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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
Ülkemizin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini de içine alacak bir şekilde; Suriye, İran ve
Irak toprakları üzerinde, ‘Kürdistan’ olarak adlandırdıkları bölgede, Marksist- Leninist ilkeler
doğrultusunda, bağımsız- birleşik- demokratik bir Kürdistan devleti kurmak amacıyla Abdullah
ÖCALAN liderliğinde 27. 11. 1978 tarihinde Diyarbakır- Lice- Fis (Ziyaret) Köyü’ nde PKK terör

örgütü kurulmuş ve Mart- Nisan 1984 tarihinde K. Irak- Zap Vadisinde silahlı mücadele kararı
alınarak, HRK (Hezen Rızgariye Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği/Kuvvetleri) adı altında silahlı
propaganda birlikleri (takımları) ve silahlı propaganda grupları (mangaları) şeklinde yapılanmaya
gidilerek 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırılar gerçekleştirilmiştir.
Bugüne kadar verilmiş olan birçok ilk derece mahkemesi kararları ile Yargıtay'ın yerleşik birçok
içtihatından da anlaşılacağı üzere; PKK/ KCK terör örgütü, cebir ve şiddet kullanarak; baskı,
korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını
tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak
ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak
amacıyla kurulmuş olan ve bu amaçlar doğrultusunda birçok silahlı eylemler gerçekleştirmiş ve
bu tür eylemleri gerçekleştirmeye de devam eden örgüttür.
20/03/2017 tarihinde Van Tem Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün son
dönemde yaşadığı kayıpları gizlemek amacıyla ilimiz merkezinde 21/ 03/ 2017 tarihinde
gerçekleştirilecek Nevruz öncesinde kritik öneme sahip bina ve eklentileri ile üst düzey
yöneticilere karşı gerçekleştirilebilecek olası eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar
sırasında yukarıda açık kimlikleri yazılı şüphelilerin aynı gün saat 15. 10 sıralarında kayyum
atanan Van Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki beton bariyerlerin fotoğraflarını
çektiklerinin anlaşılması ve şahısların örgüt tarafından gerçekleştirilebilecek eylemler için kamu
kurum ve kuruluşları ile ilgili ön çalışma yapıyor olabileceklerinin değerlendirilmesi üzerine
gözaltına alındıkları,
Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde 29/ 03/ 2017 tarihli
İnceleme ve Tespit Tutanağında belirtildiği üzere şüpheli Arif Aslan'dan ele geçirilen hafıza
kartındaki fotoğrafların bir çoğunun üzerinde fotoğrafın çekildiği tarihin bulunduğu, üzerinde
tarih bulunan fotoğrafların 29.07.2016 ile 19.08.2016 tarihleri arasında çekilmiş olduğu,
Şüpheli Arif Aslan'dan ele geçirilen fotoğraflardaki PKK terör örgütü yöneticilerinin ve
mensuplarının ilimiz merkezinde gerçekleştirilen çok sayıda bombalı, roketli ve silahlı saldırının
failleri oldukları, gerçekleştirdikleri terör eylemleri ve bu eylemleriyle çok sayıda polis ve sivil
vatandaşın şehit olması veya yaralanması olaylarının failleri olarak aranmakta oldukları,
17. 08. 2016 günü ilimiz Polisevi ve 2 Nisan Polis Merkezi Amirliğine bomba yüklü araç ile

gerçekleştirilen saldırı olayının,
12. 09.2016 günü ilimiz Ak Parti İl Başkanlığı ve Polis Noktasına yönelik bomba yüklü araç ile
gerçekleştirilen saldırı olayının,
10. 05. 2016 günü ilimiz Karşıyaka Mahallesi Gaziosmanlı Sokak üzerinde 2 görevlinin Şehit, 1
görevlinin yaralandığı bombalı saldırı olayının,
30.05.2016 günü ilimiz Hacıbekir Mahallesi Cihan 3.Sokak No:12 sayılı ikametin bahçesinde 2
görevlinin Şehit, 1 görevlinin yaralandığı bombalı saldırı olayının ve İl Merkezimizde
gerçekleştirilen çok sayıda roketli, silahlı, havanlı ve bombalı saldırı olaylarının faili örgüt
mensuplarının ve örgüt hiyerarşisinde sözde Van Eyalet Komutanı, Eyalet Komutan Yardımcısı,
Maliye Sorumlusu ve Van YPS Sorumlusu gibi sıfatlarla bu örgüt mensuplarına emir ve talimat
veren örgüt mensuplarının bir arada çekilmiş oldukları fotoğrafların bulunduğunun tespit edildiği,
Bomba Yüklü araç ile saldırı olayının, fotoğraf çekilen 29. 07. 2016- 19. 08. 2016 tarihler aralığı
içerisinde yani 17.08.2016 günü gerçekleştirilmiş olmasının dikkat çektiği,
Fotoğraflarda bulunan PKK Terör Örgütünün sözde Van Eyalet Komutanı
Mücadele Kanunu suç ve suçlularına ilişkin ödüllendirme yönetmeliği

Terörle

kapsamında arananlar listesinde olduğu, yakalanabilmesi için 1. 500. 000 TL'ye kadar ödül
miktarı belirlendiği,
Fotoğraflarda bulunan PKK Terör Örgütünün sözde Van YPS sorumlusu
Kanunu suç ve suçlularına ilişkin ödüllendirme yönetmeliği

Terörle Mücadele

kapsamında arananlar listesinde olduğu, yakalanabilmesi için 1. 000. 000 TL'ye kadar ödül
miktarı belirlendiği,
29/ 03/ 2017 tarihli İnceleme ve Tespit Tutanağının son sayfasındaki fotoğrafta görülen Örgüt
Mensuplarından

‘ın Örgüt içerisinde Van YPS sorumlusu olduğu, Terörle

Mücadele Kanunu suç ve suçlularına ilişkin ödüllendirme yönetmeliği kapsamında arananlar
listesinde olduğu, yakalanabilmesi için 1. 000. 000 TL'ye kadar ödül miktarı belirlendiği,
‘ın ise ilimizde gerçekleşen bir çok Terör Olayının ve 12.09.2016 günü ilimiz Valilik yanı AK
Parti İl Başkanlığı ve Polis noktasının bulunduğu Vali Mithat bey Mahallesi Sağlık sokak girişinde
bomba yüklü araç patlatılarak gerçekleştirilen saldırının faili olduğunun tespit edildiği, ayrıca
terör örgütü mensupları

ve

ile şüpheli Arif Aslan'ın öz kardeş

olduklarının tespit edildiği,
Şüphelilerden ele geçirilen fotoğraflarda bulunan ve tahkikat safhasında bir tespitte
bulunulamadığından 29/03/2017 tarihli İnceleme ve Tespit Tutanağında yer verilemeyen diğer

örgüt mensuplarının açık kimlik bilgilerinin tespitine yönelik devam eden çalışmalarda da
fotoğraflardaki örgüt mensuplarının haklarında bir çok mahkeme kararıyla Devletin birliğini ve
ülke bütünlüğünü bozmak, Silahlı Terör örgütüne üye olma vb. suçlardan aranma kayıtları
bulunan, aleyhlerinde ifade ve teşhisler bulunan, bir çok silahlı eylemde yer alan ve bir kısmı
etkisiz hale getirilmiş olan örgüt mensuplarının fotoğrafları olduğunun tespit edildiği,
Yine şüphelilerden ele geçirilen (şüpheli Selman Keleş'in kullanımındaki fotoğraf makinası
içindeki) hafıza kartında askeri alana iniş ve kalkış yapan helikopterlerin 36 adet fotoğrafının,
park halinde bulunan askeri kobra aracına ilişkin 4 adet fotoğrafın, yol kenarında güvenlik
güçlerine ait zırhlı bir aracın kaporta ve motor parçalarının göründüğü fotoğrafların, Dilucu
gümrük kapısına ait muhtelif açılardan çekilmiş fotoğrafların, Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesine bağlı
Karabulak Jandarma Karakoluna 02/ 08/ 2015 tarihinde yapılan bombalı saldırının sonrasında
olay yerinde çekildiği anlaşılan fotoğrafların, Gürbulak gümrük kapısındaki şüpheli bir çantanın
imhası sırasında çekildiği anlaşılan fotoğrafın, üzerinde 28/ 08/ 2015 tarihi ile etiketli askeri
personelin zırhlı araç eşliğinde intikali sırasında çekilmiş fotoğrafın, 24/11/2014 tarihi ile etiketli
parti bayraklarından DBP ye ait olduğu anlaşılan bir toplantıya ilişkin terör örgütü Pkk nın sözde
bayrak olarak nitelediği bez parçası ve Terör örgütü pkk elebaşısı hükümlü Abdullah Öcalan'ın
posterinin göründüğü fotoğrafın bulunduğunun tespit edildiği,
Ayrıca hafıza kartı içinde Van merkezinde faaliyet gösterirken güvenlik güçleriyle girdikleri
çatışmalarda farklı tarihlerde ölü olarak ele geçirilen Çektar (K), Vedat (K), Amed (K), gibi Pkk
terör örgütü militanlarının da içinde bulunduğu silahlı örgüt mensuplarının kırsal alanda tam
teçhizatlı günlük yaşamlarının (fotoğrafların tarihleri dikkate alındığında yaklaşık olarak 29/07/
2016-19/08/2016 tarihleri arasında) göründüğü fotoğrafların bulunduğu, bahse konu alandaki
resimlerle aynı tarih ve aynı kişilerin de içinde bulunduğu ve daha önce 22/09/2016 tarihinde
Van merkezde yapılan operasyonda girdikleri çatışmada ölü olarak ele geçirilen Vedat (K)
Zindan Bor ve Amed (K) Mehmet Yalçın isimli örgüt mensuplarının üzerinden çıkan flash bellek
içindeki fotoğraflarla aynı alana ait farklı fotoğrafların olduğunun görüldüğü,
Şüpheli Arif Aslan'dan elde edilen dijital materyaller ile 22. 09. 2016 Günü Van ilinde Güvenlik
Güçleri ile girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen

isimli şahıstan

elde edilen dijital materyaller içerisinde bulunan kırsal alanda çekildiği değerlendirilen
fotoğrafların karşılaştırılması yapıldığında ise, Arif ASLAN isimli şahsın SYROX 2 GB hafıza
kartında bulunan fotoğraflarla Zindan BOR isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun SanDisk

Cruzer Glide 3. 0

isimli dijital materyalinde bulunan fotoğraflar

karşılaştırıldığında toplam 23 adet fotoğrafın birebir aynı olduğunun tespit edildiği,
Şüpheli Selman Keleş'in müdafii huzurunda alınan ifadesinde suç unsuru fotoğrafların
bulunduğu Nicon marka fotoğraf makinesinin

isimli şahsa ait olduğunu beyan

ettiği ancak 31/ 03/ 2017 tarihli araştırma tutanağında bu şahsın açık kimlik bilgilerinin tespit
edilemediğinin belirtildiği,
Şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerde nevruz kutlamaları öncesi kayyum atamaları
yüzünden PKK terör örgütünün hedefi haline geldiği bilinen ve nitekim 26/ 09/ 2017 tarihinde
kimliği belirsiz şahıslarca el yapımı patlayıcı ile saldırıda bulunulan Van Büyükşehir Belediye
binası önündeki güvenlik önlemlerinin alındğı beton bloklarının çeşitli açılardan çok sayıda
fotoğraflarının çekilmiş olması, askeri alana iniş ve kalkış yapan helikopterlerin 36 adet resminin
çekilmiş olması, park halindeki askeri kobra tipi araca ait 4 fotoğrafın, askeri personelin zırhlı
araç eşliğinde intikali esnasında çekilmiş resimlerin keşif amaçlı çekilmiş olması, bir çok terör
örgütü mensubu fotoğrafının, yine özellikle 29/ 03/ 2017 tarihli inceleme ve tespit tutanağında
belirtildiği şekilde bir kısmı daha önceki operasyonlarda öldürülen, bir kısmı hakkında vahim
nitelikteki eylemlerinden ötürü arama kayıtları bulunan ve İç İşleri Bakanlığınca yakalanabilmesi
için bir milyon TL ve bir buçuk milyon TL ödül konulan terör örgütü mensuplarının
fotoğraflarının bulunması, yine ele geçirilen fotoğrafların bir kısmının daha önceki tarihte yapılan
operasyonda ölü ele geçirilen örgüt mensubu üzerinden çıkan dijital materyal üzerindeki
fotoğraflarla birebir aynı oluşu, şüphelilerin tanışmalarına ilişkin çelişkili beyanlarda bulunmaları,
şüpheli Arif Aslan'ın terör örgütü PKK'nın güdümünde bulunan ANF isimli kuruluşa haber
nitelikli olduğunu beyan ettiği bilgi akışı sağladığı hususları dikkate alındığında terör örgütü Pkk
nın hedef ve eylemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla keşif faaliyetinde bulundukları, örgütün
kırsalda bulunan silahlı militanlarıyla yakın temas halinde oldukları ve bu faaliyetlerini belirli bir
hiyerarşi dışında gerçekleştirmelerinin mümkün olmadığı ve üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne
üye olma suçunu işlediklerinin kabul edilmesi gerektiği anlaşılmış olup,
Şüphelilerin yargılanmalarının mahkemenizce yapılarak, eylemlerine uyan yukarıda yazılı sevk
maddeleri uyarınca teşdiden cezalandırılmalarına, gözaltı ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin
alacakları cezalarından TCK 63. Maddesi uyarınca mahsubuna, incelenmesi tamamlanıp suç
unsuru bulunmadığı anlaşılan belge ve dijital materyallerin sahiplerine iadesine, suç unsuru
bulunanların TCK 54. Maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi kamu adına iddia ve talep

olunur. 09/10/2017
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