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BiLGi NOTU

PKK/KCK terör örgütü, sözde örgiit yönetici|eri örgüttin gençlik yapılanması ve kadm

yapılanması ile HDP (Halklann Demokratik Partisi) MYK üyeleri ve eş başkanlannca sosyal

medya hesapları ile PKK,/KCK terör örgütiinün bazı basın yayın org aııları " Fırat Haber Ajansı ve

Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.ö" üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri

gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda Yapılan Çağnlar Üzerine; (Çağnlar Ektedir.)

Doğu ve Giineydoğu bölgesindeki iller başta olmak üzere; Adan4 Adıyaman, Ağn,

Ankar4 Antaly4 Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Burs4 Çanakkale, Denizli, Diyarbakır,

Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, İzmir, Iğdır, Kars, Manisa, Mardin, Mersin,

Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şımak, Tunceli, Van'rn bulunduğu toplamda (31) ilimizde özellikle

06.10.2014 tarihinden başlayarak 07-08-09.10.2014 tarihlerinde yollara barikatlar kurmak sureti

ile yolların kesildiği, Uzun Namlulu Silü, Molotof Kokteyli, Havai Fişek, Taş ve Sopa kullanmak

suretiyle Kamu Bİnaların4 Kamu Araçlann4 vatandaşlann ikametlerine, işyerlerine ve araçlanna

zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuwetinin olaylarda yaralandığı, bazı illerimizde

vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu vatandaşlann hayatını kayıp ettiği olaylar meydana

gelmiştir. Terör olaylan kapsamında 07.10.2014 gününden başlayarak 08-09.10.2014 tarihlerinde

terör eylemleri sonucu toplamda 37 cinayet eylemi işlenmiştir. Terör eylemlerine dayalı cinayet

eylem|eri 07.10.2014 tarihinde işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrılann kararlı

şekilde 08.10.2014 tarihinde de devam ettik|eri görülmüştür.

MEYDANA GELEN OLAYLARDA 37 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYIP ETMiŞ,

209 GüVENLiK GöREVLiSi ıLE l 69 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞ, 264 KAMU ARACI
VE 400 KAMU BiNASINDA HASAR MEYDANA GELMiŞ, l28 MOBESE KAMERASI
TAHRiP EDiLMiŞ. 863 öZEL MüLKiYET VE 527 SiViL ARAÇTA HASAR

OLUŞMUŞTUR.

Ülke geneline meydana gelen eylemlerde sokağa çıkma çağnsı yapan PKK,/KCK terör

örgütü \,e sözde örgüt yöneticileri ile bazı silasi parti yönetici ve partililer ile ilgili Ankara

Cumhuriyet Başsavcılığınca 20141146757 sayı ile soruşturma başlatılmış, Soruşturma

kapsamında;
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isimli şahıslar tespit edilmiştir. 

06-07-08.10.2014 tarihli olaylar kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının
2014/5417 soruşturma sayılı dosya kapsamında şüphe) i olarak tespit edilen, suç tarihinde 
milletvekili olan Selahattin DEMİRT AŞ, Figen YÜKSE KD AĞ ŞENOĞLU, Ayhan BİLGEN, 
Meral DANIŞ BEŞTAŞ, Altan TAN, Hüda KAYA, Gürsel YILDIRIM hakkında yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM başkanlığına fezleke ile müracaat edildiği adı geçen 
şüphelilerin yasama dokunulmazlığının kaldınlması üzerine şüpheliler hakkında 06-07-
08.10.2014 tarihli olaylar nedeniyle TCK 214/1 (Öngöriileıı ceza 6 ay 5 yıl) 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına Muhalefet (Öııgöriileıı ceza 6 ay 3 yıl), TCK nın 314/1 
(Öııgöriileıı ceza 1 O yıldaıı 15 yıla kadar) maddeleri kapsamında ceza davaları açıldığı, adı geçen 
7 sanık ile ilgili 06-07-08 Ekim terör olaylan neticesinde gerçekleşen cinayet, cinayete teşebbüs, 
yaralama, mala zarar verme, yağma suçlarından sorumluluklarını doğuracak şekilde soruşturma 
yapılmadığı ve haklarında herhangi bir dava açılmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca yine yukarıda adı geçen 7 şüpheliye ek olarak diğer 91 şüpheli hakkında gerek 
TCK nın 2014/3 maddesinde düzenlenen azmettirme ve gerekse örgüt yöneticisi olan şüpheliler 
ile ilgili TCK nın 220/5 maddesi ile düzenlenen gerçekleşen netice olaylardan yönetici sıfatıyla 
sorumlu tutulacağı yönündeki açık hükümlere rağmen bu kapsamda 98 şüphelinin gerçekleşen 
cinayet, cinayete teşebbüs. yaralama. mala zarar verme. yağma suçlan yönünden soruşturma 
kapsamında herhangi bir değerlendirme yapılmadığı ve kamu davalarının açılmadığı tespit 
edilmiştir. 
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Ankara Cumhurİyet Başsavcılığımızca halan yürütülen 20l 41 1 467 57 soruşturma sayılı
dosya kapsamında gerçekleşen terör eylemleri neticesinde cinayet, yaralama, mala zarar verme,
cinayete teşebbüs, yağma eylemlerinin işlenmesi nedeniyle eylemler vahim nitelikte bulunarak
DEVLETİN BİRLİĞİNİ koruyan TCK nın 302 (Ağırlaştınlmış Müebbet Hapis) maddesinden ve
gerçekleşen 37 cinayet ile diğer 1,aralama, cinal,ete teşebbüs, mala zaraI verme, yağma suçlanndan
yukarıda isimleri geçen 98 şüpheli hakkında TCK nın 201413 (sözde 1,önetici sıfatt taşıyan
şüpheliler ile ilgili TCK nın 22015 maddesi yollaması ile 3l ili kapsayacak şekilde soruşturma
yapılıp ülke genelinde gerçekleşen tüm olaylann bu soruşturma kapsamında tespit edilmiştir.

98 şüpheli arasında bulunan 27. Dönemde millen,ekili seçilen Ayhan BİLGEN, Karabet
PAYLAN, Hüda KAYA, Meral DANIŞ BEŞTAŞ, Hakkı Saruhan OLUÇ, Serpil KEMALBAY
PEKGÖZEGÜ. Sezai TEMELLİ hakkında dosya kapsamında seçimden önce soruşturmalanna
başlanmış olması şüphelilerin şüpheli sıfatını tespit edecek şekilde soruşturma işleminin yapılmış
olması nedeniyle Anayasanın 14. Maddesi gereğince adı geçen 7 şüpheli halikında Anayasanın
83. Maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığına ilişkin güvencenin geçerli olmayacağı
soruşturma kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle 7 şüpheli hakkında soruşturma
aşamasında gözaltı, tutuklama ve sorguya çekme işlemlerinin yapılmasında hukuki bir engel
bulunmamakıadır. Yukanda da belirtildiği gibi şüphelilerin eylemi Anayasarun 14. Maddesi
kapsamında devletin birliğini bozmaya dönük eylem olarak değerlendirilmiştir. Anayasanın 83
maddesinin istisnası niteliğindedir. Nitekim Yargıtay 16. Ceza Dairesi son karannda bu husus
açlkça içtihatta bağlamıştır.

06-07-08 Ekim olaylarının başlamasında açıkça tahrik oluşturacak şekilde HDP MYKsı
tarafindan ekte belirtitdiği şekilde açıklama yapıldığı ki bu hususun sanık Selahattin
DEMİRTAŞ'ın Ankara l 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davasındaki saıunmasında
tahrik edici açıklamayı MYK olarak aldıklarını açıkça kabul ettiği, yapılan tahrik sonucu
gerçekleşen olayların vahim nitelikte olduğu bu nedenle HDP nin 06-07-08 Ekim olaylarında
şiddetin odak merkezinde bulunduğunun kabul edileceği, Anayasanın 69. Maddesinde ise bu
hususun kapatma nedeni olarak gösterildiği hukuki olarak değerlendirilmiştir. Yukarıda isimleri
geçen şüpheliler hakkında TCK nın 302 ter6r nedeniyle cinayet, cinayete teşebbüs, yaralama, mala
zarar velTne, yağma suçlanndan iddianame düzenlenmesi halinde Aıayasal mevzuatımıza göre
parti kapatma sonucunun da ortaya çıkacağı hukuken değerlendirilmektedir.

Yukanda isimleri geçen 98 şüpheti arasında yer alan 52 şüpheli halen benzer suçlardan
aranmalla olup örgütün kırsal kadrosunda bulunmaktadır. Kalan 46 şüpheliden 8 şüpheli ise
milletvekili sıfatını taşımaktadır. Dosl,a kapsamında bulunan halen milletvekili olan Pen,in
BULDAN ile ilgili 24 Haziran 20l8 seçimlerinden önce onu şüpheli kılacak herhangi bir işlem
tesis edilmediği , 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra şüpheli sıfatının dosya kapsamında
belirlendiğinden },asama dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM ne müracaat edilmesi
gerektiği hukuken değerlendirilmektedir.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 2475 Mağdur-Müşteki tespit edilmiştir.

Arz ederim.
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