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MARDİN (
) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI

:K.H.

MÜŞTEKİ
ŞÜPHELİ

:MEHMET ÖZTÜRK,
:1-ABDULKADİR TURAY,

MÜDAFİİ
:Av.RESUL TAMUR,
Yenişehir / DİYARBAKIR
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 08/05/2016 tarih 2016/107 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5, 7/2,
ŞÜPHELİ
:2-D. T.
,
MÜDAFİİ
:Av.ENGİN UĞUR HAMİDİ,
Yenişehir / MARDİN
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/06/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ : Mardin 1.SCH. 2016/1660 sayı 23/06/2016 tarihli kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
ŞÜPHELİ

:3-H. Ö.

,

MÜDAFİİ
: Av. ZELAL YALÇİN,
Artuklu / MARDİN
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/06/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ : Mardin 1. SCH. 13/06/2016 tarih 2016/142 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
:Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5, 7/2
ŞÜPHELİ

:4-M. S.

T.

,

MÜDAFİİ
: Av. İDRİS BARAJ,
/ MARDİN
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 08/05/2016 tarih 2016/107 sayılı kararı

SEVK MADDESİ
ŞÜPHELİ

: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5, 7/2

:5-M. Ö.

,

MÜDAFİİ
:Av.MESUT ÖKMEN,
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/06/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 13/06/2016 tarih 2016/142 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
ŞÜPHELİ

:6-N. A

,

MÜDAFİİ
:Av.ENGİN UĞUR HAMİDİ,
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ :10/06/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 13/06/2016 tarih 2016/142 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
:Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
ŞÜPHELİ

:7-O. O.

,

MÜDAFİİ
:Av.ENGİN UĞUR HAMİDİ,
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 08/05/2016 tarih 2016/107 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
ŞÜPHELİ

:8-Ş.

T

,

MÜDAFİİ
:Av.FERHAT İBRAHİMOĞLU,
4 MARDİN
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 08/05/2016 tarih 2016/107 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
ŞÜPHELİ

:9-Y.

B.

,

MÜDAFİİ

: Av. ATİLLA ÖNCÜ,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 10/06/2016 Mardin İli Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)

TUTUKLAMA TARİHİ :Mardin 1. SCH. 13/06/2016 tarih 2016/142 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5, 7/2
ŞÜPHELİ
:10-Y. E.
,
MÜDAFİİ
: Av. SEZGİN DİNÇ,
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 05/05/2016 MARDİN/Savur İlçesi Soylu, Çınarönü, Sürgücü, Şenocak
ve Pınardere mahalleleri (köy)
TUTUKLAMA TARİHİ : Mardin 1. SCH. 08/05/2016 tarih 2016/107 sayılı kararı
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 54, 58/9, 63, 3713 SY 5
DELİLLER
:İddia, müşteki, tanık, şüpheli, gizli tanık ifade tutanakları, I2 analiz sonuçları,
facebook paylaşımları, HTS kayıtları, Adli emanette kayıtlı eşyalar, İletişim tespit tutanakları,
nüfus sabıka kayıtları ve tüm soruşturma evrakı
Soruşturma Evrakı İncelendi:
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TARİHÇESİ, YAPISI VE KURULUŞ
1970’li yılların başında gruplaşma faaliyetlerine girişip 27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır İli
Lice İlçesi Fis Köyünde Abdullah Öcalan, Cemil Bayık, Şahin Dönmez, Mehmet Hayri Durmuş,
Haki Karer, Mehmet Turan, Mehmet Cahit Şener, Ferzande Tagaç, Ali Haydar Kaytan,
Mazlum Doğan, Hüseyin Topgüder, Kesire Yıldırım, Ali Gündüz, Sakine Cansız, Ali Çetiner,
Faruk Özdemir, Abbas Göktaş, Abdullah Kumral ve Duran Kalkan isimli şahısların katılımıyla
gerçekleşen toplantıda(1.Kongre) “parti” olarak kurulan ve 30 Temmuz 1979 tarihinde
Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Celal Bucak’a yaptığı saldırıyla kuruluşunu ilan eden PKK,
amacını “Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ile Suriye, Irak ve İran’ın belirli bölgelerini
de içine alan Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürt Devleti kurmak” olarak
belirleyen ve kuruluşundan bugüne kadar binlerce kamu görevlisi ile sivil insanın yaşamını
yitirmesine sebep olan sayısız suikast, bombalama, baskın vb. suç teşkil eden eylemler
gerçekleştiren bir terör örgütüdür.
SİLAHLI EYLEM SÜRECİ
Örgüt, 20-25 Ağustos 1982 tarihleri arasında Suriye’de yaptığı 2. Kongresinde sözde Türk
sömürgeciliğine karşı ideolojik, siyasal, politik ve kısmen de askeri alanda yürütülen
mücadelenin yeni bir aşamaya (halk savaşı aşaması) geldiğine dair karar almıştır. Örgüt,
çalışmaların silahlı mücadele temelinde geliştirilmesini planladığı bu kongreden sonra
kadrolarını Kuzey Irak alanına kaydırmaya başlamış ve ilk öncü birlikler de Türkiye'ye
gönderilmiştir.
1984 yılı Temmuz ayına kadar yurt içinde yürütülen çalışmaların yetersiz olduğu kanısına
varan örgüt, olumsuzlukları aşmak üzere yaptığı toplantıda Hezen Rızgariye Kürdistan'ı (HRKKürdistan Kurtuluş Birliği) kurmuş ve 15 Ağustos 1984 tarihinde HRK' nın kuruluşunu kitlelere
duyurmak üzere eş zamanlı olarak Eruh (Siirt) ve Şemdinli (Hakkari) saldırılarını
düzenlemiştir.
Örgüt, 21 Mart 1985 tarihinde kendisine yardım-yataklık-eylem keşfi-lojistik destek sağlayan
bir siyasi kanat oluşturmak amacıyla ERNK' yı (Eniya Rızgariya Netewa Kürdistan-Kürdistan
Ulusal Kurtuluş Cephesi) kurmuş ve ERNK' nın görevini "yurtiçinde legal alanda verilecek
mücadelenin yanı sıra silahlı mücadele yürüten militanlar ile koordinasyonu sağlamak, örgüte
eleman kazandırmak ve lojistik ihtiyaçları karşılamak" şeklinde belirlemiştir.

26-30 Ekim 1986 tarihleri arasında Lübnan'daki Helve Kampı'nda 3. Kongresini yapan örgüt,
silahlı mücadelenin tüm alanlara yayılması kararı doğrultusunda HRK yerine ARGK' yı (Arteşe
Rızgariya Gele Kürdistan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) kurmuş, 26-31 Aralık 1990 tarihleri
arasında Kuzey Irak'taki Haftanin Kampı'nda gerçekleşen 4. Kongrede ise kendisine "Kürt
Devleti'nin 2000 Yılına Kadar İnşa Edilmesi" hedefi koymuştur.
Örgütün 7-27 Ocak 1995 tarihleri arasında gerçekleşen 5. Kongresinde, "sol örgütlerle daha
güçlü ittifaklar kurulup mücadele alanının genişletilmesi" yönünde kararlar alınmıştır
ÖRGÜT LİDERİNİN YAKALANMA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER
Örgüt lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılarak Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye
getirilmesi sürecinde gerçekleşen 6. Kongrede "örgüt liderine uluslararası alanda kurulan
komployu protesto etmek amacıyla" silahlı eylemlerin ülke geneline yayılmasına dair kararlar
alınmış, ancak liderin verdiği talimatla örgüt üyelerinin büyük bölümü yurtdışındaki kamplara
çekilmiş ve bekleme süreci başlamıştır.
2000 yılı Şubat ayında Kuzey Irak'ta gerçekleşen 7. Kongrede, İmralı Cezaevi'nde tutulan
örgüt liderinin idamdan kurtulmasını ve sonrasında da serbest bırakılmasını sağlamaya
yönelik olarak "barış projesi" hazırlanmış ve kongrede alınan kararlar, "Demokratik Dönüşüm
ve Birlik Manifestosu" adı altında deklare edilmiştir. Yeni stratejinin "Demokratik Siyasal
Mücadele" olarak belirlendiği bu kongrede, ARGK' nın HPG (Hezen Parastine Gele-Halk
Savunma Birlikleri) ve ERNK' nın da YDK (Kürdistan Demokratik Halk Birlikleri) biçiminde
düzenlenmesi uygun bulunmuştur
KADEK
Bu süreçte bir takım batılı ülkelerin terör örgütü listelerine alınan PKK, 4-10 Nisan 2002
tarihleri arasında gerçekleşen 8. Kongrede adını KADEK (Kürdistan Özgürlük ve Demokrasi
Kongresi) olarak değiştirmiş ve Abdullah Öcalan'ı KADEK' in onursal başkanlığına getirmiştir.
Bu kongre KADEK' in birinci kongresi olarak da anılmaktadır
KONGRA-GEL
27 Ekim-6 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleşen 9. Kongrede (KADEK-2. Kongre), isim
değişikliğiyle hedeflenen sonuca ulaşılamaması üzerine KADEK feshedilmiş ve örgütün adı
KONGRA-GEL (Kürdistan Halk Kongresi) olarak değiştirilmiştir.
YENİDEN SİLAHLI MÜCADELE
16-26 Mayıs 2004 tarihleri arasında gerçekleşen 10. Kongrede (KONGRA-GEL- 2. Kongre),
"örgüt liderinin serbest bırakılması, örgüte yönelik operasyonların durdurulması, koruculuk
sisteminin kaldırılması, Kürt kimliğinin anayasada kabul edilmesi vb. taleplerin
karşılanmadığı" gerekçesiyle yaklaşık 6 yıldır süren ateşkes dönemi sona erdirilip yeniden
savaş kararı alınmıştır.
KKK
2004 yılı içinde Abdullah Öcalan, "dört parçadan oluşan ve Türkiye'nin Güneydoğu ve Doğu
Bölgeleri ile Suriye, Irak ve İran topraklarının bir kısmını içine alan bölgede bulunan tüm Kürt
Halklarını kapsayan ve sözde bayrağı yeşil zemin üzerine sarı güneş içinde kırmızı yıldız olan"
Kürdistan Demokratik Konfederalizmi (KKK-Koma Komalen Kürdistan) tasarısını avukatları
aracılığıyla PKK üst düzey yöneticilerine ulaştırmış ve bu tasarı çerçevesinde yeniden
yapılanmaya gidilmesi talimatı vermiştir.
4-21 Mayıs 2005 tarihleri arasında gerçekleşen 11. Kongrede, örgüt lideri tarafından
cezaevinde tasarlanan ve yeni bir yapılanma olan Kürdistan Demokratik Konfederalizm
Sözleşmesi (KKK-Koma Komalen Kürdistan) karara bağlanmıştır
KCK

17-22 Nisan 2006 tarihli 12. Kongreden sonra 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında
gerçekleşen 13. Kongrede, yine örgüt lideri tarafından önerilen ve içinde tıpkı bir devlet
yapılanması gibi Yasama-Yürütme-Yargı organları bulunan Kürdistan Halklar Topluluğu (KCKKomala Civaken Kürdistan) yapılanması kurulmuştur.
Bu kapsamda; Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2011/10371 esas 2011/30790 karar sayılı ve
28.12.2011 günlü kararıyla yargısal anlamda terör örgütü olarak kabul edilen KCK terör
örgütünün oluşum ve mahiyetini kısaca bir kez daha izah etmek gerekmektedir.
PKK/KCK terör örgütü 2000 yılı Şubat ayında gerçekleştirmiş olduğu sözde 7. Kongresi’nde
almış olduğu kararlar gereğince; PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, örgütün sözde
onursal başkanı ilan edilmiş, yine sözde “Demokratik Cumhuriyet ve Barış Projesi” adı ile
formüle ettiği bir stratejiyi kabul ettiğini açıklamıştır. Terör örgütü bu strateji değişikliği ile
kuruluşunda açıklamış olduğu “Marksist Ve Leninist Düzene Dayalı, Ülkemiz Topraklarının Da
Bir Kısmını İçine Alan Bölgede Bağımsız Bir Kürdistan Devleti Kurma” amacından vazgeçerek
sözde Kürt Halkının kimliğinin tanınması, idamın kaldırılması, bölücü başı Abdullah Öcalan’ ın
serbest bırakılması… gibi bir takım istemler içerisine girmiş, ayrıca bölücü başının
yakalanması sonrasında, terör örgütünün dağılmasını engellemek ve örgütün tabanını geniş
bir kitleye yaymak amacıyla SERHİLDAN-SİVİL İTAATSİZLİK adı altında, eylemliliğin
yaygınlaştırılması kararı alınmıştır.
PKK tarafından 2000 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen sözde “Parti Meclisi 2. Toplantısında
alınan kararlar doğrultusunda, örgütün temel faaliyet metodu olarak “Serhildan (Başkaldırı)”
tarzı eylemlerin benimsenmesi üzerine bu tip eylemlerin koordine edilmesi amacıyla
(legal/illegal) "Şehir Faaliyetleri Çalışma Grubu", "Müdahale Grubu" vb. isimler altında bazı
yeni yapılanmalara gidilmiş, günümüzde ise müzahir tüm kurum/kuruluşların bir çatı altında
toplanması ve SERHİLDAN tarzı eylemlerin tek merkezden koordine edilmesi için 2004 yılı
içerisinde ülke genelinde yeni bir yapılanmanın hayata geçirilmesine çalışılmıştır.
KKK/TK OLUŞUMU;
Söz konusu oluşumun terör örgütü üst düzey yönetimi tarafından istenilen başarıyı
gösterememesi ve yetersiz kalınması üzerine, 04-21.05.2005 tarihleri arasında Irak'ın
kuzeyindeki örgüt kamplarında gerçekleştirilen 3. Genel Kurul Toplantısı’nda, Abdullah
Öcalan’ın talimatları doğrultusunda “Tüm Kürtçü Yapılanmaları Tek Çatı Altında Toplamak”
iddiasıyla KKK (Koma Komalen Kürdistan-Kürdistan Demokratik Konfederalizm) adıyla bir çatı
yapılanması oluşturulmuştur. Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta konfederal bir devlet
yapılanmasını öngören bu oluşumun kurulmasıyla TÜDEK ismi, TK (Türkiye Koordinasyonu)
olarak değiştirilmiş, yeni yapının adı ülkemizdeki tüm faaliyetleri yöneten KKK/TK (Kürdistan
Demokratik Konfedaralizm/Türkiye Koordinasyonu) olmuştur.
TK’DAN TM’YE GEÇİŞ
Diğer taraftan söz konusu oluşuma işlerlik ve çalışmalara yeniden ivme kazandırılması
amacıyla terör örgütü KCK tarafından 17-22.04.2006 tarihleri arasında Irak'ın kuzeyindeki
kamplarında gerçekleştirilen 4. Genel Kurulu'nda, "Türkiye Koordinasyonu (TK)' nun isminin
"TÜRKİYE MECLİSİ", İl Koordinasyonlarının ise "İl Meclisi olarak değiştirilmesi" kararları
alınmıştır.
“Türkiye Meclisi” isimli yapılanmanın, KCK’ ya bağlı olarak PKK/KCK terör örgütü yanlısı
oluşumların konfederal bir devlet sisteminin oluşturulması, müzahir tüm kurum ve
kuruluşların çatı yapılanması ve kitlesel şiddet eylemlerini organize eden ve önümüzdeki
süreçte de söz konusu yapılanma, çalışmalarına ağırlık vererek terör örgütünün ve terörist
başının yandaş oluşumlarca sahiplenildiğini göstermek için yürüteceği propaganda
faaliyetleri ile örgütsel taleplerini kamuoyunda yaymaya çalışan yapı olduğu anlaşılmıştır.

Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Son dönemde terör örgütü
KCK (Koma Civaken Kürdistan – Kürdistan Demokratik Topluluğu) olarak adlandırdığı,
Türkiye-Irak-Suriye-İran topraklarını içeren bir yapılanma modelini benimsemiştir. Terör
örgütü ülkemiz topraklarındaki faaliyetlerini KCK/TM (Koma Civaken Kürdistan/Türkiye
Meclisi) yapılanması aracılığıyla ve “Topyekûn Savunma” olarak adlandırdığı strateji
üzerinden yürütmeyi hedeflemektedir.
Terör örgütüne göre son dönem stratejisi; 31 Mayıs 2010 itibariyle başlayan, örgüt
tarafından “Kürtlerin Varlığını Koruma Ve Özgürlüğünü Sağlama Dönemi” olarak
nitelendirilen, “Toplumsal İnşa Çalışmalarına Dayanan, Silahlı Ve Siyasi Yönleri Bulunan” esas
dayanak noktasını ise Demokratik Özerkliğin teşkil ettiği bir stratejidir. Bu kapsamda örgüt,
şiddet eylemlerine, kitlesel eylemlere ve siyasallaşma faaliyetlerine hız vermiş, topyekûn bir
varlık-yokluk mücadelesi başlatmıştır.
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ SON DÖNEMDE
PKK/KCK terör örgütü “Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri ile Suriye, Irak ve İran’ın
belirli bölgelerini de içine alan Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürt Devleti
kurmak” amacı ile 27 Kasım 1978 tarihinde A. ÖCALAN’ ın liderliğinde kurulmasından sonra
kuruluş amacını gerçekleştirmek amacıyla yeni dönem stratejisini KCK (Koma Ciwaken
Kurdistan-Kürdistan Halklar Topluluğu) sözleşmesinde belirtilen hususlar dahilin de;
-Yasama çatısı altında KONGRA-GEL isimli (sözde) meclis yapısı,
-Yürütme çatısı altında KCK/TM, alan merkezleri ve komitelerden oluşan icrai birimleri,
-Yargı çatısı altında ise çeşitli alanlarda mahkemeler oluşturarak, başta Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgelerimiz olmak üzere dört ülkede konfederal bir devlet yapısını oluşturmaya
çalışmaktadır.
PKK/KCK terör örgütü Yürütme Konseyi tarafından, örgütün silahlı kanadı olan HALK
SAVUNMA GÜÇLERİNE (HPG) 08 Ağustos 2015 tarihinde; Yeni Sürece girildiği ve artık sözde
‘DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN’ YERELLERDEN İLAN EDİLMESİ gerektiğini, “Demokratik Özerklik”
ilan edilmeyen yerlerde de kitlesel halk hareketi ile yapılan eylemlerle destek verilmesi ve
sürecin kararlılıkla ilerletilmesi gerektiği, bu kapsamda, Şırnak İli Cizre ve Silopi’ de SÖZDE
KANTON ilanı girişiminde bulunulduğu, ayrıca söz konusu ilçelerle birlikte ilk etapta kitlesel
tabanın yoğun olduğu Diyarbakır İli Sur ve Lice İlçeleri, Hakkari İli Yüksekova İlçesi, Mardin İli
Nusaybin İlçesi, Ağrı ili Doğubeyazıt İlçesi vb. yerlerde DESTEK AMAÇLI SANSASYONEL
NİTELİKLİ ŞİDDET/SİLAHLI/BOMBALI SALDIRI EYLEMLERİNİN gerçekleştirilmesi gerektiği,
gerçekleştirilecek bu eylemler sırasında ise PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması
YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet yürüten ve kırsal alanda
bulunan silahlı örgüt mensupları tarafından Örgütsel, İdeolojik, Silah Kullanma ve Bomba
Yapımı konularında eğitimler alan ve sonrasında yine örgüt mensupları tarafından temin
edilen silah ve mühimmatlar ile donatılan örgüt mensuplarının aktif olarak kullanılacağı
PKK/KCK terör örgütü tarafından DEMOKRATİK ÖZERKLİK ilanı adı altında; “DEVLETİN
KURUMLARININ HİÇBİR MEŞRULUĞU KALMAMIŞTIR VE BİZDE BU KURUMLARI
TANIMAYACAĞIZ KENDİ YAŞAMIMIZI DEMOKRATİK TEMELDE İNŞA EDİP DEMOKRATİK ÖZ
YÖNETİMİMİZİ OLUŞTURARAK DİRENİŞLE YAŞAMIMIZI SAĞLAYACAĞIZ. HALK OLARAK TÜM
BU SALDIRILARA BU TEMELDE CEVAP OLACAĞIMIZI İFADE EDİYORUZ" şeklinde yapılan
açıklama sonrasında;
PKK/KCK terör örgütü tarafından 12 Ağustos 2015 tarihinde yapılan açıklamada,
"Silopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak’ da kurulan sözde halk meclislerinin bundan sonra HİÇ BİR
DEVLET KURUMUNU TANIMAYACAKLARINI VE ONLARLA HİÇBİR İŞLERİNİN OLMADIĞINI,

KENDİ İŞLERİNİ KENDİLERİNİN YAPACAĞINI; KENDİ ÖZ YÖNETİMLERİNİ KURACAKLARINI İLAN
ETMİŞLERDİR. ÖZ YÖNETİMLERİNE SALDIRILDIĞI TAKDİRDE MEŞRU ÖZ SAVUNMA HAKLARINI
KULLANACAKLARI” şeklinde açıklamalar yapılmıştır.
PKK/KCK terör örgütünün şehir ve ilçe merkezlerinde yürütmüş olduğu silahlı silahsız
faaliyetlerinin genel olarak “Öz Savunma” olarak nitelendirildiği, Öz Savunma kavramanın
‘Kürt Halkının sözde düşmanlarına karşı kendi savunması ve koruması’ şeklinde ifade edildiği,
örgütsel dokümanlarda, “Öz Savunma” olgusunun propaganda, örgütlenme-eylem ve
alternatif kurumsallaşma olmak üzere (3) ayrı kapsamda ele alındığı buna göre:
-Propaganda: Kürt Halkının düşmanlarına karşı kendini savunması ve koruması gerekliliğinin
tabana lanse edilmesi,
-Örgütlenme-Eylem
: İl ve İlçe merkezi odaklı bir örgütlenme ve eylem tarzının
yerleştirilmesi,
-Alternatif Kurumsallaşma : Sözde Demokratik Özerkliğin ilan edilmesine kadar gerekli
hazırlığın yapılarak iç güvenlik birimi dâhil devlet organlarının görevlerini ifa edecek alternatif
mekanizmaların oluşturulmasının amaçlandığı,
Ayrıca Terör örgütü, il ve ilçe merkezi odaklı bir örgütlenme ve eylem tarzının yerleştirilmesi
kapsamına öz savunma faaliyetlerini temel olarak bölücü örgütün silahlı yapılanması Halk
Savunma Merkezlerine bağlı Yerel Güçler (Hezen Heremi) adlı yapılanma tarafından
yürüttüğü, Yerel Güçler (Hezen Heremi) ile ilgili olarak;
-İl ve İlçe merkezlerindeki Silahlı/Bombalı saldırılar düzenlemek amacı ile kurulduğu,
-Halkın fiili olarak ikinci bir güç gibi örgütlenmesini sağlayarak, mücadeleye katılımının
sağlanması, il-ilçe merkezlerinde bölgede/sahalarda halk içinde gerilla tipi bir yapılanmanın
oluşturulmasının amaçlandığı,
-Kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldırılacak şahısların, kırsal alanda bulunan örgüt
mensuplarıyla irtibatlı olarak gizli ve dar gruplar halinde faaliyet yürütecek şekilde
örgütlendiği bilinmektedir.
Bununla birlikte, terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H’ ın, (Yurtsever Devrimci
Gençlik Hareketi) KCK/TY (Koma Ciwaken Kürdistan (Kürdistan Halklar Topluluğu/Türkiye
Yapılanması) ile bağlantılı olarak örgütsel faaliyet gösteren Hamle Komitesi’nin Öz Savunma
stratejisi kapsamında roller üstlendiği, bu kapsamda YDG-H’ ın;
-“Serhildanın öncü gücü” adı altında 6-8 Ekim Kobani Eylemleri benzeri sokak eylemlerine
müzahir kitleye öncülük etme rolünü üstlendiği,
-Gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şahısları, IRAK’ ın kuzeyinde bulunan örgüt
Kamplarında 1-3/ ay süreli olarak eğitim gördükten sonra Yurt içindeki faaliyet bölgelerine
gönderdiği, ayrıca yurt içinde Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Tunceli, Siirt, Erzurum, Muş, Van
gibi MARDİN İLİMİZ KIRSAL ALANLARINDA 1-3/4-7 GÜNLÜK SİYASİ-ASKERİ eğitimler de
verdiği,
-Kanunsuz eylemleri organize etme veya bizzat katılma, kırsala ve Yerel Güçlere katılım
sağlama, lise ve mahallelerde örgütleme faaliyetlerini yürüttüğü,
-Farklı adlar altında il, ilçe, mahalle ve semtlerde komiteleştikleri,
-YDG-H içerisinde faaliyet gösteren şahısların zaman zaman toplu etkinliklere KISA/UZUN
NAMLULU SİLAHLARLA katıldıkları,
-Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki illerde olduğu gibi Mardin ilimiz ve ilçe merkezlerinde
yol kesme, kimlik kontrolü vb. eylemler gerçekleştirdikleri, kendilerini terör örgütünün yurt
içindeki sözde asayiş gücü (YDG-H ASAYİŞ TİMİ) olarak lanse etmeye çalışarak vatandaşlar
üzerinde baskı oluşturmaya çalışarak bölgedeki etkinliğini artırmaya çalışmaktadır.

SÖZDE DEMOKRATİK ÖZERKLİK İLE İLGİLİ OLARAK ÖZ SAVUNMA STRATEJİSİ KAPSAMINDA
TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN;
2012 yılında başlayan çözüm sürecini istismar eden ve 6 - 8 Ekim 2014 olayları sonrası ciddi
miktarda silah, mühimmat, patlayıcı stoklayan PKK/KCK bölücü terör örgütünün il ve ilçe
merkezlerine gönderdiği kırsal kadroları ve şehir yapılanmaları vasıtasıyla Ayn-El Arab'ta
uygulanan taktikleri uygulamaya çalıştığı;
Bu kapsamda özellikle nüfusu yoğun ilçelerde örgütün barınma, toplanma, karargâh ve
mühimmat deposu gibi yoğun faaliyet gösterdiği yerlerin şehrin merkezlerinde olduğu, bu
yerlere ulaşımı sağlayan cadde ve sokakların güvenlik güçlerinin müdahalesine engel olacak
şekilde hendek ve barikatlarla kapatılarak güvenlik çemberi oluşturulmaya çalışıldığı;
Meydan gelen olaylarda bazı hendek ve barikatlarda yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak
asimetrik çatışma ortamı yaratıldığı, silahlı nöbet noktalarına gizlenmiş mevziler
oluşturulduğu, patlayıcı ile tuzaklanmış bölgelere yakın yerlerde silahlı ve roketatarlı örgüt
mensuplarının bulunduğu, güvenlik güçlerini kendilerine çekmeye çalıştıkları, terör
örgütünün yüksek miktarda patlayıcı ile hazırlanan bomba düzeneklerinin hendek ve
barikatların yanı sıra bu yerlere yakın tandır, duvar, araç gibi yerlere de yerleştirdikleri,
yapılan hendek, barikatlar ile buralara yerleştirilen patlayıcı düzenekleriyle güvenli alan
olarak niteledikleri bölgeleri her geçen gün genişletme çabasında oldukları ve güvenlik
güçleri üzerinde psikolojik üstünlük sağlamaya çalıştıkları gözlenmiştir.
PKK/KCK terör örgütüne müzahir kişilerce açılan hendek barikatların kapatılması ve kamu
düzenini sağlanması amacıyla başlatılan operasyonlarla PKK/KCK terör örgütünün halk
üzerinde baskı kurma çabaları sekteye uğratılmış ve hareket kabiliyeti kısıtlanmıştır.
Operasyonları protesto etme ve örgüt mensuplarına destek vermek amacıyla bölücü ve sol
terör örgütüne müzahir kesimin, canlı kalkan olarak bölgeye gitmeye ve çeşitli çağrılar ile
kamuoyu desteği sağlamaya çalıştığı, terör örgütlerine müzahir basın yayın organları ve
sosyal medya üzerinden yoğun propaganda yapıldığı tespit edilmiştir.
SÖZDE” DEMOKRATİK ÖZERKLİK İLE İLGİLİ OLARAK:
Demokratik Toplum Kongresi, 2010 Aralığında gerçekleştirdiği toplantıda, “Demokratik Özerk
Kürdistan Modeli” başlığı adı altında bir taslak metnin duyurusunu yapmıştır. Taslakta,
Demokratik Özerkliğin Kürdistan toplumunu siyasal, hukuki, öz savunma, sosyal, ekonomik,
kültürel, ekoloji ve diplomasi şeklindeki 8 boyutta örgütleyip siyasi irade yaparak demokratik
özerk Kürdistan’ın inşasını hedeflediğini, Demokratik Özerklik olmaksızın Kürtler kendini
demokratik bir toplum olarak demokratik siyasi bir iradeye kavuşturmayacakları, Demokratik
özerklikte siyasi yönetimin tabandan başlayarak köy komünleri, kasaba, ilçe, mahalle
meclisleri, kent meclisleri biçiminde demokratik konfederal temelde örgütlenmesinin
yapılacağı belirtilmiştir.
Yine PKK/KCK terör örgütünün ideolojisi çerçevesinde hareket eden www.firatnews.com
isimli internet sitesinde 18/09/2013 tarihinde “PKK 11.KONGRESİNİ YAPTI” başlıklı haber
içeriğinde
“DEMOKRATİK KONFEDERALİZM, ÇÖZÜM ALTERNATİFİ”
“Dünya, Ortadoğu, Türkiye ve Kürdistan'da önemli gelişmelerin yaşandığı bir süreçte
gerçekleşen kongrede, özellikle son siyasal gelişmelerin kapsamlı bir biçimde
değerlendirildiği belirtildi. Bildirgede şunlar kaydedildi: “21. yüzyılın ilk çeyreğinde, dünyada
insanlığın yaşadığı ağır toplumsal sorunlara, demokrasi, özgürlük ve eşitlik temelinde çözüm
bulunamaması kapitalist moderniteden kaynaklanmaktadır. Kapitalist modernite şahsında
beş bin yıllık devletçi sistemin iflası yaşanmaktadır. Eski devletçi politika ve uygulamaları
çökerken yeni devletlerin eskinin yerine geçirilmesi de hiçbir sorunu çözememektedir.

Devletin alternatifi olan demokratik topluma dayalı demokratik konfederalizm tek çözüm
alternatifi olarak tarihteki yerini tekrar alacaktır. Baskının ve sömürünün olmadığı
demokratik sosyalizm de demokratik konfederalizmle gerçekleşme imkanı bulacaktır.”
Şeklinde Demokratik Konfederalizmden bahsedildiği tespit edilmiştir.
PKK/KCK 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 başının
1999’da yakalanması akabinde ise 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 “DEMOKRATİK ÖZERKLİK
SÖYLEMLERİ” ön plana çıkarılmıştır.
PKK/KCK terör örgütü elebaşısı A.ÖCALAN’ın terör örgütüne müzahir internet sitelerinden
yayınlanan her ilde, ilçede ve beldelerde KENT KONSEYLERİNİN kurulabileceği, büyük
şehirlerde üç yüz kişilik, diğer şehirlerde iki yüz kişilik, İLÇE VEYA BELDELERDE İSE ELLİ VEYA
YÜZ KİŞİLİK KENT KONSEYLERİNİN OLUŞTURULABİLECEĞİ şeklindeki açıklamaları sonrasında
terör örgütü KCK sistemiyle hedeflediği Konfederal Devlet Yapılanmasına ulaşmak için
Demokratik Kent Meclisleri yapılanmasını oluşturmayı hedeflediği, tüm bu yapılanmaları tek
bir merkezden kontrol etmeye çalıştığı,
Demokratik Özerklik hedefine ulaşmak için DEVRİMCİ HALK SAVAŞI STRATEJİSİNİ başlatmayı
ve terör örgütüne müzahir kitleyi “KENT İSYANLARI” olarak nitelendirdiği bir direnişle
hazırlamayı planladığı, müzahir kitlenin Devlete ihtiyaç duymadan yaşamlarını devam
ettirmelerine imkân verecek diğer bazı yapılanmalar aracılığıyla isyan bilincini
kuvvetlendirmeye çalıştığı, belirlenen hedefler kapsamında KENT MECLİSLERİ-KENT
KONSEYLERİ-İL KONSEYLERİ-İLÇE MECLİSLERİ-MAHALLE MECLİSLERİ gibi yapılara ve tüm bu
yapılanmaların terör örgütü ele başısı A.ÖCALAN tarafından verilen “Özerkliğin Fiilen İnşa
Edilmesi” talimatlarına uygun bir şekilde hayata geçirilmeye çalıştığı anlaşılmıştır.
Demokratik Kent Meclislerinin PKK/KCK terör örgütü tarafından 2007 yılından itibaren
DEMOKRATİK ÖZERKLİK STRATEJİSİNİN somuta dönüştürülmesi doğrultusunda kurulduğu,
terör örgütüne müzahir kişi ve oluşumların temsilcilerinin yer alacağı en üst
örgütlenme/karar organı niteliğindeki özerk yerel meclisler olarak tanımlandığı bilinmektedir.
PKK/KCK terör örgütünün meclis yapılanması KONGRA-GEL’ den parça örgütlenmelerine
(Halk Meclisleri), Parça Örgütlenmelerinden Kent Meclislerine, Kent Meclislerinden Mahalle
Meclislerine kadar Kongra-Gel’in amaç, hedef ve stratejileri doğrultusunda dizayn edildiği, bu
kapsamda Demokratik Kent Meclislerinin (DKM) Kongra-Gel’in amaç, hedef ve stratejileri
göre örgütlendiği değerlendirilmektedir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
Sosyal medya aracılığı ile yapılan paylaşımlar, PKK/KCK terör örgütünün eylem çağrıları ve
istihbari bilgiler doğrultusunda;
Şırnak il sınırından batıya doğru olmak üzere, Türkiye-Suriye sınır hattına yakın olan ilçelerde
ve yerleşim yerlerinde sözde özerklik ilan edileceği,
Türkiye-Suriye sınır hattının her iki tarafındaki terör örgütü mensuplarının karakollara ve
güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunacakları, ayrıca sokak eylemlerini tırmandıracakları,

PKK/KCK terör örgütü ve yakın siyasi oluşumlarca “HALKLARIN GELECEĞİ İÇİN MÜCADELE VE
HAMLE SÜRECİNE GİRİYORUZ” başlığı ile bir kampanya başlatılacağı, kampanyanın amacının
sözde “DEMOKRATİK ÖZERKLİK” olacağı ve sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve
siyasetçilerinde destek verdiği,
PKK/KCK terör örgütü tarafından, stratejik düzeyde önem verilen özerklik/özyönetim
ilanlarının gerçekleştirildiği merkezleri savunmak ve bu merkezleri giderek kuvvetlendirmek
için kırsal alandan takviye edilen silahlı elemanlarla, yerel birlik YDG-H ve diğer silahlı
işbirlikçilerin katılımıyla Yekiniyen Parastina Sivil/YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adıyla bir silahlı
birim oluşturulmaya çalışıldığı,
Terör örgütünün son yıllarda ÖZ SAVUNMA ALANINI, DEVRİMCİ HALK SAVAŞI STRATEJİSİ
kapsamında, kır gerillacılığından ziyade “Kıra Dayalı Şehir Gerillacılığı” taktiği üzerine inşa
etmeye ve geliştirmeye çalıştığı ve bu kapsamda, öz savunma alanında sözde Halk Savunma
Merkezi bünyesinde oluşturulan Halkla İlişkiler Komutanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren
Yerel Birlikler ve Komalen Civan’ın bünyesinde oluşturulan YDG-H’a bağlı olarak faaliyet
gösteren kadrolu ÖS/YDG-H unsurlarının öncü rol üstlendiği,
Son süreçte, özellikle öz yönetim ilan edilen şehir merkezlerinde, kırsal alandan takviye
gönderilen unsurların, Yerel Birliklerin ve ÖS/YDG-H mensuplarının kırsal alanın talimatları
doğrultusunda birlikte hareket ettikleri ve YDG-H mensupları ile kırsal alandaki irtibatın
giderek kuvvetlendiği,
Şehirlerdeki çatışmalarda kırsal kadrolar ve YDG-H mensuplarına halkın da destek vereceği
tespit edilmiştir.
Bu Bağlanmada Terör Örgütü Tarafından;
PKK/KCK terör örgütü yöneticileri tarafından verilen talimatlar doğrultusunda; ÖZ YÖNETİM
hamlesinin gerçekleştirilebilmesi için doğu ve güney doğu Anadolu illeri başta olmak üzere
özellikle PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından, terör örgütüne müzahir kitlelerin
yoğun olarak yaşadığı il ve ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklara hendekler açılarak,
barikatlar kurularak, güvenlik görevlilerimizin geçiş güzergâhlarına bombalı tuzaklar
kurdukları, hendek, barikatlar ve bombalı tuzaklar ile giriş/çıkışlarını kapattıkları mahallelerde
barikat ve hendek gerisinde oluşturdukları mevzilerde silahlı olarak nöbet tutarak, barikat ve
hendekleri kaldırmak için müdahale eden güvenlik görevlilerine uzun namlulu silahlı,
roketatarlı, tuzakladıkları bombaları patlatmak suretiyle saldırı eylemleri
gerçekleştirilmektedir.
İlimiz dahilin de de son dönemlerde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından birçok
ilçede hendekler kazıldığı, barikatlar kurulduğu, silahlı ve roketatarlı saldırı yapıldığı,
tuzaklanan bomba düzeneklerinin patlatılması neticesinde gerçekleştirilen saldırı eylemleri
ile çok sayıda güvenlik görevlimiz ŞEHİT olmuş ve yaralanmış, aynı zamanda birçok
vatandaşımız yaşamını yitirmiş, özel ve kamuya ait çok sayıda bina ve araçlarda maddi hasar
meydana gelmiştir.
BU KAPSAMDA PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI TARAFINDAN İLİMİZDE;
-Nusaybin İlçemizde özellikle Abdulkadirpaşa, Fırat, Dicle ve Yenişehir Mahallelerinde;
-Dargeçit İlçemizde özellikle Safa ve Tepebaşı Mahallerinde;
-Derik İlçemizde özellikle Dağ, Kale, Zeytinpınar, Küçükpınar ve Cevizpınar Mahallelerinde
bulunan cadde ve sokaklara hendek ve barikatlar kurulmuş, açılan bu hendek ve barikatlar
terör örgütü mensupları tarafından tahrip gücü yüksek patlayıcılarla tuzaklanarak
mahallelere güvenlik görevlilerinin girişleri engellenmeye çalışılmış, hendek ve barikatların
arkasından güvenlik görevlilerimize yönelik sık sık bombalı, silahlı ve roketatarlı saldırı
eylemleri düzenlenmiştir. PKK/KCK terör örgütü mensupları ÖZ YÖNETİM hamlesi

kapsamında özellikle ilimiz Dargeçit, Derik ve Nusaybin İlçelerinde bulunan terör örgütü
mensupları ve güvenlik görevlilerimiz arasında sürekli bir çatışma ortamı oluşturulmaya
çalışıldığı, oluşturulan bu çatışma ortamıyla bölgede bir kaos meydana getirerek halk
üzerinde oluşturulacak baskı ve kaos ile devletin bölge üzerindeki hakimiyetini zayıflatılmaya
çalışıldığı görülmektedir. PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından bölge halkının
üzerinde oluşturulan baskı sonucunda yaklaşık 200.000 kişi evlerinden ayrılmış ve göç
etmesine sebep olmuştur.
İlimiz de kamu düzeninin sağlanması, hendek ve barikatların kapatılması amacıyla;
Dargeçit İlçesinde 2 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, sokağa çıkma yasağı süresince
yapılan operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile güvenlik görevlilerimiz
arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, örgüt mensupları tarafından roketatarlı ve
yollara, hendek ve barikatlara tuzaklanan bomba düzeneklerinin güvenlik görevlilerinin
müdahalesi ve geçişi sırasında patlatılması şeklinde çok sayıda saldırı eylemi
gerçekleştirilmiştir. Terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırılar sırasında (1)
vatandaşımız yaşamını yitirmiş, (5) güvenlik görevlimiz ve çok sayıda vatandaşımız
yaralanmıştır.
Derik İlçesinde 1 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, sokağa çıkma yasağı süresince yapılan
operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile güvenlik görevlilerimiz
arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, örgüt mensupları tarafından roketatarlı ve
yollara, hendek ve barikatlara tuzaklanan bomba düzeneklerinin güvenlik görevlilerinin
müdahalesi ve geçişi sırasında patlatılması şeklinde çok sayıda saldırı eylemi
gerçekleştirilmiştir. Terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda (1)
güvenlik görevlimiz ŞEHİT olmuş, (4) güvenlik görevlimiz ve çok sayıda vatandaşımız
yaralanmıştır.
Nusaybin İlçesinde 5 kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, sokağa çıkma yasağı süresince
yapılan operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensupları ile güvenlik görevlilerimiz
arasında şiddetli silahlı çatışmalar yaşanmış, örgüt mensupları tarafından roketatarlı ve
yollara, hendek ve barikatlara tuzaklanan bomba düzeneklerinin güvenlik görevlilerinin
müdahalesi ve geçişi sırasında patlatılması şeklinde çok sayıda saldırı eylemi
gerçekleştirilmiştir. Terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırılarda (1)
güvenlik görevlimiz ŞEHİT olmuş, (9) vatandaşımız yaşamını yitirmiş, (12) güvenlik görevlimiz
ve (29) vatandaşımız yaralanmıştır.
OLAY
Mardin İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı
oluşumlar içerisinde faaliyet gösteren kişilerin, Savur ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren
“PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde
Anayasasının (KCK Sözleşmesi) 17’nci Maddesinde tanımı yapılan “Halk Meclisi” ile ilgili
PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından bazı yerlerde ilan edilen ve edilecek olan
sözde Öz Yönetim/Özerklik kapsamında devlet kurumlarına alternatif olarak oluşturulan
sözde Mahalle/Köy Meclislerinin içerisinde yer aldıkları, toplantılar düzenledikleri, PKK/KCK
Terör örgütünün talimatları sonrasında örgütsel etkinliklere katıldıkları (güvenlik güçlerinin
operasyonlarına engel olmak maksadıyla canlı kalkan olmak vb.), örgüt mensuplarının vermiş
oldukları talimatlar neticesinde güvenlik güçleri hakkında bilgiler toplayarak örgüt
mensuplarına verdikleri ve örgüt mensuplarının güvenlik güçlerine yönelik eylem
yapmalarına yardımcı oldukları, kırsal alanda faaliyet gösteren örgüt mensuplarına eleman ve
erzak/malzeme temini yaptıkları, işbirlikçi şahısların “Silahlı Örgüte Üye Olma ” suçunu

sürekli olarak işledikleri tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslarla ilgili olarak iletişimin dinlenmesi
tedbiri uygulandığı aralarındaki irtibatı göstermek bakımından görüşmeler iddianamede
yeralmıştır.
ŞÜPHELİLER
1.H.

Ö.

…..
ŞÜPHELİ H.
….

Ö. İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

2.M. Ö.
…
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
…
ŞÜPHELİ M.
3.N.
….

Ö. İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

A.

ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
….
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
….
ŞÜPHELİ N.
…
4.D.

A.

İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

T.

ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
…

CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
….
ŞÜPHELİ D. T. ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:
…
5.Y. B.
ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
….
6.Abdulkadir TURAY (
ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
Şüpheli Abdulkadir TURAY isimli şahıs alınan ifadesinde; 2015 yılı Kasım ayından itibaren
Savur Belediyesinde asgari ücretle geçici temizlik işçisi olarak çalıştığını beyan etmiş
hakkındaki suçlamaları kabul etmemiştir. Ben 12-13 yıl süre gazetecilik yaptım. Bu nedenle
Bölgemizde meydana gelen olayların takibini yaptım. Dicle Haber Ajansında çalıştım. Şu anda
Savur Belediyesinde geçici işçi olarak çalıştım. Gazetecilik yaptığım dönemde sürekli güvenlik
kuvvetleri tarafından aracım durdurulduğu için terör şubeye kendim giderek bu konudaki
şüphelerin giderilmesi için başvuru yaptım. Halen part-time olarak da almış olduğum
gazetecilik bilgilerini haber merkezi ile paylaşıyorum. Ben geçen Ramazan ayında kullandığım
GSM numarasını aldım. Yusuf Erat benim yeğenim sayılır. Annesi ile akrabalığımız vardır.
YUSUF ERAT’IN ”İŞGÖRENE DOĞRU GİTTİLER” sözüyle Operasyonun bittiği ve askerlerin
İşgören'e doğru gittiğine dair bilgi verdiğini bunu kendisinin haber yapmadığını, PKK/KCK
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI VE İŞBİRLİKÇİLERİ TARAFINDAN, 15.04.2016 GÜNÜ SAAT 18.00
SIRALARINDA SAVUR İLÇESİ SOYLU J.KRK.K.LIĞINA AİT ZIRHLI ARAÇLARA, TAŞLIK VE YAZIR
MAHALLELERİ (KÖY) ARASINDAKİ YOL ÜZERİNDE UZAKTAN KOMUTALI MAYIN/EYP SALDIRISI
SONRASINDA 4 ASKERİ PERSONELİN ŞEHİT EDİLMESİ OLAYI İLE İLGİLİ Herhangi bir kimseye de
bir paylaşımda bulunmadım. Bir yerlere de göndermedim.Haber müdürü ile konuşmuş
olabilirim. Ancak haber müdürü patlama olayını doğan haber ajansından aldığını söyledi.
Bana göstermiş olduğunuz haber İMCTV'nin haberidir. Abdulkadir Turay adıyla Facebook
sayfam vardır. Bu haberleri paylaşmamdaki amacım haberciliktir. Biri benim şifremi kullanıp
facebook hesabıma girmişti. Ona dair paylaşımlar olabilir. Ben 3 çocuk babası bir insanım.
Geçimimi habercilik ile, düğünlerde fotoğraf çekerek yapıyorum. Her hangi bir örgütle ilgim
ve alakam yoktur. Evime, işime gidip gelen bir insanım. Halen Savur belediyesi çalışanıyım.

Belediyedeki maaşımdan başka hiçbir gelirim yoktur. Hakkımda iddia olunanların hiçbirini
kabul etmiyorum dediği.
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
GÖRÜŞME 1: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. C.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile M.
S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı arasında 25.02.2016 günü Saat:07.29.52’de yapılan görüşmede (Tape
İd:2851279306);
M.S. T.
M.
C.
M.S T.

:Ha
:Abdulkadir meydanda anahtarı ondan al gel dükkanıma
:Tamam

Değerlendirme; M. C.
ve M. S.
T.
isimli şahısların, Savur kırsalındaki
PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından kendilerine verilen talimat/not
ya da içeriği tespit edilemeyen malzemeyi Nusaybin ilçesindeki örgüt mensuplarına veya
işbirlikçilerine vermek/almak maksadıyla Abdulkadir TURAY’a ait
plakalı Wolkswagen
cady marka araç ile Nusaybin ilçesine gittikleri değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 2: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. C.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0 numaralı GSM hattı
arasında 25.02.2016 günü Saat:08.32.15’de yapılan görüşmede (Tape İd:2851285846);
M.
C.
Abdulkadir TURAY
M.
C.
Abdulkadir TURAY

:Alo
:Siz köyden çıktınız değil mi?
:Evet
:TAMAM KÖYDE ARAMA VARDI ONDAN DEDİM

Değerlendirme; M. C.
ve M. S.
T
isimli şahısların, Savur kırsalındaki
PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından kendilerine verilen talimat/not
ya da içeriği tespit edilemeyen malzemeyi Nusaybin ilçesindeki örgüt mensuplarına veya
işbirlikçilerine vermek/almak maksadıyla Abdulkadir TURAY’a ait
plakalı
Wolkswagen cady marka araç ile Nusaybin ilçesine gittikleri, Abdulkadir TURAY’ın, M. C.
isimli şahsa, araç içerisinde bulunan Elaman/Malzeme ve notun Sürgücü J.Krk.K.lığı
tarafından yapılan yol kontrolünde yakalanıp yakalanmadığını sorduğu
değerlendirilmektedir. (Aracın Nusaybin Bölge trafik önündeki PTS’den 25.02.2016 günü
Saat:09.56.10 da geçiş kaydının bulunduğu, ayrıca şahısların ve kullandıkları aracın Nusaybin
ilçesinden dönüşünde Artuklu ilçesi Akıncı J.Krk.K.lığı tarafından yapılan aramasında herhangi
bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.)
GÖRÜŞME 3: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
numaralı
GSM hattı arasında 16.03.2016 günü Saat:19.02.58’de yapılan görüşmede
(Tapeİd:2859221457);

Abdulkadir TURAY
M.S. T.
orayı tuttu,
Abdulkadir TURAY
M.S T.
Abdulkadir TURAY

: Buyur
: (Anlaşılmadı) Dayı gilin tarafına gitme ha Şerefsiz Üsteğmen
: Hı
:(Anlaşılmadı)
: Tamam tamam

Değerlendirme; Mardin Valiliği tarafından 15.03.2016 tarihi itibariyle Mardin ili
genelinde bir ay süre ile toplantı, yürüyüş ve örgütsel etkinliklerin yasaklandığı, Sürgücü
Mahallesinde (köy) akşam saatlerinde yasağa uymayarak Nevruz gösterisi yapılması
sonrasında güvenlik güçlerinin tedbir aldığı, M.
S.
T.
isimli şahsın, güvenlik
güçlerinin bulunduğu bölgeye gitmemesi konusunda Abdulkadir TURAY isimli şahsı uyardığı
değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 4: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:16.09.23’de yapılan görüşmede(Tape
İd:2863168750);
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.Sait T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.

:Buyur
:Nereye gittin
:Ben gittim geldim
:BİZ GİDECEKMİYİZ ORAYA gitmeyecekmiyiz
:Gideceğiz gideceğiz
:Gitmeyeceksek oraya, düğüne gideceğiz o yüzden söylüyorum
:Gitme gitme Tamam
:Arabada ortada yok
:AHMEDİN ki biz bir şey yaparız
:Sen şimdi nerdesin
:Köprünün üstündeyim
:GEL GEL

Değerlendirme; Mehmet S. T.
ve A. T.
isimli şahısların, PKK/KCK Terör
Örgütüne katılım yapacak şahısları ve örgüte ait içeriği tespit edilemeyen malzeme/notları
veya Savur kırsalındaki örgüt mensuplarını Dargeçit ilçesi kırsal alanına götürecekleri
değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 5: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:21.19.21’de yapılan görüşmede(Tape
İd:2863274175);
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.

:Hı
:Alo
:Hı
:CAFER ELEKTRİĞİNİ YAPTI MI AMPULÜNÜ
:EVET EVET BEN ONA SÖYLEDİM GEL

Abdulkadir TURAY

:Tamam

GÖRÜŞME 6: Adli olarak Teknik takibi yapılan Mehmet S. T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:21.20.47’de yapılan görüşmede(Tape
İd:2863274621);
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
SÖYLEDİM

: Alo
: Yav onu ara sıkıntı çıkarıyor diyor arabamı getirin diyor
: Yav hadi TELEFONUNU ŞEY YAP CEVAP VERME BEN ONA

Değerlendirme; M. S.
T.
ve Abdulkadir TURAY isimli şahısların, PKK/KCK
Terör Örgütüne katılım yapacak şahısları, örgüte ait içeriği tespit edilemeyen malzeme/not
veya Savur kırsalındaki örgüt mensuplarını Sürgücü Mahallesinde (köy) Elektrikçilik yapan C.
B.
isimli şahsın,
plakalı Volkswagen Transporter marka minibüsü ile
Dargeçit ilçesi kırsal alanına götürecekleri, bu iş için kullanacakları araç ayarlama konusunu
şifreli olarak görüştükleri değerlendirilmektedir. (Mehmet S.
T.
isimli şahsın, R.
O.
adına kayıtlı olan
plakalı otomobil ile Dargeçit ilçesine gitmek
üzere Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinden Abdulkadir TURAY’dan önce çıkış yaparak yol
güzergahı üzerinde güvenlik güçlerinin yapacağı yol kontrolü ve aramalarına karşı öncülük
yaptığı değerlendirilmektedir.)
GÖRÜŞME 7: Adli olarak Teknik takibi yapılan M S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
numaralı
GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:21.41.52’de yapılan görüşmede(Tape
İd:2863281301);
Abdulkadir TURAY
M.S. T.

: Alo
: Şeref için çok güzel, sana (Anlaşılmadı) Alayım Alo alo

GÖRÜŞME 8: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
47 numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:21.55.28’de
yapılan görüşmede (Tape İd:2863285677);
Abdulkadir TURAY : Alo
M.S T.
: Ben Şeyh Dayı gilin oradayım
Abdulkadir TURAY : Tamam tamam HASTA NASIL İYİ Mİ
M.S. T.
: İYİ İYİ
Abdulkadir TURAY : Tamam
GÖRÜŞME 9: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
47
numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:22.40.10’da yapılan
görüşmede (Tape İd:2863299624);

M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
: Valla
Abdulkadir TURAY
M.S T.
Abdulkadir TURAY
M.S. T.
Abdulkadir TURAY

: Efendim
: Alo
: Hı
: ŞEYH GİLİN EVİNİ GEÇTİM HA
: Şeyh gilin evi
: Evet
:TAMAM BİZ MİDYAT’I GEÇTİK
: Va bende yetiştim (Anlaşılmadı)
: Haylo biz Midyat’ı çoktandır geçtik
: Va
: Hım tamam
: BİRAZ BAS BAS
: Basacam basacam Tamam
: YOL TEMİZ HAYDİ
: Tamam

GÖRÜŞME 10: Adli olarak Teknik takibi yapılan M.
S.
T.
isimli şahsın
kullandığı
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın
kullandığı numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:23.03.52’de
yapılan görüşmede (Tape İd:2863307404);
Abdulkadir TURAY : Alo
M.S. T.
: Sen şimdi yanımdan geçtin değil mi?
Abdulkadir TURAY : MİDYAT’TAYIM
M.S. T.
: Sen daha Midyat’tamısın?
Abdulkadir TURAY : Evet
M.S. T.
: TAMAM KÖYE GİTTİK DÖNÜYORUZ
Abdulkadir TURAY : Tamam
Değerlendirme; PKK/KCK Terör örgütüne katılım yapacak şahısları, örgüte ait içeriği
tespit edilemeyen malzeme/not veya Savur kırsalındaki örgüt mensuplarını Dargeçit ilçesi
kırsal alanına götürmek için gideceği yol güzergahı üzerinde güvenlik güçlerinin yapacağı yol
kontrolü ve aramalarına karşı öncülük yapmak maksadıyla M.
S.
T. isimli şahsın 06
plakalı otomobil ile Dargeçit ilçesine gitmek üzere Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinden
Abdulkadir TURAY’dan önce çıkış yaptığı, yolda kontrol ve arama olup olmadığını ve yolun
güvenli olduğunu birbirlerine şifreli olarak bildirmeleri üzerine, Abdulkadir TURAY’ın
plakalı Volkswagen Transporter marka Minibüs ile kontrollü bir şekilde Dargeçit ilçesine
doğru gittiği değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 11: Adli olarak Teknik takibi yapılan M. S.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
numaralı
GSM hattı arasında 27.03.2016 günü Saat:23.19.03’de yapılan görüşmede
(Tapeİd:2863310390);
Abdulkadir TURAY

:

M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER

: Ne yapıyorsun
: Valla canının sağlığı gittin mi?
: EVET GİTTİK KÖYE BİR ÇAY İÇTİK DÖNDÜK
: Değil mi
: EVET İYİYDİ
: Hı iyi
: Biraz bas
: Yağmurludur
: Yağmurlu olsun ne olacak
: Tamam
: ÇAY VERECEK BİZE BİRAZ ACELE ET
: Tamam Tamam dedim ki bir tatlı vermeyecen mi bana baklava
: EVET EVET BİRAZ ÇABUK OL BEN SENİ BEKLİYORUM

GÖRÜŞME 12: Adli olarak Teknik takibi yapılan M.
S.
T.
isimli şahsın
kullandığı 0
numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli
şahsın kullandığı 0 numaralı GSM hattı arasında 27.03.2016 günü
Saat:23.47.47’de yapılan görüşmede (Tapeİd:2863317229);
Abdulkadir TURAY : Alo
M.Sait TUNCER
: SEN YETİŞTİN Mİ YERİNE
Abdulkadir TURAY : EVET DÖNÜYORUM
M.Sait TUNCER
: Sen dönüyor musun
Abdulkadir TURAY : Evet sen Midyat’ta mısın?
M.Sait TUNCER
: VALLA MİDYAT’TAN YENİ ÇIKTIM
Abdulkadir TURAY : NİYE BENİ BEKLEMEDİN
M.Sait TUNCER
: Açık bir yer yok
Abdulkadir TURAY : Hı adı neydi sağ tarafta bir Petrol var o Petrol de dur adı neydi
Teyfik mi neydi adı Şefki Şefki, Abi deki Şefki Abi burada mı deki ben Kadir’in arkadaşıyım
şimdi gelecek tamam
M.Sait TUNCER
: BIRAK DİREK SÜR GEL GİDECEZ YAVAŞ YAVAŞ DURMAYACAĞIZ
Abdulkadir TURAY : Tamam
M.Sait TUNCER
: Yapabiliyorsan biraz bas çabuk gel
Abdulkadir TURAY : Tamam
M.Sait TUNCER
: SENİ ARIYORMU CAFER
Abdulkadir TURAY : Yok yok beni aramıyor
M.Sait TUNCER
: Hamdin’e söyledim ona söyle diye
Abdulkadir TURAY : Tamam sen iyi yaptın
GÖRÜŞME 13: Adli olarak Teknik takibi yapılan M.
S.
T.
isimli şahsın
kullandığı 0 numaralı GSM hattı ile A.
T.
isimli şahsın kullandığı 0
numaralı GSM hattı arasında 28.03.2016 günü Saat:00.12.30’da yapılan görüşmede
(Tapeİd:2863322762);
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY

: Alo
: Sen nerdesin
: Midyat

M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER
Abdulkadir TURAY
M.Sait TUNCER

: Geçmedin mi daha
: Yok sen nerdesin
: Şeyh dayı gilin evinin oradayım
: Şeyh gilin ora tamam git
: Bas gel bas
: Yok belki dürüm falan alırım yolun üzerinden
: Bırak belki onlar seni bekliyordur ayıp
: Hı Tamam Tamam
: Haydi

Değerlendirme; Mehmet Sait TUNCER ve Abdulkadir TURAY isimli şahısların, Dargeçit
ilçesi kırsal alanından Savur ilçesi Sürgücü Mahallesine dönüşe geçtikleri, araçta bulunan
Malzeme/Elaman veya örgüt mensuplarını kırsal alana bıraktıkları değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 14: Adli olarak Teknik takibi yapılan Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı
0535 326 62 50 numaralı GSM hattı ile Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0537 410 55
47 numaralı GSM hattı arasında 28.03.2016 günü Saat:18.18.47’de yapılan görüşmede (Tape
İd:2863575654);
M.Sait TUNCER
: Ha
Abdulkadir TURAY : Ne yapıyorsun
M.Sait TUNCER
: Valla evdeyim
Abdulkadir TURAY : Öyle mi
M.Sait TUNCER
: Evet
Abdulkadir TURAY : Ben biraz geç kaldım biliyor musun ben ne yaptım
M.Sait TUNCER
: Hı
Abdulkadir TURAY : Ben biraz geç kaldım
M.Sait TUNCER
: He
Abdulkadir TURAY : Dedim onun bakımınıda yapın amına koyayım dedim
bakımınıda yapın yalnız sevinç sevinç dedi gözüm üstüne dedi veririm bugün müsait değilim
dedi
M.Sait TUNCER
: Normal
Abdulkadir TURAY : Tamam
M.Sait TUNCER
: Dedin mi
Abdulkadir TURAY : Bakımınıda yaptım bakımınıda çecik ettim arabayı
M.Sait TUNCER
: Sen şimdi nerdesin
Abdulkadir TURAY : (anlaşılmadı)
M.Sait TUNCER
: TAMAM GEL DİREK OLMASIN GEÇ OLMASIN
Abdulkadir TURAY : TAMAM İSTİYORSAN YEMEK YEMEDEN GEÇELİM SEN BİLİRSİN
M.Sait TUNCER
: Yok valla ye
Abdulkadir TURAY : Tamam sen bilirsin yok yok farketmez ha
M.Sait TUNCER
: Tamam
GÖRÜŞME 15: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0 535 326
62 50 numaralı GSM hattı arasında 04.04.2016 günü Saat:20.25.42’de yapılan görüşmede
(Tapeİd:2867609557);

M.SAİT TUNCER
: Hı alo
ABDULKADİR TURAY : Hadi gidelim
M.SAİT TUNCER
: Ben geldim
Değerlendirme; Mehmet Sait TUNCER isimli şahısların Savur kırsal alanında faaliyet
gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ile görüşmek amacıyla Savur ilçesi Şenocak,
İşgören ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine görüşmeye gittikleri değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 16: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdulkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0
537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Murat CAN isimli şahsın kullandığı 0536 884 13 86
numaralı GSM hattı arasında 10.04.2016 günü Saat:20.25.38’de yapılan görüşmede (Tape
İd:2870121336);
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
Murat CAN
Abdulkadir TURAY
YAPMAMIŞSIN
Murat CAN
Abdulkadir TURAY

: Alo
: Alo
: Hı
: SEN KAPIMIZI YAPMADIN MI LO
: Imm yok
: Va niye
: Yok valla yetişemedim yapmayı
: Hı onun ölçüsü sende var değil mi?
: Evet
: Tamam sen nerdesin
: Ben evdeyim
: TAMAM ÇIK KAHVEYE BAŞKA BİR ŞEY YAPALIM DAHA
: Tamam
: Tamam

Değerlendirme; Murat CAN ve Abdulkadir TURAY isimli şahısların, Savur kırsalındaki
PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri ile görüşmek üzere Savur ilçesi Şenocak,
İşgören ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine görüşmeye gidecekleri, Şahısların dinlenme
ihtimaline karşı faaliyetlerini gizlemek maksadıyla “KAPIMIZI YAPMADIN” kelimesini şifre
olarak kullandıkları değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 17: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0535
326 62 50 numaralı GSM hattı arasında 14.04.2016 günü Saat:08.38.23’te yapılan görüşmede
(Tapeİd: 2871467979)
ABDÜLKADİR TURAY : Hı
M.SAİT TUNCER
: Haydi
ABDÜLKADİR TURAY : Tamam ben çıktım
GÖRÜŞME 18: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0535

326 62 50 numaralı GSM hattı arasında14.04.2016 günü Saat: 09.34.25’de yapılan
görüşmede (Tapeİd: 2871480119)
M.SAİT TUNCER
: SEN NERDESİN BEN GİDİYORUM SAVUR YOLUNA HA
ABDÜLKADİR TURAY : He
M.SAİT TUNCER
: GEL GEL
Değerlendirme; Abdulkadir TURAY isimli şahsın, Savur kırsalındaki PKK/KCK Terör
örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından kendilerine verilen talimat/not ya da içeriği
tespit edilemeyen malzemeyi Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi (köy) kırsal alanında bulunan
örgüt mensuplarına veya işbirlikçilerine vermek/almak maksadıyla kendisine ait 01 CVH 24
plakalı Wolkswagen cady marka araç ile yola çıktığı, Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın ise
emanet olarak aldığı 47 DU 099 plakalı Renault Marka minibüs ile Sürgücü Mahallesinden
(köy), Abdulkadir TURAY’dan önce çıkış yaparak yol güzergahı üzerinde güvenlik güçlerinin
yapacağı yol kontrolü ve aramalarına karşı Mardin-Midyat karayolu hop geçidine kadar
öncülük yaptığı, Mehmet Sait TUNCER’in Hop geçitinden geri döndüğü, Abdulkadir TURAY’ın
Hop geçidinden Ömerli ilçesi istikametine döndüğü ve araçla belli bir mesafe ilerledikten
sonra uygun Mahalle (köy) yollarına girip Nusaybin ilçesi Çalı Mahallesi kırsal alanına giderek
örgüt mensupları ve işbirlikçileri buluştuğu değerlendirilmektedir. (Mehmet Sait TUNCER
isimli şahsın GSM hattının sinyal bilgilerinin takibinde Ömerli ve Yeşilli ilçeleri karayolu
üzerinde bulunan Hop geçitine kadar gittiği ve buradan döndüğü, Abdulkadir TURAY isimli
şahsın GSM hattının sinyal bilgilerinin takibinde Nusaybin ilçesi Çalı Mahallesi (Köy) bölgesine
gittiği ve dönüşte Ömerli ilçe merkezine uğradığı tespit edilmiştir.)
GÖRÜŞME 19: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0535
326 62 50 numaralı GSM hattı arasında 14.04.2016 günü Saat:09.52.59’de yapılan
görüşmede (Tapeİd: 2871485338)
ABDÜLKADİR TURAY : Abi NASILSIN
M.SAİT TUNCER
: GEL ÇAY İÇ GEL ÇAY HAZIR
ABDÜLKADİR TURAY : Tamam
Değerlendirme; Abdulkadir TURAY isimli şahsın, Mehmet Sait TUNCER’e “NASILSIN”
diyerek yoldaki güvenlik güçlerinin durumunu sorduğu, Mehmet Sait TUNCER’in ise “GEL ÇAY
İÇ GEL ÇAY HAZIR” diyerek yolda güvenlik güçlerinin olmadığını söylediği
değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 20: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0535
326 62 50 numaralı GSM hattı arasında14.04.2016 günü Saat: 10.26.33’te yapılan görüşmede
(Tapeİd: 2871496782)
M.SAİT TUNCER
: ÇINARALTINA GİRDİM MAZOT VAR DEDİM SEN BURAYA
GİRMEYESİN
ABDÜLKADİR TURAY : Ben sana başka şey yapacaktım aslında
M.SAİT TUNCER
: GEÇ OLURDU ZATEN SEN GELDİNDE

ABDÜLKADİR TURAY : Tamam
M.SAİT TUNCER
: Tamam
ABDÜLKADİR TURAY : Tamam
Değerlendirme; Mehmet Sait TUNCER’in “ÇINARALTINA GİRDİM MAZOT VAR DEDİM
SEN BURAYA GİRMEYESİN”, “GEÇ OLURDU ZATEN SEN GELDİNDE” diyerek Ömerli-Çınaraltı
Jandarma Karakolunca Savur-Mardin karayolu üzerinde yol kontrolü yapılmadığını ve aracıyla
gelebileceğini söylediği değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 21: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Zafer TEKİN isimli şahsın kullandığı 0533 713 55 00
numaralı GSM hattı arasında14.04.2016 günü Saat: 11.31.33’de yapılan görüşmede (Tapeİd:
2871522614)
0 533 713 55 00
Abdülkadir TURAY
0 533 713 55 00
Abdülkadir TURAY
0 533 713 55 00

: Alo
: GÖLLÜ’YÜ GEÇTİM ÖMERLİYE GELİYORUM TAMAM
: Gözüm üstüne allah senden razı olsun
: Belediyede ol belediyede ol
: Tamam

Değerlenrirme: Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi (köy) kırsal alanında bulunan örgüt
mensuplarına veya işbirlikçileri ile görüşmeye giden Abdulkadir TURAY isimli şahsın Ömerli
ilçesine geri dönüşe geçtiği, Ömerli-Göllü Mahallesini (köy) geçtiğini söylediği
değerlendirilmektedir. (Abdulkadir TURAY isimli şahsın GSM hattının sinyal bilgilerinin
takibinde Ömerli ilçesi Göllü Mahallesi (Köy)bölgesinde olduğu tespit edilmiştir.
GÖRÜŞME 22: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın kullandığı 0535
326 62 50 numaralı GSM hattı arasında14.04.2016 günü Saat: 11.49.48’de yapılan
görüşmede (Tapeİd: 2871531045)
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
Ömerli’deyim
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY
M.SAİT TUNCER
ABDÜLKADİR TURAY

: Ne yapıyorsun
: Valla sağol benle zafer yan yana geldik dedik bir yemek yiyelim
: Va
: Zafer arkadaş selam söylüyor
: ALEYKÜMSELAM SEN ŞEYİ GÖRDÜN MÜ
: Evet
: Alo
: Evet evet
: BİR ŞEY VERDİ Mİ SANA
: Yok
: Tamam
: Tamam
: ORADA KAL ÖMERLİ DE KAL BURAYA GELİP NE YAPACAKSIN
: Tamam

Değerlendirme; Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi (köy) kırsal alanında bulunan örgüt
mensuplarına veya işbirlikçileri ile görüşmeye giden Abdulkadir TURAY isimli şahsın Ömerli
ilçesine geri döndüğü, Mehmet Sait TUNCER isimli şahsın, Abdulkadir TURAY isimli şahsa
örgüt mensupları veya işbirlikçileri ile görüşüp görüşmediğini ve bir şey verip vermediğini
sorması üzerine Abdulkadir TURAY isimli şahsın görüştüğünü fakat karşıdaki şahsın bir şey
vermediğini söylediği değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 23: Adli olarak teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0537
410 55 47 numaralı GSM hattı ile Ayşani ERAT isimli şahıs adına kayıtlı olup Yusuf ERAT isimli
şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0537 032 68 66 numaralı GSM hattı arasında
15.04.2016 günü Saat: 11.33.05’de yapılan görüşmede (Tapeİd: 2871957993)
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY

: Alo
: Ne yapıyorsun evde misin
: Evet
: Hım KÖYDE BİR ŞEY VAR MI?
: Yok
: ORADA BURADA
: Yok valla bir şey yok
: TAMAM HELE BİRAZ KAHVEYE GİT GEL
: BAŞKA BİR ŞEY İÇİN GELMİŞLERDİ
: Hı
: Başka bir şey için geldiler
: Başka bir şey için
: Hım
: Hım tamam

GÖRÜŞME 24: Adli olarak teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0537
410 55 47 numaralı GSM hattı ile Ayşani ERAT isimli şahıs adına kayıtlı olup Yusuf ERAT isimli
şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0537 032 68 66 numaralı GSM hattı arasında
15.04.2016 günü Saat: 11.41.18’de yapılan görüşmede (Tapeİd: 2871961736)
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66

: Alo
: Alo
: Buyur
: VALLAHİ 5 TANE KÖYÜN İÇİNDE
: Hı
: 5 tane köyün içinde
: 5 tane
: Evet
: Hım tamam
: YUKARI TARAFTALAR
: Tamam
: Hım

GÖRÜŞME 25: Adli olarak teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı 0537
410 55 47 numaralı GSM hattı ile Ayşani ERAT isimli şahıs adına kayıtlı olup Yusuf ERAT isimli

şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0537 032 68 66 numaralı GSM hattı arasında
15.04.2016 günü Saat: 12.14.26’de yapılan görüşmede (Tapeİd: 2871978106)
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
ABDÜLKADİR TURAY
0 537 032 68 66
evinde gittiler
ABDÜLKADİR TURAY

: DEDİM YOKLAR
: GİTTİLER DEĞİL Mİ
: İŞGÖRENE DOĞRU GİTTİLER
: İŞGÖRENİN ETRAFINA GİTTİLER NEREYİ NEREYİ ARADILAR
:Taziye evi çıktılar gittiler (anlaşılmadı) gördün orada bir ev var
: Evet
: ORAYI ARADILAR (anlaşılmadı)
: Hı Davut’un evini evini arama yaptılar
: Davut’un evini arama yapmadılar o yeni evi yapmışlardı ya
: Tamam
: O yeni yapılan ev vardı ya ziyaretin karşısındaki o yönde taziye
: Hı tamam tamam

Değerlendirme; Savur İlçesi Yazır, Taşlık, Kırkdirek, Şenocak, İşgören ve Kocahöyük
mahalleleri (Köy) bölgesindeki PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit
edilmesi ve vatandaşların sorunlarının dinlenmesi maksadıyla 15.04.2016 günü Savur ilçesi
Soylu J.Krk.K.lığınca bu mahallelere zırhlı araçlarla devriye çıkarıldığı, Abdulkadir TURAY isimli
şahsın, Şenocak Mahallesinde bulunan askerler hakkında Yusuf ERAT isimli işbirlikçi şahıstan
bilgi istediği ve şahsında askerler hakkında Abdulkadir TURAY’a bilgi aktardığı
değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 26: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Ayşani ERAT isimli şahıs adına kayıtlı olup Yusuf ERAT
isimli şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen 0537 032 68 66 numaralı GSM hattı
arasında 15.04.2016 günü Saat: 17.46.50’de yapılan görüşmede (Tapeİd: 2872141818)
Abdülkadir TURAY : Alo
0 537 032 68 66
: Alo
Abdülkadir TURAY : Efendim
0 537 032 68 66
: Sait eve geldi mi
Abdülkadir TURAY : He
0 537 032 68 66
: Sait eve geldi mi
Abdülkadir TURAY : Hangi sait
0 537 032 68 66
: PARTİDEKİ SAİT
Abdülkadir TURAY : Bilmiyorum niye
0 537 032 68 66
: VALLA BİLMİYORUM ASKER ONU YAKALAMIŞTI KÖYDE ARABA
SORGUSUMU YAPIYORLARDI NE YAPIYORLARDI
Abdülkadir TURAY : HE KÜRTÇE SÖYLE
0 537 032 68 66
: KÖYDEYDİ ASKERLERİN YANINDAYDI ASKERLER ONU YAKALADI
MI NE
Abdülkadir TURAY : ONU YAKALADILAR MI
0 537 032 68 66
: BİLMİYORUM KÖYÜN BAŞINDA YAKALADILAR
Abdülkadir TURAY : Ne zaman

0 537 032 68 66
Abdülkadir TURAY
0 537 032 68 66
Abdülkadir TURAY
0 537 032 68 66
Abdülkadir TURAY
0 537 032 68 66
Abdülkadir TURAY

: Şimdi
: Şimdi asker içinde mi
: Asker köyün başında
: Şimdi içinde
: Evet
: Tamam
: Dedim eve geldi mi gelmedi mi sor ona ne oldu merak ettim ya
: Tamam

Değerlendirme; Murat CAN ve Mehmet Sait TUNCER isimli şahısların, PKK/KCK terör
örgütü mensuplarına ile birlikte güvenlik kuvvetlerine saldırı için bombalı araç hazırladıkları
yönünde alınan istihbarat ile ilgili olarak 15.04.2016 günü saat 17.10 sıralarında adı geçen
şahısların ve içerisinde bulundukları 47 DC 944 plakalı aracın Savur-Şenocak Mahallesi (köy)
yakınlarında Soylu J.Krk.K.lığı görevlilerince yapılan kontrolünde araçta demir yüklü olduğu
ve yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, Yusuf ERAT isimli şahsın
Abdulkadir TURAY’a güvenlik kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında bilgi verdiği ve bu görüşme
sonrasında saat 18.00 sıralarında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca Soylu J.Krk.K.lığına
geri dönüşe geçen askeri araçlara Taşlık ve Yazır Mahalleleri arasında Mayın/EYP saldırısısının
yapılması sonrasında 4 güvenlik görevlisinin şehit olduğu tespit edilmiştir.
GÖRÜŞME 27: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile Zeyneddin AYKAL isimli şahıs adına kayıtlı olup bayan
şahıs tarafından kullanılan 0 530 145 02 57 numaralı GSM hattı arasında 15.04.2016 günü
Saat: 20.38.45’de yapılan görüşmede (Tapeİd: 2872221680)
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
(anlaşılmadı)
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY
0 530 145 02 57
Abdülkadir TURAY

: Ne yapıyorsun kim evde
: (anlaşılmadı)
: Hım tamam tamam gittiğinde benim haberim olsun
: Niye niye
: BİR SIKINTIM VAR BANA HABER VER BEN GELİRİM TAMAM
: Ne oldu ne
: TAMAM TELEVİZYONA BAK
: Televizyon
: Evet
: Ne olmuş
: Yav halla halla (anlaşılmadı)
: NERDE NERDE HANGİ KANALDA HADİ SÖYLE
: Fark etmez
: Bir şey görmedim az önce değiştiriyordum
: KENDİN ÖYLE TAKİP ET
: Tamam
: Haydi

Değerlendirme; PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından,
15.04.2016 günü saat 18.00 sıralarında Savur İlçesi Soylu J.Krk.K.lığına ait zırhlı araçlara,
Taşlık ve Yazır mahalleleri (köy) arasındaki yol üzerinde uzaktan komutalı Mayın/EYP saldırısı

sonrasında 4 askeri personelin şehit olduğu, Abdulkadir TURAY isimli şahsın sıkıntılı bir
durum olarak bu konuyu kastettiği, şehitlere ait haberlerin televizyonlarda verildiği ve
karşıdaki şahsa bu haberleri izlemesini söylediği değerlendirilmektedir.
GÖRÜŞME 28: Adli olarak Teknik takibi yapılan Abdülkadir TURAY isimli şahsın kullandığı
0537 410 55 47 numaralı GSM hattı ile TURKCELL Müşteri Hizmetleri isimli kurumun
kullandığı 532 numaralı Kurumsal hat arasında 15.04.2016 günü Saat: 21.22.34’de yapılan
görüşmede (Tapeİd: 2872242159)
532
: Merhaba ben Gözde size nasıl yardımcı
olabilirim
ABDÜLKADİR TURAY : Merhaba yav BEN NUMARAMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM
532
: Tabiki yardımcı olalım isminizi
öğrenebilir miyim
ABDÜLKADİR TURAY : Abdülkadir TURAY aynı paket üzerinden numaramı
değiştirmek istiyorum
532
: Abdülkadir bey bu aradığınız numarayı
değiştirmek istiyorsunuz değil mi?
ABDÜLKADİR TURAY : EVET YANİ SONDAN 4 RAKAM OLUR NUMARANIN TÜMÜ
OLUR FARKETMEZ Turkcell yani Turkcell
532
: Tamam Abdülkadir bey gün ay yıl doğum
tarihinizi alabilir miyim
ABDÜLKADİR TURAY
: 14.03.1977
Değerlendirme; PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri tarafından,
15.04.2016 günü saat 18.00 sıralarında Savur ilçesi Soylu J.Krk.K.lığına ait zırhlı araçlara,
Taşlık ve Yazır mahalleleri (köy) arasındaki yol üzerinde uzaktan komutalı Mayın/EYP saldırısı
sonrasında 4 askeri personelin şehit edilmesi olayı sonrasında Abdulkadir TURAY isimli şahsın
kullanmakta olduğu GSM hattı numarasını değiştirdiği değerlendirilmektedir.
Şüpheli Abdulkadir TURAY isimli şahsın ikametinde yapılan arama sonucunda;
a.
1 adet Samsung GTE1205Y marka cep telefonu ve sim kartı,
b.
4 GB Flash Bellek,
c.
Turkcell WNN aparatı ve sim kartı,
ç.
1 Adet bilgisayar kasası,
d.
1 Adet Dicle Haber Ajansı logolu not defteri,
e.
1 Adet Pomega marka CD,
f.
1 Adet Hyundaı marka CD,
g.
1 Adet DVD cihazı,
h.
1 Adet fotoğraf makinesi,
ı.
8 GB hafıza kartı,
i.
1 Adet kamera,
j.
7 Adet kaset,
k.
4 adet DVD,
l.
1 Adet not defteri,
m.
4 Adet şahsa ait fotoğraf albümü
Bahse konu şahsın ikametinde yapılan arama işlemi sonrasında elde edilen dijital materyaller
üzerinde CMK 134. Madde kapsamında gerekli incelemenin yapılabilmesi için materyaller

Teknik İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bahse konu materyaller üzerinde
yapılacak olan inceleme sonrasında tanzim edilecek olan inceleme tutanakları ve uzmanlık
raporları ayrıca gönderilecektir.
ŞÜPHELİ ABDULKADİR TURAY İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:
Abdulkadir TURAY isimli şahsın alınan ifadesinde: Savur Belediyesinde asgari ücretle temizlik
işçisi olarak çalıştığını beyan ettiği, ancak şahsın aktif olarak mahallelerde (köy) ve kırsal
alanlarda farklı araçlarla gezerek yerel gazetecilik adı altında güvenlik kuvvetlerinin
faaliyetlerini takip ettiği, güvenlik kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında işbirlikçi şahıslardan
almış olduğu bilgileri haber yaparak örgütsel sitelere verip örgüt mensuplarını dolaylı olarak
bilgilendirdiği, belediyedeki temizlik işine gelmeden belediyeden maaş aldığına yönelik
istihbariu bilgiler alındığı, bu konunun Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube
Müdürlüğünde ifade veren ve teşhis yapan Bahattin isimli PKK/KCK Terör örgütü
mensubunun beyanlarını desteklediği değerlendirilmektedir.
PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Anayasasının (KCK Sözleşmesi) 17’nci Maddesinde tanımı
yapılan “Halk Meclisi” ile ilgili PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından bazı
yerlerde ilan edilen ve edilecek olan sözde Öz Yönetim/Özerklik kapsamında devlet
kurumlarına alternatif olarak sözde Mahalle/Köy Meclislerinin oluşrulduğu, Savur İlçesi
Sürgücü Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi üyesi olduğu, Savur ilçesi
kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ve işbirlikçileri ile irtibatlı
olduğu, işbirlikçi şahıslara güvenilk kuvvetlerinin faaliyetlerini takip ettirdiği, örgüt talimatları
doğrultusunda faaliyet gösterdiği, bölge genelinde yerel gazeteci olarak haber topladığı,
Mardin ili ve ilçeleri (köy) kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından yapılan/yapılacak olan
faaliyetleri takip ederek elde ettiği bilgileri örgüt yanlısı sitelere verip PKK/KCK Terör Örgütü
mensuplarına bilgi aktardığı, Sürgücü Mahallesindeki sözde Mahalle/Köy Meclisi başkanı M.
C.
ile Soylu Mahallesinde oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde
faaliyet gösteren H. Ö.
isimli şahıslarla birlikte hareket ettiği, gazetecilek kimliğini
kullanarak farklı araçlarla mahalleleri gezdiği ve PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının
barınma alanlarına giderek örgüt mensupları ile görüştüğü, erzak/malzeme, eleman ve not
aktarımı yaptığı, 15.04.2016 günü güvenlik kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında Yusuf ERAT
isimli şahıstan sık sık bilgi aldığı ve en son görüşmelerini saat 17.46.50’de yapmalarına
müteakip saat 18.00 sıralarında Taşlık ve Yazır mahalleleri arasında PKK/KCK terör örgütü
mensuplarınca yola tuzaklanan Mayın /EYP düzeneğinin patlatılması sonucunda 4 güvenlik
görevlisinin şehit olduğu, soruşturma kapsamında şahsın tutuklanmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Değerlendirme: 15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca Taşlık, Yazır, Kırkdirek Şenocak, İşgören
ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine düzenlenen devriye faaliyetine katılan personelin
faaliyetini tamamlayıp Soylu J.Krk.K.lığına dönüşünde Yazır Mahallesi yakınlarından saat
18.00 sıralarında geçiş yaptıkları sırada PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan
Mayın/EYP patlatılması sonucunda 4 personelin şehit olduğu, Y. E.
isimli şahsın
Abdulkadir TURAY isimli şahısla 15.04.2016 günü saat 17.46.50’de yaptıkları görüşmede;
askerlerin Soylu Mahallesi istikametinden Şenocak Mahallesi istikametine giden karayolu
üzerinde Şenocak Mahallesinin girişinde bulunduklarını bildirdiği, meydana gelen olayda
Abdulkadir TURAY isimli şahsın güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini Y.
E.
isimli şahsa
takip ettirdiği ve bu şahıstan almış olduğu bilgileri bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK terör

örgütü mensupları ve işbirlikçilerine bildirmesi üzerine Soylu J.Krk.K.lığında görevli bulunan 4
personelin şehit edilmesi olayının gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.)
7.M.
…

S.

T.

ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
..
Şüpheli M.
S.
T.
alınan ifadesinde; suçlamaları kabul etmemiştir. Bir sefer Gülser
Yıldırım ve Ali Atalay ile bütün parti çalışanları ile birlikte Nusaybin'in Çalı mahallesine gittik.
Oradan Nusaybin'e yürüyüş yapılacaktı. Çalı mahallesinde hiçbir örgüt mensubu ile
görüşmedik. Orada durmadık. İpekyoluna indik. Ondan sonra geri döndük. Terör örgütü PKK
ile ilgisinin olmadığını telefon görüşmelerinin çoğunu hatırlamadığını ifade etmiştir.
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
…

Şüpheli M.

S.

T.

isimli şahsın ikametinde yapılan aramada

a.
1 Adet Samsung Galaxy A5 marka cep telefonu ve sim kartı,
b.
6 Adet örgütsel döküman (Abdulllah ÖCALAN'ın yazdığı "BİR HALKI SAVUNMAK"
,"DEMOKRATİK ÖZERKLİK" "AKADEMİSYEN" isimli kitaplar ve "KOVANA JİYANA AZAD (KJA)
"ın çıkardığı 2 adet "DİRENİŞTE ISRAR KOMPLOYA EN BÜYÜK CEVAPTIR" isimli
dergiler,
c.
1 Adet "ÇİRÜSKA HEYİVA JİRA" isimli derginin 2015 yılı Ocak ve Şubat sayıları.
Bahse konu şahsın ikametinde yapılan arama işlemi sonrasında elde edilen dijital
materyaller üzerinde CMK 134. Madde kapsamında gerekli incelemenin yapılabilmesi için
materyaller Teknik İstihbarat Daire Başkanlığına gönderilmiştir. Bahse konu materyaller
üzerinde yapılacak olan inceleme sonrasında tanzim edilecek olan inceleme tutanakları ve
uzmanlık raporları ayrıca gönderilecektir.
ŞÜPHELİ M.

S.

T.

İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsa 24.03.2016 tarihinde Mardin TEM
Şube Müdürlüğünde yaptırılan fotoğraf teşhisinde: “BANA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 18
NOLU FOTOĞRAFTAKİ ŞAHSIN İSMİNİ BİLMİYORUM. BU ŞAHIS MİLİSLİK YAPAR. SAVUR
KIRSAL ALANINA GELEREK İRAN UYRUKLU WELAT KOD VE HEBUN KOD İSİMLİ ÖRGÜT
MENSUPLARI İLE GÖRÜŞÜRDÜ. SÜRGÜCÜ’DE MAHALLE MECLİSİNDE YER ALIR. SÜRGÜCÜ
KARAKOLUNA EYLEM İÇİN KEŞİF ÇALIŞMASI YAPTI, DAHA SONRA ÖRGÜT MENSUPLARI
TARAFINDAN BU KARAKOLA ROKET İLE TACİZ ATEŞİ YAPILDI ANCAK KARAKOLA SADECE
MADDİ HASAR VERİLEBİLDİĞİ ŞEKLİNDE TEKMİL VERİLDİ. ÖRGÜT MENSUPLARININ GİZLİ
HABERLEŞMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN NOT VE PUSULA AKTARIMI YAPARDI. SİZDEN AÇIK KİMLİK
BİLGİLERİNİN MEHMET SAİT TUNCER (TC.38527940974) OLDUĞU BURADA ÖĞRENDİM”
şeklinde beyanı ve fotoğraf teşhisinin olduğu tespit edilmiştir.
PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Anayasasının (KCK Sözleşmesi) 17’nci Maddesinde
tanımı yapılan “Halk Meclisi” ile ilgili PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından bazı
yerlerde ilan edilen ve edilecek olan sözde Öz Yönetim/Özerklik kapsamında devlet
kurumlarına alternatif olarak sözde Mahalle/Köy Meclislerinin oluşrulduğu, Savur İlçesi
Sürgücü Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde faaliyet
gösterdiği, yapılan mahalle meclisi toplantıları katılarak mahalle ile ilgili alınan kararları
uyguladıkları, Savur ilçesi Sürgücü Mahallesi (köy) bölgesindeki diğer şüphelilerle işbirliği
içerisinde olduğu, Artuklu ve Savur ilçeleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör
Örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu ve yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı, (Cizre ilçesi ve
Nusaybin Bağok Dağı bölgesine güvenlik güçlerine karşı canlı kalkan olmak maksadıyla gitmek
vb.) anlaşılmıştır.
8.O.

O.

ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
Şüpheli O.
O.
alınan ifadesinde; Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyesi olduğu, aynı
zamanda Savur Belediyesinde meclis üyesi ve başkan yardımcısı olarak faaliyet gösterdiğini
beyan etmiş, PKK ile ilgisinin olmadığını, Benim aracılığımla doğrudan alınan personel yoktur.
Meclisin verdiği kararla personel alınır. Personellerin Savur veya bismil ilçesinden olup
olmadığını bilmiyorum. Bismil İlçesinden kimsenin de olduğunu bilmiyorum. Mardin
Milletvekili Gürselen Yıldırım ve partililer ile birlikte kendi köyüne gitmiştik. Gitmemizdeki
amaç taziye amaçlıydı. Ben Durusu'ya hiç gitmedim. Kimseyle görüşmedim. Ben Durusu'da
Mehmet Sait Tuncel'i bıraktım. Daha doğrusu aracı Abdulkadir sürüyordu. O da hanife'nin
yanına gideceğinden bahsetti. Biz onu bıraktıktan sonra Savur merkeze geri döndük. Taşlık,
Yazır ve Soylu mahalleleri arasındaki karayolu bakımı büyükşehir'e aittir. Konuyla ilgili olarak
Savur ilçesi Soylu Jandarma karakoluna beyanda bulundum. Ancak ifadem alınmadı. Alınan
resmi izinle MArdin Büyükşehir Belediyesine ait araçla bu yolda çalışma yapıldı.Kreder
operatörü Hasan Olcay'dır. Ancak Mardin büyükşehir belediyesi bünyesinde çalışıyor. halk

meclisi toplantısına katılmadım. Ancak belediyenin çalışmaları kapsamında köylere gittiğimiz
olmuştur. Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsın 23.03.2016 tarihinde mardin TEM
Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde; “BEN SAVUR KIRSALINDA BULUNDUĞUM SÜREDE
SAVUR BÖLGESİNDE HALKLA İLİŞKİLER VE MİLİS ÖRGÜTLEME ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜM.
BURADA SAVUR BELEDİYESİNDE ÇALIŞTIĞINI BİLDİĞİM OSMAN (KİLOLU, 40-45 YAŞLARINDA,
SAVURLU) İSİMLİ ŞAHISLA İRTİBATA GEÇİYORDUK, BİZ SAVUR İLÇESİNDE ÖRGÜTE MİLİSLİK
YAPACAK KİŞİLERİN İSİMLERİNİ ONA VERİYORDUK. ONA BU KİŞİLERİ BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR
GÖSTERECEKSİN. MAAŞLARINI VERECEKSİN AMA İŞE GELMEYECEKLER BİZE MİLİSLİK
YAPACAKLAR DİYEREK TALİMAT VERİYORDUK” şeklinde ifade verdiği,
PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsa 24.03.2016 tarihinde Mardin TEM
Şube Müdürlüğünde yaptırılan fotoğraf teşhisinde; “BANA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ 227
NOLU FOTOĞRAFTAKİ ŞAHSI OSMAN OLARAK TANIRIM. SAVURLU’DUR. MİLİSLİK YAPAR. BU
ŞAHSI SAVUR KIRSAL ALAN SORUMLUSU HEBUN KOD BU ŞAHSI KIRSAL ALANA ÇAĞIRDI,
BELEDİYE’YE NE ZAMAN İŞÇİ ALINACAĞI SORULDU VE AKTİF OLARAK MİLİSLİK YAPANLARIN
VE CEZAEVİNDE OLAN MİLİSLERİN YAKINLARININ LİSTESİ VERİLDİ, BU ŞAHISLARI İŞE ALIP
MAAŞ ÖDENMESİ ANCAK BU ŞAHISLARIN İŞE GİTMEYECEĞİ ŞEKLİNDE TALİMAT VERDİ. BU
ŞAHIS TA TAMAM DİYEREK LİSTEYİ ALDI. BU ŞAHSIN AÇIK KİMLİK BİLGİLERİNİN OSMAN OK
(T.C:24188418938) OLDUĞUNU BURADA SİZLERDEN ÖĞRENDİM” şeklinde beyanı ve fotoğraf
teşhisinin olduğu tespit edilmiştir.
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
…
ŞÜPHELİ O. O. İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:
Abdulkadir TURAY isimli şahsın alınan ifadesinde: Savur Belediyesinde asgari ücretle temizlik
işçisi olarak çalıştığını beyan ettiği, ancak bu şahsın aktif olarak mahallelerde (köy) ve kırsal
alanlarda farklı araçlarla gezerek yerel gazetecilik adı altında güvenlik kuvvetlerinin
faaliyetlerini takip ettiği, güvenlik kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında işbirlikçi şahıslardan
almış olduğu bilgileri haber yaparak örgütsel sitelere vererek örgüt mensuplarını dolaylı
olarak bilgilendirdiği, belediyedeki temizlik işine gelmeden belediyeden maaş aldığına yönelik
istihbari bilgiler alındığı, bu konunun Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde
ifade veren ve teşhis yapan Bahattin isimli PKK/KCK Terör örgütü mensubunun beyanlarını
desteklediği değerlendirilmektedir.
PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Anayasasının (KCK Sözleşmesi) 17’nci Maddesinde
tanımı yapılan “Halk Meclisi” ile ilgili PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından bazı
yerlerde ilan edilen ve edilecek olan sözde Öz Yönetim/Özerklik kapsamında devlet
kurumlarına alternatif olarak sözde Mahalle/Köy Meclislerinin oluşturulduğu, Savur İlçesi
Mahallelerinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi seçimlerine ve toplantılarına
katıldığı, Artuklu ve Savur ilçeleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü

mensupları ve işbirlikçileri ile irtibatlı olduğu, örgüt mensupları tarafından “MOTOR
BOZULDU GEL YAP” şeklinde şifreli olarak görüşmeye çağrıldığı, güvenlik kuvvetlerince
yapılan operasyonel faaliyetleri ve sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek maksadıyla
30.03.2016 tarihinde Savur belediye başkanı ve işbirlikçi şahıslar ile birlikte (1 Minübüs ve 3
Taksi) Nusaybin ilçesine gittikleri, bu tür etkinliklere ve örgüt mensubu cenazelerine
katıldıkları anlaşılmıştır.
9.Ş.

T.

ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : 6136 Sayılı Kanuna Muhulefetten 1 Adet suç kaydı olduğu tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
Şüpheli Ş.
T.
isimli şahıs alınan ifadesinde; suçlamayı kabul etmemiş,Kızım Sultan'ın
örgüte katıldığına ilişkin bilgim yoktur. Kayıp olduğuna dair karakola başvuru yapmıştım.
Kızımın örgüte katıldığına dair bilgi sahibi değildim. 15/04/2016 tarihinde Alanya'daydım.
Benim oğlum Alanya'da ikamet ettiği için onun yanına gitmiştim. M.
C.
d.
'dir.
İşimiz düştüğünde kendisiyle irtibata geçiyoruz. Bu kişiyle ya bir ya da iki sefer irtibata
geçmişimdir.O. Ok'u tanırım. Yaklaşık 50 senelik tanışmışlığımız vardır. Benim traktörüm
bozulmuştu. Kendisini çağırdım. Kendisi de gelmedi. Bende başka birini çağırdım. Motorum
çalışmıyordu. Osman Ok'u çağırdım o da gelmedi. Yoldan geçen başka birine motoru
çalıştırdım. Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;
…

ŞÜPHELİ Ş.

T.

İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

….
BOTAN Saha Haftanin Alan muhaberecisi DİCLE Telsiz Çağrı Adlı örgüt mensubu ile Artuklu ve
Savur kırsal alanında faaliyet gösteren BARMAN Telsiz Çağrı Adlı PKK/KCK Terör Örgütü
mensuplarının 06 Kasım 2015 günü Saat 10.54-10.56 dakikaları arasında yapmış oldukları
telsiz görüşmelerinde; Ş.
T.
isimli şahsın kızı S.
T.
(TC:)’ın 2015 yılı içerisinde
PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katılması ile ilgili “S.
T.
, KOD NURŞİN
BERCEM, BABA ADI Ş. , KATILIM YILI 2015, ŞUTE (ŞENOCAK) KÖYÜNDENDİR” şeklinde
konuşmaların geçtiği ve kızı S.
T.
’ın PKK/KCK Terör örgütünün dağ kadrosuna
faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Anayasasının (KCK Sözleşmesi) 17’nci Maddesinde tanımı
yapılan “Halk Meclisi” ile ilgili PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından bazı
yerlerde ilan edilen ve edilecek olan sözde Öz Yönetim/Özerklik kapsamında devlet

kurumlarına alternatif olarak Mahalle/Köy Meclislerinin oluşrulduğu, Savur İlçesi Şenocak
Mahallesinde (köy) oluşturulan Mahalle/Köy Meclisi üyesi olduğu, mahalle meclisi
toplantıları yaparak alınan kararları alarak uyguladıkları, ikamet ettiği Savur ilçesi Şenocak
Mahallesi bölgesinde diğer şüphelilerle sürekli görüştüğü, Artuklu ve Savur ilçeleri kırsal
alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu ve örgüt
mensuplarının talimatları sonrasında işbirlikçi şahısları Şenocak Mahallesi bölgesine çağırarak
örgüt mensupları ile görüştürdüğü anlaşılmıştır.
10.Y. E.
ŞAHSIN GBT-UYAP VE ARŞİV TETKİKİNDE:
UYAP : Şahsın Uyap kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ARŞİV : Şahsın Arşiv kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
KİHBİ : Şahsın KİHBİ kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.
ŞAHIS HAKKINDAKİ İFADE VE TEŞHİSLER;
Şüpheli Y.
E.
isimli şahıs alınan ifadesinde; Savur İlçesi Sürgücü Mahallesinde (köy)
ikamet eden Abdulkadir TURAY isimli şahsın, annesinin dayısının oğlu olduğunu ve gazetecilik
işi ile uğraştığını, Şenocak Mahallesi (köy) bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin yaptığı faaliyetler
hakkında bu şahsa haber yapması için bilgi verdiğini, 15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca
düzenlenen devriye faaliyetinde Şenocak Mahallesine gelen askerler hakkında Abdulkadir
TURAY isimli şahsa haber verdiğini, Abdulkadir TURAY’ın da kendisinden köy kahvesine
giderek olup bitenler hakkında bilgi almasını istediğini ancak kendisinin kahveye gitmediğini,
15.04.2016 günü saat 11:41:18’de yapmış oldukları telefon görüşmesinde; Şenocak Mahallesi
içerisindeki Yukarı Mahalle olarak bilinen yerde 5 adet askeri araç olduğunu bildirdiğini,
15.04.2016 günü saat 12:14:26’da yaptıkları görüşmede: Şenocak Mahallesinde bulunan
askerlerin mahallede bulunan taziye evine gelerek buradan Ziyaret olarak tabir ettikleri yerin
karşısında yeni yapılan evin bulunduğu istikamete doğru gittiklerini ve Davut isimli şahsın
evinde arama yapıp yapmadıklarını bilmediğini, sonrasında askerlerin İşgören Mahallesi
istikametine gittiklerini Abdulkadir TURAY isimli şahsa kendisinin bildirdiğini, amacının ise
askerlerin mahalleden ayrıldıkları hususunda haber vermek olduğunu,
15.04.2016 günü saat 17:46:50’de yapmış oldukları görüşmede: Kendisinin Sürgücü
Mahallesinden Şenocak Mahallesine giderken Şenocak Mahallesi yakınlarında kırmızı renkli
ve markasını bilmediği bir pikap aracın askerler tarafından durdurularak kontrol edildiğini ve
aracın yanında Sait isimli şahsında bulunduğunu görmesi üzerine Abdulkadir TURAY isimli
şahsı arayarak Sait isimli şahsın durumunu sorduğunu, “PARTİDEKİ SAİT” olarak kastettiği
kişinin uzaktan akrabası olan ve Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Üyesi olarak faaliyet
yürüten Mehmet Sait TUNCER isimli şahıs olduğunu, bu görüşmede askerlerin Şenocak
Mahallesinin başında (girişinde) bulunduklarını Abdulkadir TURAY’a kendisinin söylediğini,
15.04.2016 günü saat 18.00 sıralarında Yazır Mahallesi (köy) yakınlarında yol üzerine
PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen Mayın/EYP patlatılması sonucunda 4
askerin şehit edilmesi olayı hakkında bilgisinin olmadığını, bu olayı televizyondan izleyip
internette haber görmesi üzerine Abdulkadir TURAY’a haber verdiğini, ayrıca Diyarbakır
ilinde bulunan Nurşin KAVAK’ın düğününe gidip gitmeyeceklerini sorduğunu, Abdulkadir
TURAY’ın gelemeyeceğini söylemesi üzerine adını bilmediği ve eskicilik yapan bir şahsın

aracına binerek Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesine (köy) geldiğini ve buradan Diyarbakır
karayoluna kadar yaya olarak indikten sonra gelen araçlara binerek Diyarbakır iline gittiğini
beyan etmiştir.
Değerlendirme: 15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca Taşlık, Yazır, Kırkdirek Şenocak, İşgören
ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine düzenlenen devriye faaliyetine katılan personelin
faaliyetini tamamlayıp Soylu J.Krk.K.lığına dönüşünde Yazır Mahallesi yakınlarından saat
18.00 sıralarında geçiş yaptıkları sırada PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan
Mayın/EYP patlatılması sonucunda 4 personelin şehit olduğu, Yusuf ERAT isimli şahsın
Abdulkadir TURAY isimli şahısla 15.04.2016 günü saat 17.46.50’de yaptıkları görüşmede;
askerlerin Soylu Mahallesi istikametinden Şenocak Mahallesi istikametine giden karayolu
üzerinde Şenocak Mahallesinin girişinde bulunduklarını bildirdiği, meydana gelen olayda
Abdulkadir TURAY isimli şahsın güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini Yusuf ERAT isimli şahsa
takip ettirdiği ve bu şahıstan almış olduğu bilgileri bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK terör
örgütü mensupları ve işbirlikçilerine bildirmesi üzerine Soylu J.Krk.K.lığında görevvli bulunan
4 personelin şehit edilmesi olayının gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.)
CMK 135. MAD. KAPSAMINDA YAPILAN İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DİNLENMESİ İŞLEMİ
SONUCUNDA;

ŞÜPHELİ Y.

E.

İSİMLİ ŞAHIS HAKKINDA YAPILAN DEĞERLENDİRME:

Savur İlçesi Şenocak Mahallesi (köy) ve yakınlarındaki yerleşim yerlerinde güvenlik
kuvvetlerinin faaliyetlerini takip edip işbirlikçi şahıslar aracılığıyla örgüt mensuplarına
bildirilmesini sağladığı, Savur kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü
mensuplarının işbirlikçileri ile irtibatlı olduğu, şahsın terör örgütü işbirlikçileri tarafından
yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı, soruşturma kapsamında şahsın tutuklanmasının uygun
olacağı değerlendirilmektedir.
Değerlendirme: 15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca Taşlık, Yazır, Kırkdirek Şenocak, İşgören
ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine düzenlenen devriye faaliyetine katılan personelin
faaliyetini tamamlayıp Soylu J.Krk.K.lığına dönüşünde Yazır Mahallesi yakınlarından saat
18.00 sıralarında geçiş yaptıkları sırada PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan
Mayın/EYP patlatılması sonucunda 4 personelin şehit olduğu, Yusuf ERAT isimli şahsın
Abdulkadir TURAY isimli şahısla 15.04.2016 günü saat 17.46.50’de yaptıkları görüşmede;
askerlerin Soylu Mahallesi istikametinden Şenocak Mahallesi istikametine giden karayolu
üzerinde Şenocak Mahallesinin girişinde bulunduklarını bildirdiği, meydana gelen olayda
Abdulkadir TURAY isimli şahsın güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini Y.
E.
isimli şahsa
takip ettirdiği ve bu şahıstan almış olduğu bilgileri bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK terör
örgütü mensupları ve işbirlikçilerine bildirmesi üzerine Soylu J.Krk.K.lığında görevvli bulunan
4 personelin şehit edilmesi olayının gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.)
DOSYA KAPSAMINDA TOPLANAN DELİLLER
*Şahısların birbirleri ile irtibatlarını gösterir I2 analiz sonuçları dosyaya eklenmiştir.
*Türkcell'den gelen yazı cevabında flash bellek içerisindeki görüntünün yüklendiği saat ve ıp
bilgilerinin olduğu,

*29/07/2015 tarihinide Savur ilçesi Yaylayanı mahallesinde ikamet eden DBP Savur ilçe
başkanı Ş.
A.
'un evinde yapılan aramada ele geçirilen notta "Gülsüme Öztürk, Uğur
bizim eve gelip ben Elfan'ın meclisiyim, Barmanında meclisi benim, Uğur beni teşhir etmeyin
dedi, Gengigeye beni kaçırdılar kafama silah dayayarak beni tehdit ettiler beni arabadan
indirdikten sonra korkudan kendimi kaybettim sonrada beni meclise çağırıp onurumu
çiğnediler kaçıranlar Haydo u Bela ve Uğur yakın beni sürekli takip ediyor" şeklinde not
olduğu, şahsın müşteki olarak alınan beyanında ismi geçen şahıslarla kanalizasyon patlağı
konusunda aynı araca bindiğini ve bahsi geçen Gengi mezrasına gittiğini ifade etmiş şikayetçi
olmadığını beyan etmiştir. G.
Ö.
'ün alınan beyanında da bahsi geçen olayı
hastalığından dolayı hatırlamadığını ifade etmiştir.
*M. S.
K.
'un alınan beyanında D.
T.
'in S. K.
isimli komşusunun
olmadığını, kendisinin herhangi bir kaynak işi olmadığını, M.
C.an isimli şahsı
tanımadığını, yemliğinin tamiri için D.
T.
ile iletişime geçmediğini ifade ettiği,
*S
D.
'in alınan beyanında, kendisi ve azalarının çözüm sürecinde Şenocak
mahallesinde oluşturulan mahalle ve köy meclisince alınan kararları uygulamadıklarını,
sözkonusu meclislerin tüm köylerde oluşturulmak istendiğini, toplantıya davet edildiğini
ancak katılmadığını komisyonda D. T.
, N.
A.
isimli şahısların bulunduğunu, D.
T.
'in S. K.
isimli komşusu olmadığını ifade ettiği,
*G.
Y.
alınan beyanında, Abdulkadir Turay'ın Savur belediyesinde çalıştığını ve
gazetecilik yaptığını söylediğini ifade ettiği,
*Gizli tanık ARİF beyanında; O.
O.
'un 1990 yıllarında köylerinin boşaltılması
sonrasında PKK/KCK terör örgütüne katıldığını bir yıl dağda kaldığını, şuan SAvur
belediyesinde eş başkan olduğunu terör örgütüne eleman temin etmeye çalıştığını,
gösterilen fotoğrafta elinde kaleşnikof silah olan leşker kıyafetli kişinin O.
O.
olduğunu,
H
Ö.
ile seçimlerde birçok köye birlikte gittiklerini, kendisinin terör örgütüne
eleman temin ettiğini, örgüte erzak ve malzeme temin ettiğini,
Mehmet Sait Tuncer'in örgüt adına köylerde toplantılar yaptığını, vatandaşları canlı kalkan
olarak Nusaybin Bagok kırsalına götürdüklerini , bölgede bulunan örgüt mensuplarını bir
yerden başka yere nakil işlemlerini yaptığını,
Savur Soylu karakoluna ait zırhlı araca yapılan saldırının gazeteci olarak bilinen Abdulkadir
Turay, Y.
E.
ve örgütün kırsal alanında bulunan mensupları tarafından
gerçekleştirildiğini, Yusuf'un çoban olmadığı halde son bir ay sıkça patlama yerine gidip
geldiğini halen cezaevinde olduğu için örgüt tarafından ailesine yardım yapıldığını ifade ettiği,
*Osman Ok hakkında dosyaya konulan fotoğrafın incelemeye gönderildiği rapor sonucunun
bilahare dosyasına ibraz edileceği,
*Abdulkadir Turay'ın adresinde ele geçirilen flaş bellek içerisinde yapılan incelemede
15/04/2015 günü Soylu Jandarma Karakolu zırhlı aracına yapılan saldırının görüntülerinin
olduğu, Abdulkadir Turay'da ele geçirilen ajandanın ölen örgüt mensuplarına ait
bilgilendirme notlarının olduğu, 25 Mart 2015-18 Şubat 2015-15 Temmuz 2013 tarihli
facebook paylaşımlarında terör örgütü lehine propaganda içeriklerinin olduğu,
*Sait Başkan adlı facebook sayfasından M.
S.
T.
'in 6 Şubat 2015 tarihli
paylaşımında sürgücü ve çevre köyleri kominleri ilan edildi, 3 ocak 2016 tarihli Cizreye
giderken askerler tarafından engellendi, 21 Mart 2015-18 Ocak 2014-19 Ocak 2014-23 Ocak
2014-11 Mart 2014-25 Nisan 2014-19 Şubat 2015 tarihli paylaşımlarında terör örgütü PKK ve
elebaşı Abdullah Öcalan paylaşımlarının olduğu ve terör propagandası içerdiği,

*S.
K.
alınan beyanında;2005 yılında evini yaptırdığı o tarihten sonra kaynak işi
olmadığını, M.
C.
isimli şahsı tanımadığını D T.
ile irtibata geçmediğini,
kendisinin bir ihtiyacı olması halinde kendi telefonundan işi yapacak kişiyi arayabileceğini
bunun için aracıya söylemesine gerek olmadığının ifade ettiği,
*N.
Ş.
alınan beyanında; yakın tarihte kaynak işi yaptırmadığını, 2 yıl önce Bismilde
bulunan kaynakçı ile iletişime geçerek bir kaynak işi yaptırdığını, M.
C.
isimli şahsı
tanımadığını, D.
T.
'i bu şahısla irtibata geçmesi için aramadığını ifade ettiği,
*H.
Ö.
'ün 12 Haziran 2014 tarihinde ağit suruç mezarlığı önünde leşker kıyafetli
fotoğrafını facebook sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı, yine aynı şekilde Abdullah
Öcalan'a özgürlük baskısı olan yelekleri giymiş şekilde fotoğrafları Mart 2015 tarihinde
yayınladığı içeriklerin terör örgütü PKK lehine propaganda mahiyetinde olduğu,
*tanık H.
B.
A.
'nin alınan beyanında H.
Öz'ü Nusaybin Fırat
mahallesindeki karargaha gelen kişilerden olduğu yönündeki beyanı
*Y.
B.
'ın facebook sayfasından 2015 yılı nevruz kutlamaları esnasında organizasyon
yaptığı fotoğraflar, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarını astığı, 19 aralık 2014-8
Temmuz 2012selam kürdistanın dört parçasına selan canı pahasına savaşan gerillaya-23 ekim
2015 kürdistana dönüyorum-19 Kasım 2014 PKK armalı zırhlı araç fotoğrafı-25-28-31 Ocak
2016 tarihli Cizreye Sura sahip çıkalım- içerikli paylaşımlarının terör örgütü PKK lehine
propaganda içerdiği,
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME:
Şüpheli şahıslar hakkında uygulanan iletişimin denetlenmesi tedbiri kararları neticesinde
yapılan takipleri ve alınan istihbari bilgilerde birbirleri ile irtibatlı oldukları, Savur ilçesi kırsal
alanında faaliyet gösteren “PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ile irtibatlı
oldukları/görüştükleri, örgüt mensuplarına eleman ve erzak/malzeme temini yaptıkları,
ayrıca farklı bölgelerdeki (Nusaybin-Ömerli) terörist gruplar arasında örgüte katılım yapacak
olan eleman, erzak/malzeme ve içeriği tespit edilemeyen şifre/not aktarımını
gerçekleştirdikleri, güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini takip ederek örgüt yanlısı sitelere
vermek suretiyle PKK/KCK terör örgütü mensuplarına bilgi aktardıkları ve Savur kırsalında ki
örgüt mensuplarına bilgi vererek yol güvenlik kuvvetlerinin kullandıkları yol güzergahları
üzerine tuzaklanan Mayın/EYP düzenekli saldırı/eylem yapılmasına yardımcı oldukları,
(1)Abdulkadir TURAY isimli şahsın Abdulkadir TURAY isimli şahsın Savur Belediyesinde asgari
ücretle temizlik işçisi olarak çalıştığını ve aktif olarak mahallelerde (köy) ve kırsal alanlarda
farklı araçlarla gezerek yerel gazetecilik adı altında güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini takip
ettiği, güvenlik kuvvetlerinin faaliyetleri hakkında işbirlikçi şahıslardan almış olduğu bilgileri
haber yaparak örgütsel sitelere verip örgüt mensuplarını dolaylı olarak bilgilendirdiği,
belediyedeki temizlik işine gelmeden belediyeden maaş aldığına yönelik istihbari bilgiler
alındığı, (Bu konunun Mardin İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde ifade veren ve
teşhis yapan Bahattin isimli PKK/KCK Terör örgütü mensubunun beyanlarını desteklediği
değerlendirilmektedir.)
Savur ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ve işbirlikçileri
ile irtibatlı olduğu, işbirlikçi şahıslara güvenilk kuvvetlerinin faaliyetlerini takip ettirdiği, örgüt
talimatları doğrultusunda faaliyet gösterdiği, bölge genelinde yerel gazeteci olarak haber
topladığı, Mardin ili ve ilçeleri (köy) kırsal alanında güvenlik güçleri tarafından
yapılan/yapılacak olan faaliyetleri takip ederek elde ettiği bilgileri örgüt yanlısı sitelere verip
PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarına bilgi aktardığı, Sürgücü Mahallesindeki sözde
Mahalle/Köy Meclisi başkanı M.
C.
ile aynı mahallede ikamet eden M. S.
T.

ve Soylu Mahallesinde oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde faaliyet
gösteren Hamdullah ÖZ isimli şahıslarla birlikte hareket ettiği, gazetecilek kimliğini kullanarak
farklı araçlarla mahallelerde ve kırsal alanda gezerek PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının
barınma alanlarına gidip örgüt mensupları ile görüştüğü, erzak/malzeme, eleman ve not/bilgi
aktarımı yaptığı,
(15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca Taşlık, Yazır, Kırkdirek Şenocak, İşgören ve Karaköy
mahalleleri (köy) bölgesine düzenlenen devriye faaliyetine katılan personelin faaliyetini
tamamlayıp Soylu J.Krk.K.lığına dönüşünde Taşlık ve Yazır Mahalleleri arasındaki yola
PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca tuzaklanan Mayın/EYP düzeneğinin saat 18.00
sıralarında geçiş yaptıkları sırada patlatılması sonucunda Soylu J.Krk.K.lığında görevli 4
personelin şehit olduğu, Yusuf ERAT isimli şahsın Abdulkadir TURAY isimli şahısla 15.04.2016
günü saat 17.46.50’de yaptıkları görüşmede; askerlerin Soylu Mahallesi istikametinden
Şenocak Mahallesi istikametine giden karayolu üzerinde bulunduklarını bildirdiği, meydana
gelen olayda Abdulkadir TURAY isimli şahsın güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini Yusuf ERAT
isimli şahsa takip ettirdiği ve bu şahıstan almış olduğu bilgileri bölgede faaliyet gösteren
PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerine bildirmesi üzerine Soylu J.Krk.K.lığında
görevli bulunan 4 personelin şehit edilmesi olayının gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.)
(2)M. S
T.
isimli şahsın yapılan takibinde kırsal alana giderek örgüt mensupları ile
görüştüğü ve örgüt talimatları doğrultusunda hareket ettiği, terörist gruplar arasında
erzak/malzeme ve şifre/not aktarım işlerini Sürgücü Mahallesinde ikamet eden sözde
mahalle/köy meclisi başkanı M.
C.
ve yerel gazateci olarak faaliyet gösteren
Abdulkadir TURAY isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdikleri,
PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsa 24.03.2016 tarihinde Mardin TEM Şube
Müdürlüğünde yaptırılan fotoğraf teşhisinde: “Kendisine gösterilen 18 nolu fotoğraftaki
şahsın ismini bilmediğini, bu şahsın milislik yaptığı, Savur kırsal alanına gelerek örgüt
mensuplarından İran uyruklu WELAT Kod ve HEBUN Kod isimli örgüt mensupları ile
görüştüğünü, Sürgücü’de Mahalle Meclisinde yer aldığını, Sürgücü Karakoluna Eylem için
keşif çalışması yaptığı, örgüt mensuplarının gizli haberleşmesini sağlamak için not ve pusula
aktarımı yapardı. Sizden açık kimlik bilgilerinin M. S.
T.
(TC.
) olduğunu
burada öğrendim” şeklinde beyanı ve fotoğraf teşhisinin olduğu,
(3)O. O.
isimli şahsın Savur kırsalındaki PKK/KCK Terör örgütü mensupları ile görüştüğü
ve almış olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettiği, ayrıca örgüt mensuplarına
erzak/malzeme temini yaptığı ve örgüt mensupları ile işbirliği içerisinde olduğu,
PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsın 23.03.2016 tarihinde Mardin TEM Şube
Müdürlüğünde alınan ifadesinde; “Savur ilçesi kırsalında faaliyet gösterdiği dönemde Savur
Belediyesinde çalışan Osman (Kilolu, 40-45 Yaşlarında, Savurlu) isimli şahısla irtibata
geçtiklerini, Savur İlçesinde örgüte milislik yapacak kişilerin isim listelerini bu şahsa verip
bunları belediyede çalışıyor göstermesini ve maaşlarını vermesini ancak işbirlikçi olan
şahısların işe gelmeyip örgüt mensuplarına milislik/işbirlikçilik yapacakları” ile ilgili talimat
verdiklerini beyan ettiği,
PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsa 24.03.2016 tarihinde Mardin TEM Şube
Müdürlüğünde yaptırılan fotoğraf teşhisinde; “Bana göstermiş olduğunuz 227 nolu
fotoğraftaki şahsı Osman olarak tanırım, Savurlu’dur ve milislik yapar. Savur kırsal alan
sorumlusu HEBUN Kod bu şahsı kırsal alana çağırarak, Belediye’ye ne zaman işçi alınacağını
sorup aktif olarak milislik yapanların ve Cezaevinde olan milislerin yakınlarının isim listesini
verdi, bu şahısları işe alıp maaş ödenmesi ancak bu şahısların işe gitmeyeceği şeklinde

talimat verdi. Bu şahıs ta tamam diyerek listeyi aldı. Şahsın açık kimlik bilgilerinin O.
OK
(TC:
) olduğunu burada sizlerden öğrendim” şeklinde beyanı ve fotoğraf teşhisinin
olduğu,
Sürgücü Mahallesinde (köy) ikamet eden ve yerel gazetecilik işi ile uğraşan Abdulkadir TURAY
isimli şahsın Savur İlçesi Belediyesinde asgari ücretle geçici temizlik işçisi olarak çalıştığını
beyan ettiği, ancak şahıs hakkında yapılan araştırmada Savur Belediyesinde temizlik işine hiç
gitmediği ve devamlı olarak mahalleleri ve kırsal alanı gezerek haber yaptığı tespit edilmiştir.
(PKK/KCK terör örgütü üyesi Bahattin isimli şahsın 24.03.2016 tarihindeki beyanında
belirtmiş olduğu milis/işbirlikçi şahısların Belediyeye kayıt yapılarak işe gitmeyecekleri ve bu
şahıslara maaş ödemesi yapılacağı hususunu doğruladığı değerlendirilmektedir.)
(4)Ş. T.
isimli şahsın Savur İlçesi Şenocak Mahallesinde (köy) oluşturulan Mahalle/Köy
Meclisi üyesi olduğu, mahalle meclisi toplantıları yaparak alınan kararları alarak uyguladıkları,
ikamet ettiği Savur ilçesi Şenocak Mahallesi bölgesinde diğer şüphelilerle sürekli görüştüğü,
Artuklu ve Savur ilçeleri kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensupları
ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının talimatları sonrasında işbirlikçi şahısları Şenocak
Mahallesi bölgesine çağırarak örgüt mensupları ile görüştürdüğü, kızı S. T.
(TC:
)’ın 2015 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı ve halen
örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği,
(5)Y. E.
isimli şahsın Savur İlçesi Şenocak Mahallesi (köy) ve yakınlarındaki yerleşim
yerlerinde güvenlik kuvvetlerinin faaliyetlerini takip edip işbirlikçi şahıslar aracılığıyla örgüt
mensuplarına bildirilmesini sağladığı, Savur kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör
Örgütü mensuplarının işbirlikçileri ile irtibatlı olduğu, şahsın terör örgütü işbirlikçileri
tarafından yapılan örgütsel etkinliklere katıldığı, (15.04.2016 günü Soylu J.Krk.K.lığınca Taşlık,
Yazır, Kırkdirek Şenocak, İşgören ve Karaköy mahalleleri (köy) bölgesine düzenlenen devriye
faaliyetine katılan personelin faaliyetini tamamlayıp Soylu J.Krk.K.lığına dönüşünde Taşlık ve
Yazır Mahalleleri arasındaki yola PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarınca tuzaklanan
Mayın/EYP düzeneğinin saat 18.00 sıralarında geçiş yaptıkları sırada patlatılması sonucunda
Soylu J.Krk.K.lığında görevli 4 personelin şehit olduğu, Y. E.
isimli şahsın Abdulkadir
TURAY isimli şahısla 15.04.2016 günü saat 17.46.50’de yaptıkları görüşmede; askerlerin Soylu
Mahallesi istikametinden Şenocak Mahallesi istikametine giden karayolu üzerinde
bulunduklarını bildirdiği, meydana gelen olayda Abdulkadir TURAY isimli şahsın güvenlik
kuvvetlerinin faaliyetlerini Y. E.
isimli şahsa takip ettirdiği ve bu şahıstan almış olduğu
bilgileri bölgede faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerine
bildirmesi üzerine Soylu J.Krk.K.lığında görevli bulunan 4 personelin şehit edilmesi olayının
gerçekleştirildiği değerlendirilmektedir.)
(6)H. Ö.
: PKK/KCK Terör Örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından Savur ilçesi Soylu
Mahallesinde oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde faaliyet gösterdiği ve yapılan
toplantılara katılarak alınan kararları uyguladıkları,
Savur ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri
ile irtibatlı olduğu, örgüt talimatları doğrultusunda düzenlenen etkinliklere (Şırnak ili Cizre
ilçesinden başlayarak Diyarbakır ilinde son bulan terörist başı Abdullah ÖCALAN’a özgürlük
yürüyüşüne katıldığı ve yürüyüş süresince üzerine giydiği tişörtte Abdullah ÖCALAN’ın
resminin bulunduğu, ayrıca Cizre ilçesi ve Nusaybin Bagok Dağı bölgesine güvenlik
kuvvetlerine karşı canlı kalkan olmak maksadıyla gittiği) katıldığı,

Etkisiz hale getirilen PKK/KCK terör örgüt mensupları için düzenlenen cenaze etkinliklerine
katıldığı, halkı örgütsel etkinliklere katılım yapmaları için yönlendirerek örgüt propagandası
yaptığı, sosyal paylaşım sitelerinde örgütsel içerikli paylaşımlarının olduğu tespit edilmiştir.
(7)M. Ö.
; PKK/KCK Terör Örgütü ile iltisaklı şahıslar tarafından Savur ilçesi Sürgücü
Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde M.
E.
isimli
şahıstan sonra Eş Başkan olarak faaliyet gösterdiği, Sürgücü Mahallesindeki sözde
Mahalle/Köy Meclisi toplantılarını organize ederek kadınların katılım yapmalarını sağladığı,
yapılan toplantılarda alınan kararları uyguladığı, oğlu A. Ö.
in PKK/KCK/YPG terör
örgütünün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği ve zaman zaman telefonla irtibat kurdukları,
30 Mart 2016 günü saat 22.04.41’de ismi tespit edilemeyen bir bayan şahısla yaptığı telefon
görüşmesinde bayan şahsın; “ADI NEYDİ EVDEKİ İSMİ NEYDİ, SOYADINIZ NEY SOYYADINIZ,
ONUN OĞLU DEDİ ADI NEY BURADİK ADI NEYDİ DEDİM, VALLA BEN BİLMİYORUM DEDİM
DEDİ, KÜNYESİ NE VALLA BİLMİYORUM DEDİM DEDİ YAŞI KAÇTI” dediği, Mevlüde ÖKMEN’in
ise “EVDEKİ İSMİ KİMLİKTE ATA ÖKMEN, ORADAKİ HABAT HA, ONLARIN YANINDA HABAT
SERDEM, YAŞI 22, GİTTİĞİNDE 20 YAŞINDAYDI, EVET HALASININ OĞLUNUN İSMİNİDE
KENDİNE ALMIŞ, AMCASININKİ HALASININKİ İLE BERABER ALMIŞ HA, HER İKİ İSMİ ALMIŞ O”
dediği tespit edilmiştir. (M. Ö.
isimli şahsın oğlu A. Ö.
in yaklaşık 2 yıl önce
PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı, karşıdaki işbirlikçi bayan şahsın konuyu
görüşeceği şahıslara vermek üzere M.
Ö.
’in oğlu A.
Ö.
hakkında bilgi
istediği değerlendirilmektedir.)
M.
Ö.
’in PKK/KCK/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet
gösteren Vahit SEVİM isimli örgüt mensubu ile oğlu A.
Ö.
hakkında telefon
görüşmeleri yaptığı, PKK/KCK terör örgütünün talimatları doğrultusunda yapılan etkinliklere
katıldığı, güvenlik kuvvetlerinin operasyonlarına engel olmak maksadıyla “CANLI KALKAN”
olarak Nusaybin ilçesi Bagok Dağı ve farklı yerlere giden grubun içerisinde bulunduğuna
ilişkin bilgiler alınmıştır.
(8)N. A.
; N.
A.
isimli şahsın PKK/KCK terör örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından
Savur ilçesi Şenocak Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi Başkanı
olduğu, mahalle meclisi toplantılarını organize ettiği ve yapılan toplantılarda mahalle ile ilgili
kararlar alıp uyguladığı, Savur ilçesi Şenocak Mahallesi kırsal alanında faaliyet gösteren
PKK/KCK terör örgütü mensupları ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının talimatları
sonrasında işbirlikçi şahısları şifreli bir şekilde Şenocak Mahallesi bölgesinde örgüt
mensupları ile görüşmeye çağırdığı,
09 Aralık 2015 tarihinde Ömeryan kırsalında (Ömerli-Nusaybin) yapılan operasyonda etkisiz
hale getirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının üzerinde ele geçirilen dökümanlarda,
örgüt mensupları veya diğer işbirlikçi şahıslar tarafından kırsal alana telefon ile
çağrıldıklarında gelmeleri için işbirlikçi şahıslara ayrı ayrı telefon şifresi verildiğinin tespit
edildiği ve telefon görüşmelerini şifreli olarak yaptıkları,
13.04.2016 günü Saat: 22.55.32’de M.
S.
T.
isimli şahsın, N.
A.
isimli
şahısla yaptığı telefon görüşmesinde “NE YAPIYORSUN UYUDUN MU”, “ARABAN
(ANLAŞILMADI) DEDİM ARABAN BOZULDU MU”, “BEN GELDİM KÖTÜ OLDUM DEDİK GERİ
DÖNELİM”, “YOK VALLA KİMSE YOK”, “BİZ ORDAYDIK KİMSE GELMEDİ”, “YAPABİLİRİM GERİ
DÖNMEYİDE” dediği, Naci ARSLAN’ın ise “YOK EVDEYİM”, “EVET ORAYA GELDİ BOZULDU
NEREYE GİDİYORSUN”, “BİRBİRİNİZİ GÖRDÜNÜZ MÜ”, “GEREK Kİ HASO GELECEKTİ”, “VALLA
DEDİ GEREK Kİ HASO GELECEKTİ YİNE DÖNSEYDİN İYİ OLURDU”, “GERİ DÖN ORAYA GİT GERİ
GEL” dediği tespit edilmiştir. (M.
S.
T.
’in PKK/KCK Terör Örgütü mensupları ile
görüşmek için Sürgücü Mahallesinden (köy) Şenocak Mahallesi (köy) bölgesine gittiği fakat

görüşemediğinden dolayı N. A.
’ı Saat:22.55.32’de telefonla aradığı ve “KİMSEYİ
GÖRMEDİĞİNİ” söylediği, N. A.
’ın İSE “GEREKKİ HASO GELECEKTİ, GERİ DÖN ORAYA GİT
GERİ GEL” diyerek Mehmet Sait TUNCER’i görüşmeye çağırdığı değerlendirilmektedir. Bu
görüşmede M.
S.
T.
’in GSM hattının sinyal bilgilerinin takibinde Savur ilçesi
Şenocak Mahallesi (köy) bölgesinde bulunduğu tespit edilmiştir.)
02.05.2016 günü Saat: 20.20.02’de N.
A.
isimli şahsın, Abdulkadir TURAY isimli
şahsı cep telefonu ile aradığı ve “BENİ TANIDIN MI”, “YİNE ESKİSİ GİBİ GELİRSİN” dediği,
Abdulkadir TURAY’ın ise “EVET TANIDIM SENİ”, “TAMAM” dediği tespit edilmiştir. (Naci
ARSLAN isimli şahsın Savur kırsalında faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü
mensuplarından almış olduğu talimatlar sonrasında, Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinde (köy)
ikamet eden Abdulkadir TURAY isimli şahsı görüşmek için Şenocak Mahallesine (köy) çağırdığı
değerlendirilmektedir. Bu görüşmeden sonra Abdulkadir TURAY’ın GSM hattının sinyal
bilgilerinin takibinde Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinden (köy) Şenocak Mahallesi (köy)
bölgesine gittiği tespit edilmiştir.)
03.05.2016 günü Saat:20.01.55’de Naci ARSLAN isimli şahsın, M.
S.
T.
isimli
şahsı cep telefonu ile aradığı ve “GEL SENLE BERABER GELEN ARKADAŞLARINLA GEL,
ŞENOCAĞA GELİN BİR ÇAY İÇELİM” dediği, M.
S.
T.
’in ise “HI TAMAM
TAMAM” dediği tespit edilmiştir. (N.
A.
isimli şahsın Savur kırsalında
faaliyet gösteren PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarından almış olduğu talimatlar sonrasında,
Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinde (köy) ikamet eden M.
S.
T.
isimli şahsı
görüşmek için Şenocak Mahallesine (köy) çağırdığı değerlendirilmektedir. Bu görüşmeden
sonra M.
S.
T.
’in GSM hattının sinyal bilgilerinin takibinde Savur ilçesi
Sürgücü Mahallesinden (köy) Şenocak Mahallesi (köy) bölgesine gittiği tespit edilmiştir.)
(9)Davut TEKİN; PKK/KCK terör örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından Savur ilçesi Şenocak
Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi içerisinde faaliyet gösterdiği,
mahalle meclisi toplantılarına katılarak alınan kararları uyguladığı, Savur ilçesi Şenocak
Mahallesi (köy) kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensuplarının, farklı
mahallelerden (köy) görüşmeye çağıracakları şahısları, Şenocak Mahallesindeki işbirlikçi
şahıslar vasıtasıyla cep telefonu ile aratarak yanlarına çağırdıkları, işbirlikçi şahısların deşifre
olmaması ve kendi faaliyetlerinin tespit edilmemesi için her görüşmede mümkün olduğunca
Şenocak Mahallesinden farklı işbirlikçi şahısları kullandıkları,
09 Aralık 2015 tarihinde Ömeryan kırsalında (Ömerli-Nusaybin) yapılan operasyonda etkisiz
hale getirilen PKK/KCK terör örgütü mensuplarının üzerinde ele geçirilen dökümanlarda,
örgüt mensupları veya diğer işbirlikçi şahıslar tarafından kırsal alana telefon ile
çağrıldıklarında gelmeleri için işbirlikçi şahıslara ayrı ayrı telefon şifresi verildiğinin tespit
edildiği ve telefon görüşmelerini şifreli olarak yaptıkları,
17.02.2016 günü saat 20.38.19’da Davut TEKİN isimli şahsın M. C.
isimli şahsı telefon
ile aradığı ve “BEN DAVUT’UM DAVUT” dediği, M. C.
’ın “SEN BENİ ARADIN” dediği, D.
T.
’in “HI BEN SENİ ARADIM BİRİLERİ DEDİ KAYNAĞIMIZ MI VAR BİLMEM NEY”
dediği, M.
C.
’ın ise “HI TAMAM DAVUT ARKADAŞ” dediği, bu görüşmelerden sonra
M.
C.
isimli şahsın M.
S.
T.
’i aradığı ve “NERDE OLDUĞUNU VE GELİP
GELEMEYECEĞİNİ” sorduğu, M.
S.
T.
’in ise “SAVUR’DA OLDUĞUNU VE
GELEMEYECEĞİNİ” söylemesi üzerine M. C.
’ın, Şenocak Mahallesi bölgesine gitmek
için S. C.
’ı telefonla aradığı tespit edilmiştir.(Haber kaynak ve vasıtalarından Murat CAN
isimli şahsın, S.
C.
ve A. A.
isimli şahıslarla birlikte PKK/KCK terör örgütü
mensupları ve işbirlikçileri ile görüşmek üzere Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinden (köy)
Şenocak Mahallesi (köy) bölgesine gittiklerine yönelik bilgi alınmıştır. M. C.
’ın GSM

hattının sinyal bilgilerinin takibinde Savur ilçesi Sürgücü Mahallesinden (köy) Şenocak
Mahallesi (köy) bölgesine gittiği tespit edilmiştir.)
Davut TEKİN isimli şahsın kızı S.
T.
(TC:
)’in 2015 yılı içerisinde PKK/KCK
terör örgütünün dağ kadrosuna katılım yaptığı ve halen örgütün dağ kadrosunda faaliyet
gösterdiğine yönelik bilgiler alınmıştır.
(10Y. B.
; PKK/KCK terör örgütü ve iltisaklı şahıslar tarafından Savur ilçesi Pınardere
Mahallesinde (köy) oluşturulan sözde Mahalle/Köy Meclisi Başkanı olarak faaliyet gösterdiği,
mahalle meclisi toplantılarını organize ettiği, yapılan toplantılarda mahalle ile ilgili kararlar
alıp uyguladığı, Savur ilçesi kırsal alanında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları
ile irtibatlı olduğu ve kırsal alana giderek örgüt mensupları ile görüştüğü, örgütsel faaliyetlere
destek verdiği ve işbirlikçileri ile irtibatlı olduğu,
M.
C.
isimli şahsın 07.03.2016 günü Saat: 19.57.34’te M.
S
T.
ile
yaptığı telefon görüşmesinde M.
S.
T.
’i “TELEFONUMUN MESAJINI İPTAL ET
GEL” şeklinde uyararak yanına çağırdığı ve birlikte Sürgücü Mahallesinden (köy) Pınardere ve
Yeşilalan mahalleleri kırsal alanına gittikleri, M.
C.
isimli şahsın, Pınardere
Mahallesinde (köy) ikamet eden ve sözde mahalle/köy meclisi başkanı olan Yalçın BULGAN
isimli şahısla aynı gün Saat: 21.41.41’de yapmış olduğu görüşmede “SİZE YAKINIM DEDİM”,
“YEŞİLALAN TARAFINDAN GELİYORUM”, “GEL BEN YOLUN ÜSTÜNDEYİM GEL KÖYÜN
GİRİŞİNE GİRDİĞİNDE 100 METRE İLERİDE YOLUN ÜZERİNDEYİM” dediği ve görüşmeden
sonra şahısların buluştukları, aynı gün Saat: 21.52.08’de Savur kırsalında sorumlu düzeyde
faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensubu M.
R.
A.
’in Savur ilçesi
Çınarönü Mahallesinde (köy) ikamet eden abisi H. A.
’in, M. C.
’a “MERHABA EVE
GİDİN” şeklinde şifreli olarak mesaj ilettiği tespit edilmiştir. (H. A.
isimli şahsın GSM
hattının sinyal bilgilerinin takibinde Savur ilçesi Pınardere, Yeşilalan ve Ömerli ilçesi Çınaraltı
Mahalleleri (köy) bölgesinde bulunduğu, M.
C.
isimli şahsın GSM hattının sinyal
bilgilerinin takibinde Pınardere ve Yeşilalan Mahalleleri arasında bulunan kırsal alana gittiği,
muhtemelen bu bölgede PKK/KCK terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri ile görüştükleri
değerlendirilmektedir.)
Y.
B.
isimli şahsın örgüt talimatları doğrultusunda güvenlik kuvvetlerinin
operasyonlarına engel olmak maksadıyla “CANLI KALKAN” olmak için Nusaybin ilçesi Bagok
Dağı bölgesine gittiği ve bu tür eylemleri organize eden/katılan gruplar içerisinde bulunduğu
anlaşılmıştır.
Şüphelilerin Üst Aramasından elde edilerek el konulan dijital malzemeler incelemeye
gönderilmiş olup sonuçları ve tanzim edilecek inceleme tutanakları bilahare Soruşturma
Dosyasına eklenecektir.
Şüphelilerin örgüt adına suç işledikleri, örgüt mensubu şahıslar ile irtibatlı oldukları, örgütsel
emir ve talimat aldıkları yine terör örgütünün fikir ve eylem birlikteliği içinde hareket ettikleri
bir kısmının sosyal paylaşım sitelerinden yapmış oldukları yayın ile terör örgütünün
propagandasını yaptıkları İddia, ifade tutanakları ve dosyada yer alan diğer deliller itibariyle
şüphelilerin PKK/KCK/YPG Terör Örgütü üyesi olduğu ve üzerlerine atılı suçu işlediği
anlaşıldığından;
Yargılamalarının mahkemenizce yapılarak yazılı sevk maddeleri gereğince cezalandırılması
haklarında TCK 53 maddesinde yer alan hak yoksunluklarının uygulanması TCK 63 madde
gereği tutukta ve gözaltında geçen sürenin verilecek cezadan mahsubu kriminale gönderilen
ve halen dönmeyen dijital materyallerin ve tape kayıtlarının cd' lerin delil olması nedeniyle
dosya içerisinde muhafazası, Adli emanetin 2015/935, 2016/344-490-515-592-629 sırasında

kayıtlı suç eşyalarının müsaderesi TCK 54 gereği kamu adına iddia ve talep
olunur.18/01/2017
e-imza
VURAL EKER 107605
Cumhuriyet Savcısı
NOT: MEHMET SALİH FİLİZ hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye
Olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir

