
T.C.
ANKARA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

14/09/2018

Sayı : 2017/50895 CBS Soruşturma Dosyası
Savcılık Esas No : 2018/41364

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 
(Üniversiteler Mah., 1600. Cad., No:10, 06800 Bilkent/Ankara)

Cumhuriyet Başsavcılığımızca hakkında Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan 
soruşturma yürütülen Fikret BAŞKAYA'ya ait iddianame örneği idari yönden gereği için 
yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.

Yarcan MUTLU 
122383

Ankara Cumhuriyet Savcısı
t?  e-imzalıdır.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden vSPsfTz - SpWzqh8 - FgAwlVİ - R3QoGw- kodu ile erişebilirsiniz.

http://vatandas.uyap.gov.tr


t
T.C.

ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

Soruşturma No : 2017/50895
Esas No : 2018/41364
İddianame No : 2018/11631

İ D D İ A N A M E
TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA MUHAKEMESİNE VE HÜKÜM VERMEYE 
GÖREVLİ VE YETKİLİ 

ANKARA ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DAVACI
ŞÜPHELİ

MÜDAFİİ

SUÇ
SUÇ TARİHİ 
SUÇ YERİ

SEVK MADDESİ

DELİLLER

: Kamu Adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
:FİKRET BAŞKAYA, HALİL Oğlu
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: Terör Örgütü Propagandası Yapma 
: 07/11/2016
: Kardelen Mah., 2057 Sk., No: 1/52, Yenimahalle/ 
ANKARA

: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 ve 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddeleri 

: İhbar Kaydı, "ozguriiniversite.org" uzantılı internet 
sitesinde yayınlanan "Asıl terör devlet terörüdür- Fikret 
Başkaya" başlıklı yazı muhteviyatı, 09/06/2017 tarihli, 
18/05/2017 tarihli, 19/05/2017 tarihli, 28/02/2017 ve 
22/08/2017 tarihli kolluk tutanakları, şüphelilerden ele 
geçirilen dijital malzemeler üzerinde yapılan inceleme 
raporu, materyallerin içerikleri, şüphelinin savunması 
ve tüm dosya münderecatı

Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan ihbar üzerine haber alman suça ve şüpheliye 
ilişkin olarak işin gerçeğini araştırmak üzere başlatılan soruşturma işlemleri sonucunda 
Cumhuriyet Başsavcılığımızca oluşturulan;

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Soruşturmaya Başlangıç:
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10 Şubat 2017 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar hattına gönderilen 
ihbarda "devlet terörist diyen yazı-internet” başlığı ile şüpheli Fikret Başkaya tarafından 
kaleme alman yazının ihbar olunmasına istinaden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, 
Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca adli tahkikata başlanıldığı, şüphelinin ikamet 
adresinin ilimiz dahilinde olması hasebiyle soruşturma dosyasının yetkisizlik kararı ile 
Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği görülmüştür.

Olay ve Soruşturma İşlemleri:
Şüpheli Fikret Başkaya hakkında Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 

ekiplerince yapılan araştırmalarda şüphelinin Polnet Ekip Projesi ve Uyap sisteminde 
herhangi bir suç kaydına rastlanılmadığının tespit edildiği (19/05/2017 tarih ve 09:57 zamanlı 
tutanak), şüpheli Fikret Başkaya'nm incelenen Facebook ve Twitter isimli sosyal medya 
hesaplarında PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik herhangi bir suç veya suç unsuruna 
rastlanılmadığının tespit edildiği (18/05/2017 tarih ve 16:05 zamanlı tutanak),

Şüpheli Fikret Başkaya'nm sol terör örgütleri içerisindeki şahıslarla irtibatlı olduğu 
şeklinde teyite muhtaç istihbari bilgi edildiği (09/06/2017 tarih ve 09:57 zamanlı tutanak),

Şüphelinin ikametinde icra edilen arama neticesinde digital materyallere el konulduğu,
Şüphelinin;
"ozguruniversite. org/2016/11/07/asil-teror-devlet-terorudur-fıkret-baskayol” uzantılı 

internet sitesindeki "Asıl terör devlet terörüdür-Fikret Başkaya" başlıklı yazısının;
"Devlet aslında bir suç örgütüdür. Düşmansız yapamaz, varlığını "düşmanın" 

varlığına borçludur. Bu yüzdende düşman üretmek, yeniden üretmek zorundadır. Bu amaçla 
da sürekli olarak teröre başvurulur. Kelimelerin, kavramların ne anlama gelmesi 
"gerektiğine" devletin adamları karar verir ama bu dünyada, bu sınıflı toplumlarda herkes 
için aynı anlama gelen bir kelime, bir kavram mümkün değildir. Devlet neyin terör, kimin 
terörist olduğuna karar verir ve gereğini yapar... Sözde suçla, suç örgütleriyle mücadele 
ettiği söylenir ama asıl suçu ve suçluyu üreten-yaratan devletin kendisidir... Toplumun geniş 
kesimlerini yoksullaştırarak, mülküzleştirerek yol alır. Mülk sahibi sınıfların bir iktidar 
aracıdır ve onların hizmetindedir. Büyük hırsızlar (mülk sahibi sınıflar) daha çok çalsınlar 
diye, küçük hırsızları etkisizleştirmek esastır. Hapishanelerde yatanlar bilir: orada büyük 
büyük hırsızlara rastlanmaz...Saint Augustine'nin naklettiği bir anektot durumu netleştirmeyi 
kolaylaştırabilir: Bir korsanı yakalayıp Büyük İskender'in huzuruna çıkarıyorlar. İskender, 
korsana "sen nasıl denizlerin huzurunu bozarsın, dünyayı rahatsız edersin" dediğinde, korsan 
kendinden emin şöyle diyor: "Aslında ikimiz de aynı şeyi yapıyoruz ama bir farkla, ben bu işi 
küçük gemiyle yapıyorum, sen koskoca bir donanmayla yapıyorsun ve bana haydut, sana da 
imparator diyorlar". (1)

Sömürüye, baskıya, şiddete, teröre maruz kalan bir halk, bir topluluk, 
ezilen-sömürülen-aşağılanan bir sosyal sınıf bir etnik zatiyet, bir inanç grubu, bir birey için 
yegane mücadele yolu direnmektir. Saldırıya uğrayanın vazgeçilmez direnme hakkı vardır. 
Zira insan direndiği zaman özgür, direnmediği zaman köledir...ve fakat direnmeye kaltığında 
karşısında siyasi otoriteyi (devletin işkencesini, polisini, jandarmasını, duruma göre savcısını 
hakimini, hapishanesini, celladını) bulur ve devlet tarafından katli vacip terörist ilan edilir. 
Güney Afrika'da silahlar ANC'yi kurarak Mandela önderliğinde ırıkçı rejimle mücadeleye 
giriştiklerinde, sadece Güney Afrika rejimi değil, ABD tarafından da terörist ilan 
edilmişlerdir. Fransızlar 1830 yılında Cezayir'i işgal ve kolonize ettiler. Cezayir halkı 1962 
yılında bağımsızlığını kazanıncaya kadar tam 132 yıl kolonyalist Fransa'ya karşı direndi, 
işkence gördü, öldürüldü, aç bırakıldı ve tüm bu zaman zarfında kolonyalist Fransızlar 
direnişçilere terörist dediler. İyi de uyguladıkları sürekli terörü nasıl "meşrulaştırıyorlardı? 
Onlara "uygarlık"götürdüklerini söylemiyor mı?..

1987 yılında Birleşmiş Milletlerde terörle ilgili bir karar tasarısı oylanmıştı. İki ülke
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karşı oy kullandı: ABD ve İsrail. Sebebini merak mı ediyorsunuz? Karar tasarısında bir 
madde vardı orada şu ifade yer alıyordu: Halkların sömürgeci (kolonyalist) ve askeri işgale 
karşı mücadelesine karşı çıkılamaz”.

Siyonist İsrail 1948 yılında Filistin toprağı üzerinde kuruldu, nüfusun önemli bir 
bölümü techir edildi, geri kalanı kolonize edildi (sömürgeleştriildi), daha doğrusu rehin 
alındı ve 68 yıldır Filistin halkına terör uyguluyor ve tüm dünya seyrediyor... Türkiye 
Sjyonist rejimi ilk tanıyan Müslüman ülkeydi. Oysa, Türkiye'nin mazlum halklara örnek 
olduğu onlara "kurtuluşun yolunu gösterdiği" söylenir. T.C. 1962 yılında Birleşmiş 
Milletler'de Cezayir'in bağımsızlığının oylandığı oturumda kolonyalist Fransa tarafında oy 
kullanmıştı. 1955 yılında bağımsızlığını yeni kazanmış ve halen bağımsızlık mücadelesi veren 
sömürge halkları ünlü Bandung Konferansı'nı (Endonezya'da) toplanmışlardı. O konferansta 
Türk delegasyonu Sömürgeciler lehine kulis yapmıştı. Ne zaman ezilen halklar 
sömürgeci-emperyalist devletlerle karşı karşıya gelse T. C. Hep sömürgeci-emperyalist kamp 
tarafında sa f tuttu... Zira, kendi de Kürtleri kolonize etmişti ve kimin tarafında sa f tutacağını 
gayet iyi bilirdi. T.C. Devleti de yaklaşık yıldır Kürtlere terör uyguluyor. Terör kavramı 
kullanılmazdan önce direnen Kürtlere şaki, eşkiya, haydut, "dağ Türkeri" vb. Diyorlardı. 
Şimdilerde terörist diyorlar...Öyle ya, kim bir hak talebinmde bulunursa suçludur ve katli 
vacip teröristtir. Lâkin ideolojik kölelik ekseri terörün ne olduğunu,, asıl teröristin kim 
olduğunu görmeye engel... Acaba geride kalan son beş yüzyılda dünyada devlet terörüyle 
öldürülen insan sayısıyla, devletin terörist dediği direnişçilerin öldürdüğü insan sayısı 
hakkında bir fikri olan var mıdır? Öyle bir karşılaştırma zahmetine giren olmuş mudur? 
Uygar Batıkların sadece İkinci Dünya Savaşı sonrasında (1945) "yeryüzünün lanetlilerinin" 
yaşadığı ülkelerde 50-55 milyon insanı öldürdükleri hiç sorun ediliyor mu? bundan büyük 
terör olur mu? Amerikalıların ve bri bütün olara NATO'cu kampın, Afganistan'da, Irak'da, 
Libya'da, Suriye'de vb. Yaptığına neden terör ve yapanlara terörist denmiyor? Terörü 
yaratanlar bir de "terörle mücadele ettiklerini" söylüyorlar ve insanların çoğunluğu o yalana 
inanıyor! (Buraya kadar söylenenlerden terörün mahkum edilmediği gibi bir sonuç 
çıkarmamak gerekir. Elbette bir insanlık suçu olan teröre karşı çıkmamak mümkün değildir. 
Buradaki amaç, egemenin söyleminden kurtulmak için terör ve terörist konusuna açıklık 
getirmektir. Aslında terörizmin zayıfın değil, güçlünün silahı olduğunu hatırlatmaktadır...)

Yazık ki, insanlar devlet gibi, devletin istediği gibi düşünme, davanma aymazlığından 
bir türlü yakayı kurtaramıyor. İdeolojik kölelik şeylerin gerçeğine nüfuz etmeyi engelliyor. 
Siyaset erbabı, medya ve akademi (bir bütün olarak eğitim sistemi densin) insanların düşünce 
dünyasını şekillendiriyor. Daha doğrusu dumura uğratıyor... Mesela, Amerikalıların 
%49,2'si Filistinlileni İsrail toprağını işgal ettiğine inanıyor! Filistinlilerin İsrail'i işgal 
ettiğine inanan insanların, başkanlık seçimlerinde, Senato ve Temsilciler Meclisi 
seçimlerinde, yerem seçimlerde kullandıkları oyun bir karşılığı olabilir mi? Dünyanın başka 
yerlerinde katliamlar yapan, masum insanlara hunharca terör uygulayan ABD yöneticilerini 
seçenlerin hiç sorumluluğu yok mu? onun içni "masum vatandaş" söyleminin de sorun 
edilmesi gerekiyor. Bu dünyanın insanları onca zulüm ve vahşete neden maruz kalıyor? 
"Masum "denilenlerinpasif onayıyla değil mi? Öyleyse masumiyetin sınırı da tartışma konusu 
yapılmalıdır...

Son dönemde Türkiye tam şiddet sarmalına hapsoldu. Artık yönetemiyorlar. Yönetme, 
aldatma, oyalama yetenekleri iyiden iyiye aşınmış durumda. Zaten Politik İslamcılar dünyayı 
anlamaktan aciz oldukları için, yönetme özürlüdürler... Durum böyleyken ellerinde şiddete ve 
teröre daha çok yaslanmaktan başka seçenek yok. Her seferinde şiddeti ve terörü 
tırmandırmak zorundalar ama sonları yakındır ve başka türlü olması mümkün değildir.. 
Nitekim, basına, son olarak Cumhuriyet gazetesinde, bir bütün olarak medyaya, muhalefete, 
özel olarak da Kürtlere yönelik şiddetin dozunun artırılması tam da bu yüzdendir. HDP eş 
başykanı Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, milletvekillerinin, parti yöneciti ve 
üyelerinin tutuklanması, parti binalarına saldırılar, devlet terörünün yeni bir beşiği aştığını
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gösteriyor. Tabii bu baskı, şiddet ve devlet terörünün karşılıksız kalması mümkün değildir... 
Bu dünya var oldukça insanlar haysiyet mücadelesinden asla vazgeçmezler. Şu ünlü 
saldırı-direnme/karşı saldırı diyalektiği... Ve haklan, özgürlükleri, haysiyetleri için mücadele 
edenler için de kaybetmek diye bir şey yoktur. Zira adımını attın mı özgürleşmeye başlarsın 
ve öylece sürüp gider. Doğru hatırlıyorsam, 2001 yılıydı, yine Filistin halkı üzerine 
Siyonistlerin bombaları yağıyordu, Ramallah'bı bir kadın, "Bu insanlığın bir parçası 
olmaktan utanıyorum" demişti. Doğrusu ben de Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Türkiye'de, 
vb.olup bitenlerden tiksiniyorum... " şeklinde olduğu,

Şüpheliden ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme neticesinde 
tanzim edilen 28/02/2018 tarihli 'İnceleme ve Tespit Tutanağı"ha göre materyaller içerisinde, 
ülkemizin tamamını da içine alan ve üzerinde "KURDİSTAN" yazılı sözde harita, 
PKK/KCK'nm sözde bayrakları ile çayırlık alanda toplanmış olan yüzleri kapalı ve örgüt 
üniformaları ile bulunan örgüt militanlarına ait fotoğraf, PKK silahlı terör örgütü sözde 
bayrağı altında buluna örgütün- yönetici konumunda bulunan milatanlarma ait fotoğraf, TKP 
terör örgütüne ait amblem ve örgüt militanlarına ait fotoğraflar, PKK silahlı terör örgütü ele 
başı ve muhtelif militanların fotoğraflarının bulunduğu farklı dillerde düzenlenmiş afişlere ait 
fotoğraflar, örgüt militanları ve yönetim kadrosunun toplantılarına (kırsalda) ait fotoğraflar, 
PKK silahlı terör örgütünün uzantısı olan YPG terör örgütü ve bu örgütü silahlı mitilanlarma 
ait fotoğraflar, ülkemizin güneydoğu ve doğu anadolu bölgelerini içine alan sözde kürdistan 
devleti ile ilgili afişler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ait muhtelif fotoğraflar, PKK ve YPG 
terör örgütü militanlarının kırsalda çekilmiş uzun namlulu silahlı ve örgüt üniformalı muhtelif 
fotoğraflar, sözde kurdistan devleti ve örgüt ile ilgili yayınlar ve içerikleri muhtelif köşe 
yazıları, ölen örgüt mensupları Sakine Cengiz, Fidan doğan ve Leyla Söylemez hakkında 
yazıların tespit edildiği görülmüştür.

Şüpheli Fikret Başkaya'nm olayla ilgili olarak müdafii eşliğinde alınan 
savunmasında özetle; PKK/KCK ile ilgisinin bulunmadığını, iddia olunan yazısının düşünce 
özgürlüğü kapsamında olduğunu, devleti nasıl görüyorsa o şekilde ifade ettiğini, yazısının 
genel olarak devlet kurumu kapsamında yazıldığını, Türkiye Devleti değil genel olarak devlet 
kurumunu eleştiren bir yazı olduğunu, yazı içeriğinin bir kısmının alınarak suç kapsamında 
sokulmasının doğru olmadığını, yazının bütünlüğünün esas olduğunu, suçlamayı kabul 
etmediğini beyan ettiği görülmüştür.

Şüphelinin yaptığı paylaşımların propaganda, propaganda ihtiva eden 
paylaşımların da bir terör örgütü lehine olduğunun ispatı için, gerek ulusal gerekse 

uluslararası yargı mercilerin ce yapılacak ya da yapılması olası inceleme ve 
değerlendirmelere esas olmak üzere öncelikle lehine propaganda yapılan örgütün yapısı ve 

propaganda suçu hakkında izahta bulunması gerekmektedir.

PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ

1-PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ ÖNCESİ FAALİYETLERİ:
PKK/KCK terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’m bölücü örgüt kurma 

yolundaki ilk girişimleri21 Mart 1973 yılı (Nevruz Bayramı) Ankara Çubuk barajı 
yakınlarında yapılan toplantı ile başlamıştır. Bu toplantıda Abdullah ÖCALAN Kürtçülük ile 
ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. Abdullah ÖCALAN tarafından Kürdistan olarak tabir 
edilen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan Kürt orjinli vatandaşların ayrı bir 
ulus olduğu, Kürt vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bu bölgelerin Kürdistan olarak 
isimlendirilmesi gerektiği, Türkiye’nin bu bölgeleri sömürge olarak gördüğü şeklindeki 
düşüncelerini okul ve demek çevrelerinde tanıştığı kişilere anlatmaya başlayarak bölücü grup 
kurma yönündeki faaliyetlerine devam etmiştir.

Abdullah ÖCALAN liderliğinde toplanan ve kendilerine Kürdistan Devrimcileri
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Delillerin Değerlendirilmesi ve Sonuç:
Yukarıda izah edilen PKK silahlı terör örgütünün yapısı, şüpheliye isnat olunan terör 

örgütü propagandası yapma suçuna ilişkin doktrin ve uygulamada genel açıklama ve devletler 
arası andlaşmalarda ve T.C. Anayasası'nda teminat altına alınmış ifade özgürlüğüne dair 
izahatler ışığında toplanan deliller ve eylem üzerinde yapılan analiz ve sonuçta;

Anayasa'mn 25 ve 26. maddelerinde yer alan düşünce ve kanaat hürriyeti tıpkı basın 
özgürlüğü gibi sınırsız ve mutlak değildir. Jean Jacques Rousseau'dan günümüze değin süre 
gelen devlet kuramı, devlet ve vatandaş ilişkisinde her yurttaşın devletin yurttaşlardan oluşan 
bir organize yapı olduğu düşüncesinden hareketle vazgeçilmez ve sınırlanamaz hakları 
olduğu bilinmektedir. Yaşam hakkı, seyahat özgürlüğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü (ifade 
özgürlüğü) gibi haklar vazgeçilmez haklardandır. Ancak kollektif bir yapıya sahip devlet bu 
hakları vatandaşlarına verirken tek bir bireyi değil toplumun genel menfaatini gözetmek 
zorundadır. Basın hürriyetinde olduğu gibi amaç toplumun haber alma özgürlüğünün 
kısıtlanmaması, menfi veya müspet olaylardan haberdar olmadır, fakat bu özgürlük (hürriyet) 
gerçek olmayan haberleri ya da kurguları gerçekmiş gibi yayınlama, özel hayat ve bu hayatın 
gizliliğini ihlal gibi eylemler ile savunulamaz. Buradaki mutlak özgürlük hak ihlalleri 
oluşturmayan ve basın-yaymm öz niteliklerine uygun kullanımında geçerlidir.

Düşünmek biyolojik bir eylem olduğundan bunun yasaklanması ya da özgür 
bırakılması hukuki anlamda bir geçerlilik taşımaz. Burada tartışılması gereken husus 
tabiatında özgür olan düşünceyi açıklama veya yayma durumudur.

Somut olayda şüpheli Fikret Başkaya, tabiatında özgür olan düşüncesini Anayasa'mn 
25 ve 26. maddelerinde vücut bulan düşünce ve kanaat özgürlüğü kapsamında açıklamış 
ve/veya yaymıştır. Bu hususta Anayasa hükmünün ihlali söz konusu değildir. Ancak 26. 
maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu özgürlük konusu suç teşkil eden eyleme dönüşmüş ve 
ülkemizin yaklaşık 40 yıldır mücadele ettiği, bu uğurda yaklaşık 40 bin vatandaşını şehit 
verdiği, ülkenin ekonomik olarak yükünü oluşturduğu ve Kürt vatandaşların adlarının 
kullanılarak devleti ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
silahlı bir şekilde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak parçalama uğruna bebek, yaşlı, genç 
demeden insan öldüren PKK silahlı terör örgütünü Kürt vatandaşlar ile bir tutarak, Kürt 
vatandaşların sömürüye, baskıya, şiddete ve teröre maruz kaldığını, ezilen, sömürülen bir 
topluluk, bir birey için yegane mücadelenin direnmek olduğunu, bu yapıldığı zaman da 
devletçe bu kişilerin terörist ilan edildiğini, T.C. Devletinin Kürtlere karşı yüz yıldır terör 
uyguladığını, sömürgeci devletlerin safında olduğunu, devletin direnişçileri öldürdüğünü, 
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'm, Figen Yüksekdağ'm tutuklanmaları, parti 
binalarına saldırıların devlet terörü olduğunu, bu baskı, şiddet ve devlet terörünün karşılıksız 
kalmayacağını, hakları ve özgürlükleri için mücadelenin süreceğini, saldırı-direnme/karşı 
saldırı diyalektiğinin süre geleceğini yazısında dile getirerek, özgürlükleri ve hakları 
konusunda kuşku bulunmayan Kürt vatandaşlarının özgürlük mücadelesi ile direndiği ve 
karşı saldırıda olduğunu, terörist ilan edildiğini, direnişçilerin devlet tarafından 
öldürüldüğünü belirttiği yazısında; Kürt vatandaşları maskesi altında PKK militanlarından, 
sözde direnişçilerinden, saldırılarından, terörist ilan edildiklerinden ve öldürüldüklerinden 
bahsederek PKK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru 
gösterdiği, bu mücadelenin süreceği ve haklı oldukları iması ile bu yöntemleri övdüğü, dijital 
materyallerde çıkan unsurların Kürt vatandaşlarla ilgili olmayıp PKK elebaşı ve militanlarına 
ilişkin olduğu, bu suretle şüpheli Fikret Başkaya'nm 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu'nun 7/2 maddesine muhalefet ettiği anlaşılmıştır.
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SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170/1,2,3,4,5,6 maddelerinde 

öngörülen yasal ve şekli unsurları taşıyan, sübuta dair tüm delileri anlatımla irtibatlı olarak 
ekinde barındıran ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca tanzim edilen iddianamenin aynı 
kanunun 175/1 maddesi uyarınca kabulü ile kovuşturma evresinin başlatılarak şüpheliye 
SANIK SIFATININ TEVDİİ,

2- Şüpheli hakkında atılı suçtan/suçlardan kovuşturmasının yapılarak; olay ve 
soruşturma işlemleri bölümündeki anlatımda belirginleştirilen lehine ve aleyhine hususlar 
gözeltilmekle, şüphelinin suç, amaç ve saiki, suçu işleyiş biçimi ve zamanlaması ile 
kullandığı araçlar, kusurluluğunun ağırlığı, suç konusunun önem ve değer düzeyi göz önü 
edilerek, yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca iddianame ile sunulan delillerle 
muhakemesini takiben, sübut bulacak hukuka aykırılık teşkil eden davranışına uyan bu sevk 
maddelerinde öngörülen cezalarla MAHKUMİYETİNE,

3- Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında doğan yargılama masraflarının 
mahkûmiyet halinde şüpheliden TAHSİLİNE,

4- Şüphelinin kasten işlemiş olduğu suç/suçlar sebebiyle 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu'nun 53/1 maddesi uyarınca belli hakları kullanmaktan YOKSUN 
BIRAKILMASINA,

Karar verilmesi kamu adına iddia ve dava olunur. 11/09/2018

Yarcan MUTLU 
122383

Ankara Cumhuriyet Savcısı
^  e-imzalıdır.
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