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SUÇ : Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 13/10/2022 KONYA/CİHANBEYLİ
SEVK MADDESİ : 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 6/1, Türk Ceza Kanunu 

37/1, Türk Ceza Kanunu 53/1
DELİLLER : Araştırma raporları, video çözüm tutanağı, şüpheli savunmaları ile 

tüm dosya kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
PKK (Partiya Karkeren Kürdistan—Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütü; Türkiye Cumhuriyeti'nin 

doğu ve güneydoğusu ile Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzey doğusu ve İran'ın kuzey batısını kapsayan 
bölgede sözde Kürt devleti kurmayı amaçlayan ve bu doğrultuda 1984 yılından itibaren yurt içinde çok 
sayıda öldürme, yaralama, soygun, gasp, yol kesme, köy ve karakol basma, kundaklama, v.b. eylemler 
yapan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesindeki terör tanımına uygun olarak amaç ve 
stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle devletin 
egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç 
suçu gerçekleştirmeye elverişli bir silahlı terör örgütüdür. PKK terör örgütünün; 1978 yılında Diyarbakır 
ilinin Lice ilçesine bağlı Fis (Ziyaret) Köyü'nde Marksist/Leninist ideolojiyi referans alarak kurulduğu, 
ilk dönemlerde yapılanma ve propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı 
silahlı eylemler gerçekleştiren örgütün, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet 
eylemlerine yöneldiği, terör örgütünün zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, 
eylem metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gittiği, 2002 yılının Nisan ayında 
KADEK, 2003 yılının Kasım ayında KONGRA/GEL ve 2005 yılının Mart ayında KKK şeklinde isim 
değişikliklerine giden örgütün, 2007 yılının Mayıs ayından itibaren yeni yapılanmasının KCK olduğunu 
duyurduğu, terör örgütün kurulduğu ilk günden bu yana "Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde 
birleşik bağımsız bir kürdistan devleti kurma” hedefinden asla sapmadığı ve bu hedefe bağlı farklı 
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stratejilerle (demokratik özerklik, konfederal sistem vs.) hareket ettiği bilinmektedir.
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17/04/2007 tarih ve 2007/69 esas, 2007/99 karar sayılı ilamında 

belirtildiği üzere  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1. maddesinde, “terör” tanımı ayrıntılı bir 
şekilde yapılmıştır. Yargısal kararlarla da kabul edildiği üzere, anılan maddede belirtilen terör eylemleri 
ile amaç veya yöntem yönünden bağlantısı hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlanan 
PKK’nın, silahlı bir terör örgütü olduğu ve gerçekleştirdiği terör eylemlerinde birçok insanın yaşamını 
kaybettiği, gerek devletin gerekse kişilerin çok büyük maddi kayıplara uğramasına neden olduğu sabittir. 
PKK, 2003 yılı sonlarında KONGRA-GEL adını almış olup, bu ad değişikliğinin terör örgütü olma 
niteliğini değiştirmediği, örgütün ideolojisinde, silahlı gücünde, amblem ve flamalarında bir değişiklik 
yapılmadığı bilinen bir gerçektir. Nitekim, daha önce uluslararası kuruluşlar ve devletler tarafından terör 
listesine alınmış olan PKK gibi KONGRA-GEL de terör örgütleri listelerine alınmıştır. Avrupa Birliği de 
02.05.2002 tarihinde PKK’yı, 05.04.2004 tarihinde de KONGRA-GEL’i terör örgütleri listesine almış 
bulunmaktadır. Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 28/12/2011 tarih ve 2011/10371 esas, 2011/30790 karar 
sayılı ilamında PKK/KONGRA-GEL terör örgütünü bir devlet sistemi gibi yapılandırmayı hedefleyip 
birimlerini ve üyelerini sistematik bir yapıya kavuşturmayı amaçlayan, örgütün yasama meclisi 
KONGRA-GEL tarafından kabul edilip sistemin anayasası olarak nitelendirilen KCK (Koma Civaken 
Kürdistan) sözleşmesinde, KCK ile PKK'nın ideolojik, ahlaki, felsefi ve örgütsel bağlantısının açıkça 
vurgulandığı ve KCK yapılanması bakımından PKK'nın amaç ve stratejisinin benimsendiği belirtilmiştir. 
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 18/01/2016 tarih ve 2015/8004 esas, 2016/306 karar sayılı ilamında da 
silahlı terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve aynı amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan PYD'nin alt 
yapılanması konumundaki YPG'nin silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu sonucuna varılmıştır.

S O R U Ş T U R M A N I  N   B A Ş L A M A S I

Konya İl Jandarma Komutanlığının 13/10/2022 tarihli araştırma tutanağı ile 04/10/2022 tarihinde 
Irak ülkesi Süleymaniye şehrinde öldürülen PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütü üyesi Nagihan 
AKARSEL'in 13/10/2022 tarihinde Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde yapılan defin işleminde, 
yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin ellerinde bulunan kamera ve fotoğraf makineleri ile 
terörle mücadelede görevli sivil personel dahil olmak üzere alanda bulunan jandarma personeli ile 
jandarma komanda unsurlarının görüntülerini çektikleri ve PKK/KCK silahlı terör örgütü güdümünde 
yayın yapan Twitter hesabı ve internet üzerinden canlı olarak yayınladıklarının tespiti üzerine şüpheliler 
hakkında başlatılan soruşturma kapsamında;

Soruşturmaya konu canlı yayına ilişkin video çözümleme tutanağı incelendiğinde; video kaydında 
"Nagihan AKARSEL'in cenazesine kitlesel karşılama/JİNNEWS" şeklinde ibarenin yer aldığı, olayda 
görevli jandarma personelinin yüzleri de görülecek şekilde kayıt yapıldığı, 

13/10/2022 tarihli tutanakta; Twitter isimli sosyal medya sitesi üzerinden Medya Haber TV 
kullanıcı hesabından Nagihan AKARSEL ile ilgili haber yapıldığı ve bu haberin şüpheli Dilan BABAT 
tarafından sunulduğu, bahse konu habere ilişkin sosyal medya hesabında "Şehit Nagihan Akarsel'in 
cenazesi Konya'nın Xelikan Köyünde toprağa verilecek. Detayları gazeteci Dilan BABAT aktarıyor canlı 
yayın" şeklinde içeriklerin yer aldığı, hesapta paylaşılan videoya ilişkin yapılan çözümlemede; "Federe 
Kürdistan bölgesinde Süleymaniye kentinde 4 Ekim'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda Nagihan 
AKARSEL katledilmişti... Bu noktada aslında 1 haftadır bizler de hemen hemen 1 haftadır 
Gölyazı'ndayız ve Nagihan'ın cenazesini bekliyoruz ve 1 haftadır jandarma tarafından aile alenen şekilde 
tehdit ediliyor. Kitlesel bir törenin yapılmayacağı üzerinde aile sürekli, her gün her sabah jandarmalar 
evin önüne gelerek aile bireylerine kitlesel bir tören olmayacak direk cenaze hemen mezarlığa 
gömülecek, bir açıklama yapılmayacak..." şeklinde ifadelerin yer aldığı, 

Konya İl Jandarma Komutanlığının 12/12/2022 tarihli araştırma tutanağı ile şüphelilerin sosyal 
medya hesaplarında terör örgütü propagandasına sebebiyet verecek herhangi bir paylaşımlarının 
bulunmadığının belirtildiği, 

Van İl Emniyet Müdürlüğünün 09/12/2022 tarihli yazısı ile şüpheli Dilan BABAT hakkında Van 
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Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/3686 soruşturma sayılı dosyası üzerinden PKK/KCK silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütüldüğü ve sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verildiğinin belirtildiği, 

07/12/2022 tarihli kolluk araştırma tutanağında; şüpheli Fırat Can ARSLAN isimli şahsın İzmir 
18. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/427 esas sayılı dosyası kapsamında terör suçlarından kaydının olduğu 
belirtilmiştir.

Şüpheli Dilan BABAT'ın alınan savunmasında: 1996 yılında Van ilinde dünyaya geldiğini, Elazığ 
Fırat Üniversitesi Edebiyat bölümü 1. sınıftan kendi isteğiyle ayrıldığını, yurt dışına giriş çıkış 
yapmadığını, İHD İnsan Hakları Derneğine üye olduğunu, başkaca bir üyeliğinin bulunmadığını, 
13/10/2022 tarihinde sabah saat 05:00 sıralarında Nagihan AKARSEL'in cenaze işlemlerini takip etmek 
için Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesine geldiğini, Nagihan AKARSEL'in yazılarını takip ettiği bir 
gazeteci olduğunu, bu sebeple cenaze işlemlerini takip etmek için  ismini hatırlamadığı iki milletvekilinin 
arabasıyla Ankara ilinden geldiğini, Cumhurbaşkanı tarafından verilen basın kartını almak için bir 
ajansa bağlı olarak beş yıl çalışma şartı olduğunu, yeni başladığı için ve parça başı haber attığı için bu 
kartı alamadığını, basın yeleği giyilmesinin zorunlu olduğunu bilmediğini, kendisinin oraya cenazeyi 
takip etmek için gittiğini, cami alanına insanların toplandığı alana gitmek istediğinde jandarmanın izin 
vermediğini, gazeteci olduğu belirterek tekrar izin istediğinde barikat arkasından çekim yapmasına izin 
verdiklerini, çekim yaptıkları esnada önde jandarmalar olduğu için kadraja girdiklerini, bilerek ve 
isteyerek kolluk kuvvetlerini çekmediklerini, cenaze geldiği esnada kendisinin içeriye girmek istediğini, 
ancak kolluk kuvvetlerinin izin vermediğini, daha sonra arkadaşı Fırat Can ARSLAN ile kolluk 
kuvvetlerinin tartıştığını gördüğünü, akabinde Gölyazı Jandarma Komutanlığına götürüldüklerini, canlı 
yayın yapmakta bir amacının olmadığını, Nagihan AKARSEL'in tüm kadınların tanıdığı bir gazeteci 
olduğunu, Jin News'in ise kadın ajansı sitesi olduğunu, doğal olarak Nagihan AKARSEL'in cenazesinin 
paylaşımının normal olduğunu, ücret alması nedeniyle Jin News'e paylaşımını attığını, "Türk Devleti'nin 
savaş suçları" başlıklı haberdeki şahsın kendisi olduğunu, ekrandaki yazıların kendisine ait olmadığını, 
üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, bizzat veya bilerek kolluk kuvvetlerini çekmediğini ifade ettiği, 

Şüpheli Fırat Can ARSLAN'ın alınan savunmasında: 1997 yılında Kırşehir ilinde doğduğunu, 
halen Hacı Bayram Veli Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2. sınıf öğrencisi olduğunu, 2017 ve 2018 
yılında terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 kez gözaltına alındığını, 2017 yılındaki 
davasından beraat ettiğini, 2018 yılındaki olayla ilgili davasının devam ettiğini, Dicle Fırat Gazeteciler 
Derneğine üye olduğunu, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen basın kartına ihtiyacının olmadığını, o 
karta mecbur bırakılan bir yasal dayanağın da olmadığını, kimi zaman bu karta ihtiyaç duyulduğunu, 
ancak bu tip haber takiplerinde bu karta ihtiyaç duyulmadan da basın faaliyeti yürütülebileceğini, basın 
yeleği giyilmesinin de zorunlu olmadığını düşündüğünü, kendisinin amacının Nagihan AKARSEL'in 
cenazesini takip etmek olduğunu, kolluk kuvvetlerinin izin vermemesi üzerine barikat alanının dışında 
çekim yaptığını, bulunduğu yerde jandarma görevlilerinin olması nedeniyle kadraja girmelerinin normal 
olduğunu, çevre hakimiyeti kurmak için yer değiştirmesinin ve görüntünün kadrajıyla oynamasının 
gerektiğini, cenaze takibi yapmasının engellenmemesi halinde kadraja hiçbir askerin girmeyeceğini, 
kendisinin sörvırının JİNNEWS'te daha önceden olduğunu, bu sebeple yayınını herhangi bir izin 
almadan çekip yayınladıklarını, JİNNEWS'in ruhsatlı legal bir haber ajansı olduğunu, üzerine atılı 
suçlamayı kabul etmediğini, orada kişi hürriyetini açığa çıkaracak ve teşhir edecek şekilde bir çekiminin 
söz konusu olmadığını, ayrıca kadrajına giren şahısların terörle mücadelede faaliyet yürütüp 
yürütmediklerini bilmediğini ifade ettiği anlaşılmıştır.

S O N U Ç  VE  D E Ğ E R L E N D İ R M E

Şüphelilerin eylem ve irade birliği içerisinde hareket ederek, hakkında PKK silahlı terör örgütüne 
üye olma suçundan mahkumiyet kararı verilen ve yakalama emri bulunan örgüt üyesi Nagihan 
AKARSEL'in cenaze defin işlemlerine ilişkin olarak örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda Türk 
Devleti ve kurumları aleyhinde sözde haber yapma adı altında sosyal medya üzerinden canlı yayın 



  

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  MXTW7DI - Y/9BB3j - jSWoH60 - YN7uKs=  ile erişebilirsiniz.

yaptıkları, bu kapsamda cenaze defin işlemini kitlesel bir eyleme dönüştürmeyi amaçladıkları, canlı yayın 
esnasında olay yerinde görevli kamu görevlilerinin yüzleri yakından görünecek şekilde kayıt yaptıkları, 
bu suretle terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suretiyle atılı suçu 
işledikleri hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği 
tüm dosya kapsamından anlaşılmakla,

Şüpheliler hakkında yargılamanın mahkemenizce yapılarak; 
1-Şüphelilerin, yukarıda yazılı olan ve eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca 

cezalandırılmalarına,
2-Şüphelilerin, kasten işlemiş oldukları suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu 

olarak TCK'nın 53. maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına karar verilmesi,
Kamu adına talep ve iddia olunur. 22/02/2023

   ŞAHSUVAR YILDIZ
140328

Cumhuriyet Savcısı
 

             Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


