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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ
PKK (Partiya Karkeren Kürdistan -Kürdistan İşçi Partisi);
Terör örgütü tarafından, Diyarbakır-Bağlar'da gerçekleştirilen toplantılarda örgütün
Parti- Cephe-Ordu şeklinde oluşturulması kararlaştırılmış, bu modelin ilk ayağı olan partinin
kuruluşu için sürdürülen çalışmalarının tamamlanmasının ardından 27 Kasım 1978 tarihinde
Diyarbakır-Lice-Fis köyünde gerçekleştirilen toplantı ile Bağımsız Birleşik Kürdistan devleti
kurma amacı doğrultusunda Marksis-Leninist ideolojiyi referans alarak kuruluşu

gerçekleştirilmiştir.
PKK/KCK terör örgütünün I. Kongresi olarak da kabul edilen ve Seyfettin Zorlu'nun
evinde gerçekleştirilen toplantıya Abdullah ÖCALAN, Cemil BAYIK, Şahin DÖNMEZ,
Mehmet Hayri DURMUŞ, Baki KARER, Mehmet TURAN, Mehmet Cahit ŞENER, Ferzende
TAĞAÇ, Ali Haydar KAYTAN, Mazlum DOĞAN, Hüseyin TOPGÜDER, Ali GÜNDÜZ,
Sakine CANSIZ, Kesire YILDIRIM, Duran KALKAN, Faruk ÖZDEMİR, Abbas GÖKTAŞ ve
Ali ÇETİNER isimli örgüt mensupları (katıldıkları tespit edilen) katılmıştır.
Söz konusu toplantıda partinin adı Partiya Karkeren Kurdistan-Kürdistan İşçi Partisi
olarak belirlenmiş, örgütünün amacının Bağımsız Birleşik Kürdistan devleti kurmak olduğu,
Marksist-Leninist ideolojiyi benimsediği belirtilmiş, Abdullah ÖCALAN Genel Sekreter,
Cemil BAYIK Genel Sekreter Yardımcısı olarak seçilmiştir. Kongrenin hemen ardından
Abdullah ÖCALAN Suriye'ye kaçmıştır.
Terör örgütü kuruluşunu sansasyonel bir eylemle duyurmak istemiş bu amaçla 29
Temmuz 1979 tarihinde Adalet Partisi (AP) Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Celal BUCAK'ın
Hilvan ilçesi Kırbaşı köyünde ikamet eden kayın pederine iftar yemeğine gideceğini öğrenmesi
üzerine M.Celal BUCAK'a yönelik yönelik silahlı saldırı eylemi gerçekleştirmiş, olay yerinden
kaçan PKK'lı teröristler tarafından "PKK Kuruluş Bildirgesi" adlı bir bildiri bırakmışlardır.
Olayda M.Celal BUCAK'ın kayınpederi ile (9) yaşında küçük bir çocuk hayatını
kaybetmesi, Milletvekili ve Bucak Aşireti reisi M.Celal BUCAK ile bazı yakınlarının
yaralanması, ertesi gün bütün basın yayın organlarının olay haberiyle birlikte teröristlerin olay
yerine bıraktıkları PKK imzalı bildiri de gazete sayfalarında manşetten vermesine neden
olmuştur.
Bu olayla birlikte o güne kadar kamuoyunda Apocular olarak bilenen terörist grubun,
PKK ismiyle bir örgüt kurduğu anlaşılmıştır.
PKK/KCK Terör Örgütünün Amacı:
PKK/KCK terör örgütünün M.Celal BUCAK'a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı
eylemi sonrasında olay yerine bırakılan "PKK Kuruluş Bildirgesi" ile terör örgütünün amacının
Ülkemiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak şekilde Suriye, İran ve Irak
toprakları üzerinde Kürdistan olarak adlandırdıkları bölgede Marksist-Leninist ilkeler
doğrultusunda amacının Bağımsız Birleşik Kürdistan devleti kurmak olduğu anlaşılmıştır.
Terör örgütü bu amacını gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi esas almıştır. Bu
mücadele için de kuruluşundan günümüze kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta
olmak üzere sivil-asker- polis binlerce vatandaşın şehit olmasına, yaralanmasına neden
olmuştur.
PKK/KCK Terör Örgütünün Kongre ve Konferansları:
Kongre;
Kongre (4) yılda bir toplanmakta olup, PKK'nın genel faaliyetlerinin değerlendirildiği
bir zemindir. Terör örgütünün günümüze kadar 11 kongre gerçekleştirmiştir. PKK'nın
gerçekleştirdiği tüm kongre ve konferanslarda "Politik Rapor" veya "Çalışma Raporu" adıyla
bir rapor sunulur. Abdullah ÖCALAN tarafından dikte edilen ve merkez adına sunulan bu rapor
her zaman iki ana bölümden meydana gelir. Birinci bölümde geçmiş dönem faaliyetleri ikinci
bölümde geleceğin hedefleri yer alır.
1.Kongre 27-28 Kasım 1978
2.Kongre 20-25 Ağustos 1982
3.Kongre 25-30 Ekim 1986
4.Kongre 26-31 Aralık 1990
5.Kongre 7-28 Ocak 1995

6.Kongre 19 Ocak 16 Şubat 1999
7.Kongre 02-23 Ocak 2000
8.Kongre 4-10 Nisan 2002
9.Kongre 27 Ekim -06 Kasım 2005
10.Kongre 21-25 Temmuz 2008
11.Kongre 5-13 Eylül 2013
Konferans:
PKK/KCK terör örgütü kongrede almış olduğu kararlardan doğan aksaklıkları gidermek
maksadı ile değişik alanlarda çeşitli kategorilerde ara dönemlerde konferanslar
düzenlemektedir. Bu konferanslarda kongrelerde değerlendirilen tüm konulara değinilmekle
birlikte, kongrelere göre örgütün stratejisine dayalı olarak bölgesel kararlar almaktadır.
1.Ulusal Konferans 15-26 Temmuz 1981
2.Ulusal Konferans 04-13 Mayıs 1990
3.Ulusal Konferans 05-15 Mart 1994
4.Ulusal Konferans 01-15 Mayıs 1996
5.Ulusal Konferans 15-25 Mart 1998
6.Ulusal Konferans 05-22 Ağustos 2001
7.Ulusal Konferans 25-31 Temmuz 2003
Eruh-Şemdinli Baskınları: PKK'nın II. Kongresinde alınan kararlar sonrasında
örgütün ilk silahlı kanadı olan HRK kurulmuş, HRK'nın kuruluşunun silahlı bir eylemle
duyurulması ve HRK adına üstlenilmesi kararlaştırılmıştır.
Eyleme ilişkin alınan kararların yurt içerisinde bulunan örgüt mensuplarına iletilmesi ve
planlanan eylemlere katılmaları amacıyla Van-Çatak, Eruh-Pervari-Şırnak ve Hakkari
bölgelerine Kuzey Irak'tan birer üst düzey sorumlu örgüt mensubu gönderilmiştir.
15 Ağustos 1984 günü gerçekleştirilen eylemde Agit (K) Mahsun Korkmaz isimli örgüt
mensubunun başında bulunduğu (yaklaşık 30 terörist) 14 Temmuz Silahlı Propaganda birliği
tarafından Eruh, 21 Mart Silahlı Propaganda birliği tarafından da (yaklaşık 20 terörist) Şemdinli
baskınları gerçekleştirilmiş, 18 Mayıs Silahlı Propaganda birliği ise planlanan Çatak baskının
gerçekleştirerr"?*r iştir. Gerçekleştirilen eylemler sonrasında HRK'nın Kuruluş Bildirisi
dağıtılmıştır.
İntihar Eylemleri:
PKK/KCK terör örgütünün 1995 tarihine gerçekleştirdiği V. Kongresi sonrası dönemde,
kongrede ortaya konulan siyasi hedeflere ulaşılması açısından büyük önem atfedilen metropol
alanlar için planlanan eylemlilik, güvenlik kuvvetlerinin metropollere yönelik etkin çalışmaları
sebebiyle arzulanan düzeyde tırmandırılamamıştır.
Bunun üzerine 1996 yılı başında örgüt yönetimince, güvenlik kuvvetlerinin tedbirleri
nedeniyle özellikle merkezlerde eski eylem biçimlerinin işlemez hale geldiği, metropollerde
görevli kadroların istenilen eylemleri gerçekleştiremedikleri tespiti yapılmış, "Hamas türü
intihar saldırı"ları da dâhil yeni eylem biçimlerinin başlatılması şeklinde kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda Mayıs 1996 tarihinde gerçekleştirilen IV. Konferansta intihar saldırıları
konusu ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve alınan kararlar "... Her eyalet merkez karargahın onayı
dahilinde intihar timleri gönderebilecek bunun hazırlık ve alt yapı çalışmalarının yapılması..."
şeklinde örgüt kadrolarına duyurulmuştur.
PKK/KCK terör örgütünün intihar saldırısı eylemlerine yönelmesinin sebepleri;
*Terör örgütünün 1996 yılı içerisinde şehir ve kırsal alan faaliyetlerinde yaşanan
eylemsel tıkanıklığın aşılması,
*lntihar eylemleri ile örgütün silahlı kadrolarına motivasyon sağlanması, *Müzahir

kesimin örgütsel faaliyetler için cesaretlendirilmesi, *Güvenlik Kuvvetlerinin terörle mücadele
azminin sekteye uğratılması, *Halka yılgınlık, dehşet ve korkunun hakim olmasının
hedeflenmesi,
*İntihar eylemlerinin devamlı gündemde tutulan bir tehdit unsuru olarak kullanılması
suretiyle, sözde siyasi çözüm girişimlerinin gündeme alınmasının sağlanması hedeflenmiştir.
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAHLI YAPILANMASI:
a-)Silahlı Yapılanmanın Tarihi Gelişimi
PKK/KCK terör örgütü 1982 tarihinde gerçekleştirdiği II. Kongrede24 Parti-CepheOrdu örgütlenmesinin, ordu ayağının ön biçimi niteliğindeki HRK (Hezen Rızgariye KürdistanKürdistan
Kurtuluş Birliği) oluşturulması ve başlatılacak eylemlerin bu aparat adıyla
gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
Söz konusu kongrede alınan karalar sonrasında örgütün ilk silahlı kanadı olan HRK
kurulmuş, HRK'nın kuruluşunun silahlı bir eylemle duyurulması ve HRK adına üstlenilmesi
kararlaştırılmıştır. Alınan kararların akabinde terör örgütü 15 Ağustos 1984 yılında
gerçekleştirilen Eruh-Şemdinli baskınlarıyla HRK (Hezen Rızgariye Kürdistan-Kürdistan
Kurtuluş Birliği) isimli silahlı yapılanmasının kuruluşunu ilan etmiştir.
Terör örgütünün 1986 yılında gerçekleştirdiği III. Kongresinde25 HRK'nın lağvedilerek
yerine ARGK'nın (Arteşen Rızgariya Gele Kürdistan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu)
kurulması kararlaştırılmıştır. Yine aynı kongrede sözde gerilla faaliyetlerine geçirilmesi, ihtiyaç
duyabileceği elemanların sözde askerlik yasası ile karşılanması, örgüte engel olarak
değerlendirilen GKK mensuplarına katliamlar uygulanması, ERNK'nın gerçek işlevini görecek
şekilde teşkilatlanmasının sağlanması kararlaştırılmıştır.
b-)HPG (Hesen Parastına Gel-Halk Savunma Kuvvetleri)
Değişim ve yeniden yapılanma sürecinde, en kapsamlı bir biçimde ele alınan
aparatlardan biriside askeri örgütlenme olmuştur.
PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN'nın yakalanmasından sonra
gerçekleştirdiği (sözde) 7. Kongresinde26 örgütün kongrede yeni dönem için "Demokratik
Siyasal" mücadeleyi benimsediği belirtilerek örgütün silahlı aparatı ARGK (Kürdistan Halk
Kurtuluş Ordusu) Türkiye'nin demokratik dönüşümüne ve Kürt sorununa bağlı olarak varlığını
HPG (Hezen Parastina Gel-Halk Savunma Güçleri) biçiminde düzenlemiştir.
Bu çerçevede, 2001 yılında "1. Halk Savunma Birlikleri Konferansı27"
gerçekleştirilmiş, konferansta HPG'nin sürece uygun olarak kendisini daha çok yenileme,
yeniden yapılandırma ve gelişen tehditlere karşı mevzilendirme yönünde askeri faaliyetlerini
örgütlü bir biçimde artırması kararlaştırılmıştır.
Konferansın ardından sözde Mahsum Korkmaz Akademisi kurularak bünyesinde HPG
kadroları eğitime alınmıştır. Eğitimlerde silahlı elemanların da ideolojik olarak kendilerini
kanatmaları istenerek, Abdullah ÖCALAN'ın AİHM'ne sunduğu ve Sümer Rahip Devletinden
Demokratik Cumhuriyete adıyla kitaplaştırılan savunmaları esas almaları istenmiş ve silahlı
faaliyetler açısından yeni dönemin meşru savunma olduğu belirtilmiştir.
Örgütün silahlı gruplarının halihazırda uygulamakta olduğu eyalet sisteminin
vazgeçilerek bunu yerine "Saha" düzenlemişinin getirilmesi kararlaştırılmış, silahlı
faaliyetlerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ile K.Irak'ta belirlenen (5) saha esas
alınarak yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Belirlenen saha yapılanmasının;
-Botan Sahası ( muhtemel Şırnak, Siirt, Hakkari ve Mardin illeri kırsalı),
-K.Irak /Behdinan Sahası (Şırnak iline mücavir K.Irak alanı),

-K.Irak/Hakhurk Sahası (PKK Merkez Karargahı),
-K.Irak/Kandil Sahası (PKK/Ana Karargahı),
-Kuzey Sahası ( Botan sahası olarak adlandırılan saha dışında kalan Doğu ve
Güneydoğu Anadolu illeri kırsalı) şeklinde belirlendiği tespit edilmiştir.
c-)YJA-STAR (Yekineyen Jina Azad-Star- Özgür Kadın Birlikleri)
PKK/KCK terör örgütünün çatı kadın örgütlenmesi olan KJB'nin bir parçasını teşkil
eden, pratik anlamda ise HPG'nin bir kolu olarak faaliyet gösteren ve silahlı kadın örgüt
mensuplarından oluşan YJA-STAR isimli örgütlenmenin 25 Ekim -04 Kasım 2005 tarihleri
arasında (sözde) 3. Konferası'nı gerçekleştirmiştir.
Konferansta alınan kararlar neticesinde YJA-STAR'ın KJB modeli eksenin de kendi
örgütlenmesini tamamlayarak KJB örgütlenmesi içerisinde (sözde) meşru savunma alanından
sorumlu olarak oluşturulmuştur.
KCK sözleşmesinin 14. maddesindeki alan merkezlerinin 4. bendinde yer verdikleri
HALK SAVUNMA ALAN MERKEZİ adındaki yapılanmanın sözde Kürdistan halkının temel
hak ve özgürlüklerinin korunması, terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN'ın özgürlüğünün
kazanılması, (sözde) meşru savunma çizgisinde halkın savunma bilincinin ve örgütlülüğünün
geliştirilmesi ve savunma politikalarının oluşturulması görevlerinin yerine getirilmesinde halk
savunma alan merkezlerinin sorumlu tutulmuştur.
KJB sözleşmesinin "Bileşenlerin Tanımı ve Örgütlenme Esasları" başlığı altında 4.
maddenin 2. bendinde "Meşru Savunma Alanı KJB'nin meşru savunma gücü YJASTAR( YEKİNEYEN JİNA AZAD)'dır. HPG içinde özgün, KJB içinde ise özerk olan YJA
STAR, başta meşru savunma olmak üzere ilgili komitelerde de çalışmalarını yürütür." şeklinde
tanımlandığı, KJB ile YJA-STAR ilişkisinin Meşru Savunma Komitesi üzerinden yürütüldüğü
anlaşılmıştır.
d-)KCK Sözleşmesinde Silahlı Yapılarıma
KCK sözleşmesinin 14. Maddesinin 3. Fıkrasında "Kürdistan halkının temel hak ve
özgürlüklerinin korunması, KCK Önderliğinin yaşamının ve özgürlüğünün güvence altına
alınması, genel demokratik kazanımların korunması, meşru savunma çizgisi doğrultusunda
halkın savunma bilincinin ve örgütlülüğünün geliştirilmesi, halk savunma kuvvetlerinin
örgütlendirilip yeterli kılınmasından sorumludur. Savunma politikalarının oluşturulmasına
öncülük eder. KCK sistemi içinde özerk konumda olan Halk Savunma Kuvvetleriyle KCK
sistemi içindeki diğer örgüt ve organlarla arasındaki ilişkileri düzenler. " Şeklinde tanımlandığı
anlaşılmıştır.
e-)ÖZEL KUVVETLER (HEZEN TAYBET):
PKK/KCK terör örgütü üst düzey elemanlarından bir bölümü belirlenen yeni stratejiye
olan inançsızlıkları başta olmak üzere, değişik nedenlerle 2002 yılında Özel Kuvvetler adıyla
birimler oluşturmuşlardır.
Örgüt, diğer nedenler olarak içinde bulunduğu stratejik tıkanıklıktan kurtulmak, silahlı
kadrolarını bir arada tutabilmek ve sempatizan kitleye hala güçlü bir örgüt yapısı olduğu imajını
vermek için silahlı/bombalı eylemlere dönem itibariyle ihtiyaç duymuştur.
Belirtilen amaçlara matuf, dönem itibariyle sansasyonel nitelikteki eylemlerde,
kırsaldan şehir merkezlerine aktarılan eylem gruplarının yanı sıra kırsal alana çağrılarak
patlayıcılar, hedef tespiti, istihbarat, eylem planlaması, iletişim ve gizlenme taktikleri
konularında kısa süreli eğitimlere tabi tutulan milislerin de aktif rol oynaması kararlaştırılmıştır.
f-)TAK (Teyrenbaze Azadiya Kürdistan-Kürdistan Özgürlük Şahinleri)
PKK/KCK terör örgütü tarafından sözde özel kuvvetler ismiyle de olsa şehir
merkezlerinde gerçekleştirilen kundaklama, sabotaj, bombalama gibi çeşitli eylemlerin

kamuoyunun öfkesine nedenolduğu bilinmektedir. Keza örgüt elebaşısının yakalanmasından
sonra, örgütçe gerçekleştirilen sözde yeni stratejiye bağlı olarak şiddetin terk edildiği, barışçıl
mücadele metotlarının esas alındığı iddia edilmiştir.
Ancak sözde özel kuvvetler eylemleriyle bu iddiaları çürütmüştür. Örgüt iç ve dış
kamuoyu nazarında zedelenen imajı düzeltmek amacıyla bu kapsamda gerçekleştirdiği,
bombalı saldırılar neticesinde sivil vatandaşların zarar görmesi eylemleri TAK adı ile
üstlenmeyi hedeflemiştir. Böylece TAK adıyla hayal ile gerçek karışımı bir örgütlenme
oluşturulmuştur.
Terör örgütü, TAK adına gerçekleştirilen eylemler ile, ses getirebilmeyi, müzahir kitle
üzerinde baskı kurabilmeyi, örgütteki çözülmelerin önüne geçebilmeyi ve bunları yaparken de
teröristbaşının görüşleri/talimatları ile çelişmemeyi hedeflemiştir. İkinci olarak, uluslararası var
olan terörist imajını daha da pekiştirmemeyi amaçlamışlardır. Üçüncü olarak da, istediği anda
eylem gerçekleştirebilme potansiyelini koruduğu ve halen güçlü bir şekilde varlıklarını devam
ettirdikleri
g-)YPG (HALK SAVUNMA BİRLİKLERİ).
PKK/KCK terör örgütünün silahlı faaliyetleri 1 HPG (Halk Savunma Güçleri) adı
altındaki yapılanması tarafından yürütmektedir.
PKK/KCK terör örgütünün KCK Sözleşmesi Alan Merkezleri (Md.14) başlığı altında
(sözde) Halk Savunma Alan Merkezinin (sözde) Kürdistan genelinde savunmayı sağladığını,
amacının konfederal sistemi inşa etmek olduğu ve stratejisinin meşru savunma stratejisi
şeklinde tanımlandığı görülmüştür. Halk Savunma Alan Merkezi bünyesinde teşkil edilen HPG
(Halk Savunma Güçleri) yapılanması ise KCK Sözleşmesinin 44. Maddesinde, KCK sisteminin
geliştirilip, korunmasını, Demokratik Konfederalizmin hayata geçirilmesini hedeflediği, halkın
temel savunma gücü olduğu ve Halk Savunma Alan Merkezine bağlı hareket ettiği ifade
edilmiştir.
HPG yapılanmasının örgütlenme sistematiği içerisinde Kuzey Alanı, Medya Savunma
Alanı, Batı Alanı ve Doğu Alanı olmak üzere dört temel alanın olduğu, bu alanların yanı sıra
Özel Kuvvetler, Apollo Akademiler Komutanlığı yapılanmalarının da özel sahalar olarak
örgütlendikleri, bu kapsamda Suriye Parça Örgütlenmesi olan KCK-Rojava yapılanmasının
silahlı unsuru olan YPG'nin HPG-Suriye/Batı olarak teşkil edildiği değerlendirilmektedir.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇATİ YAPILANMASI KCKJTM (KOMA CİVAKEN
KÜRDİSTAN-KÜRDİSTAN HALKLAR TOPLULUĞU)
1.KCK YAPILANMASI
Terör örgütü 2007 yılında Kürdisîan Halklar Topluluğu (KCK) olarak adlandırılan,
(sözde) birleşik bağımsız bir Kürdisîan amacına yönelik Türkiye-Suriye-Irak-İran toprakları
üzerinde konfederatif bir devlet yapılanma modeli biçiminde tasarlanan ve özellikle şehir
merkezlerinden hareketle örgütlenmeyi hedefleyen bir yapıyı benimsemiştir.
Kısaca KCK yapılanması, Mayıs 2005 yılında teröristbaşının talimatıyla Kürdistan
Demokratik Konfederalizmi (KKK) şeklinde sistemleştirilen örgütsel yapılanmanın yine
teröristbaşının 04.01.2007 tarihli avukat görüşmelerindeki talimatıyla değiştirilmesidir.
KCK örgütlenmesine geçişle birlikte terör örgütü önceki dönemlerden farklı olarak
yazılı bir (sözde) anayasa ile örgütlenmesini ve faaliyetlerini hayata geçirmeye çalışmış, ayrıca
bu yapılanma ile birlikte alt örgütlenmelerin tamamının yazılı sözleşme/tüzük/yasa vb. örgütsel
belgelerle yapılarını tesis ettiği görülmüştür.
Bu kapsamda KCK yapılanmasına ilişkin temel doküman olan KCK Sözleşmesi Kasım
2008 yılından itibaren örgüte müzahir İnternet sitelerinde yayınlanmıştır.
2.KCK/TM YAPILANMASI

PKK/KCK terör örgütünün Türkiye parça örgütlenmesi olan KCK Türkiye Meclisi/TM
yapılanmasının temel hedefi ve stratejisinin, terör örgütünün nihai amacı olan (sözde) Bağımsız
Birleşik Kürdistan 'ın kurulması kapsamında, dört parçada oluşturulmak istenen konfederal
sistemin Türkiye'deki ayağını oluşturacak olan (sözde) özerklik stratejisini hayata geçirmek
olduğu görülmüştür.
PKK/KCK terör örgütü ülkemize yönelik amaç/hedef ve stratejisini
hay,?,^«geçirebilmek amacıyla teşkil ettiği KCK/TM yapılanmasını, çatı örgütlenme olan KCK
sistematiğinin bir prototipi olarak şekillendirmeye çalışmış, bu kapsamda KCK sözleşmesinin
Dördüncü Bölüm başlığı altında 17. Maddede "PARÇA ÖRGÜTLENMESİ" başlığına yer
verilmiş, bu maddede dört ülkedeki (Türkiye-Suriye-Irak-İran) örgütlenmelerin yapısal
durumları ortaya konulmuş, (sözde) Yasama faaliyetlerini "HALK MECLİSİ", Yürütme
faaliyetlerini "TOPLUM KOORDİNASYONU-ALAN MERKEZLERİ", Yargı faaliyetlerini
ise (sözde) İDARİ MAHKEMELER ve HALK MAHKEMELERİ'nin yürüteceği belirtilmiştir.
3.GENÇLİK ÖRGÜTLENMESİ (YDG-H/YURTSEVER DEVRİMCİ GENÇLİK
HAREKETİ)
KCK çatı örgütlenmesi bünyesinde en önemli yapılanmalardan birisi Gençlik
Örgütlenmesidir. Gençlik örgütlenmesi bir yandan eleman temini faaliyetleri açısından, bir
yandan da propaganda faaliyetleri kapsamında ayrı bir öneme sahip yapılanmadır. Gençlik
yapılanması PKK/KCK terör örgütünün en temel örgütlenmelerinden birisi olmakla birlikte
faaliyet ve eylemsellik açısından en dinamik yapılanmadır. Hâlihazırda KCK yapılanmasının
gençlik örgütlenmesi Kandil merkezli Komalen Civvan yapısıdır. Türkiye Parça Örgütlenmesi
olan KCK/TM'nin gençlik örgütlenmesi ise Komalen Civvan çatısı altında yer alan Devrimci
Yurtsever Gençlik Meclisi/DYGM yapısı olup 2013 yılı başından itibaren DYGM faaliyetlerine
paralel nitelikte tüm gençlik yapılarını içinde barındıran Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi/
YDG-H isimli örgütlenmenin kurulduğu görülmüştür.
YDG-H örgütlenmesi 2013 yılı Şubat ayında kuruluşunu ilan etmiş kuruluşunda tüm
gençlik yapılanmalarının çatı örgütlenmesi olduğunu vurgulamış ve bu süreçten itibaren
şehirlerde ve metropollerde gerçekleştirilen eylemleri üstlenmeye başlamıştır.
Şüpheli
Diren
KESER'in
https:/www.facebook.com/berxo.guven?hc
ref=SEARCH URL adresinden 26/11/2014 tarihinde paylaşımı yaptığı 3.kişilere açık
sosyal medya paylaşım sitesi üzerinden küçük çocuk fotoğraflarında bölücü terör örgütü
bez parçalarının çocuklür üzerinde elbise olarak kullanılan görüntüsünü paylaştığı,
06/11/2014 tarihindebölücü terör örgütü mensuplarıyla mülakat yapılan bir görüntünün
olduğu, bu görüntüde bölücü örgütü simgeleyen bez parçasının paylaşıldığı, 21/10/2014
tarihinde silahlı bölücü mensuplarının görüntülerinin paylaşıldığı,09/07/2015 tarihinde10
adet bölücü terör örgütü mensubunun vesikalık fotoğrafının paylaşıldığı, paylaşımda bu
örgüt mensuplarının yaşamlarını yitirdiğinin belirtildiği, 20/10/2014 tarihinde bölücü
örgüt mensuplrının silahlı fotoğraflarını paylaşıldığı,
Şüpheli paylaşımlarında düşünce açıklaması, bir konuyu tartışma, ya da sosyal bir
olayla ilgili yazı ve resim paylaşımı ötesinde yaygın ve yoğun olarak silahlı terör
hareketinde bulunan ve bu eylemleri devam eden örgüt mensuplarının silahlı
görüntülerini paylaşmak suretiyle, bu terör örgütü mensuplarının propagandasını yaptığı
dosya kapsamından anlaşılmakla,
Delillerin takdiri ve değerlendirilmesi Mahkemeye ait olmak üzere;
Şüphelinin 5237 S.K.nun Md. 12 gereğince Mersin Ağır Ceza Mahkemesinde
yargılamalarının yapılarak, eylemlerine uyan;
İDDİA VE TALEP :
A-1Şüphelinin
3713
sayılı
TMK'nun
7/2.
Maddesi

gereğinceCEZALANDIRILMASINA
2-Şüphelinin eyleminin zincirleme gerçekleşmiş olması nedeniyle TCK md. 43/1-2
gereğince CEZALANDIRILMASINA,
3-Şüpheli hakkında TCK md.58/9 'da düzenlenen suçta tekerrür ve özel tehlikeli
suçlara özgü TEDBİR HÜKMÜNÜN UYGULANMASINA KARAR VERİLMESİ,
4-Şüpheli hakkında 5237 Sayılı T.C.K.nun 53/1-2 md.de(ANAYASA
MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN İPTAL KARARI GÖZETİLMEK
SURETİYLE) yazılı GÜVENLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA KARAR
VERİLMESİ;
5-Şüphelinin gözaltında geçen süresinin TCK 63/1 md. gereğince mahsup
hükümlerinin UYGULANMASI,
B-1.Yargılama giderlerinin dökümü yapılarak 5271 S.K.nun md.324/1 delaletiyle
md.325 gereğince şüpheliye YÜKLENMELERİNE;
2.Hükümde, şüpheliye başvurabileceği kanun yolları mercii ve süresinin 5271
S.K.nun md.34/ 2 ve 231/ 2 gereğince gösterilmesine,
Karar verilmesi 5271 S.K'nun md.170 gereğince TALEP ve İDDİA
olunur.02/11/2017
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