T.C.
VAN
4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO
DURUŞMA TARİHİ
CELSE NO

DURUŞMA TUTANAĞI
: 2018/368 Esas
: 04/12/2020
: 8.

BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
CUMHURİYET SAVCISI
KATİP

: Haydar Şaban KARAKÖSE 122320
: Şahin İŞ 170973
: Meral PARLAR 199236
: Mehmet Ali MERCANOĞLU 171156
: Rabia ORALI 257725

Hakimler Kurulu, Cumhuriyet Savcısı ile Zabıt Katibi Van 4. Ağır Ceza mahkemesine
özgü duruşma salonunda toplandı.
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Sanık Çiğdem Kaya'nın Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi segbis salonunda hazır
edildiği anlaşıldı.
Sanık Şerif Kara'nın Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi segbis salonunda hazır
edildiği anlaşıldı.
Sanıklar Serhat TÜNER ve Arafat PEYAN müdafii Av. İrfan TÜNER'in geldiği görüldü.
Sanık Mehmet DURSUN müdafii Av. Erhan ÇİFTÇİLER'in geldiği görüldü.
Sanık Çiğdem Kaya müdafii OCAS'tan Av. Taner KARAKUŞ'un yetkilendirdiği Av.
Erhan ÇİFTÇİLER'in geldiği görüldü.
Sanık Abdulvahap APAK müdafii Av. Rohat KURT'un geldiği görüldü.
Sanık Fırat BAŞKALA müdafi Av. Abdurrahim GÖZEGİR'in geldiği görüldü.
Sanık Şerif KARA müdafii OCAS'tan Av. Ferhat KARA'nın geldiği görüldü.
Sanık Ahmet Bozkurt müdafii Av. Ahmet KAYA'nın geldiği görüldü.
Sanık Fırat BAŞKALA müdafi Av. Abdurrahim GÖZEGİR'in yazılı savunma dilekçesi
sunmuş olduğu görüldü okundu, dosyasına konuldu.
Sanık Çiğdem Kaya müdafii OCAS'tan Av. Taner KARAKUŞ'un mazeret dilekçesi sunmuş
olduğu görüldü, okundu, dosyasına konuldu.
Sanık Çiğdem Kaya müdafii OCAS'tan Av. Taner KARAKUŞ'un yetki belgesi ibraz ettiği
görüldü, okundu, dosyasına konuldu.
Başka gelen yok. Açık yargılamaya başlandı.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki tutanaklar okundu.
CUMHURİYET SAVCISI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: 14/07/2020
mütalaamızı aynen tekrarla;
Sanık Ahmet BOZKURT
Tape Kayıtları
Sanığın pkk/kck terör örgütünün şehir yapılanması olan ösb (öz savunma birlikleri)
içerisinde faaliyet yürüttüğü ilimizde meydana gelen ve terör örgütü gençlik yapılanması ydg-h
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tarafından düzenlenen ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıların yapıldığı yasadışı sokak
eylemlerine katıldığı, eylemlerin organizesinde yer aldığı, ydg-h içerisindeki şahıslara örgütsel
içerikli eğitimler vererek pkk/kck terör örgütünün kırsal kadrolarına katılım artmasına yönelik
faaliyetlerde bulunduğu, sanığın görüşme ve mesajlaşmalarının örgütsel içerikli olduğunun
değerlendirildiği,
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 sanıklarla ilgili yürütülen soruşturma
kapsamında;
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka teknik takipli dosyadan takibi yapılan
Mehmet ORHAN (TC:20324012206) Hacı-Hemi oğlu, Hakkari 03.07.1994 doğumlu,
Hakkari-Merkez Yoncalı nüfusuna kayıtlı şahsın ilgili mahkeme kararına istinaden dinlenmesi
sonucunda yapılan görüşmelerinde 16.01.2014 günü Hakkari iline gideceği ve buradan da yasadışı
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına silahlı olarak faaliyet göstermek üzere katılacağı
değerlendirildiğinden şahsın Hakkari ilinde 17.01.2014 günü Hakkari ili Depin Polis Kontrol
Noktasında yakalandığı, yakalanan Mehmet ORHAN isimli şahsın Hakkari il Emniyet
Müdürlüğünde alınan şüpheli ifadesinde; kendisinin 2013-2014 eğitim öğretim yıl döneminde Van
merkezde bulunan Van Belediyesi tarafından açılmış olan, Eğitim Destek Evi Dershanesine
gittiğini, burada terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla tanıştığını ve bu yapılanma içerisinde
faaliyet yürütmeye başladığını, 17.01.2014 günü de terör örgütünün kırsal alanına başkaca
şahısları aktarım yapacak iken yakalandığını beyan ettiği, nitekim şüpheli Ahmet Bozkurt'un da
Eğitim çalışması adı altında yürütülen örgütsel toplantılara ilişkin görüşmelerinin bulunduğu, terör
örgütü Pkk elebaşısı hükümlü Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü olan 15 Şubat 2014
tarihinde "Vana yeni geldim ameddeydim. Yüz binler var yaw", " Çık gel. Elli bine yakın insan
yürüyo şuan" şeklinde mesajlar gönderdiği, terör örgütü Pkk ve elebaşısını övücü pankart, flama,
resim açılan, örgütü ve elebaşısını övücü nitelikte sloganlar atılan olaylara ilişkin tutanağın dosya
arasına alındığı, sanığın da bu eyleme katıldığının değerlendirildiği,
Ortam Dinleme Tutanağı
Van Cumhuriyet Başsavcılığının 2014-24 soruşturması ve Van 2 nolu Hakimliğinin (TMK
10 maddesi ile görevli) 04.01.2014 tarih ve 2014/111 D.iş. sayılı, BERÇEM-DİLO (K) DİLAN
SONSUZ isimli şahsın PKK/KCK Terör Örgütü üyeliği suçunu işlediği yönünde kuvvetli şüphe
bulunan ve başka suretle delil elde etme imkanı bulunmayan şüpheli şahısların faaliyetlerinin
önlenmesi deşifre edilmesi, suçlunun suç delilleri ile birlikte yakalanabilmesi ve grup içerisindeki
yapının deşifre edilmesi amacıyla kamuya açık yerdeki ve işyerindeki faaliyetlerinin teknik
araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı yapılması suretiyle fiziki takibin yapılması karara
istinaden yapılan çalışmalarda, 04.01.2014 günü Van ili Tuşba Bdp İlçe Binasında örgütsel toplantı
düzenleneceği bilgisi alınması üzerine gerekli tertibat alınarak ortam dinlemesi yapılmıştır. Alınan
ortam dinlemesinde Baran (k) Abdullah AYGÜN ve Dilan SONSUZ isimli şahısların idareciliğini
yaptıkları toplantıda genel olarak Yerel Seçimler için yapacakları çalışmalar hakkında konuşmalar
geçtiği, bu kapsamda mahallelerde komisyon1ar kurdukları, yapacakları çalışmaları Önderlik
olarak bahsettikleri Abdullah ÖCALAN'ın fikirleri üzerine şekillendirdikleri, bu kapsamda kurulan
meclislerden birisinin de Beyüzümü Komisyonu olduğu, bu komisyon adına toplantıya 8 şahsın
iştirak ettiği, şüpheli Ahmet BOZKURT'un da bu komisyonun sorumlularından olduğu, örgütsel
olan toplantı içerisinde sanık ile alakalı olan kısımların;
".....X ERKEK 21: önümüzdeki yerel seçimler için mahallede komisyonlar kuruluyor . aslında
gençlikteki arkadaşlar bu komitelerle beraber gezerlerse kadın arkadaşlara ulaşmak bence daha
kolay olur . çünkü seçim komisyonlarında daha.. heralde ali arkadaşta o komisyonun içinde seçim
komisyonları, mahalledeki komisyonlar her akşam her evde toplantılar olur yani bu önümüzdeki
süreçte daha sıklıkla olacaktır, bu şekilde arkadaşlar gençlikteki arkadaşlar yani seçim
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komisyonları ile beraber takip ederlerse kadın arkadaşlara ve diğer erkek arkadaşlara da
ulaşabileceğimizi düşünüyorum buda olabilir mesela.
DİLAN SONSUZ : beyüzümü ne düşünüyor ?
AHMET BOZKURT : beyyüzümü fikirlerimiz hep aynı diyeceğimiz birşey yok
DİLAN SONSUZ : heval mesela sizin mahallede .. arkadaşlar genç kadın arkadaşlar varmı ?
Ahmet BOZKURT :VAR
DİLAN SONSUZ :yani bizim ulaşabileceğimiz komiteye katabileceğimiz
Ahmet BOZKURT :ha katabileceğimiz., göremiyoruz ama toplantılara katılanlar var . DİLAN
SONSUZ :hangi toplantılara?
Ahmet BOZKURT :bu mahalle arasında seçim çalışması için toplantılar oluyor ya onun için
geliyorlar çağırıyoruz geliyorlar yani .
DİLAN SONSUZ :peki heval mesela böyle mahallelerde toplantılar oluyor diyelim ki seçim
komisyonlarında yada mahallelerde toplantılar oluyor ya heval yani siz altıntepe mahallesi olarak
katılıyorsunuz değilmi ? bu toplantılara ?
X ERKEK 10: ilk toplantı geçen hafta gerçekleştirildi. biz o zaman heralde delegeler felan seçildi,
çalış... arkadaşlar seçildi. bu toplantılarda ..
DİLAN SONSUZ : mahallede .. kadın arkadaşlar gelmişti.
X ERKEK 10: gelmişti
DİLAN SONSUZ :geldiler değilmi mesela heval beyüzümünde de geldiler değil mi ?
Ahmet BOZKURT :evet
DİLAN SONSUZ :heval.. yani mesela diğer kadın arkadaşlarla diyalog kuruyormuyuz? orada
mesela toplantı esnasında heval adım adım tartışmak mümkün olmuyor kendi kongremize..
komiteye dahil etmekten ziyade örgütlemek açısından heval. yani bu arkadaşa yaklaşma
istiyormuyuz heval.
X ERKEK 10: o toplantılarda şöyle bir sıkıntı da var yani kadın arkadaşlar ayrı odada erkek
arkadaşlar ayrı odada toplantı alıyorlar. öylede bir sıkıntı var kendilerinin yarattığı. bu .. kadın
arkadaşları da görmek lazım . bugün haremlik selamlık gibi birşeyde yapıyor toplantılarda
DİLAN SONSUZ :sizin mahallede de mi öyle oluyor .
Ahmet BOZKURT :öyle oluyor he ayrı oldu he eğer ki kadın arkadaşlar gelirse ayrı odalara
mesela konuşuyorlar kadınların bu süreçte ne kadar kadın kazanabilirler ne kadar şey
yapabilirler açısından konuşuyorlar yani..." Şeklinde olduğu,
Dosya arasına alınan ortam dinlemesi tutanağında şahısların terör örgütü Pkk mensuplarını
övücü nitelikte söylemlerde bulundukları, görüşmelerini telefonla yapmayacaklarını belirttikleri,
başlı başlına bu hususun dahi söz konusu toplantının bir seçim çalışması olmadığını gösterdiği, zira
telefon kullanmamalarının teknik takipten kurtulmak, örgütsel çalışmalarının deşifre olmaması
amacıyla olduğu,
Sanık hakkında katılım kuryeliği yaparken Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan
çalışmalarda yakalanan Mehmet ORHAN isimli şahsın ifadesi, tape kayıtlarındaki görüşmeleri,
ortam dinlemesine ilişkin tutanaklar göz önünde bulundurulduğunda; şüphelinin PKK/KCK terör
örgütünün gençlik yapılanması olan ÖSB ve YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, ilimiz
merkezinde yaşanan korsan gösterileri organize ederek bizzat katıldığı, bölücü örgütün kırsal
alanına eleman aktarımı yaptığının değerlendirildiği, Sanığın bunun gibi eylemlerini örgüt
hiyerarşisi içinde bulunmaksızın gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla, TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63.
Md., TMK 5. Md. uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
Sanık Abdulvahap APAK
Tape Kayıtları
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-Sanığın Umut KOŞUT ve Güler YAŞAR isimli şahıslarla örgütsel içerikli mesajlaşmalar
gerçekleştirdiği, şüphelinin 25-26 nolu tapelerde gerilla olarak PKK/KCK terör örgütü
mensuplarını, özgürlük olarak ise PKK/KCK terör örgütünün nihai amacı olan sözde Bağımsız
Kürdistan Devletini kastettiği,
-09.06.2014 Günü BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) Van İl Başkanlığı Organizesinde 07.06.2014
günü Diyarbakır İli Lice İlçesinde Güvenlik Güçleri ile Bölgedeki Kalekol inşaatlarını protesto
etmek amacıyla toplanan Terör Örgütü yandaşları ve Terör Örgütü Mensuplarının da bulunduğu
şahıslar arasında meydana gelen Olayları Protesto etmek amacı ile Şehir Parkında saat: 17.00 da
kalabalık bir grubun basın açıklaması yaptığı, basın açıklamasının ardından grubun Cumhuriyet
Caddesini yaya ve araç trafiğine kapatarak Soydan kavşağına doğru yürüyüşe geçtiği, Soydan
Kavşağında PKK terör örgütü lehine slogan atıp Marşlar söyledikleri, yolu yaya ve araç trafiğine
kapatan gruba yönelik dağılmaları yönünde defaten anonslar yapıldığı, ancak grubun dağılmamakta
ısrar etmesi üzerine tazyikli su ile gruba müdahale yapıldığı, sonrasında farklı istikametlere dağılan
gruptaki şahısların görevlilere ve araçlara, ayrıca vatandaşlara ait araç ve iş yerlerine taşlı sopalı
saldırı gerçekleştirdikleri, bahse konu olayların aynı gün gece yarısına kadar devam ettiği, şüpheli
Abdulvahap APAK'ın aynı gün "Kötü kolum ağrıyo galiba darbe aldım morluk yok ama çok fena
ağrıyo" şeklinde mesaj attığı ve çarşıda olduğunu beyan ettiği, dolayısıyla şüphelinin de yukarıda
bahsedilen eylemde yer aldığının değerlendirildiği,
-Sanığın tape no 34, 35, 36 daki Übeydullah ORAL isimli şahısla mesajlaşmalarında şüphelinin
"tüner" olarak bahsettiği bir malzemeyi satın almak istediği, "tüner" olarak bahsettiği malzemenin
tiner olduğu, yasadışı eylemci şahısların Molotof kokteyli (likit bomba) yaparken kullanmış
oldukları şişe vb. malzemelerin içeriğine yanıcı benzin, mazot türü koyduktan sonra içeriğine bir
miktar da tiner ekledikleri, bu tinerin eylem esnasında attıkları molotofun yanıcı sıvının isabet
ettiği yere yapışarak daha fazla yanma etkisini sağladığı, dolayısıyla Abdulvahap APAK'ın yasadışı
eylemler esnasında kullanılmak üzere molotof malzemelerini tedarik ettiğinin değerlendirildiği,
-Sanığın görüşmelerinde yasadışı eylemleri "şenlik" olarak şifrelediği, bu eylemlerde yer alması
için kişileri teşvik edici görüşmeler yaptığı,
Sanığın 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 yönelik faaliyetlerde
bulunduğu, şüphelinin görüşme ve mesajlaşmalarında teknik takipten kurtulmak maksadıyla şifreli
görüştüğü, şüphelinin bunun gibi eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde bulunmaksızın
gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63. Md., TMK 5. Md.
uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sanık Arafat PEYAN
Tape Kayıtları
-Sanığın tape no 6-20 arasında yaptığı görüşme tarihlerinde Eğitim Destek Evi olarak bilinen
dershanede öğrenci olduğu, bulunduğu kurumda diğer öğrencileri organize ederek 2 grup
oluşturulduğu ve bu grupları organize ederek örgütsel eğitimler almalarını sağladığının
değerlendirildiği,
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-Sanığın 21-22 nolu tapelerde asker olduğu anlaşılan bir şahısa mesajlaştığı, bu mesajlaşmalarının
içeriğini 23-24-25-26 nolu tape kayıtlarında mesajlaştığı Leyla AŞKIN isimli şahsa bahsettiği ve
Leyla AŞKIN'a 24 ve 26 Nolu tapelerde de "Diyi pkk çıksın karşıma." - "Ben karşısına çıkacağım
ben diyecem gel buluşalım işte karşındayim" şeklinde mesajlar attığı ve şüphelinin kendisini PKK
terör örgütü üyesi olarak nitelendirdiği,
-Sanığın tape no 27 de Aycan isimli şahısla yapmış olduğu görüşme içeriğinde Fransa ülkesinde
10.01.2013 tarihinde öldürülen Sakine CANSIZ, Leyla SÖYLEMEZ ve Fidan DOĞAN isimli üç
PKK/KCK terör örgütü üyesinden Sakine CANSIZ'dan bahsettiği ve Aycan isimli şahsın
anlamaması üzerine sen siyaset bilmiyorsun dediği, Şüphelinin PKK terör örgütünü ve
faaliyetlerini siyaset olarak nitelendirdiği,
-Sanığın tape no 28 de bahsettiği mitinge ilişkin güvenlik güçlerinin "İl Emniyet Müdürlüğünün
29.01.2014 tarih 33197401-53317/2014-186 ilgi sayılı yazıları gereği 30.01.2014 günü saat: 13.00
sıralarında Bostaniçi Polis Merkezi Amirliğinde 24 236 kod nolu ekip olarak görev alınmış,
belirtilen yerde şubemiz yönünden gerekli tedbirler alınmış, Kurtuluş Caddesi eski Bostaniçi BDP
Belde Binası önünde Kurtuluş Caddesi çift yönlü trafiğe Platform ve Parti otobüsünce kapatılmış,
saat: 14.00 sıralannda yaklaşık 70-80 kişilik grup toplanmış, müzik dinletisi başlamış, kürtçe sözlü
müzikler söylenirken, müziği seslendiren kişi tarafından topluluğa "Biji Serok Apo" ve "Beritan
Beritan...." Şeklinde sloganlar attırılmış, bir grup tarafından da "Vur Gerilla vur Kürdistanı kur"
şeklinde sloganlarla karşılık verilmiş, Kurtuluş Caddesinden Yalım Erez Caddesi istikametinde
platforma yaklaşık 50 metre mesafesinde Ressamlar sokak başında da yaşları 15-20 arasında olan
grup yol üzerinde lastik yaktıkları görülmüştür." şeklinde değerlendirmede bulunduğu, Sanığın de
tape no 28 deki görüşme içeriğinde bahse konu etkinlik içerisinde yer aldığını belirttiği,
-Sanığın ayrıca "Gel mahalleye 14 teker getirdik yakacagiz", " bu gun subatin 15 i sayin
önderimiz Abdullah ocalanın tutuklandığı tarih bugun tum kurt halki icin lanet bi gndur...
YÜCE ALLAH Tan tum tutuklulara tahliye ve ailelerine sabir dilerim umarim birgn bu kanlarin
doklmesine bi dur denirde annelerin goz yaslari diner kahrulsun 15 subat.." şeklinde mesajlar
attığı, terör örgütü Pkk elebaşısı hükümlü Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü olan 15
Şubat 2014 tarihinde terör örgütü Pkk ve elebaşısını övücü pankart, flama, resim açılan, örgütü ve
elebaşısını övücü nitelikte sloganlar atılan mitinge katıldığına ilişkin görüşmelerinin bulunduğu,
söz konusu olaylara ilişkin tutanağın dosya arasına alındığı, şüphelinin de bu eylemlere katıldığının
değerlendirildiği,
-Sanığın x şahıs ile yapmış olduğu mesajlaşmalar içeriğinde; 64 nolu tape kaydında x şahsın
şüpheliye; hm o zaman bn ewde braz molotof koyteyleri hazğrlym. .:-) baktm olay çiktğ atcm
onlara. . :-)" şeklinde mesaj gönderdiği, şüphelinin de "Süper olur ben unutmuştum zaten" şeklinde
mesaj gönderdiği, şüphelinin PKK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde yer aldığı, İlimiz
Merkezinde meydana gelen yasa dışı olayları organize eden şahıslardan olduğu, olaylar esnasında
güvenlik güçlerine/ araçlarına ve vatandaşlara yönelik taşlı, molotflu, havai fişekli, el yapımı
patlayıcılı saldırılarda bulunan şahıslardan olduğunun değerlendirildiği,
-Sanığın tape no 85 te x şahıs ile yapmış olduğu görüşme içeriğinde illegal bir faaliyet içerisinde
oldukları, muhtemelen ellerinde yasadışı eylemlerde kullanacakları Molotof/ El Yapımı Patlayıcı
türü malzemelerin yapım materyali bulunduğu, bundan dolayı Polise yakalanmaktan korktuklarının
değerlendirildiği,
-Sanığın tape no 79-83 arasındaki mesajlaşlamalarında yasadışı PKK/KCK Terör Örgütü lehine
övücü mahiyette mesajlaşmalar yaptıkları,
Sanığın PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması olan ÖSB (öz savunma birlikleri)
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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 yönelik faaliyetlerde
bulunduğu, şüphelinin bunun gibi eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde bulunmaksızın
gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63. Md., TMK 5.
Md. uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sanık Çiğdem KAYA
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka teknik takipli dosyadan takibi yapılan
Mehmet ORHAN (TC:20324012206) Hacı-Hemi oğlu, Hakkari 03.07.1994 doğumlu,
Hakkari-Merkez Yoncalı nüfusuna kayıtlı şahsın ilgili mahkeme kararına istinaden dinlenmesi
sonucunda yapılan görüşmelerinde 16.01.2014 günü Hakkari iline gideceği ve buradan da yasadışı
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına silahlı olarak faaliyet göstermek üzere katılacağı
değerlendirildiğinden şahsın Hakkari ilinde 17.01.2014 günü Hakkari ili Depin Polis Kontrol
Noktasında yakalandığı, yakalanan Mehmet ORHAN isimli şahsın Hakkari il Emniyet
Müdürlüğünde alınan şüpheli ifadesinde; kendisinin 2013-2014 eğitim öğretim yıl döneminde Van
merkezde bulunan Van Belediyesi tarafından açılmış olan, Eğitim Destek Evi Dershanesine
gittiğini, burada terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla tanıştığını ve bu yapılanma içerisinde
faaliyet yürütmeye başladığını, 17.01.2014 günü de terör örgütünün kırsal alanına başkaca şahısları
aktarım yapacak iken yakalandığını beyan ettiği, şüpheli ile alakalı olarak ifadesinde;
"...Çiğdem...isimli şahıs, Van'lıdır. esmer tenli, 1.60 boylarında normal yapılı, Van ili
Yenimahallede ailesi ile birlikte ikamet eder. Gençlik faaliyetlerine ara sıra katılır." şeklinde,
yaptırılan fotoğraf teşhisinde ise "Tarafınızdan (13) ile numaralandırılan fotoğraftaki şahsı
Çiğdem...olarak tanırım. Kendisi EDEV dershanesi TS-2 sınıfı öğrencisidir. 29.11.2013
tarihinde Diyarbakır'a yapılan gençlik toplantısına katıldı. Gençlik faaliyetlerine ara sıra katılır.
Kendisi hakkında ifademde detaylı bilgi verdim. Burada sizlerden açık kimlik bilgilerini (TC:....)
Çiğdem KAYA olarak öğrendim." Şeklinde beyanlarda bulunduğu,
Tape Kayıtları
Sanığın terör örgütü Pkk elebaşısı hükümlü Abdullah Öcalan'ın yakalanışının yıl dönümü
olan 15 Şubat 2014 tarihinde terör örgütü Pkk ve elebaşısını övücü pankart, flama, resim açılan,
örgütü ve elebaşısını övücü nitelikte sloganlar atılan mitinge katıldığına ilişkin görüşmelerinin
bulunduğu, söz konusu olaylara ilişkin tutanağın dosya arasına alındığı, şüphelinin de bu eylemlere
katıldığının değerlendirildiği,16 numaralı tape kaydında kendisini arayan Zehra isimli şahsı sebze
halinin etrafındaki hal kavşağına çağırdığı, 17 numaralı tape kaydında Mehmet isimli şahsın
şüpheliyi arayarak "düğünde misin" diye sorduğu, teknik takibe yakalanmamak adına şifreli olarak
konuştukları, 15.02.2014 günü şüphelinin hal kavşağında olan yasa dışı eylemlerden sonra çarşı
merkezine gelerek sanat sokağında olan yasa dışı eylemlere katıldığı, gitmiş olduğu dershane
(Mehmet Orhan isimli şahsın ifadesinde geçen Eğitim Destek Evi Dershanesi) öğretmenlerinin
de bu yasa dışı eylemlere katıldıklarını söyleyerek gittiğinin değerlendirildiği, ayrıca şüphelinin,
hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/3686 soruşturma sayılı dosyasından Silahlı terör
örgütü Pkk ya üye olma suçundan iddianame tanzim edilen (daha önce dosyası tefrik edilen) Bager
Köydeniz isimli şahısla da irtibatlı olduğu ve "tlfnda solencek bisey olsa niye gorsmeye cagrayim
seni?" şeklinde mesaj attığı,
Sanık hakkında katılım kuryeliği yaparken Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan
çalışmalarda yakalanan Mehmet ORHAN isimli şahsın ifadesi ve teşhisi, tape kayıtlarındaki
görüşmeleri göz önünde bulundurulduğunda; şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün gençlik
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yapılanması olan ÖSB ve YDG-H içerisinde faaliyet yürüttüğü, ilimiz merkezinde yaşanan korsan
gösterileri organize ederek bizzat katıldığı, bölücü örgütün kırsal alanına eleman aktarımı
yaptığının değerlendirildiği, şüphelinin bunun gibi eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde
bulunmaksızın gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63.
Md., TMK 5. Md. uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,
Sanık Fırat BAŞKALA
Tape Kayıtları
-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 ve 20 nolu tape kayıtlarındaki görüşme
içerikleri birlikte değerlendirildiğinde;
-Görüşme l'in içeriğinde; "Bana söz verdin benide yol arkadaşn yapacaksn. Ben her daim hazırım
sen sadece haber ver yeterli . Burda boş şeylerle uğraşacağıma kafayı yiyeceğime izin ver bende
sizinle geleyim tek güvendiğim sensin. Habersiz gidersen de ben yine öyle yada böyle gelicem
oraya burda duramam artık o yüzden madem her türlü gidicem bırak birlikte gidelim içim rahat
etsin. İnşallah haber vermeden gitmezsn. İyi geceler" şeklinde görüşme geçmektedir. Bu
görüşmenin içeriğinde "benide yol arkadaşn yapacaksın, bende sizinle geleyim tek güvendiğim
sensin, " şeklinde geçen görüşmelerden hedef şahıs olan Fırat BAŞKALA isimli şahsın çevresi
tarafından PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttüğü, çevresi tarafından bilindiği,
çevresinde PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapacak şahısların Fırat BAŞKALA
isimli şahıs ile irtibat kurarak aktarım yaptığı,
-Görüşme 2'nin içeriğinin; "Korkuyorum sende haber vermeden gidersn diye. Bak nolursun annen
baban hatrı için banada haber ver." Şeklinde olduğu, bu görüşmede PKK/KCK terör örgütünün
kırsal alanına gitmek isteyen X Bayan şahsın örgütün dağ kadrosuna gitmek için hedef şahıs Fırat
BAŞKALA'dan haber beklediği,
-Görüşme 3'ün içeriğinin; "Hazırmisin" şeklinde olduğu, Görüşme 4'ün içeriğinin; "Bilgi
bakımından değil ama burda duramıyorum izlediklerm okuduklarm kanımı donduruyor" şeklinde
olduğu, Görüşme 5'in içeriğinin; "Sen hazırsın yürekten" şeklinde olduğu, Görüşme 6'nın
içeriğinin; "Yemin ederim ki evet" şeklinde olduğu, Görüşme 7'nin içeriğinin; "Peki seçimden
sonra gidicez o kesin mi" şeklinde olduğu, Görüşme 8'in içeriğinin; "Sen bak fazlada soru sorma"
şeklinde olduğu, Görüşme 9'un içeriğinin; "Habible hiç konuştun mu gelmek istiyo mu" şeklinde
olduğu, Görüşme 10'un içeriğinin; "Telden konuşmuyorum" şeklinde olduğu, Görüşme 11'in
içeriğinin; "Peki düşüncesi ne yani senden yanamı gelecek mi sence" şeklinde olduğu, Görüşme
12'nin içeriğinin; "Seçimden önce gelsinde oyu da kullanıp öyle düşüncemizi gerçekleştirirdik .
Ailesi burda dimi" şeklinde olduğu, Görüşme 13'ün içeriğinin; "Bak ben kararlıym ne okulu
takıyorum nede başka birşeyi tamamı ile kendimi senden gelecek habere adadım . Okula öylesine
gidiyorum maksat göze batmayaym bensiz gitmezsnz dimi sana güvenmekten başka bir yolum
yok." şeklinde olduğu, Görüşme 14'ün içeriğinin; "Gidince bende gelecek miyim sizle" Görüşme
15'in içeriğinin; "Yok seçime kadar zaten burdayz öyle dedin . Ama sorduğum şey gidince benimde
sizinle gelmeme izin verecek misin" şeklinde olduğu, Görüşme 16'nın içeriğinin; "Senle bunu yüz
yüze konuşalım sen benimle gelme" şeklinde olduğu, Görüşme 18'in içeriğinin; "Bişey söyleyin
artık biriniz nolur biri bişey desin böyle elim kolum bağlı bekleyemiyorum artık. Deli oldum
dayanamıyorum" şeklinde olduğu, Görüşme 19'un içeriğinin; "yok valla o senin kadar şey değil ilk
hafta biraz şey oldu ondan sanro hiç umurunda değil sen abartıyorsun" şeklinde olduğu, Görüşme
20'nin içeriğinin; "şey diyor hani bu bu diyor ki ben gidecem, e vallah o gün böyle abuk sabuk
mesaj atmış yani yani bu hem kendini yakacak hem beni yakacak yani benim korkum odur yani ya
şimdi biz bize görsek sıkıntı değil bazen öyle bi şey mesajlar atıyor zaten benim telefon hepsi
dinlemede ve nasıl gidip görecek kimle gidip görecek yani böyle basit bi şey değil siz şey
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yapmayın aslında" şeklinde olduğu,
Görüşme l'den 20'ye kadar (görüşme-17 hariç) yapılan ve içerikleri yukarıda belirtilen
görüşmeler incelendiğinde Havva AKKOŞ isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına
gitmek için Fırat BAŞKALA isimli şahısla sürekli görüştüğü, Fırat BAŞKALA isimli şahsın
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanıyla irtibatlı olduğu ve örgütün güdümünde faaliyet
yürüttüğü, çevresi tarafından bilindiği, Örgütün dağ kadrosuna gitmek isteyen ve bu konuda Fırat
BAŞKALA isimli şahıstan yardım isteyen Havva AKKOŞ isimli şahsın ailesinin de Fırat
BAŞKALA isimli şahıstan Havva'nın dağ kadrosuna göndermemesi konusunda yardım istediği,
Fırat Başkala isimli şahsın Havva Akkoş isimli şahsın ablası olan Meryem Akkoş isimli şahıs ile
yapmış olduğu görüşmelerde güvenlik güçleri tarafından teknik takibinin yapıldığını bildiğini
bundan dolayı telefonda konuşmak istemediğini, konuşmalarının sorun olacağından yapmış olduğu
faaliyetleri örgütün de gizlilik prensiplerine uyarak gizlediği ve inkar ettiğinin değerlendirildiği,
-Görüşme: 17 içeriği değerlendirildiğinde; Fırat BAŞKALA isimli şahıs ile Servet ÇELİK isimli
şahıs arasında geçen görüşme içeriğinde Gevaş Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili seçimleri
AKP adayının kazandığını, AKP adayının kazanmasında hakimin kalemliğini yapan şahsın BDP
adayı gösterilmediğinden dolayı AKP saflarına geçmesinin etkisinin olduğu, kendilerinin bu
durumdan memnun olmadıklarını, kendilerinin bu başkanları saymadıkları ve KCK nın
talimatlarını esas alarak onun talimatları güdümünde faaliyet gösterdiklerinin değerlendirildiği,
-24, 25, 26 ve 27 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri birlikte değerlendirildiğinde;
X erkek şahsın Fırat Başkala isimli şahsa Döder'in (Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği) yerini
sorduğu, Fırat isimli şahsın daha önceki konuşma içeriklerinde dershanede öğrenci olduğu
anlaşılmakta olup, örgütsel faaliyetlerini üniversite öğrencilerinin içerisinde de sürdürdüğü, X
erkek şahsın örgütsel faaliyetlerinin deşifre olmaması için örgütün gizlilik ilkesine riayet ederek
"sen anladın" şeklinde konuşarak, konuşmalarının güvenlik güçleri tarafından teknik takibine
takılmamak için üstü kapalı bir şekilde söylediğinin değerlendirildiği,
-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 nolu tape kayıtlarındaki görüşme
içerikleri birlikte değerlendirildiğinde; Görüşmelerde Bahar isimli şahsın bekar erkek kardeşinin
pkk/kck terör örgütünün kırsal alanına gittiği, yapılan çalışmalarda Bahar isimli şahsın bekar erkek
kardeşinin (T.C: ....) Süleyman Yorulmaz olduğu tespit edilmiş olup, yapılan uyap kaydında aranan
şahıslardan olmadığı, örgütün dağ kadrosuna giden bu şahsın ailesinin resmi makamlara kayıp
müracaatında bulunmadığı, Fırat Başkala'nın Bahar isimli şahsa kendisine neden geç bilgi verdiği
yönünde kızdığı, bununda sebebinin Fırat isimli şahsın örgütsel bağlantılarının olduğu, bundan
dolayı kendilerine yardımcı olabileceğinin değerlendirildiği,
Sanığın PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü,
PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılım artmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu,
şüphelinin görüşme ve mesajlaşmalarının örgütsel içerikli olduğu, güvenlik güçleri tarafından
teknik takibinin yapıldığını bildiği ve telefonda örgütsel faaliyetleri hakkında konuşmak istemediği,
farklı şahıslarla yapmış olduğu görüşmelerde çevresi tarafından örgütsel faaliyetlerinin bilindiği ve
bu bağlamda kendisinden yardım istenildiği, örgütün kırsal alanına eleman temini noktasında
faaliyet yürüttüğü, şüphelinin bunun gibi eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde bulunmaksızın
gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla, eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63. Md., TMK 5.
Md. uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sanık Mehmet DURSUN
Tape Kayıtları
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-1 ve 60 arasındaki tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Sanığın 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 teorik-entelektüel
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
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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,
Sanığın 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
cezalandırılmasına karar verilmesi,

Sanık Şerif KARA
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir başka teknik takipli dosyadan takibi yapılan
Mehmet ORHAN (TC:20324012206) Hacı-Hemi oğlu, Hakkari 03.07.1994 doğumlu,
Hakkari-Merkez Yoncalı nüfusuna kayıtlı şahsın ilgili mahkeme kararına istinaden dinlenmesi
sonucunda yapılan görüşmelerinde 16.01.2014 günü Hakkari iline gideceği ve buradan da yasadışı
PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına silahlı olarak faaliyet göstermek üzere katılacağı
değerlendirildiğinden şahsın Hakkari ilinde 17.01.2014 günü Hakkari ili Depin Polis Kontrol
Noktasında yakalandığı, yakalanan Mehmet ORHAN isimli şahsın Hakkari il Emniyet
Müdürlüğünde alınan şüpheli ifadesinde; kendisinin 2013-2014 eğitim öğretim yıl döneminde Van
merkezde bulunan Van Belediyesi tarafından açılmış olan, Eğitim Destek Evi Dershanesine
gittiğini, burada terör örgütünün gençlik yapılanmasıyla tanıştığını ve bu yapılanma içerisinde
faaliyet yürütmeye başladığını, 17.01.2014 günü de terör örgütünün kırsal alanına başkaca şahısları
aktarım yapacak iken yakalandığını beyan ettiği, şüpheli ile alakalı olarak ifadesinde; "...TS-3
sınıfından Şerif..isimli şahıs, Şırnaklıdır. Kumral, 1.70 boylarında, normal yapılı, ailesi ile
birlikte Van ili Bostaniçi Esendere Mahallesinde ikamet eder. Gençlik faaliyetlerine ara sıra
katılır.." şeklinde, yaptırılan fotoğraf teşhisinde ise "Tarafınızdan (16) ile numaralandırılan
fotoğraftaki şahsı Şerif...olarak tanırım. Kendisi EDEV dershanesi TS-3 sınıfı öğrencisidir.
29.11.2013 tarihinde Diyarbakır'a yapılan gençlik toplantısına katıldı. Benimde içinde
bulunduğum 10-12 kişilik gençlik komitesinden ayrılanlar oldu. Onların yerine gençlik
komitesinde görev aldı. Gençlik faaliyetlerine ara sıra katılır. Kendisi hakkında ifademde detaylı
bilgi verdim. Burada sizlerden açık kimlik bilgilerini (TC:....) Şerif KARA olarak öğrendim."
Şeklinde beyanlarda bulunduğu,
Sanığın X şahısla yaptığı tape no: 4 teki görüşmede kendisine "yav biz telefonları
kapatmamız lazımdı telefonları kapattık az önce" şeklinde konuşan şahsa " e tamam onu anladık.."
şeklinde cevap verdiği,
Sanığın PKK/KCK terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü,
PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrolarına katılım artmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu,
şüphelinin görüşmelerinin örgütsel içerikli olduğu, güvenlik güçleri tarafından teknik takibinin
yapıldığını bildiği ve telefonda örgütsel faaliyetleri hakkında konuşmak istemediği anlaşılmakla
eylemine uyan TCK'nın 314/2, 53, 58/9, 63. Md., TMK 5. Md. uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesi,
Sanık Serhat TÜNER
Sanığın ikametinde yapılan aramada 1 adet toplumsal olaylarda kullandığı değerlendirilen
kuru sıkı tabanca ve buna ait 50 adet fişek ele geçirildiği,
Tape Kayıtları
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-1, 2, 3, 4 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Örgütsel içerikli görüşmelerin
güvenlik güçleri tarafından teknik takibinin yapılabileceğinden dolayı şahısların görüşmelerini "Bir
kaç dergi buldum inceler miyiz:)" şeklinde şifreli olarak yaptığı, görüşme içeriklerinden
23.01.2014 yada sonraki günlerde meydana gelecek toplumsal olaylarda kullanılmak üzere Havai
Fişek yada Molotof temin etme hazırlığı içerisinde olduğunun değerlendirildiği,
-5 ve 6 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Şüphelinin gönül ilişkisi
yaşadığı kızın abisinin polis olmasından dolayı rahatsız olduğu, PKK/KCK terör örgütünün ÖSB
yapılanmasının içerisinde faaliyet yürüttüğünden bu ilişkisinin çevresi ve ailesi tarafından hoş
karşılanmayacağını belirttiği,
-7 ve 8 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Şüpheli ile görüştüğü şahıs
arasında örgütsel bağlamda alt üst ilişkisinin bulunduğu, bu bağlamda da talimatlar vermek üzere
Şervan (K) Ferhat isimli şahsı talimatlar vermek üzere il merkezine çağırdığının değerlendirildiği,
-9 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Şüpheli ile Abdullah AYGÜN isimli
şahsın PKK/KCK terör örgütünün şehir merkezlerinde gençlik yapılanması olan YDG-H ile ilgili
görüştükleri, bu görüşmelerin güvenlik güçleri tarafından teknik takibinin yapılabileceğinden ötürü
örgütün gizliliğe riayet etme kuralı kapsamında konuyu kapatmalarını belirttikleri
-10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 ve 20 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Şüphelinin örgütsel bağlamda kendisinden üst kısımda bulunanlardan almış olduğu talimatlar
doğrultusunda örgütsel faaliyetlerine eleman temini için gönül ilişkilerini kullanarak elaman temin
ettiği, Yöder (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği) isimli derneğinde PKK/KCK terör
örgütünün güdümünde faaliyet yürüttüğü, almış olduğu talimatları örgüte bağlılığını bildirme
anlamında bire bir yerine getirdiği, şüphelinin örgütsel faaliyetlerinin çevresi tarafından bilindiği,
bu konuda uyarılmasına rağmen örgütsel bağlılığını devam ettirdiğinin değerlendirildiği,
-21,22,23,24,25,26 ve 28 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Yaşadıkları
mahallede bir sorun olduğu, bu sorunu da PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olan KCK
sözleşmesinin 8. Bölümünde yer alan adalet komisyonunun içerisindeki sözde mahkemeler
aracılığıyla çözülmeye çalışıldığı, fakat şahısların bu duruma rağmen sorun yaşadıkları şahıslara
yönelik eylem planladıklarını görüştükleri
-27 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Alınan mesaj içeriğinin "Karanlığa Işık
tan sana: 4 te burda ol" şeklinde olduğu, bununda örgütsel faaliyetleri için talimat niteliği taşıdığı
ve güvenlik güçlerinin teknik takibine yakalanmamak için şifreli olarak gönderildiğinin
değerlendirildiği,
- 29,30,31,32,33,34,35 ve 36 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Mücahit isimli şahsın PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapacağı, bunu da
şüphelinin bildiği ve kendisinin de Mücahit isimli arkadaşı ile katılım yapmak istediği fakat
ailesinin bazı işlerinden dolayı yapamadığının değerlendirildiği,
-38,39,40,41,42,43,44,45,46 ve 47 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Görüşme içeriklerinin şüpheli ile Mücahit ÇIRAK isimli şahıs arasında geçtiği, daha önceki
görüşme içeriklerinde bahsedilen Mücahit isimli şahsın Mücahit ÇIRAK olduğu, Mücahit isimli
şahsın PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına gitmek için hazırlandığının değerlendirildiği,
-48nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Şahısların güvenlik güçleri tarafından
teknik takiplerinin yapılabileceğinden bahisle örgütsel faaliyetleri hakkındaki göüşmeleri yüz yüze

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

c2Xj6KU - TSdq+5/ - xeqMUla - 3QICLI=

ile erişebilirsiniz.

T.C. VAN 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Duruşma Tar: 04/12/2020 Dosya No : 2018/368 Esas

yaptıklarının değerlendirildiği,
-49,50,51,52,53 ve 54 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Hedef şahıs ve
görüşme yapmış olduğu şahıslar arasındaki konuşmalarda arkadaşlarının örgütsel hiyerarşik
düzende bağlı oldukları PKK/KCK terör örgütünün sözde mahkemelerinde yaptıkları faaliyetlerden
dolayı sorguda olduklarını belirttikleri,
-54,55,56,57,58 ve 59 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Şüpheli ve
örgütsel bağlamda kendisine bağlı, alt üst ilişkisinin bulunduğu şahıslarla akşam bir araya gelerek
kendilerine verilen görev icabı terör örgütü Pkk elebaşısı hükümlü Abdullah Öcalan'ın yakalanışını
protesto etmek için 14-15 Şubat ta gerçekleştirilecek sokak eylemlerinde kullanılmak üzere
Molotof ve havai fişek hazırlayacaklarının değerlendirildiği,
-60 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; İlimiz merkezinde 14 şubat günü çıkan
toplumsal olaylara, kendilerine bağlı komitelerde bulunan şahısları organize ederek, alan diye tabir
ettikleri toplumsal olayları çıkarttıkları yere bu şahısları getirmesi talimatını aldığının
değerlendirildiği,
-61 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Nedim isimli şahsın 15 Şubat günü
meydana gelen olay esnasında ikametinin duvarına yapılan örgütsel yazılamalarla ilgili hedef
şahısla görüştüğü, yazılamaları bizzat hedef şahıs Serhat TÜNER' in yaptığının değerlendirildiği,
-62 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Pkk/kck terör örgütünün güdümünde
hareket eden şahıslara ve alt üst ilişkisinin bulunduğu şahıslara, örgütün illegal dergilerinin
satışının yapılması görevinin verildiği, buradan gelecek maddi kaynakla da ilimiz merkezinde
meydana gelen toplumsal olaylarda kullanılan Molotof ve havai fişeklerin teminin sağlandığının
değerlendirildiği,
-64, 65 ve 66 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Şüphelinin 22.02.2014
günü Hakkari ili Yüksekova ilçesi gerçekleşen mitinge katıldığı ve miting sonrasında meydana
gelen toplumsal olaylara katıldığı, bu olaylar sırasında da Yüksekova ilçesi Artos iş hanı olarak
bilinen yerde bulunduğunun anlaşıldığı,
-67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 ve 81 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri
incelendiğinde; Şüpheli ile görüştüğü şahsın, meydana gelecek toplumsal olaylarda kullanılmak
üzere 25.02.2014 günü Molotof ve havai fişek hazırladıkları, bu işlemi de garajda yaptıkları,
yanında bulunan şahsın Baran (K) Abdullah isimli şahıs olduğu, şüphelinin Mehtap isimli şahsa
gece Abdullah ile birlikte uykusuz kaldıklarını söyleyerek eylemlerde kullanılacak malzemeleri
hazırladıklarını üstü kapalı bir şekilde anlattığı, Mehtap isimli şahsın da akşamki olaylarda
kendisini fazla yormaması şeklinde sanığı uyardığının değerlendirildiği,
-82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101 ve 102 nolu tape kayıtlarındaki
görüşme içerikleri incelendiğinde; Mücahit isimli şahsın ajan olduğuna ilişkin şüpheleri
doğrultusunda bu konu hakkında görüşmek istedikleri, bu görüşmeyi de güvenlik güçlerinin teknik
takibine takılmamak adına yüz yüze gerçekleştireceklerinin değerlendirildiği,
-102,103,104,105,106,107,108 ve 109 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Baran (K) ile birlikte PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına katılım yapmak için
zamanlamalarında değişiklik yapmaları gerektiğini belirttikleri
-111,112,113 ve 114 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Hedef şahıs ile
görüştüğü şahıs arasında geçen görüşme içeriklerinde şavaşa gidiyorum ibarelerinin geçtiği,
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buradaki savaştan kastın çıkan toplumsal olaylarda güvenlik güçlerine karşı molotoflu, havai
fişekli, taşlı ve sopalı saldırıların kastedildiği, hedef şahsın da kendisine bağlı bulunan şahısları
olaylara gidip gitmediği şeklinde kontrol ettiğinin değerlendirildiği,
-115 ve 116 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Adnan isimli şahısla hedef
şahıs arasında alt üst ilişkisinin olduğu, örgütsel bağlamda Adnan isimli şahsın daha üst konumda
olduğu ve hedef şahsın talimatları bu şahıstan aldığı, Kalecik civarında bulunan seçim bürosuna
giderek orada bulunan Molotof ve havai fişekleri almak için oradaki şahsa "toplantıya bende
katılacağım" şeklinde şifreli söz söylemesi gerektiği talimatını aldığının değerlendirildiği,
-117,130,147,148,149 ve 151 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Şüphelinin hiyerarşik düzende kendisine bağlı bulunan şahısların örgütsel bağlarının kuvvetlenmesi
bağlamında örgütsel içerikli mesajlar attığı ve kendisine bağlı bulunan şahısları motive ettiğinin
değerlendirildiği,
-118, 119 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Adnan isimli şahısla
mahallelerine düşman diye tabir ettikleri güvenlik güçleri yada diğer siyasi partili şahısların
geldiği, bundan dolayı rahatsız oldukları ve bu yüzden toplanarak oraya giderek toplumsal olay
çıkartacaklarının değerlendirildiği,
-120,121,122 ve 123 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Daha önceki
konuşmalardan da anlaşıldığı üzere hiyerarşik düzende alt üst ilişkisi bulunan Adnan isimli şahıs
tarafından nevruz etkinlikleri doğrultusunda etkinliklerin yapılacağı yerlerin yakınlarına lastik
toplayarak, etkinlikler sonrası çıkacak toplumsal olaylarda kullanacakları Molotof, havai fişek gibi
malzemelerin organizesinin sanığa verildiğinin değerlendirildiği,
-124,125,126,127,128 ve 129 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Şüphelinin Emrah isimli şahsa sen "..T.C den eğitim alıyorsun ben Gabardan.." şeklinde mesaj
attığı, şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımadığı, kendisinin PKK/KCK terör örgütünün sözde
anayasası güdümünde hareket ettiğini ve asimile olmadığını belirttiği,
-141,142,143,144,145 ve 146 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; 30 Mart
2014 yerel seçimlerinde Van ili Tuşba ilçesindeki seçim sonuçları sebebiyle artık orada
duramayacağını, oy verenlerin tümünün savaşa oy verdiğini, kendisinin de artık Kürdistan diye
tabir ettiği yerde mücadelesini vereceğini belirttiği,
-150 nolu tape kaydındaki görüşme içeriği incelendiğinde; Görüşme içerikleri Hedef şahıs ile
Müco arasında geçmektedir. Müco isimli şahsın hedef şahsa örgütsel faaliyetlerde
bulunamadığından dolayı sitem ettiği, aynı faaliyetler kapsamında güvenlik güçleri tarafından
yakalandığı değerlendirilen Ferhat isimli şahıs hakkında da konuşup, kendilerinin de yaptıkları
eylemlerinin neticesinin benzer olmasından korktuklarının değerlendirildiği,
-152,153,154,155,156,157,158,159,160 ve 161 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri
incelendiğinde; Hedef şahıs kız arkadaşı ile görüşmekte olup kendisinin PKK/KCK terör örgütünün
kırsal alanına gideceğini, bunda da kararlı olduğunu, bu uğurda ailesini bile silebileceğini, davası
için öleceğini belirttiği,
-166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182 ve 183 nolu tape
kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Görüşme içeriklerinde hedef şahsın 1,5 yıl eğitim
aldığı, bu eğitimi aldığı yerlerin örgütsel olarak genel merkez olarak söyledikleri Diyarbakır olduğu
ve kendisinin artık çok değiştiğini, her şeyinin davası olduğunu ve kendisinin artık bir militan
olduğunu belirttiği,
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-189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199 ve 200 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri
incelendiğinde; Görüşme içerikleri içerisinde hedef şahıs, Mehtap, Mücahit, Havva isimli şahıslar
arasında geçmektedir. Görüşme içeriklerinde partinin baskıları ile Mücahit isimli şahsın PKK/KCK
terör örgütünün kırsal alanına katılım yapmasının istendiği, bundan dolayı Mücahit isimli şahsın
Mehtap isimli şahısla dertleştiği, Mehtap isimli şahsın da durumu hedef şahsa anlattığı, şüphelinin
de kendisinin, Mücahit'in ve Abdullah isimli şahsın zaten PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanına
katılım yapacaklarını, Mücahit'in tek başına katılım yapmayacağını, ama yine de Mücahit ile
görüşeceğini belirttiğinin anlaşıldığı,
-201,202,203,204,205,206,207,208,209 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde;
Görüşme içeriklerinde hedef şahıs, Adnan Çakar, Apo, Meke, Nedim, Miço Ferhat ve Yusuf isimli
şahısların Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ailelerinin arandığını, ailelerinin bu durumu
öğrenmelerinden hedef şahsın ve kendisinin, örgütün hiyerarşik düzende alt üst ilişkisi bulunan
şahısların bu durumdan rahatsız olduğu, Mücahit isimli şahsın Emniyet Müdürlüğüne giderek bu
konuyu öğrenmek istediği fakat örgüte müzahir kitle tarafından ajan olarak suçlanabileceği, bunun
için hedef şahsın Mücahit'i uyarmak için yanına çağırdığının değerlendirildiği,
-210,211,212,213 nolu tape kayıtlarındaki görüşme içerikleri incelendiğinde; Hedef şahsın
hiyerarşik düzende kendisi ile alt üst ilişkilerinin de bulunduğu şahıslarla görüştüğü, örgütsel
faaliyetler bağlamında bekledikleri şahsın geldiğini, bu şahıs ile görüşme yapması için de hedef
şahsın çağrıldığının değerlendirildiği,
Sanığın 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, sanığın bunun gibi
eylemlerini örgüt hiyerarşisi içinde bulunmaksızın gerçekleştiremeyeceği anlaşılmakla, eylemine
uyan TCK'nın 314/2, 53, 54, 58/9, 63. Md., TMK 5. Md. uyarınca cezalandırılmasına karar
verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.
Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı:
SANIK ÇİĞDEM KAYA'DAN SORULDU: Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki
savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatime karar verilsin dedi.
SANIK ŞERİF KARA'DAN SORULDU: Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki
savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatime karar verilsin dedi.
SANIK AHMET BOZKURT'TAN SORULDU: Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki
savunmalarımı tekrar ediyorum. Beraatime karar verilsin dedi.
SANIK ÇİĞDEM KAYA VE SANIK MEHMET DURSUN MÜDAFİİ OCAS'TAN
AV. TANER KARAKUŞ'UN YETKİLENDİRDİĞİ AV. ERHAN ÇİFTÇİLER'DEN
SORULDU: Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkil
Mehmet yönünden yalnızca tape kayıtları mevcuttur. Bu tape kayıtlarını destekleyen başka hiçbir
yan delil yoktur. Tape kayıtlarında ki bazı konuşmalarda müvekkilin örgüte sempati duyduğu
sonucu çıkarılsa bile bundan örgüt üyeliği için delil mahiyetinde değildir. Diğer müvekkil Çiğdem
yönünden nevruz kutlamasına katıldığına dair bir iddia vardır. Bu da müvekkilin örgüt üyesi
olduğunu göstermez. Dosyada başka bir somut herhangi bir delil olmadığından her iki müvekkil
hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz dedi.
SANIK AHMET BOZKURT MÜDAFİİ AV. AHMET KAYA'DAN SORULDU:
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Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Müvekkil aleyhinde yalnızca
tape kaydı vardır. Birde örgütsel olduğu iddia edilen toplantıya katılmış olduğu iddiası vardır.
Müvekkil bu toplantıya katılmamıştır. Tape de geçen hususla ilgili olarak da müvekkilin aynı
zamanda gazeteci olduğunu da belirtmiştik. Konuşmalar bir haberin bilgi mahiyetinde verilmesine
ilişkindir. Soyut iddialar dışında somut herhangi bir delil bulunmadığından müvekkilin beraatine
karar verilmesini talep ediyoruz dedi.
SANIKLAR SERHAT TÜNER VE ARAFAT PEYAN MÜDAFİİ AV. İRFAN
TÜNER'DAN SORULDU: Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz.
Müvekkiller aleyhinde yalnızca tape kayıtları vardır. Bu kayıtlar mahkumiyet hükmü için yeterli
delil mahiyetinde değerlendirilemez. Müvekkilin konuşmalarında geçen kişiler ile ilgili takipsizlik
kararı verilmiştir. Bu takipsizlik kararını da delil mahiyetinde dosyaya sunuyoruz. (Alındı havalesi
yapıldı) Dosyaya konuldu. Her iki müvekkil hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz
dedi.
SANIK ABDULVAHAP APAK MÜDAFİİ AV. ROHAT KURT'TAN SORULDU:
Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Meslektaşlarımızın
beyanlarına iştirak ediyoruz. Müvekkil hakkındaki tape kayıtlarında kolundaki morluktan ve başka
bir konuşmada da bir tünerden bahsedilmektedir. Burada kolluk bu konuşmaları kolluk
kuvvetlerine herhangi bir mukavemet ve molotof yapımında kullanılan malzemeler olarak
değerlendirilmiştir. Açıkçası bunun niyeti okumu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü müvekkilin
evinde yapılan aramada da suç unsuru herhangi bir delile ulaşılamamıştır. Müvekkilin atılı suçu
işlediğine dair somut herhangi bir delil bulunmadığından
beraatine karar verilmesini talep
ediyoruz dedi.
SANIK FIRAT BAŞKALA MÜDAFİ AV. ABDURRAHİM GÖZEGİR'DEN
SORULDU: Mütalaayı kabul etmiyoruz. Celse arasında mütalaaya karşı yazılı savunmalarımızı
yapmıştık aynen tekrar ediyoruz. Müvekkil ile ismi geçen Bahar isimli kişilerin yapmış olduğu
konuşmalarda karşı tarafın yaptığı konuşma sanki müvekkil tarafından yapılmış gibi yanlış
değerlendirilmiştir. Bu tape kayıtlarında abisinden haber alınamayan kişi aslında müvekkildir.
Yine haricen öğrendiğimize göre Meryem ve Havva isimli kişiler örgüte katılmamış halen memur
olarak çalışan kişilerdir. Tape kayıtlarıyla tek başına mahkumiyet hükmü kurulamaz. Bu nedenle
müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz dedi.
SANIK ŞERİF KARA MÜDAFİİ OCAS'TAN AV. FERHAT KARA'DAN SORULDU:
Önceki savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Tanığın mahkeme
huzurundaki ifadelerine itibar edilmesi gerekir. Dosya yoruma dayalı olarak yürütülmüştür. Somut
başkaca delil yoktur bu nedenlerle müvekkilin atılı suçtan beraatine karar verilmesini talep
ediyoruz dedi.
Yargılamanın bitirileceği ihtar edilerek sanığa son söz hakkı verildi, sanıktan soruldu:
SANIK ÇİĞDEM KAYA'DAN SORULDU: Beraatimi talep ederim, dedi.
SANIK ŞERİF KARA'DAN SORULDU: Beraatimi talep ederim, dedi.
SANIK AHMET BOZKURT'TAN SORULDU: Beraatimi talep ederim, dedi.
Dosya incelendi. Dosya içinde mevcut, esasa etkili tüm bilgi ve belgeler ayrı ayrı okundu.
Araştırılacak başka bir husus kalmadığı anlaşılmakla açık yargılamaya son verildi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Gerekçesi CMK'nın 232/3 maddesi uyarınca 15
gün içinde dava dosyasına eklenmek üzere;
A-) Sanık Fırat Başkala yönünden açılan kamu davasının işbu dosyadan tefriki ile ayrı bir
esasa kaydına,
Yeni esas alacak dosya üzerinden sanığa ait tape kayıtlarında geçen Meryem AKKOŞ ve
Havva AKKOŞ hakkında PKK terör örgütü ile ilgili herhangi bir soruşturma veya kovuşturma
kaydı olup olmadığının araştırılması için Van İl Emniyet ve İl Jandarma Tem Şube Müdürlüklerine
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ayrı ayrı müzekkere yazılmasına, müzekkere cevabı geldiğinde bu kişilerin tanık olarak dinlenip
dinlenmeyeceğinin değerlendirilmesine,
B-1-)Her ne kadar sanıklar Çiğdem KAYA, Şerif KARA, Ahmet BOZKURT, Mehmet
DURSUN, Serhat TÜNER, Abdulvahap APAK ve Arafat PEYAN haklarında "Silahlı Terör
Örgütüne Üye Olma" suçunu işledikleri iddiasıyla cezalandırılmaları talebiyle kamu davası
açılmış ise de, sanıkların savunmasının aksine, mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil
elde edilemediğinden, şüphe ile mahkumiyetlerine karar verilemeyeceğinden, CMK.'nun 223/2-e
maddesi uyarınca atılı suçtan AYRI AYRI BERAATLERİNE,
2-Sanıkların atılı suç sebebiyle gözaltında ve tutuklulukta kaldıkları süreler için tazminat
hakkı bulunduğunun CMK'nun 141/2 maddesi gereğince sanıklara bildirilmesine ( bildirilmedi )
beraat kararın kesinleşmesine mütakiben, gerekçeli karar ile beraat kararına ilişkin
kesinleşme şerhinin sanıklara tebliğine,
3-Sanıkların kendi kusurundan ileri gelen yargılama gideri bulunmadığından, 5271 sayılı
CMK.nun 327/1.maddesi uyarınca bu dava nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin hazine
üzerinde bırakılmasına,
4-Kendini vekille temsil ettiren sanık Ahmet BOZKURT beraat ettiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 Maddesi uyarınca 8.200,00 TL maktu
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
5-Kendini vekille temsil ettiren sanık Abdulvahap APAK beraat ettiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 Maddesi uyarınca 8.200,00 TL maktu
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
6-Kendini vekille temsil ettiren sanık Arafat PEYAN beraat ettiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 Maddesi uyarınca 8.200,00 TL maktu
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
7-Kendini vekille temsil ettiren sanık Mehmet DURSUN beraat ettiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 Maddesi uyarınca 8.200,00 TL maktu
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
8-Kendini vekille temsil ettiren sanık Serhat TÜNER beraat ettiğinden, karar tarihinde
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5 Maddesi uyarınca 8.200,00 TL maktu
vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
9-Karardan bir suretinin 5320 Sayılı Kanunun 16. Maddesi uyarınca karar kesinleştikten
sonra soruşturmada görev alan kolluk birimine bildirilmesine,
10-Sanıklar hakkında yurt dışına çıkmamak şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin
kaldırılmasına,
11- Adli Emanetin 2018/140 sırasında kayıtlı, Ağzı kapalı Tem D-2014-010651 seri
numaralı bulgu poşeti içerisinde olduğu belirtilen; -Ahmet Bozkurt'a ait 13 adet tape, -Şerif
KARA'a ait 4 adet tape, -Abdulvahap Apak'a ait 36 adet tape , -Serhat Tuner'e ait 215 adet tape,
-Mehmet Dursun'a ait 74 adet tape, -Arafat Peyan'a ait 87 adet tape, -Çiğdem Kaya'a ait 146 adet
tape , -Sanıklara ait toplam 11 adet CD'nin DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
-Adli Emanetin 2017/808 sırasında kayıtlı sanık Serhat TÜNER'e ilişkin 1 adet sürgüsünün
sol yan yüzeyinde BLOW F 92 çerçevesinin sol yan yüzeyinde 11-038415 rakam ve ibareleri
bulunan 9 mm çapında ses tabancası'nın gereğinin takdir ve ifası için idareye teslimine,
Ağzı Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği tarafından kurşun mühür ile kapatılmış
olan delil poşeti içerisinde olduğu üzerinde belirtilen, 43 adedi iron ibareli kutu içerisinde olmak
üzere toplamda 50 adet 9 mm çapında ses fişeği'nin gereğinin takdir ve ifası için idareye teslimine,
-Adli Emanetin 2017/774 sırasında kayıtlı, Ağzı Van Cumhuriyet Başsavcılığının mum
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mührü ile mühürlenmiş bez torba içerisinde olduğu etiketinde belirtilen;
-Sanık Ahmet Bozkurt'a ait 13 adet tape 1 adet DVD'in
SAKLANMASINA,

DELİL OLARAK

-Sanık Şerif Kara'ya ait 4 adet tape 1 adet DVD'in DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
-Sanık Serhat Tüner'e ilişkin 1 adet DVD ve 215 adet tape ve 1 adet CD,'in DELİL
OLARAK SAKLANMASINA,
-Sanık Abdulvahap APAK'a ait 36 adet tape ve 1 adet CD'in DELİL OLARAK
SAKLANMASINA,
-Sanık Mehmet Dursun'a ait 74 adet tape ve 1 adet CD'in
DELİL OLARAK
SAKLANMASINA,
- Sanık Arafat Peyan'a ait 87 adet Tape'nin DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
-Sanık Çiğdem Kaya'ya ait 146 adet tape'nin DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
-Suç unsuru sesler 1 adet Cd (Abdulvahap APAK, Arafat PEYAN, Aydın KARAMAN,
Bager KÖYDENİZ, Çiğdem KAYA, Sedat AÇIKEL) DELİL OLARAK SAKLANMASINA,
Dair, sanıklar ve sanıklar müdafilerinin yüzüne karşı diğer tüm tarafların yokluğunda verilen
kararın huzurda bulunan taraflara tefhimden yokluğunda karar verilenlere tebliğinden itibaren 7
gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle
VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE İSTİNAF yolu açık olmak üzere, Cumhuriyet
Savcısı Mehmet Ali MERCANOĞLU (171156) katılımı ve mütalaasına aykırı olarak oy birliği ile
verilen hüküm açıkça okunup usulen anlatıldı. 04/12/2020

Başkan 122320
e-imza

Üye 170973
e-imza
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