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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

İddianamemizde öncelikle PKK/KCK silahlı terör örgütünün yapısı hakkında kısa bilgilerden, KCK 
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PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA KISA BİLGİ 



PKK/KCK terör örgütü kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde 
–Sözde – Birleşik Bağımsız Kürdistan Devleti” kurmayı hedeflediği, bu hedefler doğrultusunda 2007 
yılında konfederatif bir devlet yapılanma modeli biçimde tasarlanan ve KCK olarak adlandırılan bir 
yapılanmanın hayata geçirildiği, bu yapılanmanın da (KCK sözleşmesi) adı altında bir sözleşmeyle 
yazılı bir hale getirildiği bilinmektedir. 

PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanarak 
Türkiye’ye getirilmesi PKK/KCK terör örgütünde kırılma noktası olmuştur. Örgüt içerisinde yaşanan 
sorunlar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alarak sözde 7. Kongresini gerçekleştirmiştir. Kongrede 
ÖCALAN’ın “…Bu nedenle PKK’yı, 1 Eylül 1998’den beri tek taraflı yürütmeye çalıştığı ateşkes 
sürecinden, 1 Eylül 1999’dan itibaren, silahlı mücadeleye son vermeye ve güçlerini, barış için 
sınırların dışına çekmeye çağırıyorum...” şeklindeki açıklamaları/talimatları ile eylemsizlik kararı 
alınarak silahlı örgüt mensuplarının bir kısmı yurtdışına çekilmiş, bir kısmını da sözde savunma 
amaçlı ülke sınırları içerisinde bırakılmıştır.  

Bu kongrede Abdullah ÖCALAN’ı genel başkanlığa yeniden seçen terör örgütü, Marksist-Leninist 
ilkelere dayalı dört parçalı sözde Birleşik Bağımsız Kürdistan kurma hedefinden vazgeçtiğini 
belirterek, Demokratik Cumhuriyet, Demokratik Konfederalizm ve Demokratik Özerklik kavramlarını 
ortaya atarak PKK’nın yeni stratejisini “Demokratik Siyasal Mücadele” şeklinde formüle ettiğini 
açıklamıştır. 

Bu açıklamalar doğrultusunda PKK/KCK terör örgütü 2005 yılında KKK (Koma Komalen Kurdistan -
Kürdistan Demokratik Konfederalizm) ve son olarak 2007 yılında KCK (Koma Ciwaken Kürdistan-
Kürdistan Halklar Topluluğu) adı altında örgütü yeniden yapılandırmıştır. 

PKK/KCK Terör örgütünün dönemsel şartlara göre söylem değişikliğine gittiği ve Birleşik Bağımsız 
Kürdistan kurma hedefini üç aşama şeklinde formüle ettiği, birinci aşamanın Demokratik Özerklik, 
ikinci aşamanın Konfederal Sistem, Üçüncü aşamanın ise Birleşik Bağımsız Kürdistan olarak 
planladığı anlaşılmaktadır. 

PKK/KCK terör örgütünün 2010 yılından itibaren Demokratik Özerklik ile ilgili terör örgütüne 
müzahir basın-yayın organlarından yakın bir zamanda demokratik özerkliğin ilan edileceği yönünde 
haberler/yayınlar yapılarak kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı 2015 yılına kadar hedeflenen 
stratejiden herhangi bir sapmanın yaşanmadığı ve örgütün gizlilik içerisinde faaliyetlerine devam 
ettiği, yine bu dönemde teröristbaşı tarafından demokratik özerklik “yerel birimlerin daha güçlü hale 
getirilmesini, idari yapıda özerk yönetim birimleri olarak yapılandırılacak bölgesel meclislerin 
kurulmasını, tüm yerel birimlerde, meclis sistemini esas alan bir modelin geliştirilmesini, bölgede 
emniyet ve adalet hizmetlerinin ortak yürütülmesini” içeren açıklamaları yapılarak Demokratik 
Özerklik projesinin bir politik-idari yapılanma modeli olarak ifade edildiği tespit edilmiştir.  

Bunun yanı sıra yukarıda ki şemadan da anlaşılacağı üzere terör örgütünün nihai hedefi doğrultusunda 
faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ettiği, bu yapılanmanın her bir kademesinde teröristbaşı 
Abdullah ÖCALAN’ın aktif bir şekilde yer aldığı, teröristbaşı tarafından kaleme alınan ve ilk baskısı 
2004 yılında çıkan DEMOKRATİK UYGARLIK ÇÖZÜMÜ “Kürt Sorunu ve Demokratik Ulus 
Çözümü, Kültürel Soykırım Kıskacında Bir Halkı Savunmak” isimli kitap içeriğinin, yürütülen bu 
illegal faaliyetlerin dayanak noktasını oluşturduğu, söz konusu kitabın giriş kısmında örgütün elebaşı 
Abdullah ÖCALAN’ın hayatının anlatıldığı, Kavramsal Çerçeve, Kuramsal Çerçeve, Kürt Gerçeğinin 
Kısaca Tarihsel Süreci, Kapitalizm Çağında Kürt Gerçekliği, Kapitalizm Çağında Kürt Sorunu ve Kürt 
Hareketleri, Kürt Hareketinin Tarihi, Çağdaş Kürt Hareketleri, PKK HAREKETİ ve DEVRİMCİ 
HALK SAVAŞI, PKK ve Ulus Devletçilik İdeolojisi, PKK’NIN DEVRİMCİ HALK SAVAŞI 
DENEYİMİ VE SONUÇLARI, Kürtlerde Devrimci Savaşı Geliştirmek ve Militan Yaratmak,  



Bilimsel Sosyalizmde Bunalım Büyük Komplo ve PKK Dönüşümü, Büyük Sosyalizm Bunalımı, 
Büyük Gladio Komplosu, PKK’da Radikal Dönüşüm, PKK/KCK ve Demokratik Ulus, PKK ve 
DEMOKRATİK ULUS YAŞAMI, KCK VE DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ, KCK VE 
DEMOKRATİK ULUSLAŞMANIN BOYUTLARI gibi konuların alt başlıkları halinde işlendiği, söz 
konusu kitabın bir savunma metninden ziyade kurulması planlanan sözde bağımsız birleşik 
Kürdistan’ın taslak metni olduğu ve açıkça terör örgütünün amaç, hedef, strateji, eylemsellik ve 
örgütlenme faaliyetlerinin temelini oluşturan örgütsel nitelikte bir kitap olduğu bu kapsamda kitap 
hakkında toplatma kararının çıkartılmasının sağlandığı anlaşılmıştır.  

Yine teröristbaşı Abdullah ÖCALAN tarafından 18.08.2010 tarihli görüşme notunda özetle 
“Demokratik Özerklik Kürtlerin çözüm projesidir” … Demokratik ulus, bir ruh ise demokratik 
özerklik ise bedendir. Demokratik özerklik demokratik ulus inşasının ete kemiğe bürünmüş halidir, 
onun somutlaşmış, bedenleşmiş halidir. Demokratik özerkliğin birkaç unsuru veya boyutu vardır 
bunlar Siyasi, Hukuki, Ekonomik, Kültürel, Öz Savunma ve Diplomasi Boyutu…” şeklinde 
açıklamaların yapıldığı ilerleyen süreçte; “Demokratik Özerkliğin Kürdistan toplumunu siyasal, 
hukuki, öz savunma, sosyal, ekonomik, kültürel, ekoloji ve diplomasi olmak üzere (8) boyutta 
örgütleyerek, siyasi irade haline getirerek Özgür ve Demokratik Özerk Özgür Kürdistan yaratmayı 
hedeflediği” yönünde açıklamaların yapıldığı sözde  (8) Boyutun bir devlet yapılanmasında yer alan 
var olan bütün kurumları bünyesinde barındırdığı ilerleyen süreçte KCK yapılanmasının bir devlet 
yapılanması şeklinde yeniden yapılandırıldığı bu doğrultuda teröristbaşı Abdullah ÖCALAN 
tarafından yazılmış kitapların güncellendiği, yapılanmanın amaçları doğrultusunda yeni eklemelerin 
yapıldığı ve dayanak kitaba bağlı kalmak suretiyle yeni yayınların yapıldığı anlaşılmaktadır.  

PKK/KCK terör örgütünün Demokratik Özerklik Stratejisinin hukuki ve uluslararası alanda kabul 
edilebilmesi açısından ön plana sunduğu temel dayanağın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartnamesi olduğu, 05.10.1988 tarihinde imzaya açılan 21.11.1988 Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti tarafından imzalanan, 09.12.1992 tarihinde onaylanarak 03.10.1992 tarihinde 21364 sayıya 
kayden Resmi Gazetede yayınlanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartnamesinin birkaç 
maddesine Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Üniter Yapısına zarar vereceği öngörüsü ile şerh 
konulduğu ancak örgütün ısrarla uluslararası kamuoyunda bu şartnameyi ileri sürdüğü ve yukarıda 
belirtilen illegal faaliyetlerini bu şartnameye dayandırdığı bilinen bir konudur.  

KCK SÖZLEŞMESİ İÇERİSİNDE  KADIN YAPILANMASI 

Kadın Yapılanmasının Tarihi Gelişimi 

PKK terör örgütü geçmişten günümüze taraftar kazanmak amacıyla gençlik ve kadına yönelik 
faaliyetlere büyük önem vermiştir. Gençliğin dinamizmini ve idealist yaklaşımını suiistimal ederek 
fayda sağlamayı hedefleyen bölücü örgüt, kadınların aile içindeki konumunu dikkate alarak, öncelikle 
örgüt saflarına çekmeyi, uzun vadede tüm aileyi yandaş konuma getirmeyi amaçlamıştır. 

Terör örgütü daha kuruluş aşamasından itibaren kadın eleman kazanmak için yoğun çaba harcadığı 
gözlenmiştir. 1987'de ilk kadın örgütlenmeleri hayata geçirilmiş daha sonraları bu örgütlenme ayrı bir 
parti düzeyine çıkarılmıştır. Yine ilk dönemlerde her silahlı grubun içinde kadın elemanlar 
bulundurulurken, 1990'lı yılların başından itibaren "Kadın Ordulaşması" adıyla ilik silahlı birimler/
birlikler oluşturulmuştur. 



2.2. KJB (Koma Jınen Bılınd-Yüce Kadınlar Topluluğu) 

Teröristbaşının yakalanmasından sonra bölücü örgüt her alanda kurduğu yeni örgütlenme modelleriyle 
daha etkili olmaya çalışmıştır. Dönem itibariyle teröristbaşı tarafından ortala atılan KKK sistemi 
kapsamında bütün temel ve alt örgütlenmelerini yeniden yapılandırmış, buna paralel olarak kadın 
örgütlenmelerinde de değişikliğe gitmiştir. 

sağ yarısında yeşil zeytin dalı, güneşin alt kısmında mor Bu    amaçla    Irak'ın    kuzeyindeki    Kandil   
renkle kadın simgesi, simgenin sağ tarafında kırmızı harflerle KJB yazısı. (KJB yazısı sağa yatık 
olacak.) şeklinde tarif edilen 

Dağı'nda bulunan örgüt kamplarında 07-18 Nisan sözde amblem 

2005'te (180) kadın örgüt mensubunun katılımıyla I. Kadın Özgürlük Kurultayı adı altında bir toplantı 
yapılmış, toplantı sonucu KJB (Koma Jînen Bilind-Yüce Kadınlar Topluluğu) adıyla örgüt faaliyetleri 
içinde yer alan kadın yapılanmalarının tabi olacağı bir çatı örgütü ilan edilmiştir. 

Terör örgütü tarafından kadın gücünden azami istifadenin sağlanması amacıyla ideolojik, silahlı, 
siyasi-sosyal alanlarda değişik kadın örgütlenmeleri oluşturulmuştur. Ancak bölücü örgüt açısından 
dönemin örgütlenme modeline bunların üçünün de koordine edilmesine yönelik bir çatı 
örgütlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

KJB, Konfederal sistem içinde kadının yer bulabilmesi ve öncülük yapabilmesi için söz konusu 
oluşumun bileşenlerinin (PAJK, YJA ve YJA-Star) çalışmalarını gözetleyen, çalışma alanlarındaki 
tıkanıklıkları gideren, alttan gelen talep ve istekleri gözeterek siyaset ve politikalar belirleyen bir çatı 
örgütü olarak tanımlanmıştır. 

KJB'nin Alt Örgütlenmelerinin Niteliği ve Biçilen Roller: 

KJB alt örgütlenmelerinin her birine ayrı bir faaliyet alanı belirlenmiştir. 

PAJK'a ilişkin kadın hareketinin ideolojik kimliğini temsil eder, tanımı yapılmıştır. Yapılan 
değerlendirmede PAJK'ın demokratik konfederalizmin ideolojisi olan Demokratik Ekolojik Cinsiyet 
özgürlükçü Toplum Paradigması ekseninde kendi ideolojik çalışmalarını yürüteceği, diğer kadın 
bileşenlerini ideolojik açıdan perspektifleri ile besleyeceği ve özgür kadının meydana getirilmesinde 
kadrosal çalışmaları yürüten temel unsur olacağı belirtilmiştir. 

YJA; sözde Kürdistan'ı meydana getiren parçaların özgün siyasal örgütlülüğü olarak tanımlanmış, söz 
konusu oluşumun toplumsal alan çalışması olduğu, demokratik konfederalizmin siyasal ve sosyal 
alana nüfuzunun yaygınlaşması için özgür kadın birlikleri ekseninde, meclislere dayalı kendi öz 
örgütlülüğünü oluşturacağı belirtilmiştir. 

YJA-STAR'ın KJB'nin meşru savunma gücü olarak tanımlanmıştır. YJA-Star'a ilişkin ise Meşru 
Savunma alan çalışması olduğu, demokratik konfederal zihniyetin şekillendirildiği halkların, 
insanlığın ve kadının yaşadığı her türlü şiddete karşı, meşru savunma çizgisi temelinde z savunma 
anlayışını oluşturacağı ve toplumun hizmetine sunacağı şeklinde açıklamalarda bulunulmuştur. 

3.2.1 KCK Sözleşmesinde KJB Yapılanması 

KJB örgütlenmesine, örgütün hazırladığı KKK sözleşmesinde yer verildiği gibi, KCK sözleşmesinde 
de yer verildiği sözleşmenin 37. Maddesinde; "Koma Jînen Bilind (KJB) 



Kadının komünal-konfederal topluluk sistemidir. KCK'nin temel organları, komiteleri, alan merkezleri 
içinde özgün, özerk yer alır ve örgütlenir. KJB üyeleri hem kendi organlarına karşı sorumludurlar hem 
de içinde bulundukları KCK organlarına karşı sorumluluk taşırlar. KJB, KCK sisteminin konfederal 
bir bileşeni olarak KCK sistemine karşı sorumludur. KJB dört temel bileşenden oluşur  

İdeolojik alan; kadının ideolojik öncü gücü olarak PAJK tır. PAJK ayrı bir parti olarak örgütlenir. 
YAJK aynı çizgide özgün örgütlenir ve çalışmalarını PAJK ile ortaklaştırır. KJB'nin meşru savunma 
gücü YJA-Star, toplumsal alan örgütlenmesi kadının ayrı kitle örgütlülüğü olarak YJA' dır. Komalan 
Civan içerisinde örgütlenen genç kadın KJBnin gençlik bileşenidir. 

KJB'nin karar organı Kurultay ve uygulama gücü KJB Yürütme Konseyi'dir. Demokratik Kürdistan 
toplumsallaşması içerisinde yaşamı, yer alışı, katılımı, topluluk hakları, sorumlulukları, görev ve 
örgütlenme sistemi ayrıca kendi sözleşmesinde tanımlanır." Şeklinde tanımlandığı anlaşılmıştır. 

3.2.2. KJK'nın Kuruluşu: 

PKK/KCK terör örgütünün kadın çatı yapılanması KJB'nin 26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirdiği sözde 7. Kurultayında alınan karar sonrasında KJB fes edilerek yapılanmanın ismi 
KJK (KomalenJinenKurdistan - Kürdistan Kadınlar Topluluğu) olarak değiştirilmiştir. 

Söz konusu isim değişikliği terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan www.ajansafirat.com1 adlı internet 
sitesinden yayınlanan 29.08.2014 tarihli ve KomalenJinenKurdistan ilan edildi başlıklı haberde 
KJB'nin isminin KomalenJinenKurdistan olarak değiştirildiği, söz konusu haberin içeriğinde özetle; 
2014 Mayıs ayında gerçekleştirilen sözdeKJB 7. Olağanüstü kurultayda KJB'nin kendini dönüştürerek 
YJA Konfederal çatı örgütlülüğü temelinde yapılandırılması kararı alındığı ve isim değişikliğine 
gidildiği, kadın örgütlenmesinin yeni adının KomalenJinenKurdistan - KJK-(Kürdistan Kadınlar 
Topluluğu) olarak değiştirildiği, bundan sonraki örgütsel faaliyetlerin bu isim altında yürütüleceği 
şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

KJK yapılanması ile ilgili olarak örgütsel dokümanlarda; 

"...26-28 Mayıs 2014 tarihlerinde 110 delegenin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz KJB 7. Olağan üstü 
Kurultayımız, içinde bulunduğumuz anın Demokratik Ulus temelinde Konfedaralizmi inşa için büyük 
imkan yarattığını tespit ederek demokratik ulus temelli özgür toplumsallık için kararlaştı. Yürüttüğü 
tartışma ve ulaştığı sonuçlarla yeni dönem örgütlenme sisteminde KJB'nin kendini dönüştürerek YJA 
konfederal çatı örgütlülüğü temelinde yapılandırmasını karar altına almıştı. Bu konuda yapılan 
değişiklikler ve ulaşılan kararlaşmalar kamuoyuyla da paylaşılmıştı. Önderliğimizin isim konusunda 
geliştirdiği öneri çerçevesinde yeniden ele alınarak isim değişikliğine gidilmiştir. KJB 7. 
Kurultayımızın onayı ve yetkisi ile yürütme konseyi tarafından ilan ettiğimiz YJA ismi 
değiştirilerekKOMALEN JİNEN KURDISTAN-KJK olarak değiştirilmiştir.Bundan böyle demokratik 
ulusu inşa temelinde kurultayda aldığımız kararlar ve ulaştığımız planlama kapsamında çalışmalarımız 
kadın hareketimizin çatı örgütü olan KJK KomalenJinenKurdıstan adıyla yürütülecektir. 

...Kadın ordulaşması deneyimi üzerinden Kadın Birliği, Kadın Partisi, Kadının Konfederal sistem 
deneyimi olarak KJB çatı örgütlenmesi ile açığa çıkan birikim Önderliğimizin de belirttiği gibi 
muazzam bir potansiyel oluşturmuştur.// Değerli Yoldaşlar // 2013 yılı ekim ayında yapılan YJA 5. 
Konferansı ve 6. KJB kurultayı yeni dönem planlaması açısından ciddi, kapsamlı planlamalara gitmiş, 
örgütlenme hamlesi başlatma konusunda kararlaşmıştır.. 

Önderliğimizin en son 9 Mart tarihli mektubunda kadın özgürlük hareketi için şu temel tespitleri yaptı. 
"Kadın özgürlük ve eşitlik çabaları için gelişmeler bilinmektedir. Bence çatı Örgütü olarak YJA ve 
KJB'nin tekleştirilmesi daha uygun olacaktır. Yeni bir çatı örgütü olarak YJA'yı bir nevi kadın KCK'sı 
olarak organize etmek daha anlamlı ve geliştirici olacaktır. Kadınlar cephesinde gelişen büyük 



özgürlük ve eşitlik potansiyelini demokratik toplumsal gelişmeye yeni ETİK ve ESTETİK değerler 
katmaya çalışmaları büyük anlam ifade edecektir. Bu yönlü bir tıkanıklık var. Çözmeleri ve 
pratikletirmeleri büyük önem taşıyor. Hem ulusal toplum ve hem bölgesel öncülük için 
gereklidir"....Kadının toplumsal dönüşüm ve inşa sürecinin gerçek motor gücü haline getirecektir, 
toplumsal değişimdeki etkinliğini artırmak ve esasta yaşam alanlarında meclis-komün halinde ve 
bütün toplumsal kesimleri öz örgütlülüğe ve öz yönetime kavuşturma anlayışıyla kadının demokratik 
komünal sistemi olarak kadın KCK' sini yani KOMALEN JİEN 

KURDISTAN-KJK 'yı oluşturmayı, bu temelde çalışmalarımızın temeli haline getireceğiz. 

 KJB tüm bunları sağlamak için kendi sistemini yeniden gözden geçirerek kadının 

konfederal çatı örgütü olarak dönüştürme kararı almıştır. Yeni dönemde Önderliğimizin de önerdiği 
KOMALEN JİNEN KURDISTAN-KJKismi ile çalışmalarını yürütecektir. Yapılan sadece bir isim 
değişikliği değildir. Yukarda tespit edilen hususlarda ortaklaşan 7. Olağan üstü kurultayımız kendini 
bir toplumsal bir sistem olarak örgütleme kararı almıştır. Bu örgütlenme sistemi yatay ve dikey 
ilişkilerin girift bir biçimde işlenmesine dayalıdır. Temel olarak parça çatı örgütlerine 
dayanmaktadır.Başta çatı örgütleri komünlere, meclislere ve komitelere dayalı olarak kendini 
demokratik ulusun 8 boyutunda örgütleyecektir. Parçalar ayrıca kendi adalet- sistemini 
gerçekleştirecektir.KJB'nin eskiden de bileşeni olan ancak yeni dönemde Demokratik Konfederal 
sistemini ideolojik öncü ve kurmay gücü PAJK başta olmak üzere genç kadın örgütü ve Kadın 
savunma güçleri de KJB sisteminin temel ve öncü örgütleri olarak kendi tüzel kimlikleri ile KJK 
içinde yer alacaklardır. Yeni ad ile KJK çatı örgütü, demokratik konfederal sistemini toplumun 
demokratik ulus temelinde komünlerden meclislere kadar örgütlenmesinden sorumludur. Bunu 
yaparken tüm örgütleri ile beraber parçaların özgünlüklerine göre pratik politika üretecek ve genel 
ulusu ilgilendiren hususlardı. 31 kişiden uluşan yürütme konseyi ile tüm kadın hareketini bağlayacak 
kararlar alacaktır.// Değerli Yoldaşlar// Kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinden geçerken, 7. 
Kurultayımız buna cevap olacak bir planlamayı da oluşturdu. Kurultayımız demokratik ulusun 
boyutları temelinde başta komite ve komisyonlar olmak üzere gerekli örgütlenmeleri ele alarak, 
demokratik ulus inşasının her alanda pratikleştirilmesine dönük planlamaya ulaşmıştır. 

... Ayrıca 2013 yılı aralık ayında başlatılan "özgür Kadınla demokratik ulusa" kampanyası da 7. 
Olağanüstü kurultayımızın pratikleşmesi biçiminde uygulanmalıdır. Tüm parça örgütleri kendi 
sistemini gözden geçirerek KJB sözleşmesine uygun hale getirmede ve komünal örgütlenmeyi 
başarmada bu kampanyanın bir ayağı olarak hareket etmelidir.// 

.. "Saraların mücadelesi ile demokratik konfedaralizmi inşa edelim" diyor tekrardan tüm yoldaşları, 
herkesi selamlayarak KOMALEN JİNEN KURDISTAN-KJK'nın kuruluşunu kutluyor, başarılar 
diyoruz.// Devrimci Selam ve Saygılarımızla/ KomalenJinenKurdıstan-Kjk Yürütme Konseyi/29 
Ağustos 2014..." şeklinde olduğu anlaşılmıştır. 

ÖZETLE; PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN'ın "Kadın özgürlük ve eşitlik çabaları 
için gelişmeler bilinmektedir. Bence çatı Örgütü olarak YJA ve KJB'nin tekleştirilmesi daha uygun 
olacaktır. Yeni bir çatı örgütü olarak YJA'yı bir nevi kadın KCK'sı olarak organize etmek daha anlamlı 
ve geliştirici olacaktır..."şeklindeki açıklamaları/talimatları sonrasında 2628 Mayıs 2014 tarihlerinde 
gerçekleştirilen sözde KJB 7. Kurultayında KJB'ninfesh edilerek kadın çatı yapılanmasının isminin 
KJK olarak değiştirildiği, tüm örgütsel faaliyetlerin KJK adıyla yürütüleceği, parça örgütlenmeleri 
olarak tarif edilen (Türkiye-Suriye-İran-Irak ve Avrupa) ülkelerdeki kadın yapılanmalarının da yeniden 
yapılandırılarak tek çatı altında toplanmasının kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. 

Bu kapsamda; 



•İran'da YJRK adıyla faaliyet yürütün kadın yapılanması KJAR(Doğu Kürdistan Özgür Kadın 
Hareketi) olarak, 

•Suriye'de; Yekitiya Star olarak aynen devam ettiği, 

Irak'ta; TJAK adıyla faaliyet yürüten kadın yapılanmasının RJAK (Kürdistan Özgür Kadın 
Hareketi)olarak, 

Avrupa'da; TJKE (TevgreJinenKurdEwropaye-Avrupa Kürt Kadın Hareketi) olarak aynen devam 
ettiği; 

Türkiye'de;  DÖKH   olarak  faaliyet   yürüten   kadın   yapılanmasının   ise   KJA 

3.3. Kadın Yapılanmasının Türkiye'deki Örgütlenmesi 

2.3.1.DÖKH (Demokratik Özgür Kadın Hareketi- Tevgera Jine Azad Demokratik) 

PKK/KCK Terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan43 basın yayın organlarından Demokratik Özgür 
Kadın Hareketi kuruldu başlıklıhaberlere yer verilmiş, söz konusu haberlerde özetle; Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi 1. Konferansının 12-13-14 Eylül 2003 tarihinde (198) delegenin katılımıyla 
İstanbul'da gerçekleştirildiği, Türkiye'de kadınların Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) adı 
altında oluşturulan çatı yapılanmasında örgütleneceği,konferansta alınan kararlarda Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde ayrı ayrı bulunan ve kendini kadın kimliğiyle ifade etmek isteyen kadınların bir hareket 
haline gelmelerinin bir ihtiyaç olduğu, Demokratik Özgür Kadın Hareketinin çeşitli sınıf, katman ve 
uluslardan kadınların, kadın kimliği ile bir araya gelmesini ve gelişmesini hedef olarak koyduğu, kadın 
meclislerinin oluşturulması yönünde kararların alındığı şeklinde açıklamaların yer aldığı görülmüştür. 

PKK/KCK terör örgütünün kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında 
KJB adıyla yeni örgütlenmesini oluşturmasının ardından DÖKH ülkemizdeki faaliyetlerini KJB'nin alt 
bileşeni YJA altında bu çatı altında yürütmeye başlamıştır. 

2.3.2. KJA (Kongreya Jinen Azad-Özgür Kadın Kongresi) 

PKK/KCK terör örgütüyle iltisaklı yayın yapan internet sitelerinden yayınlanan 05.02.2015 tarihli ve 
Yeni çatı örgütünün adı: Kongreya Jinen Azad44başlıklı haberlerde özetle DÖKH (Demokratik Özgür 
Kadın Hareketi) organizesinde Diyarbakır'da düzenlenen 1. Kadın Kongresinde alınan kararlar 
sonrasında DÖKH'ün fesh edilerek kadın yapılanmasının çatı örgütünün yeni adının Kongreya Jinen 
Azad (KJA) olarak belirlendiği şeklinde haberlerin yer aldığı, 

KJA'nın yeni logosu belli oldu45 şeklindeki haberde ise "...Diyarbakır'da 31 Ocak - 01 Şubat tarihleri 
arasında kadınların yeni örgütlenme modelinin tartışıldığı 1. Kadın Kongresinde yapılan oylama ile 
Kürt kadınları yeni çatı örgütlerini KJA olarak belirlemişti. Kürt kadınlarının yeni çatı örgütü olan 
KJA'nın logosu da netleşti. Logoda yarım ay şeklinde güneş ve güneşin içinde kadın silueti 
bulunurken, diğer yarısında ise Venüs sembolü yer alıyor. Ayrıca kadının saçlarındaki örük ile zeytin 
ağacının yaprakları birleştirilmiş..." şeklinde haberin yer aldığı tespit edilmiştir.   

KJA 1. Kongre Alınan Kararlar 

Kadın Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı2başlıklı haberde ise özetle; 



Eğitimde tektipleştirme, zorunlu din dersleri ve muhafazakarlaştırma politikalarının en çok kadını 
vurduğu ve toplumsal cinsiyet rollerini meşrulaştırdığını vurgulayan kongre, bu konuda mücadele 
yürüteceğini açıkladı. 

Kadının öz örgütlemeleri olan meclis, komün, kooperatif, akademi, dernekler, komisyon ve kadın 
ihtiyaçlarına çözüm üretecek örgütlenmeler inşa edilmesi kararlaştırıldı. 

"Nasıl ki halkların öz savunması yalnızca devletlere teslim edilemez ise kadınların savunması da 
erkeğe teslim edilemez" denilen sonuç metninde, kadınların yaşam ve toplumsal haklarını savunmak 
için kadın öz savunmasını geliştirmek temel ihtiyaçlardan biri olarak belirlendi. 

"Rojava ve Kobane'de zafer kazanan demokratik yönetim ve özgür yaşam tercihinin uluslararası 
güçler tarafından resmen tanınması, Şengal 'e özerk statüsünün verilmesi kongremiz bir yaklaşım 
olarak belirlemiştir" denildi. 

Kürt meselesinin çözümünde müzakere sürecinin acilen başlaması çağrısı yapıldı. 

Çözüme dair geliştirilecek her tür müzakere mekanizmaları içinde kadının aktif yer alması ilkesinin 
benimsenmesi istendi. 

Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için mücadelenin devam edeceği ifade edildi. 

Genel seçimlerde eşit temsiliyetin sağlanması için çalışılacağı belirtildi.Şeklinde kararların alındığı, 

Kongre sonuç bildirgesinde alınan kararların tam metninde kadın kahramanlar olarak isimler 
geçenlerden Sakine Cansız'ın 09.01.2013 tarihinde Fransa-Paris'te öldürülen PKK/KCK'lı örgüt 
mensubu olduğu, Zilan'ın 30.06.1996 tarihinde Tunceli'de bayrak töreni sırasında hamile kadın 
kılığında askerlerin arasına girerek intihar eylemi gerçekleştiren Zeynep KINACI olduğu, Beritan 
isimli şahsın ise terör örgütünce sözde milli kahraman ilan edilen Beritan (K) Gülnaz KARATAŞ 
olduğu, 

Suriye'nin kuzeyinde PYD (Demokratik Birlik Partisi) ile DEAŞ (ad Dawlah al Islamiyah fil Irak wa 
ash sham) arasında Ayn El-Arap (Kobani)'yi bölgesinde çıkan çatışmalarda PYD'nin silahlı kanadı 
olan YPJ ve YPG'nin uluslararası arenada tanınmasının gerektiği, 

Kadın örgütlenmesinin meclis, komün, kooperatif, akademi, dernekler, komisyon vb. şeklinde 
örgütletileceği, 

Terörist başı Abdullah ÖCALAN'ın özgürlüğü için sözde mücadele kararı alındığı, alınan kararların 
terör örgütünün talepleriyle örtüştüğü, alınan kararların uygulamaya konulduğu bunula ilgili olarak 
terör örgütüyle iltisakla basın-yayın organlarından açıklamaların yapıldığı bunlardan bazılarının ise; 

Kadının Öz Savunmasının Kurulmasıyla İlgili Alınan Kararlar sonrası: 

16.02.2015 tarihli ve "Kadın Savunma Timi kuruldu"3 başlıklı haberde özetle; 

".Kürt Kadın Hareketi'nin bir süredir gündeminde olan kadınların öz savunması ise Amed'de genç 
kadınlar eliyle hayata geçiriliyor. Rojava Devrimi'nden ilham alan genç kadınlar, YDG-K Arîn Mîrxan 
Kadın Savunma Timi'ni kurdu... 

'Meşru savunma hakkımızdır' 

Tüm alanlarda yapılan saldırılara karşı anında cevap olmak için mahallelerde iletişim ağı 
oluşturduklarını aktaran Yekbûn, Amed'de sokakta kadınlara sözlü ya da fiziki saldırı düşüncesi olan 
erkekleri uyararak, "Eğer herhangi bir kadına en ufak bir yöneliminiz olursa, karşınızda nerden 



çıktığını bile anlamadığınız, kadın timlerimizi bulursunuz. Başınıza geleceklerden biz sorumlu değiliz. 
Çünkü meşru savunma en temel insan hakkıdır. Biz de insan olmaktan gelen bu hakkımızı kendimiz 
ve tüm kadınlar için kullanacağız" diye anlattı..."şeklinde olduğu.." şeklinde haberin yer aldığı 
anlaşılmıştır. 

KJK İle KJA Sözleşmesi Mukayesesi: 

PKK/KCK terör örgütünün KJA örgütlenmesi ile ilgili olarak sözde sözleşme hazırladığı, bu sözleşme 
ile KJA'nın görev, sorumluluk ve faaliyetlerinin neler olduklarının ayrı ayrı maddeler halinde 
belirlendiği, sözleşmenin4; 

KONGRENİN TANIMI başlığı altında KJA'nın kadın örgütlenmelerinin çatı örgütü olduğu, 
örgütlenmesinin konfederal örgütlenme modeli şeklinde olduğu, 

KONGRENİN AMAÇ VE GÖREVLERİ başlığı altında "...Kadın özgürlük ideolojisinin 
toplumsallaştırılmasına, demokratik ulusun inşasına ve demokratik komünal yaşamın geliştirilmesine 
öncülük eder. Siyaseti yerelden geliştirerek, siyasal, sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik, öz savunma, 
diplomasi vd. tüm alanlarda demokratik konfederalizm esasına dayanarak örgütlenir." şeklinde ve, 

"..KONGRE, toplumsal barışın ve halkların demokratik birlikteliğini esas alır. Kürt sorununun 
demokratik çözümünü Kürt halk Önderi Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu müzakerelerin 
demokratik ve onurlu bir barışla sonuçlanması için mücadele eder. Sayın Öcalan'ın müzakereleri eşit 
koşullarda sürdürebilmesi için gerekli şartların yaratılması ve özgürlüğünün sağlanmasını temel varlık 
ve mücadele gerekçesi sayar." şeklinde amaç ve görevlerinin belirlendiği, 

KADIN KONGRESİ ÖRGÜTLENME ESASLARI başlığı altında KJA'nın İl, İlçe ve mahallelerde 
meclis ve komün esasına göre özgün-özerk örgütlendiği, 

".Kadın Meclisi ve komünleri, kadın kurumları, karma örgütlerdeki özgün kadın örgütlenmeleri, 
seçilmiş kadınlar ve kongrenin sözleşmesini kabul eden bireyler KADIN KONGRESİ'nin temel 
bileşenleridir. Kongrede, % 60 halklar ve inançlar, % 30 kurum ve % 10 birey kotası uygulanır. Ayrıca, 
tüm delegelerin % 20'sini genç kadın kotası oluşturur..." şeklinde ifade edilerek KCK sistemi 
içerisindeki tüm kadın örgütlenmelerinin KJA'nın bileşeni olarak kabul edildiği, 

GENEL KURUL başlığı altında Genel Kurulun kongrenin en yüksek karar organı genel kurul olduğu, 
501 kişiden oluştuğu, iki yılda bir toplandığı, yılda bir kez ara dönem toplantısı yaptığı, 101 kişiden 
oluşan daimi meclisi seçtiği, 

DAİMİ MECLİS başlığı altında Daimi Meclisin genel kurul tarafından seçilen 101 kişiden oluştuğu, 3 
ayda bir toplandığı, 

DAİMİ KOMİSYONLAR başlığı altında komisyonların Ekonomi, siyasi, sosyal, hukuk, diplomasi, 
insan hakları, ekoloji, halklar ve inançlar, dil ve eğitim, bilim, kültür sanat, yerel yönetimler, toplumsal 
barış ve diyalog, öz savunma, basın ve benzeri daimi komisyonlar olduğu, 

YÜRÜTME KURULU başlığı altında yürütme kurulunun 45 kişiden oluştuğu, daimi meclisçe 
belirlenen daimi komisyonlar ile ihtiyaç halinde oluşturulacak geçici komisyonların koordinasyonunu 
sağladığı, 45 günde bir olağan toplantısını gerçekleştirdiği, 

DİSİPLİN KURULU başlığı altında disiplin kurulunun yaşanan disiplin sorunlarının çözümünden 
sorumlu olduğu, en az üç en fazla yedi delegeden oluştuğu, 



KONGRENİN ÜYELİĞİ VE KATILIM ESASLARI başlığı altında üyeliğin tanımı, üyelerin 
görevleri, üyeliğin hakları, üye olma ve üyelikten çıkarılma esas ve usullerinin belirlendiği 
anlaşılmıştır. 

KJA sözleşmesinin KCK sözleşmesi ile KJK sözleşmelerini esas alarak hazırlandığı, her iki 
sözleşmede yer alan YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI organlarına benzer yapılanma oluşturulduğu, 
bu yapılanmanın en üst karar organının (Yasama) Genel Kurul olduğu, genel kurul kararlarının 
yürürlüğe konulması için 101 kişiden oluşan daimi meclisin görevlendirildiği, icra organının ise 
(Yürütme) Yürütme Kurulu olduğu, yargı organının ise Disiplin Kurulu Olduğu anlaşılmıştır. 

Kadının Örgütlenmesinin sözde Bayrakları: 

PKK/KCK terör örgütünün kuruluşundan itibaren dönemsel şartlara göre kadın örgütlenmesinde isim 
değişikliklerine gittiği her isim değişikliği sonrasında sözde bayraklarında da değişikliğe gittiği, 

KJB ile KJK sözde bayraklarında eflatun zemin üzerine sarı güneş ve güneşin diğer yarısında zeytin 
dalının kullanıldığı, ayrıca her iki sözde bayrakta kadın simgesinin bulunduğu, 

DÖKH ve KJA sözde bayraklarında ise sarı güneş ve güneşin diğer yarısında kadın simgesi ile kadın 
resminin bulunduğu, 

Yukarıda açıklanan sözde bayrakların küçük detaylar dışında hemen hemen aynı olduğu görülmüştür. 

KJA (Özgür Kadın Kongresi) Tarafından Organize Edilen Eylemler 

KJA (Özgür Kadın Kongresi) tarafından özellikle Doğu ve Güney Doğu olmak üzere bir çok kentte 
faaliyetler organize ettiği, yapılan bu faaliyetlerin nerede ve ne şekilde yapılacağı yönünde kararlar 
aldığı, yapılan faaliyetlere duyurulması ve katılımın sağlanması için terör örgütüyle iltisaklı yayın 
yapan basın yayın organları vasıtasıyla faaliyetlerini örgüte müzahir kitleye duyurduğu, 

KJA (Özgür Kadın Kongresi) tarafından ülke genelinde 8 Mart Dünya kadınlar günü, Kadına yönelik 
şiddete hayır, Kadın cinayetlerini protesto gibi faaliyetlerin yanında Terör örgütü elebaşısı Abdullah 
ÖCALAN'ın serbest bırakılması amacıyla yapılan faaliyetler ile 21 Mart Nevruz Kutlamaları adı 
altında faaliyetler düzenlendiği, 

Bunların yanında namus cinayeti, kadın ölümleri, savaş vb. konularda konferanslar düzenlendiği, 
sözde Barış Anneleri İnsiyatifi öncülüğünde, Güvenlik Güçleri ile girdiği çatışmalarda etkisiz hale 
getirilen teröristlerin ailelerinin de katılımıyla örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonların protesto 
edilmesi amacıyla basın açıklamalarının yapıldığı anlaşılmıştır. 

PKK/KCK terör örgütünün kadın örgütlenmesinin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, kadın 
örgütlenmesinde dönem içerisinde hem isim olarak hem de yapısal olarak değişikliklere gidildiği, tüm 
kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında KJB adıyla örgütlenmesini 
yeniden yapılandırdığı, KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden 
oluşturulduğu, parça örgütlenmesi olarak adlandırdığı ülkelerdeki kadın örgütlenmelerini KJB çatısı 
altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Star, Irak'ta TJAK ve ülkemizde ise DÖKH adı altında 
yeniden yapılandırdığı, 

29.08.2014 tarihinde KJB'nin sözde 7. Olağanüstü kurultayında kadın örgütlenmesinin adının 
Komalen Jinen Kurdistanşeklinde değiştirildiği, 



KJB'nin sosyal-siyasi alanda faaliyet göstermesi için yapılandırılan YJA'ya bağlı olarak Ülkemizdeki 
faaliyetlerinin DÖKH adı altında örgütlenen yapılanma tarafından yürütüldüğü, 

DÖKH organizesinde Diyarbakır'da düzenlenen sözde 1. Kadın Kongresinde alınan kararlar 
sonrasında Ülke genelindeki örgütsel faaliyetlerinin KJA (KONGREYA JİNEN AZAD-ÖZGÜR 
KADIN KONGRESİ)adı altında yürütmesinin kararlaştırıldığı, 

KJA örgütlenmesi ile ilgili olarak sözde sözleşme hazırlandığı, söz konusu sözleşmede KJA'nın görev, 
sorumluluk ve faaliyetlerinin neler olduklarının belirlendiği, KCK sözleşmesi ile KJB sözleşmesinde 
de olduğu gibi KJA sözleşmesinde amacının ve işleyiş esaslarının belirlendiği, KCK sözleşmesinde 
yer alan YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI organlarına benzer yapılanma oluşturulduğu, 

KJA örgütlenmesinin terör örgütünün talepleri doğrultusunda ülkemizde kadınlar tarafından 
düzenlenen eylemleri organize eden, örgütün ve özellikle Abdullah ÖCALAN'ın kadın yapılanması ile 
ilgili stratejilerini hayata geçirmeye, ulusal ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturmaya çalışan bir 
örgütlenme olduğu değerlendirilmektedir. 

TJA (TEVGERE JİNEN AZAD-ÖZGÜR KADIN HAREKETİ) 

PKK/KCK terör örgütün kadın örgütlenmesinin ilk olarak YJWK adıyla kurulduğu, kadın 
örgütlenmesinde dönem içerisinde hem isim olarak hem de yapısal olarak değişikliklere gidildiği, tüm  
kadın örgütlenmelerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2005 yılında KJB adıyla örgütlenmesini 
yeniden yapılandırdığı, KJB'nin PAJK, YJA, YJA-STAR ve Genç Kadın olmak üzere dört bileşenden 
oluşturulduğu, parça örgütlenmesi olarak adlandırıldığı ülkelerdeki kadın örgütlenmelerini KJB çatısı 
altında İran'da YJRK, Suriye'de Yekitiya Stap, Irak'ta TJAK ve ülkemizde ise DÖKH adı altında 
yeniden yapılandırdığı,  

29/08/2014 tarihinde KJB'nin sözde 7. Oğağanüstü kurultayında kadın örgütlenmesinin adının 
Komalen Jinen Kurdistan şeklinde değiştirildiği,  

KJB'nin sosyal-siyasi alanda faaliyet göstermesi için yapılandırılan YJA'ya bağlı olarak ülkemizde 
faaliyetlerinin DÖKH adı altında örgütlenen yapılanma tarafından yürütüldüğü,  

DÖKH organizesinde Diyarbakır'da düzenlenen sözde 1. Kadın Kongresinde alınan kararlar 
sonrasında ülke genelindeki örgütsel faaliyetlerinin KJA (KONGREYA JİNEN AZAD-ÖZGÜR 
KADIN KOGNRESİ) adı altında yürütmesinin kararlaştırıldığı,  

KJA örgütlenmesi ile ilgili olarak sözde sözleşme hazırlığı, söz konusu sözleşmede KJK'nın görev, 
sorumluluk ve faaliyetlerinin neler olduklarının belirlendiği, KCK sözleşmesi ile KJB sözleşmesinde 
de olduğu gibi KJA sözleşmesinde amacının ve işleyiş esaslarının belirlendiği, KCK sözleşmesinde 
yer alan YASAMA, YÜRÜTME ve YARGI organlarına benzer yapılanma oluşturulduğu,  

KJA örgütlenmesinin terör örgütünün talepleri doğrultusunda ülkemizde kadınlar tarafından 
düzenlenen eylemleri organize eden, örgütün ve izellikle Abdullah Öcalan'ın kadın yapılanması ile 
ilgili stratejilerini hayata geçirmeye, ulusal ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturmaya çalışan bir 
örgütlenme olduğu,  

Resmi Gazetenin 22/11/2016 tarihli KHK/677 sayılı kararı ile KJA'nın kapatılması ve KJA 
yöneticilerinin tutuklanmasının ardından KJA mensuplarının yakalanma, adli/idari ceza alma 
korkularından dolayı örgütsel faaliyetlerini askıya almaları üzerine terör örgütü tarafından isim 
değişikliğine gidilerek KJA'nın adının TJA olarak değiştirildiği değerlendirilmektedir.  



PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASIN YAPILANMASI: 

Basın-Yayın Faaliyetlerinin Tarihi Gelişimi 

Ülkemizde propagandayı en etkili şekilde kullanan PKK/KCK terör örgütü kurulduğu günden bugüne 
tüm örgütsel yapılarını ve faaliyetlerini propaganda üzerine inşa etmiştir. Bu kapsamda örgüt, şiddet 
eylemlerini gerçekleştiren birlikleri "silahlı propaganda birlikleri" olarak adlandırılmış, ideolojik 
alanda ise cephe yapılanması ile siyasi propagandasını oluşturmaya çalışmıştır. Örgütün gerek siyasi 
alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak müzahir basın-
yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı bilinmektedir. Başta doğrudan örgüt 
propagandası yapan televizyon ve radyolar olmak üzere, dergi, gazete, internet siteleri, haber ajansları 
ile örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün öncelikli propaganda araçları olarak 
belirtilebilir. 

Basın-yayın araçları önemli bir propaganda aracı olmalarının yanı sıra çeşitli zamanlarda yakalanan 
örgüt mensuplarının ifadelerinde geçtiği üzere örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, müzahir kitleleri 
örgütleme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi 
çeşitli amaçlarla terör örgütünce kurulduğu günden bu yana aktif bir şekilde kullanılagelen önemli 
mücadele araçları olmuştur. 

Terör örgütünün yayın faaliyetine başlaması 1976'da daktilo ile yazılmış ve teksir edilerek çoğaltılmış 
"Kürdistan Devrimcileri" ve "Ulusal Kurtuluş Ordusu" imzalı bildirilerle başlamıştır. Örgütün kendini 
1978'de parti olarak ilan etmesinin ardından 79-80 yıllarında Abdullah ÖCALAN'ın yazılarından 
oluşan ve teksir edilerek çoğaltılan "SERXWEBUN (Bağımsızlık)" adlı yayın organı örgütün ilk 
merkezi yayın organı olmuştur. Söz konusu yayın 1982'den itibaren Almanya'da illegal olarak birinci 
hamur kâğıda ofset baskıyla basılmıştır. 

Örgütün cephe faaliyetlerini organize etmek amacıyla 1985 yılında ERNK30'nın kurulması ile birlikte 
örgütün ikinci düzenli yayın organı olan ve cephe yayın organı olarak tanımlanan "Berxwedan 
(Direniş)" adlı dergi devreye konulmuş, yayın hayatını Haziran- 1995'e kadar sürdürmüştür. 1995'e 
kadar basın-yayın alanında sadece yazılı medyayı kullanan terör örgütü, MI. Konferans (Mart-1994) 
"Kararlar" kitapçığı "Cephede Basın-Yayın" başlığı altında "Başta Avrupa olmak üzere, dost ve komşu 
ülkelerde merkezlendirilecek Kürdistan Ulusal Televizyon Yayıncılığı olanaklarının yaratılması" 
şeklinde karar almasına rağmen, ilk görsel medya faaliyetini V. Kongre (1995) "Kongre Belgeleri" 
kitapçığı, "Cephede Basın Yayın" başlığı altında "Halkımızın ve dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla sıcak savaş alanlarındaki haberler başta olmak üzere, tüm gelişmelerin gerekli basın yayın 
organlarına iletilmesinin sağlanması... TV Yayıncılığı temelinde Avrupa veya komşu ülkelerde bir 
kuruluşa gidilmesi” kararları sonrasında 30 Mart 1995'te İngiltere'den alınan yayın lisansı ile MED TV 
yayın faaliyetine başlamıştır. 

Terör örgütü Öcalan'ın yakalanmasından sonra düzenlediği ilk kongresi olan VII. Kongrede (2-23 
Ocak 2000) aldığı "Basın-yayın çalışmalarını örgütlü bir yapıya kavuşturma" kararı kapsamında; 
basın-yayın konferanslarına başlamış, bu konferanslardan ilkini 29 Mayıs-7 Haziran 2001 tarihleri 
arasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu konferansta basın-yayın faaliyetleri ile ilgili 
olarak birçok karar alınmıştır. Bu konferans ile birlikte terör örgütü her iki yılda bir basın-yayın 
konferansları gerçekleştirerek basın alanına ilişkin kararlar almış, terör örgütünün kongre ve 
konferanslarında basın-yayın alanına ilişkin alınan kararlara paralel ve bu kararları güçlendirmek ve 
altını doldurmak maksadıyla söz konusu konferansların yapıldığı değerlendirilmektedir. 

KCK Sözleşmesinde Basın-Yayın Örgütlenmesi 



PKK/KCK terör örgütünün amaç/hedef/örgütlenme/strateji ve eylemselliğine ilişkin temel kural ve 
prensiplerin KCK sözleşmesiyle ortaya konulduğu, 2007 yılından itibaren KCK örgütlenmesine geçiş 
ile birlikte Basın-Yayın faaliyetlerinin/örgütlenmesinin de KCK çatısı altında bu çalışmalarını ve 
yapılanmasını şekillendirmeye çalıştığı, KCK sözleşmesini temel kaynak/referans olarak gördüğü ve 
burada Basın konusuna ilişkin yer alan hususlar doğrultusunda yapılandırıldığı değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda KCK sözleşmesi incelendiğinde; KCK sözleşmesinin Alan Merkezlerini düzenleyen 14. 
Maddesinin 1-İdeolojik Alan Merkezi başlığı altında yer alan "C. BASIN KOMİTESİ" fıkrasında 
basın-yayın örgütlenmesinin; "Önderlik çizgisine göre basın- yayın politikalarını oluşturur, basın 
örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması 
ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin 
oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve temel bir denetleme mekanizması olarak işlev 
yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve demokrasinin halka dayalı oluşumunu 
gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin genelleşmesini hedefler." şeklinde tanımlandığı 
tespit edilmiş olup, Basın-Yayın örgütlenmesinin doğrudan doğruya KCK sözleşmesinde düzenlendiği, 
amaç/hedef/strateji ve örgütlenmesine ilişkin temel prensiplerin/hususların belirlendiği anlaşılmıştır. 

BASIN KOMİTESİ:  

Ülkemizde propagandayı en etkili şekilde kullanan PKK/KCK terör örgütü kurulduğu  

günden bugüne tüm örgütsel yapılarını ve faaliyetlerini propaganda üzerine inşa etmiştir. Bu kapsamda 
örgüt, şiddet eylemlerini gerçekleştiren birlikleri “silahlı propaganda birlikleri” olarak adlandırılmış, 
ideolojik alanda ise cephe yapılanması ile siyasi propagandasını oluşturmaya çalışmıştır. Örgütün 
gerek siyasi alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği propagandayı öncelikli olarak 
müzahir basın-yayın organları aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı bilinmektedir. Başta doğrudan 
örgüt propagandası yapan televizyon ve radyolar olmak üzere,  dergi, gazete, internet siteleri, haber 
ajansları ile örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün öncelikli propaganda araçları olarak 
belirtilebilir.   

Basın-yayın araçları önemli bir propaganda aracı olmalarının yanı sıra çeşitli zamanlarda yakalanan 
örgüt mensuplarının ifadelerinde geçtiği üzere örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, müzahir kitleleri 
örgütleme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma çalışmaları gibi 
çeşitli amaçlarla terör örgütünce kurulduğu günden bu yana aktif bir şekilde kullanılagelen önemli 
mücadele araçları olmuştur.Terör örgütünün basın faaliyetleri 1978 yılında “Serxwebun” adlı gergiyle 
başlamıştır.   

KCK sözleşmesinin 14/1 maddesinin “c” fıkrasında Basın Komitesi ilgili “Önderlik çizgisine göre 
basın- yayın politikalarını oluşturur, basın örgütlenmesinin sağlanmasını ve geliştirilmesini destekler. 
İdeolojik ve ulusal birliğin pekiştirilmesine yönelik çalışmalar yürütür. Demokratik, ekolojik ve 
cinsiyet özgürlükçü toplum paradigması ekseninde toplumsal aydınlanmayı gerçekleştirmek için 
çalışmayı temel görev sayar. Demokrasinin oturtulması için kamusal alanda eleştiri, gözlem gücü ve 
temel bir denetleme mekanizması olarak işlev yürütür. Bilgi tekeline dayalı iktidarlaşmayı aşmak ve 
demokrasinin halka dayalı oluşumunu gerçekleştirmek amacıyla her türlü bilimsel bilginin 
genelleşmesini hedefler.” Şeklinde ifadelerin yer aldığı,  PKK/KCK terör örgütünün basın-yayın 
örgütlenmesinin üst yapılanmasının YRD (Yekitiya Ragıhandina Demokratik-Demokratik Aydınlanma 
Birliği) olduğu,  PKK/KCK  terör örgütünün basın yayın faaliyetlerini örgüt propagandası üzerine inşa 
ettiği, örgütün gerek siyasi alanda gerekse silahlı (şiddet) alanda oluşturmak istediği propagandayı 
öncelikli olarak müzahir basın yayın organlarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, doğrudan örgüt 
propagandası yapan televizyon ve radyolar olmak üzere,  dergi, gazete, internet siteleri, haber ajansları 
ile örgüt yayınlarının basımını yapan yayınevleri örgütün öncelikli propaganda araçları olarak 
kullandığı,  Basın-yayın organlarının terör örgütünce örgüt içi iletişim, talimat aktarımı, propaganda, 



müzahir kitleyi örgütleme, gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna yönelik kamuoyu oluşturma 
çalışmaları gibi amaçlarla kullandığı anlaşılmıştır.  

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI VE DELİLLER 

20/12/2017  tarihinde Saat:16:40 sıralarında ismini vermek istemeyen bir şahsın "Seher Taşkın isimli 
KCK'lı şahıs töröristlerle alakalı propaganda videosu çekiyor gençleri örgütlüyor lütfen ilgilenin bu 
şahısla kimliğimin açıklanmasını istemiyorum can güvenliğim için" şeklinde ihbarda bulunulması 
üzerine olay ile ilgili soruşturma işlemlerine başlanıldığı,  

Şüpheli hakkında yapılan araştırmada  Seher Taşkın'ın Kürdistan Demokratik Toplum Konfedaralizmi/ 
Türkiye Masası (KCK/TM) ideolojik yapılanmasına bağlı olan "Basın Komitesi" içerisinde faaliyet 
yürüttüğü, yurt dışından yayın yapan müzahir yayın organlarına muhabirlik yaptığı, Seda (K) ismini 
kullandığı, 16/12/2017 tarihinde Muş iline geldiği, 18/12/2017 tarihinde Muş ili Varto ilçesine giderek 
PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte iken 1993 yılında Bingöl ili Karlıova İlçesi 
kırsalında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü ele geçirilen Cemil Bingöltekin isimli örgüt 
mensubunun abisi Pelil Bingöltekin isimli şahıs ile söz konusu örgüt mensubu ile alakalı röportaj 
yaptığı yönünde bilgilerin elde edilmesi üzerine şüpheli Seher Taşkın'ın 20/12/2017 tarhinde gözaltına 
alındığı,  

Şüpheli Seher Taşkın'ın üzerinde yapılan arama sonucunda;  

1- CANON marka XA10E model 453022800254 seri numaralı hafıza kart yuvası boş vaziyette 
kamera, 

2- CANON marka EOS6D(WG) DS126401 model CCAB12LP2600T1 seri numaralı fotoğraf 
makinesi, 

3- CANON marka EOS6D(WG) DS126401 model CCAB12LP2600T1 seri numaralı fotoğraf 
makinesi üzerine takılı CANON marka EW-83H seri numaralı fotoğraf makinesi lensi, 

4- CANON marka EOS6D(WG) DSİ26401 model CCAB 12LP2600T1 seri numaralı fotoğraf 
makinesi üzerine takılı vaziyette Kingstone marka 1612RB66678 seri numaralı 8 GB hafıza kartı, 

5- Samsung marka SM-N7500Q model 352307/06/017249/4 İMEİ numaralı beyaz telefon (telefona ait 
kalem üzerinde yok.), 

6- Samsung marka SM-N7500Q model 352307/06/017249/4 İMEİ numaralı beyaz telefon üzerine 
takılı vaziyette üzerinde Vodafone amblemi bulunan üzerindeki seri numaraları SİM kartın kesilmesi 
sebebi ile okunamayan kırmızı renkli SİM kart, 

7- Siyah renkli sırt çantası içerisinde çıkan SanDisk Ultra BL1514850280D seri numaralı 16 GB 
hafıza kartı, 

8- Siyah renkli sırt çantası içerisinde çıkan CANON marka DS510101 model batarya şarj adaptörü, 

9- Siyah renkli sırt çantası içerisinde çıkan siyah renkli SAFETY marka 2014/12 3005891-2 seri 
numaralı kamera şarj aleti, 



10- Siyah renkli sırt çantası içerisinde çıkan siyah renkli 1 adet telefon kablosu, 

11- Seher TAŞKIN adına kayıtlı üzerinde ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ ibareli üye kimlik 
kartı ele geçirilerek muhafaza altına alındığı,  

ŞÜPHELİNİN MUHABİRLİK YAPTIĞI MEZOPOTAMYA HABER AJANSI İLE İLGİLİ AÇIK 
KAYNAK ARAŞTIRMASINDA;  

-https://mezopotamyaajansi.com uzantılı haber sitesinin ana sayfasında 20 Aralık 2017 saat:18.19 da 
(Şüpheli gözaltına alındıktan yaklaşık 50 dk sonra) şüphelinin fotoğrafının yayınlanarak 
MUHABİRİMİZ SEDA TAŞKIN GÖZALTINA ALINDI başlıklı haber yapıldığının tespit edildiği,  

Söz konusu haberi içeriğinde; Muhabirimiz Seda Taşkın gözaltına alındı  

Güncel 18:19 20 Aralık 2017  

MUŞ – Muhabirimiz Seda Taşkın, haber takibi yaptığı Muş'ta gözaltına alındı. 

Muş'ta haber takibi yapan muhabirimiz Seda Taşkın, "Hakkında ciddi ihbar var" denilerek gözaltına 
alındı. Merkezde haber takibi yaptığı esnada polis tarafından önce önü çevrilen Taşkın, üstü ve çantası 
aranıp daha sonra fotoğraf makinesindeki fotoğraf ve videoları alındı. Üst aramasından sonra bırakılan 
Taşkın, gece kalmak için gittiği evde emniyet tarafından aranarak "Gelip tutanak imzalatmanız 
gerekiyor" denilerek tekrar emniyete çağrıldı.  

 Emniyete gitmek için çarşı merkezine giden Taşkın, gözaltına alındı. Taşkın’ın İl Emniyet 
Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Şeklinde olduğunun tespit edildiği,  

-https://mezopotamyaajansi.com/tum-haberler/content/view/9338 uzantılı, 21.11.2017 tarih ve  
Muhabirimiz Taşkın’ın dosyasına kısıtlılık kararı getirildi başlıklı haberde; 

Muhabirimiz Taşkın'ın dosyasına kısıtlılık kararı getirildi 

Güncel 17:55 21 Aralık 2017 

 MUŞ - Dün gözaltına alınan muhabirimiz Seda Taşkın'ın hala ifadesi alınmazken, dosyasına "kısıtlılık 
kararı" getirildiği öğrenildi. Şeklinde haber yapıldığının tespit edildiği,  

Şüphelinin çalışmış olduğu Mezopotamya.com haber sitesi, haber ajansının facebook-ınstagram-
twitter hesaplarının incelendiğinde PKK/KCK terör örgütüne müzahir haberler yapan bir haber ajansı 
olduğunun tespit edildiği,  

Yapılan söz konusu haberlerin incelenmesinde;  

PKK'lilere ait mezarlık iş makineleriyle yıkıldı,  

"09:24 22 Aralık 2017 

BİTLİS - Yaşamını yitirmiş 267 PKK'linin mezarının bulunduğu Bitlis’teki Garzan Mezarlığı, iş 
makineleriyle bütünüyle yıkıldı. Cenazelerin ise savcılık talimatıyla yerlerinden çıkarılıp, İstanbul 
Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. 



Bitlis merkeze bağlı Yukarı Ölek (Oleka Jor) köyü kırsalında bulunan ve farklı dönemlerde yaşamını 
yitirmiş 267 PKK'linin mezarının bulunduğu Garzan Mezarlığı, iş makineleriyle bütünüyle ortadan 
kaldırıldı.  

 Daha önce Ağustos 2013'te inşası sırasında ve Eylül 2015'te de kapsamlı bir askeri operasyon 
sırasında tahrip edilen mezarlık, bu kez bütünüyle yıkıldı. Bölgede alınan sokağa çıkma yasağı 
kararının ardından getirilen iş makineleri ile mezarlık ve müştemilatında yer alan mescit yıkıldı.  

 Konuya ilişkin resmi makamlarca henüz bir açıklama yapılmazken, 2014 yılında Kobanê direnişinde 
yaşamını yitirmesi sonrası cenazesi aynı mezarlığa defnedilen YPJ savaşçısı Dilan Bingöl’ün babası 
Lezgin Bingöl, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu." şeklinde haberin 
bulunduğu,  

-Öcalan avukatlarına 715’inci kez ret cevabı 

15:49 21 Aralık 2017- İSTANBUL – PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın avukatlarının müvekkilleriyle 
görüşme talebi Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 715’inci kez reddedildi. 

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları İbrahim Bilmez, Ebru Günay ve Mazlum Dinç’in 
müvekkilleriyle görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuru 5275 Sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun gereğince hükümlüler hakkında getirilen 
kısıtlamaları gerekçe göstererek ret edildi. 

 Verilen kararla avukatların Öcalan ile görüşmesi, 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana 715’inci kez 
“hava muhalefeti”, “koster bozuk”, “koster onarımda” ve “OHAL” gibi gerekçelerle engellenmiş oldu. 
Şeklined haberin bulunduğu,  

-Mehmet Öcalan: Sorunların çözümü için Öcalan özgür olmalı 

09:04 22 Aralık 2017, URFA - PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 15 ayı aşkındır ailesi olarak 
görüştürülmediğini kaydeden Mehmet Öcalan, devletten hak talep ettiklerini, ancak merhamet 
beklemediklerini dile getirerek, "Gereğini yapmalı ve sorunlarımızın çözümü için Öcalan'ı özgür 
kılmalıyız" dedi. 

Ortadoğu'daki despotik yönetimler, Türkiye'nin Kürt sorununa çözüm perspektifleri ve demokratik 
ulus projesi ile birlikte eşit, özgür yaşam formülü konusunda tespitleri bir bir gerçekleşen PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'tan 15 ayı aşkın süredir haber alınamıyor.  

 'ÖCALAN'IN DÜŞÜNCELERİ LAYIK OLMAYANA HARAMDIR' 

Gerçekliğin ne olduğunu başlangıçta ortaya koymak gerektiğine işaret eden Öcalan, "Evimizde Türkçe 
konuşmayı bilmez iken, kendimizi Türk olarak tanımlıyorduk. Yok edilmiş bir halktık. Bu düşünce ile 
var olduk. Buna karşı biz ne yaptık, biz bir şey yapmadık. Bu düşüncenin önderi Öcalan'dır. Biz ona 
layık olacak şeyler yapmıyoruz. Durumu nedir bilmiyoruz. Haberi olan bizi de bilgilendirsin. Ben 
onun kardeşiyim, aile olarak haberimiz yok. Hepimiz onun düşüncelerinden faydalanıyoruz. Ancak 
onun düşüncelerinin gereğini yapmıyoruz. Bu düşünce layık olmayanlara haramdır" diye konuştu. 

 'SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖZGÜR OLMALI' 

 Öcalan'ın artık özgür olması gerektiğini ifade eden kardeş Öcalan, "Üzerimize düşeni yapmamız 
lazım. Doğru bir demokratik mücadele vermemiz lazım. Kürt sorunu çözülmeden Türkün, diğer 



halkların, demokratların, emekçilerin sorunları da çözülemez. Hepsi birbirine bağlıdır. Gereğini 
yapmalı ve sorunlarımızın çözümü için Öcalan'ı özgür kılmalıyız. Önderlik hücrede tutuluyor ve 
durumunu bilmiyoruz. Düşünmekten biz de hücre hayatı yaşıyoruz. Fiziksel ve düşünsel olarak 
kendimize zarar veriyoruz. Tüm demokratik kurumlara çağrımızdır, gerekeni yapın. Biliyoruz ki önce 
baş gider arkasından gövde hareket eder" dedi.  

 'ÖZGÜRLÜĞÜ TOPLUMUN ÖZGÜRLEŞMESİDİR' 

 Öcalan'ın tutulduğu İmralı yolunun ancak demokratik mücadele ile açıldığına 19 yıldır tanıklık 
ettiğini dile getiren Öcalan, "Son 3 aydır başlatılan mücadele büyüyerek devam etmelidir. Kişinin, 
ülkenin özgürlüğü önderliğin özgürlüğüne bağlıdır. Onun özgür kalması toplumun özgürleşmesidir. Bu 
topraklarda yaşayan herkesin üzerinde emeği vardır. Bu emeğinin karşılığını vermek, demokratik 
mücadelenin tüm yöntemlerini kullanmak lazım" dedi. Şeklinde haberin bulunduğu,  

-TUHAD-FED yöneticisi tahliye edilmedi 

14:59 20 Aralık 2017, ANKARA – Ekim ayında gözaltına alınıp tutuklanan TUHAD-FED yöneticisi 
Havva Özcan ile birlikte 3 kişinin yargılandığı dava ertelendi.  

Ankara’da Ekim ayında yapılan operasyon ile gözaltına alınan ve 1’i tutuklu 3 kişinin örgüt üyeliği 
iddiası ile yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
duruşmada tutuklu bulunan, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Tutuklu ve Hükümlü 
Aileleri ile Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) yöneticisi Havva Özcan, 
Mezopotamya Ajansı’nın tutuksuz muhabiri Barış Boyraz, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) Ankara Şube yöneticisi Rona Temelli, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara 
İl Yöneticisi Nihat İldan hazır bulundu.  şeklinde haber yapıldığının tespit edildiği,  

TUHAD-FED (Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu) HAKKINDA 
KISA BİLGİ VERMEK GEREKİRSE: Ülkemizde tek tek faaliyet gösteren Tutuklu Hükümlü Aileleri 
Derneklerinin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinden yatan veya cezaevinden çıkan şahıslara ve 
ailelerine maddi destek, hukuk konularında yardım eden derneklerin başkanlarının 15.01.2013 
tarihinde Diyarbakır’da toplanarak kurulan federasyon olduğu,  

-Varto'da gözaltılar 

12:03 20 Aralık 2017, MUŞ - Varto'da bu sabah yapılan operasyonda aralarında HDP ve DBP’li eski 
yöneticilerin de olduğu 9 kişi gözaltına alındı.  

Muş'un Varto ilçe merkezi ve köylerinde bu sabah saatlerinde birçok adrese özel harekat polisleri 
tarafından operasyon yapıldı. Kimi köy yollarının ulaşıma kapatıldığı operasyonlarda şu ana kadar 
aralarında eski HDP ve DBP’li yöneticilerin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.  

 Varto Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 9 kişiden isimleri öğrenilenler şunlar: 

 DBP eski İlçe Eşbaşkanı Gülbahar Kaya, DBP eski İlçe Yöneticisi Cihan Yalçın, HDP eski İlçe 
Yöneticisi Deniz Taş, Varto Belediyesi eski Meclis Üyesi Mehmet Özçelik, Ziya Özçelik, Remziye 
Birsin, Tefek Kucak ve Yılmaz Özçelik. Şeklinde haber yapıldığının tespit edildiği,  



Şüpheli Seher Taşkın'ın kullanmış olduğu Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden açmış olduğu 
sedaa_tskn isimli hesabının yapılan incelenmesinde;  

-12 Kasım tarihli “Hepiniz Ermenisiniz” denildi, defin için 5 dakika süre verildi- Mezopotamya haber 
ajansına ait haber içeriğinin paylaştığının,  

-21 Ekim tarihli “#HaberciyizHaberBiziz”, “#GazetecilerGünü” başlıklı özgür Gündem gazetesine 
fotoğrafı paylaştığının,  

Özgür Gündem Gazetesi 03/10/2016 tarihli 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Terör 
örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna 
karar verildiği yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için 
kapatılmıştır.  

-21 Ekim tarihli “#HaberciyizHaberBiziz”, “#GazetecilerGünü” başlığı altında Özgür Gündem 
Gazetesinin kapasılmasının haskıl olduğu gerekçesiyle destek için yapılan gösteri yürüyüşüne ait 
fotoğrafı paylaştığının,  

-27 Eylül tarihli tarihli  "Londra'dan Rajava'ya giden Memed, Wereçox saldırısından sonra YPG Basın 
Merkezi'nde çalıştı Dün Rakka'da şehit düştü başlıklı yazı YPG'li örgüt mensubuna ait fotoğrafı 
paylaştığının,  

-8 Eylül tarihli “YPG bayrağı Rakka’da göndere çekildi” başlıklı  YPG bayrağının ve YPG terör 
örgütü mensuplarının bulunduğu fotoğrafı paylaştığının,  

-8 Eylül tarihli “Rakka Üniversitesi de artık özgür! Üniversiteye ilk adımı YPJ’liler attı” başlıklı YPG 
terir örgütü mensubuna ait fotoğrafı paylaştığının,  

-22 Ağustos tarihli “Rakka’da savaşan Ezidi kadınlar Şengal’in özerkliğini selamladı” başlıklı YPG'li 
bayan örgüt mensuplarına ait fotoğrafı paylaştığının,  

-23 Temmuz tarihinde "Nazım Daştan'ın yapmış olduğu YJŞ'den sonra Şengal Direniş Birlikleri 
(YBŞ)de #Rakka operasyonuna katıldı Herkes eski Ezidiler olmadığımızı görecek" şeklindeki haberi 
retweetlediğinin tespit edildiği,  

-3 Temmuz tarihinde "Nuçe isimli kullanıcı tarafından yapılan #Rakka operasyonuna katılan Şengal 
Kadın Birlikteli (YJŞ) savaşçıları kentin doğu cephesine konumlandı" şeklindeki haberi 
retweetlediğinin tespit edildiği,  

-12 Şubat tarihinde "Fırat'ın Gazabı Eylem Odası, #rakka operasyonu 3'üncü aşamasının 
tamamlanarak kent sınırına ulaşıldığını açıkladı. 98 köy ve mezra özgürleşti" başlıklı PKK/KCK terör 
örgütünün Suriye uzantıları olan örgütlerin bir araya geldiğine ilişkin fotoğrafı paylaştığının,  

-26 Ocak tarihinde "Güzel yazmışım, iyi ki yazmışım. Yine yazıyorum" başlıklı bayan örgüt 
mensuplarının dağda çekilmiş oldukları fotoğrafı paylaştığının,  

-1 Kasım 2016 tarihinde "Ajansımızın Çukurova bürosu da basıldı. Ne yapasanız yapın DİHA'yı 
susturamayacaksınız" başlıklı DİHA haber ajansına ait fotoğrafı paylaştığının,  

-29 Ekim 2016 tarihinde "ÖzgürBasınSusturulamaz" başlıklı  "Özgür Gündem Gazetesi, Azadiya 
Welat Gazetesi,vb. Gazete isimleri bulunan listeye ait"fotoğrafı paylaştığının;  



-29 Ekim 2016 tarihinde "Ajansımız DİHA ve Azadiya Welat Gazetesi kapatıldı..." şeklindeki yazıyı 
paylaştığının,  

-23 Kasım tarihinde "25 Kasım'a giderken Rakka'yı özgürleştiren kadınlar... Kısa filmin devamı 
burada" başlıklı PYD/YPG terör örgütüne ait videoyu retweetlediği,  

Şüpheli Seher Taşkın'ın Seda Taşkın ismiyle açmış olduğu facebook profil hesabının incelenmesinde;  

-8 Temmuz tarihinde   altında "3 keşiye tek kişilik yemek 17 kişiye bir damacana su veriliyor,  Tarsus 
T Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan müvekkiliyle görüşen Avukat Mehdi Zana Aykaya 3 kişiye 
bir kişilik yemek, 17 kişiye de günlük sadece bir damacana su..." yazısı bulunan fotoğrafı 
paylaştığının,  

-3 Aralık 2016 tarihinde "Tutuklanan HDP'li Milletvekilleri Serbest Bırakılsın" başlıklı fotoğrafı 
paylaştığının,  

20 Ağustos 2016 tarihinde "Aslı Erdoğan dehhal serbest bıralsın imza kampanyası" ile ilgili haberi 
paylaştığının,  

İsmi geçen Aslı Erdoğan hakkında yapılan araştırmada 16.08.2016 tarihinde PKK/KCK terör örgütü 
güdümünde yayın yapması sebebiyle İ29 Ekim 2016 tarihinde 675 KHK ile kapatılan Özgür Gündem 
gazetesin yazarlarından olduğu ve örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklandığı tespit edilmiştir.  

Şüpheli Seher Taşkın'ın kullanmış olduğu Seda Taşkın isimli facebook sayfasında üye olduğu 
grupların yapılan incelenmesinde;  

-Devrimci Sosyalist Şehitler Grubu "Devrimci Sosyalist Şehitler grubundaki 11 Mayıs 2016 tarihli 
paylaşım; Üzerinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarının giydiği leşker kıyafeti ve mekap olarak 
adlandırılan ayakkabı olan örgüt mensubunun fotoğrafının bulunduğu paylaşım" 

-Teşhir Et Grubu 'na  üye olduğunun tespit edildiği,  

ŞÜPHELİYE AİT DİJİTAL VERİLER ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEME 

-Bilgisayar – Yeni Birim J – Exportlar -SANDİSK 16 GB HAFIZA KARTI MVI_6303 başlıklı video 
içeriğinin bir röportaj olduğu;   

Mvı_6303 Dosya Numaralı Röportaj Görsel Ve İçeriğinin 

….Bıraktı geldi, iki gün üç gün bizim evde kaldı dördüncü gün kendi evine gitti o gün yine aynı gece 
yakalandı”,  

Şimdi olay nasıl oldu mesela şey hangi suçtan geldiler eve nasıl oldu hani en baştan anlatın,  

…O eş başkandı, parti eş başkanıydı, ha onun hanimi, bu çocuk zaten, bu çocuğu götürdü bu da 
biliyor, İstanbul’a götürdü, kendi hastaydı çocuk, gözünden rahatsızdı, hastaneye o İstanbul’dan geldi 
bir hafta kalmadı yakalandı, içeri aldı içeri aldı bir ay içerde kaldı bir ay içerde kaldı bıraktı, iki gün 
bizim evde kaldı dördüncü kendi evine geçti, ayrıdır evimiz, tekrar ikisi de birlikte yakalandı,  



Evden mi gözaltına alındı o nasıl oldu?  

Valla işte polisler aldı, dedi bir şeyler görmüşüz, sonra çocuk bir haberim yoktur dedi. Ben nasıl 
geldim bahçemi söktüm, bostanı söktüm. Dedi bir şey yok, Ondan sonra polisler ne yaptı kendi 
aranızda yaptı, sonra dedi şikâyet ver senin üzerine, “sizin üzerinize şikâyet var” dediler ama biz 
anlamadık ki ne şikayet vardır nedendir,  

 Daha sonra mahkemesi görüldü propaganda ve ihbardan mı neyden ceza aldı 

İşte mahkemeye çıkarttı mahkeme de ceza verdi, ne için.  

Hiçbir şey olmamasına rağmen sadece ihbar gerekçe gösterilerek alındı, peki anne baba cezaevinde 
çocukların durumu ile ilgili biraz bilgi verirseniz,  nasıl mesele siz bakıyorsunuz şartları nasıl  

27 senedir ben evimden uzaktayım engelliyim, 27 senedir bu kadın bana bakıyor, bu çocuklar da bizim 
boynumuza kaldı, kim bakar mecbur biz bakarız bizim boynumuzda kaldı durum iyi değil yani bu 
kadın bana baksın çocuklara baksın biz istiyoruz birini bıraksalardı sevinirdi yani ikisi de içerde, bu 
çocuklar başımızda ne yapacağız, bu çocukların önünde daha okul var üniversite var ortaokul lise var 
ne var biz ömür bunlara bakacağız” 

-Bilgisayar – Yeni Birim J – Exportlar -SANDİSK 16 GB HAFIZA KARTI içerisinde;  

 MVI_6303 başlıklı video içeriğinin yine bir röportaj olduğu, İçeriğinin;  

- İki çocuk yarın bu da okula gider sadece onları düşünüyoruz zor da olsa biz onları idare ediyoruz, 
ama biz işte onlar içerde çıksın, kız her şeyi biliyor bazen düşünüyor annem benim yanımda götürmüş 
ben o arabayı unutmuyorum, Çocuklar ağlıyorlar bağırıyorlar biz ses etmiyoruz ama bu o kadar, 
diyoruz bir şey olmaz,   

Peki, olay anında çocuğun tepkileri nasıldı, gözaltına alınırken ki anne babayı gördü,  

İşte her zaman böyle düşünüyorlar, kız bazı şeyleri hep unutuyor, mesela derslerini yapmayı unutuyor, 
yapmışım diyor ama unutuyor, çocuk yine hiçbir şey bilmiyor, Kız bazı şeyleri hep unutuyor, mesela 
biz dersi ben bu dersimi yapmamışım, çocuk yine hiçbir şey bilmiyor biri üstünde olsa yine iyidir biz 
ne yapsak yerini tutmuyor öyle düşünüyoruz  

Çocuk sürekli okuyup avukat olacağım annemi babamı kurtaracağım anneme babama mektup 
yazacağım…  

Kız öyle diyor ben avukat olacağım annemi babamı kurtaracağım, oradan çıkartacağım bazen telefon 
açmasa düşünüyor diyor bugün telefon açtılar… Konuştular yani çocuk kız özlüyor kız yedi yaşında  

Görüşe gidiyorlar mı peki?  

Vallahi hiç biz gitmemişiz kıza, Hem annesi hem babası biz hiç gitmemişiz, İstanbul’da kızlarım var 
iki sefer onlar gitmiş 

İstanbul da mı ikisi?  

Ha… 

Buradan alındılar İstanbul’a mı götürüldüler,  



Babasına gitmiş annesine gitmemişiz, mesela baba, kayın baba kayın anne gidip görüyor, oda bizim 
imkânımız yok biz bu ay düşündük, gidek gidek gelini görek bakalım ne oluyor bakalım,  

 O hangi cezaevinde?  

 O şeyde Mersin Tarsus Cezaevinde orda sürgün 

Tarsus hangi cezaevi t mi emi?  

Vallahi Bilmiyoruz e mi t mi?  

Erkek nerde baba nerde?  

Kırıkkale’de 

Kırıkkale’de ayrı yerlerde,  

Sincan’daydı oraya gönderdiler. 

Ha uzak olmasından kaynaklı gidemiyorsunuz?  

Benim oğlum cezaevinden önce bostan açtı ufak, o ilk yakalandığı zaman evinde toprak gördü onca 
gördü, dedi bu nedir,  toprağı onca götürdü tahlil etti getirdi bir şey çıkmadı,  

Topraktan 

Yahu toprakta onca bir teneke onca vardı onu aldılar götürdüler bir şey çıkmadı,   

Onca mı çiçek,  

Bostan ekiyorlar ye onu bile gerekçe bularak götürdüler, İlk yakalandı o olayda, bir şeyde çıkmadı ha, 
onca tütüne ekiyor ottur darıdır ottur koyunlara veriliyor,   bahane artık nasıl gördü öyle yaptılar” 
şeklinde görüşme içeriğinin yer aldığının görüldüğü,   

Görüşmeler üzerinden yapılan sorgulama ve araştırmalarda;  

Yukarıda çıkartılan röportaj içeriğinde bahsi geçen kişilerin;  

Doğan Ali AKTAY (TCKN: 27428332742/Varto 01.07.1978) ve eşi Halide AKTAY (TCKN: 
22400500744) isimli şahıs olduğu, görüşme yapılan kişilerin Doğan Ali AKTAY’ın babası Ali AKTAY 
ve (TCKN: 27473331202) annesi Türkan AKTAY (TCKN: 27440332386) isimli şahıslar olduğu,  

Görüşme içeriğinden hareketle yapılan araştırmalarda;  

Halide AKTAY (TCKN: 22400500744) isimli şahsın DBP Varto İlçe Eş Başkanı iken Silahlı Terör 
Örgütüne Üye Olma suçu kapsamında 19.09.2015 tarihinde tutuklandığı, 25.10.2015 tarihi itibariyle 
TARSUS KAMPÜS KADIN KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU aktarıldığı halen HÜKÜMLÜ 
olduğu,  

Ali Doğan AKTAY (TCKN: (TCKN: 27428332742/Varto 01.07.1978) Silahlı Terör Örgütüne Üye 
Olma suçu kapsamında 25.10.2015 tarihinden bu yana KIRIKKALE F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ 
KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU Müdürlüğünde TUTUKLU bulunduğu,  

Bu çiftin Rojarya Doğa AKTAY (TCKN:60907217956) ve Laser Aram AKTAY (TCKN: 
27752322594) adlarında 2011 ve 2014 doğumlu iki çocuklarının bulunduğu, röportaja yansıyan 
çocukların bu iki çocuk olduğu değerlendirilmekle birlikte çocukların içerisinde bulunduğu üzücü 



durum anne ve babanın cezaevinde bulunması gibi hassas konuların röportaj içeriğine yansıtıldığı, bu 
şahısların suçsuz yere tutuklandığı ve hükümlü bulundukları ifadelerinin basına servis edilmek amacı 
ile bu röportajın yapılmak istendiğinin değerlendirildiği,   

Bu klasör içerisinde ki diğer videoların Van Halkların Demokrasi Partisi İl Olağan Kongresi ile ilgili 
video ve görseller olduğu, yoğun bir şekilde bu görsellerin içerikte bulundurulduğunun görüldüğü,  

  

Bilgisayar – Yeni Birim J – Exportlar -Canon Marka 453022800254 İbareli Video Kamera - 
Report_Files – dosyası 00106 Dosya  adı ile kayıtlı video içeriğinde yine bir röportaja yer verildiği, 
içeriğinde;  

“eee tabi meşale bu anlamda bu kadar ağır şartlar altında bulunan ağır tecrit koşulları altında bulunan 
tutsaklar var kesinlikle dayanışmanın en üst seviyede olması gerekir, maksimize olması gerekir, her 
anlamda dayanışma olması gerekir tutsaklarla, bu dayanışmanın her ne kadar bir dayanışma varsa da 
bu dayanışmanın daha da büyütülmesi gerekir toplumun her alanına yayılması gerekir, yani mesela 
tutsaklar burada izole edilmek isteniyor toplumda kullanılmak isteniyor ve bu bunu bunu hukuk ile 
boşa çıkarmamız gerekiyor, şimdi toplumsalın en yoğun yaşandığı yerler cezeevleridir zindanlardır. 
Bu anlamda eğer mesela bu bu kadar ağır bir şekilde zindanların üzerine gidiliyorsa bu politikaları 
boşa çıkarmak gerekir, bu politikalarda ancak dayanışma ile boşa çıkartılır, tutsaklarla dayanışma ile 
her alanda mektup olsun kart olsun aileleri ziyaret etmek olsun, bu anlamda her anlamıyla toplumun 
kamuoyunun sivil toplum kuruluşlarının insan hakları kuruluşlarının ceza evleri ile siyasi tutsaklarla 
dayanışma içinde olmaları ve cezaevlerini sürekli gündemde tutmaları gerekir, aksi durumda siyasi bu 
mevcut iktidarın keyfi uygulamaları kısmen de olsa cezaevlerinin mesela toplum dışı şey etmeye 
çalışarak….  

Şimdi biliyoruz ki cezaevinde bulunan siyasi tutsakların tamamı toplumun bireyleriydi, bu toplumun 
öncüleriydi, bu toplumun gazetecileriydi, siyasetçileriydi,  seçilmişleriydi; madem böyleyse bizde 
siyasetçilerimize gazetecilerimize seçilmişlerimize kardeşimize ablamıza ağabeylerimize sahip 
çıkmamız gerekir, kesinlikle bu haklı dayanışma en üst düzeyde olması gerekir ancak bu kirli 
politikalar dayanışma ile boşa çıkartılır” şeklinde içeriğe sahip olduğu,  

DEVAMI NİTELİĞİNDE 00106 DOSYA  ADI İLE KAYITLI VİDEO İÇERİĞİNDE 

“…Cezaevinde yaklaşık olarak sekiz ay kaldım, ağır şartlar vardı cezaevinde,  siyasi süreç ile ilgili 
Türk ceza evlerinde özellikse siyasi tutsaklar üzerinde ağırlaştırılmış tecrit söz konusudur, sadece bu 
gerekçe gösterilerek bu uygulamalar yapılıyordu, …Kürdistan Kelimesinin geçtiği bütün kitaplar 
toplatıldı, Kürt ile ilgili tüm kitaplar neymiş Kurdîstan kavramı yasaklı bir kavramdır diye toplatıldı,  
ARAM Yayınlarından AVESTA yayınlarından bütün kitaplar toplatıldı,  yöresel kıyafetler MEKAP 
ayakkabılar örgütü temsil ettiği için toplatıldı,  

İsrail’de cezaevlerinde tutulan Filistin’li keyfi uygulamalara karşı direniş gösterdi, Filistinli tutsaklar 
bile haklarını aldılar ancak Türkiye şartlarına baktığımızda İsrail’in şartlarından daha ağır şartlar söz 
konusudur… …açık görüşe çıkıyordu o da hemen tutsaklar gir çık aile ile görüşmeye fırsat 
verilmiyordu bir baba oğlunun cenazesine gidemiyor, tutsaklara kitap kesinlikle verilmiyordu kalem 
verilmiyordu, tutsaklara mesela ARAM yayınlarının yaptığı bir kampanya vardı bu gelen kitaplar 
tarafından idare tarafından iade ediliyordu bizim tek iletişim gazete idi, mesela gazetelerde PKK ve 
Abdullah ÖCALAN ile ilgili haberler verilmiyordu kesiliyordu, tek iletişim kaynağımız  gazete idi bu 
iletişim hakkımızda engelleniyordu, tutsakların ailelerinden gelen mektuplar ve kargolar verilmiyordu, 
çok travmatik şeylerde oluyordu  gardiyanların siyasi tutsaklara karşı hak ihlalleri söz konusuydu,  



sürgünler hat safhadaydı, sürekli sürgün sirkülasyonu vardı, bir tutsak bir aydan fazla bir yerde 
kalamıyordu, kolu kırılan burnu kırılan arkadaşlarımız vardı, ağır hasta tutsaklar cezaevinden 
çıkmaları gerekiyordu son günlerini ailelerinin yanında geçirmeleri gerekiyordu, çok ağır hastaydı 
cezaevinde kalamaz raporuna rağmen keyfi şekilde cezaevinde bırakılıyordu…” şeklinde bu ifadelerin 
röportaj içeriğinde kullanıldığı,  

RÖPORTAJ İÇERİĞİNDE 00105 NUMARALI VİDEO İÇERİĞİNİN;  

Mesela hasta olan arkadaşlarımızın tedavileri hiçbir şekilde yapılmıyordu, hastaneye aylar sonra 
götürülüyordu acil olarak hastaneye götürülmesi gerekir,  götürülen arkadaşlarımıza ilaçlar 
verilmiyordu cezaevinde çıplak kalma vardı, çıplak kalmaya dayanan karşı çıkan tepki gösteren 
arkadaşlar feci şekilde darp ediliyordu, hücreye atılan arkadaşlar vardı, hastaneye giderken veya 
mahkemeye çıkarken HERO araması diye bir şey vardı çıkarılmıştı, çıplak kalana kadar arama 
yapılıyordu, birçok arkadaşımız mahkemesine gidemedi,  hastaneye gidemiyordu, aramaya karşı 
çıktıkları için, bunun insani veya anayasal dayanağı yoktu sağlık hakları engelleniyordu tamamen 
keyfi bir uygulamaydı, üstü başı tamamen çıkartılıyordu çıplak bırakılıyordu, bu hak ihlallerini saya 
saya sabaha kadar bitmez, bitmez yani burada tutsaklar toplumdan izole edilmek isteniyordu, 
toplumdan koparılmak isteniyordu infazlar yargısız infaz vardır diyebiliriz” şeklinde devam eden 
ifadelerin kullanıldığı,   

Söz konusu videolara röportajı veren kişinin açık kimlik bilgilerinin tespiti bu tarihe kadar mümkün 
olmamıştır ancak röportaj içeriğinden PKK/KCK terör örgütüne müzahir basın yayın organlarında 
çalışan ve bu nedenle tutuklanan şahıslardan olabileceği, röportaj esnasında kullanılan ifadeler ve 
içerik dikkate alındığında,   Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yargı ve ceza sistemi ile İsrail’in ceza 
sisteminin mukayese edildiği, abartılı ifadelerin bilinçli olarak kullanıldığı,  Filistin’li Tutsaklar ile 
Türkiye’de tutuklu bulunanlar arasında benzerlik kurulmaya çalışıldığı, TUTSAK ifadesinin sıklıkla 
zikredilen bir ifade olduğu,  bu ifadelerle aslında örgütsel suçlardan cezaevine girmiş kişilerin 
işledikleri suçtan ziyade Türkiye Cumhuriyet Cumhuriyeti Devletinin  Yargı Organlarının 
değersizleştirilme amacının güdülmekte olduğunun değerlendirildiği,  

İncelemeye konu dijitaller içerisinde SAMSUNG SM-N7500Q TELEFON - Samsung GSM_SM-
C111 Galaxy K Zoom dosya başlıklı başlıklı telefona ait export (dışa aktarım) verilerinin bulunduğu  
dijital veri üzerinde yapılan incelemelerde;  

sedaa.tskn@gmail.com gmail hesabının incelemeye konu telefona tanımlı hesap olduğu, mail 
içeriklerinde herhangi bir suç içeriğine rastlanılmadığı,  

Samsung GSM_SM-C111 Galaxy K Zoom – files – Video –VID-20171122-WA0010 başlıklı video 
içeriğinde KARANLIĞIN BAŞKENTİNE YÜRÜYEN KADINLAR RAKKA 25 KASIMA… Başlığı 
ile yayınlanan  

KİMMİE TEYLOR (ZİLAN) İngiltere’den gelip Rakka’da savaştı 28 yaşında, en sonunda kadın 
devrimine katıldı,  

Berfin KAHRAMAN Minbiç’li 3 Yıl Boyunca DEAŞ İşgali altında yaşadı, kurtulup 3 kardeşi ile 
birlikte karanlığa karşı savaşıyor”  içerikli YPG içerisinde faaliyet gösteren kadın örgüt mensuplarının 
tanıtımının yapıldığı 5 dakika 11 saniyelik video kaydına rastlanıldığı,  

Bu video kaydını sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıp paylaşmadığı ile ilgili yapılan 
araştırmalarda; @seda_tskn twitter hesabı üzerinde yapılan araştırmalarda 23 Kasım 2017 tarihinde 



aynı videoyu herkese açık olmak üzere paylaştığı, twitter terimi ile retweetlemiş olduğunun 
görüldüğü,   

1D20170808171648P05325756864 DOSYA İSMİ İLE SES KAYDINA RASTLANILDIĞI 
İÇERİĞİNDE;  

Bir daha ne uğranacağız çöz möz biz ayrıntısını öğreneceğiz zaten… 

Avukat  : Alo  

Seda  : Merhabalar Denizle görüşüyorum değil mi?  

Avukat  : Kimle  

Seda  : Deniz  

Avukat  :Evet Buyurun 

Seda  :  Numaranızı Avukat Evin’den aldım ismim Seda Dİ Haberden Arıyorum Seda İsmim 
Van T Tipi Kadın Cezaevinde bir kadın tutukluyu bir gardiyan taciz etmiş sanırım böyle bir duyum 
aldınız mı?  

Avukat  : Vallahi biz öyle bir şeyler duyduk ama ben bugün kendi müvekkillerim için T Tipine 
gittim 

Seda   : Evet  

Avukat : Ancak t tipinde siyasi suçlardan alınan kişiler için kamera zorunluluğu ve haftada bir saat 
görüşme kısıtlılığı gelmiş mesai saatleri içerisinde,  

Seda   :  Haftada bir saat mi görüşme?  

Avukat  : Haftada bir saat yani onu memurlardan duyduk,  yazılı bir şekilde görmediğimiz için 
bilmiyorum bir saat mi iki saat mi?  

Seda   :  Hıhı 

Avukat  : O sebepten görüşemedim yarın sabah gidip görüşeceğim kendi müvekkillerimle 
kadın müvekkillerim de var çünkü onların ailesi de aradı sıkıntıları varmış diye öyle bir görüş 
sınırlaması olduğundan kaynaklı T’ye giremedim,  

Seda :  Peki yani oraya giden bir avukat arkadaş falan var mı? Şu an için durumu anlasaydık orada 
yaşananı.  

Avukat :  yo şuan bilgi alabileceğiniz kimse yok 

Seda : öyle mi siz yansıttınız böyle bir şey olduğunu değil mi?  

Avukat :  Bunları ben cezaevine yüksek güvenliğe girdim, ilkin aileler söyledi bayan müvekkillerimin 
ailesi, iste sıkıntıları varmış kargaşa mı çıkmış falan adı altında ona binaen ben gittim ilkin yüksek 
güvenlikte ki müvekkillerimle görüştüm dosyaları için sonrasında durumu netleştirmek için 
gidecektim kendi müvekkillerim için ancak sınırlama getirildiği için gidemedim içeriği, ama haftada 



bir saate indirilmiş mesai saatleri içerisinde kamera eşliğinde örüş olacağına yönelik talimatın 
getirildiğini bize söylediler,  

Seda :  Bir şey sorabilir miyim haftada bir saat avukatı ile mi görüşebiliyor  sadece 

Evet aynı Fetto dosyalarında ki gibi 

Seda : Buradaki şey diyor kadın t tipi cezaevinde gardiyanlar bir tutukluyu taciz etti diyor, şimdi bu 
kamerayı bir taciz olarak mı nitelendiriyor yoksa bir kadın gardiyanlar tarafından tacize mi uğradı?  

Avukat : Ben o konu hakkında hiçbir bilgim yok  

Seda : Anladım Siz yarın gideceksiniz yarın mı netleşir bu durum?  

Avukat : Ben yarın kendi müvekkilimle görüşeceğim, kendisinin ailesi aracılığıyla ama tacize biri 
uğramış mı ? Uğrayan kimdir kimin müvekkilidir onu bilmiyorum  

Seda : Peki Onu nasıl öğrenebiliriz biz  

Avukat : Onu vallahi bende bilemem sizde bilemezsiniz ancak kişi kendisi ailesi ile avukatı ile 
kamuoyunu bilgilendiririm, bayan müvekkillerime ilişkin öyle bir durum olmadığı için bilmiyorum  

Seda : Tamam ben diğer avukatlarla da görüşeyim çok teşekkür ederim  

Şeklinde görüntüsüz bir ses kaydının yukarıda belirtilen başlık içerisinde yer aldığı anlaşılmıştır.  

Görüşmelere yansıyan Dİ HABER AJANSI İle ilgili yapılan araştırmalarda 25 Ağustos 2017 tarih ve 
693 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatıldığı, 14 Kasım 2016 tarihinden itibaren 15 kez 
internet sitesine yayın yasağı getirilen örgüte müzahir yayın organı olduğu bu gerekçe ile kapatıldığı 
anlaşılmıştır.   

1d20170322203820p+905323128579 ses kaydının OHAL’DE KADIN başlıklı dosya içeriği ile ilgili 
haber içeriğine dair telefon görüşme kaydı olduğu,  

1d20170329144259p+905059761284 uzantılı ses kaydında BERİVAN Hanım ismi ile görüşme 
kaydına başlanılan içerikte BEN ANKARA Dİ HABERDEN SEDA TAŞKIN şeklinde kendini 
tanıttığı, görüşme devamında, “kapatılan kadın kurumlarına ilişkin haber hazırlıyorum, OHALDE 
kadın diye bir dosya hazırlıyorum kapatılan kadın kurumları yarım kalan çalışmaları üzerine” 
ifadelerine yer verildiği,   

1d20161027103325p05323128579 Uzantılı ses kaydında DİCLE HABER AJANSINDAN SEDA 
TAŞKIN şeklinde kendisini tanıttığı ve Diyarbakır’da darp edilen milletvekilleri konulu bir görüşme 
içeriğine yer verildiği,  

1d20170718095154p05428952282 Uzantılı telefon görüşmesine ait olan ses kaydı içeriğinde HDP 
Van Milletvekili Bedia ÖZGÖKÇE ile Olağanüstü Hal ve Kadına Şiddet Üzerine haber içerikli bir 
telefon görüşmesinin yer aldığı,  

1d20171114121800p02324212126 Uzantılı ses kaydının Van Gölü ve çevresinde ki sazlık alanların 
dolgu çalışmaları nedeniyle tahrip edilmesi konusunu haber yapma isteği ve bu konuyu haber yapmak 
istediğine dair içerik ihtiva ettiği,  



0d20171019181437p+905312469645 uzantılı ses kaydı içeriğinde;  

Mazlum  : Alo Efendim Seda  

Seda  : Sesim geliyor mu benim?  

Mazlum ya şey biraz biraz acele konuşuyorum acele şarjım bitecekte  

Mazlum  : Dur bi dakika seda bi dakika bekle  

Seda : Ha Mazlum ben şeye geldim, bu Bahçesaray diye bir yere geldin Van’a bayağı uzak bir yer 
şimdi ben köydeyim, internet sıkıntısı yaşıyorum şimdi merkeze geldim, tekrar geri döneceğim şöyle 
şimdi ben yarın bir haber var onun fotoğraflarını atacağım şimdi ama videosunu sana şeyden atacağım, 
ya nasıl yapalım bilgisayar yok şeyden atsam olur mu trans’tan trans-latter miydi neydi,  

Mazlum : Görüntülü mü yarın atacaksın yani tamam olur olur  

Seda : Onu yarın senle bir haberleşelim ben onu çok böyle denemedim, nasıl yapacağımı 
bilmiyorum 

Mazlum : Ben sana e tamam yarın haberleşiriz.  

Mazlum : Lan Mazlum bu nasıl bir yerdir lo yemin ederim rehinim kaç gündür  

Mazlum : Niye,  

Mazlum : Gözaltına alınmıştın bugün  

Seda  : Hıı  

Mazlum : Gözaltına alınmıştın bugün  

Seda  : Hıı  

Seda  : He ya sorma ben düzenli olarak alınıyorum zaten  

Mazlum : Ha bire alınıyorsun iyi geçmiş olsun  

Seda  :  Sen nerden biliyorsun gözaltına alındığımı  

Mazlum :  Ben seni guruptan çıkarttırdım  

Seda  :  Şaka yapıyorsun  

Mazlum :  He ben seni çıkarttırdım 

Seda :   Ben ne yaptım sen bilmiyorsun hemen Skype Watsapp ı her şeyi sildim anında 

Mazlum : İyi yapmışsın iyi yapmışsın  

Seda :  Çabuk beni geri ekle seni affetmeyeceğim ilk sen tekmeyi vurdun ha bana  

Mazlum : Ha 



Seda :  İlk sen mi tekmeyi vurdun  

Mazlum : Yok onun için değil dediler çıkar n’ olur n’ olmaz diye bende  çıkardım.  

Seda  :  Gözaltı diye yazdılar mı oraya  

Mazlum :Ha  

Seda  :  Gözaltına alındı diye mi yazdılar oraya  

Mazlum : Hıhı diye bize söylediler haber geçmedi ben de öyle bende çıkardım yani.  

Seda :  Ha tamam tamam Şey çünkü Kenan onlar ailemi tanıyor ya bir de öyle bir şey demesinler 
diye ben dedim  

Mazlum  : Valla özelden yazdılar  

Seda : Öyle işte Mazlum şimdi böyle geldim haber için size fotoğraf atmak için geldim merkeze 
şimdi de üç saatlik bir sürü yol gideceğim tekrar 

Mazlum  : E tamam senin yolun açık olsun  

Seda : Tamam  

Mazlum  : Ben şimdi müsait değilim sabah şey yaparız haberleşiriz yarın konuşuruz  

Seda  : Tamam tamam tamam Mazlum hadi görüşürüz kendine iyi bak  

Mazlum : Sende kendine iyi bak  

Seda  : Hadi bay bay  

Şeklinde görüşme içeriğinin geçtiği, görüşmelerin içeriğinde Seda TAŞKIN ismi ile kendisini tanıttığı, 
bu ismi haber ismi olarak kullandığı, hatta rutin konuşmalarda dahi kendisine Seda ismi ile hitap 
edildiği, DİHA (Dicle Haber Ajansı) ve Dİ HABER Ajansından  ifadeleri ile kendisini tanıttığı,  

Şüpheli Seher TAŞKIN (TCKN:18778894776)’a ait olduğu değerlendirilen dijital veriler içerisinde ki 
birçok ses kaydının adı geçen şahıs tarafından kayda alındığı, haber konularının ağırlıklı olarak PKK/
KCK terör örgütü mensubu iken tutuklanan veya hükümlü bulunan şahısların durumu cezaevinde ki 
koşulları ve aileleri üzerine olduğu, bununla birlikte OHAL sürecinde kapatılan kadın dernekleri 
üzerine haber dosyaları hazırladığı bununla ilgili görüşmelerinin yoğun şekilde kayda alınmış olduğu, 
haber takibinin Dicle Haber Ajansı ve Dİ Haber Ajanslarının yayın politikaları ile aynı çizgide olduğu, 
adı geçen yayın organlarının ise PKK/KCK terör örgütünü meşru sözde mücadelesini haklı gösterir 
çizgide basın faaliyeti yürüttüğü değerlendirmesine konu birçok haber içeriğinin bulunduğu, bunun 
yanında kayıtlarda günlük hayat ile ilgili suç unsuru olmayan birçok görüşmenin de bulunduğu, haber 
arayışlarının ise adı geçen yayın organlarının çizgisinde değerlendirilmektedir.  

İnstegram mesajları içeriğinde yapılan kontrol ve incelemelerde, 16 numaralı instegram mesaj 
içeriğinin;  



Başlangıç Saati: 18.12.2017 09:36(UTC+2) Son Etkinlik: 18.12.2017 09:46(UTC+2) Katılımcılar: 
280786144 Refik Tekin, 453022800254 Seda Taşkın Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin 
Zaman Damgası: 18.12.2017 09:36(UTC+2) Kaynak Uyg.: Instagram 

Gövde: Ne istersin 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:36(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram  

Gövde: Hangisine karar verdin 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017  9:37(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: :) 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:37(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram  

Gövde: Siyah 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:37(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Tamam canım 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:38(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Adres var mı doğrudan oraya gelsin 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:38(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Yoksa buraya isteyip öyle mi göndereyim 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:38(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Muşa gelsin değil mi 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:39(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Evet 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:39(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Kaç güne gelir canım 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:39(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Ben en fazla bir hafta buradayım 



Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:41(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Istersen ben vana gidince de gelebilir canım 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:42(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: En geç 4 güne gelir 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:43(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: O zaman Muş’ta bir mahalle de bulunan kargo ismi ver oradan alırsın yurtiçi kargo Muş 
merkez  şube diyelim oradan alırsın olur mu 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:44(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Bence vana bırakalim 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:44(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Korkuyorum alamazsam diye 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:44(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Orada da benim isim filan telefon çıkar diye 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:45(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Ama senin bildiğin bir adres varsa yaz öyle yapalım 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 18.12.2017 09:45(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Yok ben gider cargodan direk alırım 

Gönderen: From: 453022800254 Refik Tekin Zaman Damgası: 18.12.2017 09:46(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Tamam adres ver 

Şeklinde instegram mesaj içeriklerinin bulunduğu,  

19 numaralı instegram mesaj içeriğinde;  

Başlangıç Saati: 16.12.2017 20:54(UTC+2) Son Etkinlik: 17.12.2017 14:51(UTC+2) Katılımcılar: 
453022800254 Rıdvan Konak, 453022800254 Seda Taşkın Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan 
Konak Zaman Damgası: 16.12.2017 20:54(UTC+2) Kaynak Uyg.: Instagram 

Gövde: Pisliksin işte 



Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan Konak Zaman Damgası: 16.12.2017 20:54(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 16.12.2017 20:54(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 16.12.2017 20:54(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Sensin 

Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan Konak Zaman Damgası: 16.12.2017 20:56(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 16.12.2017 23:13(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram Ekler:  

#1:chats\Instagram\attachments20\61653575-14f6-4cc0-aab0-499a338fd1e9_thumb.jpg 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:23(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: He canım He 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:23(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Erkek aklı işte 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:23(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan Konak Zaman Damgası: 17.12.2017 14:25(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  SEDOŞ BEN GULAN MUŞTA MİSİN 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:35(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Evet canım 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:35(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Ama merkezdeyim hala 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:35(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 



Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan Konak Zaman Damgası: 17.12.2017 14:50(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Merkezde ne yapıyorsun kaç kaç 

Gönderen: From: 453022800254 Rıdvan Konak Zaman Damgası: 17.12.2017 14:50(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde:  

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:51(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Yarın burda bir kaç avukat ile görüşecegim canım ben var ne yok bakayım 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:51(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: Sonra ilçelere gececegim 

Gönderen: From: 453022800254 Seda Taşkın Zaman Damgası: 17.12.2017 14:51(UTC+2) Kaynak 
Uyg.: Instagram 

Gövde: 

Telefon içeriğinde yer alan Watsapp mesaj içeriklerinde yapılan kontrollerde 12 Numaralı Watsapp 
görüşme kayıtlarının;  

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 20:30(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: cnm 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 20:32(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: muştamsn 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 20:37(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Evet Cabim 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 20:37(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Varto 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 20:37(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: :) 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 20:40(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 



Gövde: Net biraz sıkıntılı burada canım 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 22:00(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: evet cekmz orda pek 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 22:01(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Güzelim ben eğer oraya gelmezsem 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp  

Gövde: Senden sizin Bilgisayardaki benim programları silmeni isteyecegim oluru 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Ama unutmaman lazım 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: olur 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: silerim 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Tamam güzelim  

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 22:02(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Teşekkür ederim 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 22:03(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: rica ederim 

Gönderen: From: 905382479470@s.whatsapp.net Buse Zaman Damgası: 18.12.2017 22:03(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: sorun dill 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:41(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp  

Gövde: Nasılsın 



Zaman Damgası: 18.12.2017 13:42(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp  

Gövde: TU çavani 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 13:42(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Iyiyim teşekkür ederim 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 13:43(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Muşa geldim sen buraları bilirsin ne tarz haber yapabilirim 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:43(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Seda valla Muş’u biliyorum desem yalan olur 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:43(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: :) 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 13:43(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Haber cikartamiyorum 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:44(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Yani ne yapılır 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:44(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Gerçektan aklıma bişi gelmiyor 

Gönderen: From: 905378265817@s.whatsapp.net Mesut Pel Zaman Damgası: 18.12.2017 
13:44(UTC+2) Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Kimse yok mu oralarda 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 13:45(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Yok malesef kış olduğu için Millet hep evde 

Gönderen: From: 905422019262@s.whatsapp.net Seda Zaman Damgası: 18.12.2017 13:45(UTC+2) 
Kaynak Uyg.: WhatsApp 

Gövde: Bende evlerden bi cikamadim 

 Şeklinde görüşmelerin bulunduğu görülmüştür. Yapılan dijital veri incelemeleri neticesinde 
Şüpheli Seher TAŞKIN (TCKN: 453022800254) isimli şahsın incelemeye konu dışa aktarım (export) 
verileri üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensubu iken tutuklanan veya örgüt üyeliği kapsamında 



hükümlü bulunan şahısların durumu, cezaevinde ki koşulları ve ailelerinin halen içerisinde bulunduğu 
durum üzerine haber arayışı içerisinde olduğu, bununla birlikte OHAL sürecinde kapatılan kadın 
dernekleri üzerine haber dosyaları hazırladığı ile ilgili telefona yansıyan ses (görüşme) kayıtlarının 
bulunduğu, son dönemde yapılan görüşmelerin yoğun şekilde haber takibi amacıyla şüphelinin 
kullandığı telefona kaydedilmiş olduğu, tutanakta aktarıldığı üzere Seher TAŞKIN isimli şahsın yine 
kendi ifadesi ile DİCLE HABER AJANSI ve Dİ HABER Ajansları muhabiri olarak kendisini 
tanıtmakta olduğu, adı geçen yayın organlarının kurulduğu tarihten bu yana yayın politikalarının PKK/
KCK terör örgütünü meşru sözde verilen mücadeleyi haklı gösterir içerik taşıdığı,  bu nedenle her iki 
yayın organının da faaliyetlerinin durdurulduğu, yukarıda değerlendirmesi yapılan bu tür haberler ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin uluslararası alanda yalnız bırakılma amacının güdülmekte olduğunun 
değerlendirildiği,  

PKK/KCK terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin özellikle Kürt Halkının yaşadığı bölgelerde 
işgalci konumda olduğu söylemi, İspanya’da EUSKDİ TA ASKATASUNA veya Orta Doğu’da 
FİLİSTİN KURTULUŞ ÖRGÜTÜ ile kendini özdeşleştirmeye çalışmakta, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletini ise İsrail veya İspanya Devletinin politikalarına benzer içerikte politikalar ürettiği iddiası ile 
zan altında bırakma gayreti içerisinde olduğu anlaşılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu amaçla basın 
yayın organlarını aktif olarak kullanmakta olan PKK/KCK terör örgütü ve bu örgütün güdümünde 
faaliyet gösteren bu yayın organları aralıksız olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Kürtlerin yaşadığı 
coğrafyada işgalci olarak göstermeye, örgütsel ifadelerle; ‘kendi dilini ve kültürünü yaşamak isteyen 
insanların baskı ve imha politikaları ile sindirildiği tutsak edildiği’ söylemi üzerinden Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin uluslararası saha da yalnız bırakmak, devletin yargı organlarını 
itibarsızlaştırmak gibi örgütsel bir amaç içerisinde olduğu, son dönemde Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesi sonucunda mezkur yayın organlarının, yayın 
politikalarında bir önce ki döneme oranla açık örgütsel söylemlerden nispeten uzak durduğu ancak 
yayın çizgisinden uzaklaşmadığı, hak ihlalleri üzerinden yine aynı örgütsel yayın politikasının devam 
ettiği değerlendirilmektedir. Nitekim dijital incelemeye konu haberler ve röportaj içeriklerinde 
kişilerin hangi suçu işledikleri ve hangi suç nedeniyle tutuklu bulundukları üzerinden değil ailelerinin 
ve yaşadıkları mağduriyetlerin üzerinden tutuklu/hükümlü bulunanların haklı gösterilmek istendiği 
yapılan haber içeriklerinin de bu doğrultuda olduğunun değerlendirildiği,  

23/12/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan savunmasında aynen; "Üzerime atılı 
suçlamayı ve soruşturmaya konu olayı anladım. Daha önce Emniyette  ifade vermiştim, şu anda bana 
okumuş olduğunuz 23/12/2017  tarihli ifade ve altındaki imza bana aittir, ifademin içeriğini aynen 
tekrar ederim, bu ifademe eklemek istediğim ya da bu ifademden çıkarılmasını istediğim bir husus 
yoktur, bu ifademi hiçbir baskı, zorlama ve kötü muamele altında kalmadan kendi hür irademle 
verdim, aynen tekrar ederim, soracağınız sorulara cevap vererek yine ekleyeceğim hususları anlatarak 
ifademe devam edeceğim dedi.  

Devamla; kısa öz geçmişimi kollukta anlatmıştım, şuan halen Çağdaş Gazeteciler Sendikasının 
yönetim kurulu üyesiyim. Toplam 2 yıldır gazetecilik yapıyorum. Kısa bir süre Dİ HABER ajansında 
çalıştım. Kısa bir süre DİHA Haber Ajansında çalıştım. Diha kapatıldıktan sonra Dİ Haber ajansı 
kurulmuştu, burada çalışmaya başlamıştım. Herhangi bir gazetecilik eğitimim yok ancak fotoğrafçılık 
ve kameraya yönelik yatkınlığım var. Bu sebeple sahada kendimi ıspatlayarak bu göreve geldim. Dİ 
Haber Ajansı da kapatılınca, bir süre çalışmadım, sonra  Mezopotamya  Haber Ajansına çalışmak 
üzere girdim. Çalıştığım Dİ Haber Ajansı ve DİHA KHK'lar ile kapatılmıştı ancak ne sebeple 
kapatıldıklarını bilmiyorum. Daha önce herhangi bir adli süreçten geçmedim, gözaltına alınmadım ya 
da ifade vermedim.  



Kolluk ifademde herhangi bir basın açıklaması, eylem, etkinlik, yürüyüşe katılımcı olarak 
katılmadığımı söylemiştim. Bazı basın açıklamalarında, etkinliklerde basın mensubu olarak görev 
aldım.  

Daha önce herhangi bir terör örgütü mensubunun cenazesine ya da taziyesine, mezar ziyaretine 
gitmedim. Dün kollukta verdiğim ifadem sırasında da İbrahim Kaypakkaya'nın 2009 yılında mezar 
ziyaretine gidip gitmediğim  tarafıma soruldu, ancak üzerinden uzun süre geçtiği için bu olayı 
hatırlamıyorum.  

Çalışmış olduğum haber ajanslarında ücret alıp hayatımı devam ettirebilmek için çalıştım.  

Soruldu: Daha önce çalışmış olduğunuz iki haber ajansı da terör örgütleri ile irtibatlı iltisaklı oldukları 
gerekçesiyle KHK ile kapatılmış haber ajanslarıdır. Kolluk ifadenizde PKK'nın bir terör örgütü 
olduğunu ve Abdullah Öcalan'ın PKK'nın başı olduğunu söylüyorsunuz, bu halde neden terör örgütleri 
ile irtibatlı iltisaklı haber ajanslarında çalıştınız, halen çalıştığınız haber ajansının yayın çizgisi ve  
dijital materyallerinizde yapılan incelemeye bakılırsa terör örgütü elebaşına yönelik çok sayıda haber 
içeriğinin olduğu görülüyor. Şuan çalışmış olduğunuz haber ajansının bu konudaki eğilimi nedir? 

Cevaben; Çalışmış olduğum haber ajanslarında ücret alıp hayatımı devam ettirebilmek için çalıştım. 
Benim ağırlıklı olarak yaptığım haberler kültür ve ekoloji haberleridir, bu haber ajansları birbirinden 
bağımsız haber ajanslarıdır.  

Soruldu: İsminiz Seher Taşkın olmasına rağmen tarafınıza Seda olarak hitap edilmesi örgütsel bir kod 
isim kullandığınız anlamına mı geliyor, neden Seher ismini kullanmıyorsunuz? 

Cevaben; Küçüklüğümden beri bana Seda olarak hitap ederler. Telefon kayıtlarında da bu görünebilir. 
Bu bir kod isim değildir.  

Soruldu: Muş iline nereden, hangi iş için  geldiniz? 

Cevaben; Gezerek Van, Bitlis, Bitlis'dende Muş'a geldim. Kolluk ifademde Van ilinden otobüsle Muş'a 
geldiğim yazıyor ancak Van ilinden otobüsle Bitlis'e geldim, Bitlis'te 5-6 gün civarında kaldım. 
Sonrasında da otobüsle Muş'a geldim. Bitlis'te ekolojiye yönelik fotoğraflar çekebildim. Tarihi han ve 
kızaklara ilişkin fotoğraflar çektim. Bir de kongre haberini yaptım. Bu kongre HDP Bitlis kongresiydi, 
bunun da fotoğrafları mevcuttur.  

Muş'a geldiğimde Varto ilçesine geçtim, burada Hamurped Ortaokuluna Aslı Tanrıkulu isimli müzik 
öğretmeni çocuklara bidonlardan ve çeşitli aletlerden müzik grubu kurdurduğu için görüşmeye gittim. 
Ancak öğretmenin tayini çıkmıştı, görüşemedim. Burada yine Kültür sanat alanında bir kaç görüşme 
yapmak istedim ancak yapamadım.  

Buraya geldiğimde haberlerden de duyduğum Sisi nine olarak adı geçen gittiğimde halen tutuklu 
olduğunu öğrendiğim şahsın torunu  Hüseyin Bingöl ile röportaj yaptım. Ancak çocuk kendini 
anlatabilen biri olmadığı için bu konuda detaylı bir görüşme yapamadık. Bu olayın haber değeri 
taşıyan kısmı şahsın 80 yaşında tutuklu olmasıdır. Tam tutuklanma sebebini bilmiyorum ancak örgüt 
üyeliği olabilir.  

Refik tekin ile olan ınstagram hesabı üzerinden yapılmış mesajlaşmada bahsettiğiniz şahsın bana bir 
polar göndermesi meselesi üzerine kargo ile göndermesi durumunda bulunduğum yerden dönmem 
gerekeceği için olduğum yere göndermesini istemememdendir. 



  

Soruldu: 03 12 /2016 tarihinde Seda Taşkın isimli facebook profilinizden terör örgütü üyeliği ve örgüt 
propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklu olan HDP milletvekillerinin serbest bırakılması için 
düzenlenen imza kampanyası ile ilgili bağlantıyı paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konuya ilişkin 
cevabınız nedir? 

Cevaben; hatırlamamakla birlikte paylaşmış olabilirim.  

Soruldu: 01/11/2016 tarihli Facebook paylaşımınızda 29/10/2016 tarihinde 675 sayılı KHK ile 
kapatılan PKK terör örgütü ile irtibatlı iltisaklı Dicle Haber ajansı (DİHA) nın mikrofonunun resmini 
paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben; kısa bir süre bu haber ajansında çalıştığım için ve kapatıldığı için paylaşmıştım. 

  

Soruldu: 20/08/2016 tarihinde Aslı Erdoğan (tutuklu özgür gündem gazetesi yazarı) derhal serbest 
bırakılsın imza kampanyası ile ilgili haberi paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konudaki cevabınız nedir.  

Cevaben; Aslı Erdoğanın bir çok kitabı ve belgeseli vardır. Önemli bir yazardır. Bu sebeple paylaşmış 
olabilirim. 

  

Soruldu: 29/10/2016 tarihinde kapatılan DİHA'nın tutuklu muhabirlerinin serbest bırakılması için 
05/08/2016 tarihli haberi paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben; iş arkadaşlarımın serbest bırakılması için paylaştım.  

Soruldu: MLKP Terör örgütü hakkında bildikleriniz nelerdir? 

Cevaben; Kendini sol olarak tanıtan örgüttür. MLKP ile ilgili çok bir bilgim yok.  

Soruldu: Facebook profil hesabınızın gruplar kısmında içeriğinde bir çok terör örgütü paylaşımı 
bulunan "Devrimci Sosyalist Şehitler Grubu" şeklinde bir gruba üye olduğunuz tespit edilmiştir. Bu 
konudaki cevabınız nedir?  

Cevaben; Facebook kullanıcı bilgisi olmadan gruplar tarafından bu şekilde belli gruplara üyelik 
yapılabiliyor, ben iznim olmadan böyle bir gruba dahil edilmiş olabilirim.  

 Soruldu: Facebook sosyal medya hesabınızın gruplar kısmında "Teşhir et gurubu" isimli sözde 
Kürdistan da görev yapan polis ve askerlerin fotoğraflarının paylaşılarak teşhir edilmesi için kurulan 
bir gruba üye olduğunuz görülüyor, buna ilişkin cevabınız nedir? 

 Cevaben; Yukarıdaki soruya vermiş olduğum cevabımı tekrarlıyorum. Bu sayafaya görüntülemek 
maksadıyla bile bakmadım. Twetter üzerinde kadına karşı şiddete yönelik oluşturulmuş teşhir et isimli 
bir grup var, bu grupla karıştırmış olabilirim diye düşünmüştüm ancak bu grupta tamamen farklı bir 
guruptur.  



Soruldu: 12 Kasım 2017 tarihinde "hepiniz ermenisiniz, defin için 5 dakika süre verildi" şeklinde 
paylaşım yaptığınız tespit edilmiştir, bu haber hakkında yapılan araştırmada ölen kişinin PKK/KCK 
terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadın yapılanmasında YPJ içerisinde faaliyet yürüten Nazlı 
Akdoğan'ın cenazesine ilişkin haber olduğu tespit edilmiştir. Bu konuya ilişkin cevabınız nedir? 

Cevaben; Ben bu paylaşımı içeriğine bakmadan yapmıştım. 

  

Soruldu: 21 Ekim 2017 tarihinde Seda Taşkın isimli twetter hesabınızdan PKK/KCK terör örgütünün 
güdümünde yayın yapması sebebiyle 675 sayılı KHK ile kapatılan Özgür Gündem isimli gazetenin 
resmini paylaştığınız tespit edilmiştir. İfadenizin başlangıcında vermiş olduğunuz beyana göre bu 
gazetede daha önce çalıştığınız haber kurumlarından değildir, neden bu şekilde bir paylaşım yaptınız? 

Cevaben; Bu alıntı bir fotoğraftır, kendim gazeteci olduğum için bu şekilde bir paylaşımda bulundum. 

  

Soruldu: 27 Eylül 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG adına faaliyet 
yürütürken ölen örgüt mensubunun fotoğrafını paylaşarak "Londradan Rojavaya  giden Memed, 
QEREÇOX saldırısından sonra YPG basın merkezinde çalıştı, dün Rakkada şehit düştü" yazılı 
fotoğrafı paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben: ben Memed'i ünlü bir belgeselci olduğu için daha önceden tanırım. Bu sebeple de bu haberi 
paylaştım. Oradaki şehit ibaresini ben yazmadım, hazır haberdir. Bu sebeple bu şekilde paylaştım. 

  

Soruldu: 08 Eylül 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabınızdan PKK/KCK terör örgütünün 
Suriye yapılanması YPG flamalarının ve örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğrafı paylaştığınız tespit 
edilmiştir bu konuya ilişkin cevabınız nedir? 

Cevaben; böyle bir paylaşımı yaptığımı hatırlamıyorum. 

  

Soruldu: 08 Eylül 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabınızdan PKK/KCK terör örgütünün 
Suriye yapılanması YPJ li bayan şahsın fotoğrafını paylaştığınız tespit edilmiştir. Bu konudaki 
cevabınız nedir? 

Cevaben; Ajansın yapmış olduğu haber olduğu için paylaşmış olabilirim.  

Soruldu: 22 Ağustos 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabınızdan PKK/KCK terör örgütünün 
Suriye yapılanması YPJ li bayan şahısların  fotoğrafını retweet yaptığınız tespit edilmiştir. Bu 
konudaki cevabınız nedir? 



Cevaben; ajans muhabirimizin yapmış olduğu haberdir. Bu yüzden paylaşmış olabilirim. Nazım 
Daştan bizim ajansta çalışan bir muhabirdir.  

Soruldu: 23 Temmuz 2017 tarihinde YJŞ (PKK terör örgütünün Suriye uzantılarından biri, üniformalı 
üç erkek şahsın bulunduğu fotoğrafı retweet  ettiğiniz ve bu suretle sayfanızda paylaştığınız görülüyor,  
bu konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben; Cevaben; ajans muhabirimizin yapmış olduğu haberdir. Bu yüzden paylaşmış olabilirim. 
Nazım Daştan bizim ajansta çalışan bir muhabirdir.  

Soruldu: 03 Temmuz 2017 tarihinde YJŞ (PKK terör örgütünün Suriye uzantılarından biri, üniformalı 
beş bayan şahsın bulunduğu fotoğrafı retweet  ettiğiniz ve bu suretle sayfanızda paylaştığınız 
görülüyor,  bu konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben; bu paylaşımımı hatırlamıyorum.  

Soruldu: Seda Taşkın isimli twetter hesabınızdan 12 Şubat 2017 tarihinde  "Fıratın gazabı eylem odası, 
rakka operasyonu üçüncü aşamasının tamamlanarak kent sınırına ulaşıldığını açıkladı, 98 köy ve 
mezra özgürleşti" yazısı altında iki bayan iki erkek bulunan terör örgütü YPG'nin ve PKK'nın Suriye 
yapılanmasına ait diğer örgütlerin bayraklarının bulunduğu resmi paylaştığınız görünüyor, bu 
konudaki cevabınız nedir? 

Cevaben; ben genelde haber uzantısı olan şeyleri paylaşıyorum. Böyle bir paylaşım yaptığımı 
hatırlamıyorum.  

Soruldu: 26 Ocak 2016 tarihinde twetter hesabınızdan "gazeteci Arzu Demir ..güzel yazmışım iyiki 
yazmışım. Yine yazıyorum" başlığıyla bir kitaba ilişkin ön ve arka kapaklarının görüntüsünün 
bulunduğu resimde açıkça görüldüğü şekilde kitabın isminin "DAĞIN KADIN HALİ" olduğu, kitabın 
ön kapağında bütün olarak gözüken leşker giyinmiş iki teröristin görüldüğü, iki teröristin ise yerden 
bellerine kadar görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu paylaşımı yapmaktaki amacınız nedir? 

Cevaben; bu yazarın kendi söylediği bir sözdür, fotoğraf ta kitabın kapağına ait bir görüntüdür. Bu 
sebeple paylaşmış olabilirim.  

Soruldu: 29 Ekim 2016 tarihinde terör örgütü PKK güdümünde yayıp yaptığı gerekçesiyle kapatılan 
DİHA resmini paylaşarak 01 Kasım 2016 tarihinde ajansımızın Çukurova bürosu da basıldı, ne 
yaparsanız yapın DİHA'yı susturamayacaksınız şeklinde yazı yazarak paylaşımda bulunduğunuz tespit 
edilmiştir. Bu paylaşımı siz mi yaptınız? 

Cevaben; Kısa süreli çalıştığım için paylaşmış olabilirim. 

  

Soruldu: 23 Kasım 2017 tarihinde Nazım Daştan'ın "Rakkayı özgürleştiren kadınlar" şeklinde çekmiş 
olduğu PKK terör örgütünün Suriye kanadı olan YPG terör örgütü propagandası içeren YPG terör 
örgütünün faaliyetlerini meşru sözde mücadelesini haklı gösterir içeriği herkese açık olarak paylaştığı 



ve sizin bunu şahsi twetter sayfanızda retweet etmek suretiyle paylaştığınız görülmektedir. Buna 
ilişkin cevabınız nedir.  

Cevaben; ajansımızın muhabiri olmasından kaynaklı ilk çektiği belgesel olduğu için tüm muhabir 
arkadaşlarımız paylaşmıştı.  

Soruldu: Gözaltına alındığınız sırada yanınızda bulunan dijital materyaller içerisinde elde edilen video 
içeriklerinden Doğan Ali Aktay ve Halide Aktay'ın ismi geçtiği görüşme yapılan kişinin Doğan Ali 
Aktay'ın babası Ali Aktay ve annesi Türkan Aktay isimli şahıslar olduğu, Halide Aktay'ın silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde hükümlü olduğu, Doğan Ali Aktay'ın 
ise silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklu olduğu, görüşme içeriğinde bu şahısların 
suçlarına yönelik olarak röportaj yapıldığı görülmektedir. İfadenizin başında gazetecilik faaliyetinizi 
kültürel ve ekolojik alanlarda yaptığınızı söylediniz, silahlı terör örgütü üyesi olmak eylemin kültürel 
ve ekolojik olarak önemi nedir,  bu kişilerle neden röportaj yaptınız.  

Cevaben; Haber merkezimizin haber önerisiydi bu, anne baba hapiste olduğu için çocuklarına da dede 
ve ninesi baktığı için röportaj yaptım. Yaklaşık 10-15 dakika durdum. Zaten dosyasını aile de çok iyi 
bilmiyordu.  

Soruldu: Canon marka kamera içinde elde edilen erkek şahısla yapılan röportajı siz mi yaptınız, 
resmini gösterdiğimiz şahsı tanıyor musunuz? 

Cevaben; Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki şahıs Selman Keleş'tir. Bu röportajı ben yapmadım. 
Ajansımıza ait kamera olduğu için içinde bulunmaktadır.  

Soruldu: Kullanmış olduğunuz Samsung marka cep telefonu üzerinde yapılan incelemede Zilan kod, 
KİMMİE TAYLOR isimli 28 yaşında olduğu video içeriğinden anlaşılan PKK terör örgütünün uzantısı 
YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristin ayrıca, Berfin Kahraman isimli teröristin toplamda 5 dakika 
11 saniyelik videosunun olduğu görülüyor. Buna ilişkin cevabınız nedir? 

Cevaben; bu Nazım Daştan'ın yapmış olduğu röportajdır. Bu sebeple ortak whatsapp grubuna 
yollandığı için telefonumda bulunmaktadır.  

Soruldu: telefonunuz içerisinde elde edilen bir ses kaydında Mazlum isimli şahısla olan telefon 
görüşmenizde "ben ne yaptım sen biliyormusun, hemen skype whatsapp herşeyi sildim anında" 
şeklinde söyleniğiniz,  karşı tarafta bulunan Mazlum isimli şahsın size "iyi yapmışsın iyi yapmışsın" 
dediği, sizin şahsa "gözaltı diye yazdılar mı oraya" şeklinde söylediğiniz görülüyor, bu konuşmada 
neden telefonunuzda bulunan haberleşme programlarını sildiğinizi ve gözaltına ilişkin bir konuşma 
yaptığınızı açıklayabilir misiniz? 

Cevaben; buradaki konuşma şakalaşma maksadıylaydı. O tarihte yani Eylül-Ekim aylarında gözaltına 
da alınmamıştım.  



Soruldu: Dijital veriler üzerinde yapılan incelemede 16. Sayfada "güzelim ben eğer oraya gelemezsem 
senden sizin bilgisayardaki benim programları silmeni isteyeceğim, olurum, ama unutmaman lazım" 
şeklinde görüşme yaptığınız görülmektedir. Buna ilişkin cevabınız nedir.  

Cevaben; Burada silinen edius isimli video programıdır. Basın sektöründe çalışanlar bu programı bilir, 
kastettiğimiz bu programdır. Burada görüştüğüm kişi yine Mazlum'dur.  

Soruldu: hakkınızda 20/12/2017 tarihinde Saat:16:40 sıralarında 155 polis imdat hattına ismini vermek 
istemeyen şahıslar tarafından "Seher Taşkın isimli KCK'lı şahıs teröristlerle alakalı propaganda 
videosu çekiyor, gençleri örgütlüyor, lütfen ilgilenin bu şahısla" şeklinde ihbarda bulunulmuştur. 
Telefonunuzda terör örgütü üyesi olan YPG'li şahıslara ait videonun bulunması, örgüt üyeliğinden 
hükümlü olarak halen cezaevinde bulunan Halide Aktay'ın ailesiyle röportaj yapmanız bir arada 
değerlendirildiğinde hakkınızdaki ihbara yönelik somut kuvvetli deliller ortaya çıktığı görülüyor, bu 
konuya ilişkin cevabınız nedir.  

Cevaben; Ben Seher ismini zaten kullanmıyorum, Seda ismini kullanıyorum.  Bana biri ismimi 
sorsaydı ismimin Seda olduğunu derdim. Ayrıca çekmiş olduğum video kamuya açık bir alanda 
çekilmemiştir. Zaten öyle bir durum olsaydı bu işlemi yaparken fotoğrafım çekilirdi.  

Soruldu: KCK nedir, bu yapı içerisinde bulunan basın komitesi isimli yapıya dahil olarak çalışma 
yürütüyor musunuz,  yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımları, telefonunuzda ele geçen YPG'li 
teröristlere ait röportaj içerikli video ve terör örgütü üyeliğinden hüküm giymiş şahısların aileleriyle 
yapmış olduğunuz röportaj göz önüne alınarak bu soruyu cevaplayınız? 

Cevaben;Kürtçe bilmediğim için KCK'nın açılımını bilmiyorum. Basın komitesinin de basın ile ilgili 
olduğunu biliyorum.  Ben zaten sadece iki kişiyle röportaj yapmıştım, bu da haber ajansının bana 
vermiş olduğu haber önerisiyle oldu. Telefonumda çıkan videolara ilişkin yukarıda cevaplamada 
bulundum. Telefonuma bakıldığında kültürel anlamda yapmış olduğum haberler görülebilir. Bunlar 
dışında da başka bir haber yapmadım.  

Uzun süre Ankara da çalıştım, gezmeyi çok sevdiğim için hazır ajans parasını veriyorken Van'da 
görevlendirildim, sonra bu taraflara hiç gelmediğim için bu taraflarda görev istedim. Zaten Muş'tan 
sonra da geri dönüp Ankara'ya gidecektim. Görmek ve gezmek maksadıyla burada bulunuyordum. 
Karadeniz ve İçanadolu da bir çok yere gittim, ancak bu tarafta hiç haber yapmadığım için bu tarafa 
gelmiştim. " şeklinde beyanda bulunarak üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, şüphelinin 
savunmasının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilerek şüphelinin savunmasına 
tarafımızca itibar edilmediği,  

SONUÇ VE İSTEM;  

Şüpheli hakkında 20/12/2017 tarihinde Saat:16:40 sıralarında Muş İl Emniyet Müdürlüğüne "Seher 
Taşkın isimli KCK'lı şahıs teröristlerle alakalı propaganda videosu çekiyor, gençleri örgütlüyor, lütfen 
ilgilenin bu şahısla" şeklinde yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada;  



Şüphelinin 20/12/2017 tarihinde Saat:17:30 sıralarında gözaltına alındığı, beraberinde bulunan dijital 
materyallere el konulduğu ve üzerinde inceleme yapılmak üzere Muş İl Emniyet Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği,  

Şüphelinin son iki yıldır  gazetecilik faaliyeti yürüttüğünü söylediği, terör örgütü PKK güdümüyle 
haber yaptığı gerekçesiyle kapatılan Dİ Haber Ajansı ve DİHA Haber Ajanslarında çalıştığı, halen 
çalışmakta olduğu Mezopatamla Haber Ajansının ise yaklaşık 5-6 ay önce kurulduğu, açılış tarihi göz 
önüne alındığında terör örgütü PKK ile irtibatı sebebiyle kapatılan daha önce çalıştığı iki haber 
ajansının kapatılma tarihleri ile yakın olduğu,  

Şüphelinin gerçek isminin Seher olmasına rağmen  Seda ismini kullandığı, terör örgütü mensuplarının 
ifşa olmamak ve tanımmamak maksadıyla kod isim kullandığı ve şüphelinin yürütmüş olduğu 
faaliyetler sırasında Seda kod ismini kullandığı, ifadesinde kültürel ve ekolojik alanlarda habercilik 
faaliyeti yürüttüğünü söylemesine rağmen ele geçen dijital materyallerinde PKK silahlı terör 
örgütünün  uzantısı olan YPG'li teröristlere ait sözde belgesel olarak çekilmiş video görüntülerinin 
bulunduğu, Muş ilinde ise terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla hükümlü ve tutuklu olan şahısların 
aileleriyle röportaj yaptığı, 

  

03/12/2016 tarihinde Seda Taşkın isimli facebook profilinden  silahlı terör örgütü üyeliği ve terör 
örgütü  propagandası yapmak suçlamasıyla tutuklu olan HDP millet vekillerinin serbest bırakılması 
için düzenlenen imza kampanyası ile ilgili bağlantı paylaştığı, terör örgütü üyeliğinden yargılanan 
şüphelilerin eylemini meşru ve haklı göstermek maksadıyla bu paylaşımı yaptığı, 

  

01/11/2016 tarihli Facebook paylaşımında 29/10/2016 tarihinde 675 sayılı KHK ile kapatılan PKK 
terör örgütü ile irtibatlı iltisaklı Dicle Haber ajansı (DİHA) nın mikrofonunun resmini paylaştığı, 

  

20/08/2016 tarihinde Aslı Erdoğan (tutuklu özgür gündem gazetesi yazarı) derhal serbest bırakılsın 
imza kampanyası ile ilgili haberi paylaştığının tespit edildiği,  paylaşımı ile silahlı terör örgütü üyesi 
olmak suçlamasıyla yargılanan şahsın eylemlerini meşru ve haklı göstermeye çalıştığı,  

29/10/2016 tarihinde kapatılan DİHA'nın tutuklu muhabirlerinin serbest bırakılması için 05/08/2016 
tarihli haberi paylaştığı, paylaşımı ile silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan şahısların eylemlerini 
meşru ve haklı göstermeye çalıştığı,  

Şüpheliye ait Facebook  profil hesabının gruplar kısmında içeriğinde bir çok terör örgütü paylaşımı 
bulunan "Devrimci Sosyalist Şehitler Grubu" şeklinde bir gruba üye olduğununun tespit edildiği,  

Şüpheliye ait Facebook sosyal medya hesabının gruplar kısmında "Teşhir et gurubu" isimli sözde 
Kürdistan da görev yapan polis ve askerlerin fotoğraflarının paylaşılarak teşhir edilmesi için kurulan 
bir gruba üye olduğunun tespit edildiği, 

12 Kasım 2017 tarihinde facebook sosyal medya hesabından  "hepiniz ermenisiniz, defin için 5 dakika 
süre verildi" şeklinde paylaşım yaptığının, bu haber hakkında yapılan araştırmada ölen kişinin PKK/
KCK terör örgütünün Suriye'deki silahlı kadın yapılanmasında YPJ içerisinde faaliyet yürüten Nazlı 
Akdoğan'ın cenazesine ilişkin haber olduğu tespit edilmiştir.  



27 Eylül 2017 tarihinde facebook sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünün Suriye 
yapılanması YPG adına faaliyet yürütürken ölen örgüt mensubunun fotoğrafını paylaşarak "Londradan 
Rojavaya  giden Memed, QEREÇOX saldırısından sonra YPG basın merkezinde çalıştı, dün Rakkada 
şehit düştü" yazılı fotoğrafı paylaştığının tespit edildiği,  

08 Eylül 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabından PKK/KCK terör örgütünün Suriye 
yapılanması YPG flamalarının ve örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğrafı paylaştığının tespit 
edildiği,  

08 Eylül 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabından PKK/KCK terör örgütünün Suriye 
yapılanması YPJ li bayan şahsın fotoğrafını paylaştığının tespit edildiği, 

  

22 Ağustos 2017 tarihinde Seda taşkın twetter profil hesabından PKK/KCK terör örgütünün Suriye 
yapılanması YPJ li bayan şahısların  fotoğrafını retweet  ettiği, bu suretle sayfasında paylaştığının 
tespit edildiği,  

23 Temmuz 2017 tarihin de YJŞ (PKK terör örgütünün Suriye uzantılarından biri, üniformalı üç erkek 
şahsın bulunduğu fotoğrafı retweet  ettiği ve bu suretle sayfasında paylaştığının tespit edildiği,  

03 Temmuz 2017 tarihin de YJŞ (PKK terör örgütünün Suriye uzantılarından biri, üniformalı beş 
bayan şahsın bulunduğu fotoğrafı retweet  ettiği ve bu suretle sayfasında paylaştığının tespit edildiği,  

Seda Taşkın isimli twetter hesabından 12 Şubat 2017 tarihinde  "Fıratın gazabı eylem odası, rakka 
operasyonu üçüncü aşamasının tamamlanarak kent sınırına ulaşıldığını açıkladı, 98 köy ve mezra 
özgürleşti" yazısı altında iki bayan iki erkek bulunan terör örgütü YPG'nin ve PKK'nın Suriye 
yapılanmasına ait diğer örgütlerin bayraklarının bulunduğu resmi paylaştığının tespit edildiği,  

26 Ocak 2016 tarihinde  twetter hesabından "gazeteci Arzu Demir ..güzel yazmışım iyiki yazmışım. 
Yine yazıyorum" başlığıyla bir kitaba ilişkin ön ve arka kapaklarının görüntüsünün bulunduğu resimde 
açıkça görüldüğü şekilde kitabın isminin "DAĞIN KADIN HALİ" olduğu, kitabın ön kapağında bütün 
olarak gözüken leşker giyinmiş iki teröristin görüldüğü, iki teröristin ise yerden bellerine kadar 
görüldüğü resmi paylaştığının tespit edildiği,  

23 Kasım 2017 tarihinde Nazım Daştan'ın "Rakkayı özgürleştiren kadınlar" şeklinde çekmiş olduğu 
PKK terör örgütünün Suriye kanadı olan YPG terör örgütü propagandası içeren YPG terör örgütünün 
faaliyetlerini meşru sözde mücadelesini haklı gösterir içeriği herkese açık olarak paylaştığı ve 
şüphelinin  bunu şahsi twetter sayfasında retweet etmek suretiyle paylaştığının tespit edildiği,   

Şüphelinin gözaltına alındığı sırada yanında bulunan dijital materyaller içerisinde elde edilen video 
içeriklerinden Doğan Ali Aktay ve Halide Aktay'ın ismi geçtiği görüşme yapılan kişinin Doğan Ali 
Aktay'ın babası Ali Aktay ve annesi Türkan Aktay isimli şahıslar olduğu, Halide Aktay'ın silahlı terör 
örgütüne üye olma suçundan Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde hükümlü olduğu, Doğan Ali Aktay'ın 
ise silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında tutuklu olduğu, görüşme içeriğinde bu şahısların 
suçlarına yönelik olarak röportaj yapıldığı görülmektedir. Şüphelinin bu şahıslarla tutuklu ve hükümlü 
olan örgüt üyelerinin aileleriyle röportaj yaparak ve henüz yayınlayamamış olsa da bunları 
yayınlayarak terör örgütü üyelerini meşru ve haklı göstermeye çalıştığı, bu faaliyetlerini silahlı terör 
örgütü PKK/KCK'dan almış olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda yerine getirdiği,  



Şüphelinin üzerinde ele geçen dijitam materyaller içerisinde Selman Keleş isimli şahısla olan terör 
örgütü üyelerinden siyasi suçlu olarak bahsedilen röportaj bulunduğu,  

Şüphelinin kullanmış olduğu Samsung marka cep telefonu üzerinde yapılan incelemede Zilan kod, 
KİMMİE TAYLOR isimli 28 yaşında olduğu video içeriğinden anlaşılan PKK terör örgütünün uzantısı 
YPG içerisinde faaliyet gösteren teröristin ayrıca, Berfin Kahraman isimli teröristin toplamda 5 dakika 
11 saniyelik videosunun bulunduğu hususunun tespit edildiği,  

Şüphelinin kullanmakta  olduğu telefon içerisinde elde edilen bir ses kaydında Mazlum isimli şahısla 
olan telefon görüşmesinde "ben ne yaptım sen biliyormusun, hemen skype whatsapp herşeyi sildim 
anında" şeklinde söyleniğiniz,  karşı tarafta bulunan Mazlum isimli şahsın size "iyi yapmışsın iyi 
yapmışsın" dediği, sizin şahsa "gözaltı diye yazdılar mı oraya" şeklinde söylediğiniz görülüyor, bu 
konuşmada neden telefonunuzda bulunan haberleşme programlarını sildiğinizi ve gözaltına ilişkin bir 
konuşma yaptığı, şüphelinin kullanmakta olduğu mesajlaşma programlarını zaman zaman silerek arşiv 
bırakmamak maksadıyla örgütsel gizliliğe riayet ettiği,  

Yine şüphelinin kullanmakta olduğu dijital veriler üzerinde yapılan incelemede 16. Sayfada "güzelim 
ben eğer oraya gelemezsem senden sizin bilgisayardaki benim programları silmeni isteyeceğim, 
olurum, ama unutmaman lazım" şeklinde görüşme yaptığı, bu görüşmenin de örgütsel gizliliği 
sağlayabilmek maksadıyla zaman zaman yapılan faaliyetleri kapsadığı, 

  

Şüpheli hakkında bulunan ihbar, dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve şüphneli ifadesi bir 
arada değerlendirildiğinde, şüphelinin PKK silahlı terör  örgütünün şehir yapılması olan KCK basın 
komitesi içerisinde faaliyet gösteren terör örgütünden almış olduğu emir ve talimatlar doğrultusunda 
silahlı terör örgütü mensuplarının aileleriyle iletişime geçerek örgüt içi motivasyon sağlamayı 
amaçlayan video ve röportajlar yaptığı, örgüt ideolojisine ve hiyerarşisine  bağlı  tipik bir örgüt üyesi 
olarak hareket ettiği, işlemleri sırasında Seda kod ismini kullandığı, ayrıca kullanmış olduğu sosyal 
medya hesaplarından silahlı terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG, YPJ ve diğer silahlı terör 
örgütlerine ilişkin çok sayıda cebir ve şiddet içerikli eylemlerini meşru gösteren paylaşımlarda 
bulunduğu, böylece şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakla;  

Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak sevk maddeleri uyarınca 
CEZALANDIRILMASINA ve TCK m. 53/1 uyarınca haklarında belli hakları kullanmaktan yoksun 
bırakılmasına, şüphelinin gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürenin TCK 63. Maddesi gereğince 
cezasından MAHSUBUNA karar verilmesi kamu adına İDDİA VE TALEP olunur.02/02/2018 
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