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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
26/03/2016 günü saat 10:00-17:10 saatleri arasında Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Büyükşehir
Belediyesi Tiyatro Salonunda DTK (Demokratik Toplum Kongresi) Olağanüstü Kongresinin düzenlendiği,
düzenlenen bu kongrenin Diyarbakır ilinden yayın yapan "ÖZGÜR GÜN" isimli Televizyon kanalında
canlı yayınlandığı, söz konusu kongrede;
Şüpheli H.A.'nun; "Değerli basın emekçileri ve şu anda salonda bulunan tüm misafirler Sur’u bir
direniş kalesi haline getiren başta Sur şehitleri ve tüm Kürdistan şehitlerini sevgiyle saygıyla
selamlıyorum. Sur şehitleri (anlaşılmadı) Sur’da bunca baskı ve bombardıman altında devletin var olan
güçleri neyse son noktasına kadar Sur’da kullandılar ve bu direnişin ne kadar yüce bir direniş olduğunu
orada görmüşlerdir. Bu direniş Sur’da, Cizre’de, Silopi’de Nusaybin’de ve Kürdistan’ın birçok hala
bilmediğimiz yerlerinde de devam edebilir. Başta buna destek olan özellikle bizim bölge milletvekilleri
Ak Parti iktidarında şu anda bölge milletvekilleri olan bölgeye de en büyük desteği veren kendileridir.
Burada yine bizim içimizde insanlar onlara oy verdikleri zaman ileri gelenlerimizdir, şeyhlerimizdir,

pirlerimizdir, saygı değerlerimizdir o açıdan oy verdiler ve bugün ise oy veren çocuklarının o oy veren
insanların çocuklarını Sur’da katlettiler. O insanlar şu anda bulundukları mevkide o insanların kanıyla
şu anda yedikleri ekmekte bir payı vardır. Devlet bana diyor bir çocuğun düştü diyor başın sağ olsun.
Ama diğerlerine sahip çık, diğerleri ölmesin. Devlet sen bunu bana öğretme ben bunu çok daha iyi
bilirim. Ben bunu senden çok daha iyi korurum. Birleşmiş Milletlerin size verdiği bir yasa vardı. Çocuk
hakları yasası diye bir yasa vardır. Ben bu cahil aklımla biliyorum bunu. 0-18 yaş arası bu çocuklar
devletin nezdindedir. Aileden çok devlet hükümlüdür. Sen kalktın kendi çocuğunu katlettin. Benim
çocuğum Sur’a girdiği zaman elinde bir defter bir kalem vardır silah yoktu elinde bir defter bir kalemle
surda girdi onu keskin nişancılar, keskin cellatlar tarafından (anlaşılmadı) ve bugün 90 gündür cenazeler
hala ordadır kendisiyle 12 tane beraber arkadaşıyla beraber her ne kadar defnedilmişse bilmiyoruz.
Çünkü Sur’un içinde sağlıklı bilgi alınmıyor Oraya girmek zaten buluyorsunuz yasak baştan beri yasak
operasyon bitmiştir Hala cenazeye çıkmıyor madem operasyon bitmiş bırak cenazelerimizi alalım Eğer
biraz vicdan Merhamet duygusu varsa içinizde bırakın o cenazelerimizi alalım. Şu anda biz aileler olarak
gerçekten içinde olduğumuz bu durumu ifade etmemiz mümkün değildir, ne gecemiz gündüzümüz işi
gücü aşı ekmeği bırakmış sadece o cenazelerle yoğunlaşmış durumdayız. Az önce dediğim gibi devlet
diyor sahip çık onlarda katledilmesin, benim çocuklarım şu anda o yaşa erişik değildiler, anlamazlar
ama soruyorlar ablamız nerede kardeşimiz nerede abimiz nerede neden gelmedi neden bu akşam
sofrada yok yarın o çocuklar Rozerin Ramazan’ın İsaların yaşma geldikleri zaman bana sorgulamazlar
mı baba ablamız niye gitti gelmedi oradan 3 ay Sur’da niye cenazesi bekletildi niye bu cenaze alınmadı
devlet Sen kendi düşmanını kendin yaratıyorsun gelip bana telkinlerde bulunma demek ki sahip çık o
dönemde ben o zaman nasıl sahip çıkabilirim. Çünkü senin karşında şimdi birse o zaman binler çıkacak
senin karşına doksanlı yıllarda nasıl ki benim köyümü yakıp yıktın insanlarını katlettin aynı zihniyette
devam ediyorsun aktörler değişmiş olabilir sistem aynı eğer biz yetiniyorsak Biz kendi çabalarımızla bir
şey yapabiliyorsak biz burdakileriz. Devletten bir şey beklemek mümkün değildir ama bu bellidir bu
savaş politikası ben üzülerek söylüyorum bu savaş politikası böyle sürerse eğer inancınız olsun Öcalan’ı
(anlaşılmadı) almışlarsa, O gün gelecek Türkiye Suriye haline geldiği zaman gün gelecek inşallah o
günleri görmeyiz inşallah Öyle bir duruma düşmeyiz. Öcalan’ın ayaklarına(anlaşılmadı) olacaktır.
Saddam nasıl ki Halepçe'de binlerce insanı katletti ve akıbetinin ne olduğu ortaya çıktı hepiniz bunu
gördük. Lağım çukurlarından çıkardılar aldılar onu. Şu anda bu sistemi yürütenlerin sonu da böyle
olacak Eğer böyle olmasını istemiyorlarsa Bir an önce ayaklarıyla devirdikleri o müzakere masasını
gelsinler bizim bürokratlarımızla bizim insanlarımızla beraber biz beraber elinle kaldırıp biz yerine
koyalım, bizim siyasetçilerin dediği gibi sizden bir adım gelsin bizden on adım olsun. Biz halk olarak
binlerce adım atalım halkınıza yeter ki bu kan dursun. İnsan ölümleri olmasın. İnsan ölümleri üzerine
siyaset yapılmasın. Bugün Avrupa’da bir bomba patlıyorsa arkasında sen varsın. Bugün Türkiye’nin
(anlaşılmadı) metropollerinde bombalar patlıyorsa (anlaşılmadı) eline o kitabı alıp o yüce kitabı alıp
siyaset meydanlarına alet ettiği zaman senin (konuşması kesildi) O Mukaddes kitabı elinize aldığınız
zaman kendi kanıyla yazmıştır kendi kanıyla ve akıbeti belliydi, son bir ricam olacak sizden dediğim gibi
Yaklaşık 4 aydır Sur’da süren kirli bir Savaş vardır tamamen bir çıkar Savaşı öyle bir savaş ki artık hakları
kırılma noktasına getirmiştir, ayrıştırma noktasına gelmiştir. Biz Kürtler olarak Türk haklarıyla hiçbir
şekilde bizim yani bir sorunumuz yok yine Kardeş gibiyiz et kemik gibi tırnak gibi olmuşuz birbirimize
etle kemik gibi olmuşuz birbirimize bizim sorunumuz sistemle bu savaşı yürütenlerle kim geçmişten bu
güne kadar Nasıl yürütülmüşse aynı şekilde hala devam ediyor. 90 gündür çocuğumun ve
Arkadaşlarının cenazeleri şu anda Sur’da. bütün yetkili makamlarla gerek bireysel başvurularımız gerek
toplu başvurularımız hiçbir şekilde kaydı alınmadı yav onu bırak bizi hiç tanımıyorlar yav. kapılarına
gittiğimiz zaman insan niyetine koymuyorlar kendi cenazeleri teşhis ettiği o ailelerin o halini gördüğüm
zaman o durumu gördüğüm zaman içim parçalandı benim, beş tane aile gitti o cenazeleri cenazelerden
çekilen resimler yalnızdı. Çünkü cenazeleri bize göstermiyorlar, aileler o resimleri gördüğü zaman ben
o ailelerin o anki halini gördüğüm zaman ben gitmedim, biliyorum çocuğum orada öldürülmüş,

bedenide şu anda çürümüş durumdadır, ama manzarayı ben görmek istemedim ben kendim görmek
istedim, annenin halini Artık söylemek İstemiyorum ilk iki cenaze verildiğinde artık tamamdır devlet bir
adım atmıştır o zamana kadar açlık grevindeydik o açlık grevi sonlandırıldı Ben dedim ki artık devlet
adım bir adım atmış cenazelerimizi verecek, oturma eylemine başladık, oturma eylemi üç aydır
operasyonlar bitti dediler ondan öncesinde Bizim yine basın açıklamamız vardı Eğer böyle devam
edecekse biz ölüm orucuna oturacağız dedik. Kapalı kapılar ardında da üstümüze kapıları kitleyeceğiz
ve kimseyle görüşmeyeceğiz, kabul etmeyecek şekilde ölüm orucuna oturacağız devlet dedi ki
operasyonları bitirmiştim O zaman dedik operasyonlar bitmişse İnşallah o cenazelerimizi bir an önce
alırız, etti 15 gündür operasyonlar bitmiştir Hala dediğim gibi cenazeler çıkıyor hala o cenazelerimizi
hala alamadık tarih vermek istemiyorum artık aileleri zapt etmemiz mümkün değildir yanma gelen
dertlerini paylaşmaya gelen insana bile artık başka bir şeyden görüyor, çünkü halkın çaresizliği onların
çaresizliği halkın çaresizliği aynıdır bütünleşmiş artık, o açıdan diyorum eğer o cenazelerimiz en kısa bir
dönemde dediğim gibi tarih vermek istemiyorum o cenazelerimiz dediğimiz şekilde bize teslim
edilmezse ölüm orucuna oturacağız bıraksınlar yine kendi kolluk güçleri yine başımızda olsun ya biz
ailelerden birer kişi gidip o cenazelerimizi kendi ellerimizle çıkarmak istiyoruz çünkü o cenazeler artık
bozulmuş çürümüş haldedir, veya Sivil insiyatiften bir kaçta insanın gözetiminde çıkarılsın, bu burda
böyle Nusaybin'de biliyorsunuz şuan cenazeler halen sokakta bekletiliyor ya Bir Savaşın kirli yüzünü
benim söylememe gerek yok Siz yeteriyle zaten ortaya koydunuz tekrar salonda bulunan tüm
misafirlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun teşekkür ederim." şeklinde konuşma yaptığı,
Devam eden aynı kongrede şüpheli M.Ç.'un; "Değerli basın emekçileri ve şu anda salonda
bulunan tüm misafirler Sur'u bir direniş kalesi haline getiren başta Sur şehitleri ve tüm Kürdistan
şehitlerini sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sur şehitleri (anlaşılmadı) Sur'da bunca baskı ve yoğun
bombardıman altında devletin var olan güçleri neyse son noktasına kadar Sur'da kullandılar ve bu'
direı^jnjı^açiaj^/ijcg bir dimnjşj)lduğunu orada görmüşlerdir. Bu direniş Sur'da, Cizre'de, Silopi'de
Nusaybin'de ve Kücdistpnjjı bjLçok hala bilmediğimiz yerlerinde de devamecJebîîir^Başta buna destek
olan özellikle bizim bölge milletvekilleri Ak Parti iktidarında şu anda bölge milletvekilleri olan bölgeye
de en büyük desteği veren kendileridir. Burada yine bizim içimizde insanlar onlara oy verdikleri zaman
ileri gelenlerimizdir, şeyhlerimizdir, pirlerimizdir, saygı değerlerimizdir o açıdan oy verdiler ve bugün
ise oy veren çocuklarının o oy veren insanların çocuklarını Sur'da katlettiler. O insanlar şu anda
bulundukları mevkide o insanların kanıyla şu anda yedikleri ekmekte bir payı vardır. Devlet bana diyor
bir çocuğun düştü diyor başın sağ olsun. Ama diğerlerine sahip çık, diğerleri ölmesin. Devlet sen bunu
bana öğretme ben bunu çok daha iyi bilirim. Ben bunu senden çok daha iyi korurum. Birleşmiş
Milletlerin size verdiği bir yasa vardı. Çocuk hakları yasası diye bir yasa vardır. Ben bu cahil aklımla
biliyorum bunu. 0-18 yaş arası bu çocuklar devletin nezdindedir. Aileden çok devlet hükümlüdür. Sen
kalktın kendi çocuğunu katlettin. Benim çocuğum Sur'a girdiği zaman elinde bir defter bir kalem vardır
silah yoktu elinde bir defter bir kalemle surda girdi onu keskin nişancılar, keskin cellatlar tarafından
(anlaşılmadı) ve bugün 90 gündür cenazeler hala ordadır kendisiyle 12 tane beraber arkadaşıyla
beraber her ne kadar defnedilmişse bilmiyoruz. Çünkü Sur'un içinde sağlıklı bilgi alınmıyor Oraya
girmek zaten buluyorsunuz yasak baştan beri yasak operasyon bitmiştir Halo cenazeye çıkmıyor
madem operasyon bitmiş bırak cenazelerimizi alalım Eğer biraz vicdan Merhamet duygusu varsa
içinizde Bırakın o cenazelerimizi alalım Şu anda biz aileler olarak gerçekten içinde Olduğumuz bu
durumu ifade etmemiz mümkün değildir, ne Gecemiz gündüzümüz işi gücü aşı ekmeği bırakmış sadece
o cenazelerle yoğunlaşmış durumdayız. Az önce Dediğim gibi devlet diyor sahip çık onlarda
katledilmesin, benim çocuklarım şu anda o yaşa erişik değildiler, anlamazlar ama soruyorlar ablamız
nerede kardeşimiz nerede abimiz nerede neden gelmedi neden bu akşam sofrada yok yarın o çocuklar
Rozerin Ramazan'ın Isaların yaşına geldikleri zaman bana sorgulamazlar mı baba ablamız niye gitti
gelmedi oradan 3 ay Sur'da niye cenazesi bekletildi niye bu cenaze alınmadı devlet Sen kendi düşmanını

kendin yaratıyorsun gelip bana telkinlerde bulunma deme ki sahip çık o dönemde ben o zaman nasıl
sahip çıkabilirim. Çünkü senin karşında şimdi birse o zaman binler çıkacak senin karşına doksanlı yıllarda
nasıl ki benim köyümü yakıp yıktın insanlarını katlettin aynı zihniyette devam ediyorsun aktörler
değişmiş olabilir sistem aynı eğer biz yetiniyorsak Biz kendi çabalarımızla bir şey yapabiliyorsak biz
burdakileriz. Devletten bir şey beklemek mümkün değildir ama bu bellidir bu savaş politikası ben
üzülerek söylüyorum bu savaş politikası böyle sürerse eğer inancınız olsun Öcalan'ı (anlaşılmadı)
almışlarsa, O gün gelecek Türkiye Suriye haline geldiği zaman gün gelecek inşallah o günleri görmeyiz
inşallah Öyle bir duruma düşmeyiz. Öcalan'ın ayaklarına(anlaşılmadı) olacaktır. Şadda m nasıl ki
Halepçe'de binlerce insanı katletti ve akıbetinin ne olduğu ortaya çıktı hepiniz bunu gördük. Lağım
çukurlarından çıkardılar aldılar onu. Şu anda bu sistemi yürütenlerin sonu da böyle olacak Eğer böyle
olmasını istemiyorlarsa Bir an önce ayaklarıyla devirdikleri o müzakere masasını gelsinler bizim
bürokratlarımızla bizim insanlarımızla beraber biz beraber elinle kaldırıp biz yerine koyalım, bizim
siyasetçilerin dediği gibi sizden bir adım gelsin bizden on adım olsun. Biz halk olarak binlerce adım
atalım halkınıza yeter ki bu kan dursun. İnsan ölümleri olmasın. İnsan ölümleri üzerine siyaset
yapılmasın. Bugün Avrupa'da bir bomba patlıyorsa arkasında sen varsın. Bugün Türkiye'nin
(anlaşılmadı) metropollerinde bombalar patlıyorsa (anlaşılmadı) eline o kitabı alıp o yüce kitabı alıp
siyaset meydanlarına alet ettiği zaman senin (konuşması kesildi) O Mukaddes kitabı elinize aldığınız
zaman kendi kanıyla yazmıştır kendi kanıyla ve akıbeti belliydi, son bir ricam olacak sizden dediğim gibi
Yaklaşık 4 aydır Sur'da süren kirli bir Savaş vardır tamamen bir çıkar Savaşı öyle bir savaş ki artık hakları
kırılma noktasına getirmiştir, ayrıştırma noktasına gelmiştir. Biz Kürtler olarak Türk haklarıyla hiçbir
şekilde bizim yani bir sorunumuz yok yine Kardeş gibiyiz et kemik gibi tırnak gibi olmuşuz birbirimize
etle kemik gibi olmuşuz birbirimize bizim sorunumuz sistemle bu savaşı yürütenlerle kim geçmişten bu
güne kadar Nasıl yürütülmüşse aynı şekilde hala devam ediyor. 90 gündür çocuğumun ve
Arkadaşlarının cenazeleri şu anda Sur'da. bütün yetkili makamlarla gerek bireysel başvurularımız gerek
toplu başvurularımız hiçbir şekilde kaydı alınmadı yav onu bırak bizi hiç tanımıyorlar yav. kapılarına
gittiğimiz zaman insan niyetine koymuyorlar kendi cenazeleri teşhis ettiği o ailelerin o halini gördüğüm
zaman o durumu gördüğüm zaman içim parçalandı benim, beş tane aile gitti o cenazeleri cenazelerden
çekilen resimler yalnızdı. Çünkü cenazeleri bize göstermiyorlar, aileler o resimleri gördüğü zaman ben
o ailelerin o anki halini gördüğüm zaman ben gitmedim, biliyorum çocuğum orada öldürülmüş,
bedenide şu anda çürümüş durumdadır, ama manzarayı ben görmek istemedim ben kendim görmek
istedim, annenin halini Artık söylemek İstemiyorum ilk iki cenaze verildiğinde artık tamamdır devlet bir
adım atmıştır o zamana kadar açlık grevindeydik o açlık grevi sonlandırıldı Ben dedim ki artık devlet
adım bir adım atmış cenazelerimizi verecek, oturma eylemine başladık, oturma eylemi üç aydır
operasyonlar bitti dediler ondan öncesinde Bizim yine basın açıklamamız vardı Eğer böyle devam
edecekse biz ölüm orucuna oturacağız dedik. Kapalı kapılar ardında da üstümüze kapıları kitleyeceğiz
ve kimseyle görüşmeyeceğiz, kabul etmeyecek şekilde ölüm orucuna oturacağız devlet dedi ki
operasyonları bitirmiştim O zaman dedik operasyonlar bitmişse inşallah o cenazelerimizi bir an önce
alırız, etti 15 gündür operasyonlar bitmiştir Hala dediğim gibi cenazeler çıkıyor hala o cenazelerimizi
hala alamadık tarih vermek istemiyorum artık aileleri zapt etmemiz mümkün değildir yanma gelen
dertlerini paylaşmaya gelen insana bile artık başka bir şeyden görüyor, çünkü halkın çaresizliği onların
çaresizliği halkın çaresizliği aynıdır bütünleşmiş artık, o açıdan diyorum eğer o cenazelerimiz en kısa bir
dönemde dediğim gibi tarih vermek istemiyorum o cenazelerimiz dediğimiz şekilde bize teslim
edilmezse ölüm orucuna oturacağız bıraksınlar yine kendi kolluk güçleri yine başımızda olsun ya biz
ailelerden birer kişi gidip o cenazelerimizi kendi ellerimizle çıkarmak istiyoruz çünkü o cenazeler artık
bozulmuş çürümüş haldedir, veya Sivil insiyatiften bir kaçta insanın gözetiminde çıkarılsın, bu burda
böyle Nusaybin'de biliyorsunuz şuan cenazeler halen sokakta bekletiliyor ya Bir Savaşın kirli yüzünü
benim söylememe gerek yok Siz yeteriyle zaten ortaya koydunuz tekrar salonda bulunan tüm

misafirlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun Teşekkür ederim." şeklinde konuşma yaptığı tespit
edilmiştir.
Söz konusu konuşmaların çözümü yapıldıktan sonra şüpheliler H.A. ile M.Ç. ve bu konuşmaları
yayınlayan hakkında "ÖZGÜR GÜN" isimli televizyon kanalının sorumlu müdürü ve yöneticisi (Genel
Müdür) olan şüpheli Barış Barıştıran hakkında müsnet suçtan soruşturma başlatılmıştır.
Şüpheli H.A.'nun alınan ifadesinde, DTK'nın toplantılarına katıldığını, DTK'nın Kongresinde
yönetici olarak görev aldığını, yaptığı konuşmayı hatırlamadığını, örgüt propagandasını yapmadığını
beyan etmiştir.
Şüpheli M.Ç.'un alınan ifadesinde, DTK'ya katıldığını ve kongrede konuşma yaptığını,
konuşmanın içeriğinin kardeşlik ve barış üzerine olduğunu, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.
Şüpheli Barış Barıştıran'ın alınan ifadesinde, Özgür Gün Tv Kanalının sahibi ve Genel Yayın
Müdürü olarak görev yaptığını, söz konusu kongreyi canlı yayın olarak yayın yaptıklarını, kongrelerde
yapılan konuşma içeriklerini önceden kendilerine bilgi verilmediğini, bu nedenle yayını kesme
durumlarının olmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etmiştir.
PKK (Partiya Karkeren Kürdistan—Kürdistan İşçi Partisi) terör örgütü; Türkiye Cumhuriyeti
Devletinin doğu ve güneydoğusu ile Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını
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 Yasanın 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 İlinin Lice İlçesine bağlı Fis (Ziyaret) Köyünde
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 stratejilerle (demokratik özerklik,
konfederal sistem vs.) hareket ettiği bilinmektedir.
Demokratik Toplum Kongresinin (DTK), PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN'ın dört
ayaklı paradigmasının 3. ayağını oluşturan bir örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir
yapılanma olduğu, örgüt üyelerinden elde edilen delillerde ve dinleme tapelerinde bir çok şahıs
tarafından DTK’nın, sözde Kuzey Kürdistan Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirildiği, DTK’nın,
örgütün hedefi olan sözde demokratik özerklik stratejisini hayata geçirmek amacıyla teröristbaşının
talimatları doğrultusunda kurulduğu ve yapılandırıldığı, KCK/TM Parlamento yapısını oluşturan sözde
yasama organı olduğu, faaliyetleri bir meclis gibi yürütülen yapılanmanın Genel Kurul, Daimi Meclis,
Başkanlık Divanı, Koordinasyon Kurulu (Yürütme), Komisyonlar gibi organlarının bulunduğu ve çalışma
şekline ilişkin bir tüzüğünün olduğu, DTK'nın, örgütün hedefleri doğrultusunda sözde demokratik
özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını örgütlediği
ve bu hususlarda toplantı/konferans/çalıştaylar düzenlediği, DTK’nın, örgütlenme olarak KCK ile

özdeşlik gösterdiği, KCK yapılanması içerisinde örgütlenen sözde kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle
meclisleri ve köy komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve sözde bu meclis üyelerinin, siyasi parti,
dernek, sendika ve stk temsilcilerinin yanı sıra seçilmişler olarak bazı milletvekillerinin, belediye
başkanlarının, belediye meclis üyelerinin DTK'nın delegesi veya üyesi oldukları, DTK'nın sözde
kürdistan'ın çatı yapılanması olduğu ve sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak amacıyla PKK/KCK ile
bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır. DTK tarafından, 14 Temmuz 2011 tarihinde,
devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi
doğrultusunda sözde demokratik özerklik ilan edildiği, 27/12/2015 tarihli Olağanüstü DTK Kongresi
sonucu yapılan “sonuç bildirgesi” şeklindeki açıklama ile demokratik özerk bölgelerin oluşturulmasının
istenildiği, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları tarafından kazılan hendekleri, barikatları ve
güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları silahlı, patlayıcı maddeli saldırıları, sözde Kürt
halkının direnişi, meşru savunması olarak görüldüğü ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör
örgütünün hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen öz yönetim ilanlarına sahip çıkıldığı anlaşılmıştır. Bu
kapsamda;
Şüpheliler H.A. ile M.Ç.'un PKK/KCK terör örgütünün çatı/üst meclis yapılanması olan DTK'nın
olağanüstü kongresinde yukarıda belirtilen konuşmaları yaparak, diğer şüpheli Barış Barıştıran'ın ise
söz konusu konuşmaları yöneticisi ve sorumlusu olduğu televizyon kanalında yayınlayarak PKK/KCK
terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit unsuru içeren meşru yöntemlerini basın-yayın yoluyla övdükleri,
şüphelilerin bu şekildeki eylemlerinin Anayasa ve İnsan Hakları Sözleşmesinin koruması altında
bulunan, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile toplantı ve gösteri düzenleme hakkı (Any. 26-34
maddeleri) kısmında kabul edilemeyeceği, buna göre şüphelilerin 5237 Sayılı TCK'nin 314. anlamında
silahlı örgüt niteliğinde olan PKK/KCK terör örgütünün destekçisi olduğunu belli ederek terör örgütüne
manevi destek vermek suretiyle terör örgütünün propagandasını yaptıkları anlaşılmakla,
Delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının
yapılarak eylemlerine uyan yukarıda gösterilen sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına,
haklarında TCK'nın 53. maddesinde belirtilen güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine karar verilmesi
kamu adına iddia ve talep olunur. 22/03/2019
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