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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
PKK/KCK terör örgütü:a
Yargıtay 9.Ceza Dairesi'nin 28.12.2011 tarih ve 2011/10371 Esas,2011/30790 Karar
sayılı kararına göre:PKK/KONGRA-GEL terör örgütünü bir devlet sistemi gibi yapılandırmayı
hedefleyip birimlerini ve üyelerini sistematik bir yapıya kavuşturmaya amaçlayan, örgütün
yasama meclisi KONGRA-GEL tarafından kabul edilip sistemin anayasası olarak nitelendirilen
KCK (Koma Civaken Kürdistan) sözleşmesinde, KCK ile PKK'nın ideolojik, ahlaki, felsefi ve
örgütsel bağlantısının açıkça vurgulandığı ve KCK yapılanması bakımından PKK'nın amaç ve
stratejisinin benimsemiş, bir üst yapılanma olarak öngörülen KCK'nın, PKK ile organik
bağlantısı, açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve
zorlayıcı gücü itibariyle Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet
idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli silahlı terör örgütü
niteliğinde bulunduğu sonucuna varılmış olup,
PKK/KCK adlı yasadışı terör örgütü,Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu ile Suriye, İran
ve Irak'ın bir kısmını içine alan bölgede Marksist Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan
devleti kurmak amacı doğrultusunda Abdullah Öcalan ve bir grup arkadaşı tarafından 1978

yılında Diyarbakır iliLice ilçesi Fis köyünde kurulmuştur.Türkiye Cumhuriyetinin Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının bir kısmını da içine
alacak şekilde Marksist-Leninist ilkeler doğrultusunda Kürt devleti kurma amacı taşıyan ve bu
amaçla çok sayıda öldürme, yaralama, gasp, tehdit, adam kaçırma, bombalama ve toplu
öldürme gibi eylemlerde bulunan ve halen de yurt genelinde silahlı eylemlerini sürdürmeye
devam eden 5237 sayılı TCK. nun 314.maddesi kapsamında silahlı bir örgüttür.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/6752 Esas ve 2017/1089 Karar sayılı ilamı ve
18.01.2016 tarih ve 2015/8004 Esas 2016/306 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere silahlı
terör örgütü PKK ile irtibatlı olan ve aynı amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan PYD'nin
alt yapılanması konumundaki YPG'ninsilahlı terör örgütü olduğu belirtilmiş olup YPJ de
Mahkemeler ve Yargıtay tarafından PKK'nın Suriye'deki alt yapılanmalarında biri olarak kabul
edilmiştir.
SORUŞTURMA SAFAHATI:
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak emniyet
birimlerince yapılan çalışmalarda; S. A. (TC Kimlik No:
) isimli şahsın,
halen İzmir Aliağa/Şakran T Tipi ve Buca / Kırıklar ve Tekirdağ Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumlarında örgüt üyeliği suçundan tutuklu/hükümlü bulunan örgütün söz cezaevleri
Türkiye ve Bölge temsilcilerini değişik tarihlerde ziyaret ettiği,
S. A. (TC Kimlik No:
) isimli şahsın, diğer illerdeki cezaevlerinde
tutuklu/hükümlü bulunan örgütün sözde sorumlularını ziyaret etmek suretiyle terör örgütü adına
kuryelik yapabileceği yönünde araştırılması gerekli bilgiler elde edilmiştir.
Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda; S. A. (TC
)ile ilgili TEM
Şube arşiv kaydı tetkikinde ; (TEM SUÇ NO: 2017/282) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
Soruşturma No: 2017/42937 suç dosyası kapsamında, 20.04.2017 günü Kilis Emniyet
Müdürlüğü görevlilerince Türkiye- Suriye sınırında sigara ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan,
ayrıca PYD/YPG terör örgütüne eleman temin eden ve Kilis Emniyet Müdürlüğü görevlileri
tarafından takibi yapılan şahısların talimatlar doğrultusunda ikametlerinde yapılan aramalar
neticesinde PKK/KCK terör örgüt üyesi D. Y.
(TC:
)
isimli örgüt mensubu ile iletişimde olduğu tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmalarda alınan
talimatlar doğrultusunda 28.04.2017 günü yakalanarak gözaltına alındığı, alınan şüpheli
ifadesinin akabinde emniyettensalıverildiği İzmir CBS 2018/105176 soruşturma dosyasının
olduğu ve bu dosyanın aralarında irtibat nedeniyle İzmir CBS 2019/14715 sayılı dosyamız ile
08.11.2019 tarihinde 2019/5799 sayı ile birleştirildiği belirlenmiştir.
Birleşenİzmir CBS 2018/105176 sayılı dosyadan S. A.
çinelde
edilen
verilerde:
PKK/KCK terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttüğü gerekçesi ile 2935 sayılı
Olağanüstü Hal Kanununun 11.Maddesi (o) fıkrası gereğince, Valilik Makamının 11.11.2016
tarihli ve 77530 sayılı oluruna istinaden, 20.01.2017 tarihine kadar faaliyetten men edilen 35031-001 kütük numaralı (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği) TAYD-DER isimli derneğin yerine aynı adreste 28.08.2018 tarihinde İlimiz Merkezli
EGE TUHAY DER (Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) isimli yeni
derneğin kurulduğu ve şahsın söz konusu derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu, PKK/KCK
terör örgütünün KCK/TM yapılanması içerisinde Demokratik Toplum Koordinasyonu
içerisinde faaliyet yürüttüğü şeklinde araştırılması gerekli bilgilere ulaşılmıştır.
İzmir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ile kurulan koordinede;11/12/2018 tarihli
41330036-489-E.70741 sayılı alınan cevabi yazı ve eklerinden, 35-074-053 kütük numaralı
EGE TUHAY DER (Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) isimli derneğe

ait kuruluş bildirimi ve ekleri alınmış, S.
A.
09/10/2018 tarihli Kurucu Üye olarak imzalı, 0

(TC Kimlik No:
)'ın
irtibat
numaralı,
- İZMİR adres
bilgili EGE TUHAY DER (Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) Alındı
Belgesi olduğu,
Yine, Dernek Kuruluş Bildirimi belgesinde Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi
olarak isim ve imzası ile bildirimde bulunduğu, diğer Kurucular başlığı altında,
-İ.
A.
(TC Kimlik No:
)irtibat numaralı
-A.
P.
(TC Kimlik No:
)
-H.
T.
(TC Kimlik No:
)irtibat numaralı
-A.
A.
(TC Kimlik No:
)irtibat numaralı
-F.
S.
(TC Kimlik No:
)irtibat numaralı
-M.
T.
(TC Kimlik No:
)irtibat
numaralı
olarak, S.
A.
ile birlikte (7) kişilik isim listesi yer aldığı belgeden görülmüştür.
30.09.2019 tarihli celsede hakkında beraat hükmü kurulan İzmir 22.ACM.2019/134
Esas sayılı dosya sanığı H. T.
(T.C:No:
)'in Ş. Ç. (T.C.No:
)
isimli şahıs ile 29/05/2017 günü saat:20.44.12'de ş. Ç. adına kayıtlı 0 538
numaralı telefonunu, H. T. adına kayıtlı 0
numaralı telefonu
kullanan ve kendisine hediye olarak hitap ettiği bir bayan şahsı arayarak yaptıkları görüşme ile
ilgili olarak verdiği beyanında )Görüşme içeriğini hatırlamıyorum. Telefonda görüştüğm konu
cevaevinden çıkmış kişilerin yakınları olmadığında yardım etmek adına kendilerine yardımcı
olyoruz. Görüşmemde geçen Selma, ifademde beyan ettiğim benim ile birlikte EGE TUHAY
DER derneği kurucularından olan S. A. dır. Kendisi daha evvelki derneklere üyeliği yoktu
ancak o tarihlerde cezaevlerine bakıyordu. Biz cezaevlerine arkadaşlar olarak gidip geliyoruz.
Kendisi de cezaevlerinde ziyaret etmek amaçlı gider gelir. Bu ziyaretlerde S. A.'ın kimi ziyarete
gelip gittiğini bilmiyorum.
Ailesinden tutuklu veya hükümlü yoktur. Bu ziyaretlerde cezaevinden çıkmış olanlar
oluyor onlara manevi anlamda ailelerine teslim etmek aracı olma noktasında çıkanları aileleri
ile buluşturup teslim ediyoruz.
B. A.'ın kim olduğunu hatırlamıyorum ancak cezaevinde yatmakta iken çıkmış biri
olabilir bu kişi ile Şaize'nin neden görüşmeye çalıştığını hatırlamıyorum. Bu görüşmede S. A.
şahsın ailesine ulaşmak adma bir kısım görüşmeler yapıp bir şekilde irtibat sağlatmak adına
girişimde bulunmuş."şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
S. A. (TC
)'ın,İzmir 2019/14715 sayılı dosyamız ile birleşen2018/105176
soruşturma dosyası kapsamında;
İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden 20/09/2018 tarihli
2018/37381 sayılı alınan cevabi yazısından, "Devletin Egemenliği Altında Bulunan
topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak, Kamu Hizmetlerinden
Yasaklık" suçundan Diyarbakır (Kapatılan) 1.Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 25/09/1992 tarih
ve 1991/457 Esas, 1992/369 Karar sayılı ilamı ile (36) Yıl Müebbet Hapis cezasına hükümlü
R. T. Ö. (TC
)'ın ziyaretçi listesinde belirtmiş olduğu S. A. ile 17/01/2017
tarihinde kapalı görüş, 07/02/2017 tarihinde açık görüş, 21/03/2017 tarihinde kapalı
görüş,04/04/2017 tarihinde ise açık görüş yaptığı, görüşmelerin 09:10-10:00 saatleri arasında
50 dakika olarak yapıldığı,
"PKK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hükümlü olarak bulunan R. T. Ö.
(TC ) 'ın , 19/04/2017 tarihinde İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu'na nakil edildiği, sisteme kayıtlı ceza infaz kurumu bilgilerinde 29/05/2018 tarihinden

itibaren Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını
infaz ettiğinin bildirildiği,
İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden 19/09/2018 tarihli
2018/9926 sayılı alınan cevabi yazısından,-Hükümlü olan F. D. ve M. S. 'ı ziyarete
geldiği,27/12/2017-06/03/2018 tarihleri arasında tutuklu olan R. B. 'u ziyarete gittiği,
İzmir 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde, F. D. (TC Kimlik
No: )'ın, 22/08/2014 tarihinden günümüze "Devletin Egemenliği Altında Bulunan topraklardan
Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan İstanbul 12. Ağır Ceza
Mahkemesi (CMK 250. Madde İle Yetkili)'nin 18/11/1998 tarih ve 1994/375 Esas, 1998/366
Karar sayılı ilamı ile Müebbet Hapis cezasına hükümlü olduğu,12/03/2018 tarihinde,
26/03/2018 tarihinde, 09/04/2018 tarihinde,26/03/2018 tarihinde, 07/05/2018 tarihinde,
21/05/2018 tarihinde, 04/06/2018 tarihinde, 25/06/2018 tarihinde, 06/08/2018 tarihinde,
10/09/2018 tarihinde olmak üzere (10) kez görüştüğü,
M. S. Y. (TC Kimlik No:
) 'm, 07/05/2018 tarihinden
günümüze "Devletin Egemenliği Altında Bulunan topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden
Ayırmaya Çalışmak" suçundan Diyarbakır (Kapatılan) 3.Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin
27/06/1996 tarih ve 1995/278 Esas, 1996/283 Karar sayılı ilamı ile Müebbet Hapis cezasına
hükümlü olduğu,21/05/2018 tarihinde, 04/06/2018 tarihinde, 25/06/2018 tarihinde, 06/08/2018
tarihinde, 10/09/2018 tarihinde, 17/09/2018 tarihinde olmak üzere (6) kez görüştüğü,
R. B. (TC
) 'un, 27/12/2017-06/03/2018 tarihleri arasında
"Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapma" suçundan İzmir 17. Ağır Ceza
Mahkemesi'nin 2018/37 Esas sayılı dosyası ile yargılaması bulunduğu,19/02/2018 tarihinde,
05/03/2018 tarihinde olmak üzere (2) kez görüştüğü,
İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden 14/12/2018
tarihli 2018/14265 sayılı alınan cevabi yazısından, 20/07/2015-03/08/2016 tarihleri arasında
hükümlü olarak bulunan, 03/08/2016 tarihinde ise Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna
nakil olarak gönderilen "Devletin Egemenliği Altında Bulunan topraklardan Bir Kısmını Devlet
İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçundan Diyarbakır (Kapatılan) 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nin
(CMK 250 İle Yetkili) 05/10/2005 tarih ve 1996/79 Esas, 1999/355 Karar sayılı ilamı ile (36)
Yıl Müebbet Hapis cezasına hükümlü M. T. (TC:
)'ün
ziyaretçi
listesinde kayıtlı olduğu,
İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden 14/12/2018
tarihli 2018/14265 sayılı alınan cevabi yazı ekinde gönderilen, M. T. (TC
) ile gerçekleştirilen kapalı ve açık ziyaret rapor dökümünden, 07/10/2015
tarihinde,04/11/2015 tarihinde, 09/12/2015 tarihinde, 06/01/2016 tarihinde, 17/02/2016
tarihinde, 09/03/2016 tarihinde,30/03/2016 tarihinde, 27/04/2016 tarihinde, 04/05/2016
tarihinde, 03/06/2016 tarihinde olmak üzere (10) kez görüştüğü,
Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden 17/12/2018 tarihli
2018/54967 sayılı alınan cevabi yazısından, hükümlü olarak bulunan F. M. 'i 01/01/2015 ile
28/04/2017 tarihleri arasında (2) kez ziyaret ettiği, gerçekleştirilen ziyaret rapor dökümünden,
22/02/2017 tarihinde 14:30-15:10 saatleri arasında 40 dk. Süreli KAPALI görüş yaptığı,
15/03/2017 tarihinde 14:30-15:10 saatleri arasında 40 dk. Süreli KAPALI görüş yaptığı
anlaşılmıştır.
Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) Müdürlüğü'nden
18/12/2018 tarihli 2018/6956 sayılı alınan cevabi yazısından, 10/10/2016 - 28/02/2017 tarihleri
arasında tutuklu olarak bulunan S. Ç.'ın ve 09/12/2017-16/05/2018 tarihleri arasında tutuklu
olarak bulunan D. B.'ın ziyaretçi listelerinde yer aldığı,
S. Ç. ve D. B.'ı hiç ziyarete gelmediği,

Menemen R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (Rehabilitasyon Merkezi) Müdürlüğü'nden
18/12/2018 tarihli 2018/6956 sayılı alınan cevabi yazı ekindeki, Yüksekova Sulh Ceza
Hakimliği'nin 02/03/2016 tarih 2016/26 Sorgu no'lu Tutuklama Müzekkeresinden, S. Ç. (TC )
'ın "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan tutuklu olduğu,
Tunceli Sulh Ceza Hakimliği'nin 15/05/2017 tarih 2017/193 Sorgu no'lu Tutuklama
Müzekkeresinden,
D. B.'ın "Silahlı Terör Örgütüne
Üye Olma" suçundan tutuklu olduğu, anlaşılmış, Makamınızın ilgi (b) sa yılı soruşturma
kapsamında S. A. ve H. T. isimli şüpheliler hakkında alman kararlar doğrultusunda CMK135
Maddesi kapsamında tedbir uygulanmaya başlanılmıştır.
Şüpheliler hakkında CMK 135. Maddesi kapsamında tedbir devam ettiği esnada,
şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen; M. T. (T.C.
),S. B. (T.C.
), M.
K.
(T.C.
),İ.
A.
(T.C.
),Ruken DEMİR(T.C.
),M.
A.
(T.C.
),H.
H.
D.
(T.C.
), M.
G.
(T.C.
), R. Y. (T.C.
) ve Ş.
D.
(TC
)
isimli şüpheliler hakkındaçeşitli tarihlerde alınan kararlar doğrultusunda CMK 135. Maddesi
kapsamında tedbir uygulanmıştır.
Soruşturma kapsamında CMK 135/140 tedbir karan bulunan;
S. A. (TC
), H.
T.
(TC
),
M.
T.
(T.C.
), S. B. (T.C.
), M.
K.
(T.C.
), İ.
A.
(T.C.
), Ruken DEMİR (T.C.
), Melike AYDIN (T.C.
),
H.
H.
D.
(T.C.
), M. G.
(T.C.
), R.
Y.
(T.C.
) ve Ş.
D.
(TC
)
isimli şüpheliler 12/11/2019 günü diğer birimler ile koordineli olarak İzmir TEM Şube
Müdürlüğünce yapılan operasyonel çalışmada yakalanarak haklarındaki soruşturmaya devam
olunmuştur.
Şüpheli MELİKE AYDIN üzerine atılı suç kapsamında 12.11.2019 günü emniyet
birimlerince yakalanarak gözaltına alınmış, İzmir 1.Sulh Ceza Hakimliğinin 11.11.2019 tarih
ve 2019/5106 Değ.İş sayılı kararı doğrultusunda ikameti olan
adresinde yapılan aramada emniyet birimlerince düzenlenen tutanakta ayrıntıları
belirtildiği üzere digital ve digital olmayan materyaller ele geçmiş olup digital inceleme sonucu
geldiğinde bilahare dosyasına ekletilecektir.
Dosyanın diğer şüphelilerin alınan kararlar doğrultusunda 12/11/2019 günü ikamet
adreslerinde yapılan aramalarda; emniyet birimlerince tutanağa bağlanıldığı üzere dijital
malzeme, kitap/dergi/gazete, cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü şahıslara yazılan veya
tutuklu/hükümlü şahıslarca yazılan mektuplar ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalan ele
geçirilmiştir.
Ayrıca ayrılan 2019/14715 sayılı dosyanın diğer şüphelilerden birçoğunun üyesi olduğu
ve halen PKK/KCK Terör örgütü ile iltisakı araştırılan EGE TUHAY DER (Ege Tutuklu ve
Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği) isimli dernekte alınan karar doğrultusunda yapılan
aramada bol miktarda PKK/KCK terör örgütü yönüyle kitap/dergi ve örgütsel doküman ele
geçirilmiştir.
SORUŞTURMA DELİLLERİ:
1-EGE TUHAY-DER İSİMLİ DERNEK İLE İLGİLİ TANZİM EDİLEN

ARAŞTIRMA-ARAMA TUTANAKLARI :
***PKK/KCK terör örgütünün gerçekleştirilen 10. Kongresinde; Zindanlara ilişkin
olarak terörist başının duruşunun direniş çizgisi olarak görülmesi ve terörist başının
çözümlemelerinin ve değerlendirmelerinin esas alınması kararlaştırılmıştır. Aynı kongrede
alınan kararlar doğrultusunda KCK yapılanmasına gidildiği,KCK sistematiği içerisinde cezaevi
faaliyetlerini "Cezaevi Komiteleri"adı altında sürdürdüğü, bu yapılanma çatısı altında
oluşturulan alt birimlerle ülke genelinde bulunan birçok cezaevinde hem iç hem de dış iletişim
ağı oluşturulduğu ve örgütsel yapının devamlılığının sağlamaya çalışıldığı,
Bu Cezaevi Komitelerinin iç ve dış koordinasyon olarak ikiye ayrıldığı, cezaevlerinde
bulunan
yapılanmayı ifade eden İç Koordinasyonun; Koğuş Sorumlusu, Cezaevi Sorumlusu ve
Cezaevleri Genel Sorumlusu olmak üzere hiyerarşik olarak üç aşamalı bir yapılanma
çerçevesinde faaliyet gösterdiği, cezaevlerinde iç koordinasyonun altında bölge
yapılanmalarının bulunduğu ve bu bölge yapılanmalarının her birinin yine Alan (Cezaevi)
Yönetimi adı altında yapılanmaya gittiği,alan yönetimi altında da Oda Yönetimi ve Komiteler
olmak üzere yapılanarak, terör örgütü üyelerinin tüm cezaevi hayatlarını disipline altına alacak
bir yapı oluşturdukları,
Cezaevi komitelerinin üst örgütlenmesi olan Dış Koordinasyonun ise örgüt ile cezaevi
arasındaki iletişimi sağlayan ve cezaevi örgütlenmesinin politikasını belirleyen birim olduğu,
terör örgütünün cezaevi çıkışlılarla örgüt kadroları arasında yaşanan hizipleşmeyi aşabilmek ve
cezaevinden çıkanları örgüt kadrolarına yeniden çekebilmek için cezaevi içindeki örgütlenmeyi
kontrol altında tutabilen,maddi/hukuki/örgütsel açıdan kendisine bağımlı kılan, mahkûmların
aileleri/değer aileleri ile yakın temas kurabilen ve tüm bunların ötesinde cezaevi örgütlenmesini
KCK sistematiğine/örgüt yönetimine ve teröristbaşına mutlak bir bağlılık ile bağımlı hale
getirmek amacıyla örgüt yönetimi ile cezaevi içi örgütlenmesi arasında bir birim olarak kurulan
Dış Koordinasyon biriminin:
Tutuklu/hükümlü yakınlan/dernekleri/avukatlan ile örgütün genel amaçlan
doğrultusunda iletişim halinde olunması, ailelerin örgütle olan iletişiminin sürdürülmesi veya
örgütle iletişimin güçlendirmek amacıyla temaslar gerçekleştirilmesi (bu kapsamda ailelerin
maddi ihtiyaçlarının karşılamak);
Örgütün kongre/konferans vb. toplantılannda cezaevi yapılanmasının temsil edilmesi,
alınan kararlarda cezaevi ile ilgili konular hakkında görüş beyanında bulunulması ve alınan
kararlann İç Koordinasyon'a aktanlması;
Örgüt üst yönetiminin dönemsel talimatlan/eylem talimatlan (açlık grevleri/ölüm
oruçları/ isyan vb.)ile takip edilmesi istenilen örgütsel dokümanlann(özellikle terörist başının
savunmaları/kitapları/avukat görüşmeleri/mektupları gibi) çeşitli yol ve yöntemler
kullanılarak cezaevi sorumlulanna iletiminin sağlanması;
Ölüm orucu gerçekleştirecek alan yönetimlerine gerekli onayın ve iznin verilmesi;
Dış irtibatın sağlanabilmesi için avukatlann, tutuklu/hükümlü yakınlannın iletişim
kuryesi olarak aktif şekilde kullanılması, iletişimin sağlanabilmesi için cezaevi görevlilerine
baskı oluşturulması,cezaevi sorumlulanna çeşitli iletişim araçlannın (telefon gibi) temin
edilmesi ve aktanlmasmı sürecinde dış koordinasyonun sağlanması;
"DEĞER AİLELERİ"adı altında tutuklu/hükümlü ailelerini örgütleyerek, kitlesel
eylemler/kampanya faaliyetleri/yerel-genel seçim çalışmalan/kırsal-KCK/TM'deki eleman
ihtiyacının
karşılanması gibi alanlara kanalize edilmeleri;
Cezaevi Alan Yönetiminin belirlenmesi, bölge ve genel sorumlulann belirlenmesinde

üst yönetimin izni/onayı dâhilinde İç Koordinasyon ile koordineli şekilde gereken
düzenlemelerin yapılması;
Cezaevinden çıkan örgüt üyelerini örgüt kadrolan içerisinde uygun görülen yapılara
kanalize edilmesi,bu kapsamda gerek kırsal kadronun gerekse KCK/TM ve Dış
Koordinasyonun eleman ihtiyacına belirli ölçüde destek sağlanması yönünde faaliyet
yürüttüğü,
Dış Koordinasyonun PKK/KCK terör örgütünün cezaevi örgütlenmesi içerisinde üst
yapılanma olduğu ve cezaevleri ile ilgili genel politikaları şekillendirdiği, çeşitli dernek
oluşumları ile bu faaliyetlerini mahkûm aileleri üzerinde daha etkili hale getirmeye çalıştığı
değerlendirilmiştir.
Ayrılan İzmir CBS 2019/14715 sayılı dosya şüphelilerinden olan ve İzmir 22.ACM.
2019/134 Esas sayılı dosya kapsamında yargılanan H.
T.
(TC
) 'in
12/12/2018 tarihinde emniyette verdiği beyanında:"...Ayrıca Daha Evvel Tutuklu Hükümlü
Aileler Derneği Üyesiydim. kardeşim Tutuklu Olduğundan Dolayı İdi. Şuan Bu Dernek
Kapandı. Ege Tuhay Der İsimli Ege Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma Derneği
İsmi İle Aynı Dernek Devamında Dernek Kurduk Ve Bu Derneğin Kurucu Üyesiyim. Benim
İle Birlikte 7 Kişi Kurduk S. A.
İle Birlikte A. A. Benim Tanıdığım Kişilerdir.
Diğerlerini İsim Olarak Bilirim Ve Sima Olarak Tanırım...Görüşme içeriğini hatırlamıyorum.
Telefonda görüştüğüm konu cezaevinden çıkmış kişilerin yakınları olmadığında yardım etmek
adına kendilerine yardımcı oluyoruz. Görüşmemde geçen S. , ifademde beyan ettiğim benim ile
birlikte EGE TUHAYDER derneği kurucularından olan S. A.'dır. Kendisi daha evvelki
derneklere üyeliği yoktu ancak o tarihlerde cezaevlerine bakıyordu. Biz cezaevlerine arkadaşlar
olarak gidip geliyoruz. Kendisi de cezaevlerinde ziyaret etmek amaçlı gider gelir. Bu
ziyaretlerde S. A.'ın kimi ziyarete gelip gittiğini bilmiyorum. Ailesinden tutuklu veya hükümlü
yoktur. Bu ziyaretlerde cezaevinden çıkmış olanlar oluyor onlara manevi anlamda ailelerine
teslim etmek aracı olma noktasında çıkanları aileleri ile buluşturup teslim ediyoruz... kim
olduğunu hatırlamıyorum ancak cezaevinde yatmakta iken çıkmış biri olabilir bu kişi ile ... 'nin
neden görülmeye çalıştığını hatırlamıyorum. Bu görüşmede S.
A.
şahsın ailesine ulaşmak adına bir kısım görüşmeler yapıp bir şekilde irtibat
sağlatmak adına girişimde bulunmuş, şeklinde cevap vermiştir.
Emniyet araştırmalarında:
H. T. 'in ifadesinde TUTUKLU HÜKÜMLÜ AİLELER DERNEĞİ olarak geçen
derneğin,<sözde> KCK Sözleşmesi paralelinde kurulan DTK (Demokratik Toplum
Kongresi)'nın bileşenlerinden olan ve PKK/KCK Terör Örgütünün amacı ve stratejisi
doğrultusunda faaliyet yürüten TAYDDER (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yakınları
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) isimli yapı olduğu ve terör örgütü ile olan irtibatı
nedeniyle 23.07.2016 tarihli ve 667 Sayılı KHK kapsamında faaliyetlerine son verildiği tespit
edilmiştir.
KHK ile kapatılan TAYDDER'in yerine kurulduğu ve aynı paralelde faaliyet yürüttüğü
ifade edilen EGE TUHAY-DER isimli dernek ile ilgili DERBİS kayıtlarında yapılan
incelemede:
Uzun adının EGE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ AİLELERİ İLE YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ; kısa adının ise EGE TUHAY DER olduğu, 28.08.2018 tarihinde 35-074-053 Kütük
Numarasına kayden faaliyetlerine başladığı,
sayılı yerde adres gösterdiği, dernek adına herhangi bir taşınmaz veya araç
kaydının bulunmadığı,
S. A. (TCKN: ) isimli şahsın Geçici Başkanlığında; H. T. (TC
), İ. A. (TC
),
M. T. (TC ), F. S. (TC ), A. A. (TC ) ve A. P. (T.C ) isimli şahıslar tarafından

kurulduğu,kurucular arasında yer alan S. A. , H. T. ve İ. A.'ın aynı zamanda kapatılan TAYDDER isimli derneğe de üye oldukları. Faal durumda olan derneğin hali hazırdaki Yönetim
Kurulu Başkanı'nın A. E. (TC
)isimli şahıs olduğu, Yönetim Kurulu Asıl
Üyelerinin, F. P. (TC ), R. Y. (TC ), S. A. (TC ), A. P. (T.C.
),
V.
Ö.
(TC ), M. K. (TC ) ve A. T. (TC ) isimli şahıslar olduğu,
Bu bağlamda:
PKK/KCK Terör Örgütünün Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasının İlimizdeki
faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve önlenmesine yönelik İzmir CBS 2019/14715 sayılı
soruşturma kapsamında EGE TUHAY-DER isimli derneğin kurucuları ve mevcut Yönetim
Kurulu Üyeleri arasında bulunan S. A. (TC ), H.
T.
(TC
), İ. A.
(TC
), M. T.
(TC.
), R.
Y.
(TC
) ve M.
K.
(TC
) isimli şahıslar ile
S.
B.
(TC
), Ruken DEMİR(TC
),
Melike
AYDIN(TC ), H. H. D. (TC
), M.
G.
(TC
) ve
Ş.
D.
(TC
) isimli şahıslar hakkında ilgili Sulh Ceza
Hakimliklerinden alınan kararlar doğrultusunda C.M.K.nun 135. Maddesi kapsamında
İletişimin Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Tedbiri; S. A. , M. K. ve R. Y. isimli şahıslar hakkında
ayrıca C.M.K.nun 140.Maddesi kapsamında Teknik Araçlarla İzleme ve Kayda Alınması
Tedbiri uygulanmıştır.
Ayrıca soruşturma aşamasında İzmir CBS'ye müracaat ederek PKK/KCK terör örgütü
içerisinde Cezaevleri İç/Dış koordinasyon faaliyetleri yürüten şahıslar hakkında bilgi vermek
istediklerini beyan eden ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 58/2 "Tanık olarak
dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir
tehdit oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı
tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamakla
yükümlüdür. Kimliğin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet Savcısı hakim
veya mahkeme tarafından muhafaza edilir." Maddesine istinaden kendilerine KOD isim
verilerek Cumhuriyet Savcılığımız tarafından alınan ifadelerde:
ŞİMAL (K) Gizli tanık ifadesinde; "Cezaevinde bulunan mahkûmlara TAYDER
Derneği üzerinden düzenli olarak para yatırılır. Bu mahkûmlardan aileleri il dışında olanların
ziyaret ve yol masrafları yine bu dernek tarafından karşılanmaktadır.",
POYRAZ (K) Gizli tanık ifadesinde;"...cezaevi içerisinde ve cezaevleri önünde
mahkum aileler tarafından organize edilen tüm eylemlerin (basın açıklaması, oturma eylemi
vb.) talimatlarının avukatlar/ziyaretçiler aracılığıyla ve İzmir Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Hukuk Yardımlaşma Derneği TUHAY-DER eski bilinen adıyla TAYDER isimli kuruluş
aracılığıyla iletildiğini",
KARAYEL (K) Gizli tanık ifadesinde; "Bunun dışında üç kişilik görüşçü lisesinde olan
ziyaretçilerden isimlerini S. A. , V. Ö. , N. A. , Ş. S. ,R. Y. , M. K. isimli şahıslardır. Bu şahısların
resimlerini görsem tanıyabilirim.
Özellikle bu şahıslar açlık grevi eylemleri zamanında cezaevlerine sıklıkla gelerek örgüt
talimatları doğrultusunda para yatırma, kuryelik yapma,örgüt ile bağlantıyı devam ettirme
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bildiğim kadarı ile bu şahıslar sadece İzmir ili değil Ege
bölşesinde bulunan diğer cezaevlerine de sümektedirler. Bu şahısların cezaevine yatırdıkları
paralar Diyarbakır ilindenbir şahsa bazen banka üzerinden bazen de elden teslim edilmektedir.
Sonrasında bu paralar genellikle M. K. , R. Y. ve S. A. üzerinden gerçekleşmektedir.Yukarıda
isimlerini saydığım şahıslar bütün faaliyetlerini legal görünmesi amacı ile kurulan EGE
TUHAYDER isimli dernek kanalı ile yürütmektedirler. Bu demek senellikle cezaevindeki
mahkumların aile ziyaretleri ve basın açıklamaları organizeleri ile ilgilenir. Ayrıca cezaevi

ziyaretleri adı altında dernek üyeleri tarafından PKK/KCK terör örşütü talimatları içeriye
iletilir...",
DOĞAN (K) Gizli Tanık ifadesinde;"Açık görüşlere gelen R. Y.'un TAYDER isimli
dernek üzerinden faaliyet yürüttüğünü duydum. Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin
yazmış olduğu kitapları, notlar ve benzeri dokümanları tahliye olan örgüt mensupları üzerinde
dışarıya çıkartıldığını duydum. R. Y. isimli şahsın ismini Ferneng olarak duyduğum İran ülkesi
vatandaşı olan bir hükümlünün geri iadesi için faaliyette bulunduğu, Ferheng isimli bu
hükümlünün kadro sözü verdiği ve tekrardan terör örgütüne katılacağını duydum."şeklinde
anlatımlarda bulunmuşlardır.
Ayrıca R. Y.'un K. (K) ve DOĞAN(K) Gizli Tanıklar tarafından; S. A. ile M. K. ise
KARAYEL(K)Gizli Tanık tarafından Fotoğraftan teşhis edilmişlerdir.
Bu Haliyle :
H. T. ve S. A. isimli şahsın beyanları, Gizli Tanık ifadeleri / teşhisleri, DERBİS kayıtlan
ile C.M.K.135. kapsamında İletişimin Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Tedbiri ve C.M.K.m.140.
kapsamında Teknik Araçlarla İzleme ve Kayda Alınması Tedbiri uygulanan şahıslann birbirleri
ile ve 3. Şahıslarla yaptıklan görüşmelerle fiziki takiplerinden elde edilen bilgiler ve arama
sonunda ele geçen materyaller bir arada ele alındığında;
EGE TUHAY-DER isimli derneğin kurucuları ve mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri
arasında bulunan S. A. (TCK
), H. T. (TC
),, M. T. (TC
), R. Y. (TC
) ve M. K.
(TC
) isimli şahısların
ve bu şahıslarla bağlantı olarak faaliyet yürüten diğer şüphelilerin/şahısların dernek adı altında
PKK/KCK Terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde aktif örgütsel faaliyet yürüttükleri,
EGE TUHAY-DER isimli derneğin KHK kapsamında kapatılan TAYDDER isimli
derneğin devamı niteliğinde olduğu, PKK/KCK terör örgütünün Cezaevi İç/Dış Koordinasyon
yapılanması içerisinde Dış Koordinasyon faaliyetlerinin gizlenmesi/deşifre olmaması amacıyla
paravan olarak kullanıldığı, legal görünümlü illegal bir yapılanma olduğu değerlendirilmiş olup
halen PKK/KCK Terör örgütü ile iltisakı araştırılan bir dernek konumunda olduğu
değerlendirilmiş olup,
Netice de şüpheli MELİKE AYDIN'ın,(dosya kapsamında aşağıda açıklaması
verilecek olan tape tespitlerine göre) PKK/KCK Terör örgütünün sözde KCK Sözleşmesinde
belirtilen cezaevi dış koordinasyon görevini yürüten dosyanın ayrılan diğer şüphelilerinden
olup ayrıca Ege Tuhayder derneği üyelerinden olan S. A. ,H. T. ve ayrılan 2019/14715 sayılı
dosya şüphelilerinden olan RUKEN DEMİR, M. G. , H. H. D. ve H. Ü. ile de irtibatlı olduğu
belirlenmiştir.
2-CMK m.135 İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARLARI TESPİTLERİ :
Şüpheli MELİKE AYDIN için, üzerine atılı TCK.m.314/2 kapsamındaki suç ile ilgili
olarak,
CMK m.135 yönüyle İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 10.04.2019 tarih ve 2019/2003
D.İş sayılı kararı (İLK KEZ 2 AY),İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 28.05.2019 tarih ve
2019/2479 D.İş sayılı karan (İLK KEZ 1 AY UZATMA),İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinin
09.07.2019 tarih ve 2019/3199 D.İş sayılı karan (İKİNCİ KEZ 1 AY UZATMA),İzmir 1. Sulh
Ceza Hakimliğinin 07.08.2019 tarih ve 2019/3909 D.İş sayılı karan (ÜÇÜNCÜ KEZ 1 AY
UZATMA),İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.09.2019 tarih ve 2019/4867 D.İş sayılı karan
(DÖRDÜNCÜ KEZ 1 AY UZATMA) kararları alınmıştır.
Şüpheli MELİKE AYDIN yönüyle dosya kapsamında alınan CMK M.135 ve karşı

hedef şahıstan kaynaklı CMK m.140 tespitleri uyarınca örgütsel olduğu değerlendirilen
aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır:
KARŞI NUMARADAN TAPE TESPİT:
18/02/2019 günü Saat:11.06.16’da S. A.
isimli hedef şahıs kullanmış
olduğu kendi adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, Y.
A.
(Adres:
) isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine MELİKE olarak hitap ettiği bir
kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
S.
: Alo MELİKE neredesin seni bekliyorum
MELİKE : On Dakikaya oradayım ben en geç, en geç On dakikaya oradayım
S. : Onbeş dakikaya buradasın
MELİKE : On, On dakika
S. : Tamam tamam
MELİKE : Hadi görüşürüz, şeklinde görüştükleri,
09/03/2019 günü Saat:14.04.27’da S. A.
isimli hedef şahıs kullanmış
olduğu kendi adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, Y.
A. (Adres:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine MELİKE olarak hitap ettiği bir
kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE : Alo
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S.
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
14/03/2019 günü Saat: 14.18.40’ta S. A. isimli hedef şahıs kullanmış olduğu kendi adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, Y. A.
(Adres:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine MELİKE olarak
hitap ettiği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
S.
:
MELİKE
:
S. :
MELİKE :

S. :
MELİKE
S. : S
MELİKE
S. :
MELİKE
S. :
MELİKE
S. :
MELİKE
S. :
MELİKE
S. :
MELİKE

:
:
:
:
:
:
:

14/03/2019 günü Saat: 15.28.45’ te S.
A.
isimli hedef şahsın
kullanmış olduğu kendi adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, Y.
A.
(Adres:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine
MELİKE olarak hitap ettiği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S.
:
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S:
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE
:
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
14/03/2019 günü Saat: 15.33.37’ de S.

A.

isimli hedef şahsın

kullanmış olduğu kendi adına kayıtlı 0
numaralı
telefonunu, Y. A. (Adres:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan ve kendisine MELİKE olarak hitap ettiği bir kadın arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
17/03/2019 günü Saat: 20.34.49’ da S. A. isimli hedef şahsın baz istasyonunda “
)adresinde bulunduğu sırada, kullanmış olduğu kendi adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, Y. A. (Adres:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve
kendisine MELİKE olarak hitap ettiği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S:
KARŞI TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
S. A.
isimli hedef şahıs, 18/02/2019 günü Saat:11.06.16-, 09/03/2019
günü Saat:14.04.27-, 14/03/2019 günü Saat: 14.18.40-, 14/03/2019 günü Saat: 15.28.45- ve
17/03/2019 günü Saat: 20.34.49’ da Y. A. isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan MELİKE isimli şahısla yaptıkları görüşmelerde,
PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan ve ilimizde çeşitli
cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü mensupların, halen İmralı cezaevinde ömür boyu
müebbet hapis ile hüküm alan PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a kaldığı
cezaevinde sözde tecrit uygulandığını bahane ederek açlık grevlerine giren tutuklu/hükümlü

mensuplarını sözde ziyaret ettikleri, tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarının yakınları ile iletişime
geçtikleri, S. A. ve MELİKE isimli şahıslar ile birlikte RUKEN isimli şahsında aynı faaliyeti
yürüttüğü, her üç şahsında PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken
yakalanan tutuklu/hükümlü örgüt mensupları ve ailelerini sahiplendikleri, cezaevlerindeki açlık
grevlerini koordine ettikleri, açlık grevlerini koordine etmek için zaman zaman Avukatlar
aracılığı ile de tutuklu/hükümlü örgüt üyelerine talimatlar ulaştırdıkları, gerçekleştirdikleri
faaliyetlerinin sözde KCK sözleşmesi kuralları içinde olduğu ve KCK sözleşmesine riayet
ettiği,
PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak kabul ettiği KCK sözleşmesi ayrıca
PKK/KCK terör örgütünün 5. Kongresinde alınan kararlar doğrultusunda sözde Zindan
Konferansı adı altında düzenlenen sözde kongrede alınan kararlar doğrultusunda cezaevinde
bulunan tutuklu/hükümlülerin ve tutuklu ailelerinin daha iyi koordine edilmesi amacıyla
Cezaevi Komisyonu adı altında bir yapı oluşturulduğu, bu yapının
"Eğitimlerin tamamında referans olarak (sözde) Önderlisin ve parti yayınlarının esas
alınması;
Komün yaşamın oluşturulması, bireyciliğe izin verilmemesi;
Devletle işbirliği yapanların cezaevi sonrası suçlu ilan edilmesi ve cezalandırılması;
Cezaevlerinin cephe karargâhı ile mutlak surette ilişkilerini sürdürmesi, bağlılıklarını devam
ettirmeleri;
Cezaevinden çıkanlarla ilişkiye seçilip uysun alanlara aktarılması"
şeklinde kararlar alındığı,alınan kararlar doğrultusunda;
CEZAEVİ KOORDİNASYON: PKK/KCK terör örgütünün gerçekleştirilen 10.
Kongresinde;
Zindanlara ilişkin olarak terörist başının duruşunun direniş çizgisi olarak görülmesi ve terörist
başının çözümlemelerinin ve değerlendirmelerinin esas alınması kararlaştırılmıştır. Aynı
kongrede alınan kararlar doğrultusunda;
KCK yapılanmasına giden örgüt, Cezaevi Komiteleri adıyla KCK üst yönetimine bağlı
bir yapılanma oluşturmuştur. Cezaevi Komiteleri iç ve dış koordinasyon olarak ikiye
ayrılmaktadır.
Cezaevlerinde bulunan yapılanmayı ifade eden İç Koordinasyon; Koğuş Sorumlusu,
Cezaevi
Sorumlusu ve Cezaevleri Genel Sorumlusu olmak üzere hiyerarşik olarak üç aşamalı bir
yapılanma çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
Cezaevlerinde iç koordinasyonun altında bölge yapılanmalarının bulunduğu ve bu bölge
yapılanmalarının her birinin yine Alan (cezaevi) Yönetimi adı altında yapılanmaya gittiği, alan
yönetimi altında da Oda Yönetimi ve Komiteler olmak üzere yapılanarak, terör örgütü
üyelerinin tüm cezaevi hayatlarını disipline altına alacak bir yapıyı oluşturdukları
görülmektedir. Terör örgütü KCK sistematiği içerisinde cezaevi faaliyetlerini "Cezaevi
Komiteleri" adı altında sürdürmekte, bu yapılanma çatısı altında oluşturulan alt birimlerle ülke
genelinde bulunan birçok cezaevinde hem iç hem de dış iletişim ağını oluşturmakta ve örgütsel
yapının devamlılığını sağlamaktadır.
Cezaevi
Komiteleri
hiyerarşik
olarak
iki
yapıyla
ilişki
içerisinde
bulunmaktadır.Bunların birincisi KCK Yürütme yapılanması altında yer alan "Sosyal Alan
Merkezi", ikincisi ise "KCK Önderliğidir. Cezaevi Komiteleri örgütsel işleyiş açısından Sosyal
Alan Merkezi çatısı altında teşkil edilmiş bir yapılanmadır. Özellikle 10. Kongre
görüşmelerinde "Sosyal Alan Hakkında Karar"başlığı altında cezaevlerinin yeni dönemde
faaliyet/örgütlenme çizgisinin nasıl olacağı hakkında kararlar alınmıştır.

Yukanda belirtilen"Genel Zindan Yönetmeliği" ve "Zindan Tüzük ve Yönetmeliği"
kapsamındacezaevi komitelerinin ana bileşenleri öncelikli olarak Dış ve İç Koordinasyon
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
DIŞ KOORDİNASYON (D.K.)
Cezaevi komitelerinin üst örgütlenmesi olan D.K. örgüt ile cezaevi arasındaki iletişimi
sağlayan ve cezaevi örgütlenmesinin politikasını belirleyen birimdir. Yukanda genel olarak
belirtilen ve terör örgütünün 1 ve 2. Cezaevi dönemlerinde cezaevi çıkışlılarla örgüt kadroları
arasında yaşanan hizipleşmeyi aşabilmek ve cezaevinden çıkanları örgüt kadrolarına yeniden
çekebilmek için cezaevi içindeki örgütlenmeyi kontrol altında tutabilen, maddi/hukuki/örgütsel
açıdan kendisine bağımlı kılan, mahkûmların aileleri/değer aileleri ile yakın temas kurabilen ve
tüm bunların ötesinde cezaevi örgütlenmesini KCK sistematiğine/örgüt yönetimine ve
teröristbaşına mutlak bir bağlılık ile bağımlı hale getiren bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve
bu amaçla örgüt yönetimi ile cezaevi içi örgütlenmesi arasında bir birim olarak Dış
Koordinasyon birimi kurulmuştur.
Bu hususlar kapsamında;
-Tutuklu/hükümlü yakınlan/dernekleri/avukatları ile örgütün genel amaçlan
doğrultusunda iletişim halinde olunması, ailelerin örgütle olan iletişiminin sürdürülmesi veya
örgütle iletişimin güçlendirmek amacıyla temaslar gerçekleştirilmesi (bu kapsamda ailelerin
maddi ihtiyaçlannın karşılamak);
-Örgütün kongre/konferans vb. toplantılannda cezaevi yapılanmasının temsil edilmesi,
alınan kararlarda cezaevi ile ilgili konular hakkında görüş beyanında bulunulması ve alınan
kararlann İ.K.'ya aktanlması;
-Örgüt üst yönetiminin dönemsel talimatlan/eylem talimatlan (açlık grevleri/ölüm
oruçlan/isyan vb.)ile takip edilmesi istenilen örgütsel dokümanlann (özellikle terörist başının
savunmalan/kitaplan/avukat görüşmeleri/mektuplan gibi) çeşitli yol ve yöntemler kullanılarak
cezaevi sorumlularına iletiminin sağlanması;
-Ölüm orucu gerçekleştirecek alan yönetimlerine gerekli onayın ve iznin verilmesi;
-Dış irtibatın sağlanabilmesi için avukatlann, tutuklu/hükümlü yakınlarının iletişim
kuryesi olarak aktif şekilde kullanılması,iletişimin sağlanabilmesi için cezaevi görevlilerine
baskı oluşturulması, cezaevi sorumlulanna çeşitli iletişim araçlarının (telefon gibi) temin
edilmesi ve aktanlmasını sürecinde dış koordinasyonun sağlanması;
-"DEĞER AİLELERİ"adı altında tutuklu/hükümlü ailelerini örgütleyerek, kitlesel
eylemler/kampanya faaliyetleri/yerel-genel seçim çalışmalan/kırsal-KCK/TM'deki eleman
ihtiyacının karşılanması gibi alanlara kanalize edilmeleri;
-Cezaevi Alan Yönetiminin belirlenmesi, bölge ve genel sorumlulann belirlenmesinde
üst yönetimin izni/onayı dâhilinde İ.K. ile koordineli şekilde gereken düzenlemelerin
yapılması;
-Cezaevinden çıkan örgüt üyelerini örgüt kadrolan içerisinde uygun görülen yapılara
kanalize edilmesi, bu kapsamda gerek kırsal kadronun gerekse KCK/TM ve D.K.'nın eleman
ihtiyacına belirli ölçüde destek sağlanması; D.K.'nın başlıca faaliyetlerindendir.
Dış Koordinasyonun amaç/hedef ve faaliyetleri ile ilgili olarak yukanda belirtilen
hususlara ek olarak İstanbul TEM Şb. Müdürlüğünde bilgisi alınan H.. D.K. ile ilgili olarak
"PKK/KCK terör örgütünün cezaevlerinde yatan hükümlü ve tutukluların örgütsel
faaliyetlerinin kamuoyuna yansıtılması, cezaevlerinde düzenlenecek örgütsel eylemlerin
örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda (Açlık grevi, ölüm orucu, önem
atfeden günlerde etkinlik, kutlama,protesto vb. gibi) belirlenerek örgüt mensuplarına,
cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin bu yönde kararları olmadığı halde basın yayın

aracılığıyla talimat şeklinde bildirmekle görevlidir.
Örneğin radyodan dinlemiş olduğumuz örgüte müzahir Mezopotamya Radyosu, Özgür
Gündem Gazetesi, örgüte müzahir dergiler aracılıyla "Cezaevinde bulunan PKK'li mahkûmlar
bu günden geçerli olmak üzere, bir hafta açlık grevi kararı almışlardır" şeklindeki habere
müteakip cezaevi komiteleri tarafından koğuşlara talimat verilerek açlık grevi ve diğer protesto
eylemlerine başlanır." şeklinde ifade verdiği, bu ifadelerle Dış Koordinasyon yapısının cezaevi
eylemlerinin gerçekleştirilmesindeki misyonuna vurgu yapıldığı belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında Dış Koordinasyonun PKK/KCK terör
örgütünün cezaevi örgütlenmesi içerisinde üst yapılanma olduğu ve cezaevleri ile ilgili genel
politikaları şekillendirdiği ve çeşitli dernek oluşumları ile bu faaliyetlerini mahkûm aileleri
üzerinde daha etkili hale getirmeye çalıştığı,
İÇ KOORDİNASYON-SAHA ÜST ÖRGÜTLENMESİ (İ.K.)
İç Koordinasyon birimi gerek D.K. ile irtibat ve koordinasyonu sürdürme açısından
gerekse alan örgütlenmelerinin faaliyetlerini örgüt çizgisinde devam ettirme açısından cezaevi
yapılanmasının işleyişini şekillendiren temel örgütlenmedir. İç Koordinasyonun cezaevi
örgütlenmesinde (sözde) yürütme işlevi gördüğü, her yönüyle örgütsel bir hiyerarşi içerisinde
yönetimsel bir fonksiyon icra ettiği, alan yönetimlerini örgüt yönetiminin ve Dış
Koordinasyonun perspektifleri/talimatları doğrultusunda şekillendirdiği anlaşılmaktadır.
3. BASIN YAYIN KOMİTESİ
1-)Ayda bir toplantı yapar.Alan Yönetimine raporu sunar. Üç ayda bir genel konün
birleşimine faaliyetleri hakkında rapor verir. İhtiyaç dahilin de komün bileşimimin tamamından
veya üyelerinden görüş öneri alır.
2-)Basın Yayın Komitesi, yazımsal çalışma yoluyla alanın iç ve dışa yönelik ideolojik,
politik, ajitasyon,propaganda aydınlanma ve bilinçlendirme ihtiyaçlarını örgütlemkten
sorumludur. Bu temelde öncelikli görevlerinden,
Birincisi önderliğin hareketimize mücadelemize ve halkımıza yönelik basın
enformasyon, ajitasyon,propaganda, yoluyla geliştirilen ideolojik, politik saldınlara karşı
mücadele etmektir.
İkincisi yazımsal çalışmalarla dışarıda basın yayın yoluyla önderlik propagandasını
yayma ve mücadele çalışmalarına destek olmak ve halkımızı aydınlatmalar.
Üçüncüsü,alanda yazımsal çalışmalar yoluyla ideolojik-politik eğitim, bilinçlenme ve
formasyon geliştirmek, yazımsal yetenekleri kazandırmak ve tüm bu çalışmaları örgütlemektir,
3-)Basın yayını sürekli takip ederek kendisini Kurmlaştırır, gerekli kaynak ve araçları
temin eder.Genel gelişmeleri ihtiyaçları ve gündemleri,içeriye ve dışarıya yönelik ideolojikpolitik, edebi-sanatsal içerikte yazımsal çalışmaları örgütler. Eğitim Komitesi ile koordineli
çalışır, Basın/yayın için ilgili yerlerle ilişkilenir, sistemini oluşturur.
4-)Alanın ihtiyacına göre dergi çıkarır. Kürtçe ve Türkçe dergilerin yayın politikalarını
oluşturur, Nitelik olarak gelişmelerini hedefler.
5-)Yazımsal yeteneklerin kazançlın İması ve niteliğin yükselmesi için teşvik edici olur.
Editörlük çalışmalarını geliştirir.
6-)İçe ve dışa dönük basın açıklamaları bildiri ve dilekçeler hazırlar.
7-)Siyasi ve hukuki şavunma çalışmalarını güncelleştirir, çerçevelerini hazırlar,
yazımını örgütler.
8-)İhtiyaç temelinde sağlık-hukuk ve bu gibi ilişkin dosya ve raporların hazırlanmasını
ve ilgili yerlere ulaştırılmamı sağlar.
şeklinde komiteler oluşturulduğu tespit edilmiştir,
Yukarıda belirtilen Komün olarak belirtilen yapının;

4- Komün Maliye Komitesi:
1) Zindanlarda yaşam komün anlayışına dayalı bir kolektif esaslara göre oluşturulur ve
yürütülür.
2-) Mali Komite ayda bir toplantısını yapar. Alan Yönetimine raporunu sunar. Üç aylık
toplantısı da genel komün bileşimine gelir gider raporunu verir İhtiyaç halinde komün
bileşiminden görüş ve öneri alır, genelge yayınlar.
3-) Komün Maliye Komitesi alanın başta ekonomik gelir giderleri olmak üzere maddi
ve manevi değerlerin sağlanmasında adil ve ¡İhtiyaçlara göre dağılımı ve paylaştırılmasından
yaşam ve ilişkilerin kolektivizm esaslarına göre düzenlenmesinden sorumludur.
4-) Alanın tüm gelir giderleri Komin Maliye Komitesinde merkezileşir, alandaki oda
bileşimine niceliğe göre bir limit belirlenmesine gider Her alan öz imkanlarıyla finansmanını
sağlamayı esas alır. Bütün üyelerin özveride bulunması ilkesine dayanır.
5-) Alanın maddi sıkıntı çekmemesi ve kendine yeterli hale gelmesi için uygun
formüllerle özgün fonlar oluşturur. Yaşam ve ilişkilerde temel ihtiyaçların karşılanması ve
harcalarda özgürlük ahlakı, vicdanı,sorumluluk, adalet ve kolektivizm temel ölçü ve arayış
olarak geliştirilir. Sıfatı ve yetkisi ne olursa olsun özerk, keyfi, bencil ve bireyci tutum davranış
ve yaklaşımları kabul etmez, ideolojik mücadelesini geliştirir.
6-) Halkın yaşam standartları üzerinde bir tüketim kabul edilemez. Bu temelde ailelere
aşırı ve keyfi yüklenmek kadar aile korumacılığının da önüne geçer.
7-) Hastalar için imkanlar zorlanarak sağlık beslenme ve bu gibi temel gereksinimleri
karşılanır.
8-) Bireyler ve odalar arasında eşitsiz adaletsiz dağılım ve tutuların önüne geçilmeyi
ahlaki ve vicdani sorumluluk olarak öngörür. Bu tür bireyci anlayış dayatmalarına karşı tavizsiz
mücadele yürütür.
"Alanın maddi sıkıntı çekmemesi ve kendine yeterli hale gelmesi için uygun formüllerle
özgün
fonlar oluşturduğu bu doğrultuda cezaevi içerisinde bulunan tutuklu/hükümlülere gerekli para
akışını ve Yaşam ve ilişkilerde temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlanan genel yapının adı
olduğu,"bu doğrultuda cezaevinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları içerisinde
sözde koğuş sorumluları ve bunlara bağlı olarak her koğuş içerisinde ayrı ayrı olarak komün
sorumluları bulunduğu, bu yapının cezaevinde bulunan sözde yönetim sistemine bağlı olarak
faaliyet yürütür.
Genel sorumlu tarafından da değerlendirme yapılır ve aynı yoldan içyapıya tekrar seri
dönüş yapılır. Cezaevinde bulunan mahkûmlara TUHAYDER Derneği üzerinden düzenli olarak
para yatırılır. Bu mahkûmlardan aileleri il dışında olanların ziyaret ve yol masrafları yine bu
dernek tarafından karşılanmaktadır.
Cezaevlerinde iç koordinasyonda sorumlu düzeyde sözde üç yöneticinin bulunduğu,bu
yöneticilere koğuşlarda bulunan sözde koşuş sorumluları, komün sorumluları aldıkları kararlar
ve sorunları bu üçlü yönetim sistemine ilettikleri şene! kararların bu üçlü yönetim sistemi
tarafından alındığı, bu üçlü yönetim sisteminin kampüs sorumlusuna bağlı faaliyet yürüttüğü,
kampüs sorumlusunun da genel bölge sorumlusuna başlı olarak faaliyet yürüttükleri,
Şüpheli MELİKE AYDIN'ın da yukarıda ayrıntılı açıklaması yapıldığı üzere sözde KCK
sözleşmesindeki cezaevi dış koordinasyon görevlileri ile irtibatlı olarak basın komitesi adı
altında faaliyet yürüttüğü görüşmelerinden değerlendirilmiştir.
KARŞI HEDEFTEN CMK m.140 TESPİTLERİ:
1-İzmir 1. S.C.H 02/04/2019 gün ve 2019/1689 değişik iş kararları ile CMK 140

maddeleri kapsamında, yapılan fiziki takibinize istinaden emniyet görevlilerinin tanzim
ettikleri 09/04/2019 tarihli teknik araçlarla izleme, takip ve tarassut tutanağında şüphelinin;
08/04/2019 GÜNÜ SAAT:13.30'DA KULLANDIĞI
PLAKA SAYILI ARACINIZIN BAYRAKLI İLÇESİ ADALET MAHALLESİ
SAKARYA CADDESİ ÜZERİNDE PARK HALİNDE OLDUĞU,
SAAT: 13.37'DE AYNI DOSYA KAPSAMINDA BULUNAN MELİKE AYDIN
İSİMLİ ŞAHISLA BİRLİKTE BAYRAKLI İLÇESİ
APARTMANINDAN ÇIKIŞ YAPTIĞI VE KULLANDIĞI PLAKA SAYILI
ARACA BİNDİĞİ,
SAAT: 13.38 İLE 14.15 ARASİNDA İZMİR AYDIN OTOYOLUNDAN BUCA YOL
AYRIMINA GİREREK HÜRRİYET CADDESİ ÜZERİNE ARACI PARK ETTİĞİ,AYNI
CADDE ÜZERİNDE GÖZLEMCİ İSİMLİ İŞ YERİNE GİRDİĞİ,
SAAT:14.53'TE YANINDA BULUNAN MELİKE AYDIN İSİMLİ ŞAHISLA
BİRLİKTE GÖZLEMCİ İSİMLİ İŞ YERİNDEN ÇIKTIĞI VE ARAÇ İLE BUCA İLÇESİ
KIRIKLAR MAHALLESİ İZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ CEZA İNFAZ
KURUMU ÖNÜNDE OTOPARKA ARACINII PARK ETTİĞİ 15.07'DE ZİYARETÇİ
KAPISINDAN BİRKLİKTE İÇERİ GİRDİĞİ,
SAAT:16.47'DE KIRIKLAR MAHALLEs/iZMİR 1 NOLU F TİPİ YÜKSEK
GÜVENLİKLİ
CEZA İNFAZ KURUMUNDAN ÇIKTIĞI VE XI ERKEK ŞAHISLA GÖRÜŞTÜĞÜ,
SAAT: 16.55 İLE 17.40 ARASINDA CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA
MELİKE AYDIN İLE BİRLİKTE İZMİR AYDIN OTOYOLU ÜZERİNDEN KONAK
İLÇESİ ÇANKAYA MAHALLESİ 1362 SOKAK ÜZERİNE GELEREK ARACI BURADA
PARK ETTİĞİ,
SAAT:17.43'TE YANINDA BULUNAN MELİKE AYDIN İSİMLİ ŞAHISLA
TOKALAŞTIKTAN SONRA AYRILDIĞI,SİZİN HDP İL BİNASINA GİRDİĞİ,
SAAT: 18.51' DE HDP İL BİNASINDAN ÇIKARAK ARACA BİNDİĞİ, BURADAN
KONAK İLÇESİ
APARTMANINA
GİRDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.
S. A. CMK m. 140 tespiti ile ilgili olarak savunmasında :
"...Melike AYDIN isimli şahıs kadın dergisi ile ilgili muhabirdir. Kendisini çok severim.
Derginin ismi JİNNEWS isimli Kadın dergisidir. Bu şahsın cezaevi yapılanmasında herhangi
bir konumunun olup olmadığını bilmiyorum, bu şahıs benden emir ve talimat almaz.Kendisini
çok sevirim kızım gibidir
Yukarıda'da belirtiğim gibi Melike AYDIN isimli şahıs kadın dergisi ile ilgili
muhabirdir. Kırıklarda F. D. ile görüştük kendisi hasta Tutsaktır, ben onun görüşçüsüyüm ben
kimseye talimat vermedim böyle bir şey yoktur....",şeklinde anlatımda bulunmuştur.
2-İzmir 1.S.C.H. 02/04/2019 gün ve 2019/1689 değişik iş kararları ile CMK M.140
maddeleri kapsamında yapılan fiziki takibini istinaden emniyet görevlilerince tanzim edilen
18/04/2019 tarihli teknik araçlarla izleme, takip ve tarassut tutanağında şüphelinin;
17/04/2019 GÜNÜ SAAT:10.55'TE
P/AKA SAYILI ARACI İLE
MENEMEN İLÇESİ HATUNDERE CADDESİ ÜZERİNDE/ PARK HALİNDE OLDUĞU,
ARAÇ İÇERİSİNDEAYNI DOSYA KAPSAMINDAKİ ŞAHISLARDAN RUKEN DEMİR
VE MELİKE AYDIN'İN DA BULUNDUĞU,
SAAT: 11,50'DE BULUNDUĞU YERE

PLAKA SAYILI M.
Ç.
ADINA KAYITLI ARACIN
GELDİĞİ, ARAÇTAN İNEN M. Ç.
'NİN (XI ERKEK ŞAHIS)
YANINDA BULUNAN RUKEN DEMİR VE MELİKE AYDIN İLEGÖRÜŞTÜĞÜ,
SAAT: 11.56'DA MENEMEN HATUNDERE MAHALLESİ HATUNDERE CADDESİ
ÜZERİNDE BULUNAN T TİPİ CEZA İNFAZ KURUMUNUN ZİYARETÇİ BİNASINDAN
ÇIKIŞ YAPTIĞI,
SAAT:11.57 İLE 12.35 ARASINDA MENEMEN İLÇESİ
İSİMLİ İŞ YERİNE GİRİŞ YAPTIĞI, BURADA AYNI DOSYA
KAPSAMINDAKİ RUKEN DEMİR, MELİKE AYDIN, XI ERKEK ŞAHIS, X2 ERKEK
ŞAHIS, X3 ERKEK ŞAHIS, X4 ERKEK ŞAHIS, X5 ERKEK ŞAHIS, X6 BAYAN ŞAHIS,
X7 BAYAN ŞAHIS, X9 BAYAN ŞAHISLAR İLE SELAMLAŞTIĞI,
SAAT: 12.29"DA AYNI DOSYA KAPSAMINDAKİ MELİKE AYDIN İSİMLİ
ŞAHSIN ELİNDEN KULLANMIŞ OLDUĞU TELEFONUNU ALARAK BİR GÖRÜŞME
YAPTIĞI,
SAAT:12.44'TE KALABALIK BİR GRUBUN
İSİMLİ İŞ YERİNİN ÖNÜNE YANINA GELDİĞİ VEBU GRUBU
KARŞILADIĞI,
SAAT: 12.57 İLE 13.03 ARASINDA
İSİMLİ İŞ YERİ ÖNÜNDE AYNI DOSYA KAPSAMINDA BULUNAN
RUKEN DEMİR, X2, X4 ERKEK, X8 VE X9 BAYAN ŞAHISLARLA SÜREKLİ DİYALOG
İÇİNDE OLDUĞU,
SAAT: 13.05 İLE 14.00 ARASINDA
İSİMLİ İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ YAPTIĞI, KALABALIK BİR GRUP VE AYNI
DOSYA KAPSAMINDAKİ MELİKE AYDIN ,RUKEN DEMİR, X1,X2,X3,X4,X5 ERKEK
VE
X6,X7,X8,X9
BAYAN
ŞAHISLARLA
HATUNDERE
ÜZERİNDE
TOPLANDIĞI,ELİNDEKİ NOT KAĞIDINA BAKARAK GRUBA HİTABEN BİR
KONUŞMA YAPTIĞI, DEVAMINDA M. Ç. (XI ERKEK ŞAHIS) VE AYNI DOSYA
KAPSAMINDAKİ M. K. İSİMLİ ŞAHSIN DA KONUŞMA YAPTIĞI, KONUŞMA
SONRASI (ŞÜPHELİ S. A. 'IN DA)İÇİNDE OLDUĞU GRUBUN OTURMA EYLEMİNE
BAŞLADIĞI,
SAAT: 14.08'DE YANINIZDA-BULUN AN MELİKE AYDIN, RUKEN DEMİR VE
M. K. İSİMLİ ŞAHISLARLA BİRLİKTE KULLANDIĞI
PLAKA ARACA
BİNEREK ORADAN UZAKLAŞTIĞI,
SAAT: 14.10 İLE 15.34 ARASINDA BU ŞAHISLAR İLE BİRLİKTE YOLA ÇIKTIĞI
VE MELİKE AYDIN VE RUKEN DEMİR'İ KONAK İLÇESİ
ÜZERİNDE ARAÇTAN İNDİRDİĞİ, TEKRAR DEVAM EDEREK
EŞREFPAŞA CADDESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CADDESİ MUSTAFA KEMAL SAHİL
BULVARI GÜZERGAHINI KULLANARAK KONAK İLÇESİ KONAK MAHALLESİ 856
SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN OTOPARKA ARACI PARK ETTİĞİ, YANINDA
BULUNAN M. K. İLE BİRLİKTE HDP İL BİNASININ BULUNDUĞU PAYKOÇ İŞ
HANINA GİRİŞ YAPTIĞI,
SAAT: 17.24 İLE 17.55 ARASINDA TEKRAR M. K. İLE BİRLİKTE PAYKOÇ İŞ
MERKEZİNDEN DIŞARI ÇIKTIĞI, ANAFARTALAR CADDESİ ÜZERİNDE M. K. İSİMLİ
ŞAHSIN ARAÇTAN İNDİĞİ, ARAÇLA DEVAM EDEREK GÜZELYALI VAKIFBANK
ATM SİNDEN İŞLEM YAPTIĞI TEKRAR ARACINA BİNEREK İKAMETİNE GİTTİĞİ
TESPİT EDİLMİŞTİR.
Emniyet birimlerince CMK m.140 tespiti yapılan 17.04.2019 tarihli Menemen Cezaevi
önündeki oturma eylemine ilişkin olarak yapılan internet tespiti dosyasına ekletilmiştir.

Https://anfturkce.net/guncel/menemen-cezae Vi-oenuende-oturmaeylemi-123881 Link
Adresinde 17 Nisan 2019 Tarihinde Yapılan Paylaşımın:
"MENEMEN CEZAEVİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ
ENGELLEMELERE RAĞMEN MENEMEN CEZAEVİ ÖNÜNDE OTURMA
EYLEMİ YAPAN TUTSAK YAKINLARI. "PİŞİRDİĞİMİZ YEMEK BOĞAZIMIZDAN
GEÇMİYOR DEDİ...şeklinde olduğu belirlenmiştir.
S. A. CMK m.140 kapsamındaki tespitler ile ilgili olarak savunmasında :
"...Bu şahısları tanımıyorum. Muhtemelen yanımda bulunan şahıslar tutuklu hükümlü
yakınıdır. Bu şahıslar ile herhangi bir örgütsel ilişki ve irtibatım yoktur.
Ben cezaevi ziyaretleri sonrasında HDP'ye gitmem. Kimseyle görüşmem. Ben kimseye
bilgi belge göndermem, böyle bir şey yoktur.
İ. Ç. isimli şahsı Şakran cezaevinden tutuklu-hükümlü olduğunu biliyorum. Bu şahıs
hasta tutsak oluduğu için ameliyat olması gerekiyordu. Bu yüzden kendisine ameliyat olması
için hastane araşıtırıyorduk. Bunu ailesine bimdirmek için araştırıyorduk. Önem olarak görülen
husus budur.
Yemek yemek için gittiğimi hatırlıyorum. Ben sahiplerini dahi tanımam. Bizim hiçbir
talebimiz olmadı. Yemek yemek amacı ile bu iş yerlerine gittik...",şeklinde anlatımda
bulunmuştur.
3-İzmir 4.S.C.H. 2019/2114 değişik iş kararları ile CMK M.140 maddeleri kapsamında
yapılan fiziki takibini istinaden emniyet görevlilerince tanzim edilen 09/05/2019 tarihli teknik
araçlarla izleme, takip ve tarassut tutanağında şüphelinin;
07/05/2019 GÜNÜ SAAT: 12.24' TEAYNI DOSYA KAPSAMINDA BULUNAN M.
K. İSİMLİ ŞAHISLA BİRLİKTE KONAK İLÇESİ TEZOL İŞ MERKEZİNDE BULUNAN
HDP İL ÖRGÜTÜ BİNASINDAN ÇIKTIĞI,
SAAT:12.27'DE BİRLİKTE KULLANDIĞI
PLAKA SAYILI
ARACA BİNEREK HAREKET ETTİĞİ,
SAAT:14.00'DA ALİAĞA İLÇESİ ŞAKRAN CEZA İNFAZ KURUMLARI
KAMPÜSÜ ÖNÜNE GİTTİĞİ, JANDARMA KONTROL NOKTASINDA DURDUĞU,
SAAT: 14.01' DE M. K. , X BAYAN, XI BAYAN, X ERKEK, X2 ERKEK, X3 ERKEK
ŞAHISLAR İLE BİR SÜRE ARACINI YANINDA GÖRÜŞTÜĞÜ, SONRA TOPLANAN
KALABALIĞIN YANINA GİTTİĞİ, AYNI DOSYA KAPSAMINDAKİ MELİKE AYDIN, M.
G. VE H. H. D. İSİMLİ ŞAHISLARIN DA OLDUĞU,
SAAT: 14.03'TE AYNI DOSYA KAPSAMINDAKİ MELİKE AYDIN, M. G. VE H. H.
DİKİLİTAŞ İSİMLİ ŞAHISLAR İLE, X BAYAN, XI BAYAN,X2 BAYAN, X8 BAYAN, X2
ERKEK VE BAZI ŞAHISLAR İLE BİRLİKTE GRUBA DAHİL OLDUĞU,
SAAT:14.20'DE ALİAĞA ŞAKRAN CEZA İNFAZ KURUMLARI KAMPÜSÜNE
GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİĞİ İÇİN GERİ DÖNÜŞ YAPTIĞI,
SAAT:14.40'TA KULLANDIĞI ARAÇ İÇİNDE OLAN M. K. , X BAYAN, XI
BAYAN, X4 ERKEK İLE BİRLİKTE İZMİR- ÇANAKKALE YOLU ÜZERİNDE
ÇALTILIDERE KÖYÜ MEVKİİNDE DURDUĞU, AYNI YERDE
PALAKALI ARAÇ İLE
PLAKALI ARAÇLARIN DA
DURDUĞU, M. K.
İSİMLİ ŞAHSIN TOPLANAN KALABALIĞI HİTABEN
HARARETLİ KONUŞMALAR YAPTIĞI,
SAAT: 14.46'DA YANINDA BULUNAN M. K. İLE BİRLİKTE GRUPTAN AYRILIP
KULLANDIĞI
PLAKA
SAYILI
ARACA
BİNDİĞİ VE HAREKET ETTİĞİ,

SAAT: 15.2?' DE YANINDA BULUNAN M. K. , X-BAYAN, XI BAYAN, X4 ERKEK
ŞAHSINDA BULUNDUĞU ŞAHISLAR İLE BİRLİKTE KULLANDIĞI
PLAKA SAYILI ARAÇ İLE MENEMEN İLÇESİ UĞUR MUMCU
MAHALLESİ GAFFAR OKAN CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN HALKLARIN
DEMOKRATİK PARTİSİ MENEMEN İLÇE ÖRGÜTÜ BİNASI ÖNÜNDE GELEREK
ARACI PARK ETTİĞİ,ARAÇTAN İNEREK XERKEK, XI ERKEK, X3 ERKEK, X2
BAYAN, X3 BAYAN ŞAHISLARIN OLDUĞU KALABALIĞA KARIŞTIĞI VE ELİNDEKİ
NOT
KAĞIDI
İLE
TOPLANAN
KALABALIĞA
HİTABEN
KONUŞMA
YAPTIĞI,KALABALIK İÇİNDEN "BİJİ BERXWEDANA ZİNDANA(YAŞASIN
ZİNDANLARIN DİRENİŞİ)PANKARTINI AÇTIKLARI.
SAAT:15.57' DE YANINDA BULUNAN M. K. , X BAYAN, X 1 BAYAN İLE
BİRLİKTE BULUNDUĞU YERDEN ARACINA BİNEREK AYRILDIĞI,
SAAT: 16.12' DE
PLAKA SAYILI ARAÇ İLE İL MERKEZİNE
GELDİĞİ TESPİT EDİLMİŞTİR.
S. A. CMK m.140 kapsamındaki tespitleri ile ilgili olarak savunmasında :
"...Görüşme yaptığım M. K. isimli şahsı tanıyorum. Kendisi TUHAYDER'dedir. Böyle
bir komisyon yoktur, olmayan bir şeyin başkanıda yoktur. Biz tamamen tutuklu yakınlarına
yardım etmekteyiz. Başka bir amacımız yoktur.
...Ben ailemi görmek amacı ile İstanbul iline gittim...
Beni M. K. karşılamış olabilir. Ancak şu anda tam olarak hatırlamıyorum. Taksi
çağırıpta eve gitmiş olabilirim...",şeklinde anlatımda bulunmuştur.
TESPİT-111/04/2019 günü Saat:09.43.07’ de Melike AYDIN isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, kendisi ile aynı dosya kapsamında bulunan Ruken DEMİR(T.C.
Kimlik No:
) adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan Ruken DEMİR isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :

RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
12/04/2019 günü Saat:13.37.40’ de M. A.
isimli hedef şahsın
kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, E. D. (Adres:
) adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
12/04/2019 günü Saat:14.58.57’ de Melike AYDINisimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No: )isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı
telefonunu, S. Ü. adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını
kullanan ve kendisine S.
olarak hitap ettiği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :

MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
12/04/2019 günü Saat:15.14.25’ de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, N. K. (Adres:
) adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine N. olarak hitap ettiği bir erkek şahıs arayarak Türkçe
olarak yaptıkları görüşmede;
N. :
MELİKE
:
N. :
MELİKE
:
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
12/04/2019 günü Saat:15.48.16’ de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, S. A. adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve
kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
X BAYAN :

MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
15/04/2019 günü Saat: 16.40.12’ de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, H. T. (T.C. Kimlik No:
) adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine HEDİYE olarak hitap ettiği bir kadın arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. : :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. : :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :

H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike Aydın isimli hedef şahıs ile yukarıda isim ve GSM numaralı yazılı bulunan
şahısların görüşmelerinde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan
ve ilimiz ile çevre il ve ilçelerde çeşitli cezaevlerinde bulunan tutuklu/hükümlü mensuplarının,
halen İmralı cezaevinde müebbet hapis cezası ile hükümlü olan PKK/KCK terör örgütü
elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek açlık grevine
başladıkları, açlık grevi ile ilgili tutuklu/hükümlü mensuplarının durumlarını ve aileleri ile
irtibatlarını sağladıkları, tutuklu/hükümlümensuplarının durumları ve aileleri ile irtibatlarından
hedeflerinin tutuklu hükümlü mensuplarınındışarda sokak eylemlerine başlamaları ve kaos
ortamı yaratmaları, tutuklu/hükümlü mensuplarının da çeşitli cezaevlerinde organize bir şekilde
isyan ayaklanmaları başlatarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi insanını katlettiğini
Avrupa ülkelerine anlatarak Türkiye CumhuriyetiDevleti ve yöneticileri ile güvenlik güçlerini
itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyet yürüterek organize bir şekilde çalıştıkları, faaliyetlerini
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan basın yayın kuruluşlarına aktardıkları
görüşmelerinden değerlendirilmiştir.
TESPİT-229/04/2019 günü Saat: 14.14.23’ de Melike AYDIN simli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. Y. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonunu, A. Y. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve
A. olarak hitap ettiği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
06/05/2019 günü Saat: 13.06.50’ de Melike AYDINisimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, T. A. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine isim
olarak hitap etmediği bir kadın şahıs arayarakTürkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :

X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
06/05/2019 günü Saat: 20.26.32’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, S. T. İ. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine
SEVGİ olarak hitap ettiği bir kadın şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :

MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike Aydınisimli hedef şahıs ile yukarıda isim ve GSM numaralı yazılı bulunan
şahısların görüşmelerinde, kendisinin Jinnews Muhabiri olduğunu belirttiği ve belirtilen
basın/yayının PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve terör örgütünün talimatları
doğrultusunda hareket ederekhaber yaptığı, ayrıca PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve
faaliyet yürütürken yakalanan ve ilimiz ile çevre il ve ilçelerde çeşitli cezaevlerinde bulunan

tutuklu/hükümlü mensuplarının, halen İmralı cezaevinde müebbet hapis cezası ile hükümlü
olan PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde tecrit uygulandığını bahane
ederek açlık grevine başladıkları, açlık grevi ile ilgili tutuklu/hükümlü mensuplarının
durumlarını ve aileleri ile irtibatlarını sağladıkları, tutuklu/hükümlümensuplarının durumları ve
aileleri ile irtibatlarından hedeflerinin tutuklu hükümlü mensuplarınındışarda sokak
eylemlerine başlamaları ve kaos ortamı yaratmak olduğu, haber yapmaya çalıştıkları konuları
terör örgütünün isteği üzerinefaaliyet yürüterek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını
yapan basın yayın kuruluşlarına aktardıkları görüşmelerinden değerlendirilmiştir.
TESPİT-307/05/2019 günü Saat: 16.10.09’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde bulunduğu sırada
kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, B. C. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın
şahıs tarafındanaranarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
B. :
MELİKE :
B. :
MELİKE :
B. :
MELİKE :
B. :
MELİKE :
B. :
MELİKE :
C. :
MELİKE :
D. :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan ve ilimiz
Menemen R Tipi Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlü mensuplarının, halen İmralı cezaevinde
müebbet hapis cezası ile hükümlü olan PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’
a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek açlık grevine başladıkları, açlık grevi ile ilgili
tutuklu/hükümlü mensuplarının yakınları Menemen İlçesi Hatundere de bulunan R Tipi cezaevi
önünde toplanarak sözde açlık grevi ile ilgili basın açıklaması yapacakları sırada
tutuklu/hükümlü yakını H. Y. (T.C.No:
)isimli şahsın PKK/KCK terör
örgütünü öven ve yücelten sloganlar atması nedeniyle hazırlanan dosyası İlgili Cumhuriyet
başsavcılığına gönderilmiştir.
Melike AYDINisimli hedef şahıs baz istasyonunda basın açıklaması yapılan yerin
yakınında bulunduğu sırada, B. C. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan kadınla yaptıkları görüşmede, PKK/KCK terör
örgütü ve yöneticilerinin propagandasını yapan şahıs/şahısları sahiplenerek avukat temini
yaptıkları, görüşmelerinden ve baz istasyonu incelemelerinden değerlendirilmiştir.

TESPİT-409/05/2019 günü Saat: 10.21.10’ da Melike AYDINisimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli
şahıs
adına
kayıtlı
0
numaralı telefonu ile, A. A. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadını arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :

MELİKE : T
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
10/05/2019 günü Saat: 12.23.44’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde bulunduğu sırada,
kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, K. T. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine KEREMolarak hitap ettiği bir erkek
şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :

K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahıs ile yukarıda GSM numaraları yazılı bulunan kadın ve
K. isimli şahıslar ile yaptıkları görüşmelerde PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet
yürütürken yakalanan tutuklu/hükümlü mensuplarının, PKK/KCK terör örgütü elebaşısı
Abdullah ÖCALAN’a sözde tecritin uygulandığını bahane ederek sözde tecritin kalkacağı
zamana kadar açlık grevine girdikleri, Melike AYDIN isimli şahıs ile görüştüğü şahıslarında
koordine yaptıkları, dışarıdan da bazı şahısları tespit ederek bu şahısların da dışarıda sözde açlık
grevine başlatıldığı, yine Melike AYDIN isimli hedef şahsın Manisa iline de giderek açlık
grevlerini koordine ederek PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan Jinnews sitesine
ulaştırdığı görüşmelerinden değerlendirilmiştir.
TESPİT-515/05/2019 günü Saat: 12.42.51’ de Melike AYDIN isimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde bulunduğu sırada,
kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, A.
Ç. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine AHMET olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :

15/05/2019 günü Saat: 13.46.03’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde
bulunduğu
sırada,kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, A. Ç. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan ve kendisine A. olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
15/05/2019 günü Saat: 13.52.39’ da Melike AYDIN isimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde bulunduğu sırada,
kullanmış olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, A. Ç. adına
kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine A.
olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :
A. :
MELİKE :

A. :
MELİKE :
A. :
15/05/2019 günü Saat: 21.18.31’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs baz istasyonunda
“
”adresinde bulunduğu sırada, kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, K. T. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve
kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahıs arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE : T
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :

X ERKEK :
15/05/2019 günü Saat: 21.21.07’ de Melike AYDINisimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, K. T. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahıs arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE : S
X ERKEK :
MELİKE : T
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
X ERKEK :
MELİKE :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDINisimli şahsın baz istasyonunda Manisa ili ve ilçelerinde bulunduğu sırada
görüşmüş olduğu şahıslar ile sözde dil komisyonları adı altındafaaliyet yürüttükleri, sözde dil
komisyonlarının Manisa ilinde yerleri tespit edilemeyen çeşitli ilçelerdeki yerlerde Aveste Dil
kurumlarıadı altında gerçekleştirildiği, hedeflerinin Aveste Dil kurumuadı altındaki
faaliyetlerini Türkiye geneline yayarak Türkçe eğitimi hiçe sayıp bunun yerine Türkiye
Cumhuriyeti Devletini bölmek ve kendilerinin belirledikleri şekilde Kürtçe yi sözde Kürdastan’
ın resmi bir Devletin dili gibi göstermek olduğu, faaliyetlerinin PKK/KCK terör örgütü
yöneticilerinin talimatları ile olduğu, Sözde Kürdistan’ ın kurulması ve Kürtçe’ nin ana dil
olması ile ilgili örgüt yöneticilerinin talimatları olduğu bilinmektedir,
Melike AYDIN isimli hedef şahsında talimatlar doğrultusunda hareket ettiği,
faaliyetlerini Whatsap üzerinden bazı sorumlular ile paylaştığı değerlendirilmiştir.
TESPİT-621/05/2019 günü Saat: 15.20.08’ de Melike AYDINisimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonunu, H. Ü. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine H.
olarak hitap ettiği bir erkek şahıs arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
H. :
MELİKE : Alo
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :

MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. : :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
:
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike
AYDINisimli
şahıs
ile
HARBİisimli
şahısların
yaptıkları
görüşmelerde,PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan
tutuklu/hükümlü bir şahsın PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde tecrit
uygulandığını bahane ederek avukatları ile görüştürüleceği zamana kadar açlık grevine girerek
durumunun kötü olduğunu ve açlık grevindeki tutuklu/hükümlünün yeri tespit edilemeyen bir
hastaneye kaldırıldığı, Melike AYDINisimli şahsın da açlık grevindeki tutuklu/hükümlü ve
ailesi ile irtibat içinde olarak sözde sahiplenerek, tutuklu/hükümlü ve ailesinin güvenini
kazandığı ve tutuklu/hükümlü şahsın cezaevi çıkışında PKK/KCK terör örgütüne tekrar
kazandırmak amaçlı faaliyet yürüttüğü, faaliyetlerinin sözde KCK sözleşmesi dış
Koordinasyon içeriğinde yazılan hususlar olduğu ve buna bağlı faaliyet yürüttüğü
değerlendirilmiştir.
TESPİT-7-

26/05/2019 günü Saat: 16.27.10’ da Melike AYDIN isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, K. Ç. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve
kendisine L.
olarak hitap ettiği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE
:
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE
:
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
, şeklinde görüştükleri,
26/05/2019 günü Saat: 16.34.20’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı telefonu ile,
K. Ç. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine L.
olarak hitap ettiği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
L. :
MELİKE :
L. :

MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :
L. :
MELİKE :

:

:

L.

: , şeklinde görüştükleri,

27/05/2019 günü Saat: 00.43.31’ de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A.
(T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonunu, H. Ü. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını
kullanan ve kendisine H.
olarak hitap ettiği bir erkek şahıs arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
H. :
MELİKE :
27/05/2019 günü Saat: 11.53.31’ de Melike AYDIN isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, H. Ö. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadını arayarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :

X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :
X BAYAN :
MELİKE :

, şeklinde görüştükleri,

27/05/2019 günü Saat: 18.49.35’ de Melike AYDINisimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y.
A.
(T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonu ile, H.
Y.
adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine T.
olarak hitap ettiği bir kadını
arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :

MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
MELİKE :
T. :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDINisimli hedef şahıs, 26/05/2019 günü Saat: 16.27.10’ da ve 26/05/2019
günü Saat: 16.34.20’ de K. Ç. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan LEYLA isimli kadınla,
27/05/2019 günü Saat: 00.43.31’ de H. Ü. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan H. isimli şahısla,
27/05/2019 günü Saat: 11.53.31’ de H. Ö. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullananbir kadınla,
27/05/2019 günü Saat: 18.49.35’ de H. Y. adına kayıtlı 0
numaralı
GSM
hattını kullanan T. isimli kadınla yaptıkları görüşmelerde, PKK/KCK terör örgütü adına
örgütün kırsal alanında ve ilimize gelerek kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine
yönelik silahlı ve bombalı eylem ve faaliyet yürütürken bir kısılarının silah ve mühimmatları
ile birlikte ilimizde ve diğer illerde yakalanan tutuklu/hükümlü mensuplarının PKK/KCK terör
örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde tecrit uygulandığını bahane ederek ailesi ve
avukatları ile görüştürüleceği zamana kadar açlık grevine girdikleri, açlık grevine girenlerin
Kırıklar F tipi ve Aliağa Şakran cezaevinde tutuklu/hükümlü oldukları, tutuklu/hükümlü olan
şahısların bir kısmının Müebbet hapisli oldukları, bir kısmının ise mahkemelerinin devam ettiği,
Melike AYDINisimli şahsın da açlık grevindeki tutuklu/hükümlü ve ailesi ile irtibat içinde
olarak sözde sahiplenerek, tutuklu/hükümlü ve ailesinin güvenini kazandığı ve tutuklu/hükümlü
şahısları cezaevi çıkışlarında PKK/KCK terör örgütüne tekrar kazandırmak amaçlı faaliyet
yürüttüğü, yineTürkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalan
yanlış haberleri yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yurt dışından yayın yapan
haber sitelerine gönderdiğifaaliyetlerini PKK/KCK terör örgütü sorumlularının talimatlarına
göre gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
TESPİT-822/06/2019 günü Saat: 10.40.36’ da Melike AYDIN isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı telefonu ile,
Avukat A. A. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine KIZBEŞ olarak hitap
ettiği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :

K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
K. :
MELİKE :
edilmiştir.

,

şeklinde

görüştükleri

tespit

TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahısla Avukat A. A. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan K. isimli kadının yaptıkları görüşmelerde
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalan yanlış haberleri
yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yurt dışından yayın yapan haber sitelerine
gönderdiği faaliyetlerini PKK/KCK terör örgütü sorumlularının talimatlarına göre
gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
TESPİT-902.07.2019 günü Saat: 12.16.59’ da Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına
kayıtlı 0
numaralı telefonunu, N.
B.
adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine N. olarak hitap ettiği bir kadın şahıs arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :

MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
MELİKE :
N. :
, şeklinde görüştükleri tespit edilmiştir.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahıs ile, N. B. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan NERİMAN isimli kadınla yaptıkları
görüşmelerde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürütürken yakalanarak ilimiz Şakran
Kapalı Ceza İnfaz kurumunda tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ile ilgili bir
görüşme olduğu, görüşme içeriğinde örgüt mensuplarının bulunduğu koğuşlar içerisinde
yapılan aramadan bahsettikleri ve bu olayı hedef şahıs Melike AYDIN aracılığı ile terör örgütü
güdümü ve talimatları doğrultusunda yayın yapan mecralarda haberleştirmek amacı
ileyapıldığı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalan
yanlış haberleri yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yurt dışından yayın yapan
haber sitelerine gönderdiği faaliyetlerini PKK/KCK terör örgütü sorumlularının talimatlarına
göre gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
TESPİT-1005.08.2019 günü Saat: 16.17.22’de MELİKE AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı telefondan,
. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine isim ile hitap
etmediği X KADIN şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :

MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN : ....
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :

X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN
:
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :

MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
X KADIN : Tamam
MELİKE AYDIN :
X KADIN :
MELİKE AYDIN :
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
MELİKE AYDINisimli hedef şahıs ile,
adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine isim ile hitap etmediği X KADIN’ın yaptıkları
görüşmede;
X KADIN olarak geçen şahsın ilimiz Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
tutuklu/hükümlü olarak bulunan B. A. isimli şahsın görüşçüsü olduğu, bu şahıs ile yapmış
olduğu görüşmede Aliağa kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu/hükümlü olarak bulunan
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının durumları ile ilgili bilgi aldığı, cazaevi yönetimi
tarafından yapılan aramalar ile ilgili olarak hedef şahıs Melike AYDIN’a bilgi aktardığı. Melike
AYDIN aracılığı ile ise bu konuları terör örgütü güdümü ve talimatları doğrultusunda yayın

yapan mecralarda haberleştirmek amacı ile MELİKE AYDIN’a ilettikleri, hedef şahısında
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalan yanlış haberleri
yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yurt dışından yayın yapan haber sitelerine
gönderdiği faaliyetlerini PKK/KCK terör örgütü sorumlularının talimatlarına göre
gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
TESPİT-1113.08.2019 günü Saat: 13.41.08’ da Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı telefonu ile,
A. A. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği
bir kadın şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN :
MELİKE :
X KADIN : Sağolun, şeklinde görüştükleri tespit edilmiştir.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDINisimli hedef şahıs ile, A. A. adına kayıtlı 0 numaralı GSM hattını
kullanan kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadınla yaptıkları görüşmelerde PKK/KCK
terör örgütü adına faaliyet yürütürken yakalanarak tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt
mensuplarının ziyareti ile ilgili bir görüşme olduğu, hedef şahıs Melike AYDIN’ın terör örgütü
güdümünde güdümü ve talimatları doğrultusunda yayın yapan mecralarda sözde muhabir
olduğu ve cezaevinde bulunan terör örgütü mensuplarının aileleri ile röportajlar yaparak
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve yetkililerini itibarsızlaştırmaya yönelik yalan yanlış haberleri
yaparak PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yurt dışından yayın yapan haber sitelerine
gönderdiği faaliyetlerini PKK/KCK terör örgütü sorumlularının talimatlarına göre
gerçekleştirdiği değerlendirilmiştir.
TESPİT-1217/08/2019 günü Saat: 15.09.29’da MELİKE AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı telefondan,
aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan Ruken DEMİR (T.C. Kimlik No:
)isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
RUKEN :Alo
MELİKE :Napıyon RUKEN

RUKEN :Teşekkür ederim sağol sen nasılsın
MELİKE :İyidir valla ne olsun ya bu akşam şeye gidilecek biliyorsundur belki
RUKEN :Nereye
MELİKE :EE KAZDAĞLARINA YARIN DA EYLEM VAR
RUKEN :Hı hı
MELİKE :EE KİM GELECEK SİZDEN BEN ŞU ANDA
RUKEN :BİZDEN ZATEN İKİ MUHABİR ORADA
MELİKE :HE ORDA KİM ORDA
RUKEN :ESRA İLE ZEVO
MELİKE :HE İYİ TAMAM O ZAMAN
RUKEN :BİZİM İKİ MUHABİRİMİZ ORADA
MELİKE :İYİ TAMAM BEN O ZAMAN ŞEY SORDUDA O YÜZDEN HE TAMAM
RUKEN :Tamam çok teşekkür ederiz
MELİKE :Haydi görüşürüz
RUKEN :Kolay gelsin
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahsın; 17/08/2019 günü Saat: 15.09.29’da 17/08/2019
günü Saat: 15.09.29’da Ruken DEMİR isimli şahısla yapmış olduğu görüşmeden:
PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör örgütünün propagandasını
yapan sözde haber ajanslarında muhabir olan Melike AYDIN’ın son dönemde ülke gündemi
meşgul eden Kaz Dağları bölgesindeki altın madeni arazisinde yapılan ağaç kesimi ile alakalı
yalan-kurgu haber yapması için bölgede muhabir olarak görevlendirildiği, burada bulunan
sıradan doğa aktivistleri ile yerel halkı kullanarak kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, Gezi Olayları
benzeri bir kalkışmaya ön ayak olması için kurgu haber yapılması yönünde talimat aldığı
değerlendirilmiştir.
TESPİT-1323/08/2019 günü Saat: 14.25.45’de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı telefondan aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan Ruken DEMİR (T.C. Kimlik
No:
)isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :

RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
23/08/2019 günü Saat: 16.25.48’de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0 numaralı hattı arayan
aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan Ruken DEMİR (T.C. Kimlik No:
)isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
MELİKE :
RUKEN :
adi görüşürüz
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahsın; 23/08/2019 günü Saat: 14.25.45 ve Saat:

16.25.48’de aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan olan Ruken DEMİR (T.C. Kimlik No:
) ile Türkçe olarak yapmış olduğu görüşmelerden;
PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör örgütünün propagandasını
yapan sözde haber ajanslarında muhabir olarak faaliyet yürüten Melike AYDIN ve Ruken
DEMİR’in Cezaevinde bulunan ve Terör örgütü mensup ve yandaşlarınca HASTA
TUTSAKLAR olarak nitelendirilen hasta Tutuklu/Hükümlü örgüt mensupları hakkında haber
yapmak amacıyla Ege Bölgesi cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütü
mensupları hakkında bilgi topladığı, elde ettiği bilgiler ile <sözde> cezaevi koşullarının kötü
olduğu, devletin hasta tutuklu/hükümlülerin tedavilerini yaptırmadığı, hastaları ölüme terkettiği
şeklinde yalan-kurgu haber yaparak kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, kamuoyunun
hükümet/devlet üzerinde kuracağı baskı ile terör örgütü mensuplarının tahliye edilmesini
sağlamayı hedeflediği, şahısların bu faaliyetlerinin sözde KCK’nın Sosyal Alan/Cezaevleri Dış
Koordinasyon yapılanması içerisinde olduğu ve sözde KCK sözleşmesinde detaylı olarak
belirtildiği şekilde faaliyet yürüttükleri değerlendirilmiştir.

TESPİT-1409/09/2019 günü Saat: 19.44.41’de Melike AYDIN isimli hedef şahsın kullanmış
olduğu kardeşi Y. A. (T.C.Kimlik No:
)isimli şahıs adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını arayan S. K. P. adına kayıtlı 0
numaralı GSM hattını kullanan S.
K. isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :

S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
S. :
MELİKE :
, şeklinde görüştükleri tespit edilmiştir.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Melike AYDIN isimli hedef şahsın; 09/09/2019 günü Saat: 19.44.41’de S. K. P. adına
kayıtlı 0 numaralı GSM hattını kullanan S. K. isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları
görüşmeden:
PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör örgütünün propagandasını
yapan sözde haber ajanslarında muhabir olarak faaliyet yürüten hedef şahsın bu faaliyetleri
nedeniyle Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak suçundan ceza aldığı ve hükmün
açıklanmasının geriye bırakıldığı, S. K. isimli şahsın bu nedenle hedef şahsı aradığı,
görüşmenin son bölümünde HAH ŞEY Mİ DİDAR GÜL TKM'DEN EVET TKM'DEN
şeklinde yer alan olayın:
PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, müzahir kitle ve
yandaşlarına verebileceği talimatlar ile akabinde gerçekleşmesi olası eylemlerin deşifre
edilebilmesi ve mümkünse engellenmesi, bu talimatlar doğrultusunda ülkemizde meydana
gelen olaylar ve İlimiz genelinde yaşanan olayların interaktif ortamda ne tür yankılanmalarının
bulunduğu gibi hususları tespiti, gerektiğinde tedbir alınması ve/veya yasal işlemler için adli
makamlara suç duyurusunda bulunmak amacıyla açık kaynaklar üzerinde yürütülen
çalışmalarda;
https://ozgurmanset.net/skm-uyesi-didar-gul-kacirilmakistendim/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook&fbclid=IwAR2jcR7mDjmKlONxz4c
Ecy0WCSozOOUlCk-eKbHdq4BU5p1D5lVvCn7oly8 link adresinde 9 Eylül 2019 tarihinde
yapılan paylaşımın;
İZMİR – SKM Genel Meclisi üyesi Didar Gül,6 Eylül’de kendisine yönelik kaçırılma
girişiminde bulunulmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sokakta kadın mücadelesi

vermeye devam edeceğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
İzmir’de Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) Genel Meclis üyesi Didar Gül, 6 Eylül’de
Karşıyaka ilçesinde bulunan Mavişehir İzban önünde Lacivert renkli TOFAŞ markalı bir araç
içindeki kişi tarafından kaçırılmak istendiğini açıkladı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir
Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen Gül’e, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist
Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyeleri ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri destek
verdi.
‘SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Basın toplantısında söz alan ESP Meclis Üyesi (PM) üyesi Gülcan Taşkıran, üyelerine
yönelik yapılan kaçırma girişiminin içinde bulundukları politik ortamdan bağımsız olmadığını
söyledi. Türkiye’nin 4 bir yanında kadınların katledildiğini hatırlatan Taşkıran, “Kadın
cinayetleri ve kadınlara yönelik saldırılar devam ediyor. Kayyum atamaları yapıldı. Böyle bir
dönemde sosyalist bir kadın yoldaşımızın kaçırılması tesadüf değildir. Sokakta mücadelesini
veren bunun için hesap soran kadınlara dönük tutuklama, gözaltı ve kaçırma girişimleri
yaşanıyor. Bunları bağımsız olarak ele almamak gerektiğini düşünüyoruz. Bu baskılar bizi
yıldıramayacaktır. Biz SKM olarak da ESP olarak da politik mücadelede kadınların sokakta sesi
olmaya devam edeceğiz. Sistemden kaynaklı ezilen sömürülen yok sayılanların yanındayız”
diye konuştu.
‘DAHA ÖNCE DE MARUZ KALDIM’
Kaçırılmaya çalışılan Gül ise, önünün bir araçla kesilerek kendisine taciz girişiminde
bulunulduğunu söyledi. Tacize sessiz kalmayarak tepki gösterdiğini belirten Gül, yaşadıklarını
şöyle anlattı: “İriyarı sakalı ve güneş gözlüklü biri beni zorla arabaya bindirmek istedi.
Bağırmanın üzerine hemen arabaya binip uzaklaştı. Ben daha önce defalarca bu durumu
yaşadım. 2 yıl önce de Ankara’da faşistler tarafından defalarca tehdide maruz kaldım. Gece
aranıp ‘Nerede olduğunu biliyoruz, geleceğiz’ diye tehdit ettiler. Yoldaşlarım kaçırıldı.
Türkiye’nin tarihi kaçırmaların ve kayıpların tarihidir. Yaşananlara rağmen yıllardır
susmayacağımızı ve alanlarda olmaya devam edeceğiz. Yapılanları Ankara’da, İzmir’de ve
Kürdistan’da tanıyoruz ve tüm bu zorla alıkonulmalara rağmen sokakta olduk. Bundan sonra
da sokakta olmaya, devrimci faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz” dedi.
İHD Şube üyesi Ayşenur Kizeroğlu da dernek olarak bu tarz başvurularla sürekli
karşılaştıklarını hatırlatarak, yapılanlara karşı sessiz kalmayacaklarını ve dayanışma içinde
olacaklarını dile getirdi.
Gül, basın toplantısını ardından savcılığa suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.
Haber/Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı
Şeklinde olduğu;
Hedef şahsın yapmış olduğu bu haber ile PKK/KCK terör örgütünün hedef ve stratejisi
doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin saygınlığını
zedelemek ve terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini meşru göstermek amacıyla Türkiye
Cumhuriyeti Devletinin Kadın Haklarına saygı göstermediği, son dönemde yaşanan kadınlara
yönelik şiddet olaylarının Devletin ve Güvenlik Güçlerinin bilgisi dahilinde
yapıldığı/yapılacağı, bahse konu olayın faillerinin güvenlik görevlileri olduğu yönünde
kamuoyu oluşturmayı hedeflediği değerlendirilmiştir.
3-EGE TUHAY DER DERNEĞİ,GİZLİ TANIK ANLATIMLARI,EMNİYET DİĞER
TESPİTLERİ DOĞRULTUSUNDA PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE KCK
SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN CEZAEVİ DIŞ KOORDİNASYON İRTİBATI:
Ege Tuhay-der İsimli Dernek İle İlgili Tanzim Edilen Araştırma-arama Tutanakları :

***PKK/KCK terör örgütünün gerçekleştirilen 10. Kongresinde; Zindanlara ilişkin
olarak terörist başının duruşunun direniş çizgisi olarak görülmesi ve terörist başının
çözümlemelerinin ve değerlendirmelerinin esas alınması kararlaştırılmıştır. Aynı kongrede
alınan kararlar doğrultusunda KCK yapılanmasına gidildiği,KCK sistematiği içerisinde cezaevi
faaliyetlerini "Cezaevi Komiteleri"adı altında sürdürdüğü, bu yapılanma çatısı altında
oluşturulan alt birimlerle ülke genelinde bulunan birçok cezaevinde hem iç hem de dış iletişim
ağı oluşturulduğu ve örgütsel yapının devamlılığının sağlamaya çalışıldığı,
Bu Cezaevi Komitelerinin iç ve dış koordinasyon olarak ikiye ayrıldığı, cezaevlerinde
bulunan
yapılanmayı ifade eden İç Koordinasyonun; Koğuş Sorumlusu, Cezaevi Sorumlusu ve
Cezaevleri Genel Sorumlusu olmak üzere hiyerarşik olarak üç aşamalı bir yapılanma
çerçevesinde faaliyet gösterdiği, cezaevlerinde iç koordinasyonun altında bölge
yapılanmalarının bulunduğu ve bu bölge yapılanmalarının her birinin yine Alan (Cezaevi)
Yönetimi adı altında yapılanmaya gittiği,alan yönetimi altında da Oda Yönetimi ve Komiteler
olmak üzere yapılanarak, terör örgütü üyelerinin tüm cezaevi hayatlarını disipline altına alacak
bir yapı oluşturdukları,
Cezaevi komitelerinin üst örgütlenmesi olan Dış Koordinasyonun ise örgüt ile cezaevi
arasındaki iletişimi sağlayan ve cezaevi örgütlenmesinin politikasını belirleyen birim olduğu,
terör örgütünün cezaevi çıkışlılarla örgüt kadroları arasında yaşanan hizipleşmeyi aşabilmek ve
cezaevinden çıkanları örgüt kadrolarına yeniden çekebilmek için cezaevi içindeki örgütlenmeyi
kontrol altında tutabilen,maddi/hukuki/örgütsel açıdan kendisine bağımlı kılan, mahkûmların
aileleri/değer aileleri ile yakın temas kurabilen ve tüm bunların ötesinde cezaevi örgütlenmesini
KCK sistematiğine/örgüt yönetimine ve teröristbaşına mutlak bir bağlılık ile bağımlı hale
getirmek amacıyla örgüt yönetimi ile cezaevi içi örgütlenmesi arasında bir birim olarak kurulan
Dış Koordinasyon biriminin:
Tutuklu/hükümlü yakınlan/dernekleri/avukatlan ile örgütün genel amaçlan
doğrultusunda iletişim halinde olunması, ailelerin örgütle olan iletişiminin sürdürülmesi veya
örgütle iletişimin güçlendirmek amacıyla temaslar gerçekleştirilmesi (bu kapsamda ailelerin
maddi ihtiyaçlarının karşılamak);
Örgütün kongre/konferans vb. toplantılannda cezaevi yapılanmasının temsil edilmesi,
alınan kararlarda cezaevi ile ilgili konular hakkında görüş beyanında bulunulması ve alınan
kararlann İç Koordinasyon'a aktanlması;
Örgüt üst yönetiminin dönemsel talimatlan/eylem talimatlan (açlık grevleri/ölüm
oruçları/ isyan vb.)ile takip edilmesi istenilen örgütsel dokümanlann(özellikle terörist başının
savunmaları/kitapları/avukat görüşmeleri/mektupları gibi) çeşitli yol ve yöntemler
kullanılarak cezaevi sorumlulanna iletiminin sağlanması;
Ölüm orucu gerçekleştirecek alan yönetimlerine gerekli onayın ve iznin verilmesi;
Dış irtibatın sağlanabilmesi için avukatlann, tutuklu/hükümlü yakınlannın iletişim
kuryesi olarak aktif şekilde kullanılması, iletişimin sağlanabilmesi için cezaevi görevlilerine
baskı oluşturulması,cezaevi sorumlulanna çeşitli iletişim araçlannın (telefon gibi) temin
edilmesi ve aktanlmasmı sürecinde dış koordinasyonun sağlanması;
"DEĞER AİLELERİ"adı altında tutuklu/hükümlü ailelerini örgütleyerek, kitlesel
eylemler/kampanya faaliyetleri/yerel-genel seçim çalışmalan/kırsal-KCK/TM'deki eleman
ihtiyacının
karşılanması gibi alanlara kanalize edilmeleri;
Cezaevi Alan Yönetiminin belirlenmesi, bölge ve genel sorumlulann belirlenmesinde
üst yönetimin izni/onayı dâhilinde İç Koordinasyon ile koordineli şekilde gereken

düzenlemelerin yapılması;
Cezaevinden çıkan örgüt üyelerini örgüt kadrolan içerisinde uygun görülen yapılara
kanalize edilmesi,bu kapsamda gerek kırsal kadronun gerekse KCK/TM ve Dış
Koordinasyonun eleman ihtiyacına belirli ölçüde destek sağlanması yönünde faaliyet
yürüttüğü,
Dış Koordinasyonun PKK/KCK terör örgütünün cezaevi örgütlenmesi içerisinde üst
yapılanma olduğu ve cezaevleri ile ilgili genel politikaları şekillendirdiği, çeşitli dernek
oluşumları ile bu faaliyetlerini mahkûm aileleri üzerinde daha etkili hale getirmeye çalıştığı
değerlendirilmiştir.
Ayrılan İzmir CBS 2019/14715 sayılı dosya şüphelilerinden olan ve İzmir 22.ACM.
2019/134 Esas sayılı dosya kapsamında yargılanan H. T. (TC ) 'in 12/12/2018 tarihinde
emniyette verdiği beyanında:"...Ayrıca Daha Evvel Tutuklu Hükümlü Aileler Derneği
Üyesiydim.kardeşim Tutuklu Olduğundan Dolayı İdi. Şuan Bu Dernek Kapandı. Ege Tuhay
Der İsimli Ege Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma Derneği İsmi İle Aynı Dernek
Devamında Dernek Kurduk Ve Bu Derneğin Kurucu Üyesiyim. Benim İle Birlikte 7 Kişi
Kurduk Selma Altan İle Birlikte Abdulkadir Aydın Benim Tanıdığım Kişilerdir. Diğerlerini İsim
Olarak Bilirim Ve Sima Olarak Tanırım...Görüşme içeriğini hatırlamıyorum.Telefonda
görüştüğüm konu cezaevinden çıkmış kişilerin yakınları olmadığında yardım etmek adına
kendilerine yardımcı oluyoruz. Görüşmemde geçen Selma, ifademde beyan ettiğim benim ile
birlikte EGE TUHAYDER derneği kurucularından olan S. A.'dır.Kendisi daha evvelki
derneklere üyeliği yoktu ancak o tarihlerde cezaevlerine bakıyordu. Biz cezaevlerine arkadaşlar
olarak gidip geliyoruz. Kendisi de cezaevlerinde ziyaret etmek amaçlı gider gelir. Bu
ziyaretlerde S. A.'ın kimi ziyarete gelip gittiğini bilmiyorum. Ailesinden tutuklu veya hükümlü
yoktur. Bu ziyaretlerde cezaevinden çıkmış olanlar oluyor onlara manevi anlamda ailelerine
teslim etmek aracı olma noktasında çıkanları aileleri ile buluşturup teslim ediyoruz... kim
olduğunu hatırlamıyorum ancak cezaevinde yatmakta iken çıkmış biri olabilir bu kişi ile ... 'nin
neden görülmeye çalıştığını hatırlamıyorum. Bu görüşmede S. A. şahsın ailesine ulaşmak adına
bir kısım görüşmeler yapıp bir şekilde irtibat sağlatmak adına girişimde bulunmuş, şeklinde
cevap vermiştir.
Emniyet araştırmalarında:
H. T. 'in ifadesinde TUTUKLU HÜKÜMLÜ AİLELER DERNEĞİ olarak geçen
derneğin,<sözde> KCK Sözleşmesi paralelinde kurulan DTK (Demokratik Toplum
Kongresi)'nın bileşenlerinden olan ve PKK/KCK Terör Örgütünün amacı ve stratejisi
doğrultusunda faaliyet yürüten TAYDDER (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yakınları
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) isimli yapı olduğu ve terör örgütü ile olan irtibatı
nedeniyle 23.07.2016 tarihli ve 667 Sayılı KHK kapsamında faaliyetlerine son verildiği tespit
edilmiştir.
KHK ile kapatılan TAYDDER'in yerine kurulduğu ve aynı paralelde faaliyet yürüttüğü
ifade edilen EGE TUHAY-DER isimli dernek ile ilgili DERBİS kayıtlarında yapılan
incelemede:
Uzun adının EGE TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ AİLELERİ İLE YARDIMLAŞMA
DERNEĞİ; kısa adının ise EGE TUHAY DER olduğu, 28.08.2018 tarihinde
sayılı yerde adres gösterdiği,dernek adına
herhangi bir taşınmaz veya araç kaydının bulunmadığı,
S. A. (TCKN: ) isimli şahsın Geçici Başkanlığında; H. T. (TC ), İ. A. (TC ), M. T.
(TC ), F. S. (TC ), A. A. (TC ) ve A. P. (T.C ) isimli şahıslar tarafından kurulduğu, kurucular
arasında yer alan S. A. , H. T. ve İ. A.'ın aynı zamanda kapatılan TAYD-DER isimli derneğe de
üye oldukları. Faal durumda olan derneğin hali hazırdaki Yönetim Kurulu Başkanı'nın A. E.

(TC )isimli şahıs olduğu, Yönetim Kurulu Asıl Üyelerinin, F. P. (TC ), R Y. (TC ), S. A. (TC ),
A. P. (T.C.
), V. Ö. (TC ), M. K. (TC ) ve A. T. (TC ) isimli şahıslar olduğu,
Bu bağlamda:
PKK/KCK Terör Örgütünün Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasının İlimizdeki
faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve önlenmesine yönelik İzmir CBS 2019/14715 sayılı
soruşturma kapsamında EGE TUHAY-DER isimli derneğin kurucuları ve mevcut Yönetim
Kurulu Üyeleri arasında bulunan S. A. (TC ), H. T. (TC ), İ. A. (TC ), M. T. (TC ), R. Y. (TC )
ve M. K. (TC ) isimli şahıslar ile S. B. (TC ), Ruken DEMİR(TC ), Melike AYDIN(TC ), H.
H. D. (TC ), M. G. (TC ) ve Ş. D. (TC ) isimli şahıslar hakkında ilgili Sulh Ceza
Hakimliklerinden alınan kararlar doğrultusunda C.M.K.nun 135. Maddesi kapsamında
İletişimin Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Tedbiri; S. A. , M. K. ve R. Y. isimli şahıslar hakkında
ayrıca C.M.K.nun 140. Maddesi kapsamında Teknik Araçlarla İzleme ve Kayda Alınması
Tedbiri uygulanmıştır.
Ayrıca soruşturma aşamasında İzmir CBS'ye müracaat ederek PKK/KCK terör örgütü
içerisinde Cezaevleri İç / Dış koordinasyon faaliyetleri yürüten şahıslar hakkında bilgi vermek
istediklerini beyan eden ve 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 58/2 "Tanık olarak
dinlenecek kişilerin kimliklerinin ortaya çıkması kendileri veya yakınları açısından ağır bir
tehdit oluşturacaksa; kimliklerinin saklı tutulması için gerekli önlemler alınır. Kimliği saklı
tutulan tanık, tanıklık ettiği olayları hangi sebep ve vesile ile öğrenmiş olduğunu açıklamakla
yükümlüdür.Kimliğin saklı tutulması için, tanığa ait kişisel bilgiler, Cumhuriyet Savcısı hakim
veya mahkeme tarafından muhafaza edilir." Maddesine istinaden kendilerine KOD isim
verilerek Cumhuriyet Savcılığımız tarafından alınan ifadelerde:
ŞİMAL (K) Gizli tanık ifadesinde; "Cezaevinde bulunan mahkûmlara TAYDER
Derneği üzerinden düzenli olarak para yatırılır.Bu mahkûmlardan aileleri il dışında olanların
ziyaret ve yol masrafları yine bu dernek tarafından karşılanmaktadır.",
POYRAZ (K) Gizli tanık ifadesinde;"...cezaevi içerisinde ve cezaevleri önünde
mahkum aileler tarafından organize edilen tüm eylemlerin (basın açıklaması, oturma eylemi
vb.) talimatlarının avukatlar/ziyaretçiler aracılığıyla ve İzmir Tutuklu ve Hükümlü Aileleri
Hukuk Yardımlaşma Derneği TUHAY - DER eski bilinen adıyla TAYDER isimli kuruluş
aracılığıyla iletildiğini",
KARAYEL (K) Gizli tanık ifadesinde; "Bunun dışında üç kişilik görüşçü lisesinde olan
ziyaretçilerden isimlerini S. A. , V. Ö. , N. A. , Ş. S. ,R. Y. , M. K. isimli şahıslardır. Bu şahısların
resimlerini görsem tanıyabilirim.
Özellikle bu şahıslar açlık grevi eylemleri zamanında cezaevlerine sıklıkla gelerek örgüt
talimatları doğrultusunda para yatırma,kuryelik yapma,örgüt ile bağlantıyı devam ettirme
faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.Bildiğim kadarı ile bu şahıslar sadece İzmir ili değil Ege
bölşesinde bulunan diğer cezaevlerine de sümektedirler.Bu şahısların cezaevine yatırdıkları
paralar Diyarbakır ilindenbir şahsa bazen banka üzerinden bazen de elden teslim
edilmektedir.Sonrasında bu paralar genellikle M. K. , R. Y. ve S. A. üzerinden
gerçekleşmektedir. Yukarıda isimlerini saydığım şahıslar bütün faaliyetlerini legal görünmesi
amacı ile kurulan EGE TUHAYDER isimli dernek kanalı ile yürütmektedirler.Bu demek
senellikle cezaevindeki mahkumların aile ziyaretleri ve basın açıklamaları organizeleri ile
ilgilenir. Ayrıca cezaevi ziyaretleri adı altında dernek üyeleri tarafından PKK/KCK terör örşütü
talimatları içeriye iletilir...",
DOĞAN (K) Gizli Tanık ifadesinde;"Açık görüşlere gelen R. Y.'un TAYDER isimli
dernek üzerinden faaliyet yürüttüğünü duydum. Cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülerin
yazmış olduğu kitapları, notlar ve benzeri dokümanları tahliye olan örgüt mensupları üzerinde
dışarıya çıkartıldığını duydum. R. Y. isimli şahsın ismini Ferneng olarak duyduğum İran ülkesi

vatandaşı olan bir hükümlünün geri iadesi için faaliyette bulunduğu, Ferheng isimli bu
hükümlünün kadro sözü verdiği ve tekrardan terör örgütüne katılacağını duydum." Şeklinde
anlatımlarda bulunmuşlardır.
Ayrıca R. Y. 'un KARAYEL (K) ve DOĞAN (K) Gizli Tanıklar tarafından; S. A. ile M.
K. ise KARAYEL (K) Gizli Tanık tarafından Fotoğraftan teşhis edilmişlerdir.
Ege Tuhay-der Arama Tutanağında:
Soruşturma Kapsamında Kurucusu Ve Yönetim Kurulu üyesi Olduğunuz Ege Tuhayder
İsimli Derneğin
Sayılı Adreste Yer
Alan Merkezinde İzmir 1. Sulh Ceza hakimliğinin 11.11.2019 Tarihli Ve 2019/5106 D.iş Sayılı
Arama Ve El Koyma kararına İstinaden 12.11.2019 Günü Saat: 06.40 Sıralarında Yapılan
Aramada görevlilerce:
1) (1-15 ) İle Numaralandırılan El Yazması/bilgisayar Çıktısı Örgütsel Dokümanlar,
2) (16) İle Numaralandırılan Üzerinde El Yazması Örgütsel Notlar bulunan İzmir Barosu
2019 Masa Takvimi,
3) (17) İle Numaralandırılan Mavi Renkli Şeffaf Kapaklı Dosyaya içerisinde Bulunan
Basına Ve Kamuoyuna 21.11.2018 İbaresi İle başlayan 2 Sayfa Örgütsel Doküman,
4) (18) İle Numaralandırılan İnsan Hakları Derneği İzmir Şubesi İle başlayan 13
Sayfadan İbaret Bilgisayar Çıktısı Örgütsel Doküman,
5) (19) İle Numaralandırılan Ölümleri Ancak Dayanışma Durdurabilir ibaresi İle
Başlayan Vesire Poyraz İsimli Ve Islak İmzalı Örgütsel doküman,
6) (20) İle Numaralandırılan Abbas Budak İsimli Ve Islak İmzalı örgütsel Doküman,
7) (21-27) İle Numaralandırılan Çeşitli Boy Ve Ebatlarda El yazması/bilgisayar Çıktısı
Örgütsel Dokümanlar,
8) (28-33) İle Numaralandırılan Mavi Renkli, Şeffaf Kapaklı Dosya içerisinde Bulunan
Çeşitli Boy Ve Ebatlarda El Yazması/fotokopi örgütsel Dokümanlar,
9) (34-42) İle Numaralandırılan Matbu Basım Örgütsel Dokümanlar,
10 ( 43-44-45) İle Numaralandırılan Aliağa - Menemen - Çiğli İbareli mavi Renkli
Şeffaf Kapaklı Dosya İçerisinde Boş Alanları El Yazısı İle doldurulmuş Matbu Dilekçe İle (4647) İle Numaralandırılan Boş matbu Dilekçe Örneği,
11(48 -53) İle Numaralandırılan Plastik Föy İçerisinde Çeşitli Boy Ve ebatlarda Örgütsel
Doküman,
12) (54 - 55) İle Numaralandırılan Karşıyaka - Bayraklı İbareli Kırmızı renkli Şeffaf
Kapaklı Dosya İçerisinde Boş Alanları El Yazısı İle doldurulmuş Matbu Dilekçe,
13) (56 - 60) İle Numaralandırılan İçi Boş; (61) İle Numaralandırılan Boş alanları El
Yazısı İle Doldurulmuş Matbu Dokuman,
14) (62 - 63) İle Numaralandırılan Plastik Föy İçerisindeki El Yazması örgütsel Notlar,
15) (64 - 70) İle Numaralandırılan, Mavi Renkli, Şeffaf Kapaklı Dosya içerisinde
Bulunan Çukurova Tuay-der'in Cezaevlerine İlişkin raporudur Başlıklı Örgütsel Doküman,
16) Aynı Dosya İçerisinde (71 - 105) İle Numaralandırılan, Süresiz dönüşümsüz Açlık
Grevinde Olan Tutsaklar Başlıklı Bilgisayar çıktısı Örgütsel Dokümanlar,
17) (107 - 108) İle Numaralandırılan, Bilgisayar Çıktısı Doküman,
18)(\09 - 113) İle Numaralandırılan, Çukurova Cezaevlerinde Bulunan hasta Tutsaklar
Başlıklı. Bilgisayar Çıktısı Örgütsel Doküman,
79; (114) İle Numaralandırılan, Şeffaf Plastik Dosya İçersindeki El yazması Küçük Sarı
Renkli Not Kağıdı,
20) (115-119) İle Numaralandırılan, A4 Boyutunda Mahle İbareli El yazması/bilgisayar
Çıktısı Doküman,

21) (12 - 130) İle Numaralandırılan, Halkların Demokratik Partisi İbareli dosya
İçerisinde El Yazması Doküman,
(131-138) İle Numaralandırılan, Duvarda Asılı Panoya Tutturulmuş vaziyette El
Yazması/bilgisayar Çıktısı Dokümanlar,
23) (139) İle Numaralandırılan, Üzerinde Cezaevine Gönderilecek İç çamaşır İbareli
Not Bulunan Çok Sayıda İç Çamaşırı,
24) Yeni Özgür Halk - 15 Ağustos 2018 Yıl:1 Say1:5 İsimli Örgütsel Yayın,
25) Eylül - Ekim - Kasım 2018 Sayı:25 İsimli Örgütsel Yayın,
26) (140-141) İle Numaralandırılan, Üzerinde El Yazması İsimler Bulunan küçük Ebatlı
Notlar,
27) (142-143) İle Numaralandırılan, Arka Tarafında El Yazması İsimler bulunan, Ön
Yüzünde Sezai Temelli - Hdp İbaresi Yazılı Poster
28) (144) İle Numaralandırılan 30x40 Ebadında Üzerinde Örgüt mensuplarının
Fotoğrafının Bulunduğu Değerlendirilen #TECRİDE SON YAŞAMA SES VER ibareli poster
ele geçirilmiştir.
***PKK/KCK Terör örgütünün tarihsel süreç içerisindeki gelişimi/yaşanan
değişimlerde 23-28 Ağustos 1991 tarihleri arasında PKK 1. Zindan Direniş Konferansı
gerçekleştirilmiştir. Örgüt Zindan Konferansı sonrasında belirlemiş olduğu prensipleri belirli
ölçülerde hayata geçirmeye çalışmış ancak gelinen nokta açısından yeterli olunamadığı
gerekçesiyle 08-27.01.1995 tarihinde "CezaeviKomisyonu" kurulması;
Eğitimlerin tamamında referans olarak (sözde) Önderliğin ve parti yayınlarının esas
alınması,
Komün yaşamın oluşturulması, bireyciliğe izin verilmemesi,
Devletle işbirliği yapanların cezaevi sonrası suçlu ilan edilmesi ve cezalandırılması,
Cezaevlerinin cephe karargâhı ile mutlak surette ilişkilerini sürdürmesi,bağlılıklarını
devam ettirmeleri,
Cezaevinden çıkanlarla ilişkiye geçilip uygun alanlara aktarılması şeklinde kararlar
alınmıştır.
1999 yılında terörist başının yakalanması ile başlayan süreci takiben 2001 yılının Eylül
ayında 2. Zindan Direniş Konferansını gerçekleştirmiştir.
PKK/KCK terör örgütünce 21-30 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirilen sözde
10.Kongresinde; Zindanlara ilişkin olarak terörist başının duruşunun direniş çizgisi olarak
görülmesi ve terörist başının çözümlemelerinin ve değerlendirmelerinin esas alınması
kararlaştırılmıştır. Aynı kongrede alınan kararlar doğrultusunda;
KCK yapılanmasına giden örgüt Cezaevi Komiteleri adıyla KCK üst yönetimine bağlı
bir yapılanma oluşturmuştur. Cezaevi Komiteleri iç ve dış koordinasyon olarak ikiye ayrılmıştır.
İÇ KOORDİNASYON (İK.); Koğuş Sorumlusu,Cezaevi Sorumlusu ve Cezaevleri
Genel Sorumlusu olmak üzere hiyerarşik olarak üç aşamalı bir yapılanma çerçevesinde faaliyet
göstermektedir. Cezaevlerinde iç koordinasyonun altında bölge yapılanmaları bulunmakta ve
bu bölge
yapılanmalarının her biri yine ALAN (cezaevi) YÖNETİMİ adı altında yapılanmaya
gitmektedir.Alan yönetimi altında da Oda Yönetimi ve Komiteler olmak üzere alt
yapılanmalarla terör örgütü üyelerinin tüm cezaevi hayatlarını disipline altına alacak bir yapı
oluşturulduğu görülmektedir. Terör örgütü KCK sistematiği içerisinde cezaevi
faaliyetlerini"Cezaevi Komiteleri"adı altında sürdürmekte, bu yapılanma çatısı altında
oluşturulan alt birimlerle ülke genelinde bulunan birçok cezaevinde hem iç hem de dış iletişim

ağını oluşturarak örgütsel yapının devamlılığını sağlamakta ve/veya bu yönde
çalışmalar/faaliyetler yürütmektedir.
DIŞ KOORDİNASYON (D.K.) ;Cezaevi komitelerinin üst örgütlenmesi olan D.K.
örgüt ile cezaevi arasındaki iletişimi sağlayan ve cezaevi örgütlenmesinin politikasını belirleyen
birim olduğu,cezaevi çıkışlılarla örgüt kadroları arasında yaşanan hizipleşmeyi aşabilmek ve
cezaevinden çıkanları örgüt kadrolarına yeniden çekebilmek için cezaevi içindeki örgütlenmeyi
kontrol altında tutabilen,maddi/hukuki/örgütsel açıdan kendisine bağımlı kılan, mahkûmların
aileleri/değer aileleri ile yakın temas kurabilen ve tüm bunların ötesinde cezaevi örgütlenmesini
KCK sistematiğine/örgüt yönetimine ve terörist başına mutlak bir bağlılık ile bağımlı hale
getiren bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla örgüt yönetimi ile cezaevi içi
örgütlenmesi arasında bir birim olarak kurulmuştur.
Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan fezlekede
fotoğraflaması yer alan şemada da görüldüğü üzere PKK/KCK Terör örgütünün yapılanmasında
cezaevleri yapılanmalarına ve işleyişlerine önem verildiği açıkça görülmektedir.Cezaevi
yapılanması ile ilgili olarak PKK/KCK Terör örgütünün sözde kongrelerinde önemli ve
işlevselliğin arttırılması için bir takım kararlar alınmakta ve bu kararlar aktif bir yapılanma için
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Bu bağlamda,
PKKK/KCK terör örgütünün 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu sözde 11.Kongresiyle
de;
Cezaevi örgütlenmesinin PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak belirli kural ve
hükümler çerçevesinde yönetilmesi,
Cezaevi örgütlenmesi ile PKK/KCK terör örgütü arasındaki doğrudan
bağlantının/ilişkinin 11. Kongre kararları çerçevesinde yürütülmesi,
Cezaevi üst yönetiminin gerek KCK örgütlenmesi ile gerekse silahlı kanat HPG
yapılanması ile rapor-talimat ilişkisi ve iletişim içerisinde olması,
Cezaevi dışında Dış Koordinasyon ile birlikte aile dernekleri yapılanmasının da cezaevi
örgütlenmesinin bir parçası olması,
Cezaevi örgütlenmesinin üst yönetiminin Dış Koordinasyon, Bölge Koordinasyonu ve
İç Koordinasyondan oluşması, İç Koordinasyonun cezaevi içerisinde, Bölge
Koordinasyonunun bölge yapılanmaları arasında, Dış Koordinasyonun ise KCK örgütlenmesi
ile ilişkileri düzenleyen bir rol üstlenmesi,
İç Koordinasyonun Bölge ve Dış Koordinasyona karşı sorumlu olması,
Her bir cezaevi için Alan Yönetimi/Koordinasyonunun cezaevi içinde asli yönetim
organı olduğu, İç Koordinasyon, Bölge Koordinasyonu ve Dış Koordinasyona karşı sorumlu
olması,
Alan yönetimi bünyesinde komitelerin oluşturulması,bu komitelerin örgüt üyelerinin
faaliyetleri,eylemleri ve günlük yaşamını koordine etmesi, yine alan yönetimi bünyesinde oda
yönetimlerinin oluşturulması, odaların örgüt üyelerinin günlük yaşamlarını şekillendiren ve
örgüt çizgisinde hareket edilmesi kapsamında en temel birim olacak şekilde faaliyetlerini
yürütmesi,
Cezaevlerinde
gerçekleştirilmesi
planlanan/gerçekleştirilecek
olan
eylemlerin(sürelisüresiz açlık grevi, ölüm orucu, yakma, slogan atma vb.) örgütsel sözleşme ve
tüzük kapsamında belirlenmesi ve yine örgüt hiyerarşisi altında talimat-rapor çizgisinde
gerçekleştirilmesi,
Zindan Yaşam Yönetmeliğinde yer alan hususların ve cezaevlerindeki komitelerin
işlevi,faaliyetleri, günlük yaşam ve örgütlenme çalışmalarının belirlenmesi,

Cezaevinde örgüt talimatları dışında hareket edilmesi ve suç olarak belirtilen hususları
gerçekleştiren örgüt üyeleri hakkında (sözde) alternatif ceza-adalet sistemi oluşturulması
şeklinde/yönünde alınan kararlar dikkat çekmektedir.
Dolayısıyla belirtilmeye çalışıldığı üzere tarihsel süreç içerisinde PKK/KCK Terör
örgütünün cezaevi yapılanmasını güncelleyip kendince yenilikler yapılarak günümüzde halen
aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle
Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan tutanağın akışında fezlekede fotoğraflaması yer alan
şemada da açıkça belirtildiği üzere KCK YÜRÜTMESİ ALAN MERKEZLERİ-İDEOLOJİK
ALAN MERKEZİ / DIŞ KOORDİN ASYON'a bağlı olarak İrtibat görevlileri olarak TUHADFED (Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu) isimli sözde
derneğin çatı örgütlenmesi olarak yapılandığı,
Ülkemizde TUHAD-FED (Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri
Federasyonu)
isimli
sözde
derneğin;TUHAD-FED(DİYARBAKIR),TUAD-DER
(İSTANBUL), TUYAD-DER (VAN), TUHAD-DER (MERSİN) VE TAY-DER (İZMİR) isimli
alt sözde dernek yapılanmaları ile örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü,
TUHAD-FED (Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu)
çatı örgütlenmesi altında faaliyet gösteren, TAY-DER (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yakınları
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) isimli dernek 23/11/2016 tarihinde 29896 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan 677 sayılı KHK ile PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğundan dolayı
kapatılmıştır, bahse konu dernek yerine, 28.08.2018 tarihinde 35-074-053 Kütük Numarasına
kayden ilimizde EGE TUHAY-DER {Ege Tutuklu Ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma
Derneği) isimli dernek kurularak faaliyetlerine başlamıştır.
PKK/KCK Terörle örgütünün cezaevi yapılanmasına dair yürütülen soruşturmalar
kapsamında
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 16.06.2012 tarihinde
HAYDAR DUYMAZ (T.C.25768353380) isimli şahsın bilgi alma tutanağın 29. Sayfasında;
"DIŞ KOORDİNASYON: PKK/KCK terör örgütünün cezaevlerinde yatan hükümlü ve
tutukluların örgütsel faaliyetlerini kamuoyuna yansıtılması,cezaevlerinde düzenlenecek
örgütsel eylemlerin örgütün üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda(Açlık grevi,
ölüm orucu. Önem atfeden günlerde etkinlik,kutlama,protesto vb.gibi)belirlenerek örgüt
mensuplarına, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin hiç bu yönde kararları olmadığı halde
basın yayın aracılığıyla talimat şeklinde bildirmekle görevlidir. Örneğin radyodan dinlemiş
olduğumuz örgüte müzahir Mezopotamya Radyomu, özgür Gündem Gazetesi, örgüte müzahir
dergiler aracılıyla "Cezaevinde bulunan PKK'li mahkumlar bu günden geçerli olmak üzere, bir
hafta açlık grevi kararı almışlardır." şeklindeki habere müteakip cezaevi komiteleri tarafından
koğuşlara talimat verilerek açlık grevi ve diğer protesto eylemlerine başlanır.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 06.12.2012
tarihinde Y. E. H. (T.C.
) isimli şahsın şüpheli ifade tutanağında;
"Dış Koordinasyonun çalışmaları hakkında detaylı bir bilgim yoktur,fakat terör örgütü
içerisindeki faaliyetlerinden dolayı tutuklu bulunan suçlulara iletilen notlan, diğer cezaevleri ile
aralarında bulunan koordineyi, terör örgütünün kırsal alanından cezaevlerine gelen talimat ve
örgütsel notiarı ve PKK terör örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN'dan gelen talimatları iç
koordinasyona ileterek iç koordinasyon aracılığı ile tutuklu bulunanlara aktarmak olduğunu
biliyorum.",
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 10.03.2012
tarihinde H. İ. isimli şahsın şüpheli ifade tutanağında;
"Cezaevi dış koordinasyonu ise bir tutuklu veya hükümlü tahliye olduğu zamanne
yapacağına dönük kendisine bir not iletilir, dışarıda ne yapacağını nereye gideceğini ve diğer

tüm yapacağı faaliyetler o not içerisinde o kişiye belirtilir.Duruşmama bir gün kala bana "Eğer
tahliye olursan gidcceğin yeri biliyorsun"şeklinde bir not geldi, bize de daha önce katılmanın
mecburi olduğu, tahliye olduktan 1 hafta sonra hiç kimse ile İrtibata geçmeden Diyarbakır'a
gidip orada üniversitede bulunan gençlik yapılanması ile irtibata geçip oradan da dağ kadrosuna
gitmemizi öğretmişlerdi. Tahliye olanların dağ kadrosuna gidip gitmediklerimi de avukatlar
aracılığı île öğreniyorlardı eğer gitmeme gibi bir durum «öz konusu ise o kişileri dışarıda
bulunan örgüt mensupları ziyaret eder ve" sen görevini neden yerine getirmedin, gitmeme
gerekçen nedir, sağlığında bir şey mi var"şeklinde öz eleştirimizi istiyorlardı bende sebep olarak
sağlığımı gerekçe gösterdim. Onlarda bana metropolde çalışma yapabilirsin seklinde öneri
sundular bende sağlığım el verirse yaparım şeklinde cevap verdim Fakat yapmadım. Dış
koordinasyonun başka bir yanı da dışarı ile ceza evi arasındaki haberleşmeydi. Bu haberleşme
dışarıdan avukatlar aracılığı ile yapılıyordu, ceza evi dış koordinasyonu da kısaca
budur."şeklinde beyanlar olduğu,
TUHAD-FED isimli dernek ile ilgili olarak PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak
suçundan tutuklu olarak bulunan açık kimliği tespit edilemeyen örgüt mensubunun yazmış
olduğu ve yukarıda fotoğı oflaması yer alan mektup (Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca
gönderilen doküman) içeriğinde;
"Kızıltepe TUHAD-FED açıldı artık sizlere gönderdiğimiz raporları oraya gönderebilir
miyiz, Zindan yapımız beklentili bir ruh halindedir. Bizi sürece motive edecek ve hazırlayacak
perspektif varsa gönderirseniz iyi olur" şeklinde ibarelere yer verildiğinin tespit edildiği,
Ayrılan İzmir CBS 2019/14715 soruşturma sayılı dosya kapsamında:
KARAYEL (K) isimli gizli tanığın vermiş olduğu ifadede;"Yukarıda isimlerini saydığım
şahıslar bütün faaliyetlerini legal görünmesi amacı ile kurutan EGE TUHAYDER isimli dernek
kanalı ile yürütmektedirler.
POYRAZ (K) isimli gizli tanığın vermiş olduğu ifadede;"cezaevi içerisinde ve
cezaevleri önünde mahkum aileler tarafından organize edilen tüm eylemlerin (basın açıklaması,
oturma eylemi vb.) talimatlarının avukatlar/ziyaretçiler aracılığıyla ve İzmir Tutuklu ve
Hükümlü Aileleri Hukuk Yardımlaşma Derneği TUHAY-DER eski bilinen adıyla TAYDER
isimli kuruluş aracılığıyla iletildiğini",
ŞİMAL (K) isimli gizli tanığın vermiş olduğu ifadede;"Cezaevinde bulunan
mahkûmlara TAYDER Derneği üzerinden düzenli olarak para yatırılır.Bu mahkûmlardan
aileleri il dışında olanların ziyaret ve yol masrafları yine bu dernek tarafından
karşılanmaktadır,şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır,
S. B. isimli şahsın ifadesinde;"Bana avukatım huzurunda okumuş ve sormuş olduğunuz
soruyu anladım. Benim yatırdığım paraların bir kısmı ismi geçen Tutuklu/Hükümlülerin
ailelerinden tarafıma ulaşmıştır, geri kalan kısmı benim kendi paramdır, çoğunluğu ailelerin
parasıdır",
İ. A. isimli şahsın ifadesinde; "Bizim derneğimizin koruluş amacı olan ve tüzüğümüzde
de bulunan Cezaevinde bulunan insanların ailelerinin bilğileri dahilinde ihtiyaçlarını
karşıladığımız sosyal amaçla kurulan yasal bir dernektir.Bu amaç doğrultusunda sadece bir
kişiyi 2 kez Cezaevinde ziyaret ettim. Bunun dışında kimseyle göreşmedim.Derneğimizin
çevresinden dolayı birçok sayıda avukatı tanırız ve tutuklulara bu avukatları yönlendiririz.Gidip
gitmeme kararı kendilerindedir. G. S. isimli şahsın görüşçüsüydüm. Parayı ailesi dernek vasıtası
ile gönderdi, banda cezaevine gederek hesabına yatırdım. F. G. ve U. Ç. isimli şahsı
tanımıyorum. Aileler vasıtası ile dernekte toplanan paraları yatırdım, Elden veya makbuz
karşılığı derneğe toplanan paralardan temin ettim. Dernek tüzüğü kapsamında yaptığım bir
işlemdir. Dernek için kimseden para toplamayız. Bu şekilde bir uygulamamız yoktur.",

M. G. isimli şahsın ifadesinde;" Bizim derneğimizin kuruluş amacı zaten Hükümlü ve
tutuklu bulunan kişilerin dışarda bulunan aileleri ile onların endişelerini gidermek amaçlı
derneğimize üye olduktan sonra sosyal sorumluluk amacıyla yardımda bulunduğumuz
kişilerdir." beyanlarda bulunmuşlardır.
PKK/KCK Terör örgütünün sözde anayasa olarak kabul ettiği KCK sözleşmesinde
dernekler konusunda:;
Madde 8/Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hak ve Özgürlükler bölümünde
c- Herkes siyasal faaliyetlerde bulunma, parti, dernek, sendika, vakıf, kooperatif kurma
ve bunlara üye olma hakkına sahiptir.
Madde 14/Alan Merkezleri ana başlık 3- Sosyal Alan Merkezi alt başlığında
g-YJA: Kadın özgürlük çizgisi temelinde kadınların ve toplumun özgürleştirilmesi
mücadelesini yürütür ve bunun için gerekli eylemsellik ve örgütselliği geliştirir.Komün,kadın
meclisleri, dernekler, insiyatif ve hareketler, kadın kültür evleri ve parkları,barış hareketi
biçimlerinde örgütlenerek kadının sosyal alandaki yaşamanı özgürlük ilkeleri temelinde
örgütlerken,siyasal alanda da gerekli çalışmalarda ve örgütlülüklerde bulunur.Kürdistan
parçaları ve yurtdışı alanlarındaki kadın çalışmalarını yürütür ve koordine eder. Kadının
özgürlüğünü ve yaşamın her alanına eşit katılımını amaçlayan tüm kadın hareketleriyle
ilişkilenir.
Madde 40 / Dernekler başlıklı bölümde
Demokrasinin, halk tabanına köklü yayılması, birey ve toplum yaşamını demokratik
tarzda geliştirme, doğal çevreyi koruma, geliştirme, yoksulluğu aşma ve toplumda çıkabilecek
başka her hangi bir sorunu çözme amaçlı kurutan fonksiyonel kurumlaşmalardır.İhtiyaçlara
göre her alanda kurulabilir. Demokratik işleyişin yerinde ve yetkince kullanılmasını esas
alırlar.Kurulacak derneklerin demokratik toplum konfederalizmine karşı yıkıcı olmaması
aranır. şeklinde olduğu,
Gizli tanıkların beyanlarından, yukarıda tutanağın akışında fotoğraflaması yer alan
cezaevinde yatmakta olan örgüt mensubundan elde edilen mektup içeriği ile birlikte
şüphelilerin belirtilmeye çalışılan para transferi/ziyaretlerinde sadece PKK/KCK Terör örgütü
adına faaliyetle bulunmaktan hüküm almış ya da tutuklanmış şahıslarla görüşüp para transferi
yapmaları, görüşme yapılan ve para transferi yapılan şahısların bazıların cezaevi İÇ
KOORDİNASYON yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensupları
olması, görüşme yapılan ve/veya para transferinde bulunan şahıslar arasında
FETÖ/HİZBULLAH-DAİŞ vb. diğer terör örgütü mensuplarının ya da asayişe müessir
suçlardan yatmakta olan tutuklu/hükümlülerin bulunmamasından da açıkça anlaşılacağı üzere
TUHAD-FED,TAYDER ve EGE TUHAYDER gibi derneklerin yasal zeminde kurulup yasal
faaliyetler yürütüyormuş kisvesine bürünerek PKK/KCK Terör örgütünün hiyerarşik yapısı
içerisinde yine yukarıda tutanağın akışında belirtilmeye çalışılan KCK SÖZLEŞMESİ
maddeleri kapsamında kurularak terör örgütünün amaç ve çıkarları doğrultusunda faaliyetlerde
bulunduğunun açık bir şekilde anlaşıldığı,
NETİCEDE:
EGE TUHAY-DER isimli derneğin KHK kapsamında kapatılan TAYDDER isimli
derneğin devamı niteliğinde olduğu, PKK/KCK terör örgütünün Cezaevi İç/Dış
Koordinasyon yapılanması içerisinde Dış Koordinasyon faaliyetlerinin gizlenmesi/deşifre
olmaması amacıyla paravan olarak kullanıldığı, legal görünümlü illegal bir yapılanma
olduğu değerlendirilmiş olup halen PKK/KCK Terör örgütü ile iltisakı araştırılan bir dernek
konumunda olduğu,şüpheli MELİKE AYDIN'ın,
PKK/KCK Terör örgütünün sözde KCK Sözleşmesinde belirtilen cezaevi dış

koordinasyon görevini yürüten dosyanın ayrılan diğer şüphelilerinden S. A. ,H. T. ve ayrılan
2019/14715 sayılı dosya şüphelilerinden olan RUKEN DEMİR, M. G. ,H. H. DİKİLİTAŞ ve
H. Ü. ile de irtibatlı olarak sözde basın komisyonunda görevli olduğu değerlendirilmiştir.
4-ŞÜPHELİDEN
ARAMADA
ELE
GEÇEN
MATERYALLER
İNCELEMESİNDE:
Digital ve digital olmayan materyaller ile ilgili incelemer yapılmıştır.

VE

-DİJİTAL MTERYAL İNCELEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRME
TUTANAĞINDA:
Ayrılan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’mızın 2019/14715 soruşturma sayılı dosya
kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Melike AYDIN (T.C.Kimlik No:
)isimli şahsın ikamet adresinde ve üst aramasında yapılan aramada elde edilen;
Ekran kildi beyanında bulunulmayan ve bu yüzden İMEİnumarası alınamayan Huwaei
marka DUAL LENS 1:2.2/26 ASPH ibaresi bulunan cep telefonu ve bu cep telefonuna takılı
vaziyette bulunan Sandisk marka 16 GB kapasiteli hafıza kartı ve üzerinde Vodafone ve 3703
nolu
nolu sim kartaİzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin
11.11.2019 gün ve 2019/5106 D. İş sayılı kararı doğrultusunda el konularak, adli kopyası
alınmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiş ve Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine yapılan teknik incelemenin akabinde;
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tanzim edilen
12.11.2019tarihli Adli Kopya Alma ve Bulgu Torbası Kapama Tutanağında ekran şifresi
olduğu için Huwaei marka DUAL LENS 1:2.2/26 ASPH ibaresi bulunan cep telefonuna
EXPORT işlemi yapılamadığı bildirilmiştir.
12.11.2019 günü görevlilerce tanzim edilen Yakalama Gözaltına Alma Ev Arama ve El
Koyma Tutanağında Melike AYDIN (T.C. Kimlik No:
)isimli şahsın bahse
konu telefonu babası Zeynel AYDIN’a veremeye çalıştığı veekran kilidini görevlilere
vermediği bildirilmiştir.
Şahsın ekran kilidini vermeyerek kopya işlemini engellediği ve telefon içerisinde suç
ve suç unsurlarını sakladığı bu bağlamda Melike AYDIN isimli şahsın örgütsel bir tavır
sergilediği değerlendirilmiş olup,inceleme sonuçlandığında bilahare raporu dosyasına
gönderilecektir.
Yukarıda ayrıntılı özellikleri yazılı olan dijital malzemelere ait incelenmek üzere Adli
Kopyası(imaj) rapor eki olarak 1 adet USB Bellek (Rapor Eki) SSM-A-2019-002459 barkod
numaralı bulgu içerisinde incelenmek üzere gönderilen SSM-A-2019-00259 barkod numaralı
bulgu torbası içerisinden çıkarılan;
Rapor eki olarak sunulan USB belleğin yapılan incelemesin de EXPORTUN DUAL
LENS 1:2.2/26 ASPH ibaresi bulunan cep telefonuna takılı vaziyette bulunan Sandisk marka
16 GB kapasiteli hafıza kartına ait olduğu,Export isimli klasör içeriğinin,Mass Storage
Device_Memory Card isimli klasör içeriğinin, Files isimli klasör içeriğinin,Audio isimli klasör
içeriğinde 159 (yüz elli dokuz) adet ses dosyasının olduğu, bu ses dosyaları incelendiğinde
Grup Vardiya-Serhildan jiyane ismiyle kayıt edilen ses dosyasının SERHİLDAN JİYAN
E (BAŞKALDIRMAK YAŞAMAKTIR) şeklinde başlığı olduğu ve Kürtçe ile Türkçe anlamları
fezlekede verildiği üzere PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten/yürütmüş olan
örgüt mensuplarına hitaben övücü/yüceltici yazılmış/söylenen parça/marş olduğu,
KOMA NERG-ZA BOTAN-EM-N APOC- -qeweRLee-.DELETED ismiyle kayıt

edilen ses
dosyasının "APOCİ"şeklinde başlığı olduğu ve Kürtçe ile Türkçe anlamları fezlekede verildiği
üzere PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a hitaben övücü/yüceltici mahiyette
yazılmış/söylenen parça/marş olduğu ,
Mem Ararat -Zana _Andok ismiyle kayıt edilen ses dosyasının ZANA U ANDOK
şeklinde
başlığı olduğu ve Kürtçe ile Türkçe anlamları fezlekede verildiği üzere PKK/KCK terör örgütü
ve/veya mensuplarını övücü yüceltici ve sahiplenici mahiyette olan sözde marş/parçalardan
olduğu, bu sözde marş/parçanın;PKK/KCK Terör örgütünün sözde şehitlerini yayınladığı hpgsehit.com isimli internet sitesi/sayfasından fotoğrafları ve bilgileri yer alan, yukarıda siteden
elde edilmiş fotoğraflamaları görülen 22.04.2010 tarihinde Mardin İli Kızıltepe İlçe merkezinde
düzenlenen 1(Bir) Polis Memurunun şehit olması ve 1(Bir) Polis memuru ile 1(Bir)
Vatandaşımızın yaralanması ile sonuçlan silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren, bu saldırı
eylemi akabinde güvenlik güçleriyle girmiş oldukları silahlı çatışmada öldü olarak ele geçirilen
ZANA HEKİM (K) M. S. (T.C Kimlik No:
) ve ANDOK DORŞİN (K) S. B.
(T.C Kimlik No:
) isimli PKK/KCK terör örgütü mensupları
hitaben yazıldığı,
NUAR-N GER-LLA .DELETED ismiyle kayıt edilen ses dosyasının "GERİLLA"şeklinde
başlığı olduğu ve Kürtçe ile Türkçe anlamları fezlekede verildiği üzere,28 Mart 1986 tarihinde
günümüzde Şırnak İli sınırlarında kalan Gabar dağı kırsalında güvenlik güçleri ile girmiş
olduğu silahlı çatışma sonucunda öldürülen, Kuzey Irak Bölgesinde PKK/KCK silahlı terör
örgütünün mensuplarına eğitim verilen kamplardan olan Mahsun Korkmaz Akademisi adı
altında faaliyet yürütülen alana ismi verilen vePKK/KCK Silahlı terör örgütünün
gerçekleştirmiş olduğu ilk silahlı eylemin sözde komutanı olan (T.C.Kimlik No:
) AGİT/EGİD (K) M. K. isimli terör örgütü mensubuna hitaben, PKK/KCK
Terör örgütünün ilk kurulduğu yıllarda örgüte katılan ve 1977 yılında yakalanarak cenaevine
giren, bir müddet yattıktan sonra birkaç defa firar eden ve tekrar yakalanan daha sonra
Diyarbakır Cezaevinde iken PKK/KCK Terör örgütü mensuplarınca başlatılan açlık grevine 14
Temmuz 1982 günü başlayan ve açlık grevinde iken ölen (TC.Kimlik No:
)
Kemal PİR isimli PKK/KCK Terör Örgütü mensubna hitaben ve 30.06.1996 yılında Tunceli İl
merkezinde gerçekleştirilen askeri tören esnasında kendisine hamile süsü vererek vücuduna
bağladığı bombayı patlatmak suretiyle gerçekleştirdiği canlı bomba eylemi ile 6 askerin
hayatını kaybetmesi ve çok sayıda askerin yaralanmasına sebebiyet veren,PKK/KCK terör
örgütü adına gerçekleştirdiği bu eylemiyle ile Türkiye’de ilk kadın canlı bomba olma özelliği
taşıyan ve bu sebepten dolayı da PKK/KCK terör örgütünün önem atfettiği mensuplarından
olan Zilan (K) Z. K. isimli terör örgütü mensubuna hitaben (yani PKK/KCK terör örgütü
içerisinde faaliyet yürüten/yürütmüş olan örgüt mensuplarına hitaben)yazılmış övücü/yüceltici
yazılmış/söylenen parça/marş olduğu,
Seyda Perin_ek Em Nadin Kobane 2014 yeni ORJ-NAL Klip ismiyle kayıt edilen
ses
dosyasının "EM NADIN KOBANE"(BİZ VERMEYİZ KOBANE’Yİ) şeklinde başlığı olduğu
ve Kürtçe ile Türkçe anlamları fezlekede verildiği üzere,Kobane olarak belirtilen alanın Suriye
ülkesi sınırlarında yer alan Ayn El Arap (Kobane) isimli yer olduğu, DEAŞ terör örgütü ile
PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD’nin silahlı kanadı olan YPG/Yekineyen
Parastina Gel (Halkın Koruma Birliği) terör örgütünün çatışma süreci sonunda Kobane’nin
sözde kurtulduğu haberleri, terör örgütü ve yandaş/sempatizanlarınca internet ortamında sıkça
paylaşılarak örgütün bu bölgede ki sözde mücadelesine dikkat çekmek destek olunmak
istendiğinin anlaşıldığı, PKK/KCK terör örgütü açısından önem atfedilen yerlerden

olduğu,PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten/yürütmüş olan örgüt mensuplarına
hitaben övücü/yüceltici mahiyette yazılmış/söylenen parça/marş olduğu ,
Değerlendirilmiş olup buna ilişkin tutanak dosyasına ekletilmiştir.
-DİGİTAL OLMAYAN MATERYAL İNCELEME TUTANAĞINDA:
Şüpheli Melike AYDIN (T.C. Kimlik No:

) 'ın

adresindeki ikametinde İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11.11.2019 gün ve 2019/5106 D.İş
sayılı kararlarına istinaden 12.11.2019 günü yapılan aramada görevlilerceele geçip tutanağa
bağlanılan digital olmayan materyallerin
a-KÜRT SİYASETİNİN MOR RENGİ isimli kitabın yapılan incelemesinde;
Fezlekede fotoğraflaması yapıldığı üzere,310 sayfalık Gültan KIŞANAK tarafından yazılmış
Dipnot isimli yayınevi tarafından basılmış herhangi yasaklanmısı (el konulması,toplatılması ve
dağıltılmasının yasaklanması) bulunumayan kitabın hakkında her hangi bir yasaklama kararına
an itibariyle rastlanılmayan kitap içeriğinde yapılan incelemede;
Halkların Demokratik Partisi/HDP’den milletvekili ve/veya çeşitli il/ilçelerde Belediye
Başkanı
olarak seçilen ve PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle yakalanarak
hakkında adli işlemler yürütülen, terör suçlarından hüküm alan veya hala tutukluluğu devam
eden sözde siyasetçilerin bulundukları yapı içerisinde verdikleri sözde haklı mücadele
esnasında yaşadıkları sıkıntıları/zorlukları ve bu yapının ve yürütülen faaliyetlerin önemini
anlatan bir kitap olduğunun değerlendirildiği,
Kitap içeriğinde örgüt yapısının içerisinde kadınların sözde ne kadar zorluk çektikleri
buna
rağmen örgütün fikir,düşünce ve ideolojisi benimseyerek faaliyetlerine devam ettiklerini, bu
tutuklamaların/hüküm almalarının benimsedikleri sözde davanın sonuca ulaşması için herhangi
bir önemi olmadığının da vurgulandığının değerlendirildiği,
Kitabın 30. Sayfasında bahsi geçen DÖKH;
KCK yapılanması öncesinde kadın örgütlenmelerinin ilk olarak PKK’nın sözde III.
Kongresinde alınan kararlar sonrasında ERNK’nın alt örgütlenmesi olarak 1987 yılında YJWK
(YekîtiyêJinênWelatparezênKurdistan -Kürdistan Yurtsever Kadınlar Birliği) adıyla kurulduğu,
YJWK adı altında örgütlenen yapının istenilen ölçüde etkin olmaması nedeniyle 1994 yılında
TAJK (TevgerJına Azad Kurdıstan-Kürdistan Kadın Özgürlük Hareketi), 1995 yılında YAJK
(Yektiya Azadiye Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği), 1999yılında PJKK
(Partiye JinenKarkaren Kürdistan-Kürdistan İşçi Kadınlar Partisi) ve 2000 yılında PJA
(PartiyaJina Azad-Özgür Kadın Partisi) adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü, PJA’nın 5. Olağan
kongresinde kadın örgütlenmesinde önemli yapısal değişikliklere gidildiği,
Bu yapısal değişikliklerle ilgili olarakPJA’nın ideolojik, siyasal ve askeri örgütlenmelere
ayrıştırıldığı, İdeolojik örgütlenmenin PAJK (Partiye AzadiyaJina Kürdistan-Kürdistan Kadın
Özgürlük Partisi) adıyla, siyasal örgütlenmenin Özgür Kadın Birlikleri (YJA-ÖKB) adıyla
faaliyet yürüteceği, silahlı kadın örgüt mensuplarının ise YJA-STAR adı altında yeniden
yapılandırıldığı anlaşılmıştır.
Kadın yapılanmasın devam eden gelişim/değişim sistemi içerisinde PKK/KCK terör örgütü
elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın talimatlarıyla 2005 yılında hazırlanan ve 2007 yılında ilan edilen
KCK sözleşmesinin DEMOKRATİK ÖRGÜTLENME SİSTEMİ başlıklı On İkinci Bölüm’ün
de Madde 37 Koma Jînên Bilind (KJB) maddesinin;
“Kadının komünal-konfederal topluluk sistemidir. KCK’nin temel organları, komiteleri, alan

merkezleri içinde özgün, özerk yer alır ve örgütlenir. KJB üyeleri hem kendi organlarına karşı
sorumludurlar hem de içinde bulundukları KCK organlarına karşı sorumluluk taşırlar. KJB,
KCK sisteminin konfederal bir bileşeni olarak KCK sistemine karşı sorumludur.
KJB dört temel bileşenden oluşur;
İdeolojik alan; kadının ideolojik öncü gücü olarak PAJK’ tır. PAJK ayrı bir parti olarak
örgütlenir. YAJK aynı çizgide özgün örgütlenir ve çalışmalarını PAJK ile ortaklaştırır. KJB’nin
meşru savunma gücü YJA-Star, toplumsal alan örgütlenmesi kadının ayrı kitle örgütlülüğü
olarak YJA’ dır. Komalan Civan içerisinde örgütlenen genç kadın KJBnin gençlik bileşenidir.
KJB’nin karar organı Kurultay ve uygulama gücü KJB Yürütme Konseyi’dir. Demokratik
Kürdistan toplumsallaşması içerisinde yaşamı, yer alışı, katılımı, topluluk hakları,
sorumlulukları, görev ve örgütlenme sistemi ayrıca kendi sözleşmesinde tanımlanır.” şeklinde
olduğu,
Madde içeriğinde KJB’nin meşru savunma gücü YPJ-Star olarak belirtilmekte, belirtilen bu
yapıda;
PKK/KCK terör örgütü 1984 yılında HRK / Hezen Rızgariye Kürdistan - Kürdistan Savunma
Güçleri ismi ile kırsal alanda silahlı faaliyet yürütmek için/yürütmekte olan mensuplarından
oluşan silahlı kanadını oluşturmuş-ilan etmiştir. Terör örgütü 1986 yılında ARGK / Arteşe
Rızgariya Gele Kürdistan - Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu isimli oluşumunu kurduğunu ve
HRK nin yerine ARGK ‘nin aldığını ilan etmiştir. PKK/KCK terör örgütü zaman içerisinde
gerçekleştirdiği değişlerle ARGK / Arteşe Rızgariya Gele Kürdistan - Kürdistan Halk Kurtuluş
Ordusu 2000 yılı itibariyle HPG / Hezen Parastine Gel – Halk Savunma Birlikleri ismini
almıştır. Kısacası PKK/KCK terör örgütünün ülkemizde silahlı faaliyetlerini yürüten askeri
kanadıdır. Aynı zamanda HPG yapısı içerisinde terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüten bayan
mensuplardan oluşan YJA-STAR / Yekitiya Jinan Azad Star - Özgür Kadın Birliği isimli bir
yapıda mevcuttur.
PKK/KCK Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ANFNEWS isimli haber ajansında
http://anfturkce.net/guncel/kjk-ile-degisim-sistemseldir link adresinde 16 Kasım 2014 tarihinde
yapılan paylaşımda özetle;
“Koma Jinên Bilind (KJB) çatı örgütlenmesi modelinin, kendisini ideolojik, örgütsel ve
savunma alanlarında sistemleştirmeye yetmediği gerekçesiyle, yaptığı son kurultayda Yekîtiya
Jinên Azad (YJA) ile birleşerek, Komalên Jinên Kurdistan (KJK) olarak örgütlendi.” şeklinde
belirtilmiştir.
Sonuç olarak KCK sözleşmesinde belirtilen KJB nin 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde
gerçekleştirdiği sözde 7. Kurultayında alınan karar sonrasında kendisini fes ederek çatı
yapılanması olarak KJK haline dönüştüğü anlaşılmaktadır.
Yukarıda tutanağın akışı içerisinde belirtilen KCK yapılanmasında kadın çatı yapısı olan
Komalên Jinên Kurdistan/ KJK’ nın ülkelere göre alt yapıları bulunmaktadır. Bu yapılan İran
da KJAR, Irak ta PJAK, Suriye de Yekitiya Star Avrupa da TJK-E ve Türkiye de ise
TJA/Tevgerên Jinên Azad-Özgür Kadın Hareketi’dir.
TJA/Tevgerên Jinên Azad-Özgür Kadın Hareketi 20.11.2016 tarihinde kuruluşu deklare
etmiştir, bu deklareden öncesinde TJA nın faaliyetleri KCK yapısı içerisinde KJA/Kongreya
Jinen Azad-Özgür Kadın Kongresi adı altında sürdürülmekteydi. KJA ismini almadan ya da
kurulumu deklare etmeden önce ise faaliyetler DÖKH/Demokratik Özgür Kadın HareketiTevgera Jine Azad Demokratik adı altında sürdürülmüştür.
Bu bağlamda KCK yapılanmasında KJB sonrasında KJK adını alan çatı kadın yapılanması
altında ülkemizde;
19.09.2003 tarihinden 05.02.2015 tarihine kadar DÖKH, belirtilen bu tarihten sonra 20.11.2016

tarihine kadar KJA ve belirtilen bu tarihten sonrasında da hali hazırda TJA (Tevgerên Jinên
Azad-Özgür Kadın Hareketi) olarak faaliyet yürüten kadın yapılanmasıdır.
Kitabın 33. Sayfasında bahsi geçen KADIN MECLİSİ hususunun;
PKK/KCK Terör örgütünce anayasa olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinde 3- Sosyal Alan
Merkezi başlıklı bölümde;
Cinsiyetçi, sınıflı toplum sisteminin alternatifi olan demokratik-ekolojik toplum sisteminin
yaratılması için kadınlar, gençler, emekçiler başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin
bilinçlendirilip örgütlendirilmesinden, halk sağlığının korunması ve eğitiminin geliştirilmesi
için gerekli politika ve kurumlarının oluşturulmasından sorumludur. Anadil eğitimini
geliştirmek için gereken çalışmaları yürütür. Aşağıdaki komiteler ve koordinasyonlar biçiminde
örgütlenerek bu görevleri yerine getirir.
Aynı başlıklı bölüm içerisinde g- YJA alt başlıklı bölümde de;
Kadın özgürlük çizgisi temelinde kadınların ve toplumun özgürleştirilmesi mücadelesini
yürütür ve bunun için gerekli eylemsellik ve örgütselliği geliştirir. Komün, kadın meclisleri,
dernekler, insiyatif ve hareketler, kadın kültür evleri ve parkları, barış hareketi biçimlerinde
örgütlenerek kadının sosyal alandaki yaşamanı özgürlük ilkeleri temelinde örgütlerken, siyasal
alanda da gerekli çalışmalarda ve örgütlülüklerde bulunur. Kürdistan parçaları ve yurtdışı
alanlarındaki kadın çalışmalarını yürütür ve koordine eder. Kadının özgürlüğünü ve yaşamın
her alanına eşit katılımını amaçlayan tüm kadın hareketleriyle ilişkilenir.
şeklinde geçtiği, bu bağlamda da kitapta bahsi geçen kadın meclisi hususunun KCK
sözleşmesinde belirtilen kadın meclisi hususu olabileceği,
b-Nisan-Mayıs-Haziran 2019 tarih Sayı:27 sayılı DEMOKRATİK MODERNİTE isimli
NEOLİBERALİZM ibareli dergi;
Fezlekede fotoğraflamasına yer verildiği üzere,dergi/kitap ön kapağında üst kısımda
isim-tarih-sayı bölümünün yer aldığı, bu bölümün alt kısmında kapak resmi olarak temsili bir
resmin kullanıldığı ve kapak resminin altında sayının özel ismi olan NEOLİBERALİZM
ibaresinin görüldüğü,Derginin arka kapağında ise GELECEK SAYI POST-GERÇEK ÇAĞ
ibaresinin yer aldığı, hakkında her hangi bir yasaklama/mahkeme kararına rastlanılmayan
toplam 103 sayfadan ibaret olan derginin içeriğinde yapılan incelemede ise;
Derginin 6. Sayfasından başlayıp 16. Sayfasında son bulan ALİ FIRAT mahlası/rumuzu
ile FİNANS ÇAĞI-KOMUTAN PARA ve ONUN İDEOLOJİSİ NEOLİBERALİZM başlıklı
bir metnin yer aldığının görüldüğü,Derginin devam eden sayfalarında farlı isimler/rumuzlarla
farklı konu başlıklarıyla çeşitli metinlerin/makalelerin yer aldığı ve derginin bu şekilde
oluşturulmuş olduğu,örnek fotoğraflarda da görüldüğü üzere derginin ilk makalesinin ve dergi
içerisinde yer alan diğer makalelerin içeriğinde ya da kaynakçalar bölümünde ALİ FIRAT
isminin kullanıldığının, ALİ FIRAT isimli şahsın sözlerinin yada kitaplarından bölümlerin dergi
içeriğinde sıklıkla kullanıldığının görüldüğü,
Derginin sayfalarında yer alan ve fotoğraflamalarla gösterilmek istenen kaynakçalar
bölümlerinde ALİ FIRAT olarak belirtilen kitapların PKK/KCK Terör örgütü elebaşı
ABDULLAH ÖCALAN’a ait olduğu ve bu kitaplarının yasak yayın olduğu,
Dolayısıyla derginin ilk sayfalarında yer alan sözde yazınında Abdullah ÖCALAN’a ait
olduğu gibi sıradan makaleler olarak çeşitli isimlerle/rumuzlarla belirtilen makale içeriklerinde
ALİ FIRAT ibareliyle/rumuz-kod ismi ile PKK/KCK Terör örgütü elebaşı ABDULLAH
ÖCALAN’ın kitaplarından bölümlerin/alıntıların, sözlerinin ya da fikir ideolojisinin aktarıldığı,
Sonuç olarak; Dergi içeriğinin PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN ’ın
fikir-düşünce-ideolojilerini anlatan/ima eden yazıların bulunduğu, dergi içeriğindeki kaynaklar

bölümlerinden terör örgütü elebaşının yasak yayınlarından/yayınlarından faydalanıldığının
gizlenmeye çalışılsa da tespit edildiği,
Bu bağlamda sıradan makaleler olarak yayınlanmaya/lanse edilmeye çalışılan bu
yazılarla terör örgütü elebaşının yasak yayınlarının tekrar tekrar farklı şekillerde içerikleri
itibariyle yayınlandığı, bu şekilde yasak yayınlarla, terör örgütü elebaşının yazıları ile ya da
onun fikir-ideoloji-düşüncelerini içeren yazılarla terör örgütünün nihai amacına ulaşabilmesi
için mevcut mensuplarının inanç ve dirençleri arttırmak, olası kırılma yada sapmaların önüne
geçmek, yandaş ve sempatizanlarının kısacası tabanın direncini yükselterek daha geniş kitlelere
sahip olmak/etkilemek ve daha aktif hale getirip nihai amaca ulaştıracak eylemleri geliştirmek
ve genişletmek yada kısmen de olsa bu eylemler için finans sağlamak amaçlarıyla bu ve benzeri
yayınların hazırlanıp piyasaya sürüldüğü,
c-Sayı:22 Ekim 2014 ibareli MEYDAN isimli gazete;
Fezlekede fotoğraflaması verildiği üzere,56 sayfalık herhangi yasaklanmısı(el konulması,
toplatılması ve dağıltılmasının yasaklanması) bulunumayan gazetenin gazetenin PKK/KCK
terör örgütünün fikir-ideoloji-düşüncelerini içeren yazılarla terör örgütünün nihai amacına
ulaşabilmesi için mevcut mensuplarının inanç ve dirençleri arttırmak, olası kırılma yada
sapmaların önüne geçmek, yandaş ve sempatizanlarının kısacası tabanın direncini yükselterek
daha geniş kitlelere sahip olmak/etkilemek ve daha aktif hale getirip nihai amaca ulaştıracak
eylemleri geliştirmek ve genişletmek yada kısmen de olsa bu eylemler için finans sağlamak
amaçlarıyla bu ve benzeri yayınların hazırlanıp piyasaya sürüldüğü,
d-TURKUAZ RENKLİ 2019 İBARELİ CEP AJANDASININ incelemesinde;
Fezlekede fotoğraflaması verildiği üzere,İ zmir Kadın Mecli Toplantısı AtaSoyer 19.00
12 Gibi bayraklıda …..,Kahvaltı HDP kahvaltı Kadın Meclisi 10:30 Maydonoz ev yemekleri
şeklinde geçen ibarelerdeki KADIN MECLİSİ hususunun;
PKK/KCK Terör örgütünce anayasa olarak kabul edilen KCK Sözleşmesinde 3- Sosyal Alan
Merkezi başlıklı bölümde;
Cinsiyetçi, sınıflı toplum sisteminin alternatifi olan demokratik-ekolojik toplum sisteminin
yaratılması için kadınlar, gençler, emekçiler başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlerin
bilinçlendirilip örgütlendirilmesinden, halk sağlığının korunması ve eğitiminin geliştirilmesi
için gerekli politika ve kurumlarının oluşturulmasından sorumludur. Anadil eğitimini
geliştirmek için gereken çalışmaları yürütür. Aşağıdaki komiteler ve koordinasyonlar biçiminde
örgütlenerek bu görevleri yerine getirir.
Aynı başlıklı bölüm içerisinde g- YJA alt başlıklı bölümde de;
Kadın özgürlük çizgisi temelinde kadınların ve toplumun özgürleştirilmesi mücadelesini
yürütür ve bunun için gerekli eylemsellik ve örgütselliği geliştirir. Komün, kadın meclisleri,
dernekler, insiyatif ve hareketler, kadın kültür evleri ve parkları, barış hareketi biçimlerinde
örgütlenerek kadının sosyal alandaki yaşamanı özgürlük ilkeleri temelinde örgütlerken, siyasal
alanda da gerekli çalışmalarda ve örgütlülüklerde bulunur. Kürdistan parçaları ve yurtdışı
alanlarındaki kadın çalışmalarını yürütür ve koordine eder. Kadının özgürlüğünü ve yaşamın
her alanına eşit katılımını amaçlayan tüm kadın hareketleriyle ilişkilenir.
şeklinde geçtiği, bu bağlamda da ajanda da bahsi geçen kadın meclisi hususunun KCK
sözleşmesinde belirtilen kadın meclisi hususu olabileceğinin ve şüpheli MELİKE AYDIN'ın da
bu yapının içerisinde aktif/etkin olarak faaliyet yürüttüğü,
Özgür Kırkılarda Şakran –T-3 ‘de 8 yıl içerde ,
E. A. Kırıklar F-1 açılık grevinde 1,5 sene kaldı ….. (anlaşılmadı)…… 1,5 sene ceza 4

dosya 3ten üyelik, propaganda (1,5 sene kaldı), bir dosyada 2 sene çıkabilir,
T-1 Biz (anlaşılmadı) istedik (anlaşılmadı) hepsinin durumu normal
İ. Ç. Bağırsak problemi var, görme kaybı var şeklinde yazıların olduğu,
Söz konusu bu yazılar nedeniyle de;
PKK/KCK Terör örgütünün tarihsel süreç içerisindeki gelişimi/yaşanan değişimlerde 23-28
Ağustos 1991 tarihleri arasında PKK 1. Zindan Direniş Konferansı gerçekleştirilmiştir. Örgüt
Zindan Konferansı sonrasında belirlemiş olduğu prensipleri belirli ölçülerde hayata geçirmeye
çalışmış ancak gelinen nokta açısından yeterli olunamadığı gerekçesiyle 08-27.01.1995
tarihinde “Cezaevi Komisyonu” kurulması;
Eğitimlerin tamamında referans olarak (sözde) Önderliğin ve parti yayınlarının esas alınması,
Komün yaşamın oluşturulması, bireyciliğe izin verilmemesi,
Devletle işbirliği yapanların cezaevi sonrası suçlu ilan edilmesi ve cezalandırılması,
Cezaevlerinin cephe karargâhı ile mutlak surette ilişkilerini sürdürmesi, bağlılıklarını devam
ettirmeleri, Cezaevinden çıkanlarla ilişkiye geçilip uygun alanlara aktarılması şeklinde kararlar
alınmıştır.
1999 yılında terörist başının yakalanması ile başlayan süreci takiben 2001 yılının Eylül ayında
2. Zindan Direniş Konferansını gerçekleştirmiştir.
PKK/KCK terör örgütününce 21-30 Ağustos 2008 tarihinde gerçekleştirilen sözde 10.
Kongresinde; Zindanlara ilişkin olarak terörist başının duruşunun direniş çizgisi olarak
görülmesi ve terörist başının çözümlemelerinin ve değerlendirmelerinin esas alınması
kararlaştırılmıştır. Aynı kongrede alınan kararlar doğrultusunda;
KCK yapılanmasına giden örgüt Cezaevi Komiteleri adıyla KCK üst yönetimine bağlı bir
yapılanma oluşturmuştur. Cezaevi Komiteleri iç ve dış koordinasyon olarak ikiye ayrılmıştır.
İÇ KOORDİNASYON (İ.K.); Koğuş Sorumlusu, Cezaevi Sorumlusu ve Cezaevleri Genel
Sorumlusu olmak üzere hiyerarşik olarak üç aşamalı bir yapılanma çerçevesinde faaliyet
göstermektedir. Cezaevlerinde iç koordinasyonun altında bölge yapılanmaları bulunmakta ve
bu bölge yapılanmalarının her biri yine ALAN (cezaevi) YÖNETİMİ adı altında yapılanmaya
gitmektedir. Alan yönetimi altında da Oda Yönetimi ve Komiteler olmak üzere alt
yapılanmalarlaterör örgütü üyelerinin tüm cezaevi hayatlarını disipline altına alacak bir yapı
oluşturulduğu görülmektedir. Terör örgütü KCK sistematiği içerisinde cezaevi faaliyetlerini
“Cezaevi Komiteleri” adı altında sürdürmekte, bu yapılanma çatısı altında oluşturulan alt
birimlerle ülke genelinde bulunan birçok cezaevinde hem iç hem de dış iletişim ağını
oluşturarak örgütsel yapının devamlılığını sağlamakta ve/veya bu yönde çalışmalar/faaliyetler
yürütmektedir.
DIŞ KOORDİNASYON (D.K.) ; Cezaevi komitelerinin üst örgütlenmesi olan D.K. örgüt ile
cezaevi arasındaki iletişimi sağlayan ve cezaevi örgütlenmesinin politikasını belirleyen birim
olduğu, cezaevi çıkışlılarla örgüt kadroları arasında yaşanan hizipleşmeyi aşabilmek ve
cezaevinden çıkanları örgüt kadrolarına yeniden çekebilmek için cezaevi içindeki örgütlenmeyi
kontrol altında tutabilen, maddi/hukuki/örgütsel açıdan kendisine bağımlı kılan, mahkûmların
aileleri/değer aileleri ile yakın temas kurabilen ve tüm bunların ötesinde cezaevi örgütlenmesini
KCK sistematiğine/örgüt yönetimine ve terörist başına mutlak bir bağlılık ile bağımlı hale
getiren bir yapılanmaya ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla örgüt yönetimi ile cezaevi içi
örgütlenmesi arasında bir birim olarak kurulmuştur.
PKK/KCK terör örgütünün 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu sözde 11. Kongresiyle de;
Cezaevi örgütlenmesinin PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak belirli kural ve hükümler
çerçevesinde yönetilmesi,
Cezaevi örgütlenmesi ile PKK/KCK terör örgütü arasındaki doğrudan bağlantının/ilişkinin 11.

Kongre kararları çerçevesinde yürütülmesi,
Cezaevi üst yönetiminin gerek KCK örgütlenmesi ile gerekse silahlı kanat HPG yapılanması
ile rapor-talimat ilişkisi ve iletişim içerisinde olması,
Cezaevi dışında Dış Koordinasyon ile birlikte aile dernekleri yapılanmasının da cezaevi
örgütlenmesinin bir parçası olması,
Cezaevi örgütlenmesinin üst yönetiminin Dış Koordinasyon, Bölge Koordinasyonu ve İç
Koordinasyondan oluşması, İç Koordinasyonun cezaevi içerisinde, Bölge Koordinasyonunun
bölge yapılanmaları arasında, Dış Koordinasyonun ise KCK örgütlenmesi ile ilişkileri
düzenleyen bir rol üstlenmesi,
İç Koordinasyonun Bölge ve Dış Koordinasyona karşı sorumlu olması,
Her bir cezaevi için Alan Yönetimi/Koordinasyonunun cezaevi içinde asli yönetim organı
olduğu, İç Koordinasyon, Bölge Koordinasyonu ve Dış Koordinasyona karşı sorumlu olması,
Alan yönetimi bünyesinde komitelerin oluşturulması, bu komitelerin örgüt üyelerinin
faaliyetleri, eylemleri ve günlük yaşamını koordine etmesi, yine alan yönetimi bünyesinde oda
yönetimlerinin oluşturulması, odaların örgüt üyelerinin günlük yaşamlarını şekillendiren ve
örgüt çizgisinde hareket edilmesi kapsamında en temel birim olacak şekilde faaliyetlerini
yürütmesi,
Cezaevlerinde gerçekleştirilmesi planlanan/gerçekleştirilecek olan eylemlerin (süreli-süresiz
açlık grevi, ölüm orucu, yakma, slogan atma vb.) örgütsel sözleşme ve tüzük kapsamında
belirlenmesi ve yine örgüt hiyerarşisi altında talimat-rapor çizgisinde gerçekleştirilmesi,
Zindan Yaşam Yönetmeliğinde yer alan hususların ve cezaevlerindeki komitelerin işlevi,
faaliyetleri, günlük yaşam ve örgütlenme çalışmalarının belirlenmesi,
Cezaevinde örgüt talimatları dışında hareket edilmesi ve suç olarak belirtilen hususları
gerçekleştiren örgüt üyeleri hakkında (sözde) alternatif ceza-adalet sistemi oluşturulması
şeklinde/yönünde alınan kararlar dikkat çekmektedir. Bu bağlamda tarihsel süreç içerisinde
PKK/KCK Terör örgütünün cezaevi yapılanmasını güncelleyip kendince yenilikler yapılarak
günümüzde halen aktif bir şekilde faaliyetlerine devam etmeye çalıştığı,
Bu bağlamda şüpheli Melike AYDIN isimli şahsında PKK/KCK terör örgütünün bu yapısı
içerisinde etkin/aktif olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu,
Değerlendirilmiştir.
e-Ali Duran TOPUZ tarafından yazılan Avesta yayın evi tarafınadna basılan Rü ü
Kür isimli kitapta ve 12.11.2019 günü tanzim edilen Yakalama Gözaltına Alma Ev Arama ve
El Koyma Tutanağında 10 adet Meydan Gazetesinden derlenmiş kitapçıklarda yapılan
incelemede ise,
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında herhangi bir suç ve suç unsuruna
rastlanılamadığı tespiti yapılmıştır.
5--ÖRGÜTE MÜZAHİR İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN
ARAŞTIRMA- LARDA:
***https://anfturkce.net/guncel/amed-zindani-direnis-ruhu-bir-kez-daha-kazanacaktir117710 link adresinde 21 Aralık 2018 tarihli paylaşımın;
"Amed zindanı direniş ruhu bir kez daha kazanacaktır
Kürdistan,Türkiye ve Avrupa'da süren açlık grevi eylemlerini selamlayan PKK Yürütme
Komitesi üyesi Murat Karayılan, Amed Zindanı direniş ruhunun bir kez daha kazanacağını
söyledi..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,

***https://anfturkce.net/guncel/bav%C4%B1
k-kuertler-levla-gueven-e-kulakvermeli-119622
link adresinde 30 Ocak 2019 tarihli paylaşımın;
"Bayık: Kürtler Leyla Güven'e kulak vermeli
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Leyla Güven ve öncülük ettiği direnişin
Türk devletinin oyunlarını boşa çıkardığını belirterek, her Kürdün Güven'in çok güçlü
açıklamalarından sonuçlar çıkarması gerektiğini söyledi..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde
verilen paylaşım,
***3.https://anfturkce.net/guncel/pkk-den-direni%C5%9F-davet-120240
link
adresinde 11 Şubat 2019 tarihli paylaşımın;
"PKK'den direniş hamlesine davet
PKK Yürütme Komitesi, kendine anti faşist ve demokrat diyen herkesi İmralı işkence
ve tecrit sistemine karşı çıkmaya, eylem geliştirmeye davet ederek, barış ve demokrasinin
yolunun buradan geçtiğini vurguladı..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/kurdistan/bavik-pkk-destanlardan-destan-yaratiyor121020link adresinde 26 Şubat 2019 tarihli paylaşımın;
"Bayık: PKK destanlardan destan yaratıyor
Leyla Güven, Nasır Yağız ve diğer açlık grevi direnişçilerinin bugün tarihi bir destan
yazdığını
belirten KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Bu destan da yarın daha büyük bir
destanın temelini oluşturacaktır"dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen
paylaşım,..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/kurdistan/karayilan-fedaileserek-yuekselen-direnis-zaferintemeliniyaratti-122842 link adresinde 29 Mart 2019 tarihli paylaşımın;
"Karayılan: Fedaileşerek yükselen direniş zaferin temelini yarattı Kahramanlık
Haftası ve
açlık grevi direnişlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karayılan, "Bugün Leylalann,
Nasırların gösterdiği direniş ruhu bu özgürlük mücadelesinin başarıya gideceğinin
müjdeleyicisidir" dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/gunceypkk-1
%20mav%C4%B
1
s-i-tecridemar%C5%9F%C4%B 1 muecadele-ruhuyla-kar%C5%9Filiyoruz-124353 link adresinde 28 Nisan 2019 tarihli
paylaşımın;
"PKK: 1 Mayıs'ı tecride karşı mücadele ruhuyla karşılıyoruz
PKK: Tecridi Kıralım, Faşizmi Yıkalım ve Kürdistan'ı Özgürleştirelim direniş hamlesi
ile bu 1
Mayıs'ı karşılıyor ve yaşıyoruz. 1 Mayıs'ın birlik, dayanışma ve mücadele ruhunu tecride karşı
geliştirdiğimiz direniş hamlemizle birleştiriyoruz."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen
paylaşım,
***https://anfhırkcexonVguncel/karasu-Oeluem-oruclari-14-temmuz-gibi-tarihseldir125118

link adresinde 14 Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Karasu: Ölüm oruçları 14 Temmuz gibi tarihseldir
Karasu: Önder Apo ile yapılan görüşme üzerine spekülasyonlar yapılıyor. Bunlar aslında esas
olarak
AKP'nin kontrolündeki özel savaş merkezlerinde üretiliyor..."şeklinde ayrıntısı fezleke
içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.com/guncel/awkatlar-aciklama-evlemcilerle-goeruestuektensonravapilacak-125597 link adresinde 24 Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Avukatlar: Açıklama eylemcilerle görüştükten sonra yapılacak
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile 22 Mayıs'ta bir görüşme gerçekleştiren Asrın
Hukuk
Bürosu avukatları,görüşmeye ilişkin açıklamanın,eylemcilerle görüştükten sonra yapılacağını
kaydetti..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/Sakran-da-8-tutsak-daha-aclik-grevinde-120679 link
adresinde
18 Şubat 2019 tarihli paylaşımın;
"Şakran'da 8 tutsak daha açlık grevinde
Şakran Cezaevi'nde 8 tutsak daha süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladı..."şeklinde
ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfmrkce.net/guncel/aclik-grevi-direniscilerinin-aileleri-lhd-ttb-ve-tlhv-i-ziyaret121479 link adresinde 06 Mart 2019 tarihli paylaşımın;
"Açlık grevi direnişçilerinin aileleri, İHD, TTB ve TİHV'i ziyaret
Aralarında Barış Anneleri'nin de olduğu cezaevinde açlık grevinde olan tutsakların
yakınları
İHD,TTB, TİHV'i ziayret etti..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/Ihd-den-bircok-kentte-aclik-grevi-noebeti-123568 link
adresinde 11 Nisan 2019 tarihli paylaşımın;
"İHD'den birçok kentte açlık grevi nöbeti
İHD, açlık grevlerine dikkat çekmek için "Yaşama ses ver" sloganıyla 1 günlük nöbet
Eylemi düzenledi..."şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/ege-de-aclik-grevindeki-tutsaklara-yoenelik-ihlallerartti123762 link adresinde 15 Nisan 2019 tarihli paylaşımın;
"Ege'de açlık grevindeki tutsaklara yönelik ihlaller arttı
İnsan hakları ve hukuk örgütleri, Ege Bölgesi'ndeki tutsakların açlık grevlerine ilişkin
raporlarını açıkladı.Toplantıda, tecridin hemen kalkması gerektiği belirtildi..."şeklinde ayrıntısı
fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/menemen-cezaevi-oenuende-oturma-eylemi-123881
link
adresinde 17 Nisan 2019 tarihli paylaşımın;

"Menemen Cezaevi önünde oturma eylemi
Engellemelere rağmen Menemen Cezaevi önünde oturma eylemi yapan tutsak yakınları,
"Pişirdiğimiz
yemek boğazımızdan geçmiyor" dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/ege-boelgesindeki-cezaevi-ihlal-raporu-aciklandi124339
link adresinde 27 Nisan 2019 tarihli paylaşımın;
"Ege bölgesindeki cezaevi ihlal raporu açıklandı
İHD İzmir Şubesi, Ege Bölgesi'ndeki cezaevlerini kapsayan son üç aylık hak ihlalleri raporunu
açıkladı.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.net/guncel/İzmir-den-cagri-hukuk-isletilsin-tecritkaldirilsin-124446link adresinde 29 Nisan 2019 tarihli paylaşımın;
"İzmir'den çağrı: Hukuk işletilsin, tecrit kaldırılsın
15 tutsağın, Öcalan'a yönelik tecridin kırılması amacıyla açlık grevi eylemini ölüm orucuna
çevirmesi
üzerine İzmir'de faaliyet yürüten 33 kurum ortak açıklama yaparak, "Yaşamı savunuyoruz,
hukuk
işletilsin, kimse ölmesin" dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.com/guncel/Sakran-cezaevinde-akp-teroerue-125309
link
adresinde 18
Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Şakran cezaevinde AKP terörü
Şakran 4 Nolu Cezaevi'nde siyasi tutsakların koğuşlarına baskın yapılarak tüm yaşam
malzemelerine el konulduğu bildirildi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkcexom/guncel/menemen-de-aclik-grevindeki-3-tııtsakhastaneyekaldirildi125465 link adresinde 21 Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Menemen'de açlık grevindeki 3 tutsak hastaneye kaldırıldı
İzmir'in Menemen ilçesindeki T Tipi Cezaevi'nde 1 Mart'tan bu yana Öcalan'a yönelik
tecridin
kırılması amacıyla açlık grevinde olan 3 tutsağın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.şeklinde
ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.com/kurdlstan/bayik-direnis-devam-edecek-125816 link adresinde
30
Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Bayık: Direniş güçlü bir biçimde devam etmeli
Açlık grevi direnişlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı
Cemil
Bayık, tecridin devam edip etmeyeceğinin takipçisi olacaklarını belirtti. Bayık, "Direniş, ittifak
güçlü
bir şekilde devam etmeli" dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,

***https://anfturkce.com/kurdistan/kalkan-Oeluem-orucu-zafer-asamasidir-124919
link
adresinde 09 Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Kalkan: Ölüm orucu zafer aşamasıdır
PKK Yürütme Komitesi Üyesi Duran Kalkan, 30 Nisan'da başlayan ölüm orucunu, 14 Temmuz
direnişine benzeterek, hamleyi zafere taşıma aşaması olduğunu söyledi.şeklinde ayrıntısı
fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkcexom/guncel/karavilan-halkimiz-eylemcileri-yalnız-birakmamali120293 link adresinde 12 Şubat 2019 tarihli paylaşımın;
"Karayılan: Halkımız eylemcileri yalnız bırakmamalı
Açlık grevi eylemlerinin en onurlu eylemlerden biri olduğunu belirten HSM Komutanı Murat
Karayılan, "Eylemcilerin, bu değerli ve onurlu insanların yalnız bırakılmaması için haklımız
vicdanının sesine kulak vermeli ve direnişe geçmeli" dedi.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde
verilen paylaşım,
***https://anflıırkcexom/kurdistan/pkic-zindan-komitesı-korku-duvarlarinikirmayacagirdi122125 link adresinde 18 Mart 2019 tarihli paylaşımın;
"PKK Zindan Komitesi 'korku duvarlarını' yıkmaya çağırdı
PKK Zindan Komitesi Üyesi Piro Dersim, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerindeki
tecride karşı
taleplerinin somut ve meşru olduğunu belirterek, halkı rejimin kurduğu korku duvarlarını
yıkmaya çağırdı.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkce.com/guncel/ege-deki-cezaevlerinde-hak-ihlalleri-133143
adresinde 09 Kasım 2019 tarihli paylaşımın;
"Ege'deki cezaevlerinde hak ihlalleri
Ege TUHAYDER, Ege Bölgesi'ndeki cezaevlerinde hak ihalelerinin arttığına dikkat
çekti.şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfhırkcexom/guncel/tutsak-aileleri-kimse-evinde-oturmasin-124834 link
adresinde 07 Mayıs 2019 tarihli paylaşımın;
"Tutsak aileleri: Kimse evinde oturmasın!
Amed'de tutsak aileleri, polis engeline rağmen yürüdü ve açlık grevleri ile ölüm oruçlarına
dikkat
çekti. Anneler, "tecrit son bulana kadar kimse sessiz kalmasın" çağrısında bulundu.şeklinde
ayrıntısı fezleke içeriğinde verilen paylaşım,
***https://anfturkcexonVguncel/tutsaklardan-14-temmuz-mesaji-direnis-yueceltiyor127592 link adresinde 13 Temmuz 2019 tarihli paylaşımın;
"Tutsaklardan 14 Temmuz mesajı: Direniş yüceltiyor
14 Temmuz ölüm orucu direnişinin 37'inci yıldönümüne ilişkin, zindandaki PKK ve PAJK'lı
tutsaklar
adına açıklama yapan Deniz Kaya: 14 Temmuz direnişi, Önderlik gerçeğini büyütmüş ve
partimiz

PKK'nin direnme tarzını bir sisteme kavuşturmuştur..şeklinde ayrıntısı fezleke içeriğinde
verilen paylaşımlar yapıldığı belirlenmiştir.
Şüpheli MELİKE AYDIN yönüyle uyap bilgi bankası ekranında yapılanaraştırmada,
Şüphelinin hakkında İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/15990 Hazırlık,
2019/216 Esas kararları ile “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlarından kaydının
bulunduğu,soruşturmaya konu edilen silahlı terör örgütü üyeliği yönüyle bir
soruşturma/yargılama kaydı olmadığı belirlenmiştir.
ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ SAVUNMASINDA ÖZETLE:
"İnsan Hakları Derneğine üyeliğim vardır. Bunun dışında başkaca yoktur.
2019 yılı ikisinde propaganda suçlaması ile alındım ve yargılamam devam etmekte. Bunun
dışında yoktur. Melike Aydın isimli ve Melikeaydm isimli Faceboook ve İnsagram hesaplarım
vardır. Ancak bu hesaplarımı nezama açtığımı şuan hatırlamıyorum ve hesaplarımı aktif bir
şekilde kullanmaktayım.Bunların dışında başkaca yoktur.
0
numaralı GSM hattı benim adıma kayıtlı değildir ve kimin adına
kayıtlı olduğunu şuan hatırlamıyorum. Bu hattı uzunca bir zaman önce biri bana alıp vermişti
ancak bu ismini de şuan hatırlamıyorum. Adıma kayıtlı herhangi bir hattım bulunmaz.
S. A. isimli kişi TUHAYDER isimli derneğin Başkan yardımcı olduğunu düşünüyorum ve
kendisi bizzat benim haber kaynağımdır. İrtibatlılığımız vardır.
Sormuş olduğunuz soruyu avukatlarım huzurunda anladım ve bu konuyu şuan sizden
duyuyorum herhangi bir bilgim yoktur.
Sormuş olduğunuz soruyu anladım. 0 numara benim kullanmış olduğum numaradır ve Y. A.
isimli kişi benim kardeşim olur. Bu konuşmada geçen MELİKE isimli kişi benim doğrudur.
Bu hattı uzunca bir zamadır kullanıyorum ve kardeşim bana aldığını dahi bilmiyorum. Şuan
duydum. Benim deşifre olmamak gibi bir amacım olamaz. Muhtemel bu hat ortada boş olduğu
için alıp kullmanmışımdır.
Sormuş olduğunuz soruyu anladım. Ben kimseyi sahiplenmedim haber maksatlı
görüşmüşümdür. Ben Jinnews isimli ajansta çahşınm RUKEN ise Mezopotamya isimli haber
ajansında çalışırız. Biz genelde aynı haberleri ve aynı kişileri haber etmişliğimiz doğrudur. Bu
sebeple aynı kişileri tanırız. Biz sadece Türkiye gündeminde ne varsa onunla ilgiliyiz ve benim
hiçbir yapı içerisinde bir faaliyetim olamaz. Suçlamaları kabul etmiyorum.
Suçlamaları kabul etmiyorum ve bu kişilerin kim olduğnu ve konuşma içeriklerini dahi
bilmiyorum. Şuan hatırlamıyorum ancak konuşmuş da olabilirim. Konuşmuşsam maksadım
sizin bahsettiğiniz şekilde değildir. Sadece gündem üzerine konuşmuş olabilirim.
H. T. isimil kişiyi şuan sizin nezaretiniz de tanıdım. Öncesinde tanımıyordum. Ama belki de
konuşmuş da olabilirim. 4.aydan bahsettiğiniz için hatırlamıyorum.
Biz çekmiş olduğunuz görüntü ve kayıtları kendi haber portalımıza atarız ve orada kayıtlıdır.
Bakıldığı takdirde orada görülecektir. Hatta haberlerimiz Ingilizceye de çevrilebilir. Kabul
etmiyorum bu konuyu.
Bu haberler bize haber kaynaklarımızdan gelir, bunlardan biri S. A.’dır. Ancak başkaları (HDP)
da tabi olabilir. Basın açıklamannda bulunurum doğrudur. Bizi çağırırlar ve bizde gideriz..
Ancak bu etkenlikte kimin bulunduğunu ve kimler tarafından organize edildiğini bilmiyorum.
Ben B. C. isimli kişiyi tanımıyorum. Böyle bir konuşma aramızda geçmedi. H. Y.'ı
tanımıyorum. Ancak ben haberciyim ve konuşmuş olabilirim. Herkesi tek tek tanıyamam.
Bir önce ki sorunuz da belirttiğim gibi ben B. isimli kişiyi tanımıyorum. Benim örgüt yapısı
içinde hareket eden avukat çevrem yok tanımıyorum. Ancak insanların benden avukat talep

etme konusunu hatırlamıyorum. Böyle bir şey olduğunu bilmiyorum eğer olmuşsa ben buna
olumlu bir cevap vermem.
K. T. isimli kişi benim haber kaynağımdır evet ben kendisi ile konuştuğum doğrudur. Ancak
sizin bahsettiğiniz şekilde değildir. Sadece o an ülke gündeminde yer alan konuyu
konuşmuşuzdur.
Ben muhabir, muabir maaşı alırım ve yukarıda belirttiğim miktarda maaş alırım.
K. T. isimli kişiyi ve böyle bir konuşma içeriğini hatırlamıyorum/tanımıyorum. Haber maksatlı
aranmışlığımdır. Biz erkeklerin olduğu yere değilde kadmlarm olduğu yere gitmekteyiz.
Dolayısıyla onun bahsettiği yere gelemiyeceğimi de kendisine bahsetmiş olmam gerekir.
Konuşmada geçen ESRA, V. Ç. ve C. K. isimli kişileri tanımıyorum.
Ben bu organizeyi kilmler tarafından organize edildiğini bilmiyorum ancak şuan avutlarım
huzurunda tarafıma göstermiş olduğunuz bu etkilikte bulunan şahıslardan M. Ç. ile B. T. isimli
kişiler olduğunu biliyorum. B. HDP İzmir eş başkanıdır.
Benim haber kaynaklarım vardır ve buradan temin ederim. Bu haber kaynaklarımı şuan hepsini
hatırlıyamam ancak şahıslar ve kurumlardır.
Biz haberi yaparız ve intenrete koyarız. Bizim platfrom kamuya açıktır ve herkes alıp istediği
şekilde değiştirebilir. Bizim müdahele şansımız yoktur.
İnsani bir durum var ise ben bununla ilgili olmuşumdur. Ancak açlık grevlerinde olan ve sizler
tarafmdan örgüt mensubu olan söylemiş olduğunuz konu içerisinde olmadım olmamda. Benim
amacım sadece ulaşabildiğim haberlerin doğuruluğunu teyit ettikten sonra haber etmektir. H.
Ü. isimli kişinin oğlu cezaevindedir ve oradan tanırım. Oğlunun durumu ile ilgili sorular sorardı
ve hatta bazen beni gerekli gereksiz rahatsız etmişliği vardır.
Leyla ve Türkan isimli şahısları tanımıyorum. Bu kişiler tutuklu yakınlarıdır. Ben sadece
kendileriyle haber maksath görüşmüşümdür. Benim siyasi tutsaklar şeklinde bir konunu
içerisinde olmam gibi bir dururum olamaz.
K. isimli kişi benim haber kaynağımdır ve kendisi Çiğli Kadm Platformunda görevlidir. Kendisi
ile haber maksadım ile görüşürüm. Söylemiş olduğunuz bu kadın platformun TC. karalayıcı
mahiyette eylemler yapabileceğini düşünmüyorum.
N. B. isimli kişi benim haber kaynağım olabilir ve kendisi bire bir tanımıyorum. Konuşma
içeriğini hatırlamıyorum.
Bir önceki soruda söylediğim gibi bu konuşma içeriğini bilmiyorum. Onun için bu radyoların
amacı ve maksadını da bilemem.
Bana sormuş olduğunuz ve konuşmada geçen siyasi tutsaklar konusunun ne olduğunu
bilmiyorum. Bana hiçber talimat gelmez ve kimseden talimat almadım.
Ben daha önce seylediğim gibi Ruken DEMİR'i sahadan tanırız ve birbirimize haber
paylaşımları bulunuruz. Sadece Ruken değil başka kişilerlede haber paylaşımdı bulunuruz.
Ancak ben kimseden böyle bir talimat almadım ve kimse beni yönlendiremez. Benim cezaevi
yapıinması şeklinde bir konumum olamaz.
Gündemi takip etmek ve ekolojik yapmm korunması veya insanlarm daha yeşil bir çevrede
yaşaması için insanlık görevimiz olan böyle bir çabada bulunurum. Benim Gezi parkı gibi bir
olaya tekradan imza atmak veya böyle bir maksatla insanları çevremde toplamak gibi bir
durumumu olamaz. Ben haberciyim işim haber yapmaktır.
Böyle bir amacım olamaz. Benim Hasta Tutsaklar şeklinde bir amaç güden konu içerisinde
olmadım. Ben haberciyim bunun dışında bir maksadım yoktur.
ben sadece basın toplantısının haberini yaptım ve bunun dışında bir amacım olamaz. Benim
devleti karalamak ve kadın düşmanlığı yaptığını düşünmek gibi bir durumum olamaz.
evim de bulunan dijital ve dokümanlarla alakalı;

SALONDA KİTAPLIK KISMINDA 1 ADET TURKUAZ RENKLİ 2019 İBARELİ CEP
AJANDASI: benim olabilir ve içerisinde haber notlarım vardır.
1 ADET MEYDAN GAZETESİ EKİM 2014 22 SAYILI GAZETE: bu dokümana el konulmadı
bana iade edildi.
10 ADET MEYDAN GAZETESİNDEN DERLENMİŞ KİTAPÇIKLAR: bu dokümana el
konulmadı bana iade edildi.
1 ADET DİPNOT YAYINCILIKTAN GÜLTEN KIŞANAK 'KÜRT SİYASETTİNİN MOR
RENGİ İSİMLİ İSBN:978-605-2318-23-2 NOLU KİTAP: bana aittir ve kitapçıdan almıştım.
Eğer satılıyorsa yasak olmaması gerekir.
Diğer doküman ve dijitallerle alakalı bir bilgim yoktur. Bana ait değildirler. Kardeşimin veya
aile bireylerim olmuş olabilir.
Bunların dışında herhangi ekleyeceğim herhangi bir durum yoktur."şeklinde savunma
yapmıştır.
ŞÜPHELİ MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINDA:
"Ben bu konuda daha önce ayrıntılı olarak beyanda bulundum. O beyanım doğrudur, tekrar
ederim. İsnad edilen suçta suç unsuru olduğunu düşünmüyorum emniyette sorulan sorular daha
çok yönlendirmeye yönelikti. Bir çok kişiyi tanıyorum tanımadığım kişiler de var çoğu benim
haber kaynağımdır fakat özellikle yaptığım haberlerle ilişkilendirilerek sorulan sorular vardır
ben hiç kimseden talimat almam vermem. Yaptığım tüm faaliyetler gazeteciliğe yöneliktir.
Üzerime atılı suçlamayı kabul etmem, Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak
istiyorum (Şüpheliyeöncekiifadesi okundu soruldu) Doğrudur, bana aittir "şeklindeki
savunması sonrası mahkemesince üzerine atılı suç kapsamında adli kontrol tedbirine karar
verilmiştir.
YAPILAN SORUŞTURMA SONUNDA DOSYADA MEVCUT DELİLLER
BİRLİKTE
DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;
Her ne kadar suçlamaları kabul etmemiş ise de şüpheli MELİKE AYDIN'ın,
Yapılan fiziki takip ve iletişimin tespit ve değerlendirme tutanakları,şüphelinin ikameti ve Ege
Tuhayder'deki aramada elde edilen ve incelenen materyal tespitleri,gizli tanık
anlatımları,internet tespitleri ile şüpheli beyanı Yargıtay 16.Ceza Dairesinin uygulamaları ve
PKK/KCK Terör Örgütüne ait sözde KCK Sözleşmesi birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin
PKK/KCK Terör örgütünün organik yapısı ve hiyerarşisi içerisinde görev aldığı,örgütün gizli,
hücre tipi ve hiyerarşik yapılanmasından haberdar olduğu, örgüt faaliyetlerine etkin bir şekilde
katıldığı, örgüt bilinci içerisinde mutlak itaat prensibi ile hareket ettiği,sözde KCK
Sözleşmesinde belirtilen Basın komitesiyapılanmasının içeriğinde yer alıp yine sözde Cezaevi
dış koordinasyon görevlisi ayrılan 2019/14715 sayılı dosya şüphelisi Selma Altan ile birlikte
hareket ettiği, S. A. ve diğer hedef şahıslardan aldıkları bilgi ve belgeleri terör örgütü
güdümünde yayın yapan internet siteleri üzerinden yaptıkları haberler ile
ideolojik,politik,ajitasyon,propaganda,aydınlanma
ve
bilinçlendirme
ihtiyaçlarını
örgütledikleri,örgütün talimatları doğrultusunda görev yaptığına dair hakkında kamu davası
açmaya yeterli suç şüphesi oluşturan deliller elde edildiği soruşturma dosyasından anlaşılmakla,
Şüphelinin mahkemenizde açık yargılamasının yapılarak eylemine uyan kanun
maddelerindeki
müsnet suçtan CEZALANDIRILMASINA, şüpheli hakkında TCK 53. maddesindeki kasıtlı
suçlara mahsus GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMASINA,şüphelinin

gözaltında-tutuklulukta kaldığı sürelerin infazda cezasından MAHSUBUNA,Dijital
materyallerin incelemesi sonucu oluşturulacak kopyaların ve İzmir CBS adli emanetinin
2020/1007 sırasında kayıtlı olan(Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapalı K-0031253 poşet seri
nolu torba içerisinde;0
GSM nolu hatta ait suç unsuru seslere ait 1 adet
CD ve 0
GSM nolu hatta ait tüm sesleri içeren 1 adet Blu-RAy Disk'in
de)DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA,şüpheliden elde edilen ve inceleme
işlemi bittiğinde dijital materyallerin asıllarının da SAHİBİNE İADESİNE karar verilmesi
kamu adına iddia ve talep olunur.27/01/2020
ÜNSAL DEMİRCİ 38756
Cumhuriyet Savcısı
E-İMZA

