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İSTANBUL
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

KISITLI ve TUTUKLU
Soruşturma No: 2019/204015
Esas No: 2020/2260
İddianame No: 2020/520
İDDİANAME
İSTANBULAĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI: K.H.
ŞÜPHELİLER: 1- SADIK TOPALOĞLU,

Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu)
SUÇ: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 29/11/2019 İSTANBUL/MERKEZ
GÖZALTI TARİHİ: 29/11/2019 - 03/12/2019 (4 gün)
TUTUKLAMA TARİHİ : 03/12/2019 İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03/12/2019 tarih
2019/845 sayılı kararı
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 55/1, 58/9, 63 ve 3713 SY 5. Maddesi
: 2- SADİYE ESER,

.(Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde Tutuklu)
SUÇ: Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma
SUÇ TARİHİ VE YERİ: 29/11/2019 İSTANBUL/MERKEZ
GÖZALTI TARİHİ: 29/11/2019 - 03/12/2019 (4 gün)
TUTUKLAMA TARİHİ : 03/12/2019 İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 03/12/2019 tarih
2019/845 sayılı kararı
SEVK MADDESİ: Türk Ceza Kanunu 314/2, 53, 58/9, 63 ve 3713 SY 5. Maddesi

DELİLLER: İddia, şüphelilerin savunmaları, arama ve el koyma tutanakları, Özgür Baran
isimli şahsın beyan ve teşhisleri, Dilek Akyol isimli
şahsın beyan ve teşhisi, dijital incelemeye ilişkin
tutanaklar, sorgu zaptı, emanet makbuzu ile tüm dosya
kapsamı.
Soruşturma Evrakı İncelendi:
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Terör örgütü PKK 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/
Leninist ideolojiyi referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına,
propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler
gerçekleştiren örgüt, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla yoğun şiddet eylemlerine
yönelmiştir. Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları
üzerinde birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmayı” hedeflemiş ve hiçbir zaman bu
hedefinden sapmamıştır.
Terör örgütü zamana, ulusal/uluslararası konjonktürel gelişmelere paralel olarak
ideolojisinde, stratejisinde, eylem metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişiklikler
gerçekleştirmiş, Nisan 2002’de KADEK, Kasım 2003’de KONGRA/GEL ve Mart 2005’de
KKK şeklinde isim değişikliklerine gitmiş, Mayıs 2007 yılından itibaren yeni yapılanmasını
Kürdistan Halklar Topluluğu (KCK) olarak duyurmuştur. Hâlihazırda örgüt teröristbaşı/örgüt
üst yönetimi/örgüt kadroları/örgüte müzahir medya tarafından KCK olarak adlandırılmakta,
PKK/KCK, KCK’ya bağlı bir alt yapılanma olarak gösterilmektedir.
2010 yılı ortasından itibaren terör örgütü tarafından daha şiddetli yeni bir dönemin
başladığı duyurulmuş, fakat hedeflerini gerçekleştiremeyen örgüt konjonktürel gelişmeleri de
dikkate alarak Ağustos ayı ortasından itibaren (sözde) eylemsizlik kararı almış, ancak (sözde)
misilleme/meşru savunma adı altında şiddet eylemlerine de devam etmiştir. Hâlihazırda
örgütün merkezi ve üst yönetimi Irak’ın kuzeyindeki kamplarda bulunmakta olup, aynı
zamanda teröristbaşı tarafından avukatları aracılığıyla örgüt kadrolarına/müzahir hedef
gruplara iletilen mesajlar/talimatlar örgüt tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca örgütün Avrupa
faaliyetlerini organize eden Avrupa Kürt Demokratik Toplum Koordinasyonu (CDK)
bünyesinde dikey olarak örgütlenmiş müzahir yapılar da, terör örgütünün stratejisine ve eylem
çizgisine karar verici mekanizma olarak katkıda bulunmaktadır.
2007 yılında oluşturulan KCK yapılanması, örgütlenme, amaç, ideoloji, politik
ajanda, eylemsellik ve diğer faaliyetlerini KCK Sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirmeyi
hedeflemiş, sözleşme alternatif bir devlet hüviyeti şeklinde (sözde) Yasama-Yürütme-Yargı
erkleri üzerine inşa edilmiş, dört parçada (Türkiye, İran, Suriye, Irak) konfederal bir
örgütlenmeyi hayata geçirmek amacıyla parça örgütlenmelerine ve işleyişine yer verilmiş, bu
yapılanmalarında KCK üst/çatı örgütlenmesi şeklinde yapılandırıldığı görülmüştür.
Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde KCK örgütlenmesi Yargıtay 9. Ceza
Dairesinin 28.12.2011 tarih, 2011/10371 Esas No, 2011/30790 Nolu kararı ile terör örgütü
olarak nitelendirildiği, KCK sözleşmesinin bu örgütlenme sisteminin (sözde) anayasası olarak
tanımlandığının ifade edildiği anlaşılmıştır.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı şüpheliler Sadık Topaloğlu ve Sadiye Eser'in
PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde istihbarat birimi olan NLP (Navende Lekolini Politik

- Stratejik Araştırmalar Merkezi) adlı birimi içerisinde faaliyet yürüten şahıslardan oldukları,
PKK/KCK terör örgütünün güdümünde bulunan ve terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda
faaliyet yürüten Mezopotamya Ajansı bünyesinde çalıştıkları yönünde istihbari bilgiler elde
edilmesi üzerine şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan başlatılan
soruşturma kapsamında şüphelilerin 29/11/2019 tarihinde saat 17:30 sıralarında Suat Usta
Mersin Tantuni isimli işyerinde kollukça yakalanarak gözaltına alındıkları,
Şüpheli Sadık Topaloğlu ile ilgili olarak;
UYAP Tetkikinde; İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesinin Hz. 2012/173060, Esas
No.2014/139 sayılı dosyası ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kaydının
bulunduğu, arşiv tetkikinde ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/521 sayılı
soruşturma dosyası kapsamında, PKK/KCK terör örgütü KCK Sözleşmesi (Madde 14/1/C)
içeriğinde (KCK/TM) Türkiye Meclisi yapılanması İdeolojik Alan Merkezi YRD Demokratik
Aydınlanma Birliği “Basın Komitesi” bünyesinde terör örgütünün basın yayın faaliyetlerini
yürüten örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar neticesinde gözaltına alındığı sevk edildiği adli
makamlarca tutuklandığı bilgilerinin tespit edildiği, şüphelinin, 15.07.2011 Tarihinde Şırnak
Habur Kara Hudut KapısındanYurt dışı çıkış, 22.07.2011 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut
KapısındanYurda giriş, 19.07.2009 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurt dışı
çıkış, 10.08.2009 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurda giriş, 13.08.2010
Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurt dışı çıkış, 03.09.2010 Tarihinde Şırnak
Habur Kara Hudut Kapısından Yurda giriş, 03.02.2015 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut
Kapısından Yurt dışı çıkış, 08.02.2015 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurda
giriş, 01.07.2015 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurt dışı çıkış, 11.08.2015
Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurda giriş kayıtlarının bulunduğunun tespit
edildiği, şüphelinin
sayılı
adresinde
yapılan arama neticesinde, 1 adet Üzerinde “Beyoğlu İstanbul Gıpta” yazısı bulunan
içerisinde telefon numaraları ve Kürtçe yazıların bulundu Cep ajandası, 1 adet Nikon marka
Seri nolu fotoğraf makinası,1 adet Seagate marka
Seri nolu 1 Tb harddisk, 1 adet
Sandisk marka 16 Gb BL
ibareli Flash bellek, örgütsel faaliyetlerde
kullanılmak üzere bulundurulduğu değerlendirilen 8500 (sekizbin beşyüz) EUROpara
bulunarak el konulduğu, şüphelinin üst aramasında ise, 1 adet
İMEİ nolu
beyaz renkli Samsung marka cep telefonu, takılı vaziyette
ibareli sim kart
tespit edilerek el konulduğu,
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında
savunması alınan Amed-Hebun (K) kod isimli Ö.
B.
isimli
örgüt
mensubunun dosyamız şüphelisi Sadık Topaloğlu'nu teşhis ederek, Sadık Topaloğlu ile ilgili
olarak, "Bana göstermiş olduğunuz (10) rakamı ile numaralandırılmış fotoğrafta Sıddık
TOPAL olarak tanıdığım ve teşhis ettiğim bu örgüt mensubu ifademde de belirttiğim gibi
2014 yılında KANDİL Alanı/Bokriskan kampında bulunan örgütün NLP (Navende Lekolini
Politik-Stratejik Araştırmalar Merkezi) adlı istihbarat birimine ilk zamanlar yerel olarak
gelip giden ve yönetim ile görüşen şahıslar arasında yer alırdı. Ancak daha sonra örgüte
katılım yapıp kadro olarak NLP içerisinde faaliyet yürüttüğünü duymuştum. Eski DİHA
çalışanı olduğunu bildiğim bu örgüt mensubunu açık kimlik bilgilerini burada sizlerden Sadık
TOPALOĞLUolarak öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Yine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma
kapsamında savunması alınan D.
A.
isimli şahsın, dosyamız şüphelisi Sadık
Topaloğlu'nu teşhis ederek, "Bana fotoğraflarını göstermiş olduğunuz şahıslardan (4)
numaralı fotoğrafta bulunan şahsı SADIK TOPALOĞLU
olarak tanırım. Kendisini
bizzat görmedim. Gösterdiğiniz diğer üç şahsı tanımıyorum. Adıyamanlıdır. Bu şahsı NLP de

yönetimde faaliyet yürüten Savaş (K)O.
T.
olarak bildiğim şahsın Türkiye de legal
basındaki kardeşi olduğunu ve Kandil ve XINERE’ye gelip gittiğini duymuştum. Örgüt
Savaş(K) kardeşi gibi dağa gelip giden şahıslara kadrolu derler ve bu şahıslar örgüt
tarafından güvenilir şahıslar olur. Savaş (K) ailesini ve çevresinde güvendiği kişileri NLP
faaliyetlerinde kullanabileceğini düşünüyorum.Ben bu şahsın açık kimliğini sizlerden SADIK
TOPALOĞLU olarak öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen cep telefonunun yapılan dijital incelemesinde
telefonun resimler bölümünde, (1) adet PYD/YPG silahlı terör örgütü silahlı kanat sorumlusu
Mazluk Kobani kod isimli Ferhat Abdi Şahin'e ait fotoğrafın, (1) adet PKK/KCK silahlı terör
örgütü mensubu bayan şahıslara ait fotoğraf, (1) adet hakkında devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından kaydının bulunduğu tespit
edilen M.
D
adına tanzim edilmiş kimliğe ait fotoğrafın bulunduğunun tespit
edildiği,
Şüpheli Sadık Topaloğlu'ndan elde edilen Sandisk marka flash bellek içerisinde
30/07/2019 oluşturma tarihli "basın şehitleri ve aile irtibatı" isimli world belgesinin,
05/05/2019 oluşturma tarihli, "ma davet (aileler)" adlı excel belgesinin bulunduğunun tespit
edildiği,
Şüpheli Sadık Topaloğlu'ndan elde edilen Sagate marka harddisk içerisindeki resimler
bölümünde, önlerinde "imralı tecrit sistemine son!" yazıları bulunan masada oturmuş kişilerin
yaptığı toplantıya ilişkin fotoğrafın, (1) adet PKK/KCK terör örgütünün öldürülen
mensuplarından Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'e ait çerçeveli resimlerin yer
aldığı fotoğrafın, (1) adet PKK/KCK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçası önünde
fotoğraf çektiren bir grup bayan şahsa ait görüntünün, (1) adet PKK terör örgütünün ele
başlarından Agit kod Mazlum Korkmaz isimli şahsa ait pankart önünde çekilmiş bayan
şahısların bulunduğu fotoğrafın olduğunun tespit edildiği,
Şüpheli Sadiye Eser ile ilgili olarak;
UYAP Tetkikinde; İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinin Hz. No.2014/13745, Esas
No.2014/162 sayılı dosyası ile Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Kanuna Aykırı Toplantı ve
Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama, Terör Örgütü
Propagandası Yapmak, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme suç kayıtlarının bulunduğu, arşiv
tetkikinde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/1250 sayılı soruşturma dosyası
kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün Gençlik yapılanması olan DYG-Demokratik
Yurtsever Gençlik içersinde İlimiz Beyoğlu ve Şişli İlçelerinde faaliyet göstererek İlimiz
Beyoğlu ve Şişli İlçelerinde meydana gelen Bölücübaşı Abdullah ÖCALAN ve KCK/PKK
terör örgütü lehine slogan atılması, Molotof Kokteylli, Havai fişekli, Ses bombalı, taşlı saldırı
eylemlerine katıldıkları tespit edilen şahıslara yönelik olarak 10.12.2012 günü yapılan
operasyonel çalışmalar sonucu yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı
kaydının bulunduğu bilgilerinin tespit edildiği, şüphelinin, 01.08.2008 Tarihinde Edirne İpsala
Kara Hudut Kapısından Yurt Dışı Çıkış, 09.08.2008 Tarihinde Edirne İpsala Kara Hudut
Kapısından Yurda Giriş,13.06.2014 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurt Dışı
Çıkış, 10.07.2014 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurda Giriş, 01.07.2015
Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurt Dışı Çıkış, 11.08.2015 Tarihinde Şırnak
Habur Kara Hudut Kapısından Yurda Giriş, 09.04.2016 Tarihinde Adana Hava Limanından
Yurt Dışı Çıkış, 13.04.2016 Tarihinde Şırnak Habur Kara Hudut Kapısından Yurda Giriş,
24.01.2018 Tarihinde İstanbul Atatürk Hava Limanından Yurt Dışı Çıkış, 01.02.2018
Tarihinde İstanbul Atatürk Hava Limanından Yurda Giriş, 09.09.2018 Tarihinde İstanbul
Sabiha Gökçen Hava Limanından Yurt Dışı Çıkış, 05.10.2018 Tarihinde İstanbul Atatürk
Hava Limanından Yurda Giriş, 27.01.2019 Tarihinde İstanbul Atatürk Hava Limanından Yurt

Dışı Çıkış, 01.02.2019 Tarihinde İstanbul Atatürk Hava Limanından Yurda Giriş kayıtlarının
bulunduğunun tespit edildiği,
Şüpheli Sadiye Eser'in Beyoğlu ilçesi
sayılı
adresinde
yapılan arama neticesinde; herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı, yapılan üst
aramasında;1 adet
numarasının olduğu Turkcell muhafaza kartı, 1 adet
üzerinde medya kitap evi yazısı bulunan kartvizitin arka kısmında Hayriye
numarasının bulunduğu kartvizit, 1 adet oyuncular sendikası yazısının bulunduğu
kartvizitin arka kısmında
numarasının bulunduğu kartvizit. 1 adet üzerinde
seri nolu Türk Telekom telefon kartı. 1 adet P
seri nolu İstanbul kart. 1 adet lexar
marka premıum serıes 32GB hafıza kartı. 1 adet Sandisk ultra 48MB/s 16GB hafıza kartı. 1
adet Sandisk ultra 80 MB/s 16GB hafıza kartı. 1 adet türktelekom 4.5 G ibareli
ibareli sim kart, 1 adet phılıps marka model 1:
/12- S/N:SF101338001667
ibareli flaş bellek 1 adet İPHONE marka siyah renkli, sim kart takma aparatında
İMEİ
numarası yazılı cep telefonu, telefona takılı vaziyette Turkcell 64 K ibareli
ibareli sim
kart bulunarak el konulduğu, kolluk görevlileri tarafından şüpheliden el konulan cep
telefonunun incelemesinin yapılabilmesi için cep telefonunun şifresinin talep edildiği,
şüphelinin "sizlere şifremi vermiyorum" diyerek örgütsel tavır sergilediği, bu nedenle
telefondanimaj alma, dijital inceleme işlemlerinin gerçekleşmediği,
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında
savunması alınan Amed-Hebun (K) kod isimli Ö.
B.
isimli
örgüt
mensubunun dosyamız şüphelisi Sadiye Eser'i teşhis ederek, Sadiye Eser ile ilgili olarak,
"Bana göstermiş olduğunuz (37) rakamı ile numaralandırılmış fotoğrafta DENİZ (K) olarak
tanıdığım ve teşhis ettiğim bu şahıs ifademde de belirttiğim gibi 2014 yılı yaz aylarında
KANDİL Alanı/Bokriskan kampında bulunan NLP adlı istihbarat birimine düzenlemem
yapıldıktan sonra yoğunlaşma sürecine girdiğim bu kampa 10 gün gibi kısa süreli NLP
Eğitimi almak üzere Türkiye’deki şehirlerden/metropollerden gelen kadro/yerel çalışanlar
arasında bulunmaktaydı. Nereli olduğunu bilmiyorum ancak İstanbul’da yaşadığını
söylemişti. Günümüzdeki akıbeti hakkında bilgim yoktur, açık kimlik bilgilerini burada
sizlerden Sadiye ESER olarak öğrendim." şeklinde beyanda bulunduğu,
Şüpheliden el konulan MP3 çaların yapılan incelemesinde, "hagerilla, gerilla" isimli
PKK/KCK terör örgütü mensuplarını övücü mahiyette MP3 dosyasının bulunduğunun tespit
edildiği,
Şüpheli Sadık Topaloğlu'nun M.
S.
isimli şahısla birlikte ikamet ettiği
sayılı adreste yapılan 29/11/2019 tarihli aramada bulunan 8.500 Euro
paranın arama sırasında ikamete gelen M. S.
isimli şahıs tarafından çalıştığı işyerinin
patronuna ait olduğunu söylediği hususunun 29/11/2019 tarihli arama ve el koyma
tutanağında belirtildiği, öte yandan M.
S.
isimli şahsın Cumhuriyet
Başsavcılığımıza dilekçe tevdi ederek söz konusu paranın kendisine ait olduğunu iddia ettiği,
ortaya çıkan bu çelişkili durum dikkate alınarak söz konusu 8.500 Euro paranın müsadere
işleminden kurtarılması amacıyla hareket edildiğinin, örgütsel faaliyetlerde kullanılmak üzere
şüpheli Sadık Topaloğlu tarafından bulundurulduğunun ve bu nedenle de müsaderesinin
gerektiğinin değerlendirildiği,
Yukarıda özetlenen dosya içerisinde mevcut istihbari bilgi, arama ve el koyma
tutanakları, Ö.
B.
isimli şahsın beyan ve teşhisleri, D.
A.
isimli şahsın
beyan ve teşhisi, dijital incelemeye ilişkin tutanaklar, şüphelilerin yurt dışı giriş ve çıkış
kayıtları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliler Sadık Topaloğlu ve
Sadiye Eser'in PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi oldukları, bu terör örgütünün sözde

istihbarat ve araştırma faaliyetleri yürüten NLP isimli biriminde faaliyet gösterdikleri, böylece
atılı suçu işledikleri,anlaşılmakla,
Şüphelilerin yargılamasının Mahkemenizce yapılarak yukarıda gösterilen sevk
maddeleri uyarınca cezalandırılmasına, haklarında gerekli güvenlik tedbirlerine
hükmolunmasına, gözaltında ve tutuklulukta geçirdikleri sürelerin hükmolunacak
cezalarından mahsubuna, Adli Emanet'e kayıtlı 8500 Euro paranın müsederesine, diğer
emanet eşyalarının sahiplerine iadesine karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
14/01/2020
Mustafa DAĞLI - 101319
İstanbul Cumhuriyet Savcısı

