T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TUTUKLU,
ADLİ KONTROLLÜ ve
YAKALAMALI İŞ
Soruşturma No
: 2018/36886
Esas No
: 2018/9619
İddianame No : 2018/1898
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL AĞIR CEZA MAHKEMESİNE
DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: 1- A. D.

MÜDAFİİ

: Av. KADER TONÇ,

E.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 2- ALİ SÖNMEZ KAYAR,
MÜDAFİİ

: Av. GÜLHAN KAYA,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 3- B. A.
,
MÜDAFİİ

: Av. MUSTAFA TAYLAN SAVRAN,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)

SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 4- E. B.
,

MÜDAFİİ

: Av. ESENGÜL KUŞDOĞAN,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 5- H. P.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
YAKALAMA KARAR TARİHİ : 20/02/2018
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9
ŞÜPHELİ
: 6- M. K.

MÜDAFİİ

: Av. SÜLEYMAN ŞAHİN,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 08/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 08/02/2018-12/02/2018 (4 GÜN)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 7- M. Ç.

MÜDAFİİ

: Av. BERÇEM KARATAŞ,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 8- N. D.
MÜDAFİİ
SUÇ

: Av. BERAAT BAYRAKTAR,

: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
ŞÜPHELİ
: 9- S. G.

MÜDAFİİ

: Av. GÜLHAN KAYA,

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ : 01/02/2018 İSTANBUL/BAKIRKÖY
GÖZALTI TARİHİ
: 01/02/2018-06/02/2018 (5 GÜN)
TUTUKLAMA TARİHİ : 06/02/2018 Bakırköy 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 06/02/2018 tarih
2018/124 sayılı kararı (Şüpheli halihazırda tutukludur.)
SEVK MADDESİ
: Türk Ceza Kanunu 314/2, Terörle Mücadele Kanunu 5, Türk Ceza
Kanunu 53/1, Türk Ceza Kanunu 58/9, Türk Ceza Kanunu 63
DELİLLER
: Eylem tespit tutanakları, şüpheli ifade tutanakları, gizli tanık ifadeleri, açık
kaynak tespit tutanakları, görüntü inceleme ve tespit tutanakları, iletişim tespit ve
değerlendirme tutanakları (tape kayıtları), ev arama tespit tutanakları, sorgu zaptı, gözaltı
kararları ve tüm dosya kapsamı
Soruşturma Evrakı İncelendi :
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik
yapılan çalışmalarda ve 5. Kongresinde açıkladığı kararlar doğrultusunda;
Suriye’nin Ayn-el Arap (Kobane) ve Rojova olarak adlandırılan bölgelerin dışında militanların
eğitim amaçlı başka bölgelere de gönderebileceği,
İllegal kanadı işlevsel kılmak amacıyla militan aktarımına hız verilmesi,
İllegal alana aktarılması planlanan şahıslara silah/bomba eğitiminin yanında sahte kimlik,
ehliyet ve pasaport yapma eğitiminin de verileceği,
Soygun/gasp ve kamulaştırma eylemleri kapsamında istihbarat çalışmaları yapıldığı özellikle
para transferi konusunda bilgi toplama çalışmalarına ağırlık verileceği,
Deşifre olmamış kişileri kazanmak amacıyla sol söyleme yakın siyasi partilerin gençlik
yapılanmalarına ait etkinliklerin fırsat olarak görüldüğü,
Yeni örgütlenen kişilerin de pratik amaçlı pankart asma ve yazılama türü eylemlere
çıkartabileceği,
Farklı işlevde ve biçimde yapılanmaların birleşimiyle örgüt yapısının oluşturulması,
MLKP terör örgütünün 5. Kongresini duyurmak ve kongre sonrası tabandaki eylem
beklentisini karşılamak üzere metropol kentlerdeki illegal alanda bulunan militanlar
Suriye’nin kuzeyinde silahlı eğitim almış militanlar aracılığıyla silahlı/bombalı eylemlere
tevessül edebileceği,
Yine yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 7 Haziran Genel seçimler öncesi MLKP
terör örgütünün güvenli mekân bulması halinde milis düzeyinde bir takım eylemler
gerçekleştirebilmek için hazırlıklara başladıkları şeklinde bilgiler elde edilmiştir.
Bu kapsamda MLKP terör örgütü içerisinde İstanbul Bağcılar, Esenler ve Bahçelievler Semt
Yapılanmasında faaliyet gösteren;
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 2015/45352 sayılı soruşturma dosyası kapsamında
MLKP terör örgütü adına 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında İstanbulde Molotof kokteylli
korsan gösteri eylemleri, terör propagandasına dönüştürülen örgüt mensuplarını anma
eylemlerini katıldıkları tespit edilen ve MLKP terör örgütü içerisinde İstanbul Bağcılar, Esenler
ve Bahçelievler Semt Yapılanmasında faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilerle ilgili
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 31.01.2018 tarih ve 2015/45352 sayılı soruşturma
dosyası kapsamında Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 31.01.2018 tarih ve 2018/823
D.İş sayılı Arama-El Koyma ve İnceleme kararı ve Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğinin
31.01.2018 tarih ve 2018/821 D.İş sayılı Kısıtlama kararı verilerek gereği yapılmak üzere
İstanbul Emniyet Müdürlüğününe gönderilmiştir.
1-) A. D.
E.
(T.C. ) :
2-) Ali Sönmez KAYAR (T.C.
3-) B. A.

(T.C. ):

4-) E. B.

(T.C. ):

5-) H. P

(T.C. ):

6-) M. K.

(T.C. ):

7-) M. Ç.

(T.C.

):

8-) N. D.

(T.C.

):

9-) S. G.

(T.C.

):

):

İstanbul sayılı adreslerinde ikamet ettikleri değerlendirilerek adı geçen şüphelilerin suç ve
suç delilleri ile birlikte yakalanabilmesi amacıyla,
01.02.2018 tarihinde eş zamanlı olarak yapılan uygulamalarda;

1-) A. D.

E.

(T.C.

):

adresde 01.02.2018 günü saat:02:35 sıralarında,
2-) B. A.

(T.C.

):

sayılı adresde 01.02.2018 günü saat:02.10 sıralarında,
3-) E. B.

(T.C.

):

4-) M. Ç.

(T.C.

):

sayılı adresde 01.02.2018 günü saat:02.47 sıralarında,
5-) N. D.
(T.C. ):

sayılı adresde, 01.02.2018 günü saat:02.10 sıralarında,
6-) S. G.
(T.C. ):
sayılı adresde, 01.02.2018 günü saat:01.55 sıralarında
7-) Ali Sönmez KAYAR (T.C.

):

sayılı adreste yakalanamamış, ancak 01.02.2018 günü saat:18:45 sıralarında İstanbul Fatih
ilçesi Cerrahpaşa caddesi üzerinde bulunan Kerim Usta’nın Yeri adlı işyerinde olduğu
anlaşılması üzerine; İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ekiplerince yapılan uygulamada
yakalanmıştır.
Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital ve örgütsel doküman elde edilmiştir.
Devam eden çalışmalar kapsamında Şüpheli M.
K.
(T.C. )
görülmesi üzerine 08.02.2018 günü saat 14:50 sıralarında yakalanmış, şüpheli H.
P.
(T.C.
) isimli şahsın ise yakalanması mümkün olmamıştır.
MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ (MLKP) TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA KISA BİLGİ
ÖRGÜTÜN KURULUŞU: 10 EYLÜL 1994
MLKP ÖRGÜTÜNÜN TARİHÇESİ:
FKF (Fikir Kulüpleri Federasyonu) içinde Latin Amerika ülkeleri devrim stratejisinin yanı sıra
(Küba devrimi) önceleri aydınlık grubu olarak anılan daha sonra PDA (Proleter Devrimci
Aydınlık )’cılar olarak bilinen grup (ÇİN DEVRİMİ) Mao’nun fikirleri doğrultusunda Türkiye’yi
yarı sömürge yarı feodal olarak değerlendirip, devrimin kırlar esas alınarak kırdan şehire
gelişecek olan gerilla savaşı yoluyla gerçekleşeceğini savunup TÜRKİYE İHTİLALCİ İŞÇİ KÖYLÜ
PARTİSİ (TİİKP)’ ni kurmuşlardır.
1972 yılında yasadışı (TİİKP)’den ayrılarak İbrahim KAYPAKKAYA ve arkadaşları tarafından
kurulan TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST-LENİNİST (TKP/M-L) isimli örgütün 1972 yılı

ve takip eden yıllarda yediği darbeler neticesi örgütün yönetici kadrolarının tamamına yakını
ölü ve sağ olarak yakalanarak örgüt çökertilmiştir.
1974 yılında çıkartılan 1803 sayılı af yasası ile cezaevinden tahliye olan örgüt militanları ile
yakalanmayan dışarıdaki militanlar bir araya gelerek dağılan örgütü yeniden oluşturmak ve
kurmak maksadıyla TKP/ML-KOORDİNASYON KOMİTESİ’ni oluşturmuşlardır. Bu dönem
içerisinde legal olarak halkın gücü ve halkın birliği yayınlarını çıkarmaya başlamışlardır.
Örgüt henüz kongreye giderek partileşmeden, bir grup TKP/ML’nin parti olmadığını, parti
olma yolunda yürüyen bir hareket olduğunu, son dönemde proletaryanın şehirlerde
yoğunlaştığından şehir örgütlenmesinin esas alındığını, silahlı halk savaşının şehirlerden
başlayacağını açıklamaları üzerine örgüt içerisinde ayrılık meydana gelerek örgüt;
A) TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ,
B) TKP/ML-HALKIN GÜCÜ adı altında ikiye ayrılmıştır.
TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ örgütü de kariyeristik nedeni ile fikir ayrılıklarını ileri sürerek ;
TKP/ML-HALKIN BİRLİĞİ YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ( YİÖ )
TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ ) adı altında ikiye ayrılmışlardır.
TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ 1980 yılı içerisinde yediği darbeler neticesi varlığını
kaybetmiş, 1990’lı yıllara kadar bir varlık gösterememiş, 1990’ lı yıllarda yaptıkları kongre ile
yeniden kurulduklarını açıklamışlardır.
TKP/ML-HAREKETİ 1983 ve takip eden yıllarda kongreyi gerçekleştirememeleri üzerine
kariyer çatışmaları yüzünden;
TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ KANAT )
TKP/ML-HAREKETİ (KONFERANS HAZIRLIK KOMİTESİ) adı altında yeniden ikiye
bölünmüşlerdir.
TKP/ML-HAREKETİ ( DEVRİMCİ KANAT ) 1985 yılında yediği darbe neticesi varlığını kaybetmiş,
yakalanan ve dışarıda kalan kadroları bilahare yeniden birleşmişlerdir.
KONFERANS HAZIRLIK KOMİTESİ ise 1986 yılı içerisinde yapmış olduğu kongre ile TKP/MLHAREKETİ olduklarını, Devrimci Halkın Birliği dergisini de artık çıkarmayarak ve ismini de
kullanmama kararı alarak, bu tarihten sonra sadece TKP/ML-HAREKETİ adını kullanmaya
başlamışlardır.
30 Mart 1972 tarihinde Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarının Kızıldere’de ölü olarak ele geçirilmesi
diğer militanlarında büyük bir çoğunluğunun yakalanarak cezaevine gönderilmesi neticesi
çökertilerek faaliyetleri son bulan THKP/C örgütünün yakalanamayan ve yurt dışında bulunan
militanları ile 1974 yılında af yasasından yararlanarak dışarı çıkan militanları örgütü yeniden
kurmak için faaliyete geçerek kendilerine MİLİTAN GENÇLİK adını vermişler ve HALKIN YOLU
dergisini çıkarmaya başlayarak Mao’nun fikirlerini savunmaya başlamışlardır.
1977 yılında 3.dünya teorisini örgüt içerisinde bir grubun reddetmesi nedeni ile fikir
ayrılıkları olmuş, teoriyi reddeden grup TİKP’ne katılmış, savunan grup ise DEVRİMCİ HALKIN
YOLU adını alarak faaliyetlerine devam etmiştir.
DHY adı altında faaliyet gösteren örgüt 1984 yılı Mayıs ayı içerisinde Bursa Uludağ’da yapmış
oldukları toplantıda örgütün ismini TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ HAREKETİ (TKİH) olarak
değiştirmiştir.
MLKP ÖRGÜTÜNÜN BİRLEŞME SÜRECİ :
TKP/ML-HAREKETİ 1989 yılı içerisinde Maoist olan Arnavutluk Enver Hocanın stratejisini
benimseyen TDKP, TKİH, TİKB, TKEP gibi örgütlere, temelde sınıf mücadelesi fikrini
savunduklarını, aralarında küçük ayrılıkların bulunduğunu, nedenleri ve niçinleri ortadan
kaldırarak birleşmeleri gerektiği fikrini ortaya atarak çağrıda bulunmuştur.

Bu çağrı neticesi TDKP, TİKB ve TKEP gibi örgütlerle yapmış oldukları görüşmelerde
anlaşamayarak birleşememişlerdir. Ancak TÜRKİYE KOMÜNİST İŞÇİ HAREKETİ (TKİH) örgütü
ile birliktelik çalışmalarını sürdürerek aralarındaki tüm engelleri ortadan kaldırmışlar ve 05-10
Eylül 1994 tarihinde yaptıkları Birlik Kongresi ile birleşerek her iki örgüt kendilerini fesh edip
MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİ – KURULUŞ ( MLKP-K ) adı altında faaliyet
göstereceklerini kongrede aldıkları karar gereği 18 Eylül 1994 tarihinde kamuoyuna
açıklamışlardır.
Birlik kongresinde TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ile de ileriki tarihlerde birleşme kararı
alınmıştır.
1995 yılı içerisinde MLKP-K örgütü TKP/ML-YENİDEN İNŞA ÖRGÜTÜ ile birleşmiş 1. kongresini
yaparak da kurulduğunu açıklamıştır. Bu kongreden sonra kuruluş ibaresini kaldırarak MLKP
adını kullanmaya başlamış, kuruluş tarihini de 10 Eylül 1994 olarak belirlemişlerdir.
ÖRGÜTÜN AMACI:
Ülkede bulunan mevcut Anayasal düzeni silahlı halk savaşı yoluyla yıkarak yerine MarksistLeninist ilkeler doğrultusunda komünist bir yönetim kurmaktır. Sosyalist mücadeleyi daha
etkin kılmak için tüm Marksist-Leninist ilkeleri savunan örgütlerin aynı çatı altında toplanarak
mücadelenin daha etkin olabilmesini savunur.
ÖRGÜTÜN STRATEJİSİ:
MLKP, Marks, Engels, Lenin ve Stalin’in yolunda yürür, Marksizm-Leninizm’i rehber alır.
Proletarya enternasyonalizmi ilkesini yüksekte tutan ve dünya komünist hareketinin
yaşadığımız toplumlardaki kolu olan MLKP, diyalektik ve tarihsel materyalizmi temel alır.
ÖRGÜTÜN YAPISI :
Kongre, Olağanüstü Kongre:
Örgütün en yüksek organı kongredir. Olağan kongreler üç yılda bir toplanır.
a) Kongrenin gündemi en geç üç ay önce açıklanır.
b) Kongrede temsil oranı MK tarafından belirlenir. Delegeler seçim yolu ile saptanır, seçimler
örgüt ve üye esasına göre düzenlenir.
c) Kongrenin başlayabilmesi ve kararlarının bağlayıcı olması için delegelerin salt
çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.
d) MK, olağan kongreyi erkene alabilir veya erteleyebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez.
e) Olağanüstü Kongre, mevcut üyelerin salt çoğunluğunun veya İl Komitelerinin 2/3’nün
talebi ya da MK’nın girişimi üzerine toplantıya çağrılır. Oluşum biçimi olağan kongre ile
aynıdır.
f) MK, olağanüstü kongreyi altı ay içerisinde toplamaz ise İl Komiteleri MK’nın yetkilerine
sahip bir kongre örgütleme komitesi kurar. En geç altı aylık bir sürede kongreyi toplarlar.
g) MK’nın yakalanmalara maruz kaldığı koşullarda İl Komitelerinin temsil edileceği bir
toplantı örgütlenerek burada olağanüstü kongreyi gerçekleştirecek bir kongre örgütlenme
komitesi belirlenir.
h) Kongre MK’nın raporunu görüşür. MK’yı (asil ve yedek) üyeleri seçer, örgütün teorik, siyasi
ve örgütsel sorunlarını karara bağlar. Program ve tüzük sorunlarının çözümünde yetkili organ
kongredir.
Konferans:
a) Örgüt konferansları iki kongre arasındaki dönemde ihtiyaç halinde toplanır. Konferansta
temsil edilme biçimi ve konferansın içeriği MK tarafından belirlenir.
b) Konferans kararlarının yaşama geçirilebilmesi için MK’nın onayı şarttır.

Merkez Komitesi:
Merkez Komitesi iki kongre arasında MLKP’nin en yüksek organıdır. Bu süreçte tüm MLKP’yi
yönetir. Her alanda örgütü temsil eder. Kongrede alınan kararları hayata geçirir. Tüm
faaliyetlere önderlik eder. MLKP’nin taktiklerini saptar. Maliyeyi yönetir.
a) MK, kendi içinde uzlaşmanın gerektirdiği iç örgütlenmesini gerçekleştirir.
b) MK, sayısal bir azalma halinde yedekler arasından (yedeklik sırasına göre) yeni üyeler alır.
Düşmanın eline geçen MK üyesi aksi bir neden olmadıkça statüsünü korur. Serbest kaldığında
yerine alınmış üyenin organ üyeliği de sürer.
c) MK’ya, kongrede belirlenen sayının 1/3’ü oranında yeni üye alabilir.
d) MK, üye ve yedek üyelerinin organdan çıkarılması, genişletilmiş toplantıda MK asil
üyelerinin 2/3’lük çoğunluğunun kararı ile olanaklıdır.
Yerel Örgütlenme (İl Komitesi) :
-Yerel komiteler kendi adlarına örgüt çizgisine uygun gazete bülten vb. yayınlar çıkarabilirler.
Yerel yönetim merkezi İl Komiteleridir.
Yurtdışı örgütlenmesi, MLKP’nin Yurtdışı Örgütü Merkez Komitesi tarafından kurulur.
Örgütün gençlik yığınları içindeki komünist kitle örgütü olan Komsomol, ideolojik-siyasi
bağlılık, örgütsel bağımsızlık ilkesi temelinde çalışır.
Örgütün MK dahil bütün organları kadın çalışmasının bir ihtiyacı olarak kendilerine bağlı
kadın komisyonları kurarlar.
Askeri Örgütlenme:
MLKP terör örgütünün yapısında bulunan askeri örgütlenmeler:
MLKP/FESK (FAKİRLERİN VE EZİLENLERİN SİLAHLI KUVVETİ)
MLKP/MİLİSLERİ
MLKP/KUZEY KÜRDİSTAN ÖRGÜTÜ
MLKP/KGÖ (KOMÜNİST GENÇLİK ÖRGÜTÜ)
Askeri Yapılanmanın Süreçleri:
TKP/ML-HAREKETİ’nin 1986 yılında gerçekleştirdiği III. Kongresinden sonra örgüt Mayıs 18
Gerillaları (M-18) adı altında askeri örgütlenme kararı almıştır.
Bu karar doğrultusunda örgüt militanlarına askeri eğitim vermek için Suriye denetimindeki
Bekaa Vadisinde askeri ve siyasi eğitim kampı faaliyete geçmiştir.
1991-92 yıllarında kampa G. Antep ve Hatay üzerinden militan göndererek gerilla eğitimi
almaları sağlanmış, birlik çalışması nedeni ile gerilla eğitimine TKİH militanları da katılmıştır.
Eylül 1994 tarihinde gerçekleşen TKİH ve TKP/ML-HAREKETİ Birlik Kongresi neticesi MLKP/K
örgütü kurulmuş, Kongrede:
-Merkezi Askeri Komite (MAK) kurulması,
-Yerel silahlı eylem ve askeri faaliyetlerde bulunma,
-Şiddetlenmekte olan mücadelenin ihtiyaçlarına bağlı olarak okullarda, fabrikalarda, iş
yerlerinde ve semtlerde milis örgütlenmelerine gidilmesi kararları alınmıştır.
Bu kararlar doğrultusunda her iki örgütün kendilerini fesh etmeleri ile birlikte TKP/MLHAREKETİ örgütünün silahlı örgütlenmesi M-18 ile TKİH’ in silahlı unsurları KIZIL MÜFREZE adı
altında Merkez Komiteye bağlı olarak askeri bir örgütlenmeye gitmişler, MK içinde MAK
üyeleri tarafından temsil edilmişlerdir.
KIZIL MÜFREZE, MLKP’nin kuruluşu ile birlikte;
-1995 yılında Bağcılar Yüzyıl Karakoluna lav atılması,
-1995 yılında meydana gelen Gazi olayları,
-1996 yılı Mart ayı içinde Sultanbeyli ilçesi Kaymakamlık, Belediye ve bir siyasi Parti binasına
bombalı ve silahlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne zaman ayarlı lav silahı ile saldırıda bulunulması

olayları ile adını kamuoyuna duyurmuştur. 1990’lı yılların sonlarına doğru MK’ya bağlı olarak
faaliyet gösteren KIZIL MÜFREZE İl Komitelerine devredilmiştir. Örgüt, 2002 yılında
gerçekleştirdiği III. Kongresi neticesinde almış olduğu karar doğrultusunda silahlı ve bombalı
eylemlere başlamış, bu eylemlerini de Ölüm Orucu Tugayları, 2003 yılında da Fakirlerin
Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri (FESK), 2005 yılından itibaren FESK, MLKP/KGÖ, MLKP/Milisleri
adları ile üstlenmiştir.
Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ) :
Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ), üniversitelerde çıkartmış olduğu legal platformdaki Özgür
Gençlik isimli yayın çevresinde örgütlenme çalışmaları yapmaktadırlar.
KGÖ, MLKP’nin programını, ideolojik ve siyasal görüşlerini temel alan, gençliği bu doğrultuda
eğitip, örgütleyip mücadeleye sevk eden ideolojik-siyasal olarak MLKP’nin kumandası altında
bulunan, örgütsel yapılanma ve işleyiş bakımından bağımsız illegal bir örgüttür.
KGÖ’nün en üst yönetim organı kongredir. Kongre iki yılda bir toplanır. MK kongreyi
erteleyebilir veya öne alabilir. Erteleme süresi en fazla bir yıldır. Kongre delegelerin yarıdan
bir fazlasının hazır bulunması durumunda geçerlilik kazanır. Kongre KGÖ’nün temel politika
ve taktiklerini belirler, MK ve yedeklerini seçer ve denetler.
MLKP/FESK (Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kuvveti):
MLKP/FESK askeri yapılanması 22/01/2003 tarihinde Ankara Kızılay’da bulunan Yargıtay
binasına yapılan bombalı eylemle ismini duyurmuştur. Örgüt eylem üstlenmelerini bu
tarihten önce Kızıl Müfrezeler ve Ölüm Oruçları Tugayı olarak üstlenmekteyken, bu yapılarını
kaldırarak MLKP/FESK olarak ismini duyurmuştur.
FESK, yapısı itibari ile örgütün MK’sına direk bağlı ancak eylem ve hareketlerinde kendi içinde
bağımsız bir yapıya sahiptir.
Yapılanma 2003 yılından, 2006 yılında yapılan MLKP operasyonuna kadar (69) eylem
gerçekleştirirken, 2006 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapmış olduğumuz
operasyonda FESK militanları ile FESK’den sorumlu MK üyesinin yakalanmasından sonra 2009
tarihine kadar (2) eylem gerçekleştirmiştir.
ÖRGÜTÜN GELİR KAYNAKLARI:
MLKP örgütünün gelir kaynakları içerisinde gasp ve soygun sonucu elde edilen paralar, döviz
ve altınlar önceliktedir. Özellikle silahlı gasp eylemlerinde kuyumcular, altın-döviz büroları ve
kuryelerini hedef alınır. Basın yoluyla çıkartılan gazete ve dergilerin gelirleri ile toplanan
aidatlar da gelirleri arasındadır.
ÖRGÜTÜN EYLEM HEDEFLERİ VE ŞEKİLLERİ:
Örgütün eylem hedefleri içerisinde, Emniyet binaları (Bağcılar 100. Yıl, Alibeyköy polis
karakolu…), askeri tesisler (Ankara İl Jandarma Komutanlığı…), hakim ve savcılar ile adliye
binaları (Adalet Bakanlığı Hakimler Savcılar Eğitim Merkezi, Yargıtay, İstanbul DGM…), ticari
kuruluşlar (TÜSİAD, İTO, İSO…), konsolosluk binaları (ABD, İngiliz…), yabancı ticari kuruluşlar
(HSBC, UPS, Mc Donalds), siyasi parti binaları (iktidar partileri), turistik tesisler (Ankara
Hilton, Beyoğlu Ceylan otel… ), resmi daireler (Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı… )
bankamatikler vb. bulunur.
Bombalama, adam öldürme, suikast, cezalandırma, gasp, soygun, otobüs yakma,
molotoflama, korsan gösteri yapma, pankart asma, yazılama, bildiri dağıtma, basın
açıklamaları gibi eylem şekilleri mevcuttur. Örgüt gerçekleştirdiği eylemlerin büyük bir
kısmını eylem sonrasında internet yoluyla ya da kendi görüşleri doğrultusunda yayın yapan
gazete ve dergilerde yayınlamak suretiyle üstlenmektedir. Son dönemde K.Irak’taki PKK/KCK

kamplarında askeri eğitim gören militanları ülkemizde kamu kurumları ile siyasi parti
binalarına zaman ayarlı bombalar koymak sureti ile eylemler gerçekleştirmekte, ayrıca HDK
çatısı altında PKK/KCK mensupları ile ortak korsan gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarına
katılmaktadırlar.
MLKP ÖRGÜTÜNÜN ÖNEMLİ EYLEMLERİ;
02.11.2011 günü İstanbul Ataşehir ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Namık Kemal caddesinde
bulunan AKP Mimar Sinan Mahalle Temsilciliğine bomba konulması,
13.11.2011 günü İstanbul Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi Tansel caddesinde bulunan
AKP Yeşilova mahalle irtibat bürosuna bırakılan patlayıcının imha edilmesi,
03.01.2012 günü İstanbul Ataşehir ilçesi Mevlana Mahallesi Alper Sokakta bulunan Mevlana
Mahallesi AKP mahalle temsilciliğine bırakılan patlayıcının imha edilmesi
06.01.2012 günü İstanbul Kartal ilçesi Atalar Mahallesi Atalar Caddesinde faaliyet gösteren
AKP irtibat bürosuna bırakılan patlayıcının imha edilmesi, (1) kişinin yaralanması,
30.01.2012 günü İstanbul Sultanbeyli ilçesi Turgut reis mahallesi Demokrasi Caddesi ile
Asalet Sokak kesişimin de bulunan Sultanbeyli Adliye binasının doğalgaz kutusu yanına,
konserve kutusu içerisine hazırlanmış parça ve basınç etkili el yapımı bomba konulması ve
patlatılması.
04.02.2012 günü İstanbul Kartal ilçesi Cevizli Mahallesi E-5 Güney yan yolda bulunan
Anadolu yakası Kan merkezi ve Anadolu yakası Adalet sarayı arkasında bulunan yolda, Adliye
sarayının dış duvarı dibine zaman ayarlı parça ve basınç etkili el yapımı bomba bırakılması,
09.02.2012 günü Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi Temel Sokak
içerisinde Y. Ç.
isimli MLKP terör örgüt mensubu eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu
sırada üzerinde taşıdığı bombanın patlaması,
27.03.2012 günü İstanbul Güngören ilçesi Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi No: 78
sayılı yerde bulunan Develi oto isim işyeri önüne konulan bombanın patlaması,
02.04.2012 günü Gaziosmanpaşa ilçesi Hükümet konağı içerisinde bulunan Nüfus Müdürlüğü
koridorunda meydana gelen patlama neticesi iki vatandaşın hafif şekilde yaralanması,
29.04.2012 günü Sultangazi ilçesinde Esentepe Polis merkezi Amirliğinin bahçe duvarına
konulan bombanın patlaması,
29.04.2012 günü Esenyurt/Güzelyurt mahallesinde Kayı İnşaat tarafından yapılan Marmara
Park AVM’nin yan tarafındaki boş araziye patlayıcı bırakılması,
07.06.2012 günü Bayrampaşa İlçesinde polis memuruna ait aracın altında patlama meydana
gelmesi ve yoldan geçen (1) vatandaşın hafif şekilde yaralanması,
20.03.2014 günü İstanbul Kartal İlçesi Atalar Mahallesi Halk Kütüphanesi ile İstanbul Maltepe
İlçesi Maltepe Kaymakamlık Binası girişine zaman ayarlı bomba koyulması,
02.05.2014 günü İstanbul Başakşehir İlçesi Kayaşehir Polis Merkezine zaman ayarlı arda arda
iki adet bomba koyulması, bir vatandaşın yaralanması,
21.07.2015 günü İstanbul Sancaktepe İlçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa Caddesi
No: 4 sayılı yerde bulunan Adalet ve Kalkınma Parti binasının yanındaki boşlukta park halinde
bulunan partiye ait seçim aracının üzerinde poşet içerisinde zaman ayarlı bomba bırakılması,
24.07.2015 günü Star Medya Grubu binası önüne zaman ayarlı, fitil ateşlemeli, parça-basınç
etkili bomba ile “Kadınları Susturamazsınız Işıkça Çoğalırız” ibareli “KKÖ” (Komünist Kadın
Örgütü) imzalı pankart bırakılması,
07.08.2015 günü Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde park halinde bulunan iki
aracın yanına bırakılan bombaların patlaması, (1) kişinin yaralanması,
28.10.2015 günü İzmir’de Güvenlik güçlerine yönelik silahlı. Bombalı saldırıda bulunulması,

24.07.2015 Küçükçekmece Star Gazetesi bahçesine zaman ayarlı bomba bırakılması,
01.12.2015 günü Aksaray-Mahmutbey istikameti Bayrampaşa girişi, Bayrampaşa Kadife
kavşağına yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen cinsi ve nevi belli olmayan patlayıcının
infilak etmesi sonucu (3) vatandaşın yaralanması,
22.12.2015 günü İstanbul/Sultangazi ilçesindeki örgüt evinde Şi. Ö.
ve Y. E.
isimli
MLKP/FESK mensuplarının ölü ele geçirilmesi, çıkan çatışmada (4) emniyet mensubunun
yaralanması eylemlerini gerçekleştirmişlerdir.
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SON DURUMU:
Örgüte yönelik olarak 2006 yılında 4. kongre çalışmalarının hazırlığı sırasında İstanbul
Emniyet Müdürlüğünce GAYE adı verilen ve Türkiye genelinde yedi (7) ilde eş zamanlı olarak
başlatılan büyük bir operasyon yapılmış, aralarında MK üyelerinin de bulunduğu yönetim
kadrolarının büyük bir bölümü yakalanmış, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları
ile dava açılmıştır. Örgüt mensuplarının yargılamaları sona ermiş olup çeşitli cezalara
çarptırılmışlardır.
Operasyon sürecinden sonra örgüt içi hizipleşmeler nedeniyle 2006 yılında MLKP/YKH
(Yeniden Kuruluş Hareketi) adı ile 2008 tarihinde de MLKP/DEV SPARTAKÜS adı altında
kopmalar olmuştur. Bu yapıların henüz aktif faaliyetlerine rastlanılmamıştır.
MLKP terör örgütü gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle yapamadığı 4. Kongresini 15
Ağustos-1 Eylül 2009 tarihleri arasında yurt dışında yapmış olup bunu internet sitesinde
duyurmuştur. Kongrede genel sekreter seçimleri ile birlikte boş olan MK üyeliklerinin de
seçimlerini gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca kongrede örgütün tüzüğünde de değişikliklere
gidilerek kadın yapılanması ve örgütteki kadın militanların etkinliklerinin artırılması, gençlik
örgütlenmesi KGÖ’nün yeniden üniversite ve okullardaki faaliyetlerini yoğunlaştırması
yönünde kararlar alınmıştır.
Örgüt son dönemlerde Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) çatısı altında yazın deniz kenarlarında
gençlik kampları düzenleyerek burada yeni taraftar kazanma, taban çalışmaları yapma ve
sempatizanlara teorik eğitimler verme konusunda faaliyetlere yönelmiştir. İzmir ilinde
gerçekleştirilen gençlik kampında “Mahallemizde Baz İstasyonları İstemiyoruz” adı altında
çeşitli teorik anlamda provalar yapılmış, kamp bitiminde ise MLKP mensupları tarafından
İstanbulde çok sayıda baz istasyonlarına yönelik saldırılar yapılarak korsan eylemler
gerçekleştirilmiştir.
04.03.2011 günü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce Kadıköy Haydarpaşa tren garında
yakalanan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğününe getirilen PKK/KONGRA-GEL terör örgütü
mensubu V. A.
'ın üzerinden elde edilen notun incelenmesi sonrasında yapılan
çalışmalarda G.
T.
isimli MLKP örgüt mensubu buluşma yerinde yakalanmış,
şüphelinin üzerinden elde edilen (9) kişiye ait vesikalık fotoğrafın incelemesinde şahısların
geçmiş dönemlerde MLKP terör örgütüne yönelik operasyonlarda ve örgütün gerçekleştirdiği
etkinliklerde gözaltına alındıkları tespit edilmiştir. Mevcut dokümanlar incelendiğinde
PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin örgüt yönetimlerinin aldıkları kararlar doğrultusunda
eylem birlikteliğine girdikleri ortak hareket etme kararı aldıkları öğrenilmiştir.
Son dönemde de MLKP örgütünün internetteki sitelerinde, gazete ve dergilerinde çıkan
haberlerden PKK/KCK terör örgütü ile birlikte hareket ettikleri, eylem birliği yaptıkları
anlaşılmıştır. Silahlı askeri eğitim görmek amacıyla da MLKP mensuplarının PKK/KCK’nın
Kuzey Irak’taki kamplarında eğitim aldıkları teslim olan PKK mensuplarının verdikleri
ifadelerden öğrenilmiştir. Ayrıca, MLKP mensuplarının Suriye’nin Ayn El-Arab isimli şehrinde

IŞID isimli terör örgütüne karşı PKK/KCK örgütü ve PYD mensupları ile birlikte çatışmalara
girdiği ve bölgede beraber hareket ettikleri görülmektedir.
MLKP–PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AÇIK ALANDA HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
(HDK) FAALİYETLERİ:
PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlar
neticesinde ele geçirilen bilgi, belge ve dokümanların incelenmesinden, şüpheli ve tanık
ifadelerinden PKK/KCK terör örgütünün önderliğinde ülkedeki diğer sol örgütlerin ve
franksiyonların da katılımıyla Halkların Demokratik Kongresi (HDK) adı altında bir yapının
kurulduğu, bu yapının PKK/KCK’nın yönetim ve organizasyonunda bölücübaşı Abdullah
ÖCALAN’ın talimat ve yönlendirmeleri ile demokratik ulus bloğu çerçevesinde bir çatı partisi
olarak faaliyet gösterdiği, bilhassa değişik isimlerde kurulan sosyalist çizgideki siyasi partilerin
ve platformların da bu çatı altında toplandıkları görülmüş olup, çatı partisi 2011 yılında
birleşerek seçimlere katılmışlardır.
Bölücü terör örgütü ile diğer sol örgüt ve yapıların oluşumundan meydana gelen bu yapı
incelendiğinde ve oluşum içerisinde faaliyet gösterenlerin beyanlarına bakıldığında MLKP
terör örgütünün de HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ ismi verilen bu yapı içerisinde yer
aldığı, örgütün açık alanda ve kapalı alanlarda bölücü terör örgütü ile eylem birlikteliği
içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. 18.03.2012 günü İstanbulde ve ülke genelinde bölücü
örgütün SERHİLDAN (Baş Kaldırma) adı altında Nevruz kutlamalarını bahane ederek devlete
yönelik gerçekleştirdiği isyan niteliğindeki eylemlerde MLKP örgüt mensuplarının da ön
saflarda yer aldığı görülmüştür.
Devam eden süreç içerisinde kurulan Halkların Demokratik Partisi içerisinde MLKP örgütünün
de açık alandaki yapılanması Ezilenlerin sosyalist Partisi (ESP) ittifak yaparak birlikte hareket
etmeye başlamışlar, HDP içerisine diğer bazı sol siyası parti ve franksiyonlar da katılarak son
yıllardaki seçimlerde beraber çalışmışlar ve adaylar çıkartmışlardır. MLKP’nin açık alandaki
siyasi yapılanması ESP’nin HDP ile yaptığı bu ittifak kapalı alanda da MLKP ve PKK/KCK
arasında sürdürülerek Kuzey Irak’taki kamplarda MLKP mensupları eğitilerek Suriye’deki
çatışmalara PKK/KCK saflarına gönderilmektedir.
Son dönemde de MLKP örgütünün internetteki sitelerinde, gazete ve dergilerinde çıkan
haberlerden MLKP terör örgütü mensuplarının PKK/KCK terör örgütü ile birlikte hareket
ettikleri, eylem birliği yaptıkları, MLKP’nin PKK/KCK’nın tüm faaliyetlerine katıldığı ve
desteklediği aleni görülmektedir. Ayrıca, MLKP mensuplarının Suriye’nin Ayn El-Arab
(Kobani) isimli şehrinde IŞID isimli terör örgütüne karşı PKK/KCK örgütü ve PYD mensupları ile
birlikte çatışmalara girdiği ve beraber hareket ettikleri çeşitli kaynaklardan takip
edilmektedir. Buradaki çatışmalarda ölen MLKP mensupları için taziye çadırları açılarak
ESP’nin koordinesinde ülkemize getirilenlerin cenazelerinde örgüt propagandaları yapılıp
teröristler açık alandaki yapılar ve kadrolar tarafından sahiplenilmektedir.
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OLARAK SON DÖNEMDE YAPILAN OPERASYONLAR
10.01.2012 günü saat:20.15 sıralarında Bağcılar ilçesi Osmangazi Caddesi üzerinde
motosikletli yunus ekiplerinin yapmış oldukları kontrollerde
plaka sayılı
ticari taksi içerisinde E.
G.
ve F. G.
isimli örgüt mensupları üzerlerinde
sahte kimlikler ile birlikte,
(254) gr TATP olduğu değerlendirilen patlayıcı madde,
(1) adet tadilat görmüş siyah masa saati,
(1) adet tadilat görmüş el feneri ampulü,
(1) adet sefer tası,

(1) adet 245 PY 78548 seri nolu tabanca (atışa hazır vaziyette)
(12) adet dolu fişek, (11 şarjörde, 1 adet de namluya sürülmüş vaziyette) ile birlikte
yakalanmışlar, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardır.
2011 yılının son dönemlerinde ve 2012 yılının ilk altı ayı içerisinde MLKP örgütünün
bombalama türü eylemlerinde artış olduğu görülmüş, yapılan istihbari ve teknik takip
çalışmalarından örgüt mensuplarının
sayılı adresleri örgüt evi olarak kullandıkları anlaşılmış, devam eden
çalışmalar neticesi 21.06.2012 tarihinde başlatılan çalışmalarda İ. Ç.
, Z. U., A. H.
P. , A. H. K. , Ö. C. , F. Ş. , E. S. , G. D. , G. K. isimli şüpheliler yakalanmışlar, örgüt evlerinde
yapılan aramalarda çok sayıda bomba ve bomba yapımında kullanılan patlayıcılar,
malzemeler, düzenekler, istihbari bilgiler, örgütsel dokümanlar elde edilmiştir. Şüpheliler
haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ve delillerle birlikte 24.06.2012 günü sevk edildikleri
Cumhuriyet Başsavcılığınca İ. Ç. , Z. U. , A. H. P. serbest bırakılmışlar, diğerleri tutuklanarak
cezaevine konulmuşlardır. Bilahare İ. Ç. ile A. H. P. hakkında da yakalama müzekkeresi
çıkartılmıştır.
MLKP örgütünün silahlı kanadı içerisinde yer aldığı ve İstanbulde faaliyetlerde bulunduğu
tespit edilen A. G. isimli örgüt mensubu barındığı
adres
önünde 24.11.2012 günü yakalanmış, kaldığı yerde yapılan aramada (1) adet tabanca ile (15)
adet dolu fişek elde edilmiş, kendisine yardım eden (2) şahıs ile birlikte sevk edildiği Adli
mercilerce tutuklanmıştır.
Yapılan istihbari çalışmalarda yasadışı MLKP örgütünün askeri kanat yapılanması içerisinde
faaliyet yürüten, gasp ve soygun eylemlerine katılan . T.
’un
sayılı adreste E.
U.
ile birlikte kaldığı
öğrenilmesi üzerine 28.12.2012 günü belirtilen adrese yapılan uygulamada Y. M.
adına
düzenlenmiş sahte kimlik ile yakalanmış, çıkarıldığı adli mercilerce de tutuklanarak cezaevine
konulmuştur.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/297 numaralı soruşturması kapsamında, İstanbul
genelinde GEZİ PARKI EYLEMLERİNE KATILDIKLARI, HALKI PROVOKE ETTİKLERİ ve MLKP terör
örgütü içerisindeki faaliyetleri nedeniyle 18.06.2013 tarihinde yapılan planlı operasyon
neticesinde (76) şüpheli şahıs ile birlikte birçok SİLAH ve MÜHİMMAT ele geçirilmiş,
yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat evrakı ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevk
edilmişler, ilk sorgularına müteakip (34) şüpheli TUTUKLANARAK cezaevine konulmuştur.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) örgütünün 2010 yılı itibariyle Kuzey Irak Gare
Bölgesinde eğitim kampının bulunduğu, bu kampa belirli aralıklarla legal veya illegal
yollardan giden örgüt mensuplarının silah, sabotaj, patlayıcı eğitimi ile siyasi ve ideolojik
eğitimler alan örgüt mensuplarından bazılarının 2011 yılı içerisinde illegal yollardan ülkemize
giriş yaptıkları tespit edilmiş, bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda Başsavcılığınızın
2012/2192 numaralı soruşturması kapsamında 30.12.2013 tarihinde; MLKP örgütünün
illegal yapılanması FESK içerisinde faaliyet gösteren C.
G., Ş. E. , E. S. ve kimliği tespit
edilemeyen B. B. sahte kimlikli örgüt mensupları
hücre evi olarak
kullandıkları yerde patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan malzeme, örgütsel
doküman, sahte kimlik, iletişim ve bilişim malzemesi ile ele geçirilmişler, sevk edildikleri Adli
mercilerce de tutuklanarak cezaevine gönderilmişlerdir.
Gaziosmanpaşa C.Başsavcılığının (Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu) 2014/28192
numaralı soruşturma dosyası kapsamında MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarından
Ezilenlerin Sosyalist Partisi isimli legal kurumun çatısı altında MLKP MİLİSLERİ, KGÖ olarak

İstanbulde Sultangazi/Gazi bölgesinde şiddet eylemlerine katıldıkları, kendilerince suçlu
olarak gördükleri insanları kaçırıp döverek cezalandırdıkları, üzerlerindeki para ve kıymetli
eşyaları gasp ederek insanlara eziyet ettikleri, terör örgütü mensuplarının cenazelerinde ve
örgüt tarafından önem arz eden günlerde bölgede maskeli, silahlı, molotoflu korsan
gösteriler gerçekleştirdikleri, kamu malına ve vatandaşa ait işyerlerine zarar verdikleri tespit
edilen (22) örgüt mensubu 19.11.2014 Günü Gazi Mahallesinde bölgesinde başlatılan eş
zamanlı uygulamalarda yakalanmış, şahıslar haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ve suç
delilleri ile birlikte sevk edildikleri Adli merciler tarafından (14) şüpheli tutuklanarak
cezaevine konulmuştur.
İstanbul/Anadolu yakası MLKP mahalli alan yapılanmasına yönelik olarak 08.09.2015 günü
başlatılan eş zamanlı operasyonlarda MLKP örgüt mensuplarının cenazelerine katılan, korsan
gösteri yapan, güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan (17) örgüt mensubu yakalanmış,
haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 11.09.2015 günü gönderildikleri Adli
mercilerce (15) kişi tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştır.

22.12.2015 günü
sayılı yerde bulunan
örgüt evine yapılan operasyonda teröristlerle silahlı çatışmaya girilmiş, Ş.
Ö.
ve Y.
E.
isimli MLKP/FESK mensubu ölü ele geçirilmiş, (4) güvenlik görevlisi yaralanmıştır.
Hücre evinde yapılan aramalarda (2) tabanca, (2) el bombası, hazırlanmış el yapımı (2)
patlayıcı, dijital malzemeler ve dokümanlar elde edilmiştir.
22.11.2015 günü İstanbul Sultangazi ilçesinde güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmada ölü ele
geçirilen Ş. Ö.
ve Y. E.
isimli MLKP/FESK mensubu şahısların Gazi mezarlığına
getirilmeleri sırasında uzun namlulu silahlarla cenazenin önünde yürüyen ve havaya ateş
eden şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalarda
(2) adet kalaşnikov marka silah,
(4) adet şarjör ikisine fişek basılı vaziyette,
(60) adet MKE yapımı fişek ele geçirilmiş, devam eden çalışmalarda bahse konu silahları
temin ettiği tespit edilen ve terör örgütünün çağrılarına uyarak Suriye Ülkesine kaçma
hazırlığında iken U. Ö.
Ö.
, M. H.
K.
ve D. Ç.
isimli şahıslar
03.06.2016 günü Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesinde yakalanmışlardır. Yakalanan şüpheliler
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildikten sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden
şüphelilerden U.
Ö.
Ö.
ile M. H.
K.
isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak
cezaevine teslim edilmiş, D. Ç.
isimli şüpheli şahıs mahkemeden serbest kalmıştır.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün çağrısı ile yol kesme eylemleri
gerçekleştirerek, vatandaşı darp eden, taşlı/molotoflu havai fişekli korsan gösterilere katılan
şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 18.03.2016 günü gerçekleştirilen planlı operasyon
kapsamında; H.
H.
, H.
Ö.
, İ.
O.
, Ö.
D.
ve E. D.
isimli şahıslar yakalanmış, yakalanan şahıslar haklarında düzenlenen tahkikat evrakları
ile 19.03.2016 günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilmiş, E. D.
isimli şahıs
tutuklanmıştır.
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahısların, elinde yüklü miktarda mühimmat
bulunduğu çok kısa süreçte Ak Parti binalarına, Polis Merkezlerine, Emniyet Binalarına, kamu
kurum ve kuruluşlarına, resmi görev yapan emniyet araçlarına yönelik silahlı eylem
gerçekleştirebileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 23.03.2016
günü yapılan operasyon kapsamında; Ataşehir ilçesi YEDPA Ticaret Merkezi içerisinde
bulunan Metro Kargo isimli iş yerinde yapılan aramalarda;

(1) Adet kalaşnikov marka silah ve bu silaha ait iki adet boş şarjör,
(2) Adet av tüfeği,
(1) Adet 9 mm tabancaya ait olduğu değerlendirilen şarjör ele geçirilmiştir. Devam eden
çalışmalarda ele geçirilen silahlarla ve malzemeler ile bağlantılı oldukları tespit edilen A. Y.,
G. D., A. E. ve R. Y. isimli şahıslar yakalanmış, 25.03.2016 günü haklarında tanzim edilen
tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlarca şüphelilerin tamamı
tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün silahlı yapılanması FESK (Fakirlerin
ve Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) içerisinde faaliyet yürüten ve bombalı/silahlı eylem
hazırlığında olduğu değerlendirilen D. T. (T.C:) ve D. A. (T.C: ) isimli örgüt mensupları
başkaları adına düzenlenmiş sahte kimlikler ile birlikte İstanbul Sultanbeyli İlçesi’nde
24.05.2016 günü yakalanmıştır. Her iki şahsın yapılan kimlik sorgulamalarında “Silahlı terör
örgütüne üye olma” suçundan aranmalarının olduğu anlaşılmış, haklarında tanzim edilen
tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine
teslim edilmişlerdir.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü adına Gazi Mahalli Alan yapılanması
içerisinde yer alan, ayrıca örgütün kırsal alanına eleman aktarımı sağlayan hedef şahıslara
yönelik olarak eş zamanlı olarak 15.06.2016 günü gerçekleştirilen operasyon kapsamında on
altı (16) şüpheli şahıs yakalanmıştır. 17.06.2016 günü haklarında tanzim edilen tahkikat
evrakları ile birlikte sevk edildikleri adli makamlar tarafından sekiz şahıs (8) tutuklanarak
cezaevine teslim edilmiş, diğer sekiz (8) şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine
yönelik yapılan operasyon kapsamında A. A., A. D., İ. G. ve S. G. isimli şüpheli şahıslar
yakalanmış, şahıslar haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile sevk edildikleri adli
merciler tarafından mahkemeden serbest bırakılmıştır.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün Sancaktepe semt yapılanması
içerisinde faaliyet gösteren şahıslara yönelik 11.11.2016 günü yapılan operasyon kapsamında
D. H., İ. Y. ve M. K. isimli şüpheli şahıslar yakalanmış, haklarında tanzim edilen tahkikat
evrakları ile birlikte 15.11.2016 günü sevk edildikleri adli merciler tarafından mahkemeden
serbest bırakılmışlardır.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün İstanbul İl Komitesine bağlı olarak
Anadolu yakası komitesi içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik
05.04.2017 günü yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında; S. Ç. isimli şüpheli şahıs Ankara
ilinde, L. A. isimli şüpheli şahıs İzmir ilinde, M. E. Ç. , N. Ş. İ. ve Ö. G. isimli şüpheli şahıslar
İstanbulde yakalanmış, yakalanan şüpheli şahıslardan S. Ç. , L. A. ve N. Ş. İ. isimli şahıslar
09.04.2017 günü haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ve suç delilleri ile birlikte sevk
edildikleri Adli merciler tarafından TUTUKLANARAK cezaevine konulmuş, M. E. Ç. ve Ö. G.
isimli şüpheli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır.
2013 Yılında ülkemiz genelinde yaşanılan ve Gezi Olayları olarak adlandırılan eylemler
sırasında basında yer alan görüntüler nedeniyle ismi kamuoyunda “Kırmızı Fularlı Kız” olarak
bilinen A. D. K. isimli şahıs katılmış olduğu örgütsel faaliyetler nedeniyle 02.10.2013 tarihinde
Antalya’da sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır. Yaklaşık dört ay sonra tutuksuz
yargılanmak üzere serbest bırakılan A. D. K. 2014 yılı Mayıs ayında PKK terör örgütüne
katılarak örgütün Kuzey Irak’ta yer alan Kandil Kampına gitmiş, bu bölgede faaliyet yürüttüğü
süre içerisinde PKK terör örgütü elebaşlarından Murat KARAYILAN ile birlikte çekindiği
fotoğrafları örgütün internet sitelerinde yayınlanmıştır. İlerleyen süreçte Irak ve Suriye’nin
kuzeyinde yaşanan çatışmalarda PKK terör örgütü ile birlikte hareket eden MLKP(Marksist

Leninist Komünist Parti) terör örgütüne katılarak “Destan Temmuz/Yörük” kod adını kullanan
şahıs, 29.05.2017 tarihinde Suriye’nin Rakka bölgesinde katılmış olduğu çatışmada hayatını
kaybetmiştir.
Ölümünün ardından MLKP terör örgütü tarafından örgüte müzahir yayın organlarında “MLKP
Savaşçısı” olarak sahiplenilen A. D. K. isimli şahsı anmak amacıyla 31.05.2017 günü İstanbul
Beyoğlu ilçesinde düzenlenen ve terör örgütü propagandasının yapıldığı eyleme dönüşen
yürüyüşte yer aldıkları tespit edilen; G. K. , A. D. E. , S. K. , K. D. , A. H. A. , İ. Ö. , S. Z. , H. Y. , S.
T. , G. A. , Ö. S. , N. D. , C. Y. ve G. S. isimli şüpheli şahıslar yakalanmış, haklarında tanzim
edilen tahkikat evrakı ve suç delilleri ile birlikte sevk edildikleri Adli merciler tarafından C. Y.
ve G. S. isimli şüpheli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, diğer şüphelilerin
tamamı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün mahalli alan yapılanmalarının
deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 1 Mayıs İşçi bayramında kapsamında
toplanacak grupların içerisine girerek taşlı, sopalı, korsan gösteri eylemleri başlatarak
grupları bu yönde örgüt adına yönlendirecekleri değerlendirilen şahıslara yönelik olarak
İstanbulde yirmi altı (26) farklı adreste yirmi beş (25) hedef şahsa yönelik olarak 30.04.2017
günü yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında on dokuz (19) şahıs yakalanmış, şahıslar
haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı, suç delilleri ile birlikte sevk edildikleri Adli merciler
tarafından (14) şüpheli tutuklanarak cezaevine konulmuştur.
ESP (EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ) İLE MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Kurulduğu günden itibaren metropollerde gerçekleştirdiği eylemler ile ismini duyuran MLKP
terör örgütü 2002 yılında gerçekleştirdiği 3. Kongresi sonrasında seri bombalama eylemlerine
girişmiştir. Örgüte yönelik olarak 2006 yılının Eylül ayında gerçekleştirilen GAYE (K)
operasyonu sonrasında örgütün yönetici ve lider kadrolarının yakalanması sonrası şiddet
içerikli illegal eylemlerinde düşüş yaşanmıştır. Ancak terör örgütünün 2009 yılında
yurtdışında gerçekleştirilen 4. Kongresi sonrasında alındığı değerlendirilen kararlara paralel
olarak, örgüte müzahir açık alan yapılanmaları tarafından eleman temini amaçlı faaliyetlerde
ise geçmişe nazaran artış ve hareketlilik göze çarpmıştır.
Bu döneme kadar örgütün açık alan faaliyetlerinin odak noktasını, 25 Eylül 2012 tarihinden
itibaren faaliyetlerine rastlanılan ve hukuki tüzel kişiliği bulunmayan Ezilenlerin Sosyalist
Platformu (ESP) isimli yapılanması oluşturmakta iken, 2009 yılının sonlarında gerçekleştirilen
toplantılarda platform ismi terk edilmiş ve eylemler/etkinliklerde bu isim kullanılmamıştır.
Platform temsilcileri tarafından da artık partileşme sürecine girildiği belirtilerek Ezilenlerin
Sosyalist Partisi Girişimi ESP-G kamuoyuna deklare edilmiştir.
Nihayetinde 20 Ocak 2010 tarihinde İçişleri Bakanlığına verilen kuruluş dilekçesi ile
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) isimli siyasi parti genel merkezi Ankara’da mukim olmak
üzere kurulmuştur.
ESP’nin kuruluşundan sonraki ilk ciddi sınavı 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen 24.
Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri olmuştur. Seçim kanunu çerçevesinde ülke genelinde
yeterli sayıda teşkilatlanmasını sağlayamadığından dolayı seçimlere kendi ismiyle
katılamayan ESP İstanbul, Ankara, Kocaeli, Malatya, Hatay, Eskişehir ve Artvin illerimizde (7)
bağımsız aday göstermiştir. ESP’nin destekleyeceğini açıkladığı bağımsız adayların tamamının
geçmiş tarihlerde ülke genelinde MLKP terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar
kapsamında yakalanarak şüpheli sıfatıyla adli işlem gördükleri ve bu şahıslardan bazıları
hakkında “Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan açılan davaların hali hazırda devam ettiği
görülmüştür.

Bununla birlikte ESP’nin Merkez Yürütme Kurulu ve İl-İlçe yönetiminde görev yapan
şahısların da bir kısmının geçmiş dönemlerde MLKP terör örgütüne yönelik olarak
gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak haklarında adli işlem yapıldığı, son dönem
MYK’sında (Merkez Yürütme Kurulu) yer alan şahısların MLKP içerisindeki faaliyetleri
dolayısıyla kesinleşmiş hapis cezalarına çarptırıldığı bilinmektedir.
Ezilenlerin Sosyalist Partisinin faaliyetlerine bakıldığında; ülke gündemindeki gelişmelere
paralel olarak birçok konuda eylem ve etkinlikler gerçekleştirdiği görülmüş olmakla birlikte,
bazı etkinliklerin MLKP ve PKK/KCK terör örgütlerine yönelik olarak güvenlik güçlerince
gerçekleştirilen operasyonların protesto edilmesi, ayrıca yargılanması devam eden MLKP
terör örgütü mensuplarının duruşmalarına adliye önlerinde destek verilmesi mahiyetinde
olduğu görülmektedir.
MLKP terör örgütü tarafından Kasım ayı sözde “Şehitler ayı” olarak kabul edilmekte olup
ESP’nin de Kasım ayı etkinliklerine bakıldığında, ölüm orucu ya da güvenlik güçleriyle girdiği
çatışma sonucunda hayatını kaybeden MLKP terör örgütü ve bileşenleri arasında bulunan
TKP/ML Hareketi ve TKİH terör örgütleri mensuplarının, ESP mensupları tarafından ESP
bayrakları eşliğinde anmalarının yapıldığı,
Ayrıca MLKP terör örgütünün 10 Eylül 1994 kurulması ve her yıl kuruluşunun yıldönümünde
eylemlerde kutlamalar yapmasıyla paralel olarak ESP’nin Ocak ayında kurulmuş olmasına
rağmen Eylül ayında MLKP terör örgütünün kuruluşunu kutlama adına etkinlikler düzenlediği
dikkat çekmektedir.
ESP, H. D. AÇIKLAMASI
MLKP terör örgütünün merkez komite üyesi olan H. D. , 1996 yılında başlatılan ölüm
oruçlarına katılmış ve 25.07.1996 tarihinde hayatını kaybetmiştir. 25.07.2013 tarihinde
şahsın ölümünün yıldönümü olması münasebeti ile ESP Genel Merkezi tarafından yapılan
açıklamada; “25 Temmuz 1996’da direnişin 67. Gününde yıldızlaşan devrimin öğretmeni ve
komünist önder H. D. şahsında 96 ÖO ve SAG şehitlerini anıyoruz” Hüseyin DEMİRCİOĞLU ile
birlikte ölümsüzleşen 12’leri unutmadık unutmayacağız ifadelerinin yer aldığı bir açıklamanın
yapıldığı tespit edilmiştir. Açıklamada hayatını kaybeden 12 şahsın haricinde Hüseyin
DEMİRCİOĞLU isminin özellikle zikredildiği, MLKP terör örgütü Merkez Komite üyesi anılan
şahıs hakkında “devrimin öğretmeni, komünist önder” gibi övücü ifadelerin yer aldığı
görülmektedir.
ESP ve Y. Ç.
09.02.2012 tarihinde İstanbul ili Sancaktepe İlçesinde, muhtemel bir eyleme gitmekte olan
MLKP terör örgütü mensubu Y. Ç. isimli şahıs taşımakta olduğu zaman ayarlı ve basınç etkili
bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Yapılan araştırmalarda bahse konu şahsın
Hatay ilinde MLKP terör örgütünün illegal gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen
Komünist Gençlik Örgütü (KGÖ) içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2009 Eylül ayı itibari ile İstanbul
ilinde görevlendirildiği, İstanbul ili Ataşehir ESP ilçe yönetiminde bir dönem faaliyet
yürüttüğü, 2011 yılı Ağustos ayından sonra herhangi bir faaliyetine rastlanılmadığı, MLKP
terör örgütü adına yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldığı tespit edilmiştir.
Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsın, Adana ilinde bulunan mezarı başında yapılan törende ESP Genel
Başkanı bir konuşma yapmıştır. Nitekim MLKP terör örgütü faaliyeti çerçevesinde yayın
yapan ve terör örgütü ile aynı ismi taşıyan mlkp.info ve yine MLKP terör örgütüne müzahir
olarak yayın yaptığı değerlendirilen Atılım isimli gazeteye ait www.atilimhaber.org isimli web
sitelerinde yapılan incelemelerde http://www.mlkp.info/ isimli internet adresinde Yasemin
ÇİFTÇİ isimli şahıstan bir MLKP militanı olarak bahsedildiği, www.atilimhaber.org isimli
internet sitesinde ise ESP Genel Başkanı Figen YÜKSEKDAĞ ŞENOĞLU isimli şahsın Yasemin

ÇİFTÇİ isimli MLKP terör örgütü mensubunun mezarı başında anma etkinliğine ait
görüntülere yer verildiği ve Yasemin ÇİFTÇİ hakkında “yoldaş “ olarak bahsedilerek, şahsın
sahiplenildiği anlaşılmıştır.
ESP ve S.
T.
14.09.2013 tarihinde PYD ile birlikte Suriye’nin Kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda yer
alan MLKP grubu içerisinde yer alan Serkan TOSUN isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Terör
örgütüne müzahir yayın yapan www.etha.com.tr internet adresinde yayınlanan haberde, ESP
Diyarbakır İl Örgütü düzenlediği bir etkinlikte MLKP savaşçısı S. T. şahsında “hakların özgürlük
eşitlik ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitiren tüm devrimcileri andı” şeklinde ifadelerin
kullanıldığı,
Haber içeriğinde ESP Diyarbakır il Başkanı R. K. isimli şahsın “şehitlerin huzurunda konuşmak
çok zor, devrim ve sosyalizm mücadelesinde yol yürümek elbette ki bedel ister, şehit düşen
tüm yoldaşlar bu bedelleri göze alarak şehit düştüler. Karşı devrim cephesinin ne kadar
şehitlerimizden korktuklarına Serkan yoldaşın cenazesini sınırdan alırken tanıklık ettik.
Aslında bu şehitlerimizin cenazeleri karşısında bile titreyen panikleyen düşmanın içine
düştüğü acizliğiydi. Başta Serkan yoldaş olmak üzere tüm şehitlerimizin bize devrettiği
devrim ve sosyalizm bayrağını aynı yolda aynı inatla taşıyacağımıza tüm şehitlerimizin
huzurunda söz veriyoruz.” Şeklinde beyanı ile S. T.’un mensup olduğu sözde devrim stratejisi
ile mücadeleye devam edileceğinin ifade edildiği görülmektedir.
ESP ve H. A.
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken DAİŞ terör örgütü ile
yaşanan çatışmalarda Suriye/Tel Abyat bölgesinde 18.06.2015 günü ölen örgüt mensubu H.
A.’ ın cenazesi 26.06.2015 günü Hatay ili Defne ilçesi Ürgen caddesi üzerinde MLKP terör
örgütünün sözde bayrağına sarılı vaziyette, ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), DÖB (Devrimci
Öğrenci Birliği), Mücadele Birliği, Kaldıraç, Partizan, SODAP(Sosyalist dayanışma Platformu)
gibi sol içerikli grupların katılımıyla törenle karşılanmıştır. Cenazede MLKP örgütünün ve
örgüt mensubunun propagandası yapılmış, MLKP imzalı pankart açılmıştır.
ESP ve I. H.
MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan http://www.mlkp.info/
ile http://www.etha.com.tr/ isimli internet sitelerinden yapılan sahiplenme, bilgilendirme ve
toplanma çağrıları üzerine MLKP terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren,
Suriye’nin Rojava bölgesinde Til Temir kentinde IŞİD terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda
hayatını kaybeden Alman asıllı I. H. isimli şahıs için 08.03.2015 günü MLKP terör örgütünün
açık alan yapılanması ESP ve kadın yapılanması olan SKM organizesinde İstanbul Kadıköy
İlçesi HDP Kadıköy İlçe Örgütü Binası önünde eylem gerçekleştirilmiş, "ROJAVA KADIN
DEVRİMİDİR. SAVUNACAĞIZ. ENTERNASYONALİST DEVRİMCİ IVANA HOFFMANN (AVAŞİN
TEKOŞİN GÜNEŞ) ÖLÜMSÜZDÜR" yazılı ESP ve SKM imzalı pankart açılmış, "YAŞASIN ROJAVA
KADIN DEVRİMİMİZ", AVAŞİN YOLDAŞ YAŞIYOR KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR, "IVANA
HOFFMANN ÖLÜMSÜZDÜR", "YAŞASIN YPJ YAŞASIN MLKP " sloganları atılarak eylemde
Terör örgütünün ve mensubunun propagandası yapılmıştır.
ESP ve S. B.
MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
organizesinde, MLKP terör örgütünün kapalı alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken
Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda ölen Sibel BULUT
(Sarya/ Eylem Deniz kod) isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla. 14.12.2014 günü Kadıköy
İlçesi Kilise Meydanında toplanan yaklaşık 80 kişilik grup tarafından S. B. isimli örgüt
mensubunun fotoğrafının bulunduğu dövizler taşınmış, “KOBANE ŞEHİDİ SİBEL BULUT

ÖLÜMSÜZDÜR” içerikli, “ESP” imzalı “KOBANE KADIN DEVRİMİDİR SAVUNACAĞIZ” içerikli,
“Sosyalist Kadın Meclisleri” imzalı pankartlar açılmış, "YAŞASIN PARTİMİZ MLKP", "KADINLAR
PARTİYE MLKP’YE" şeklinde sloganların atılarak Haliağa Caddesi üzerinden Gençlik Sokağa
kadar yürüyüş yapılmıştır. Terör örgütünün ve mensubunun propagandasının yapıldığı bu
eylemde Gençlik Sokak üzerinde S. B. isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla taziye çadırı
açılmıştır.
Ayrıca, Suriye’de ve K.Irak’ta çatışmalarda ölen MLKP mensuplarından S. N. A., Y. S. , E. A. , E.
A. , S. S. isimli MLKP mensupları anısına da ESP organizesinde değişik tarihlerde yürüyüşler,
anmalar, basın açıklamaları gerçekleştirilmiştir.
ESP ve Kadıköy Bostancı Kültür merkezindeki 20.yıl kutlamaları
29.11.2014 Cumartesi günü İstanbul Kadıköy İlçesinde bulunan Bostancı Gösteri Merkezinde
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)’nin organizesinde MLKP terör örgütünün 20. Yıl kutlamaları
gerçekleştirilmiş, gösteri merkezinin içerisinde Suriye’deki MLKP terör örgütün
mensuplarının silahlı görüntüleri yayınlanmış, MLKP milisleri tarafından “MLKP” yazılı
pankart ile “GEZİDEN KOBANE’YE DİRENİŞTEN ZAFERE” içerikli, geçmiş yıllarda MLKP terör
örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösterirken ölen örgüt mensuplarının resimlerinin
bulunduğu ve “GENÇLİK AYAKTA! HAYAL GÜCÜ İKTİDARA!” ibareli SGDF (Sosyalist Gençlik
Dernekleri Federasyonu) imzalı pankartlar açılmıştır. Gösteri merkezi içerisinde üzerlerinde
ESP ve kadın kolları olan SKM yazılı yelekler bulunan şahıslar tarafından güvenlik sağlanmış,
ESP’nin organizesinde gerçekleşen bu etkinlikte tam anlamıyla terör örgütü ile mensuplarının
propagandaları yapılmıştır.
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜ İLE EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP) HAKKINDA BİLGİ-BELGE ve
VERİLEN İFADELER
Ezilenlerin Sosyalist Platformu içerisinde ki eylem ve faaliyetlerinden dolayı gözaltına alınan
şahısların büyük bir kısmının daha önce ve sonrasında MLKP terör örgütü adına eylem ve
faaliyetlerden dolayı adli işlem görmesi,
MLKP terör örgütünün eylem strateji ve faaliyetlerinde kullandığı slogan, yazılama ve pankart
içeriklerinin ESP’nin kullandığı slogan, yazılama ve pankart içerikleri ile aynı olması,
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarının ESP tarafından
sahiplenme ve anma yapılması,
Ezilenlerin Sosyalist Platformu’nun kuruluşunun 2002 olmasına rağmen, 2004 yılında “10.
Yılında Partiye Zafere Devrime” şiarı ile İstanbul başta olmak üzere birçok ilde MLKP terör
örgütünün kuruluşunun 10. yıl kutlamalarının yapılması ve kendisini parti olarak
nitelendirmesi,
2006 yılında MLKP terör örgütünün Merkez Komite ve illegal alanlarına GAYE adıyla
gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen yüzlerce dokümanda ESP ile olan organik bağının
ortayı konulması ve bağlarının ortaya konulması, “ESP acık olarak faaliyetlerimizin bel
kemiğini oluşturduğunun” belirtilmesi,
Adana 6. ve 8. Ağır Ceza Mahkemelerinin ESP’nın MLKP terör örgütünün legal alan
yapılanması olduğuna dair vermiş oldukları kararlar,
ESP’nin partileşme sürecinden bu yana MLKP terör örgütüne yönelik İstanbul genelinde
yapılan operasyonlar kapsamında tutuklanan şahıslarının bir kısmının ESP’ye resmi üyeliğinin
olduğu, bir kısım şahısların resmi üyeliği olmamakla beraber farklı tarih ve zamanlarda ESP
faaliyetlerinde yer aldığı,
MLKP terör örgütü üyesi olan şahısların ölüm orucu ya da güvenlik güçleriyle girmiş oldukları
çatışmalarda ölmelerinin Kasım ayında yoğunlaşması dolayısıyla Kasım ayının örgüt

tarafından şehitler ayı ilan edilmesi ve ESP’nin de kasım ayı “Şehitler Ayı” etkinlikleri
düzenlemesi,
MLKP terör örgütünün illegal alanında faaliyet yürütürken ölen Y. Ç. , Y. S. , S. T. isimli örgüt
mensuplarını geçmiş dönemlerinde ESP ve kurumlarıyla olan ilişkileri,
ESP Genel Başkanı Figen YÜKSEKDAĞ’ın MLKP terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet
yürütürken eylem hazırlığı veya çatışmalarda ölen örgüt mensuplarının cenazelerinde
konuşma ve örgüt propagandası yapması,
ESP il ve ilçe teşkilat binalarında yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve
fotoğrafın yansıra, korsan eylemlerde kullanılan tabanca, baret, misket, sapan, eldiven,
maske ve sopaların elde edilmesi,
MLKP terör örgütü içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetlerden dolayı gözaltına alınan yada
yaptığı faaliyetlerden dolayı pişman olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğününe gelerek
bildiklerini anlatmak isteyen şahısların vermiş oldukları ifadelerde odak noktanın ESP’nin
MLKP terör örgütünün en önemli açık alan yapılanması olduğunu beyan etmeleri,
Gibi özetlenen somut olgular ile son dönem faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde, MLKP
terör örgütü varlığını sürdürebilmek, taban desteğini kaybetmemek ve kitlelere hala güçlü bir
yapı olduğunu kanıtlayabilmek amacı ile özellikle güvenlik güçlerine yönelik silahlı/bombalı
saldırı tarzında eylemlere yönelmiş, nitekim ESP isimli oluşumun; MLKP terör örgütü
talimatları doğrultusunda kurulduğu ve bu doğrultuda eylemselliğini sürdürdüğü, bu
çerçevede terör örgütü tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin yanı sıra örgütsel
propaganda ve ajitasyon çabalarının gereği olarak yürütülen açık alan faaliyetlerinde ön
planda olduğu, MLKP terör örgütü adına şiddet eylemleri gerçekleştiren şahısların, illegal
alana geçiş sürecinde, terör örgütü ile açık alanda kurulan ilk temasın basamakları arasında
yer aldığı, ülke gündeminde ki konulara ilişkin muhalif tutumunu sürdürmektedir.
Sonuç olarak, ESP isimli oluşum MLKP terör örgütü tarafından, terör örgütü ile bağlantısını
gizleyerek örgütlendiği, kamuoyunda etki alanı oluşturma, mevcut kitlelerinin örgüt illiyetini
dinç tutma ve kadrolaşma çalışmalarının organizesini üstlendiği değerlendirilmektedir.
ŞÜPHELİ S. K. İFADESİNDE:
11.02.2016 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Platformunun devamıdır. Platform
sürecinden parti sürecine geçilmesinin sebebi 2006 yılında gerçekleştirilen ve örgütün büyük
darbe aldığı Gaye operasyonlarından sonra MLKP terör örgütüne sempatizan kazanmak ve
illegal çalışmaları daha rahat yapmak amacıyla bu geçiş gerçekleştirilmiştir. Temel ideolojisi
Marksizim ve Leninizm’e dayanmaktadır, daha geniş kitlelere ve MLKP terör örgütüne
eleman temin etme konusunda çok önemli bir yere sahiptir. MLKP terör örgütünün
kuruluşunun yıl dönümünde yapılan tüm organizasyonlar ve çalışmalar Ezilenlerin Sosyalist
Partisi üyelerince gerçekleştirilir. Ezilenlerin Sosyalist Partisi MLKP terör örgütü adına faaliyet
yürüttüğü dönemde hayatını kaybeden örgüt mensuplarını sahiplenir ve onlar adına taziye
çadırları ve yürüyüşler düzenler. Ezilenlerin Sosyalist Partisinin mahalli bürolarında ölen
örgüt mensuplarının fotoğrafları asılı bulunmaktadır. Ezilenlerin Sosyalist Partisi içerisinde
bulunan her kişi partinin MLKP terör örgütü arasındaki bağın farkındadır. MLKP adına faaliyet
yürüttüğünü bilir. Her ESP faaliyetçisi mahalli alanlarda MLKP adı altında gerçekleştirilen
eylemlere o mahalli alan inisiyatifi (sorumlusu) onayı ile katılabilir. Ezilenlerin Sosyalist Partisi
içerisinde alınan tüm kararlar MLKP Merkezi Komite üyelerinin onay sürecinden geçer. ESP il
ve ilçe başkanları MLKP üyesi olmak zorundadır. MLKP üyesi olamayan bir şahsın ESP il ya da

ilçe başkanı olması mümkün değildir. Şu an bildiğim kadarıyla ESP’ nin başkanlığını az öncede
belirttiğim gibi örgütün büyük darbe aldığı 2006 yılında gerçekleştirilen Gaye
operasyonlarında yakalanıp tutuklanan Sultan ULUSOY yapmaktadır.”
Gizli Tanık EYLÜL KIZILBAŞ
22.05.2015 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Sol terör örgütleri Türkiye sol siyasetinin 80 darbesi sonrasında gelenekselleşmiş bir tavrı
olarak illegal yapıların kendi halk tabanına yayma var olan marjinal alğıyı bir nebze olsa
halkın gözünde kırabilmek için, demokratik görünümlü yollarla dernekleerek yada
partileşerek halk gözündeki marjinal algıyı yıkıp demokatik siyaseti araç olarak kullanarak
toplum içerisinde geniş kitlelere ulaşmaya çalışırlar. ESP’de bu doğrultuda MLKP terör
örgütünün açık alan yani demokratik alan ihtiyaçlarını karşılamak, var olan illegaliteyi
maskeleyerek örgütlenmeyi daha geniş alanlara yaymak için 2002 yılında kurulmuş ve 2010
yılında partileşmiş oluşumdur.
MLKP terör örgütünün uzantısı olduğunu mahallede yaşayan herkes bilir. Zaten deneğin
içerisinde Y. Ç. , S. T. , Y. S. ve S. N. A. gibi MLKP içerisinde faaliyet yürüten şahısların MLKP
içerikli sloganlar atması yine MLKP içerikli illegal yazışmalar yapmaları, MLKP terör örgütünün
kuruluşu olan 10 Eylül tarihinde örgütün tabanının güçlü olduğu yerlerde korsan eylemlerin
yapılarak kuruluş yıl dönümünün kutlanması, hatta 20. Yıl adı altında Kadıköy Bostancı Kültür
Merkezi’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi tarafından organize edilen 20. Yıl kutlamalarının
gerçekleşmesi gibi bir çok unsur MLKP ile ESP arasındaki bağı açıkça ortaya koymaktadır.
Zaten her ESP’li bulunduğu ortamda MLKP’li olduğunu açıkça söyler ve MLKP fikir ve
ideolojisini savunur.
Diğer terör örgütleri gibi MLKP terör örgütü de taban bulabilmek amacıyla açık alan
yapılanmarına ihtiyaç duymaktadır. ESP de mlkp terör örgütünü almış olduğu kararları açık
alanda uygulayan yapıdır. 2014 Kasım ayı sonlarında Bostancı Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen İsyan Devrim Sosyalizm Direnler Buluşuyor isimli etkinlik için hazırlanan
davetiyelerde Ezilenlerin Sosyalist Partisinin 20. Kuruluş yılı olduğu belirtilmektedir. Ancak
davetiyelerde üzerinde belirtilen 20. Kuruluş yılı Ezilenlerin Sosyalist Partisine değil Eylül
1994 yılında kurulan MLKP terör örgütüne aittir. Etkinlikte baştan sona kadar MLKP terör
örgütünün propagandası yapılmış, cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarının mektupları
okunmuş, hatta Kobani’de selamladıkları ve MLKP örgütü adına IŞİD’e karşı savaşmak için
Kobani’ye katılım yönünde çağrılar yapılmıştır.
Ayrıca Gazi Mahallesi’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi içerisinde faaliyet gösteren şahıslarca
gerçekleştirilen korsan gösterilerde hep MLKP lehine sloganlar atılır ve MLKP imzalı illegal
pankartalr asılır. MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahıslara bakacak olursanız
her şahıs MLKP terör örgüt adına faaliyet yürüttüğünü ve MLKP terör örgütün üyesi olduğunu
da bilir. Bir bölgede ESP sorumlusu kimse MLKP terör örgütünün o bölgedeki sorumlusudur.”
Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Gizli Tanık Deniz GÜLHAN
03.11.2014 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) de MLKP terör örgütünün açık alanda faaliyet gösteren
parti koludur.

Gezi olayları döneminde Gazi ESP bürosu içerisinde E. D. , H. Ş. ve Z. Y. tarafından, ESP
içerisinde faaliyet yürüten şahıslara polise direnme ve karşı koymanın önemi anlatılıyordu.
Polis ile kesinlikle konuşulmaması, gözaltına alınınca direnmemiz gerektiği vurgulanıyordu.
Parmak izi ve tükürük örneği verilmemesi gerektiği, açlık grevine gidilmesi ve ifade
vermeyerek susma hakkının kullanılması söylenirdi.
MLKP terör örgütü de diğer örgütler gibi taban bulmak amacıyla halkın içinde olmak
zorundadır ve bu amaçla açık alan yapılanmaları kullanırlar. MLKP terör örgütünün açık alan
yapılanmalarının başında da eski adıyla Ezilenlerin Sosyalist Platformu yeni adıyla Ezilenlerin
Sosyalist Partisi gelir. ESP tamamen MLKP terör örgütünün almış olduğu kararları uygulayan
bir yapıdır. ESP faaliyetlerinde MLKP’nin ele aldığı konular ile ilgili yürüyüş, basın açıklaması
gibi etkinlikler ile parti kendisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlar. MLKP militanları Y.
Ç. , Y. S. , S. T. ve S. N. A. ESP’ liler tarafından sahiplenilir ve ESP bürosunda da bu şahısların
resimleri bulunur. Gazi Mahallesinde yaşayan herkes ESP içerisinde faaliyet gösteren bir
kişinin aslında MLKP terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü bilir. ESP aslında MLKP terör
örgütüyle aynı şeydir bunu da herkes zaten bilir. Çünkü ESP içerisinde faaliyet yürüten
şahıslar Gazi mahallesinde devamlı olarak molotoflu, taşlı, sopalı ve gerektiğinde ise silahlı
korsan eylem düzenlerler ve bu korsan eylemleri MLKP adına üstlenme yaparlar, yaptıkları
yazılama ve attıkları sloganlar da hep MLKP içeriklidir. Zaten MLKP terör örgütünün silahlı
alanında faaliyet yürütürken ölen şahıslara bakarsanız hepsinin ESP geçmişi vardır ve hepsini
zaten ESP sahiplenir.
Ayrıca yine ESP içerisinde faaliyet yürüten F. S. Suriye’ye MLKP adına savaşmaya gittiğini, bir
müddet savaştıktan sonra geri döndüğünü ancak her an yine gideceğini biliyorum.
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin devrilmesi amacıyla başlayan Gezi olayları Gazi
Mahallesinde’ de çok etkin bir şekilde devam ettirildi. Gezi Olayları esnasında ESP adına tüm
sorumluluk, insiyatif ve eylem kararları E. D. ve H. Ş. tarafından alınıyordu. Bu dönemde her
gün Gazi Mahallesinde bulunan ESP ilçe bürosunda saat 19:00 toplanılmaya başlanılıyordu.
Burada molotof kokteylini kim hazırlayacak, kimler hangi görevi alacak, polise nasıl
saldırılacak şeklinde her gün toplantı yapılıyordu.”
10.05.2013 tarihinde Sultangazi ilçesi Z
sayılı
yerde bulunan “Havin Bilardo” isimli işyerinde meydana gelen silahla yaralama olayı ile ilgili
olarak Gazi Mahallesinde ESP ilçe bürosu içerisinde yapılan toplantıda uyuşturucu satan
çeteleri bitirmek için çetelere karşı gövde gösterisi yapma kararı alındı.
08.09.2014 tarihinde İstanbul Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesinde Mecidiyeköyde gerçekleşen
iş kazasında hayatına kaybeden işçiler ve aynı zamanda MLKP terör örgütünün 20. Kuruluş
yıldönümü münasebetiyle yüzleri maskeli şahıslarca gerçekleştirilen Molotof kokteylli ve
silahlı korsan gösteri eylemi ile ilgili olarak; Bu iş cinayetlerini protesto etmek ve aynı
zamanda MLKP’ nin 20. Yılı dolayısıyla Gazi Mahallesinde yürüyüş eylemi düzenlenmesi
kararı alındı. 08.09.2014 günü saat 21:00 sıralarında Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi
üzerinde yüzleri kırmızı maskeli ESP’ li grup tarafından yürüyüşe geçildi. İsmetpaşa Caddesini
trafiğe kapatan grup tarafından 'Yaşasın MLKP, 20. Yılında Şan Olsun Partiye” şeklinde
sloganlar atıldı ve daha sonra eylem bitirildi. Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Gizli Tanık Zafer ATILIM
04.10.2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Ezilenlerin Sosyalist Partisi= Ezilenlerin Sosyalist Platformu aynı şeydir. Farkıl olduğunu
söyleyen yalan söylemekte kandırmaca yapmaktadır. Örgüt tüm faaliyetlerini İLLEGAL olarak

düzenleyemez. Hem kendisini kamufle etmek hem taban ve gelir sağlama amaçlı olarak
LEGAL görünümlü yapılanmalara ihtiyaç duyar. Hemen hemen tüm terör örgütleri bu şekilde
hareket eder. Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ de bu amaçla kurulmuş bir organizasyondur. ESP
faaliyetleri partinin tabanının oluşturulmasında çok önemli bir konuma sahiptir, asıl
çalışmalar ESP üzerinden yürütülür, MLKP’nin gündeme aldığı konular ile ilgili yürüyüş, basın
açıklaması, afiş çalışmaları gibi etkinlikler ile parti kendisini geniş kitlelere ulaştırmayı
amaçlar. ESP bürolarında muhtemel operasyonlarda sıkıntıya düşmemek için illegal malzeme
mümkün olduğunca barındırılmaz. Son süreçte buna daha fazla dikkat ediliyor, MLKP
tutuklularına verilecek destek ile ölen örgüt mensuplarının anma törenlerinde ESP yeleği
veya flaması bulundurulmaz, bu eylemleri Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu adı
altında oluşturulan yapı ile sahiplenirler. Hâlbuki bakıldığında eylemi organize eden ve katılan
şahıslar ESP’lilerdir. MLKP terör örgütünün kuruluş yıldönümü olan 10 Eylül’de ESP ilçe
bürolarında kutlama törenleri olur, bazen il geneli programlar olur, partinin doğum günü adı
altında yapılır bu etkinlikler fakat bakıldığında ESP’nin kuruluşunun 10 Eylül ile hiçbir ilgisi
yoktur. Tamamen MLKP’ye olan bağdan kaynaklıdır. Ayrıca ESP Kasım ayını “Şehitler Ayı”
olarak görür ve bununla ilgili birçok semtte anma programları düzenlenir. ESP’nin
kurulduktan bu yana Kasım ayında yaptığı etkinliklere bakıldığında ölüm orucu ya da güvenlik
güçleriyle girdiği çatışma sonucu ölen MLKP terör örgütü ve 1994 öncesinde faal olan
MLKP’nin bileşenleri TKP/ML Hareketi ve TKİH (Türkiye Komünist İşçi Partisi) terör örgütleri
mensupları ile ilgili programlardır. Hatta zaman zaman bu şahısların mezarı başında ESP
olarak anma etkinlikleri de düzenlenir. Gene geçtiğimiz yıldan itibaren ölen MLKP militanları
Y. Ç. , Y. S. ve S. T. ESP tarafından sahiplenilir ve partimizin üyeleri ve yoldaş olarak bahsedilir,
hemen hemen birçok ESP bürosunda da şahısların resimleri bulunur. ESP demek aslında
MLKP demektir. ESP sorumlusu örgütün o bölgedeki sorumlusudur aslında. Yani ESP’nin
başına MLKP örgütünün haberi, izni ve bilgisi olmadan ESP içerisinde faaliyet gösteremez
veya sorumluluk alamaz. Bu söylediklerimi ESP içerisinde faaliyet gösteren şahısların zamanla
nasıl militanlaştırılarak örgüt adına yaptıklarından anlayabilirsiniz. Sosyalizm gibi “HAK,
ADALET, EŞİTLİK, İNSANCA YAŞAMA” gibi dinamikleri içerisinde barındıran bir ideolojinin
peşinden giderek bu tür kurumlarla kandırılan gençleri bir gün ESP’nin basın açıklamasında
görürsünüz, bir gün bir yere örgüt adına bomba koyarken görürsünüz bunlar tesadüf değildir.
LEGAL (AÇIK ALAN) içerisinde yeteri seviyeye gelen örgütçüler İLLEGAL (KAPALI ALAN)
faaliyetleri yürütmek için bu kısma kaydırılır. En yakın örneklerden biri Y. Ç.
dir. Y. Ç. ’yi
SGDF, ESP, SKM gibi MLKP örgütü içerisinde faaliyet gösteren kurumların aktivitelerinde
çokça görebilirsiniz. Yasemin ÇİFTÇİ bir yere bomba koymaya giderken bomba infilak etti ve
öldü. Örgütün PKK kamplarında eğitim aldığı sırada ölen örgüt mensupları Y. S. , S. T. isimli
şahıslar içinde aynı şeyler geçerlidir. Bu tür bağlantılarla bunların tesadüf olmadığını
ortadadır. Örgüt sempatizan düzeyde şahısları bu kurumlar sayesinde kandırarak onlardan
gençliğini, hayatını yani her şeyini alır.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Gizli Tanık Ramazan BİR
19.08.2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“…….. mahallede terör örgütlerinin illegal (silahlı) alanına eleman temini sağlamak için legal
gibi gözüken ama aslında illegale geçiş görevi gören birçok yapılar, kurumlar, basın ve yayın
organları bulunmaktadır. Bunlardan biri de siyasi bir parti olarak gözüken ama aslında MLKP
terör örgütüne bağlı ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)’dir. ESP demek aslında MLKP terör
örgütü demektir, bunu herkes böyle bilir. ESP, MLKP’nin yasal alanda yani kamuya açık

yerlerde takibe uğramamak için kullandığı isimdir. Mahallede ESP’li yani MLKP terör örgütü
içerisinde faaliyet yürüten birçok şahıs vardır. Bu şahısların örgütün yaptığı basın açıklaması,
yürüyüş, gazete-dergi dağıtımının yanı sıra bölgede gerçekleşen şiddet içerikli yani molotoflu,
taşlı sopalı, mahalleye gelen polis araçlarına saldırma ve silahla ateş etme olaylarına
katıldığını biliyorum. Çünkü bu şahıslar bu tür olaylara zaman zaman zaten mavi ESP yeleği ile
katılırlar. Yine ESP’li şahısların bölge esnaflarından ve minibüs şoförlerinden örgüte maddi
gelir sağlamak için para topladığını biliyorum.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Gizli Tanık Sadakat GÜLSUNAY
22.10.2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Bizim mahallede genelde MLKP, DHKP/C, Partizan ve PKK örgüt elamanları ve
sempatizanları faaliyet yürütmektedir. En etkin örgüt MLKP’dir diye biliyorum. Çünkü bunları
Gülsuyu bölgesinde üzerlerine mavi ESP yelekleri giyerek çok sık eylem yaparlarken gördüm.
Halen de fırsat buldukça devam etmekteler.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Şüpheli F. K.
09.11.2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Örgütün en başta gelen AÇIK ALAN yapılanmasıdır. Her platformda örgüt ESP adı altında
bulunabilir. Bunun en yakın örneği Taksim Gezi Parkı eylemleridir. Örgütün Merkezi komitesi
tarafından bu eylemlere katılım yönünde çağrı yapılmıştır. Örgüt bu çağrıya ESP adı altında
katılır. ESP içerisinde faaliyet yürüten şahıslar örgütün KAPALI alanında da faaliyet yürütür.
ESP de sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahıslar örgütün ataması ile oradadır. ESP demek
MLKP demektir.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Gizli Tanık MELEK
04.05.2012 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“…….Burada önceleri bir platform olan sonradan 2010 yılında parti halini alan ESP vardır.
ESP, MLKP terör örgütünün legal alandaki çalışmalarını yürütür. ESP’nin faaliyetleri parti
binaları haricinde birtakım evlerde gerçekleştirilir. Kapalı alana yönelik eleman aktarımında
bu evlerin çok ciddi bir şekilde rol oynadığını biliyorum.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Şüpheli G. K.
04.10.2013 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“Gülsuyu bölgesinde Çarşamba pazarının kurulduğu caddede ESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi)’nin bulunduğu bir bina bulunmaktadır. Mahallede ESP’li şahıslar biz siyasiyiz diye
gezinirler, eylemler ve basın açıklamaları düzenlerler. Mahallede bulunan esnafa ve
çevredeki vatandaşlara Atılım gazetesi satarlar. Gazete almak istemeyen esnafların
işyerlerine zarar vererek, örgüt adına cezalandırma yaparlar. Ben terör örgütlerinin yapısını,
işleyişini bilmem. Ancak ESP‘nin MLKP terör örgütü adına faaliyet yürüttüğünü biliyorum.
Bunu mahallede herkes bilir, çünkü yaptıkları korsan eylemlerde MLKP içerikli yazılar yazar
ve pankartlar taşılar. MLKP içerikli sloganlar atarlar, yine MLKP yazılı bayrak asarlar ve biz
siyasiyiz diye mahalle esnafından haraç toplarlar. Minibüsçülerden yine partiye yardım adı
altında haraç alırlar. Mahalle halkı bu durumdan rahatsız, ancak para vermeyenlerin ya da

gazete almayanların dükkânlarına zarar verip örgüt adına tehdit ediyorlar. Bundan dolayı
esnaf satılan gazeteleri, yine örgüt organizesinde gerçekleşen festival ve konser biletlerini
almak zorunda kalıyor.” Şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Tanık M. T.
02.10.2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğününde vermiş olduğu ifadesinde ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) hakkında;
“…..Gülsuyu bölgesinde DHKP/C örgütü ile Gülsuyu-Gülensu Haklar Derneği aynı şeylerdir.
MLKP örgütüne bağlı şahıslar ise ESP adı altında faaliyet yürütürler. Bu örgütler bölgede
bulunan özellikle kimsesiz ve sahipsiz çocukları kandırarak kendi saflarına katarlar. Ergen
çocuklar ailelerine tepki olarak evlerini terk ederler. Bu örgütler de hiç acımadan bu gençleri
kullanırlar. Bu gençlerin bazen beline silah takar, bazen bir esnafın dükkanına molotof attırır
bazen de yol keserek halkı çileden çıkarırlar. Fakat halk bunlardan korktuğu için seslerini
çıkaramaz. Zaten bu örgütlerin saldırılarından dolayı polis de öyle kolay kolay mahalleye
giremez. Meydan örgütçülere kalır. Bizim mahallemizde örgütler adına faaliyet yürüten
şahıslar bölge esnaflarından tehdit yoluyla para toplatırılar, dergi dağıtırlar insanlara göz dağı
vermek amacıyla örgüt adına faaliyet yürüten bölgelerden insanları mahalleye getirip
yürüyüş yaptırırlar. Bölgedeki insanlarda korkusundan parada verir, dergide alır hatta örgüte
katılmış olan çocuklarını gidip ellerinden alamazlar. Bu örgüte kazandırılan çocukları kendi
ideolojileri doğrultusunda yetiştirip dergi sattırırlar, yürüyüş yaptırırlar çocuk yaştaki insanın
bu tür şeyleri yaptıkça hoşuna gittiği için bu örgütlerin dışında devletin olmadığı fikri uyanır.
Bu mahalledeki çocuklar bu şekilde yetiştiği için ister istemez devlete düşman kesilir. Bölgede
devriye gezen resmi ve sivil polis araçlarını taşlar hatta geceleri yüzlerini kapatarak
omuzlarında kalaşnikof silahlarla sağa sola mermi atar ve bölge insanını sindirirler. Şeklinde
beyanlarda bulunmuştur.
SON DÖNEMDE SURİYE’DEKİ ÇATIŞMALARDA ÖLEN VE CENAZELERİ ÜLKEMİZE GETİRİLEN
MLKP MENSUPLARINDAN BAZILARI AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.
Y. S. :
2010 yılında MLKP(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün Irak’ın Kuzeyindeki
Gare Bölgesinde bulunan PKK/KCK terör örgütü kampında aldığı askeri ve siyasi eğitimler
sırasında ölen Y. S. isimli örgüt mensubunun cenazesi 18.04.2013 temsili bir grup tarafından
İstanbul Bahçelievler İlçesi Yenibosna Semtinde bulunan Adli Tıp Kurumundan alınmış ve
akabinde cenaze Gazi Mezarlığına defnedilmiştir. İlerleyen tarihlerde Yılmaz SELÇUK anısına
bilhassa gazi mahallesinde anma törenleri yapılmış, koran gösteriler gerçekleştirilmiştir.
S. T. :
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet göstermekte iken Suriye’ye giderek PKK/KCK örgüt
mensupları ile beraber İŞID ile çatışırken 14.09.2013 günü Serekaniye'deki çarpışmalarda
ölen MAZLUM kod S. T. isimli örgüt mensubunun cenazesi bilahare İstanbule getirilerek
17.09.2013 günü yandaşları tarafından MLKP’nin ve mensuplarının propagandalarının
yapıldığı törenle Gazi mahallesinde gömülmüştür.
S. B. :
Sarya Özgür/Eylem Deniz kod S. B. isimli MLKP örgüt mensubu PKK/KCK örgütünün saflarında
12.12.2014 günü Kobane’de İŞİD ile girilen çatışmalarda yaralanarak ölmüş, ESP genel
merkezi tarafından sahiplenilerek konu ile ilgili bir açıklama yapılmıştır.
14.12.2014 günü de Sarıgazi’de S. B.’un anısına MLKP mensupları tarafından molotoflu
korsan gösteri gerçekleştirilmiştir.

PARAMAZ Kod adlı S. N. A. :
S. N. A. İsimli MLKP mensubu Suriye’nin kuzeyinde PKK/KCKmensupları ile birlikte IŞID’e
karşı çatışırken Serekaniye'deki çarpışmalarda 14 Eylül 2013 tarihinde yaralanarak ölmüştür.
Örgüt mensubu anısına Gazi mahallesinde korsan gösteriler yapılmış, Kadıköy’de geniş
katılımlı yürüyüş gerçekleştirilmiştir.
O. S. :
O. S. isimli MLKP mensubu 30.12.2014 günü Kobane’de girdiği silahlı çatışmada ölmüş, şahıs
ESP ve HDP tarafından sahiplenilmiştir. ESP Ankara il örgütü Yüksel caddesinde taziye çadırı
açmış, ESP İstanbul örgütü ise Halitağa caddesinde bulunan HDP il örgütünde taziyeleri kabul
etmiştir. Diğer ilçelerde de ESP tarafından taziye çadırları açılmış, Sarıgazi ilçesinde de eylem
gerçekleştirilmiştir.
E. A. :
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün KGÖ üyesi Alişer DERSİM kod
adlı E. A. isimli şahıs 24.02.2015 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin Cedê
köyündeki IŞİD ile yaşanan çatışmalarda ölmüş, Sultangazi/Gazi mahallesinde anısına korsan
gösteriler gerçekleştirilmiştir.
H. A. :
18.06.2014 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin Cedê köyündeki İŞİD ile
yaşanan çatışmalarda sırasında H. A. isimli MLKP mensubu ölmüş, anısına Kadıköy’de taziye
çadırı açılmış, Sarıgazi’de korsan gösteriler gerçekleştirilmiştir.
Şİ. Ö. ve Y. E. :
İstanbul genelinde gerçekleştirilen ve MLKP terör örgütü tarafından üstenilen bombalı
eylemleri gerçekleştirmiş oldukları değerlendirilen örgüt mensuplarının yakalanmaları için,
22.12.2015 günü gerçekleştirilen operasyonda MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması
FESK (Fakirlerin ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi) içerisinde faaliyet gösterirken güvenlik güçleri
ile girmiş oldukları silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirilmişlerdir. Örgüt mensupları anmak
amacıyla İstanbul Sultangazi ilçesinde silahlı korsan gösteri düzenlenmiştir.
C. İ. :
MLKP mensubu C. İ. Rojova/Tıl Temir’de IŞID’e karşı çarpışırken 07.03.2015 tarihinde ölmüş,
ESP il örgütünün çağırısı ile Sarıgazi’de taziye çadırı açılmıştır. Yine Sarıgazi’de MLKP milisleri
tarafından anısına yürüyüş gerçekleştirilmiştir.

B. D. C. (ARJİN SELÇUK KODA ADLI):
MLKP FESK Kır Gerilla Birliği kadın komutanlarından B. D. C. (Arjin Selçuk) 8 Eylül 2016
tarihinde Tunceli Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerimizle girdiği çatışma sonrasında
etkisiz hale getirilmiştir.
H. A. :
28.08.2017 tarihinde etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü kırsal alan sorumlusu şahıs
Kahramanmaraş Nurhak ilçesi ile güvenlik güçlerimizle girdiği çatışma sonrasında etkisiz hale
getirilmiştir.
S. Ç. (RAPERİN DİCLE KOD ADLI):
25 Haziran 2016 günü Minbiç bölgesinde DEAŞ terör örgütü ile yaşanan çatışma hayatını
kaybetmiştir.
V. G. :

22 Ağustos 2016 tarihinde MLKP Kır Gerilla Birliği üyelerinden Tunceli Ovacık ilçesi kırsalında
güvenlik güçleri ile yaşanan çatışma sonrasında etkisiz hale getirilmiştir.
Ü. Y. :
22 Ağustos 2016 tarihinde MLKP Kır Gerilla Birliği üyelerinden Tunceli Ovacık ilçesi kırsalında
güvenlik güçleri ile yaşanan çatışma sonrasında etkisiz hale getirilmiştir.
GÖZALTINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ TERÖR ÖRGÜTÜNE MÜZAHİR İNTERNET
SİTELERİNDEN YAPILAN HABERLER
HABER 1: İstanbul Emniyet Müdürlüğünce MLKP terör örgütüyle ilgili olarak yapılan
çalışmalar neticesinde herkese açık olan internet sitelerinde ve Sosyal paylaşım sitesi olan
Twitter da MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda ETHA ismiyle yayın yapan sayfada 01.02.2018 tarihinde yapılan paylaşım
aşağıda belirtilmiştir.
HABERİN İNTERNET ADRESİ:
https://twitter.com/etkinhaberajans/status/959094673674588161
HABERİN ÖNİZLEMESİ:
HABERİN İÇERİĞİ:
“Sarayın Efrin işgaline karşı çıkan tüm sesleri bastırmak için muhalifler üzerindeki baskılar
arttı. ESP MYK üyeleri Sıtkı Güngör ve Deniz Bakır dahil 9 kişi gözaltına alındı.”
Şeklinde haberin 01.02.2018 tarihinde yapıldığı görülmüştür.
HABER 2: İstanbul Emniyet Müdürlüğünce MLKP terör örgütüyle ilgili olarak yapılan
çalışmalar neticesinde herkese açık olan internet sitelerinde ve Sosyal paylaşım sitesi olan
Twitter da MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda ETHA ismiyle yayın yapan sayfada 01.02.2018 tarihinde yapılan paylaşım
aşağıda belirtilmiştir.
HABERİN İNTERNET ADRESİ:
https://twitter.com/etkinhaberajans/status/958874129133899776
HABERİN ÖNİZLEMESİ:
HABERİN İÇERİĞİ:
“İstanbul'da yürütülen bir soruşturma bahanesiyle sosyalistlerin evine yapılan baskında ESP
MYK üyeleri S. G. , D. B. , SGDF MYK üyesi A. D. E. , ESP üyesi M. B. Ç. ve B. A. gözaltına
alındı.”
Şeklinde haberin 01.02.2018 tarihinde yapıldığı görülmüştür.
HABER 3: İstanbul Emniyet Müdürlüğünce MLKP terör örgütüyle ilgili olarak yapılan
çalışmalar neticesinde herkese açık olan internet sitelerinde ve Sosyal paylaşım sitesi olan
Twitter da MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda ETHA ismiyle yayın yapan sayfada 01.02.2018 tarihinde yapılan paylaşım
aşağıda belirtilmiştir.
HABERİN İNTERNET ADRESİ:
https://twitter.com/etkinhaberajans/status/959094673674588161
HABERİN ÖNİZLEMESİ:
HABERİN İÇERİĞİ:
“#SONDAKİKA Muhabirimiz Ali Sönmez Kayar, gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne
götürülen muhabirimizin gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.”
Şeklinde haberin 01.02.2018 tarihinde yapıldığı görülmüştür.
HABER 4: İstanbul Emniyet Müdürlüğünce MLKP terör örgütüyle ilgili olarak yapılan
çalışmalar neticesinde herkese açık olan internet sitelerinde ve Sosyal paylaşım sitesi olan
Facebook da MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi

doğrultusunda ETHA-Etkin Haber Ajansı ismiyle yayın yapan sayfada 01.02.2018 tarihinde
yapılan paylaşım aşağıda belirtilmiştir.
HABERİN İNTERNET ADRESİ:
https://www.facebook.com/etkinhaber/posts/1805659799480336
HABERİN İÇERİĞİ: ESP ve SGDF'den gözaltılarla ilgili açıklama: Faşizmi yeneceğiz, ESP ve SGDF
üyeleri, bu sabah parti ve dernek yöneticilerine yönelik gözaltı saldırısını protesto etti.
Üyelerinin derhal serbest bırakılmasını isteyen sosyalistler, "Biz umudu, geleceği, özgürlüğü,
adeleti temsil ediyoruz. Faşizmi yeneceğiz" dedi.
Etkin Haber Ajansı / 01 Şubat 2018
İSTANBUL- Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu
(SGDF), yönetici ve üyelerine yönelik gözaltı saldırılarını protesto etti.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Örgütü binasında düzenlenen basın toplantısına, ESP
Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi, MYK Üyesi Şahin Tümüklü, SGDF Eş Genel Başkanı
Okan Danacı, HDP İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek, HDK İstanbul İl Eşsözcüleri Gülçin Aykul ve Atilla
Özdoğan, Halkevleri İl Temsilcisi Çağla Akderen, HDK Yürütme Kurulu Üyesi Sedat
Şenoğlu'nun yanısıra; Suruç Aileleri İnisiyatifi, Atılım Gazetesi çalışanları, Öğrenci İnisiyatifi,
HTKP, SMF, SÖH, SYKP, Devrimci Yolda Devrimci Gençlik, BEKSAV ve DAF üyeleri katıldı.
ÇELEBİ: FAŞİZAN UYGULAMALARA BOYUN EĞMİYORUZ
Ilk olarak söz alan Fadime Çelebi, tüm toplumsal dinamiklerin faşizan bir saldırıyla karşı
karşıya olduğunu kaydetti. Çelebi "Türkiye'deki tüm toplumsal dinamikleri teslim almak,
boyun eğdirmek istiyorlar. Bu toplumsal dinamikleri ezmeye dönük bir saldırıdır" dedi. Sokak
ortasında insanların hukuksuzca gözaltına alındığını, evlerin basıldığını, keyfi olarak GBT
tacizine maruz kaldıklarını belirten Çelebi, "Yöneteme krizi yaşayan AKP/Saray iktidarı
zorbalık ve faşizan yöntemleri devreye sokuyor. Özellikle biz sosyalistler, devrimciler,
aydınlar tüm bu saldırılara karşı boyun eğmiyor. Haklı ve gerçek anlamda özgürlük, adalet
talebimizi hiçbir şekilde engelleyemeyecekler. Çünkü bizim tarihimiz ezilenlerden,
haklılardan mazlumlardan yana bir tarih. ESP olarak da tarihimiz boyunca çok fazla
operasyon yapıldı, çok fazla 'bitirdik' denildi, çok fazla komplolar kurulmaya çalışıldı ama ESP
her dönemde gerek sözünü gerekse pratiğini sokakta sergiledi" ifadesini kullandı.
Genel Başkan Vekili Sıtkı Güngör ve MYK üyesi Deniz Bakır ve üyelerinin, Devrimci Parti,
Halkevleri, AKA-DER, EMEP üye ve yöneticilerinin gözaltına alındığını ve tutuklandığını
hatırlattı. Çelebi, tüm toplumsal kesimlerin korku ve baskı politikalarıyla sindirilmek
istendiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "ESP olarak mücadeleyi büyütecek, sözümüzü ve
eylemimizi sürdüreceğiz. Biz umudu, geleceği, özgürlüğü, adaleti temsil ediyoruz Onun için
gelecek biziz" dedi.
ÖZDOĞAN: MUTLAKA FAŞİZMİ BU COĞRAFYADAN SİLİP ATACAĞIZ
HDK İl Eşsözcüsü Atilla Özdoğan, faşizan saldırılarla devrimcilerin teslim alınmak istendiğine
dikkat çekti. Faşizmin savaşla taçlandırılarak içeride milliyetçiliği, ırkçılığı körüklenmek
istendiğini söyleyen Özdoğan, "Ama yağma yok bu coğrafyada direnenler de var" diye
konuştu. Kürdistan'ın tüm faşist saldırıları boşa çıkardığını dile getiren Özdoğan, "Devrimcileri
tarihsel olarak hiçbir dönem operasyonlarla, soykırımlarla, katliamlarla teslim alamadılar.
Bunu onlar da çok iyi biliyorlar. Onlar bu işi korktuklarından yapıyorlar. Korkacaklar,
korkmalılar. Devrimciler, yurtseverler, ezilenler bu coğrafyada mutlaka ama mutlaka faşizmi
silip atacaklar" diye konuştu. Özdoğan, birlikte mücadele etme çağrısı yaptı.
DANACI: SGDF ÖZEL BİR HEDEF HALİNE GELDİ
AKP/Saray iktidarının yönetemem krizi yaşadığı ve bu yüzden de halklara saldırıyı arttırdığı
dönemlerden geçildiğinin altını çizen SGDF Eş Genel Başkanı Okan Danacı ise son olarak

TTB'ye yönelik gerçekleşen baskının Saray iktidarının kaybetme korkusunun çok fazla
yaşadığının bir göstergesi olduğunu kaydetti. Danacı, "İç savaş tehditleriyle bir korku
hegemonyası yaratarak kendisini bu biçimde ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle zamanlarda
ezilen inançlar, uluslar, siyasi partiler, sendikalar yani yüreği faşizme karşı mücadeleden,
özgürlüğü, barışı, demokrasiyi, adaleti arayan herkes faşist diktatörlüğün hedefi haline
geliyor" dedi.
Suruç katliamının SGDF'nin özel bir hedefleşme sonucu olduğunu dile getiren Danacı, her ay
sosyalist gençlerin iki ya da üç operasyon yaşadığına dikkat çekti. Ankara'da SGDF üyelerinin
kendilerine "KGT" diyen JİTEM vari kişilerce, siyah araçlara bindirilerek kaçırıldığını, tehdit
edildiğini hatırlatan Danacı, "Bu saldırılar sadece SGDF'ye değil toplumsal tüm muhalefete
dönük bir mesajdır. Ancak toplumsal muhalefetin, gençlik hareketinin, sosyalistlerin tarihi
direnişe sahiptir" dedi.
Bu saldırıların toplumsal muhalefetin birlikte mücadelesini engellemek amacı taşıdığını
vurgulayan Danacı, faşizme karşı birilket mücadele yürütme çağrısı yaptı ve ekledi: "Faşizmi
yeneceğiz."
ÇİÇEK: MÜCADELE YÜRÜTÜYORSAK HALKLARIN ONURLU GELECEĞİNE DUYDUĞUMUZ
SAYGIDANDIR
HDP İl Başkanı Cengiz Çiçek ise AKP/Saray iktidarının baskılarını kabul etmeyenler, tek
tipleştirmeye karşı çoğulcuğu savunanlar, antidemokratikliğe karşı demokrasi için mücadele
edenler, faşizme karşı hak ve özgürlükleri savunanların mutlaka olacağının altını çizdi. Çiçek,
"Bundan başka çıkar yolumuz yoktur. Bu politikaları yürütenlere vereceğimiz mesaj şudur,
baskı politikalarına inat hala yan yanayız bir şeylerin mücadelesini yürütüyorsak,
halklarımızın onurlu geleceğine duyduğumuz bağlılıktan kaynaklıdır" ifadesini kullandı.
'BİLİNSİN Kİ SON NEFESİMİZE KADAR İKİ ELİMİZ YAKALARINDA OLACAK'
SGDF MYK üyesi Ali Deniz Esen'in aynı zamanda Suruç gazisi olduğunu hatırlatan Suruç
Aileleri İnisiyatif'inden Hacer Elçin ise, katliamın üzerinden 30 ay geçtiğini bu süre içinde
Suruç yaralıları, aileleri ve tanıklara yönelik saldırıların hiç durmadığını belirtti. "Suruç için
adalet herkes için adalet" şiarıyla barış ve adalet için mücadele ettiklerinin altını çizen Elçin
"Ama şu bilinsinki son nefesimize kadar iki cihanda iki elimiz yakalarında olacak. Suruç için
adalet herkes için adalet." Elçin ayrıca 8 Şubat'ta Hilvan'da görülecek Suruç davasının 4.
duruşmasına ve 12 Şubat'ta Çağlayan'da iki polisin yargılandığı davanın duyurusunu yaptı.
'BİRLİKTE MÜCADELEYLE FAŞİZMİ YENECEĞİZ'
"Saray'ın saldırılarını boşa çıracağız" diyen TKP İl Ögütü adına söz alan Hasan Karayiğit de
birlikte mücadele çağrısı yaptı. Karayiğit, "Bu topraklarda bizi silemezler. Bu topraklar
bereketlidir. Çünkü bu topraklarda barış istemeye devam ediyoruz. Saray savaşına karşı ESP
ve SGDF ile birlikteyiz" dedi.
SYKP adına konuşan Mehmet Yücel de 13 gündür süren Efrin harekatına dikkat çekti. Savaşın
uzun süreceğini söyleyen Yücel, savaş cephesinin gerisinde olanlara seslendi. Yücel, "Suriye
üzerinden daha şimdiden kendi içlerinde tartışma başlamıştır ve savaş uzadıkça artacaktır.
Devrimci ve ilerici güçler olarak Afrin'le dayanışmamızı sürdüreceğiz. ESP'ye Devrimci Parti'ye
dönük olduğu gibi bu saldırılar devam edecektir ama biz inanıyoruz ki bu düşüncelerle
kazanamayacaklar, biz kazanacağız faşizmi yeneceğiz" ifadesini kullandı.
Basın toplantısında 7 gündür gözaltında olan ESP İl Başkanı Pınar Türk'ün yarın savcılık ifadesi
için İstanbul Adliyesi'ne getirileceği bilgisi aktarıldı ve 11.00'de yapılacak basın açıklamasına
çağrı yapıldı.
Şeklinde haberin 01.02.2018 günü paylaşılıdığı görülmüştür.

Yukarıda paylaşımı yapılan haberler ile ilgili düzenlenen tespit tutanakları (haber linkleri ile
birlikte )tahkikat evraklarının içerisine konulmuştur.
Soruşturma dosyasında bulunan şüpheli şahıslar hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce
yapılan tetkikler sonucu, şahısların MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün
propagandasının yapıldığı eylemlere, MLKP terör örgütünün 20. Yılının kutlandığı etkinliğe,
MLKP terör örgütünü Kasım ayında düzenlemiş olduğu ölen örgüt mensuplarını anmak ve
propaganda yapmak amacıyla her yıl düzenlenen Devrim Şehitlerini Anma adı altında
gerçekleştirilen eyleme, yine 1 Mayıs 2014 ve 1 Mayıs 2015 yıllarında valilik tarafından
İstanbul Beyoğlu İlçesinde Kutlanmasına izin verilmemesine rağmen yüzü kapalı olarak
güvenlik güçlerine saldırıda bulundukları korsan gösteri eylemlerine katıldıkları tespit
edilmiştir.
Şahısların katılmış oldukları tüm eylemler tape tespit ve değerlendirme tutanakları ve
haklarında verilen ifadeler dosyamız ekinde gönderilmiş olup şahıs profilleri aşağıya
çıkartılmıştır.
MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK YAPILAN UYGULAMALARDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER
HAKKINDAKİ BELGE-BİLGİ ve DELİLLER
1-)
.........
2-)ALİ SÖNMEZ KAYAR (T.C.

)

ŞÜPHELİNİN YAPILAN ÜST ARAMASINDA;
1 Adet SAMSUNG marka 357633/05/464300/9 İMEİ numaralı cep telefonu ve takılı vaziyette;
1 Adet TURKCELL marka 1220260372326 ibareli sim kart elde edilmiş olup ilgili mahkeme
kararına istinaden incelenmek üzere el konulmuştur.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ARŞİVLERİNDE YAPILAN TETKİKİNDE;
MLKP terör örgütüne yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca (Eski TMK. 10.
Madde İle Yetkili) yürütülen 2012/297 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 18.06.2013
günü yapılan planlı operasyon yakalanan şahıslardan Ali Sönmez KAYAR’ında aralarında
bulunduğu 34 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.
UYAP - KİHBİ KAYITLARINDA ;
İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi 2014/39749 Hazırlık numarası 2014/415 Esas no ile Silahlı
Terör örgütüne üye olma, Terör örgütü propagandası yapma, Silahlı olarak katılılan toplantı
ve yürüyüşte ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, Toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23.
Maddede belirtilen aletlerle katılma, Görevi yaptırmamak için direnme,
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 2002/502 Esas no 2003/473 karar no ile (Temyizde)
Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden
dağılmama,
Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi 2014/6714 Hazırlık numarası 2015/481 Esas no ile
Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden
dağılmama suçlarından UYAP kaydının olduğu görülmüştür.
ŞÜPHELİ HAKKINDA VERİLEN İFADELER:

İFADE 1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (TMK’nın 10. Maddesi ile yetkili bölüm) tarafından
yürütülen 2012/297 sayılı soruşturma dosyası kapsamında Zafer ATILIM mahlaslı gizli tanığın
04.10.2013 günü alınan beyanında; Ali Sönmez KAYAR ile ilgili olarak;
“Ben bu şahsı Nizipli Ali olarak tanırım. MLKP terör örgütünün Ataşehir yapılanması
içerisinde yer alır. Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesinde ESP’de faaliyet yürütür, MLKP terör
örgütünün yayını ATILIM gazetesi satarak örgüte gelir kaynağı sağlar, ESP içerisinde yönetici
kadrosu içerisindeydi, Haziran ayı içerisinde MLKP terör örgütüne yapılan operasyonlarda
tutuklandığını biliyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu anlaşılmıştır.
İFADE 2: MLKP terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar
kapsamında Sercan KAYA isimli şahsın 11.02.2016 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğününde
alınan Şüpheli İfadesinde; Ali Sönmez KAYAR ile ilgili olarak;
“Şahsı Ali KAYAR olarak tanırım. MLKP terör örgütü açık alan yapılanması olan ESP içerisinde
aktif bir şekilde faaliyet yürütür. Yapılan basın açıklamalarının hemen hemen hepsine
katıldığını biliyorum. Şahsı kesin ve net olarak teşhis ediyorum.” şeklinde beyanda bulunduğu
anlaşılmıştır.
ŞÜPHELİ HAKKINDA DÜZENLENEN TESPİT TUTANAKLARI:
TESPİT 1: 16.02.2014 günü saat 13:00 sıralarında 16.02.2014 günü saat 13:00 sıralarında
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan
ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi), SKM (Sosyalist Kadın Meclisi) ve SGD (Sosyalist Gençlik
Derneği) organizesinde Kadıköy Boğa Heykel meydanında toplanan grup, Kadıköy İskele
Meydanına kadar son günlerde ülke gündemini meşgul eden yolsuzluk iddiası ile ilgili olarak
“Hepsi Gitsin Halk Gelsin” şiarıyla ve ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ibareli mavi renkli yelek
giyen şahıslar “BU PİSLİĞİ DEVRİM TEMİZLER HEPSİ GİTSİN HALK İKTİDARA!, TENCERELER
BOŞ AYAKKABI KUTULARI DOLU!, HER YER RÜŞVET HER YER YOLSUZLUK, HIRSIZ VAR!, BÖYLE
GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ BU DÜZEN DEĞİŞECEK” ibareli Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) imzalı
dövizler, “ALO FATİH ANLADIN SEN ONU” ibareli SGD (Sosyalist Gençlik Derneği) imzalı döviz
ve çok sayıda SKM (Sosyalist Kadın Meclisi) ibareli flamalar ile yürüyüş yapılmıştır. Yürüyüş
esnasında grup tarafından yol trafiğe kapatılmış olup, güzergâhları boyunca bulunan iş
yerlerinin duvarlarına ve kepenklerine yazılama yapmıştır.
Bahse konu yürüyüş eylemi esnasında, Kadıköy İlçesi Osmanağa Mahallesi Sögütlüçeşme
Caddesi No:35 sayılı adreste faaliyet gösteren İstanbul AVM isimli iş yerine, grup tarafından
yazılama eylemi yapılmış, yapılan yazılamaya engel olmak isteyen iş yeri çalışanı, yürüyüş
yapan kişilerce darp edilmiş olup konu ile alakalı İskele Polis Merkezi Amirliğinde 16.02.2014
günü vermiş olduğu ifadesinde, kendisine saldıran şahısların ESP yeleği giydiklerini ve ESP
flaması taşıdıklarını beyan etmiştir.
ÜSTLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “'Hepsi gitsin,
halk gelsin'” başlıklı haberin 16 Şubat 2014 tarihinde yayınlanarak EYLEMİN sahiplenildiği
anlaşılmıştır.
Bahse konu eyleme katılan şahısların kimlik tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın; MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan
ESP organizesinde 16.02.2014 tarihinde gerçekleşen bahse konu eyleme katılarak grup ile
birlikte hareket ettiği, (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün açık alan
yapılanmalarından olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) ibareli flama ve “SAĞLAM ÇALDIK”
yazılı döviz taşıdığı tespit edilmiştir.

TESPİT 2: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün Kasım ayının sözde
“Devrim Şehitleri Ayı” olarak nitelendirilmesi ve çeşitli sebeplerle hayatlarını kaybeden örgüt
mensuplarını anmak, örgütsel mücadeleyi arttırarak örgüt mensuplarının silahlı mücadeleye
yönlendirilmesi amacıyla MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin
Sosyalist Partisi) organizesinde İstanbul Şişli İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Fevzi
Çakmak Caddesi No:5/A sayılı adreste faaliyet gösteren Serhat Düğün Salonunda(Anadolu
Kahvesi) 29.11.2015 günü saat:13.00 sıralarında anma etkinliği düzenleneceği bilgisi
alınmıştır.
Ayrıca MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü fikir ve ideolojisi doğrultusunda
yayın yapan sosyal paylaşım sitelerinden yapılacak organizasyona ÇAĞRILARyapılmıştır.
https://m.facebook.com/permalink.phpid=491521997675961&story_fbid=53867427629406
6 uzantılı sosyal paylaşım sitesinden paylaşılan, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti)
terör örgütü fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan ETHA (Etkin Haber Ajansı)’ya ait
29.11.2015 tarihli haber ve https://m.facebook.com/ezilenler/videos/1223506314330292/
uzantılı sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan 29.11.2015 tarihli videoda konuşma yapan ESP İl
Başkanı Çiçek OTLU’nun konuşmasının da özetinin yer aldığı haberin içeriği,
“Sevgili yoldaşlar sevgili şehit ailelerimiz tutsak ailelilerimiz ölüm orucu gazilerimiz
hoşgeldiniz. Tahir ELÇİYİ’DE buradan saygıyla anıyoruz şu anda cenaze töreni AMED de
Kürdistanın başkentinde uğurlanmakta.
Burada AKP faşizmine karşı eğer mücadele edeceksek ve faşizme karşı omuz omuza
diyeceksek Gazide başlayan ayaklanma ruhuyla bu halkımızın Silvan’daki ve Cizre’deki gibi
96’da Gazi’de başlayan ruhla aynı şekilde ölmeyi öz üretim mücadelesini birlikte büyütmeyi
bir kere daha inanıyoruz.
Bedel ödemenin çok güçlü olduğu bir dönemden geçiyoruz bu nedenle burada bulunan
herkes tüm devrim mücadelesine inanan devrimin zaferi için yürüyen MARKSİST LENİNS
KOMÜNİSTLER olarak bu bedeli ödemeye hazırız.
Rojova’da şehit düşenlere verdiğimiz sözler gibi Hasan OCAK gibi olacağız Süleyman YAŞAR
gibi olacağız ve Yasemin ÇİFÇİ gibi bu topraklarda değişim gücüne inanacağız.
Bu saflarda en önde olmanın ayakta ölmenin onurunu taşıyanlar Suphiler’den başlayan
geleneğimiz 71 devrimci geleneği Mazlum DOĞAN’ların geleneğini sürdürenler birlik
devriminde köprü başında Erdal’ca ölmenin yiğitliğini gösteren devrimin zaferi için yürüyen
bir partinin militanları olarak biz bir kere daha devrimin birleşik devrimin inancıyla yürüyoruz.
Paramaz’ın yoludur yolumuz, Ali’nin, Şervan’ın, Sibel’in ve Sinan’ın yoludur yolumuz.
Bu partinin militanları olarak savaş kahramanları da olacağız bu partinin emek kahramanları
da olacağımıza bir kere daha ant içiyoruz şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
HABER İÇERİKLERİNDEN;
ESP İl Başkanı Çiçek OTLU’nun konuşma içeriklerinde ismi geçen örgüt mensupları;
Yasemin ÇİFTÇİ: MLKP terör örgütünün kapalı alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken
09.02.2012 günü eylem hazırlığı içerisindeyken yanındaki bombanın patlaması sonucu
hayatını kaybetti.
Erdal BALCI: MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken 04.11.1994 tarihinde güvenlik
güçleriyle girmiş olduğu silahlı çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi.
Sinan SAĞIR: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün silahlı kanadı
içerisinde faaliyet gösteren, Suriye’nin Rojava bölgesinin Serêkaniyê kentinde IŞİD terör
örgütü ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Sibel BULUT (Sarya/ Eylem Deniz kod): MLKP terör örgütünün kapalı (silahlı) alan
yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken Suriye’nin Kobane şehrinde katılmış olduğu
çatışmalarda hayatını kaybetti.
Hasan OCAK: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü merkezi komite
üyesi olan Hasan OCAK 1995 yılında hayatını kaybetti.
Suphi Nejat AĞIRNASLI: MLKP terör örgütünün kapalı (silahlı) alan yapılanması
içerisinde faaliyet yürütürken Suriye’nin Kobane şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda
hayatını kaybetti.
Ezilenlerin Sosyalist Partisi isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 29 Kasım 2015 tarihli
paylaşımda yer alan fotoğraf albümü incelendiğinde yapılan organizasyonda çekilmiş
fotoğraf karelerinin olduğu görülmüştür.
Bahse konu organizasyonla alakalı İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.11.2015 tarih ve
2015/746 Değişik İş numaralı kararına istinaden Şişli İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi No:5/A sayılı adreste yer alan Serhat Düğün Salonuna girip çıkanlara
ait görüntü kaydı alınmış olup bu görüntüler incelendiğinde;
Şüpheli Ali Deniz ESEN isimli şahsında; MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör
örgütünün Kasım ayının sözde “Devrim Şehitleri Ayı” olarak nitelendirilmesi ve çeşitli
sebeplerle hayatlarını kaybeden örgüt mensuplarını anmak, örgütsel mücadeleyi arttırarak
örgüt mensuplarının silahlı mücadeleye yönlendirilmesi amacıyla, MLKP terör örgütünün açık
alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde 29.11.2015 günü
gerçekleşen DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA eylemine katıldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu organizasyonla alakalı İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.11.2015 tarih ve
2015/746 Değişik İş numaralı kararına istinaden Şişli İlçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi
Fevzi Çakmak Caddesi No:5/A sayılı adreste yer alan Serhat Düğün Salonuna girip çıkanlara
ait görüntü kaydı alınmış olup bu görüntüler incelendiğinde;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın; MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör
örgütünün Kasım ayının sözde “Devrim Şehitleri Ayı” olarak nitelendirilmesi ve çeşitli
sebeplerle hayatlarını kaybeden örgüt mensuplarını anmak, örgütsel mücadeleyi arttırarak
örgüt mensuplarının silahlı mücadeleye yönlendirilmesi amacıyla, MLKP terör örgütünün açık
alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde 29.11.2015 günü
gerçekleşen DEVRİM ŞEHİTLERİNİ ANMA eylemine katıldığı tespit edilmiştir.
TESPİT 3: ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde MLKP (Marksist Leninist Komünist
Parti) terör örgütünün kuruluşunun 20. Yılı olması sebebiyle “İsyan Devrim Sosyalizm
Direnenler Buluşuyor” adı altında 29.11.2014 Cumartesi Günü İstanbul Kadıköy İlçesinde
bulunan Bostancı Gösteri Merkezinde yaklaşık 4000 kişinin katılımıyla gerçekleşen sözde
etkinlikle ilgili olarak;
BİLGİLENDİRME: Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) isimli oluşum adını ilk kez 25/09/2002
tarihinde İstanbul Kadıköy ilçesinde “EZİLENLER BİRLEŞECEK DÜZEN DEĞİŞECEK” ibareli
“EZİLENLERİN SOSYALİST PLATFORMU” imzalı bildiri dağıtılması eylemi ile duydurmuştur. 28
Ocak 2011’de ise Platform kendisini feshederek Ezilenlerin Sosyalist Partisi olmuştur.
Sonuç olarak ne Ezilenlerin Sosyalist Platformu ne de Ezilenlerin Sosyalist Partisinin
kuruluşunun 20. Yılı olmamasına rağmen, 20. Yıl etkinlikleri adı altında düzenlenen bu
eylemlerin, 10 Eylül 1994 tarihinde kurulduğunu ilan eden MLKP terör örgütünün
kuruluşunun 20. yılı olduğu, ESP ‘nin ise bu kapsamda etkinlik düzenlemesi terör örgütü ile
arasında ki organik bağın göstergesidir.
SAHİPLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün genellikle Merkez
Komite açıklamalarının yayınlandığı http://www.mlkp.info/ isimli internet sitesinde 05 Eylül

2014 tarihinde yayınlanan “20. Savaşım Yılında MLKP'ye Katıl, Haklı İnsani Mücadeleye Omuz
Ver, Onuru Ve Özgürlüğü Yükselt!” başlıklı haberde söz konusu etkinliğin MLKP terör
örgütünün kuruluşunun 20. Yılı nedeniyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.
ÇAĞRI 1: Bu kapsamda MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP yeleği giyen
şahıslarca yaklaşık 3-4 aydır bazı bölgelerde afişleme ve bildiri dağıtma gibi çalışmaların
yapıldığı tespit edilmiştir.
ÇAĞRI 2: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Büyük
buluşma için son 24 saat” başlıklı haberin 28 Kasım 2014 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
Ayrıca MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “MLKP İstanbul
ve Ankara'da 20. yılını selamladı” başlıklı haberin 11 Eylül 2014 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiş olup İstanbul genelinde MLKP terör örgütünün kuruluşunun 20. Yılı sebebiyle yapılan
birçok korsan eylem üstlenilmiştir.
OLAY: 29.11.2014 Cumartesi Günü İstanbul Kadıköy İlçesinde bulunan Bostancı Gösteri
Merkezinde saat: 18.00 sıralarında başlayan MLKP terör örgütünün 20. Yıl kutlamalarında;
gösteri merkezinin içerisinde Suriye’deki MLKP terör örgütün mensuplarının silahlı
görüntülerinin yayınlandığı, MLKP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 20. YILINI SELAMLADIKLARI VİDEO
GÖSTERİLİRKEN YÜZLERİ KAPALI ŞEKİLDE SAHNENİN ÖNÜNE GELEN MLKP MİLİSLERİ
TARAFINDAN “MLKP” YAZILI PANKART ile “GEZİDEN KOBANE’YE DİRENİŞTEN ZAFERE” ibareli,
geçmiş yıllarda MLKP terör örgütünün silahlı kanadında faaliyet gösterirken ölen örgüt
mensuplarının resimlerinin bulunduğu ve “GENÇLİK AYAKTA! HAYAL GÜCÜ İKTİDARA!” ibareli
SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) imzalı pankartların açıldığı tespit edilmiştir.
Yayınlanan videonun içeriğinde MLKP terör örgütünün silahlı alanında faaliyet gösteren
şahıslarca 20. Yıllarının kutlandığı, yollarının devrim yolu olduğu, (geçmişte MLKP terör
örgütü içerisinde faaliyet gösterirken ölen) Arin MİRKAN, Paramaz KIZILBAŞ, Vahap BİLEN,
Kader ORTAKAYA ve aynı uğurda ölümsüzlüğe ulaşan tüm Kobane şehitlerinin yoludur
diyerek MLKP terör örgütü mensuplarının yolunun kendi yolları olduğunun belirtildiği,
“20. YILINDA ŞAN OLSUN PARTİYE MLKP / BİJİ PKK YAŞASIN MLKP”,
“YAŞASIN PARTİMİZ MLKP”,
“FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA”,
“YAŞASIN DEVRİM VE SOSYALİZM”,
“İŞÇİLER PARTİYE MLKP’YE”,
“ BİZ KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ, BİZ KAZANACAĞIZ”,
“20. YILINDA ŞAN OLSUN PARTİYE MLKP’YE” sloganlarının atıldığı tespit edilmiştir.
Akabinde MLKP terör örgütünün tarihinin anlatıldığı belgesel olarak nitelendirilen video
içeriğinde;
MLKP terör örgütünün kuruluş tarihinden bahsedildiği bölümde;
“Binlerce gözüyle bakan devrim ve sosyalizmin partisinin doğuş müjdesi halklarımıza
değindiğinde tarih 10 Eylül 1994’ dü. Yüreklerde devrim ateşi, yüzlerde sevinç vardı.”
denilerek MLKP terör örgütünün kuruluş tarihinin 10 Eylül 1994 olduğunun belirtildiği,
MLKP terör örgütünün kökenlerinden bahsedildiği bölümde;
“Kökleri 1921 TKP’sine uzanan ondaki birlik mayasını kendinde toplayan bir partidir. 71
devrimci çıkışından Deniz, Mahir ve İbrahim’ in baş eğmezlikleridir ve parti kendi tarihini
yaparken” denilerek MLKP terör örgütünün 1921 yılında kurulan TKP terör örgütü ve 1970’li
yıllarda silahlı mücadeleyi benimseyen sol terör örgüt önderleri olan Deniz GEZMİŞ, Mahir

ÇAYAN ve İbrahim KAYPAKKAYA’lardan esinlenilerek MLKP terör örgütünün kurulduğunun
belirtildiği,
1995 yılında yaşanan Gazi olaylarının anlatıldığı bölümde;
“Gazi Mahallesinde Alevilerin gittiği kahvehane taranır ama bu katliama yanıt halk
ayaklanması olur. Parti Gazi ayaklanmasının başındadır. Panzerlere ve ölümlere meydan
okuyanların öncüsüdür o.” Denilerek 1995 yılında yaşanan gazi olaylarında MLKP terör
örgütünün yaşanan olaylarda başrolde olduğunun belirtildiği,
Bölücü PKK terör örgütü ile ilgili olarak;
“Parti öncü çıkışlar gerçekleştirir. İşçilerin ve ezilenlerin her mücadelesi ile ilgilenir. Kürdistan’
da başlamış devrimi Türkiye’ de başlayacak devrimle buluşturmaya odaklanır. Sultanbeyli
baskınından, 1 Mayıs Kadıköy başkaldırışına kadar devrimci kitleyi örgütler. Parti
birleştiricidir. Bütün ilerici güçleri mücadele birliğine toplar. Türkiye devrimi ile Kürdistan
devriminin kurgusu olur. Parti enternasyonalisttir, diğer devrimci partilerle ilişki kurar.”
Şeklindeki cümlelerden MLKP terör örgütünün şimdiki adıyla PKK-KCK terör örgütü ile birlikte
hareket ettiğinin belirtildiği,
Ülkemiz genelinde yaşanan bazı toplumsal olaylarla ilgili olarak;
“Faşist (…anlaşılmadı) artık yeter diyen milyonlar 5-11 Haziran günlerinde sokakları
doldurduğunda parti barikatların başındadır tıpkı gazide olduğu gibi. 2006 da Gaye saldırısı
ile partiyi çökerttiklerini iddia eden dönemin İstanbul Valisi Muammer GÜLER’ in Haziran
günlerinde bu kez içişleri bakanı olarak gezideki en aktif örgütün parti olduğunu söylemesi
dikkat çekicidir.” Şeklindeki cümlelerden MLKP terör örgütünün ülkemiz genelinde yaşanan
Gezi olaylarında aktif bir şekilde yer aldığının belirtildiği anlaşılmıştır.
ÜSTLENME 1 : MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Rojava'daki
MLKP'lilerden 20. yıl gecesine mesaj” başlıklı haberin 29 Kasım 2014 tarihinde yayınlandığı
tespit edilmiştir.
ÜSTLENME 2: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “10 bin kişi 20.
yıl coşkusunu yaşadı” başlıklı haberin 29 Kasım 2014 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
29 Kasım 2014 Cumartesi günü 21:30’da, “Rojava'daki MLKP'lilerden 20. yıl gecesine mesaj”
adı altında yayınlanan videoda, Suriye’nin Ayn-El-Arab (Kobane) şehrinde meydana gelen
çatışma görüntüleri ile değişik ağır silahlarla eğitim gören örgüt mensupları ve MLKP terör
örgüt mensubu iki şahsın konuşmalarından oluşan 05:01 dakikalık görüntünün yer aldığı
tespit edilmiştir.
İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/487 D. İş Nolu Teknik Araçlarla İzleme Kararına
istinaden 29.11.2014 tarihli teknik araçlarla izleme tutanağıyla kayıt altına alınan teknik
araçlarla izleme çalışması yapılmış, yapılan çalışmalarla ilgili tutanaklar ve teknik veriler
dosya muhteviyatında yer almakta olup, bahse konu teknik verilerin çözüm değerlendirmesi
özetle;
MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
organizesinde düzenlenen bu toplantının “ESP’nin Sözde 20. Yıl Kutlamaları” adı altında
düzenlendiği,
Ancak daha önce Ezilenlerin Sosyalist Platformu olarak faaliyet yürüten ve şu an Ezilenlerin
Sosyalist Partisi olan ESP’nin kuruluş tarihinin 29.01.2010 olduğu,
Ezilenlerin Sosyalist Partisinden önce Ezilenlerin Sosyalist Platformu olan yapılanmanın
kuruluş tarihinin 22.09.2003 olduğu dolayısıyla kutlamanın “ESP’nin 20. Yıl Kutlamaları” adı
altında düzenlenmesinin nedeninin illegaliteyi maskelemek olduğu,

Nitekim kutlama sırasında “20. Yılında Şan Olsun Partiye MLKP’ye” şeklinde atılan sloganın
bu maskeleme çabalarını çürüttüğü,
Çünkü MLKP terör örgütünün kuruluş tarihinin 10 Eylül 1994 tarihi olduğu, “devrim ve
sosyalizmin partisinin doğuş müjdesi haklarımıza değindiğinde tarih 10 Eylül 1994’tü”
deyiminden de bu kuruluş tarihinden bahsedildiği,
Kutlama sırasında “Yaşasın Partimiz MLKP” başta olmak üzere MLKP terör örgütü lehine
sloganlar atıldığı,
Salon içerisinde yüzlerinde MLKP ve orak çekiç amblemi bulunan maskeler ile üzerlerinde
ESP, SKM, ÖGK, SGDF yazılı yelekler olan örgüt mensuplarının güvenlik tedbiri alarak MLKP
ve KGÖ yazılı pankartlara eşlik ettikleri,
Kutlamada MLKP terör örgütü ve mensuplarının faaliyetleri hakkında kesitlerin izlendiği,
2006 yılında MLKP terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Gaye Operasyonunun partiye
yapılmış saldırı şeklinde nitelendirildiği,
Kutlama sırasında terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten şahıslardan sözde devrim şehidi
olarak bahsedildiği, övücü ve yüceltici şekilde bahsedildiği,
Sözde devrim şehitlerinin devrettiği sözde bayrakla terör örgütü faaliyetlerinin sürdürüleceği
yönünde yeminler edildiği,
Aynı zamanda üzerinde yaşadıkları, vatandaşı oldukları ve imkânlarından faydalandıkları
Türkiye Cumhuriyeti Devletinden “faşist devlet” şeklinde söylemlerle düşmanca bahsettikleri
ve sözde devrimi gerçekleştirerek Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal düzenini silahla
yıkmak üzere yeminler edildiği,
MLKP terör örgütü saflarında savaşmak için çağrılar yapıldığı,
PKK/KCK terör örgütünü kurmak ve yönetmek suçundan halen cezaevinde bulunan Abdullah
ÖCALAN ve PKK/KCK terör örgütü lehine sloganlar atıldığı,
Kutlama sırasında Kobani’de IŞİD terör örgütüne karşı savaşan MLKP terör örgütü
mensuplarıyla bağlantı kurulduğu ve terör örgütü mensuplarının MLKP terör örgütüne
katılma yönünde çağrılarda bulunduğu, bu terör örgütü mensuplarından Marksist Leninist
Komünist halk savaşçıları olarak bahsedildiği,
Kamuoyunda Gezi Parkı Olayları olarak bilinen olaylardan Haziran ayaklanması olarak
bahsedildiği ve devlete başkaldırı olarak nitelendirildiği,
Gezi Parkı olayları sırasında sözde ekmek almaya giderken polisin attığı gaz bombasıyla
yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede ölen Berkin ELVAN isimli çocuğun babası
tarafından, katil olarak suçlanan emniyet mensuplarına hakaretlerde bulunulduğu, aldıkları
maaştan kanlı para olarak bahsedildiği,
Kutlama sırasında sözde devrim şehitlerinin ailelerine konuşmak için söz verildiği ve ailelerin
de terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek üzere çağrılarda bulunduğu,
PKK, TKP/ML terör örgütü kurucularından önder olarak bahsedildiği ve lehlerinde sloganlar
atıldığı,
MLKP terör örgütünün propagandasının yapıldığı,
Toplantıya katılan tüm şahısların Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal düzeninin silah
zoruyla yıkılarak yerine Marksist Leninist Komünist ilkelere dayalı bir devlet düzeni kurmak
için faaliyette bulundukları,
Sonuç olarak MLKP terör örgütü tarafından 29.11.2014 tarihinde düzenlenen sözde 20. Yıl
Etkinliği ve Devrim Şehitleri Anması adı altındaki toplantının, MLKP terör örgütünün
ideolojisini yaymak ve örgütsel bilinci artırmak amacıyla, MLKP terör örgütünün açık alan
yapılanmasında faaliyet gösteren sempatizan ve okur düzeydeki mensuplarını MLKP terör
örgütün saflarında silahlı mücadeleye davet edildiği, silahlı mücadelenin haklı ve gerekli

gösterildiği, MLKP terör örgütü mensupları ile örgüte kazandırılmak istenilen şahısların
katılımıyla düzenlenen örgütsel bir toplantı olduğu tespit edilmiştir.
BAHSE KONU EYLEME KATILAN ŞAHISLARIN TESPİTİNE YÖNELİK AÇIK KAYNAK VE
TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME KARARINA İSTİNADEN YAPILAN ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN
GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARDAN KİMLİKLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK YAPILAN
ÇALIŞMALARDA;
Şüpheli Ali Sönmez ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde MLKP (Marksist Leninist
Komünist Parti) terör örgütünün kuruluşunun 20. Yılı olması sebebiyle “İsyan Devrim
Sosyalizm Direnenler Buluşuyor” adı altında 29.11.2014 Cumartesi Günü İstanbul Kadıköy
İlçesinde bulunan Bostancı Gösteri Merkezinde gerçekleşen sözde etkinlik eylemine üstünde
kırmızı renkli “ESP” logolu yelekle katıldığı tespit edilmiştir.
TESPİT 4: PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olan PYD (Partiye Yekitiye Demokrat)’nin DAİŞ
terör örgütü ile arasında yaşanan çatışmalarda PYD’nin silahlı kanadı olan YPG içerisinde
faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ağır kayıplar vermesi üzerine MLKP terör örgütü ve
açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren bazı şahıslar, MLKP terör örgütünün
merkez komite açıklamalarının yer aldığı www.mlkp.info ve örgütün güdümünde yayın yapan
www.etha.com.tr isimli internet sitelerinden yapılan çağrılar üzerine, örgütün içerisinde
sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısların da yönlendirmesiyle YPG’ye destek olmak üzere
MLKP terör örgütünün silahlı kanadına katılmak üzere illegal yollardan Suriye ülkesine
geçmişlerdir.
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken DAİŞ terör örgütü ile
yaşanan çatışmalarda Suriye/Tel Abyat bölgesinde 18.06.2015 günü ölen örgüt mensubu
Halil AKSAKAL’ ın cenazesi 26.06.2015 günü Hatay ili Defne ilçesi Ürgen caddesi üzerinde
MLKP terör örgütünün sözde bayrağına sarılı vaziyette, ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi),
DÖB(Devrimci Öğrenci Birliği), Mücadele Birliği, Kaldıraç, Partizan, SODAP(Sosyalist
dayanışma Platformu) gibi sol içerikli grupların katılımıyla törenle karşılanmıştır.
MLKP terör örgütü tarafından organize edilen cenaze törenine katılan şahısların
“ENTERNASYONEL KOMÜNİST SAVAŞÇISI HALİL AKSAKAL ÖLÜMSÜZDÜR” yazılı MLKP imzalı
pankart taşıdıkları “YAŞASIN PARTİMİZ MLKP”, “HALİL YOLDAŞ YAŞIYOR MLKP SAVAŞIYOR”,
"ŞEHİD MA BİYMUT (ŞEHİTLER ÖLMEZ)", "YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ", "HALİL AKSAKAL
ÖLÜMSÜZDÜR" ve "YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİMİZ", “HALİL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR”,
“YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİMİZ”,”KATİL İŞİD İŞBİRLİKÇİ AKP”, ŞEHİTLER YAŞIYOR
KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR” ,”ŞEHİT MA BİYMUT”, ”ŞEHİT NAMIRIN” şeklinde defalarca illegal
slogan attıkları,
MLKP terör örgütünün milis yapılanması içerisinde faaliyet gösteren tek tip siyah
giyinimli (yüzü kırmızı bezle kapalı, elleri eldivenli, ayakkabılarının üzerine çorap geçirmiş)
örgüt mensubu şahıslarında katıldığı, “ŞEHİD MA BİYMUT. KHALİL HAMMİS 3AYİŞ. (ŞEHİTLER
ÖLMEZ, HALİL HAMMİS YAŞIYOR)” yazılı MLKP imzalı pankart açtıkları "HALİL YOLDAŞ
ÖLÜMSÜZDÜR", "YAŞASIN PARTİMİZ MLKP", "HALİL YOLDAŞ YAŞIYOR, MLKP SAVAŞIYOR",
“HALİL AKSAKAL ÖLÜMSÜZDÜR” şeklinde slogan attıkları tespit edilmiştir.
Söz konusu cenaze merasimi MLKP terör örgütünün propagandasının yapıldığı, suç ve
suçlunun övüldüğü, suç işlemeye teşvikin yapıldığı, kişilerin huzur ve sükûnunun bozulduğu,
genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulduğu illegal bir eyleme dönüşmüştür.
Ayrıca MLKP terör örgütü mensubu Halil AKSAKAL isimli şahsın ölümü nedeni ile İstanbulin
birçok ilçesinde korsan eylem düzenlenmiştir.
21 Haziran 2015 günü İstanbul Sancaktepe İlçesi Sarıgazi de MLKP terör örgütü mensupları
tarafından örgüt mensubu Halil AKSAKAL’ı anmak için gece saatlerinde korsan eylem

düzenlendiği eyleme katılan şahısların demokrasi caddesini Molotof atarak trafiği kapattıkları
"HALİL AKSAKAL (MAZLUM AKTAŞ) ÖLÜMSÜZDÜR" yazılı MLKP imzalı pankart astıkları,
"MAZLUM AKTAŞ YAŞIYOR, MLKP SAVAŞIYOR" şeklinde slogan attıkları tespit edilmiştir.
18.06.2015 günü MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken DAİŞ
terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda ölen örgüt mensubu Halil AKSAKIL anmak amacıyla 20
Haziran 2015 günü İstanbul Gazi Mahallesi, 75. Mahallesinde toplanma gerçekleşmiştir.
Anma etkinliğine katılan şahısların ilerleyen saatlerde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden,
İsmetpaşa caddesi istikametine doğru yürüyüşe geçtikleri yürüyüş sırasında anma etkinliğin
katılan şahısların “ŞEHİTLER YAŞIYOR KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR", "HALİL AKSAKAL
ÖLÜMSÜZDÜR", "YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA" şeklinde soğan atarak Cem evine kadar
yürüyüş yaptıkları tespit edilmiştir.
18.06.2015 günü MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken DAİŞ
terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda ölen örgüt mensubu Halil AKSAKIL için 20 Haziran 2015
günü İstanbul Kadıköy ilçesi-Halitağa Caddesi üzerinde, ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi)
organizesinde anma etkinliği için taziye çadırı kurulduğu, bahse konu anma etkinliğine gelen
şahıslar tarafından çadırın bulunduğu alana; “ENTERNASYONAL KOMÜNİST SAVAŞCI HALİL
AKSAKAL ÖLÜMSÜZDÜR”, ”ROJAVA ŞEHİDİ HALİL AKSAKAL ÖLÜMSÜZDÜR” ibareli pankart ve
ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi), KALDIRAÇ yazılı flamalar açtıkları, “ŞEHİT NAMIRIN HALİL
AKSAKAL ÖLMSÜZDÜR”, “DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR”, “BEDEL ÖDEDİK BEDEL
ÖDETECEĞİZ“, “YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİ”, “YAŞASIN ENTERNASYONEL MÜCADELEMİZ”
şeklinde slogan atıldıktan sonra anma ve basın açıklaması yapılarak sona erdiği tespit
edilmiştir.
Bahse Konu Eylemlerle İlgili Olarak Örgütün Fikir ve İdeolojisi Doğrultusun Yayın Yapan Etkin
Haber Ajansı Tarafından Yapılan Üstlenmeler;
EYLEM VE ÜSTLENME 1: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve
ideolojisi doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde;
“Harbiye Halkı Evladını Uğurladı” başlıklı haberin 26 Haziren 2015 tarihinde yayınlandığı
tespit edilmiştir.
SAHİPLENME: 1
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda
yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “MLKP Savaşçısı Halil AKSAKAL
Şehit Düştü” başlıklı haberin 19 Haziran 2015 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde;
Halil AKSAKAL isimli şahsın 18.06.2014 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin
Cedê köyündeki DEAŞ ile yaşanan çatışmalarda sırasında Girê Spî'nin (Til Abyad)
özgürleştirilmesi için başlatılan Komutan Rubar Qamışlo Hamlesi sırasında hayatını
kaybettiği,
Til Hamis'ten Cez'a'ya, Mebruka'dan Heseki'ye, Til Temir'den Serekani cephesine kadar
Cezire kantonundaki tüm cephelerde, havancı, bisvingçi, biksici ve operasyoncu olarak yer
aldığı, Halil AKSAL’ ın MLKP terör örgütü içerisinde ki ve Rojava’daki faaliyetlerinden
bahsedildiği, MLKP savaşçısı olarak anlatıldığı tespit edilmiştir.
SAHİPLENME: 2
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda
yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Enternasyonal Kominist
Savaşcı Halil AKSAKAL Ölümsüzdür.” başlıklı haberin 20 Haziran 2015 tarihinde yayınlandığı
tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde;

ESP (EZİLENLERİN SOSYALİST PARİTİSİ) Ankara Genel Merkezi tarafından; “Halil AKSAKAL
isimli şahsın 18.06.2014 tarihinde Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin Cedê köyündeki
İŞİD ile yaşanan çatışmalarda sırasında Girê Spî'nin (Til Abyad) özgürleştirilmesi için başlatılan
Komutan Rubar Qamışlo Hamlesi sırasında hayatını kaybettiği, Halil AKSAL’ ın MLKP savaşçısı
olarak Rojava’daki faaliyetlerinden bahsedildiği tüm Rojava, devrim ve sosyalizm şehitlerini
ile onur ve özgürlük için toprağa düştüğü ve "Mücadeleleri yolumuzu aydınlatıyor" “
şeklindeki açıklamalarıyla MLKP/ROJOVA tarafından yapılan yazılı açıklamalarla birebir aynı
doğrultuda olduğu tespit edilmiştir.
EYLEME ÇAĞRI:
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün gençlik yapılanması olan
SGDF ( Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu) ve açık alan yapılanması olan ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) tarafından Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinde hayatını
kaybeden Halil AKSAKAL için sosyal medya üzerinden eylem çağrısında bulunduğu tespit
edilmiştir.
MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilecek
eylemlerin her gün sabah saatlerinde yer, zaman ve konu belirtilerek ETHA GÜNDEM
bölümünde yayınlanarak eyleme çağrı yapıldığı bilinmekte olup; Bahse konu yukarıda yer
alan eylemle ilgili 26 Haziran tarihli ETHA GÜNDEM bölümünde ÇAĞRI yapıldığı tespit
edilmiştir.
Söz konusu eyleme katılan şahısların tespitine yönelik görüntülerin yapılan incelemesinde;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında
faaliyet gösterirken DAİŞ terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda Suriye/Tel Abyat bölgesinde
18.06.2015 günü ölen ve MLKP terör örgütü tarafından sahiplenilen örgüt mensubu Halil
AKSAKAL’ın 26.06.2015 günü Hatay ilinde MLKP terör örgütünün propagandasına dönüşen
eylemlere örgütsel çağrılara uyarak katıldığı ve atılan sloganlara eşlik ettiği tespit edilmiştir.
TESPİT 5: 21.03.2015 günü İstanbul Kartal İlçesi Kurfalı Mahallesinde MLKP terör örgütü
gençlik yapılanmaları EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP) ile SOSYALİST GENÇLİK
DERNEKLERİ FEDERASYONU (SGDF) organizesinde ve 50-60 kişinin katılımı ile gerçekleşen
illegal eylemde; 16 Mart 2015 günü Suriye sınırlarındaki çatışmada ölen MLKP terör örgütü
mensubu Sinan SAĞIR (Suphi GARZAN kod) isimli şahsı anmak için yürüyüş eylemi
gerçekleştirmişler, örgüt mensubu şahsın fotoğrafının bulunduğu flamalar taşımışlar, "ASİ
YILDIZLAR PARLASIN ALNIMIZDA", "ROJAVA ŞEHİDİ SİNAN SAĞIR ÖLÜMSÜZDÜR" yazılı
pankartlar açmışlar ayrıca "SİNANCA FEDA BÖLÜĞÜNE MLKP/KGÖ" yazılı pankartı yüzleri
kırmızı maskeli ve silahlı şahıslarca iki ağaç arasına asmışlardır.
ÇAĞRI: MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilecek
eylemlerin her gün sabah saatlerinde yer, zaman ve konu belirtilerek ETHA GÜNDEM
bölümünde yayınlanarak eyleme çağrı yapıldığı bilinmekte olup; bahse konu yukarıda yer
alan eylem ile ilgili 21 Mart 2015 tarihli ETHA GÜNDEM bölümünde ÇAĞRI yapıldığı tespit
edilmiştir.
ÜSTLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Rojava şehidi
Sağır sokaklarda anıldı” başlıklı haberin 21 Mart 2015 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
Söz konusu eyleme katılan grubunun içinde yer alan şahısların kimliklerinin tespitine yönelik
yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinden yapılan çağrıya

istinaden, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde
faaliyet gösterirken, Suriye’nin Rojava bölgesinin Serêkaniyê kentinde IŞİD terör örgütü ile
yaşanan çatışmalarda ölen Sinan SAĞIR isimli şahıs için, 21.03.2015 günü MLKP terör
örgütünün açık alan yapılanması ESP organizesinde gerçekleşen eyleme yakasında ölen örgüt
mensubu Sinan SAĞIR’ın fotoğrafını taşıyarak katıldığı ve grubun önünden yürüyerek grubu
yönlendirdiği tespit edilmiştir.
TESPİT 6: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojileri
doğrultusunda yayın yapan http://www.mlkp.info/ isimli internet sitesinin “26 Şubat 2015 ve
27 Şubat 2015” tarihli sayfasında; “Emre Aslan Yoldaşın Yükseltiği Bayrak Her Cephede Daha
da Yükselecektir! Ve Kobanêde'ki onur ve özgürlük savaşında bir komünist daha şehit düştü!
” başlıklı haberinin yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde; MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün KGÖ üyesi
olduğu belirtilen Alişer DERSİM kod adlı Emre ASLAN isimli şahsın 24.02.2015 tarihinde
Suriye’nin Ayn-El Arap (Kobane) şehrinin Cedê köyündeki IŞİD ile yaşanan çatışmalarda
hayatını kaybettiği ve Emre ASLAN’ın örgüte katılımı ve katıldığı eylemler hakkında bilgi
verilerek kendisinden şehit olarak bahsedilmiştir.
Bu haberin devamında MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve
ideolojileri doğrultusunda yayın yapan bir diğer internet sitesi olan http://www.etha.com.tr/
isimli internet sitesinde;
24.02.2015 tarihli “ALİŞER DERSİM KOBANE’DEN UĞURLANACAK” başlıklı haberin
yayınlandığı;
Haberin içeriğinde;
Emre Aslan isimli şahıstan MLKP savaşçısı olarak bahsederek şahsın örgütsel geçmişi
hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra 24.02.2015 günü Kobanê’de yaşanan çatışma sonucu
yaşamını yitirdiğinin, MLKP savaşçısı Emre ASLAN’ın yarın Azadi Meydanı'nda yapılacak
kitlesel törenin ardından Kobanê'den Suruç'a uğurlanacağı,
Ayrıca 25.02.2015 günü saat 12.00'da İstanbul'da HDP Kadıköy İlçe binası ile Gazi
Mahallesi'ndeki Şair Abay Lisesi'nin önünde, Ankara'da Yüksel Caddesi'nde, Dersim'de ise
Seyit Rıza Meydanı'nda taziye çadırları açılacak şeklinde çağrı yapıldığı anlaşılmaktadır.
SİLAHLI KORSAN GÖSTERİ;
İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde MLKP terör örgütünü milis
yapılanması tarafından Kobane’de ölen Emre ASLAN isimli MLKP terör örgütü mensubu adına
korsan eylem gerçekleştirilmiş, MLKP mensupları tarafından cadde trafiğe kapatılarak "Emre
Aslan yaşıyor MLKP savaşıyor", "Yaşasın partimiz MLKP", "MLKP umuttur umut dimdik
ayakta" sloganlarını attıkları MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve
ideolojisi doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde;
“MLKP'li Aslan için Gazi'de silahlı eylem” başlıklı haberin 26 Şubat 2015 tarihinde yayınlandığı
tespit edilmiştir.
ÜSTLENME: ESP organizesinde İstanbul Kadıköy ve Sultangazi ilçelerinde taziye çadırları
açılmış olup MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “MLKP'li Aslan
için taziye çadırları açıldı” başlıklı haberin 25 Şubat 2015 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
HDP Kadıköy İlçe Örgütü önünde açılan bahse konu taziye çadırının etrafında “KOBANE
ŞEHİDİ EMRE ASLAN ÖLÜMSÜZDÜR” yazılı pankart açılmış ve ve eyleme katılan şahıslar
tarafından Emre ASLAN isimli MLKP terör örgütü mensubunun resminin bulunduğu flamalar
taşındığı tespit edilmiştir.

26.02.2015 günü Adana ilindeki söz konusu eyleme katılan şahısların kimliklerinin tespitine
yönelik yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken
Suriyedeki çatışmalarda ölen örgüt mensubu Emre ASLAN (Alişer Dersim Kod) isimli şahsın
26.02.2015 günü Adana’da yapılan cenaze törenine elinde ölen örgüt mensubu Emre ASLAN
isimli şahsın fotoğrafı bulunan pankartı taşıyarak katıldığı, MLKP terör örgütünü övücü
mahiyette illegal slogan atan sloganlar atan grupla beraber hareket ettiği tespit edilmiştir.
TESPİT 7: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojileri
doğrultusunda yayın yapan http://www.mlkp.info/ isimli internet sitesinde; “MLKP'li savaşçı
İvana Hoffmann (Avaşin Tekoşin Güneş) Til Temir'de ölümsüzleşti” başlıklı haberin
yayınlandığı tespit edilmiştir.
Haberin içeriğinde; İvana Hoffmann (Avaşin Tekoşin Güneş) isimli şahsın MLKP (Marksist
Leninist Komünist Parti) terör örgütünün internet sitesinde; MLKP terör örgütünün çağrıları
doğrultusunda, Suriye’nin bazı bölgelerinde IŞİD ile yaşanan çatışmalarda yer almak için
Almanya’dan gelerek YPG saflarına katıldığından, Til Temir kentinde yaşanan çatışmalar
sonucu hayatını kaybettiğinden, şahsın örgütsel geçmişinden, Suriye’deki faaliyetlerinden ve
şahsın biyografisinden bahsedilmiştir.
Bu haberin devamında MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve
ideolojileri doğrultusunda yayın yapan bir diğer internet sitesi olan http://www.etha.com.tr/
isimli internet sitesinde;
EYLEM ÇAĞRISI: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “MLKP'li İvana
Hoffmann İstanbul'da anılacak” başlıklı haberin 08 Mart 2015 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
ÜSTLENME 1: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Kadınlar Ivana
Hoffmann'a söz verdi” başlıklı haberin 08 Mart 2015 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
OLAY: MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan
http://www.mlkp.info/ ile http://www.etha.com.tr/ isimli internet sitelerinden yapılan
SAHİPLENME, BİLGİLENDİRME VE TOPLANMA ÇAĞRILAR ÜZERİNE MLKP (Marksist Leninist
Komünist Parti) terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren, Suriye’nin Rojava
bölgesinde Til Temir kentinde IŞİD terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden
Alman asıllı Ivana HOFFMANN isimli şahıs için 08.03.2015 günü MLKP terör örgütünün açık
alan yapılanması ESP ve kadın yapılanması olan SKM organizesinde İstanbul Kadıköy İlçesi
HDP Kadıköy İlçe Örgütü Binası önünde eylem gerçekleştirilmiştir.
Bahse konu eylemde "ROJAVA KADIN DEVRİMİDİR. SAVUNACAĞIZ. ENTERNASYONALİST
DEVRİMCİ IVANA HOFFMANN (AVAŞİN TEKOŞİN GÜNEŞ) ÖLÜMSÜZDÜR" yazılı ESP ve SKM
imzalı pankart açılmış ve "YAŞASIN ROJAVA KADIN DEVRİMİMİZ", AVAŞİN YOLDAŞ YAŞIYOR
KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR, "IVANA HOFFMANN ÖLÜMSÜZDÜR", "YAŞASIN YPJ YAŞASIN
MLKP " sloganları atılmıştır.
Söz konusu eyleme katılan şahısların kimliklerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın; MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör
örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösteren, Suriye’nin Rojava bölgesinde Til Temir
kentinde IŞİD terör örgütü ile yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden Alman asıllı Ivana
HOFFMANN isimli şahıs için 08.03.2015 günü MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması
ESP ve kadın yapılanması olan SKM organizesinde İstanbul Kadıköy İlçesi HDP Kadıköy İlçe

Örgütü Binası önünde gerçekleştirilen eyleme katılarak gurp ile birlikte hareket ettiği tespit
edilmiştir.
TESPİT 8: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) Merkez Komitesi tarafından yapılan
açıklamaların yayınlandığı http://www.mlkp.info/ isimli internet sitesinde 10 Ekim 2014
tarihinde “Kobanê Savaşçısı Suphi Nejat Yoldaş Ölümsüzdür!” başlığıyla yayınlanan haberde;
MLKP terör örgütünün kapalı (silahlı) alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken
Suriye’nin Kobane şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda ölen Suphi Nejat AĞIRNASLI
(Paramaz KIZILBAŞ kod) isimli şahsın örgüt tarafından sahiplenilerek MLKP terör örgütü
savaşçısı olduğu belirtilmiştir.
SAHİPLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Kobanê'de bir
MLKP savaşçısı ölümsüzleşti” başlıklı haberin 07 Ekim 2014 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
EYLEME ÇAĞRI 1: Sosyal paylaşım sitesi Olan Twitter ’da bulunan MLKP terör örgütünün fikir
ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan ESP isimli hesaptan #SuphiNejatİçinKadıköye
#SuphiNejatAğırnaslı 19 Ekim 14'de Yoğurtçu Parkı'ndan #Kadıköy Rıhtıma yürüyoruz başlıklı
haberin 16.10.2014 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
EYLEME ÇAĞRI 2: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Paramaz için
yarın Kadıköy'de yürüyüş yapılacak” başlıklı haberin 18 Ekim 2014 tarihinde yayınlandığı
tespit edilmiştir.
Ayrıca MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilecek eylemlerin
her gün sabah saatlerinde yer, zaman ve konu belirtilerek ETHA GÜNDEM bölümünde
yayınlanarak eyleme ÇAĞRI yapıldığı bilinmekte olup; Bahse konu yukarıda yer alan eylemle
ilgili 19 Ekim 2014 tarihli ETHA GÜNDEM bölümünde ÇAĞRI yapıldığı tespit edilmiştir.
19.10.2014 günü saat:14.00 sıralarında Kadıköy İlçesi Yoğurtçu Parkında MLKP (Marksist
Leninist Komünist Parti) terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi) organizesinde Kaldıraç, Alınteri, Halk Cephesi, Hdp, Kesk, Emek Partisi, Vpg ve Sodap
gibi çeşitli çeşitli örgütlerin açık alan yapılanmalarının katılımıyla başlayan, MLKP terör
örgütünün kapalı alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken Suriye’nin Kobane şehrinde
katılmış olduğu çatışmalarda ölen Suphi Nejat AĞIRNASLI (Paramaz KIZILBAŞ kod) isimli örgüt
mensubunu anmak amacıyla gerçekleştirilen eylem sırasında Yoğurtçu parkı içerisine "Rojava
devrimi onurumuzdur, ölümüne savunacağız" ibareli MLKP imzalı pankartın asıldığı, Toplanan
şahısların zaman zaman; "Yaşasın partimiz MLKP", "Bıji YPG yaşasın MLKP" şeklinde
sloganlar attıkları tespit edilmiştir.
Bahse konu grup saat:14.30 sıralarında Yoğurtçu Parkından İskele Meydanı istikametinde
yürüyüşe başlamıştır. Yürüyüş esnasında "Yaşasın partimiz MLKP", "Serkan'dan Paramaz'a
komünistler savaşıyor" sloganlarının atıldığı ve grubun en önünde “SUPHİ NEJAT AĞIRNASLI
ÖLÜMSÜZDÜR. PARAMAZ KIZILBAŞ’IN İZİNDE KOBANE’DE DİREN” ibareli pankartın taşındığı,
yürüyüşe katılan şahısların ellerinde; MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet gösterirken
bombalı eylem esnasında ölen Yasemin ÇİFTÇİ ve MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet
yürütürken Suriye’de katıldığı çatışmalarda ölen Serkan TOSUN’un fotoğraflarının bulunduğu
dövizler taşıdıkları, Güzergâh üzerinde bulunan bir binadan “STALİNGRAD YA DA KOBANE
FARK ETMEZ BİZİMKİLER HEP AYNI KARARLILIKTA DÖVÜŞÜR” ibareli MLKP terör örgütünün
gençlik yapılanması olan SOSYALİST GENÇLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU imzalı pankarttın
açıldığı, Akabinde grup içerisinden çıkan ayakkabılarının üzerine çorap giymiş, yüzlerini
kırmızı maske ile tanınmayacak şekilde kapatmış olan 7 (yedi) şahıstan ikisinin “YOLUMUZ

PARAMAZ KIZILBAŞ’LARIN YOLUDUR” ibareli MLKP imzalı pankartı açtığı, diğerlerinin
ellerinde kırmızı renkli köşesinde MLKP ibaresi bulunan bayrak ve flamaları sallayarak terör
örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilmiştir.
Kadıköy Yoğurtçu parkında başlayarak yolu trafiğe kapatarak İskele Meydanına kadar süren
yürüyüş, Suphi Nejat AĞIRNASLI (Paramaz KIZILBAŞ kod) isimli örgüt mensubu ve MLKP
örgütü içerisinde faaliyet yürütürken ölen diğer şahıslar hakkında yapılan övücü mahiyetteki
örgütsel konuşmalar ve MLKP terör örgütü lehine atılan sloganların ardından
sonlandırılmıştır.
ÜSTLENME 1: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Binler
Paramaz için Kadıköy'de yürüyor” başlıklı haberin 19 Ekim 2014 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
ÜSTLENME 2: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Binler
Paramaz oldu, direnişi selamladı” başlıklı haberin 19 Ekim 2014 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
MLKP terör örgütünün kapalı alan yapılanması içerisinde faaliyet yürütürken Suriye’nin
Kobane şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda ölen Suphi Nejat AĞIRNASLI (Paramaz
KIZILBAŞ kod) isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla gerçekleştirilen ve MLKP terör
örgütünün propagandasının yapıldığı bahse konu illegal eyleme katılan şahısların
kimliklerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR’ın isimli şahsın; MLKP terör örgütünün kapalı alan yapılanması
içerisinde faaliyet yürütürken Suriye’nin Kobane şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda ölen
Suphi Nejat AĞIRNASLI (Paramaz KIZILBAŞ kod) isimli örgüt mensubunu anmak amacıyla
19.10.2014 günü Kadıköy ilçesinde MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması ESP
organizesinde gerçekleşen eyleme katıldığı, en önünde MLKP imzalı illegal pankart açık MLKP
milislerinin arkasında yer alan kortejin içerisinde yer aldığı, MLKP içerikli birçok illegal
sloganın atıldığı grup ile birlikte hareket ettiği ve ölen örgüt mensubunun fotoğrafının
bulunduğu flama taşıdığı tespit edilmiştir.
TESPİT 9: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün http://www.mlkp.info/
isimli internet sitesinin “15 Eylül 2013” tarihli sayfasında; MLKP Merkez Komitesi’nin
(2013/6) sayılı “SERKAN TOSUN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR!” başlıklı haberin yayınlandığı;
Haberin içeriğinde;
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün silahlı kanadı FESK (Fakirlerin ve
Ezilenlerin Silahlı Kuvvetleri) yapılanması içerisinde faaliyet yürüten Serkan TOSUN’un
14.09.2013 tarihinde Suriye’nin Haseke Şehrine bağlı Ras-El-Ayn (Serêkaniye) İlçesindeki
çatışmalarda hayatını kaybettiği bildirilmiştir.
Bu haberin devamında MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve
ideolojileri doğrultusunda yayın yapan bir diğer internet sitesi olan http://www.etha.com.tr/
isimli internet sitesinde;
15.09.2013 tarihli “MLKP: SERKAN TOSUN'U SERÊKANİYÊ'DE ŞEHİT VERDİK” başlıklı haberin
yayınlandığı;
Haberin içeriğinde;
MLKP terör örgütü Merkez Komitesi’nin Serkan TOSUN isimli MLKP militanının 14.09.2013
günü Serêkaniye’de yaşanan çatışma sonucu yaşamını yitirdiğinin bildirildiği,

MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda
yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Serkan Tosun anıldı” başlıklı
haberin 11 Mayıs 2014 tarihinde yayınlandığı tespit edilmiştir.
MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken 14.09.2013 tarihinde Suriye’nin Haseke
Şehrine bağlı Ras-El-Ayn (Serêkaniye) İlçesindeki çatışmalarda ölen Serkan TOSUN isimli
örgüt mensubunun yapılan mezar anıtı açılış etkinliği kapsamında MLKP terör örgütünün açık
alan bileşenlerinin organizesinde; 11.05.2014 günü İstanbul Sultangazi İlçesi Gazi
Mahallesinde 200-250 kişilik grup ellerinde terör örgütlerinin eylemlerde kullandığı kırmızı
renkli flamalar, Serkan TOSUN’un resminin bulunduğu ve “Serkan TOSUN ÖLÜMSÜZDÜR”
yazılı pankart, MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken İstanbul Sancaktepe ilçesinde
eylem yapmak amacıyla üzerinde taşıdığı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden
Yasemin ÇİFTÇİ ve 2010 yılında MLKP(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün Irak’
ın Kuzeyindeki Gare Bölgesinde bulunan PKK/KCK terör örgütü kampında aldığı illegal
eğitimler sırasında ölen Yılmaz SELÇUK isimli şahsın resimlerinin yer aldığı pankartlar
taşıyarak Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatarak yürüyüş eylemi
başlamış, Gazi Mezarlığında bulunan Serkan TOSUN’un mezarı anıtı başında yapılan örgütsel
açıklama ve propagandalar ile eylem sonlandırılmıştır.
Yürüyüş esnasında grup olarak “ Kızgın Namlularla Devrime İlerliyor Savaş Kurmayımızın Kızıl
Müfrezeleri, Korkusuzca Savaşan Parti Milisleriyiz”, "Yaşasın partimiz MLKP", "Bîji PKK
yaşasın MLKP", "Serkan Tosun yaşıyor MLKP savaşıyor", "Rojava'da düşene döğüşene bin
selam", "Taksim isyandır Rojava'ya selamdır" şeklinde sloganlar atılmıştır. Mezarı başında
sözde cenaze merasimi sırasında ve öncesinde Serkan TOSUN isimli şahıstan “MLKP milisi” ve
“MLKP savaşçısı” olarak bahsedilerek terör örgütü mensubunu övücü mahiyette açıklamalar
yapılmış, söz alan şahıslar onların izlediği yoldan kararlılıkla gideceklerini belirtir şekilde
konuşmalar yapmışlardır. Açıklamalardan sonra grup tarafından “BU KAVGA YILMAZ’DAN
SERKAN’A SÜRÜYOR” şeklinde defalarca sloganlar atılmıştır.
Söz konusu illegal eyleme katılan grubun içinde yer alan şahısların kimliklerinin tespitine
yönelik yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmet KAYAR isimli şahsın; MLKP terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken
14.09.2013 tarihinde Suriye’nin Haseke Şehrine bağlı Ras-El-Ayn (Serêkaniye) İlçesindeki
çatışmalarda ölen Serkan TOSUN isimli örgüt mensubunun 11.05.2014 günü yapılan mezar
anıtı açılış etkinliğine katıldığı, İsmetpaşa Caddesi üzerinde yolu trafiğe kapatarak yapılan
yürüyüş eylemine elinde kırmızı bayrak taşıyarak katılıp “Kızgın Namlularla Devrime İlerliyor
Savaş Kurmayımızın Kızıl Müfrezeleri, Korkusuzca Savaşan Parti Milisleriyiz”, "Yaşasın
partimiz MLKP", "Bîji PKK yaşasın MLKP", "Serkan Tosun yaşıyor MLKP savaşıyor", "Rojava'da
düşene döğüşene bin selam", "Taksim isyandır Rojava'ya selamdır" diye sloganlar atan grupla
beraber hareket ettiği tespit edilmiştir.
TESPİT 10: “17-31 Mayıs Kayıplar Haftası” etkinlikleri kapsamında 19.05.2015 günü İstanbul
Sultangazi İlçesi Gazi Mahallesi Şair Albay Lisesi önünde MLKP (Marksist Leninist Komünist
Parti) terör örgütü merkezi komite üyesi olan ve 1995 yılında ölen Hasan OCAK isimli şahsı
mezarı başında anmak amacıyla MLKP(Marksist Leninist Komünist Parti) açık alan
yapılanması olan ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde eyleme katılan şahısların
üzerlerine ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) yazılı yelek giydikleri, ellerinde ölen örgüt
mensubu Hasan OCAK, MLKP terör örgütünün kapalı alan (silahlı) yapılanması içerisinde
faaliyet yürütürken Suriye’nin Kobane şehrinde katılmış olduğu çatışmalarda ölen Suphi
Nejat AĞIRNASLI (Paramaz KIZILBAŞ kod) isimli örgüt mensuplarının fotoğrafının olduğu ve
PARTİZAN, ESP, SGDF(Sosyalist Gençlik Derneği Federesyonu) yazılı flamalar ile örgütün

bayrağını simgeleyen kırmızı renkli flamalar ile yürüyüş yaptıkları, üzerinde ölen örgüt
mensuplarının fotoğraflarının olduğu ”GAZİ ÜMRANİYE ŞEHİTLERİ ÖLÜMBÜZDÜR” yazılı
ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) imzalı, “ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi)”, “HASAN OCAK
DOSYASININ ZAMANAŞIMINA İZİ VERMEYECEĞİZ”, yazılı pankart taşıdıkları, “HASAN OCAK
YAŞIYOR KOMUTANA BİN SELAM”, “YAŞASIN DEVRİM SOSYALİZM”, “ANALARIN ÖFKESİ
KATİLLERİ BOĞACAK”, “BARİKATLAR SAVAŞTA HASAN OCAK OLMAYA” ŞEKLİNDE slogan
atarak terör örgütü mensubunu övücü mahiyette açıklamalar ve kortej eşliğinde yürüyüş
yaptıkları görülmektedir.
Ayrıca bahse konu anmaya MLKP terör örgütünün milis yapılanması içerisinde faaliyet
gösteren tek tip siyah giyinimli (yüzü kırmızı bezle kapalı, elleri eldivenli, ayakkabılarının
üzerine çorap geçirmiş) örgüt mensubu şahısların ”HASAN OCAK YAŞIYOR MLKP SAVAŞIYOR”
yazılı pankart astıkları görülmektedir.
ÜSTLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Ocak Ve
Karakoç'un Mezarları Başında Mücadele Andı” başlıklı haberin 19 Mayıs 2015 tarihinde
yayınlanarak olayın DESTEKLENİP, SAHİPLENİLDİĞİ anlaşılmaktadır.
HABERİN ÖNİZLEMESİ:
Söz konusu eyleme katılan grubun içinde yer alan şahısların kimliklerinin tespitine yönelik
yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü
merkezi komite üyesi olan ve 1995 yılında ölen Hasan OCAK isimli şahsı mezarı başında
anmak amacıyla MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) açık alan yapılanması olan ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde 19.05.2015 tarihinde gerçekleştirilen eyleme
elinde flama ile katıldığı ve grupla birlikte hareket ettiği tespit edilmiştir.
TESPİT 11: 09.02.2012 günü saat 23.20 sıralarında Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesi
Malkoçoğlu Caddesi Temel Sokak içerisinde meydana gelen patlama sonucu bir şahsın yerde
yattığının öğrenilmesi üzerine olay yerine giden ekipler tarafından yapılan araştırmalarda
yerde yatan kişinin bayan olduğu ve muhtemelen üzerinde bulunan bir bombanın patlaması
sonucu parçalanarak öldüğü anlaşılmış, ölen bayan şahsın üzerinden ise aynı kişiye ait
fotoğraflar bulunan Gözde İNCE ve Derya BURUK isimli şahıslar adına düzenlenmiş (2) adet
sahte kimlik elde edilmiştir.
Yapılan çalışmalarda şahsın üzerinde patlayan bombanın parça ve basınç etkili, zaman ayarlı
el yapımı patlayıcı olduğu, ölen kişinin gerçek kimliğinin ise Yasemin ÇİFTÇİ (T.C.
27614500320) olduğu anlaşılmış, şahıs ile ilgili yapılan araştırmada İstanbul Ataşehir ESP ilçe
başkanlığına bağlı olarak bir dönem faaliyet yürüttüğü, babası tarafından Adana Emniyet
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne 29.12.2011 tarihinde KAYIP başvurusunda
bulunulduğu, mevcut istihbari bilgilerde K.Irak’taki PKK kamplarına eğitim almaya gittiği ve
MLKP terör örgütünün silahlı kanadı içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir.
EYLEM ÇAĞRISI:Patlama olayının 2.yıl dönümünde yani 09.02.2014 günü MLKP (Marksist
Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan
http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinin “ETHA GÜNDEM / 9 Şubat 2014” başlıklı
haberinde Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsın İstanbul Sancaktepe ilçesi Akpınar Mahallesinde
anma eylemi yapılacağı ve anma eyleminin ardından İstanbul Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal
Mah.( 1 Mayıs) yürüyüş düzenleneceği ve bahse konu eylemlere yer ve saat vererek
ÇAĞRIDA bulunduğu tespit edilmiştir.
ÜSTLENME 1:Patlama olayından (4) gün sonra yani 13.02.2012 günü MLKP (Marksist Leninist
Komünist Parti) terör örgütünün yayın organı olan http://www.mlkp.info/ isimli internet

sitesinin “Yasemin Çiftçi Yoldaş Savaş Parolamızdır!” başlıklı MLKP Merkez Komite imzalı
haberinde olay üstlenilerek Yasemin ÇİFTÇİ’ den sözde şehit olarak bahsedildiği ve devrimci
kimliği ile ilgili bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir.
OLAY 2: 09.02.2012 günü saat 23.20 sıralarında Sancaktepe İlçesi Akpınar Mahallesi İmam-ı
Azam Caddesi Temel Sokak No:12 önünde taşımakta olduğu çantada bulunan parça tesirli
bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden MLKP terör örgütü mensubu Yasemin ÇİFTÇİ
(T.C.27614500320) isimli şahsın ölüm yıldönümü sebebiyle olayın gerçekleşmiş olduğu yerde
örgütün legal organları tarafından yapılan BİLGİLENDİRME ve ÇAĞRI üzerine 09.02.2014 günü
saat 11.55 sıralarda Sancaktepe İlçesi Akpınar Mahallesi İmam-ı Azam Caddesi ile Lalecik
Sokak kesişimine gelen, ellerinde Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsa ait resimlerin ve karanfillerin
bulunduğu yaklaşık (15) kişilik grup “YASEMİN ÇİFTÇİ ÖLÜMSÜZDÜR-YASEMİN ÇİFTÇİ
YAŞIYOR KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR-YASEMİN YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR” şeklinde slogan
attıktan sonra bahse konu yere karanfiller koyarak daha sonra İmam-ı Azam Caddesini
takiben Ballıca sokaktan Şüheda Caddesine çıkmış buradan Osmangazi Caddesi üzerinde
ilerleyerek saat 12.15 sıralarında dağılmıştır.
OLAY 3: İstanbul Sancaktepe ilçesinde yapılan anma eyleminin devaminda İstanbul Ataşehir
İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi 3001 Caddesi üzerinde bulunan Karakol Durağında
toplanacak grubun İstanbul Ümraniye İlçesi 30 Ağustos İlköğretim Okulu önüne kadar
yürüyüş yapılacağı çağrısı üzerine 09.02.2014 günü saat 13.00’dan itibaren İstanbul Ataşehir
İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alınmış, yapılan
kontrollerde saat 13.30 sıralarında 3001 Cadde 3040 Sokak içerisinde bulunan
ESP(EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ) ilçe teşkilatı binası önünde yaklaşık (15) kişilik bir
grubun beklediği, saat 14.00 sıralarında ellerinde 2x2 m. ebatlarında kırmızı zemin üzerine
siyah yazı ile “YASEMİN ÇİFTÇİ ÖLÜMSÜZDÜR” ibaresi ile Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsın
fotoğrafı bulunan pankart taşıyan yaklaşık 80 kişilik bir grubun 3040 Sokak’tan çıkarak
Karakol Durağı istikametine doğru yürüdükleri, Karakol Durağında bir müddet bekledikten
sonra saat:14.15 sıralarında Ümraniye istikametine doğru yürürken “YASEMİN ÇİFTÇİ
ÖLÜMSÜZDÜR, KATİL DEVLET HESAP VERECEK” şeklinde slogan attıkları, saat:14.30
sıralarında 6 Nolu köprüden geçerek Ümraniye ilçesi 30 Ağustos İlköğretim Okulu önünde
basın açıklaması yaptıkları, saat:15.00' te basın açıklaması sona erdikten sonra dağıldıkları
tespit edilmiştir.
ÜSTLENME 2:
Patlama olayının yıl dönümünde yani 09.02.2014 günü MLKP (Marksist Leninist Komünist
Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan
http://www.etha.com.tr ve http://www.atilimhaber.org isimli internet sitelerinin “'O, yeraltı
nehirlerinin Zilan'ıydı'” başlıklı haberlerinde Yasemin ÇİFTÇİ isimli şahsın Sarıgazi Akpınar
Mahallesinde yaşamını yitirdiği yerde yürüyüş ve anma eylemi düzenlendiği, daha sonra
sözde 1 Mayıs Mahallesinde yürüyüş ile anıldığı, kendisinden MLKP militanı olarak
bahsedildiği, devrimci kimliğinden bahsedildiği, Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu
adına Münevver İLTEMUR isimli şahsın konuşma yaptığı tespit edilmiştir.
SONUÇ:
MLKP terör örgütü silahlı kanadında faaliyet yürütürken bombalı eylem esnasında ölen
Yasemin ÇİFTÇİ’nin yıldönümü sebebiyle 09.02.2014 günü MLKP (Marksist Leninist Komünist
Parti) terör örgütünün legal alan yapılanmalarının yapmış olduğu ÇAĞRI, BİLGİLENDİRME VE
ÜSTLENME sonucunda MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ÖTSP organizesinde
ESP’nin katılımıyla Sancaktepe ve Ataşehir’de yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleşmiş,
bahse konu eylemlerde “YASEMİN ÇİFTÇİ ÖLÜMSÜZDÜR” ibaresi ile Yasemin ÇİFTÇİ isimli

şahsın fotoğrafı bulunan pankartın açıldığı, “YASEMİN ÇİFTÇİ ÖLÜMSÜZDÜR, KATİL DEVLET
HESAP VERECEK” şeklinde sloganların atıldığı, eylem sonrası ise MLKP (Marksist Leninist
Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojileri doğrultusunda yayın yapan
http://www.etha.com.tr ve http://www.atilimhaber.org isimli internet sitelerinde bahse
konu eylemlerin üstenildiği anlaşılmakta olup söz konusu eylemin MLKP terör örgütünün
propagandasına dönüştüğü ve eyleme katılan şahıslara Yasemin ÇİFTÇİ’nin devrimci
yaşamının örnek alınması gerektiği vurgusunun yapıldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu eyleme katılan grubun içinde yer alan şahısların kimliklerinin tespitine yönelik
yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR isimli şahsın; MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) organizesinde 09.02.2014 günü gerçekleşen, MLKP terör
örgütü üyesi Yasemin ÇİFTÇİ isimli örgüt mensubunun ölüm yıldönümü olması sebebiyle
yapılan, suç ve suçlunun övüldüğü, eylem hazırlığındayken ölen örgüt mensubunun
kahramanlaştırıldığı ve onun yolunda ilerleneceği söylemlerinin kullanılarak söz verildiği
eyleme kortejin en önünde katıldığı, grubu yönlendirdiği tespit edilmiştir.
TESPİT 12: 22.02.2015 günü İstanbul Beyoğlu İlçesi Galatasaray Lisesi önünde; MLKP
(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü merkezi komite üyesi olan ve 1995 yılında
ölen Hasan OCAK isimli şahsın ölümüyle ilgili kovuşturma dosyasının zaman aşımına
uğratılmak istendiği sebebiyle;
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) açık alan yapılanması olan ESP (Ezilenlerin Sosyalist
Partisi) organizesindeki eylemde MLKP terör örgütü mensubu Hasan OCAK’ ın fotoğrafının
bulunduğu “HASAN OCAK DOSYASININ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”
ibareli ESP imzalı ve Hasan OCAK isimli şahsın, eski Başbakan Tansu ÇİLLER, eski İstanbul
OHAL valisi Hayri KOZAKÇIOĞLU, Emniyet Genel Müdürü Mehmet AĞAR, İstanbul Emniyet
Müdürü Necdet MENZİR, eski milletvekillerinden Doğan GÜREŞ’in resimlerinin bulunduğu
“HASAN OCAK: KATİLLERİMİ BİLİYORUM” yazılı pankart açılmıştır.
MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP flamaları, MLKP terör örgütünün kadın
yapılanması olan SKM flamaları ve sözde devrimi simgeleyen kırmızı renkli flamalar taşınmış,
eyleme katılan şahısların geneli yüzlerine Hasan OCAK’ın resminin bulunduğu maskeler
takmış ve "ANALARIN ÖFKESİ KATİLLERİ BOĞACAK, BARİKATA SAVAŞA HASAN OCAK
OLMAYA, BEDEL ÖDEDİK BEDEL ÖDETECEĞİZ, KATİLLER BULUNSUN HESAP SORULSUN”
sloganları atılmıştır.
EYLEME ÇAĞRI: MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından gerçekleştirilecek
eylemlerin her gün sabah saatlerinde yer, zaman ve konu belirtilerek ETHA GÜNDEM
bölümünde yayınlanarak eyleme ÇAĞRI yapıldığı bilinmekte olup; Bahse konu yukarıda yer
alan eylemle ilgili 22 Şubat 2015tarihli ETHA GÜNDEM bölümünde ÇAĞRI yapıldığı tespit
edilmiştir.
ÜSTLENME: MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan http://www.etha.com.tr isimli internet sitesinde; “Hasan Ocak
için Taksim'de yürüyüş” başlıklı haberin 22 Şubat 2015 tarihinde yayınlandığı tespit
edilmiştir.
Söz konusu eyleme katılan grubun içinde yer alan şahısların kimliklerinin tespitine yönelik
yapılan çalışmalarda;
Şüpheli Ali Sönmez KAYAR ismli şahsın; 22.02.2015 günü yapılan bahse konu eyleme
MLKP(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü açık alan yapılanması olan
ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) kortejiyle katıldığı kırmızı renkli ESP yeleği giyerek grupla
birlikte hareket ettiği, ayrıca MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü merkezi

komite üyesi olan ve 1995 yılında ölen Hasan OCAK isimli şahsın ölümüyle ilgili yapılan
konuşmalarda megafon tutan şahıs olduğu ve ölen örgüt mensubunun maskesini taktığı
tespit edilmiştir.
ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDAKİ TAPE TESPİT TUTANAKLARI;
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2015/45352 sayılı soruşturma kapsamında MLKP
(Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmek şüphesiyle teknik
takibi yapılan Ali Sönmez KAYAR (T.C.
)
doğumlu
şahsın yapmış olduğu görüşme içerikleri aşağıya çıkartılmıştır.
Dizi Pusulasında belirtilen sıralamaya göre;
1-2-3-22-23-30-46 numaralı tapeler:
2752156438 TIB ID numaralı 02.05.2015 günü saat 11:23’te
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı S. A.
üzerine
kayıtlı hat üzerinden X Bayan şahıs ile,
2752161269 TIB ID numaralı 02.05.2015 günü saat 11:42’de
numaralı İ.
G.
üzerine kayıtlı hat üzerinden Birol isimli şahıs ile,
2752182574 TIB ID numaralı 02.05.2015 günü saat 12:48’de
numaralı A.
Y.
üzerine kayıtlı hat üzerinden Ayhan isimli şahıs ile,
2758447957 TIB ID numaralı 21.05.2015 günü saat:09.45’de kendi üzerine kayıtlı
numaralı gsm hattından A. H.
K.
isimli şahıs ile,
2758529024 TIB ID numaralı 21.05.2015 günü saat:14.09’da H. A.
isimli şahıs üzerine
kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden İlhan isimli şahıs ile,
2760823548 TIB ID numaralı 28.05.2015 günü saat 15.34’de
numaralı A. H.
K.
isimli şahıs üzerine kayıtlı hattan A. H.
K.
ile
2774394138 TIB ID numaralı 09.07.2015 günü saat:14.49’da G. D.
isimli şahıs üzerine
kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden X Erkek isimli şahıs ile arasında
gerçekleşen İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072
sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan
görüşmelerin içeriğinden;
Ali Sönmez KAYAR’ın MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan
ATILIM isimli gazetenin dağıtımı ile ilgilendiği değerlendirilmektedir.
4-5-6-7 numaralı tapeler:
2752764558 TIB ID numaralı 04.05.2015 günü saat 11:44’de
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR’ın
numaralı Ö. A.
üzerine
kayıtlı hattan aldığı mesaj,
2752774306 TIB ID numaralı 04.05.2015 günü saat 12:13’de
numaralı A. H.
K.
üzerine kayıtlı hattan aldığı mesaj,
2752916212 TIB ID numaralı 04.05.2015 günü saat: 18:34’de
numaralı Y. B.
üzerine kayıtlı telefon hattından Yeşim isim şahıs ile,
2752935021 TIB ID numaralı 04.05.2015 günü saat: 19.28’de
numaralı Y. B.
üzerine kayıtlı telefon hattından Yeşim isim şahıs ile arasında gerçekleştirilen İstanbul
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına istinaden
31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan mesajların içeriğinden;
1938 yılında yaşanan Dersim olayları ile alakalı olarak gerçekleştirilecek olan eyleme
katılması yönünde mesaj attığı ve anlaşılmakta olup akşam saatinde ki görüşmelerinde ise A.
S.
K.
’ın söz konusu eyleme katıldığı, Yeşim isimli şahıs ile görüşmesinde

7’de çağrı yapıldığı şeklinde ki beyanlarından örgütsel çağrılara uyarak eyleme katıldığı
anlaşılmaktadır.
8-9-10-11 numaralı tapeler:
2753056199 TIB ID numaralı 05.05.2015 günü saat 08:07’te
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR’ın
numaralı S. G.
üzerine
kayıtlı hattan aldığı mesaj,
2753190499 TIB ID numaralı 05.05.2015 günü saat 15:54’de
numaralı Y. B.
üzerine kayıtlı telefon hattından X bayan ile ve
2753527942 ve 2753607026 TIB ID numaralı 06.05.2015 günü saat:15.48’de ve 19.29’da D.
D.
üzerine kayıtlı telefodan X Bayan ve X Erkek ile arasında gerçekleştirilen
İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına
istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmenin
içeriğinden;
Ali Sönmez KAYAR’ın, THKO (Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) terör örgütünün lideri Deniz
GEZMİŞ’in idam edilişini anmak ve terör örgütlerinin propaganda yapmak amacıyla
düzenledikleri 06.05.2015 günü gerçekleştirilen eylem katılmaları için şahıslarla görüşmeler
yaptığı ve kendisinin de eyleme katıldığı anlaşılmaktadır.
12-14-15 numaralı tapeler:
2753781680 TIB ID numaralı 07.05.2015 günü saat 11.37’de
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı S. A.
isimli şahıs üzerine kayıtlı
hattan X Bayan şahıs ile,
2753812168 TIB ID numaralı 07.05.2015 günü saat:13.07’de
numaralı Z. K.
üzerine kayıtlı hat üzerinden YÜCEL isimli şahıs ile ve,
2753841536 TIB ID numaralı 07.05.2015 günü saat:14.27’de S. A.
üzerine kayıtlı
numaralı hat üzerinden x Bayan ile arasında gerçekleştirilen İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli
iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan mesaj ve görüşmenin içeriğinden;
Ali Sönmez KAYAR’ın konuşma içeriklerinde geçen Özgür Gençlik, Kızıl Tebeşir ve gazeteden
MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan Özgür Gençlik ve Kızıl
Tebeşir isimli dergi ve Atılım gazetelerinin dağıtımı ile ilgilendiği anlaşılmaktadır.
13 numaralı tape:
2753809900 TIB ID numaralı 07.05.2015 günü saat 12.58’de
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile kendi üzerine kayıtlı
numaralı hattan E.
G.
isimli şahıs ile arasında gerçekleşen İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli
iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
Ali Sönmez KAYAR’ın, Erdal isimli şahsı valilik tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler
Bayramı’nın Taksim Meydanı’nda kutlanması yasaklanmasına rağmen marjinal gruplarca
gerçekleştirilen korsan gösteri eylemlerinde gözaltına alındığı ve gözaltına alındığı sırada
vücudunun değişik bölgelerinde darp izleri olduğundan bahsetmesi, konuşmada iç güvenlik
paketi ile kendilerine gözdağı verildiği söylemesi üzerine Ali Sönmez KAYAR’ın kendilerinin
alışık olduğunu söylemesinden illegal eylemlere katılmayı alışkanlık edindiği anlaşılmaktadır.
16-17 numaralı tapeler:
2755520132 TIB ID numaralı 12.05.2015 günü saat 15.18’de
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile kendi üzerine kayıtlı
numaralı hattan A. H.
K.
isimli şahıs ile ve,

2755564739 TIB ID numaralı 12.05.2015 günü saat 17.15’de
numaralı B.
G.
üzerine kayıtlı hat üzerinden A.
G.
isimli şahıs ile arasında
gerçekleşen İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072
sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan
görüşme ve mesajın içeriğinden;
Bedaş işçilerinin işten çıkarılmalarına karşı yaptıkları eyleme ESP olarak katılacakları yönünde
mesaj almasından şahsın MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarından olan ESP
(Ezilenlerin Sosyalist Partisi)’nin çağrıları doğrultusunda eylemlere katıldığı anlaşılmaktadır.
18-19 numaralı tapeler:
2755883329 TIB ID numaralı 13.05.2015 günü saat 16.13’de 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı İ.
B.
isimli
şahıs üzerine kayıtlı hattan Özgür isimli şahıs ile ve;
2755966864 TIB ID numaralı 13.05.2015 günü saat 19.54’de Ö. A. isimli şahıs üzerine
kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden Ümit isimli şahıs ile arasında gerçekleşen
İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına
istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmelerin
içeriğinden;
M.
Ç.
’ın, 13.05.2014 tarihinde Manisa İli Soma İlçesindeki kömür ocağında meydana
gelen ve birçok vatandaşımızın ölümüyle neticelenen olayı protesto etmek amacıyla İstanbul
Beyoğlu İlçesinde gerçekleştirilecek eyleme katıldığı anlaşılmaktadır.
20 numaralı tape:
2756193931 TIB ID numaralı 14.05.2015 günü saat 14.40’da
numaralı telefonu
kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı İ.
G.
isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan Birol isimli şahıs ile arasında gerçekleşen İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli
iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
TKP/ML TİKKO terör örgütünün kurucusu olan ve 18.05.1973 tarihinde girmiş olduğu
çatışmada yaralı olarak ele geçirilen ve daha sonra cezaevinde ölen İbrahim KAYPAKKAYA’nın
ölüm yıldönümü olması nedeniyle diğer terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları ile ortak
yapılacak olan eylem hakkında yapılan planlamalar üzerine konuştukları tespit edilmiştir.
21 numaralı tape:
2757330514 TIB ID numaralı 17.05.2015 günü saat 19.12’de 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı S. G.
isimli şahıs
üzerine kayıtlı hattan aldığı İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve
2015/1072 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt
altına alınan mesajın içeriğinden;
MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütü merkezi komite üyesi olan ve 1995
yılında ölen Hasan OCAK isimli şahsı anmak ve MLKP terör örgütünün propagandasını
yapmak amacıyla gerçekleştirilen eylem ile ilgili olarak mesaj aldığı tespit edilmiştir.
24-25 numaralı tapeler;
2759185664 TIB ID numaralı 23.05.2015 günü saat 13.49’da 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı telefonu kullanan Ayhan
isimli şahıs ile,
2759188385 TIB ID numaralı 23.05.2015 günü saat 14.00’da C. G.
üzerine kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden Ceren isimli şahıs ile arasında gerçekleşen İstanbul
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına

istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan
görüşmelerin içeriğinden;
Ali Sönmez KAYAR’ın A.
Y.
tarafından kamuoyunda Gezi Parkı Olayları olarak
bilinen olaylar ile ilgili olarak çeşitli topluluklar tarafından oluşturulan platformlarda ESP
adına görev alacağı şeklinde yönlendirildiği ve Ceren isimli şahıs ile bu konu hakkında
görüştüğü anlaşılmaktadır.
26-27-28-29 numaralı tape:
2760155934 TIB ID numaralı 26.05.2015 günü saat 14.45’de 0
numaralı telefonu
kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı S. G.
isimli şahıs üzerine kayıtlı
hattan aldığı,
2760237463 TIB ID numaralı 26.05.2015 günü saat 18.34’de A. E.
İ.
üzerine
kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden Fırat isimli şahıs ile,
2760253711 TIB ID numaralı 26.05.2015 günü saat 19.25’de E. M.
Ş. üzerine kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden Eren isimli şahıs ile,
2760269318 TIB ID numaralı 26.05.2015 günü saat 20.18’de F. Ş.
üzerine kayıtlı
numaralı gsm hattı üzerinden Fatma isimli şahıs ile aralarında gerçekleştirilen,
İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı
kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan
mesajın içeriğinden;
Suriye’nin Kobane bölgesinde PYD Terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasındaki çatışmalara
destek vermek amacıyla sol ideolojili terör örgütleri mensuplarının oluşturduğu BÖG (Birleşik
Özgürlük Güçleri) içerisinde faaliyet gösterirken 25.05.2015 günü ölen Bedrettin AKDENİZ
isimli örgüt mensubu için 26.05.2015 günü gerçekleştirilen eylem hakkında Ali Sönmez
KAYAR’ın eyleme katılması için S. G.
’den mesaj aldığı, söz konusu eylemin
gerçekleştirildiği gün Kadıköy’de olduğu ve Ali Sönmez KAYAR’ın Fatma isimli şahıs ile
görüşmesinde Kobane’de bir arkadaşının şehit olduğu şeklinde terör örgütü mensubundan
şehit diye bahsettiği,
Yine eylemden önce TKKKÖ (Türkiye Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütü) terör örgütünün açık
alan yapılanması olan SDP’nin (Sosyalist Demokrasi Partisi) Kadıköy İlçe binasına yönelik
gerçekleştirilen ve çok sayıda Molotof bombasının elde edildiği operasyon hakkında
konuştukları tespit edilmiştir.
32 numaralı tape:
2761600264 TIB ID numaralı 30.05.2015 günü saat:19.39’da
numaralı telefonu
kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı S. G.
isimli şahıs üzerine kayıtlı
hattan aldığı İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072
sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan
mesajın içeriğinden;
Gezi Parkı Olayları olarak bilinen eylemlerin yıldönümü dolayısıyla İstanbul Beyoğlu İlçesi
Taksim bölgesinde gerçekleştirilecek eyleme katılması yönünde mesaj aldığı tespit edilmiştir.
33-34-36 numaralı tape:
2768601599 TIB ID numaralı 19.06.2015 günü saat 19.08’de
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı Ç. K.
isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan Çağdaş ile,
2768610088 TIB ID numaralı 19.06.2015 günü saat 19.38’de
numaralı C. Ç.
üzerine kayıtlı gsm hattına attığı ve,
2770073005 TIB ID numaralı 24.06.2015 günü saat 18.36’da
numaralı S. A.
üzerine kayıtlı gsm hattından Salih isimli şahıs ile arasında gerçekleşen İstanbul

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve 2015/1072 sayılı kararına istinaden
31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşme ve mesajın
içeriğinden;
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken PKK/KCK Terör örgütünün
Suriye kolu olan PYD terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasında yaşanan çatışmalarda
PYD’ye tarafında yer alan, Suriye/Tel Abyat bölgesinde 18.06.2015 günü yaşanan
çatışmalarda ölen örgüt mensubu Halil AKSAKAL’ ın 20 Haziran 2015 günü İstanbul Kadıköy
ilçesi-Halitağa Caddesi üzerinde, ESP(Ezilenlerin Sosyalist Partisi) organizesinde
gerçekleştirilen şahsın sahiplenildiği ve MLKP terör örgütünün propagandasının yapıldığı
eylem ile ilgili olarak ozalit ve yakaya yapıştırmak amaçlı çıkarttıkları resimler hakkında
konuştukları ve Ali Sönmez KAYAR’ın söz konusu eyleme katılmı çağrısı şeklinde mesaj attığı
tespit edilmiştir.
Yine şahsın Hatay ilinde H. A.
’ın MLKP terör örgütü tarafından organize edilen
“ENTERNASYONEL KOMÜNİST SAVAŞÇISI HALİL AKSAKAL ÖLÜMSÜZDÜR” yazılı MLKP imzalı
pankart taşıdıkları “YAŞASIN PARTİMİZ MLKP”, “HALİL YOLDAŞ YAŞIYOR MLKP SAVAŞIYOR”,
"ŞEHİD MA BİYMUT (ŞEHİTLER ÖLMEZ)", "YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ", "HALİL AKSAKAL
ÖLÜMSÜZDÜR" ve "YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİMİZ", “HALİL YOLDAŞ ÖLÜMSÜZDÜR”,
“YAŞASIN ROJAVA DEVRİMİMİZ”,”KATİL İŞİD İŞBİRLİKÇİ AKP”, ŞEHİTLER YAŞIYOR
KOMÜNİSTLER SAVAŞIYOR” ,”ŞEHİT MA BİYMUT”, ”ŞEHİT NAMIRIN” şeklinde defalarca illegal
slogan atılan cenaze töreni için Hatay’a gideceğini söylediği tespit edilmiştir.
(Ali Sönmez KAYAR’ın söz konusu Hatay ilinde gerçekleştirilen eyleme katıldığına dair tespit
tutanağı dosya muhteviyatında mevcuttur.)
37 numaralı tape:
2770356449 TIB ID numaralı 25.06.2015 günü saat 17.42’de
numaralı telefonu
kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı A. H.
k.
isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan aldığı İstanbul Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.04.2015 tarih ve
2015/1072 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile kayıt
altına alınan mesajın içeriğinden;
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken PKK/KCK Terör örgütünün
Suriye kolu olan PYD terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasında yaşanan çatışmalar ile ilgili
olarak İstanbul Beyoğlu İlçesi Taksim Bölgesi’nde gerçekleştirilecek olan eyleme katılması
yönünde Al. H.
K.
tarafından katılmak zorunludur ile biten mesaj aldığı tespit
edilmiştir.
40 numaralı tape:
2771830931 TIB ID numaralı 30.06.2015 günü saat 17.14’de 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı F. Ş.
isimli şahıs
üzerine kayıtlı hattan X Bayan ile arasında gerçekleşen İstanbul Bakırköy 8. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.06.2015 tarih ve 2015/921 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli
iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
X Bayan şahsın Ali Sönmez KAYAR’ı arayarak Taksim’de gerçekleştirecekleri eyleme çağırdığı,
Ali Sönmez KAYAR’ın ise partiden arkadaşlarla program yaptıkları ve Taksimdeki eylemin
kadınlar tarafından gerçekleştirileceğini söyleyerek gelmeyeceğini söylemesinden Ali Sönmez
KAYAR’ın MLKP terör örgütünün açık alan yapılanması olan ESP içerisinde faaliyet gösterdiği
ve MLKP terör örgütünün kadın yapılanmaları ile irtibatlı olduğu anlaşılmaktadır.
43-44-45 numaralı tape:

2772439520 TIB ID numaralı 02.07.2015 günü saat 18.23’de
numaralı telefonu
kullanan Ali Sönmez KAYAR’ın
numaralı S. G.
üzerine kayıtlı
hattan aldığı mesaj,
2773562611 TIB ID numaralı 06.07.2015 günü saat 16.25’de
numaralı A. G.
üzerine kayıtlı gsm hattı üzerinden A. İ. isimli şahıs ile,
2773620527 TIB ID numaralı 06.07.2015 günü saat 19.37’de
numaralı A. E.
üzerine kayıtlı gsm hattı üzerinden Ayhan isimli şahıs ile İstanbul Bakırköy 8. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.06.2015 tarih ve 2015/921 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli
iletişim tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
PKK/KCK Terör örgütünün Suriye kolu olan PYD terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasında
yaşanan çatışmalarda MLKP terör örgütünün de PYD ile birlikte hareket ettiği ve çok sayıda
MLKP mensubu şahsın Suriye’nin Kobane Bölgesinde öldüğü bilinmekte olup, MLKP terör
örgütünün açık alan yapılanması olan SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu)
yapılanmasının çatışmaların yaşandığı Kobane bölgesinin çatışmalar sebebiyle gördüğü
tahribat nedeniyle örgüt mensuplarınca sözde inşa etme süreci adı altında eleman temini ve
her türlü yardım amaçlı bilgilendirmenin yine MLKP terör örgütünün kültür sanat yapılanması
olan BEKSAV tarafından 5 Temmuzda yapılacağı şeklinde mesaj aldığı tespit edilmiştir.
Yine A. İ. isimli şahıs ile arasında gerçekleşen görüşmede Ali Sönmez KAYAR’ın “hem
yardımların geçirecekler hem de kendileri oradan Kobane’ye geçecekler şeklinde
konuşmalarından”, insanların MLKP terör örgütünün illegal yapılanmalarına kazandırmak
amacıyla Kobane’ye geçmesini sağlamak olduğu anlaşılmakta olup Ali Sönmez KAYAR’ın
MLKP terör örgütünün gençlik ve açık alan yapılanmaları ile irtibatlı olduğu ve içerisinde
faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
47 numaralı tape:
2772774773948 TIB ID numaralı 10.07.2015 günü saat 18.56’da
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı A. H. K. isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan aldığı gerçekleşen İstanbul Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.06.2015
tarih ve 2015/921 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile
kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
Tutuklandığı belirtilen İspanyol genç komünistlerle ilgili olarak MLKP terör örgütünün gençlik
yapılanması olan SGDF tarafından İstanbul Beşiktaş Levent’te bulunan İspanya Konsolosluğu
önünde yapılan eyleme katılım için mesaj aldığı anlaşılmaktadır.
49 numaralı tape:
2775928926 TIB ID numaralı 14.07.2015 günü saat 16.34’de 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı A. H. K. isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan aldığı gerçekleşen İstanbul Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.06.2015
tarih ve 2015/921 sayılı kararına istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim tespit tutanakları ile
kayıt altına alınan görüşmenin içeriğinden;
Birçok siyasi davadan yargılanan ve 2009 yılında ölen MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi
doğrultusunda yayın yapan Atılım Gazetesinde de yazılar yazan K. B. isimli şahsı anmak
amacıyla yapılacak olan eyleme katılması için mesaj aldığı anlaşılmaktadır.
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73-74-76-77-79-80-81-8284-85-86-87-88-89-90-91-93-95-96-97-98-99-10-101-102-103-104-105-106-107-108-109110-111-112-113-114-115-116 numaralı tapeler:
2777702372 TIB ID numaralı 20.07.2015 günü saat 12.56’da 0
numaralı
telefonu kullanan Ali Sönmez KAYAR ile
numaralı C. Ç. isimli şahıs üzerine
kayıtlı hattan aldığı,

2777711902 TIB ID numaralı 20.07.2015 günü saat 13.25’te
numaralı D. D. isimli
şahıs üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Deniz isimli şahıs ile,
2777875727 TIB ID numaralı 20.07.2015 günü saat 22.54’te
numaralı B. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden A. G. isimli şahıs ile,
2777946606 TIB ID numaralı 21.07.2015 günü saat 10.02’de
numaralı M. A. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Mehmet isimli şahıs ile,
2778067019 TIB ID numaralı 21.07.2015 günü saat 17.26’da
numaralı S. V. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Veli isimli şahıs ile,
2778067419 TIB ID numaralı 21.07.2015 günü saat 17.27’de
numaralı İ. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Birol isimli şahıs ile,
2778074611 TIB ID numaralı 21.07.2015 günü saat 17.50’de 0. numaralı A. M. Y. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Ali isimli şahıs ile,
2778314303 TIB ID numaralı 22.07.2015 günü saat 15.47’de
numaralı V. U. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Volkan isimli şahıs ile,
2778575170 TIB ID numaralı 23.07.2015 günü saat 15.09’da
numaralı G. D. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden X Erkek şahıs ile,
2778820208 TIB ID numaralı 24.07.2015 günü saat 12.49’da
numaralı B. T. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Beycan isimli şahıs ile,
2778822334 TIB ID numaralı 24.07.2015 günü saat 13.00’da
numaralı S. Ş. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Semiha isimli şahıs ile,
2778835732 TIB ID numaralı 24.07.2015 günü saat 13.49’da
numaralı S. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden aldığı,
2779271543 TIB ID numaralı 25.07.2015 günü saat 22.57’de
numaralı S. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden aldığı,
2779627346 TIB ID numaralı 27.07.2015 günü saat 13.41’de
numaralı S. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden aldığı,
2780634839 TIB ID numaralı 31.07.2015 günü saat 11.42’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2781749976 TIB ID numaralı 04.08.2015 günü saat 15.54’de
numaralı Y. A. isimli
şahıs üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Yaşar isimli şahıs ile,
2781762162 TIB ID numaralı 04.08.2015 günü saat 16.42’de, kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2782523413 TIB ID numaralı 07.08.2015 günü saat 15.49’da
numaralı B. A. isimli
şahıs üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Bülent isimli şahıs ile,
2782701103 TIB ID numaralı 08.08.2015 günü saat 09.50’de
numaralı S. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden aldığı
2782991610 TIB ID numaralı 09.08.2015 günü saat 13.49’da
numaralı S. T. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Sinan isimli şahıs ile,
2783071502 TIB ID numaralı 09.08.2015 günü saat 19.38’de
numaralı İ. G. isimli şahıs
üzerine kayıtlı gsm hakkı üzerinden Birol isimli şahıs ile,
2783180099 TIB ID numaralı 10.08.2015 günü saat 09:44’de
numaralı A. Y. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Ayhan isimli şahıs ile,
2783924066 TIB ID numaralı 12.08.2015 günü saat 23:03’de
numaralı N. T. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Serap isimli şahıs ile,
2784775391 TIB ID numaralı 16.08.2015 günü saat 00:24’de
numaralı M. S. S. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Derya isimli şahıs ile,

2788677348 TIB ID numaralı 23.08.2015 günü saat 13:09’da kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2787614335 TIB ID numaralı 25.08.2015 günü saat 22:14’de
numaralı H. E. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Hacer isimli şahıs ile,
2787614990 TIB ID numaralı 25.08.2015 günü saat 22:17’de
numaralı S. Z. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Serkan isimli şahıs ile,
2788318507 TIB ID numaralı 28.08.2015 günü saat 11:38’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2790201167 TIB ID numaralı 03.09.2015 günü saat 15:41’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2791300048 TIB ID numaralı 05.09.2015 günü saat 17:28’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2792551801 TIB ID numaralı 08.09.2015 günü saat 10:17’de
numaralı M. S. S. üzerine
kayıtlı hat üzerinden X Bayan şahıs ile,
2792685795 TIB ID numaralı 08.09.2015 günü saat 15:19’da
numaralı G. S. üzerine
kayıtlı hat üzerinden X Bayan şahıs ile,
2793479804 TIB ID numaralı 10.09.2015 günü saat 10:00’da
numaralı S. G. üzerine
kayıtlı hat üzerinden Sıtkı isimli şahıs ile,
2793654098 TIB ID numaralı 10.09.2015 günü saat 17:05’de
numaralı kendi üzerine
kayıtlı A. H. K. isimli şahıs ile,
2793665915 TIB ID numaralı 10.09.2015 günü saat 17:41’de
numaralı kendi üzerine
kayıtlı H. Ü. Y. isimli şahıs ile,
2793666913 TIB ID numaralı 10.09.2015 günü saat 17:43’de
numaralı kendi üzerine
kayıtlı A. H. K. isimli şahıs ile,
2794821371 TIB ID numaralı 14.09.2015 günü saat 14:09’de
numaralı İ. A. üzerine
kayıtlı gsm hattı üzerinden Tülay isimli şahıs ile,
2798373501 TIB ID numaralı 24.09.2015 günü saat 18:36’da
numaralı Ö. S. üzerine
kayıtlı gsm hattı üzerinden Özgen isimli şahıs ile,
2800936399 TIB ID numaralı 02.10.2015 günü saat 13:11’de
numaralı S. G. üzerine
kayıtlı hattan aldığı,
2802952994 TIB ID numaralı 08.10.2015 günü saat 14:11’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2803406734 TIB ID numaralı 09.10.2015 günü saat 18:38’de
numaralı kendi
üzerine kayıtlı gsm hattından aldığı,
2803596741 TIB ID numaralı 10.10.2015 günü saat 11:17’de
numaralı kendi
üzerine kayıtlı N. D. isimli şahıs ile,
2803613959 TIB ID numaralı 10.10.2015 günü saat 12:07’de
numaralı kendi
üzerine kayıtlı B. T. isimli şahıs ile,
2803627110 TIB ID numaralı 10.10.2015 günü saat 12:40’de
numaralı M. S. S.
üzerine kayıtlı gsm hattından Derya isimli şahıs ile,
2804082520 TIB ID numaralı 11.10.2015 günü saat 18:05’de 0.
numaralı D. D.
üzerine kayıtlı gsm hattından Ecem isimli şahıs ile,
2804089975 TIB ID numaralı 11.10.2015 günü saat 18:26’da
numaralı kendi
üzerine kayıtlı gsm hattından C. Ç. isimli şahıs ile,
2804258114 TIB ID numaralı 12.10.2015 günü saat 10:16’da
numaralı İ. G.
üzerine kayıtlı gsm hattından Birol isimli şahıs ile,

2804259663 TIB ID numaralı 12.10.2015 günü saat 10:22’de
numaralı İ. G.
üzerine kayıtlı gsm hattından Birol isimli şahıs ile,
2804285883 TIB ID numaralı 12.10.2015 günü saat 11:44’te
numaralı kendi
üzerine kayıtlı gsm hattından C. Ç. isimli şahıs ile,
2804536411 TIB ID numaralı 12.10.2015 günü saat 23:04’te
numaralı M. A.
üzerine kayıtlı gsm hattından aldığı,
2804768598 TIB ID numaralı 13.10.2015 günü saat 17:56’da
numaralı M. S. S.
üzerine kayıtlı hat üzerinden Derya isimli şahıs ile,
2805023280 TIB ID numaralı 14.10.2015 günü saat 14:28’de
numaralı İ. G.
üzerine kayıtlı gsm hattından aldığı,
2805347427 TIB ID numaralı 15.05.2015 günü saat 13:34’de
numaralı İ. G.
üzerine kayıtlı gsm hattı üzerinden Birol isimli şahıs ile,
2805421457 TIB ID numaralı 15.10.2015 günü saat 16:47’de
numaralı kendi
üzerine kayıtlı gsm hattından C. Ç.
isimli şahıs ile,
2805472280 TIB ID numaralı 15.10.2015 günü saat 18:57’de 0. numaralı D. D. üzerine
kayıtlı gsm hattından Deniz isimli şahıs ile,
2806019307 TIB ID numaralı 17.10.2015 günü saat 12:28’de kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2806029736 TIB ID numaralı 17.10.2015 günü saat 12:59’da kimin üzerine kayıtlı olduğu
tespit edilemeyen
numaralı internet üzerinden aldığı,
2806589264 TIB ID numaralı 19.10.2015 günü saat 09:02’de
numaralı D. O.
üzerine kayıtlı gsm hattından Duygu isimli şahıs ile arasında gerçekleşen Bakırköy 8. Ağır Ceza
Mahkemesinin 30.06.2015 tarih ve 2015/921 sayılı kararı, Bakırköy 9. Ağır Ceza
Mahkemesinin 28.07.2015 tarih ve 2015/691 sayılı kararı, Bakırköy 10. Ağır Ceza
Mahkemesinin 28.08.2015 tarih ve 2015/529 sayılı kararı ve Bakırköy 11. Ağır Ceza
Mahkemesinin 28.09.2015 tarih ve 2015/891 sayılı kararı istinaden 31.10.2015 tarihli iletişim
tespit tutanakları ile kayıt altına alınan görüşmelerin ve mesajların içeriğinden;
PKK/KCK Terör örgütünün Suriye kolu olan PYD terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasında
yaşanan çatışmalarda MLKP terör örgütünün de PYD ile birlikte hareket ettiği ve çok sayıda
MLKP mensubu şahsın Suriye’nin Kobane Bölgesinde öldüğü bilinmekte olup görüşmelerin
içeriğinin;
Amacının MLKP terör örgütünün illegal yapılanmalarına eleman temin etmek olduğu, eylem
ve faaliyetlerini Marksist Leninist Komünist Parti terör örgütü tarafından kullanılan terimlerle
işleyiş ve zamanlama açısından da paralellik iktisap ettiği ve içerisinde faaliyet yürütürken
ölen şahısların MLKP terör örgütü tarafından üstlenilmesi ile anlaşılan, MLKP terör örgütünün
açık alandaki gençlik yapılanması SGDF (Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu)
mensuplarınca, çatışmaların yaşandığı Kobane bölgesinin çatışmalar sebebiyle gördüğü
tahribat nedeniyle sözde inşa etme süreci adı altında Kobane’ye götürecekleri kişileri illegal
alana kaydırma amacıyla gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlik ile ilgili olduğu tespit edilmiş
olup geçişin yapılacağı Urfa ili Suruç İlçesi’nde DAİŞ terör örgütü tarafından 20.07.2015 günü
gerçekleştirilen 30’un üzerinde SGDF mensubunun öldüğü canlı bomba eylemi ile ilgili olarak;
Çeşitli illerde ve İstanbul bazı ilçelerinde gerçekleşen terör örgütlerinin propagandalarının
yapıldığı cenazelerin defin işlemleri ile ilgili olarak görüşmeler yaptığı ve yine sonra ki
günlerde gerçekleştirilen eylemlere katıldığı ve ayrıca konu ile ilgili olarak yapılan toplantı,
kart bastırılıp para toplanması, yaralıların ziyareti gibi konularda MLKP terör örgütünün açık
alan yapılanması olduğu değerlendirilen ESP (Ezilenlerin Sosyalist Partisi) adına aktif olarak
yer aldığı tespit edilmiştir.

Daha sonrasında 2009 yılında PKK/KCK terör örgütü ile başlayan çözüm sürecinin, 22
Temmuz 2015 Şanlıurfa Ceylanpınar İlçesinde görevli 2 polis memurunun evlerinde şehit
edilmesi, 23 Temmuz 2015 günü trafik kazası ihbarına giden polis ekibine pusu kurulması
sonucu bir polis memurunun şehit edilmesi ve devamında gelen olaylar ile bozulması sonucu
PKK/KCK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’ta bulunan Kandil dağının bombalanmaya
başlanması ile ağır zayiatlar veren PKK/KCK terör örgütü stratejisini şehir savaşı stratejisine
dönüştürerek bazı il merkez ve ilçelerinde hendekler kazmış ve bölge halkının evlerini
bulundukları yerleri terk etmemelerini isteyerek bölgede halka mağduriyet yaşatarak örgüte
destek sağlamayı amaçlamışlardır.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde stratejisini şehir savaşı stratejisine
dönüştüren bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar
sonrasında;
Devleti katliam yapıyor gibi göstererek, sözde Barış adı altında gerçekleştirilen eylemler,
Operasyonlarda ölü ele geçirilen teröristlere sahip çıkılan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan
sokaklara PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yardım etmek amacıyla halkı bu bölgelere
sürüklemek ve bölgeye yakın yerlerde ikamet eden Kürt Halkını isyana sürüklemek isteyerek
iç çatışma çıkarılmaya çalışılan eylemlerde aktif olarak görev aldığı, ölen örgüt mensupları
için gerçekleştirilen terör örgütünün propagandasının yapıldığı eylemlere ve eylemlerin
organize edilmesinde aktif olarak görev aldığı,
Yine Barış Mitingleri adı altında gerçekleştirilen HDP mitinglerinden Ankara ilinde 12.10.2015
tarihinde gerçekleştirilen miting sırasında DAİŞ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen canlı
bomba eylemi sonucunda ölen 100’ü aşkın vatandaşımızın hayatını kaybettiği olay ile ilgili
olarak irtibatlı bulunduğu MLKP terör örgütünün açık alan yapılanmalarına ESP adına eylem,
grev, protesto talimatları ve eylemlere katılım için mesajlar attığı, eylemlerde kullanılmak
üzere hazırlanan ozalit, bildiri vs. hazırlanmasıyla ilgilendiği tespit edilmiştir.
SONUÇ OLARAK ALİ SÖNMEZ KAYAR’ın:
MLKP terör örgütünün silahlı yapılanmasında faaliyet gösterirken PKK/KCK Terör örgütünün
Suriye kolu olan PYD terör örgütü ile DAİŞ terör örgütü arasında yaşanan çatışmalarda
PYD’ye destek vermek amacıyla Kobane bölgesine giden ve yaşanan çatışmalarda ölen MLKP
terör örgütü mensuplarının MLKP terör örgütünün propagandasına dönüşen sahiplenme
eylemlerine katıldığı ve eylemlerin organize edilmesinde aktif olarak rol oynadığı,
1 Mayıs 2015 tarihinde gözaltına alındığı ve gözaltına alınmaya alışık olduğunu
söylemesinden şahsın örgütlü bir şekilde illegal eylemlere katıldığı,
Ali SÖNMEZ KAYAR isimli şahsın MLKP terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın
yapan Özgür Gençlik, Kızıl Tebeşir ve Özgür Gençlik isimli dergiler ve gazetelerin dağıtımı ile
ilgilendiği anlaşılmaktadır.
Ali Sönmez KAYAR’ın MLKP terör örgütünün gençlik ve açık alan yapılanmaları ile irtibatlı
olduğu ve kendisinin de bu yapılar içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.
MLKP terör örgütünün öncüllerinden olan TKP/ML TİKKO terör örgütünün kurucusu İbrahim
KAYPAKKAYA isimli şahsı anmak ve terör örgütünün propagandasının yapıldığı eyleme
katıldığı,
-Güneydoğu bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen
operasyonları devleti katliam yapıyor gibi göstererek sözde Barış adı altında gerçekleştirilen
eylemlerde de PKK/KCK terör örgütü ile yakınlığı ve eylem birliği bulunan MLKP terör
örgütünün açık alan yapılanmaları tarafından düzenlenen eylemlerde aktif olarak görev
aldığı, ölen örgüt mensupları için gerçekleştirilen terör örgütünün propagandasının yapıldığı

eylemlere ve eylemlerin organize edilmesinde aktif olarak görev aldığı, bu şekilde MLKP
silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği anlaşılmıştır.
..........

NETİCE VE İSTEM :
Şüpheliler hakkında ayrıntılarına yukarıda yer verilen eylem tespitlerinden, şüpheliler
hakkında yukarıda kişi başlığı altında ayrıntılarına yer verilen suç unsuru görüşme
kayıtlarından (tapelerden), şüpheliler hakkında verilen ifadelerden, şüpheliler hakkında kişi
bazlı olarak ayrıntılarına yukarıda yer verilen aramalarda ele geçen örgütsel materyallerden,
yukarıda kişi bazlı ayrıntılarına yer verildiği şekilde bir kısım şüphelilerin gözaltında iken
örgütsel tavır sergilemelerinden ve şüpheliler hakkında elde edilen dosya kapsamındaki tüm
delillerden yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüphelilerin atılı MLKP silahlı terör örgütüne üye
olma suçunu ayrı ayrı işledikleri anlaşılmakla;
Şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak;
Üzerlerine atılı eylemlerine uyan YUKARIDA YAZILI SEVK MADDELERİ UYARINCA AYRI AYRI
CEZALANDIRILMALARINA,
Hapis cezası ile cezalandırılmaları halinde haklarında TCK'NUN 53 MADDESİNDE BELİRTİLEN
GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN AYRI AYRI UYGULANMASINA,
Şüpheliler hakkında TCK 58/9 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın
infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin UYGULANMASINA,
Şüphelilerin gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin alacakları cezalarından TCK 63
maddesi uyarınca MAHSUBUNA,
Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur.01/03/2018
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