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Soruşturıırn Evrakı İncelendi: 

Her ne kadar "Sümeyye [rdoğaıı'a Suikast" başlığı ik fuaıavııi_f ve unıuıoraııCI iP 
isimli tıviuer hesapları w EnırcUslu ve ııınutoranCHP hesapları anısında yapıldığı iddia 
cdikn OM (direkt özd mesaj) şeklindeki ,·azışınaların bir kısım ıned)a organlarında 
habcrle.ştirilmesi lizerinc haber içeriklerinin ve yazışmaların gerçeği yansıııp vansıımadığı 
hususlarında C. Başsavcılığıınızca haber içerikleri ihbar kabul �dilerek işin gerçeği 
araştırı lnıak lizerc 16/02/2015 tarihinde re'sen soruştunnııya başlarnlınış. yine a, 111 konuyla 
ilgili C. Başsavcılığınıızıı Ankara C. Başsavcılığınca yetkisizlik kararı ik !,!linderikn aynı 
konudaki soruşturma evrakının da iş bu dosy,ııııı, ile birleştirilerek soruşturmaya birlikte 
devam �dilmiş ise ,k: 

İş bu soruşturma dosyası ilı: birleşıirileıı Ankara C. 13aşsııvcılığının 2015C9.J99 
soruşturma sayılı dosyası iizcrindcıı Emniyet Genci Miidiirliiğli Si BER Suçlarla tvHicadı:le 
Daire Başkanlığına. TEJı,ı Daire Flaşkanlığına. İstihbanıı Daire Başkanlığına. Ankara Emniyet 
Müdiirliii:!,(i Terörle rı11iicaclele Şube Müdiirliii!üııc. MiT Müsıeşarlıi!ına müzekkereler 

- y -

yazıldığı. iş bu müzekkerelere gelen cevabi yazı içeriklerinde k<ınuya ilişkin somut bir tespit 
yarılamadığıııın. herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığının bdirtildiği. 

Yine iş bu soruşturma dosyası üzerinden İstıınbul Emniyet Miidürlüğ(i SİBER 
Suçlarla Mücadele Şube MüdürH"ığünc ve TEM Şube MüdürlUğOne olay111 araştırılması. bahsi 
geçen twiuer hesaplarını kullanan şahısların tespiıi. yazı�nıaların doğruluğunun araştırılması 
için müzekkere yazıldığı. y,ızılan iş bıı nıüLckkcrclcrc verilen cevap içeriklerinden de 
konuyla alakalı herhangi bir somut tespitin yapılamadığının anlaşıldığı. 

Yine iş bu soruşıurma dosyası ilı: birleştirilen Ankara C. Raşsavcılığıııın 2015/29499 
soruşturma savılı dosyası (iterindcıı Twittcr'ııı Tiirkiye'dcki anlaşmalı olduğu Elig Ortaklık ve 
ı\vukatlık l3ürosuna da bahsi geçen t\\İtter yazışmalarıııı yaptığı iddia olunan hesaplara 
ilişkin iP. PORT bilgilerinin sorulduğu. TıYiıter'ın Türkiye'deki teınsilciliği olan bu avukaılık 
ofisinden gelen cevabi yazı içeriğinde özelle. kendilerinde bu konuda veri olıııadığınııı. 
verilerin yurt dışıııda (ABD'dc) bulunan Twiıtcr'ııı merkezinde olduğunun lıelirlilerek yazılan 
nıiizckkcrcjC OLU:\1SUZ cevap verildiğinin görüldiigii. 

Yukarıda açıklandığı şekilde ylirütülen sonışıurnıada gclincıı aşamada elde edilen 
<idiller bütün halinde değerleııdirildiğiııck. bir kısım vayın organlarına servis edilen v� bu 
basın yayın organlarında "Sünıc� ye Erdoğan'a Suikast" başlıgı ile yayımlanan habcrleriıı ve 
haber içeriklerinde yer verilen Twitıcr yazışıııalarıııın gerçeği yansıtmadığı. ola) da dahli 
bulunan soınut herhmıgi bir şiirıhclive ulaşılaııı:ıdığı. bir kısım ıneth·a organlarında \'Cl' 
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verilen bu haberlere konll iddiaların doğru olrııadığı tüm soruşturma 
anlaşı lııııık I a: 

ı\<;tklaııan nedenlerle olay ve iddialar hakkında 
KOVU�TURMA YA YER OLMAOl(;Ir-;A, 

Kararın ııitcligi gereği TF.BLİGİNf. YER OLMADIGINA, 
CMK'ııun 172 v,d. maddeleri uyarınca karar vcrildi.18i03/2020

evnıkı kapsaınmdan 

A0INA 

l::-imza/ıdır 
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