T.C.
VAN
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TUTUKLU
Soruşturma No
: 2017/4318 Soruşturma
Esas No
: 2018/4366
İddianame No : 2018/1194
İ D D İ A N A M E
VAN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- A.

A.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:03/04/2018 (1 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 2- A

B.

,

MÜDAFİİ
:Av. Görkem Çetinkaya
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:03/04/2018 (1 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 3- A.

P.

MÜDAFİİ
: Av. Kemal Tibelik
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:03/04/2018 (3 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 4- Ç. K.

,

MÜDAFİİ
:Av. Semih Tunç
SUÇ :Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:03/04/2018 (1 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 5- F.

B.

MÜDAFİİ

:Av. Muhammed Öner

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:03/04/2018 (3 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 6- MEHMET DURSUN,

MÜDAFİİ
: Av. Erhan Çiftçiler
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
: 03/04/2018 (3 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 03/04/2018 VAN/MERKEZ
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/04/2018 (Halen Tutuklu)
ŞÜPHELİ

: 7- S. T.

,

MÜDAFİİ
:Av. İrfan Tuner
SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
:30/03/2018 (1 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ :30/03/2018 VAN/MERKEZ
ŞÜPHELİ

: 8- Ş.

K.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
GÖZALTI TARİHİ
: 02/07/2018 (1 gün)
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 02/07/2018 VAN/MERKEZ
SEVK MADDELERİ
: Aşağıda gösterilmiştir.
DELİLLER
: Savunmalar, tape kayıtları, emanetler, nüfus ve sabıka kayıtları ile tüm dosya
kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak bir şekilde; Suriye, İran ve
Irak toprakları üzerinde, ‘Kürdistan’ olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist-Leninist ilkeler
doğrultusunda, bağımsız-birleşik-demokratik bir Kürdistan devleti kurmak amacıyla Abdullah
ÖCALAN liderliğinde 27.11.1978 tarihinde Diyarbakır-Lice-Fis (Ziyaret) Köyü’ nde PKK terör
örgütü kurulmuş ve Mart-Nisan 1984 tarihinde K.Irak-Zap Vadisinde silahlı mücadele kararı
alınarak, HRK (Hezen Rızgariye Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği/Kuvvetleri) adı altında
silahlı propaganda birlikleri (takımları) ve silahlı propaganda grupları (mangaları) şeklinde
yapılanmaya gidilerek 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırılar
gerçekleştirilmiştir.
Bugüne kadar verilmiş olan birçok ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay'ın yerleşik
birçok içtihatından da anlaşılacağı üzere; PKK/KCK terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak;

baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını
tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel
hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı
bozmak amacıyla kurulmuş olan ve bu amaçlar doğrultusunda birçok silahlı eylemler
gerçekleştirmiş ve bu tür eylemleri gerçekleştirmeye de devam eden örgüttür.
Pkk/Kck terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içinde faaliyet gösteren ÖSB (öz
savunma birlikleri ) içinde faaliyet yürüten şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar
kapsamında mahkeme kararıyla teknik takibi yapılan şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında;
Şüpheli A.
B.
Tape Kayıtları
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Şüpheli Mehmet DURSUN
Tape Kayıtları
-1 ve 60 arasındaki tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün lehine yoğun şekilde çalışan haber kanalı olan Dicle
Haber Ajansında görev aldığı, ilimizde meydana gelen ve terör örgütünün gençlik yapılanması
olan YDG-H tarafından düzenlenen, güvenlik güçlerine yönelik saldırıların yapıldığı yasadışı
sokak eylemlerine katıldığı, şühpelinin abartılı, terör örgütünü övücü ve güvenlik güçlerini
zorda bırakacak şekilde yanlı haberler yaptığı, yine PKK/KCK terör örgütünün güdümünde
faaliyet yürüten Sterk tv ve Nüce tv'ye telefonla bağlanarak Van ilinde BDP organizesinde
yapılan eylemleri ve akabinde çıkan yasadışı sokak olaylarını bildirdiği, gözaltına alınan
şahıslarla ilgili olarak sürekli yanlı haberler yaptığı, BDP içerisinde faaliyet yürüten şahıslara
bu gözaltılarla ilgili bilgiler verdiği ve bu şahısları yönlendirdiği, 28 nolu tapede Besra Taşkın
isimli şahısla yaptığı görüşmede halkın kitlesel eylemlerine polisin engel olduğunu, halkın

kitlesel olarak çoğalarak Abdullah Öcalan'ın elinin güçleneceğini, polisin yaptığı bu
engellemelerle sürecin sekteye uğrayacağını, aslında bu kitlesel olaylara polisin göz yumması
gerektiğini söylediği, 48 nolu tapede ise Sami isimli şahsa Hakkari Belediyesine ait resmi
plakalı aracın mühimmat ile yakalandığı bilgisini verdiği, 60 nolu tapede ise Çatak Belediyesi
eş başkanı Evin Keve ile yapılan görüşmede diğer eş başkanın hareketlerinden PKK/KCK terör
örgütünün rahatsız olduğunu ve istifasının istenilerek Kandile çağrılacağını belirttiği,
şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadroları ile irtibatlı olduğu ve PKK/KCK terör
örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü,
Terör örgütü Pkk nın sözde anayasası olarak nitelendirilen ve örgütün nihai hedefine
ulaşması noktasında hazırlanan KCK Sözleşmesinin 3. Bölüm Genel Organlar başlığı altındaki
14. Maddesinin; " Alan Merkezleri --- Yürütme Konseyi değişik faaliyet alanlarına göre beş
alan merkezi biçiminde örgütlenerek, çalışmalarını yürütür. Alan Merkezleri 7–13 üyeden
oluşur. Her alan merkezi üç kişilik koordinasyon tarafından yönetilir. Alan Merkezleri ayda bir
faaliyetleri, plan ve projeleri hakkında Yürütme Konseyi Başkanlığına rapor sunarlar. Kongra
Gel kararlarını ve Yürütme Konseyi genelgelerini uygularlar. Kendi çalışmalarını hazırladıkları
program ve yönetmeliklerine göre yürütürler. Bunların Yürütme Konseyi Başkanlığınca
onaylanması gerekir. Alan Merkezleri faaliyetlerinin özgünlüğüne göre ihtiyaç duyduğu kadar
alt komite örgütler. Ayrıca alan merkezleri, komiteler ve koordinasyonlar kendi alanlarında
çalışmaları etkin ve çok yönlü geliştirebilmek için ihtiyaca göre gerekli alt ve yan örgütler
oluşturur, ya da bu tür örgütlerle ilişkilenir. 1-İdeolojik Alan Merkezi Önderlik çizgisi
temelinde gereken teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesinden, kadro ve halk
eğitiminin sürdürülmesinden, kültür, sanat-edebiyat çalışmaların geliştirilmesinden,
propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden sorumludur.
KCK sisteminin tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirip yürütmesinden sorumlu kurumdur.
Görevlerini daha etkin ve başarılı yürütmek için kendini aşağıdaki komiteler biçiminde
örgütler.
a- Bilim-Aydınlanma Komitesi: Önderlik tarafından belirlenen felsefik-ideolojik hattın
uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Tarihin ve toplum yaşamının her alanına
ilişkin olarak farklı zeminlerde akademik örgütlülük temelinde yaygın ve derinlikli teorikentelektüel çalışmalar yürütür. Temel ideolojik mücadele kurumudur. Bilimsel çalışmalar
temelinde Kürdistan ve Ortadoğu aydınlanma hareketini geliştirir. KCK kadro ve çalışanlarının
eğitimini yürütür ve halkın demokratik eğitimini teşvik eder.
b- Kültür Komitesi: Edebiyat ve sanat çalışmalarını yürütmekle sorumludur. Kürt kültürünün
ve azınlık kültürlerin geliştirilmesi ve toplumun kültürel eğitiminin ilerletilmesi faaliyetlerini
yürütür. Kültür-sanat örgütlenmelerini geliştirir ve destekler.
c- Basın Komitesi: Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın
örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin
pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü
toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel
görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir
denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve
demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin
genelleşmesini hedefler....." şeklinde hükümler içerdiği,
Şüphelinin de bu maddede belirtilen Basın Komitesi yapılanması içerisinde, sözde legal
görünüm altında Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü hedef alan terör örgütü

PKK adına faaliyet yürüttüğü, kullanımındaki facebook hesabından 12.11.2017 tarihinde
"Kürdistan'da 7.2 şiddetinde deprem.." başlıklı haberi paylaştığı, PKK/KCK terör örgütünün
kırsal kadroları ile irtibatlı olduğu ve eylemini örgüt hiyerarşisi dışında gerçekleştirmesinin
mümkün olmadığı anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63. Md., TMK 5. Md.
uyarınca cezalandırılması gerektiği,
.
.
.
.
.
.
Şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması olan ÖSB (öz savunma birlikleri)
içerisinde faaliyet yürüttüğü, ilimizde meydana gelen ve terör örgütü gençlik yapılanması
YDG-H tarafından düzenlenen ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların yapıldığı yasadışı
sokak eylemlerine katıldığı, eylemlerin organizesinde yer aldığı, eylemlerde kullanılmak üzere
patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme tedarik ettiği, YDG-H içerisindeki şahıslara
örgütsel içerikli eğitimler vererek pkk/kck terör örgütünün kırsal kadrolarına katılım
artmasına ve eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütü Pkk nın sözde
anayasası olarak nitelendirilen KCK sözleşmesindeki alternatif yargılama faaliyeti yürüten
şahıslarla irtibatlı olduğu, şüphelinin bunun gibi eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde
bulunmaksızın gerçekleştiremeyecegi, dolayısıyla eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 54, 58/9,
63. Md., TMK 5. Md. uyarınca cezalandırılması gerektiği anlaşılmış olup,
Şüphelilerin yargılanmalarının mahkemenizce yapılarak, eylemlerine uyan yukarıda yazılı
sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına, adli emanetin 2018/140 sırasında kayıtlı tape
ve CD'lerin dosyada delil olarak saklanmasına, 2017/808 sırasında kayıtlı delillerin TCK 54.
Maddesi uyarınca müsaderesine, gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin alacakları
cezalarından TCK 63. Maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi kamu adına iddia ve talep
olunur.02/07/2018

EMRAH GÜNGÖR 122433
Cumhuriyet Savcısı
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hakkında Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir.

