak ilk 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 güne kadar verilmiş olan birçok ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay'ın yerleşik
birçok içtihatından, ulusal ve uluslararası birçok belge ve mahkeme kararında da kabul
edildiği üzere; PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün cebir ve şiddet kullanarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasa'da belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığını
tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmak amacıyla kurulmuş olan ve bu amaçlar doğrultusunda birçok silahlı eylemler
gerçekleştirmiş ve bu tür eylemleri gerçekleştirmeye de devam eden bir terör örgütüdür.
PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KCK YAPILANMASI
Terör örgütü 2007 yılında Kürdistan Halklar Topluluğu (KCK) olarak adlandırılan, (sözde)
birleşik bağımsız bir Kürdistan amacına yönelik Türkiye- Suriye- Irak- İran toprakları üzerinde
konfederatif bir devlet yapılanma modeli biçiminde tasarlanan ve özellikle şehir
merkezlerinden hareketle örgütlenmeyi hedefleyen bir yapıyı benimsemiştir.

Kısaca KCK yapılanması, Mayıs 2005 yılında teröristbaşının talimatıyla Kürdistan Demokratik
Konfederalizmi (KKK) şeklinde sistemleştirilen örgütsel yapılanmanın yine teröristbaşının
04.01.2007 tarihli avukat görüşmelerindeki talimatıyla değiştirilmesidir.
KCK örgütlenmesine geçişle birlikte terör örgütü önceki dönemlerden farklı olarak yazılı bir
(sözde) anayasa ile örgütlenmesini ve faaliyetlerini hayata geçirmeye çalışmış, ayrıca bu
yapılanma ile birlikte alt örgütlenmelerin tamamının yazılı sözleşme/tüzük/yasa vb. örgütsel
belgelerle yapılarını tesis ettiği görülmüştür.
Bu kapsamda; KCK yapılanmasına ilişkin temel doküman olan KCK Sözleşmesi Kasım 2008
yılından itibaren örgüte müzahir İnternet sitelerinde yayınlanmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün Türkiye parça örgütlenmesi olan KCK Türkiye Meclisi/TM
yapılanmasının temel hedefi ve stratejisinin, terör örgütünün nihai amacı olan (sözde)
Bağımsız Birleşik Kürdistan’ın kurulması kapsamında, dört parçada oluşturulmak istenen
konfederal sistemin Türkiye’deki ayağını oluşturacak olan (sözde) özerklik stratejisini hayata
geçirmek olduğu görülmüştür.
PKK/KCK terör örgütü ülkemize yönelik amaç/hedef ve stratejisini hayata geçirebilmek
amacıyla teşkil ettiği KCK/TM yapılanmasını, çatı örgütlenme olan KCK sistematiğinin bir
prototipi olarak şekillendirmeye çalışmış, bu kapsamda KCK sözleşmesinin Dördüncü Bölüm
başlığı altında 17. Maddede “parça örgütlenmesi” başlığına yer verilmiş, bu maddede dört
ülkedeki (Türkiye-Suriye-Irak-İran) örgütlenmelerin yapısal durumları ortaya konulmuş,
(sözde) Yasama faaliyetlerini “Halk Meclisi”, Yürütme faaliyetlerini “Toplum KoordinasyonuAlan Merkezleri”, Yargı faaliyetlerini ise (sözde) İdari Mahkemeler ve Halk Mahkemeleri’nin
yürüteceği belirtilmiştir.
Yine KCK çatı örgütlenmesi bünyesinde en önemli yapılanmalardan birisi Gençlik
Örgütlenmesidir. Gençlik örgütlenmesi bir yandan eleman temin etme faaliyetleri açısından,
bir yandan da propaganda ve şehir/metropol eylem faaliyetleri kapsamında ayrı bir öneme
sahiptir. Gençlik yapılanması PKK/KCK terör örgütünün en temel örgütlenmelerinden birisi
olmakla birlikte faaliyet ve eylemsellik açısından en dinamik yapılanmasıdır. Hâlihazırda KCK
yapılanmasının gençlik örgütlenmesi Kandil merkezli Komalen Ciwan yapısıdır. Türkiye Parça
Örgütlenmesi olan KCK/TM’nin gençlik örgütlenmesi ise Komalen Ciwan çatısı altında yer
alan ve 2013 yılı başında kurulan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi/YDG-H’dır. YDG-H
içinde bulunduğu KCK/TM ve Çatı Gençlik Örgütlenmesi KOMALEN CİWAN’a karşı
sorumludur.
YDG-H örgütlenmesi 2013 yılı Şubat ayında kuruluşunu ilan etmiş kuruluşunda tüm gençlik
yapılanmalarının çatı örgütlenmesi olduğunu vurgulamış ve bu süreçten itibaren şehirlerde
ve metropollerde gerçekleştirilen eylemleri üstlenmeye başlamıştır.
PKK nın KCK yapılanması da, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2011/30790 No’lu kararı ile terör
örgütü olarak tanımlanmıştır.
C) ŞÜPHELİ/LERE İSNAT EDİLEN SUÇLAMALAR VE DELİLLERİ
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne 27.04.2018 günü
Saat:14.08 sıralarında “BENDE KÜRDÜM AMA SARAYKÖYDEN N... OĞLU M. VAR,
ESENTEPEDEN İNŞAATÇI M. K. , ARKADAŞLARI E. İLE E. K. VE DİHACI GÖKHAN VAR. TÜRK
KÜRT DEMEDEN BOMBALI SALDIRI YAPARAK DENİZLİYİ KANA BULAYACAKLAR. DOĞUDA VE
SURİYEDE ÖLEN TERÖRİSTLERİN İNTİKAMLARINI ALACAKLAR. BU ŞAHISLAR ÖRGÜTTEN
GERİLLADAN TALİMAT ALDILAR” şeklinde ihbarda bulunulmuştur.

5) GÖKHAN ÖNER
Dihacı Gökhan olarak bahsi geçen şüphelinin Gökhan ÖNER olduğu, ilimiz
Denizli Sayılı adreste ikamet ettiği, alınan ifadesinde şüphelinin yaklaşık 2-3 yıldır örgüt
güdünmünde yayın yapan diha haber ajansında muhabirlik yaptığı şeklinde beyanın
bulunduğu tespit edildiği;
Dicle Haber Ajansı (diha) hakkında yapılan araştırmalarda;
Örgüt açısından basın-yayın yapılanmasının silahlı yapılanmayı tamamlayıcı ve bir unsur
olarak görülmüş, 5-15 Mart 1994 tarihleri arasında yapılan PKK 3. Ulusal Konferansı’nda
“Cephede Basın Yayın” başlığı altında:
“…Halkımızı ve dünya kamuoyunu mücadelemiz hakkında doğru ve zamanında
bilgilendirmek göreviyle karşı karşıya olan, başta savaş alanlarında olmak üzere; Kürdistan,
Türkiye, Ortadoğu ve dünyaya oturtulmuş olan Kürdistan Haber Ajansı’nın sağlam bir
kurumlaşmaya dönüştürülmesi, savaşımızın zamanında, doğru ve hızlı bir habercilikle
propagandasını gerçekleştirebilecek maddi ve teknik olanaklara kavuşturulması” istenilmiştir.
Örgütün amaçları doğrultusunda yurt içerisinde 4 Nisan 2002’de Dicle Haber Ajansı (DİHA)
kurulmuş, örgüt yayın organlarının ihtiyaç duyulduğu Türkiye veya Irak’ın kuzeyi ile alakalı
haberlerde ana haber kaynağı olarak kullanmaya başlanmıştır. Roj TV ve Yeni Özgür Politika
isimli YRD çatısı altındaki diğer yayın kuruluşları DİHA’yı haber kaynağı olarak kullanan
kurumlar arasındadır.
Dicle haber ajansı’nın terör örgütü ile bağlantısı hakkında;
KCK/PKK terör örgütüne doğrudan bağlı olan Basın Komitesi’nin görevleri arasında “Basın
yayın faaliyetlerinin temel kaynağı olan ajans faaliyetlerine özel önem vermek ve bu alandaki
girişimleri desteklemek” de yer almaktadır. 4 Nisan 2002’de kurulan Dicle Haber Ajansı’nın
da bu misyonu gerçekleştirmek için kurulduğu çalışanları, diğer örgüt kuruluşları ile olan
ilişkileri ve faaliyetlerinden anlaşılmaktadır.
Bu hususta konu ile ilgili olarak;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010/521 sayılı soruşturma kapsamında
“BAHAR” mahlası ile ifadesi alınan Gizli Tanığın ifadesinde; “…Dicle Haber Ajansının KCK
yapılanması içerisinde İdeolojik alan merkezine bağlı Basın Komitesi içerisinde faaliyet
yürüttüğünü…” beyan etmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010/521 sayılı soruşturması kapsamında
“CEMİLE AD/KOD GİZLİ TANIK” mahlası ile ifadesi alınan Gizli Tanığın ifadesinde; “…Diha’nın
Basın Komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğü, özellikle ölen terör örgütü mensuplarının ismini
açıklayarak ailelerinin cenazeyi almaya gelmesinin sağlanması,burada asıl amacın toplum
içerisinde cenazenin provokasyona dönüşerek kaos ortamının oluşturulması olduğu,terör
örgütü adına yapılacak olan ses getirici eylemeler öncesi olay yerine geldiği ve çekimleri bu
şekilde yaptığı ayrıca çalışanlarının çalıştıkları yerlerde örgüte kadro temini anlamında kırsal
alana eleman aktarımı faaliyetleri ile de ilgilendiği” ayrıca;
“Yapılan kundaklama, ses bombası bırakma, araç yakma gibi eylemler mail yoluyla DİHA ya
da ANF’YE bildirilir ve bu eylem bu basın-yayın organlarında yayınlanır. Hatta bazı eylemler
kameraya alınarak DİHA’YA elden götürülür. Ayrıca yapılacak kundaklama saldırı ve illegal
kitlesel eylemler yapılmadan önce DİHA’YA bildirilir ve DİHA eylem öncesinde alana gelir,
eylemi kayda alır ve yayınlar. ”şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
KCK/PKK terör örgütüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda; 14.06.2010 günü Şırnak ili
Verimli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim olan Besime MORDENİZ isimli örgüt

mensubu 15.06.2010 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde vermiş
olduğu ifadenin ilgili kısmında;
“…DİCLE HABER AJANSI: Türkiye içerisinde faaliyetlerini PKK/KONGRA-GEL terör örgütü
güdümünde faaliyetlerini yürüten bir haber ajansıdır…” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
05.08.2004 tarihinde yakalanarak 09.08.2004 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına
sevkedilen Deniz TANÇ isimli örgüt mensubunun alınan ifadesinde;
“…MKM-Mezopotamya Kültür Merkezi gibi dernekler ile bağlantısının olduğunu, bir dönem
örgüt içerisinde siyasi eğitim alarak (Türkiye Çalışma Grupları) Türkiye’ye gelen grupların bu
sivil toplum örgütlerine yönlendirilmek amacı ile içlerine girdiklerini duyduğunu DİHA’nın da
Örgüt kararları doğrultusunda yayınlar yaptığını ve sorumlusunun atanmasında Abdullah
ÖCALAN’ın etkili olduğu…” yönünde beyanlarda bulunmuştur.
08.09.2003 tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne gelerek teslim olan
Ercan ARAS isimli örgüt mensubunun alınan ifadesinde;
“…Dicle haber ajansının PKK (KADEK) örgütü paralelinde yayın yaptığını, bu kuruluşlara gelen
örgüt sempatizanlarının eğitilerek örgüt fikirlerinin öğretildiğini” beyan etmiştir.
11.01.2007 tarihinde Şırnak ili Silopi sınır kapısında Irak devleti tarafından güvenlik güçlerine
teslim edilen 12.01.2007 tarihinde sevk edildiği Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma
2007/109, Sorgu 2007/27 sayısına kaiden tutuklanan Gül Kırtan isimli örgüt mensubunun
alınan ifadesinde;
“…DİHA aracılığı ile yapılan propaganda ve ajitasyonun örgüte katılım oranını olumlu yönde
etkilediğini, DİHA’nın bunu örgüt güdümünde yaptığını, örgüt içerisinde çekilen görüntüler
yayınlayarak bunu gerçekleştirdiğini, DİHA’da çalışan şahısların dönem dönem örgütün kırsal
alanına gelerek eğitime tabi tutulduklarını, gerçekleştirilen kongre, konferans ve toplantılara
katıldıklarını…” beyan etmiştir.
Dicle Haber Ajansı’nın örgütle olan bağlantısını göstermesi açısından geçmiş tarihlerde ajans
bürolarında ele geçirilen örgütsel dokümanlar da önemlidir. Nitekim;
İstanbul (2) Nolu DGM. Yedek Hakimliğinin 07.06.2004 gün ve Müt.2004/336,
Muh.2004/11748 sayılı Müteferrik Arama Kararına istinaden DİHA (Dicle Haber Ajansı)’nda
yapılan aramada Abdullah ÖCALAN’a ait çok sayıda kitap ve örgütsel doküman elde
edilmiştir.
8 Haziran 2007’de İstanbul/Şişli’de bulunan DİHA ve Gelincik Haber Ajanslarında yapılan
aramada, muhabir olmak için ajansa başvuran kişilerin terör örgütüne bağlılıklarını ve
örgütsel geçmişlerini anlatan raporlar sundukları tespit edilmiştir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2012/1017 soruşturma numarası ile yürütülen
Soruşturma kapsamında Dicle Haber Ajansına ait 7 ilde yapılan aramalarda elde edilen bilgi
ve belgeler ile ilgili olarak; Dicle Haber Ajansı’nın İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Mersin,
Van ve İzmir bürolarında yapılan aramalarda;
Abdullah ÖCALAN’ın emir ve talimatlarını içeren Görüşme notları dahil terör örgütü
tarafından gerçekleştirilen bir çok eyleme ait video ve fotoğraf, örgütsel yazılar;
Haklarında toplatılma ve el koyma kararı verilen yasaklı bir çok örgütsel dergi-kitap ve başta
terörist başına ait olmak üzere örgüt ideolojisi ve perspektifinin anlatıldığı bir çok kitap;
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait binalar, lojmanlar, askeri güvenliğe sahip noktalar, askeri
personeli gösteren ve terör örgütünce yapılacak saldırılara karşı güvenlik önlemlerini ve
askeri strateji ve müdahaleyi anlatan sunum ve fotoğraf
Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silah ve mühimmatlara ait fotoğraflar ve
İstihbarat birimlerince güvenlik amaçlı olarak ve ülkemize girmeye çalışan terör örgütü

mensuplarını tespit etmede kullanıldığı anlaşılan belgelerin de aralarında olduğu bir çok bilgi
ve belge elde edilmiştir.
Sonuç olarak ;Terör örgütü PKK/KCK adına hiyerarşisi altında/güdümünde basın-yayın
faaliyeti yürüten bir haber ajansı olduğ, terör örgütü adına yayın yapan birçok televizyon,
radyo, gazete ve internet sitelerine haber sağladığı, örgüt bağlantısının Irak’ın kuzeyinde
bulunan terör örgütü yönetimince sağlandığı, haberlerin söz konusu ajansa bu merkezden
aktarıldığı değerlendirilmektedir.
Sosyal paylaşım siteleri üzerinden (www.facebook.com) yapılan araştırmalarda PKK/KCK
terör örgütünü övücü ve savunucu bir biçimde paylaşımları takip ettiği tespit edilen
https://www.facebook.com/gokhan.oner.75 facebook kullanıcısına ait URL uzantılı hesabın
şüpheli Gökhan Öner'e ait olduğu değerlendirildiği, şüphelinin yaptığı paylaşımların açık
kaynaklardan ve herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve görebileceği, tespit edilmesi için özel bir
donanım gerektirmediği görülmüş PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları lehinde yaptığı
paylaşımlara ait ekran alıntıları ve tespitler dosya arasına alınmıştır
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada
(1) Adet Belge Yayınlarına ait Gülçiçek Günel Tekin yazarlı Özgürleşen Ruhlar Kürt Gerilla
Hareketi isimli kitap,
(1) Adet Aram Yayınevine ait Mehmet Sebatlı yazarlı Kasırga Taburu isimli kitap (1. Cilt)
(1) Adet Aram Yayınevine ait Metin Aktaş yazarlı Yezda isimli kitap,
(1) Adet Aram Yayınevine ait Murat Türk yazarlı Köprüdeki Düşman isimli kitap,
(1) Adet Aram Yayınevine ait Mehmet Sebatlı yazarlı Kasırga Taburu isimli kitap (2. Cilt)
(1) Adet Aram Yayınevine ait Abdullah ÖCALAN yazarlı Kürt AŞkı isimli kitap,
(1) Adet Aram Yayınevine ait Ayhan KAYA yazarlı Mordem’in Güncesi isimli kitap,
(1) Adet Aram Yayınevine ait Kazım Engin yazarlı Tarih Şimdidir, Kürdistan tarihine Özlü Bir
Bakış isimli kitap,
(1) Adet Akgün Yayıncılık Mustafa AKGÜN yazarlı Kürdün Gelini Dilan isimli kitap
(1) Adet Aram Yayınevine ait Hep Kavgaydı Yaşamım isimli kitap
(1) Adet Aram Yayınevine ait Abdullah ÖCALAN yazarlı Gerçeğin Dili ve Eylemi isimli kitap
(1) Adet Artshop İnceleme Araştırma ibareli Anlardan An İtibariyle İsimli Nalan Çelik yazarlı
kitap,
(1) Adet Notebook ve pencil ibareli siyah kaplı not defteri (Örgütsel İçerikli olduğu
değerlendirilen)
(1) Adet Notebook ve pencil ibareli siyah kaplı not defteri içerisinden elde edilen Şükran
Kapalı Cezaevi 8 mayıs ile başlayan A4 Kağıdı,
(1) Adet (1) Adet Notebook ve pencil ibareli siyah kaplı not defteri içerisinden elde edilen
(1) Adet Notebook ve pencil ibareli siyah kaplı not defteri içerisinden elde edilen Şükran
Nihat Beymiş ile başlayan A4 Kağıdı,
(1) Adet Notebook ve pencil ibareli siyah kaplı not defteri içerisinden elde edilen Devrim Ayık
ile başlayan A4 kağıdı,
(1) Adet HP marka, siyah renkli SCG34155WG seri numaralı laptop bilgisayar,
(1) Adet kırmızı renkli 4 GB kapasiteli üzerinde BYL113 ibaresi bulunan USB bellek,
(1) Adet sandisk marka siyah kırmızı renkli USB bellek,
(1) Adet Sandisk marka 4 GB kapasiteli hafıza kartı,
(1) adet Kinsgton marka 8 GB kapasiteli hafıza kartı,
(1) Adet Sandisk marka 2 GB kapasiteli USB bellek,
(1) Adet WD marka 320 GB kapasiteli WCAV28375770 seri numaralı hard disk,

(1) Adet üzerinde Akbank ATS fatura ödemesi işlem bilgisi yazılı A4 kağıdına yapışık halde
Vodafone 8990029300176137029 nolu sim kart kabı ve bu kaba bantlanmış vaziyette hazır
kart 0403140283985 ibareleri bulunan sim kart,
(3) Adet princo ve Türk Disk ibareli CD elde edilmiştir.
Elde Edilen Döküman ve materyallerin incelenmesinde;
1- Özgürleşen Ruhlar Kürt Gerilla Hareketi isimli Belge Yayınlarına ait yazarının Gülçiçek
Günel Tekin olan kitabın yapılan incelemesinde ve araştırmasında kitap hakkında “Ankara 1
Nolu Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/1658 D. İş kararına istinaden toplatma ve
yasaklama kararı” bulunduğu PKK/KCK terör örgütü mensuplarına ve müzahir şahıslara
ideolojik eğitim vermek, amacını stratejisini başarılarını anlatmak için yazıldığı,
2-Kasırga Taburu(1-2. Cilt) isimli Aram Yayınevine ait yazarının Mehmet Sebatlı olan
kitapların yapılan incelemesinde ve araştırmasında kitap hakkında “Diyarbakır 1. Sulh Ceza
Hakimliğinin 2016/1674 D. İş kararı ile toplatma ve yasaklama kararı” bulunduğu, bahse
konu kitabın ön kapağında PKK/KCK terör örgütü mensuplarının fotoğrafının bulunduğu ,
3-Kürt aşkı isimli Aram Yayınevine ait yazarının Abdullah ÖCALAN olan kitabın yapılan
incelemesinde ve araştırmasında herhangi bir toplatma kararı bulunmadığı, PKK/KCK terör
örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan tarafından örgütün amacını ve ideolojisini anlatmak
amacıyla yazıldığı,
4-Köprüdeki Düşman isimli Aram Yayınevine ait yazarının Murat Türk olan kitabın yapılan
incelemesinde, kitap hakkında herhangi bir toplatma ve el koyma kararı bulunmadığı, kararı
bulunmadığı PKK/KCK terör örgütünü anlatan övücü nitelikte kısa hikayeler olduğu,
5-Mordem’in Güncesi isimli Aram Yayınevine ait yazarının Ayhan KAYA olan kitap hakkında
Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/1674 D. İş kararı ile Toplatma Ve El Koyma Kararı
bulunduğu,
6-Tarih Şimdidir, Kürdistan tarihine Özlü Bir Bakış isimli Aram Yayınevine ait yazarının Kazım
Engin olan kitap hakkında Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/1674 D. İş kararı ile
Toplatma Ve El Koyma Kararı bulunduğu,
7- Hep Kavgaydı Yaşamım isimli Aram Yayınevine ait kitap Hakkında Toplatma Ve El Koyma
Kararı bulunmadığı PKK/KCK terör örgütü mensubu Sakine CANSIZ’ı ve yaşamını anlattığı
terör örgütünü ve unsurlarını övücü nitelikte yazıldığı,
8-Gerçeğin Dili ve Eylemi isimli Aram Yayınevine ait yazarının Abdullah ÖCALAN olan kitap
hakkında Mersin 1 Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/1859 D. İş kararı ile Toplatma Ve El Koyma
Kararı bulunduğu, PKK/KCK terör örgütü lebaşısı Abdullah ÖCALAN tarafından örgütün
ideolojisini ve stratejini örgüt mensuplarına benimsetmek amacıyla yazıldığı,
Ayrıca Akgün Yayıncılık Mustafa AKGÜN yazarlı Kürdün Gelini Dilan isimli kitap ve Artshop
İnceleme Araştırma ibareli Anlardan An İtibariyle İsimli Nalan Çelik yazarlı kitap Hakkında
herhangi bir Toplatma Ve El Koyma Kararı bulunmadığı,
Köprüdeki Düşman isimli kitabın PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası içerdiği, Türkiye
Cumhuriyeti Devletini bölme amaç ve hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti toprakları
üzerinde Sözde Kürdistan kurulmasına yönelik propaganda içerdiği,
HEP KAVGAYDI YAŞAMIM Sakine CANSIZ isimli kitabın SAKİNE CANSIZ isimli şahsın hayatının
anlatıldığı kitap olduğu, SAKİNE CANSIZ isimli şahıs hakkında yapılan araştırmalarda PKK/KCK
terör örgütünün kurucu üyelerinden olduğu ve SARA kod adı ile anıldığı örgütün Almanya
sorumlusu olduğu, örgüt üyesi olan Sakine Cansız'ın hayatının anlatıldığı, Sakine Cansız ve
PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası içerdiği, Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölme amaç ve
hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde Sözde Kürdistan kurulmasına
yönelik propaganda içerdiği,

KÜRT AŞKI isimli kitabın PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası içerdiği, Türkiye Cumhuriyeti
Devletini bölme amaç ve hedefi doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde
Sözde Kürdistan kurulmasına yönelik propaganda içerdiği değerlendirilmiştir.
NOTEBOOK&PENCIL yazılı siyah renkli defter ve defter içerisinde bulunan 3 adet A4 kağıdı
üzerinde yapılan incelemede;
Notebook içerisinde çeşitli şahıs ve telefon numaraları ile değişik konulunda notlar
bulunduğu içerik itibariyle suç unsuru olabileceği değerlendirilen bir durum bulunmadığı,
3 adet A4 kağıdında ise ayrı ayrı şahıslara ait bilgiler bulunduğu bu bilgilerin ise
cezaevlerinde tutuklu olarak kalan bayan şahıslara ait bilgiler olduğu, hastalıklarının
bulunduğu ceza evlerinin hastalıklarına karşılık tedavilerinde zorluk çıkarttığı şahısların ağır
hasta oldukları ve ne kadar ceza aldıkları ile ne kadar süre sonra tahliye olacaklarına yönelik
bilgiler ile cezaevlerinde zulüm gördüklerini bunların basın yolu ile duyurulmasını istedikleri
şeklinde bilgiler bulundukları görülmüştür.
Dijital Materyallerin incelenmesinde;
5 SANDISK 8GB USB 1 EXPORT isimli klasör içerisinde olan GRAFİKLER isimli klasör içerisinde
yapılan incelemede; Terör örgütü ile bağlantılı olması nedeniyle KHK ile kapatılan
Mezopotamya Kültür Merkezinin resimlerinin olduğu tespit edilmiş ekran alıntıları aşağıya
çıkarılmıştır.
7 WD 320GB EXPORT isimli klasör içerisinde olan JPEG isimli klasör içerisinde yapılan
incelemede; PKK/KCK Terör Örgütü mensublarının, terör örgütünü simgeleyen bez parçasının
resimlerinin olduğu tespit edilmiş ekran alıntıları dosya içerisine konulmuştur.
7 WD 320GB EXPORT isimli klasör içerisinde olan MULTİMEDYA isimli klasör içerisinde
yapılan incelemede;
PKK/KCK Terör Örgütü sözde lideri Abdullah ÖCALAN’a, terör örgütü mensuplarına ve terör
örgütünü simgeleyen bez parçalarına ait görüntüler bulunan terör örgütü propagandası
yapmak amacıyla hazırlanmış videoların olduğu tespit edilmiş ekran alıntıları dosya arasına
alınmıştır.
‘AWAZE ÇİYA-DESTANA ZAPE’ isimli ses dosyasında 2008 yılında güvenlik güçlerimizce PKK
terör örgütünün sınırlarımız dışında bulunan kamp ve üslerine yönelik olarak gerçekleştirilen
hava ve kara operasyonlarına karşı, bölücü örgüt tarafından sözde direniş ve kahramanlık
gösterildiğini anlatan ve terör örgütü propagandası içeren şarkının olduğu tespit edildiği,
“awaze__ya_-_oramar” isimli ses dosyasında 21 ekim 2007 günü bölücü örgüt tarafından
Hakkari ilinde bulunan Dağlıcada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri tabura yönelik
gerçekleştirilen ve 12 askerimizin şehid edilmesi ile sonuçlanan kanlı ‘Dağlıca baskınına’
ithafen bu baskının başarısını kutlayan bölücü örgüt mensuplarınca söylenen şarkı tespit
edildiği,
“Gerilla me ez” (Gerillayım ben) isimli ses dosyasında PKK/KCK terör örgütünü övücü
mahiyette şarkı olduğu,
8 WD 500 GB EXPORT isimli klasörün içerisinde yer alan JPEG isimli klasör incelendiğinde
örgüt mensubu olduğu düşünülen yüzleri maskeli ellerinde çeşitli patlayıcı ve uzun namlulu
silahların olduğu fotoğraflar tespit edilmiş, tespit edilen fotoğrafların bazılarında
@gmail.com yazılı olduğu söz konusu e-mail adresinin şüpheli şahıs Gökhan ÖNER’e
ait olabileceği değerlendirilmiştir.
JPEG EXIF isimli klasörün içinde, şüpheli şahıs Gökhan ÖNER’in de bulunduğu bir evin
tavanına PKK/KCK Terör Örgütünün sözde bayrağı yapıldığı görülmüş, ekran alıntısı dosya
arasına alındığı,

8 WD 500 GB EXPORT isimli klasörün içerisinde yer alan MICROSOFT DOKUMANLAR isimli
klasör incelendiğinde; izm-08-04-16-adem-ucak-portre.docx isimli Word uzantılı belgede,
2016 yılında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen Kod adı Agit Serhat olan Adem UÇAK
isimli PKK/KCK Terör örgütü mensubunun propagandasını içeren yazıların olduğu tespit
edilmiş, yazının sonunda GÖ kısaltması olduğu şüphelinin 675 sayılı KHK ile kapatılan DİHA
(Dicle Haber Ajansı) muhabiri olduğundan haberi bizzat şüphelinin hazırladığının
değerlendirildiği,
MICROSOFT DOKUMANLAR isimli klasörün içinde tecrit.docx isimli Word belgesinin
içeriğinde, çeşitli cezaevlerinde bulunan PKK/KCK Terör örgütü üyeleri ile ilgili propaganda
içeren haberler düzenlediği,
ZÜBEYDE AYDIN HABER.docx isimli Word belgesinin içeriğinde, çeşitli cezaevlerinde bulunan
PKK/KCK Terör örgütü üyeleri ile ilgili propaganda içeren haberler düzenlediği
değerlendirildiği,
8 WD 500 GB EXPORT isimli klasörün içerisinde yer alan MULTİMEDYA isimli klasör
incelendiğinde; izm-08-01-17-paris-katliami-anma.mpg isimli video da, 2013 yılında
Fransa’nın Paris kentinde öldürülen PKK/KCK Terör örgütü üyelerinin sözde katliam anmasını
içeren, içeriğinde örgütsel konuşmaların bulunduğu videonun olduğu görülmüş ekran
alıntıları dosya arasına alındığı,
MULTİMEDYA isimli klasör incelendiğinde; mgl-22-02-17-derya-koc-ailesi-rop.mpg isimli
video da, güvenlik güçlerinin 10.02.2016 da Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapmış olduğu
operasyonda etkisiz hale getirilen PKK/KCK Terör örgütünün kurduğu YPS (sivil savunma
birlikleri) isimli örgütün üyesi olan Derya KOÇ isimli şahsın ailesinin örgütsel propaganda
içeren konuşmalarının olduğu tespit edildiği, ilgili ekran görüntüsü dosya arasına alındığı,
MULTİMEDYA isimli klasör incelendiğinde; mgl-04-04-17-dogum-gunu-kutlamasi.mpg isimli
video da, PKK/KCK Terör örgütünün sözde lideri Abdullah ÖCALAN’ın doğum gününü
kutlayan ve terör örgütünün propagandasını içeren Be Serok Jiyan Nabe (Öndersiz Yaşam
Olmaz) sloganının söylendiği video tespit edildiği, ilgili ekran görüntüsü dosya arasına
alındığı,
MULTİMEDYA isimli klasör incelendiğinde; mgl-12-03-17-gazi-halepce-katliam.mpg isimli
video da, PKK/KCK Terör örgütünün propagandasını içeren konuşmaların olduğu Kürdistan
faşizme mezar olacak sloganının atıldığı video tespit edildiği, ilgili ekran görüntüsü dosya
arasına alındığı,
Şüpheli Müdafi huzurunda savunmasının Öz geçmişi ile ilgili olarak özetle “Ben 1990 Manisa
ili Turgutlu ilçesinde doğdum. Annem ve Babam sağ olup ailem kendilerine ait tekstil atölyesi
işletmektedir. Ben dahil (6) kardeşim vardır. Kardeşlerimden en büyüğü Mehmet Şerif ÖNER,
şu anda İzmir ilinde Siyasi suçtan tutukludur. Diğer kardeşlerim ailemle birlikte Denizli ilinde
yaşamaktadır. Ben 2009-2014 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Güzel sanatlar
Fakültesinde eğitim gördüm. 2014 yılında okuldan mezun olduktan sonra herhangi bir işte
çalışmadım. Okuldan mezun olduktan sonra Dicle Haber Ajansında, DİHA Haber ajanslarında
gazetecilik yaptım. Şu anda IFC’de (Uluslararası Basın Federasyonu) muhabirlik
yapmaktayım.” şeklinde,
Daha önce hakkında işlem yapılıp yapılmadığı ile ilgili olarak özetle “ Ben 2012 yılında
Pamukkale Üniversitesinde eğitim gördüğüm dönemde, üniversitede meydana gelen olaylar
esnasında fotoğraf çektiğim esnada terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına
alındım. 7 ay kadar cezaevinde kaldım. Ancak henüz hüküm giymedim. Dosyam mahkeme
açık olarak devam etmektedir. Bunun dışında haber takibi yaptığım esnada, 2015 yılı 15

Ağustos günü gözaltına alındım ve yine serbest bırakıldım. Başkaca adli bir soruşturma
geçirmedim.” şeklinde,
Ailesi ve yakınlarından PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak adli işlem yapılanlarla ilgili olarak
özetle“ Yukarıda belirttiğim üzere abim Mehmet Şerif ÖNER suçlamayı bilmiyorum ancak şu
an cezaevinde yatmaktadır.” Şeklinde,
Kullanmış olduğu GSM hatları ile ilgili olarak özetle “ şu anda telefon kullanmıyorum. Ben
buraya geldiğim zaman öncesi annemin şu anda numarasını hatırlayamadığım telefonunu ara
ara kullanırım. Ancak kendi adıma kayıtlı herhangi bir numara kullanmıyorum. Arkadaşlarımla
veya çevremdekilerle yada ajanslarla iletişimimi internet üzerinden mail yoluyla yaparım.
Kullanmış olduğum mail adresim
@gmail.com’dur. Bu mail adresimi
yaklaşık 2-3 yıldır kullanmaktayım. Bunun dışında başka iletişim yolu kullanmam.” şeklinde,
Kullanmış olduğu sosyal medya hesapları ile ilgili olarak özetle “ Benim Gökhan Öner ismiyle
kullandığım facebook hesabım, aynı isimle instegram kullanırım. İstanbul iline gittiğim 2015
yılında bir twitter hesabı almıştım ancak uzun zamandır kullanmadığım için şu anda bu hesabı
hatırlamıyorum. Gazeteci olduğum için genelde haber sitelerini takip ederim. Örneğin bianet
isimli haber sitesi gibi. Benim hangi sitenin örgüt güdümünde yayın yaptığını bilmediğim için
örgütsel herhangi bir site yada haber kanalı hakkında da bilgim yoktur” şeklinde,
Hakkındaki ihbar ile ilgili olarak özetle “ Bu ihbarda verilen isimler net bir kişiye hitap
etmiyor. Benim adım Gökhan ÖNER’dir. DİHA kapanalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. DİHA’ya dair
ortada bir haber sitesi bile yoktur. Bu bile ihbarın ne kadar soyut ne kadar asılsız ne kadar
temelsiz olduğunu göstermektedir. Kendim iki ay kadar önce abim Ali ÖNER’in
rahatsızlığından dolayı Denizli’ye tedvasine yardımcı olmak için geldim Normalde Denizli
ilinde yaşamıyorum. Genelde İzmir ve Muğla ilinde yaşarım. Bu illerde gazetecilik yaparak
geçimimi sağlarım. Muğla ve İzmir’de de yukarıda belirttiğim ajanslarda muhabirlik
yapıyorum. Bulunmadığım bir ildeki ihbarda ismimin geçmesi dahi ihbarın ne kadar temelsiz
olduğunun bir kanıtıdır. Kendim gazeteciyim bu güne kadar legal yada illegal hiçbir örgüt
veya siyasi partide yer almadım. Hiçbir şiddet eyleminde bulunmadım atılı suçlamayı kabul
etmiyorum.” şeklinde,
Elde edilen materyaller ile ilgili olarak özetle ''belirtilen materyallerin elde edildiği
ikamette ailem Ömer ÖNER ile Halime ÖNER, kardeşlerim Meryem ÖNER, Ali ÖNER ve Pelin
ÖNER yaşamaktadır. Ben yukarıda da belirttiğim gibi yaklaşık iki ay kadar önce bu adrese
geldim. Gelirken de yanımda hiçbir eşya yada fotoğraf makinası getirmedim. Ben yukarıda
gazetecilik yaptığım söylemiştim. İki aydır abimin tedavisi için uğraşıyorum. Bu esnada da
gazetecilik yapmadım. HP marka, siyah renkli SCG34155WG seri numaralı laptop bilgisayar
ablam Meryem ÖNER’e aittir. Yalnız ara ara ailemin yanına geldiğim de kendi haber
dokümanlarımı bu bilgisayara yüklüyordum. Bu işlemin dışında başka bir amaçlı olarak bu
bilgisayarı kullanmadım. İkamette elde edilen (3) adet USB flash belleğim kime ait olduğunu
bilmiyorum bu materyaller bana ait değildir. (2) adet hafıza kartının kime ait olduğunu
bilmiyorum bana ait değildir. (1) Adet WD marka 320 GB kapasiteli WCAV28375770 seri
numaralı hard disk evde ortak kullanım alanında bulunan bana ait olmayan masa üstü
bilgisayardan sökülen hard disktir. Kim tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Belge Yayınlarına
ait Gülçiçek Günel Tekin yazarlı Özgürleşen Ruhlar Kürt Gerilla Hareketi isimli kitap, 2016
yılında İzmir Kitap fuarında Gülçiçek Fidan TEKİN ile kültür sanat üzerine yaptığım haber
sonrası, kendisi tüm kitaplarından (1)’er adet bana hediye etti. Bende ayıp olmasın diye tüm
kitapları kabul ettim. Yalnız kitabın yasaklı olduğuna dair hiçbir bilgim yoktur. Çünkü resmi bir
kitap fuarındaki stand’ta yer almaktadır. Bu kitabı okumadım ve içeriğini bilmiyorum. Mesleki
yoğunluğumdan dolayı da bu kitabı okumadım. Bu kitapları İzmir yada Muğla’da yaşadığım

yere götürmedim. Denizli’ye haber yapmaya geldiğim esnada bu kitapları buradaki evime
bıraktım. Bu evde bana ait oda yoktur. Ailemde bu kitaplar hakkında bir bilgisi yoktur. Bu
kitap haricindeki yayınların hiç birisi bana ait değildir. Ailemle yaşamadığım için kime ait
olduğunu bilmiyorum. Laptop bilgisayarın ablama ait olduğunu biliyorum ancak kitapların
kime ait olduğunu bilmiyorum. çünkü laptop 2013 – 2014 yıllarında ailemle yaşadığım
süreçte, ablam öğretmenlik yaptığı için kendisine satın almıştık. Bu nedenle bu laptapun
ablama ait olduğunu biliyorum. Not defterimden elde edilen A4 kağıdındaki notlar, Nihat
BAYMIŞ ve Devrim AYIK o dönem cezaevindeki tutuklu bulunan şahıslardır. Bu şahısların
hangi suçtan cezaevinde bulundukları konusunda bilgim yoktur. Alileri benimle gazeteci
olduğum ajansa gelerek haber yapmamız için bizimle irtibata geçiyorlar bende gazeteci
olduğum için kendime ait hiçbir düşünceyi eklemeden sadece aile ve yakınlarının verdikleri
bilgileri haberleştirdim. Bu haberleri şu anda hatırlayamadığım bir internet haber sitesinde
yayınlıyordum. Ben mesleki olarak çalıştığım için aileye amacınız nedir diye bir sorum olmadı,
mesleki görevimi yerine getirerek haber yaptım. Devletin kurumlarına karşı hiçbir şekilde
kendi düşüncelerimi katmadan haber kaynağının söylediklerini yayınladım. Bunun dışında
kültür sanat politika ekonomi kadın gibi konular üzerine ekoloji gibi konular üzerine yaptığım
haberler olmuştur. Bunlar incelendiğinde ortaya çıkacaktır. ” Şeklinde,
İkametinde elde edilen doküman ve kitaplarla ilgili olarak özetle “. Söylediğim gibi
kitaplar bana ait değildir kime ait olduğunu da bilmiyorum. İkamete nasıl geldiği hakkında da
bir bilgim yoktur.” Şeklinde,
IMC TV ile PKK / KCK terör örgütünün Suriye Kanadında faaliyet Gösteren YPG terör örgütüne
ait sayfaları beğenmesi ile ilgili olarak özetle “ Bu facebook adresinin bana ait olup olmadığını
bilmiyorum. Benim Gökhan ÖNER isimli bir facebook adresim vardır Ancak bu adres o adres
midir bilmiyorum. IMC Tv Türkiye’de devlet tarafından yayın yapılmasına izin verilen bir
haber kanalıydı. Kendim de gazeteci olduğum için IMC Tv yi yayın yaptığı süreçte takip
etmekte hiçbir sakınca görmedim fakat kapatıldıktan sonra IMC Tv nin yayınlarını takip
etmedim. Bahsi geçen YPG’ye ait sayfayı beğenmedim. Fakat haber ajansında çalıştığım
dönemlerde mail ve sosyal medya hesaplarım ajanstaki bilgisayarlarda genelde açık
bulunmaktaydı. Ajansta bulunan herhangi bir muhabirin mi yada ajansa gelen haber
kaynakları tarafından mı beğenilip beğenilmediğin bilmiyorum. Çünkü bilgisayarla ortak
kullanılan bilgisayarlardı. Bu sayfa şahsım tarafından beğenilmemiştir.” şeklinde,
PKK/KCK Terör örgütünün şehir yapılanması YPS (sivil savunma birlikleri) içerisinde faaliyet
gösteren Derya KOÇ isimli şahıs ile ilgili haber yapması ile ilgili olarak özetle “ Bu haber
öncelikle Derya KOÇ’un basında da çıktığı gibi bir sivil HDP Milas İlçe Eş başkanı olduğu
söylenmekteydi. Haber de Derya KOÇ’un ailesi ile referandum öncesi yapılmış bir haberdir.
Devlet tarafından yayın yapılmasına izin verilen DİHA haber sitesinde yayınlanmıştır. Derya
KOÇ hakkında ailesi ile haber doğrultusunda ropörtaj yaptım. Haber de yer alan hiçbir bilgi
bana ait değildir. Röportaj öncesi Derya KOÇ hakkında herhangi bir araştırma yapmadım.
Sadece ailesinin bana aktardığı bilgileri kendi çalıştığım ajansta haberleştirdim ve bu haber
metnini de gazeteci olduğum için yapmış olduğum haberi kendi facebook sayfamda
paylaştım. Facebook sayfamda haber bana ait olduğu için Türkiye ‘de bulunan her gazeteci
gibi kendi haberi sayfamda paylaştım. Haberi paylaşırken hiçbir kötü niyet yada hedef
gösterme gibi bir düşüncem olmadı. Tek amacım gazetecilik mesleğini lağıkıyla yerine
getirmekti.” şeklinde,
KHK ile kapatılan MEZOPOTAMYA KÜLTÜR MERKEZİ ile ilgili olarak özetle “ MEZOPOTAMYA
KÜLTÜR MERKEZİ’ne ait olduğu söylenilen resimler tarafıma gösterildi. Bu resimlerin flash
bellekte yer alıp almadığı hakkında herhangi bir fikrim yoktur. Fotoğrafların ne zamana

çekildiğine dair bir bilgim de yoktur. Ajansta çalıştığım süreçte ajans tarafından haber amaçlı
muhabir olarak yollandığım bir haber olup olmadığı hakkın da da bir bilgim yoktur. Olay
yerinde bulunduysam haber amaçlı orada yer almışımdır. Ama bahsi geçen flash belleği şu an
bilmiyorum. Benim bana ait olmayan bir flash beleğin içerisine bu resimlerin nasıl girdiğini
bilmiyorum.” şeklinde,
PKK/KCK sözde bayrağı önündeki fotoğrafı ile ilgili olarak özetle “ Yukarıda da belirtiğim gibi
bahsi geçen hard disk evde ortak kullanılan masa üstü bilgisayara aittir. Bende ailemle
birlikte yaşamamaktayım. Bu resimlerin hard disk içerisine nasıl girdiği nasıl yerleştirildiği
hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Bu hard disk bana ait değildir” şeklinde,
Abdullah ÖCALAN’a ait video görüntüsü ile ilgili olarak özetle “ Yukarıda da belirtiğim gibi
bahsi geçen hard disk evde ortak kullanılan masa üstü bilgisayara aittir. Bende ailemle
birlikte yaşamamaktayım. Bu video görüntülerinin hard disk içerisine nasıl girdiği nasıl
yerleştirildiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Bu hard disk bana ait değildir” şeklinde,
‘AWAZE ÇİYA-DESTANA ZAPE’ isimli şarkı ile ilgili olarak özetle “ Yukarıda da belirtiğim gibi
bahsi geçen hard disk evde ortak kullanılan masa üstü bilgisayara aittir. Bende ailemle
birlikte yaşamamaktayım. Bu video görüntülerinin hard disk içerisine nasıl girdiği nasıl
yerleştirildiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Bu hard disk bana ait değildir.” Şekilnde,
Patlayıcı ve silahlı şahıslara ait fotoğraflarla ilgili olarak özetle“ Ben gazeteciyim sürekli haber
yapıyorum. Bu fotoğraflar 2015 – 2016 yıllarında Dicle Haber Ajansında muhabirlik yaptığım
esnada ajans tarafından haber takibi için yollandığım legal basın açıklamaları sonrası çıkan
olaylarda çekilen fotoğraflar olduğunu anımsıyorum. Ama fotoğrafın altında yer alan mail
adresinin ne amaç ile yazıldığı ya da kimin yazdığını anlamış bulunmamaktayım. Dediğim gibi
ajansın yolladığı tüm haberlere gitme zorunluluğumuz vardı. Fakat bu bana söylenen
fotoğraflar İstanbul ilinde çekilen fotoğraflardır. Ben mesleki amaçlı olarak bulunduğum
haber esnasında çektiğim fotoğraflardır. Bu hard diskin takılı bulunduğu laptop bilgisayar
ablam Meryem ÖNER’e aittir. Yukarıda da söylediğim gibi haber amaçlı olarak bazen bu
laptopu kullanıyordum. Haberlerde benden başka bir çok gazeteci ve polis bulunmaydı.
2015-2016 yıllarında DİHA’nın yaptığı haberlere bakıldığında bu fotoğrafların ve içeriğinin
tekrardan haberde yer aldığı görülmektedir. Benim burada hiçbir illegal faaliyetim yada
eylemcilerle ve başka kimseyle görüşmem olmamıştır. Sadece ajansımın yolladığı haberlere
mesleki açıdan gitmişimdir.” Şeklinde,
Tavanda PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağı ile fotoğraf çektirmesi ile ilgili olarak özetle
“ Bu resmin bulunduğu ev Y. K.’ya ait olduğunu hatırlıyorum. Denizli’ye ailemi ziyarete
geldiğim esnada arkadaşlarımla Denizli’den tanıdığımız Yusuf KAYA’yı ziyaret ettik. Orada
çekilen bir fotoğraftır. Özel bir amaçla çekildiğini düşünmüyorum. Orada birden fazla kişi
bulunmaktaydı. Kimin tarafından çekildiğini bilmiyorum. Orada da özel bir amacımız yoktur.
Üzerinde bulunan telefon orada bulunan herhangi bir kişinin yada bir çocuk tarafından da bu
fotoğraflar çekilmiş olabilir. Bu resimdeki şahıslar Y. K. , abim Ali ÖNER, Fatma ÜLGÜ ve ablası
Ayşe ÜLGÜL ile soyadını hatırlayamadığım Esat isimli kişilerdir. Diğer şahısları tanımıyorum.
Bu fotoğraflar telefonun yada üzerinde fotoğraf makinam bulunduysa onunla çekilip
çekilmediğimi tam anlamıyla hatırlamıyorum. Haberlerimi aktardığım esnada bilgisayara
geçmiş olabilir. Bahsettiğiniz bayrakla hiçbir alakam yada bayrağı ön plana çıkartmak gibi
hiçbir amacım yoktur.” Şeklinde,
Haber metninde yer alan GÖ kısaltması ile ilgili olarak “ Bahsi geçen haber metni
okunduğunda haberin ailesi tarafından söylendiği anlaşılacaktır. Haber metninin başladığı
“Öcalan ve Eruh Direnişinin efsanevi komutanı Agite (Mahsun Korkmaz) olan bağlılığı ile”
başlayan ibare bana ait değildir. Aile tarafından söylenmiş bir ibarede olabilir. Bu haber

metnini ilk aşamada ben kaleme alırım. Daha sonra haber şefleri ve editörya tarafından
haberlere son hali verilir ve haberler sitede yayınlanır. Ondan doyalı bahsi geçen ibare bana
ait değildir. Öcalan ve Eruh Direnişinin efsanevi komutanı Agit’e (Mahsun Korkmaz)
ibaresinin suç unsuru olabileceğini bilmiyordum. Birde mesleğe ilk başladığımda çalıştığım
haber ajansı tarafından muhabirlere habere kendinize ait hiçbir bilgi ve düşünce eklemeyin
sadece haber kaynağının dediklerini yazın ve üzerinde hiçbir değişikliğe yani haber
kaynağının düşüncesini değiştirecek bir değişikliğe gidilmemesi gerektiği söylendi. Bende bu
nedenle haberlerime ne kendim den bir ekleme ne de bir çıkartma yapmadım ve de bahsi
geçen haber şu an hatırladığım kadarıyla editörye tarafından sitede yayınlanmamıştır.”
Şeklinde,
Terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN ile öldürülen üç bayan örgüt mensubuna ait anma
görüntülerini içerdiği ve örgütsel konuşmaların olduğu video ile ilgili olarak özetle “ İlk
bahsettiğiniz Resul isimli haberde tutuklunun avukatı tarafından ajansa başvuruda
bulunulmuştur. Bizde ajansın dediği avukat ile röportajı yaptık. Yine aynı şekilde habere
kendimizden herhangi bir ekleme yada çıkartma yapmadık. Bahsi geçen haberde de ben
kameraman olarak görevliydim. Diğer bahsedilen habere ait video görüntüsü ajansımız
tarafından haber esnasında çekilmiştir. Bu çekilen videolar haber amaçlı ajansımıza bağlı
Türkiye’de bulunan diğer ajanslar tarafından kullanılmak için çekilip hazırlanmıştır. Amaç
ajansa bağlı abonelerin haber ihtiyacını duyurmaktır. Muhabir olarak oradaki amacım bir
propaganda yada hedef gösterme gibi bir amacım yoktur. Ben sadece ajansın yolladığı
haberlere girip ajansı takip ederim.” Şeklinde oldu
Değerlendirme;
Şüpheli GÖKHAN ÖNER'in hakkında ki ihbar, ihbar sonrası ikametinde ve üzerinde yapılan
arama, arama sonucunda ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler, sosyal
medya hesapları üzerinde PKK/KCK/YPG terör örgütü lehine yaptığı paylaşımlar, arama
sırasında adli emanetin 2018/1698 sırasında kayıtlı yasaklı dökümanların ele geçmesi ve bu
dökümanların PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütüne ve lider kadrosuna ilişkin olması ve diğer
benzer nitelikte yasaklı yayınların olması, yine bu yayınlardan bazılarının yasaklı yayın olmasa
da Silahlı Terör Örgütüne ilişkin yayınlar olması, aramada ele geçen NOTEBOOK&PENCIL
yazılı siyah renkli defter ve defter içerisinde bulunan 3 adet A4 kağıdındaki notlar
incelendiğinde bu notlarda ceza infaz kurumunda bulunan örgüt mensubu kadınların
bilgilerinin bulunduğu, ceza infaz kurumunda kalan örgüt mensuplarının hastalıklarında
kendilerine çıkartılan zorluklara ilişkin haber yapılmasının talimatı verildiği, aramada ele
geçirilen hard diskte PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı çok sayıda röpörtaj,
resim ve videoların bulunduğu, şüphelinin eylemlerinin ve ele geçirilen delilerinin yoğunluk
itibariyle PKK/KCK/YPG Silahlı Terör Örğütüne aidiyetine/üyeliğine yönelik olduğu;
Ayrıca şüphelinin kullanmakta olduğu facebook hesabından, Terör Örgütü mensuplarının,
2015-2016 yıllarında doğu ve güneydoğu Anadolu’da bulunan bazı il ve ilçelerimizde
gerçekleştirdikleri hendek kazma, bomba ve patlayıcılarla tuzaklanmış barikat kurma vb.
eylemlere karşı güvenlik güçlerince kamu düzeninin sağlanması amacıyla başlatılan
operasyonlarda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının alileri ile sözde röportaj adı alıtnda
görüşmeler gerçekleştirdiği, görüşmelere ilişkin verilen haberlerde devletin katliamlar
yaptığı, operasyonların haksız olduğu şeklinde muzahir kitle üzerinde devlete kin ve nefret
aşılama ve örgütsel propaganda yapma amaçlı haberler yaptığı ve bu haberleri kendi
facebook hesabından paylaşmak suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptığı
anlaşılmakla,

D) HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Şüpheliler M. D. , E. B. , M. K. , E. H. ve GÖKHAN ÖNER'in hakkında uygulanması uygun
görülen sevk maddelerindeki yaptırımın üst sınırı dikkate alındığında 5235 sayılı Kanunun 10.
vd. Maddeleri ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca yargılamasının
mahkemenizde yapılması ile,
Şüpheliler M. D., E. B., M. K, E. H.' ve GÖKHAN ÖNER'in eylemlerine uyan 3713 sayılı
TMK'nun 7/2 maddesi uyarınca cezalandırılmalarına,
Şüpheli GÖKHAN ÖNER'in ayrıca eylemine uyan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun
314/2 Maddesi ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1. maddesi uyarınca
cezalandırılmasına,
Şüpheliler hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun
53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına,
Şüpheli/ler hakkında, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 58. maddesi uyarınca tekerrür
hükümlerinin uygulanmasına
Adli emanetin 2018/1698 sırasında kayıtlı emanet eşyalarından 1,2,3 sırasına kayıtlı eşyaların
TCK'nun 54. Maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, diğer eşyaların dosyada delil olarak
saklanmasına;
Şüphelilerin gözaltında ve tutuklulukta geçen sürelerinin TCK'nın 63. Maddesi uyarınca
mahsubuna;
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.08/06/2018
08/06/2018
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