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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
1.KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu)
PKK/KCK terör örgütü Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğusu ile Suriye, İran ve Irak’ın bir
kısmını içerisine alan bölgede Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti
kurmak amacı doğrultusunda 27-28 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır İli Lice İlçesi Fis
Köyünde (1. Kongre toplantısı) kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren dönemsel şartlara göre isim
değişikliklere gitmiş, son olarak 2007 yılında KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan
Halklar Topluluğu)adı altında örgüt yeniden yapılandırmıştır.
PKK terör örgütü, kuruluş sürecinde Marksist-Leninist ideolojiyi benimsemiştir. Sosyalist
sistemin 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği başta olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerinde çöküş
sürecine girmesiyle birlikte, örgütün ideolojik söylemleri de değişmiştir.
Terörist elebaşısının 1999’da yakalanması akabinde, örgütün temel ideolojisi açısından
Marksist/Leninist ideoloji ve Kürtçü motifler baskın bir nitelik taşımaya devam etse de,
demokrasi kavramının istismarına dayanan bir söylem geliştirilmiştir. Bu söylem değişikliğine
paralel olarak örgütün nihai hedefinin de değiştiği iddiaları dönemin konjonktürü içerisinde

gündeme taşınmıştır.
Bu minvalde örgütün talepleri başlangıçta “demokratik cumhuriyet” olarak ifade edilmiş;
ancak zamanla taleplerin çıtasının yükseltilmesine paralel olarak “demokratik konfederalizm
ve demokratik özerklik” söylemleri ön plana çıkarılmıştır.
Irak’ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında
KONGRA-GEL 5. Genel Kurulu adı altında bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Genel kurulda, içinde bulunulan aşama örgüt açısından final süreci olarak ifade edilen, bu
süreçte tüm yapılanma ve sempatizanların aktif olarak mücadeleye çağrılması ile teröristbaşı
Abdullah ÖCALAN’ın “Ben bu nedenle KCK sistemini önermiştim. KCK açılımı Komalya
Civaka Kurdistan’dır. KCK sistemi, demokratik toplumsal diyalektik bir sistemdir. Kürtler
bulunduğu her parçada, o devletlerle demokratik bir diyalog ve yöntem geliştirirler. Bunlar
birbirlerinin karşıtı gibi ak ve kara değildir. … Bu nedenle KCK, tüm Kürtleri temsil eder ve
her parçada Kürtler adına politika üretir. KCK, İran’la, Suriye’yle, Türkiye’yle hatta Irak’la
Kürtler adına görüşmeler yapabilir ve onlarla demokratik diyaloğu geliştirir. KCK hakkında
çok daha derin felsefi çözümlemelerim var; ancak şimdilik burada bitiriyorum...” şeklindeki
talimatları doğrultusunda KKK’nın ismi, KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-Kürdistan Halklar
topluluğu) olarak değiştirilmiştir.
KCK örgütlenme modelinde yasama, yürütme ve yargı olarak örgütlenmeler
oluşturulmuş, yeni örgütlenme modeli örgüt mensuplarına ve müzahir kitleye “Final
Niteliğinde Yeni Bir Dönem Başladı!” şeklinde duyurulmuştur.
Söz konusu değişimin gerekçesi, KCK Sözleşmesi”nde: “…2005 yılının Newroz’unda
Kürt halkının demokratik ve komünal yaşamının tarihsel geleneğine sahip çıkarak,
toplulukların devlet dışı demokratik konfederasyonu olarak inşasına başladığımız KKK sistemi,
demokraside ve toplumculuk anlayışında derinleşerek gelişirken, toplumculuğu daha güçlü
vurgulamak ve devletçi konfederasyonlardan farkını belirginleştirmek amacıyla ismini Koma
Civakên Kurdistan (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) olarak değiştirmiştir…”
şeklinde ifade edilmektedir.
KCK sistemi ile ilgili olarak teröristbaşı Abdullah ÖCALAN’ın: “… 2005 yılı Newrozun
da Kürt halkının Demokratik Konfederal örgütlüğünün ve birliğinin ifadesi olan KOMA
KOMALÊN KURDİSTAN’ın kuruluşunu ilan ederek, halkımıza yeni bir yaşam felsefesi ve
sistemi daha kazandırdığımıza inanıyorum. Bunun kurucusu olmakla şeref duyuyorum. Tüm
halkımızı yeşil zemin üzerindeki sarı güneş içinde kırmızı yıldızlı bayrak altında kendi
demokrasisini örgütlemeye, birleşmeye ve kendi kendini yönetmeye çağırırken, bu bayrağı
şerefle taşıyacağımı ve önderlik görevlerimi şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da başarı
ile yapmaya devam edeceğimi ifade ediyor, her bahardan özgürlüğe daha yakın olan bu baharda
tüm halkımızın, bölge halklarının ve dostlarımızın Newrozunu kutluyor, selam ve saygılarımı
sunuyorum…” şeklinde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.
1.1. KCK Sözleşmesi
Terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen şahısların
ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçen belgelerde ve örgüte müzahir yayınlarda yer aldığı
üzere KCK sözleşmesi incelendiğinde :
KCK sözleşmesinin terör örgütü tarafından bir devlet modeli gibi tasarlanan KCK
sisteminin anayasası niteliğinde hazırlandığı anlaşılmıştır.
Anayasaların giriş bölümünde bazı felsefi görüşlere ve ilkelere yer verildiği gibi KCK
sözleşmesinin ön söz ve başlangıç bölümünde, örgütün yeni ideolojik söylemi ana hatlarıyla

özetlenmektedir.
“Önsöz” bölümünde teröristbaşının savunmalarında dile getirdiği tezler (7) madde
halinde özetlenmiştir. Söz konusu maddelerde kısaca:
• "Ulus-devlet sisteminin yirminci yüzyılın sonlarına doğru toplumsal gelişmenin,
demokrasi ve özgürlüklerin önünde en ciddi engel durumuna geldiği, bundan çıkışın temel
yolunun ulus devlete göre gelişen küreselleşme değil, tamamen halka dayanan ve gücünü
tabandan alan Demokratik Konfederatif sistem olduğu,
• Bu sistemin piramit tarzı bir örgütlenme modeli öngördüğü, söz, tartışma ve kararın
topluluklara ait olduğu, tabandan en üstte kadar delegelerin seçimle geleceği ve tepede bir
koordinasyonu oluşturacağı,
• Kürdistan içinse kendi kaderini tayin etme hakkının, milliyetçi temelde devlet kurmak
değil, siyasi sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasisini kurma
hareketi anlamına geldiği,
• İran'da, Türkiye'de, Suriye'de ve hatta Irak'ta oluşacak bir Kürt yapılanmasında tüm
Kürtler bir araya gelerek kendi federasyonlarını, birleşerek de üst konfederalizmi
oluşturacakları,
• 'Kürdistan Demokratik Konfederalizmi 'nde asıl karar yetkisinin köy, mahalle ve şehir
meclis ve delegelerinin olduğu, dolayısıyla halkın ve tabanın kararı geçerli olduğu ifade
edilmektedir.
"KCK Sözleşmesinin "Başlangıç" bölümünde ise:
• "Demokrasinin kaynağını insanlığın başlangıcındaki komünal demokratik değerlere ve
tarih boyunca devlet erkini ve temsilcilerinin yetkilerini sınırlayan mücadeleleri ve tutumlara
dayandırdığı,
• İktidarı hedeflemeden gerçekleştirilecek olan oluşumların demokratik toplum
konfederalizmi kavramıyla ifade edildiği,
• Liberal demokrasiye karşı halkın tabandan örgütlenmesine dayanan ve halkı güç yapan
radikal demokrasi KomaKomalen Kürdistan sisteminin hem temeli hem de sonu olduğu,
• Cinsiyet özgürlükçü, demokratik ve ekolojik bir toplum, yaşamı hedefleyen Koma
Civaken Kürdistan sisteminin, öz itibariyle demokratik sosyalist düşüncenin pratikleşme
anlamına geldiği,
• Diğer sistemlerden farklı olarak Koma Civaken Kürdistan sisteminin ekoloji ve cinsiyet
devrimine dayalı dönüşümle radikal ve derin demokrasiyi kuracağı,
• Koma Civaken Kürdistan sisteminin, karar gücünün komün ve yerel halk meclislerine
dayandığı bir temel üzerinden geliştiği,
• Kürt sorununu milliyetçi-devletçi temelde değil de, demokratik ulus yaratarak çözmenin
bu sistemin başaracağı önemli görevlerden birisini teşkil ettiği,
• Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkı milliyetçi temelde devlet kurmak değil, siyasi
sınırları sorun yapmadan ve sınırları esas almadan kendi demokrasilerini kurma hakkı olduğu,
• Bu sözleşme ile birlikte Kürdistan halkının özgürlüğünün de klasik ulusal kurtuluşçuluk
ve isyancılıkta aranmadığı, Kürt halkını özgürleştirme stratejisinin, esas olarak Kürt halkının
demokratik toplum örgütlenmesi ve bunu komşu halklarla demokratik birlik ilişkisi içinde
yürütmesi olarak ele alındığı, meşru savunmanın bu temel stratejinin saldırılar karşısındaki
koruyucu gücü olduğu,
• Demokratik Toplum Konfederalizminin, etnisite, mezhep, kültürel gruplar, emekçiler,
kadın, gençlik gibi toplumun bütün kesimlerini içine alan ve bunların örgütlenmelerini
kapsayan bir komünler toplamını oluşturduğu ifade edilmektedir.

"KCK Sözleşmesinin Maddeler bölümünde ise;
• Birinci bölümünde genel esaslar anlatılarak 1. 2. ve 3. maddelerinde sistemin adının
KCK (Koma Civaken Kürdistan) olduğu, KCK’nın, “Demokratik - toplumcu - konfederal”bir
sistem şeklinde tanımlanarak amblem ve bayrak tarifinin yapıldığı; 5. maddesinde sistem
yurttaşlığı başlığı altında “Kürdistan’da doğup yaşayan veya KCK sistemine bağlı olan herkes
yurttaştır.” şeklinde ifade edilerek sistem yurttaşlığının tanımlandığı, 6. maddesinde ise yurttaş
olma ve yurttaşlıktan çıkarılma konularının düzenlendiği, aynı maddesinin “c” fıkrasında
"KCK sisteminin amaçları ve ilkelerine karşı suç işleyen kişinin Yüksek Adalet Divanı kararı
ve Kongra-Gel’in onayı ile yurttaşlıktan çıkarılır" şeklinde hususların belirlendiği;
• İkinci bölümün Temel Haklar, Özgürlükler ve Görevler başlığıyla düzenlendiği, 7.
maddenin “b” fıkrasında bütün insanların yasa önünde eşit olduğu, tüm KCK yurttaşlarının
KCK sözleşmesinin tanıdığı haklardan ayrımsız olarak yararlandığı; 10. maddenin “c”
fıkrasında “Meşru savunma savaş hali durumunda yurtseverliğin bir gereği olarak yurdun,
temel hak ve özgürlüklerin savunulmasında aktif katılma yükümlülüğü vardır.” ve aynı
maddenin “i” fıkrasında “Her KCK yurttaşı mükellefiyeti gereği vergilerini ödemekle
yükümlüdür.” şeklinde yükümlülüklerin getirildiği;
• 3. Bölüm Genel Organlar başlığı altında; 11. maddede "KCK’nın kurucusu ve önderi
Abdullah ÖCALAN’dır" şeklinde ifade edildiği; 12. maddesinde Kongra-Gel (Kürdistan Halk
Meclisi)’in Kürdistan’ın en yüksek karar (yasama) organı olarak tanımlandığı, aynı maddenin
“h” fıkrasında Kongra-Gel’in devletler ve milletler arası kuruluşlar ve farklı topluluklar
arasında yapılan antlaşmaların onaylanmasını görüşüp karara bağladığı; 13. maddesinde
KCK’nın yürütme konseyinden bahsedilerek “a” fıkrasında yürütme konseyinin başkanının
Abdullah ÖCALAN tarafından atandığı, “b” fıkrasında KCK sistemi içerisinde yürütme
konseyinin en üst icra (yürütme) organı olarak tanımlandığı; 14. maddesinde alan
merkezlerinden bahsedilerek bunların ideolojik, sosyal, halk savunma alan ve ekonomik alan
merkezilerinden oluştuğu; 15. maddesinde yüksek Adalet Divanından bahsedilerek KCK
sistemi içerisindeki en yüksek yargı sistemi olduğu, 16. maddesinde KCK sisteminin yüksek
seçim kurulundan bahsedildiği;
• Dördüncü bölümde parça örgütlenmelerinden (Türkiye, Irak, Suriye ve İran)
bahsedildiği, 17. maddesinde Halk Meclisleri ile ilgili olarak parça örgütlenmelerindeki en
yüksek karar organı olduğu, parça büyüklüğüne nüfus yoğunluğuna göre (150-200) arası
üyeden oluştuğu;
• Beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerde eyalet, bölge, kent, mahalle, köy ve sokak
yapılanmalarından ve bunların komün örgütlenmesinden ve işleyişinden bahsedildiği;
• Sekizinci bölüm 28. maddesinde Yargı sisteminden bahsedilerek Halk Özgürlük
Mahkemesi, İdari Mahkemeler ve Yüksek Askeri Mahkemeler olmak üzere üç tür mahkemenin
olduğu, KJB (kadın yapılanması)sistemine giren özgün konularda yargılamayı KJB yargı
organlarının yaptığı;
• Dokuzuncu bölüm 32. maddesinde Meşru Savunma Yükümlülüğünün düzenlendiği,
aynı maddenin “b” bendinde “Herkes meşru savunma için hazırlıklı olmakla ve meşru savunma
çalışmalarını desteklemekle yükümlüdür.” denilerek KCK sistemi içerisindeki mensuplara
direniş yükümlülüğü getirildiği, 34. maddesinde savaş ve barış kararının Kongra-Gel tarafından
salt çoğunlukla verildiği, 35. maddesinde “Halkın her hareketliliği ve örgütlerin her faaliyetleri
bir eylemdir” şeklinde ifade edilerek yasadışı eylemlerinin dayanağının oluşturularak meşru bir
zemine oturtulmasının amaçlandığı;
• On ikinci bölüm 37. maddesinde PKK’nın KCK sisteminin ideolojik gücü, önderlik
felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumlu yapı olarak, 38. maddesinde KJB’nin

kadın örgütlenmelerinin çatı yapılanması olarak, 39. maddesinde ise Komalen Ciwanen
Demokratik Kürdistan’ın gençlik örgütlenmelerinin çatı yapılanması olarak tanımlandığı;
ayrıca yine on ikinci bölümün 40. maddesinin“f” bendinde “siyasi partiler serbest kurullardır.
KCK sisteminden çıkarılmaları ise, Halk Özgürlük Mahkemeleri kararı ile gerçekleşir”, “g”
bendinde ise “partilerin kuruluş ve çalışma esasları siyasi partiler yasası ile ayrıca düzenlenir”
şeklinde ifade edilerek siyasal partiler ile ilgili hükümlerin düzenlendiği anlaşılmıştır.
1.2. KCK Yapılanmasındaki Yapısal Değişiklikler
PKK/KCK terör örgütünün KCK sistemine geçişle birlikte örgütü bir devlet sistemi gibi
yapılandırarak örgütün yapılanmaları ile örgüt üyelerini sistematik bir yapıya ulaştırmayı
hedeflediği, dönemsel şartlara göre sisteminde bazı yapısal değişikliklere gittiği, yapılan bu
değişikliklerin ise;
Kongra-Gel 7. Genel Kurul Toplantısında, “KCK Sözleşmesine İlişkin Değişiklik
Önergesi” çerçevesinde sözleşmede bazı değişiklere gidildiği, bu değişikliklerin Yasama,
Yürütme ve Yargı alanlarında genel yapılanmayı etkilemeyecek nitelikteki değişiklikler olduğu,
Konra-Gel 9. Genel Kurul Toplantısında, KCK üst yapılanmasında KCK Genel Başkanlık
Konseyi adı altında 3 kadın ve 3 erkek üyeden oluşan yeni bir örgütlenme oluşturulduğu, KCK
Yürütme Konseyi ile Kongra-Gel Başkanlığı Eşbaşkanlık yönetimi şeklinde yeniden
yapılandırıldığı,
Oluşturulan bu yapılanma ile ilgili olarak terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul
ettiği sözde KCK sözleşmesinin BEŞİNCİ BÖLÜM GENEL ORGANLAR başlığı altında 14.
maddesinin “d” bendinde; “….KCK Genel Başkanı kadın ve erkek eşit sayıda altı yardımcıdan
oluşan bir konsey biçiminde çalışır. KCK Genel Başkanlık Konseyi Genel Başkan’ın üstlendiği
görevleri yerine getirmede beraber çalıştığı yardımcılar kuruludur. Üyeleri KCK Genel Başkanı
tarafından belirlenir ve Kongra Gel Genel Kurulu tarafından salt çoğunlukla iki yılda bir
onaylanır. Genel Başkanın verdiği görevleri yürütür ve çalışmalarını Genel Başkana rapor eder.
KCK organları üzerinde denetleyici, ana siyasetin yeterince yaratıcı olarak hayata
geçirilmesinden, onun gözetim ve denetiminden sorumludur..” şeklinde KCK Genel Başkanlık
Konseyinin tanımlandığı anlaşılmıştır.
HPG 7. Konferansında, HPG yapılanmasında revizyona gidildiği, HPG ana karargahı
yerine Halk Savunma Merkezi Ana Karargahı olarak değişiklik yapıldığı, yeni yapılanmanın
NPG (Navende Parastina Gel) şeklinde üst silahlı yapılanma olarak faaliyetlerini sürdürdüğü,
HPG yapılanmasının alt oluşumlarında varlığını ve ismini devam ettirdiği anlaşılmıştır.
2. KCK ÖRGÜTLENME SİSTEMATİĞİ ÜST YÖNETİMİ
Yukarıda yer alan KCK sözleşmesi ve 2007 sonrası yapılan bazı yapısal revizyonlar
çerçevesinde KCK alt ve parça örgütlenmelerinin alanda faaliyet yürüten örgütlenmeleri ele
alındığında, KCK sözleşmesine bağlı şekilde örgütlendiği, bazı legal görünümlü oluşumlarda
her ne kadar sözleşmede isimleri yer almamış olsa da bu yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü
adli bilgi ve belgelerde tespit edilmiştir.
2.1. KCK Genel Başkanı (Reberiya Koma Ciwaken Kürdistan);
KCK sözleşmesinin Üçüncü bölüm 11. Maddesinde;
“…Reberiya Koma Civaken Kürdistan: Koma Civaken Kürdistan (Kürdistan Toplumlar
Topluluğu - Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi) kurucusu ve önderi, Abdullah

Öcalan'dır. Ekolojiye ve cinsiyet özgürlüğüne dayalı demokrasinin felsefik, teorik ve stratejik
kuramcısıdır. Her alanda bütün halkı temsil eden önderlik kurumudur. Kürdistan halkının özgür
ve demokratik yaşamına ilişkin temel politikaları gözetir ve temel konulardaki en son karar
merciidir. Kongra-Gel Genel Kurul kararlarının demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü
devrim çizgisine uygunluğunu gözetir. Yürütme Konseyi Başkanını görevlendirir. Temel
konulara ilişkin Yürütme Konseyi kararlarını onaylar…” şeklinde hükümlerin yer aldığı,
Yukarıda yer alan maddede, Abdullah ÖCALAN’ın KCK’nın kurucusu ve önderi
ifadesinin kesin bir şekilde yer aldığı, her alanda bütün halkı temsil eden önderlik kurumu
olduğu, halkı ilgilendiren temel konulardaki en son karar merciinin önderlik kurumu olduğu
şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır.
2.2. KCK Genel Başkanlık Konseyi;
PKK/KCK terör örgütünün KONGRA-GEL 9. Genel Kurulunda KCK Yürütme
Konseyinin ve diğer tüm yapılanmaların bir üst organı olarak KCK Genel Başkanlık Konseyi
adı altında yeni bir yapılanma ile birlikte KCK Yürütme Konseyi ve KONGRA-GEL
Başkanlığının EŞBAŞKANLIK sistemi ile yönetilmesi kararı alınmıştır. Alınan bu kararlar
sonrasında;
KCK Genel Başkanlığına Abdullah Öcalan’ın yeniden seçildiği, KCK Genel Başkanlık
Konseyi Üyeliğine, Cemil BAYIK-Cuma (K), Hülya ORAN-Bese Hozat (K), Murat
KARAYILAN-Cemal (K), Elif YILDIRIM-Elif Pazarcık (K), Mustafa KARASU-Avarej (K),
Nuriye KESBİR-Sozdar Avesta (K) isimli örgüt yöneticilerinin getirildiği görülmüştür.
KCK sistemi içerisinde yapılan değişiklikler değerlendirildiğinde;
Yapılan değişikliklerin örgütün mevcut sürece paralel olarak 2013 yılının başından
itibaren izlediği "savaşa da hazırız barışa da" şeklindeki ikili politikasına paralel nitelikte
taktiksel bir adım olduğu, bu kapsamda örgüt üst yönetiminin hızlı karar ve insiyatif alabilecek
dinamik bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği değerlendirilmektedir.
KCKGenel Başkanlık Konseyi Üyeleri;
1doğumlu.
23doğumlu.

Fuat Baver Rubar (K) Ali Haydar KAYTAN (TC: 16436860262) 1952 Tunceli
Sözdar Avesta (K) Nuriye KESBİR (TC: 48049887930) 1961 Batman doğumlu.
Elif Pazarcık (K) Elif YILDIRIM (TC: 62890066412) 1964- Kahramanmaraş
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Halmat (K) Diyar Garip (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi)

5-

Rêwar Awdanan (K) (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi)

6-

Zilar Stêrk (K) (açık kimlik bilgileri tespit edilemedi).

KCK SİSTEMATEĞİNDE PARÇA ÖRGÜTLENMELERİ

PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul ettiği KCK sözleşmesinin önsöz
bölümünde parça örgütlenmeleri ile ilgili olarak: “…Demokratik Konfederalizm, dört parçaya
bölünmüş ve dünyanın her tarafına yayılmış olan Kürt halkının demokratik birliğinin ifadesidir.
Kürt ulusunun kendi içindeki sorunların çözümünde demokratik birlik ilkesini esas alır.
Milliyetçilik temelindeki devletleşme eğilimlerini, çağını doldurmuş ulus-devlet anlayışının bir
devamı olarak görür. Bu tür eğilimleri Kürt sorununu çözmede ve Kürt toplumunu ilerletmede
yeterli olmayacağı için, böylesi güçleri demokratikleşmeye açık olmaya ve demokratik ulus
birliği temelinde konfederasyona katılmaya davet ediyorum…” şeklinde tanımlandığı,
Yine aynı sözleşmenin Üçüncü Bölüm Genel Organlar başlığı altında 14/2
maddesinde;
Siyasi alan merkezi ile ilgili olarak; “… Kürdistan üzerindeki inkar ve imha siyasetine
karşı ulusal demokratik siyasetin belirlenip uygulanmasından, Kürdistan parçalarındaki ve yurt
dışındaki siyasi çalışmaların örgütlendirilmesinden, halkımızın bölge halkları ve demokratik
kamuoyuyla ilişki ve ittifakının geliştirilmesinden, demokratik ekolojik toplumu kurma
çalışmaları için örgütlenme ve eylem bilincinin oluşturulmasından, demokratik örgütlenme ve
hukuk sisteminin yaratılmasından sorumludur..” şeklinde belirtildiği,
14/2 maddesinin “a” bendinde ise;
“…Siyasi Komite : Kürdistan parçalarındaki ve komşu ülkelerdeki siyasi örgütlenmeleri
ve faaliyetleri yürütmek ve denetlemekten sorumludur. KCK çizgisinde siyasi örgütlerin
gelişmesi için çalıştığı gibi yakın siyasi hareketlerle de dostluk ilişkisi ve ittifakının
geliştirilmesinden yanadır…” şeklinde tanımlanmıştır.
PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak KCK çatı örgütlenme modeli şeklinde yapılanan,
her bir ülkenin farklı bir parça örgütlenmesi olarak kabul edildiği, dört ülkede (Türkiye, Irak,
İran ve Suriye) oluşturulan KCK-Türkiye, PJAK-İran, PÇDK-Irak, PYD-Suriye isimli
yapılanmalardır. Bu konu ile ilgili olarak teröristbaşı 3 Mart 2010 tarihli avukat görüşmesinde:
“KCK… illegal bir yapılanmadır. Silahlı güçleri vardır. Dört parçada örgütlemesini yürütür,
kendisini dört parçada örgütler (Türkiye, Suriye, Irak, İran)” şeklinde beyanlarda bulunarak
parça örgütlenmesini tanımlamıştır. Yine KCK sözleşmesinin 17 ve 18. maddelerinde parça
örgütlenmesi ile ilgili olarak “Halk Meclisi” ve Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu”
yapıları belirtilmiştir.
Parça örgütlenmesinde Halk Meclisi yapısı sözde Meclis/Yasama organı olarak,
Demokratik Ekolojik Toplum Paradigması ise sözde Yürütme şeklinde tanımlanmıştır. Parça
örgütlenmelerinin kendi bulundukları alanlardaki stratejileri ile ilgili olarak KCK sözleşmesinin
46. maddesinde “Kürdistan Demokratik Konfederal Birliğine İlişkin” başlığı altında; parça
örgütlenmelerinin demokratik konfederalizm esasına göre hareket edeceği ve kendi öz
iradesi/yönetimini oluşturmayı amaçladığı anlaşılmıştır.
Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin olarak, Bekir KAYA isimli şahıstanelde edilen ve
“Meclisler-Demokratik Konfederal Sistemde Meclisler” isimli doküman incelendiğinde;
“Parça Örgütlenmesi” ile ilgili olarak “KCK sistemi tüm bu Kürtleri çatısı altında toplar.Her
dört parça ve Kürtlerin yaşadığı diğer yerlerde KCK sistemi kendisini örgütler… Parça
örgütlenmesi de yasama, yürütme ve yargı üçlüsüne dayanır… Parça örgütlenmesinin en
yüksek karar organı Halk Meclisidir. 100 ila 250 kişiden oluşur ve iç örgütlenmesinde ve
çalışma düzeninde Kongra-Gel düzenini esas alır. Kararları Kongra-Gel kararlarıyla çelişmez.
Kendi içinden yürütme ve yargı kurumunu oluşturur… Demokratik Ekolojik Toplum
Koordinasyonu bu parça örgütlenmesinin yürütmesi görevini yerine getirir.” şeklinde ifadelerin
yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede parça örgütlenmelerinin KCK örgütlenme sistematiği
ile aynı şekilde örgütlendikleri anlaşılmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün yukarıda isimleri belirtilen dört ülkedeki parça

örgütlenmeleri(yurt dışı yapılanması), KCK örgütlenme hiyerarşisi içerisinde KCK
sözleşmesine bağlı olarak aşağıda belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmektedir.
3. KCK/TÜRKİYE (DEMOKRATİK TOPLUM KONFEDERALİZMİ)
PKK/KCK terör örgütünün KCK sözleşmesi üzerinden tesis etmeyi amaçladığı 4 parçalı
Bağımsız Kürdistan hedefi doğrultusunda parça örgütlenmeleri olarak tarif ettiği yapıyı
Türkiye’de KCK/Türkiye olarak adlandırdığı, terör örgütünün ülkemize yönelik amaç/hedef ve
stratejisini bu yapılanma üzerinden yürüttüğü, KCK Türkiye yapılanması ile ilgili olarak sözde
sözleşme hazırlandığı, hazırlanan sözleşmenin Demokratik Toplum Konfereralizmi
(DTK)sözleşmesiolarak adlandırıldığı,
KCK/Türkiye yapılanmasının KCK sistemine benzer ve KCK sisteminin altında bir
yapılanma olduğu, bu durumun Demokratik Toplum Konfereralizmi sözleşmesinin Birinci
Bölüm 1. maddesinde; “Türkiye ve Kuzey Demokratik Toplum Konfereralizmi, kendisini
KCK’nin parça örgütlenmesi olarak tanımlar.” şeklinde ifade edildiği,
Demokratik Toplum Konfereralizmi Sözleşmesinin, KCK sözleşmesi esas alınarak
hazırlandığı, bu hususun sözleşmenin birinci bölüm 2. maddesinde “Türkiye ve Kuzey
Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi, KCK sözleşmesini esas alır ve kendini buna
göre düzenler.” şeklinde olduğu ve 4. maddesinde “Siyasal, toplumsal, örgütsel ve bireysel
katılımlarda sözleşmemizin yetersiz ve eksik kaldığı hususlarda KCK sözleşmesinin temel
esasları geçerlidir” şeklinde ifade edilerek söz konusu sözleşmenin KCK sözleşmesine uygun
olarak hazırlandığı ve KCK sözleşmesinin bağlayıcılığının belirtildiği,
Yine aynı sözleşmenin 3. maddesinde ise KCK sözleşmesinde yer alan Önsöz, Birinci
Bölüm veGenel Esaslar başlığı altındaki 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. maddeleri,İkinci Bölüm Temel
Haklar, Özgürlükler ve Görevler başlığı altındaki 7. 8. 9. ve 10. maddeleri ile Üçüncü Bölüm
Genel Organlar başlığı altındaki 11.12.13.14.15. ve 16. maddeleri ile ilgili olarak “bu bölüm
maddelerinin tümünü kendi sözleşmesi olarak kabul eder ve sözleşmesinin diğer bölümlerini
bunlara göre düzenler” şeklinde ifadelerin yer aldığı,
Demokratik Toplum Konfereralizmi sözleşmesiyle Yasama, Yürütme ve Yargı
erklerinden oluşan yapılanma oluşturduğu, Yasama görevini Halk Meclisinin, Yürütme
görevini Toplum Koordinasyonun, Yargı görevinin ise İdari Adalet Divanı olarak adlandırdığı
yapılanmaların yerine getirdiği anlaşılmıştır.
4. KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası)
PKK/KCK terör örgütü tarafından 2015 yılı Ağustos ayında başlatılan sözde öz yönetim
kalkışmasının güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonrasında başarısız
kalmasında, kadın ve gençlik başta olmak üzere basın, kültür, sağlık, eğitim, maliye vb.
toplumsal alan yapılanmalarının yeterince organize edilememesi, sürecin benimsetilememesi
ve bu durumunun da zayıf öncülükten kaynaklandığı belirtilmiştir.
Önümüzdeki dönemde sözde öz yönetim girişim sürecinin daha organizeli ve daha etkin
araçlarla/yöntemlerle yeniden gündeme getirilmesi için özellikle örgütlenme boyutunda
yaşanan sorunlar bir dizi toplantı ile tartışılmış ve örgütlenmeye yönelik yeni kararlar alınmıştır.
Söz konusu toplantılarda Bakur (Türkiye) parça örgütlenmesi olarak tarif edilen
KCK/Türkiye (Demokratik Toplum Konfederalizmi)’nin 2005 yılında kurulan KCK sisteminin
inşa edilmemesi/edilememesi nedenlerinin tartışıldığı anlaşılmıştır.
KCK sisteminin parça örgütlenmesi olarak oluşturulan KCK/Türkiye biriminin sözde öz
yönetim kalkışması esnasında yetersiz kaldığı, alt örgütlenmelerini organizesinde başarılı
olamadığı ifade edilmiştir.

KCK sisteminin inşası temelinde ortak bir örgütlenme ve eylem anlayışının
oluşturulmamasının temelinde yönetim kadrolarına PKK, PAJK çizgisinin hakim
kılınamamasının yattığı belirtilerek, bu nedenle PKK’nın toplumsal alanı da kapsayan bir
yeniden yukarıdan aşağıya doğru komiteleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Ayrıca sözde öz yönetim kalkışması sırasında ve sonrasında örgütün Türkiye'deki kırsal
ve şehir kadrolarına yönelik son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda,
KCK/TY (Kürdistan Demokratik Konfederalizmi/Türkiye Yürütmesi) yapılanmasının büyük
çoğunluğunun deşifre olması, yöneticilerinin tutuklanması, örgüt mensuplarının yakalanma,
adli/idari ceza alma korkularından dolayı örgütsel faaliyetlerini askıya almaları üzerine terör
örgütü tarafından tıkanan sıkışıklığın aşılması amaçlı yapısal değişikliğe gidilerek örgütün
Türkiye’deki faaliyetlerinin KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) adı
altında yürütülmesi kararlaştırılmıştır .
KCK Türkiye Masasının faaliyetlerinin Demokratik Toplum Alanı (Kent Meclisi, Eğitim,
Yerel yönetim, İnşa, Serhildan vb.) ve Demokratik Kurumlar Alanı (GÖÇ-DER, TUHAD-FED
vb. ) olarak ikiye ayrıldığı, kurumlar ile merkezin, toplum alanı ile sözde yurt içi eyaletlerinin
ilgilenmesi istenmiştir. Toplumsal alan, sözde eyaletlerin uhdesine verilmiştir.
KCK/TM koordinasyonunun 11 kişiden oluşturulacağı (3’ünün kadın yapılanması TJA,
2’sinin KCK/TM Kurumlar Koordinasyonu, 6’sının ise KCK/TM Toplumsal Alan
Koordinasyonu içerisinden olacağı ),
Sözde Türkiye Sahası çalışmalarının Marmara Koordinasyonu tarafından organize
edileceği,
Her birimin kendi içerisinde komite örgütlenmesine gideceği, toplumsal alanın ve
kurumların sadece kendi konularıyla ilgilenecekleri,
Toplumsal Alan Yürütmesi içerisinde görevlendirilecek bazı isimlerin deşifre olmamaları
için çalışmalarını geri planda yürütecekleri, yürütme içerisinde yer alacak şahısların ve görev
yerlerinin sözcülükten gelecek rapor doğrultusunda belirleneceği,
KCK örgütlenmesinin tüm farklılıkların birleştiği (din, dil, ırk, cinsiyet vb. farklılıkları
bir bütün olarak gören) ve bireyin kendisini özgürce ifade edebildiği topluluklar birleşmesi
olarak tanımlandığı, mevcut kadroların tamamında değişikliğe gidileceği,
Bu kapsamda yapılanmanın, iktidarda yer alma arzusu olmadan tam olarak kendisini
sözde ‘Yurtsever’ olarak tanımlayan PKK kadrolarından temin edileceği, geliştirilecek yapıda
PKK’nın bir örgüt olduğu, KCK'nın ise sistem olduğu bilincinin oluşturulmasının amaçlandığı
anlaşılmıştır.
Sonuç Olarak;
PKK/KCK terör örgütünün 2015 yılı Ağustos ayında başlattığı sözde öz yönetim
kalkışmasının başarısız olması, ÖCALAN’ın en önemli projem dediği KCK’nın, toplumun
sahip çıktığı/benimsediği bir sistem haline gelmediğini/gelemeyeceğini açığa çıkartmıştır.
Bölücü terör örgütü sorumlularının yeniden Stalinist örgütlenme tarzını esas alan PKK’yı
sahaya sürmesi, müzahir kesimi emir-komuta zinciri içine çekme mecburiyetinde kalması,
KCK sisteminin yerel birliklerin kendi mecralarında hareket ederken aynı zamanda sistemin
birer halkaları haline gelmesinin başarılamadığının da göstergesi olmaktadır.
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MALİ ALAN YAPILANMASI
Dünya genelinde ekonomide yaşanan gelişmelere paralel olarak, mali ve ekonomik
suçlarda gelişmeler yüz göstermiş, buna bağlı olarak Ülkemiz başta olmak üzere, tüm
dünyadaki terör örgütlerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri için finans kaynaklarına ihtiyaç
duydukları bilinmektedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurul’unda 1999 yılında kabul edilen
“Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinde; Herhangi bir kimse

tarafından kısmen veya tamamen sözleşmede belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesinde
kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek doğrudan olarak yasadışı bir şekilde ve
kasten fon sağlama ve toplama” şeklinde tanımlanan terörün finansmanı faaliyetleriyle; terör
örgütleri ve teröristler varlıklarını ve faaliyetlerini sürdürebilmek için paraya ihtiyaç duymakta
ve bu parayı, meşru ve gayrimeşru yöntemler kullanarak çok çeşitli kaynaklardan
sağlamaktadır.
Buna göre; terör örgütlerinin finansman kaynakları iki başlık altında toplanabilir.
1. Yasal Görünümlü Finansman Kaynakları
a) Yardım Yoluyla Alınan Paralar
a.a) Sivil Toplum Örgütlerinden Elde Edilen Paralar
a.b) Diğer Devletlerden Sağlanan Paralar
a.c) Hayır Kurumlarından Elde Edilen Paralar
b) Ticari İşletmelerden Elde Edilen Kazançlar
2. Yasal Olmayan Finans Kaynakları
a) Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı
b) Silah Kaçakçılığı
c) Gasp, Soygun, Hırsızlık, Fidye, Sahtecilik
d) Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
e) Haraç Toplama
f) Korsan Ürün Satımı
g) Banka / Kredi Kartı Dolandırıcılığı
h) Aidat Gelirleri/Giderleri
ı) Örgütsel Yayın Gelirleri
şeklindeki yasal kaynaklar ve yasal olmayan kaynaklardan; aidat ve bağışlar, dernekler,
vakıflar vb. sivil toplum kuruluşları, örgütün ideolojisini ve hedeflerinin anlatıldığı yayınların
satışından elde ettiği gelirler, dış kaynaklı fonlar, ticari faaliyetler, sosyal etkinlikler,
uyuşturucu kaçakçılığı, fidye, haraç toplama, sahtecilik, insan kaçakçılığı başta olmak üzere,
terör örgütlerinin lobi, propaganda, medya çalışmaları, örgüt mensuplarının aileleri ve/veya
yakınlarının ihtiyaçları, örgüt mensuplarının iaşe, ulaşım, sağlık, haberleşme ile terör
eylemlerine hazırlık ve/veya doğrudan maliyetlerini içeren lojistik (silah, mühimmat ve
yardımcı malzemeler) giderlerinin finanse edildiği düşünüldüğünde, ihtiyaç duyulan finans
kaynaklarının terör örgütleri açısından hayat kaynağı niteliğinde olduğu görülmektedir.
Bu yönüyle; terör örgütlerinin hayati devamlılığını sağlayan finans kaynaklarının
oluşturulması ve finansmanlar aracılığıyla finansların temin edilebilmesi maksadıyla
yapılanmalara gidildiği bilinmekte olup, böylelikle; PKK/KCK terör örgütünün kamp ve
alanları ile üst düzey sorumlularının bulunduğu Irak ülkesinin kuzeyindeki kırsal bölgelerinde
finans hareketlerinin sağlandığı MALİ / EKONOMİK yapılanmalar oluşturularak, bu
yapılanmalara bağlı Diyarbakır İli başta olmak üzere ülkemiz genelinde oluşturulan
KOMİSYONLAR içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının kırsal alanlarda silahlı olarak
faaliyet gösteren teröristler ile şehir merkezlerinde terör örgütü adına eylemleri gerçekleştiren,
aynı zamanda örgüte eleman temini faaliyetlerinden bulunan kişi veya kişilerin lojistik ve
maddi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla işyeri sahiplerinden ve vatandaşlardan; ayrıca terör
örgütünün kontrolünde hint keneviri ekim işi yapan şahısların gelirlerinden PKK/KCK terör
örgütü adına VERGİLENDİRME/BAĞIŞ adı altında para toplayarak finansman faaliyetlerinde
bulunulduğu anlaşılmaktadır.
İDEOLOJİK ALAN MERKEZİ
(BASIN KOMİTESİ)

KCK/PKK terör örgütü, diğer tüm terör örgütleri gibi yaptığı kanlı saldırıları, kitlesel
şiddet eylemlerini kamuoyuna duyurmak, bu yolla sempatizan ve taraftar kitlesinin
motivasyonunu sağlamak, karşı tarafta da yılgınlığa neden olmak gayesini gütmektedir. Terör
örgütü, faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak ve yeknesaklığı sağlamak için bir basın-yayın ağına
ihtiyaç duymuş ve bu nedenle Basın Komitesi kurulmuştur. KCK/PKK terör örgütedir. Terör
örgütü, faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak ve yeknesaklığı sağlamak için bir basın-yayın ağına
ihtiyaç duymuş ve bu nedenle Basın Komitesi kurulmuştur. KCK/PKK terör örgütü Basın
Komitesi bünyesinde faaliyet gösteren basın-yayın organları doğal olarak KCK/PKK terör
örgütünün ülke içindeki sözcüsü haline gelmiştir.
KCK Sözleşmesinin 14. maddesinin 1. fırkasında bulunan İdeolojik Alan Merkezinin (c)
bendinde Basın Komitesinin; “Önderlik çizgisine göre basın-yayın politikalarını oluşturur,
basın örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin
pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü
toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel
görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir
denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve
demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin
genelleşmesini hedefler.”şeklinde olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda; PKK/KCK terör örgütü
adına basın-yayın ve kültür sanat alanında faaliyet yürüten ve müzahir kitleye yönelik örgüt
propagandası yaparak kitleyi illegal eylem/etkinliklere kanalize etmek amacıyla hayata
geçirilen yapılanmaların, terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü
değerlendirilmiştir.
OHAL KAPSAMINDA KHK İLE KAPATILAN DERNEKLERİN FAALİYETLERİ
İlimiz merkez ve bağlı ilçelerinde farklı tarihlerde faaliyetlerine başlayan ve PKK/KCK
terör örgütü üst yönetimi tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, dernek tüzel kişiliğini
kullanarak örgütsel eylem ve faaliyetlerde bulunan ve bu sebeple Kanun Hükmünde
Kararnameler ile kapatılan derneklerin, terör örgütünün amaçları doğrultusunda ve Devletin
milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu değerlendirilmektedir.
PKK terör örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında
yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında
yapılan soruşturmada;
Şüpheli hakkında yapılan iletişimin dinlenmesi ve kayda alınması tedbiri neticesinde
elde edilen tape kayıtları aşağıda belirtilmiştir:
1)01.05.2017
tarihinde
şüphelinin
B.
T.
isimli
şahısla
yaptığı
BTK.F.01.TK.3066739133tape kayıt numarası ile kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının:
B.
T.
: HE. III BEN SANA ŞEY DÜNKÜ ABONEYİ VERECEKTİM
DURKET SÜREN : EVET VERMEDIN
B.
T.
: TOPTANCILAR
DURKET SÜREN : TOPTANCILAR ALAYIM
B.
T.
: HEE
DURKET SÜREN : BİR SANİYE EVET
B.
T.
: TOPTANCILAR PAR OCAKBAŞI
DURKET SÜREN : PARK?
B.
T.
: OCAKBAŞI
DURKET SÜREN : OCAKBAŞI. NERDEDİR BU TAM OLARAK

B.
T.
:TAM NERDEDIR BİLİYOR MUSUN?
DURKET SÜREN : BİLMİYORUM
B.
T.
: BİLMİYORSUN TABİ
DURKET SÜREN : ANLATSANDA BİLMİYECEM DE(GÜLÜYOR)
B.
T.
: (GÜLÜYOR)
DURKET SÜREN : EN AZINDAN AKTARIRSIN
B.
T.
:
ANLASANDA
ARKA
KEŞKE
ARKADAŞA
ANLATABİLSEYDIM. ŞEY BU DİSKİ VARYA
DURKET SÜREN : EVET
B.
T.
: O ONUN O YOL ÜSTÜ VARYAANA CADDE
DURKET SÜREN : HII
B.
T.
: ONUN DİSİKİ DUVARININ BİTİMİNDE BİR TANE PAR
OCAKBAŞI VAR YOL ÜSTÜ GÖRÜNÜYOR
DURKET SÜREN : BİR SANİYE ... BİR SANİYE BİR SANİYE ANA CADDE,
ANACADDE DİSKİ DİSKİ TARAFINDAN MI OLUYOR.
B.
T.
: HE HE. DİSKİNİN DUVARININ BİTİMİ HEMEN. ANA
CADDE ÜZERİNDE AMA HA O
DURKET SÜREN : ANA CADDE DUR AYNEN ÖYLE YAZACAM, ANA CADDE
ÜZERİNDE DİSKİ DUVARININ
B.
T.
: DİSKİ DUVARININ BİTİMİNDE Kİ OCAKBAŞI. PARK
OCAKBAŞI
DURKET SÜREN : (GÜLÜYOR) BİTİMİNDE
B.
T.
: HE
DURKET SÜREN : NE NE İSTİYORLAR, HANGİ YAYINI?
B.
T.
: II DEMOKRASİ BIRAKIN ORAYA. BAK KONTROL
EDECEM EĞER BIRAKMASANIZ
DURKET SÜREN : SENİ VURURUM BERHUDAN(GÜLÜYOR)
B.
T.
: BAK GELİRİM ORAYA
DURKET SÜREN : TAMAM. HALLA HALLA LAL LA (GÜLÜYOR) EY TAMAM
TAMAM
B.
T.
: TAMAM
DURKET SÜREN : BEN ARKDAŞLARI ŞİMDİ ARIYORUM. TAMAM
B.
T.
: TAMAM şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
2)08.05.2017
tarihinde
şüphelinin
E.
Y.
isimli
şahısla
yaptığı
BTK.F.01.TK.3074593706tape kayıt numarası ile kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının:
E. Y.
: EVET VALLA BEN SENİ ARADIM. YANİ YAKLAŞIK
YANİ 200 TANEYE YAKIN ÖZGÜR GÜNDEM EKSİK GELMİŞ
DURKET SÜREN : ALLAHIM YARABİM
E. Y.
BENDEN BUGÜN İSTEME HA. HII?
DURKET SÜREN : ALLAHIM YARABBİM
E. Y.
YANİ II ŞOK BENDE BEN ŞOK
DURKET SÜREN : E GÖNDERDİK BİZ SEN II ... GÖRÜŞTÜM. ALLAHIM
YARABBİM
E. Y.
ONLARDA ONLARADA SIKINTİ VAR. ŞİMDİ AZADİYA
WELAT TAM GELMİŞ ANLADIN. O SENIN GÖNDERDİĞİNLE İLGİLİ BİR SIKINTI
OLSAYDI AZADİYA WELAT'TA EKSİK GELECEKTİ
DURKET SÜREN : TAMAM
E. Y.
YANİ ONLARDA SIKINTİ VAR II SERDARIN EKSİKTIR

ONDAN SONRA BENIM 100 TANE EKSİK KENDİME BIRAKTIM. HANİ BİLGİN
OLSUN DEDIM. ONLARİ ARA YANİ II ÇOK SIKINTILIDIR
DURKET SÜREN : GELİRKEN HALLEDERİZ ONLARI
E. Y.
E TAMAM TAMAM DURKET ARKADAŞ TAMAM
DURKET SÜREN : TAMAM SEN ... DEDİN ŞİMDİ BEN ARIYACAM ONLARI
E. Y.
EY TAMAM TAMAM DURKET ARKADAŞ
DURKET SÜREN : 200 DEDİN DEĞİL Mİ?
E. Y.
HE 200 TANEDIR YANİ şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
3)09.10.2017 tarihinde şüphelinin Bilinmeyen Şahıs isimli şahısla yaptığı
BTK.F.01.TK.3199528857 tape kayıt numarası ile kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının:
BİLİNMEYEN ŞAHIS : İNSAN HAKLARI DERNEĞİ.
DURKET SÜREN : ALO MERHABALAR.
BİLİNMEYEN ŞAHIS : MERHABA.
DURKET SÜREN : BEN YENİ KADINLARDAN ARIYORUM
BİLİNMEYEN ŞAHIS : HE CANIM.
DURKET SÜREN
: HI ŞİMDİ BİR PROGRAM YAPMAK İSTİYORUZ HAK
İHLALERİ İLE İLGİLİ BU KONUDA BİR KADIN ARKADAŞA İHTİYACIMIZ VAR BİR
HUKUKÇUYA.
BİLİNMEYEN ŞAHIS : TAMAM CANIM BİR SANİYE.
DURKET SÜREN : TAMAM. Şekilnde olduğu tespit edilmiştir.
4)09.10.2017 tarihinde şüphelinin Bilinmeyen Erkek Şahıs isimli şahısla yaptığı
BTK.F.01.TK.3199532686 tape kayıt numarası ile kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının:
DURKET SÜREN : BEN YENİ KADINLARDAN ARIYORUM NASILSINIZ?
BİLİNMEYEN ERKEK : TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOL SİZ?
DURKET SÜREN : BİZLERDE İYİYİZ TEŞEKKÜR EDERİM ŞİMDİ BİZİM KADIN
BAKIŞI DİYE BİR PROGRAMIMIZ VAR BİR PROGRAM ÇEKİMİ YAPACAĞIZ BİR
KADIN HUKUKÇUYLA BU PROGRAMI YAPMAK İSTİYORUZ BU HAK İHLALLERİ
İLE İLİŞKİN BU KONUDA HANGİ ARKADAŞ KATILABİLİR?
BİLİNMEYEN ERKEK : VALLA BİLEMİYORUM Kİ YA BEN ŞİMDİ SİZE KİMİ
SÖYLEYEYİM YANİ KADINA YÖNELİK HAK İHLALLERİ Mİ YOKSA GENEL Mİ?
DURKET SÜREN : HAYIR GENEL GENEL HAK İHLALLERİNE KADIN BAKIŞI
BOYUTUYLA ANLATACAK YANİ SONUÇTA MUĞLADA EN SON YAŞANILDI YİNE
DEVAM EDEN BİR HAK İHLALLERİ SÜRECİ VAR YA BUNU BİR HUKUKÇUNUN
ANLATMASI LAZIM PROGRAMDA.
BİLİNMEYEN ERKEK : ŞEY YAPALIM BİRKAÇ TANE KADIN ARKADAŞ VARDA
KATILIM SAĞLARLAR MI SAĞLAMAZLAR MI ONU BİLEMİYORUM ŞİMDİLİK
YANİ...
DURKET SÜREN : ŞİMDİ BU KONUDA GERÇEKTEN İHD(İNSAN HAKLARI
DERNEĞİ) DE HEP İHD'DE SIKINTI YAŞIYORUZ YANİ EN ÇOK ASLINDA MUHATTAP
OLMAMIZ GEREKEN MUHATTAP ALMAMIZ GEREKEN KURULUŞ.
BİLİNMEYEN ERKEK : VALLA KADINLAR EVET KADINLAR MALESEF BİRAZ
BU KONUDA ŞEY YAPIYORLAR BEN SİZE III BİR TANE İSİM VEREYİM İSTERSENİZ.
DURKET SÜREN : TAMAM.
BİLİNMEYEN ERKEK : Bİ ONUNLA GÖRÜŞÜN.
DURKET SÜREN : TAMAM.
BİLİNMEYEN ERKEK : Bİ ONLARLA GÖRÜŞÜN REHŞAN BATARAY...
DURKET SÜREN : KİM.
BİLİNMEYEN ERKEK : REHŞAN HANIM REHŞAN BATARAY.

DURKET SÜREN : EE SESİNİZİ ALAMADIM ÇOK PARDON.
BİLİNMEYEN ERKEK : REHŞAN.
DURKET SÜREN : HI RAHŞAN MI?
BİLİNMEYEN ERKEK : HI HI VAR MI TELEFONU SİZDE?
DURKET SÜREN : YOK BENDE YOK REHŞAN...
BİLİNMEYEN ERKEK : BEN VEREYİM.
DURKET SÜREN : TAMAM ALAYIM.
BİLİNMEYEN ERKEK : 505
DURKET SÜREN : 505
BİLİNMEYEN ERKEK : 478
DURKET SÜREN : EVET.
BİLİNMEYEN ERKEK : 10 01
DURKET SÜREN : 10 01 DİMİ?
BİLİNMEYEN ERKEK : EVET EVET.
DURKET SÜREN : TAMAM.
BİLİNMEYEN ERKEK : BER DE HATİCE HANIM VAR.
DURKET SÜREN : TAMAM.
BİLİNMEYEN ERKEK : BİZİM KADIN KOMİSYONUNDAN SORUMLU.
DURKET SÜREN : TAMAM.
BİLİNMEYEN ERKEK : 0534
DURKET SÜREN : 534
BİLİNMEYEN ERKEK : 959
DURKET SÜREN : 959
BİLİNMEYEN ERKEK : 39 05
DURKET SÜREN : 05 DEĞİL Mİ?
BİLİNMEYEN ERKEK : 39 05
DURKET SÜREN : TAMAM 39 05TAMAM TEŞEKKÜR EDERİM.
BİLİNMEYEN ERKEK : YANİ KADINLARDAN AVUKAT BUNLAR
KATILABİLECEK EĞER ŞEY OLURSA.
DURKET SÜREN : TAMAM BEN GÖRÜŞEYİM İKİSİYLEDE BAKALIM...
BİLİNMEYEN ERKEK : TAMAM HI HI
DURKET SÜREN : KATILABİRLERSE .
BİLİNMEYEN ERKEK : OLDU şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
DEĞERLENDİRME:
KCK Sözleşmesinin 14. Maddesinde İdeolojik alan merkezi başlığı altında c bendinde
“Basın Komitesi” başlıklı kısım incelendiğinde; İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine
yönelik çalışmalardan, basın örgütlenmesinin sağlanması ve geliştirilmesinden bahsedildiği; bu
kapsamda 1 ve 2 numaralı göreşmelerde; şüphelinin örgütün ideolojisini ve hedeflerinin anlatıldığı
yayınları vatandaşlara ulaştırdığı, görüşmelerde geçen Azadiye Welat ve Özgür Gündem isimli
gazetelerin satışını gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir. 3 ve 4 numaralı görüşmelerde ise;
şüphelinin insan hakları derneğinde ki şahısla yapmış olduğu konuşmada kendisinin yapmış olduğu
"Kadın Bakışı" isimli bir programda bir kadın hukukçuyu konuk edip 04/11/2017 tarihinde etkisiz
hale getirilen örgüt mensuplarıyla ilgili bir program yapmak istediği anlaşılmıştır.
Şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak, örgütün emir ve
talimatları doğrultusunda hareket ettiğine dair delil elde edilememiştir.

Şüpheli Durket Suren hakkında sosyal paylaşım siteleri Facebook, Twitter, Google arama
butonunda yapılan araştırmada; Sosyal paylaşım hesabı olan twitterda, "Durket Suren" rumuzlu
hesabın şüpheli tarafından kullanıldığı değerlendirildiğinden söz konusu hesapta yapılan
incelemede,
28/12/2016 tarihinde '' Ferhat Encüden Roboski mesajı: Katır sırtında taşınan ölüleri
unutursak kalbimiz kurusun'' şeklinde bir yazıyı, 01/11/2016 tarihinde'' Amed sonu muhteşem
bitecek olan iradenin sahibidir ve Amed tıpkı Kobane gibi özgürlüğe şahlanacaktır. İnanmak
kazanmaktadır.'' şeklinde bir yazıyı, 09/09/2016 tarihinde'' Kürdistan'da Öcalan için başlatılan açlık
grevi 6.gününde Avrupa'da 19.gününde direniş devam ediyor'' şeklinde bir yazıyı, 12/08/2016
tarihinde'' Özgürlük; karanlığın yırtılıp aydınlığın başeğmez mücadelesidir. Kadının devrimidir
özgürlük'' başlığıyla silahlı terör örgütü üyesinin bir fotoğrafını, 20/07/2015 tarihinde''
Bedenlerimizi parçalasanız da halkların ortak mücadelesini parçalayamayacaksınız demokratik
ulus inşaa edilecek'' şeklinde bir yazıyı, 26/03/2015 tarihinde '' Kimden öğrendik kim olmayı kimse
değilken, kayada yeşeren gül olmayı diken bile değilken'' başlığıyla Silahlı Terör Örgütü Üyelerinin
fotoğrafını, 30/12/2014 tarihinde '' Kobane'de temmuz ayında fotoğrafını çektiğim YPJ'li, yarasının
iyileşmesini ve cepheye gideceği günü bekliyor.'' şeklinde bir retweeti, 26/11/2014 tarihinde'' O
şehir ki Seyit Rıza'ların onuru ile kutsanmış bir direniştir gerçekliğidir. Dersim faşizme mezar
olacak'' şeklinde bir yazıyı, 23/10/2014 tarihinde seni ancak sen korursun, beni ancak ben, ve bizi
ancak biz'' başlığıyla ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan örgüt mensuplarının fotoğrafını,
06/10/2014 tarihinde'' Burası Amed her yer direniş her yer Kobane'' başlığıyla örgüt
sempatizanlarının sokaklardaki görüntülerine ilişkin fotoğrafı, 02/07/2014 tarihinde'' Ağır silahlar,
bomba yüklü uçaklar, gerillanın karşısında ne olduysa, Rojava direnişinin karşısında da o olur''
şeklinde bir yazıyı, 18/06/2014 tarihinde silahlı örgüt mensubunun fotoğrafını, 10/06/2014
tarihinde '' Hendek kazıyorlardı ve sıranın onlara geleceğine inanmamışlardı'' şeklinde bir yazıyı,
07/06/2014 tarihinde'' Lice'de katliam var benim doğduğum kentlere hergün kurşunlar yağardı, siz
bilmezdiniz. Bu yüzden ben terörist olurdum, siz yurttaş...Ape Musa'' şeklinde bir yazıyı paylaştığı,
Şüphelinin alınan savunmasında; '' Jin News isimli haber ajansında çalıştığını, Seyfettin
Uslu ile birlikte Özgürlükçü Demokrasi ve Rojeva Medya isimli gazetelerde birlikte çalıştıklarını,
bu gazetelerin dağıtımlarını yaptıklarını, gazeteler hakkında toplatma kararı olup olmadığını
bilmediğini, Özgür Gazeteciler Derneğine üyeliğinin bulunduğunu,söz konusu twitter hesabının
kendisine ait olduğunu, örgütle bir irtibatının bulunmadığını'' beyan ettiği,
Şüphelinin, PKK/KCK terör örgütünün basın yapılanması içerisinde yer alarak 22/11/2016
tarihinde kapatılan Özgür Gazeteciler Derneği bünyesinde bulunması, yineyoğun ve ağır
propaganda malzemesi olarak kullanılarak insanların örgüte katılımını sağlamaya yönelik olan,
örgüt liderini ve örgütün eylemler ve ideolojilerini yüceltici bir amaçla yayımlanan, nitekim675
sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla
irtibatı olduğundan bahislekapatılan Azadiye Welat ve Özgürlükçü Demokrasi isimli gazetelerin
satışını yapması,şüphelinin kendisine ait sosyal paylaşım sitesindeki hesabından PKK/KCK terör
örgütünün şiddet ve tehdit içeren eylem ve yöntemlerini meşru gösterecek yada övecek nitelikte

paylaşımlarda bulunması birlikte değerlendirildiğinde;üzerine atılı Silahlı Terör Örgütüne Yardım
Etme ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçlarını işlediği anlaşılmakla;
Şüphelinin yargılamalarının mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri gereğince cezalandırılmasına, hapis cezasına mahkumiyeti halinde 5237 Sayılı
Yasanın 53. Maddesindeki yazılı haklardan ayrı ayrı yoksun bırakılmasına, örgüt üyesi olarak
işlediği suçtan dolayı 5237 Sayılı Yasanın 58/9 maddesi gereğince mükerrir sayılmalarına,
gözaltında geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Yasanın 63. maddesi gereğince mahkum olacakları
cezalarından mahsubuna karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur. 12/02/2019
HÜSEYİN MUHTAR 139664
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır.

