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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ :

Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığınca yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler hakkında
yürütülen 2017/281 sayılı soruşturma evrakının 2017/30 sayılı fezleke kararının Cumhuriyet
Başsavcılığımıza gönderilmesi üzerine şüpheliler hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçu
bakımından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün Kuruluşu ve Amacı:
Türkiye’nin Doğu-Güneydoğusu ile Suriye-İran ve Irak’ın da bir kısmını içerisine alan bölgede
Marksist ve Leninist İlkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda
Abdullah ÖCALAN ve bir grup arkadaşı 27–28 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır İli, Lice İlçesi, Fis
(Ziyaret) Köyünde gerçekleştirdikleri 1. Kongre toplantısı sonrası PKK terör örgütünü kurmuşlardır.
Kuruluşu ve Geçirdiği Süreç :
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem
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metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir.
Terör örgütü 2007 yılından itibaren KCK (Koma Civaken Kürdistan – Kürdistan Demokratik
Topluluğu) olarak adlandırdığı, Türkiye-Irak-Suriye-İran topraklarını içeren bir yapılanma modelini
benimsemiştir.Terör örgütüne göre son dönem stratejisi: 31 Mayıs 2010 itibariyle başlayan, örgüt
tarafından “Sözde Kürtlerin varlığını koruma ve özgürlüğünü sağlama dönemi” olarak nitelendirilen,
“toplumsal inşa çalışmalarına dayanan, silahlı ve siyasi yönleri bulunan”, esas dayanak noktasını ise
Demokratik Özerkliğin teşkil ettiği bir stratejidir.
Bu kapsamda örgüt, şiddet eylemlerine, kitlesel eylemlerine ve sözde siyasallaşma faaliyetlerine
hız vermiş, topyekûn bir varlık-yokluk mücadelesi başlatmıştır.
Nisan 2002’de KADEK, Kasım 2003’de KONGRA/GEL adını almış Mart 2005’de KKK’yı
(Koma Komalen Kürdistan / Kürdistan Demokratik Konfederalizmi) ilen etmiştir.
Mayıs 2007 yılına gelindiğinde ise örgüt başlangıçtaki “Birleşik Bağımsız Kürdistan” hedefine
ulaşmak amacıyla KCK yapılanmasını oluşturmuş ve terör amaçlı aldığı kararların uygulanması
amacıyla 46 maddelik sözde KCK sözleşmesini hazırlamıştır. Özetle 14 Temmuz 2011 günü ilen
edilen Demokratik Özerklik, terör örgütünün Birleşik Bağımsız Kürdistan kurma hedefine yönelik
stratejisinin günümüze yansımasıdır. Bunun açık örneği ise terör örgütü elebaşı Abdullah
ÖCALAN’ın DEVRİMCİ HALK SAVAŞI stratejisi ve devamında terör örgütü içerisinde sorumlu
düzeyde faaliyet yürüten Mustafa KARAKUSU’nun 2011 yılı içerisinde halkı DEVRİMCİ HALK
SAVAŞINA çağırması yine “Yerel birimlerin güçlendirilmesi ve idari yapıda özerk yönetimlerin
tesisi, bölgede emniyet ve adalet hizmetlerinin ortak olarak yürütülmesi vb.” taleplerin arka planında
önce özerk daha sonra Birleşik Bağımsız Kürdistan’ın kurulması hedefi açıkça görülmektedir.
PKK/KCK Terör Örgütünün Sözde Serhat Eyaleti Tendürek Dağı Bölgesinde (DiyadinDoğubayazıt) Faaliyet Yürüten Örgüt Mensuplarıyla İşbirliği İçerisinde Olan Şahıslar
PKK/KCK terör örgütünün sözde Serhat Eyaleti Tendürek Dağı bölgesinde faaliyet gösteren
BTÖ mensuplarıyla işbirliği içerisinde oldukları, erzak ve malzeme temin ettikleri, örgütten aldıkları
talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri ve PKK/KCK yapılanması içerisinde bulundukları yönünde
bilgiler elde edilen şahıslardan; Z. A. Y. , İ. N. , A. K. , Y. A. , Z. Y. , S. D. , M. I. , M. T. , A. D. , M.
Y. ve Abdulhalik Kaya isimli şahısların PKK/KCK yapılanması içerisindeki faaliyetlerinin deşifre
edilebilmesi, varsa suç ve suç unsurları ile birlikte yakalanabilmesi amacıyla şüpheliler hakkında
Diyadin Cumhuriyet Başsavcılığıncasoruşturma işlemine başlanılımış olup, şüpheliler Abdülhalik
Kaya ve Medeni Yenigün hakkında tamamlanan evraklar tefrik kararı verilerek fezlekeye rapten
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir.
Abdulhalik KAYA, alınan ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ifade etmiştir.
Gerçekleştirilen arama işlemlerinde dijital materyaller ele geçirilmiştir.
Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/65 sayılı soruşturması kapsamında takibi yapılan M.
K. isimli şüphelinin Taşlıçay ilçesi Aşağı Dumanlı Köyünde bulunan evinde 24.02.2016 tarihinde
yapılan aramada ele geçirilen dijital verilerin Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine
yapılan incelenmesi neticesinde;
-03 Eylül 2014 tarihinde Ağrı Dağında faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları
tarafından organize edilip çevre ilçelerden gelen işbirlikçi şahısların katılımı ile sözde Ağrı
isyanlarında ölen şahısları anmak amacıyla düzenlenen festival etkinliğine katılan, Resul Ruken
Amed kod Ali Melik isimli İran uyruklu BTÖ mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devletini küçük
düşürücü ve terör örgütünü övücü-özendirici konuşmaları yaptığı platform üzerinde çekim yaptığı ve
etkinlik alanında festivale katılan yüzü maskeli ve üzerinde “Serhat KCK Asayiş” yazılı forma
bulunan işbirlikçi şahıslar ile video görüntülerinin ve fotoğraflarının olduğu,
-2015 yılında Taşlıçay ilçesinde düzenlenen (muhtemel Nevruz ve seçim çalışmaları)
etkinliklerde aktif olarak yer alan, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde PKK/KCK terör
örgütünü simgeleyen bez parçalarının ve flamalarının olduğu alanda fotoğraflarının olduğu,
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-03 Ağustos 2015 tarihinde PKK/KCK terör örgütü sözde Serhat Eyaleti Genel Koordinatörü
YAŞAR (K) Yusuf ŞEK (TC:
) isimli örgüt mensubu tarafından, işbirlikçi şahıslar
aracılığıyla, terör örgütü adına silahlı olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına karşı Güvenlik
Güçlerinin Tendürek Dağına yapacağı operasyonları engellemek amacı ile örgüte müzahir şahıslara
canlı kalkan olmaları yönünde talimat verdiği, bu talimat doğrultusunda Abdulhalik Kaya isimli şahıs
terör örgütüne müzahir diğer işbirlikçi şahıslar ile birlikte hareket ederek canlı kalkan eylemine
katılmak amacıyla Tendürek Dağı Kırsalına gittiği, (Ağrı 1.Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/394 E
sayılı dosyasından yargılanmaktadır.)
-Ağrı 15 Nisan kapalı spor salonunda HDP tarafından organize edilen ve çevre ilçelerden örgüte
müzahir şahısların katılımı ile Suriye- Kobani’ye yardım adı altında PKK/KCK terör örgütünün
Suriye uzantısı olan YPG’ye yardım organizasyonuna katıldığı ve terör örgütü elebaşı Abdullah
ÖCALAN ve örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterirken ölen diğer BTÖ mensuplarının
fotoğraflarının bulunduğu alanda fotoğrafının olduğu tespit edilmiştir.
Şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinde yapılan incelemeler neticesi düzenlenen açık kaynak
araştırmasında,
-09/11/2016 tarihinde, içerisinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde bayrağı olan yıldız
işaretli bez parçasının bulunduğu fotoğrafın paylaşıldığı,
-02/09/2016 tarihinde, "YPG-J pictures" başlığı altında içeriğinde PKK/KCK silahlı terör
örgütü militanlarının bulunduğu videonun paylaşıldığı,
Söz konusu paylaşımların, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
olduğu,
Yargıtay 16. CD 02/02/2016 tarih 2015/2644 E ve 2016/423 K sayılı ilamında, "Sanığın dosya
kapsamına göre sübutu kabul edilen 13/01/2011 tarihinden 04/11/2011 tarihinde kadar yirmi bir ayrı
terör örgütü propagandasına dönüşen gösterilere katılma ve 28/03/2011 ile 09/10/2011 tarihlerinde
de ayrıca 2911 sayılı Kanuna aykırılık oluşturan şekilde eyleminin, örgüt faaliyetlerindeki süreklilik
ve yoğunluğu itibariyle, silahlı terör örgütü üyeliği suçunu oluşturacağı" şeklindeki kararı ile,
şüphelinin farklı tarihlerde gerçekleşen terör örgütü propagandasına dönüşen organizasyonlarına
katılması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları dikkate alındığında, Yargıtay 16. CD 02/02/2016
tarih 2015/2644 E ve 2016/423 K sayılı kararında ve benzer içerikteki 9. CD 13/11/2014 2014/5843
E 2014/11485 K sayılı ilamında da belirtildiği gibi şüphelinin eylemlerinin örgüt faaliyetleri şeklinde
gerçekleşerek süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz ettiği, bu suretle eylemlerinin örgütün amaç ve
yöntemleri ile birleştiği, şüphelinin örgüt hiyerarşisine dahil olup örgütün verdiği talimatlar
doğrultusunda ve örgütle birlikte hareket ederek silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği
anlaşılmıştır.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ilgili olarak, Yargıtay 16.Ceza Dairesinin
2015/6776 Esas, 2015/4492 sayılı kararında terör örgütünün propagandası suçunun basın yayın yolu
ile işlenmesi halinde 3713 sayılı yasanın 7/2.2 cümle gereği suçun yarı oranında arttırılmasının,
2015/215 Esas, 2015/746 sayılı kararında aynı suç işleme kararı altında kısa zaman aralığında kamu
güvenliği aleyhine sayılan terör örgütünün propagandasını yapma suçunun işlenmesi halinde
zincirleme suç hükümlerinin uygulanması zorunluluğunun olduğunun öngörüldüğü, dosyada mevcut
delillerin değerlendirilmesi sonucu; şüphelinin kendisine ait facebook hesabı üzerinden farklı
zamanlarda ancak aynı kast altında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde
paylaşımlarda bulunmak suretiyle zincirleme olacak şekilde terör örgütünün propagandasını yapmak
suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
M. Y. , alınan ifadesinde hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ifade etmiştir.
Gerçekleştirilen arama işlemlerinde dijital materyaller ele geçirilmiştir.
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PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan Lehenk (K) F. K.’ın 19 Aralık 2016 tarihinde
Ağrı İl J.K.lığında alınan fotoğraflı teşhis tutanağında “Bana resmini göstermiş olduğunu şahsı M. Y.
olarak tanırım. 11 Nisan 2015 tarihinden birkaç gün önce bu şahsın Yukarıtütek Köyünde bulunan
evine ben, Resul (K) Ali MELİK (İran uyruklu), Munzur (K), Canfeda (K-ÖLÜ) Serhat KIZILAY, Velat
(K) ve Hamza (K-ÖLÜ) Ömer BATUR ile birlikte Hanefi TAŞDEMİR ile görüşmek amacıyla gitmiştik.
Biz eve girdiğimizde H. T. ve oğluyla birlikte evdeydi. Resul (K), Velat (K) ve Munzur (K), H. T. ile
görüşmek için başka bir odaya geçtiler. Sonradan Resul (K)'tan öğrendiğime göre H. T. isimli şahıs
Taşlıçay İlçesinde aktif biri olduğu ve AKP adına çalıştığı, AKP adına çalışmasını bırakıp HDP adına
çalışması istenmiştir. Evine geldiğimiz M. Y. bizi iyi karşılamıştı ve yedirip içirmişti. Bize Heval diye
hitap ediyordu ve güler yüzlü davranıyordu. H. T. ile görüşmek için anlattığım olaydan birkaç gün
önce de M. Y.'ün evine yine gitmiştik. H. T.'in arabası bozulduğu için gelememişti. Biz yine evde
oturduk, yemek yiyip çay içtik ve M. Y. ile muhabbet etmiştik. Şahsın kimlik bilgilerini sizden M. Y.
(TC:
) olarak öğrendim.” şeklinde beyanda bulunmuştur.
Bilgi sahibi olarak 09.01.2017 tarihindeifadesi alınan M. H. T. “
….
” şeklinde beyan ettiği,
Toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar şüpheli atılı suçlamaları kabul
etmemiş ise de, Lehenk (K) F. K. isimli örgüt mensubunun ve M. H. T. isimli kişinin ifadelerinde,
örgüt mensuplarının şüphelinin Yukarıtütek Köyünde bulunan evine gidip geldikleri, yemek yiyip
dinlendikleri, işbirlikçileri ile evde görüşme gerçekleştirdikleri, evinin bulunduğu bölgenin
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının barınma ve geçiş güzergahı yakınında bulunduğundan BTÖ
mensupları için geçici barınma ve işbirlikçi buluşmaları için uygun olduğu, şahsın örgüt
mensuplarından aldığı talimatlar doğrultusunda PKK/KCK terör örgütü içerisinde üye/işbirlikçi
faaliyetlerinde bulunduğu yönündeki beyanlar birlikte değerlendirildiğinde eylemlerinin örgütle
hiyerarşi ilişkisi içinde olduğunu ve örgütle birlikte hareket ettiğini gösterdiği, dolayısıyla örgütün
yapısı ve faaliyetlerindeki gizlilik esasları dikkate alındığında kendi adlarına ''güvenilir olmayan''
kişilerle bu tarzda ilişkilere girmeyecekleri, bu açıklamalar doğrultusunda şüphelinin örgüt
hiyerarşisine dahil olarak örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda hareket edip silahlı terör örgütüne
üye olma, örgüt mensuplarına yiyecek temin etmesi ile 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçlarını işlediği anlaşılmıştır.
SONUÇ VE İSTEM:
Yukarıda açıklanan nedenlerle şüphelilerin yargılamalarının yapılarak delillerin takdiri
mahkemenize ait olmak üzere;
1-a) Şüphelilerin silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri anlaşıldığından TCK'nın
314/2 maddesi hükmü gereği ayrı ayrı cezalandırılmalarına,
b) Suçun terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği anlaşıldığından 3713 Sayılı Yasanın
3.maddesi delaletiyle 3713 Sayılı Yasanın 5/1 maddesi hükmü gereği ayrı ayrı arttırılmasına,
c) Şüpheli Abdulhalik KAYA'nın basın yayın yolu ile aynı kast altında birden çok terör
örgütünün propagandasını yapmak suçunu işlediği anlaşıldığından 3713 sayılı yasanın 7/2-1, 2.2,
TCKm.43/1 maddeleri gereği cezalandırılmasına,
d) Şüpheli M. Y. 'ün Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet
suçunu işlediği anlaşıldığından 6415 Sayılı Yasanın 4/1 maddesi hükmü gereği cezalandırılmasına,
3-İşlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle TCK'nın 53/1 maddesi hükmü gereği belirli hakları
kullanmaktan yoksun bırakılmalarına,
4-Şüphelilerin örgüt mensubu olduğu anlaşıldığından TCK'nın 58/9 maddesi hükmü gereği
haklarında tekerrür hükümlerinin uygulanmasına,
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5-Göz altında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin TCK m. 63 gereği hükmedilecek netice
cezadan mahsubuna,
6-Yargılama giderlerinin CMK'nın 325/1 maddesi hükmü gereği şüpheliler üzerine
bırakılmasına,
Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.02/05/2017
ALAATTİN ÇOLAK 153181
Cumhuriyet Savcısı

e-imzalıdır
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