
 
 
         GAZETECİLİK YİNE SUÇLAMA KONUSU 
 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “PKK/KCK Basın Komitesi” 
yapılanmasına yönelik başlatıldığı öne sürülen 2022/3879 numaralı 
soruşturma kapsamında Kürt basın organlarında çalışan gazetecilerin 
tutuklanmasıyla ilgili araştırma, tespit, görüşmeler ve iddiaların doğruluk 
kontrolü raporu.  
 

 
 
A- KONU:  

 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/3879 Soruşturma 

numaralı dosyasındaki talimatı uyarınca Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 Haziran 2022 
sabah 05.00 sıralarında gerçekleştirilen ev baskınlarında 19’u gazeteci 
ikisi basın çalışanı ve biri yurttaş 22 kişi gözaltına alınarak Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürülmüşlerdir. 

Gazetecilerin evleri ile çalıştıkları yapım şirketleri ve ajanslar olan 
Pel Yapım Prodüksiyon, Ari Yapım ve Prodüksiyon, Piya Yapım ve 
Prodüksiyon ve kadın odaklı haberler yapan JinNews’e de polis baskını 
gerçekleştirilmiştir. 

Evleri ve iş yerleri basılan gazetecilerin kullanımlarında bulunan 
mobil telefon, taşınabilir ve masa üstü bilgisayarlar, gazetecilik 
ekipmanları ile bazı dijital materyallerine el konulmuştur. JinNews’e 
yapılan baskın sonrasında arama ve el koyma tutanakları talep 



edilmesine rağmen avukatlara verilmediği için tam olarak nelere el 
konulduğu halen bilinmemektedir. Piya ve Ari yapım şirketlerinde yapılan 
aramalar da sonlandırılmadığı için tam olarak hangi malzemelere el 
konulduğu bilinmemektedir.  

Diyarbakır’da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli 
ajanslarda çalışan gazetecilerin hazırladıkları program, haber ve 
söyleşilerden bazıları Belçika’dan yayın yapan Sterk TV ve İngiltere’den 
yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarında 
yayınlanmaktadır. Ancak Sterk TV ve Medya Haber TV isimli televizyon 
kanalları ile JinNews Haber Ajansı’nın PKK/KCK güdümünde yayın 
yaptıklarını, TV kanallarında yayınlanan programlarda “PKK 
propagandası yapmak” ve “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması 
yöneltilen gazetecilerin de “Basın Komitesi” adı altında oluşturulan birime 
bağlı çalıştığı polis ve savcılık kaynakları tarafından iddia edilmektedir.  

Gözaltındaki 19’u gazeteci 22 kişi iki kez uzatılan toplam sekiz 
günlük gözaltı süresinin ardından 16 Haziran 2022 Çarşamba sabahı 
adliyeye sevk edilmiştir. Yapılan savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği 
sorgularının ardından 15 Haziran 2022 tarihinde 15 gazeteci ve bir basın 
çalışanı toplam 16 kişi tutuklanırken dördü gazeteci 6 kişi de adli kontrol 
uygulaması şartıyla serbest bırakılmıştır. 

Gazeteciler Abdurrahman Öncü, Aziz Oruç, Elif Üngür, İbrahim 
Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet 
Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Safiye Alagaş, 
Serdar Altan, Suat Doğuhan, Zeynel Abidin Bulut ve yapım şirketi 
muhasebecisi Remziye Temel tutuklandı. Gazeteciler Esmer Tunç, 
Mehmet Yalçın, Gülşen Koçuk, Kadir Bayram ve yapım şirketinde bir 
süre aşçı olarak çalışan Feyinaz Koçuk ile İhsan Ergülen adli kontrol 
tedbirleriyle serbest bırakılmıştır. 
 

B- YÖNTEM: 
 

Rapora konu soruşturmayla ilgili inceleme ve tespitlerde bulunmak 
üzere Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili, Gazeteci Ahmet ŞIK 
tarafından kronolojik olarak; 21-22 Haziran 2022 Salı ve Çarşamba 
günleri tutuklanan gazetecilerin avukatları, çalıştıkları kurumların 
yöneticileri/iş arkadaşları, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 
gazetecilerle görüşülmüştür. 
 

C- YETKİLİ MAKAMLARIN TUTUMU: 
 

Yetkili makamlarla görüşme yapılmak istenmesine rağmen 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve soruşturma savcısı 
Nilgün Kürkaya, “program yoğunluğu” bahanesiyle randevu vermemiştir. 



 
C- TUTUKLANAN GAZETECİLER: 

 
Gazeteciler Aziz Oruç, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Ömer Çelik, 

Lezgin Akdeniz, Zeynel Abidin Bulut, Mehmet Şahin, Mehmet Ali Ertaş, 
Neşe Toprak, Elif Üngür, Suat Doğuhan, İbrahim Koyuncu, Abdurrahman 
Öncü, Ramazan Geciken, Mazlum Güler ve yapım şirketi muhasebecisi 
Remziye Temel tutuklanmıştır. 

Her toplumsal alan ve mücadele kendi gazetecisini, kendi yayın 
kurumlarını oluşturur. Katledilen Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile İsrail 
devleti için "sakıncalıdır" ama Mısırdan, Fas'a, Filistin'den Ürdün'e Filistin 
halkının sesidir. Bu gerçeklik Kürt sorununu birinci yayın önceliği yapan 
gazeteciler için de geçerlidir.  

Kürt sorunun yıllara dayanan, karmaşık halinin gazetecilik 
faaliyetleri çerçevesinde yayın, haber, program olarak kamuoyuna 
taşınmasının her defasında kriminalize edilmesi elbette bugünün sorunu 
değildir. Gazetecileri tutuklama ya da gözaltına alma devlet hafızasının, 
politikasının sürekliliğinin bir devamıdır.  

Bu hakikat nedeniyledir ki tutuklanan gazetecilerin birçoğu daha 
önce de mesleki faaliyetleri, muhalif kimlikleri nedeniyle çeşitli suçlama, 
soruşturma/kovuşturmaların hedefi olmuşlardır. Kürt, muhalif ve gazeteci 
olanlara mesleki faaliyetleri nedeniyle sistemik hale gelen yargı tacizi, 
devletin bölgede çalışan gazetecilere nasıl baktığının da bir 
göstergesidir.  

 
AZİZ ORUÇ:  
Mezopotamya Haber Ajansı (MA) editörü. Medya haber TV’de 

“Sokağın Sesi” isimli programın sunucusu. 
Denizli Pamukkale Üniversitesi’nden mezun oldu. Gazeteciliğe, 15 

Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda (DİHA) 2013’te 
başladı. Hakkındaki yargılamalar nedeniyle 2017’de yurtdışına çıktı. 
Kuzey Irak’ta bulunan Rojnews Haber Ajansı’nda çalışmaya devam etti. 

Aralık 2019’da Avrupa’ya gitmek için İran’dan Ermenistan’a geçti. 
Ermenistan’da yakalanıp İran’a teslim edildi. Sonra İran tarafından 
Türkiye sınırına bırakıldı. Türkiye - İran sınırındaki Ağrı’da, 11 Aralık 
2019’da gözaltına alındı. Bir haftalık gözaltı sürecinden sonra tutuklandı. 
Hakkında düzenlenen 28 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 314. maddesi uyarınca “Silahlı terör örgütü 
üyesi olmak” ve Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 7/2 maddesi 
uyarınca “Zincirleme şekilde, basın ve yayın yoluyla terör örgütü 
propagandası yapmakla” suçlandı. Yaklaşık 1 yıl süren tutukluluğunun 



ardından 9 Kasım 2020’deki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edildi. Tahliyesinden sonra Mezopotamya Ajansı’nda çalışmaya 
başladı. 

Oruç, kapatılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nde, “23 Yıl Önce 

Lice, Şimdi Cizir” başlığı ile yayımlanan haberi nedeniyle TCK’nin 301. 
Maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Hükümetini alenen 
aşağılamakla” suçlandı. 

Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, (TMK) 7/2 
maddesi uyarınca “Zincirleme şekilde basın yayın yoluyla terör örgütü 
propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

2011’de öğrenci olduğu sırada katıldığı bir eylem nedeniyle 
TCK’nin 220/6. maddesi uyarınca “Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemekten” çarptırıldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası Eylül 
2021’de Yargıtay tarafından bozuldu. 

Son operasyonun savcılık tutanaklarında, Bingöl’de bir soruşturma 
kapsamında gözaltına alınan Edip Kaynar isimli şüphelinin evinde 
yapılan aramada el konulan dijital materyallerin yapılan incelemesinde 
Aziz Oruç’un, Abdullah Öcalan ve PKK/KCK bayrağı taşırken görüldüğü 
fotoğraflar ele geçirildiği belirtilmiştir. Oruç ifadesinde söz konusu 
fotoğrafların 2013 yılında Çözüm Süreci olarak adlandırılan dönemde 
çekildiğini ve daha önce yargılandığı davada da aynı fotoğraflar hakkında 
kendisine soru/suçlama yöneltildiğini söyledi. Oruç söz konusu 
fotoğrafların avukatı tarafından dosyadan çekilerek kendisine 
gönderdiğini ve kendisin de cep telefonunda durduğunu söylemiştir. 

Oruç’un editör olarak çalıştığı Mezopotamya Haber Ajansı için 
“PKK/KCK güdümünde yayınlar gerçekleştiren Mezopotamya Haber 
Ajansı isimli internet sitesinde yazılarının bulunduğunun tespit edildiği…” 
denilen soruşturma evrakında 13 Şubat 2022 tarihli, “Hatip Dicle: Öcalan 
özgür olmadan çözüm olmaz”; 22 Mart 2021 tarihli, “Diyarbakır’dan 
kapatma davasına yanıt: Akan suyu durduramazlar”; 13 Mayıs 2021 
tarihli, “Duhoklu siyaset bilimci Çelki: Türkiye’nin tek amacı işgal”; 03 
Şubat 2022 tarihli, “Gazeteci Evran: Türkiye KDP’nin işbirliğiyle saldırdı”; 
04 Şubat 2022 tarihli, “Gazeteci Kaya: KDP Türkiye’nin saldırılarında 
bizzat yer aldı” ve 03 Eylül 2021 tarihli, “Salih Müslim: Suriye’nin 
sorunları masada çözülür” başlıklı haberlerle suç işlendiği iddia edilmiştir. 

Pel Yapım Şirketi adına “Sokağın Sesi” isimli programı yapan 
Oruç’a program içeriklerinin belirlenmesinde PKK/KCK’den talimat alıp 
almadığı sorulmuştur. Oruç’un sunuculuğunu yaptığı “Sokağın Sesi” 
isimli programda “PKK/KCK örgütünü övücü, yüceltici ve 
propagandasına dönüşen sokak röportajları gerçekleştirdiğinin” çözümü 
yapılan 11 adet program içeriğinden tespit edildiği öne sürülmüştür. 

“01 Nisan 2022 tarihli programda yayınlanan röportajda, ‘Savaşa 
bombaya ayrılan bütçe farklı alanlarda kullanılsa nasıl olurdu?’ sorusuyla 



PKK/KCK’ye yönelik yapılan operasyonları mı kastettiniz?”, “Newroz 
zamanında yaptığınız röportajda ‘Çağrınız var mı?’ sorusunu neden 
sordunuz?”, “Neden Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü ile ilgili sorular 
sordunuz? Programın PKK/KCK örgütüne nasıl etki etmiştir?”, “Neden 

Rojava diyorsunuz” soruları yöneltilen Oruç’a “Sokak röportajlarını 
ayaklanma çağrısı olarak ve örgütü övmek için mi yapıyorsunuz?” 
şeklinde mesleki faaliyetleri suçlayıcı sorular yöneltilmiştir. 
 

SAFİYE ALAGAŞ:  
JinNews Haber Müdürü. Gazeteciliğe, DİHA’da muhabir olarak 

başladı. Daha sonra, Jinha kadın haber ajansında çalıştı. DİHA ve 
Jinha’nın 15 Temmuz 2016’daki askeri darbe girişiminin ardından ilan 
edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılmasıyla JinNews’te 
haber müdürü olarak çalışmaya başladı. 

Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu üyesi olan Alagaş 
2011’de, Afganistan’daki El Kaide saldırısında yaşamını yitiren Corriere 
della Sera muhabiri İtalyan gazeteci Maria Grazia Cutuli adına verilen 
uluslararası ödüle değer görüldü. 

JinNews’te yayımlanan 12 ayrı haber üzerinden, TMK’nin 7/2 
maddesi uyarınca “Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası 
yapmakla” suçlandı. Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istenen Alagaş 
22 Ekim 2019’da beraat etti. 

Son operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Alagaş’ın 
diğer gazetecilerden farklı olarak, 11 Haziran 2022 tarihli 2022/25736 
sayılı ayrı bir soruşturma dosyasının şüphelisidir. 
 

SERDAR ALTAN: 
Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFGD) Eşbaşkanı. Gazeteciliğe 

Özgür Gündem’de editör olarak başladı. DİHA’da çalıştı. Bir süre İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin basın koordinatörlüğünü de 
yapan Altan’ın çalıştığı basın yayın kuruluşları, 15 Temmuz 2016’daki 
askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 
KHK’ler ile kapatıldı.  

Altan’ın başkanlığını yaptığı 2014’te kurulan Özgür Gazeteciler 
Cemiyeti de OHAL KHK’si ile kapatıldı. 

2015’te ulusal yayın yapan Van TV’nin haber merkezinde 
çalışmaya başlayan Altan, kanalda çeşitli programların sunuculuğunu 
yaptı. Van TV de 28 Ağustos 2016’da yayımlanan KHK ile kapatıldı. 

Kapatılmadan önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan 
ihbar üzerine Van TV çalışanları hakkında soruşturma başlatılmıştı. 
Altan’ın da aralarında bulunduğu sekiz kanal çalışanı hakkında TMK’nin 
7/2 maddesi uyarınca “Zincirleme şekilde basın yayın yoluyla terör 
örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla dava açıldı. 13 yıla kadar 



hapis cezası istenen Altan, 29 Ocak 2021’de, “Mahkumiyetlerine yeterli, 
kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği” hükmüyle beraat etti. 
 

ÖMER ÇELİK: 
Medya Haber TV’de “Amed’den Bakış” isimli programın sunucusu. 

Marmara Üniversitesi Gazetecilik Mezunu. Gazeteciliğe kapatılan Dicle 
Haber Ajansı’nda (DİHA) muhabir olarak başladı. 

Kamuoyunda “KCK Basın Davası” olarak bilinen yargılama 
kapsamında 24 Aralık 2011’de tutuklanan 36 gazeteci ve medya 
çalışanından biriydi. 19 Haziran 2013’te, yargılamanın 18. Duruşmasında 
tahliye edildi. TCK’nin 314. maddesi uyarınca “Silahlı terör örgütü üyesi 
olmak” suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanan Çelik hakkında 15 yıla 
kadar hapis cezası isteniyor. 

Çelik ayrıca; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı ve 
dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a ait olduğu 
iddiasıyla RedHack’in yayımladığı e-posta içeriklerini haberleştirdiği 
gerekçesiyle yargılandı. Bu dava kapsamında da yaklaşık 10 aylık 
tutuklu kalan Çelik, Aralık 2021’de İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince 
5237 sayılı TCK’nin 136/1. maddesi uyarınca “Verileri hukuka aykırı 
olarak ele geçirme” suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapse mahkûm edildi. 

Ayrıca, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki askeri operasyonlarla ilgili 
“Kuşatmanın adı ‘Bayrak 12’, başındaki isim Musa Çitil” başlığı ile Dicle 
Haber Ajansı’nda yayımlanan haberi nedeniyle de yargılandı. Jandarma 
Genel Komutan Yardımcısı Musa Çitil’in şikâyeti üzerine açılan davada, 
TMK’nin 6/1. maddesi uyarınca “Terörle mücadelede görev almış kişileri 
hedef göstermekle” suçlandı. 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı 
davada 18 Aralık 2019’da beraat etti. 

Son operasyonun savcılık tutanaklarında Ömer Çelik’in ikametinde 
ele geçirilen dijital veriler içinde; PKK/KCK/PYD örgütü mensupları ile 
çekilmiş fotoğraflar, örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf, Hendek 
çatışmaları döneminde Diyarbakır Sur’da çekilmiş ve “suç unsuru” 
taşıdığı öne sürülen fotoğraflar, örgüt üyelerinin cenazelerine ait 
fotoğraflar, Öcalan posteri ve örgüt bayrağının yer aldığı fotoğraflar 
bulunduğu belirtilmiştir.  
“Amed’den Bakış” isimli çözümü yapılan 7 ayrı programda, “örgütü 
övücü, yüceltici ve propagandasına dönüşen, Öcalan lehine sürekli 
olarak güncel konular başlığı altında konuşmalar gerçekleştirdiği” de öne 
sürülmüştür. Çelik’in programda “tecrit”, “Öcalan’a uluslararası komplo”, 
“Öcalan’a özgürlük”, “Şimdi kazanma zamanı”, “Kürtçeye yönelik 
saldırılar ve asimilasyonlar” konularını neden işlediği de suçlayıcı 
biçimde soru olarak yöneltilmiştir. 
Ömer Çelik tarafından hazırlanan ve Mezopotamya ajansında yayınlanan 
15 Nisan 2022 tarihli, “Bölgede çocukların oyun alanı olan sokaklarda 



son 10 yılda zırhlı araç çarpması 22 çocuk öldürüldü. Avukat Mehmet 
Emin Gün, ‘Kolluk görevlisi olan failler Türk milleti adına suç işlerken ölen 
Kürt çocuklarını nereye koyacağız?’ diye sordu” içerikli haber; 28 Mart 
2020 tarihli, “28 Mart direnişleri: Çocuk da olsa adın da olsa…” başlığıyla 
yapılan haber; 29 Ekim 2021 tarihli, “Öcalan’ın avukatı: AK Bakanlar 
Komitesi görevini yerine getirsin” başlıklı haber; 15 Mart 2020 tarihli, 
“Özgürlük ve demokrasi talebi Newroz’da vücut buldu” başlıklı haberler 
suç delilleri arasında gösterilmiştir. 
 

LEZGİN AKDENİZ: 
Ari Yapım Prodüksiyon’da kameraman olarak çalışıyor. Sterk TV ve 

Medya Haber TV kanallarına “Renge Welat” ve “Derdor” isminde köy 
sosyal hayatına ilişkin programın yapımcısı ve sunucusu. 

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun. 
2015’te Diyarbakır’da DİHA’da muhabir olarak çalışmaya başladı. Dicle 
Fırat Gazeteciler Derneği üyesi olan Akdeniz, Ekim 2018’de Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada polis 
operasyonlarıyla gözaltı işlemi uygulanan 121 kişi için yapılan basın 
açıklamasını takip ederken gözaltına alındı. Üç gün süren gözaltı 
işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 

TCK’nin 314. maddesi uyarınca “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” 
ve TMK’nin 7/2 maddesi uyarınca “Zincirleme şekilde, basın ve yayın 
yoluyla terör örgütü propagandası yapmakla” suçlandı. Tutuksuz olarak 
yargılandığı davada hakkında 28 yıl’a kadar hapis cezası istendi. 
Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, “Silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçlamasından beraat etti. Ancak, sosyal medya 
paylaşımları gerekçesiyle; “Terör örgütü propagandası yapmak” 
suçlamasından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması 
geri bırakıldı. 

Tutuklandığı son soruşturma kapsamında telefonları dinlenen 
Akdeniz’in Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarında yayınlanan 
programlar hakkında görüşmelerde bulunduğu, internet üzerinden veri 
paylaşımı yaptığı, internet üzerinden örgütsel konuşmalar yaptığı iddia 
edilse de konuşmaların içeriklerine dair soruşturma evraklarında 
herhangi bir delile yer verilmemiştir. Akdeniz’in gözaltında 
kaybedilenlerle ilgili yapmak istediği bir programa dair konuşmaları, 
“PKK’yi benimseyip sahiplenen şahısların hayat hikayelerinin konu 
edildiği bir programın hazırlanması içerisinde yer aldığı” şeklinde 
suçlama olarak belirtilmiştir. 

“PKK/KCK güdümünde yayın yapan internet siteleri üzerinde 
yapılan araştırmada şüpheli Lezgin Akdeniz’in ANF, Nuçe Ciwan, Sterk 
TV, JinNews, Fırat Haber Ajansı, Mezopotamya Ajansı, Tıgris Haber 
Ajans gibi benzeri yasaklı siteler üzerinden faaliyet yürüttüğü açık kaynak 



araştırmalarından anlaşılmaktadır” denilen Akdeniz’in, Mezopotamya 
Haber Ajansı ve Nuçe Ciwan internet sitesinde yayınlanan 08 Mart 2019 
tarihli, “83 gündür açlık grevindeki tutuklu: Eylemimiz Kürt halkı için bir 
çağrıdır”, 05 Şubat 2019 tarihli, “Açlık grevindeki tutuklunun annesi: Evde 

yemek yapmıyoruz”, 04 Şubat 2019 tarihli, “Kaçmaz: Mücadele yarınların 
kurtarılması adındadır”, 24 Eylül 2018 tarihli, “İşgalci devletin makineleri 
yine Hevsel Bahçeleri’ne girdi” başlıklı haberleri suç delilleri arasında 
gösterilmiştir. 
 

ZEYNEL ABİDİN BULUT: 
Xwebün gazetesinin editörü. 10 yıldan fazladır Kürtçe habercilik 

yapıyor. Dicle Üniversitesi’nde okudu. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 
(DFG) yöneticisi. 

Daha önce kapatılan DİHA ve Azadiya Welat’ta çalıştı. Birçok kez 
gözaltına alındı, farklı davalarda yargılandı. 15 Temmuz 2016 darbe 
girişimi sonrasında ilan edilen OHAL döneminde darbe dışı 
soruşturmalarda tutuklandı. 2011’de yaşamını yitiren gazeteci Mazlum 
Erenci’nin 2020’deki anmasına katıldığı için yargılandı. TMK’nin 7/2 
maddesi uyarınca “Terör örgütü propagandası yapmakla” suçlandığı 
davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ocak 2021’de görülen 
ilk duruşmasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf Mahkemesi’nin 
bozma ve beraat kararı vermesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesi 
Savcılığının kararı temyizi üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. 

 
MEHMET ŞAHİN: 
Xwebûn gazetesi yazarı ve Kürt dilbilimci, öğretmen. 15 Temmuz 

2016 darbe girişimi sonrasında 675 sayılı KHK ile 22 yıldır yaptığı 
öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi.  

Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) daveti üzerine 2010 - 2012 
arasında yönetim kurulu üyesi olduğu Kürdi-Der adına katıldığı iki ayrı 
toplantıda dil ve anadil konusundaki fikirlerini dile getirdiği konuşmaları 
nedeniyle yargılandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince TCK’nin 
314. Maddesi uyarınca “Örgüt üyesi olma” suçlamasıyla Şubat 2022’de 6 
yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
 

MEHMET ALİ ERTAŞ: 
Xwebün Yazı İşleri Müdürü. 20 yıla yakındır Kürtçe gazetecilik 

yapıyor. Kürt gazete, TV ve radyolarında çalıştı. TV’lerde programlar 
yaptı. Azadiya Welat ve DİHA’da çalıştı. Daha önce de gözaltı alındı, 
yargılandı ve tutuklu kaldı. Aralık 2017’de 10 Ekim Ankara Katliamı’na 
ilişkin sosyal medyada “katliam” dediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay ceza aldı. 
 

NEŞE TOPRAK: 



Ressam. Daha önce resimleri sergilerde gösterildi. 2019’da Sur ve 
Yenişehir’in sokaklarını renklendirdi. 1 yıldan fazladır Pel Yapım’da kültür 
sanat programları hazırlayıp sunuyordu. 
 

ELİF ÜNGÖR:  
Piya Yapım’da bir yıldan uzun zamandır kültür ve ekoloji 

programları hazırlayıp sunuyordu. 
 

SUAT DOĞUHAN: 
10 yıldan uzun süredir kameramanlık yapıyordu. Sin ve Gün TV 

gibi Kürt kanallarında çalıştı. Sahibi olduğu Piya Yapım’ın aynı zamanda 
çalışanıydı. Özgür Gazeteciler Derneği üyesi Doğuhan’ın pasaport 
kayıtlarından tespit edilen Irak’a gidiş gelişleri, “PKK terör örgütünün üs 
yapılanmasının bulunduğu Irak ülkesine 2013 - 2018 yılları arasında 
Şırnak Habur kara sınır kapısından 6 adet giriş çıkış kayıtları 
bulunmaktadır” diye suçlama konusu edilmiştir. Ancak Suat Doğuhan 
sadece iki kez yurt dışına çıkış yaptığını söylemiştir. Sedef hastası olan 
Doğuhan’la ilgili polis kayıtlarında “Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
suç kaydı bulunduğu, ikamet aramasında da toplatma kararı verilmiş 3 
kitap bulunduğu belirtilmiştir. 
 

İBRAHİM KOYUNCU: 
Kameraman ve video editör. Gün TV’nin 2016’da KHK’yle 

kapatılmasından sonra farklı Kürt yapım ajanslarında çalıştı. 
 

ABDURRAHMAN ÖNCÜ:  
Pel Yapım Araştırma Danışmanlık Prodüksiyon Reklam Basın 

Yayıncılık şirketinde kameraman olarak çalışıyor. 10 seneden fazladır 
medya sektöründe kameraman olan Öncü, Gün ve Sim TV gibi 
kanallarda çalıştı. Daha önce hiç gözaltına alınmamış ya da 
yargılanmamıştı.  

Son operasyonun savcılık tutanaklarında kişisel dijital verilerinde 
Abdullah Öcalan’ın, bazı örgüt mensuplarının fotoğrafları ile Öncü’nün 
PKK bayrağı ve Öcalan posteri önünde iken gösteren fotoğrafları ile 
birçok örgütsel şarkı ve videolar bulunduğu öne sürülmüştür. 
Abdurrahman Öncü ifadesinde söz konusu dijital verilerin daha önceden 
örgüte katılan ve bir çatışmada öldürülen kardeşine ait olduğunu 
söylemiştir. 
 

RAMAZAN GECİKEN: 
Pel Yapım’da kameraman olarak çalışıyordu. 10 yıla yakındır 

meslek hayatının içindeydi. Daha önce hiç gözaltına alınmadı ve 
yargılanmadı. 



 
MAZLUM GÜLER:  
Piya Yapım’da kameraman olarak çalışıyordu. Birçok belgesel 

filmin altında imzası var. 
 

REMZİYE TEMEL:  
Piya Yapım’da ön muhasebeci olarak çalışan Remziye Temel’in 

resmi işlemlerde imza yetkisi bulunuyordu. 
 

E-ADLİ KONTROL TEDBİRİYLE SERBEST BIRAKILANLAR 
 

Gazeteciler Gülşen Koçuk, Kadir Bayram, Mehmet Yalçın, Esmer 
Tunç ve yapım şirketinde bir süre aşçı olarak çalışan Feyinaz Koçuk ile 
İhsan Ergülen adlı yurttaş adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştır. 
 

GÜLŞEN KOÇUK: 
Jin News editörü. Gazeteciliğe 2012’de Jinha’da başladı. Ajansın 

2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan 
KHK ile kapatılmasından sonra kadın odaklı haberler yapan Şujin 
internet haber portalında çalıştı. Özgür Gündem gazetesinin kadın ekini 
çıkaran ekipte de görev aldı. 

Sosyal medya hesabından 2016 yılında yaptığı paylaşımlardan 
ötürü, TMK’nin 7/2 maddesi uyarınca “Terör örgütü propagandası 
yapmakla” suçlandı. Gazeteci Koçuk’un PKK yöneticisi Bahoz Erdal’ın 
öldürüldüğüne ilişkin Anadolu Ajansının abonelerine servis ettiği ve daha 
sonra asılsız olduğu ortaya çıkan “Bahoz Erdal Suriye’de öldürüldü” 
haberini alıntılayarak yaptığı “Bahoz Erdal tekzip yayınlatmalı. Kişilik 
haklarına saldırı olmuştur” şeklindeki ironik paylaşımı suç unsuru olarak 
gösterildi.  

Suriye’nin Menbic kentinin DAİŞ’ten kurtarılması ardından, kenti 
DAİŞ’ten kurtaran Kürt ve Arap savaşçılarının bulunduğu dört adet 
fotoğraf ile “Feysel Ebu Leyla’nın özlemi Münbiç özgürleştirildi. 73 günün 
ardından müjdeli haber” şeklindeki paylaşımı da iddianamede suç unsuru 
olarak gösterildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 
yargılamanın 8 Aralık 2021’deki ilk duruşmasında, TMK’nin 7/2 maddesi 
uyarınca “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 10 ay 15 
gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 
 

KADİR BAYRAM: 
Piya yapım şirketinde “Bizim Tarih” ve “Divan” isimli programların 

kameramanı olarak çalışıyordu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar 
gerekçesiyle TMK’nin 7/2 maddesi uyarınca “Terör örgütü propagandası 



yapmak” iddiasıyla yürütülen soruşturmada 13 Ağustos 2021’de 
gözaltına alınanlar arasındaydı. 
 

MEHMET YALÇIN: 
Ari yapım şirketinde 2 yıldır seyahat ve kültür sanat programlarının 

çekimlerini yapan kameraman olarak çalışıyordu. Aynı zamanda 
Ortadoğu Sinema Akademisi Derneği’nde eğitimci ve kameraman olarak 
çalıştı. Pel yapım şirketinde resmi olarak çalışmasa da zaman zaman 
Kürtçe yazıların düzeltmenliğini yapıyor.  

Sterk TV’de yayınlanan “Sterka Sibe” isimli, Kürtçe ve Türkçe 
gazetelerin haberlerinin okunduğu programı sunan Mehmet Yalçın’ın bu 
programların içeriğinde “terör örgütü propagandası yaptığı” öne 
sürülmüştür. Yine aynı kanalda yayınlanan “Çevderi” isimli programa 
konuk olarak katılan Yalçın’ın, bu programlarda PKK/KCK örgütü ve 
Abdullah Öcalan hakkında konuşmalar gerçekleştirdiği belirtilmiştir. Açık 
kaynak araştırmasında PKK/KCK lehine suç unsuru taşıdığı öne sürülen 
çok sayıda paylaşım yaptığı iddia edilen Yalçın’ın, KESK’e bağlı 
sendikalarca düzenlenen “Yoksulluk ve güvencesizlik” konulu basın 
açıklamasına katıldığı ve suç içerikli konuşmalar yaptığının tespit edildiği 
de öne sürüldü. Ancak soruşturma evraklarında bu suçlamalara dair 
herhangi bir tespite yer verilmemiştir. 

20 Haziran 2021 tarihli, ANFNews internet sitesinde yayınlanan, 
“320’yi aşkın gazeteci işgale karşı Kürt birliğine çağırdı” başlıklı haberde 
yer verilen protestocu imzacı isimler arasında olduğu belirtilen Yalçın’ın, 
11 Kasım 2021 tarihli Mezopotamya ajansında yayınlanan, “Gazeteci 
Şahin: Kürtler hayali Kürdistan tabutunu kırdı” başlıklı haberde, “Ağrı 
Katliamında üstüne ‘beton’ dökülerek tarihe gömüldüğü sanılan 
Kürdistan realitesinin yaşadığını belirten gazeteci Mehmet Şahin, inkar 
edilse de Kürdistan gerçekliğinin ulus devletlerin yüzüne çarptığını 
söyledi. Kürtlerin yıllarca Türkiye, İran, Suriye ve Irak’ın ulus-devlet 

sistemi içerisinde asimilasyonların hedefinde olduğunu kaydeden Şahin, 
her ne kadar bu devletlerin farklı politikaları esas aldığı algısı yaratılsa da 
söz konusu Kürt ve Kürdistan’ın inkârı olunca aynı paydada birleştiklerini 
belirtti” dediğine yer verilmiştir. 
 

ESMER TUNÇ: 
Pel Yapım şirketinde kameraman olarak 4 yıldır çalışan Esmer 

Tunç aynı zamanda program sunuculuğu da yapıyordu. Tunç’un KHK ile 
kapatılan Özgür Gazeteciler Derneği ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 
üyesi olması suç delilleri arasında belirtilmiştir. Tunç’un pasaport 
kayıtlarının incelenmesine dair, “PKK terör örgütünün üs yapılanmasının 
bulunduğu Irak ülkesine 2018-2021 yıları arasında Şırnak Habur kara 
sınır kapısından 12 adet giriş çıkışı kaydının bulunduğu” ibaresi de 



suçlayıcı biçimde dosya evrakında yer almıştır. Ailesi, kendisinin de 
büyüdüğü yer olan Irak Kürdistan’ında yaşayan Esmer Tunç’un Irak’a 
gitme nedeni aile ziyaretleridir.  

Soruşturma evraklarında, Tunç’a ait dijital doküman incelemesinde 
Abdullah Öcalan ve diğer örgüt liderleri ile yanlarında kod adlarıyla 
beraber isimlerinin yazılı olduğu PKK/KCK üyelerinin, PKK örgüt 
bayrağının ve Kürdistan haritasının görsellerinin bulunduğu tespit edildiği 
de öne sürülmüştür. 
 

FEYİNAZ KOÇUK:  
Ari Yapım şirketinde 2021 Mart ayına dek birkaç ay süreyle aşçı 

olarak çalıştı. Soruşturma başlatıldığında yaşadığı Kocaeli Gebze’den 
gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirildi. 
 

İHSAN ERGÜNLÜ:  
Sokak röportajında konuşan bir yurttaş. 

 
F- SORUŞTURMA SÜRECİ 
 
Gazetecilerin tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmayla ilgili 

dosyada kısıtlama kararı bulunmaktadır. Avukatların talep ettiği 
kısıtlamayla ilgili mahkeme kararı da savcılık tarafından “Arama ve 
gözaltı faaliyetinin devam ettiği” gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu yüzden 
dosyanın içeriği hakkındaki bilgi ve bulgular ile, tutuklamaya gerekçe 
gösterilen deliller sorgu evrakları ile tutuklamaya sevk yazılarından yola 
çıkılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022/3879 sayılı 
soruşturma dosyasının, 15 Haziran 2022 tarihli soruşturma savcısı 
Nilgün Kürkaya imzalı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen 
tutuklamaya sevk talebi yazısına göre gazetecilere yönelik suçlamalar 
hakkındaki deliller yaptıkları programlar, haber ve söyleşilerden oluşan 
mesleki faaliyetlerden ibarettir.  

Gazetecilerin çalıştıkları kurumların da PKK/KCK çizgisinde ve 
güdümünde yayın yaptıkları iddia ve suçlamalarını içeren teslim olmuş 
örgüt üyeleri ve gizli tanık ifadeleri de bulunmaktadır. Birisi 2013 yılında 
diğerleri ise 2015 – 2022 yılları arasında çeşitli tarihlerde güvenlik 
kuvvetlerine teslim olan eski örgüt üyeleri ile birkaç gizli tanığın vermiş 
olduğu ve hiçbirisi doğduran suçlanan gazetecilerle ilgili olmayan 
ifadelerde yer alan soyut, herhangi bir maddi delil ve ilişki barındırmayan 
suçlama, iddia ve yorumlardan yola çıkılarak gazetecilerin çalıştıkları 
yapım şirketleri PKK/KCK bağlantılı olarak kabul edilerek söz konusu 
soruşturma başlatılmıştır. 



Diyarbakır’da bulunan Pel Yapım, Piya Yapım, Ari Yapım isimli 
ajanslarda çalışan gazeteciler Belçika’dan yayın yapan Sterk TV ve 
İngiltere’den yayın yapan Medya Haber TV isimli televizyon kanallarına 
program, haber ve söyleşiler hazırlıyorlardı. Ancak Sterk TV ve Medya 
Haber TV isimli televizyon kanalları ile JinNews Haber Ajansı’nın 
PKK/KCK güdümünde yayın yaptıklarını, TV kanallarında yayınlanan 
programlarda “PKK propagandası yapıldığı”, “Silahlı terör örgütü üyeliği” 
suçlaması yöneltilen gazetecilerin de “Basın Komitesi” adı altında 
oluşturulan birime bağlı çalıştığı polis ve savcılık kaynakları tarafından 
iddia edilmektedir.  

Suçlamaların dayanağı olan ve önceki yıllarda alınan bazı gizli 
tanık ifadelerine savcılık tutuklamaya sevk yazısı ve hakimlik kararında 
yer verilmiştir. Bir bölümü gizli tanıklara bir bölümü ise teslim olan veya 
yakalanan PKK mensuplarına ait ifadelerin büyük bölümü 2018-2019 
yıllarına aitken 2013’de alınan bir ifadeye de yer verildiği görülmektedir. 

Söz konusu gizli tanık ifadelerinde gazetecilerin yapım şirketleri 
aracılığıyla çalıştıkları medya kuruluşlarının PKK/KCK’’ye ait yayın 
kuruluşları olduğu belirtilmesine rağmen suçlanan gazetecilere yönelik 
herhangi bir suçlama ya da iddia da bulunulmadı. Basın yayın 
faaliyetlerinin örgüt açısından önemli olduğu belirtilen söz konusu 
ifadelerde genel değerlendirme, suçlama ve iddialar yer alırken 
tutuklanan gazetecilere yönelik suçlamaya delil olabilecek herhangi bir 
ifade yer almamıştır. 

Soruşturma savcısı Nilgün Kürkaya imzalı, 15 Haziran 2022 tarihli 
nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen tutuklamaya sevk talebi 
yazısında soruşturmanın gerekçesi şöyle açıklanmıştır: 

 “PKK/KCK terör örgütünün güdümünde yayın yapan Sterk TV ve 
Medya Haber TV isimli televizyon kanalları takip edildiğinde ilimizde 
(Diyarbakır) bulunan şüpheli şahısların her iki televizyon kanalına 
program yaptıkları ve bu programların günlük, haftalık olarak her iki 

televizyon kanalında yayınlandığı tespit edilmiş, yayınlanan 
programlardan bazıları Sterk TV isimli Kürtçe yayın yapan kanalda 
olduğu anlaşılmış, programlar Sterk TV’nin kendi internet sitesinden 
indirilerek Türkçeye çevrilmiş, programlardaki PKK/KCK terör örgütüne 
yönelik yapılan propaganda ve suç unsuları tespit edilmiştir. Medya 
Haber TV isimli Türkçe yayın yapan televizyon kanalına yapılan 
programlar indirilerek çözümlemeleri yapılmış, PKK/KCK terör örgütüne 
yönelik propaganda ve suç içerikleri tespit edilmiştir.” 

Suçlama konusu edilen programlar ve içeriklerin tutuklanan 
gazetecilerle ilgisine dair herhangi bir delil ya da bulguya yer verilmeyen 
tutuklamaya sevk yazısında eski örgüt mensupları ve bazı gizli tanıkların 
beyan ve iddialarına uzunca yer verildiği görülmüştür. Söz konusu 
suçlama, iddia ve yorumlar şu şekildedir: 



02 Eylül 2018 tarihli Fırat Hezil kod adını kullanan S.K isimli örgüt 
mensubu:  
“…Mezopotamya Radyo, Sterk TV, Medya Haber (Türkçe), Ronahi TV 
(Suriye kanalı), Çıra TV, Newroz TV (İran kanalı), Özgür Politika gibi 

kanallar, gazete ve radyo kanalları bulunmaktadır.” 
 

08 Temmuz 2018 tarihli Mordem Guyi-Erdal-Hüseyin kod adını 
kullanan U.Ü. isimli örgüt mensubu: 
“Türkiye’den uçak kalkışı olduğunda Sterj-k TV ve Denge Kürdistan 
radyosu üzerinden bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yerel istihbarat 
kaynaklarından da bu tür bilgiler elde edildiği olmaktaydı…” 
 

05 Haziran 2018 tarihli Agit Zilan kod adını kullanan A.B. isimli 
örgüt mensubu: 
“Kırsal alanda Sterk TV, MED Müzik, Jin TV, Robanhi TV yayınları 
izlenir. Bu kanallarda özellikle Sterk TV ve MED TV hareket ve eylem 
talimatları için kullanılır. Son dakika olarak yayın yaparlar, daha sonra 

cihazlarla tedbir alınması yönünde talimatlar verilir.” 
 

12 Nisan 2019 tarihli Azad Hebun kod adını kullanan Ö.B. isimli 
örgüt mensubu: 
“Sterk TV sorumlusu Sözdar Avesta (KCK Konsey üyesi) kod isimli örgüt 
mensubunun kardeşi Avesta kod adlı örgüt mensubudur.” 
 

26 Haziran 2018 tarihli Sorej Zafir kod adını kullanan S.Ö. isimli 
örgüt mensubu: 
“Hava harekâtı ile ilgili olarak Türkiye’den kalkış yapan savaş uçaklarının 
hareketliliğini Sterk TV, ROnahi TV’den geçen alt yazılardan 
öğreniyorduk.” 
 

24 Kasım 2021 tarihli Şimal Hewl kod adını kullanan S.E. isimli 
örgüt mensubu: 
“Hava harekatı öncesi örgüte müzahir radyolar (Sterk TV, Denge, Velat 
vb) izerinden Diyarbakır havaalanından uçaklar kalktı, tedbir alın 
maksatlı yayınlara şahit oldum.” 
 

14 Temmuz 2021 tarihli Ronahi Kendal-Ronahi Azat kod adını 
kullanan S.A. isimli örgüt mensubu: 
“Ben 2016 yılı Mayıs Haziran ayı gibi Suriye’de faaliyet yürüttüğüm 
sırada Sterk TV isimli televizyon kanalından 25 Mayıs 2012 tarihinde 
Kayseri Pınarbaşı’nda emniyet müdürlüğüne yönelik fedai eylemi yapan 
şehit Andok kod ve şehit Eriş kod isimli örgüt mensuplarının videolarını 



izlemiştim ve bu olaydan etkilenerek Özel Kuvvetler’e gidip eğitim almak 
istedim.” 
 

02 Ağustos 2021 tarihli Agit Baran kod adını kullanan M.B. isimli 
örgüt mensubu: 
“Karargâhtan ayrıldıktan sonra örgüt içerisinde başka bir bölgede faaliyet 
yürüttüğüm sırada Sterk TV’de bu örgüt mensubunu KCK yürütme 
konseyi üyelerinin açıklama yaptığı sırada yürütme konseyi üyelerinin 
yanında gördüm. Sterk TV’de gördüğüm bu açıklamayı Cemil Bayık 
yapıyordu. BU örgüt mensubunu daha sonra Sterk TV’de Avaşin 
alanında faaliyet yürütüp arkadaşlarının eyleme gittiğini, kendisinin de 
yanında bulunan örgüt mensupları ile keşif yaptığını söylüyordu.” 
 

21 Ekim 2020 tarihli Andok Hiva kod adını kullanan İ.C. isimli örgüt 
mensubu: 
“2017 yılında Suriye Kamışlı’da diş eğitiminde de gördüm. Son olarak 
2020 yılı haziran ayında örgüt güdümünde yayın yapan Sterk TV’de 

Haftanin eylatinde öldüğü şeklinde haber yapılmıştı ve bu haber de bu 
örgüt mensubunu kod ismi Şoreşger Şemse olarak verilmişti. Eğitimden 
sonra birlikte Suriye Sülük cephesine geçtik. Örgüt güdümünde yayın 
yapan Sterk TV’de bu örgüt mensubunun öldüğü şeklinde fotoğrafı ve 
sicil bilgileri yayınlanmıştı ve burada 2016 yılında Suriye Sırrin’de öldüğü 
yazmaktaydı.” 
 

14 Ocak 2018 tarihli Agir kod adını kullanan E.D. isimli örgüt 
mensubu: 
“Ben Irak ülkesi Kandil alanına sürekli olarak Avrupalı gazetecilerin 
geldiğini ve burada bulunan örgütün üst düzey sorumluları ile röportajlar 
yaptığını biliyorum. Hatta Duran Kalkan isimli üst düzey örgüt mensubu 
Özgür Gündem isimli gazetede Selahattin Erdem takma adıyla köşe 

yazısı yazdığını biliyorum. Yine aynı gazetede Cemil Bayık isimli üst 
düzey örgüt mensubunun Salih Cuma Pir taka adı ile köşe yazdığını 
biliyorum.” 
 

16 Kasım 2020 tarihli, örgütten kaçarak teslim olan Yasemin 
Yalçın: 
“Annemin ablası olan Özlem Görmez’in oğlu İbrahim Mesut da 2012 
yılında PKK terör örgütüne katılım yapmıştı ve bir gün teyzemlerde 
otururken Sterk TV’de gerillelerin halay çektikleri bir video izliyorduk ve o 
videoda halay çeken gerillalar arasında kuzenim olan teyzemin oğlu 
İbrahim Mesut’un da halay çektiğini görmüştük. Bende o gün o 
görüntülerden çok etkilenmiştim. Eve döndüğümde bilgisyardan internet 
üzerinden örgüt güdümünde yayın yapan Gerilla TV, Ronahi TV, Sterk 



TV gibi televizyon yayınlarından örgüt mensuplarını izlemeye başladım. 
Bu videolarda örgüt mensupları halay çekip voleybol oynamaktaydılar. 
Bende bu görüntüleri görünce etkilendim ve ben de onların yanında 
olmak istedim. TJA isimli yapılanma kendi başına bir karar alamaz 

mutlaka KJK üst yönetimince verilen talimatları uygulamakla görevlidir. 
Yine ben örgüt güdümünde yayın yapan Sterk TV, Jin TV, Ronahi TV ve 
Medya Haber gibi televizyon kanallarından duyduğum kadarıyla…” 
 

25 Aralık 2017 tarihli, örgütten kaçarak teslim olan Fatmanur 
Ögeyıldız: 
“Türk kanallarını sadece komutanlar izler. Bizlere ise Sterk, Çırav, 
Medyum Müzik isimli kanalları izlettirirlerdi.” 
 

16 Mayıs 2016 tarihli, Eylem/Liyan kod adını kullanan Z.K. isimli 
örgüt mensubu: 
“Arjin kod kendisi Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesindendir. Üniversite eğitimi 
gördüğü esnada katılım yaptığı, babasının öldüğünü, 3 yıllık katılım 

olduğunu, daha önceden Suriye ülkesi Rojava bölgesinde faaliyet 
yürüttüğünü, her ay Strek TV ekranlarında düzenli olarak yayınlanan 
röportajlarda konuşma yapmaktadır.” 
 

18 Nisan 2021 tarihli, Deniz Gezmiş kod adını kullanan M.A. isimli 
örgüt mensubu: 
“KCK sözleşmesinde Kültür Komitesi, ‘Edebiyat ve sanat çalışmalarını 
yürütmekle sorumludur. Kürt kültürünün ve azınlık kültürlerin geliştirilmesi 
ve toplumun kültürel eğitiminin ilerletilmesi faaliyetleri yürütür. Kültür 
sanat örgütlenmelerini geliştirir ve destekler. Ülke genelinde daha geniş 
kitlelere ulaşması ve örgütsel çalışmaların ülke genelinde yürütülebilmesi 
amacıyla değişik adlarla yapılanmalara gidilmiş ve bu yapılanmalar 
vasıtasıyla Kürtçe tiyatro oyunları, müzik albümleri vb. faaliyetler altında 

örgütsel eğitimler verilmektedir. Ülkemizde propagandayı en etkili şekilde 
kullanan PKK/KCK terör örgütü kurulduğu günden bugüne tüm örgütsel 
yapılarını ve faaliyetlerini propaganda üzerine inşa etmiştir. Bu 
kapsamda örgüt, şiddet eylemlerinin gerçekleştiren birlikleri ‘silahlı 
propaganda birlikleri’ olarak adlandırmış, ideolojik alanda ise cephe 
yapılanması ile siyasi propagandasını oluşturmaya çalışmıştır. Örgütün 
gerek siyasi alanda gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği 
propagandayı öncelikli olarak müzahir basın yayın organları aracılığıyla 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Başta doğrudan örgüt propagandası yapan 
televizyon ve radyolar. Olmak üzere dergi, gazete, internet siteleri, haber 
ajansları ile örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün 
öncelikli propaganda araçları olarak belirtilebilir. Basın yayın araçları 
önemli bir propaganda aracı olmalarının yanı sıra örgüt içi iletişim, 



talimat aktarımı, müzahir kitleleri örgütleme gerek ulusal gerekse 
uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi 
çeşitli amaçlarla terör örgütünce kurulduğu günden bu yana aktif bir 
şekilde kullanılmıştır.” 

 
18 Mart 2022 tarihli, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 

2021/52089 sayılı soruşturması kapsamındaki şüpheli Kezban Kuday’ın 
ifadesi: 
“PKK terör örgütü güdümünde yayın yapan Pel Ajans isimli yapım şirketi 
tarafından Diyarbakır ilinde örgütsel konulara dair ya da gündemde olan 
konulara dair habeler ve programlar yapılarak örgüt güdümünde 
Avrupa’da yayın yapan Sterk TV, Medya Haber, Jin TV isimli teelvizyon 
kanallarındaki programlara göndererek yayınlatmaktadırlar. Pel Ajans’ın 
Urfa yolu üzerinde yerleşkesi bulunmaktadır. Çekilen programlar burada 
hazırlanıp gönderilmektedir. Özellikle kadro örgüt mensupları kendi 
aralarında konuştuklarında mutlaka haftalık olarak Sterk TV’de 
yayınlanan PKK terör örgütünün üst yönetiminin vermiş olduğu 

röportajlarının izlenmesini ve kaçırılmamasını söylemektedir. Örgüt üst 
yönetiminin Sterk TV, Jin TV ve Medya Haber gibi kanallarda verdiği 
röportajlar talimat olarak algılanır ve alt kadrolar tarafından ona göre 
uygulanır. Avrupa’da faaliyet gösteren Sterk TV’den Türkiye’de faaliyet 
gösteren basın alanına haftanın belirli günleri canlı yayın yapmaları ve 
konu/gündem belirlemeleri istenir. Bu talimata istinaden de Diyarbakır 
ilinde yayınlar yapılmaktadır.” 
 
 







 
 



 
1 Ekim 2019 tarihli “Ezel” adı verilen gizli tanığın ifadesi: 

“Basın yayın alanı KCK’nin Kurumlar Koordinasyonuna bağlı olarak 
faaliyet yürütmektedir. Özgür Gündem, Gündem, Özgür Basın gibi 

örgütsel içerikli gazeteler ve çeşitli dergileri dağıtarak PKK terör 
örgütünün propagandasını yapmakta ve terör örgütüne yeni örgüt 
mensupların katılmasını sağlamaktadırlar Ayrıca gazete ve dergi 
satımından kazanmış olduğu paraları örgütsel faaliyetlerde kullanılması 
için üstünde bulunan diğer örgüt mensuplarına aktarmaktadırlar.” 
 

18 Eylül 2018 tarihli “Firar” adı verilen gizli tanığın ifadesi: 
“…Örgüt mensupları örgüte müzahir ajans, dergi, gazetelerde çalışıp 
Kurumlar Koordinasyonuna bağlı oluşumlarca düzenlenen basın 
açıklaması, yürüyüş, oturma eylemlerini takip eder, örgüt müzahir 
yayınlarla ve ajitasyon yaparak halkı devlete karşı, kin ve nefrete 
yönlendirmekte örgüt mensuplarını övücü yüceltici haberler yayınlarlar. 
Bu sayede halkta devlete karşı kamuoyunun oluşturulmasını amaçlarlar.” 

 
2 Mayıs 2013 tarihli “Kadife 2013” adı verilen gizli tanığın ifadesi: 

“Basın Komitesi terör örgütü adına yayın yapan internet siteleri veya 
medya organlarının tek elden yönetilmesini amaçlar. Bu organlara 
gerekirse maddi ihtiyaçları için kaynak ayırırçBasın Komitesi içerisinde 
bulunan medya organlarına örnek olarak DİHA, Sterk TV, Rojaciwan, 
ANF, Besta Nuçe’yi gösterebiliriz.” 

 
26 Ocak 2018 tarihli “Yıldız” adı verilen gizli tanığın ifadesi: 

“KCK sisteminin tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirilerek 
yürütülmesinden sorumlu olan birimi İdeolojik Alan Merkezidir. Önderlik 
çizgisi temelinde ideolojik mücadelenin yürütülmesinden, kadro ve halk 
eğitiminin sürdürülmesinden, kültür-sanat-edebiyat çalışmalarının 

geliştirilmesinden, propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden 
ve süreklileştirilmesinden sorumludur… Örgütün gerek siyasi alanda 
gerekse silahlı alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak 
müzahir basın yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır. Başta doğrudan örgüt propagandası yapan televizyon ve 
radyolar olmak üzere dergi, gazete, internet siteleri, haber ajansları ile 
örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün öncelikli 
propaganda araçları olarak belirtilebilir. Basın yayın araçları önemli bir 
propaganda aracı olmalarının yanı sıra örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, 
müzahir kitleleri örgütleme, gerek ulusal gerek uluslararası kamuoyuna 
yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi çeşitli amaçlarla terör 
örgütünce kurulduğu günden bu yana aktif bir şekilde kullanılmıştır.” 
 



 



 



 
Soruşturma evrakında PKK/KCK kongre belgelerinde yer alan ve 

örgütün basın yayın faaliyetleriyle ilgili değerlendirmelerin bulunduğu bir 
bölüme de şu şeklide yer verilmiştir: 

“Propaganda ve ajitasyon faaliyetlerinin parti çizgisine uygun ve 
yeterli hale getirilebilmesi için örgütlendirilen ajans faaliyetlerini ve yine 
değişik alanlarda sürecin gereklerine uygun düşecek basın yayın 
organlarını geliştirme ve yeniden düzenleme faaliyetlerini sürekli 
ilerletmeye ihtiyaç vardır.”  

Bu ifadelerden yola çıkarak, “…İçeriklerden anlaşılacağı üzere 
PKK/KCK terör örgütü talimatları doğrultusunda bu ajansların kurulduğu 
ve bu doğrultuda faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir” diyen ancak tespitin 
dayanağı olarak herhangi bir delil ortaya koymayan savcılık, “Ari Ajans, 
Piya Yapım, Pel Yapım isimli iş yerlerinde yapılan aramalarda elde 
edilen dijital dokümanlarda Ari, Piya, Pel isimli işyerlerinin bu bağlamda 
parasal kaynaklarının tek bir noktadan çıktığı ve resmi olarak ayrı ayrı 
şirketler olarak görünse de birlikte hareket ettikleri ve Diyarbakır ilinde 

faaliyet gösteren yukarıda isimleri belirtilen yapım şirketlerinin PKK/KCK 
terör örgütünün yayın organı olarak faaliyet gösteren Sterk TV ve Medya 
haber TV isimli televizyon kanallarına program desteği sağladıkları ele 
geçirilen dokümanlardan ve dosya kapsamında yapılan çalışmalardan 
anlaşılmaktadır. Şirketlerden elde edilen doküman ve dijitallerde Belçika 
merkezli Hivron NV isimli şirket ile anlaşma yapıldığı, şirkete 93 farklı 
program hazırlanarak gönderildiği, karşılığında tespit edilen 157 adet 
faturada toplam 846 bin 800 Euro bedel ile sattığı tespit edilmiştir” 
denilmiştir. 

Savcılık, Hivron NV isimli şirketle ilgili yapılan araştırmada, eski adı 
MED TV olan şimdiki adı Medya TV, Medya Müzik TV, Medya Haber TV 
isimli şirketlerin Belçika’nın başkenti Brüksel’den faaliyet gösterdiğini ve 
Nimetullah Kılıçaslan adına kayıtlı olduğu bilgisine de yer verildi. 
Nimetullah Kılıçaslan hakkında da PKK/KCK propagandası ve Türkiye 
Cumhuriyeti devletini, kurum ve organlarını aşağılama suçundan 3 adet 
arama kaydının bulunduğu, Sterk TV ve Medya Haber TV’nin internet 
siteleri ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim 
engelleme kararları verildiğinin tespit edildiği de belirtilmiştir. 

 
G - SORUŞTURMADA SORULAN SORULAR 
 
Gazetecilerin tutuklamaya sevk yazılarında yer verilen beyanları ve 

kendilerine yöneltilen sorulara bakıldığında iddia konusu olan “Silahlı 
terör örgütü üyeliği” suçlamasına yönelik delil olmadığı mesleki 
faaliyetlerin suçla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. 



Yaptıkları programların, haber ve söyleşilerin içeriğine ilişkin 
sorgulanan gazetecilere savcı, “üretilen haber içerikleri, yayın politikası 
ve haberlerin diline” odaklanan sorular sorarken, kameramanlık yapan 
gazetecilere ise çalıştıkları şirketler ve ne tür programlar çektiklerine dair 
sorular yöneltmiştir. 

Gazetecilerin gözaltına alındığı 08 Haziran 2022 tarihinde yapılan 
operasyondan sonra hem meslek kuruluşlarından hem de siyasi 
çevrelerden ortaya çıkan kamuoyu tepkisi ve gazetecilerin 
programlarının yayınlandığı kurumlarda haber olması da “PKK/KCK 
güdümünde haber yapan internet sitelerinde şüpheli şahıslar ilgili 
şüphelilerin sahiplenilip benimsenildiği ve şahıslarla ilgili çok sayıda 
haber ve paylaşım yapılmıştır” denilerek suçlayıcı unsur olarak yer 
verilmiştir. 

Polis sorgusuyla ilgili susma hakkının kullanılması “örgütsel tavır” 
olarak nitelendirilirken, gazetecilerin üyesi oldukları meslek kuruluşları da 
terör faaliyetleriyle bağlantılı gösterilmeye çalışılmış, bu kurumlara ve 
İnsan Hakları Derneği’ne üye olmak suçlamaların delilleri arasında 
gösterilmiştir. 

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL 
döneminde çıkarılan KHK’ler ile binlerce kurum ve kuruluş hukuki bir 
süreç işletilmeden kapatılmıştı. “Terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı 
bulunduğu” iddiasıyla 22 Kasım 2016 tarihinde 677 sayılı KHK ile 
kapatılan kurumlardan birisi olan Özgür Gazeteciler Derneği’ne suçlanan 
gazetecilerin üye olması ve halen faaliyetlerine devam eden Dicle Fırat 
Gazeteciler Derneği’nin üyesi olmak “suç delilleri” arasında sayılmıştır. 

Mesleki faaliyetleri suçlama konusu edilen gazetecilerin her biri, 
“Üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını 
gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, şüphelinin devletin 
birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör 
örgütünün ideolojisi, hedefleri ve talimatları doğrultusunda kurulan 

ajanslarda faaliyet yürüterek PKK/KCK silahlı terör örgütünün ulaşmaya 
çalıştığı amaç doğrultusunda dört ülke toprakları üzerinde sözde 
Kürdistan devletini kurmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, 
toplumsal ayrışmaya sebep olmak amacıyla halk kitlelerinin etkilemeye 
çalıştıkları, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Kandil merkezli KCK 
yönetimi ile organik/hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu anlaşılmıştır.” 
şeklindeki aynı gerekçeler öne sürülerek “kopyala-yapıştır” kararlarla 
tutuklanmıştır. Gazetecilerin Mezopotamya Haber Ajansı, JinNews ve 
Nuçe Ciwan internet sitelerinde yayınlanan haber/söyleşileri ile Sterk TV 
ve Medya Haber TV kanallarında yayınlanan programlarının suç unsuru 
taşıdığı da iddia edilmiş ancak bu iddialara dayanak oluşturacak 
herhanbi bir bulguya yer verilmemiştir. 



Esmer Tunç ve Suat Doğuhan’ın pasaport kayıtlarından tespit 
edilen Irak’a gidiş gelişleri de “PKK terör örgütünün üs yapılanmasının 
bulunduğu Irak ülkesine Şırnak Habur kara sınır kapısından giriş çıkış 
kayıtları bulunmaktadır” diye suçlama konusu edilmiştir. 

Savcılık evraklarında Kürtçe ve Kürdistan sözcüklerinin küçük 
harflerle yazılması, Ömer Çelik’e ait dijital verilerden elde edilen 
fotoğraflar arasında bulunan PKK bayrağı için “paçavra” ifadesi 
kullanılması, savcının hukuki değil ideolojik bir dil/tutum takındığına da 
işaret etmektedir. 

Gazetecilerin çalıştıkları iş yerlerinde yapılan aramalarda “çok 
sayıda dijital örgütsel doküman” ele geçirildiği belirtilse de bu 
dokümanların ne olduğu belirtilmemiştir. Gazetecilerin yapılan 
sorgulamalarında da “çok sayıda” olduğu öne sürülen örgütsel 
dokümanlardan sadece Ari Yapım şirketinde ele geçirilen “Propaganda, 
ajitasyon, ideoloji, örgütsel eylem faaliyetlerinin nasıl olması gerektiği” 
konulu el yazısıyla kaleme alınmış bir tek not ile ilgili soru yöneltilmiştir. 

Aynı iş yerinde çalışan kişilerin program konusu ve içerikleri ile ilgili 
birbirileriyle yaptıkları konuşmalar, “Aynı dosya kapsamındaki 
şüphelilerle PKK/KCK terör örgütünün yayın organı olarak faaliyet 
gösteren Sterk TV isimli televizyon kanalında yayınlanan programlar 
hakkında görüşmeler yaptığı tespit edilmiştir” denilerek suçlama konusu 
haline getirilmiştir. Gazetecilerin her pazartesi rutin olarak yaptığı 
haber/program içerik toplantıları da suçlama konusu edilerek 
sorulmuştur. 

Gazetecilerin hepsine yaptıkları programlar, programların içeriği, 
içeriği ne şekilde belirledikleri ve kullanılan dil ile yapılan haber ve 
söyleşilerin konuları belirlenirken talimat alıp almadıkları sorulmuştur. 
Kameramanlara ise “Neden bu prodüksiyon şirketlerinde 
çalışıyorsunuz?”, “Bu prodüksiyon şirketlerinin ürettikleri içerikten 
haberiniz var mı?”, “Bu içerikleri ne şekilde değerlendiriyorsunuz?” 
soruları yöneltilmiştir. 

Gazeteci Elif Üngür’e Roger Waters’ın başlattığı Pete Townshend, 
Robert Plant, Peter Gabriel ve Brian May gibi ünlü kişilerin destek verdiği 
Kürt sanatçı Nûdem Durak için başlatılan özgürlük kampanyasına ilişkin 
program yapmasının nedeni sorulmuştur. Üngür’ün yaptığı bir 
programda, Suriye Kürtlerinin yaşadığı Kamışlı’nın görüntülerde 
görünmesi de “YPG bölgesi” denilerek suç isnadı olarak yöneltilmiştir. 

JinNews Editörü Gülşen Koçuk’a, ailelerin cezaevindeki hasta 
tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla başlattığı Adalet Nöbeti 
eylemini takip edip etmediği sorulmuştur. 

Gazeteci Lezgin Akdeniz’e, haber kaynaklarıyla yaptığı telefon 
görüşmeleri ve 90’lı yıllarda JİTEM tarafından gözaltında kaybedilenlerle 
ilgili nedne program yapmak istediği sorulmuştur. 



Gazeteci Ömer Çelik’e, “Amed’den Bakış” programında Abdullah 
Öcalan’a yönelik tecrit, asimilasyon uygulamaları, Kürtçe diline yönelik 
engellemelerle ilgili konuları neden işlediği sorulmuştur. 

Gazeteci Aziz Oruç’a, “Sokağın Sesi” isimli sokak röportajlarından 
oluşan programıyla ilgili “Neden bu konuyu seçtiniz?”, “Bu içeriği 
belirlerken kimseden talimat aldınız mı?” soruları sorulmuştur. 
Programda “Kürt sorunu”, “savaş” gibi ifadeler kullanmasının nedeni, 
“Kürt sorunundan kastınız nedir?”, “Savaştan kastınız nedir?”, “Örgüt ile 
devlet arasındaki sorunu savaş olarak değerlendiriyor musunuz?”, 
“Neden savaş diyorsunuz” soruları yöneltilmiştir.  

 
H - HUKUK İHLALLERİ 
 
Türkiye’nin, değil hukuk bir kanun devleti olma vasfını dahi yitirmiş 

olmasına rağmen ilgili dosyadaki hukuksuzlukları kayıt altına almak 
adına yaşatılan ihlalleri sıralamak gerekiyor. 

Her şeyden önce gazetecilerin mesleki faaliyetleri suçla 
ilişkilendirilmeye çalışılarak tutuklanması, haber içeriklerinin yasadışı 
örgüt üyeliği suçlaması kapsamında ceza soruşturmasına konu edilmesi 
gazetecilik faaliyetlerinin yargı tehdidiyle engellenmesi, basın 
özgürlüğünün yok edilmesi anlamını taşımaktadır. Türkiye’de can 
çekişen basın özgürlüğünü daha da boğmaya çalışan ve maalesef 
rutinleşen en ağır ve doğrudan baskı biçimi gazetecilerin mesleki 
faaliyetlerinin suçlama konusu edilerek haklarında ceza soruşturması ve 
kovuşturması açılması ve istisnai örnekler dışında tutuklanıp mahkûm 
edilmeleridir. 

Basın özgürlüğünün yanı sıra özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal 
edildiği son örnek olan soruşturma dosyasının mevcut haliyle 
Diyarbakır’da gazetecilerin tutuklanması, siyasi saiklerle yargı tacizine 
maruz kalması: 

Basın özgürlüğüne dair Anayasa’nın 26. maddesinde düzenlenen, 
“Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet 
Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da 
vermek serbestliğini de kapsar” ve Anayasa’nın 28. maddesinde 
düzenlenen, “Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma 
ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz… Devlet, basın ve haber 
alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır” hükümlerine aykırıdır. 

Mesleki faaliyetlerde kullanılan araç ve teçhizatlara el konulması, 
Anayasa’nın 30. maddesinde düzenlenen, “Kanuna uygun şekilde basın 
işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç 
aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten 
alıkonulamaz” hükmüne aykırıdır. 



Arama el koyma kararı, gözaltı kararı ve kısıtlılık kararının 
avukatlara verilmemesi ve bu duruma ilişkin itirazların 
sonuçlandırılmaması, Anayasa’nın 40. maddesinde düzenlenen, 
“Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen herkes, yetkili 
makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir… Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları 
ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır” hükmüne 
aykırıdır. 

Dosya hakkındaki gizlilik kararı, silahların eşitliği ilkesinin ve 
çelişmeli yargılama ilkelerine aykırı davranılması, Anayasa’nın 36. 
maddesinde düzenlenen, “Herkes, meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak 
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, 
görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz” hükmüne 
aykırıdır.  

Gazetecilerle ilgili tutuklama kararlarının matbu ve gerekçeden 
yoksun olması sebebi ile gerekçe ve hükmün birbirine sıkı sıkıya bağlı 
olmasının önemini anlatan Anayasa’nın 141/3. maddesinde düzenlenen 
“Mahkemelerin her türlü kararlarının gerekçeli olması gereklidir” 
hükmüne aykırıdır. 

Gözaltı uygulaması ve tutuklama kararlarıyla Anayasa’nın 19. 
maddesinde düzenlenen, “Şüpheli/sanığın özgürlüğünden yoksun 
bırakılması için öncelikle kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekmekte olup, 
bununla birlikte kaç şüphesinin varlığını gösterir somut olguların 
mevcudiyeti, delillerin yok edilmesi veya değiştirilmesi gibi CMK’nun 100 
vd. maddelerinde yazılı bulunan gerekçeler ile tutuklama kararının 
verilebileceği” hükmünü düzenleyen Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı 
ihlal edilmiştir. 

Öte yandan;  
Pel Yapım Prodüksiyon, Ari Yapım ve Prodüksiyon, Piya Yapım ve 

Prodüksiyon Şirketlerinde de aynı gün arama yapılmaya başlanmış, 
yapılan aramalara hukuka aykırı bir şekilde şirket yetkilisi, temsilci ve 
çalışanlarının katılması engellenmiştir. 

Gözaltında tutulan gazetecilere, avukatlarının talebine rağmen 
“gizlilik kararı olduğu” bahanesiyle suçlama konusuna dair bilgi 
verilmemiş, ne ile suçlandıkları, soruşturma dosyasında lehte ya da 
aleyhte hangi delillerin olduğu bildirilmemiştir. 

08 Haziran – 11 Haziran 2022 tarihleri arasında gözaltında bulunan 
gazeteciler herhangi bir suç isnadı yapılmadan bekletilmiş, rutin idari 
işlemler dışında herhangi bir soruşturma işlemi yapılmamıştır. Emniyet 
Müdürlüğü’nde soruşturmaya yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına 
rağmen, 11 Haziran 2022 günü gazeteciler hakkında Diyarbakır 2.Sulh 



Ceza Hâkimliği tarafından 4 gün süreyle haksız ve hukuka aykırı bir 
şekilde gözaltı süresinin uzatılması kararı verilmiştir. 

Gazetecilerin gözaltına alınması üzerine avukatlarının aynı gün 
soruşturma dosyasına dair belgelerin temini için ilgili savcıya başvurusu, 
dosya hakkında “gizlilik kararı” olduğu bahanesiyle reddedilmiştir. 

Avukatların dosyayla ilgili gizlilik kararı, gözaltı kararı, arama 
kararları ile müvekkillerinin hazırda bulunduğu işlemlerin bir suretinin 
kendilerine verilmesi talebi de mevzuat hükümlerine aykırı bir şekilde 
soruşturma savcısı tarafından reddedilmiştir. 

Savcılığın, hukuksuz işlemlerine yönelik gazetecilerin avukatları 
tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan itirazın sonucu avukatlara ve 
müvekkillerine halen bildirilmemiştir. 

Gizlilik kararı bulunduğu gerekçesiyle avukatlara verilmeyen bilgiler 
masumiyet karinesi ihlal edilerek iktidar yanlısı medya organlarına 
sızdırılmıştır. Hem İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde hem de 
Anayasa’nın 38/4. maddesinde düzenlenen “Suçluluğu hükmen sabit 
oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz” hükümleriyle düzenlenen 
masumiyet karinesinin ihlaline yol açan sızdırmayla gazetecilerle ilgili 
kesin ithamlarda bulunulan suçlayıcı haberler yaptırılarak hukuksuzluğun 
kamusal rızası üretilmeye çalışılmıştır. 1 

Tutuklanan gazetecilerin cezaevine ilk girişte, “Aktif örgüt 
üyesiyim”, “Sempatizanım”, “İtirafçıyım”, “Bağımsızım” seçeneklerinin yer 
aldıüı bir formu imzalamaları istenmiş ama gazeteciler reddetmiştir.2 
 

İ- SONUÇ YERİNE 
Bir kez daha mesleki faaliyetler terör örgütü üyeliği kisvesiyle 

suçlama konusu ediliyor. Ve bir kez daha Kürt gazetecilerin sesi 
kısılmaya çalışılıyor.  

Biz bu karanlık strateji biliyoruz, buna aşinayız. 
Kürt illerinin devletin, iktidarların karanlık stratejilerinin adeta “pilot 

bölgesi” bölgesi olduğunu biliyoruz.  
Burada gerçekleşen her hukuksuzluğun yarın Türkiye’nin batısında 

da yapılacağını biliyoruz.  

                                                
1 https://www.ahaber.com.tr/gundem/2022/06/18/pkknin-medya-yapilanmasina-gecit-yok-sozde-

gazeteciler-orgute-ajanlik-yapmis 
 
https://www.trthaber.com/haber/gundem/teror-orgutu-lehine-haber-yapan-ajanslara-operasyon-19-
gozalti-686510.html 
 
https://www.yenisafak.com/gundem/haber-kilifli-muhbirlik-operasyon-icin-havalanan-f-16lari-orgute-
bildirmisler-3834795?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=gundem 
 
2 https://kisadalga.net/haber/detay/diyarbakirda-gazetecilerin-tutuklanmasinin-gayri-hukuki-oykusu-

aktif-orgut-uyesiyim-sempatizanim_33863 
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https://www.yenisafak.com/gundem/haber-kilifli-muhbirlik-operasyon-icin-havalanan-f-16lari-orgute-bildirmisler-3834795?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=gundem
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https://kisadalga.net/haber/detay/diyarbakirda-gazetecilerin-tutuklanmasinin-gayri-hukuki-oykusu-aktif-orgut-uyesiyim-sempatizanim_33863


Diyarbakır sokakları abluka altına alınmışken, bütün bölgede fiili bir 
OHAL hali yaşanırken, bunun sadece oraya özgü olmayacağını da 
biliyorduk ve uyarmıştık.  

Şu anda Batının sessiz çoğunluğu olan bizler bunu Gezi direnişleri 
sırasında deneyimledik. 

“Allah’ın lütfu” haline getirilen 15 Temmuz 2016’daki darbe 
kalkışmasının ardından Kürt illerinde yaşatılan karanlığın tüm ülkenin 
üzerine çöktürülmesiyle gördük. 

Ve şimdi bugün bir kez daha Kürt gazeteciler nezdinde yaşanan 
her şey hem var olanın hem de gelecekte herkes için olacakların 
habercisidir.  

Yani burada yazılan, anlatılan “bizim hikayemizdir”. 
Örgüt üyeliği için somut delil aramayı çoktan terk eden yargı 

pratiğinin, iltisak ve kanı ile hüküm oluşturmasının, bölgenin sosyolojik ve 
tarihsel gerçekliğini okumaktan uzak dar kanuni yorumların gazetecilik 
alanını daha da boğacağı bir gerçektir. Aynı zamanda bölgedeki 
gazetecilerin gazetecilik anlayışının da bu tarihsel bağlamdan kopuk, 
egemen güç merkezli gazetecilik anlayışı ile çatışacağı açıktır. 

Bunca yıllık gazetecilik ve mesleki faaliyetlerim nedeniyle her 
devrin “teröristi” olmanın deneyimimle, bu soruşturmada ileri sürülen 
suçlamalarla ilgili söyleyeceğim tek şey; siyasi iklim doğrultusunda rehin 
alınan gazeteci arkadaşlarımız için bir ke daha suç icat edilmiş 
olduğudur. Gazeteci arkadaşlarımızla ilgili söyleyeceğimiz, Saray 
Rejiminin suç düzeninden yana olmayan herkes kadar “terörist” 
olduklarıdır. 

İktidarların, gücü eline geçirmenin kibriyle iddia ettiğinin aksine 
gazetecilik suç değildir. Mesleki faaliyetler herhangi bir suçlamanın 
gerekçesi olamaz. Hiçbir somut eylem göstermeden sadece çalışılan 
mecralarla ilgili birtakım dedikodular, söylentiler üzerinden suçlama 
yapılması ifade ve basın özgürlüğüne aykırıdır. 

Tutuklama kararları, somut herhangi bir delille desteklenmeyen ve 
gazetecilerle ilgili hiçbir somut bilgi içermeyen gizli tanık ve itirafçı 
ifadelerine dayanmaktadır. Bu haliyle tutuklama kararlarının Saray 
Rejiminin kendi çıkardığı kanunlara bile aykırıdır ve genel uygulamaya 
uygun olmadığı görülmektedir. Ayrıca hem İHAM hem AYM hem de 
Yargıtay kararlarına göre şiddete çağrı ve teşvik olmadığı sürece 
propaganda suçunun oluşmayacağı sabitken tutuklama kararlarında bu 
kararlara aykırı en küçük bir tespit dahi yoktur. 

Bugün bu rapor kapsamında ele alınan tüm ihlaller, yarın iktidar 
yanlısı olmayan her yurttaş ülkenin için de geçerli olacak. Yurttaşlar 
sosyal medya paylaşımları nedeniyle terör örgütüne üye oldukları 
suçlamalarıyla yargılanacaklar. 



Sosyal medyaya düzenleme getireceği yalanıyla Meclis’ten 
geçirilmesi planlanan ve var olan sessizlik ortamını daha fazla 
genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlayan Sansür Yasası ile bu durum 
bir kez daha kurumsal hale getirilecek.  

Gazetecilerin haber yapma, yurttaşların haber alma ve haber olma 
hakları engellenecek. Saray’ın iddia ettikleri dışında gerçeğe erişimin 
önüne ket vurulacak. Son olarak, Sansür düzenlemesinin yasalaşması 
halinde basın özgürlüğün daha da kısıtlanmasıyla Kürt gazetecilerin 
özelinde gözlemlediğimiz benzer hak ihlallerinin daha da artacağını 
söylemek yanıltıcı olmaz. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


