
T.C. 
İSTANBUL 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
BASIN BÜROSU 

*YAKALAMA KARARI VARDIR 
*ADLİ KONTROL KARARI VARDIR 

TUTUKLU-İŞ 
Soruşturma No : 2016/95651 
Esas No : 2016/38986 
İddianame No : 2016/4148 
 

İDDİANAME 
İSTANBUL (     ).AĞIR CEZA MAHKEMESİNE 

 
DAVACI :K.H. 
ŞÜPHELİLER :1-ASLI ERDOĞAN, ÜNALKızı MİNE'den olma,     

08/03/1967 doğumlu, İSTANBUL ili, KADIKÖY ilçesi,      
GÖZTEPE köy/mahallesi, 11 cilt, 1337 aile sıra no, 3         
sıra no'da nüfusa kayıtlı GülbaharMahDerin     
SokTunçAptNo:10D:10Mecidiyeköy Şişli/ İSTANBUL   
ikamet eder. 

Halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde      
TUTUKLU  olarak bulunur. 

MÜDAFİİLERİ :Av.CİHAT DUMAN, Asmalımescit Mah.    
Asmalımescit Sok. No:32/2 Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9Pangaltı       

34375 Şişli / İSTANBUL 
Av. SERCAN KORKMAZ, Kocatepe Mah. Şehit       

Muhtar Cad. No:36/5Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. ERDAL DOĞAN, İstiklal Cad. No.316 Terkos        

Han. K.6/602Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. SEVGİ SEL, Asmalımescit Mah. İstiklal Cad.        

Terkos Han No:316 K:6 D:602 Beyoğlu / İstanbul        
Beyoğlu / İSTANBUL 

TUTUKLAMA TARİHİ :İstanbul 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 19/08/2016 tarih       
2016/366 sayılı kararı 
:2-İNAN KIZILKAYA, Devrişoğlu Şadiye'den olma,     
01/01/1977 doğumlu, Erzurum ili, Tekman ilçesi,      
TAŞKESEN köy/mahallesi, 40 cilt, 2 aile sıra no, 61 sıra          
no'da nüfusa kayıtlı ÇukurMah. Sakız Ağacı Cad. No:87        
İç Kapı No:2Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder. 
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Halen Silivri Kapalı Cezaevinde TUTUKLU olarak      
bulunur. 

MÜDAFİİ :Av.SERCAN KORKMAZ,Kocatepe Mah. Şehit    
Muhtar Cad. No:36/5 Beyoğlu / İSTANBUL 
Av.ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı       

34375 Şişli / İSTANBUL 
TUTUKLAMA TARİHİ :İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/08/2016      

tarih 2016/349 sayılı kararı 
:3-BİLİR KAYA, Selahattinoğlu Fakite'den olma,     
26/09/1980 doğumlu, BİNGÖL ili, KARLIOVA ilçesi,      
KARGAPAZAR köy/mahallesi, 18 cilt, 47 aile sıra no,        
32 sıra no'da nüfusa kayıtlı 1453 Sok. No.6/A        
Sultangazi/ İSTANBUL ikamet eder. 
Halen Silivri Kapalı Cezaevinde TUTUKLU olarak      
bulunur. 

MÜDAFİİ :Av. SERCAN KORKMAZ, Kocatepe Mah. Şehit      
Muhtar Cad. No:36/5Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı       
34375 Şişli / İSTANBUL 

TUTUKLAMA TARİHİ :İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliğinin 22/08/2016      
tarih 2016/349 sayılı kararı 
:4-AYŞE NECMİYE ALPAY, MEHMETKızı    
RUKİYE'den olma, 23/11/1946 doğumlu, ANKARA ili,      
ÇANKAYA ilçesi, YUKARI BAHÇELİEVLER    
köy/mahallesi, 76 cilt, 460 aile sıra no, 5 sıra no'da          
nüfusa kayıtlı FiruzağaMah. Süngü Sk. No:6 İç Kapı        
No:2Beyoğlu/ İSTANBUL ikamet eder. 
Halen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde     
TUTUKLU olarak bulunur. 

MÜDAFİİ :Av. CEMAL POLAT, Asmalımescit Sok No:23/7      
Tünel Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. MEHMET ADİL DEMİRCİ, Ergenekon Cd.      
Eşrefefendi Sk. No.7 K.1, Pangaltı Şişli / İSTANBUL 
Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı       
34375 Şişli / İSTANBUL 

TUTUKLAMA TARİHİ :İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31/08/2016 tarih       
2016/346 sayılı kararı 
:5-EMİRE EREN KESKİN, HÜSEYİN ORHANKızı     
FATMA SEVGİ'den olma, 24/05/1959 doğumlu,     
İSTANBUL ili, FATİH ilçesi, HIRKA-İ ŞERİF      
köy/mahallesi, 54 cilt, 1248 aile sıra no, 10 sıra no'da          
nüfusa kayıtlı Çınar Mah. Adnan Kahveci Cad. No:7 İç         
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Kapı No:9Maltepe/ İSTANBUL ikamet eder. ADLİ      
KONTROL KARARI 

ADLİ KONTROL KARAR TARİHİ   :25/08/2016 
MÜDAFİİ :Av. LEVENT PİŞKİN, Kuloğlu Mah. Turnacıbaşı      

Cad. No:39/2 34433 Beyoğlu / İSTANBUL 
Av. ÖZCAN KILIÇ, Ergenekon Caddesi 29-9 Pangaltı        

34375 Şişli / İSTANBUL 
:6-FİLİZ KOÇALİ, RESUHİKızı FAHRİYE'den olma,     
23/01/1958 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH ilçesi,      
MOLLAFENARİ köy/mahallesi, 90 cilt, 2005 aile sıra       
no, 11 sıra no'da nüfusa kayıtlı Zuhuratbaba Mah. Dr.         
Salih Zeki Sk. No:6 İç Kapı No:4Bakırköy/ İSTANBUL        
ikamet eder. YAKALAMALI 

YAKALAMA KARAR TARİHİ :03/11/2016 
:7-RAGIP ZARAKOLU, MUSTAFA REMZİOğlu    
EMİNE SAFİYE'den olma, 30/07/1948 doğumlu,     
TOKAT ili, NİKSAR ilçesi, CEDİT köy/mahallesi, 7       
cilt, 61 aile sıra no, 30 sıra no'da nüfusa kayıtlı Sinanoba           
Mah. Çarmıklı Cad. No:27G İç Kapı      
No:6Büyükçekmece/ İSTANBUL ikamet eder.    
YAKALAMALI 

YAKALAMA KARAR TARİHİ :03/11/2016 
:8-BİLGE AYKUT, ZİYAKızı FATMA RUHAT'den     
olma, 06/10/1950 doğumlu, İSTANBUL ili, FATİH      
ilçesi, MOLLA GÜRANİ köy/mahallesi, 55 cilt, 4794       
aile sıra no, 5 sıra no'da nüfusa kayıtlı Büyükada-Nizam         
Mah. Yahya Kemal Beyatlı Sk. No:18 İç Kapı        
No:2Adalar/ İSTANBUL ikamet eder. YAKALAMALI 

YAKALAMA KARAR TARİHİ :03/11/2016 
:9-KEMAL SANCILI, ALİOğlu ALİYE'den olma,     
01/01/1970 doğumlu, ŞANLIURFA ili, HİLVAN ilçesi,      
KARACURUN köy/mahallesi, 1 cilt, 347 aile sıra no, 8         
sıra no'da nüfusa kayıtlı Saadetdere Mah. 7. Sk. No:18 İç          
Kapı No:5Esenyurt/ İSTANBUL ikamet eder. 

YAKALAMA KARAR TARİHİ :03/11/2016 
SUÇ :Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliğini       

ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Suç İşlemek      
AmacıylaKurulan Örgüte Üye Olmak, Terör     
ÖrgütününPropagandasını Yapmak (Tüm şüpheliler    
için) 

SUÇ TARİHİ :16/08/2016 ve öncesi 
SEVK MADDELERİ :1-TCK'nın 302/1, 314/2, 220/1,2,8, 3713 sayılı yasanın       
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7/2 maddeleriile TCK.'nın 53. ve 54/4 maddeleri. 
(Bütün şüpheliler için ayrı ayrı) 
2-TCK.'nın 63. maddesi (Şüpheliler Aslı Erdoğan,      
Ayşe Necmiye Alpay, Bilir Kaya, İnan Kızılkaya için) 

DELİLLER :Özgür Gündem Gazetesi nüshaları, şüpheli ifadeleri,      
şüphelilere ait köşe yazıları, gazete içeriğindeki haberler,       
şüphelilere ait adli sicil nüfus kaydı, nüfus ve kayıt         
örnekleri ve tüm soruşturma evrakı. 

 
SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ: 

 
Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokak N:15/1 Beyoğlu ilçesinde yayınlanmakta          

olan “ÖZGÜR GÜNDEM” Gazetesinin yayın politikasının; Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi,         
hukuki, sosyal,ekonomik düzenini değiştirmek, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez          
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek,         
devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri             
yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini bozmaya yönelik PKK Terör             
örgütünün propagandasını yapmak ve örgütü övmek, terör örgütü üyelerini mağdur          
göstermek, Devletin güvenlik güçlerini aşağılamak olduğu, 

Bu gazetenin terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi hareket ettiği anlaşıldığından,           
gazete yetkilileri hakkında TCK'nın 302/1, 314/2, 220/1,2,8, 3713 sayılı yasanın 7/2           
maddeleri uyarınca re'sen soruşturma başlatıldığı, 

Özgür Gündem gazetesi hakkında C.Başsavcılığımızın talebi üzerine İstanbul 8.Sulh         
Ceza Hakimliği tarafından verilen 16.08.2016 tarih ve 2016/3825 D.İş sayılı karar gereğince            
T.C Anayasasının 28. maddesinin son fıkrasıuyarınca geçici olarak kapatıldığı, Özgür          
Gündem isimli gazete hakkında yapılan soruşturmaya istinaden, soruşturmanın salahiyeti ve          
delillerin karartılmasının engellenmesi amacıyla soruşturma evrakıyla ilgili 668 sayılı Kanun          
Hükmünde Kararnamenin 3/1 maddesine göre C.Başsavcılığımızca Kısıtlama ve Gizlilik         
kararı verildiği, 

Dosya kapsamında; gazete yayın danışma kurulu üyelerinden olan şüpheli Ayhan          
BİLGEN'in halen HDP Kars Milletvekili olduğu ve evrakın özel soruşturma bürosunca           
yürütülmesi gerektiği anlaşıldığından, şüpheli AYHAN BİLGEN'in Devletin Birligini ve Ülke          
Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçu açısından evrakın tefrik edilerek            
2016/110117 soruşturma numarasına kaydedildiği ve evrakın Özel Soruşturma Bürosuna         
gönderildiği, 

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/3825 D. İş nolu kapatma kararına istinaden            
müşteki polis memurlarının Özgür Gündem gazetesinin binasına gittikleri, burada gazete          
binasının kapatılması esnasında şüpheliler Kemal BOZKURT, Zeki ERDEN, Hüseyin         
GÜNDÜZ, Elif AYDOĞMUŞ, Özgür PAKSOY, Yılmaz BOZKURT, Davut UÇAR,         
Muharrem Ender ÖNDEŞ, Ersin ÇAKSU, Bayram BALCI, Günay AKSOY, Fırat          
YEŞİLÇINAR, Amine DEMİRKIRAN, Reyhan HACIOĞLU, Gökhan ÇETİN, Mesut        
KAYNAR, Sevdiye ERGÜRBÜZ, Burcu ÖZKAYA, Sinan BALIK, Önder ELALDI, Doğan          
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GÜZEL, Gülfem KARATAŞ'ın müşteki olan görevli polis memurlarına karşı mukavemet          
suçunu işledikleri, görevli memura mukavemet suçunun soruşturmasının ayrı yürütülmesi         
gerektiği anlaşıldığından; Görevli Memura Mukavemet suçunun bu dosyadan tefrik edilerek          
2016/101793 soruşturma numarasına kayıt edildiği ve evrakın Genel Soruşturma Bürosuna          
gönderildiği, 

Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilir KAYA, İmtiyaz sahibi Kemal           
SANCILI, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İnan KIZILKAYA, eski Genel Yayın Yönetmeni           
Emire Eren KESKİN,yayın danışma kurulu üyeleri Aslı ERDOĞAN, Bilge CONTEPE, Filiz           
KOÇALİ, Ayşe Necmiye ALPAY, Ragıp ZARAKOLU'nun gözaltına       
alınmalarına,ifadelerinin alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Bürosunda hazır        
edilmelerine karar verildiği, 

C.Başsavcılığımızın 19/08/2016 tarihli talimatı üzerine şüphelilerin ikamet ve        
işyerlerinde arama yapılması kararı talep edilmiş, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğinin           
19/08/2016 tarih ve 2016/3476 D.iş numarası ile el konulan eşyalara onanma ve inceleme             
yapılmasına izin verildiği anlaşılmıştır. 

C.Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda yakalanamayan şüpheliler Kemal      
SANCILI, Ragıp ZARAKOLU, Bilge AYKUT, Filiz KOÇALİ hakkında İstanbul 6. Sulh           
Ceza Hakimliğinin 03/11/2016 tarih ve 2016/4656 D.iş sayılı yakalama kararı çıkarılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ TESPİTLER 
 

1-ŞÜPHELİASLI ERDOĞAN 
Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurul Üyesi olan şüpheli Aslı          

ERDOĞAN'ın 16/08/2016 tarihinde gözaltına alınarak C.Başsavcılığımızda 19/08/2016       
tarihinde hazır edildiği, 

 
Şüpheli Aslı ERDOĞAN'ın C.Başsavcılığımızda alınan 19/08/2016 tarihli       

ifadesinde; 
Emniyet Müdürlüğünde konuyla ilgili ayrıntılı ifade verdiğini, kendisine        

okunanifade tutanağı altındaki imzanın kendisine ait olduğunu ve tekrar ettiğini, Özgür           
Gündem isimli gazetede köşe yazarlığı yaptığını, yazdığı yazıların genelde edebi ve           
sosyolojik içerikli olduğunu, siyasi içerikli yazılar yazmadığını, aynı zamanda gazetenin          
künyesinde yayın danışma kurulu üyesi olarak gösterildiğini, yayın danışma kurulunun          
tamamıyla sembolik bir kurul olduğunu, gazeteye yayın politikasıyla ilgili herhangi bir öneri,            
görüş, talimat verme yetkisine haiz olmadığını, bu danışma kurul üyelerinden Necmiye           
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ALPAY, Ragıp ZARAKOLU ve Filiz KOÇALİ'yi tanıdığını, Ayhan BİLGEN ve Bilge           
CONTEPE ile hiç tanışmadığını, Ayhan BİLGEN'in HDP milletvekili olduğunu bildiğini,          
kendisinin Halkların Demokrasi Partisi üyesi de olmadığını, 1998 yılında Radikal isimli           
gazetede yazılar yazmaya başladığını, 2001 yılında ayrıldığını, bir dönem Birgün isimli           
gazetede yazılar yazdığını, 2010 yılında tekrar Radikal isimli gazetede yazmaya başladığını, 5            
ay sonra işine son verildiğini, 2011 yılının Mart ya da Nisan ayında Özgür Gündem isimli               
gazetede yazmaya başladığını, edebiyatçı olduğundan 7 adet romanının bulunduğunu,         
yaklaşık 15 dile çevrildiğini, Fil ve Karakarga isimli edebiyat dergilerinde de yazılar            
yazdığını, hiçbir terör örgütüyle, hiçbir şekilde ilişkisinin olmadığını, bu gazetede bazı terör            
örgütü üst düzey yöneticilerinin mahlas isimlerle yazılar yazdığını, bir kısmının da kendi            
isimleriyle yazılar yazdığını başka yayın organlarından öğrendiğini, söylediği gibi yayın          
danışma kurulunun gazetede kimlerin yazı yazacağına, yayın politikasının nasıl olacak          
şeklinde bir müdahalesinin kesinlikle bulunmadığını, tamamıyla formalite icabı yayın         
danışma kurulu üyesi olarak gazete künyesinde gösterilmekte olduğunu beyan ederek üzerine           
atılı hiçbir suçlamayı kabul etmediği, 

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk          
edildiği, İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 19/08/2016 tarih ve 2016/366 sorgu nolu kararı             
ile tutuklandığı anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ ASLI ERDOĞAN'IN ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ VE       

GAZETEYE AİT İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN KÖŞE YAZILARI 
 
20 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 3. sayfasında yer alan Aslı            

ERDOĞAN tarafından kaleme alınan "FAŞİZM GÜNCESİ: BUGÜN" başlıklı yazı ve          
içeriğinde, "Bodrumlarda kuşatılmış insanların -kimi yaralı, kimi çocuk- diri diri yakıldığı           
günlerde yaşamanın ve yazmanın dayanılmaz ağırlığı... Hayatın yerine ikame edilen          
sözcüklerin, üstlendiği sessizliğin korkunç ağırlığı... O uçurum orada ve burada, geçmişte,           
gelecekte, bugünde... Biz ne kadar gözlerimizi kaçırsak da, o benzersiz derinlikteki bakışlarını            
gözlerimizden ayırmıyor. Öznesini yitirmiş cümlelerin, anlatıların suskunluğuyla, bakıyor,        
bekliyor ve sisli sonsuzlukta, tam içimizde yürüyor." şeklinde yazı ile Emniyet güçlerinin            
Şırnak Lice ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonların         
eleştirildiği, köşe yazısının hikayeleştirilmesinin yanı sıra çocukların ve insanların diri diri           
yakıldığı ve bunun Emniyet güçleri tarafından yapılan katliam gibi gösterildiği, 

28 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. Sayfasında yer alan Aslı            
ERDOĞAN tarafından kaleme alınan "YETMİŞ BEŞ, YETMİŞ ALTI" başlıklı yazı ve           
içeriğinde; "Teker teker saydım ölüleri... İlk kez bugün. Altı yıl önce, çok sıcak bir temmuz               
günü gelmiştim "Özgür Gündem"e, gözden uzak bir cezaevinde yirmili yaşlarda bir KCK            
tutuklusu adliler koğuşunda yanarak can vermişti. Onu yazmak istiyordum. Hayatını ve           
ölümünü, gençliğini... El birliğiyle çakılmış, insan yağıyla parlayan kibriti..."şeklindeki         
beyanları ile Özgür Gündem gazetesi ve yetkililerinin hakkında açılan dava-tutuklama-ölüm          
süreçlerini bir mücadele gibi anlattığı, KCK tutuklusunun hayatını, ölümünü anlatmak          
istediğini dile getirdiği anlaşılmıştır. 
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1 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alanAslı           
ERDOĞAN tarafından kaleme alınan "ÖTEKİ GÜNDEM" başlıklı yazı ve içeriğinde;          
"Bugün medya üzerindeki baskılar ayyuka çıktı artık! soruşturmalar, davalar, para ve hapis            
cezaları... Yandaş medya dışında ekonomik ya da 'hukuki' yıldırım politikalarından nasibini           
almayan kalmadı. Önceleri Kürt ya da sosyalist basına reva görülen polis baskınları,            
gözaltılar, linç girişimleri, dövmekten vurmaya uzanan fiziksel şiddet şimdi bütün          
muhaliflerin ortak kaderi... Ne yazık ki, nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin bile           
tutuklanmasıyla bir kez daha Özgür Gündem 'tarih yazdı!' İlerde bu faşizm zamanına dönüp             
baktığımızda, bu günleri dayanışma ve direniş günleri olarak anacağımızı umalım. Umalım..."           
şeklindeki yazı ile PKK/KCK terör örgütünün basın organı olarak hareket eden Özgür            
Gündem gazetesini ve geçmişte gazete ile ilgili yaşanan kapatma olaylarını eleştirdiği,           
gazeteyi ve gazetenin taşıdığı misyonu sahiplendiği, şüphelinin Savcılık ifadesinde belirttiği          
gibi sadece yayın danışma kurulu üyeliğini sembolik olarak temsil etmediği anlaşılmıştır. 

8 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alan Aslı            
ERDOĞAN tarafından kaleme alınan "AYLARIN EN ZALİMİ" başlıklı ve yazı          
içeriğinde; 

"(30 Mayıs, Evrensel) Nusaybin'de çıkma yasağı ve abluka 76. Gününde... YPS'nin           
silahlı güçlerini çektiğini açıklamasının ardından bombalama ve operasyon şiddetlenerek         
devam ediyor, tank ve top ateşinin yoğunluğu artıyor. Mahallelerden tahliye edilen 42 kişiden             
24'ü tutuklanırken, pek çok sivile işkence yapıldığına dair tanıklık var" ve devamında; "(6             
Temmuz, Özgür Gündem) *Lice'ye bağlı Kerwas Köyü'nün Mehla mezrasını 30 Haziran           
sabahı ablukaya alan asker ve özel harekat polisleri, yangına müdahale eden 34 köylüyü             
işkenceden geçirdi, Mehmet Şirin Kocakaya işkencede yaşamını yitirdi..." şeklindeki yazı ve           
içeriğinde; Emniyet güçlerinin Diyarbakır İli, Lice İlçesi kırsalında gerçekleştirilen         
operasyonlarda ölü olarak ele geçirilen ve Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat'ta askeri servis             
aracının geçisi sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen, 29 kişinin yaşamını yitirdiği terör            
saldırısı faillerinden "Şirin" kod adlı Mehmet Şirin KOCAKAYA isimli terör örgütü           
mensubunu sivil vatandaş olarak gösterdiği ve terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik           
güçlerince yürütülen operasyonların eleştirildiği, güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği         
algısının verildiği, 

 
ŞÜPHELİ ASLI ERDOĞAN HAKKINDAKİ TESPİT 
Şüpheli Aslı ERDOĞAN'ın hikayeci roman anlayışı içerisinde Özgür Gündem         

Gazetesinde köşe yazılarını kaleme aldığı, terör örgütü mensubunu sivil vatandaş olarak           
gösterdiği ve terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince yürütülen operasyonları          
eleştirdiği, güvenlik güçlerinin sivil halkı katlettiği algısını okuyucuya aktardığı ve terör           
örgütünün sözcüsü olan gazetede bilerek Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının            
PKK/KCK terör örgütünün nihai amacını desteklediği, örgüt adına hareket ettiğinin kanıtı           
olduğu, 

 
2-ŞÜPHELİ İNAN KIZILKAYA 
Özgür Gündem Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan şüpheli İnan          
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KIZILKAYA'nın 16/08/2016 tarihinde gözaltına alınarak C.Başsavcılığımızda 22/08/2016       
tarihinde hazır edildiği, 

 
Şüpheli İnan KIZILKAYA'nın C.Başsavcılığımızda alınan 22/08/2016 tarihli       

ifadesinde; 
Olayla ilgili poliste ifade vermek istemediğini, susma hakkını kullandığını, Özgür          

Gündem isimli gazetenin 27/03/2016 tarihinden itibaren sorumlu yazı işleri müdürlüğünü          
yaptığını, Genel yayın yönetmeninin Bilir Kaya olduğunu, Yayın danışma kurulu üyeleri Aslı            
Erdoğan, Ayhan Bilgen, Bilge Contepe, Filiz Koçali, Necmiye Alpay, Ragıp Zarakolu isimli            
şahıslar olduğunu, Gazetenin imtiyaz sahibinin ise Kemal Sancılı olduğunu, Gazetede          
editöryel bağımsızlık ilkelerinin olduğunu, habere ve yayın politikasına müdahale etmelerinin          
söz konusu olmadığını, yayın politikalarının muhalif bir nitelik arz ettiğini, diğer medya            
kuruluşlarının haberleştirmediği haberlere yer vermeyi uygun gördüklerini, PKK/KCK terör         
örgütü propagandası yaptıkları ya da bu örgütün üyesi oldukları yönündeki iddiaları kesinlikle            
kabul etmediğini, bu örgütün üyelerinden ya da yöneticilerinden emir ve talimat alarak haber             
yapmalarının söz konusu olmadığını, PKK/KCK nın dağ kadrosunda bulunan mahlas isimler           
kullanan kişilerin yazılarına zaman zaman gazetelerinde yer verdiklerini, bu yazıları sosyal           
medyada araştırdıklarını, okuyucu kitleleri ve Türkiye kamuoyunun olup bitenleri bir de           
PKK/KCK nın penceresinden görmek istediği için bu haberleri yaptıklarını, kesinlikle          
PKK/KCK terör örgütü yöneticileri ile veya mensupları ile bir bağlarının bulunmadığını,           
yapılan haberlerin bazen Türkiye'deki basın yayın kuruluşlarının da dikkatini çekip          
haberleştirilebildiğini, başka basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler kamuoyunu        
ilgilendiriyorsa kendilerinin de bu haberleri alıp gazetelerinde yayınlayabildiklerini, gazetenin         
mali durumunu bilmesinin söz konusu olmadığını, bildiği kadarıyla hem elden hem de            
bayilere gazete verildiğini, gazetenin gelirinin de bundan ibaret olduğunu, zaman zaman           
reklam gelirlerinin de olduğunu, kendisine sorulan inceleme tutanağında geçen Abdullah          
Öcalan resminin progpaganda amaçlı kullanıldığı yönündeki iddiayı kabul etmediğini, söz          
konusu resmin Özgür Gündem gazetesinin eski bir nüshasına ait olduğunu,mahkeme kararı ile            
el konulmasına karar verilen ve kendisine sorulan yayınların ilgili yayınevleri tarafından           
medya kuruluşu oldukları için bilgilendirme ve tanıtım amaçlı kendilerine gönderilen kitaplar           
olduğunu, kendisine isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmediğini, ayrıca gözaltına alındığı           
ve nezarethaneye götürüldüğü süreçte kolluk kuvvetlerince uğradığı hakaret ve darp          
olaylarından dolayı kolluk görevlilerinden şikayetçi olduğunu, haklarında gerekli soruşturma         
ve kovuşturmanın yapılmasını talep ettiğini beyan ettiği, 

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edildiği,           
İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/08/2016 tarih ve 2016/349 sorgu nolu kararı ile             
tutuklandığı anlaşılmıştır. 

İnan KIZILKAYA isimli şahsın ikametinde yapılan aramada; 1 adet Abdullah          
ÖCALAN “Amaradan İmralıya” isimli 3. Baskı kitap ele geçirilmiştir. 

 
ŞÜPHELİ İNAN KIZILKAYA HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Sorumlu Yazı           
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İşleri Müdürü olarak yer almasının dahi örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına            
hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 

 
3-ŞÜPHELİ BİLİR KAYA 
Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan şüpheli Bilir KAYA'nın          

16/08/2016 tarihinde gözaltına alınarak C.Başsavcılığımızda 22/08/2016 tarihinde hazır        
edildiği, 

 
Şüpheli Bilir KAYA'nın C.Başsavcılığımızda alınan 22/08/2016 tarihli       

ifadesinde; 
İfadesini Cumhuriyet Savcılığımızda vermek için poliste susma hakkını kullandığını,         

gözaltına alınmadan 1 hafta 10 gün öncesinde Özgür Gündem isimli gazetenin genel yayın             
yönetmenliğine atandığını, sorumlu yazı işleri müdürünün İnan Kızılkaya imtiyaz sahibinin          
Kemal Sancılı, Yayın Danışma Kurulu Üyelerinin ise Aslı Erdoğan, Ayhan Bilgen, Bilge            
Contepe, Filiz Koçali, Necmiye Alpay ve Ragıp Zarakolu olduğunu, Ayhan Bilgen'in HDP            
Kars Milletvekili olduğunu, yayın danışma kurulunun sürekli gazetede bulunmadığını, bazı          
zamanlarda yayın politikasının nasıl olacağı, gelirlerini nasıl çoğaltabiliriz tarzında         
danıştıkları kişiler olduğunu, Basın kanunu uyarınca sorumluluğun sorumlu yazı işleri müdürü           
ile genel yayın yönetmenine ait olduğunu, imtiyaz sahibi ile danışma kurulu üyelerinin            
herhangi bir sorumluluklarının bulunmadığını, haberleri hazırlarken PKK/KCK örgüt        
yöneticilerinden veya üyelerinden herhangi bir talimat almalarının söz konusu olmadığını,          
tamamiyle haber kaynaklarına dayanarak muhalif bir anlayışla haberleri yaptıklarını, sosyal          
medyada PKK/KCK örgütünün dağ kadrosunda bulunan yöneticilerinin yazılarını bulup         
gazetede yayınladıklarını, buradaki amaçlarının kesinlikle örgütün propagandasını yapmak        
olmadığını, farklı bir perspektiften haberi okuyucuya sunmayı uygun gördüklerini, buradaki          
amaçlarının farklı görüşteki insanların görüşlerinin kamuoyu nezdinde tartışılması olduğunu,         
başka yayın organlarının da (Yenişafak, Sabah vs. Gazeteler) gazete haberlerini          
kullandıklarını, gazeteye yeni atandığı için gazetenin mali durumu ile ilgili bilgi sahibi            
olmadığını, gelirlerinin nelerden ibaret olduğunu bilmesinin söz konusu olmadığını, ancak          
tahminine göre gazete satışından elde edilen gelirle faaliyetlerini yürüttüklerini, araştırma          
amaçlı gazetenin arşivinden yasaklı yayınların olduğu hususunun doğru olduğunu, Abdullah          
Öcalan'a ait fotoğrafların bulunduğu gazetelerin eski nüshalarının panoya asılı vaziyette          
olduğunu, gazetenin yayın politikasının PKK/KCK terör örgütünün belirlemediğini,        
insiyatifin sorumlu yazı işleri müdürü ile genel yayın yönetmeninde olduğunu, üzerine atılı            
silahlı terör örgütü üyeliği ve diğer suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini beyan ettiği, 

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk          
edildiği, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 22/08/2016 tarih ve 2016/349 sorgu nolu kararı             
ile tutuklandığı anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ BİLİR KAYA HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Genel Yayın           

Yönetmeni olarak yer almasının terör örgütünün nihai amacını desteklediği, örgüt adına           
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hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 
 
4-ŞÜPHELİ EMİRE EREN KESKİN 
Özgür Gündem Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni olan şüpheli Emire Eren           

KESKİN'in gözaltı kararına istinaden C.Savcılığımıza 25/08/2016 tarihinde teslim olduğu, 
 
Şüpheli Emire Eren KESKİN'in C.Başsavcılığımızda alınan 25/08/2016 tarihli        

ifadesinde; 27/03/2016 tarihine kadar Özgür Gündem isimli gazetenin eş genel yayın           
yönetmenliğini Hüseyin Aykol isimli arkadaşı ile birlikte yaptıklarını, bu tarihten sonra bu            
gazetede herhangi bir görev de almadığını, onbeş günde bir bu gazetede yazılar yazdığını,             
genel yayın yönetmeni olmasının tamamiyle sembolik olduğunu, bu gazetenin birçok          
yöneticisi ve yazarının faili meçhul cinayetlerle katledildiğini, bunlardan bir kaçının Musa           
Anter, Ferhat Tepe, Hüseyin Deniz olduğunu, bu cinayetlerin dolayısıyla destek amaçlı daha            
doğrusu faillerin bulunması amacıyla bu gazetede genel yayın yönetmeni olduğunu, faili           
meçhul cinayetlerle ilgili şuan Cumhurbaşkanı olan o dönem Başbakanlık görevini yürüten           
Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul Dolmabahçe sarayında Cumartesi anneleri ve İnsan hakları           
derneğince bir toplantı da yaptıklarını,insan hakları derneği yöneticisi olarak bu toplantıya           
katıldığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir daha bizim zamanımızda faili meçhul           
cinayetler olmayacak, tüm failleri de yakalayacağız" şeklinde taahhütlerde bulunduğunu, bu          
toplantının 2014 yılında yapıldığını, tam tarihini hatırlamadığını, bu gazetenin yayın          
politikasını belirlemek gibi bir etkinliği ve yetkisinin olmadığını, aktif olarak avukatlık           
mesleğini de icra ettiğini, bu gazetede çok fazla mesai harcamasının da bu nedenle mümkün              
olmadığını, Gazetede genelde insan hakları ve kadına karşı şiddete ilişkin yazılar yazdığını,            
PKK/KCK örgütünün dağ kadrosundaki yöneticilerinin mahlas isimlerle bu gazetede yazılar          
yazdığından haberi olmadığını, 

Zabıt düzenlenirken PKK/KCK terör örgütü ifadesi yazıldığı esnada şüphelinin         
terör ifadesinin zabıttan silinmesini sadece örgüt olarak zapta geçmesini istediğinden          
talebi doğrultusunda terör ifadesinin kaldırıldığı, 

Şüphelinin söz alarak bütün silahlı örgütlerin insan hakları literatüründe silahlı şiddet           
örgütü olarak tanımlandığını, bu şekildeki tavrın örgütü kesinlikle meşru göstermek          
olmadığını, IŞID, EL KAİDE, FETÖ vs. örgütler için de kendilerinin insan hakları            
savunucuları olarak terör örgütü ifadesini kesinlikle kullanmadıklarını, silahlı şiddet örgütü          
dediklerini, insan hakları savunucusu olduğunu, bu yaşına kadar hiçbir örgütün üyesi           
olmadığını, hiçbir zaman hakkında terör örgütü üyeliği suçlamasıyla soruşturma açılmadığını,          
ayrıca gazetede yönetici de olmadığını,hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği, 

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edildiği,           
İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 25/08/2016 tarih ve 2016/337 sorgu nolu kararı ile             
hakkında adli kontrol kararı verildiği anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ EMİRE EREN KESKİN'İN ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ VE        

GAZETEYE AİT İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN KÖŞE YAZILARI 
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27 Ekim 2014 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin internet sitesinde yer alan           
Emire Eren KESKİN tarafından kaleme alınan “KISMET SEVİM” başlıklı köşe yazısı           
ve içeriğinde; "Şöyle yazıyordu ilan da; "KANLARININ SON DAMLASINA KADAR,          
HAKİKAT SAVUNUCULUĞU YAPAN DEĞERLİ YOLDAŞLARIMIZ KISMET SEVİM,       
MUSTAFA AKGÜL VE ABDULLAH SİNER, KANLARIYLA DESTAN       
YAZMIŞLARDIR. ÖZGÜR BASININ ÇEŞİTLİ ALANLARINDA, EMEK VEREN       
YOLDAŞLARIMIZ MÜCADELE ALANINI GENİŞLETMİŞLER VE ZALİME, ZULME       
DUR DEMEK İÇİN, IŞİD'E KARŞI BEDENLERİNİ, FEDAİCE SİPER ETMİŞLERDİR..."         
İlanda, gencecik 3 kişi, güler yüzlü gerilla gençler!"şeklindeki yazı ile terör örgütü mensubu             
olan şahısları kahraman gibi göstererek, KCK/PKK örgütünün propagandasını yaptığı,         
yoldaşlarımız diyerek örgüt içindeki şahıslarla aynı fikirde olduğunu lanse ettiği, 

12 Ocak 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin internet sitesinde yer alan           
Emire Eren KESKİN tarafından kaleme alınan “ACI ÜSTÜNE ACI” başlıklı köşe yazısı            
içeriğinde; “Bu yazının yazıldığı gün, yani 9 Ocak! Yani Sakine, Rojbin ve Leyla gideli tam               
3 yıl olmuş. Acıları o kadar taze iken, bu kez Şırnakta 3 kadın arkadaşımız katledildi”               
şeklindeki beyan ile yazıda adı geçen Sakine, Rojbin ve Leyla isimli şahısların PKK/KCK             
terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösteren şahıslar           
olduğu, güvenlik güçlerince örgüt mensuplarının katledildiğini aleni olarak dile getirdiği, 

10 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alan Emire            
Eren KESKİN tarafından kaleme alınan "KADIN OLMAK YETERLİ DEĞİL!"         
başlıklı ve yazı içeriğinde; "Sakine Cansız, akademik bir hayatı seçebilecekken, halkı için            
savaşmış, savaşırken bile anti-militarist, feminist ve barışçıl tutumuyla kabul görmüş,          
gerektiğinde erkek yoldaşlarıyla kavgasını etmiş bir kadındı. Bugün Kürt halkına en değerli            
kız çocuğun kimdir diye sorsalar, herkesin vereceği cevap Sakine Cansız'dır." ve devamında            
"Mine Kırıkkanat'ın elbette ifade özgürlüğü vardır. Ancak bizlerin de ona şunu söyleme            
hakkımız var; Sakine ve Rojbin'e duyulabilecek olan en imkansız duygu acımaktır. Onlara,            
ancak saygı, sevgi ve minnet duyulabilir" şeklindeki yazı içeriğinde üzerinde durulan Sakine            
CANSIZ isimli şahsın örgüt içinde "Sara" kod adıyla bilinen, PKK'nın kurucu üyelerinden            
olduğu, yazı içeriğinde 'Sakine ve Rojbin'e saygı, sevgi, minnet duyulması gerektiği vurgusu            
yapılarak terörist olan şahısları yücelttiği, PKK'nın kurucu üyelerinden olan şahsın kahraman           
gibi gösterildiği, 

24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Emire            
Eren KESKİN tarafından kaleme alınan "ASIL MÜCADELE NE OLMALI?" başlıklı          
yazı ve içeriğinde; "T.C'nin asıl yöneticisi olan Militer, Özel Harpçı yapı, Kürdistan'da asla             
güçlü bir "sivil siyaset istemez" ve devamında "Yani bizim asıl mücadele etmemiz gereken,             
T.C Devleti'nin militer, ırkçı, erkek egemen, resmi ideolojisidir." şeklindeki yazı ile Türkiye            
Cumhuriyetine karşı terör mensubu gibi sözde Kürdistan ve T.C devleti diyerek militanca            
beyanlarda bulunduğu, sözde Kürdistan'ın Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmediği,         
buna karşı ne ile mücadele edilmesi gerektiğini okuyucuya empoze ederek örgüt adına taraftar             
toplamaya çalıştığı, 

 
ŞÜPHELİ EMİRE EREN KESKİN HAKKINDAKİ TESPİT 
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Şüpheli Emire Eren KESKİN'in yukarıda ayrıntısı verilen tüm yazılarında terör          
örgütünün açıkça propagandasını yaptığı, yazılarında militan örgüt mensubu tavırlarının         
hissedildiği, propaganda yaparak taraftar çekmeye çalıştığı, örgüt mensuplarını takdir ettiği,          
T.C Devleti, Kürdistan gibi beyanlarda bulunarak ifade özgürlüğünü aşarak kendi ideolojisini           
yazıya aktararak okuyucuya aşılamaya çalıştığı, kaldı ki şüphelinin C.Başsavcılığımızda         
alınan ifadesinde PKK terör örgütüne "terör örgütü" denmesini bile kabul etmeyerek ifade            
zaptından çıkarttığı ve terör örgütünün kalem silahşörü olduğu, 

İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Eski Genel           
Yayın Yönetmeni olarak görev yapmasının dahi terör örgütünün nihai amacını desteklediği,           
örgüt adına hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 

 
5-ŞÜPHELİ AYŞE NECMİYE ALPAY 
Özgür Gündem Gazetesinde Yayın Danışma Kurulu Üyesi olan şüpheli Ayşe          

Necmiye ALPAY'ın gözaltı kararına istinaden C.Savcılığımıza 31/08/2016 tarihinde teslim         
olduğu, 

 
Şüpheli Ayşe Necmiye ALPAY'ın C.Başsavcılığımızda alınan 31/08/2016 tarihli        

ifadesinde; Türk dili üzerine bilimsel çalışmalar yaptığını, bir dönem Radikal isimli gazetede            
köşe yazarlığı yaptığını, zamanzaman Milliyet gazetesinin kitap ekinde yazılarının         
yayınlandığını,terör ve şiddete her zaman karşı olmuş bir kişi olduğunu, terör ve şiddet             
olmasın diye hep çabaladığını, Özgür Gündem gazetesinin yayımlanmasını kürt sorununun          
çözümüne katkıda bulunacağını, çatışmaların ve ölümlerin önüne geçebileceği düşüncesi ile          
desteklediğini, toplumda gerginlikleri azaltacağı düşüncesi ile böyle bir gazetenin çıkması          
gerektiğini düşündüğü için yayın danışma kurulu üyeliği teklifini kabul ettiğini, bu gazetenin            
PKK/KCK terör örgütünün yayın organı olup olmadığı noktasında fikir beyan edemeyeceğini,           
PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosundaki yöneticilerinin bu gazetede yazılar yazdığını          
bilmediğini, sadece çok eski tarihlerde Abdullah Öcalan'ın Ali Fırat Mahlas ismi ile zaman             
zaman yazılar yazdığını duyduğunu, ancak bu isimle yazılarını 20-25 yıl kadar önce yazdığını             
duyduğunu, yanlış hatırlamıyorsa 4 yıldır yayın danışma kurulu üyesi olarak gazetenin           
künyesinde gösterildiğini, bu görevin tamamıyla sembolik bir görev olduğunu, kendisinin ve           
diğer yayın danışma kurulu üyelerin gazetenin yayın politikasını belirlemek gibi bir           
yetkilerinin kesinlikle olmadığını, sembolik amaçlı bu gazeteye destek olmak için künyede           
isminin yer aldığını, yayın danışma kurulu Üyelerinden Aslı Erdoğan, Filiz Koçali ve Ragıp             
Zarakolu'nu tanıdığını, Ayhan Bilgen ve Bilge Contepe'yi tanımadığını, Yayın danışma kurulu           
olarak şu ana kadar herhangi bir toplantı dahi yapmadıklarını, bu gazetede yazılarının da             
yayımlanmadığını, sadece bir kez gönüllü genel yayın yönetmenliği yaptığı sırada          
yanılmıyorsa 5 Haziran 2016 tarihinde bir yazısının bu gazetede yayımlandığını, bu yazısında            
Özgür Gündemgazetesinin ülke için faydalı olabileceğine değindiğini, politik bir yazı          
olmadığını, atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği, 

Şüphelinin İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebi ile sevk          
edildiği, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 31/08/2016 tarih ve 2016/346 sorgu nolu kararı             
ile tutuklandığı anlaşılmıştır. 
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ŞÜPHELİ AYŞE NECMİYE ALPAY'IN ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİNDE       

YER ALAN KÖŞE YAZISI 
 
5 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan Ayşe            

Necmiye ALPAY tarafından kaleme alınan "KENDİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KENDİSİ        
YARATAN GAZETE"başlıklı ve yazı içeriğinde; "Özgür Gündem geleneği, kirli savaşın          
önde gelen kurbanlarından biri" şeklindeki beyan ile Özgür Gündem gazetesinin          
savunuculuğunu yaparak terör örgütünün yayın organı olarak hareket eden gazeteyi ve           
gazetenin geçmişini sahiplendiği, 

 
ŞÜPHELİ AYŞE NECMİYE ALPAY HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Yayın          

Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına            
hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 

 
6-ŞÜPHELİ FİLİZ KOÇALİ 

Özgür Gündem Gazetesi yayın Danışmanı Kurul Üyesi şüpheli Filiz KOÇALİ'nin          
tüm aramalara rağmen yakalanamadığı anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ FİLİZ KOÇALİ'NİN ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ VE       

GAZETEYE AİT İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN KÖŞE YAZILARI 
 
1 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alanFiliz           

KOÇALİ tarafından kaleme alınan "FETİHÇİLERE KARŞI YENİ YAŞAM İNŞASI"         
başlıklı ve yazı içeriğinde;"Ellerinde "Fatih'in torunları JÖH, PÖH" dövizini taşıyanların          
belki de gözleri yaşarmıştır, kim bilir? Üç boyutlu duygusal atmosfer ve duygusal bir ses!              
Hangi insan evladı dayanabilir?" şeklindeki beyanı ile operasyonlarda yer alan Emniyet           
güçlerinin aşağılandığı, 

14 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. Sayfasında yer alan Filiz            
KOÇALİ tarafından kaleme alınan "KOBANİ DÜŞTÜ DÜŞECEKTEN MİNBİÇ        
DÜŞTÜ DÜŞECEĞE" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Oysa Sayın Öcalan'ın bu stratejik           
hedefi, biricik gerçekçi hedeftir" şeklinde beyanda bulunarak PKK terör örgütü elebaşı olan            
A.ÖCALAN'ın stratejik hedefinin yapılması gereken bir hedefmiş gibi lanse edildiği, 

19 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında yer alan Filiz            
KOÇALİ tarafından kaleme alınan "ŞİMDİ 3. YOL ZAMANI" başlıklı yazı ve           
içeriğinde; Şüphelinin terörist elebaşına Sayın ÖCALAN şeklinde yorumda bulunarak         
elebaşına saygısını dile getirdiği anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ FİLİZ KOÇALİ HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Yayın          

Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına            
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hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 
 
7-ŞÜPHELİ RAGIP ZARAKOLU 
Özgür Gündem Gazetesi yayın Danışmanı Kurulu Üyesi şüpheli Ragıp         

ZARAKOLU'nun tüm aramalara rağmen yakalanamadığı anlaşılmıştır. 
 
ŞÜPHELİ RAGIP ZARAKOLU'NUN ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ VE       

GAZETEYE AİT İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN KÖŞE YAZILARI 
 
24 Mart 2014 tarihli Özgür Gündem Gazetesine ait internet sitesinde Ragıp           

ZARAKOLU tarafından kaleme alınan "BAŞKAN ÖCALAN'A MEKTUP" başlıklı        
köşe yazısı ve içeriğinde; "Belki odası bir gün, Barış Adası olarak anılacak, Mandela'nın             
adası gibi.." PKK terör örgüt elebaşı olan A.ÖCALAN'a Başkan nitelemesinin yapıldığı,           
Mandela ile kıyaslanarak demokratik bir yol izlediğini dile getirdiği, terör örgütü elabaşını            
övgü ve güzellemeler yaparak desteklediği, örgütün aleni bir şekilde propagandasını yaptığı, 

25 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan           
Ragıp ZARAKOLU tarafından kaleme alınan "AĞLA SEVGİLİ ÜLKEM" başlıklı ve          
yazı içeriğinde; "Ama Jandarma komutanlığı, Bolu Komando, Şırnak özel kuvvetler vb. gibi            
isimler geçmeye başlayınca, askerlerin soyunuk resimleri geçtikçe, hava kuvvetlerinin bomba          
sallamaları aklımdan geçtikçe... Bırakın 90'lı yılları, geçen yıldan bu yana Kürt kentlerinde            
yaşanan vahşet geçti aklımdan... Kandil'i bombalayan jetler şimdi TBMM'ye bomba          
sallıyordu. Kürt gençlerini acımasızca infaz edenler, şimdi öfke, kin ve korku ile birbirini             
vuruyordu." şeklindeki beyan ile dağ yerleşkelerinde bulunan teröristlere güvenlik güçlerinin          
yapmış olduğu operasyonların eleştirilerek emniyet güçlerinin Kürt gençlerini öldürdüğü         
algısının verildiği, yapılan operasyonların vahşet olarak adlandırıldığı, örgüt propagandasının         
yapıldığı anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ RAGIP ZARAKOLU HAKKINDAKİ TESPİT: 
Şüpheli Ragıp ZARAKOLU'nun yazmış olduğu yazı içeriklerinde PKK/KCK terör         

örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ve terör örgütü mensuplarını övdüğü, PKK/KCK terör           
örgütünü meşrulaştırmaya çalıştığı, ideolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir          
gazetede bilerek Yayın Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının dahi örgütün nihai            
amacını desteklediği, örgüt adına hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 

 
8-ŞÜPHELİ BİLGE (AYKUT) CONTEPE 

Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi şüpheli Bilge CONTEPE'nin          
tüm aramalara rağmen yakalanamadığı anlaşılmıştır. 

 
ŞÜPHELİ BİLGE (AYKUT) CONTEPE HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek Yayın          

Danışma Kurulu Üyesi olarak yer almasının örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına            
hareket ettiğinin kanıtı olduğu, 
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9-ŞÜPHELİ KEMAL SANCILI 
Özgür Gündem Gazetesi imtiyaz sahibi şüpheli Kemal SANCILI'nın tüm aramalara          

rağmen yakalanamadığı anlaşılmıştır. 
Şüphelinin ikametinde ele geçirilen; 
a) 2 adet çeşitli gazetelerden örgüt mensuplarına ait olan resim ve yazıların kesilerek             

dosya haline getirilmiş gazete küpürleri, 
b) 1 adet Kürdistan’da Demokratik Siyasetin Rolü Üzerine Duran KALKAN ibareli           

kitap, 
c) 1 adet Abdullah Öcalan “ Kürt sorununda demokratik Çözüm Bildirgesi” isimli            

kitap, 
d) 1 adet Anılarla Abdullah Öcalan “ Güneş’in safrasında -1- ibareli kitap, 
e) 1 adet Anılarla Abdullah Öcalan “ Güneş’in safrasında -2- ibareli kitap, 
f) 1 adet Abdullah Öcalan Barış Umudu isimli kitap ele geçirilmiştir. 
 
ŞÜPHELİ KEMAL SANCILI HAKKINDAKİ TESPİT 
İdeolojisi PKK/KCK terör örgütünün sözcüsü olan bir gazetede bilerek İmtiyaz          

Sahibi olarak yer almasının örgütün nihai amacını desteklediği, örgüt adına hareket ettiğinin            
kanıtı olduğu, 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ VE AMACI 

 
Özgür Gündem Gazetesi, Örgüt tarafından legal olarak yayınlanan ilk gazete haftalık           

olarak 1988’de Halk Gerçeği ismiyle yayınlandığı, Halk Gerçeği Gazetesi’nin kapanması ile           
Yeni Ülke Gazetesi’nin 1990’da çıkarıldığı, daha sonra 30 Mayıs 1992’de Özgür Gündem            
Gazetesinin yayın hayatına başladığı, 

Gazetede PKK ve KCK yöneticisi birçok militanın görüşlerine ve yazılarına yer           
verildiği, PKK'nın yönetim kadrosunda yer alan ve KCK Yürütme Konseyi üyesi           
Mustafa Karasu, "Hüseyin Ali" takma adıyla Özgür Gündem Gazetesi'nde köşe          
yazarlığı yaptığı, PKK kurucularından Muzaffer Ayata'nın yazar kadrosunda        
bulunduğu, KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran'ın            
Özgür Gündem gazetesinde beyanlarına yer verildiği ve bu gazetede köşe yazarlığı           
yaptığı, ayrıca, PKK'nın kurucu liderlerinden Abdullah Öcalan'ın 2012-2014 yılları         
arasında gazetede Ali Fırat kod ismiyle yazılarının yayınlandığı, dağ kırsalında bulunan           
örgüt mensubu Dilzar Dilok kod ismi ile Aysun ÇAMDALI'nın köşe yazılarının           
yayınlandığı, PKK yöneticilerinden Duran Kalkan-Mustafa Karasu, Cemil Bayık, Bahoz         
Erdal kod isimli Fehman Hüseyin, Rıza Altun'un beyanlarına yer verildiği anlaşılmıştır. 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİNDE YAPILAN ARAMADA; 
 
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Sokak No:15/2           

sayılı yerde bulunan ÖZGÜR GÜNDEM gazetesinde yapılan aramada; 
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PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait resim, 
Özgür Gündem Gazete Binası 3. katta yapılan aramada 
(1) adet Kürdistan Halk Kongresi Demokratik Kuruluş Belgeleri KONGRA/GEL         

isimli kitap, 
(1) adet Bir Savaşın Anatomisi Murat Karayılan isimli kitap 
(1) adet Kürdistan Komünist Partisi Dosyası Savunma isimli kitap 
(1) adet Abdullah Öcalan Mayıs Ayı Talimat ve Perspektifleri (Mayıs 1995) isimli            

kitap 
(1) adet 1838 Yazında Kürdistan isimli kitap 
(1) adet Abdullah Öcalan Kürt-Türk İlişkileri Üzerine isimli kitap 
(1) adet KADEK Kuruluş Kongresi isimli kitap 
(1) adet Haberlerin Ağında ÖCALAN isimli kitabın ele geçirildiği anlaşılmıştır. 
 

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ 
 

Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde        
Marksist/Leninist ideolojiyi referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına,        
propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler          
gerçekleştiren örgüt, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet         
eylemlerine yönelmiştir. 

Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem          
metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002’de KADEK,          
Kasım 2003’de KONGRA/GEL ve Mart 2005’de KKK şeklinde isim değişikliklerine giden           
örgüt, Mayıs 2007 yılından itibaren örgütün yeni yapılanmasının KCK olduğunu          
duyurmuştur. Bununla birlikte KCK yapılanması, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2011/30790          
No’lu kararı ile terör örgütü olarak tanımlanmıştır. 

Terör örgütü 2007 yılında kurulan KCK yapılanmasını aktif hale getirmek, öncelikli           
olarak (sözde) özerk, daha sonra konfederal ve bağımsız bir devlet kurma amacına yönelik             
planlamalar yapmış, bu planlamalar kapsamında parça örgütlenmelerini       
(Türkiye-Suriye-İran-Irak) aktive etmeye çalışarak ülkemizdeki parça örgütlenmesi olan        
Demokratik Toplum Konfederalizmi-Türkiye Örgütlenmesi olan KCK/TM yapılanmasının alt        
örgütlenmelerini oluşturmuş ve bu faaliyetler çerçevesinde (sözde) özerk bir yönetim tesis           
etmeye yönelik girişimlerini yoğunlaştırmıştır. 

Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları            
üzerinde birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurma” hedefinden asla sapmamış ve           
günümüze kadar bu hedefe bağlı farklı stratejilerle hareket etmiştir. 

 
KCK-İDEOLOJİK SİSTEMATİĞİ 

 
PKK/KCK terör örgütünün KCK örgütlenme sistematiği içerisinde KCK Yürütme         

yapılanması altında teşkil edilen Alan Merkezleri, örgütün en önemli icra organlarıdır.           
Kendilerince oluşturulan KCK sözleşmesinin 14. Maddesinde belirtilen Alan Merkezleri         
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içerisinde yer alan İdeolojik Alan Merkezi ile ilgili olarak sözleşmede ; 
“KCK Sözleşmesi Md.14/1-İdeolojik Alan Merkezi: Önderlik çizgisi temelinde        

gereken teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin yürütülmesinden, kadro ve halk eğitiminin           
sürdürülmesinden, kültür, sanat-edebiyat çalışmaların geliştirilmesinden,     
propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden sorumludur.      
Tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirip yürütmesinden sorumlu kurumdur. Görevlerini        
daha etkin ve başarılı yürütmek için kendini aşağıdaki komiteler biçiminde örgütler. 

a. Bilim-Aydınlanma Komitesi: Önderlik tarafından belirlenen felsefik-ideolojik       
hattın uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Tarihin ve toplum yaşamının her          
alanına ilişkin olarak farklı zeminlerde akademik örgütlülük temelinde yaygın ve derinlikli           
teorik-entelektüel çalışmalar yürütür. Temel ideolojik mücadele kurumudur. Bilimsel        
çalışmalar temelinde Kürdistan ve Ortadoğu aydınlanma hareketini geliştirir. KCK kadro ve           
çalışanlarının eğitimini yürütür ve halkın demokratik eğitimini teşvik eder.   

b. Kültür Komitesi: Edebiyat ve sanat çalışmalarını yürütmekle sorumludur. Kürt          
kültürünün ve azınlık kültürlerin geliştirilmesi ve toplumun kültürel eğitiminin ilerletilmesi          
faaliyetlerini yürütür. Kültür-sanat örgütlenmelerini geliştirir ve destekler.   

c. Basın Komitesi: 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, söz konusu ifadelerde BASIN KOMİTESİ yapılanmasına yer verildiği         
görülmüştür. 

İdeolojik alan merkezinin KCK örgütlenmesi içerisinde ki konumu hakkında         
sözleşmede belirtilen ifadelerde terör örgütünün “propaganda, ajitasyon çalışmalarının        
yürütülmesinden ve süreklileştirilmesinden” sorumlu olduğunun belirtildiği, bu       
kapsamda 14. Maddenin “c” fıkrasında Basın Komitesinin görevlerinin açıklandığı         
tespit edilmiştir. 

 
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ AÇISINDAN BASIN FAALİYETLERİNİN      

ÖNEMİ 
 
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 adlandırmış, 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        
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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. 

Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında PKK/KCK terör örgütünün kuruluşundan        
günümüze kadar basın-yayın faaliyetlerini örgütsel bir yapı altında şekillendirdiği, bu          
kapsamda 2001 yılında DAB örgütlenmesinin kurulduğu, 2003 yılında Basın-Yayın         
örgütlenmesinin YRD adı altında faaliyetlerini sürdürdüğü, 2005 yılında KKK Basın          
Komitesi/Konseyi-YRD olarak, 2007 yılında KCK örgütlenmesi bünyesinde de aynı şekilde          
Basın Komitesi-YRD şeklinde örgütlenme ve faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır. 2007          
yılından itibaren KCK örgütlenmesi bünyesinde KCK sözleşmesinde belirtildiği şekilde Basın          
Komitesi-YRD örgütlenmesinin Türkiye Parça Örgütlenmesinde faaliyetlerini KCK/TM       
sözleşmesinde belirtildiği şekilde sürdürdüğü, bununla birlikte basın-yayın örgütlenmesinin        
Kent Meclisleri bünyesinde de örgütlendiği, bu kapsamda Basın-Yayın örgütlenmesinin KCK          
çatı örgütlenmesinden Kent Meclislerine kadar hiyerarşik bir örgütlenme sistematiğine sahip          
olduğu değerlendirilmektedir. Basın Komitesi/YRD’nin dönemsel basın-yayın politikasının       
10. Kongre kararları doğrultusunda belirlendiği, yukarıda belirtilen bu kararlar kapsamında          
Basın Komitesinin örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü, ayrıca 10. Kongre belgelerinde Basın          
Komitesi/YRD’nin yaptığı konferanslara atıf yapılarak örgüt bağlantısının ortaya konulduğu         
anlaşılmış olup YRD’nin KCK örgütlenmesinin bir bileşeni olduğu tespit edilmiştir. 

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar        
incelendiğinde; 

Terör örgütünün basın yayında sözde 'Kürdistan'da durum’ adı altında TV'ye          
açıklama, basın-yayın faaliyetleri konusunda girişimleri ortak kullanarak güçlendirmek,        
basının örgüt olarak çok etkili bir mücadele aracı olarak görüldüğü, basın-yayın           
faaliyetleriyle, propaganda ve ajitasyon faaliyetlerini yürütme biçiminde katılımı sunacağı,         
kanalları geliştirecekleri, basını da harekete geçirecekleri,basının özel savaş kolu olarak          
görüldüğü, bu amaçla örgütün militan ölçülerini yükseltmeyi hedefledikleri, 

YRD/Basın Komitesinin KCK örgütlenmesinin bir organı olduğu; KCK üst         
yönetimi-KCK Yürütme Konseyi Başkanlığından aldıkları talimatları uyguladıkları ve bu         
kapsamda basın-yayın faaliyetlerini sürdürdükleri; KCK sözleşmesine hiyerarşik olarak bağlı         
hareket ettikleri, alınan kararların ve yrd sözleşmesinin uyumlu olmasının şart olarak           
görüldüğü; 

YRD/Basın Komitesinin teröristbaşı Öcalan’ı “Önder” olarak gördüğü ve onun         
talimatları doğrultusunda KCK yönetiminin oluşturduğu perpsektifi hayata geçirdiği;        
Yapılanma sitematiği açısından KCK YKB’ye bağlı İdeolojik Alan Merkezi içerisinde Basın           
Komtiesi olarak örgütlendiği, kendi örgütlenmesi içerisinde Konferans adı altında (sözde)          
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meclis tarzı bir yapı teşkil edildiği ve en üst organ olarak belirtildiği (söz konusu YRD               
Konferanslarının yapılanma içinde kurumsallaştırıldığı kararların burada alındığı); Basın        
Komitesi yapılanmasının YRD (Yekitiya Ragıhandina Demokratik-Demokratik Aydınlanma       
Birliği)’nin Yürütmesi/Yönetimi olarak tüm icrai faaliyetlerden sorumlu olduğu; Faaliyet         
alanlarının 7 sahada teşkil edildiği; Basın Akademisi adı altında basın-yayın okullarının           
oluşturulduğu; Üyelik sistemi ve bu sistemin temel esaslarını/disiplin hükümlerini belirleyen          
kuralların olduğu (Disiplin yönetmeliği); YRD’nin mali konularda tüm faaliyetlerini basın          
komitesinin yönettiği ve YKB’nin onayı alınarak mali faaliyetlerin yürütüldüğü anlaşılmıştır. 

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen        
dokümanlarda, şüpheli-tanık ifadelerinde ve örgütün basın konferansı toplantılarında terör         
örgütünün basın-yayın örgütlenmesinin üst yapılanmasının YRD örgütlenmesi olduğunun        
belirtildiği, söz konusu yapılanmanın başında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa          
KARASU’nun bulunduğu, YRD’nin yapısal olarak tüm basın-yayın örgütlenmelerinin üst         
örgütlenmesi olduğu, kendi örgütlenmesine ait bir sözleşmesinin bulunduğu, söz konusu          
sözleşmede; “YRD, Önderliğin felsefesi, ideoloji ve politik hattının halkımıza ve tüm halklara            
taşırılarak, devletçi ve iktidarcı anlayışa karşı alternatif bir sistem olarak demokratik-ekolojik           
ve cinsiyet özgürlükçü toplumun gerçekleşmesi için ideolojik mücadele ve yayın çizgisini           
esas alır. Yeni paradigmanın PKK ve PAJK’ta ifadesini bulan Önderlik çizgisi temelleri            
üzerinde, Koma Cıvakên Kurdistan sisteminin propaganda, ajitasyon ve aydınlanma gücü          
olarak kendini örgütler.” şeklinde ifadelerin yer aldığı, bu ifadeler kapsamında YRD’nin           
doğrudan KCK örgütlenmesinin bir parçası olduğu tespit edilmiştir. 

 
BASIN KONFERANSI-YRD Karar Alma Organı 
YRD sözleşmesinde Basın Konferansı yapılanması hakkında yer alan hususlar         

incelendiğinde; “YRD’nin en üst organı konferanstır. Konferans, iki yılda bir toplanır. Basın            
Konseyi’nin üçte ikisinin kararı ile konferans en fazla altı ay erkene alınabilir ya da              
ertelenebilir. Konferansta saha örgütleri, temsillerini yansıtacak düzeyde yer alır. Konferans          
öncesi tüm sahalarda yeterli düzeyde hazırlık çalışması yürütülür. Konferans geçmiş          
çalışmaları değerlendirerek ileriye dönük yayın politikalarını belirler. Tüm basın yayın          
örgütünü bağlayan kararlar alır ve dönemsel projeler oluşturur. YRD yönetimi Basın Komitesi            
ve konferans tarafından seçilen 13 üyenin toplamından oluşur.” şeklinde ifadelerin yer aldığı,            
bu ifadeler ve basın-yayın örgütlenmesi ile ilgili diğer dökümanlar ele alındığında Basın            
Konferansı yapılanmasının; YRD’nin en üst karar alma organı olduğu; konferans adı altında            
toplantılar gerçekleştirdiği; Konferanslarda saha örgütlenmelerinin durumlarının      
değerlendirildiği;İleriye dönük basın-yayın politikasını belirlediği; 

Basın Komitesi ve Konferansın seçtiği 13 kişinin yönetiminden teşkil edildiği,          
konferanslara İdeolojik Alan Sorumlusu Cemil Bayık’ın başkanlık ettiği, KCK Yürütme          
Konseyi Başkanı Murat KARAYILAN’ın da söz konusu konferansların açılışında yer aldığı;           
YRD Başkanı/sorumlusu olarak Mustafa Karasu’nun konferansın genel sorumlusu olduğu         
tespit edilmiştir. 

 
BASIN KOMİTESİ-YRD Üstyönetimi 
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KCK sözleşmesinde basın yayın örgütlenmesinin Basın Komitesi olarak belirtildiği,         
sözleşmede bu konunun; “Basın Komitesi: 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, KCK          
sözleşmesine bağlı olarak oluşturulan YRD sözleşmesinde Basın Komitesi ile ilgili hususlar           
ele alındığında; 

Basın Komitesinin doğrudan KCK İdeolojik Alan Merkezine bağlı olduğu; Mustafa          
Karasu’nun başkanlığında 13 kişilik bir yönetim kadrosunun olduğu; kendi bünyesinde Basın           
Komisyonu yapılanmasının bulunduğu, bu yapılanmanın Saha Örgütlenmelerini koordine        
ettiği, Gurbetelli Ersöz Basın Akademisi isimli basın yayın okulunu örgütlediği ve           
faaliyetlerini yönettiği, Saha örgütlenmelerinin/koordinasyonlarının iki aylık raporlarını aldığı        
ve gerekli talimatları ilettiği; 

Basın yayın örgütlenmesinin mali harcamalarını yöneten tek organ olduğu ve bu           
konuda KCK üst yönetiminin talimatlarını uyguladığı anlaşılmıştır. 

 
BASIN KONSEYİ-Koordinasyon Birimi 
YRD Sözleşmesinde Basın Konseyi biriminin görev ve sorumlulukları hakkında;         

“Tüm YRD çalışmaları Basın Konseyi tarafından koordine edilir. Basın konseyi Basın           
Komitesi ile beraber yedi saha koordinasyonundan oluşur, yılda bir kendi iç toplantısını            
yapar. Yıllık perspektiflerini belirler. Basın Konseyi, İdeolojik Alan Merkezine bağlı olan           
Basın Komitesi tarafından koordine edilir ve tüm YRD çalışmalarını yürütmekten          
sorumludur.” şeklinde ifadelerin yer aldığı, bu kapsaamda Basın Konseyinin Basın          
Komitesine bağlı bir örgütlenme olduğu ve saha örgütlenmelerini koordine ettiği          
anlaşılmaktadır. 

 
SAHA KOORDİNASYONLARI 
YRD Sözleşmesinde Saha Koordinasyonlarının görev ve faaliyetleri ile        

yapılanmasına ilişkin;“YRD çalışmaları işlevsellik ve KCK sistemine uygunluk açısından         
yedi temel saha biçiminde örgütlenir. Bu sahalar Kürdistan parçaları, Avrupa, BDT ve Basın             
Çalışma Merkezi alanlarıdır. Saha basın çalışmaları Saha Basın Konseyi tarafından örgütlenir           
ve yürütülür. Genel Basın Konseyinin yıllık toplantı sonuç perspektifleri doğrultusunda 4           
ayda bir kendi iç toplantılarını yapar ve toplantı sonuç raporunu YRD yönetimine sunar. Saha              
Basın Konseyleri konferansa seçilen ve o sahada bulunan YRD yönetim üyeleri ve diğer basın              
yayın kurum koordinasyonlarının toplamından oluşur ve Saha Basın Koordinasyonunu seçer.          
Saha Basın Koordinasyonları en fazla 7 kişiden oluşur. YRD konferansı tarafından seçilen            
üyeleri dışındakiler, o sahada bulunan ilgili basın yayın kurumlarının ortak koordinasyonları           
(Basın Konseyi)toplantısında seçilir. İlgili Saha Koordinasyonları İdeolojik Alan Çalışma         
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Merkezi tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak görevini yürütmeye başlar. Saha          
koordinasyonları işbölümüne göre çeşitli alt komisyon ve birimler örgütleyebilir. Saha          
Koordinasyonları ayda bir kendi iç toplantılarını yaparlar. Saha koordinasyonları raporlarını          
iki ayda bir düzenli olarak Basın Komitesi’ne sunarlar. Saha koordinasyonları Basın           
Komitesine bağlı çalışırken, temsilcileri aynı zamanda ilgili sahadaki demokratik-ekolojik         
toplum koordinasyonları içersinde yer alır. Diğer KCK örgüt ve çalışmalarıyla bütünlük           
içinde olur. YRD her sahada Önderlik çizgisini halka taşıyarak ve en geniş kitlelere ulaşacak              
düzeyde yayın kurum ve gereken organların oluşturulmasını hedefler. İlgili yayın, organ ve            
kurumlardaki çalışanlar, Basın Saha Koordinasyonları tarafından önerilen kendi kurum         
koordinasyonlarını onaylar.” şeklinde ifadelerin yer aldığı; 

YRD’nin örgütlenme alanlarının sözleşmede belirtildiği üzere yedi sahadan oluştuğu,         
bu alanların; Dağ Sahası; Avrupa Sahası; BDT (Rusya vd.) Sahası; Türkiye-Kuzey Kürdistan            
Sahası; Irak-Güney Kürdistan Sahası-Mahmur Kampı Basın Merkezi; Suriye-Batı Kürdistan         
Sahası; İran-Doğu Kürdistan Sahası şeklinde tasnif edildiği görülmüştür. 

YRD Sözleşmesinde belirtilen ifadeler kapsamında Saha Koordinasyonları ile ilgili         
olarak; 

Basın Komitesinin çalışmalarını koordine ettiği, yedi saha koordinasyonundan        
oluştuğu, her sahanın kendi içerisinde saha basın konseyi adı altında yönetimlerinin olduğu;            
saha koordinasyonlarının Basın Konseyinin koordinesinde yıllık toplantılar gerçekleştirdiği,        
saha çalışmalarının KCK çizgisinde hareket etmek zorunda olduğu anlaşılmıştır. 

 
BASIN KOMİTESİ/YRD İLE İLTİSAKLI OLUŞUMLAR 
Basın Komitesi/YRD çatısı altında alınan örgütsel kararlar doğrultusunda iltisaklı         

oluşumların oluşturulduğu, daha önceden faaliyet gösteren organların söz konusu yapılanma          
altındafaaliyetlerini sürdürdükleri bilinmektedir. Nitekim YRD Yönetmeliği 15. Maddede;        
iltisaklı oluşumları ve basın-yayın organları üzerinden yürüttüğü, YRD’nin kurum ve          
organları ideolojik yayınlar olarak dergiler, günlük ve haftalık gazeteler, görsel ve işitsel            
yayın organları, haber ajansları, İnternet yayıncılığı, basın ve yayınevleri, dağıtım örgütleri,           
ilan reklam ve prodüksiyon ajansları vb. kuruluşlardır. Ayrıca ihtiyaca göre saha           
koordinasyonlarının yada saha Basın Konseylerinin önerisi ve Basın Komitesinin onayıyla          
gerek duyulan kurumlaşmalara gidilir. Bu kurum ve organlar, özelliklerine göre işlevsel bir            
örgütlenmeye kavuşturularak etkin çalıştırılırlar. (YRD YÖNETMELİĞİ ÖRGÜT YAPISI        
MD.15) 

 
ÖRGÜTLE BAĞLANTILI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YAYINLAR 
PKK/KCK terör örgütünün genel basın-yayın faaliyetleri çerçevesinde basın        

komitesi altında ülkemiz ve yurtdışında çeşitli gazeteler kurdurduğu ve bu gazeteler vasıtası            
ile müzahir kitlelere yönelik örgütsel içerikli yayınlar yaptığı, örgütün basın faaliyetlerinde           
gazetelerin gerek örgütsel bir sembol olarak gerekse ideolojik anlamda önemli bir yere sahip             
olduğu bilinmektedir. Örgüt adına faaliyet gösteren gazetelere yönelik olarak uygulanan adli           
ve idari yaptırımlar neticesinde birçok gazetenin internet üzerinden veya farklı isimler altında            
yayınlarını sürdürme yoluna gittikleri görülmüştür. Çeşitli adlar altında terör örgütü adına           
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yayın yapan birçok gazete olmakla birlikte bu gazeteler arasında yurtiçinde Özgür Gündem            
gazetesinin öne çıktığı görülmüştür. 

Günümüzde çeşitli isimler altında (Özgür Gündem, Özgür Ülke, Yeni Politika.. .vb)           
çıkartılan günlük Türkçe aleyhine mahkemelerce verilen kapatma, toplatma durdurma.. .vb          
yaptırımlar sonucunda gazeteyi yine çeşitli isimlerle haftalık veya günlük (Güncel, Haftaya           
Bakış, Gerçek Demokrasi, Yedinci Gün, Alternatif, Gelecek… vb.) çıkarmaya devam          
etmektedir. 

Söz konusu gazetenin terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey          
yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan          
kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, yandaş kitlenin taleplerini bölge         
insanının genel görüşü gibi yansıttığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini “infaz” olarak           
verdiği, Türkiye aleyhine kamuoyu oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı          
görülmektedir. 

PKK/KCK terör örgütünü ve elebaşını övücü mahiyette haber, makale, slogan ve           
fotoğraflara yer verildiği, teröristbaşının, üst düzey örgüt mensuplarının, örgütün yurtdışı          
sorumlularının, örgütün görsel yayın organı ROJ TV çalışanlarının, köşe yazarı olarak           
yazılarının yayınlandığı, haberlerinin büyük kısmının Fırat Haber Ajansı kaynaklı olduğu,          
ayrıca terör örgütünün görsel yayın organı Nuçe TV’de ise söz konusu gazeteleri övücü             
nitelikte pek çok haber ve yoruma yer verildiği görülmüştür. 

Türkiye ve Türkiye sınırları dışında bulunan Kürt orijinli gençliğin örgüt saflarına           
kazandırılması, örgütlenmesi amacını taşımaktadır. Dolayısıyla, terör örgütünün gençlik        
yapılanmalarının yayın organı olduğu anlaşılmaktadır. 

Yapılan yayınlarla geniş kitlelerin sürdürülecek değişik propaganda yöntemleriyle        
ajite edilerek örgütlendirilmesi ve bunların kırsal kesime ulaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gazete, konuları itibariyle, gençlerin ilgisini çekebilecek niteliklere sahip, spor,         
folklor gibi hususların yanı sıra terör örgütünün sürdürmekte olduğu sözde gerilla savaşından            
kesitler sunmak suretiyle yayın politikasını kapatılıncaya kadar devam ettirmiştir. 

Yukarıda açıkça anlatıldığı üzere, kırsal alana katılmak için giden bir çok örgüt            
mensubunun alınan beyanlarından ve yapılan tespitlerden de anlaşılacağı üzere; PKK/KCK          
terör örgütünün ülkemiz içerisinde yaptığı bombalı, silahlı saldırılarında şehit olan güvenlik           
güçlerimiz ile ilgili yaptığı haberlerde “Amed de 5 asker HPG güçlerince öldürüldü”, “2             
HPG’li yaşamını yitirdi” “şehit HPG li için yârin kitlesel tören düzenlenecek” vb.            
şeklinde ölen terör örgütü mensuplarını övdükleri, şehit olan güvenlik güçlerine hakaret           
edildiği, terör örgütü tarafından yapılan kanlı eylemlerin meşru gösterildiği, alenen kırsalda           
bulunan örgüt mensupları ile iletişim kurarak yapılan hain saldırıları haklı bir saldırı olduğunu             
lanse edip bunu haber yaparak örgüt tabanını ayakta tutmaya çalıştıkları tespit edilmiştir. 

 
KİTLESEL EYLEMLERDE (SERHİLDAN-BAŞKALDIRI) BASININ ROLÜ 
Kitlesel eylemlerde basın rolüne değinmek gerekirse örgütün kuruluşundan beridir         

güdümünde yayın yapan TV, Radyo ve internet sitelerinden, örgütün üst düzey örgüt            
mensuplarının verdiği talimatlar ile başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz ile           
birlikte metropol şehirlerimizde, o günün önemine binaen kitlesel eylemler düzenlenmekte,          
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planlanan eylem/etkinliklerin terör örgütü mensupları ve örgüte müzahir şahıslarca provoke          
edilerek kitlesel eylemlere dönüştürülüp kaos ve infiale sebebiyet verildiği, ayrıca bahse konu            
eylemler esnasında terör örgütü üyelerince Güvenlik Güçlerine, kamu kurum ve kuruluşlarına           
ait binalara, İETT otobüslerine, bankalara ve banka ATM'lerine yönelik molotof kokteylli,           
havai fişekli, bombalı, silahlı, EYP'li (El Yapımı Patlayıcı) saldırı yapıldığı, yapılan bu            
eylemleri örgütün güdümünde yayın yapan TV, Radyo ve İnternet sitelerinden ülkemizde           
savaş algısı yaratıldığı, örgüte müzahir şahısların sokağa çıkmaları konusunda talimatlar          
verilerek, Serhildan (başkaldırı) eylemlerini organize ettikleri tespit edilmiştir. 

 
PROPAGANDA/KAMUOYU OLUŞTURMA 
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere terör örgütüne yardım ve yataklık yapan diğer            

ülkelerde örgüt üyeleri dernek, ofis, vakıf vb…. kurarak, buralarda sözde kürt           
vatandaşlarımızın soykırıma uğradıkları konusundakamuoyu oluşturdukları, dış ülkelerin       
meclislerinde kürtlerin imha/inkar edildiği yönünde propagandalar yapıldığı, örgüte yardım         
eden batılı ülkelerin basın yayın organlarında Türkiye aleyhine yayınlar yapılarak, kendi           
vatandaşlarına Kürt vatandaşlarımızın 2. sınıf vatandaş olduğunu, kürtlerin sözde kürdistan          
bölgesinde bir ülke kurmaları konusunda kamuoyu oluşturulmaya çalışıldığı, ülkemizde ise          
yukarıda açıklaması ayrıntılı bir şekilde yapılan örgüte ait TV, dergi, Gazete, Radyo, İnternet             
sitelerinden örgütün propagandasını yaparak, kürt vatandaşlarımız üzerinde kamuoyu        
oluşturulmaya çalışıldığı, yapılan bu propagandalar ile başta gençlerin beyinlerinin yıkanıp          
örgüte müzahir şahıs haline getirildiği tespit edilmiştir. 

 
TALİMAT AKTARIMI 
Basılı eser ve internet sitelerinin ön sayfalarda belirtilen örgüt mensuplarının          

ifadelerinde ve yapılan tespitlerde: Kitlesel eylemler öncesinde örgüte ait basın yayın           
organları aracılığı ile talimatlar verilmesi sonucunda kitlesel eylemler yapıldığı, aynı zamanda           
yine basın yayın organları aracılığı ile şifreli mesajlar gönderildiği, terörist başının avukatları            
ile görüşmesinin ardından görüşme notlarının Avrupa'da bulunan KCK terör örgütü          
mensupları tarafından bir süzgeçten geçirilerek Kandil'e akabinde yine buradan da gözden           
geçirilerek örgütün güdümünde yayın yapan basın organları aracılığı ile müzahir kitlelere           
gönderilip, alınan talimatlar doğrultusunda gerek şehir merkezinde gerekse kırsal alanda hain           
saldırılar yapıldığı bilinmektedir. 

Dolasıyla örgütün güdümünde yayın yapan basın organlarının talimat aktarımı         
konusunda aktif olarak rol aldığı tespit edilmiştir. 

 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME: 
PKK/KCK terör örgütünün Basın-Yayın faaliyetleri hakkında belirtilen hususlar göz         

önünde bulundurulduğunda, PKK/KCK terör örgütünün basın-yayın faaliyetlerinin KCK        
sözleşmesi çerçevesinde KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı bünyesinde İdeolojik Alan         
altında Basın Komitesi tarafından hayata geçirilmeye çalışıldığı, Basın Komitesinin doğrudan          
Kandil merkezli örgüt yönetimi/yöneticilerince örgütlendirildiği, YRD adı altında genel         
örgütlenmesinin olduğu ve başında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun          
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bulunduğu,Basın Komitesinin 7 sahada örgütlendiği, bunların; Dağ, Türkiye (Kuzey         
Kürdistan), Suriye (Batı Kürdistan), Irak (Güney Kürdistan)-Mahmur Kampı, İran (Doğu          
Kürdistan), Avrupa, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu, Rusya vd.) sahalarından oluştuğu,          
Basın Komitesinin 2 yılda bir konferans adı altında toplantılar yaparak bu alanda kararlar             
aldığı, söz konusu toplantıları KCK Yürütme Konseyi’nin koordine ettiği ve Basın Komitesi            
üyelerine talimatlar verildiği, Basın faaliyetlerinin ve örgütlenmesinin etkili şekilde devam          
edebilmesi ve örgüt çizgisinde sürdürülebilmesi adına örgütün Irak’ın kuzeyindeki         
kamplarında Basın-Yayın okullarının olduğu (Gurbeteli Ersöz Basın Akademisi); 

Basın yayın faaliyetlerinin örgütün en önemli gider kalemi olduğu, her dönem basın            
faaliyetlerinin maddi olarak desteklendiği, Basın yayın organlarının ideolojik eğitimde önemli          
misyonlarının bulunduğu, ayrıca kitlesel ve kırsal eylemlerin propaganda olarak ön plana           
çıkarılması ve eylem talimatları, olası operasyonlara ilişkin bilgilerin basın yoluyla ilgililere           
aktarıldığı; Ayrıca cezaevlerinde bulunan örgüt üyelerine eylem talimatlarının örgütün radyo          
organlarınca (Mezopotamya Radyosu vb.) aktarıldığı; 

Örgütün önemli günlerinde (15 Şubat, 21 Mart, 4 Nisan, 15 Ağustos, 27 Kasım vb.)              
basın yayın faaliyetlerinin müzahir kitleleri provoke ettiği, bölge halkını kışkırtmaya çalıştığı           
ve göç alan metropol illerde yaşanan provokatif olayları yönlendirdiği, Basın Komitesine           
bağlı olarak faaliyet yürüten ve örgütlenen yayın organlarından bazılarının; Türkiye’de:          
Azadiye Welat, Özgür Gündem, Özgür Halk, Dicle Haber Ajansı, Gün TV vb.; Avrupa’da;             
ANF (Fıratnews.com); ROJ TV; MMC TV; STERK TV; NEWROZ TV; Özgür Politika; Dağ             
Alanında; HPG-BİM vb.; 

Bu yayın organlarının KCK örgütlenmesi KCK Türkiye Meclisi ve Kent          
Meclisleri ile örgütsel bağının olduğu tespit edilmiştir. 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİNDE   

PKK/KCK/HPG/MLK-P/KONGRA-GEL TERÖR ÖRGÜTLERİNDE GÖREV ALAN     
ŞAHISLARA AİT BEYANLAR, KÖŞE YAZILARI VE FOTOĞRAFLARI 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ İLE ÖRGÜT MENSUPLARININ İRTİBATI 

 
ABDULLAH ÖCALAN KİMDİR? 
Abdullah Öcalan (4 Nisan 1949, Halfeti) veya zaman zaman kullanılan kısa adıyla            

Apo, PKK'nın kurucularından biri ve ilk lideri. 
1999 yılında Nairobi'de Kenya güvenlik birimlerince yakalanması sonrasında, 15         

Şubat 1999 günü Türk güvenlik görevlilerine teslim edilerek Türkiye'ye getirildi. 28 Nisan            
1999'da, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre vatana ihanet suçu gereğince hakkında            
idam cezası istendi. 29 Haziran 1999'da "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçuyla             
idama mahkûm edilse de, Avrupa Birliği uyum yasaları gereğince cezası ağırlaştırılmış           
müebbet hapse çevrildi. Halen İmralı Cezaevinde hükümlüdür. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI A.ÖCALAN'A AİT FOTOĞRAF VE       

BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ İNCELENMESİNDE; 
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25 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan "İMRALI            

İŞKENCESİ TEŞHİR EDİLMELİ" başlıklı yazı ve içeriği, 
17 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan "ZAFER            

ÖNDER APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜNDE" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı) 
20 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. sayfasında yer alan           

"SEFERBERLİK RUHUYLA MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM" başlıklı ve yazı içeriği,        
(A.Öcalan fotoğrafı ve Kongra-Gel üyesi eş başkanı Remzi KARTAL) 

25 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alan           
"ÖZGÜR İNSANLAR MÜZAKERE YÜRÜTEBİLİR" başlıklı yazı ve içeriği,        
(A.ÖCALAN) 

27 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alan           
"ORTADOĞU İÇİN ÖNEMLİ BİR AKTÖR" başlıklı yazı ve içeriği, 

6 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinde manşetten verilen Abdullah          
ÖCALAN'a ait fotoğrafın paylaşıldığı, Kürdistan-Özyönetim gibi ibarelere yer verildiği, 

9 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alan           
"BUGÜN DAHA ÇOK BİRLİĞE İHTİYAÇ VAR" başlıklı yazı ve içeriğinde KCK Adalet            
Divan Üyesi Evin ŞIRNAK'ın beyanlarına yer verildiği, 

25 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer          
alan"ÖCALAN İÇİN KESİNTİSİZ NÖBET" başlıklı yazı ve içeriği,(A.Öcalan fotoğrafı) 

24 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer alan"YARIN           
GEÇ OLABİLİR" şeklindeki haberde A.ÖCALAN fotoğrafı ve aynı sayfada         
"GÜLENCİLER DEĞİL YENİ ULUSALCILAR" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK Eşbaşkanı          
Cemil Bayık) 

27 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer alan           
"ÖCALAN İÇİN SEFERBERLİĞE" başlıklı ve yazı içeriği, 

29 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          
alan"İMRALI TECRİDİNE ULUSLARARASI ÇAĞRI" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan         
fotoğrafı) 

4 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer alan"TARİHİ           
UYARI" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı, KCK Genel Başkanlık Konseyi) 

8 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan"ZULÜM           
OLDUĞU SÜRECE KÜRTLER DİRENECEK" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı) 

23 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer          
alan"ERDOĞAN GERÇEĞİ DARBE GERÇEĞİDİR" başlığının sol taraftaki haberde KCK         
Eşbaşkanı Cemil BAYIK fotoğrafı ve beyanı, aynı sayfada "ATEŞLE OYNAMA" başlıklı           
haberde A.Öcalan fotoğrafı 

1-7 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer          
alan"EZİDİ KADINLARIN DİRENİŞİ BÜYÜYOR" başlıklı yazı ve içeriğinde; 

"Acılarını mücadele gerekçesi yaparak, özgürlük bayrağını dalgalandıranlar..." alt        
başlığı altında Abdullah ÖCALAN fotoğrafının şahısların ellerinde taşıyarak yürüyüş         
yaptıkları, 
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5 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer          
alan"FOTOĞRAFLA SUÇ İŞLEMEK!" başlıklı yazı ve içeriği, (Arka planda A.Öcalan          
fotoğrafı, sembol) 

14 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer alan"TARİHİ           
HAMLE" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı, sembol, KCK Yürütme Konseyi) 

15 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alan           
"AKP'NİN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI HAREMDİR" başlıklı yazı ve içeriği, 

"Kadına yönelik şiddete karşı değerlendirmelerde bulunan KCK'li kadınlar, 'AKP'nin         
kadına sunduğu özgürlük anlayışı haremdir. Yarın 'çok geç oldu' dememek için bugünde            
AKP'nin politikalarına 'dur' demek gerekiyor' vurgusu yaptı" şeklindeki beyan ile KCK           
Ekonomi Komitesi Çarçel Engizek, Haklar ve İnançlar Komitesi Delal Afşin ve Adalet            
Divanından Evin Şirnex'in fotoğraflarına ve beyanlarına yer verildiği, 

14 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında yer alan "KÜRT            
GENÇLERİNDEN KORKUYORLAR" başlıklı yazı ve içeriği, (KONGRA-GEL ÜYESİ) 

27 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 12. Sayfasında yer alan           
"ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZMİN GÜLEN YÜZÜYDÜ" başlıklı yazı ve içeriği, (MLK-P          
Üyesi) 

3 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer          
alan"ERDOĞAN ARTIK SIFIR NOKTASINDA" başlıklı yazı ve içeriği, (PKK Merkez          
Komitesi Üyesi Muzaffer AYATA) 

6 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer          
alan"BAYRAMDA DA TECRİT SÜRDÜ" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan         
fotoğrafı-Kürdistan-Özyönetim şeklinde beyanlar) 

9 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. Sayfasında yer alan"BUGÜN           
DAHA ÇOK BİRLİĞE İHTİYAÇ VAR" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK Adalet Divanı Üyesi             
Evin ŞİRNEX) 

16 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          
alan"MÜCADELE SEYRİNİ DEĞİŞTİRENLER ANILDILAR" başlıklı yazı ve içeriği,        
(A.Öcalan fotoğrafı) 

16 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          
alan"AVRUPA KURUMLARINA ÖCALAN ÇAĞRISI" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan         
fotoğrafı, KCK Adalet Divanı Üyesi Evin ŞİRNEX) 

17 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer          
alan"MÜCADELE YÜKSELTİLMELİ" başlıklı yazı ve içeriği, (Bayrak-KCK), aynı sayfada         
yer alan "ÖCALAN SÖYLEMİŞTİ" başlıklı haberde Abdullah ÖCALAN'a ait fotoğraf, 

19 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 9. sayfasında yer alan "KCK            
VE HBDH'DEN HALKLARA ÇAĞRI" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK Yürütme Konseyi           
Eşbaşkanlığı) 

21 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer          
alan"İMRALI'YA ACİL HEYET" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı) 

26 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer          
alan"KURTULUŞ YOLU İMRALI'DA" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı,         
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sembol) 
28 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer alan           

"İTTİFAK ZAMANI" başlıklı yazı ve içeriği, (Bayrak-KCK) 
29 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer          

alan"ULUSLARARASI ÖCALAN NÖBETİ" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı) 
3 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer alan"SONUÇ           

ALICI EYLEMLERE ÇAĞIRIYORUZ" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK Genel Başkanlık          
Konseyi Üyesi Elif Ronahi) 

15 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında yer alan"15           
AĞUSTOS KÜRTLERİN ÖLÜM FERMANINI YIRTTI" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK          
Yürütme Komitesi) ve aynı sayfada "KONGRA-GEL:SEFERBER OLMALIYIZ" başlıklı        
haber ve içeriği, (KONGRA-GEL örgütüne ait beyanlar) 

14 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer          
alan"KÜRDİSTAN DAĞLARINDA BİR DEMOKRASİ KAMPI:KONGRA GEL 10.       
GENEL KURULU" başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı, Kongra-Gel Genel          
Kurulu) 

 
MURAT KARAYILAN KİMDİR? 
Şanlıurfalı. PKK’ya 1979’da katıldı. Kod adı Cemal. Silahlı mücadelenin ön planda           

olmasını savunan Muhafazakâr kanadın lideri. Örgütteki en etkili isim. Avrupa’da yaşayan           
PKK Genel Başkanı ‘Behzat’ kod adlı Zübeyir Aydar ile birlikte hareket etmektedir. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ MURAT KARAYILAN'A AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
3 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. Sayfasında yer          

alan"ÖZGÜRÜLÜK EMEK MÜCADELESİDİR" başlıklı yazı ve içeriğinde; 
Murat Karayılan'ın fotoğrafına yer verilerek "Karayılan, Kürdistan'da Özgürlük        

Hareketi tarafından geliştirilen direniş, aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesi ve         
özgürleşmesi mücadelesidir." şeklinde beyanda bulunduğu, 

2 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer alan           
"KARAYILAN: ÖDEMELERİ GEREKEN HESABI ÖDEYECEKLER!" başlıklı yazı ve        
içeriği, (Murat KARAYILAN beyanı ve fotoğrafı) 

23 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 12. Sayfasında yer alan           
"KARAYILAN'DAN 10 AYLIK SAVAŞ BİLANÇOSU" başlıklı yazı ve içeriği,(Murat         
Karayılan) 

24 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. Sayfasında yer alan           
"ATANMIŞ BAŞBAKAN YALAN SÖYLÜYOR" başlıklı yazı ve içeriği,(Murat        
Karayılan) 

2 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 9. sayfasında yer          
alan"KARAYILAN: LİCE HALKI YENİLMEZ" başlıklı yazı ve içeriği, (M.Karayılan) 
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14 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. Sayfasında yer          
alan"ÖLÜMSÜZLER HAREKETİ" başlıklı yazı ve içeriği, (Murat Karayılan ve Bahoz          
ERDAL fotoğrafı ve beyanları) 

14 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında Murat          
KARAYILAN ve Bahoz ERDAL'ın fotoğrafına yer verilerek "KARAYILAN: DEVLET         
KAYIPLARINI GİZLEMEK İÇİN..." başlıklı haber ve içeriği, 

 
CEMİL BAYIK KİMDİR? 
1951 Elazığ-Hazar doğumlu. PKK’nın 18 kurucusundan biri. Örgütün askeri kanadı          

ARGK’nın başında ve İran bağlantılarını sağlıyor. PKK’nın iki numaralı ismi. Kod adı            
‘Cuma’. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ CEMİL BAYIK'A AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
13 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan"KİM           

PKK'YI BİTİRMEK İSTEMİŞSE, KENDİSİ BİTMİŞTİR!" başlıklı yazı ve içeriği, 
10 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alan           

"KÜRTLERLE SAVAŞAN TÜRK DÜŞMANIDIR" başlıklı yazı ve içeriğinde; 
"KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Yeni Özgür Politika ve Azadiya           

Welat gazetelerine yazdığı Kürtçe makalede, "Türk vatanını ve Türkiye'yi tehlikeye sokan           
mevcut zihniyet, politika ve iktidardır" diyerek "Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı, Türklerin            
bu coğrafyada var olmasının ve Türkiye'yi vatan yapmasının kanununu anlamamıştır" diye           
kaydetti" şeklindeki haberde Cemil BAYIK'ın beyanlarına yer verildiği, 

12 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 12. sayfasında yer alan           
"BAYIK: DÜĞÜM ROJAVA'DA ÇÖZÜLECEK" başlıklı yazı ve içeriği, 

17 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alan           
"DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM" başlıklı yazı ve içeriği, 

19 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. Sayfasında yer alan           
"KÜRTLERİN ORTAK DİPLOMASİSİ OLMALI" başlıklı yazı ve içeriği, 

25 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan "KENDİ            
SONLARINI HAZIRLIYORLAR" başlıklı ve yazı içeriği, 

29 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. Sayfasında yer alan "KİMSE            
KAYBEDEN ATA OYNAMASIN" başlıklı yazı ve içeriği, 

23 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer          
alan"ERDOĞAN GERÇEĞİ DARBELER GERÇEĞİDİR" başlıklı yazı ve içeriği, 

24 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. Sayfasında yer          
alan"DİKTATÖRLÜĞE KARŞI GÜCÜNÜZÜ BİRLEŞTİRİN" başlıklı yazı ve içeriği, 

15 Ağustos 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında yer          
alan"EVRENSEL DEVRİM GERÇEKLEŞTİRİYORUZ" başlıklı yazı ve içeriği, (Cemil        
BAYIK'ın beraberinde Kongra-Gel 10. Genel kurul toplantısı kapanış konuşmasına ait          
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görüntü ve örgüt üyelerine ait fotoğraf) 
 
RIZA ALTUN KİMDİR? 
Adıyamanlı. Örgüte 1978 yılında katıldı. Başkanlık konseyi üyesi. Avrupa         

sorumlularından ve örgütün para kasası olarak biliniyor. 
 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ RIZA ALTUN'A AİT FOTOĞRAF        

VE BEYANIN BULUNDUĞU GAZETE NÜSHASININ İNCELENMESİNDE; 
 
8 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          

alan"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY KÜRTLERİN İNKARI" başlıklı yazı ve içeriği, (KCK          
Yürütme Konseyi Üyesi Rıza ALTUN) 

 
BAHOZ ERDAL KOD İSİMLİ FEHMAN HÜSEYİN KİMDİR? 
(asıl adı: Fehman Hüseyin), (d. 1969), PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri olan            

Suriyeli militan. Şam'da tıp eğitimi aldı. Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından Murat           
Karayılan ve Cemil Bayık'la birlikte örgüt yapılanmalarında yönetici konuma yükseldi. 2004           
ve 2009 yılları arasında örgütün askeri kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin başına geçti.             
Açıkça bir beyan bulunmasa da Kürdistan Özgürlük Şahinleri adlı grubun da yöneticiliğini            
yaptığı konusunda çeşitli iddialar bulunmaktadır. 

28 Ekim 2015'den beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından         
yayımlanan "En çok aranan teröristler" listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ FEHMAN HÜSEYİN'E AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
11 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinde manşetten verilen "AKP          

HÜKÜMETİ VE MEDYASININ 'BAHOZ ERDAL ÖLDÜRÜLDÜ' YALANI, SAVAŞ        
GERÇEĞİNİ ÖRTMEK İÇİN Mİ?" başlığı altında YALANLAR bölümünde Bahoz         
ERDAL'ın fotoğrafının paylaşıldığı, 

 
14 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. Sayfasında yer          

alan"BAHOZ ERDAL: GÖREVİMİN BAŞINDAYIM" başlıklı yazı ve içeriğinde;        
Bahoz ERDAL fotoğrafına yer verilerek "şehit de olabiliriz", "yerimi AKP'ye söylemek           
zorunda mıyım" şeklindeki beyanlar ile Bahoz ERDAL'ın beyanlarına yer verildiği, 

 
DURAN KALKAN KİMDİR? 
Adil BAYRAM rumuzlu Duran KALKAN, PKK'nın yaşayan beş kurucusundan biri          

ve örgütün üst düzey yöneticilerinden olan militan. Günümüzde Kürdistan Topluluklar Birliği           
(KCK) Yürütme Kurulu üyesidir. 28 Ekim 2015'den bu yana Türkiye Cumhuriyeti İçişleri            
Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde          
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yer almaktadır. 
 
 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ DURAN KALKAN'A AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
6 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer alan "KALKAN:            

HİÇBİR ŞEY AKP'Yİ YIKILMAKTAN KURTARAMAYACAKTIR" başlıklı ve yazı        
içeriği, 

10 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer alan           
"AHMET DAVUTOĞLU HAZİRAN'I GÖREMEDİ TAYYİP ERDOĞAN KASIM'I       
GÖREMEYECEK" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Duran Kalkan ile soru-cevap şeklinde          
röportaj yapıldığı "Halk bu konuda duyarlı olmalı ve mücadele etmelidir. Önder Apo'da            
"Benim durumum, Kürt halkının durumudur, siyasi mücadelenin kendisidir" dedi. Bu          
bakımdan halk bilmeli ki, Önder Apo'nun özgürlüğünü istemek ve Önder Apo'yu savunmak            
demek, AKP'nin faşist ve soykırımcı politikalarına karşı Kürdistan'ın ve Kürt halkının           
özgürlüğü için daha aktif ve etkili mücadele etmek demektir." şeklinde beyanın yer aldığı, 

11 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 12. sayfasında yer alan           
"KALKAN: HALK MECLİSİ DOLDURMALI" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Duran         
KALKAN'a soru yöneltildiği ve yazı içeriğinde; PKK her zaman demokratik siyasetten yana            
oldu. Demokratik siyasetin önü açılsaydı, belki hiçbir zaman şiddete başvurmazdı. Önder Apo            
net söyledi: ''18 Mayıs 1977 Katliamı olmasaydı, PKK'nin silahlı direnişe yönelip           
yönelmeyeceği daha o zamandan belli değildi' şeklinde açıklamalarda bulunduğu ve          
fotoğrafına yer verildiği, 

15 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          
alan"TÜRKİYE TOPLUMU ERDOĞAN'A 'DUR' DEMELİ" başlıklı yazı ve içeriği, 

23 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alan"ÇÖZÜM           
SÜRECİNİN İMZALI BELGELERİ ELİMİZDE VAR" başlıklı yazı ve içeriği, 

23 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer          
alan"TARİHİ HAMLE" başlıklı yazı ve içeriği, "KCK Yürütme Konseyi'nin açıklaması: "           
Önder Apo'ya yaklaşım Kürt halkına yaklaşımdır. Kürdistan'daki direniş AKP'yi çöküşe          
götürüyor. Gerilla tarihi bir hamle başlatacak. AKP faşizmi, tüm demokratik, devrimci güçler            
ve Kürt halkının ortak mücadelesiyle 2016'da kesin yenilgiye uğratılacak." şeklindeki haberde           
A.Öcalan fotoğrafı, sembol, KCK Yürütme Konseyine ait açıklamaların yer aldığı, 

24 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. Sayfasında yer alan"DİZ           
ÇÖKTÜREMEDİLER DİZ ÇÖKTÜLER" başlıklı yazı ve içeriği, 

28 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 1. sayfasında yer alan"ACİLEN           
DEMOKRASİ BLOKU KURMALIYIZ" başlıklı ve yazı içeriği, (Duran        
KALKAN-A.Öcalan fotoğrafı) 

28 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer alan           
"ÇÖZÜM ANAHTARI İMRALI'DADIR" başlıklı ve yazı içeriği, 
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HÜSEYİN ALİ KOD İSİMLİ MUSTAFA KARASU KİMDİR? 
Hüseyin ALİ rumuzlu Mustafa KARASU, PKK'nın üst düzey yöneticilerinden biri          

olanmilitan. Avareş (Karasu) ve Hüseyin Ali kod adlarını kullanmaktadır. 28 Ekim 2015'den            
beri, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "en çok aranan teröristler"           
listesinin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. 

 
 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ MUSTAFA KARASU'YA AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
3 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin ALİ             

tarafından kaleme alınan "AKP SAVAŞIN ALTINDA KALACAKTIR" başlıklı ve yazı          
içeriği, 

6 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin ALİ             
tarafından kaleme alınan "UNUTULMAYACAKLAR" başlıklı ve yazı içeriği, 

10 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "SİSTEM SORUNU MU, DEMOKRATİKLEŞME        
SORUNLARI MI?" başlıklı yazı ve içeriği, 

13 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "IŞİD VE MÜLTECİLER BİR PAZARLIK VE ŞANTAJ"           
başlıklı yazı ve içeriği, 

17 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alanve           
Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "İBRAHİMLER VE HAKİLER        
YENİLMEZDİR" başlıklı yazı ve içeriğinde; "PKK anlaşılmak istenirken, incelenirken,         
araştırılırken şehitlere verdiği anlam üzerinde özellikle durmak gerekir." devamında "Kürt          
Halk Önderi her fırsatta "Ben bu şehitlerin komutasında mücadele eden, onların özlemlerini            
başarıya götürmek isteyen bir militanım" diyerek şehitlere verdiği anlam ve kendi konumunu            
tüm açıklığıyla ifade etmiştir." 

20 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "TEROLAR DİRENİŞİNİ YAYGINLAŞTIRMAK" başlıklı        
yazı ve içeriği, 

24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer alan           
Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "AKP FAŞİZMİNİN BİR AYLIK CANI          
VARDIR" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Kürt Halk Önderi ve Özgürlük ve Özgürlük            
Hareketi AKP'nin gerçek yüzünün ne olduğunu netleştirmek için çatışmasızlık sağladı, siyasi           
çözüm için şans tanıdı" 

31 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan           
Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "VUR KURTULCU RECEP" başlıklı yazı ve           
içeriğinde; "Gerilla hamlesi her gün yükselip gelişerek AKP'nin iktidarını sarsmıştır" ve           
devamında; "PKK AKP'ye şimdiye kadar şans tanıdığı için hükümette kaldı. PKK ile savaşa             
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giren AKP ise gidicidir.", 
3 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alanHüseyin           

ALİ tarafından kaleme alınan "KOBANE EFRİN'LE BULUŞUYOR" başlıklı ve yazı içeriği, 
7 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin            

ALİ "AKP DAHA FAZLA ASKER, DAHA FAZLA POLİS ÖLECEK DEMEKTİR" başlıklı           
ve yazı içeriği, 

10 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. Sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "7 HAZİRAN RUHU" başlıklı yazı ve içeriği, 

14 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. Sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan"AKP FAŞİZMİNE KARŞI SADECE MÜCADELE EDİLİR"         
başlıklı yazı ve içeriği, 

21 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. Sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "ŞİMDİ DE OKMEYDANI VE TUZLUÇAYIR         
HEDEFTEDİR" başlıklı yazı ve içeriği, 

 
24 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. Sayfasında yer alan           

Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "KENDİ MEZARLARINI KAZANLAR"        
başlıklı yazı ve içeriğinde; "Demek kine PKK bitirilmiş, ne de Kürt halkının özgürlük             
mücadelesi!", 

28 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "KÜRT SOYKIRIMI" başlıklı yazı ve içeriği, 

1 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alanHüseyin           
ALİ tarafından kaleme alınan "KÜRT DÜŞMANLIĞINDAKİ ORTAKLIĞIN SONUÇLARI"        
başlıklı yazı ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafı, sembol) 

5 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 8. Sayfasında yer alan; Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "TÜRKİYE DİBE VURMUŞTUR" başlıklı yazı ve içeriği, 

8 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. Sayfasında yer alan           
Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "SOYKIRIMCI İL SİSTEMİ" başlıklı yazı ve           
içeriğinde; "Kürdistan'da ilçelerin il yapılması her zaman soykırım amaçlı olmuştur. Bu karar            
ve yönelimlerde iyi niyet aranmamalıdır. Gever ve Cizre'nin il yapılmak istenmesi, kesinlikle            
buralara yapılan saldırının yeni boyutlara taşınmasıdır. Baskı ve zulmün kurumlaştırılması ve           
kalıcılaştırılması amaçlanmaktadır. Buraları il yapılırken Şırnak ve Hakkari ise gerillaya karşı           
yürütülen saldırıların karargahı olmaya devam edecektir.", 

15 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. sayfasında yer alan Hüseyin            
ALİ tarafından kaleme alınan "IŞİD DOSTLUĞU DÜŞMAN FAZLALAŞTIRMIŞTIR"        
başlıklı yazı ve içeriği, 

19 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 5. Sayfasında yer alan           
Hüseyin ALİ tarafından kaleme alınan "ROJAVA DEVRİMİ 20 YILDIR         
GERÇEKLEŞEN BİR DEVRİMDİR" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Kürt Halk Önderi          
Rojava'da devrim düşüncelerinin temelini ilkin Kobani'de atmıştır." şeklinde beyanda         
bulunulduğu, 

20 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 9. sayfasında yer          
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alan"TÜRKİYE'Yİ IŞİD'LEŞTİRİYORLAR" başlıklı ve yazı içeriği, (KCK Yürütme        
Konseyi Üyesi Mustafa Karasu beyanı) 

29 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 7. sayfasında yer alanHüseyin           
ALİ tarafından kaleme alınan"AKP HEGEMONYASINA HİZMET ETMEK" başlıklı ve yazı          
içeriği, 

 
BESE HOZAT KOD İSİMLİ HÜLYA ORAN KİMDİR? 
Bese HOZAT kod adı ile Hülya ORAN, PKK'nın en üst düzeydeki kadın lideri ve              

Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) Yürütme Konseyi'nin Cemil Bayık ile birlikte sözde eş            
başkanı. 28 Ekim 2015'den beri Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan           
"en çok aranan teröristler listesi"'nin kırmızı kategorisinde yer almaktadır. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ BESE HOZAT'A AİT FOTOĞRAF        

VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ İNCELENMESİNDE; 
 
11 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 10. sayfasında yer          

alan"DEMOKRATİK GÜÇLER DİRENİŞE HAZIR OLSUN" başlıklı yazı ve        
içeriğinde; "Kürt halkının direnişiyle CPT'nin İmralı'ya yaptığı ziyaretin sonuçlarını         
kamuoyuna açıklaması açıklaması gerektiğini belirten KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı         
Hozat, demokratik güçlere yeni direniş sürecine hazır olma çağrısı yaptı. Türkiye'yi,           
Erdoğan'ın başında bulunduğu özel harp dairesinin yönettiğini belirten Hozat, erken seçim           
uyarısında bulundu.", 

5 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 6. sayfasında yer alan           
"ULUSAL BİRLİK ÖZGÜRLEŞTİRİR" başlıklı ve yazı içeriğinde;"Kürt ulusal        
birliğinin önemine dikkat çeken KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, Kürtlerin           
soykırım kıskacına alınmasına en çok KDP'nin destek verdiğini belirterek, bunun kabul           
edilemeyeceğini, bir an önce 'Ulusal Kongre' yoluyla birliğin sağlanması gerektiğini söyledi."           
şeklindeki beyan ile Bese Hozat'ın fotoğrafının yer aldığı, 

20 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. sayfasında yer alan "AKP            
İLE KDP SIKIŞMIŞLIKLARINI GİZLİYOR?" başlıklı yazı ve içeriği, 

 
MUZAFFER AYATA KİMDİR? 
(1 Ocak 1956 Şanlıurfa, Siverek ilçesi, Tezharap/Üstüntaş köyü), günümüzde         

Almanya'da yaşayan PKK yöneticisi. Türkiye Ayata'nın iadesini talep ettiyse de, Almanya           
makamlarınca reddedilmiştir. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE YÖNETİCİSİ MUZAFFER AYATA'YA AİT       

FOTOĞRAF VE BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ      
İNCELENMESİNDE; 

 
9 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan Muzaffer            

AYATA tarafından kaleme alınan "SINIR TANIMAYAN PSİKOLOJİK SAVAŞ" başlıklı         
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yazı ve içeriği, 
15 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan Muzaffer            

AYATA tarafından kaleme alınan HİTLER'İ AŞAN BİR FAŞİZM TASARLANIYOR!"         
başlıklı yazı ve içeriği, 

21 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan           
Muzaffer AYATA tarafından kaleme alınan "YENİ TÜRKİYE'NİN DERİN        
MİLLİYETÇİ CEPHESİ" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Erdoğan savaşın görünür sözcüsü          
ve koordinatörü olarak önde oldu. Buna daha başından beri Bahçeli dahil olmuştu. Erdoğan             
milli iktidar, milli muhalefet olmalı diyerek Türk işi bir faşizmin, savaş oligarşisinin tanımını             
yaptı. Bu cepheye rağmen işler istediği gibi gitmedi. PKK'yi ve gerilla güçlerini ezemedi,             
geriletemedi."şeklinde beyanda bulunulduğu, 

4 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. sayfasında yer alan           
Muzaffer AYATA tarafından kaleme alınan "DAĞDAN GELEN BAĞDAKİNİ        
KOVUYOR!" başlıklı ve yazı içeriğinde;"Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,        
düzenlediği son miting ve toplantılarında PKK'yi ve gerilla güçlerini kastederek "silahlarını           
betona gömecekler, koordinatlarını da verecekler, sınırlarımızı da terk edecekler" demektedir.          
Bilmeyen de Kürtler, PKK başka bir ülkeden gelmiş de Erdoğan'ın vatanına çadır açmış             
sanacak!" şeklindeki yazı ve içeriği, 

11 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 14. Sayfasında yer alan           
Muzaffer AYATA tarafından kaleme alınan "AKP, TÜRKEŞ, MHP İTTİFAKI VE AKP'Lİ           
KÜRTLER!" başlıklı yazı ve içeriği, 

27 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 11. Sayfasında yer alan           
Muzaffer AYATA tarafından kaleme alınan "K.KILIÇDAROĞLU VE EYALET SİSTEMİ"         
başlıklı yazı ve içeriği, 

 
DİLZAR DİLOKKOD İSMİ İLE AYSUN ÇAMDALI KİMDİR? 
Hakkında yakalama kararı olan dağ kırsalında bulunan örgüt mensubu. 
 
 
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU AYSUN ÇAMDALI'NA AİT FOTOĞRAF VE        

BEYANININ BULUNDUĞU GAZETE NÜSHALARININ İNCELENMESİNDE; 
 
23 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alan Dilzar            

DİLOK tarafından kaleme alınan "YOLDAYIZ VE SON ANA KADAR YOLDA          
OLACAĞIZ" başlıklı yazı ve içeriği, 

3 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alan Dilzar            
DİLOK tarafından kaleme alınan "İKTİDAR, HERKESİN İÇİNE BİR KAYYUM         
ATAMAKTIR" başlıklı ve yazı içeriğinde; Türkiye toplumlarına yönelik saldırıların         
mühendisliği Kürdistan kentlerinde yapılmaktadır. Kürdistan'da yürütülen saldırılar, kentlerin        
yıkılması ve her gün sürdürülen katliamlar başka bir gezegenden ulaşan görüntülermiş gibi            
izletilmektedir Türkiye toplumuna. Bir de bu yolla Türkiye toplumuna içinde bulunulan           
konum kabullendirilmeye çalışılmaktadır.", 
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6 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alanDilzar           
DİLOK "LOLOLAR VE ZOZOLAR ÇIKMAZINDA AKP" başlıklı ve yazı içeriğinde,          
"İşte Önder Abdullah Öcalan öncülüğünde başarılan budur" ve devamında "Ve yarın           
Cizre'nin, Sur ve Nusaybin'in direniş ruhunu oluşturan onur şehitlerimiz konuşacak ve           
seslerini herkese duyuracaklar.", 

13 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alan           
"SUR'DA GÜNEŞE KUCAK AÇANLARA, NUCAN'A..." başlıklı yazı ve içeriğinde;         
"Sur Direniş Şehitlerinden Nucan Malatya (Sonay Engin) Arkadaşın Anısına" ve "Nucan           
Yoldaş", 

21 Haziran 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesinin 2. sayfasında yer alan Dilzar            
DİLOK tarafından kaleme alınan "KARA BÜYÜ MÜ, BÜYÜLÜ YAŞAM MI?" başlıklı yazı            
ve içeriği, 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ BINEVŞ EKİ 

 
2 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi BINEVŞ ekinin 10. sayfasında yer            

alan"TÜM ZAMANLARIN RUHUDUR GERİLLA" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Tanrıça         
analarımız ahlaki ve politik toplumu bu dağların eteklerinde geliştirdiler. İlk özgürlük           
tohumları burada filizlendi, ilk özgürlük türküsü burada dillendirildi ve özgür yaşam           
buralarda yaşandı. Şimdi anaya dönüş hareketi olarak demokratik, ekolojik ve kadın           
özgürlükçü paradigmamızla özgürlüğü bu mekanlarda ilmek ilmek örüyoruz." ve         
devamındaki 11. sayfada; "Gerilla emekçi olduğu kadar romantiktir de", "İlk özgürlük           
tohumu dağlarda" başlık ve yazı içeriklerinde; 

23 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi BINEVŞ eki 4. ve 5. sayfalarında             
yer alan "ANNELER ÇOCUKLARINI İSTİSMARCILARDAN KORUMALI" başlıklı       
yazı ve içeriğinde; KCK Divan Üyesi Avaşin Efrin ve KCK Adalet Divanı Sözcüsü Revan              
KOBANE isimli şahısların beyanlarına yer verilerek, "Çocuklar üzerinden topluma yön          
veriliyor" ve "Tüm anneler ayağa kalkmalı" başlıklarına yer verildiği, 

18-24 Mayıs 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi BINEVŞ eki 6. sayfalarında           
yer alan "YPJ KOMUTANI ROLEDA SAMURAY: 'KADIN DEVRİMİ GÜL         
DEVRİMİDİR' DİYEREK ÖRGÜTLENDİK" başlıklı yazı ve içeriğinde; "Halkların        
kadın öncülüğünde gerçekleştirdiği Rojava Devrimi'nin beşinci yılına girerken YPJ'nin         
örgütlenme sürecini değerlendiren Tabur Komutanı Roleda Samuray, Kürt Halk Önderi          
Abdullah Öcalan'ın 'Kadın devrimi gül devrimidir' belirlemesine atıfta bulunarak , 'Kadının           
dikenleri, meşru savunma hakkıydı. Bu bizim askeri boyutumuz oldu. YPJ de ideolojiye            
dayanarak örgütlendi' dedi.'" 

25-31 Temmuz 2016 tarihli Özgür Gündem Gazetesi BINEVŞ ekinin 3.          
sayfasında yer alan"KADIN: ÖZGÜRLEŞTİKÇE ÖZGÜRLEŞTİREN!" başlıklı yazı       
ve içeriği, (A.Öcalan fotoğrafına yer verilerek"Sayın Öcalan'ın kadınlarla ilgili olarak 'Belki           
de kendileri için millet olmamış en eski sömürge halkı demek en doğrusudur' yorumunda             
vurguladığı bu sömürü sistemini ortadan kaldırmak, bu mücadelenin en önemli hedefi olmalı.            
Madem ki, en eski sömürge halkı kadınlardır; o halde kadın özgürlük mücadelesi, tüm             
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halkların özgürlük mücadelesini yürütürkenbizlerin başat mücadelemiz olacaktır' " şeklindeki         
beyanlara yer verildiği görülmüştür. 

 
ÖZGÜR GÜNDEM GAZETESİ BINEVŞ EKİNE AİT TESPİTLER 
 
Özgür Gündem Gazetesinin ekinde bulunan Bınevş'te; PKK/KCK terör örgütü         

ele başına ait fotoğrafların paylaşıldığı, gerilla denilen bayan şahısların         
kamuflaj-terörist kıyafetli fotoğraflarının paylaşılarak kadın ve anne dergisi gibi         
gösterilen BINEVŞ'de yorumlarına yer verildiği, Anne ve çocukların ön plana atılarak           
KCK'li üyelerin yorumlarına yer verildiği, Abdullah ÖCALAN'ın beyanlarına yer         
verilerek simgesel olarak kadın ruhundan, incelikten ve çocuklardan dem vurularak          
kadın, anne ve çocuklara yönelik bir ek imajının verilmeye çalışıldığı, ancak bunun            
altında örgütün aleni bir şekilde propagandasının yapıldığı görülmüştür. 

 
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI VE ÖRGÜT MENSUPLARINA YER       

VERİLEREK GAZETEDE VERİLEN İMAJ HAKKINDA DEĞERLENDİRME 
 
Özgür Gündem Gazetenin terör örgütünün sözcülüğünü yaptığı, örgütün üst düzey          

yöneticilerinin açıklamalarını manşetten verdiği, terör örgütü ve teröristbaşı lehine başlatılan          
kampanyaların yandaş kitleye duyurulmasını sağladığı, yandaş kitlenin taleplerini bölge         
insanının genel görüşü gibi yansıttığı, örgüt elemanlarının ölüm haberlerini “infaz” olarak           
verdiği, şehit olan güvenlik güçlerimize hakaret edildiği, Türkiye aleyhine kamuoyu          
oluşturacak her türlü asılsız haberleri yayınladığı, terör örgütü tarafından yapılan kanlı           
eylemlerin meşru gösterildiği, alenen kırsalda bulunan örgüt mensupları ile iletişim kurarak           
yapılan hain saldırıları haklı bir saldırı olduğunu lanse edip bunu haber yaparak örgüt tabanını              
ayakta tutmaya çalıştığı, örgütün kendi kitlesine bildirmek istediği talimatları yayınladığı,          
Kürt kökenli vatandaşlarımız üzerinde sözde imha/inkar politikaları ile işkence uygulandığını          
lanse ettiği, halkı kin ve isyana teşvik ettiği, Basın yolu aracılığı ile terör örgütünün              
propagandasını yaptığı, dolasıyla adı geçen gazete ve bu gazeteye bağlı internet sitesinin            
sözde KCK sözleşmesinin Alan Merkezlerini düzenleyen 14. Maddesinin 1-İdeolojik Alan          
Merkezi başlığı altında yer alan “BASIN KOMİTESİ” fıkrasında basın-yayın         
örgütlenmesinde belirtilen; “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 belirtilen hususlara göre hareket ederek, terör örgütünün         
amaç/hedef/strateji ve örgütlenmesi doğrultusunda haber yaptığı tespit edilmiştir. 

Soruşturma kapsamında yakalanan ve firari şüphelilerinde yukarıda       
açıklaması yapıldığı üzere, terör örgütünün güdümünde yayın yapan ve sözcüsü olduğu           

36 
 



anlaşılan gazeteyi tasarlayıp, hazırladıkları, terör örgütünün propagandasını aleni bir         
şekilde yaptıkları anlaşılmıştır. 

Tüm soruşturma evrakı kapsamı ile; 
Şüpheliler hakkındaki yargılamanın mahkemenizde yapılarak eylemlerine uyan       

yukarıda yazılı sevk maddeleri uyarıncaAYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA, 
Şüpheliler Aslı ERDOĞAN, Ayşe Necmiye ALPAY, Bilir KAYA ve İnan          

KIZILKAYA'nın gözaltında ve tutuklulukta geçirmiş oldukları sürelerin TCK.'nın 63.         
maddesi uyarınca verilecek cezalarından MAHSUBUNA, 

Soruşturma dosyasında mevcut suç eşyalarına TCK.nın 54/4 maddesi uyarınca         
MÜSADERELERİNE, 

Karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 09/11/2016 
 
 

Umut TEPE-42093  
İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
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