T.C.
İZMİR
Soruşturma
Esas No
İddianame No

No

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
: 2020/4464
: 2020/3521
: 2020/480
İD D İ A N A M E
TUTUKLU

DAVACI

İZMİR AĞIR CEZA MAHKEMESİne
: K.H.

ŞÜPHELİ

: RUKEN DEMİR,

MÜDAFİ

: ZAFER İNCİN,İzmir Barosu 13328 sicil noda kayıtlı
Avukat.
: PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
: 12/11/2019 İZMİR
: TCK m.314/2,3713 sk.5/1,53/1,58/9,63 maddeleri.
: 12.11.2019-15.11.2019 arası gözaltı,
: İzmir 1.SCH.16.11.2019 Tarih ve 2019/1091 Değ.İş.sayılı
kararı.

SUÇ
SUÇ TARİHİ VE YERİ
SEVK MADDESİ
GÖZALTI
TUTUKLAMA KARARI
TUTUKLULUK SON GÖZDEN
GEÇİRME KARARI

: İzmir 2.S.C.H.'nin 07.01.2020 tarih ve 2020/88 Değ.İş.
Sayılı kararı.

DELİLLER

: İfadeler,teknik araçlarla izleme,takip ve tarassut ile iletişim
tespit tutanakları,uyap evrakı, şüphelinin nüfus-sicil kaydı ve
tüm dosya.
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

PKK/KCK terör örgütü:
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 ili Lice
ilçesi Fis köyünde kurulmuştur.Türkiye Cumhuriyetinin Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgeleri ile Suriye, İran ve Irak ülke topraklarının bir kısmını da içine alacak şekilde
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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'nin silahlı 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
emniyetten salıverildiği 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.
Birleşen İzmir CBS 2018/105176 sayılı dosyadan S.
A.
çin elde 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 35-031-001 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. (TC Kimlik No: )'ın 09/10/2018 tarihli Kurucu Üye olarak imzalı, 0. 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.
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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: )'in Ş.
Ç. (T.C.No: ) isimli şahıs ile 29/05/2017 günü saat:20.44.12'de şaize çelik adına kayıtlı 0 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
birleşen
2018/105176 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. Y. '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,
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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, Mevlut ve Hangül kızı
Yüksekova - 01/07/1980 doğumlu Sibel 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, Bozan ve Hatice kızı Kobani - 1991 doğumlu Dicle BOZAN'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. ),Sait 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 hakkında çeşitli 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.
),M.
A.
(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
çalşmada yakalanarak haklarındaki soruşturmaya devam olunmuştur.
Şüpheli RUKEN DEMİR 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
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Konak/İzmir sayılı 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
ARAŞTIRMAARAMA 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;

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 1G607A9

- kSeuo67 - A35grQq - 2fULfM=

ile erişebilirsiniz.

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 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
Kütük Numarasına kayden faaliyetlerine başladığı,
Konak/İZMİR sayılı yerde
adres gösterdiği,dernek adına herhangi bir taşınmaz veya araç kaydının bulunmadığı,
.
.
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. 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 ……..

…… 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 K. (K)Gizli Tanık tarafından Fotoğraftan teşhis edilmişlerdir.
Bu Haliyle :
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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.
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 RUKEN DEMİR'in,(dosya kapsamında aşağıda açıklaması verilecek olan
tape tespitlerine göre) PKK/KCK Terör örgütünün sözde KCK Sözleşmesinde basın komitesinde
görevli olup cezaevi dış koordinasyon görevini yürüten dosyanın ayrılan diğer şüphelilerinden olan
ayrıca Ege Tuhayder derneği üyelerinden olan S.
A.
,R.
Y.
,M.
K.
ve
ayrılan 2019/14715 sayılı dosya şüphelilerinden olan M.
A.
ile de irtibatlı olduğu
belirlenmiştir.

2- CMK m.135 İLETİŞİMİN TESPİTİ KARARLARI TESPİTLERİ :

Şüpheli RUKEN DEMİR 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 kararı
(İLK KEZ 1 AY UZATMA) ,İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.07.2019 tarih ve 2019/3199 D.İş sayılı
kararı (İKİNCİ KEZ 1 AY UZATMA) ,İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğinin
07.08.2019 tarih ve 2019/3909 D.İş sayılı kararı (ÜÇÜNCÜ KEZ 1 AY UZATMA) ,İzmir 6. Sulh Ceza
Hakimliğinin 09.09.2019 tarih ve 2019/4867 D.İş sayılı kararı (DÖRDÜNCÜ KEZ 1 AY UZATMA)
kararları alınmıştır.
Şüpheli RUKEN DEMİR yönüyle dosya kapsamında alınan CMK M.135 kararıları uyarınca
örgütsel olduğu değerlendirilen aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır:

KARŞI NUMARADAN TAPE TESPİT:
.
.
.

KARŞI NUMARADAN TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
.
.

KARŞI TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:

S.

A.
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.
.
.
ayrıca RUKEN isimli şahsın da S. A. isimli hedef şahsa bağlı olarak PKK/KCK terör
örgütünün propagandalarını
yapan ve
Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve
kurumları ile
yetkililerini itibarsızlaştırmaya
yönelik yalan, yanlış haberleri hazırlayarak örgütün yayın organlarına servis ettiği, S. A. ve bu şahsa
bağlı olarak faaliyet yürüten RUKEN isimli şahsın sözde KCK sözleşmelerine uygun olarak hareket
ettiği ve aşağıda ayrıntısı verildiği üzere:

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
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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.DUYMAZ 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
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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 ideolojik-politik,
edebisanatsal 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; 4Komün 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.
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"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 RUKEN DEMİR'in sözde KCK sözleşmesindeki basın komitesi adı altında faaliyet
yürüttüğü görüşmelerinden değerlendirilmiştir.

CMK m.140:
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 22/04/2019 tarihli
teknik araçlarla izleme, takip ve tarassut tutanağında şüpheli S. A.
'ın;
20/04/2019 GÜNÜ SAAT:12.347'TE AYNI DOSYA KAPSAMINDAKİ M.
K.
İSİMLİ ŞAHIS İLE BİRLİKTE İLİMİZ KONAK İLÇESİ KONAK MAHALLESİ
CUMHURİYET BULVARI ÜZERİNDE BULUNAN PAYKOÇ İŞ MERKEZİNDEN ÇIKTIĞI VE
SÖĞÜTLÜ İŞ HANINA GİRDİĞİ,
SAAT:12.56 İLE 13.30 ARASINDA AYNI DOSYA KAPSAMINDA BULUNAN RUKEN
DEMİR, R.
Y.
(X ERKEK) XI BAYAN ERKEKLER İLE BİRLİKTE İNSAN HAKLARI
DERNEĞİ ŞUBESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BASIN AÇIKLAMASI VE OTURMA
EYLEMİNE KATILMAK ÜZERE CUMHURİYET BULVARINA GELDİĞİ,
SAAT:13.33'TE ARA SOKAKLARI KULLANARAK KONAK MAHALLESİ
CUMHURİYET BULVARI PAYKOÇ İŞ HANINA GİRİŞ YAPTIĞI,
SAAT: 17.52'DE R.
Y.
İLE BİRLİKTE BULUNDUĞU PAYKOÇ
İŞ MERKEZİNDEN ÇIKIŞ YAPTIĞI,
SAAT: 17.58 İLE 18.15 ARASINDA YANINIZDA BULUNAN RAMAZAN YAVUZ İLE
BİRLİKTE CUMHURİYET BULVARI ÜZERİNDEN KONAK METRO YÖNÜNE İLERLEDİĞİ
VE
SAYILI ADRESTE BULUNAN
ZİRAAT BANKASI ATM'DEN PARA ÇEKTİĞİ VE YANINDA BULUNAN R. -Y. 'A BİR MİKTAR
PARA VERDİĞİ R. Y. 'UN DAHA SONRA YANINDAN
AYRILARAK EVKA3 İSTİKAMETİNE GİDEN METROYA BİNDİĞİ, (ŞÜPHELİ S.
A.
'IN DA) F.
A.
YÖNÜNE GİDEN METROYA BİNDİĞİ VE HAREKET ETTİĞİ
TESPİT EDİLMİŞTİR.
TESPİT-111/04/2019 günü Saat:09.43.07’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattını, kendisi ile aynı dosya kapsamında bulunan M.
A.
isimli hedef şahıs kullanmış olduğu kardeşi Y.
A.
isimli şahıs adına kayıtlı
numaralı telefonu ile arayarak M.
D.
ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;

.
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.
.

12/04/2019 günü Saat:13.32.06’ da Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı nolu GSM hattını, Z. K. isimli şahıs adına kayıtlı nolu GSM hattını kullanan ve kendisine
N. olarak hitap ettiği bir kadın
arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahsın 11/04/2019 günü Saat:09.43.07’ de kendisi ile aynı dosya
kapsamında bulunan M. A. isimli hedef şahıs kullanmış olduğu numaralı telefonu arayarak M. D. ile,
11/04/2019 günü Saat:15.37.38’ A.
hattını kullanan A.
isimli şahıs ile,

G.

isimli şahıs adına kayıtlı

nolu GSM

12/04/2019 günü Saat:13.32.06’ da Z. K.
isimli şahıs adına kayıtlı nolu GSM hattını
kullanan NİMET isimli şahıs ile yaptıkları görüşmelerde, 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 İHD(İnsan Hakları Derneği) İzmir şubesinde
11/04/2019 günü gündüz başlayıp, aynı gün Saat: 21.00’ a kadar sözde Nöbet eylemi gerçekleştirildiği,
hedeflerinin PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde uygulanan tecritin
kaldırılması, yine tutuklu/hükümlü örgüt üyelerinin ve ailelerinin yanında olarak sahiplendikleri havası
yarattıkları, bu faaliyetlerinin üst sorumlularının talimatları ile organize bir şekilde çalıştığı
değerlendirilmiştir.
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TESPİT-216/04/2019 günü Saat:10.25.08’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattını, Belçika Devletine ait olduğu anlaşılan nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
17/04/2019 günü Saat:14.47.45’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, H.
M.
adına kayıtlı GSM hattını
kullanan ve kendisine FİLİZ olarak hitap ettiği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
18/04/2019 günü Saat:09.39.23’ te Ruken DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, O. A.
(A
) adına
kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine OSMAN olarak hitap ettiği bir erkek şahsı
arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahsın, 16/04/2019 günü Saat:10.25.08’ de Belçika Devletine ait
olduğu ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan STERK TV’ ye ait
nolu
GSM hattını kullanan bir kadınla yaptıkları görüşmede, Ruken DEMİR isimli hedef şahıs PKK/KCK terör
örgütünün Belçika Devleti üzerinden propagandasını yapan STERK TV muhabiri ile konuşmalarında “
Bizde Şey Var Zaten BALIKESİR, BANDIRMA, KEPSUT ve bu taraf ŞAKRAN, ALİAĞA, KIRIKLAR,
büyük bir ihtimalle de burdaki aileler MENEMEN F Tipinde açıklama yapacaklar da bakalım” şeklindeki
beyanlarından kendisinin açık açık PKK/KCK terör örgütünün propagandalarını yapan basın yayında
faaliyet yürüttüğünü ve PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken
yakalanan/tutuklu/hükümlü mensuplarının PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde
uygulanan tecritin kaldırılması ile ilgili açlık grevine girdiklerini ve yukarıda belirtilen il ve ilçelerdeki
tutuklu/hükümlü mensuplarının durumlarını haber yaptığını ve terör örgütünün propagandalarını yapan
STERK TV’ye ulaştırdığını, yine devam edeceğini, belirterek
17/04/2019 tarihinde ise Menemen R Tipi Cezaevi önünde basın açıklaması yapılacağını belirtmiş,
Görevlilerimizin tanzim ettikleri 17/04/2019 tarihli İnternet İnceleme ve Tespit Tutanağında,
PKK/KCK Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda,
https://anfturkce.net/guncel/menemen-cezaevi-oenuende-oturma-eylemi-123881link
adresinde 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan paylaşımlarda,
“MENEMEN CEZAEVİ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ
Engellemelere rağmen Menemen Cezaevi önünde oturma eylemi yapan tutsak yakınları,
"Pişirdiğimiz yemek boğazımızdan geçmiyor" dedi..şeklinde olduğu tespit edilmiş,Selma ALTAN isimli
şahsın kırmızı daire içinde basın açıklaması yapan şahsın Selma ALTAN isimli şahıs olduğu tespit
edilmiş,
17/04/2019 günü Saat:14.47.45’ de H. M.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan FİLİZ isimli kadınla yaptıkları görüşmenin içeriği de yine İnternet İnceleme ve
Tespit tutanağında detaylı olarak belirtilmiş ve Filiz MENCİK isimli şahsın da basın açıklaması ve
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oturma eylemine katıldığı anlaşılmaktadır.
18/04/2019 günü Saat:09.39.23’ te O.
A.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan O. isimli şahısla yaptıkları görüşmelerde ise R. A.
isimli bir kadının halen İlimiz Aliağa Şakran Cezaevinde tutuklu/hükümlü olduğu,
PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ a sözde uygulanan tecritin kaldırılması ile
ilgili açlık grevine girdiği, bu hususlar ile ilgili Osman isimli şahsın İzmir HDP İl binasına geldiği ve
burada buluştuklarıdeğerlendirilmiştir.
TESPİT-315/04/2019 günü Saat: 11.13.49’de RUKEN DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı nolu GSM hattını, H. İ. Ö. adına kayıtlı nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahıs arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
28/04/2019 günü Saat:17.20.27’de RUKEN DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattını, Belçika Devletine ait olduğu anlaşılan nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın şahıs tarafından aranarak Türkçe olarak
yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR’in 15/04/2019 günü Saat: 11.13.49’de H.
İ.
Ö.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahısla ve 28/04/2019 günü
Saat:17.20.27’de Belçika Ülkesine ait olduğu anlaşılan
nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın şahısla Türkçe olarak yaptığı
görüşmelerden,
Akabinde RUKEN DEMİR’in örgütsel atamasının Diyarbakır iline yapıldığı, 10.06.2019 tarihine
kadar örgütsel faaliyetlerini Diyarbakır ilinde sürdüreceği, İZMİR ilinde iken bölgedeki bütün
cezaevlerinden sorumlu olduğu, Diyarbakır’da da aynı faaliyeti yürüteceği, İzmir ilindeki faaliyetleri
bundan sonra N.
isimli şahsın yürüteceği, B.
I.
isimli avukat ile <sözde>
DEĞER AİLESİ olarak adlandırılan tutuklu/hükümlü ailelerinin irtibat numaralarını STERK TV’de
faaliyet yürüten örgüt mensuplarına ilettiği değerlendirilmiş,
Ruken DEMİR’in, <sözde> SİYASİ TUTSAKLAR olarak nitelendirilen cezaevlerinde
tutuklu/hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütü mensupları ve aileleri ile irtibatlı olduğu, bu şahıslar ile
<sözde> röportaj yaptığı, Cezaevi koşullarının kötü olduğu, devletin hasta tutuklu/hükümlülere kötü
davrandığı, tedavilerini aksattığı şeklinde yalan-kurgu haber yaparak irtibatlı olduğu PKK/KCK terör
örgütü güdümünde yayın yapan <sözde> sitelere servis ettiği, Ülkemizin imajını zedelemek amacıyla
Türkiye’nin hukuk devleti olmadığı, cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlülere kötü davrandığı yönünde
algı oluşturarak ulusal ve uluslararası düzeyde kamuoyu oluşturmaya çalıştığı, kamuoyunun
hükümet/devlet üzerinde kuracağı baskı ile terör örgütü mensuplarının tahliye edilmesini sağlamayı
hedeflediği, şahsın bu faaliyetlerinin sözde KCK’nın Sosyal Alan / Cezaevleri Dış Koordinasyon
yapılanması içerisinde olduğu ve sözde KCK sözleşmesinde detaylı olarak belirtildiği şekilde faaliyet
yürüttüğü, KCK sözleşmesindeki atama sistemine göre <sözde> örgütsel atamasının Diyarbakır iline
yapıldığı değerlendirilmiştir.
TESPİT-429/04/2019 günü Saat: 11.56.49’ da RUKEN DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
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kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, E.
A.
adına
kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir
kadın şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
29/04/2019 günü Saat: 14.18.55’ de RUKEN DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, G.
A.
adına kayıtlı
0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine G.
olarak hitap ettiği bir kadını
arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
30/04/2019 günü Saat: 16.57.34’ de RUKEN DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını, Ş. H. adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek arayarak Kürtçe olarak
yaptıkları görüşmede;
.
.
.
01/05/2019 günü Saat: 21.20.47’ de RUKEN DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattını, S.
T.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahıs arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
02/05/2019 günü Saat: 14.37.10’ da RUKEN DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını, kime ait olduğu tespit edilemeyen
ancak Belçika ülkesine ait olduğu anlaşılan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan
STERK TV isimli iş yerine ait
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap
etmediği bir kadın şahıs arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs, 29/04/2019 günü Saat: 11.56.49’ da E. . A.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan bir kadınla, 29/04/2019 günü Saat: 14.18.55’
de G. A.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan G.
isimli
kadınla,
30/04/2019 günü Saat: 16.57.34’ de Ş.
H.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan bir erkek şahısla,
01/05/2019 günü Saat: 21.20.47’ de S.
T.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan bir erkek şahısla,
02/05/2019 günü Saat: 14.37.10’ da Belçika ülkesine ait olduğu anlaşılan ve PKK/KCK terör
örgütünün propagandasını yapan STERK TV isimli iş yerine ait
nolu
GSM hattını kullanan bir kadınla yaptığı görüşmelerde, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet
yürütürken yakalanan örgüt üyelerinin, PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah
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ÖCALAN’ ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmediğini bahane ederek sözde tecrit uygulandığını bahane
ederek açlık grevine girdikleri, açlık grevinde olan tutuklu/hükümlü mensuplarının Diyarbakır ili Lice
ilçesindeki yakınları ile irtibata geçerek bu şahısların ve tutuklu/hükümlülerin sözde mağdur edildiğini ve
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine bilgileri Mezopotamya haber ajansı adı altında haber yaparak
PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan ve Belçika ülkesine ait olduğu anlaşılan ve Belçika
üzerinden yayın yapan STERK TV’ ye aktardığı, açlık grevinde olan tutuklu/hükümlü örgüt üyelerinin
isimlerini liste yaparak sorumlularına aktardığı, PKK/KCK terör örgütü sorumlarının talimatları ile
Diyarbakır iline giderek talimatlar doğrultusunda faaliyet yürütüp haber yaptığı değerlendirilmiştir.
TESPİT-530/04/2019 günü Saat: 11.35.52’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, C.
K.
adına kayıtlı
0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine C.
olarak hitap ettiği bir kadın şahsı
arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs, 30/04/2019 günü Saat: 11.35.52’ de C.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan C.

K.
isimli

kadınla,
30/04/2019 günü Saat: 17.47.34’ de A.
Ç.
adına kayıtlı
nolu GSM
hattını kullanan A.
isimli şahıslarla yaptığı görüşmelerde, 14/06/2019 gününe kadar
Diyarbakır ilinde kalacağını ve bu tarihten sonra nereye gönderileceğini bilmediğini, henüz yerinin belli
olmadığını belirterek PKK/KCK terör örgütü yöneticileri tarafından, PKK/KCK terör örgütünü öven ve
yücelten, terör örgütüne bu şekilde eleman ve taraftar kazandırmak için sözde habercilik yapmak üzere
faaliyet yürütmesi için düzenlemesinin Diyarbakır iline yapıldığını ve 14/06/2019 tarihinden sonrada aynı
faaliyeti yürütmesi için bir başka ile sözde tayin olacağı anlaşılmış, faaliyetlerinin KCK yöneticilerinin
sözde ataması ile yapıldığı değerlendirilmiştir.
TESPİT-612/05/2019 günü Saat: 17.13.24’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattı ile, B. Y.
adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadını arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
14/05/2019 günü Saat: 09.24.54’ de RUKEN DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattı ile, N.
Y.
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadını arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahsın 12/05/2019 günü Saat: 17.13.24’ de B.
Y.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan bir kadınla, ve 14/05/2019 günü Saat:
09.24.54’ de, N.
Y.
adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan bir kadınla yaptıkları görüşmelerde, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını
yapan ve yücelten Mezopotamya haber ajansında faaliyet yürüttüğü ve PKK/KCK terör örgütü ile ilişki
ve irtibatlı oldukları tespit edilen ağırlıklı Doğu ve Güneydoğu illerinde Belediyelere Devlet tarafından
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Kayyum atanarak yönetilmiştir, 2019 yerel seçimler öncesi Kayyum ile yönetilen Diyarbakır ve
ilçelerindeki yerlere ağırlık vererek buralara giderek kayyumu itibarsızlaştırmak ve PKK/KCK terör
örgütü sorumluları tarafından yönetilen belediyelere destek verilmesini, halkı da bu yönde uyararak
kayyum yönetimini istememeleri yönünde bilgilendirmek amaçlı özellikle bu yerlere giderek görüşmeler
gerçekleştirdiği, yine PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan
tutuklu/hükümlülerin PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’a sözde tecrit uygulandığını,
ailesi ve avukatları ile görüştürülmediği bahane edilerek açlık grevine girdikleri, tutuklu/hükümlü
yakınları ile irtibata geçerek PKK/KCK terör örgütünün istediği gibi röportaj yapıp, terör örgütü ve
yöneticilerinin propagandasını yaparak örgütün sitelerine haber şeklinde gönderdiği, kendisinin de sözde
atama ile Diyarbakır ilende olduğu görüşmelerinden ve gerçekleştirdiği faaliyetlerinden
değerlendirilmiştir. TESPİT-716/05/2019 günü Saat: 09.44.33’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını, C.
A.
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadın arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
19/05/2019 günü Saat: 10.03.16’da Ruken DEMİR isimli hedef şahıs kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattı ile, F.
G.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine isim olarak hitap etmediği bir kadını arayarak
Kürkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs, 16/05/2019 günü Saat: 09.44.33’ de C.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan bir kadınla,
16/05/2019 günü Saat: 10.02.58’de S.
D. GSM hattını adına kayıtlı 0
kullanan E.
isimli kadınla,
17/05/2019 günü Saat: 11.36.22’ de S.
T. GSM hattını adına kayıtlı
kullanan bir kadınla,
19/05/2019 günü Saat: 10.03.16’da F.
G.
adına kayıtlı

A.
nolu
nolu

nolu GSM hattını kullanan bir kadınla yaptıkları görüşmelerinde ve baz istasyonu incelemelerinde,
PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan ve İlimiz Aliağa İlçesi
Şakran T tipi cezaevinde tutuklu/hükümlü bulunan mensuplarının koğuşlarında arama yapıldığını
belerterek arama esnasında kamu görevlilerinin tutuklu/hükümlü bulunan şahısların koğuşlarındaki
eşyalarını tahrip ettiklerini ve tutuklu/hükümlüleri darp ettiklerini belirterek ortamı germek için kamuoyu
oluşturmaya çalıştıkları ve cezaevindeki mensuplarının isyan çıkartmak için yoğun çaba gösterdikleri ve
tutuklu/hükümlü ve aileleri ile görüşüp, yalan yanlış haber ve bilgi akışı sağladıkları, hedeflerinin Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğu, yine Ruken DEMİR isimli şahsın
Diyarbakır ilinde PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan Mezopotamya haber ajansında faaliyet
yürütüp, Diyarbakır ilinde bulunan tutuklu/hükümlü yakını ile iletişime geçerek PKK/KCK terör örgütü ve
silahlı mensuplarının propagandasını yapmak için faaliyet yürüttüğü, faaliyetlerinin PKK/KCK terör
örgütü sorumlularının talimatları ile olduğu baz istasyonu incelemesinden ve görüşmelerinden
değerlendirilmiştir.
TESPİT-826/05/2019 günü Saat: 12.47.12’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattını, A.
Ç.
adına kayıtlı
0
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine AHMET olarak hitap ettiği bir erkek şahıs arayarak Türkçe
olarak yaptıkları görüşmede;
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.
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE: Ruken DEMİR isimli hedef şahıs,
26/05/2019 günü Saat: 12.47.12’ de A.

Ç.

adına kayıtlı 0

nolu GSM hattını kullanan

AHMET isimli şahısla
yaptıkları görüşmede, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan ve çeşitli
cezaevlerinde tutuklu/hükümlü bulunan mensuplarının, halen İmralı cezaevinde ömür boyu müebbet
hapsi ile hükümlü bulunan PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ ın aile ve avukatları ile
görüştürülmediğini bahane ederek açlık grevine girdikleri ve terör örgütü elebaşısı Avukatları ile
görüştürülmesinden sonra avukatları aracılığı ile basın açıklaması yapılarak açlık grevinin sonlandırıldığı
anlaşılmış, açlık grevine giren tutuklu/hükümlü mensuplarının listelerini
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs görüşmüş olduğu A.
isimli şahsa Whatsap
üzerinden göndereceğini belirtip, tutuklu/hükümlülerin kaç kişi olduklarını ve açlık grevinden sonra nasıl
bir tedavi sistemi yapılacağının organizesini yaptıkları, hedeflerinin tutuklu/hükümlü ve yakınlarına
sahiplenir gibi görünerek cezaevinden tahliyesi yapılan ve cezası tamamlanan tutuklu/hükümlülerin tekrar
örgütün kırsal alanına
aktarılmalarını, ailelerinin ise örgüte taraftar olarak kazandırılmak
olduğu, faaliyetlerinin sözde KCK Sözleşmesi cezaevi Koordinasyon ve Sosyal alan yapılanması içinde
olduğu değerlendirilmiştir.
TESPİT-9“

08/06/2019 günü Saat: 08.34.17’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahıs baz istasyonunda
/Diyarbakır”
adresinde bulunduğu sırada, kullanmış olduğu kendi adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattı ile, T.
U.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan ve kendisine T. olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs ile T. U.
adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını kullanan T.
isimli şahısların yaptıkları görüşmede, T.
isimli şahsın Ruken DEMİR isimli şahsa
sizde bizdensiniz diyerek her ikisininde PKK/KCK terör örgütünün birer ferdi olduklarını belirtip,
PKK/KCK terör örgütü içinde silahlı faaliyet yürütürken güvenlik güçleri ile girdiği silahlı çatışmalarda
öldüğü anlaşılan bir PKK/KCK terör örgütü mensubunu sözde şehit olarak benimseyerek ölen örgüt
üyesinin cenazesinin Bitlis İli Tatvan ilçesindeki bir köye gömüleceğinin haberini Ruken DEMİR isimli
şahsa verdiği ve Ruken DEMİR isimli şahsında PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan sözde
haber ajanslarında muhabir olduğu için terör örgütü ve mensuplarının propagandalarını yapan yalan, yanlış
haber yaparak PKK/KCK terör örgütünü ve mensuplarını yüceltici yönde faaliyet yürütüp terör örgütüne
eleman ve taraftar kazandırdığı görüşmelerinden değerlendirilmiştir.

TESPİT-1022/06/2019 günü Saat: 20.07.06’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını, H.
Y.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine TÜRKAN olarak hitap ettiği bir kadın arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
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.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs ile Hamişi YILDIRIM adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan T.
isimli şahısların yaptıkları görüşmede, PKK/KCK terör örgütü
adına eylem ve faaliyet yürütürken yakalanan tutuklu/hükümlü mensuplarının Ülke genelindeki
çeşitli cezaevlerinde örgütsel
faaliyetlerinden Cezaevi yönetimi, cezaevi cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarında bazı yaptırımlar
uygulandığı ve yaptırımlar ile ilgili Ruken DEMİR isimli şahsında PKK/KCK terör örgütünün
propagandasını yapan sözde haber ajanslarında muhabir olduğu için terör örgütü ve mensuplarının
propagandalarını yapan yalan, yanlış haber yaparak PKK/KCK terör örgütünü ve mensuplarını yüceltici
haberler yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve görevlilerini itibarsızlaştırıcı yönde faaliyet yürüttüğü
değerlendirilmiştir.
TESPİT-1114/07/2019 günü Saat: 16.15.49’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0 nolu GSM hattıyla, N. A. adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını kullanan ve
kendisine isim olarak hitap etmediği bir erkek şahsı arayarak Kürtçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs ile N.
A.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan kendisine isim olarak hitap etmediği erkek şahıs ile yaptıkları
görüşmede, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyet yürütürken ölen örgüt mensuplarından şehit
olarak bahsedildiği, düzenlenen sözde taziye etkinliğine Ruken DEMİR isimli şahsında PKK/KCK terör
örgütünün propagandasını yapan sözde haber ajanslarında muhabir olduğu için terör örgütü ve
mensuplarının propagandalarını yapan yalan, yanlış haber yaparak PKK/KCK terör örgütünü ve
mensuplarını yüceltici haberler yaparak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve görevlilerini itibarsızlaştırıcı
yönde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.
TESPİT-1217/07/2019 günü Saat: 09.14.59’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, M. A.
adına kayıtlı 0
nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine Ömer olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahıs ile M.
A.
adına kayıtlı
nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine Ö. olarak hitap ettiği şahıs ile 17.07.2019 günü saat 09.14.59 ve 13.42.14 de
yapmış olduğu iki görüşmelerde, Hedef şahıs Ruken DEMİR’in içerisinde EGE BÖLGE SORUMLUSU
olarak faaliyet yürüttüğü PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapan sözde haber ajanslarında
muhabir olduğu, hedef şahsın terör örgütü ve mensuplarının propagandalarını yapan yalan, yanlış haber
yaparak PKK/KCK terör örgütünü ve mensuplarını yüceltici haberler yaparak Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve görevlilerini itibarsızlaştırıcı yönde faaliyet yürüttüğü, stajyer adı altında görüşme yaptığı Ö.
isimli şahsı sözde ajansta işe aldığı ve bu şahsa yapması gerekenler ile ilgili olarak talimatlar verdiği
değerlendirilmiştir.
TESPİT-1324/07/2019 günü Saat: 18.52.13’ de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
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kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, B.
G.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve kendisine Burhan olarak hitap ettiği bir erkek şahsı arayarak
Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
.
.
.
TESPİT-1425/07/2019 günü Saat: 10.43.55’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattıyla, C.
K.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan C.
isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
25/07/2019 günü Saat: 10.49.22’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattıyla, A.
Y.
adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan ABİZER isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
25/07/2019 günü Saat: 11.27.52’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, C.
K.
adına kayıtlı
0 553
nolu GSM hattını kullanan C.
isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
TESPİT-1528/07/2019 günü Saat: 11.40.57’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0
.
GSM hattıyla, aynı dosya kapsamında hedef şahıslardan olan
R.
Y.
(TC Kimlik No:
) adına kayıtlı
nolu
GSM hattını kullanan R.
Y.
isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahısın ile aynı dosya kapsamında hedef şahıslardan olan R. Y.
ile yapmış olduğu görüşmede;
Hedef şahıs R.
Y.
’un oğlu olan ve cezaevinde bulunan R.
Y.
ile
ilgili olarak vermiş olduğu röportaj ile terör örgütü ve mensuplarının propagandalarını yapan yalan,
yanlış haber yaparak PKK/KCK terör örgütünü ve mensuplarını yüceltici haberler yaparak Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ve görevlilerini itibarsızlaştırıcı yönde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.
TESPİT-1606/08/2019 günü Saat: 11.56.48’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, N. A.
adına kayıtlı 0
nolu GSM
hattını kullanan ve kendisine Z.
diye hitap ettiği şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
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.
.
.
.
.
07/08/2019 günü Saat: 17.42.03’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattını arayan, S.
D.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan ve
kendisine E. diye hitap ettiği şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
.

TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Ruken DEMİR isimli hedef şahsın; 06/08/2019 günü Saat: 11.56.48’de Z. , 07/08/2019 günü Saat:
17.42.03’de E.
ve 17/08/2019 günü Saat: 15.09.29’da M.
isimli şahıslarla yapmış olduğu
görüşmelerde:
PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör örgütünün propagandasını yapan sözde
haber ajanslarında muhabir olan ve EGE BÖLGE SORUMLUSU düzeyinde faaliyet yürüten Ruken
DEMİR’in, son zamanlarda ülke gündemi meşgul eden Kaz Dağları bölgesindeki altın madeni arazisinde
yapılan ağaç kesimi ile alakalı yalan-kurgu haber yapması için bölgede bir muhabir görevlendirdiği,
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 verdiği
değerlendirilmiştir.
TESPİT-1703/08/2019 günü Saat: 12.33.50’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı
nolu GSM hattıyla, A.
Ç.
adına kayıtlı 0
GSM hattını kullanan A.
isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.

nolu

.
23/08/2019 günü Saat: 12.15.52’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0 nolu GSM hattıyla, G.
B.
adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan kendisine ismen hitap etmediği bir BAYAN şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
.
.
23/08/2019 günü Saat: 12.59.07’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0 nolu GSM hattıyla, G. B.
adına kayıtlı 0
nolu
GSM hattını kullanan kendisine ismen hitap etmediği bir BAYAN şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları
görüşmede;
.
..
23/08/2019 günü Saat: 14.09.31’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, M.
B.
adına kayıtlı
nolu GSM hattını kullanan M. isimli şahsı arayarak ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
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.
.
.
23/08/2019 günü Saat: 14.25.45’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını arayan aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan olan
M.
A.
(T.C. Kimlik No:
) ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
23/08/2019 günü Saat: 16.25.48’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0 nolu GSM hattından aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan olan M. A. (T.C. Kimlik
No: )’ı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
..
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:

PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör örgütünün propagandasını yapan sözde
haber ajanslarında muhabir olan ve EGE BÖLGE SORUMLUSU düzeyinde faaliyet yürüten
Ruken DEMİR’in, cezaevinde ölen bir örgüt mensubu ile 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, şahsın bu
faaliyetlerinin sözde KCK’nın Sosyal Alan / Cezaevleri Dış Koordinasyon yapılanması içerisinde olduğu
ve sözde KCK sözleşmesinde detaylı olarak belirtildiği şekilde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.
TESPİT-1823/08/2019 günü Saat: 15.24.39’da Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu
kendi adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını arayan T. E. adına kayıtlı 0 nolu GSM hattını kullanan,
kendisine ismen hitap etmediği önce X ERKEK şahıs ve devamında görüşmeye dahil olan Y ERKEK
şahıs ile Kürtçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
…..
olarak yaptıkları görüşmeden PKK/KCK terör örgütü güdümünde hareket ederek terör
örgütünün propagandasını yapan sözde haber ajanslarında muhabir olan ve EGE BÖLGE
SORUMLUSU düzeyinde faaliyet yürüten Ruken DEMİR’in, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan
bir kadın örgüt mensubunun (2) çocuk sahibi ve hali hazırda hamile olması nedeniyle şahsın infazının
ertelenmesini sağlamak maksadıyla kamuoyu oluşturmak amaçlı haber yaptığı, kamuoyunun
hükümet/devlet üzerinde kuracağı baskı ile terör örgütü mensuplarının tahliye edilmesini/infazının
ertelenmesini sağlamayı hedeflediği, şahsın bu faaliyetlerinin sözde KCK’nın Sosyal Alan / Cezaevleri Dış
Koordinasyon yapılanması içerisinde olduğu ve sözde KCK sözleşmesinde detaylı olarak belirtildiği
şekilde faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir.
TESPİT-1909.09.2019 günü saat: 11.00.21’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
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adına kayıtlı 0
nolu GSM hattıyla, G.
Ş.
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan H. Ş. isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
..
09.09.2019 günü saat: 11.07.16’da Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını arayan aynı dosya kapsamındaki hedef şahıslardan olan R.
Y.
isimli şahıs ile Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Görevlilerce PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, müzahir kitle ve
yandaşlarına verebileceği talimatlar ile akabinde gerçekleşmesi olası eylemlerin deşifre edilmesi 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; http://mezopotamyaajansi14.com/tumhaberler/content/view/68577?page=5 link adresinde 9
Eylül 2019 tarihinde;
İZMİR - Şakran Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde 7 Eylül’de dağıtılan tarihi geçmiş yemeklerden
kaynaklı tüm tutukluların zehirlendiği öğrenildi.
“İzmir'in Aliağa İlçesinde bulunan Şakran Kapalı Cezaevi'nde 7 Eylül’de dağıtılan akşam
yemeğinden sonra tüm tutukluların zehirlendiği öğrenildi. Şakran 4 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan
Serkan Şahin, bu sabah babası Hüseyin Şahin'le yaptığı haftalık telefon görüşmesinde, şunları söyledi:
"Cumartesi akşamı bize tarihi geçmiş yemek verdiler. Bilmediğimiz için yemekleri yedik.
Bütün tutuklularda 1 saat sonra aşırı mide bulantısı ve kusma yaşandı. Hepimizi revire kaldırdılar.
Serum takıp, müdahale ettiler. Kusma ve mide bulantısı bazı tutuklularda hala devam ediyor.
Rahatsızlığımız sürdüğü için hala yemek yiyemiyoruz."
Yaşananlardan tedirgin olduğunu belirten baba Şahin, yetkilileri göreve çağırdı. Telefonla
uluştığımız Şakran Kapalı Cezaevi idaresi ise, bilgi vermekten kaçındı.”şeklinde bir <sözde> haber
yapıldığı tespit edilmiş, bu hususta 12.09.2019 tarihinde İnternet Tespit Tutanağı tanzim edilmiştir.
TESPİT-2019.09.2019 günü saat: 19.05.04’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı
nolu GSM hattıyla, S.
D.
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan E.
isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Hedef şahıs Ruken DEMİR’in 19.09.2019 ve 25.09.2019 tarihlerinde Esra isimli şahıs ile yapmış
olduğu her iki görüşmesinden de birlikte faaliyet yürütmekte oldukları PKK/KCK terör örgütü ile alakalı
internet üzerinden yalan yanlış haberler yapan sözde ajans ile ilgili olduğu, görüşmelerde hedef şahıs
Ruken DEMİR’in Esra isimli şahsı ilimiz genelinde düzenlenecek olan basın açıklamaları ve değişik
etkinliklere yönlendirdiği ve buralardan bahsi geçen sözde ajans için ülkemizi uluslararası platformlarda
itibarsızlaştırmaya yönelik haberler yapmasını isteği, hedef şahıs Ruken DEMİR’in sorumlu düzeyde
faaliyetlerinin olduğu değerlendirilmiştir.
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TESPİT-2126.09.2019 günü saat: 17.06.40’de Ruken DEMİR isimli hedef şahsın kullanmış olduğu kendi
adına kayıtlı 0 5
nolu GSM hattıyla, G.
B.
adına kayıtlı 0
nolu GSM hattını kullanan X BAYAN isimli şahsı arayarak Türkçe olarak yaptıkları görüşmede;
.
.
.
TAPE TESPİT VE DEĞERLENDİRMESİNDE:
Hedef şahıs RUKEN DEMİR’in X BAYAN ile yapmış olduğu görüşmede ilimizde cezaevinde
tutuklu hükümlü olarak bulunan PKK/KCK terör örgütü mensupları ile ilgili olarak hedef şahsın faaliyet
yürüttüğü sözde haber ajansı aracılığı ile bilgi topladığı ve bu bilgiler doğrultusunda terör örgütü
güdümünde internet üzerinden yayın yapmakta olan sitelerde ülkemizi uluslar arası platformlarda asılsız
ve yalan haberler ile zor duruma düşürmeyi 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
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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.
Emniyet araştırmalarında:
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
Kütük Numarasına kayden faaliyetlerine başladığı,
/İZMİR sayılı yerde
adres gösterdiği,dernek adına herhangi bir taşınmaz veya araç kaydının bulunmadığı, ….
….
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 M. T. (T.C. ),Sait 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
)

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
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TUHAY - DER eski bilinen adıyla TAYDER isimli kuruluş aracılığıyla iletildiğini",
KARAYEL (K) Gizli tanık ifadesinde; "Bunun dışında üç kişilik görüşçü lisesinde olan
ziyaretçilerden isimlerini Selma ALTAN, Vasfi ÖZER, Nüfusa ATAÇ, Şeyhmus SEYHAN,Ramazan
YAVUZ, Mazlum KOÇ 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.
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 A.
B.
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 (46-47) İle
Numaralandırılan Boş matbu Dilekçe Örneği,
11(48 -53) İle Numaralandırılan Plastik Föy İçerisinde Çeşitli Boy Ve ebatlarda Örgütsel
Doküman,
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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 2328
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
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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,
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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 TUHAD-FED (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), TUYADDER (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 H. D.
(T.C.
) 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 zaman ne 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
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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
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 1G607A9

- kSeuo67 - A35grQq - 2fULfM= ile erişebilirsiniz.

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,
Sonuç olarak; M.
T.
(T.C.
),S.
B.
(T.C. ), M. K.
(T.C.
), İ.
A.
(T.C.
), M. A.
(T.C.
), H.
H.
D.
(T.C.
), M. G.
(T.C. ), R.
Y.
(T.C.) ve Ş.
D.
(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
yürüttüklerideğerlendirilmiş olup buna ilişkin tanzim edilen tutanak dosyamıza ekletilmiştir.
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 RUKEN DEMİR'in,
PKK/KCK Terör örgütünün sözde KCK Sözleşmesinde Basın komitesinde yer aldığı ve cezaevi
dış koordinasyon görevini yürüten dosyanın ayrılan diğer şüphelilerinden S. A. ,R.
Y.
,M.
K.
ve sözde basın komitesi görevlisi M.
A.
ile de irtibatlı olarak sözde basın
komitesinde görevli olduğu değerlendirilmiştir.

4- ŞÜPHELİDEN ARAMADA ELE GEÇEN MATERYALLER VE İNCELEMESİNDE:

Digital ve digital olmayan materyaller ile ilgili incelemer yapılmıştır.
-DİJİTAL MATERYAL İNCELEME, TESPİT VE DEĞERLENDİRME TUTANAĞINDA:
Ayrılan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019/14715 soruşturma sayılı dosya kapsamında
yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ruken DEMİR(T.C. Kimlik No:1 ) isimli şahsın ikamet adresinde
ve üst aramasında yapılan aramada elde edilen;
Açılış şifresinin bilinmediği beyanında bulunulan Huwaei marka 860658044409864 ibareli cep
telefonu ve bu cep telefonuna takılı vaziyette bulunan 8990029300698653966 ibareli sim kart ve
899029301035388506 ibareli sim karta İzmir 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 12.11.2019 tarihli
Adli Kopya Alma ve Bulgu Torbası Kapama Tutanağında ekran şifresi olduğu için Huwaei marka
860658044409864 ibareli cep telefonu ve bu cep telefonuna takılı vaziyette bulunan
8990029300698653966 EXPORT işlemi yapılamadığı bildirilmiştir.
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12.11.2019 günü görevlilerce tanzim edilen Yakalama Gözaltına Alma Ev Arama ve El
Koyma Tutanağında Ruken DEMİR(T.C. Kimlik No: ) isimli şahsın ve ev halkının bahse konu
telefonun ekran kilidini bilmediklerini beyan ederek vermedikleri bildirilmiştir.
Şahsın ekran kilidini vermeyerek kopya işlemini engellediği ve telefon içerisinde suç ve suç
unsurlarını sakladığı bu bağlamda Ruken DEMİR isimli şahsın örgütsel bir tavır sergilediği
değerlendirilmiştir.

899029301035388506 ibareli sim karta ait Export’ un bulunduğu bir adet DVD Disk SSMA-2019002540 seri numaralı bulgu poşeti içerisinde gönderilmiştir.
Emniyet birimlerince SSM-A-2019-002540
barkod numaralı bulgu torbası içerisinden
çıkarılan Rapor eki olarak sunulan 1 (Bir) Adet DVD Disk’ in 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamında yapılan incelemesinde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastalanılmadığı belirlenmiş olup
buna ilişkin tutanak dosyasına ekletilmiştir.
-DİGİTAL OLMAYAN MATERYAL İNCELEME TUTANAĞINDA:

Şüpheli Ruken DEMİR (TC Kimlik No:
)'in
adresindeki
ikametinde İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 11.11.2019 tarih ve 2019/5106 D.İş sayılı kararlarına
istinaden 12.11.2019 günü yapılan aramasında çeşitli dijital materyaller ile Kitap-DergiDokümanlara
incelenmek üzere el konulmuştur. İncelenmek üzere el konulan yayınların ve dokümanların yapılan
incelemesinde;
1- Üzerinde BANDIRMA T.1 ve KIRIKLAR F1 başlıklı ibareler bulunan beyaz A4 kağıt kağıda tek
tarafı el yazısı ile yazılı doküman içeriğinde terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen ismi geçen
şahıslar üzerinden cezaevinde yatmakta olan terör örgütü mensuplarının durumları, sözde yaşadığı
sıkıntıları, cezaevi uygulamalarından duyulan rahatsızlığın dile getirildiği, bu metnin PKK/KCK Terör
örgütünün hiyarerşik yapısı içerisinde üst yetkiliye/birime(yapıya) yürütülen çalışmaların sonucunu
bildirir mahiyette rapor tarzında hazırlanmış bir metin olduğu,
2- El konulan iki adet fotoğraf içeriğinde, ellerinde PKK/KCK Terör Örgütü elebaşı Abdullah
Öcalan’ın resmi ile resmin alt kısmında ‘Sağlığın Sağlığımızdır’ ibareli posterlerin bulunduğu bir yürüyüş
eylemi gerçekleştiren şahısların bulunduğu ana ait görüntüleri içeren resimler olduğu
3- Gönderici kısmında GÖN: İdris SAYILGAN E Tipi Kapalı Cezaevi TRABZON ve alıcı kısmında
Alıcı: N. Ö.
İpekyolu/VAN
ibareleri bulunan ve 25.01.2018 tarihli gönderim bilgisi yazılı mektup zarfı içeriğinde Trabzon E Tipi
Kapalı Cezaevi’nde tutuklu/hükümlü olarak bulunan İdris SAYILGAN isimli şahıs tarafından Van ili
İpekyolu ilçesinde bulunan Nimet ÖLMEZ isimli şahsa gönderilmiş aşağıda fotoğraflaması yer alan bir
mektup bulunduğu,
Slav ü Rez 24.01.2018 ibaresi ile başlayıp…#Özgür basın susturulamaz ibaresi ile sona eren
mektup içeriğinde yapılan incelemede; Kesit-1 içeriğinde;
“…Gazetecilik için en ciddi ve güzel alan Kürdistan’dır. İnsan yaptığı şeylere ciddi anlamlar
yüklemek, o işi çok hem de çok sevmek zorundadır. Bir gazeteci Xaçortu, Süphan’ı, Faraşin’i, Muş’u,
Van’ı, Dersim’i Kürdistan’ın her karışını çok sevmek zorundadır.” şeklinde PKK/KCK terör örgütünün
sözde nihai amaç ve stratejileri doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri temel alan ve ideolojisini
benimseyerek sahiplenen ifadelerin kullanıldığı,
Yukarıda mektup içeriğinden alınan Kesit-2 içeriğinde;
“Kürt halkının ruhunda filizlenen özgürlük tutkusu mutlaka çiçek açacak, yüzyıllardır Kürt halkına
tahribkar yüzünü gösteren zaman yeniden doğumun ve özgür yaşamın müjdecisi olacaktır. #Özgür basın
susturulamaz.” şeklinde PKK/KCK terör örgütünün sözde nihai amaç ve stratejileri doğrultusunda
yürüttüğü faaliyetleri temel alan ve ideolojisini benimseyerek sahiplenen ayrıca halkı kin ve düşmanlığa
tahrik eden ifadelerin kullanıldığı,
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4-B-1’den başlayarak B-14’e kadar numaralandırılmış A4 kağıda yazılı bilgisayar çıktısı
dokümanlar içeriğinde, terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen ismi geçen şahıslar üzerinden çeşitli
cezaevlerinde yatmakta olan terör örgütü mensuplarının durumları, tutukluluk/ceza bilgileri, avukatlarının
bulunup bulunmadığı, sözde yaşadıkları sıkıntıları, cezaevi uygulamalarından duyulan rahatsızlığın dile
getirildiği bu dokümanların, PKK/KCK terör örgütünün hiyarerşik yapısı içerisinde üst
yetkiliye/birime(yapıya) yürütülen çalışmaların sonucunu bildirir mahiyette rapor tarzında hazırlanmış bir
metinler olduğu,
5-1 Adet ön kapağında desenli giysi resmi yer alan ve üzerinde D.
(D.
S.
İ.
M.
M.
) ibareli sayfalarında herhangi bir numara ibaresi bulunmayan ve
aralarında bazı sayfaları kopartılmış vaziyette küçük not defteri içeriğinde yapılan incelemede;ilk sekiz
sayfasında her iki yüzünde de el yazısı ile ingilizce kelimelerin türkçeye çevrilmiş halde sözlük çalışması
şeklinde olduğu, ayrıca bazı şahıs isimleri ile telefon numara bilgilerinin yer aldığı, devamı sayfalarında
ise;
ibareli not defterinin 9. Sayfası içerisinde “Cezaevleri – Ekonomik – Yargı Paketi – Şakran
Cezaevine sordur – Kadın Cezaevi M. B.
” şeklinde aralarında bütün bir cümle ve anlam ilişkisi
bulunmayan el yazısı ile notların bulunduğu,
ibareli not defterinin içerisinde kopartılmış
vaziyette bulunan sayfası içerisinde “ mahallede kaç okul var –” şeklindeki el yazısı notların alt kısmında
“Katillerin hala serbest…Ape Musa, bu güzel yüzün var ya,
onların kabusu olmaya devam ediyor” şeklinde yine el yazısı not bulunduğu,
Not içeriğinde ismi geçen APE MUSA isimli şahsın;
1920 Mardin Nusaybin doğumlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 1959 yılında İleri
Yurt gazetesinde yayımladığı ‘QİMİL/KIMIL’ isimli Kürtçe şiir nedeni ile 1959 yılında 49’lar davasında
idamla yargılanarak 27 Mayıs Darbesi ile aftan yararlanarak cezaevinden serbest kalan, serbest kaldıktan
sonra Deng, Barış Dünyası ve Yön isimli dergilerde yazı yazan, 1963 yılında 23’ler davasından tekrar
cezaevine girerek Mamak, Sultan Ahmet, Balmumcu, Seyrantepe ve Nusaybin cezaevlerinde yatan, 12
Eylül Darbesi ile Kürtçülük Propagandası yapmak suçundan tekrar tutuklanan, DDKO(Devrimci Doğu
Kültür Ocakları), Halkın Emek Partisi, Mezopotamya Kültür Merkezi ve İstanbul Kürt Enstitüsü’nün
kurucularından olan 20 Eylül 1992’de Diyarbakır ili
Seyrantepe Mahallesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Musa ANTER isimli yazar olduğu,
6-1 Adet üzerinde HDP(HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ) BORNOVA İLÇE
ÖRGÜTÜ ibaresi bulunan kahverengi renkli ön ve arka kapaklı sayfalarında herhangi bir numaralandırma
bulunmayan küçük not defterinin yapılan incelemede 29.Sayfasına kadar çeşitli notların yer
aldığı,içerisinde “ =>Misaki Milli => Cemil Bayık” şeklinde el yazısı not yer aldığı, not içerisinde adı
geçen Cemil Bayık isimli şahsın; PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın 15 Şubat 1999
yılında yakalanmasından sonra sözde PKK’yı Yeniden İnşa Komitesinin temelini oluşturmuştur. Halen
Bese Hozat (K) Hülya ORAN ile birlikte PKK/KCK terör örgütü sözde
Yürütme Konseyi’nin eş başkanlığını yapan CUMA (K) CEMİL BAYIK isimli terör örgütünün sözde üst
düzey yöneticilerinden olduğu, devamı sayfalarında, Nimet Ölmez ve Sevda Aydın isimli şahıslara fon adı
altında aktarılan para miktarlarının notunun tutulduğu,
7- El konulan iki adet banka dekontunun şüpheli Ruken Demir isimli şahıs tarafından
01.10.2019 tarihinde gerçekleştirilen iki ayrı para gönderim işlemine ait dekontlardan birincisinin, şahsın
kendi adına açılmış başka bir hesabına yatırdığı 2580 TL’lik (ikibin beşyüz seksen) işleme ait olduğu,
ikinci dekontun ise isim bilgileri belirtilmeyen 00650 kod numaralı Matbaacılar Sitesi banka şubesinde 6
numaralı hesap sahibi G.
K.
isimli şahsa gönderilen
TL’lik (ikibin beşyüz yetmiş) işlemi içeren Garanti Bankası’na ait dekontlar olduğu,
8- El konulan bir adet banka ATM dekontunun,İNG BANK’a ait Konak Kemeraltı
ATM’sinden 30.10.2019 tarihinde TR
IBAN numaralı hesaba
gönderilen gönderici ve alıcı bilgilerinin bulunmadığı 520 TL’lik (beşyüz yirmi) işleme ait banka
ATM’sine ait dekontun olduğu,
9- El konulan ödeme planı ibareli dokümanın Ruken Demir isimli şahsın ismi ve
numaralı telefon bilgileri ile Garanti Bankası
ibareleri bulunan
2570 TL olmak üzere 24 aylık ödeme tablosunu içeren doküman olduğu,
10- 1 adet Şubat, Mart, Nisan 2018/1 ibareli YENİ DÜNYA İÇİN ÇAĞRI isimli derginin isim, sayı
ve fiyat bilgilerinin yer aldığı, ön kapak orta kısmında bir patlama esnasına ait görüntüyü içeren resmin
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kullanıldığı, resmin yan kısmında ise dergi içeriğinde ele alınan konu başlıklarının maddeler halinde
sıralandığı,
Derginin arka kapak orta kısmında ‘OHAL ALTINDA SEÇİM OLMAZ! OHAL
KALDIRILMADAN YAPILACAK SEÇİM MEŞRU DEĞİLDİR! şeklinde yazı bulunduğu, arka kapak
alt kısmında ise ‘Jİ BO CİHANEK BANG’ ibareli yazının yer aldığı,Toplam 114 sayfadan ibaret olan
derginin yapılan incelemesinde;derginin ilk sayfasında “EDİTÖRDEN” başlıklı bir yazının yer aldığı, yazı
içeriğinin ise; “Merhaba
Yeni sayımız ile birlikteyiz.
Yeni sayımızın hazırlıklarının sürdüğü günlerde Türk devleti Efrin’e girdi.
İşgalin, savaşın adına “Zeytin Dalı” ismi verildi. Antik dönemden bu yana barışı simgeleyen
zeytin dalının işgale, savaşa adının verilmesi aymazlıktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan “sınırımızda terör koridoru istemiyoruz” diyor. “Terör koridoru” dediği
şey, gerçekte Suriye'de Kürtlerin kendi bölgelerinde kendi yönetim oranlarını oluşturmaları, kendi
kendilerini yönetmeleridir. Her ulusun istediği biçimde yaşama hakkı vardır. Suriyeli Kürtler de isterlerse
bağımsız devlet biçimde ya da Suriye devletinin parçası olarak federasyon biçimde yaşama hakları vardır.
Başta Türk devleti olmak üzere hiçbir devletin bu hakkı ortadan kaldırmaya hakkı yoktur.
Efrin savaşı bizim savaşımız değil. Bu savaş halklar için yıkım demektir. Kan, gözyaşı, ölüm,
yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmak, göç yollarına düşmek demektir.
Bu savaş Türk devletinin emperyalist yayılmacı siyasetinin ürünü olan, sermayenin çıkarları
için yürütülen bir savaştır. Bu savaştan işçilerin, emekçilerin çıkarı yoktur. Kürtlere karşı verilen savaştan,
Kürt düşmanlığından işçilerin, emekçilerin çıkarı yoktur…
Türk devletinin Efrin’de yürüttüğü savaş gerici, emperyalist emellere dayalı haksız bir
savaştır.
Bu savaş işçilerin, emekçilerin savaşı değil. Bu savaşa işçiler, emekçiler karşı çıkmalıdır.
Efrin savaşına hayır!
Türk devleti, ordusu Suriye’den, Efrin’den derhal kayıtsız şartsız geri çekilmelidir!
Mayıs sayımızda buluşmak üzere... hoşçakalın....Ocak 2018”
şeklinde giriş yazısının
bulunduğu, yazı içeriği ile ilgili olarak;
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile sınır güvenliğimizi
sağlamak, Suriye sınır bölgesinden topraklarımıza yönelik terör saldırıları ve sızmalara karşı önlem almak
ve sınırımızda güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye ülkesinin Afrin
bölgesine yönelik askeri operasyon başlatılmıştır.
Başta PKK/KCK terör örgütü olmak üzere bazı çevrelerce, belirtilen bölgeye Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nce sözde haksız müdahale yapıldığı, sivil insanların özellikle de Kürtlerin etnik
kökeninden dolayı bu operasyondan zarar gördüğü algısı oluşturarak yapılan bu tarz haber ya da yazıların
PKK/KCK terör örgütünün amaç ve çıkarları doğrultusunda hem Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde
hem de uluslararası alanda kamuoyu oluşturmak amaçlı yayınlar olduğu, ayrıca PKK/KCK terör örgütü ve
Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütlerinin içerisinde mevcut mensuplarının inanç ve dirençleri arttırmak,
olası kırılma ya da sapmaların önüne geçmek, yandaş ve sempatizanlarının kısacası tabanın direncini
yükselterek daha geniş kitlelere sahip olmak/etkilemek ve daha aktif hale getirip halkı kin ve düşmanlığa
sevk ederek nihai amaca ulaştıracak eylemleri geliştirmek ve genişletmek amacı ile kaleme alınan bir yazı
olduğunun değerlendirildiği,
Derginin devamı bölümlerinde ise farklı ülkelerde yaşanan hem geçmiş hem de güncel tarihli
siyasi ve ekonomik konu ve gelişmeler ile birlikte işçi hareketlerininele alındığı,
11- 1 adet DİYAFRAM isimli DİHA WWW.DİCLEHABER.COM ibareli kitap ile ilgili
fotoğraflamasına fezlekede yer verildiği üzere kısa notlarla fotoğraf albümü tarzında hazırlanmış 119
sayfadan ibaret bir kitap olduğu, kitap içeriğinde yapılan incelemede;Kitap içeriğine dair yukarıda örnek
olarak yer alan fotoğraflamalarda da görüldüğü üzere;
Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere ağırlıklı olarak PKK/KCK Terör
örgütü mensup ve yandaşlarınca gerçekleştirilen eylemler olmak üzere ülke genelinde meydana gelen
çeşitli sokak eylemlerine ya da eylemlere müdahalelerle ilgili birtakım resimler ile sıradan Anadolu insanı
manzaralarına dair çeşitli görünümlerin küçük notlarla derlendiği bir kitap olduğu,
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Kitabın 27. Sayfasının yan tarafta yer alan fotoğraflamasında görüldüğü üzere kitap içeriğinde
PKK/KCK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine/eylemlerine dair çeşitli görünümlerin ve çözüm
sürecinde Habur Sınır Kapısından giriş yapan terör örgütü mensuplarına ait bir fotoğrafın kullanıldığının
görüldüğü,
Fezlekede fotoğraflaması verilen sözde bayrakların;PKK/KCK terör örgütünün sivil kanadışehir yapılanması mantığıyla yardım yataklık, eleman temini, eylem keşfi, lojistik destek sağlamak gibi
çeşitli hususlarla görevli olan ve siyasi kanadı olarak nitelendirilen ERNK / Eniya Rizgariya Netewiya
Kürdistan - Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi 1 Mart 1985 tarihinde kurumuştur. 2000 Yılı Ocak ayında
yapılan ve terör örgütünce 7. Kongresi olarak adlandırılan sözde kongresi ile ERNK isimli yapı yerini
YDK/Yekitiya Demokrasi Gele Kürd-Kürt Demokratik Halk
Birlikleri’ne bırakmıştır. Yukarıda örnek fotoğraflarla gösterilen kırmızı zemin üzerine yeşil daire
içerisinde sarı zeminde kırmızı yıldız figüründen oluşan sözde bayrağın bu yapının sözde bayrağı olduğu,
PKK/KCK terör örgütü temsil eden ve terör örgütü mensup ve/veya yandaşlarınca sık kullanılan sözde
bayraklardan olduğu, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah ÖCALAN ’ın talimatı ile 2005 yılı
itibariyle KCK / Koma Ciwaken Kurdistan -Kürdistan Halk Topluluğu isimli oluşum kurulmuş ancak
kuruluşu 2007 yılında ilan edilmiştir. Yan tarafta gösterilmek istenen yeşil zemin üzerine sarı güneş ve
kırımızı yıldız figüründen oluşan bu sözde bayrak da tarih itibariyle PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen
sözde bayrak arasında yer aldığı değerlendirilmiştir.
5--ÖRGÜTE MÜZAHİR İNTERNET SİTELERİ ÜZERİNDEN YAPILAN ARAŞTIRMALARDA:
***https://anfturkce.net/guncel/amed-zindani-direnis-ruhu-bir-kez-daha-kazanacaktir-117710 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-kulak-vermeli-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-yaratiyor-121020link
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;
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"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-tecride-mar%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-tarihseldir-125118 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-goeruestuekten- sonravapilacak125597 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-ailelerilhd-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-ihlaller-artti123762 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,
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***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-aciklandi-124339 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-tecrit-kaldirilsin-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-tııtsak-hastaneyekaldirildi125465 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
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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-duvarlarini-kirmayacagirdi122125 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-direnisyueceltiyor127592 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 RUKEN DEMİR yönüyle uyap bilgi bankası ekranında yapılan araştırmada,
Şüphelinin hakkında soruşturmaya konu edilen silahlı terör örgütü üyeliği yönüyle bir
soruşturma/yargılama kaydı olmadığı belirlenmiştir.
ŞÜPHELİ EMNİYETTEKİ SAVUNMASINDA ÖZETLE:
"Hiçbir dernek sendika veya örgüte üyeliğim yoktur.
Rukendemir isimli instagram hesabım vardır. Bu hesabımı yaklaşık 2.5 yıl önce kendim açtım.
Burada kendi resmim dışında paylaşımda bulunmam. Bu hesap dışında başka bir sosyal medya
hesabım yoktur.
Bahsetmiş olduğunu 0
nolu GSM hattı benim adıma kayıtlıdır ve
Üniversiteye başladığım dönemden beridir kullanmaktayım. Bu numara dışında annemin, ablam
Ferda'nın ve abim olan Hogır'ın kullanmış oldukları numaralar benim adıma kayıtlıdır. Ancak bu
numaraları şu anda hatırlamıyorum.
Ben Meöopotamya Haber ajansı muhabiriyim. Birçok darnek parti ve sivil toplum kuruluşlarını haber
yaptığım için S. A. isimli şahsıda sadece Ege TUHAYDER (Tutuklu aileleri
yardımlaşma derneği) vasıtası ile tanırım. Kendesi ile haber için dernek vasıtası ile görüştüm. Bunun
dışında görüşmüşlüğüm yoktur. Kendisinin neler yaptığı ile alakalı hiçbir fikrim yoktur. Ben
Mezopotamya Haber ajansı muhabiriyim. Herhangi bir örgüt parti dernek yada sivil toplum kuruluşu
içerisinde yer almam, terör örgütliru ile herhangi bir alakam yoktur. İşim haber yapmaktır haber dışında
hiçbirşeyle uğraşmam.
Avukatım huzurunda sormuş olduğunuz soruyu anladım. Konuşma içeriklerini ve bahsi geçen bu
kouşmayı yapıp yapmadığımı hatırlamıyorum ancak 0
numaralı hat benim
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hattımdır. Eer beri bana ruken diye hitap etmişse bu ben olabilirim. Ancak şunları söylemeliyim ki ben bir
muhabirim. Ben birini arasam da ya da biri beni arasa da tek konuşacağımız mevzu haberdir.
İşim dışında buşka bir meşguliyetim yoktur.Bana bahsettiğiniz bilgi belge denilen şeyi bilmiyorum. Ergin
isimli şahsı da tanımıyorum.
Yukarıdaki sorunuzda bahsetmiş olduum gibi ben ergin isimli şahsı tanımıyorum. Tanımadığım bir
şahsında amcasını bilemem. Kimse bana böyle bir numarayı ulaştırmadı. Hiç kimseden emir veya talimat
almadım.
Yukarıdaki sorularda bahsettiğim gibi ben gözeteciyim. S.
A.
isimli şahsı şahsi olarak
tanımam bu yüzden de herhangi bir örgüt ile alakası olup olmadığını bilmiyorum.
Ben gazeteciyim. Türkiye gündeminde bir müddet haber olan açlık grevleri konusu ile ilgili haberler
yaptım ve bana bu şekilde gelen haberler doğrudur ancak sizde takdir edersiniz ki haberdeki kıstas
gizliliğe esastır. Yani benim ne şahsa ne kuruma ne vekillere ne de yasal ya da yasadışı hiçbir oluşuma
haber dağıtmak haber yaymak gibi bir durumum olamaz. Cezaevlerinde tutuklu olan kişilerin hak illalleri
ve mağduriyetlerine karşı haber yaptığım doğrudur. Bu haberlerin doğrulanması teyidi şeklindeki
konularında hem cezaevi yönetimi hem de kendi ajansıma ulaşan teyidini yapmam en doğul hakkımdır.
E.
A.
isimli şahsın ne şahsını ne de kendisini tanımam. Haber yaptığımdan dolayı Menemen R
tipi ceza evinde kaldığını duymuştum. Benim bu şahsı sahiplenmek gibi bir durumum olamaz.
Sahiplenmediğim gibi hiçbir örgüt mensubundan da talimat almadım.
Ben resmi kaydı olan ajansa kyıtlı bir gazeteciyim. Daha önceki sorularmızda da da dediğim gibi
kimin cezaevine niçin girdiği ile ilgili değil cezaevinde yaşamış olduğu hak mağduriyetleri ile ilgiliyim.
Birinin ölmüş olduğu haberi duyum olarak bana ulaştıysa tabiki bende işim gereği bu durumun
doğruluğunu ispatlamak ile mükellefim. Duyuma dair hiçbir haber yapmam. Bu haberleri doğrulayarak
haber yaparım. Yapmış olduğum haberleri de bir tek çalışanı olduğum Mezopotamya Haber ajansına
servis yaparım. Bunun dışında hiçbir yere servis yapmam.
Sormuş olduğunuz soruyu anladım. N.
ve S.
isimli kişiler N.
Ö.
ve S. A.
'dır Bu kişileri tanırım doğrudur. Tanışıklığım sadece haberci olmalarından dolayıdır.
Kendileri gazetecidir . M. Jinnewis Haber ajansına kayıtlıdır.A. G. isimli şahsı şahsi olarak tanımam. Biz
gazeteciyiz. Yapılan eylemin içeriğini bizleri bağlamaz. Oturma eylemi yapılmış ise doğrudur bunları
çekmek ya da kayda almak gazetecilik görevimizdir. Bu kayda alınma işlemleri takdir edersiniz ki internet
ortamını gerektiren uzun kayda alma işlemleridir.Bu sebeple HDP binasına gittiğim doğrudur. Ancak işim
gereği chp ve Ak Parti binalarına da gidebilirim. Biz yasal bir ajansız ve benim ajansımın bu şekilde lansa
edilmesini kabul etmiyorum.
Me. A.
isimli şahıs gazetecidir. Bu şahsın cezaevi yapılanmasının içerisinde bulunup
bulunmadığını bilmiyorum.
Ben yaptığım çekimleri sadece Mezapotamya Haber Ajansına atarım. Bunun dışında hiçbir yere atmadım.
Ben gazeteciyim. Yaptığım haberler genelde Ege bölgesinde gerçekleşen konulardır. Ben Ege sorumlusu
değilim. Biri beni arayıp Gebze Cezaevi ilgili bir şey sorduğunda, bende buna benim bağmadığımı
söylemişimdir. Kimin beni nereden aradığı ile alakalı konu beni bağlamaz benim işim haber değeri olup
olmadığı ile ilgilidir. Birileri ajansımıza abone olup haber ulaştırıyorsa, tabiki benim de bunu araştırıp
haber değeri olup olmadığı ile ilgili sorumlu olduğum kişilere danışmam doğaldır. Cezaevinde
bulunanların aileleri röportaj yapmak için beni arayabilirler.
Kim tarafından koordine edildiğini bilmiyorum. TUHAYDER isimli dernekten basın açıklaması haberi
geldi ve bende gittim haberi yaptım.
Ben hiçbir yere bu şekilde serviste bulunmadım. Terör örgütünün propagandasını yapan siteler ile hiçbir
alakam yoktur.
Nimet olarak bahsetiğiniz kişi N.
Ö.
'dir.Kendisi gazetecidir. Konuşmada geçen örgüt
mensupları istenmediği ve kurum içerisinde atama olacağı şeklindeki konunun ne olduğu ile alakalı bir
bilgim yoktur. Benim ne İzmir ilinde ne de Diyarbakır ilinde örgütsel faaliyetim bulunmadı bulunmaz da.
N.
olarak bahsetiğiniz kişi N.
Ö.
'dir. Kendisi gazetecidir. Herhangi bir örgütsel bağımız
bulunmamaktadır.
Sorunuzu anladım. Bahsedilen tarihlerde Diyarbakır ilindeydim. Bu konuşmalarda söylemiş olduğunuz
isimler ile alakalı herhangi bir bilgim yoktur. Kim olduklarını bilmiyorum. Siyasi tutsak ve değer aileleri
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denilen konunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben sadece habercilik görevi gereği tutuklu veya hükümlülerin
aileleriyle röportaj yaptım.
Ben bu yılın nisan ayının 25 yada 26 smda İzmirde değildim. Bu tarih öncesinde İHD nin gerçekleştirmiş
olduğu oturma eylemini haber yaptığım doğrudur. Haberdar olmuşsam bu şekildedir. Bu eylemin kimlerin
tarafındn organize edildiğini bilmiyorum.
Konuşmalarda geçen atamalarla alakalı bir bilgim yok. Bizim ajansta atama diye bir şey yok. Ben
Diyarbakır iline annem hasta olduğu için gittim. Cemile ve Ahmet isimli şahıslar İHD nin yöneticileridir.
Benim bu insanlara haber aktarmak gibi ya ada kendi işleyişimizi söylemek gibi durum olamaz.
Benim atama ile ilgili bir bilgim yoktur. Bunu ilk defa sizden duyuyorum.
O tarihlerde Diyarbakır İlindeydim. Kayyumlara karşı çıkmak gibi bir durumum yoktur. Şahısları şahsen
tanımam. Ben muhtar ya da belediye başkanlarıyla görüşme yapmadım. Bundan dolayı da hiçbir yere
serviste bulunmadım.
Konuşma tarihlerinde ben İzmir'de değildim. İzmirdeki meslektaşım olan Esra DAL'a haber araştırmasını
ve haber değeri var ise haber yapabileceğini söylediğim doğrudur. Ben hiçbir örgüt mensubu ile
görüşmedim. Ayrıca bu haberlerin asılsız şekilde yayın yapılması yönünde kimseden talimat almadım.
Ben liste felan tutmadım. A.

Ç.

İHD'nin yöneticisidir. Ahmet ile böyle bir kounuşma yapmadım.

T.
isimli şahısla görüştüğümü hatırlamıyorum ayrıca şahsı da tanımıyorum.Biz kimseyi sahiplenmeyiz,
kimsenin de bizi sahiplendiğini düşünmüyorum. Biz haberciyiz Sadece haberimizi yaparız. Ben kimsenin
çocuğunu ve cenazesini sahiplenmedim.
Türkan isimli şahsı tanımıyorum. Bana bu şekilde bir haber ulaştırılmışsa notumu alırım. Haber niteliği
taşıyorsa haberimi yaparım, yoksa yapmam. Ayrıca tüm haberlerimi Cezaevi yönetimini arayarak teyidini
yaparım.
Ben o tarihlerde Diyarbakır ilindeydim. Kimseyle böyle bir konuşma yapmadım. Kimseye de muhabir
göndereceğimi söylemedim. Ayrıca kimseyi de sahiplenmedim.
Ömer isimli şahıs Ö. A.
'dür. Şahsı tanımıyorum hiç birlikte çalışmadık ancak İzmire geldiğimde
zaten ztjyer olarak çalışmaktaydı. Benim stajyer eğitim devresi şeklindeki oluşumun ne olduğu ile alakah
bir bilgim yoktur.
Bir önce sorda da belirttiğim gibi stajyer eğitim devresi şeklindeki oluşumun ne olduğu ile alakalı bir
bilgim yoktur.
Bir önce soruda da belirttiğim gibi stajyer eğitim devresi şeklindeki oluşumun ne olduğu ile alakah bir
bilgim yoktur. Bizim ajansımızda böyle bir faaliyet bulunmamaktadır.
Konuşma içeriklerini hatırlamıyorum ancak doğruluğu vardır. Bu haberi yapmak amaçlı şahısların
isimlerini sorduğum doğrudur, ancak ailelerine ulaşmak gibi bir durumum yoktur. Sonuçta yaşanan olaylar
DHA ve Anadolu ajansına düştüğü için, benimde haber yapmak için isimlerini sorduğum doğrudur. A.
, C.
isimli şahısları tanımıyorum. C. İHD üyesedir.
R.
Y.
haber yapılmasını istedi. Bende onların mağduriyetlerinden dolayı haberini yaptım ve bu
haberi kendi^jansıma verdim. Bunun dışında hirbir serviste bulunmadım.
M. A. ile ajanslarimiz farklı olduğu için onu konumlandırmam mümkün değildir. . Z. isimli şahıslar
bizim ajansda görevlidir. Yaptıkları haberler ekoloji içerikli haberlerdir. Benim kimseyi yönlendirmek
gibi bir durumum olamaz.
Bu konu sadece ekoloji içerikli haberlerdir ve bizim ajansta kayıtları vardır.İstenildiği takdirde bakılabilir.
Benim hiçbir kalkışmaya karşı ne desteğim ne de düşüncem olamaz.
m.
B.
isimli kişi kanser hastasıdır ve yeni çıkan yargı paketi ile cezaevinden tahliye olduğunu
biliyorum. Hasta tutsaklar dediğiniz bu benim söylemiş olduğum konuyla ilgilidir. Daha önce dediğim gibi
biz haber yaparken cezaevini ararız teyidini yaparız.Yalan haberle işimiz olmaz. Yaptığımız tüm haberler
haber ajansının sitelerinde kayıtlıdır.
Konuşma içeriğini hatırlıyorum. Bana böyle bir bilgi verilmişti. Bende şahsın avukatına bunu danışmıştım.
Konu bundan ibarettir.
Ben kimseye talimat vermedim. Biz muhabiriz sadece işimizi yapıyoruz.
Evimde bulunanlardan;
SAYFALARI YIRTIK OLAN 1 ADET ÖRGÜT İBARELERİ BULUNAN KAHVEREKLİ
RENKTE NOT DEFTERİ: Bana ait değildir. Biz o evde 4 kadın muhabiri yaşıyoruz. Kime ait olduğunuda
bilmiyorum.
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(1-2) OLARAK NUMARALANDIRILMIŞ OLAN TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI A.ÖCALAN'IN
FOTOĞRAFI: Benim kaldığım odada çıkmadı. Bana ait değildir. Kime ait olduklarını bilmiyorum. Biz o
evde 4 kadın muhabir yaşıyoruz.
KİTAPLIK KISMINDA BASKILI DERGİ VE 1 ADET ÜZERİNDE DİYAFRAM DİHA İBARELERİ
BULUNAN
İÇERİSİNDE ÇEŞİTLİ
FOTOĞRAFLARININ BULUNDUĞU
ALBÜM:Hiçbir fikrim bulunmamaktadır.
SOLDAKİ DOLAP İÇERİSİNDE '24.01.2018 TARİHLİ YAŞAMIN ACI ZOR İLE BAŞLAYIP ARKA
KISIMINDA ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ' İBARELERİ YAZILI MEKTUP:Bu
mektup Nimet ÖLMEZ isimli şahsa aittir. Bu mektubu Mezopotamya haber ajansında muhabir olan İdris
SAYILGAN isimli şahıs göndermiştir. Bana ait değildir ve benimle alakası yoktur.
1 ADET MAVİ RENKTE HUAWEI MARKALI 860658044098644 VE SİM GİRİŞ KISMINDA 8990029300698653966 İBARELİ SİM KART: Bu telefon ve simkart bana ait değil ajansa aittir.
KOLTUK ÜZERİNDE 1 ADET ACER MARKA NXM12EY015316195463400 SERİ NUMARALI
LAPTOP: Ajansa aittir. Ben kullanmıyorum, benim dışımdaki muhabirlir kullanır.
1 ADET DELL MARKALI 67D3332 SERİ NUMARALI LAPTOP: Ajansa aittir.Ben kullanmıyorum,
benim dışımdaki muhabirlir kullanır.
1 ADET 2,5 SATA EXTERMAL CASE USB 2.0 İBARELERİ BULUNAN SİYAH RENKLİ
HARİCİ HARDİSK: Ajansa aittir. Ben kullanmıyorum, benim dışımdaki muhabirlir kullanır. MİNDER
ÜZERİNDE SIRT ÇANTASI İÇERİSİNDE 1 ADET BEYAZ REKLİ HP MARKA 5CD80694F8
SERİ NUMARALI LAPTOP: Ajansa aittir. Ben kullanmıyorum, benim dışımdaki muhabirlir kullanır.
1 ADET 01/10/2019 TARİHLİ SİZİN ADINIZA İŞLEM YAPILAN GARANTİ BANKASINA AİT
BANKA DEKONTU: Şahsıma almış olduğum
plakalı aracın dekontudur.
Bana aittir.
1 ADET 01/10/2019 TARİHLİ SİZİN VE GÖKHAN KARAL İSİMLERİ BULUNAN l'DEN 24'E
KADAR SIRALI ÖDEME PLANI BAŞLIKLI A4 KAĞIDI: Şahsıma almış olduğum plakalı aracın
dekontudur. Bana aittir. Aracı G. K. isimli şahıstan almıştım ve halen borcum devam etmektedir.
ÜZERİNDE KIRIKLAR Fİ ARKA KISMINDA BANDIRMA Tl BAŞLIKLI TÜKENMEZ KALEM İLE
YAZILI 1 ADET A4 KAĞIT: Kime ait olduğunu bilmiyorum.
1 ADET ING BANKASINA 30/10/2019 TARİHLİ TR23
İLE BAŞLAYIP 003
İLE BİTEN İBARELERİ BULUNAN BANKA DEKONTU: Doğrudur. Bahsettiğim araç ile alakalı
dekonttur.
B-14'E KADAR NUMARALANDIRILAN VE 'ŞAKRAN KADIN İBARESİ İLE BAŞLAYIP 48S.
D.
'
İLE
BİTEN
ÜZERİ KALEM
İLE
İŞARETLENDİRİLMİŞ
DOKÜMAN:Bana ait değildir, kime ait olduğunu bilmiyorum.
1 ADET VODAFONE LOGOSU BULUNAN ÜZERİNDE
İBARELERİ
BULUNAN SİMKART/Bana ait ism karttır. Kullanmakta olduğum numaradır."şeklinde savunma
yapmıştır.
ŞÜPHELİ MAHKEMEDEKİ SAVUNMASINDA:
"Ben bu konuda daha önce ayrıntılı olarak beyanda bulundum. O beyanım doğrudur, tekrar ederim. Ben
gazeticiyim ben sigortalı bir gazeteciyim, ben hiç bir dernek partiye üye değilim yaptığım haberler
yüzünden suçlanıyorum. Bizim haber sitemiz açıktır ajansımıza abonelerimize kendi dilimize uygun
değildir Haber ajansımızın tüzüğüne aykırıdır. Biz yaptığımız haberleri görüntüsü fotoğrafı ile bir
kaynağa dayandırmadan o haberi asla siteyi girmeyiz ve yayınlamayız. Biz ajans muhabiriyiz. Biz sadece
cezaevi haberleri yapmıyoruz bir çok konuda haber yapıyoruz. Bahsedilen cezaevi haberleri açıktır. Benim
yani ajansın aboneleri vardır bir çok yayın kuruluşu alır ve yayınlar. Benim muhabirlere talimat verme gibi
bir durumum yoktur bahsedilen süreçlerde ben Diyarbakırdaydım. Annem rahatsızdı. Bu konuda da ajansımı
bilgilendirdim. Bir süre Diyarbakır da çalıştım. Bazı haberlerimiz cımbızla çekilmiştir. Üzerime atılı
suçlamayı kabul edemem. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum(Şüpheliye önceki
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ifadesi 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 RUKEN DEMİR'in,
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 komitesi yapılanmasının içeriğinde yer alıp yine aynı
sözde Basın komitesinde görevli Melike Aydın ile birlikte 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-0031264 poşet seri nolu delil torbası içerisinde;0
GSM
nolu
hatta ait tüm sesleri içeren 1 adet Blu-Ray Disk ve 0
GSM nolu hatta ait 1 adet suç
unsuru sesleri içeren DVD'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
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