T.C.
İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

TUTUKLU
Soruşturma No : 2020/104613
Esas No
: 2020/23246
İddianame No : 2020/5666
İ D D İ A N A M E
İSTANBUL (

) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI
ŞÜPHELİ

: K.H.
: RAVVİN STERK YILDIZ,

MÜDAFİİ

: Av. GÜRSEL DEMİR, İSTANBUL
16180-81772-72183
Av. SERCAN KORKMAZ, İSTANBUL
16088-80341-98464
Av. ÖZCAN KILIÇ, İSTANBUL
16978-79083-97600
: Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı
Terör Örgütüne Üye Olma
: 28/02/2020 - 06/03/2020 (6 Gün)
: 2020, 13/01/2009
: 06/03/2020 Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğinin
06/03/2020 tarih 2020/241 sayılı kararı
: 3713 sy. yasanın 7/2; 3713 sy. yasanın 7/1 delaletiyle
TCK 43, TCK'nun 314/2, 3713 sy. yasanın 3 ve 5/1,
TCK'nın 58/9, 63 md.
: Şüpheli savunması, kolluk araştırma ve tespit
tutanakları, arama tutanakları, Sorgu tutanakları, ile tüm
dosya kapsamı

SUÇ
GÖZALTI TARİHİ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
TUTUKLAMA TARİHİ
SEVK MADDESİ

DELİLLER

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

yAo7Rdx - ltMnlSm - FM8Oil5 - rghXkE= ile erişebilirsiniz.

GİRİŞ :
PKK/KCK silahlı terör örgütü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum
edilmiş ve halen cezaevinde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan tarafından 25 Kasım 1978
tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesinde kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin
Anayasayla teminat altına alınan Ülkesi ve Milletiyle Bölünmez Bütünlüğünü hedef alan, ülke
topraklarının bir kısmında marksist/leninist ideolojiye dayalı sözde Kürdistan devleti kurmayı
amaçlayan PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün geçen zaman zarfında değişik isimler alsa da
bu amaç doğrultusunda silahlı şiddet eylemi yapmayı yol ve yöntem olarak benimsediği,
ulusal ve uluslararası pek çok belgede terör örgütü olarak kabul edilen örgüt, Birleşmiş
Milletler kararlarında da uluslararası alanda faaliyet gösteren bir terör örgütü olarak terör
örgütleri listesinde olduğu, terör örgütünün son dönemde özellikle de Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde bulunan İl ve ilçe merkezlerinin semt ve mahallelerinde hakimiyet
alanları kurarak bunu daha sonra tüm bölgeye yaymayı hedeflediği, bu amaç doğrultusunda
Şırnak'ın Cizre ilçesinde mahalle aralarına hendek kazarak bombalı tuzaklar kurup halk
üzerinde baskı, korku, sindirme ve tehdit eylemleri ika ettiği, şiddet uygulayarak bölgede
bulunan kamu kurum ve kuruluşlarıyla kamu görevlilerine ve özellikle de güvenlik kuvveti
mensuplarına yönelik silahlı eylemler yaptığı, milletinin ve devletinin sarsılmaz desteğini
alan güvenlik kuvvetlerinin etkin müdahale ve mücadelesiyle tesirsiz kılınan PKK/KCK
silahlı terör örgütünün bölgede sağlayamadığı halk desteğinin varlığını göstermek,
militanlarına bu yönde moral vermek, güvenlik kuvvetleri üzerinde kamuoyu baskısı
oluşturarak kendilerine yönelik yapılan etkili mücadelenin durdurulmasını/ zayıflatılmasını
sağlamak amacıyla etki alanında bulunan legal görünümlü siyasi oluşum, organizasyon ve
kişiler aracılığıyla özde herkesin kabul edebileceği "barış, ateşkes, insan hakları" gibi
kavramları kullanıp toplantı ve gösteri yürüyüşleri tertibine yöneldiği, bunun yanında sık sık
şiddet eylemleri ile üyelerinin ve destekçilerinin bağlılığını sürdürmeye çalıştığı tespit
edilmiştir.
Terör örgütünün düzenlediği KCK sözleşmesinin 14. Maddesinde yer alan KCK
Yürütme Konseyi Alan Merkezleri başlığı altında Halk Savunma Alan Merkezine yer
verildiği, bu yapılanmanın silahlı örgütlenmelerin üst örgütlenmesi olduğu, KCK
yapılanmasında gerçekleşen yapısal değişim ve revizyonlar kapsamında 10-18 Ekim 2013
tarihleri arasında gerçekleştirilen HPG 7. Konferansında HPG yapılanmasında revizyona
gidildiği, bu revizyon kapsamında;
1Halk Savunma Alan Merkezinin KCK Sözleşmesinde belirtildiği üzere
Yürütme Konseyi yapılanmasına bağlı olarak hareket ettiği;
2HPG Ana
karargah Komutanlığı
ve
KCK Halk Savunma
Komitesi
yapılanmalarının kaldırıldığı,
3Her ikisinin yerine Halk Savunma Merkezi Karargâh Komutanlığı isimli
yapılanmanın oluşturulduğu;
4Bu kapsamda Alan Merkezi sorumluluğuna Cemal (K) Murat Karayılan isimli
örgüt yöneticisinin getirildiği;
5Halk Savunma Merkezi Karargâh Komutanlığının başına Bahoz Erdal (K)
Fehman Hüseyin isimli örgüt yöneticisinin getirildiği;
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6Halk Savunma Alan Merkezi içinde özerk olarak örgütlenen Suriye’de YPG
(Yekitiya Parastina Gel-Halk Savunma Birlikleri), İran’da HRK (Hezen Rojhilata KürdistanDoğu Kürdistan Güçleri) yapılanmalarının bulunduğu;
7Halk Savunma Alan Merkezinin icrai organının HPG yapılanması olduğu ve
Kuzey (Türkiye) ile Medya Savunma Karargâhının bu yapıya bağlı hareket ettiği;“Halk
Savunma
Alan Merkezi içinde özerk olarak örgütlenen Suriye’de YPG (Yekitiya Parastina Gel-Halk
Savunma Birlikleri), İran’da HRK (Hezen Rojhilata Kürdistan-Doğu Kürdistan Güçleri)
yapılanmaları” nın bulunduğu tespit edilmiştir.
AÇIKLAMALAR:
PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik iltisaklı
kurumlar ile birlikte sürdürülen çalışmalar kapsamında; 28.02.2020 günü saat 20:20
sıralarında Edirne ili Merkez ilçesi Pazarkule mevkii 1. Hudut Bölük Komutanlığı (arda
Bölüğü) sorumluluk sahası (57428-11455 koordinatlarında) 1 Derece Askeri Yasak Bölgede
Mehmet Şirin AKGÜN ve Ravvin Sterk Yıldız isimli şahısların piyade askerleri tarafından
yakalanmasının ardından şahısların yapılan araştırmasında silahlı terör örgütüne üye olma
suçundan kayıtları bulunduğunun tespit edilmesi üzerine her iki şüphelinin gözaltına alındığı
, bu minvalde yapılan soruşturmada;
Şüpheliden ele geçirilen dijitallerin incelemesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü
adına yapılan etkinlik sırasında örgüt elebaşı, örgüt mensupları ve örgütün sözde bayrağının
herkesin görebileceği şekilde açıldığını içeren birçok fotoğrafın yer aldığı,
Ele geçirilen cep telefonun içerisinde resimler klasörü içerisinde, PKK/KCK terör
örgütü mensuplarının eğitim/gösteri alanıdaki faaliyetlerinin yer aldığı fotoğraflar ve örgüt
mensuplarının resimleri, sözde bayrağı ile örgütsel simgelerin yer aldığı fotoğrafların tespit
edildiği,
Şüphelinin PKK/KCK terör örgütü adına yayın yapın Roj TV ve DİHA (Dicle
Haber Ajansı) muhabiri olduğu ve söz konusu yayın organları için haber yaptığı ayrıca
ROJTV'de yayınlanan programlara telefonla katıldığı şeklinde bilgiler elde edildiği,
2013 yılında İstanbul TEM Şube Müdürlüğü tarafından 2008/799 soruşturma dosyası
kapsımında "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçundan hakkında işlem
yapıldığı,
2008 yılında Adana Tem Şube Müdürlüğü tarafından 2007/799 üzerinden PKK/KCK
Terör Örgütü Propagandası yapma suçundan hakkında işlem yapıldığı,
Şüpheli hakkında yapılan açık kaynak araştırmalarında şüphelinin kullanmış olduğu
sosyal medya hesaplarından çok sayıda terör örgütü PKK/KCK'yı övücü nitelikte çok sayıda
paylaşım yaptığının tespit edilmiştir.
HUKUKİ DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
Şüphelinin gerek sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlar, gerek
şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler neticesinde elde
edilen bulgular, gerekse de şüphelinin terör örgütü adına faaliyet yürüten basın-yayın
organlarındaki faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, şüphelinin terör örgütü PKK
nın ideolojileri kapsamında örgütle arasında fiili ve organik bağ kurmak suretiyle eylemlerde
bulunduğu, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı TCK'NUN 314/2 maddesinde düzenlenen terör
örgütüne üye olmak suçunu işlediği, yine şüphelinin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun
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7/2 maddesinde düzenlenen terör örgütü propagandası yapmak suçunu zincirleme şekilde
işlediği anlaşıldığından;
Şüphelinin mahkemenizce yargılamasının yapılarak yukarıda yer alan sevk maddeleri
uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur. 24/07/2020
EDİP ŞAHİNER 139783
Cumhuriyet Savcısı
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